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शभुास्ते पंथानः संतु! 

बरोब्बर एक वर्ाापवूी याच दिवशी, म्हणज े८ माचाला अनादहताचा पदहला दवशरे्ांक प्रकादशत झाला. िशेोिशेीच्या अनादहता 

कधी अकं दिसतोय याची वाट बघत होत्या. प्रत्येकीलाच उत्सकुता होती की गलेे ३-४ मदहने ज्या अकंाबद्दल चचाा होत आहते 

तो अकं प्रत्यक्षात कसा असेल? कुणी काय दलदहलं असेल? वाचकांना आवडेल का? असे अनेक प्रश्न. अखरे मखुपषृ्ठ दिस ू

लागले, एकेक लेख दिस ूलागले आदण मतूा स्वरुपात पदहला अकं प्रकादशत झाला. दवदवध दवर्यांवर लेख, कदवता यातनू 

वाचक म्हणनू अनेकांना आनंि दमळालाच, पण या सगळ्यासोबत त्यापेक्षाही महत्वाचा होता तो या अकंान े दिलेला 

आत्मदवश्वास! सवाजणी आयषु्यभर जतन करतील असा तो अनमोल क्षण होता. या अकंानंतर आता पढुचा अकंही इतकाच 

प्रभावी व्हायला हवा यातनू पनु्हा काही मदहन्यातच चचाा सरुू झाल्या. दवदशष्ट दवर्य घऊेन काहीतरी करायला हव ेयातनू रुची 

अकंाची दनदमाती झाली आदण पनु्हा एक वदैवध्यपणूा अकं 'जागदतक अन्न दिवसा'च्या दनदमत्ताने प्रकादशत झाला. केवळ 

दमसळपावच नाही, तर इतरत्रही या अकंाच ेकौतकु झाले आदण मग तेवढ्याच उत्साहाने अनादहता सज्ज झाल्या वाचकांना 

'अनादहता' च्या पढुच्या दवशरे्ांकाची सहल घडवायला! यावर्ीच्या जागदतक मदहला दिनी तमुच्यासमोर अत्यंत आनंिाने 

सािर करत आहोत हा 'भटकंती दवशरे्ांक'! 

अगिी सरुूवातीच्या काळात जागोजागी भटकणारा मनषु्य पढुे दस्थरावला खरा, पण अनेक कारणांसाठी भटकंती हा 

प्रत्येकाच्या जीवनात आजही तेवढाच अदवभाज्य घटक आह,े दकंबहुना अनेक कारणांनी त्यात भर पडली आह.े ह ेसहलीच े

अनभुव इतरांसोबत शअेर करण ेहाही त्यातलाच एक भाग! पलंुपासनू ते मीना प्रभुपंयंत दिग्गज लेखक-लेदखकांनी वाचकांना 

त्यांच्या प्रवासवणानातनू सातासमदु्रापार दिरवनू आणले. गले्या काही वर्ाात आतंरजालामळेु दवदवध ब्लॉग्स, लेख यामािा त 

आपल्याला बसल्या जागवेर अनेकदवध स्थळांचे िशान घडले. नवीन दठकाणी जाताना मादहती शोधण ेसोपे झाले. यातनूच 

दवचारमथंन घडू लागले भटकंती दवशरे्ांकाचे! कोण काय दलदहणार, काय असायला हव ेयावर गप्पा रंग ूलागल्या,चचाा होऊ 

लागल्या. 'प्रवासवणान' हचे िक्त भटकंतीचे एकमवे स्वरुप नाही, ह े लक्षात घऊेन भटकंती या दवर्याशी दनगडीत दवदवध 

पैलुंवर दवचार केला गलेा. 

केल्याने िशेाटन पंदडत मतै्री सभते संचार। 

शास्त्रग्रंथदवलोकेन मनुजा चातुया येतसे िार॥ 

अशा मनजुा िार चातयुा येणार् या िशेाटनात येणारे वगेवगेळे अनभुव, प्रवासासाठी करावी लागणारी तयारी, प्रवासात घ्यावी 

लागणारी काळजी, और्धे, साहसी सिरी अशा अनेक दवर्यांना स्पशा करणारा हा अकं असावा या दृष्टीने अनादहतांनी 

आवडीप्रमाणे, त्यांच्या अनुभवांवर दलहायला सरुूवात केली. घर, मलू, करीअर या सवाात गरुिटलेल्या असताना, अनेक 

जबबिार् या खांयावावर झेलत असलेल्या या सगळ्या जणी अकंासाठी म्हणनू दवशरे् वेळ काढून दलदहत्या झाल्या आदण हचे 

दवदवध अनभुव एकदत्रतपण ेगुंिणारा हा अनादहता भटकंती दवशरे्ांक आज प्रत्यक्षात तमुच्यासमोर आह.े 

तर काय काय आह ेया अकंात? या सहलीत जगंलसिारी आह ेआदण आनंिाने नाचणारा मनमोरही आह.े सरप्राइज सहलीची 

वगेळीच कल्पना, प्रवासात यणेारे बरेवाईट अनभुव आहते आदण अगिी ज्याला मनमरुाि भटकंती म्हणता येईल असे टे्रक्स, 

पायवाटा धुंडाळत जाणारे टे्रल्स, ऐदतहादसक दठकाणांची वणाने, खळेवड्ेयांसाठीची एक वगेळीच भटकंती आह.े आपल्या 
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मातीतली रॉयल राजस्थानची सिर आदण अनवट अशा खड्ेयाची ओळख आह.े ग्रीसमधील शांत समदु्रातली सिर आह,े 

ग्वाटेमाला, ग्रोसग्लोकनर हाय अल्पाइनरोड सारख्या अनवट दठकाणांची ओळख आह े आदण परिशेातल्या घरांमधलं 

आनंििायी वास्तव्यही आह.े प्रवासाला दनघताना काय काळजी घ्याल? कोणती और्धे बरोबर ठेवाल ह्याचबरोबर अनेक 

टॅ्रव्हल दटप्सही आहते. प्रवासात कंटाळा आला दकंवा जरा दवसाव ू या वळणावर..असे वाटले तर दचत्रकोडे आह ेआदण 

रंगवायला मडंलादचतं्रही आहते. सातही खडंात पयाटन केलेली आसावरी आदण पाच खडं कामा दनदमत्त दिरलेली दवकी अशा 

काही दमसळपाव बाहरेच्या मदैत्रणीही आपल्याला गप्पांमधनू भटेणार आहते. प्रवासात भटेणारी माणसं कधी कधी जीवाचे मतंै्र 

कसे होतात ह ेसधु्िा खड्ेयामधल्या कौलारु घरात उलगडले आह ेआदण शवेटी परत जाताना आठवणींच्या खदजन्याबरोबरच 

स्मरणवस्तूंचा खदजनाही आह.े भटकंती म्हणज ेछायादचते्र हवीच, आदण प्रत्येक लेख अशा उत्तमोत्तम छायादचत्रांनी नटलेला 

आह.े दशवाय या अकंाचे खास वदैशष््टय म्हणता येईल असा अजनू एक मदु्दा असा की, िक्त दवदवध प्रकारचे लेख हा एकमवे 

कें द्रदबंि ून ठेवता त्यासोबतीने दचत्र, ओररगामी, क्रोशा अशा दवदवध कलांचे भटकंतीशी दनगडीत स्वरुप िखेील या संपणूा 
अकंात बघायला दमळेल आदण ह ेसगळं आह े'मडे बाय अनादहता'!! थोडक्यात एकाच दठकाणी बसनू या अकंाच्या दनदमत्ताने 

आपण आसेतदुहमाचल आदण दविशेातही शब्िरुपी, दचत्ररुपी सिर करणार आहोत. अगिी सगळ्या खडंातनू जगभर मनमरुाि 

भटकंती करणार आहोत. 

हा अकं तयार होऊन तमुच्यापयंत पोहोचवण्यासाठी अनेकांचे मितीचे हात लागले आहते. आसावरी, मगु्धा आदण दवकी ह्या 

दतघींनी अनादहता नसनूही, या अकंाबद्दल समजल्यावर त्यांचे अनभुव इथे मांडायला तयारी िाखवली, त्याबद्दल त्यांना 

धन्यवाि! नीलकांत आदण प्रशांतने बंदिस्त िालन वेळेत खलेु करून दिल्यामळेु तेथे काम करण ेसकुर झाले. दकलमाऊस्कीने 

सरेुख मखुपषृ्ठ तर तयार केलेच, दशवाय वगेवगेळ्या कल्पनाही वळेोवेळी सांदगतल्या. अकंाचे टीझरही दतनेच तयार केले आदण 

मखुपषृ्ठापासनू मलपषृ्ठापयंत अंकाची सजावटही केली. दतचे आभार माननू दतला परकं करत नाही पण कौतकु नक्कीच करतो. 

आवजूान लेख िणेार् या अनादहता आदण पडयावामाग े राह न मित करणार् या, प्रोत्साहन िणेार् या सवाच अनादहता, या सगळ्या 

जणी अकंाच्या खर् या दशलेिार कारण त्यांच्यादशवाय हा अकं पणूा झाला नसता. त्यामळेु ह्या अकंाच्या दनदमातीसाठी ज्यांचे 

प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहकाया लाभले त्या सवांना मनःपवूाक धन्यवाि! 

चला तर मग, भटकंती अकंात िेरिटका मारून या. मखुपषृ्ठावरचा इदमग्रेशन स्टॅम्प तमु्ही पादहला असेलच, ही या सहलीची 

सरुूवात, त्यापढुील प्रत्येक स्थळवणान, अनभुव तमु्हाला आवडतील अशी आशा आह.े आम्ही तमुच्या प्रदतसािांच्या प्रतीके्षत 

आहोत. हा अकं तमु्हाला कसा वाटला ते आम्हाला अवश्य सांगा, ह्यात अजनू काय आवडले असते यासाठी तमुच्या 

सचुवण्याही सांगा. अनादहताच्या प्रत्येक नवीन अकंाच्या दनदमत्ताने नवीन अनादहता दलदहत्या होतील आदण ह ेअकं प्रत्येक 

वळेी नवीन दवर्य घऊेन वाचकांना आनंि ितेील याची आम्हाला खात्री आह.े 

तेव्हा दनघयूात 'अनादहता टॅ्रव्हल कंपनी' तिे आयोदजत या मदहला दिन दवशेर् सहलीला... 

आपला प्रवास सखुाचा होवो!! हपॅ्पी जनी! बॉन व्हॉयेज!!   - स्वाती दिनेश, मधरुा िशेपांडे 

"दमसळपावच्या बाहरे असणार् या तमुच्या दमत्रमदैत्रणींपयंत पोहोचण्यासाठी आमचे िेसबकु पेज-अनादहता भटकंती दवशेर्ांक" 

© या अकंातील लेखांचे सवा हक्क संबंदधत लेदखकेच्या स्वाधीन. या अकंातील कुठलाही भाग/दचते्र, कुठल्याही स्वरुपात 

पवूापरवानगीदशवाय वापरता येणार नाही. 

https://www.facebook.com/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-775377602563641/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-775377602563641/?ref=aymt_homepage_panel
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मंडळी, झाली का तयारी? 

(लेणखका - फकलमाऊस्की) 

काय हे, अजून काहीच तयारी झाली नाहीये का? चला चला, आवरा पटापट...केव्हाचं सांगून ठेवलेलं आज ननघायचं आहे 
म्हणनू. चला चला बॅगा भरा... 

कुठून घेतल्या बॅगा 
ववचारताय...ती फकनई 
मजाच्च झाली. अनाहहता 
गेलेल्या ना 'सरस' ला 
नतर्नूच आणल्यात. काय 
बाई, नुस्ता धुडगूस घातला 
एकेकीने प्रदशानात. तमु्हाला 
म्हणनू सांगते, बोलू नका 
कुणाला...कुठे न्यायची 

म्हणनू सोय नाही हो या बायकानंा. वात आणला नुसता. हहरवे, काळे, न  नळे लमळतील त्या रंगाचे मसाले उचलत होत्या, 
पीठं काय नन चहा काय एक वस्तू सोडली नाही. एकीने तर 
सहा कानातली उचलली. आहात कुठे? आता काय भा  जी 
करणार का सहा कानातल्याचंी. पण ऐकणार 
नाहीत...जाऊदेत, तुम्ही आटपा लवकर...आधीच उशीर 
झालाय. 

 

कपड ेअजनू वाळतायतचं का दोरीवर.... 

हम्म, काय 
म्हणता, घालतच 
होतात का घडया. 
बरं...बरं... 

छत्र्या घ्या हो 
आठवणीने, 

पाऊस असला तर उगाच तारांबळ नको. 
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टोपी पण घ्या, काय उन्हं वाढलीत आजकाल.. तमु्हाला सांगते मागच्या वषी 
आम्ही त्या नतकड े गेलेलो ना... ऊन काय मी म्हणत होतं. आमचे हे...काय 

म्हणता, आमच्या हयांच्या गोष्टी 
नंतर सांगूका?, बरा... 

आणण ते गॉगल काय आणनू 
ठेवलेत ना काल.. हम्म्म भरले 
का ते? 

नतफकटं?   

अय्या वपकननक बास्केट राहहलंच 
की....काय बाई इतकं हौसेने घेतलेलं या 
हदवसासाठी.. 

पाफकट कशाला घेताय... िुकट तर आहे 
सहल 

 

चपला घाला आठवणीने. 

 

 

कसं जायच ं म्हणता...होडी आहे की तयार 
कधीपासून..कुठे ननघालोय ववचारताय? 

अरारा...मेन मुद्द्याचं राहहलंच..सॉरी, सॉरी बरं का, अहो अनाहहताचा भटकंती अकं 
आलाय ना! त्याच्याच सिरीवर ननघालोय. चला, ननघायच ंका? 
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आरोग्यपूर्ण प्रवासासाठी 
(लेणखका- अजया) 

आंतरजालामुळे जग फकतीही जवळ आले असले तरी माणसाची एक आवड त्याला कधी एकाजागी बसू देत नाही. ती 
म्हणजे भटकंती! पवूी परदेश प्रवास, ववमान प्रवास या सवााची तरी अपूवााई असे. आता मात्र आपण सहजगत्या 
जालावरून माहहती घेतो, पैसे पाठवतो, प्रवास ठरवतो आणण भटकायला ननघतो. अशा संुदर आखलेल्या प्रवासात जर 
कोणी आजारी पडले तर मात्र चांगलीच पचंाईत होते आणण सहप्रवाश्याचंा हहरमोड. म्हणनूच प्रवासाच्या पवूातयारीत 
अगदी महत्त्वाची तयारी हवी ती म्हणजे संभाव्य प्रवासी आजारपणांना तोंड देण्यासाठी लागणारे प्रर्मोपचार आणण 
औषधाचंी. मागच्याच महहन्यात आमचे काही नातेवाईक इंदौर उज्जनैला फिरायला गेले होते. रात्री नतरे् पोहोचता 
पोहोचता उशीर झाला. रस्त्यात एका ढाब्यावर सवाांनी जेवण केले आणण लस्सी प्यायली. दसुर् या हदवशी खोल्या 
खोल्यातंून ओकारीगजाना ऐकू येऊ लागल्या. सोबत अगदीच जुजबी औषधं नेल्याने सवाांना नतर्ल्या सरकरी 
रुग्णालयाकड ेधाव घ्यावी लागली. असे प्रसंग बर् याच लोकानंा प्रवासात येतात. ते टाळण्यासाठी आपण काय काळजी 
घ्यायला हवी, काय औषधं सोबत बाळगावी हे या लेखात आपण बघयूा. 

कोणताही लाबंचा प्रवास ठरला की सवाात आधी आपल्या िॅलमली डॉलटरांची गाठ घ्यावी. त्यांच्याकडून आपल्याला 
बीपीचा त्रास नसेल तरी चेक करून घ्यावे. डायबेटीस असल्यास साखर चेक करून घ्यावी. रोज लागणार् या औषधांचे एक 
नवे वप्रजस्कप्शन डॉलटरांकडून ललहून घ्यावे. ते प्रवासात सोबत असू द्यावे. तसंच रोज लागणार् या अत्यावश्यक गोळ्या 
इमजान्सीमध्ये जास्त राहावे लागले तर या हहशेबाने ननदान दहा गोळ्या जास्त ठेवाव्या. परदेश प्रवासासाठी जाताना 
वप्रजस्कप्शनवर डॉलटराचंी सही ,लशलका असणे आवश्यक आहे. तसेच आपण ज्या देशात जाणार नतरे् कोणती औषधे 
नेणे ननवषद्ध आहे का जरूर तपासून घ्यावे. आपला आरोग्य ववमा मूळ प्रत आणण काडा आपल्या सोबत असावेच. प्रवास 
कुठलाही असो, फकतीही अतंराचा असो, टॅ्रव्हल कंपनीबरोबर प्रवास करताना ते आपला ववमा बर् याचदा त्याच खचाात 
उतरवनू देतात. त्याची मूळ प्रत सोबत असणे आवश्यक आहे. तसेच घरीही एक प्रत देऊन ठेवावी. 

लहान मुलं सोबत असताना :- अगदी लहान बाळ सोबत असेल तर बाळाची स्वतंत्र वपशवी सामानाच्या वजनालशवाय 
घेता येते. त्यामुळे बाळाचे परेुसे डायपर, वेटहटश्यु पेपरचे बंडल, कोरड ेहटश्यू पेपर,् बाळाची पावडर हे सहज हाताला येईल 
असे ठेवावे. बाळासाठी दधू न घेता दधू पावडर घ्यावी. ववमान प्रवासात गरम पाणी लमळू शकते. पोटेबल फकटली 
असल्यास त्यात खोलीतही पाणी गरम करता येते. ववमानातले खाणे, दधू बाळाला कधीही देऊ नये. यामुळे संसगााचा 
धोका असतो. ववमान उडताना कानाला दड ेबसून कान जोरात दखुनू बाळ रडायला लागते. अशा वेळी बाळाच्या तोंडात 
पॅलसिायर देणे उत्तम. त्याच्या सफकंग अ ॅलशनमुळे बाळाला दड ेबसत नाही. प्रवास कोणत्याही वाहनाने असू दे, सोबत 
हँड सॅननटायझर हवेच. मुलानंा खायला देताना आधी सॅननटायझर लावून हात वाळू द्यावा. मग खाण्यास द्यावे. मुलानंा 
काहीही खायला देण्याआधी हात धुवायला लावणे आवश्यक आहे. 

प्रवासातले अन्नपदार्ण- :- प्रवास म्हंटला की रोजचे बाहेर खाणे होणारच. त्यात संसगा होऊ नये म्हणनू काय काळजी 
घेता येईल. प्रवासात आहोत म्हणनू पॅकबदं ज्यूस इ. मुलांना देणे टाळावेच. हे पढुच्या संसगााचे कारण होऊ शकते. 
त्याचप्रमाणे र्ंड पेये, आइस्क्रीम, दगु्धजन्य पदार्ा शलयतो टाळावेच. शलयतो ताजे गरम अन्न खावे. आपल्या सोबत 
प्रवासात हटकणारे खाद्यपदार्ा जरूर असावेत. शलयतो प्रवासात आडवा हात मारून जेवणे, अनत नतखट, मसालेदार जेवण 
करून पढुचा प्रवास करणे टाळावे. एक तर त्याने अपचन होऊन अस्वस्र्ता येते, तसंच आम्लवपत्ताने जळजळ सुरू 
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होऊन स्वतः ड्रायजव्हंग करत असल्यास धचत्त ववचललत होऊ शकते. पाणी शलयतो हॉटेलात प्युरीिायर चागंल्या 
अवस्रे्त आहे याची खात्री करून नतर्ले फकंवा बाटलीबदं घ्यावे. मुलांची प्रनतकारशलती वाढवण्याचे प्रयोग प्रवासात 
अजीबात करू नयेत. रात्रीचे जेवण हलकेच घ्यावे. तसंच लहान मुलांना अगदी उठल्या उठल्या दधू वगैरे देऊन प्रवासाला 
ननघू नये. त्यानंा काहीतरी कोरड ेखाद्यपदार्ा द्यावे उदा. बबजस्कट. नुसत्या दधुाने मुलांना मळमळून येऊ शकते. तसंच 
नवीन पदार्ा खाऊन बघताना त्यात कशाचा अतंभााव केलेला आहे हे जरूर जाणनू घ्यावे. आपल्याला अ ॅलजी असणारा 
एखादा घटक त्यात असल्यास उगाच त्रास होऊ शकतो. 

आम्ही काही वषाांपवूी कौसानीला गेलो असता आमच्या सोबत असणार् या कुटंूबलमत्राच्या मुलाने इतर मुलानंी मागवले 
म्हणनू ऑम्लेट मागवले. त्याचे आई बाबा सावकाश उठून बे्रकिास्टला येणार होते. या मुलाला अ ॅलजी होती अंडयाची. 
काही तासातच तो पोट दखुनू हैराण झाला. मग आई बाबाच्या लक्षात आले काय गडबड झाली. त्याच्या दखुण्यामुळे 
रात्रभर जागरण होऊन या कुटंूबाला कौसानीचा अद्ववतीय सुयोदय बघताच नाही आला. असे हहरमोड करणारे प्रसंग येऊ 
नयेत म्हणनू काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. तसंच शलयतो रस्त्यावर लमळणारे पदार्ा प्रवासात खाऊ नये. हे एक 
धाडस चांगलेच अंगाशी आलेला एक फकस्सा आमच्याच कोडाईकनालच्या वास्तव्यात घडलेला. आमच्यासोबत तेव्हा 
मांसाहार मनापासून आवडणारे एक कुटंुब होते. येता जाता रस्त्याने त्यानंा तदंरू लावलेल्या गाडया बघून धचकन खायची 
हुलकी आली. नतंर ते लशळे धचकन बाधनू कुटंुब रंगलं ना उलट्या जुलाबात! अशा वेळी जर पुढचा ठरलेला टे्रन, ववमान 
आदी प्रवास असेल तर िार पंचाईत होते. आणण आपली गाडी घेऊन प्रवास असेल तर पाण्याचे गॅलन आणण सामान 
कसे माववावे हाही एक पॅ्रजलटकल प्रश्न उभा राहू शकतो! प्रवासात हॉटेलमध्ये अ ॅरजज केलेले सॅलड ताजेपणाची खात्री 
असेल तरच खावे. तरीही शलयतो लशजवलेले अन्न खाणे कधीही चांगले. कुठुनही आलो तरी जेवणाआधी हात स्वच्छ 
धुवनू,् ननदान सॅननटायझर वापरून स्वच्छ करूनच जेवावे. 

प्रवासात उद्भवर्ारे आजार :- वाहन लागरे्- काही लोकानंा कुठलेही वाहन 'लागण्याचा' त्रास (मोशन लसकनेस) असतो. 
ववशषेतः बस, ववमान प्रवास, घाटाच्या रस्त्याने जाताना अशा लोकांना मळमळणे, उलट्या असा त्रास होऊ लागतो. हे 
टाळण्यासाठी जर नेहमीच हा त्रास होत असेल तर tab avomine डॉलटरांच्या सल्ल्यानसुार प्रवासाआधी एक तास घेऊनच 
ननघावे. या गोळ्यांनी झोप येऊ शकते. त्यामुळे ड्रायजव्हंग करणार् या माणसासाठी या धोकादायक आहेत. काही खबरदारी 
घेऊन आपण हा मोशन लसकनेस कमी करू शकतो. 
* शलयतो गाडी फकंवा बसच्या मागच्या सीटवर बसू नये. 
* ववमानात मधल्या सीट म्हणजे पंखाजवळच्या घ्याव्या. बोटीत मध्यभागी बसावे. 
* शलयतो मोकळा वारा णखडकीतून गाडीत येऊ द्यावा. 
* बाहेर बघताना दरूवर नजर कज हित करावी. हलत्या गोष्टी उदा. लाटा,धावती गाडी इ. बघत बसू नये. 
* चालत्या वाहनात वाचू नये. 
* अनत जेवण करून प्रवासाला सुरूवात अजजबात करू नये. 
* प्रवासात मद्यपान करू नये. तसंच अनत नतखट,तलेकट, मसालेदार खाऊ नये. 
जेट लॅग-  * ववमान प्रवासात भरपूर पाणी पीत राहाणे आवश्यक आहे. 
* मद्यपान टाळावेच. 
* अती कॉिी फकंवा चहा वपऊ नये. 
* ववमानात डोळ्यावर लावायची पट्टी देतात. ती लावून झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा. 
* सतत एका जागी न बसता र्ोडया र्ोडया वेळाने मधल्या पॅसेजमध्ये चालावे. बसल्या जागी पायाच्या हालचाली कराव्या. 



पषृ्ठ क्र.10 

 

कानाला दड े बसरे् ककंवा कान दखुरे्- हा अनुभव ववमान प्रवासात हमखास येतो. तो टाळण्याचा बेस्ट उपाय आहे 
च्युइंगगम चावत राहणे, जेणेकरून जबडयाची हालचाल होऊन कानावरचे पे्रशर कमी होईल. 
तोंड आणण नाक बदं ठेवनू नाकावाटे हवा ब्लो करण्याचा प्रयत्न केला की पटकन कानातला दडा सुटतो. लशवाय 
कापसाचे बोळे कानात घातले तरीही त्रास कमी होण्यास मदत होते. 
पोट बबघडरे्- प्रवासात अन्न पाणी बदलल्याने फकंवा अन्नामुळे ववषबाधा होऊन पोट बबघडणे ही अगदी कॉमन तक्रार 
असते.अशा वेळी काय करावे? 

* सवाप्रर्म भरपूर पाणी आणण इलेलट्राल फकंवा पुनजाल पीत राहणे. दर जुलाबानंतर पाणी पीत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. 
* Tab ciprofloxacin फकंवा tab.normetrogyl आपल्या प्रवासी औषधात असू द्यावे. ही अँटीबायोहटलस आहेत. 
यांच्यासोबतtab.loperamide खूप जुलाब होत असतील तर त ेर्ांबवायला घ्यावी ववशेषतः प्रवासात बराच वेळ टॉयलेट 
लमळण्याची शलयता नसेल तर घ्यावीच,् तसंच पाण्यासारखे जुलाब नॉमाल होण्यासाठी cap.rinifol जी आपल्या आतडयातले 
चांगले बॅलटेररया ज ेजुलाबामळेु वाहून गेलेत त ेपरत देऊन आतडयाला ताळ्यावर आणत.े निननिॉल हदवसातून दोनदा पुढे 
पाच हदवस घेतच राहाव्या. 
* साधे गरम आणण पचायला हलके अन्न खावे. 
* गोळ्यांनी लक्षणे कमी न झाल्यास नजीकच्या हॉजस्पटलात डॉलटरना दाखवून घ्यावे. 
* उलट्या होत असल्यास tab.ondem md 4mg चघळून खावी. कमी न झाल्यास हॉजस्पटल जरूर गाठावे. 
* पोट जड झाल्यास फकंवा नेहमी अ ॅलसडडटी होत असल्यास tab. pan d, tab.gelusil सोबत असू द्याव्या. 
ताप सदी खोकला- प्रवासात प्रदषूण, हवा बदलाने ववषाणजून्य आजार होणे कॉमन आहे. अशावेळी आपल्या सोबत 
सदीची गोळी उदा. लसनारेस्ट् (Sinarest), तापासाठी क्रोलसन सोबत असलेली बरी. स्टे्रजप्सलच्या चघळायच्या गोळ्या 
खोकल्याला तात्पुरता आराम देऊ शकतात. 
ककटकदंश अ ॅलजजी anything under the sun including the sun can give you allergy. म्हणनूच सोबत अ ॅलजीची गोळी 
नेहमी हवी. अचानक गवतात फकडा वगैरे चावल्यासदेखील या गोळ्या उपयोगी पडतात. tab.allegra सोबत असल्यास 
अ ॅलजीने येणारी खाज, सूज, नाक वाहाणे ही लक्षण ंकमी होतात. 
धडपडरे्, खरचटरे्- हे कधीही होऊ शकतं. सोबत एखादे अ ॅंहटसेजप्टक क्रीम, बँडडेच्या पट्टय्ा, असू द्याव्याच. एखादे के्रप 
बँडजे पण ठेवायला हरकत नाही. पाय मुरगळल्यास त्याच्याने पाय बांधनू ठेवल्यास बरे वाटते. 
अंग दखुनू आल्यास घेण्यासाठी tab.combiflam आपल्या टॅ्रवल फकटमध्ये जरूर असावी. 
या सवाांबरोबर छोट्या डबीत लवंगा, र्ोडा ओवा घेतला असल्यास ऐन वेळी कामाला येतो. कापसू, गॉझ,् डटेॉलची छोटी 
बाटली हेदेखील सोबत असावेच. 
High Altitude Sickness - समुिसपाटीपासून जसजसे वर जाऊ, तसे कमी ऑजलसजन आणण उंचीला जुळवून 
घेण्यासाठीDiamox या गोळ्या लमळतात. त्या सोबत असाव्यात पण जाण्यापूवी डॉलटरानंा याबाबत ववचारून त्यांच्या 
सल्ल्याने घ्याव्यात. लशवाय कापूर जवळ ठेवावा. रोपवे ने बरंच उंचीवर जायच ंअसेल तर काही वेळा कानाला दड े
बसतात. त्यासाठी च्युईंग गम चघळणे हा एक उपाय आहे फकंवा कानात कापूस घालावा. कानाला दड ेबसलेच तर नाक 
बंद करून श्वास बाहेर सोडण्याचा प्रयत्न करायचा. अशा प्रकारे व्यवजस्र्त ववचार करून जर आपण जर आपले प्रवासात 
आरोग्य सांभाळण्यासाठी एक फकट तयार केले तर आपला प्रवास नलकीच सुखाचा आणण आरोग्यपूणा होऊ शकेल. 
शुभास्ते पंर्ानः सन्त|ु| 
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जगंल बुक 
(लेणखका- धगरकी) 

लहानपणीच्या प्रत्येक सुट्टीच्या अनेक उद्योगापंैकी एक उद्योग ठरलेलाच असायचा : गं्रर्ालयातनू पुस्तकांचा हढगारा 
आणणे आणण रात्रहंदवस वाचनात बुडून जाणे. या हढगार्यात आधी चकूुन प्रवेश केलेल्या जजम कॉबेट आणण 
धचतमपल्लीनंी सुट्टीगणणक अख्खा गठ्ठा कधी काबीज केला ते मला कळलं सुद्धा नाही. त्याचंी अरण्य वाचने अगदी 
खळुावनू टाकायची. नर-भक्षकांचा माग काढणे काय आणण झंुजूमंुजू झालं की पाखरासंोबत रान मेव्याची न्याहरी करणे 
काय, सगळंच कसं परीकरे्तल्या सारख ंवाटायचं. पसु्तक वाचता वाचता मनातल्या मनात सगळी जंगले फिरून सुद्धा 
झालेली, पण तेव्हा कधी प्रत्यक्ष या रानांची िेरी झाली नाही. हळू हळू लशक्षण पूणा झालं. गाडी संसाराला लागायच्या 
बेताला आली आणण कमा-धमा संयोग का काय म्हणतात त्यानुसार असाच जंगल वेडा पण कधी जंगलात न गेलेला 
जोडीदार लाभला आणण बुकातली जंगले आमच्या प्रत्येक सुट्टीचा खराखरुा भाग बनली :) 

तीन वषाांत भारतातली प्रलसद्ध जंगले जीप सिार्या फकंवा ३-४ तासाचें 'नेचर वॉक' करत फिरून झाली. वाघाचंा शोध 
घेऊन झाला. एकेका जंगलात ५-६ सिार्या अशी ४-५ जंगले करून सुद्धा ३ वषाांत वाघोबाने एकदाही दशान हदले नाही. 
जंगलाचा वास, दाटपणा, गूढ शातंता, खपू आशा घेऊन कानाकोपर्यात लभरलभरणारी नजर, कॉल टे्रस करण्यासाठी 
टवकारलेले कान ई. मध्ये आधी खपू धिल वगैरे वाटायचं. वाघोबा सोडून खपू प्राणी भेटायचे, खपू छान आणण वेगळे 
पक्षी हदसायचे पण हळू हळू कंटाळा यायला लागला. काहीतरी लमलसगं होतं...उसमे वो पुस्तकवाली बात नही ंर्ी :( जजम 
कॉबेट, धचतमपल्ली, माडगुळकर वगैरे लोलस काही असे जीप मधून फकंवा बिर झोन मधनू नाही फिरायचे. आणण 
आमचे कोणी काके, मामे िारेष्ट खात्यात नसल्याने कुठला वलशला लागून पयाटकानंा लमळणार्या गोष्टींपेक्षा जास्त काही 
लमळायची शलयताच नव्हती. पण तरी ज्याच्या नलशबात 'वनवास' ललहहलेला असतो त्यानंा तो लमळतोच!! तर त्याचं 
झालं अस,ं की कधीतरी बोलता बोलता एका लमत्राने पेररयारच्या जंगलातले िोटो दाखवले. हे जंगल काही वाघोबांसाठी 
प्रलसध्द नाही. त्यामुळे आम्हाला त्याचा काही ववशेष पत्ता नव्हता. पण 'पेररयार' हे नाव 'कधीतरी जाण्याच्या जागा' या 
ललस्ट मध्ये जाऊन बसलं. हेच हठकाण आमचं जजम कॉबेटचा चेला बनायचं स्वप्न पणूा करणार आहे हे आमच्या गावी 
सुद्धा नव्हतं. 

एका मे महहन्यात 'चला...कुठेतरी जाऊया ना' चा धोसरा चालू झाला आणण अशात अचानक 'पेररयार' ची आठवण झाली. 
पेररयार िॉरेस्ट डडपाटामजटच्या पानावर २ आणण ३ हदवसांच्या जंगल टे्रलसची माहहती होती. पण हाय रे दैवा… त्यातले 
काहीही बकु करण्यासाठी फकमान १५ हदवस आधी डडपाटामजटला 'डी.डी.' नेच पसेै पाठवणे गरजेचे होते. आणण 'शासकीय' 

असल्याने संपकाासाठी हदलेल्या क्रमाकंाचा िोन उचलणे आणण उचललाच तर माहहती देणे हे त्यांच्या खात्याच्या धमाात 
बसत नव्हतेच. या हठकाणावर पाणी सोडण्यापवूी आम्ही एकदा गूगलबाबाला शरण जायच ंठरवलं आणण गूगल बाबाने 
प्रसाद म्हणनू 'पेररयार टायगर टे्रल्स' च्या पानावर आम्हाला नेऊन सोडले. यावर हदलेल्या िोनवर चलक मनषु्यप्राणी 
अवतरला आणण त्याने आम्हाला या २ फकंवा ३ हदवसांच्या जंगल टे्रलची यर्ासांग माहहती हदली. आणण आम्हाला हव्या 
त्या तारखांना टे्रल साठी शेवटच्या २ जागा लशल्लक असल्याचे साधंगतले. तो खरं म्हणजे एक एजटं होता आणण त्याचे 
कलमशन म्हणनू र्ोड ेजास्तीचे पैसे मागत होता. लशवाय हा आधी पैसे घेऊन ऐनवेळी उगवलाच नाही तर वगैरे वगैरे 
शंका होत्याच. पण आम्ही त्याच्यावर ववश्वास ठेवायचे ठरवले आणण प्रत्येकी १००० रुपये आगाऊ रलकाम म्हणनू 
त्याच्या खात्यावर भरून टाकले. 

http://www.periyartigertrail.in/
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कायाक्रम एकंदर असा होता: 
एका गू्रप मध्ये जास्तीत जास्त ६-७ जण असतील. पहहल्या हदवशी सकाळी साधारण १० वाजता िॉरेस्ट ऑफिस पासून 
टे्रक चालू करायचा. साधारण ४ तास टे्रक करून १० फकमी आत जंगलात पोहोचायचे. नतरे् २-३ तंबू टाकून आणण 
त्याभोवती चर खणनू बेस कॅम्प बनवला आहे. नतरे् सामान ठेवून जेवण आणण र्ोडी ववश्ातंी घेऊन दपुारी पढुच्या 
टे्रकला ननघायचे. पुन्हा १० फकमी फकंवा साधारण ४ तास भटकायचे आणण अधंार पडला की मुलकामी परत. दसुर्या 
हदवशी ज्यांना परत जायचे असेल त्यानी परत जायचे आणण बाकीच्यानंी असेच अजून २ टे्रक करायचे. या लोकांनी 
नतसर्या हदवशी नाश्ता करून टे्रक करत जेवायच्या वेळेपयांत पनु्हा िॉरेस्ट ऑफिसला यायचे. फकंमत वगैरे खात्याच्या 
वेबसाईटवर आहेच. 

आम्ही पैसे तर भरलेच होते. पण मोठा प्रश्न होता की जायचे कसे? 

एजटं कडून कळले की िॉरेस्ट ऑफिस 'कुमली'(Kumily - केरळमध्ये) नावाच्या गावापासून ५ फकमी वर आहे. तमु्ही 
कुमलीला पोहोचा. नतर्नू मी तमु्हाला वपक अप करेन. आणण कुमली म्हणजेच 'रे्लकडी' म्हणनू प्रलसध्द असलेले पयाटन 
स्र्ळ. आम्ही बंगळूरूवासी असल्याने नतर्नू कुमलीला पोचणे हा काही िार अवघड मुद्दा नव्हता. बंगळूरू पासून कुमली 
पयांत रात्रीच्या स्लीपर बसेस आहेत. कोचीन पासून सुद्धा खपू बसेस उपलब्ध आहेत. आम्ही बंगळूरू मधनू रात्री ७ ला 
ननघणारी आणण सकाळी ७ ला कुमलीला पोहोचवणार्या बसची नतफकटे काढली आणण आमच्या प्रवासाची पाया-भरणी 
झाली. 

आता ३ हदवस टे्रक करायचा म्हणजे तयारी करणे गरजेचे होते. खाण्या-वपण्याची सोय तेच करणार होते. पण ऐनवेळेस 
लागलं तर असुदेत म्हणनू घेतलेल्या अगणणत गोष्टी आणण आमच्या मालकांची लाडकी बासरी वगैरे वगैरे जामाननमा 
तब्बल ४ बॅगा भरून झाला. आणण मग लक्षात आले की आपले सामान आपले आपण पाठीवर घेऊन फिरायचे आहे. 
आता सामानाला कात्री लावणे आले! या कामात आमचे मालक एकदम वाकबगार असल्याने त्यानंी आम्हाला हाताची 
घडी आणण तोंडावर बोट एका कोपर्यात बसवले आणण आमचे सामान प्रत्येकी १ पाठीवर लावायची बॅग येवढेच झाले. 

िायनल सामान: प्रत्येकी ३ पँट्स-शटा, ४ अतंवास्त्र,े ५-६ जोड मोजे, दोघातं लमळून १ टॉवेल, टोप्या, इमजान्सी लाईट, 

प्रत्येक हदवसासाठी मोजून घेतलेला एनजी युलत लहान आकाराचा खाऊ, कॅमेरा आणण त्याचे सोबती आणण मालकांची 
लाडकी बासरी येवढेच होते. तरी मी हळूच रात्री घालायचे कपड,े पेन बाम आणण २-४ क्रीमच्या बाटल्या घुसवल्याच. 

येवढे करता करता तयारीचे हदवस संपले आणण आम्ही कुमलीला जाणार्या वाहनात स्वार झालो. खपू घाट रस्ते 
ओलांडत ओलांडत आम्ही सकाळी ८ च्या सुमारास कुमलीला जाऊन धडकलो. एक प्रसाधनगहृ असणारे उपहारगहृ 
शोधले. आजन्हके उरकून तेरे्च टे्रकचे कपड ेचढवले आणण एजटंला िोन केला. तो खरेच येईल की पैसे खडयात गेलेत 
याचा ववचार चालू असतानाच तो भला माणसू येउन हजर देखील झाला. त्यालाच ववचारून जवळचे एटीएम गाठले 
आणण पैसे काढून उवारीत रलकम त्याच्या स्वाधीन केली. त्याने स्वत:च्या गाडीतनू आम्हाला िॉरेस्ट ऑफिसला 
पोहोचवले. ज्या लोकांकड े इतर प्रवासाचे सामान असेल त्यांच्या साठी जास्तीचे सामान ठेवायला या हठकाणी लॉकसा 
उपलब्ध आहेत. नतरे् पोहोचल्यावर आम्ही रीतसर िॉमा वगैरे बघनू नोंदणी केली. आणण आम्ही खरोखरच टे्रकला जाणार 
आहोत यावर लशलका-मोताब झाले. आता बाकीच्या गू्रपची वाट पहायची होती. 

तोपयांत त्यांनी आम्हाला मोज्यांच्या आणण पँटच्या वरून घालून गुडघ्यापयांत येणारे खाकी मोजे घालायला हदले. आणण 
त्याच्यावर भरपूर तंबाख ूचोपडली. त्यामुळे जळवांच्या पवुाानुभावाने पुरेपूर जळलेले आम्ही 'या जळवानो...बघुया तुमच ं
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काय होतयं' अशा आवेशात इतरांची वाट पाहत उभे राहहलो. र्ोडया वेळात एक एकटी बेजल्जयन मुलगी आणण एक 
ऑस्टे्रललयन जोडपे येउन आमच्या गू्रपमध्ये सालमल झाले. आणण आम्हाला अगदीच 'लकी' वगैरे ठरवण्यासाठी एक 
प्रलसध्द नॅचरललस्ट आणण डॉलयुमजटरी मेकर या टे्रकचे धचत्रीकरण करण्यासाठी एका पत्रकार बाईंच्या सोबतीने आमचे 
सोबती झाले. अशा प्रकारे आम्ही ७ जण आणण ३ बदंकुधारी गाडा अशी एक ओळ पेररयारचे जंगल तुडवायला सज्ज 
झाली! माझं लहानपणी पासून जपलेलं स्वप्न चलक खरं होणार होतं! 

९.३० - १० वाजता आम्ही टे्रकला सुरवात केली. मलबार जस्लवरल तर्ा शेकरू, वेगळ्याच प्रजातीचा कोळी, २-३ पक्षी, 
िणस खाणारी माकड ेअसे बघत आम्ही रमत गमत ननघालो होतो. इतलयात एका गाडाने शूक शूक करून तोंडावर बोट 
ठेवले आणण दसुरे बोट कुठेतरी झाडा झुडपाकड ेरोखनू धरले. आम्ही डोळे ताणनू ताणनू काय आहे ते बघायचा प्रयत्न 
करू लागलो पण काहीच हदसेना. मग तो दबकत दबकत पढेु जाऊ लागला आणण आम्ही त्याच्या मागे मागे. आणण 
अचानकच अगदी १० िुटावंर डोळ्यासमोर २ डोळे आणण २ लशगें हदसली. आमचा गाईड पटुपटुला 'इंडडयन गौर!! तो 
आडदांड प्राणी आमच्या पासून १० िुटांवर उभा होता आणण त्याच्या मागे त्याचा अख्खा कळप. खरं तर घाबरायची वेळ 
आमची होती पण आमच्यापेक्षा हजार पट शजलतमान प्राणी आम्हाला घाबरून श्वास रोखनू स्तब्ध उभा होता. आम्ही 
काय करू शकतो याचा अदमास घेत होता. २-३ लमननटे अशीच स्तब्धतेत गेली आणण आम्ही त्या कळपाच्या आणखी 
जवळ सरकू लागलो. आणण मग अचानकच खळबळ झाली आणण तो कळप उलट हदशेला गायब झाला. आमच्या 
टे्रकच्या पहहल्या १५ च लमननटांत त्या जंगलच्या मूळ वालसयापंैकी एकाच्या झंुडीने आमच ंस्वागत करून शुभ शकुन 
केला होता. आमची ही ट्रीप अववस्मरणीय होणार यात आता शकंाच उरली नव्हती :) पेररयार मधल्या हत्ती, अस्वले 
(स्लॉर् बेअर), वाघोबा, बबबट्या यापैकी उरलेल्यांच्या ओढीने आम्ही पढेु कूच केले. 

र्ोडया वेळात एक प्रचंड मोठे पण पोकळ बुंधा असलेले झाड लागले आणण त्या झाडाच्या ढोलीत आम्ही प्रवेश केला. 
लमट्ट काळोख होता आत. गाईडने काडयापेटीची काडी पेटवली आणण शोधाशोध केली. ३-४ काडया खची घातल्यावर तो 
उत्साहाने जवळ बोलावून बुधं्याला घट्ट धचकटून लोंबणारी छोटीशी गोष्ट दाखवू लागला. नीट हदसेना म्हणनू लोकानंी 

िोनच्या हदव्याचे झोत पाडायला सुरु केले तेव्हा 
आमच्या सोबतचे 'डॉलयुमजटरी काका' रागवले. 
मग लशस्तीत एकेकाला बोलावून काडी पेटवून 
दाखवली तर समोर एक वपटुकलं वट-वाघूळ 
होतं. बारीकशा लुकलुकत्या डोळ्यांनी इकड-े
नतकड े बघत मजेत लोंबकळत होतं. 'हॉसा शू 
बॅट' चं वपल्लू होतं ते. काका रागावले कारण 
हदव्यामुंळे घाबरून जर ते ढोलीबाहेर उडून गेलं 
असतं तर त्याला कुणीतरी खाऊन टाकलं असतं. 
ते स्वत:चं रक्षण करण्याएवढं मोठं झालं नव्हतं. 
वट-वाघूळाच्या लयूटपणानी हरखलेले आम्ही पढेु 
चालायला लागलो. 

पेररयार तलावाचा एक प्रवाह आम्हाला आड आला. िारतर गुढघ्यायेवढे पाणी होते. त्यामुळे बूट वगैरे हातात घेऊन 
आम्ही मजेत तो प्रवाह पार केला आणण दसुर्या काठावर ितकल मारून बसलो. एक दोन एनजी बार आणण २ ललटर 
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पाणी संपवून पाठीवरचे ओझे कमी केले आणण त्या मस्त गार हवेत पढेु जायला लागलो. वाटेत रानातच राहणार्या 
मासेमार लोकांच्या तुरळक झोपडया हदसत होत्या. लहान सहान पोरी आणण आज्ज्या तलावात उतरून वेगळ्याच प्रकारे 
धचगंळे मासे पकडत असताना हदसल्या. चालता चालता दरू एका टेकडीकड ेबोट दाखवून नतरे् आमचा बेस असल्याचे 
गाडाने सांधगतल्यावर दमलो असल्याची जाणीव वाढली. हळू हळू घसे कोरड ेपडत होते. भूक लागायला लागली होती. 
पाय बोलायला लागले होते. तसेच पाय ओढत बरेच अंतर चालल्यावर गाडा लोकांनी परत कल्ला केला आणण 'र्ांबा र्ांबा 
र्ांबा' सुरु केले. त्यातल्या एकाने काटकी घेऊन धळुीत गोल केला आणण साधंगतले की 'टायगर पगमाका '...वाघाच्या 
पायाचे ठसे!! हा प्रकार आमच्यासोबत आधी एकदा घडला होता आणण तेव्हा आमच्या पढुच्या जीपला वाघ हदसून पण 
आम्हाला या मालसावरच समाधान मानावे लागले होते. यावेळी पण गाईडच्या मते वाघोबाला शोधणे खपू अवघड होते 
कारण त्या जंगलात वाघ खपू कमी आहेत, जंगल खपू दाट आणण गदा हहरवे आहे आणण एका वाघाला तेरे् जवळपास 
२५ एकर प्रदेश भटकायला लमळतो. त्यामुळे वाघ सापडणे जरा अवघडच होते. आमचा जरी ववरस झाला असला तरी 
जवळपास असलाच तर आपल्याला हदसलाच पाहहजे अशा ननग्रहाने सतका तेने वाटचाल करायला लागलो. वाघोबा शोधता 
शोधता बेसकॅम्पचा रस्ता भर भर संपला. 

बेस कॅम्प खरोखरच अगदी 'बेलसक' प्रकारचा होता. २ माणसे जेमतेम आत जातील असे ३ छोटुकले तंब ूहोते. चुलीचा 
प्रकाश बाहेर पडू नये अशा प्रकारे बाधंलेले पत्र्याचे झोपड ेआणण त्यात एका बाजलूा धचमुकले डायननगं टेबल असे 
छोटेखानी स्वयंपाकघर होते. आणण त्या डायननगं टेबल वर गरमा गरम काळा चहा आमची वाट पहात होता. सगळेजण 
चहावर तटूुनच पडले. चहा संपता संपता टेबलवर वपकलेली सोनकेळीसुद्धा येउन बसली आणण िटलयात अदृष्यपण 
झाली. गाडा दादाने साधंगतले की र्ोड ेफे्रश व्हा, 
तोपयांत जेवण होतंच आहे. 

पोटात जरा धुगधुगी आली होती तेव्हा ईकड-े
नतकड े लक्ष जायला लागले. आमचा बेस कॅम्प 
अत्यतं पे्रक्षणीय जागी वसला होता. पेररयार 
तलावाच्या काठावरील एका लहानश्या टेकडीवर 
तंब ूघालण्यायेवढीच जागा ररकामी करून त्यात 
तंब ू ठोकले होते. आणण बाजूने २० िूट खोल 
आणण ५-६ िूट रंुद चर खाणला होता. चर 
ओलांडायला एक ओंडका टाकला होता. चारी 
बाजनेू गदा झाडी, एका बाजूला जरा खालच्या 
उंचीवर मोठा माळ आणण उरलेल्या सगळ्या 
बाजूनंा वेढून वळणे घेत पसरलेला, नदीचा धाकटा भाऊ वाटेल असा शातं, ननतळ पेररयार तलाव! सगळीकड ेफकरा शांतता 
आणण सुखद रंग. माणसू शातंवत नाही गेला तरच नवल...या शातंतेची अनुभूती घेत पेररयार तलावाच्या स्वच्छ पाण्याने 
हात पाय धुवनू सगळे तलावाकाठीच पसरले. अध्याा तासातच गाडा दादा जेवायला बोलवायला आले. टेबलवर स्वच्छ 
ताटल्या मांडल्या होत्या. टॅवपओकाच्या कंदाचा उपमा आणण कांदा, टोमॅटोची कोलशबंीर असा साधा पण भरपूर कबोदक 
युलत मेन ूहोता. पहहल्यादंाच खात होते सगळेच जण. चव भन्नाटच होती. सगळ्यानंी अगदी भरपेट खाल्लं आणण पनु्हा 
एकदा डुलकी काढायला सगळे तलावाकाठी जाऊन पसरले. केरळ आणण मे महहना असुनही उंचीवर आणण गदा झाडीत 
असल्याने वातावरण सुखद र्ंड होतं. वार्याच्या मंद झुळकी येत होत्या. झाडाखाली पडल्या पडल्या मस्त गाढ झोप 
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लागली. दीड-दोन तासातं जरा उन्हे कलायला आल्यावर गाईडन ंसगळ्यानंा जाग आणली. डोळे उघडल्यावर कळलं की 
झोपेनी मस्त काम केलंय आणण मजदसूोबत शरीरसुद्धा हलकं आणण ताजं तवानं झालंय. पुन्हा एकदा काळ्या चहाचे २-३ 
कप ररचवले. र्ोड ेपाणी, एनजी बासा आणण गाडा काकानंी सोबत असुदेत म्हणनू हदलेली र्ोडी सोनकेळी पाठीवर टाकली 
आणण आमच्या टे्रकच्या पुढच्या टप्यासाठी मागास्र् झालो. 

हा टप्पा र्ोडा लांबचा आणण अजनू दाट जंगलातला होता. त्यासाठी पेररयार तलाव ओलांडून पललकडच्या टेकडीवर 
जायचं होतं. त्यासाठी तरािा बनवून ठेवला होता. तराफ्यात बसून तलाव पार केला आणण नतकडच्या गवतातून, 

झुडपातून पक्षी प्राणी शोधत फिरत राहहलो. घोरपड तर्ा मॉननटर ललझाडा, लाल रंगाचे मंुगुस वगैरे बारीक सारीक प्राणी 
हदसत होते. मध्येच वरून कुठूनतरी फ़ाट्ट फ़ाट्ट फ़ाट्ट फ़ाट्ट असा जोरदार आवाज यायला लागला. आणण प्रचंड मोठ्या 
पंखांनी हवा कापत जाणारा गे्रट हॉनाबबल म्हणजे आपला धनेश हदसला. वेग-वेगळे रानटी मश्ूम, वेग-वेगळी झाड ेबघत 
आम्ही हंुदडत होतो. पुढे एक आणण मागे एक बंदकुधारी गाडा घेऊन आमची टोळी रानातं लभरलभरत होती. गाईड काका 
कसली कसली रानिळं काढून चाखायला देत होते. इतलयात एक मोकळे माळरान लागले आणण नतरे् एक प्रचडं मोठा 
सांगाडा पडलेला हदसला. गाईडने साधंगतले की काही हदवसांपवूीच एका वाघोबाने एका हत्तीला नतरे् लोळवले होते. 
वाघाने चाटून पसूुन खाल्यावर उरलेला हत्तीचा सांगाडा नतरे्च पडून होता. आम्हाला या प्रसंगाचे मोशन सेन्सर वर 
नाईट जव्हजन कॅमेरा वापरून केलेले धचत्रीकरण सुद्धा बघायला लमळाले. पुढे पढेु वाटेत अनेक हठकाणी आम्हाला असे 
गव्याचे, सांबराचें वगैरे सांगाड,े देखणी लशगें वगैरे पडलेले हदसले. वेगवेगळ्या पक्षांची रंगीत वपसे लमळाली. पण हे सगळे 
बघनू, मनातं साठवनू नतरे्च सोडून जायचे होते. आता अंधार पडायला आला होता. झपझप पेररयार तलाव गाठायचा 
होता आणण तराफ्यात बसून मुलकामी तबं ूगाठायचा होता. फकतीपण झपझप चालले तरी तलावाला पोचायच्या आधी 
फकरा काळोख झालाच. डोळ्यात बोट गेलं तरी हदसलं नसतं. हदवे लावायला परवानगी नव्हती. त्या अंधारात सुद्धा गाईड 
काका सिाईदारपणाने रस्ता तुडवत होते आणण आम्ही त्यांच्यावर हवाला ठेवून त्यांच्या मागे जात होतो. प्रत्येकानी 
हातात एकेक काठी घेतली होती आणण काठी आपटत पदयात्रा चालू होती. काठी आपटून जलमनीत होणार्या कंपनाने 
साप आणण ईतर प्राण्यानंा वाटेत न येण्याचा इशारा लमळतो म्हणे. जीव मुठीत घेऊन शलय नततलया जोरात काठी 
आपटत एकदाचे आम्ही ताराफ्याजवळ जाऊन पोचलो. त्यानंतरची १५-२० लमननटे अक्षरश: 'नतललस्मी' वगैरे होती. प्रचंड 
पसरलेला पेररयार तलाव काळोखात बुडून गेला होता. त्यावरून संर् तरंगत तरंगत आमचा तरािा चालला होता. वरती 
त्याच रंगाचे आकाश. तलावात आणण आकाशात िरक इतकाच की आकाशात असंख्य चादंण्या सांडलेल्या होत्या. अनादी 
अनतं काळ या तराफ्यात पडून हे चमचमतं आकाश बघत रहाव,ं कुणी कुणाशी बोलू नये, काही करू नये अस ं
प्रत्येकालाच वाटत असावं. सगळेच जण धचडीचूप होऊन ते दृष्य डोळ्यात साठवनू घेत होते. त्या तलावात कुठेतरी 
हरवून जावं अशी आमची लाख इच्छा असली तरी गाडा काकानंी आम्हाला तंबू जवळ आणनू सोडलेच. 

आता हळू हळू सगळेजण त्या स्वप्नातनू वास्तवात आले. ठणकून ननघालेले पाय आणण पोटात उसळलेली भूकच त्याला 
जबाबदार असावी. बूट सुद्धा न काढता सगळे जेवायला बसले. मेणबत्तीच्या प्रकाशात वाढून ठेवलेला केरळी लाल 
तादंळाचा वािाळलेला भात, खमंग साबंार, २ भाज्या, १ कोलशबंीर असं चारी ठाव जेवण बघनू भूक अजनूच खवळून 
ननघाली. इतलया उत्कृष्ट चवीचं जेवण अख्खा केरळ पालर्ा घातला तरी परत कधीच लमळालं नाही. खोबरेल तेलात 
केलेल्या िोडण्या, जंगलातनूच गोळा केलेले ताजे ताजे मसाले, ओल्या आणण सुलया खोबर्याचा सढळ वापर आणण 
पोटातली अमाप भूक. अधाा तास िलत हात आणण तोंडच काम करत होते. बाकीचे शरीर िलत तपृ्त होत होते. आमचे 
जगातले सगळ्यात रोमँहटक कँडल लाईट डडनर झाल्यावर धचमुकल्या तंबतू कसेबसे कपड े बदलले आणण नवरोबानंी 
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पाच-सात लमननटे बासरी वाजवली. त्या शातंतेत नतचे सूर अजनूच गहहरे वाटत होते. त्या सुरावटीत हरवनू जात सगळेच 
झोपेच्या अधीन झाले. स्लीवपगं बॅग मध्ये लशरल्यावर गुडूप झोप कधी लागली ते कळलं सुद्धा नाही. 

दसुरा हदवस पहाटे पहाटे पक्षांच्या 
फकलबबलाटाने उजाडला. आजन्हके 
उरकायला 'होल वावर इज आवर' 
असल्याने आणण वावरात भरपूर प्राणी 
असल्याने सुरक्षेसाठी जोडीने जाऊनच 
सगळे उरकले. तलावाच्या काठावर तोंड, 

दात वगैरे घासत असतानंाच त्याचवेळी 
एक हत्तीण नतच्या वपलाला घेऊन चळू 
भरायला आली. ती जरा लांब होती 
तोपयांत नतचे िोटो बबटो काढले पण 
अचानकच नतनी आमच्या हदशेने यायला 
सुरुवात केली. ते पाहून गाडा दादाने 
तातडीने तंबू जवळ चराच्या अललकड ेयेउन 
र्ांबायला साधंगतले. आम्ही चरापयांत पोचतो न पोचतो तेवढ्यात हत्तीण बाईंनी परत फिरण्याचा ननणाय घेतला आणण 
त्या उलट्या हदशेने चालू लागल्या. मग आम्ही पण त्यानंा तलाव पार करताना पाहण्यासाठी मागे मागे गेलो. हत्तीणब ै
पाण्यात लशरल्या तसे वपल्लू सुद्धा आईची शेपटू सोंडते पकडून हळूच पाण्यात लशरले. अलगद ववहरत ववहरत 
मायलेकराने तो प्रचंड मोठा तलाव पार करून दाखवनू आमच्या डोळ्याचे पारणे िेडले. :) मग पहाटे सूयोदय बघत 
बघत िलकड काळा चहा झाला आणण आम्ही ताजे तवाने झालो. कपड ेवगैरे आवरत होतो तेवढ्यात गाडा काका पोहून 
आलेले हदसले. लागलीच आम्ही ववचारून घेतल ंकी आम्ही पण पोहलो तर चालेल का हो? गाडा काकानंी परवानगी हदली. 
पण तोवर नाश्ता करून टे्रकला जायची वेळ झाली होती. 'दपुारी पोहायला नलकी जाऊ' असं नवर्याकडून कबूल करवनू 
घेतलं आणण नाश्ता करायला टेबल वर जाऊन बसलो. 
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नाश्त्याच्या टेबलवर पहहल्यादंाच गू्रप मधल्या इतराशंी बोलायला ननवातं वेळ आणण उजाा लशल्लक होती. 'डॉलयमुजटरी' 
काकाशंी आणण पत्रकार बाईंशी आधीच ओळख झाली होती. पण परदेशी पाहुण्यांशी पहहल्यादंाच बोलत होतो. त्यानंा 
आमच्या आणण आम्हाला त्यांच्या गोष्टी ऐकून नवल वाटत होतं. ते ऑस्टे्रललयन जोडपं त्यांच्या नोकर्या सोडून, घरदार 
ववकून वषा-दोन वषा फिरायच ंअसं ठरवनू त्यांच्या देशातनू बाहेर पडलं होतं. 'आयुष्यात स्वत:चे घर, गाडी, मूल काहीही 
नको, िलत जग फिरायचे आहे.' असं ठरवनू ती जोडी मजल दर-मजल करत फिरत होती. पैसे संपले की असू त्या 
देशात नोकरी, मजुरी करू आणण पुढच्या प्रवासाचे पैसे जमव ू अशा तयारीने ननघाले होते. भारतात ४ महहने तरी 
काढायचा त्याचंा बेत होता. आणण या जग प्रवासासाठी सुद्धा त्यांच्याकड ेिलत एक एक सॅक होती. प्रत्येकी २-२ कपड.े 
एक अंगावर आणण एक सॅक मध्ये. हे बघनू मलाच माझ्या २ हदवसाच्या सामानाची लाज वाटली. सगळीकड ेपजब्लक 
ट्रान्सपोटा आणण ते पण सगळ्यात स्वस्तातले वापरून फिरत होते. टे्रनच्या जनरल ललास मधनू ३-४ हदवसांचे प्रवास 
करून ववना आरक्षण भारत भ्रमण करत होते. हे ऐकून आम्ही अवाक झालेलो आणण आम्ही 'स्लीपर वोल्वो' बसने आलो 
हे ऐकून ते अवाक!! आमच्या लेखी सगळं ववकून असं बेफिकीरीत मस्त मौला आयुष्य स्वीकारू शकणारे ते श्ीमंत होते 
तर 'वोल्वो' आणण 'एसी हॉटेल रूम्स' परवडणार्या आमच्या तर्ाकधर्त श्ीमंतीने ते गंुगले होते. त्यातल्या त्यात त्या 
बेजल्जयन मुलीन ंआम्हाला जरासं माणसांत आणलं. ती भारतात कुठलासा कोसा करायला आली होती. आणण सुट्टीत 
भारत फिरत होती. 'मुलगी', 'एकटी,, 'भार,,, 'भारतातील सुरक्षक्षतता' वगैरेशी नतला काही देण-ंघेण ंनव्हतं. जगून घेत होती 
:) भारतातल्या मुलीनंा हे कधीतरी जमावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्ाना करून आम्ही नाश्त्याला सामोरे गेलो. चववष्ट गप्पा 
मारता मारता बे्रड-जॅम, पुरी-भाजी आणण केळी असा भरभलकम नाश्ता झाला. आता पढुच्या प्रवासात िलत फिरंगी 
आणण आम्ही होतो. पत्रकार बाईंनी आणण 'डॉलयुमजट्री' काकांनी तेरे्च ववश्ातंी घ्यायचे ठरवले आणण आमचा उरलेला गू्रप 
चालायला लागला. 

एव्हाना गाईडनं सांधगतल ंहोतंच की टे्रकच ंनाव 'टायगर टे्रल' असलं तरी इर् ंिारसे वाघ नाहीत. आपण अस्वले आणण 
हत्ती शोधूया. गवे भेटतीलच वाटेत. त्यामुळे आम्ही वाघ-बबघ हदसायची हदवास्वप्न ंन बघता पक्षी, कीटक वगैरे बघत 
चालत होतो. मध्येच गाईडने त्याच्या काठीने रस्त्यात पडलेले काहहतरी हलवले आणण तो अत्यानंदाने धचत्कारला 'स्लॉर् 
बेअर फे्रश ड्रॉवपगं'. अस्वलाची ती ववष्ठा अगदी १५-२० लमननटापूवीची असावी. म्हणजे अस्वल जवळपास असणार होत.ं 
आमचा एक गाडा अस्वलाच्या हल्यातला सव्हाायव्हर होता. त्याने आम्हाला अस्वलाशी झटापटीचा फकस्सा रंगवून 
सांधगतला. त्याच्या जखमा सुद्धा दाखवल्या. आणण खपू जपनू लक्ष देऊन चालायला सांधगतले. हत्ती आणण अस्वले हे 
दोनच प्राणी माणसावर हल्ला करतात. बाकी सगळे माणसू पाहून पळून जातात. गव्यांचा अनुभव तर आम्ही घेतलाच 
होता. ते पळूनच गेले होते. आता अस्वल आपल्यावर हल्ला करायला जवळ येईल अशी आशा बाळगून आम्ही त्याला 
शोधत ननघालो. कमरेपयांत उंच गवत कापत आम्ही चालत होतो. सापा-बबपांची लभती होतीच. पण धिल सुद्धा वाटत 
होतं. आणण आमचा गाडा 'या भागात साप नाहीत. मी बघा चप्पल घालून आलो आहे.' असा हदलासा द्यायचा प्रयत्न 
करत होता. अधाा-पाऊण तास अस्वलाला शोधले पण ते पठे्ठ कुठं लपनू बसले होते काय माहहत. एकदा एका झुडपात 
खसुपूस झाली म्हणनू नवरोबाने झूम लेन्सने िोकस करून २-४ िोटो काढले. पण काही नसेल असं वाटून काढलेले 
िोटो पाहहलेही नाहहत. आम्ही तसेच पेररयारच्या सवोच्च टेकडीवर पोहोचलो आणण खपू टेकडया उतरत परत सुद्धा 
आलो. आम्ही बेसवर पोहोचताच नतरे् ववश्ातंी घेणार्या पत्रकार बाईंनी साधंगतल ंकी सकाळच्या हत्तीण बाई आपल्या 
वपलासह तंब ूभोवती अधाा तास चरून गेल्या. आधीच आमच्या या सेशनला काहीच धचत्त र्रारक झालं नव्हतं. दमणकू 
मात्र िारच झाली होती. आणण त्यात यानंा बसल्या जागी हत्तीण बाई भेटून गेल्या म्हणनू आम्हाला िार वाईट वाटलं. 
अजनू २ दा टे्रक आहे आणण काहहतरी घडलेच याचं समाधान होतं त्यातल्या त्यात. 



पषृ्ठ क्र.18 

 

तसेच पाय ओढत तंबतू गेलो आणण ितकल मारून बसलो. अध्याा तासाने पाहहलं तर ऑस्टे्रललयन जोडपं तलावात मस्त 
अंघोळ करून आलं होतं आणण तंबवूर फकच्च ओले कपड े वाळत टाकत होतं. त्यामुळं मलापण नवर्याकडून सकाळी 
कबूल करून घेतलेलं आठवलं आणण आम्ही पण तलावात पोहायला गेलो. तासभर डुबंून, पोहून ताजेतवाने होऊन बाहेर 
पडतच होतो इतलयात आमच्या शजेारीच पोहत पोहत घोरपड आली आणण समोरच्या काठावर त्या सकाळच्या 
हत्तीणबाई आणण वपलू. जीव मुठीत घेऊन आम्ही तरााट तंबतू जाऊन पोचलो. 

खोबरेल तेलाच्या िोडणीचा वास नाकात लशरलाच 
आणण भुकेची एकदम जाणीव झाली. पुन्हा एकदा 
सांबार, कालच्या पेक्षा वेगळ्याच चवीच्या २ भाज्या 
आणण वािाळता भात खाल्ला आणण झाडाखाली 
जाऊन पसरलो. २ तास मस्त झोप झाल्यावर चहा 
झाला आणण आम्ही वेगळ्या भागाकड े जाण्यासाठी 
तराफ्यात स्वार झालो. खपू वेळ तराफ्यातनू फिरत 
फिरत लांबवरच्या जंगलात उतरलो आणण एकदम सर 
सर पाऊस आला. तेवढ्यातल्या तेवढ्यात मी 'बघ मी 
म्हणलं होतं ना रेनकोट लागतील म्हणनू' हे म्हणनू 
घ्यायची सधंी सोडण ंशलयच नव्हतं. पण माझं वालय 
संपायच्या आत पाऊस र्ाबंला सुद्धा. आता आम्ही 
जंगल तुडवत तलावाच्या काठाने फिरत होतो. रान 
डुकरे, सांबरे वगैरेना सळो की पळो करून सोडत होतो. येवढ्यात आमच्या समोर झुडपात खसुखसु झाली आणण ७०-८० 
गवे दबकत दबकत पाण्यात लशरले. छोट्याना आडोसा देत, एकमेकाला सांभाळत त्यानंी लशस्तीत एक ओळ बनवली 
आणण पोहत पोहत तलावातल्या एका बेटावर जाऊन ते गायब झाले. आम्हीपण पनु्हा तराफ्यात जाऊन बसलो आणण 
पुन्हा तलावातनू लाबं लाबं जाऊ लागलो. 

तरािा चालवतानाच एका गाईडला प्रचंड लांबच्या अतंरावर एक हत्ती हदसला. आम्हाला काहीही करून तो हदसतंच 
नव्हता. त्याला तो नुसता हदसत नव्हता तर तो टस्कर आहे हे सुद्धा हदसत होतं. आम्ही हदसत नाही म्हणनू नाद सोडून 
हदला. पण तो गाईड पलका धचवट होता. सरळ रेषेत त्या टस्करकड े नेता येत नव्हतं. आम्हाला पाहून तो बबर्रला 
असता. त्यामुळे गाईडने आमचा तरािा टेकडीला वळसा घालून दसुर्या बाजूला नेला. आणण नतर्ून चालत टेकडी 
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ओलांडून हत्तीला कळणार नाही असे लपत छपत आम्ही हत्तीच्या पाठीमागे जाऊन पोचलो. तो आडदांड टस्कर 
स्वत:च्याच मस्तीत अंगावर माती उडवनू घेत होता. एकट्यानेच मजा करून खषू होत होता. त्याला आम्ही कंपनी 
द्यायला आलो होतो पण त्याला त्याचा पत्ता नव्हता. दगडाआडून लपनू छपनू त्याला डोळ्यातं आणण िोटोत बंहदस्त 
केलं आणण अधंार पडायला लागला म्हणनू परत फिरलो. तराफ्याकड े जाण्यासाठी वळणे घेत टेकडी पार करत 
असतानाच अचानकच एका वळणावर आम्ही र्बकलो. एक अजस्त्र गवा आमच्याकड े रोखनू बघत उभा होता. एका 
उडीत आम्हा सगळ्यांना सपाट करेल येवढंच अंतर होतं. आमची चांगलीच ततंरली होती. पण तरी िोटो काढायचा मोह 
आवरत नव्हता. कुणाच्या तरी िोटोमुळे 'जललक' चा आवाज झाला तसा तो गवा बबर्रला. त्याने जोरदार िुत्कार टाकून 
एक दणकून हंबरडा िोडला आणण तो दणकन उडी मारून जरासा पढेु आला आणण तसाच य ूटना मारून झाडीत घुसून 
पळत सुटला. त्याच्या त्या उडीने हादरलेली जमीन आणण त्याच्या उलट हदशेने जाणार्या दौडीच्या आवाज उनभुवत 
आम्ही फकतीवेळ तेरे्च णखळून उभे होतो. त्याने मध्येच यू टना मारला आणण म्हणनूच आपण अजून जजवतं आहोत हे 
फकतीतरी वेळ पटतच नव्हते. त्या ट्रान्स मध्येच पावले ओढत गपचपू तराफ्यात येउन बसलो आणण कालच्यासारखेच 
झगमगत्या आभाळाखालून तबंूकड ेपरतलो. 

जेवलो आणण तंबतू लोळत पडलो. अजून झोप येत नव्हती म्हणनू सहज हदवसभराचे िोटो पाहत बसलो. िोटो पाहता 
पाहता सकाळच्या सेशन मधले झुडपांचे िोटो आले. नवर्याला २ लमननटे आठवतच नव्हते फक हे िोटो का काढलेत? 

म्हणनू झूम करून तो पूणा फे्रम मध्ये लभरलभरला आणण अचानकच मध्येच जदा वपवळा रंग आणण त्यावर काळे पटे्ट 
असा तुकडा हदसला. २ लमननटे श्वास अडकलाच आमचा. ते तेच िोटो होते जे नवर्याने खसुपूस जाणवली म्हणनू 
काढले होते आणण काही नसेल म्हणनू न बघता सोडून हदले होते. पण यात िलत रंगच हदसत होता. आकार सापडत 
नव्हता. आम्ही घाई घाईने तसेच गाईड काकांकड ेगेलो आणण त्यानंा ते िोटो दाखवले. त्यानंी लमजश्कलपणाने साधंगतले 
की तुमच्या कॅमेर्याला वाघोबा हदसला. आम्ही र्ोड ेखटू्ट, र्ोड ेखजील, र्ोड ेआनदंलेले. स्वत:च्या गमतीशीर नशीबाचे 
काय करावे याचा ववचार करत झोपी गेलो. मध्यरात्री ननसगााची हाक आली म्हणनू मी नवरोबाला उठवले. अधंारात 
झुडपात एकटे जाणे शलयच नव्हते. नवरोबा हातात इमजान्सी हदवा घेऊन सोबतीला आले. कायाक्रम उरकतच होता 
तेवढ्यात एका िुटावर सालळंदर समोर येउन बसले. पटापट कायाक्रम उरकला आणण आम्ही दोघे हदवा लावनू ते िुललेले 
सालळंदर ननरखत बसलो. आणण अचानकच दाणादाण आवाज आणण त्यामागोमाग गाडाच्या हाका यायला लागल्या. 
आमच्या हदव्यामुळे खपूच जवळ फिरत असलेली ती वपल्लूवाली हत्तीण बबर्रली होती आणण ती झपाझप आमच्या 
हदशेने येत होती. आम्ही कसेबसे धडपडत चर ओलांडून तबंूजवळ आलो आणण हदवा बदं केला. केवढे काय काय होऊ 
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शकले असते ते सुरक्षक्षत जागेवर पोहोचल्यावर लक्षात आले. नतंर खपू वेळ ती हत्तीण नतरे्च घोटाळत राहहली. आम्ही 
श्वासाचा सुद्धा आवाज होऊ न देता नतला चादंण्यात बघत राहहलो. वपलाला काही धोका नसल्याचे पटल्यावर ती परत 
चरत चरत वपलाला घेऊन हळू हळू लांब ननघून गेली. इतका वेळ आमचे तंबूच्या दसुर्या बाजलूा असलेल्या माळाकड े
लक्षच गेले नव्हते. चादंण्याला डोळे सरावल्यावर पाहहले तर एक रानडुकराचंा आणण एक गव्याचंा मोठ्ठा कळप नतरे् 
मुलकामाला आला होता. त्या कळपाला खपू वेळ ननरखनू झाल्यावर आम्ही तंबतू आडवे झालो. आज २ वेळा र्ोडलयात 
बचावलो होतो. गव्याने हल्ला करता करता माघार घेण्याच्या धलयातून सावरत होतो न होतो तेवढ्यात हत्तीण बाईने 
चाल केली होती. एवढं होताना मन आणण मजद ू इतका खडबडलेला की झोप येण ंशलयच नव्हतं. तबंूचे पडदे उघडचे 
ठेऊन आम्ही बाहेर पाहत पडून राहहलो. 

पहाट झाली. चहा झाला. आता शेवटचा टे्रक. 
परतीचा. आम्ही त्या कालच्या वाघाच्या 
भागात परत जाऊ म्हणनू ववनतंी केली. पण 
त्या लोकानंा पण वेळ पाळायची होती. पण 
त्यानंी दसुर्या रस्त्याने परत घेऊन जायच ं
कबूल केलं. खरपूस भाजलेले आलू पराठे 
पोटभर खाल्ले. आणण आमचं सामान पाठीवर 
लादनू चालायला लागलो. वाटेत परत एकदा 
वेगवेगळी मंुगसे, सालळंदर, माकड,े हरणे, 

रानडुलकर वगैरे हदसत होते. पण कालचा न 
हदसलेला वाघ आम्हाला अजनूही टोचत 
होताच. धचत्त-र्रारक अनुभवाने खच्चनू भरून 
पण तो वाघ असा वेडयासारखा चुकल्याने मन 

ननराश झालं होतं. 'आता काय सपंलाच टे्रक, याहीवेळी वाघोबा असा ननसटला. आपल्या नलशबातच नाही.' असा ववचार 
करत पाय ओढत होतो. एक पाणर्ळ जागा ओलांडता ओलांडता गाईड काकानंी धावत यायचा ईशारा केला. काय असेल 
याचा ववचारही न करता आम्ही धावत जाऊन पोचलो तर समोरच धचखलात साक्षात वाघोबा लोळत होते. आम्ही ते दृष्य 
नलकी काय आहे आणण खरे-खरेु आहे हे समजनू घ्यायचा प्रयत्न करत होतो तेवढ्यात वाघोबा डडस्टबा झाल्याने वतैागून 
उडी मारून झुडुपात ननघनू सुद्धा गेले. आम्ही येवढे जस्तलमत होऊन ते दृश्य पाहत होतो की िोटो काढायचे सुचले सुद्धा 
नाही. अखेर आम्हाला याची देही याची डोळा व्याघ्रदशान घडले होते! जंगलचा देखणा प्राणी त्याच्या पूणा रुबाबासह 
त्याच्या स्वत:च्या अधधवासात भेटला होता. मन आणण डोळे भरून आले होते. सगळी पायपीट सार्ाकी लागली होती. 
गाईडच्या मते आम्ही खपूच जास्त नशीबवान होतो. या जंगलात वाघ सहज हदसत नाहीतच. पण आम्हाला हदसला 
होता. िोटो काढायचे राहहलेच पण त्याचीपण फिटं्टिाट झाली होती. काल कॅमेर्याला वाघ हदसला-आम्हाला नाही. आज 
आम्हाला हदसला पण त्याला नाही. :) पण 'डॉलयुमजटरी' काकाचें धचत्त र्ार्यावर होते. त्यामुळे त्यानंी हे सगळे धचबत्रत 
केले होते. आणण ते आमचे हे सगळे अनुभव सीडी बनवनू आम्हांला पाठवून देणार होते. या वाघोबाबद्दल चचाा करता 
करता आम्ही आमचे उरलेले अंतर बागडतच पार केले. टे्रकचा याहून सुरेख शेवट शलयच नव्हता. 

केवळ ४८ तासानंी िॉरेस्ट ऑफिसला परत पोहोचणारे आम्ही ४८ तासातं केवढे काही अनभुवनू आलो होतो. अिाट 
ननसगा, अिाट ताकदीचे जीव आणण त्यासमोर अगदी खजेु खजेु असलेले आपण. गाडास काय आणण फिरंगी काय 
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आपल्यासारखीच हाडा-मासाची पण वेगळ्याच मातीची माणसं… या जंगल बुकात लशरताना अगदी लहानसे असणारे 
आम्ही दोघे केवळ ४८ तासातं त्याची र्ोडी पाने अनुभवनू मोठे होऊन आलो होतो...अजनूही जंगल बुकाची फकत्येक पाने 
बाकीच आहेत. आम्ही ती वाचायच्या संधीची आतुरतेने वाट पाहतोय! 

जाता जाता: 'डॉलयुमजटरी काका' म्हणजे दसुरे कोणी नसून केरळ मधले पक्षीतज्ञ आणण wildlife filmmaker सुरेश 
एलमन. David Attenborough च्या Life of Birds माललकेचे सहाय्यक हदग्दशाक! यानंा केरळ जंगल आणण पयाटन 
ववभागाने पेररयारवर माहहती/जाहहरातपट बनवण्यासाठी आमंबत्रत केले होते. यांच्याच कृपेनी आमचा हा सगळा प्रवास 
आयुष्यभरात पुन्हा पुन्हा अनुभवता येणार आहे. त्याचाच हा एक छोटासा भाग! 

https://youtu.be/decxvCyRL1E 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ट्रॅव्हल टटप्स - महत्वाची कागदपत्र,े पसेै 

हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े

 पासपोटा, नतफकटे, हॉटेल बफुकंग 

 आंतरराष्ट्रीय प्रवासात पासपोटा आणण जव्हसाच्या िोटोकॉपी प्रत्येक बॅग मध्ये असू द्याव्यात. भारतात प्रवास 
करतानाही ओळखपत्राची िोटोकॉपी ठेवू शकता. काही अडचण आली तर उपयोग होतो. 

 आंतरराष्ट्रीय प्रवासात इन्शुरन्सच्या कॉपीज देखील आवश्यक आहेत. 
 लांबची सहल करताना पूणा सहलीच्या प्लॅनच्या दोन कॉपीज तरी सोबत ठेवाव्या, ज्यात हाॅॅटेल्सचे पत्ते- 

िोन नबंर इत्यादी सगळी माहहती आहे. एक कॉपी मुख्य बॅगेत आणण एक रोज फिरताना सोबत ठेवावी. 
 सगळे पैसे एकाच जागी ठेवू नयेत. के्रडडट /डबेबट काडास, र्ोड ेपैसे वेगळ्या पाऊचमधे बॅगेत सुरक्षक्षत ठेवावे. 
 पैशांसाठी कमरेला आतनू बाधंायची वपशवी लमळते, ती लमळाली तर घेऊ शकता. काही खास पासपोटा साठीची 

पाउच लमळतात जी गळ्यात अडकवून त्यात पासपोटा, पैसे इत्यादी ठेवता येत.ं 
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जलेु चद्दर 
(लेणखका - मधुरा देशपांड)े 

प्रस्तावना - "टे्रकला जायच?ं" असा प्रश्न कधीही आणण कुठेही ववचारला गेला तरी "चला, मी तयार आहे" असं हमखास 
उत्तर लमळतं ते या प्रकाराचं वेड असलेल्यांकडून. अशातलीच एक म्हणजे मुग्धा. गेल्या २.५ वषाांपासून माझी आणण 
मुग्धाची ओळख झाली. एकत्र फिरणे, ववकातंाला ठरवून काहीतरी खादाडीचे बेत करणे, अशा अनेक ननलमत्ताने वरचेवर 
भेट होऊ लागली. आमच्या गप्पांच्या ओघात मुग्धाकडून नतचे अनेक टे्रलस, त्यातल्या गमती जमती याबद्दल खपू ऐकले 
होते आणण त्यातले काही कहर फकस्से ऐकून मी गमतीने "यावर ललहायला हवे इतके महान फकस्से आहेत हे" असेही 
म्हणाले होते. त्याच वेळी कधीतरी 'चद्दर टे्रक' हा ववषय सुद्धा झाला आणण हा टे्रक करायचाच आहे, तोही येत्या २ वषाात 
असेही ती म्हणाली होती. आणण एक हदवस "यावेळी भारतवारीत आम्ही चद्दर टे्रक करतो आहोत" हे आम्ही ऐकले. 
मुळात भारतात कमी हदवस लमळतात, त्यात तुम्ही १०-१२ हदवस घरी नसणार टे्रक मुळे हा आमचा पहहला प्रश्न होता. 
पण 'इच्छा तेरे् मागा' या उलतीप्रमाणे खरंच नतचं हे स्वप्न पूणा करण्यासाठी ती आणण सोबतीने नतचा नवरा कैलास, 

म्हणजेच आमचा लमत्र हे दोघेही टे्रकचे बुफकंग कन्िमा करून पढुची माहहती काढत होते. म्हणता म्हणता त्यांचे जायचे 
हदवस आले, आणण त्याच वेळी एकीकड ेभटकंती अकंाची तयारी चालू होती. त्यामुळे मग आता चद्दर टे्रक बद्दल ललहुयात 
हा ववचार मनात आला. मुग्धाला इरे् स्टेशनपयांत सोडायला गेलो तेव्हा "माझ्या अकंासाठी तरी सुखरूप परत या" असे 
गमतीने म्हणत हॅपी जनी केले. आणण ठरल्या हदवशी "सुखरूप पोहोचलो" असा मेसेज आला. टे्रक करण्याची मुग्धाची 
इच्छा फकती तीव्र होती हे माहहती होते, त्यामुळे टे्रक झाला याचा आम्हालाही तेवढाच आनंद झाला आणण अर्ाातच 
अंकातल्या एका धाग्यावर लशलकामोताब झाले. मग गप्पामंध्ये चद्दर हाच मुख्य ववषय झाला. आणण त्यातनूच त्याचंा हा 
प्रवास उलगडत गेला. तर आता जाणनू घेऊ नतच्याकडून या टे्रक बद्दल - 
टे्रककंगची तुझी सुरुवात कशी झाली? 

मी पुण्यात असताना अनेक ननलमत्ताने ववववध टे्रक केले होते. यात मग जवळचा लसहंगड असो फकंवा पुण्याजवळचे इतर 
नेहमीचे फकल्ले, टे्रफकंगची हठकाण ंहे सगळंच आलं. नंतर टे्रक हा प्रकार खपूच जजव्हाळ्याचा झाला. काही हदवस झाले 
आणण कुठे डोंगर दर् यात गेले नाही तर मला करमत नाही. मग समान आवडीच्या काही मैबत्रणींसोबत महाराष्ट्राबाहेरचे 
टे्रक केले. यात गोवा जंगल टे्रक, उत्तर - दक्षक्षण भारतातले काही टे्रलस केले.तो वेगळा अनभुव लमळाला. आणण 
टे्रफकंगचा हा छंद मग असाच वाढत राहहला. 
चद्दर टे्रक बद्दल माटहती कुठून ममळाली? ततरे् जायलाच हव ंअस ंका वाटल?ं 

सतत भारतातल्या आणण आता इर्ल्याही (जमानी आणण युरोप) टे्रक बद्दल गुगल करत बसणे हा माझा आवडता 
टाईमपास आहे. वर म्हणाले त्याप्रमाणे भारतातले टे्रलस करताना हहमालयात टे्रफकंग हा एक ववचार नेहमीच डोलयात 
होता. असंच कधीतरी चद्दर टे्रक बद्दल वाचल ंहोतं. ते वाचतानाच 'इरे् जायलाच हव'ं हे सतत वाटायचं. पण काही 
वषाांपूवी चौकशी केली तर अदंाजे खचा ८०,००० रुपये - लेह ते लेह असा होता. ही फकंमत बघनूच हे त्या वेळी परवडणारे 
नव्हते. पण तरीही चद्दर टे्रक डोलयात बसला होता. त्यात मागच्या काही वषाात ग्लोबल वॉलमांग मुळे कदाधचत येत्या 
काही वषाात इरे् टे्रफकंग अवघड होईल असे वाचले. मग पनु्हा याबद्दल चौकशी केली. त्याच वेळी त्यानंी टे्रकच्या 
स्वरुपात जे काही बदल केले, त्यामध्ये अतंर कमी करून खचाही आता आमच्या आवालयातला होता. मग अधधक 
माहहती शोधायला सुरूवात केली. 
चद्दर टे्रक बद्दल र्ोडक्यात माटहती सांग. 
झंस्कार नदी हहवाळ्यात पूणा/काही प्रमाणात गोठते आणण त्यावेळी या भागातले इतर सगळे रस्ते हहमवषाावाने बदं 
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असतात. गोठलेली ही नदी हा या भागात राहणार् या लोकानंा लेहला जाण्यायेण्याचा एकमेव मागा आहे. नतर्ले ननसगा 
सौंदया बघणे, अनुभवणे आणण आपल्याला अशा हठकाणांची अजजबात सवय नसल्याने नतरे् राहणे हा सगळा भाग 
आपल्यासाठी टे्रक म्हणनू एक अ ॅडव्हजचर आहे. तर नतर्ल्या लोकांसाठी हा रस्ता आहे, त्यांच्या जीवनमानाचा एक भाग 
आहे. याच खडतर मागााने इर्ली शाळकरी मुलं हहवाळ्यात ये-जा करतात. गोठलेल्या नदीवर जण ूही बिााची चादर 
पांघरली जाते, म्हणनू चद्दर हे नाव. जेव्हापासून पयाटकासंाठी हा 'चद्दर टे्रक' म्हणनू प्रलसद्ध होऊ लागला, त्यानंतर आता 
इर्ल्या झंस्कारी लोकाचंा हा हहवाळ्यातला रोजगाराचा हा एक महत्वाचा पयााय आहे. साधारण जानेवारी ते िेब्रुवारीच्या 
मध्यापयांत अशा ठराववक कालावधीतच हा टे्रक करता येतो. 
३ प्रकारे हा टे्रक करता येतो. 

* लेह ते नेराक (Neyrak) - ९ हदवस 

* लेह ते ललगंशेड (Lingshed) - ११ हदवस 

* लेह ते पाडम (Padum) - १५ हदवस 

पूवी िलत लेह ते पाडम हा एकमेव पयााय होता. त्यात खचा जास्त, वेळ जास्त आणण प्रवास जास्त खडतर यामुळे प्रचडं 
शारररीक तयारी लागायची. अशा प्रकारच्या टे्रफकंगची सवय असलेले लोकच सहसा इरे् यायचे. नतंर इतर २ पयााय 
असल्याने आता पयाटकाचंी गदी वाढली. आम्ही यातला ९ हदवसांचा टे्रक ननवडला होता. 

बुककंग कसे केले? खचण ककती आला 
जानेवारी आम्हाला एकंदरीत जमेल असं वाटत होतं. माहहती शोधताना एका मुलीचा ब्लॉग वाचण्यात आला. नतच्या 
ब्लॉग मध्ये नतने नतच्या ऑगानायझरची माहहती हदली होती. त्याच्याशी संपका  केला, तेव्हा मग त्याने सववस्तर माहहती 
आणण तारखा कळवल्या. आम्हाला आधी इर्नू भारतात जायचं बुफकंग बघायचं होत,ं तसं सुट्टय्ांचं ननयोजन केलं. आणण 
लेह ते लेह असं बफुकंग पलकं केलं. आमचे दोघांचेही कुटंुब पुण्यात असल्याने टे्रकच्या तारखा बघून पुणे-लेह-पुणे असे 
ववमानाचे बफुकंग केले. आणण शेवटी इर्ून भारतात जायचे केले. अर्ाात कुठल्याही क्षणी नैसधगाक आपत्ती फकंवा 
हवामान अयोग्य असेल तर रद्द होऊ शकतो याचीही कल्पना होती आणण त्यामुळे र्ोडी भीती होतीच. पण सतत 
मनातून सकारात्मक ववचार करत होतो की असे काही होणार नाही आणण आम्हाला टे्रकला जाता येईल. लेह ते लेह 
असा ९ हदवसांचा खचा प्रत्येक माणशी २०,००० रुपये होता. यात नतर्ली सगळी व्यवस्र्ा ते करणार होते. आम्हाला लेह 
मध्ये राहायचं असेल तर तो खचा आमचा करायचा होता. 
यासाठी तुम्हाला तुमच्या भारतातल्या सुट्टीची तडजोड करावी लागर्ार होती. मग घरच्यांची प्रततकिया काय होत? 

वषाातनू एकदा आम्ही नतरे् जाणार आणण त्यातलेही १०-१२ हदवस टे्रकला जाणार हे कळल्यावर त्यांची प्रनतफक्रया काय 
असेल याचा मला अदंाज आला होता. त्यातही हा टे्रक इतर टे्रक पेक्षा बराच कहठण आहे, त्यामुळे भीतीपण होती. 
त्यातनू माझी नोकरी नवीन असल्याने मला टे्रक वगळता घरी िलत ५ हदवस लमळणार होते. हे ऐकल्यानतंर तर 
घरच्यांनी "आता तुला जे करायचयं ते कर, आम्ही काही बोलतच नाही" असेच ठरवले. मलाही घरी राहायला, भारतात 
अजनू वेळ घालवायला आवडतंच, पण हा टे्रक काही सहजासहजी इतर वेळी होणार नव्हता. त्यामुळे घरच्यांसोबत राहणे, 

भारतातली खाद्य भ्रमंती, लमत्र-मैबत्रणींना भेटणे, शॉवपगं यावर र्ोडी तडजोड केली, घरच्या सगळ्यांना समजावल ंआणण 
अखेर टे्रक पूणा झाला. 
जाण्यापूवजी काय तयारी केली? 

तयारी खरं तर अजनू करायला हवी होती. म्हणजे आम्हाला टे्रक मध्ये त्रास काहीच झाला नाही, स्टॅलमना व्यवस्र्ीत 
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पुरला. पण जेवढं जास्त तमु्ही शारीरीक मेहनत घ्याल, अधधक सक्षम व्हाल तेवढं चागंलं. २-३ वेळा इरे् असताना 
जवळचे टे्रक केले, पण तेव्हा इर्लाही हहवाळा चालू व्हायचा होता. त्यामुळे र्ंडीत हदवसभर बाहेर राहण्याची सवय 
नव्हती झाली. 
तयारीतला महत्वाचा भाग म्हणजे र्ंडीसाठी कपड ेआणण इतर साहहत्य. नतर्ले तापमान -३५ पयांत देखील जाऊ शकतं. 
त्यादृष्टीने लेयसा मध्ये कपड ेघालावे लागतात. काही सामान त्या लोकांनी आम्हाला हदलं. तरीही आमच्याकड ेलेयसा 
मध्ये घालता येतील अशी जॅकेट्स, हातमोजे, पायमोजे, शुज, औषधांचा साठा, आणण वरचेवर खायला चालेल असा खाऊ 
असं एका बॅकपॅक मध्ये बसेल एवढं सामान होतं. ऑजलसजन कमतरतेमुळे ईतलया उंचीवर जो त्रास होऊ शकतो, 
त्यासाठी काही गोळ्या, कापूर हे देखील होतं. मी स्वतः होमीओपॅर्ी डॉलटर असल्याने होमीओपॅर्ीच्या गोळ्या घेतल्या 
होत्या. आमच्यापैकी कुणालाही त्रास झाला नाही. तळपाय गरम राहण्यासाठी मोज्यानंा धचकटतील असे हीटपॅलस लमळाले 
होते तेही घेतले. आम्ही लेह मध्ये गम बटु घेतले. बाकी बरंचसं सामान जाताना घेऊन गेलो होतो. खाण्याची सोय ते 
लोक करणार होते. जस्लवपगं बॅग, त्यातले लायनसा, नतर्ले तबंू हे सगळं त्या लोकांनी हदलं होतं. 
आता सुरुवातीपासून टे्रक बद्दल सांग. कुठून सुरुवात झाली? रोजचा टदवस कसा असायचा? हवामान कस ंहोत? 

आम्ही पुण्याहून आधी हदल्लीला गेलो. नतर्ून पढेु लेह ला जायचे होते. आणण लेहला आधी एक हदवस राहून मग टे्रक 
चालू करायचा होता. लेह मधला मुलकाम मुख्यत्वे उंची आणण र्ंडीशी जुळवनू घ्यायला. इरे् आम्हाला आमचा टुर 
ऑगानायजर भेटला. आम्हीही पहहल्यादंाच लेह पाहहले. लेह िार िार संुदर आहे आणण आपल्या लष्कराने उत्तम ठेवले 
आहे. पण आम्हाला नतरे् िारसा वेळ लमळाला नाही. आम्ही नतर्ल्या माकेट मध्ये जाऊन र्ोडी खरेदी केली, जी 
टे्रकसाठी आवश्यक होती. आमच्यासोबत माझी पणु्यातली एक मैत्रीण आणण नतचा नवरा हे दोघ ंहोते. नतंर नतरे्च एक 
हदल्लीची मुलगी आणण एक साठीचे काका भेटले. नतरे् एक हदवस घालवून मग सगळे लोक सोबत आधी लमनीबसने 
ननघालो. 

लेह पेक्षाही तापमान हळूहळू कमी होऊ लागलं. आमच्या गु्रप मध्ये आम्हा ६ जणांसोबत अजनू १० मदतनीसाचंी टीम 
होती. खरं वाटणार नाही पण हो, दहा लोक होते. यातले ७ जण सोबत पोटासा 
म्हणनू, १ आचारी, २ गाईड, त्यापकैी एक मुख्य आणण एक मदतनीस असे लोक 
होते. सवासाधारणपणे एका टे्रक गु्रप मध्ये १०-१६ लोक असतात. पण 
आमच्यातल्या काहींनी ऐन वेळेवर बफुकंग कॅन्सल केलं. त्यामुळे आम्ही िलत ६ 
जण होतो. काही तासांच्या प्रवासानतंर झंस्कार नदी हदसू लागली. नतंर काही 
वेळाने मग ठरलेल्या हठकाणी उतरून पढेु खरा टे्रक चालू झाला. 

त्या लोकानंी आम्हाला खबरदारीच्या सूचना हदल्या. पवूी जशी पूणा 
पात्रात चद्दर तयार व्हायची आणण अलख ंपात्र गोठायचं, ते गेल्या काही 
वषाात कमी झालं आहे. त्यामुळे बाजुने बिा  असतो त्यावरून चालायच ं
आणण जर एखाद्या हठकाणी बिा  नसेल तर बाजनेु डोंगरावरून जायचं. 
रोज साधारण १०-१५ फकलोमीटर चालाव ं लागायचं. पहहल्या हदवशी 
ठरलेल्या हठकाणी आलो. अधंाराच्या आत नतरे् पोहोचण ंआवश्यक होतं. 
खरं तर त्यानंी रोजच्या मुलकामाची त्या खेडयाचंी नावं हदली आहेत, 

पण प्रत्यक्षात ती लोकवस्ती नतर्नू बरीच लांब असायची. त्या लोकांना 
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हे सवयीचं असतं. त्यामुळे जजरे् तंबू बांधायला योग्य जागा असेल नतरे् 
ते बरोबर र्ाबंायचे. 

तंब ूबाधंनू ते लोक जेवणाच्या 
तयारीला लागायचे. सामानात 
त्यानंी स्टोव्ह, केरोसीन सगळं 

ठेवलं होतं. र्ंडीचा त्रास होऊ नये म्हणनू गरम पाणी फकंवा चहा द्यायचे. 
मग एकीकड ेस्वयपंाकाची तयारी चालायची. त्यांच्यातलेच काही जण जाऊन 
लाकड ंतोडून आणतात म्हणजे ती जाळून आजूबाजूला गरम वाटत राहतं. 
नतरे्च तात्पुरती स्वच्छतागहृ बांधायचे. कडालयाच्या र्डंीत जेवनू मग जस्लवपगं बगॅ मध्ये झोपायचं. दसुर् या हदवशी 
सकाळी उठून र्ंडीत कुडकुडत नंबर लावनू प्रातववाधी आटोपायचे. पनु्हा चहा नाश्ता व्हायचा. आंघोळीला स्कोपच नव्हता. 
आणण मग ननघायचं. सकाळी त्या र्ंडीत त्या जस्लवपगं बॅग मधनू बाहेर येणे, सगळीकड ेजमलेला बिा  झटकणे ही 
कामंच िार मोठी वाटायची. 

एक गाईड नेहमी आमच्या पढेु आणण एक 
मागे असायचा. बाकीचे लोक सगळं सामान स्लेजवर टाकून ते ओढत पळत आमच्या पढेु जाऊन मुलकामाच्या जागी 
पोचनू तबंू बांधायचे आणण स्वयपंाकाच्या तयारीला लागायचे. जजरे् अवघड वाट असेल, चढ फकंवा मोठे खडक असतील, 

नतरे् हे लोक र्ांबनू आम्हाला मदत करायचे. हे तर प्रचंड कौशल्याचं काम आहे. जजरे् लहान कपारीतून मागा असेल 
आणण बिा  फकती हठसुळ आहे याचा अंदाज नसेल, तर ते लोक आधी त्यावरून जायचे, मग आम्हाला सांगायचे की कशा 

प्रकारे येता येईल. तेव्हा भीतीही वाटायची, पण जीवनमरणाचा प्रश्न 
असेल तर आपोआप जमतात काही गोष्टी तसे आम्ही ते या 
लोकांच्या मदतीने जमवले. 

रोज अदंाजे हदनक्रम हा ठरलेला होता. पहहले ४ हदवस झाले. 
नशीबाने हवामान खपू 
चांगले होते. र्ंडी रात्री 
-३० पयांत होती पण 
पाऊस नव्हता. 

पावसात फकंवा स्नो झाला असता, एखादं वादळ आल ं असत ं तर वाट 
लागली असती. पाचव्या हदवशी मात्र आम्ही पढेु गेलो नाही. आमच्या 
टे्रकमध्ये त्या हदवशी पुढे जाऊन मुलकाम करुन मग परतायचे होते. पण 
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नतरे् जातानाच आमच्यासमोर हठसूळ बिाावरून पाय घसरून लोक पडले, त्यात पाणी वाहत होतं आणण आम्ही र्ोड े
घाबरलो. पाण्यात पडलो असतो तर काही खरं नव्हतं. पढुचा भाग बघण्यासारखा होता. बराच वेळ ववचार केला, जे काही 
ठरवायचं ते अलख्या गु्रपला ठरवाव ंलागत,ं काही पढेु जातील काही र्ाबंतील असं चालत नाही. त्यामुळे आम्ही बर् याच 
ववचारानंतर एकमताने पढेु जायच ंनाही या ननणायावर आलो. आणण आधीच्या कॅम्पला परत गेलो. 

मग तो हदवस नतरे्च र्ांबनू पुन्हा परतीचा प्रवास चालू झाला. गेलो त्याच रस्त्याने परत आलो. ठरल्या हठकाणी 
आम्हाला वपकअप साठी लमनन बस आली आणण मग लेहला परत आलो. नतर्ून मग पुन्हा हदल्ली मागे पुणे आणण 
म्हणता म्हणता इरे् जमानीत परत येऊनही महहना झाला. 

ततरे् खाण्यापपण्याची व्यवस्र्ा काय होती? 

खाण्यावपण्याबद्दल खरं तर आम्हाला सुखद धलका बसला. इतलया र्ंड हठकाणी आणण तेही एका गोठलेल्या नदीवरून 
लोकवस्ती नसलेल्या दगुाम हठकाणाचा टे्रक. त्यामुळे आमची मानलसक तयारी तशीच होती की जे लमळेल ते खायचं. पण 
प्रत्यक्षात इतकं वेगळं घडलं की आमचा ववश्वास बसत नव्हता. हा टे्रक जेवढा इतर बाबींसाठी आठवणीत राहील तेवढंच 
लक्षात राहील ते या झसं्कारी लोकानंी खाऊ घातलेले पदार्ा. सकाळी गरम चहा, भरपेट नाश्ता, दपुारचे जेवण आणण 
परत रात्रीचं जेवण हे ते लोक करायचे. त्यासाठी सोबत स्टोव्ह, केरोसीन सगळं असतं. बरं िलत वरण भात फकंवा िलत 
पोळी भाजी नाही, रोज २ भाज्या, डाळीचे प्रकार जे लशजायला वेळ लागतो, काहीतरी सलाड आणण गोड सुद्धा. लशवाय 
ववववधता हवी म्हणनू कधी पास्ता, खास लडाखी पदार्ाही करायचे. यात रेडी टू कुक फकंवा फ्रोझन सामान कमीत कमी. 
बरं छोले वगैरे लशजायला वेळ लागतो, पण त्यानंी तेही केलं. पोहे केले. ते असेच कुणी मराठी लोक आले होते त्यानंा 
ववचारून, लशकून ते करून खाऊ घालणे हे ववशेष आहे. शेवटच्या हदवशी तर कहर होता. एका मडलयात काहीतरी 
बांधलेलं हदसलं. म्हणनू मी ववचारलं "आज काय बबयााणीचा बेत का?" तर तो म्हणाला "वो सरप्राईज है." आणण 
प्रत्यक्षात होता केक. त्यावर अगदी चद्दर टे्रक असं ललहहलेलं सुद्धा. आम्ही रोज र्लक व्हायचो आणण शेवटच्या हदवशी 
तर आमच्याकड ेबोलायला शब्दच नव्हते. हे अगत्य कायम लक्षात राहील. 

अजनू या टे्रकमधले इतर अनुभव? 

या टे्रक मध्ये आम्ही बरेचदा 
धडपडलो. पण आमच्यापैकी 
कुणालाही त्रास असा झाला नाही 
आणण काही दखुापत झाली नाही हे 
महत्वाचं. गंमत अशी की िार िोटो 
काढता आले नाहीत. जजरे् आम्ही 
बे्रक घ्यायचो, नतर्ल्या हठकाणचे २ 
िोटो कसेबसे काढायचो. त्या र्ंडीत 
तो कॅमेरा बाहेर काढा, मग िोटो 
काढा वगैरे इच्छाच नसायची. आणण 
एका जागी जास्त वेळ उभं राहू 
शकत नाही, पाय गोठायला सुरुवात 

होते. त्यामुळे अगदी नावाला काही िोटो आले. चांगलं लोकेशन बघनू िोटो काढायचे असं न होता जजरे् र्ाबंलो ते 
आमचं लोकेशन आणण र्रर्रत्या हातानंी िोटो काढायचा असं झालं. 
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नतर्नू आकाश िार संुदर हदसतं. रात्रीच्या वेळी चांदण्या बघण ंहे सुख असतं. एकदा तर बहुतेक एक सॅटेलाईट हदसला 
असं वाटलं. रात्री झोपताना मध्येच दगड ं पडल्याचे आवाज यायचे. नदीच्या पाण्याचा खळखळाट नतर्ल्या शांततेत 
अजनू जाणवायचा. भीती वाटत नव्हती पण तरीही आपण कुठे झोपलो आहोत याची जाणीव झाली की र्ोड ं वेगळं 
वाटायचं. 

त्या भागात झाडी अजजबात नाहीत. आणण हहमालय हा मूळ हठसुळ आहे खपू. ती माती वेगळीच आहे आणण नतर्ले 
लोकही. ते लोक ननसगााच्या या अनेक आपत्तींना सरावले आहेत. टे्रक जजर्नू सुरू होतो, नतरे् जाताना एका हठकाणी 
दरड कोसळून आम्हाला ४ तास र्ाबंावं लागलं. पण त्यांच्यासाठी हे इतकं नेहमीचं आहे की त्यात त्यानंा काहीच ववशषे 
वाटले नाही. पढेुही ते लोक अलख्या टे्रक मध्ये काधेही खतंावलेले हदसले नाही, कंटाळा तर नाहीच. सतत आम्हाला 
मदत करणार आणण त्यात मी काही ववशेष केलं असं कुठेही दाखवणार नाहीत. त्यानंी आमचे खायचे फकती लाड केले हे 
सांधगतलंच. लशवाय एवढी मेहनत असूनही त्यामानाने त्यानंा मोबदला कमी लमळतो. आम्हाला एवढं आग्रहाने खाऊ 
घालून ते लोक मात्र उरलेलं जेवण असेल तेवढंच खायचे. हे लक्षात आल्या नतंर आम्ही शलयतोवर त्यानाही लमळेल 
असं बघायचो. पण तरीही त्यांचा 'आप खाओ पेटभर' म्हणनू आग्रह चालूच असायचा. त्यांच्याकड े त्याचं्यासाठी असे 
ववशषे साहहत्यही नव्हते. आम्ही परत येताना जे आमचं सामान होतं ते सगळं त्यानंा हदलं, तर ते म्हणे तेही 
आपापसात वाटून घेतात, ज्याला खरी गरज असेल त्याप्रमाणे. पूवी या भागात स्नो लेपडास हदसायचे. याच भागात या 
लोकांच्या मदतीने त्याकाळी काही प्रलसद्ध छायाधचत्रणकारांना त्या स्नो लेपडाने दशान हदले आणण नतंर ते छायाधचत्र 
अत्यतं दलुमाळ म्हणनू प्रलसद्ध झाले. अशा फकत्येक कलाकारांना हे लोक पडद्यामागे राहून मदत करतात. 

ज्याहदवशी आम्ही परत फिरलो, त्याहदवशी त्यांना लाकड ंशोधायला मदत करूयात म्हणनू आम्ही पण सोबत गेलो. 
आम्ही २ तास चाललो तेव्हा मोजून ४-६ झाड ंहदसली आणण त्यांच्या दृष्टीने ते जगंल होतं. रोज ते लोक फकती जास्त 
खपायचे याची तेव्हा अजनू कल्पना आली. 

ही चद्दर अर्ाात झंस्कार नदी ही त्याचंी देवता आहे. रस्त्यात आम्हाला 
हठकहठकाणी डाळ हदसली. मग कळलं की ही त्यांची या देवतेप्रती पुजेची 
पद्धत आहे. रस्ताभर जाताना ते अधून मधून डाळीचे दाणे वाहतात. 
नैसधगाक आपत्ती येऊ नयेत, ही नदी अशीच राहावी म्हणनू प्रार्ाना 
करतात. असं वाटतं की जण ूकाही आम्ही िलत नतरे् गेलो, त्या लोकानंी 
आम्हाला हात धरून फिरवलं आणण टे्रक पूणा झाल्याच ंसांधगतलं इतकी 
त्या लोकांची सार् महत्वाची होती. 

त्यांच्याशी बोलताना जाणवलं की हे लोक लशकलेले आहेत. त्यांच्यातल्या एकाची बहीण डॉलटर आहे असे त्याने 
सांधगतले आणण त्याच्या गावात पॅ्रजलटस करते. इतर वेळी हे लोक शेती करतात फकंवा अशाच इतर हठकाणच्या 
पयाटकांना गाईड म्हणनू जातात. सतत घरापासून दरू राहतात. पयाटकांशी जळुवनू घ्यायला ते लोक सतत तयार आहेत 
आणण सेवेत तत्पर आहेत. 

आम्ही शवेटच्या हदवशी जे परत फिरलो, तर नतंर कधीतरी वाटायचं की पढेु जायला हवं होत,ं पण नतरे् पडलो वगैरे 
असतो कुठे तर काहीही होऊ शकतं हा ववचार करून ते टाळलं. 
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आमच्यासोबत जो मबैत्रणीचा नवरा होता, तो व्हेगान आहे. त्यामुळे खाण्यावपण्याची बंधनं आणण अगदी प्राण्यांपासून 
तयार झालेलं जॅकेटही नको असा त्याचा पहहले सूर होता. पण नतंर मात्र त्याने टे्रक पुरते हे सगळे बाजूला ठेवलं आणण 
आम्हाला हायसं वाटलं. सोबत जे एक काका होते, ते गेली १५ वषा नेहमी लेहला येतात, महहनाभर राहतात. ते आहटास्ट 
आहेत, जगभरात फिरतात. पण या टे्रकला पहहल्यांदाच येत होते. त्यांच्याशी बोलताना त्यांचेही ववववध अनभुव ऐकायला 
लमळाले. त्यानंी साधंगतलं की लेहच्याच अजनू दगुाम भागात काही खेडी आहेत जजरे् मूळ आयान्स राहतात असं 
म्हणतात. तर एकदा एका जमान मुलीला हे कळलं आणण मग ती नतरे् जाऊन राहहली. बाहेरून येणार् या लोकामंध्ये 
जमान्स, रलशयन्स बरेच आहेत लशवाय इतर युरोवपयन्स, अमेररकनही आहेत. भारतातले अनेक तरूण मुलं मुली आहेत. 
एक तर गु्रप हदसला जे सगळे सांगलीचे लोक होते आणण सगळे ज्येष्ठ नागररक होते, बहुतांशी ६०-६५ वषाांचे आणण 
उत्साहाने फिरत होते. अशा लोकांच ंकौतकु वाटतं. 

लेहमध्ये आणण इतरही भारतीय लष्कराचे काम हे ननव्वळ महान आहे. त्या लोकांमुळे आपल्यासारख्या सवासामान्यानंा 
या हठकाणी फिरणे शलय आहे. जजरे् १० हदवस राहताना आपल्याला इतकं वेगळं वाटतं, नतरे् हे लोक आपल्या 
कुटंुबापासून फकतीतरी दरू, अनेक अडचणीचंा सामना करत राहात आहेत. हे सगळं आधी माहहती असलं, तरीही नतरे् 
जाऊन ते समोर हदसतं. त्यानंी ठेवलेली स्वच्छता हदसते. आणण त्यांच्याप्रती आदर अजून दणुावतो. 

त्या लोकांचा पयणटकाचंा अनभुव कसा आहे याबद्दल काही बोलर् ंझालं का? 

जसे ननयम पाळणारे लोक असतात तसेच ते तोडणारे सुद्धा. त्यामुळे बरेचदा या लोकानंा पयाटकांचा त्रास सहन करावा 
लागतो. त्यातही आमचा गाईड म्हणाला की मराठी लोक सहसा व्यवजस्र्त असतात, हदल्ली फकंवा उत्तर प्रदेशीय 
लोकांचा जास्त त्रास होतो. हे लोक नतर्ल्या अनत र्ंड पाण्यात जातील. अनवधानाने अपघात होऊ शकतात, होतातच. 
पण स्वतःहून काही लोक त्यात जातात. जवळपास वदै्यकीय सुववधा काही नाही. मग लेह मध्ये जरी नेलं तरी नतरे् 
लष्कराचा दवाखाना. नतरे् नेहमीचे लोक गेले की त्या लष्कराच्या लोकानंा अडचण वाटते. कारण त्यानंाही कमीत कमी 
सामानात, नतर्ल्या अवघड पररजस्र्तीत काम करायचे आहे. पण या गोष्टीला िारसा आपला इलाज नसतो. आपण 
ननयम पाळणे, त्या लोकांच्या कौशल्याला समजनु घेऊन त्यांच्याशी नीट वागणे, भारतीय लष्कराच्या कामाची जाणीव 
ठेवणे एवढेच आपण करू शकतो. 
तमु्ही युरोपातही किरला आहात आणर् भारतातला हा ककंवा इतर टे्रक. यात मुख्य िरक काय जार्वला? 

या चद्दर टे्रक बद्दल बोलायचं झालं, तर मुख्य म्हणजे या झंस्कारी लोकांच्या पे्रमानी आम्ही भारावनू गेलो. इतलया 
अवघड हवामानात, दगुाम हठकाणी त्यांनी ज्या पे्रमाने सेवा हदली ते ववशेष आहे. इरे् युरोपात वषाभर फ्रोझन अन्न 
खाल्ले जाते आणण त्याला पवूीच्या र्ंडीच्या हदवसांची कारण ंहदली जातात, बाहेर कुठे फिरायला गेलो तरीही कधीकधी 
खाण्याचे हाल होतात. पण त्या लोकानंी अशी कुठलीही कारण ंन देता हे केले. बरं नतरे् असे कळले की जेव्हा 
अमेररकन, युरोवपयन लोक येतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी हे लोक पूवी त्यांच्या पद्धतीचे अन्न लशकून तेही करायचे. नतर्ले 
अनेक लोक जमान, फ्रज च, रलशयन या भाषा लशकले आहेत आणण येणार् या पयाटकांच्या सेवेसाठी खपू तत्पर आहेत. 
त्यामानाने युरोपात सगळं साचेबद्ध आहे. पे्रमाने, जजव्हाळ्याने पेक्षा 'व्यवसाय' म्हणनू केले जाते. अर्ाात भारतातही अशी 
हठकाण ंआहेतच जजरे् लुबाडणकू होते, ते इरे् युरोपात तसे कमी आहे. 

हहमालय हा भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. त्यामुळे तो संवेदनशील भागही आहे. आपल्या लष्करामुळे 
आज ननदान या भागात जाण ंशलय आहे आणण सोयी सुववधा करण्यात अजून वाव असला तरीही त्याला मयाादा आहेत. 
इरे् आल्प्स संपूणापणे टुररजम साठी प्रलसद्ध आहे आणण िलत त्यावरच लक्ष कज हित करून या देशांनी तो प्रलसद्ध केला 
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आहे. त्यांच्यावर इतर सुरक्षक्षतता, परकीय आक्रमण हे धोके तेवढे नाहीत. लशवाय हवामान दोन्हीकड ेर्ंड असले तरी 
हहमालयाएवढे खडतर नाही. त्याचा उत्तम िायदा या युरोपीय देशांनी घेतला आहे. 

अजनू एक महत्वाचा मुद्दा बाहेरच्या लोकाचंा जो आपण लशकायला हवा तो म्हणजे पजब्लक मॅनसा. इरे् कुठल्याही 
पयाटन स्र्ळी बहुतांशी इर्ले लोक अगदी व्यवजस्र्त वागतात, कुठेही कचरा िेकत नाहीत. मग त्या स्र्ळाचा मनमुराद 
आनदं सगळ्यांना घेता येतो. भारतातही हे लोक येतात तेव्हा मुद्दाम कचरा टाकतील असे होत नाही. पण 
आपल्याकडच्या पयाटकांचा माज हदसतो. इरे् चद्दर टे्रकला येऊन इतकं उत्तम खाण ं लमळत असताना तक्रारी करणारे 
लोक आहेत. अगदी गरम अन्नही नतर्ल्या र्ंडीत ५ लमननटात र्ंड होतं म्हणनू लोक तक्रार करतात. शाकाहारी जेवण 
हदलं तर मासंाहारीच का नाही, मग ते असेल तर कादंा लसूण ववरहहत जनै अन्नपदार्ा का नाहीत अशा लोकांच्या 
मागण्या असतात. नतर्ल्या लोकानंा नोकर म्हणनू वाईट वागणकू देणारे आपले भारतीय लोकच जास्त आहेत. पाश्चात्य 
देशातील लोक या अगत्याच ंकौतुक करतात. आणण इतलया फकरकोळ तक्रारी करत नाहीत. आमच्यासमोर असे लोक 
हदसले की ज्यानंी गरम पाण्याचा अधाा ग्लास प्यायला आणण उरलेलं िेकून हदलं. नतरे् ते लोक रोज इतलया मेहनतीने 
सामान उचलतात, दरूवरून लाकड ंआणतात, गरम पाणी करून देतात आणण लोक ननलाज्जपणे ते िेकतात. कचर् याचं तर 
ववचारायलाच नको. युरोपचं ननसगा सौंदया आहेच, पण ते लोक उत्तम मजटेन करतात. आपल्याकडच्या चांगल्या जागासुद्धा 
खराब करण्यात लोक िार पढेु आहेत. या अनवट जागेची हळुहळू लोक वाढलेत तशी दरुावस्र्ा होत जाते आहे, तर मग 
प्रलसद्ध स्र्ळाबंद्दल बोलायलाच नको. मी आधी केलेल्या टे्रलस मध्येही हे अनुभवलं आहे आणण लोकानंा सागूंनही 
आपल्यालाच उलट उत्तरं लमळतात हे पण पाहहले आहे. इरे् युरोपात जेव्हा फिरले त्यानंतर हा िरक अजनू जास्त 
जाणवला. 

आता टे्रक पूर्ण झाल्यावर काय वाटतयं? ततरे् जाण्याची इच्छा असर्ार यानंा काय सांगशील 

ज्यानंा मनापासून हा टे्रक करायचा आहे त्यांनी अवश्य करावा. आमची पूवातयारी र्ोडी कमी पडली, त्यामुळे अजून 
र्ोडया तयारीने जायला हवं. अर्ाात आम्हाला त्रास झाला नाही ही चांगली गोष्ट. आणण सगळ्यात महत्वाचं, केवळ धिल 
म्हणनू, जगाला दाखवायला म्हणनू, टे्रफकंगची खोटी आवड दाखवायला म्हणनू, िलत िेसबकुीय पोस्ट टाकण्यात, 

लमरवण्यात आनदं असणार् यानंी या अशा टे्रकच्या वाटेला जाऊ नये. हा िलत टे्रक आहे, इरे् फकतीही संुदर ननसगा असला 
तरीही अशा भीषण र्ंडीत त्याचा आस्वाद घेता येईलच असं नाही. यासाठी मानलसक तयारी हवी. सरळ कुठेही न बघता, 
फकलोमीटर फकती राहहले याचा हहशोब न करता चालत राहायचं. ते पवात, बिा , नतर्ले लोक, ननळं पाणी, ननरभ्र आकाश 
हे बघून आपण स्तब्ध होतो, पण रोजचं लक्ष्य ठरलेलं असतं. लशवाय नतर्ल्या पवातावंर हहरवाई नाही, तशी कल्पना 
डोलयात ठेवायची आणण मग 'इरे् काय आहे बघण्यासारख'ं असंही लोकाचंं होतं. त्यामुळे पूणा माहहती घेऊन रुचत असेल 
तरच इरे् जावं. अगदी शेवटच्या क्षणीही खराब हवामानामुळे टे्रक कॅन्सल होणे, मधून परताव ंलागणे असे काही होऊ 
शकते. लशवाय एकट्याने मध्येच मागे फिरायची संधी नाही. हे टीमवका  आहे. सगळ्यांच्या सोबतीने ननयम पाळून 
जायचं. अशा प्रकाराची आवड असेल तर हा टे्रक तमु्हाला केवळ आनदं देईल आणण परत परत नतरे् यावंसं वाटेल. 
ही मुलाखत प्रकामशत करायला परवानगी टदली त्याबद्दल मुग्धाचे आभार. ततच्या सोबत टे्रक करण्यापासून तर या 
मुलाखतीत माटहती पुरवण्यापयतं सतत सार् देर्ार या कैलासचेही आभार. तमुच्या पढुच्या अशाच अनेक यशस्वी टे्रक्स 
आणर् प्रवासासाठी तमु्हाला अनाटहता पररवारातिे शुभेच्छा!!  
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अपवस्मरर्ीय ग्रीस – सँटोरीनी 
(लेणखका - साननकास्वजप्नल) 

अनाहहता -भटकंती ववशेषांकाची घोषणा झाली आणण कुठल्या ववषयावर ललखाण करायचे याचा ववचार सुरु झाला आणण 
मग लख्ख ंआठवले की आपण लमपावर सुरु केलेल्या ग्रीस लेखमालेचा शेवटचा भाग ललहहलेला नाहीये . ...काही 
कारणास्तव त्यावर ललखाण असे करायला जमत नव्हतेच, ग्रीस लेखमाला अपूणा राहहली याची रुख्ररुख मनाला लागून 
राहीली होती पण भटकंती ववशेषांक येणार असे कळल्यावर हुरुप वाढला आणण ही लेखमाला पूणा करायची असे ठरवूनच 
लेखणी आपलं ते कळिलक हातात घेतला आणण पुन्हा त्या रम्य आठवणीत रमून गेले (: 

अववस्मरणीय ग्रीस सिरीचे आधीचे भाग- 

अववस्मरणीय ग्रीस - प्रस्तावना, भाग १ - अरे्न्स, भाग २ - अरे्न्स, भाग ३ - नॅलसोस 

सँटोरीनी - टदवस पटहला 
तर नॅलसोसहून साड ेबाराला आमची सँटोरीनीची बोट ननघाली आणण आम्ही नॅलसोसला टाटा करत ननघालो.... 
अडीच तासाचंा प्रवास होता, त्यामुळे सँटोरीनीला पोहोचेपयांत तीन वाजणार होतेच म्हणनू मग बोटीतच जेवण केले. बोट 
चालत होती आणण सोबतीला एधगयन समुिाची सार् होती. समुिाचा ननळाभोर रंग बघून डोळे सुखावले होते अगदी. दरू 
हदसणार् या इतर बोटी, ननळेशार पाणी बघून मन उत्साही झाले. सँटोरीनी!! कधी स्वप्नातसुद्धा आपण इरे् जाऊ शकू असे 
वाटले नव्हते, बर् याच लसनेमांमध्ये बनघतलेले सँटोरीनी, ती सागर ननळाई, टेकडीच्या कडनेे असलेली पांढरी-ननळी घरे, 
ननळसर घुमट असलेले चचा, मोठ-मोठाले हॉटेल्स, अगदी मोहक, अद्भतुरम्य पोस्टकाडाच जण!ू त्यासंुदर देखाव्याने मनाला 
भुरळ घातली होती आणण आज प्रत्यक्षात आपण नतरे् जात आहोत, हे सवा बघणार आहोत, अनुभवणार आहोत या 
कल्पनेनेच मी हुरळून गेले होते. 

एधगयन समुिाचे क्षेत्रिळ ८३,००० स्लवे.मी आहे. एधगयन समुिात हजारो बेटं पसरलेली आहेत, पूवी याला द्वीपसमूह 
असे म्हटले जाई कारण येरे् समुिातनू वर आलेले अनेक भूभाग फकंवा बेटं आहेत. ही ग्रीक-एधगयन बेटं सात भागात 
ववभागलेले आहेत: 

१. नॉर्ाईस्टन एधगयन आयलंडस  २. Euboea  ३. नॉर्ान स्पोरेडस ४. सायललेडस  

५. सेरॉननक आयलंडस    ६. Dodecanese   ७. के्रत 

(माटहती पवककपपडडयावरुन साभार - Reference https://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_Sea) 

काहीवेळातच घोषणा झाली आणण आम्ही प्रवासी आप-आपले सामान घेऊन उभे राहहलो. आमची िेरी फकनार् याला 
लागताच िेरीचे दार उघडले आणण ही लोटच्या लोट गदी हळू-हळू बाहेर पडू लागली. सँटोरीनी हे प्रलसद्ध पयाटन स्र्ळ 
असल्यामुळे तौबा गदी होती नतरे्. आम्ही रांगेत सामान घेऊन चालत होतो, काही लमननटातच ंआम्ही िेरीच्या बाहेर 
पडलो आणण जवळच एका आडोश्याला उभे राहहलो. आमच्या समोर होता बस र्ाबंा आणण नतरे् ही पयाटकांची भली 
मोठी रांग हदसत होती. आम्ही सँटोरीनी फिरण्यासाठी आधीच गाडी बकु केली होती. लमत्राकड ेनेदरलँडचा परवाना होता 

http://www.misalpav.com/node/28085
http://www.misalpav.com/node/28105
http://www.misalpav.com/node/28171
http://www.misalpav.com/node/28260
https://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_Sea
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लशवाय त्याला लेफ्ट-हँड ड्राईजव्हंगची सवय होतीच त्यामुळे गाडी बुक करुन फिरण ंसोयीचे होणार होते. आम्ही टुअरला 
ननघण्याआधीच बुफकंग केले असल्यामुळे सँटोरीनीला पोहोचताच काही लमननटातच गाडीवाला सवा कागदपत्र ेआणण गाडी 
घेऊन हजर झाला. सगळे सोपस्कार पार पाडून, गाडीत सामान टाकून, सॅटनॅव्ह लावून जव्हलाच्या हदशेने, मेसाररयाला 
ननघालो. 

के्रतच्या उत्तरेस, १२० फकलोलमटरावर, एधगयन समुिाच्या दक्षक्षणेस असलेल्या सायललेडसमधले, चिंकोर द्वीपसमूहातील 
सँटोरीनी हे सवाात मोठे बेट आहे. या द्वीपसमूहाला सँटोरीनी कॅलडरेा असे म्हणतात. सुमारे ४००० वषाांपवूी स्त्राँजजली 
नावाचे गोलाकार बेट एगीयन समुिात होते. पुरातत्वशास्त्रानुसार ताम्रयुगात झालेल्या ज्वालामुखीच्या उिेकात या अखडं 
बेटाची चार भागात ववभागणी झाली सँटोरीनी, रे्रालसया, ननया कामेनन, पालेया कामेनन तसेच कॅलडरेा पररघाच्या बाहेरील 
बाजूस असलेले Aspronisi ही या द्वीपसमूहाचा छोटासा भाग आहे. त्यातील सँटोरीनी आणण रे्रालसयावर मनुष्यवस्ती 
आहे तर ननया कामेनन आणण पालेया कामेनन ननजान आहे. सँटोरीनीला स्र्ाननक भाषेत रे्रा फकंवा धर्रा म्हटले जाते 
आणण सँटोरीनीच्या राजधानीचे नावकिरा ही त्यावरूनच पडले. 

* छायाचचत्र आंतरजालावरुन साभार- Reference Site -

 www.santorinigreece.net.gif) 

जव्हलाला पोहोचताच चेक-इन करुन रुममध्ये सामान टाकले, र्ोड े फे्रश झालो, नाही 
म्हटले तरी वातावरणातला बदल जाणवत होताच. जव्हलाच्या स्टािने आम्हाला चहा-
कॉिी की फे्रश ज्युस हवे ते ववचारले आणण त्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या आवडीनुसार पेयपान 
आणनू हदले. सोबत असलेले घारगे, मुगाचे लाडू खाऊन आम्ही तयार झालो आणण 
ननघालो इयाला िेरिटका मारायला आणण नतर्ला सुप्रलसद्ध सूयाास्त बघायला. 

इया हे सँटोरीनीच्या वायव्य हदशेला वसलेले संुदर, नयनरम्य गाव आहे. इर्ला सूयाास्त 
जगातला सवाात संुदर सूयाास्त आहे असे म्हटले जाते आणण ते खरं ही आहेच. इया हे छोटेसे गाव आहे जजरे् अरंूद 
रस्ते, ननळ्या रंगाचे घमुट असलेली चचा, पांढरी-पेस्टल रंगाची आकषाक घरे, त्यांची सुयाप्रकाशात न्हालेली ओसरी, कॅिेज, 

टॅव्हन्सा आणण सगळ्यात व्यस्त असा पादचारी रस्ता जजरे् अनेक दकुाने आहेत. इरे् पयाटकांची ये-जा सतत सुरु असते. 
इयाला पोहोचताच कार पाका  शोधणे आणण त्यातही पाफकां गसाठी जागा लमळवणे अवघड काम आहे. सुदैवाने आम्हाला 
एक जागा पटकन लमळून गेल्यामुळे िार शोधाशोध करावी लागली नाही पण नतर्ून वर चढत जायचे अतंर तसे बरेच 
होते. गाडी पाका  करुन आम्ही चालत ननघालो. अरंुद, कॉबलस्टोन आणण दोन्ही बाजूनंी दकुाने असलेल्या पायर् यावंरुन 
आम्ही चढाई करायला सुरूवात केली, जसे जसे चढत होतो तसे तसे त्या जागेच्या पे्रमात पडत गेलो, शब्दात वणान 
करता येणार नाही इतके अप्रनतम सौंदया आहे इयाचे. मैत्रीण त्यावेळी गरोदर होती म्हणनू हळू-हळू चढाई करत, वाटेत 
र्ोड ेिोटो काढत आम्ही वर पोहोचलो. पांढर् या शुभ्र लभतंी, जीने, गडद ननळ्या रंगाचे दरवाजे, णखडलया सगळेच आकषाक 
हदसत होते. 

* इयाला जाताना वाटेत काढलेले काही िोटोज 

http://www.santorinigreece.net.gif/
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सूयाास्त व्यवजस्र्त बघता यावा, िोटो काढता यावे म्हणनू आम्ही जागा शोधत होतो. बर् याच पयाटकांनी सूयाास्त 
बघण्यासाठी मोलयाची जागा आधीच पकडून ठेवली होती. इयावर असलेल्या व्हेनेलशयन फकल्ल्याचे काही अवशेष आहेत 
त्यावरही लोकं चढून बसली होती. इयाचा सूयाास्त बघण्यासाठी खास सनसेट कु्रझही ननघतात. जवळच असलेल्या एका 
ओपन रेस्तराँच्या मागच्या बाजूस एक दगडी आवार होते त्यावर जागा पकडून आम्ही बसलो होतो. हळू-हळू अनेक 
पयाटक आमच्या बाजलूा येऊन बसले, कुणी कॅमेरा, कुणी मोबाईल हातात घेऊन सुयाास्त हटपण्यासाठी सज्ज झाले. आता 
सुयााचे तेज सवात्र पसरले होते, त्याच्या सोनेरी फकरणानंी सगळे लख्ख चमकत होते. क्षणात समुिाचे पाणी शंभर नबंरी 
सोन्यासारखे झळाळून गेले. हळू-हळू सूया अस्ताला जात होता, तो भव्य सोहळा बघनू मंत्रमुग्ध व्हायला झाले अक्षऱशः. 
सूया मावळताना क्षक्षतीजावर केशरी, वपवळी, गुलाबी रंगांची उधळण होत होती, हलके सोनेरी-गुलाबी सूयाफकरणानंी नतर्ली 

पवनचलकी, पांढरी 
शुभ्र घरे व्यापनू 
टाकले होते. 
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ननसगामातेचे हे भावपूणा सौंदया, तो रूबाब बघून र्लक व्हायला झाले. सूयााचे िोटो जमेल तेवढे काढत होतेच पण शेवटी 
तो कॅमेरा बाजलूा सारला आणण ते जादईू क्षण भरभरून अनुभवले, जमेल नततलया त्या सोनेरी क्षणांची आठवण जमा 
करत होते. सूया जेव्हा मावळला तेव्हा आकाशात पसरलेले ववववध रंग बघून शांत वाटले आणण कुसुमागं्रजाच्या 
कववतेच्या ओळी आपसूकच ओठी आल्या, "प्रकाशदाता जातो जेव्हा जळाखालच्या घरी, नकळत माझे हात जुळोनी येती 
छातीवरी". नॅलसोसमधल्या सूयादेवाचे रूप बघताना असा सूयाास्त याआधी कधीच अनभुवला नव्हता असे वाटून गेले होते 
पण इयाचा सूयाास्त बनघतला आणण जाणवले हा अनुभव तर अ िा ट आहे!! शब्द अपरेु पडतील इतके भारावून जायला 
होत,ं कॅमेर् यात फकतीही ते क्षण साठवण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रत्येक्षात ते अनुभवण ंकैकपटीने सरसचं ठरले. सूयााची ती 
मोहकता, ती साजजरी प्रनतमा तमु्ही कायम मनात जतन करून ठेवाल :) 
* सूयाास्ताचे काही हटपलेले िोटोज 

 

* व्हेनेलशयन फकल्ल्याचे अवशेष आणण चमचमणारे इया 

हळू-हळू अंधार पडू 
लागला, काही िोटो 
काढत, चमचमणारे 
इया बघत, र्ोडी 
खरेदी करत आम्ही 
खाली उतरलो. भूक 
ही लागली होती 

म्हणनू एका ग्रीक टॅव्हनामधनू ग्रीक जेवण घेतले आणण कार पाका पाशी जायला 
ननघालो. आज आवरून लवकर झोपायचे होते, उद्या ओल्ड पोटा ऑि फिरावरुन 
बोट पकडून टुअर ऑि कॅलडरेा करायची होती. जव्हलावर येऊन जेवलो व 
आजच्या सूयाास्ताच्या मनमोहक 
रुपाने भारावलेले आम्ही त्या सोनेरी 
ववचारातच झोपी गेलो :) 

********** 

सँटोरीनी - दिवस िुसरा 

सकाळी लवकर उठून आवरले. जव्हलाच्या स्टािने रुममध्येच बे्रकिास्ट 
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आणनू हदला होता. मैत्रीणीची खोली शेजारीच असल्यामुळे नतच्या खोलीतच एकत्र जमलो आणण हेव्ही बे्रकिास्ट केला. 
आवरून आम्ही फिराला पोहोचलो, नतर्ून खाली ओल्ड पोटा ऑि फिराला जाण्यासाठी तीन पयााय आहेत एक चालत 
(उतरत), केबल-कार आणण गाढवावरुन ;) हो सँटोरीनीमध्ये गाढवांचा वापर ओझी वाहण्यासाठी, पयाटकानंा चढाई 
करण्यासाठी होतो. पायी जाणे आम्हाला शलय असले तरी मैत्रीण गरोदर होती आणण जवळ-जवळ ५७०+ पायर् या उतरणे 
नतला जमले नसते, गाढवावर बसून धधडं आपलं ते वरात आपलं ते टेकडी चढ-उतर करायची हौस आमच्यापैकी 
कोणालाच नव्हती त्यामुळे केबल-कारचा पयााय सगळ्यात सोयीस्कर होता. केबल-कारचे नतफकट काढून आम्ही खाली 
बंदरावर जायला ननघालो, वरुन हदसणारा ननळा समुि आणण पाढंर् या बोटी लक्ष वेधनू घेत होते. खाली येताच नवरा व 
लमत्र एलसकशान टुअसावाल्याकंड ेजाऊन टुअर ऑि कॅ लडरेा ची नतफकटं काढून घेऊन आले. एकूणच ंसाडपेाच तासाची 
टुअर होती ज्यात ननया कामेनी (ज्वालामुखी वववर )--->पालेया कामेनी(हॉट जस्प्रंग्स)--->रे्रालसया(लचंबे्रक)--->इया 
पोटा--->ओल्ड पोटा ऑि फिरा अशी टुअर असणार होती. 

काहीवेळातच आमची बोट लागली आणण आम्ही प्रर्म ननया कामेनी 
बघायला ननघालो. बेटाच्या फकनार् यावर अनेक पयाटकांच्या बोटी 
लागल्या होत्या. काळ्या रंगाचे दगड, बोल्डसा हदसत होते. ग्रीसला 
असेच उन्हाचे चटके बसत त्यामुळे सनस्क्रीन लावनू, गॉगल, छत्री, 
पाण्याची बाटली घेऊनचं आम्ही बाहेर पडत असू (दे जव्हल बी यअुर 
लाईिसेव्हसा) पण ज्या क्षणी ननया कामेनीवर पाय ठेवला 
प्रामाणणकपणे सांगते सूया आग ओकतोय या वालयाचा अर्ा ततंोततं 
समजला. उन्हाचा कडाका चागंलाच जाणवत होता, त्वचा रापली होती. 

आम्ही इतलया हदवसात जजतके टॅन झालो नव्हतो नततके टॅन ननया कामेनीवर 
येऊन झालो, रुक्ष, रणरणतं उन, सूया तळपत होता अगदी. 

ननया कामेनी बेट १३० मी.उंच, २ फकलोमीटर व्यासाचे ज्वालामुखी वववर आहे. 
ताम्रयुगात झालेल्या ज्वालामुखीच्या महाभीषण उिेकात त्यावेळचे रे्रा आणण 
आक्रोनतरी वसाहतीची नासधसू झाली होती. इरे् मनुष्यवस्ती नाही पण रोज 
हजोरो पयाटक हे वववर बघायला येत असतात. र्ोडी चढाई करुन उंचावर 
पोहोचायचे होते. तशी चढाई िार नाही पण डळमळीत, अजस्र्र भूभाग 
असल्यामुळे वॉफकंग शूज असले तर चालणे सुसहय होईल हे आवजूान सांगावेसे वाटते. 

* फिरावरुन हदसणारे ननया कामेनी आणण नतर्ली चढाई करताना काढलेले 
काही िोटोज 

ओसाड, खडकाळ, वळणा-
वळणाच्या, रखरखीत रस्त्यावरुन 
चालत असताना असे वाटून गेले 
की आपण चिंावरच चालत 
आहोत. चहूबाजूनंी लाव्हारसाचे तयार झालेले ित्तर, लहान-लहान 

ववखरुलेली खडी आहेत. असे म्हणतात की हा ज्वालामुखी आजही सफक्रय(अ जॅलटव्ह) आहे. गेल्या हजारो वषाात अकरा 
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वेळा या ज्वालामुखीचा उिेक झाला असल्याची नोंद आहे, शेवटचा उिेक १९५० मध्ये झाला होता. इरे् बर् याच हठकाणी 
सल्िरचे वायुमागा आहेत. आमच्या गाईडने अशाच एका वायुमागाातनू वाि बाहेर येताना दाखवली, िोटोत ती हटपण ं
शलय झाले नाही तरी वायमुागााचा िोटो देतेय. इरे् आमच्यासोबत असलेले बरेच पयाटक हात ठेवनू वािेची उब 
अनुभवत होते. वरती ISMOSAV ( Institute for the Study and Monitoring of the Santorini Volcano )च्या शात्रज्ञांनी 
त्यांच्या ननररक्षणासाठी ठेवलेली उपकरण ं आपल्याला बघायला लमळतात. आमचा गाईड सांगत होता १९५० साली 
झालेल्या ज्वालामुखीचा उिेक त्याकाळी काही शाळकरी मुलानंी पाहहला होता. ननया कामेनीवर अनेक मानवननलमात 
दगडांचे मनोरे रचनू ठेवलेले हदसतात असे करण्यामागचे कारण माहहत नाही कदाधचत पयाटकानंी कधीतरी हे केले 
असावे. संपूणा चढाई केल्यावर वार् याची उष्ण झुळुक त्या असहय उकाडयात तरतरी आणनू गेली आणण समोर असलेले 
ननसगााचे अद्भतु दृश्य बघून मन सुखावले. ननया कामेनीवरुन हदसणारा पालेया कामेनी त्यामागे असलेले Aspronisi बेट, 

तर एकीकड ेरे्रालसया, एकीकड ेइया, कुठे गडद ननळे तर कुठे टलवॉाइज़ रंगाचे पाणी, पांढर् या बोटी, काळे-कुट्ट पाषाण तर 
फिके-ननळे आकाश, आय मस्ट से, नो हट्रप टू सँटॉरीनी इज कंजप्लट ववदाऊट अ हट्रप टू दी ननया कामेनी! साधारण दीड-
पावणे दोन तासात आम्ही संपूणा ननया कामेनी बघनू खाली उतरण्यास सुरूवात केली. पढुचा स्टॉप होता पालेया कामेनी. 

* वायुमागााचा िोटो 

 

* उपकरण ं          

* दगडी मनोरे 

 

 

* ननया कामेनीवरून हदसणारे Aspronisi *ननया कामेनीवरून हदसणारे 
पालेया कामेनी आणण Aspronisi 

 

 

 

 

 

 

पालेया कामेनी येरे् हॉट जस्प्रगं्स आहे. नतरे् (Sulphuric) गंधकयुलत, गरम /ऊन पाणी आहे जे रोगननवारक मानले जाते. 
या पाण्याचा रंग तपफकरी आहे. पालेया कामेनीजवळ Agios Nikolaos या कोव्हमध्ये नांगर सोडले जाते आणण नतर्नू 
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मग पयाटक पालेया कामेनीच्या हॉट जस्प्रंग्जमध्ये पोहण्यासाठी उतरतात. आमच्याआधी अजनू एक बोट आली होती, 
त्यातील प्रवासी ही पटापटा पाण्यात उतरून हॉट जस्प्रंग्सजवळ पोहत जाऊ लागले. आमची बोट फकनार् याजवळ येताच 
बोटीतले लोकं चटकन स्वीमवेअर घालून पाण्यात डाईव्ह करु लागली, मैत्रीण सोडून आम्ही नतघेही उतरलो. साधारण ३० 
लमननटे बोट र्ाबंते या हठकाणी, लशवाय पोहून आल्यावर बोटीत चजज करण्यासाठी चजजींग रुम्सची सोय आहे. या पाण्याचे 
तापमान ३०-३५ डडग्री असत ंपण समुिाचे पाणी यात लमलस होत असल्याने खरंतर हॉट जस्प्रंग्ज नाही म्हणता येणार 
"वॉमा जस्प्रंग्ज" म्हणता येईल. इरे् जाणवलेल्या महाभयकंर उकाडयात हॉट जस्प्रंग्जमध्ये पोहून छान ताजेतवाने वाटले. 
हॉट जस्प्रंग्जच्या पायथ्याशी ग्रीक सजट.ननकोलस ऑर्ोडॉलस चॅपल आहे. सगळे प्रवासी पोहून पुन्हा बोटीत आल्यावर 
आमची बोट ननघाली रे्रालसया बेटावर लंच बे्रक घ्यायला. 

* पालेया कामेनीचे काही िोटोज 

 

 

 

 

 

 

* सजट.ननकोलस ऑर्ोडॉलस चॅपल 

 

* पालेया कामेनी- 
सुखद ननळाई आणण 
तेरू्न हदसणारे 
रे्रालसया 
वाटेत हदसणारे 
रे्रालसया इयाप्रमाणेच संुदर हदसत होते, नागमोडी पायर् या, पाढंर् या 

रंगाची हॉटेल्स, कॉिोसचे पारदशाक पाणी आणण अगदी फकनार् यालगत असलेली काही रेस्तराँ/टॅव्हन्सा. आमची बोट 
लागली बदंराला तसे सगळे पयाटक खाली उतरले. गाईड म्हणाला इरे् दोन तासाचा बे्रक आहे लंचसाठी इर्ल्या लोकल 
टॅव्हन्सामध्ये जेव ूशकता फकंवा कोणाला डाकँी-राईड घेऊन वर मनोलास गावात फिरायचे असल्यास जाऊन येता येईल. 
आम्ही लंच बे्रक घ्यायचा ठरवले आणण कॅप्टन जॉन रेस्तराँमध्ये जेवायला गेलो. इरे् ववववध प्रकारचे सी-िूडस होते पण 
त्यात जास्तं करुन जस्लवडस, ऑलटोपस असल्यामुळे आम्ही मीटकडचे मोचाा वळवला. आताशी भूक खपू लागली होती 
आणण पोहून आल्यामुळे, उन्हामुळे र्कवा ही जाणवत होताच. पुरूषानंी ग्रीक लमर्ॉस बबअर आणण मी सँटो वाईन 
(सँटोरीनीला गेला तर नतर्ली वाईन प्याच) आणण सोबत ग्रीक सागानाकी चीझ (पॅन िराईड चीझ) अशी ऑडार केली. 
र्ोडया वेळातच आमच्या ऑडार केलेल्या जेवणाच्या डडशेस आल्या कॉना-पीज राईस, धचकन कबाब, टोमॅटो पास्ता आणण 
ऑललव्ह ऑईल + बे्रड. रेस्तराँच्या र्ंडगार सावलीत शातं वाटत होतं, बाजूलाच समुिाचे ननळे पाणी, एखाद-दसुरी ररकामी 
बोट बांधनू ठेवलेली आणण हलका-हलका वारा. जेवण ंआटोपनू नतरे्च र्ोडा आराम केला, फकनार् यावर फिरलो, नतरे् लोकं 
पाण्यात माश्यानंा बे्रडचे तुकड ेखायला देत होती, ते अन्न लमळवण्यासाठी छोटे-छोटे मासे अगदी लगबगीने यायचे तेव्हा 
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पाण्यात माश्यांच्या हालचालीमुंळे छान तरंग तयार होत, एक-दोन दकुानं होती तेरे् डोकावनू आलो. काही लोकं पाण्यात 
पोहत होते काही भटकत होते तर काही बबअर घेऊन बसले होते. 
* रे्रालसया बदंरावर काढलेले िोटोज 

र्ोडयावेळात ननघायची 
वेळ झाली तसे सवा सह-
प्रवासी बदंरावर येऊ 
लागले. आमची बोट 
ननघाली होती इयाला. 
इयाला सूयाास्त बघायला 
उतरणारे काही प्रवासी होते 
त्यानंा उतरवनू आमची 

बोट ओल्ड पोटा ऑि फिराला येणार होती. इया जवळ पोहोचताच 
प्रवासी उतरले काही पायी चालत गेले तर काहीनंी डाँकी राईड घेतली. 
फिरून आम्ही फिराच्या 
पोटावर आलो, एक संपणूा 
हदवस मजेत घालवला होता 
आम्ही. 

* फिरा 

 

 

 

 

उतरून केबल-कारने दोन लमननटांत वर पोहोचलो. वर 
येताच ऑललव्ह ऑईल आणण स्मरणवस्तू ववकत घेण्यासाठी आम्ही दकुानं फिरत रहहलो. मध्येच फु्रट सॅलॅडचा स्टॉल 
हदसला मग फे्रश फु्रट सॅलॅड खात, िेर-िटाका मारत कार पाकााकड ेगेलो. रात्रीचे जेवण जव्हलात होणार होते त्यामुळे रे्ट 
जव्हला गाठले. फे्रश झालो, िलकडसा चहा घेतला आणण जव्हलाच्या मोठ्या बाल्कनीत गप्पा मारत बसलो. त्या रात्री 
जव्हलामधून हदसणारा चिंही संुदर हदसत होता आणण लगेच जाणवले, सँटोरीनीमधला अजनू एक हदवस संपला..... 

*** 

सँटोरीनी: टदवस ततसरा - आज सँटोरीनीमधला शेवटचा हदवस, सकाळी उठून भरभर आवरले, नाश्ता करुन आम्ही इयाला 
ननघालो, काय करणार इयाच्या पे्रमातच पडलो होतो ;) इयाला प्रर्म आलो ते सूयाास्त बघायला, आज हदवसा-उजेडी 
नतर्नू ननघण्यापवूी एकद इया-दशान घ्यायचे होते लशवाय इयाच्या पाढंर् या-ननळ्या पाश्वाभूमीवर हौसेने सोबत आणलेले 
पांढरे-ननळे कपड ेघालून िोटो काढायचे होते =)) तर आजचा प्लॅन होता इया, नतर्नू आक्रोनतरीचा रेड बीच, पेरीसा ब्लॅक 
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बीच आणण कामारी बीच बघण्याचा. त्याप्रमाणे आम्ही ननघालो. इयाला पोहोचलो तेव्हा सूया डोलयावर आला होता आणण 
दतुिी दकुाने ही उघडत होती. पटपट पायर् या चढून जमेल नतरे्, मोलयाची जागा बघनू आम्ही चौघे िोटो काढत होतो. 
इयाच्या खाली बदंरावर जाणार् या नागमोडी पायर् या, नीलवणी समुि, पायर् या उतराताना हदसणारी गाढवं आणण कडे-
कडलेा असलेली पंचताराफंकत हॉटेल्स, घरे हे सवा कॅमेर् यात हटपले. सँटोरीनीमध्ये हठक-हठकणी गाढव ं हदसतात, अगदी 
दया येते त्यांना बघून पयाटकांना बदंरावर ने-आण करणे, माल-ओझी वाहून नेणे, ते बबचारे आपले काम अगदी चोख 
करत असतात. 

*** 

* इयाचे िोटोज  

इयाच्या त्या संुदर देखाव्याचे 
अनेक िोटो काढून झाले. 
नतर्नू ननघताताना येता-जाता 
बघनू ठेवलेली, सँटोरीनी 
ललहलेली, बुटाच्या आकाराची 

क्रॉस-बॉडी बॅग नतर्ली आठवण म्हणनू मी घेतली. गाडी काढून आम्ही 
ननघालो आक्रोनतरीला, नतर्ला रेड बीच बघण्याकरीता. आक्रोनतरी हे दसुर् या 
सहस्रकाच्या मध्यात झालेल्या रे्रा ज्वालामुखीच्या उिेकाच्या राखेत पुरले 

गेलेले शहर होते. १८९५-
१९०० च्या काळात 
भूस्तरशास्त्रवेत्त्यानंी या 
जागी उत्तखनन केले. 

* मेसा व्युओनोच्या उंचावर पुरातन रे्रा 

 आजही मेसा व्युओनोच्या उंचावर पुरातन रे्राचे काही भग्नावषेश 
आपल्याला बघायला लमळतात, तसेच काही पुरावशेष नतर्ल्या 

संग्रहायलायात बघायला लमळतात. रेड बीच हा आक्रोनतरीच्या पुरातन स्र्ळापासून काही अतंरावर असलेला छोटा बीच 
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आहे. इरे् जाण्यासाठी तमु्ही फिराहून बस घेऊ शकता, नतरे्च आक्रोनतरीचे प्रलसद्ध संग्रहालय आहे, आम्ही नतरे् गेलो 
नाही. कार पाका  करुन चालत आम्ही ननघालो रेड बीच बघायला, रेड बीचला जाण्यासाठीची पाऊलवाट खडबडीत आहे 
तसेच र्ोड ेचढून वर जावे लागते. आम्ही पाऊलवाटेने जात असताना अगदी टेकडीच्या (खरंतर टेकडी नाही म्हणता 
येणार जराशा उंचवट भागाच्या) पायथ्याशी मकेवाला बसला होता. आम्ही जवळ पोहोचताच इंडडयन असे त्याने ववचारले, 

आम्ही हो म्हणताच नामास्ते, बुठा काओगे? असे ववचारले, आम्हाला मौज वाटली, त्याला म्हटले बीच वरुन येताना घेऊ 
:) वर चढताच हदसतं ननळे-हहरवे कोव्ह आणण उंच उंच लाल मातीच्या कडा. बीचला जाण्यासाठी त्याच रस्त्याने पुढे-पुढे 
चालत जाऊन र्ोड ेखाली उतरावे लागते. आज-ूबाजूला मोठमोठाल्या लाल रंगाच्या लशळा आहेत आणण कच्चा रस्ता 
आहे. खाली उतरताच बरेच पयाटक टॉवेल अंर्रून त्यावर उन्हं घेत बसलेली हदसतात. या बीचवर प्रसाधनगहेृ, डके 
चेअसा नाहीत, इरे् पायी खडबडीत वाटेने जाता येत ंतसेच आक्रोनतरी बदंरावरून सुटणार् या बोटीतूनही जाता येत. इर्ल्या 
फकनार् यावर वाळू नसून लालसर - काळसर रंगाचे खड ेआहेत, तसेच पाणी स्वच्छ व पारदशाक आहे. इर्ल्या बीचवर 
र्ोडा वेळा टाईमपास करुन आम्ही परत यायला ननघालो, वाटेत एक स्र्ाननक माणसू अगदी रममाण होऊन व्हॉयललन 
वाजवत होता, न रहावनू त्याचा िोटो काढला. खाली उतरल्यावर साधंगतल्याप्रमाणे भाजलेले मके घेतले व कार पाका कड े
प्रयाण केले. 

* रेड बीचचे िोटोज 

राजधानी फिराच्या आग्नेयाला पेरीसा बीच आहे. या बीचच्या फकनार् यावर 
वाळू अशी नाहीच, संपूणा फकनारा काळ्या गोट्यांचा, खडयांचा आहे. 
फकनार् यावर अनेक डके-चेअसा आणण पॅरासोल्स आहेत, गोरे पयाटक समुिात 
पोहून त्या डके चेअरवर येऊन ववसावत. हजारो पयाटक या समुिफकनार् याला 
भेट देत असतात ते इर्ल्या काळ्या खडयाचंा फकनारा पहाण्यासाठी, 
स्िहटकासारखे स्वच्छ ननळे पाणी बघण्यासाठी. Pofitis IIias / एललजाह 
डोंगराच्या दक्षक्षणेला असलेला हा बीच तसा कमी गडबडीचा आहे. याच 

डोंगराला मेसा व्युओनो असे ही म्हटले जाते आणण पुरातन रे्रा बघायला इर्ून जाता येतं. या समुिफकनार् यालगत 
अनेक रेस्तरा,ँ कॅिेज, वपझ्झा शलॅस आहेत आणण इरे् डके चेअसा पण ४ युरोला उपलब्ध असतात. तुम्ही चेअर 
घेतल्यावर कॅिेची माणसे तमुची खाण्या-वपण्याची ऑडार घ्याला येतात. आम्हाला रात्रीचा प्रवास करायचा होता त्यामुळे 
बीचवर येऊन पोहण्याच्या आम्हा मुलींचा ववचार नव्हता िलत ववश्ातंी घ्यायची होती. वपझ्झाची ऑडार देऊन मुलं 
पोहायला गेली. आम्ही ननवातं पडून समुिाच्या लाटा उसळताना बघत होतो, त्या पॅरसोलच्या शीतल छायेत, ती समुिाची 
ननळाई डोळ्यानंा सुखावणारी होती. बीचवर कुठे मसाज करणार् या मुली आपले फकट घेऊन फिरत होत्या, कुणी माललश 
करवनू घेत होतं कुणी पसु्तक वाचत बसले होते तर कुणी सनबार् घेत होते. उन्हाची झळ बसत होती, अगदी चटके 
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बसणारी. अशा कडक उन्हात काळ्या खडवेाल्या फकनार् यावर अनवाणी चालूच शकत नाही, पायाचे तळवे भाजतात 
अक्षरशः. 

* पेरीसा बीच्चे िोटोज    *मेसा व्युओनो 

 

नतर्नूच जवळ म्हणजे कामारी बीच आहे. Pofitis IIias / एललजाह डोंगराच्या उत्तरेस हा बीच आहे. याचा ही फकनारा 
पेरीसा बीचप्रमाणेच काळ्या गोट्यांचा आहे पण इरे् उन्हाळ्यात पयाटकांची प्रचंड गदी असते. या समुिफकनार् यावर अनेक 
जलक्रीडा होत असतात. इकडचे नाईट-लाईि ही पे्रक्षणीय आहे. प्राचीन रे्राला इर्ूनही जाता येतं. ननघताना नतरे् 
लमळणारे भन्नाट चवीचे वपस्ता आईस्क्रीम घेतले. बघता-बघता हदवस सपंत आला, आता जड पावलानंी कामारीवरुन 
आम्ही ननघालो जव्हलावर यायला. जव्हलावर आल्यावर फे्रश झालो आणण सामानाची बांधाबांध करु लागलो. आज रात्री 
साड-ेअकराला फिरा बंदरावर आम्हाला गाडी नतच्या मालकाच्या स्वाधीन करायची होती आणण नतर्नूच वपराऊसला 
जाणारी आमची ब्लू-स्टार िेरी पकडायची होती. जव्हलावरच ं रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्र्ा केली होती त्यामुळे जेवण ं
आटोपून, आम्ही तयार झालो. 
* कामारी बीचचे िोटोज 

बंदरावर येताच गाडी हदली. आमची 
बोट पहाटे १:२५ ची होती त्यामुळे 
आम्ही वेहटगं रुम मध्ये येऊन 
बसलो. बोट लागली, बरेच आधी 
आल्यामुळे बोटीत पटकन जाता 
आले आणण त्यामुळे पटापटा ४ 
सोिे आम्ही पकडून सामान ठेवनू, आडवे झालो. पावणे सात तासांचा प्रवास 

सुरू होणार होता, र्ोडसेे उदास वाटत होते, सामानाकड ेलक्ष ठेवत झोपी गेलो, मनात इरे् घालवलेले प्रत्येक क्षण येत 
होते, प्रत्येक हठकाण आठवत होते, प्रत्येक जागेचे आपले वेगळेपण, इनतहास, मनोहारी सौंदया, मजा, आठवणी या 
सगळ्यांची उजळणी सुरू होती, त्या ववचारातचं डोळा लागला. पहाटे-पहाटे लोकाचंी उठाऊठ सुरू झाली. उठून आवरले 
आणण चहा आणण लाईट बे्रकिास्ट केला. काहीवेळातच आम्ही वपराऊसला पोहोचलो. आता पुन्हा तसाच प्रवास वपराऊस 
ते ओमोननयाला टे्रनने आलो. नतर्नू चालत लसतंगामा स्लवेअरला आलो आणण अरे्न्स एअरपोटाला जाणारी बस पकडली. 
ववमानतळावर आल्यावर इंडडकेटर चेक केले, गेट लागले नव्हते. वेहटगं एररयात गप्पा मारत बसलो, मैबत्रणीला मानले 
बुवा, ४ महहन्यांची गरोदर असूनही इतका प्रवास नतने स्वतःला अजजबात त्रास न होऊ देता केला हॅट्स ऑि टु हर!! 
आमच्या आणण लमत्राच्या ववमानाच्या वेळेत एका तसाचा िरक होता. काही वेळानंी त्यांचे गेट लागले, अ ॅमस्टरडॅमचे 
बोडडांग सुरु झाले तसे गळाभेट करुन, एकमेकाचें आम्ही ननरोप घेतले. आमचे ववमान लागायला एक तास होता, आता 
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मात्र वेळ जाता जाईना, पाय नतर्नू ननघेना. सात हदवस भुर ्ालकन गेले, उरल्या त्या सुखद आठवणी. काही वेळाने आमचे 
गेट लागले, मागे वळून वळून बघत होतो, पुन्हा केव्हा येऊ माहहत नाही पण येऊ हे नलकी असा ननश्चय केला आणण 
ग्रीसचा ननरोप घेऊन जड अतंःकरणाने आम्ही फ्लाईट बोडा केले. 

समाप्त. 
नोटः ग्रीसमध्ये खरेदी करण्यासारख्या वस्त ू

बकलावा, कतैिी ग्रीक लमठाई घ्याच. 
पाकवलेली, सुकवलेली िळे. 
ऑललव्ह ऑईल. 
सन ड्राईड टोमॅटोज, सन ड्राईड टोमॅटोज इन ऑललव्ह ऑईल. 
ग्रीक कॉिी पॉट. 
सुवालाकी मसाला. 
कॅलामॅटा ऑललव्ह पेस्ट. 
सँटोरीनी वाईन. 
वेगवेगळे प्रकारचे चीझ. 
आवडत असतील तर ग्रीक आयलंडसमधली खास नॅचरल स्पाँजेस घेऊ शकता. 
स्मरणवस्तू / लसरॅलमलस / हँडीक्राफ्ट्स. 
.....आणण कायमस्वरूपी जतन केलेल्या अमूल्य आठवणी :) 

अनाहहता भटकंती ववशेषांकाच्या ननलमत्ताने शेवटचा भाग जरी ललहहला तरी त्या स्वप्नातल्या प्रवासाच्या आठवणी 
अजनू ताज्याच आहेत हे पनु्हा एकदा जाणवले. ग्रीसने हृद्याच्या कोपर् यात कायमस्वरूपी स्र्ान पटकावले आहेच. या 
जागेची जादचू अशी आहे की तमु्ही अगदी पे्रमात पडता नतच्या. 

अिाट सौंदयाांने नटलेल्या ग्रीसच्या पुनभेटीच्या प्रनतक्षेत....समाप्त!! 
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भटकंती लंडनची.. खेळवेडयांसाठी!! 
 (लेणखका - पद्मावती) 

"व्हेन यू आर टायडा ऑि लंडन, यू आर टायडा ऑि लाइि..." असे कोणीतरी म्हणनू ठेवलंय... 

माझ्या मते हे शहर एका मस्त, मोठ्या बिेु टेबल सारख ंआहे. इरे् प्रत्येकाच्या आवडीच,ं रुचीचं काही ना काहीतरी 
आहेच. इनतहास पे्रमींसाठी टॉवर ऑि लंडन, चधचाल वॉर रूम्स आहे. कला, संगीत, स्र्ापत्यकलेमधे रुची असणार् या 
लोकानंा सजट पॉल्स कॅरे्ड्रल आहे. इर्ली असंख्य संग्रहालये, आटा गॅलरीज आहेत, धर्येटसा आहेत. लहान मुलांसाठी लंडन 
झू, हॅरी पॉटर वल्डा आहे. राणीचा राजवाडा आहे, लंडन आय, िेरिटका मारायला रे्म्सचा फकनारा, रीटेल रे्रेपी साठी 
अख्खा ऑलस्िडा स्ट्रीट आहे आणण खेळ वेडयांसाठी ... अर्ाातच लॉडास आणण ववम्बल्डन आहे. 

जगभरातल्या टेननस आणण फक्रकेट शौफकनांसाठी ववम्बल्डन आणण लॉडास वर जाऊन प्रत्यक्ष मॅच बघण्यासारखी सुखाची 
गोष्ट नाही. पण लंडन मधे जर तमु्हाला कमी वेळ असेल तर दसुरा बेस्ट पयााय आहे तो म्हणजे या दोन्ही हठकाणी 
गाइडडे टूसा घेणे. मॅच न बघता सुद्धा लॉडास फक्रकेट ग्राउंड आणण ववम्बल्डन स्टेडडयम प्रत्यक्ष बघण्याचा उत्तम पयााय 
आहे हा! जेव्हा मॅच बघण ंजमेल तेव्हा जमेल पण तोपयांत या तीर्ाक्षेत्रांचे ननदान दशान तर घेऊ असा ववचार करून 
आम्हीही हा पयााय घ्यायचे ठरववले. आधी बुक केली लॉडास ची टूर. सकाळी अकराची वेळ लमळाली होती. आठवडयाचा 
अधला-मधला हदवस असल्यामुळे गदी काहीच नव्हती. 

वेलकम टू लॉडास, होम ऑि फक्रकेट 

ही टूर सुरू झाली लॉडास 
म्यझुीयम पासून.. 

१८८२ च्या ऑगस्ट मधे 
ओवल वर ऑस्टे्रललयाने 
इंग्लंडचा पराभव केला. 
दसुर् या हदवशीच्या लंडनच्या 
स्पोहटान्ग टाइम्स मधे 
'बब्रटीश फक्रकेट' च्या 
ननधनाची दखु:द वाताा जाहीर 

करण्यात आली. र्ोडलयात मजकूर असा होता.... " काल ओवल वर बब्रटीश फक्रकेटचे ननधन झाले. फक्रयकमा पार पडले 
असून त्याची राख रांगोळी म्हणजे 'अॅशस' आता लवकरच ऑस्टे्रललयाला पाठववण्यात येतील ".. अगदी हटवपकल बब्रटीश 
सेन्स ऑि हयूमर! 

त्यानतंर काही आठवडयातच ईंजग्लश संघ ऑस्टे्रललयाच्या दौर् यावर गेला. बब्रटीश संघाचा कणाधार, आयवो जब्लघ ने 
प्रनतज्ञा केली की यावेळेस ऑस्टे्रललयाला जजकूंन आपली गेलेली अब्र ू परत आणायची...' अॅशेस' परत आणायचेच. या 
दौर् यावर एका फे्रण्डली मॅच नतंर फ्लोरेन्स मॉिी या ऑस्टे्रललयन मुलीने गंमत म्हणनू मॅच मधे वापरल्या गेलेल्या 
बेल्स जाळल्या आणण त्याची राख स्वत:च्या अत्तराच्या ररकाम्या बाटलीत भरली. मग तो 'अॅशस अना' मोठ्या 
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र्ाटामाटात आयवो जब्लघला अॅशस चे रूपक म्हणनू सादर केला गेला. जब्लघने सुद्धा हा जरासा खोडसाळपणा अनतशय 
णखलाडू वतृ्तीने स्वीकारला आणण तो अॅशस अना आपल्याबरोबर इंग्लंडला परत घेऊन आला. आता मजा अशी की, हीच 
फ्लोरेन्स मॉिी पढेु बरोबर एक वषाानी सौ.आयव्हो जब्लघ झाली. 

 

डावीकड ेअशॅस अना आणण उजवीकड ेअॅशस ट्रॉिी 

ही अॅशसची गोष्ट टूर गाइड सांगत होता पण माझं 
पूणा लक्ष होतं अर्ाात प्रुडजेन्शयल वल्डा कप १९८३ 
कड.े. 

१९७५ मधे सुरू झालेल्या फक्रकेट वल्डा कप चे पहहले 
तीन सामने इंग्लंड मधेच पार पडले. या नतन्ही 
कप्सचे प्रयोजक होती प्रुडजेन्शयल पी एल सी कंपनी. 
या संग्रहलयात अजूनही बर् याच गोष्टी आहेत. 

खेळाडूचें पोटेट्स, डॉन ब्रॅडमन सारख्या हदग्गजांनी वापरलेल्या फक्रकेट फकट्स, जुने बॉल्स, बॅट्स, कागदपत्र े आणण 
पत्रव्यवहार इत्यादी. 

म्यझुीयम नंतर आता आम्ही लॉडास पॅववललयन कड ेवळलो. 

आधी इंजग्लश सघंाच्या ड्रलेसगं रूम कड.े ही रूम अनतशय साधी आहे. खोलीच्या 
मधोमध एक काउंटर टेबल आणण सवा लभतंीनंा लागून असलेले काळ्या लेदरचे सोिे/ 
खचु्याा. आमचा गाइड सांगत होता की हे 
खेळाडू इतके अंधश्द्धाळू असतात की प्रत्येक 
खेळाडूची या ड्रलेसगं रूममधे बसण्याची जागा 
ठरलेली असते. ही जागा हातची जायला नको 
म्हणनू हे लोक आपापला नबंर लावायला 
उतावीळ असतात नाहीतर त्याहदवशी आपला 
खेळ बबघडण्याची त्यानंा धास्ती असते. 

या खोलीच्या बाहेर आल ं की 
त्याच लाईनीत पुढे जाऊन 
पाहुण्या संघाची ड्रलेसगं रूम आहे. रचना तशीच. तसेच सोिे. दोन्हीही 
ड्रलेसगं रूम्स मधे ऑनसा बोडास आहेत. एका इननगं मधे शंभर रन्स फकंवा 
पाच ववकेट्स घेणर् या खेळाडूचे नाव या बोडाावर लागतं. इरे् आपले नाव 
लागणे हे कुठल्याही फक्रकेट खेळाडू साठी मोठ्या अलभमानाची बाब असते. 
या बोडावर सधचन तजडुलकरच ंमात्र नाव नाही. 
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ड्रलेसगं रूम्सला लागून आहेत 
लॉडासची सुप्रलसद्ध गॅलरी! याच 
गॅलरीतनू खेळाडू ग्राउंडवर 
चाललेली मॅच बघतात आणण 
आपापल्या संघाला धचयर करतात. 
इरे्च सौरभ गांगुलीने सीरीज 
जजकंल्यानतंर बेभान होऊन 
आपल्या अंगातला शटा काढून 
हवेत फिरवला होता. त्याच्या 
अशा वागण्याने लॉडासच्या 
प्रनतष्ठेला कसा धलका बसला 

होता, लॉडासच्या परंपरेचा केव्हडा तो अपमान , सगळे MCC सभासद कसे भयंकर डडस्गसटेड झाले होते असे आमचा टूर 
गाइड मोठ्या कळकळीने सागंत होता... िलत मग त्याला अँड्र्यू फ्लींटॉिच्या वानखेड े स्टेडडयमवरच्या शटा जस्ट्रवपगं 
बदद्ल छेडल्यावर मात्र त्यावर त्याने पाठातंर केलेलं, अपेक्षक्षत असलेलं अगदी हटवपकल गुळमुळीत उत्तर हदलं. 
र्ोडलयात " आपला तो बाब्या, दसुर् याचे ते...." असला प्रकार होता. 

िोटोत उजवीकड े
गॅलरीचा भाग हदसत 
आहे.. 

 

लॉडास गॅलरी-- 
डावीकडची इंजग्लश 
आणण उजवीकड े जी 
हदसते ती पाहुण्या 
संघाची.. 

दोन गॅलररजच्या मधे खालचा मजल्यावर हदसतेय ती जगप्रलसद्ध लॉगं 
रूम. इरे् िोटो मात्र काढू देत नाहीत. प्रत्येक खेळाडू हा ड्रलेसगं रूम मधून तयार होऊन खाली येतो मग लॉगंरूम मधून 
चालत, सगळ्या MCC सभासदांचे अलभवादन स्वीकारत इर्ल्याच 
दारातनू खाली ग्राउंडवर उतरतो. मॅचच्या वेळेस पे्रक्षकांच्या प्रचंड 
आवाजाने, गदरोळाने इरे् टागंलेली झंुबरे कधी कधी र्रर्रतात. 

लॉडास ग्राउंड हे MCC ( Marylebone Cricket Club ) या फक्रकेट 
ललबच्या अखत्यारीत येतं. 
१९९९ पयांत इरे् जस्त्रयांना मजबरलशप लमळत नसे . MCC च्या या 
भेदभावामुळे एक ईंग्लंडची राणी सोडली तर सामन्यादरम्यान 
कुठल्याही स्त्रीचा प्रवेश या pavilian मधे ननवषद्ध असे. प्रत्यक्ष 
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लॉडासच्या फक्रकेट ग्राउंड बदद्ल मी काय बोलणार? बस, नाम ही काफ़ी है.... 

जे.पी. मॉगान मीडीया सजटर मधून हदसणारा नजारा.. समोर लॉडास pavilion. या ग्राउंड ला एका बाजूने जवळजवळ 
अडीच मीटसाचा उतार आहे त्यामुळे पावसात इरे् पाणी साचण्याचा खपू मोठा प्रश्न असतो. 

 

जे.पी. मॉगान मीडीया सजटर 

९ जनू १८७७ या हदवशी लंडनच्या ' द िील्ड' या मालसकात एक छोटीशी जाहहरात आली होती, ती साधारण अशी 
होती..." द ऑल इंग्लंड कु्रके अँड लॉन टेननस ललब ने एक लॉन टेननस स्पधाा आयोजजत केली आहे. स्पधाा ९ जलैु 
पासून सुरू होईल." 
ही जाहहरात होती सगळ्यात पहहल्या वहहल्या ववबंल्डन चॅजम्पयनलशप्सची!!! ऑल इंग्लंड लॉन टेननस अडँ क्रोके ललब 
अर्ाात ववम्बल्डन! हा जवळपास पाचशे सभासदाचंा प्रायवेट मेम्बसा ललब आहे. या संपणूा अतीप्रचंड आवारात ग्रास, लले,  

 

इनडोर तसेच सरावाचे कोटास असे सवा लमळून पन्नासएक कोटास आहेत. या आमच्या टूरची सुरूवात झाली ती 
ववम्बल्डन म्युझीयम पासून. इर्लं मुख्य आकषाण म्हणजे वषाानुवषां टीवीवर पाहहलेल्या ववम्बल्डन पुरूष आणण 
जस्त्रयांच्या एकेरी ववजेत्यांच्या हातातल्या या ट्रॉिीज... 



पषृ्ठ क्र.46 

 

या ट्रॉिीज ववजेत्यांच्या समारंभपूवाक हातात देतात खरे पण 
समारंभानतंर त्या इरे्च या संग्रहालयात ठेवल्या जातात. 
ववजेते घरी घेऊन जातात ती याची प्रनतकृती! पुरूष एकेरीचा 
कप जजकंण्याचं भाग्य बब्रटीश खेळाडूनंा िार कमी लमळालं. 
फे्रड पेरी च्या १९३६ मधे झालेल्या ववजयानतंर हा कप 
जजकंणारा बब्रटीश खेळाडू ठरला अँडी मरे...... पण त्यासाठी 
बब्रटीशानंा सत्त्याहत्तर वषे वाट पाहावी लागली. 

यानंतर आम्हाला नेण्यात आले कोटा क्रमांक १. सजटर कोटा 
नंतर हे कोटा सगळ्यात महत्वाचं. ही दोन कोटास अत्यतं 

कमी अपवाद सोडले तर वषाातनू िलत एकदा चॅंवपयन-शीप साठीच उपयोगात आणली जातात. बाकी सवा कोटास मात्र 
सभासदांसाठी खेळायला उपलब्ध असतात. 

दरवषी ववम्बल्डन सामने सुरू होण्याआधी कोटास वर नवीन गवत उगवले जाते. सामने खेळतांना गवताची लांबी अचूक 
आठ लमललमीटसा असणे जरूरी असते. गवताच्या वाढीसाठी कृबत्रम सूयाप्रकाशासाठी हदव्यांची व्यवस्र्ा आहे. इंग्लंडमध्ये 
एकूणच कोल्हे आणण कबुतरे भरपुर प्रमाणात आहेत. हे कोल्हे या गवतावर वर येऊ नयेत 
म्हणनू कोटावर ववजेच्या ताराचंी कंुपण ंघातलेली हदसतात. तसेच सामन्यांच्या वेळेस कबुतरं 
आणण पक्ष्यानंा पळवून लावायला ववम्बल्डन चा खास प्रलशक्षण हदलेला ससाणा (Hawk) ' 

रूिस' रोज सकाळी एक तास कोटासवर नघरट्या 
मारतो. 

या कोटााच्या बाहेर पडलं की बाहेर मोकळ्या 
जागेत सामन्यांच्या वेळी प्रचडं मोठे टीवी स्क्रीन्स 
लावलेले असतात. ज्या लोकानंा नतफकटे लमळाली नाहीत अशांसाठी या 
स्क्रीन्सवर सामना बघायला समोर एका छोट्याशा टेकडावर मोकळी जागा 
राखनू ठेवली असते. या जागेला ' Aorangi Terrace' म्हणतात. लमत्रमंडळी, 
कुटंुबबयाबंरोबर इर्ल्या हहरवळीवर सतरंजी पसरून ऐसपैस बसून ,आरामात 

खात पीत आपल्या आवडत्या खेळाडूला धचयर करत सामना पाहण्याचा हा अनुभव केवळ आणण केवळ अववस्मरणीय! 
ववम्बल्डन सामन्यांच्या वेळेस स्ट्रॉबेरी आणण फक्रमला आणण 'वपम्म' या डड्रकंला प्रचंड मागणी असते. स्ट्रॉबेरी अँड क्रीम 
तसेच वपम्म या गोष्टी म्हणजे ववम्बल्डनची जण ूपरंपराच आहे. 

आता कोटा नंबर १८. टेननसच्या इनतहासातली सवाात जास्त ं वेळ चाललेला 
सामना २०१० मधे इरे् खेळला गेला. जॉन इस्नेर आणण ननकोलस माहूत मधे 
खेळलेला हा सामना १८३ गेम्स, अकरा तास आणण एकूण तीन हदवस चालला. 
या कोटाला लागूनच ज्या काळ्या काच लावलेल्या णखडलया आहेत ती 
ब्रॉडकाॅॅट सजटरची इमारत. 
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ही खेळाडूचंी इंटरव्यू रूम. मॅच संपल्यानतंर प्रत्येक खेळाडू इरे् मीडडयाच्या प्रश्नानंा उत्तरे देतो. सगळ्यात छान म्हणजे 
या टूर मधे आपल्याला पण या इंटरव्यू टेबलसमोर, खधुचावर बसून िोटो काढून घेण्याची हौस भागवनू घेता येते. 

" If you can meet with triumph & disaster, & treat those imposters just the same...." 

ववम्बल्डन च ं हृदय ज्याला म्हणता 
येईल ते सजटर कोटा. ज्यावर खेळणे हे 
जगातल्या प्रत्येक टेननस खेळाडूचं 
स्वप्न ते सजटर कोटा. या कोटा वर 
येण्यासाठी स्पधाकांसाठी जे प्रवेशद्वार 
आहे त्यावरती या वरील ओळी कोरल्या 
आहेत. 

या प्रवेशद्वाराच्या रे्ट वरती हदसतोय तो रॉयल बॉलस. िलत बब्रटीश 
राजघराण्यातले लोक आणण खास आमबंत्रत केलेले ववशेष पाहूणेच िलत इरे् 
बसू शकतात. स्वत: राणी आतापयांत िलत चार सामन्यांच्या वेळेस उपस्र्ीत 
होती, बाकी नतला टेननस िारसे आवडत नसावे. या रॉयल बॉलस च्या शेजारी खाली कॉलमटें्रटार बॉलस आणण त्यावरती 
स्पधाकांच्या नातेवाईकांसाठी असलेला प्लेयसा बॉलस. ८७ मधे पॅट कॅश ने इवान लजडलला मात हदल्यानतंर एक अनतशय 
आगळी-वेगळी गोष्ट केली. ती म्हणजे जजकंल्यानतंर आनंदाच्या भरात हा माणसू स्टँडस कड ेधावत सुटला. कॉलमटें्रटार 

बॉलस च्या वरती चढून प्लेयसा बॉलस मधे पोहोचला आणण नतरे् जाऊन आपल्या 
कोचला, वडडलानंा भेटला. ववम्बल्डन च्या इनतहासात हे असे कोणीही केले नव्हते. 
त्यानतंर मात्र असे करणे आता अगदी नेहमीचेच झाले आहे. आता तर त्या 
खेळाडूनंा चढून जावं लागू नये म्हणनू एक लहानसे गेटच बनवले आहे.  या कोटावर 
काही वषाांपूवी सरकणारं छत बांधल्या गेलं. तीन हजार टन वजनाचे हे प्रचंड धुड 
पूणापणे सजटर कोटा ला अच्छादायला दहा लमननटे लागतात. आता या रूि मुळे मात्र 
पावसातही सामने ननधोक पणे चालू राहतात. 

शेवटी ववम्बल्डन काय आणण लॉडास काय इरे् प्रत्यक्ष मॅच बघण्याचा योग येईल 
तेव्हा येईल पण तोपयांत लंडन गेलात तर ही दोन हठकाणे तुमच्या मस्ट ववणझट यादीत जरूर असू द्या... 
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ग्रोस ग्लोकनर होख अल्पाईन स्ट्रासं!!! 
(लेणखका - स्वाती हदनेश) 

आल्प्समध्ये लपलेल्या संुदर, अनवट जागा हुडकून नतरे् मनसोलत भटकंती करायला आम्हाला आवडते. नेहमीच्या 
टूररस्ट जागा सोडून पे्रक्षणीय स्र्ळानंा भेटी द्यायला आवडतातच पण हया अशा भटकंतीत एक वेगळा आनंद असतो. 
इतलयादंा ठरवनूही ऑस्ट्रीयन आल्प्समधल्या 'ग्रोस ग्लोकनर होख अल्पाईन स्ट्रास'ं (großglockner hochalpenstraße) 

वरती जायचा योग काही आला नव्हता. कधी अनतवषृ्टी तर कधी हहमवषाा तर कधी खराब हवा तर कधी वेळेची कमी 
अशा एक ना दोन.. अनेक कारणानंी हा हाय अल्पाईन रोड आम्हाला हुलकावण्या देत होता. हया वेळी मात्र हवामानाचा 
अभ्यास करून तेर्ल्या ऑफिसमध्ये चारचारदा खात्री करून घेऊन आम्ही होख अल्पाईन स्ट्रासं जवळच्या एका 
धचमुकल्या गावातल्या िामाहाउस वर बफुकंग केले. ताराफंकत हॉटेलं वगळून अशा िेररयन वोहनुंग म्हणजे हॉललड ेहोम्स 
फकवा िामा हाउस वर राहणे म्हणजे स्वतःशी आणण नतर्ल्या ननसगााशी संवाद करण्याची हुकमी संधी! तर 
साल्झबुगापासून जवळ असलेल्या िारवेिा न नावाच्या लहानशा खेडयातल्या अहोन्न्नेगरांच्या िामा हाऊसवर आमचे 
बुफकंग झाले.. 

फ्रांकिुटा पासून साधारण ६०० फकमी अंतरावर हे गाव असल्याने सहा 
तासांच्यावर वेळ लागणार हे गहृहत धरून सकाळी बे्रकिास्ट करून दहाच्या 
सुमाराला बाहेर पडलो. इतकसं धचमुकलं गाव आहे ते की सहा साडसेहालाच 
सगळं बदं होऊन जातं. हे माहहत असल्याने तहानलाडू, भूकलाडू बरोबर घेतले 
होतेच. मध्ये दोन कॉिी बे्रलस घेतले आणण एखादा छानसा स्पॉट हदसला की 
र्ोड े रजगाळत साड े पाचच्या सुमाराला तेरे् पोहोचलो. हसतमुख गेटाा आजी 
आणण पीटर आजोबांनी आमचे आपुलकीने स्वागत केले. मागच्या उन्हाळ्यात 

आम्ही येरे् आल्याची आठवण काढली. र्ोडया गप्पा झाल्या आणण मग पहहल्या मजल्यावरच्या आमच्या खोल्या 
दाखवल्या. दसुर् या हदवशी सकाळी बे्रकिास्ट हॉलमध्ये बे्रड,जॅम, अंडी, िळे, म्युसली असा भरपेट नाश्ता करताना ग्रोस 
ग्लोकनर ला कसे जायचे हे ववचारले. तर उत्तर आले, आता लसझन सुरू झाल्यामुळे रस्ता चालू झाला आहे पण तरीही 
आधी िोन करा नतरे् आणण आज रस्ता खलुा आहे की नाही ते पहा. आज हवा चांगली आहे म्हणजे काही अडचण येऊ 
नये. आम्ही तेर्ल्या ऑफिसला िोन लावला आणण रस्ता खलुा आहे हे समजल्यावर लगेचच ननघायचे ठरवले. जपनू 
जा रे, गाडी जपनू चालवा. आजीआजोबांची पे्रमळ दटावणी सुरू होती. 

छान, स्वच्छ कोवळ्या उन्हात आम्ही ग्रोस ग्लोकनरकड ेजाणार् या रस्त्याला लागलो. 
िारवेिा न पासून साधारण ६०/६५ फकमी अतंरावर ही हहमलशखरं आहेत. नतरे् 
पोहोचण्यासाठीचा रस्ताही अटकर वळणे घेत जाणारा, एका बाजूने उंचच उंच आल्पस 
तर दसुर् या बाजलूा दरीतली रानिुले, कुरणे, त्यात चरणारी गाईगुरे, छोटी छोटी घरे 
अशी दोबाजूनंा हहरवाई लेवनू स्वागत करणारा आहे. मे महहन्याच्या सुरूवातीला हा 
रस्ता पयाटकांसाठी खलुा करतात तो ऑलटोबर पयांत. हहवाळ्यात मात्र पूणा बंद 
ठेवतात. प्रवेशद्वाराशीच हदवसाचा पास (३५ युरो) घेऊन आत जाता येते. अटकर 
वळणे आता अजनू अटकर आणण उंचही होतात. 
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दचुाकी, एकचाकी वरून चढाई करणारे 
स्वार, गड हजगायला जाणारे वीर आणण 
गाडयातनू येणारे आपल्यासारखे 
पयाट्क.. मेळाच भरलेला असतो. 
सायकली, मोटरबाइलस आणण गाडयांची 
नुसती जत्रा िुललेली असते लशखराकड े
तरीही वाहने लशस्तीत वर जात 
असतात. मध्ये मध्ये र्ांबे केलेले 

आहेत, तेरे् र्ांबनू आल्प्सची अनुभूती घेता येते. धलुयात लपेटून जाता येतं आणण कॅमेरात ती ननसगााची जाद ू
पकडण्याचा प्रयत्नही करता येतो. खपू कुडकुडायला झालं तर वाटेतल्या कॉिीशॉप मध्ये वािाळत्या कॉिीचा आस्वाद 
सभोवतालचा ननसगा पाहत घेता येतो. 

साधारण तासाभरात आम्ही प्रवेशद्वाराशी पोहोचलो. पास घेऊन वर जायला ननघालो तेव्हाही हवेत सुखद गारवा होता, 
चुकार पांढरे ढग होते पण त्यामुळे उन्हाचा तडाखा जाणवत नव्हता. काही मीटरच वर गेलो असू, तर उजवीकड ेसमोर 
हदसणार् या पवातरांगा, त्यावर चमकणारे हहम पाहून िोटो साठी एक र्ांबा घ्यायचा मोह अनावर झाला. आमच्यासारखेच 
अनेक जण ं तेरे् गाडया र्ाबंवनू तो नजारा डोळ्यात साठवत आणण कॅमेर् यात पकडत होते. िोटो काढत असतानाच 

समोरच्या डोंगरमाळेवर धुलयाची चादर लपेटली गेली. र्ोडा वेळ ते 
ननसगाकौतुक पाहून आम्ही अजनू वर जायला ननघालो. काही वेळाने 
परत एक कॉिी बे्रक घेतला आणण कॉिीशॉपच्या बाहेर आलो तर वर 
आकाशात ढग दाटून आलेले आणण रस्त्यावर धलुयाचा पूणा जाड 
पडदा! चार िुटांवरचेही हदसेना. गाडीपाफकां ग पयांतचा रस्ताही धुलयात 
बुडून गेला होता. अनतसाहस करण्यात अर्ा नव्हता. पाठीशी आल्पस 
तर दसुर् या बाजूला खोल दरी .. सगळे परत कॉिीशॉप मध्ये आलो. 
नतरे् बाकीची मंडळीही धुकं ननवळण्याची वाट पाहत ननसगााची ती 
गूढ, रौि संुदरता अनुभवत बसली होती. काही वेळाने धकंु आसमंतात 
ववरघळू लागले आणण र्ोड े हदसू लागले. मग एकेक गाडया 

आस्तेकदम वर सरकू लागल्या. 

३७९८ मी. उंचीवर सजट्रल इस्टना आप्लस आणण आजल्पन ं
डडव्हाइन मध्ये वसलेले हे ग्लेलशयर ऑस्ट्रीयातले दरूवर 
पसरलेले मोठे ग्लेलशयर आहे. वपरॅलमडच्या आकारातले हे 
ग्लेलशयर ग्रोसग्लोकनर आणण ललाइनग्लोकनर म्हणजे 
र्ोरले आणण धाकले ग्लोकनर असे दोन भागात असून 
एका ग्लोकनरशाटा नावाच्या सॅडलने ही दोन ग्लोकनर 

वेगळी हदसतात. बेल्झर हाकेत नावाचा फ्रज च अ ॅनॉटॉमी प्रोिेसर इस १७७९ ते १७८१ इस्टना आल्पस मध्ये गेला आणण 
तेर्नू आल्यावर त्याने सन. १७८३ मध्ये ग्लोकनर पवातराजींचं वणानपर पसु्तक प्रलसध्द केलं. ग्लोकनर पवातराजीचं हे 
पहहलं ज्ञात वणान! हया पसु्तकापासून पे्ररणा घेऊन मग वप्रन्स बबशप कोटा फ्रान्स झेववयरने त्याच्या सहकार् यासंह हे 
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लशखर सर करण्याची मोहहम आखली. सन १८०० मध्ये ६२ लोकांचा चमू हे लशखर पादाक्रांत करायला गेला त्यात फ्रान्स 
लमशाइल फिअटाहालर हा शाळा मास्तर आणण डॅजव्हड हाइनररश होिं हा वनस्पतीज्ञ हे ही होते. बिाातनू वाट काढत 
ललाइनग्लोकनर पयांत ते पोहोचले. १९ व्या शतकात पढेु अनेक जणानंी प्रयत्न करून तेर्पयांत पोहोचण्याचा मागा सुकर 
केला. सन. १९०९ मध्ये तेरे् पहहल्यादंाच जस्कइंग केले गेले आणण मग पढेु हे पयांटकाचं्या आकषाणाचे कज ि बनले. 

काही ऑस्ट्रीयन एलसपट्ासनी सन १९२४ मध्ये हया उंच पवातरांगातनू रस्ता खोदण्याचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा त्यानंा 
आधी मूखाातच काढण्यात आले पण पढेु सन १९३० मध्ये त्यानंा मान्यता लमळाली आणण १९३५ मध्ये म्हणजे पाच 
वषाांनी हा रस्ता तयार होऊन तेरे् आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल आणण मोटरबाइक रेस खेळवण्यात आली. त्यावेळी हा 
रस्ता िलत उन्हाळ्यातच खलुा असे; सुमारे १३२ हदवस पण आता मात्र तो मे ते ऑलटॉबर असा सुमारे २७६ हदवस 
खलुा असतो. नागमोडी वळणे घेत आल्प्सच्या अंगाखादं्यावरून सळसळत जाणारा हा रस्ता! हया रस्त्यावरून जाताना 
दरूवरची हहमलशखरं सतत साद घालत असतात. तेरे् कधी पोहोचतो असंही होतं आणण मध्ये मध्ये र्ांबनू ते रौि सौंदया 
पाहवेसे, अनुभवावेसे वाटते. 

ग्रोस ग्लोकनरच्या लशखराची उंची जरी ३७९८ मीटर असली तरी २५०० 
मीटर उंचीपयांत साधारण ४८ फकमीचा हा रस्ता बाधंून काढला आहे. 
त्यामुळे जेरे् रस्ता संपतो त्या टोकाशी जेव्हा आपण पोहोचतो आणण 
आपल्याला अगदी अमोरासामोरा अगदी जुन्या लमत्रासारखा आल्प्स भेटतो 
ना तेव्हाचं वणान करायला शब्द अपुरे पडतात. एकदा स्वच्छ उन्हात भेटेल 
तर एकदम धलुयाची शाल लपेटेलं.. फकती रुपडी बदलतो तो! गाडी 
नतर्ल्या पाका  हाउस मध्ये 
पाका  करताना आपलं वयही 

नतरे्च पाका  करायचं आणण मग िलत हंुदडायच,ं त्या आल्प्सच्या 
अंगाखादं्यावर खेळायचं. पाका  हाउस म्हणजे मोठ्ठी इमारतच आहे. समोरच 
एक होडगं मांडून ठेवलं आहे आणण त्या पढेु काही अतंरावर रेललगं. त्या 
रेललगंला रेलून मनसोलत आल्प्स पहायचा.. 

तेर्नू खाली उतरून ननतळ, 

ननळ्याशार पाण्यात 
डोकावायचं. पाय दमले तरी मन भरत नाही तोवर आल्प्स आपल्यात 
भरून घ्यायचा. अशा ववचाराने गाडी पाका  केली आणण आल्प्सला 
भेटायला गेलो. मनसोलत हहडंलो. डोळे भरून ती ननसगाशोभा पाहहली. 
सूयााचा आणण ढगाचंा पाठलशवणीचा खेळ चालू होता. मध्येच ढगाचंा 
आणण धलुयाचा पडदा सारून तो बाहेर आला की खोलवर खाली 
हदसणार् या ननतळ ननळ्या पाण्यात चकुार सोनेरी फकरण लख्खकन 
चमकून जात होते. फकती वेळ तो खेळ पाहण्यात गेला समजलेच नाही. 
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नतरे् असलेल्या स्मरणवस्तूंच्या दकुानात चलकर मारून आलो. हे सारं धचत्र ंमनावर जरी अगदी स्पष्ट कोरल ंगेलं होत ं
तरी सुवेननयसाचा मोह झालाच. खपू वेळ गेला, पोटात कावळ्याचंं समूहगान सुरू झालं. मग नतर्ल्याच एका 
उपाहारगहृात केझं स्पेट्झलं, सलाड खाल्लं आणण परत भटकत बसलो. 

घडयाळातले काटे वेळ दाखवायला लागले, मग नाइलाजाने मग परतीचा रस्ता धरावा लागला. मनात आणण कॅमेर् यात 
ग्रोस ग्लोकनर स्ट्रासं जपत आणण आठवणी घोळवत ! 

 

गेटाा आजीच्या घरापाशी आलो तर आजी दारात वाटच पाहत होती. आम्हाला पाहून कशी झाली ट्रीप, हवा कशी होती? 

वगैरे ववचारलं आणण मग गप्पच झाली. खोदनू खोदनू ववचारल्यावर समजलं मागच्याच आठवडयात नतच्याकड ेआलेले 
काही पाहुणे मोटरबाइलस घेऊन तेरे् गेले होते आणण हवा खराब झाली. धलुयात काही न हदसल्याने मोठ्ठा अपघात झाला 
आणण त्यात त्या मंडळीपंैकी दोघेजण गेले.. क्षणभर सगळेच स्तब्ध झालो. एकदम अंगावर काटा आला. सकाळचा 
धुलयाचा जाड पडदा आठवला आणण आपण सुखरूप परत आलो हयाचा नन:श्वास टाकत असतानाच पीटर आजोबांनी 
सेलट उघडली आणण त्यानंा िोटो दाखवत असताना आम्ही सगळेच परत त्या ग्रोसग्लोकनरच्या लशखरात हरवलो. 
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पायवाटा 
(लेणखका - मधुरा देशपांड)े 

"तुम्हाला कसा प्रवास आवडतो? स्वप्नातल्या गाडीतनू घाटातल्या अवघड रस्त्याने फकंवा सहा-आठ पदरी मोठ्या 
महामागााने? ऐन पावसाळ्यात दचुाकीने घाटातले धबधबे बघत र्ाबंत की रखरखत्या उन्हात डोंगर दर् यात भटकायला? 

बाहेर बिा  पडत असताना रेल्वेत उबदार वातावरणात बसून ते क्षण हटपायला की तंत्रज्ञानाची ननसगााशी सांगड घालत 
उंचावर नेऊ शकणार् या रोपवेने?" असे फकतीही पयााय हदले तरी त्यातून हमखास एक असा ननवडणे कोणाच भटलयाला 
जमण्यासारखे नाही. कारण यातल्या प्रत्येक प्रकाराची वेगळी गंमत आहे. स्वतःच्या गाडीने प्रवास करताना अनपेक्षक्षत 
स्र्ळानंा भेट देणे हा सुखद अनुभव, पण त्यातला एकसूरीपणा नको असेल तर बस, टे्रन अशा सावाजननक वाहतुकीने 
प्रवास हवा ज्यात लोक भेटतात, कधी त्यांच्या वागण्याचा वतैाग तर कधी त्यातनू उमगलेली माणसं! ववमानाचे सततचे 
प्रवास कंटाळवाणे होतात तरीही पहहला ववमानप्रवास हे आकषाण असतंच. याच फिरण्यातला एक महत्वाचा भाग म्हणजे 
पायी भटकंती! मग ते जंगलात टे्रक साठी असो, गावाबाहेरच्या लहानशा डोंगरातला टे्रल असो की एखाद्या महानगराच्या 
उंचच उंच इमारती बघत गल्लीबोळा शोधत तुडवलेले रस्ते असोत. हहरवीगार वनराई, त्यात पक्ष्यांसाठी लोकानंी बाधंून 
ठेवलेली घरं, त्यापलीकड ेदरूवर डोंगरावर लपाछपी खेळणारा सूया, कधी अचानक ढग येऊन बरसलेल्या सरी आणण मग 
आडोसा शोधताना हदसलेल्या लाकडी झोपडया, पक्ष्याचंी फकलबबल, पानगळीच्या ऋततू आपल्याच पायांमुळे होणारा 
जलमनीवरच्या पानांचा आवाज आणण शरद ऋतूतले ववववधरंगी झाड,ं कधी 'साद घालती हहमलशखरे'ची आठवण करून 
देणारी पवातरांग, मधूनच उगवलेली रानिुलं, युरोपातील महानगरात 
नतर्ल्या इमारतींमधून डोकावणारा इनतहास, कडालयाच्या र्ंडीत 
नाताळसाठी सजलेले शहर, नदीकाठच्या रस्त्याने वप्रय व्यलतीसोबत 
केलेला वॉक असे अनेक क्षण या पायी फिरतीने आजवर 
अनुभवायला लमळाले ज्यानंी भटकंतीत पायी फिरती हवीच असं 
प्रत्येक वेळी मनावर ठसवलं. कूठल्याही नवीन हठकाणी जाताना 
नतर्ल्या फिरतीच्या ननयोजनात या पदभ्रमंतीसाठी काही वेळ/हदवस 
जमेल तसे राखनू ठेवायला हवेत हे अशा प्रत्येक भटकंतीनतंर 
नव्याने वाटतंच आणण तस ं केलंही जातं. अशाच काही क्षणानंा 

उजाळा देताना 
पोतडीतून बाहेर पडलेल्या या आठवणी. 

हायडलेबगा हे असंच एक जमानीतलं असंच एक अतीव संुदर शहर, 
कुणीही पे्रमात पडले असं. शनन-रवव कंटाळा आला तर सहज जाऊ 
शकू इतकं आम्हाला जवळ. नतरे् अनेक वेळा नेकर नदीच्या काठाने 
चालत जायच,ं नतर्ला प्रलसद्ध फकल्ला बघण्यासाठी चढत जायचं, 
उन्हाळ्यात आईसक्रीम खायचं, नतर्ल्या जुन्या शहरात िेरिटका 
मारायचा, व्हायोललन फकंवा कुठलंही वाद्य वाजवत नतरे् हमखास 
कुणीतरी असतं ते सूर ऐकतच सूयाास्त बघनू परत यायचं हा तसा 

नेहमीचा उद्योग झाला होता. तस ं हे काही िार मोठं शहर नाही. पण इरे् प्रत्येक वेळी फिरताना काहीतरी नवीन 
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सापडायचं आणण त्यामुळे फकतीही वेळा पाहहलं तरी नतरे् जाण्याचा कधी कंटाळा आला नाही, अजनूही येत नाही. वषाभर 
कुठल्याही ऋतूत हे पयाटकानंी गजबजलेलं असतं. या शहराबद्दल खपू काही ललहहता येईल पण तो या लेखाचा ववषय 
नाही. या शहरात असे पायी भटकताना हटपलेले हे काही क्षण - (यात शहरातली मुख्य पे्रक्षणीय स्र्ळं नाहीत) 

पण हे सगळं म्हणजे काही कुठले टे्रल-टे्रक नव्हते. इल्लुसे डोंगर चढायचे इतपतच माझी मजल होती. असंच एकदा 
र् हाईन (Rhein) नदीच्या काठावरच्या र् युडसेहाईम (Ruedesheim) या गावात गेलो होतो. टुमदार कौलारू घरं, नदीकाठाने 
जाणारा रस्ता आणण डोंगरावर िाक्षाचंी शेती. या डोंगरावर जाताना केबल कार मधून खाली डोंगरात फिरणारे हे लोक 
असे धचत्र हदसले आणण एकदम वॉव, सही, हे असं काही आपण केलं नाहीये अस ंवाटलं.  

"आपण पुन्हा इरे् येऊयात हे असं फिरायला?" या माझ्या अनत 
उत्साहातल्या वालयावर नवर् याने 'हीच का ती, जी इतर वेळी टे्रकला 
जायचं नाव काढलं की "नको, मी धडपडने, मला जमणारच नाही, मला 
भीतीच वाटते" अशी अनेक कारण ं देत असते' अशा आववभाावात दलुाक्ष 
केलं. हा उत्साह पढेु िार हटकेल असं त्याला अजजबात वाटलं नाही. पण 
मस्तपकैी शेतातनू जाणारा साधा सरळ रस्ता आणण लशवाय 
माझ्यासारख्या कच्चा ललबंु व्यलतीला सहज जमेल असं मला वाटत होतं. 
माझ्या डोलयात हे दृष्य अगदी फिट्ट बसलं होतं. तसंही एरवी पणु्यात 

'चल मेरी स्कुटी' म्हणत गावभर फिरायची जरी सवय होती, इरे् येऊन गाडी हा प्रकार बंद झाल्याने धावत पळत जाऊन 
बस, ट्राम पकडणे, ग्रोसरीसाठी पायी जाऊन सामान घेऊन येणे आणण हायडलेबगा आणण अशाच काही गावातनू दमत 
भागत का असेना र्ोडसेे डोंगर चढणे इतपत तरी पायी चालायची सवय मला लागली होती. आता प्रत्यक्षात मात्र असे 
रस्तेच असतील असं अजजबात नाही, व्यवजस्र्त चढ उतार असलेले डोंगर, दगड, माती हेही असणारच. पण तरीही ही 
'फकंधचत' पळापळ सुद्धा मला मी मस्तपैकी डोंगरात चालू शकेन, टे्रल्स करू शकेन अस ंननदान भासवत होती. 

तर पढुच्या अशाच एका सहलीत पहहल्यादंाच ब्लॅक िॉरेस्टला जायचं ठरलं. जरा बघयुात नतरे् काही टे्रल्स असतील तर 
म्हणनू शोधायला सुरूवात केली. तेव्हा आंतरजालावर जी काही माहहती हदली 
होती, त्यावरून बराच अदंाज आला. तरीही आपण सुरूवातीला जरा दमान ंघेऊ 
म्हणनू जमेल तसं एका तळ्याकाठी फिरूयात असं ठरलं. या ३ हदवसांच्या 
सहलीत ब्लॅक िॉरेस्टच्या कुठल्याही घाटातल्या रस्त्यात मध्येच जंगलात 
गाडया पाका  करून मग पायी फिरायला जाणारे अनेक लोक हदसले. यात 
लहान मुलं, म्हातारी माणसं सगळे होते. आमच्या प्लॅन मध्ये इतका वेळ 
नव्हताच, पण ते सगळं दृश्य बघनू उत्साह वाढला होता. मग शेवटच्या 

हदवशी ठरलेल्या जागी आलो ते 
म्हणजे श्लुकसे. आणण या 
तळ्याकाठच्या रस्त्याने 
ननवातंपणे ३-४ तास िेरिटका 
मारला. अगदी तुरळक गदी, 
दरूवर पसरलेले हे सरोवर, 
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त्यामागची डोंगर रांग, तळ्याकाठची िुलं, बाजनेूच धावणारी झुकझुकगाडी हे सगळं बघण्यासाठी, शातंतेनी 
अनुभवण्यासाठी असा राखीव वेळ ठेवायलाच हवा यावर लशलकामोताब झालं. 

आता यात काही िार मोठे तीर मारले नव्हते. फकमान १०-१२ फकलोमीटर तरी हवे आणण र्ोडा तरी चढ उतार असावा 
तर याला काहीतरी पायी फिरणे म्हणता येईल. पण ननदान एका जागी न बसता फकंवा हे हठकाण बघनू लगेच न 
ननघता या ३-४ तासानंी हदलेला अनुभव छान होता, अर्ाातच सवय नसल्याने र्कवणारा सुद्धा. मग ववकातंाला जवळच्या 
काही ३-४ फकलोमीटरच्या छोट्या टे्रल्स वर जायला सुरूवात केली. ही काही पे्रक्षणीय स्र्ळं नव्हती. पण ननसगााशी 
जवळून संवाद साधायला ही फकती चांगली संधी आहे हे कळलं. लोकानंा घराबाहेर पडून चालायला, सायकल चालवायला 
अशा अनेक जागा सरकारने राखीव ठेवल्या आहेत, त्या मजटेन केल्या आहेत आणण लोकांनीही त्याचा पुरेपुर िायदा 
घेतला आहे हे याननलमत्ताने लक्षात आले. त्यात हहवाळ्याचे ४-६ महहने बाहेर पडण ंइतकं कमी होत ंकी जरासा सूया 
हदसला की बाहेर पडा असं हे जमान लोक का करतात हेही इर्ल्या वषाभराच्या वास्तव्यात उमगलं. 

मग अशा नवनवीन जागा शोधून फिरायला जाण ंहा छंद झाला. त्यात समान आवडीचे लमत्र मैबत्रणी लमळाले आणण 
उत्साह अजनू वाढला. आता हहवाळा सुरु होण्यापूवी प्रत्येक शनी–रवव हवामान बघनू काही ना काही बेत आखले जातात. 
कदाधचत इतलया संुदर सूयाप्रकाशात फिरायला जाण्याची ही शेवटची संधी असं म्हणत हे बेत पटापट पलकेही होतात. 
लशवाय चांगला व्यायाम होतो हा एक तेवढाच महत्वाचा िायदा. सुरुवातीला ६-८ फकलोमीटर हा आकडा बघनूच दमायला 
व्हायचे, आता सवयीने १५ फकलोमीटर सुद्धा सहज पार करता येतात. ज्या सरळसोट रस्त्याने मला भुरळ घातली होती, 
तसे रस्ते नकोसे होऊन मातीच्या पायवाटा आणण डोंगर चढ उतार जास्त आवडायला लागलेत. 

यात काही वेळा गमतीशीर अनुभवही येतात. एकदा असंच आंतरजालावर वाचनू एक टे्रल शोधला. 'पॅनारोमा वे' असं या 
टे्रलचं नाव होतं आणण जजर्नू सुरूवात होणार होती त्या जागेवर १०० लहान धबधबे आहेत असं ललहहलेलं होतं. धबधबे 
असं सांधगतलं असेल आणण शोधून सुद्धा काही मोजके झरे सापडत असतील तर काय वाटेल? जगात कुठेही गेलो आणण 
नतर्ल्या फकतीही गोष्टीचंी कौतुकं केली, तरी जेव्हा जेव्हा भारतातल्या आठवणी येतात, तेव्हा मात्र जजरे् नतरे् "मेरा 
भारत महान" असे वाटतेच हे आजवर अनेक वेळा अनभुवलं आहे. गप्पांमध्ये हळूहळू हे धबधबे(?) मागे पडले आणण 
चलक मोठा रस्ता सुरू झाला. सहसा अशा हठकाणी काहीतरी माहहती हदली असते. पण इरे् काही हदसेना. र्ोडीशी 
नाराजी, धचडधचडही होऊ लागली की एवढ्या लाबं येऊन प्रत्यक्षात वेगळेच हदसते आहे. तेवढ्यात एक आजी-आजोबा 
हदसले. त्यांना ववचारले तर ते म्हणाले "जरा पढेु जा या रस्त्याने, मग पुन्हा डोंगरातला रस्ता चालू होईल, ललहहलेल ं
आहे तसं" आजोबांच्या सूचनेप्रमाणे गेलो आणण मग मात्र एकेक डोंगर चढायचा, परत उतरायचा, त्या डोंगरावंर असलेली 
िाक्षांची शेती, ववववध रानिुलांनी हदलेलं दशान, दरूवर हदसणारी तुरळक वस्ती, ती कौलारू टुमदार घरं, लपाछपी खेळणारा 
सूया, अगदी िाक्षांच्या शेतातही मधोमध लावलेली िुलझाड,ं काही 
हठकाणी संपुणा डोंगरभर पसरलेली पाढंर् या िुलाचंी झाड ं हे 
सगळंच दृश्य अप्रनतम होतं. पॅनारोमा वे हे नाव सार्ा करणारा हा 
मागा होता. ब्लॅक िॉरेस्ट चा ननसगारम्य पररसर अगदी जवळ 
असल्याने नतर्ल्या अशा अनेक पायवाटा तुडवता आल्या. आणण 
िलत नतरे्च नाही, तर जमानीत इतरही अनेक हठकाणी फिरताना 
शोधले असता अशा जागा हठकहठकाणी आहेत हे समजले. कुठेही 
असलो, तरी जवळच्या ५०-१०० फकलोमीटर अतंराच्या आत अशा 
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अनेक जागा असतात आणण त्या सगळ्याची माहहती आंतरजालावर हदलेली असते. त्यामुळे सहज जाता येतं. 

सहज फिरताना अचानक कुठेतरी उगवलेली ही मश्मु्स हदसतात. 
बरेचदा नतर्ल्याच 
मोठ्या दगडांचा उपयोग 
हदशादशाक म्हणनू 
केलेला असतो. 
 

हहवाळ्याच्या सुरुवातीला 
झाडांवर दवबबदं ू

असतात, तर पानगळीच्या ऋततू जागोजागी पानांचा खच पडलेला असतो. प्रत्येक ऋतूप्रमाणे हदसणारे हे बदल 
आपल्याला ननसगााच्या अजून जवळ घेऊन जातात. 

कधी या अशा धचत्रातल्या जागा 
आपली वाट बघत असतात. 
 

काही लोकांच्या पे्रम प्रदशानातून 
कुठलीच जागा, कुठलाच देश सुटत 
नाही याचं हे उदाहरण. 

एकाच प्रकारच्या टे्रलमध्ये ववववध 
रुपाचंा आस्वाद कसा घेता येईल याचा ववचार करून, तसे मागा आखनू त्याची काळजी घेणे, नतरे् सगळीकड ेहदशादशाक 
लावणे, या सगळ्याची अद्ययावत माहहती आंतरजालावर उपलब्ध करून देणे ज्यात कुठला टे्रल फकती कहठण आहे, 

फकती चढ उतार आहेत, जवळ बस, टे्रन इत्यादीची काय 
सोय आहे हे सगळं, 

लशवाय या 
ननसगााच्या सोबतीने 
अधनू मधून 
बसायला केलेली 
जागा, त्यातही 
दाखवलेली सुबकता 
आणण तरीही शलय 

तेवढा नैसधगाक रुपांकड े हदलेला भर, वेळोवेळी हदसणार् या 
कचरापेट्या या सोयींमुळे हा प्रवास लवधचत काही अपवाद वगळता कुठेही वतैागवाणा होत नाही. जे बघायला आपण 
आलेलो आहोत, त्याचा पुरेपुर अनुभव घेता येतो. अगदी लहान लहान मुलांना घेऊन सुद्धा अनेक जण फिरत असतात. 
लहान बाळानंा स्ट्रोलर मध्ये ठेवून नेण्यासारख्या पायवाटा सगळीकड ेअसतात. ज्याचंी मुलं चालू-पळू शकतात, त्यानंा 
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तर अशा हठकाणी मनसोलत खेळायला वाव असतो. याच अनुभवांमुळे जस्वत्झलांडमधल्या भटकंतीत प्रवासी स्र्ळं बाजूला 
ठेवून त्याऐवजी असे हदवसभराचे टे्रल केले आणण ते मनसोलतपणे अनुभवले. 

अशा या प्रवासात अनेकदा फिरायला आलेले बरेचसे आजी आजोबा हदसतात. नवीन चेहरे बघनू कधी कौतकुाने हसतात, 

कधी चुकून कुणी इंग्रजीतनू देखील बोलतात. या लोकाचंा ७०-८० व्या वषी हा उत्साह बघून त्यांच्यासमोर नतमस्तक 
व्हावेसे वाटते. या सगळ्यात र्ोडी खतं जाणवते की या शेतात, गावात माणसं लवधचत हदसतात. शेतातली बहुतेक कामे 
यंत्राने होत असली तरीही शेत म्हंटले की भारतातले शतेकरी आठवतात. या देशाच्या ननसगााचं सवंधान करणारी, जपणकू 
करणारी ही लोकं, त्याच ंजीवनमान समजनू घेण ं हा देखील अशा प्रवासातला आनदंच भाग असतो जो इरे् तेवढ्या 
सहज जमत नाही. पण या सगळ्या मागचे त्याचें कष्ट मात्र नलकीच हदसतात. गायी, शेळ्या, मजढ्या, बकर्या, कोंबडया 
यांच्यालशवाय आपली भारतातली शेती अपूणा आहे आणण ते आहे म्हणनूच कदाधचत ते जास्त जीवतं वाटतं. माझ्या 
गावातून बाहेर पडताना हदसणारी तुरीची, कपाशीची शेतं आणण त्यात अजनूही हदसणारी बजुगावणी, भर पावसात 
कोकणातल्या लाल मातीत भातपेरणी करणारी माणसं, कुठे झाडाला झोळी बाधंून एकीकड े काटलया उचलणारी बाई 
आणण धोतर टोपी घालून बलैांना हाकणारे शेतकरी अशी अनेक दृष्य जी लहानपणापासून डोळ्यासमोर आहेत ती पुन्हा 
बघण्यासाठी मन हळवं होतं हेही खरं. 

माचा महहना आला की सगळीकड ेवसंताची चाहूल लागते आणण कधी एकदा बाहेर भटकंतीचे हदवस सुरु होतील यावर 
बेत ठरू लागतात. सलग ५-६ महहन्यांच्या बे्रक नतंर सूया आपली उपजस्र्ती ठळक पणे दाखवू लागतो. िुलांचा बहर 
जागोजागी लक्ष वेधून घेऊ लागतो. त्यात युरोपीयन लोकांचे िुलांवरचे आणण एकूणच ननसगााबद्दलचे पे्रम जगप्रलसद्ध 
आहेच. गावातल्या प्रत्येक चौकात, प्रत्येक रस्त्यावर, घरात, णखडकीत जागोजागी िुले हदसू लागतात. आणण त्या 
िुलांप्रमाणेच लोकांचा उत्साह देखील ओसंडून वाहू लागतो. यातलाच एक महत्वाचा भाग म्हणजे चेरी ब्लॉसम. साधारण 
३ ते ४ आठवड ेिलत ही िुलं बहरतात. अनेकांच्या घरासमोर, बागांमध्ये दरुूनही या िुलाचंा गोड गुलाबी रंग लक्ष 
वेधनू घेतो. या चेरी ब्लॉसम बद्दल जपानमधील साकुराच्या रूपाने वाचले होते, िोटो बघून 'अहाहा' असे उद्गार काढले 
होते. पण तेव्हा याची व्याप्ती जगभर पसरली आहे हे माहहती नव्हते. पण ही झाड े इतरत्रही पसरली आहेत. वसतं 
ऋतूच्या सुरुवातीला ही फिकट गुलाबी रंगाची नाजूक आणण सुरेख िुले चेरी च्या झाडांना हदसू लागतात. यातील काही 
झाड ेही बरेचदा केवळ सुशोभीकरणाच्या उद्देशाने लावलेली असतात, त्यांना चेरीचे िळ येईलच असे नाही. देशांप्रमाणे 
आणण दरवषीच्या हवामाना प्रमाणे बहर कधी येणार हे बदलते. अजनू माहहती शोधली असता असे कळले की हा अशा 
प्रकारचा ब्लॉसम चेरी सोबतच बदाम, पीच, प्लम अशा इतरही झाडांना येतो. यातली चेरीची झाड ंही डरेेदार असतात 
आणण िुलं सारखीच हदसत असली तरीही तरु् यांमध्ये फकंधचत िरक असतो. याउलट बदामाची ही झाड ंअगदीच लहान 
असतात. इरे् साधारण माचा महहन्यानतंर २ आठवड ेहा गुलाबी रंग सवात्र पसरलेला असतो. बहुतेक हठकाणी जवळच्या 
कुठल्यातरी बागेत ही अशी अनेक झाड ं एकत्र बघायचा योग येतो. पण त्यालशवाय काही भागात असे काही 'गुलाबी 
रस्ते' आहेत जे जजरे् दतुिाा ही गुलाबी रंगात बहरणारी झाड ं लावलेली आहेत. मधून चारचाकीसाठी रस्ता आणण 
त्यापालीकडून खास पायी चालणार् यानंा म्हणनू रस्ता आहे. बाजूला दरूवर हदसणारी छोटी छोटी गाव,ं त्यात उठून 
हदसणारे चचा आणण पढु्यात असलेली िाक्षाचंी शेती हे ववलोभनीय दृष्य. 'शाम गुलाबी, सेहेर गुलाबी' अशी गाणी इरे् 
बसूनच सुचली असावीत का असा प्रश्न पडतो. हा प्रदेश वाईन साठी प्रलसद्ध असल्याने अधनू मधून वाईनची दकुान ं
र्ाटलेली असतात आणण ननतातं संुदर वातावरणात एका हातात वाईन ग्लास घेऊन शेतात लोक बसलेले असतात. ववशेष 
कौतुकास्पद हे की कुणीही ही िुलं तोडत नाहीत, मग ती अगदी लहान मुलं असोत की वयस्कर लोक. 
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या हठकाणी जाताना आम्हाला जवळचा असा जो रस्ता होता नतरे् जाताना मध्ये लागलेलं हे गाव - 

सोबत नकाशे होतेच, लशवाय गुलाबी रंगाच्या िुलाचे धचत्र 
असलेले जस्टकसा अनेक झाडांवर लावले होते की जे हदशादशाक 
म्हणनू काम करत होते. साधीशीच गोष्ट, पण ज्या 
कलात्मकतेने, मूळ ननसगााला कमीत कमी धलका लावून ती 
केली की ती 
अजनू आवडते 
हे नलकी. 

ही काही चेरीची 
झाड ं- 

 

अशा आजवरच्या 
अनेक हठकाणानंी कायमस्वरुपी मनात घर केलयं. या गावाबाहेरच्या 
डोंगरात, शेतात आणण ननसगााच्या जवळ जाणार् या रस्त्यांसोबतच 
ववववध शहरात फिरतानाही असे अनेक अनुभव या पायी फिरण्यातनू 
लमळाले. नाताळच्या उत्सवी वातावरणात, कडालयाच्या र्ंडीत बललान 

मध्ये फिरताना अशी पायी भटकंती केली तेव्हा इनतहासाच्या खणुा सतत भेटत होत्या. व्हेननस सारख्या शहरात तर 
तसेही िलत लहान सहान गल्ल्याच सगळीकड,े अधून मधून पाण्याचे कालवे आणण त्यावरचे पुल, हातात नकाशा घेऊन 
पाय तटेुपयांत फिरून अनुभवलेलं ते शहर आजही तसंच आठवतयं. पॅररसमध्ये फिरताना आलेली मंुबईची आठवण, 

लंडनमधला एकटीने केलेला प्रवास, अ ॅमस्टरडॅमला चकुलेले रस्ते, जव्हएन्नात फिरताना हदसलेले स्र्ापत्यशास्त्राचे 
उत्तमोत्तम नमुने आणण बुडापेस्टला नदीकाठाने चालताना ज्या हठकाणी ज्युनंा 
मारण्यात आले त्या जागेवर र्बकलेले पाय, अशाच कुठल्याशा इमारतीच्या 
णखडकीतनू डोकावणारी सुरकुत्या पडलेली आजी, नतर्ल्या णखडलयांमधनू 
डोकावणार् या िुलांमधनू हदसलेली लोकाचंी आवड अशी न संपणारी आठवणींची 
यादी... 

या प्रत्येक हठकाणांच्या आठवणी अधधक वप्रय झाल्या त्या या पायवाटानंी. 
जुन्या घराचा रस्ता कसा आपुलकीचा वाटतो, तसं काहीसं नातं तयार होत 
असावं या रस्त्यांशी, डोंगराशंी. पुन्हा कधीही त्याच रस्त्याने जाण्याचा योग आला तर त्या मातीशी बहुदा जास्त 
जवळीक वाटत असावी, जण ू काही आपलेच ठसे नतरे् कायमस्वरूपी उमटलेत. अशाच क्षणानंा आठवत त्यातल्या 
मोजलया आठवणी या ननलमत्ताने कागदावर उतरल्या...अजून अनेक अशाच पायवाटांच्या प्रतीक्षेत... 
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खेडयामधले घर कौलारू... 
(लेणखका - स्वाती हदनेश) 

नेहमीची प्रवासी हठकाणे सोडून अनवट जागा शोधायला आम्हाला आवडते. जरा शननवार रवववारला जोडून सुटी आली 
फकवा सुटी घेतली की चार हदवसाचे कपड े बकॅपॅकमध्ये भरून गाडीत टाकायचे. र्ोडा लशधा आणण लशदोरी घ्यायची. 
तहानलाडू भूकलाडू घ्यायचे आणण भटकायला जायचे हा आमचा आवडता छंद! 

आल्प्स मध्ये अशी अनेक संुदर स्र्ळं लपलेली आहेत आणण त्यातही ऑस्ट्रीयन आप्ल्समध्ये.. मग िारवेिा न नावाच्या 
नकाशातला एक हठपका असणार् या एका धचमुकल्या खेडयातल्या गेटाा आजीच्या िामाहाउसवर आम्ही नेहमीप्रमाणे 
िोनवर बफुकंग करतो. हे अहोननेग्गर कुटंुब आता आमचे इतके चांगले पररधचत झाले आहेत की िोनवर नाव सागंताच 
फकती हदवसांनी आपले सुहृद भेटल्यासारखे बोलणे होते. २००८ साली आपल्या लमपा भ्रमणमंडळाच्या सहलीच्या 
ननलमत्ताने हया कुटंुबाची ओळख झाली. पावणेसहा िुटाच्या आसपास उंची असलेली. र्ोराड बांध्याची, वपगंटसोनेरी 
केसांची, पे्रमळ ननळ्या डोळ्यांची आणण मंजळु आवाजाची गेटाा आजी आणण नतला साजेसे दणकट सहािूट उंच, शेतात 
राबून रापलेला लाल गोरा रंग असलेले आणण आपल्या गुरावासरांमध्येच जास्त रमणारे हसतमुख पीटर आजोबा! 

गेटाा आजी, पीटर आजोबा त्यांचे घोड,े बदकं, मांजरं, नातवंड ंआणण 
त्याचंं डोंगराच्या कुशीत लपलेलं संुदरसं घर आणण त्या घराच ं
घरपण.. सगळ्याच्याच आम्ही पे्रमात पडलो आणण नतरे् पुनःपनु्हा 
जात राहहलो 
आहोत. नतच्याकड े
जागा उपलब्ध 
नसली तर ती 
आजूबाजूला 
राहणार् या नतच्या 
पररधचताकंड े

आमची सोय करते पण नतला भेटून जाच, असेही आवजूान सांगते. मागच्या वेळी गेलो होतो तेव्हा पीटर आजोबांच्या 
पायाला लागलं होतं. त्यातून ते बरे होऊन आता शेतावर कामही करू लागले होते. त्या घराच्या व्हरांद्यात सकाळी उभं 
राहहलं की समोर हदसतो तो काळसर हहरवे पाइन्स अगंाव्रर ल्यालेला, शेळ्यामजढ्या, गाईंना आपल्या हहरव्या मांडीवर 

बागडू देणारा 
आल्पस, त्यातनू 
वर डोकावणारा 
बालसूया आणण 
त्याची 
सोनेरीलाल प्रभा! 
खाली 
अंगणातल्या 

http://www.misalpav.com/node/3113
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गोठ्यातनू एका हातात दधुाची चरवी आणण दसुर् या हातात चारा घेतलेले पीटर आजोबा तोच चार् याचा हात उंचावून 
आपल्याला 'गुटन मॉगान' करतात आणण मॉननांग नुसती गुडच नाही तर संुदर होऊन जाते. 

आजीचे घर नतमजली आहे. सवाात खालच्या मजल्यावर ती दोघे आणण त्यांची माजंरं राहतात. तेरे्च बे्रकिास्टसाठी 
प्रशस्त हॉल आहे आणण वरच्या दोन्ही मजल्यांवर अपाटामजट केली आहेत आणण ती अपाटामजट्स आणण खोल्या हॉललड े
होमसारख्या भाडयाने देतात. पुढे मोठे अंगण आणण त्या अंगणात कोंबडया, बदके बागडत असतात. एका भल्यामोठ्या 
लाकडी ओंडलयाची डोण केली आहे आणण तीत हया प्राण्यासंाठी पाणी असते. कोपर् यावर गोठा आणण तबेलाही आहे. 
गोठ्यात चार पाच दभुत्या गाई आहेत आणण तबेल्यात शेपट्या उडवत असलेले पुष्ट उमदे, देखणे घोडहेी आहेत. 
मागच्या अंगणात सिरचंदाची, पेअरची झाड े आहेत आणण त्यांच्या िुलांचा मंद दरवळ फकवा िळांचा गोड सुवास 
कोंदलेला असतो. मागच्या डोंगरातनू एक ओढा वाहत येतो त्याचं खळखळ गाण ंसतत चालूच असत. िारवेिा न हे 
सगळं गावच मुळी डोंगरात आहे. सगळेच उंचसखल कच्चे, पलके रस्ते! सरळ रस्ता नाहीच. एक चढण चढायची आणण 
दसुरी उतरायची...एकच टॅ्रक असलेलं एक अगदी लहानसंस रेल्वे स्टेशनही आहे. ते क्रॉस करून समोरच्या चढणीवरून 
मोठी पाणचलकी येईपयांत जायचं. तीच त्यांच्या घराकड ेजाण्याची मोठ्ठी खणू! 

पलीकडच्याच घरात नतचा मुलगा, सून आणण नातवंड े राहतात. तर 
र्ोड ेखाली उतरून गेले की मुलीचे घर आहे आणण कोपर् यावरच्या 
घरात दसुरा मुलगा राहतो. सगळे एकमेकानंा धरून आहेत आणण 
खपू लोकं आले तर 
सगळे आजीच्या 
मदतीला येतात. 
एरवी आजी आणण 
नतची धाकटी सून 
हे हॉललड े होम 
चालवतात. आजोबा 
शेतात आणण मुले 
आपापल्या 

उद्योगात असतात.  
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अंगणाच्या एका टोकाला गेलं की समोर हदसतो तो 'व्हेअर इगल्स डअेर' हया धचत्रपटामधला तो सुप्रलसध्द होहवेिा न 
कासेल! 

िारवेिा न हे इतकं धचमुकलं गाव आहे की संध्याकाळी सहा/साडसेहा वाजताच सगळं बदं होऊन जातं. हे माहहत 
असल्याने डाळ, तादंळू, िोडणीचे साहहत्य, सूपांची पाफकटे, पास्ता, फ्रोझन वपझ्झा असे सगळे बरोबर घेऊनच जातो 
आम्ही. दसुर् या हदवशी सलकाळी नतच्या घरच्या गाईंचे दधू, अंडी, दारची सिरचदें, नतच्या भावाच्या बेकरीतले गरमगरम 
पाव असा भरपेट नाश्ता करून बाहेर पडायचे हे आमचं नतर्लं रुहटन.. बाहेर पडताना नतची मांजरं पायात लुडबुडतात. 
त्यानंा गोंजारल्यालशवाय, त्याचें लाड केल्यालशवाय आपल्याला बाहेर पडू देत नाहीत. "अगं, आता तुम्ही ओळखीचे झालात 
ना, लाडात येतात ती..." आजीचे उत्तर तयारच असते. एका उन्हाळ्यात आम्ही त्यांच्याकड े गेलो असता नतर्ल्या 
अंगणात एक लशगंरू हदसले. "हा नवा मजबर आमचा..आमची घोडी व्याली आत्ता दोन आठवडयांपवूी, बघ कसं गोंडस 
आहे ते." त्यांचा एक घोडा भारतात ववकला आहे, बंगलोरला. तेव्हापासून भारताबद्दल हयानंा ववशेष पे्रम! 

एकदा गावात कसलीशी लमरवणकू होती. त्या लमरवणकूीतले हे अहोन्ननेगर मानकरी होते. अंगणात बग्गी सजवली 
गेली. तबेल्यातले घोड ेआणनू नतला जोडले, त्यांना झुली घातल्या, गळ्यात रंगीत माळा घातल्या. पीटर आजोबा त्यांच्या 
पारंपाररक पोषाखात तयार होऊन बग्गीत चढले. लमरवणकू बघायला मुख्य रस्त्यावर उभे रहा असं सांगून ननघनू गेले. 
खाली दरूवर हदसत असलेल्या चचाच्या प्रांगणात रंगीत जत्रा 
िुललेली मुख्य रस्त्यातल्या चौकातनूही हदसत होती. र्ोडया 
वेळाने लशगं िंुकल्याचा आवाज ऐकू आला. लमरवणकू सुरू 
झाली. अनेक सजलेल्या बग्ग्या, पारंपाररक वेषातले स्त्रीपुरूष 
आणण मुलेही त्या लमरवणकूीत सामील झाली होती. 
रस्त्यावरच्या पदपर्ावर दोन्ही बाजूनंा लोकानंी कौतकुाने ती 
लमरवणकू पहाण्यासाठी दाटी केली होती. एकेक बग्गी येत 
होती. पीटर आजोबांची बग्गी आल्यावर त्यांनी आमच्या हदशनेे 
हात उंचावला. नंतर बग्गीतनू उतरून काही स्वार पायउतार 
झाले आणण त्यांचा रुटमाचा सुरू झाला. नतंर लक्षात आले की 
पायउतार झालेले बरेचसे आजोबाच होते आणण ते सगळे झजडे, 
बबगुले, फ्लूट, टं्रपेट असे काय काय घेऊन संचलन करत होते आणण बग्गीच्या घोडयाचे कायदे बहुतेक तरुणांच्या हातात 
होते. तरुणाईकड,े पुढच्या वपढीकड ेआपला वारसा सोपण्याचा तो संकेत असावा, असं आपलं ते दृष्य पाहून मला वाटलं. 
पीटर आजोबानंा आम्ही नतरे् र्ांबनू एवढुशा गावातली ती लमरवणकू पाहहल्याचा िार आनदं झाला आणण आम्हाला तो 
आनदंाचा ठेवा लमळाल्याचा आनदं झाला होता. आमच्या ओळखीची मैत्री कधी झाली ते आमचं आम्हालाच कळल ंनाही. 
आपला डरेा हया िामाहाउसवर टाकायचा आणण मग साल्झबुगा, हलाइनच्या 
सॉल्टमाइन्स, हहमगंुिा, लाइष्टनष्टाइनचा धबधबा.. इगल्सनेस्टएक ना दोन अशी 
मनसोलत भटकंती करायची अशी आम्हाला आता सवयच लागली आहे. 

http://www.misalpav.com/node/5051
http://www.misalpav.com/node/5051
http://www.misalpav.com/node/%3Ca%20href=%22http:/www.misalpav.com/node/4617%22%20title=%22.%22%3E.%3C/a%3E
http://www.misalpav.com/node/5012
http://www.misalpav.com/node/28282
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आल्प्सच्या कुशीतलं, ननसगााचं भरभरून देण ंलाभलेल,ं अजून कोणाच्या िारसं 
डोळ्यात न आल्यामुळे अगदी अनाघ्रात असलेलं हे साल्झबुगा प्रॉववन्समधल्या 
पोंगाव जजल्हयातलं बबशोिहोिनच्या जवळ असलेलं अगदी लहानसं तुलनेने 
तसं अप्रलसध्दच गाव! अगदी डोंगराच्या खादं्याकुशीवर वसलेलं असल्याने 
गावात सरळ रस्ता नाहीच. एका घरातनू दसुर् या घरात जरी जायचं असेल तरी 
एका चढावरून चढत जायचं आणण दसुर् या बाजनेू उतरायचं. घरं सगळी 

लाकडी, कौलारू आणण घराचें वर् हांड े रंगीत िुलांनी आणण णखडलया लेसच्या, कलाकुसरीच्या पडद्यानंी सजवलेल्या! 
लाकडी, बुटकी कंुपणे फकवा मग तारांचे बॉलस करून त्यात लहान लहान दगड भरून अगदी कलात्मकतेने तयार 
केलेली.. अशा हया गावातून चलकर मारायलाही इतके प्रसन्न वाटते. िारवेिा न, डॉिा वेिा न असे हयाचे दोन भाग आहेत. 
हे एवढसं गाव पाचव्या शतकापासून नोररकमच्या राज्यात आहे. आठव्या शतकापासून रुपडा ऑि साल्झबगुाच्या 
अधधपत्याखाली रीतसर णख्रश्चॅननटीची सुरुवात झाली आणण साल्झबुगाच्या आचाबबशपकड े सन १३९८ पासून हयाची 
मालकी आली. येर्ले चचा म्हणजे दगडी बांधणीचे, पुरातन तरीही मजबतू असे १४व्या शतकातले िारफकशा आणण 
लसबनम्युलं मुझेउम म्हणजे सेवन लमल्स ओपन एअर म्यणुझअमही पाहण्यासारखे 
आहे. तेर्ल्या गे्रन नेचर टे्रल मध्ये आल्प्समध्ये पेरली जाणारी स्र्ाननक धान्यं, 
दळणाची वेगवेगळी तंत्र,ं पाव बनवण्याच्या ववववध पध्दती, त्याबरोबर असणार् या 
रुढी, परंपरा यांची रोचक पध्दतीने ओळख होते. ननतळ ननळसर हहरवे पाणी घेऊन 
वाहणार् या साल्झाख नदीच्या काठावर वसलेलं हया अटकर, टुमदार गावात अजून 
काय बघायच?ं असं ववचारायचंच नसतं कारण काही प्रलसध्द असं बघायला आपण 
इरे् आलेलेच नसतो. ननसगााच्या कुशीत, स्वत:शी सवंाद करायला, गेटाा आणण 
पीटरला त्यांच्या सगळ्या घरालाच भेटायला इरे् यायचं असतं. 

 

एका सुटीत असंच परत 
एकदा आप्ल्सला आणण गेटाा 
आणण पीटरला भेटायला 
जाण्यासाठी िोन फिरवला तर 
पीटर आजोबा शतेात काम 

करत असताना 
त्यानंा अचानक 
हृदयववकाराचा 
मोठा झटका आला 
आणण त्याच 
मातीत ते 
लमसळल्याच ं
समजल,ं सुन्न 
व्हायला झालं. 
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आता परत जेव्हा नतकड ेजाऊ तेव्हा एका हातात चरवी आणण दसुरा हात उंचावून गुटन मॉगान करणारे हसतमुख पीटर 
आजोबा नसतील हया ववचारानंी उदासायला होतं.. 

 

गेटी व पीटर सून व नातीसमवेत 
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 वारी अमेररकेची - मसक्स फ्लॅग आणर् लेक जॉजण  

(लेणखका - वपलीयन रायडर) 

नमस्कार मंडळी! 

मागच्या वषी नवरोबा कृपेने आमचे पाय अमेररकेच्या पणु्यभूमीला लागले. इर्ल्या पावन अनुभवावंर एक ववस्ततृ 
लेखमाला येतच आहे (र्ांबा..र्ांबा..असे पळू नका!!). हा मात्र न्ययूॉका  शहराच्या बाहेर पडून केलेल्या एकमेव भटकंतीचा 
वतृ्तातं! 

तर त्याच ं झालं असं की २ महहने अमेररकेत राहायच ं म्हणनू आधी मनमोर वपसारा िुलवनू र्ुईर्ुई नाचत होता. 
त्यामुळे िारच उत्साहात आजूबाजूचं सगळंच दणादण पाहून घेतलं. मग लक्षात आलं की अजनू जवळपास एक महहना 
लशल्लक आहे. न्यूयॉका च्या बाहेर जाउन काही बघता येईल का ते शोध ूलागले. नवर् याने वॉलशगं्टन अक्षरशः वपजंनू 
काढलं होतं आणण मलाही आता अमेरीकेतल्या उंच इमारती आणण संग्रहालये पाहून भयानक कंटाळा आला होता. 
"अमेररकेतला ननसगा असतो कसा? हयांच्या डोंगर दर् या दाखवा तरी." असं म्हणनू वॉलशगं्टन वगैरे काही न पाहता सरळ 
अपस्टेट मध्ये काय पहाता येईल हयाचा धांडोळा घ्यायला सुरुवात केली. 

गुगल आणण अमेररकावासी लमत्र मैबत्रणीनंा पुष्कळच बोअर करुन झाल्यावर अपस्टेटकडील कोणताही माऊंटन फकंवा 
प्रलसद्ध सरोवरं (लेक) बघनु याव ंअसं ठरलं. मी माझ्या "शलय नततकं फिरुन घ्या" बाण्याने जमेल तेवढी हठकाण ंएका 
दमात बघण्याचा मनसुबा रचत होते. माझे हे मनसुबे सांधगतल्यावर एका मबैत्रणीचा छान मेल आला, "बयो, अजून १५ 
वषाांनी तुला फकती दगदग झाली हे आठवायचय की आपण फकत्ती सारी हठकाण ंएकाच हट्रप मध्ये पाहहली हे? दोनच 
गोष्टी पाहा. पण मनमुराद पहा! फकती स्पॉट "कव्हर" केले हया पेक्षाही फकती स्मरणीय सहल झाली हे महत्वाचं." 

मग मी माझ्या डोलयातनु खपू काही एकदम पाहायच ंखळू काढून टाकलं. पण तरीही माझ्या भारतीय मजदलुा "गुणणले 
६०" लसडं्रोम झालेला असल्याने जे काही असेल ते बजेट मध्ये असलंच पाहहजे हे मात्र नलकी होतं. आमच्याकड ेगाडी 
नाही, भाडयाने घेतली तरी मुळात चालवताच येत नाही अशी पररजस्र्ती. त्यामुळे टुसा आणण टॅ्रव्हल्सला शरण 
जाण्यावाचनू काही पयााय लशल्लक नव्हता. मग गुगलला साकड ेघातले. 

"गुगल गुगल ऑन द ऑल, व्हॉट इज द चीपेस्ट टुर ऑि देम ऑल?" (चीपेस्ट महत्वाचं) 

मला वाटलं होतं की साध्या साध्या गोष्टीनंा कै च्या कै फकंमती असणार् या हया अमेररकेत, सहल करणे म्हणजे नलकीच 
देशोधडीला लागण्या इतकं खधचाक प्रकरण असणार. पण तेव्हा मी हे ववसरले होते की हे वालय िलत अमेररकन 
गोष्टीनंा लागू होतं. "चायनीज" मालाला नाही; आणण अमेररका हा खरं तर चीनी लोकांचा देश असल्याने "चायनीज" 
मालाला काही तोटाच नाही. मला खरंतर कोणत्याही प्रकारे चीनी अर्ाव्यवस्रे्ला मदत करायची नव्हती. कसकायअप्पा 
(वॉट्सअॅप) वर 'चीन्यानंा बुडवा' चे मेसेज वर मेसेज फिरत होते. त्यामुळे मनाला कुठे तरी हया टुसा बकु करवेनात. मग 
मी अजनु शोध सुरु ठेवला. बाकी टुसाच्या फकंमती पाहून माझे डोळे पांढरे झाले. परत परत पाय चीन्यांकडचे वळू 
लागले. शेवटी एकदा न रहावून मी त्यांच्या टुसाच्या फकंमती पाहहल्या आणण अचानक चीनी लोक मला नततकेसे दषु्ट 
वाटेना झाले! ;) 
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मला अपस्टेट खणुावत होतं. समोर स्वस्त आणण मस्त टुसाचे पयााय होते. शेवटी कसंकायाप्पावर सतत कोकलणार् या 
"चीन्यांना बुडवा" मेसेजला मी डोलयातून डडलीट केलं आणण नवर् याने दोन लमननटात टूर बुक करुन टाकली. 

"टेक टुसा" ही एक बर् यापकैी नाव असलेली टॅ्रव्हल्स कंपनी अनेकाकंडून ऐकलेली होती. हयांच्या 2-Day Upstate New 

York, Lake George, Lake Placid Tour from New York हया पॅकेजचे बफुकंग झाले. दोन हदवसात लसलस फ्लॅग्स हे 
अॅडव्हेनचर पाका , लेक जॉजा, ऑस्बल चाजम, व्हाईट माउंटन आणण हाय िॉल्स गॉजा ही हठकाणे फिरायची होती. म्हणजे 
बघा, हे असं जायचं होतं. 

प्रत्येकी १०० डॉलसा मध्ये ही सहल होणार होती. २ लोकांच्या बुफकंगवर नतसरा 
फ्री असल्याने अबीरला (मुलाला) काही चाजेस पडले नाहीत. हया मध्ये दोन 
हदवसाचें जाणे येणे आणण एका रात्रीचा मुलकाम अतंभूात होते. बफुकंग केल्यावर 
व्यवजस्र्त डडटेल मेल आला. जाण्याच्या आदल्या हदवशी कुठे यायचे, फकतीला 
यायचे हयाची माहहती देणारा एस.एम.एस ही टुर गाईड कडून आला. दसुर् या 
हदवशी सकाळी न्यू जसीच्या प्रलसद्ध इंडडयन जस्ट्रटच्या एका कोपर् यावर जमायचे 
होते. एका हदवसात होईल तेवढी तयारी करुन मी अलामा लावून झोपले. खरं तर 
अलामा लावला की माझी झोप होत नाही, मग पुढचा हदवस वाईट जातो. पण 
दसुर् या हदवशी चलक मस्त झोप झाली. 

"कमाल आहे न,ै इतकी झोप झाली तरी अलामा अजनू झालाच नाही!" अस ं
म्हणनू घडयाळ पाहहलं, तर मस्त झोप का झाली ते समजले...अलामा झालाच 
नव्हता!! ननघायला १५ लमननटं लशल्लक असताना जाग आली होती. 

बाकी प्रजा साखरझोपेत होती. मी जवळपास शॉकमध्ये गेले होते. धलका बसला ना की िार छान ररअॅलशन देते मी. 
अगदी माललकांमध्ये दाखवतात तशीच. लोक त्याला "ओव्हर ररअॅलटींग" म्हणतात, पण माझी डडिॉल्ट सेहटगंच तशी 
आहे. तर त्याच सेहटगं प्रमाणे मी जोरात फकंचाळले. दचकून नवरा बेडवरुन खाली पडला. अबीर मात्र कंुभकणााची औलाद 
असल्याने हललाही नाही! 

मी फकंचाळून झोप उडवल्याने की काय, पण प्रजा घाबरुन १५ लमननटात बाहेर पडली आणण अगदी वेळेत न्यूजसी व्हाईट 
कॅसेलला पोहचली. पाच एक लमननटात बसही आली आणण "सुकी" नावाच्या धचनी मुलीने गाईड म्हणनू सगळ्याचें 
स्वागत केले. सगळे प्रवासी बसल्यावर बस ननघाली. प्रसन्न सकाळी अशी हट्रप ननघाली म्हणनु मनरुपी मोगॅम्बो खशू 
व्हायला सुरुवात झालीच की अचानक "धचचं्यां..कुईईई.." असे ललहहताही येत नाहीत असले आवाज यायला सुरवात 
झाली. मी आणण माझी प्रजा सुखेनैव णखडकीतनू बघत बसलो होतो ते दचकलो. माझ्या सकाळच्या फकंचाळण्याने 
आधीच नवरा दहशतीखाली होता. आता काय नवीन म्हणनू बनघतलं, तर सुकीने माईकवरुन धचनी भाषेतनू बोलायला 
सुरूवात केली होती आणण त्याचा तो आवाज होता. म्हणजे ननव्वळ टुर कंपनी आणण गाईड धचनी नसुन, दोन हदवस 
ऐकावे लागणारे प्रवचनही धचनीभाषेत असणार होते. पुढचे दोन हदवस सुकी "२ वालय इंग्रजीत मग २ वालय धचनी" अशी 
तळ्यात मळयात उडया मारत होती.  पहहलाच स्टॉप म्हणजे "गे्रट एस्केप" भरपूर दरू असल्याने पढुचे २-३ तास गाडी 
हायवेवरुन नुसती पळणार होती. सुकीने पढुच्या दोन हदवसात ज्या अलॅटीजव्हटीज करायच्या आहेत त्याचे पैसे गोळा 
केले. तमु्हाला हव्या त्याच अॅजलटजव्हटी तुम्ही घ्यायच्या होत्या. प्रत्येकी साधारण १००-१५० डॉलसा खचा होता. अबीरला 

http://www.taketours.com/
http://www.taketours.com/new-york-ny/2-day-upstate-new-york-lake-george-lake-placid-tour-255-572.html?FromMailClient
http://www.taketours.com/new-york-ny/2-day-upstate-new-york-lake-george-lake-placid-tour-255-572.html?FromMailClient
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राफ्टींग करता येईल की नाही ही शंका होतीच. त्यामुळे आम्ही जे ननजश्चत होतं त्याचे पैसे देऊन ठेवले. बाकी ऐनवेळेस 
ननणाय घेण्याचीही मुभा होतीच. असं पाफकट हलकं झाल्यावर मी परत "गुणणले ६०" चा खेळ सुरु करु नये म्हणनु गै गै 
करुन घेतली. र्ोडयावेळाने डोळे उघडले तर अमेररकेच्या नॅशनल हायवे वरुन गाडी पळत होती. आजबुाजुला एकतर 
उंचच उंच झाड ंहदसत होती, नाही तर भले मोठे मॉल्स. कुठे वस्तीच हदसेना...इतलयात गाडीने झोकदार वळण घेतलं 
आणण सुकीने "चला, हला, आलं गे्रट एस्केप उिा  लसलस फ्लॅग्स" अशी दोन दोनदा घोषणा केली. साधारण ४-४.३० तास 
आमच्या हातात होते. 

The Great Escape and Splashwater Kingdom हे एक र्ीम पाका  आहे. १३५ हून अधधक राईडस असणार् या हया 
पाका मध्ये लहानांपासून र्ोरापंयांत सवाांसाठी भरपूर खेळ आहेत. हा भला र्ोरला नकाशा पाहून तुमच्या लक्षात येईलच. 

हाच तो नकाशा मला आधी लमळाला असता, तर फकती 
बरे झाले असते. इरे् इतलया गोष्टी होत्या की नलकी 
सुरुवात कुठून करावी हेच कळेना. आम्ही दोन चुका 
केल्या होत्या. एकतर अबीरचा स्ट्रोलर बसमध्ये 
ववसरुन आलो होतो. लक्षात घ्या, अमेररकेत पोरं 
सोबत असताना स्ट्रोलर नसणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. 
तुमचे पाय गळ्यात घालुन फिरावं लागेल अशी वेळ 
लवकरच येते. हयात भरीस भर आम्ही भली मोठी 
एक बॅग घेऊन आत गेलो. लॉकसा ववश्वास बसणार 
नाहीत एवढे महाग होते. म्हणजे अबीर आणण ही बगॅ 
लमरवत फिरायचं होतं. 

म्हणनू मग अबीरचा आत्मा र्ंड करायला लहान मुलांच्या खेळण्यापासुन सुरुवात केली. सुकीने मोजुन जे ४ तास हदले 
होते इरे् फिरायला, त्यापकैी ३.५ तास बाळराजांच्या राईडस वर गेले. एक तर राजे एका राईड कडुन दसुर् या राईडकड े
सैरावैरा पळत होते. नाही तर कपड ेकाढून कारंज्यात नाचत होते. त्याच्या मागे नाचनू वेळ संपत आल्यावर आणण 
त्याच्या बाललीलांचा अगदी वैताग वतैाग आल्यावर, फकमान एकातरी राईडवर बसू म्हणनू मी आणण नवरा वॉटर पाका  
कड ेवळलो. मग अबीरला आळीपाळीने सांभाळून एक - एक वॉटर स्लाईड राईड आणण पाण्याला घाबरुन बोंबलणार् या 
अबीरला डोलयावर घेऊन "पाच लमननटं" जस्वमींगपूल मध्ये डुबंणे इतका "मनसोलत" आनदं घेऊन आमचा कबबला 
ननघाला. अबीरला घेऊन पुढची हट्रप लास वेगासला नेण्याचे स्वप्न पहाणार् या नवर् याला समजायच ंते समजल ंहोतं! 

आम्ही खास इतका प्रवास करुन, नतर्ंवर जाऊन, राईडस "नुसत्या" 
पाहुन आलो. हे िोटो पाहुन तमु्ही आणण आम्ही अनभुवांच्या एकाच 
पातळीवर आहोत. िलत तमु्हाला मनस्ताप झाला नाही इतकंच! 

आल्या आल्या हया भव्य राईडने स्वागत केले, पण हयात बसण्याची 
आम्ही तरी हहम्मत करु शकलो नसतो.  

 

https://www.sixflags.com/greatescape
https://www.sixflags.com/sites/default/files/tge_fullmap.pdf


पषृ्ठ क्र.66 

 

आम्ही जजरे् वेळ घालवला त्याच लहान मुलांच्या सेलशनचे िोटो 

एका हठकाणी लहान मुलांसाठी हे नाटक चालू होते. 

खाण्यासाठी कॅिे आहेतच. पण अर्ाात नतरे् बगार आणण को  क लशवाय 
िार काही वेगळं लमळत नाही. एकंदरीत न्ययूॉका च्या बाहेर पडलं की 
शाकाहारी माणसांचे जाम हाल होतात. तेच ते बगार, कोक, वपझ्झ े
आणण सॅण्डववच. एकंदरीत पावाच्या आत / वर भाज्या कोंबा, चीझ 
पसरा आणण कोक सोबत नरडयाखाली ढकला आणण मग वजन का वाढते हयावर धचतंा करत बसा. 

एवढ्या एका चढ एक राईडस असताना आम्हाला मात्र काही 
सुद्धा धमाल करायला लमळाली नाही. िार हळहळ करण्यात 
काही अर्ा नाही. एक संपूणा हदवस घालवायला छान हठकाण 
आहे. तेवढा वेळ टुसावाल्यानंी प्लॅन केला नाही हे त्यानंा 
िीडबकॅमध्ये मात्र सांगून आले. 

आमच्या नतघांमध्ये संपूणा हदवस राईडस, खाणे-वपणे, नाचणे, 

आई-बापाला पळवणे हयात घालवला असल्याने अबीर प्रचंड 
आनदंात होता. ठरल्या वेळेला आम्ही दमून भागून बस मध्ये जाउन बसलो. बस ननघाली म्हणे म्हणेस्तोवर तर लेक 
जॉजाला पोहोचली देखील! 

अमेररकेत हे छान आहे. एका क्षणी तमु्ही मोठमोठ्या रस्त्यावंरुन जात असता, झोकदार वळण येतं आणण अचानक 
समोर काही तरी अप्रनतम उभं ठाकतं. 

 

* 

आंतरजाला
वरुन 
साभार :-
 http://lakegeorgesteamboat.com 

http://lakegeorgesteamboat.com/
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असून असून एका तळ्यात काय असणार? असा ववचार करता करता समोर आला "लवीन ऑि अमेरीकन लेलस"!!! 
उगाच नाहीये हा 'लवीन' प्रचंड मोठा जलाशय, मागे दरुवर हदसणारी डोंगररांग, फकनार् यावर हदमाखात उभा कु्रझ! 

हदवसभर इतकी दगदग झाली होती की हया अशाच शातं 
हठकाणाची गरज होती. आम्हाला तासभर मोकळं सोडून सुकी 
आमच्यासाठी बोटीची नतफकटं काढायला ननघनू गेली. आम्ही 
ननवातं फकनार् यावर जाऊन पाण्यात पाय टाकून बसलो. इतकं 
सुरेख ननतळ पाणी, गार गार, झुळझुळीत. 

 

संध्याकाळची वेळ. समोर जॉजा असा शांतपणे पहुडला होता. काही न 
बोलता 
मुकपणे 
बसून रहाव ं
अशी वेळ. 

 

मला अमेररकेत आवडलेली सवाात मोठी गोष्ट म्हणजे स्वच्छता. 
सगळं कसं आखीव रेखीव आणण स्वच्छ. मग आपोआपच संुदर 

वाटतं. इरे् सुद्धा कुणाची गडबड नाही, ववके्रत्यांचे आवाज नाहीत, लभकार् याचंं हटकण ं नाही, प्लाजस्टकच्या कचर् याच ं
पाण्यात तरंगण ंनाही. सगळं अगदी धचत्रात असल्या सारख!ं 

सुकीबाई बोटीची नतकीटं घेऊन आल्या. आम्ही "लमनी हा 
हा" हया बोटीत जाणार होतो. (शप्पर् असंच नाव आहे) 
ही आमची लमनी हा हा!!* आंतरजालावरून साभार :-
 http://lakegeorgesteamboat.com 

तीन मजली लमनीवर आम्ही एक तास घालवणार होतो. ती 
आम्हाला लेक जॉजाची सैर करुन आणणार होती. बोटीत 
लशरण्या आधी प्रत्येक कुटंूबाचा एक असा िोटोसेशनचा 

अघोरी प्रकार झाला. आम्हाला सवाात वरच्या डकेवरती जागा लमळण ं अवघडच होतं. मग आम्ही एका णखडकीपाशी 
खचु्याा टाकून बसलो. लमनी हा हा म्हणता म्हणता भ्रमंतीला ननघाली. मागे स्पीकरवर बोटीववषयी माहहती देणे चालू 
होते. 

http://lakegeorgesteamboat.com/
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अमेररकेत यत्र तत्र सवात्र हदसणारा झजडा! 

 

लेक जॉजाचे वलैशष्ट्य म्हणजे फकनार् यावरची टुमदार घरं! इरे् म्हणे 
लमलीयन डॉलसा खचा करुन रेती टाकून फकनारा तयार करण्यात 
आला होता आणण लोकांनी खास उन्हाळ्यात येऊन रहायला नतरे् 
आपली घरं बाधंली होती. मला पैसा काय आनी जानी आहे घर दारं 
ववटांमध्ये काय जीव टाकायचा? वगैरे संन्यासी ववचार नेहमी येतात. 
आणण अशी घरं बघनू ननघनूही जातात. हे असं तळ्याकाठी घर 
बांधायला तरी पाच पन्नास लमलीयन डॉलसा पटकन कमावनू 

टाकावेत असं वाटतं.  

तसं तर आपल्या पानशते वगरे साईडलाही अशी घरं 
आहेत पाण्याकाठी, पण का कोण जाणे ती एवढी 
मनाला भावत नाहीत. प्लॉहटगं करुन, कंुपण ं घालून 
बांधल्याने की काय, पण ती ननसगा उध्वस्त करुनच 
बांधली आहेत एवढंच जाणवत राहातं. तसा ननसगााला 
धलका इरे्ही लागला असेल, पण इर्ली घरं 

आजूबाजूच्या झाडांमध्ये लमसळून गेली आहेत असं वाटत 
रहातं. लशवाय ही घरं असतात देखील िार सुरेख. हे मोठ्या 
घरा सारख ंडीट्टो छोटं घर हदसतय ना, ते म्हणजे बोटीसाठी 
घर...मॅधचगं मॅधचगं! अनेक जण, अगदी लहान मुलं सुद्धा 
आपल्या वपटुकल्या बोटी घेऊन पाण्यात वलव्हत चालले 
होते. 

आता सूयाास्त व्हायला लागला होता, बोटीने परतीचा मागा 
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पकडला. बोट जसं जशी जवळून जाते, तसं तसे नतर्ले लोक बोटीतल्या लोकांसाठी हात हलवतात. आम्ही पण उगाच 
ओळख पा  ळख नसलेल्या पन्नास लोकानंा हात हलवनू हसत होतो. 

राईड संपता सपंता नवर् याला कुठेशीक इंजजन रुम हदसली. म्हणनू पटकन नतरे्ही डोकावून आलो! 

'लमनी हा हा' चे अजुन एक वैलशष्ट्य म्हणजे हया 
बोटीवर ५-६ नोझल्स मधुन वाि बाहेर िेकून मस्त गाणे वाजवले जाते. बोट फकनार् यावर परत येत असताना खास 
करुन हे गाणे वाजवले जाते. ज्यात िलत हया नोझल्सचाच नाही तर डोंगरांमधनू येणार् या इकोचाही वापर होतो. 

आपला तापोळा फकंवा बामणोलीचा तलावही इतकाच संुदर आहे बरं का. फकंवा काकणभर सरसच. पण जरा येणार् या 
माणसांच्या व्यवस्रे्च ंआणण स्वच्छतेचं पाहतील तर शप्पर्. आपली पयाटन स्र्ळं इरे्च मार खातात. उगाच भारताची 
आठवण येऊन हळहळ वाटली. 

आता आम्ही अपार दमलो होतो. डायरेलट हॉटेलात नेऊन बेडवर िेकून हदलं असत ंतरी चाललं असतं. अ ॅल्बनी हया 
न्ययूॉका च्या राजधानीमध्ये मुलकाम होता. हॉटेल बर् यापैकी होते. त्याआधी धचन्यांनी एका चायनीज हॉटेलात नेऊन १८-
२० डॉलसा प्रत्येकी घेऊन अमयााद बिेु समोर सोडले. मांसाहारी लोकांचा आनदंाने जीव जाईल इतकी व्हरायटी. पण 
आमच्या तोंडाला पुसायलाही काही शाकाहारी लमळेना. उगाच २-४ पदार्ा (म्हणजे सॅलडच) घेउन मुकाट बसले. लोक 
लोबस्टरचा डोंगर घेऊन बसले होते. तरी मी धचवटपणे एक दोन पदार्ा नतर्ल्या वेटर समोर नेऊन "हे व्हेज आहे का?" 

अशी ववचारणा केलीच. त्यानंी मला "हे बीन्स आणण राईस पासून बनवलं आहे. बीन्स आणण राईस तुमच्यासाठी व्हेज 
असतो का?" असा प्रश्न ववचारुन मलाच गार केलं. "व्हेज" ची व्याख्या इतकी धुसर असल्याने मग तर माझा "व्हेज" 
ललहीलेल्या पदार्ाांवरचाही ववश्वास उडाला. ज्याची ओळख पटली तेच मी ताटात घेतलं. मांसाहारी असूनही केवळ हॉटेल 
चीनी आहे म्हणनू नवराही भीत भीतच खात होता. 

जेवण झाल्यावर मात्र नतर्ल्याच बाकडयांवर पर्ारी लावावी का अशी अवस्र्ा झाली होती. सुकीने आम्हाला हॉटेलात 
सोडले. उद्या हॉटेलकडून नाश्ता लमळेल अशी घोषणा केली. समस्त इंटरनॅशनल प्रवासी जनता खशू! 

मग नतने अजनूच आनदंात "उद्या खपू खपू फिरायचयं हं, तेव्हा सकाळी ६.३० ला भेटूया" ही पढुची घोषणा केली. 
जनतेचा कानावर ववश्वास बसेना! पण सुकीला बहुदा याची सवय असावी. ती लोकानंा अजजबात भीक न घालता रुमवर 
ननघनू गेली. आम्ही सुद्धा उद्याचं उद्या पाहू म्हणनु पाचचा अलामा लावनू झोपलो! (आमच्या अलामाची लसस्टीम 
सुकीला माहहती असावी. नतने ५.३० चा वेकप कॉल ररसेप्शनला सांगून ठेवला होता) 
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आत्ता पयांत तरी धचन्यांनी चांगली सोय केली होती. उद्याही असाच मजेदार हदवस जाईल अशी स्वप्न पहात आम्ही 
ताणनू हदली! 
Note: Some photos are from Internet and the purpose is only for Reference. We sincerely thank the sources mentioned 

above for these photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ट्रॅव्हल टटप्स - प्रवासात आवजूणन लागर्ार या वस्त ू 

हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े

 

 मोबाईल आणण कॅमेरा चाजार, कॅमेरा साठी जास्तीचे मेमरी काडा, चश्मा, गॉगल केस, लॅपटॉप चाजार, असल्यास 
मोबाईलची जास्तीची बटॅरी. 

 छोटी कात्री, सुईदोरा, टॉचा, डासांसाठी गुडनाईट. 
 मेणबत्ती-काडयापेटी, कापसू, दोरी, प्लाजस्टक वपशव्या, कुलुप-साखळ्या, पेन आणण लहान डायरी/वही/नोटपॅड, 

छत्री, रेनकोट. 

 छोटा वॉटर हीटर/इलेजलट्रक कप, प्लास्टीकचा एक डबा, चमचा, ग्लास, ताटली. 
 खरेदी करणार असाल (हा काय प्रश्न झाला का ;) ) तर त्यासाठी एखादी िोल्डबेल वपशवी. 
 प्रसाधनवस्तू (टॉयलेटरीज) - टुर् ब्रश, टुर् पेस्ट, बॉडी वॉश, िेस वॉश, शॉवर जेल, वेट वाईप्स, सनस्क्रीन 

लोशन, ववटंर लोशन, शेजव्हंग कीट, डडओ, परफ्युम, कंगवा, केसांचे तेल, शाम्प,ु कंडीशनर (शलयतोवर लहान 
पाऊच), हँड सॅननटायजर, इअर बडस, कापूस, लहान मुलाचें डायपसा. 
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वारी अमेररकेची-ऑस्बल चाझम, व्हाईटिेस माऊंटन, हाय िॉल्स गॉजण 
 (लेणखका - वपलीयन रायडर) 

दसुर् या हदवशी सलकाळी लशस्तीत उठलो. आदल्या रात्री नीट काही न खाल्ल्याने कडकडून भूक लागली होती. 
कॉजम्प्लमजटरी नाश्ता खणुावत होता. मी नाचत बागडत कॅिेटेररयात गेले. आता एवढ्या सकाळी र्ंड वातावरणात नाश्ता 
म्हणजे कसं गरम वािाळतं सांबार आणण त्यात डुबंणार् या इडल्या, फकंवा उडीद वड!े! अहाहाहा.... ववचारानेच अजनू भूक 
खवळली. उडया मारत जाऊन पाहहलं तर काय, र्ंडगार डोनट्स, बे्रड आणण आंबट ज्युस. हुडुत....! 

हा काय नाश्ता असतो का राव?? आपली तर भूकच मेली. एका कोपर् यात टोस्टर हदसला. त्यात बे्रड गरम करुन घेतले 
आणण लोणी लावनू खाल्ले. अमेररकन प्ररे् प्रमाणे हे धगळायला दोन घोट ज्यूस प्यायला आणण डोकंच दखुायला लागलं. 
वैतागून मी बस मध्ये जाऊन बसले. अशी पोटात भूक घेऊन मी जन्मात आनदंी राहु शकत नाही. बॅगेत धचवडा वगैरे 
काही तरी होतं. भल्या सकाळी धचवडा शवे तोंडात टाकल ंतेव्हा माझा भारतीय मजद ूचालू झाला. बसही चालू झाली. तसं 
सुकीच ंतळ्यात मळ्यातही सुरु झालं. नतने केलेल्या अर्ांग बडबडीचा सारांश असा होता की आता आम्ही "ऑज्बल / 
ऑस्बल चाझम" कड े ननघालो होतो. नतरे् जंगल टे्रल करुन मग आम्ही ररव्हर राजफ्टंग करणार होतो. ररव्हर 
राफ्टींगसाठी वजनाची अट असल्याने अबीर येउ शकेल की नाही हे ठाऊक नव्हतं. मग नतरे् जाऊन आमच्यापकैी नलकी 
कोण कोण हे राफ्टींग करु शकेल ते बघायचं होतं. 

ननतातं संुदर रस्त्यावंरुन गाडी धावत होती. मला आपण युरोपमध्ये आहोत का असं वाटायला लागलं होतं. "मी कधी 
युरोपला गेले?" असला कुजकट प्रश्न ववचारु नका. वपलचरज नही देखते लया? आजवर लसनेमातनू, िोटोंमधनू जे काही 
युरोपचे धचत्र डोळ्यासमोर होते, तेच सत्य बननू समोर आले की काय? भव्य कॅनव्हासवर धचतारलेले मनोहर दृश्य! 
हहरवेगार डोंगर, ननळेशार आकाश, हहरवळीतनू डोकावणारी टुमदार घरं. काही म्हणा, हया लोकाचंी सौंदयादषॄ्टी मानली 
पाहहजे. लहानसेच घर बाधंतील, पण काय बाधंतील! फिकटसे रंग, समोर छोटीशी बाग, जे असेल ते टापटीप, जागच्या 

जागी. जागेची इरे् काही कमतरताच नसल्याने 
दोन घरांमध्ये भरपूर जागा. लशवाय कंुपण वगैरे 
भानगड इरे् हदसलीच नाही. त्यामुळे डोळ्यांना 
कुठलीच सीमारेषा नाही. आपण लहानपणी धचत्र 
काढतो ना, दोन डोंगर, मधून उगवणारा सूया, 
डोंगरातनू येणारी नदी, एका कोपर् यात एक 
उतरत्या छपराचे घर, मागे झाड...अगदी तसेच. 

गाडी इतलया जोरात पळत होती की मला िार 
िोटो काढणे जमले नाही. पण हा एकच कसाबसा 

जमवला. पण खरं सांगायचं तर हया िोटोत १०% सुद्धा मजा नाही. 

ऑस्बल चाझम 

आधीच सांगते की हा शब्द फ्रज च आहे. त्यामुळे स्पेललगं आणण उच्चार हयांचा मेळ मला तरी जमेल असं वाटत नाही. 
म्हणनू मी त्याला ऑस्बल चाझम (Ausable Chasm) 'च' म्हणणार. उच्चार काही का असेना. तर काय आहे हे प्रकरण? 
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ऑस्बल चाझमला "Grand Canyon of East" देखील म्हणतात. आपल्या ननघोजला नाही का, नदीच्या प्रवाहामुळे 
रांजणखळगे तयार झालेत. फकंवा मध्यप्रदेशमध्ये, जबलपरूजवळ नमादा नदीवर "माबाल रॉलस" आहेत ना, तसंच. इरे्ही 
पाण्याने खडकात कपारी तयार झालेल्या आहेत. िरक इतकाच की गॅ्रण्ड कॅननयनला आपण वरुन खाली बघतो. तर 
ऑस्बल चाझमला (फकंवा माबाल रॉलसलाही) आपण खालून वर. हया नदीत ररव्हर राफ्टींग करता येते. मी केवळ 
गुगलवर याचे िोटो पाहून ही अख्खी टुर ननवडली होती. त्यात नतरे् पोहोचण्याचा रस्ता असला जीवघेणा. त्या 
स्वगाामधनू वळण ंघेत घेत गाडी पोहोचली. 

एका छोट्याशा हॉटेल मध्येच खाणेवपणे, खरेदी, नतकीटं, 

सगळंच होतं. इरे् आमच्या हाताला नतकीट देऊन बॅण्डस 
बांधायला हदले. अबीरलाही चलक छटाकभर वजन जास्तच 
भरल्याने राफ्टींगमध्ये घेतले. इर्ून पढेु जायचा मागा हा 
असा होता. 

चार प्रकारचे टे्रल होते. काही सोप्पे होते, काही कहठण. 
आमचा अधला मधलाच होता. अधाा तास चालायचं होतं. 
पायर् या, चढ उतार करायचे होते. मग एका हठकाणी खाली 
उतरुन ररव्हर राफ्टींग करत पढेु जायचे होते. नतर्ून परत 
मागे मूळ हठकाणी गाडी नेऊन सोडणार होती. आमचा 

जथ्र्ा घेऊन सुकी बाय ननघाल्या. भराभर चालत ररव्हर 
राफ्टींगच्या हठकाणी पटकन पोहोचावे असे बाईंचे म्हणणे. 
तर आम्ही इरे् मजा करायला आलोय, आम्ही मजा करतच 
ननवातं पोहोचणार असे इतरांचे (म्हणजे ८०% चायनीज 
प्रवासी असणार् या गु्रपचे) म्हणणे. तू बाई शंभरवेळा आली 
असशील, आम्ही तर जन्मात पहहल्यांदाच आलोय ना! मग 
आजुबाजूला बघत, िोटो काढत यायला वेळ तर लागणारच. 

लोक 
ननवातं 
होते तशा सुकी बाय लय लय धचडल्या. गुरं हाकल्या सारखी लोकं 
हाकत पढेु नेऊ लागल्या. आम्ही आधीच बरेच पढेु असल्याने 
सुकीबाईंचा रोष पत्करण्याची वेळ काही आली नाही. 

लोकांच ं
काही चूक 
नव्हतं हो. 
आजूबाजूला 
असा 

पररसर असेल तर कुणाचा पाय ननघेल? 
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छोट्याशा पायवाटेने आम्ही जंगलात घुसलो. नदीच्या कडकेडनेे चालत ननघालो. पायवाट संपली आणण आता खडकाळ 
रस्ता सुरु झाला. तर एकंदरीत प्रकरण हे असं होत ं

हया कपारीला लागून चालण्यासाठी कठड े टाकून नीट रस्ता बनवला होता. पायर् या होत्या. पषु्कळ चढ उतार होता. 
बाजनेू ही नदी वाहात होती. मी आजतागायत असं काही कधी पाहहलेलं नसल्याने िारच भारावनू वगैरे गेले होते. 
एकंदरीत सुहाना सिर झालेला. मौसम हसीन होताच...हदल तर जवान आहेच माझं..आणण सनम सार् होता..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ही खळाळत 
चाललेली नदी..  

 

हा आम्ही 
अजजबात न 
ओलांडलेला पूल 

 

 

(पुढे जाऊन र्ोडी शातं झालेली नदी) 
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असं जात जात शेवटी आम्ही ररव्हर राफ्टींगच्या हठकाणी आलो. 
इरे् हया ज्या बोट्स हदसत आहेत, त्यातनू ५-६ च्या एका गु्रपला 
घेऊन गाईड राफ्टींग करत जात असे. मग पुढे त्यानंा सोडल्यावर 
हया बोटी वर चढवनू मग गाडीने परत मागे आणल्या जात आणण 
परत एकदा राफ्टींगसाठी वरुन खाली सोडल्या जात. 

 

गाईडला येण्याजाण्यासाठी पायर् या 

आम्ही एका टुरचा भाग असल्याने की काय, रांग 
मोठी असूनही लवकरच आमचा नबंर लागला. रांगेत 
सवाात शेवटी उभे राहून अचानक आपले नाव 
पुकारले की सगळ्यांना टुक टुक करुन बोटीत जाऊन 
बसण्याची मजा औरच!! 

जॉन नावाचा आमचा हसरा गाईड आम्हाला हया 
राफ्टींगला घेऊन गेला. इतका वेळ वरुन बनघतलेली नदी आता खालून वर बघताना 
वेगळीच भासत होती. 

जॉन आम्हाला हया पररसराची माहहती सांगत शांतपणे नेत होता. इरे् अनेक धचत्रपटाचें 
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शूहटगं झालेले आहे म्हणे. एकात तर एका घोडयाने वरच्या कडयावरुन पाण्यात उडी मारली होती. घोडा पोहत ननघनू 
गेला, घोडसे्वार तंगड ेगळ्यात घेऊन परत आला म्हणतात. इर्ून म्हणे तो स्टंट झाला 

हे काय होतं ते मला अजजबात आठवत नाहीये. कारण माझं लक्ष इकड ेहोतं. 

इर्ून पढेु मात्र आम्ही िोन 
वगैरे सगळं पॅक करुन ठेवलं 
आणण मस्तपैकी प्रवाहात बोट 
घातली. अजजब्बात भीती वाटली 
नाही. मुळात पाणी िार शांत 
होते आणण राफ्टींगचा वेळ 
अगदीच ४-५ लमननटं.. एका 
हठकाणी िलत छोटासा भोवरा होता. नतरे् हलकीशी डुचमळली आमची बोट.  

पण तेवढंच...अबीरलासुद्धा करता येईल असे ररव्हर राफ्टींग. काय ते समजून 
घ्या!! 

राजफ्टंग संपवून आम्ही वर चढून गेलो. दर १० लमननटानी नतरे् एक बस येते. 
नतने आम्हाला परत मूळ हठकाणी आणनू सोडले. आम्ही जजर्नू आत प्रवेश 
केला होता, त्याच्या मागे ही गंमत लपली होत ंहे ठाऊकच नव्हतं.. 

मला तर फकती िोटो काढू न फकती नको असं झालं होतं. पण मोबाईल मध्ये येऊन येऊन काय िोटो येणार.. 
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नतर्ल्या कॅिेमध्ये एका छोट्याशा खोलीत हया जागेची माहहती 
देणारे िलकही लावले होते. पण मी शकै्षणणक सहलीला आले 
नसल्याने मी ते अजजबात वाचले नाहीत. 

हया कॅिेत पोटोबा शातं करुन (म्हणजे परत एकदा 
वपझ्झा आणण सॅण्डववच धगळून) आम्ही पढुच्या 
सिरीला ननघालो. व्हाईटिेस माऊंटनकड!े! 

व्हाईटिेस माऊंटन 

इरे् काय नवीन? तर इरे् म्हणे जस्कईंगचे 
ऑललजम्पक होते. आपण अगदी वर पयांत रोपवेने 

जाऊ शकतो. नतर्नू "लेक प्लालसड" बघता येतो. तसं इरे् िार काही करण्यासारख ंनव्हतं. म्हणनू वेळही अगदी जेमतेम 
अधााच तास होता. 

रोपवेने वर जाताना जवळपास १०-१५ लमननटं 
आजूबाजूचा ननसगा पहाता येतो. रोपवे मधनू 
हदसणारे हे दृश्य. 

ही सुकी बाई 
तर आम्हाला 
एकाचढ एक 
जागी घेऊन 
जात होती!! 

वर पोहोचल्यावर आजबूाजचूा पररसर आणण लेक प्लालसड पहायला 
दबुबाणी होत्या. वर जाउन आजुबाजूला पाहून र्लक होणे हया 
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व्यनतररलत काही दसुरे काम 
नव्हतेच! 

हाच तो लेक प्लालसड. 

जाता जाता एक महत्वाची 
गोष्ट वाचली. 

हया जागेवरुन कुणाला उठावे 
वाटेल?! 

इर्ून आता आम्ही ननघालो 
आमच्या शेवटच्या टप्प्याकड े - 
हाय िॉल्स गॉजा! 

हाय िॉल्स गॉजण! 

 

 

 

 

 

आता 
मला हे लोक नदी, डोंगर, पाणी हया लशवाय अजून काय 
दाखवणारेत असं झालं होतं. पण सुकीच्या आग्रहास्तव आम्ही हया ही जंगल टे्रलवर गेलो. इरे्ही मघाच्याच नदीच्या 
बाजनेू जंगलातनू चालत जायचे होते. पण इरे् नदी धबधबा म्हणनू कोसळते ते पहायला हा सगळा अट्टाहास! गेल्या 
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गेल्या शातं पसरलेल्या नदीने आमचे स्वागत केले. 

आता ही नदी खाली उतरू लागली आणण बदाबदा कोसळू लागली.. 

जागोजागी अशा काचा होत्या, ज्यावर उभे राहून 
तमु्ही खालचा प्रवाह पाहू शकता. 

हाच तो हाय िॉल्स गॉजा. पण दधूसागरचे िोटो 
बनघतलेल्यानंा िार काही ववशषे वाटायचं कारण 
नाही! 

आता मात्र सगळेच दमले होते. तपृ्त मनाने आम्ही 
ननघालो. ८-९ तास सरळ िलत प्रवास करायचा होता 
आणण घरी परतायचे होते. 

ही हट्रप माझी सगळ्यात आवडती हट्रप आहे. मी, नवरा आणण अबीर, अशी 
नतघाचंीच ही पहहलीच भटकंती. ती सुद्धा अमेररकेत. खरं तर अमेररका हा काही 
पथृ्वीच्या बाहेरचा देश नाही. डोंगर-दर् या, नद्या - 
तलाव हया व्यनतररलत अस ंवेगळं काय असणार? ते 
तर आपल्या भारतातही आहेच. हया डोंगररांगा अगदी 

सहयािीची आठवण करुन देतात. ऑस्बल चाझम सारखे माबाल रॉलस तर आपल्या 
जबलपूरलाही आहेत. आणण धुंवाधार फकंवा दधूसागर समोर हाय िॉल्स गॉजा फकस झाड की 
पत्ती! पण तरीही अमेररकेत फिरताना हे सगळं जास्त संुदर, जास्त मनोहारी वाटत होतं. 
हयाच एकमेव कारण म्हणजे स्वच्छता! 

स्वच्छता कोणत्याही गोष्टीला वेगळ्याच उंचीवर घेऊन जाते. हया दोन हदवसात आमची 
कुठेही गैरसोय झाली नाही. जागोजागी स्वच्छतागहृ होते. व्हाईटिेस माऊंटनचे स्वच्छतागॄह 
तर स्वतःच एक पयाटन स्र्ळ म्हणनू भारतीयानंी पहावे इतके स्वच्छ! कुठेही दकुानांच्या 
रांगा नाहीत की बेलशस्त कारभार नाही. सवात्र एकच दकुान, जजरे् तुम्हाला सगळंच लमळेल. 
अगदी बार्रुम पासून ते स्मरणवस्तूपंयांत. खायला मोजकेच चार पयााय असतील पण 
कळकटपणा अजजबात नाही. रे्ट नळाचे पाणी वपतानाही काही वाटत नाही. 

आपला देश मात्र एवढा संुदर असून स्वच्छतेत मार खातो. टपर् या असायला माझी ना नाही. पण फकमान पयाटकांच्या 
सोयीचा तर ववचार करा. महहलानंा तर स्वच्छतागहृापायी फकती त्रास होतो हे भारतीय स्त्री असल्यालशवाय नाही 
कळणार. आपला देश सोडून अमेररकेत जायला धडपडणार् या लोकांची मानलसकता अशी का बनत असेल हे मला हळूहळू 
कळायला लागलं होतं. हे सगळं संुदर असलं तरी आपलं नाही हया ववधचत्र ववचाराने उगाच णखन्न वाटायला लागलं. खरं 
सांगायचं तर आठवण यायला लागली घराची.. खपू आनदंी झाल्यावर अचानक उगाच उदास वाटायला लागणे तर 
माझ्या स्वभावाची खालसयत आहे.. 
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दोन हदवस दंगा करुन आता शांत बसून होते. दरूवर न्ययूॉका ची स्कायलाईन हदसायला लागली. अगदी ववचंवाचे बबर् हाड 
का असेना, पण न्ययूॉका  आलं की घरी आल्यासारख ंवाटायला लागलं...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ट्रॅव्हल टटप्स - लहान मलंु सोबत असतांना 

हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े

लहान मुलं सोबत असतानंा - 
 लहान मुलं असल्यास पाठीवरची सॅक पसापेक्षा बरी. 
 रोजच्या साईटसीईंगसाठी एक कप्पे असलेली बॅग. पाण्याच्या बाटल्या, टोपी, गॉगल, कॅमेरा, एलस्ट्रा बॅटरी, 

स्कािा , खाऊ ई. साठी. 
 महत्वाची औषधे र्ोडी वरच्या बॅगमध्येही ठेवावीत नाहीतर हदवसभर बाहेर फिरताना गरज पडल्यास 

औषधं हॉटेलवर राहहल्याने पचंाईत होते. 
 मुलांसाठी पट्टा असलेली वॉटरबॉटल म्हणजे चालत्या गाडीत पण पाणी वपता येईल. 
 मुलांच्या अंगावर पटकन पाघंरता येईल अशी शाल/स्ट्रोल 

 सुटसुटीतपणा सगळ्यात महत्त्वाचा. ट्रान्सपरंट, चेन असलेले पाऊचेस अशा वेळी बरी पडतात. 
 लहान मुलांची खेळणी, पझल्स, छोटं धचत्र काढायचं पुस्तक + ३-४ के्रयॉन्स सोबत ठेवू शकता, म्हणजे 

मुलांनापण त्याच त्याच गोष्टींचा कंटाळा येत नाही. 
 कापूस, लहान मुलांचे डायपसा. 
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वेगळ्या वाटेवरची सिर – ग्वाटेमाला 
(लेणखका- इडली डोसा) 

दोन वषाांपवूी डडसजबर मध्ये मोठ्या सुट्टीत 'ग्वाटेमालाला जाऊया का?' अस ंनवर्याने ववचारल ंतेव्हा मी या देशाच ंनाव 
पहहल्यादंाच ऐकत होते. त्याने दाखवलेले सेमक चांपे (semuck champey) या जागेचे िोटो बनघतले आणण बघता क्षणी 
ती जागा िार आवडली. ग्वाटेमालाबद्दल अजनू र्ोडी माहहती वाचून मग आम्ही नतरे् भटकायला जायचा आमचा बेत 
पलका केला. सोबत १० महहन्याचंी मुलगी असणार आणण नतच्यासाठी जरा नेहमीपेक्षा वेगळी तयारी या प्रवासासाठी 
करावी लागणार याचं र्ोड ं टेन्शन आलं. पण मग नतला प्रवासाचा ताण नाही येणार अश्या बेताने आपण प्रवासाची 
आखणी करू असं ठरवनू आम्ही हया अनुभवासाठी लसद्ध झालो. 

आमची १८ हदवसांची सहल सुरू झाली ग्वाटेमालालसटी मधुन. ही ग्वाटेमालाची राजधानी आहे. या शहरात िलत आम्ही 
येता - जाता एक एक हदवस र्ाबंलो. ग्वाटेमाला लसटीला पोहोचल्याच्या दसुर्याच हदवशी आम्ही एका १६ सीटर बसने 
सेमक चापेंकड ेजायला ननघालो. बसमध्ये बसायला तशी अडचणच होती. मागच्या बाजूला दाटीवाटीने सवाजण बसले 
होते. जवळजवळ सगळेचं परदेशी नागरीक होते. आमच्याकड े बाळ होते म्हणनु आम्हाला ड्रायव्हर शेजारची स्पेशल 
जागा लमळाली होती. ड्रायव्हरची सीट आणण त्याशेजारची सीट यामधल्या जागेत एक कामचलाऊ बसायची जागा केली 
होती, त्यावर माझा नवरा बसला. मी त्याच्याशेजारी जरा बर्यापकैी सीटवर मुलीला मांडीवर घेऊन बसले होते. ती खशू 
होती आणण कारसीट लशवाय प्रवास करत असल्यामुळे हया स्वातंत्र्याचा मनमुराद आनंद लुटत होती. 

साधारण ८ तास असा प्रवास करुन आम्ही संध्याकाळी लकंीन या सेमक चापेंजवळच्या गावात पोहोचलो. नतरे् आम्हाला 
आमच्या 'युटोवपया' (Utopia) होस्टेलला घेऊन जाणारा वपक अप ट्रक येणार होता. नतर्ून पढुचा रस्ता म्हणजे गाडी 
जात होती म्हणनु रस्ता म्हणायचा असा भयानक होता. मांडीवरच्या बाळाला घट्ट धरून मी पुन्हा एकदा ड्रायव्हरच्या 
बाजूच्या जागेत बसले होते. यावेळी माझ्या शेजारी मात्र एक अनोळखी मुलगी बसली होती. बसली म्हणजे बबचारी 
कशीतरी एका छोट्या फ़ळकुटावर टेकली होती. नवरा आणी इतर यटुोवपयाला जाणारे आमच्या सोबतचे प्रवासी मागे 
वपक-अपच्या हौद्यात तोल सावरून आणण आपापल्या बॅग्ज संभाळत उभे होते. 
प्रत्येक वळणावर आणण खडडयातून गाडी गेली की कोणीतरी खाली पडले असे 
वाटत होते. कसाबसा अध्याा पाऊण तासाने तो प्रवास संपला आणण आम्ही 
आमच्या हॉस्टेलला पोहोचलो. तो पयांत सगळीकड ेअंधार आणण सामसुम झाली 
होती. हदवसभर प्रवासाने र्कलो होतो त्यामुळे लमळेल ते खाउन आमच्या रूम 
मध्ये जाऊन पडलो. वपल्लू दधु वपऊन मस्त झोपून गेलं. आपण कुठे आहोत 
आणण कुठे जाणार याची नतला काहीच काळजी नव्हती. सगळया प्रवासात ती 
मस्त एजंॉय करत होती आणण नतला मजेत बघनू आम्हालाही छान वाटतं होतं. 
सकाळी उठलो आणण समोरचा नजारा बघनू आदल्या हदवशीच्या प्रवासाचा शीण 
कुठल्याकुठे पळुन गेला.          (महहिंाचा वपक अप ट्रक) 
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 (यटूोवपया हॉस्टेल) 

यूटोवपया हॉस्टेल इर्ली 
आमची रहाण्याची जागा 
 

यूटोवपयाला आम्ही ४ 
हदवस र्ांबणार होतो 
त्यामुळे आम्हाला कसली 
घाई नव्हती. इर्ून सेमक 

चांपेला जायची - यायची व्यवस्र्ा हॉस्टेल मालकच करत होता. लशवाय नतकड े केव्ह टुसा, नदीमध्ये ट्यबुबगं अश्या 
गोष्टी होत्या त्यासाठीही होस्टेल मधून मुलं गाईड म्हणनु लोकांच्या सोबत जात होती. आम्ही केव्ह टुर करणार 
नसल्यामुळे जरा उशीराने ननघायचे ठरवले. आम्ही यूटोवपयाला पोहोचण्याआधी दोन हदवस भरपूर पाऊस पडल्यामुळे 
ननळीशार असलेली नदी र्ोडी गढूळ झाली होती, पण पाऊस पडून गेल्यामुळे सगळीकड े एक तजेला आला होता. 
वातावरण खपूच प्रसन्न झाले होते. आम्ही हॉस्टेल मालकाच्या वपक-अप ट्रक मधनू सेमक चापेंला पोहोचलो. ही जागा 
ग्वाटेमालाच्या राष्ट्रीय राखीव जागापंकैी एक आहे. ननळ्याश्यार पाण्याच्या 
टप्प्यांमध्ये ववभागलेल्या 'काहाबान' नदीच्या प्रवाहात पोहण्यासाठी लोक खास 
करून इरे् येतात. लशवाय नदीच्या पोटात गुहेसारखा नैसधगाक बोगदाही आहे. 
पाणी कमी असताना नतरे् आरामात जाता येते. या नदीच्याच बाजनेू एक छोटा 
टे्रक करून एका 'लमराडोर' म्हणजे व्हयु पॉईंटला जाता येते. आम्ही तो टे्रक 
करून वर गेलो आणण नतर्ून हदसणारा नजारा असा होता. 

सेमक चांपे पररसर 
 

आम्हाला एक हदवसाच्या मोठ्या 
प्रवासानतंर र्ोड ं ननवातं रहायच ं
होत ं त्यामुळे सेमक चांपे बघून 
आल्यानंतरचे दोन हदवस काहीच 
प्लॅन केला नव्हता. पढुचे दोन 
हदवस आम्ही युटोवपयाच्या 
आजूबाजूला फिरलो. जवळचे सेमील गाव म्हणजे १५ -२० घरांची डोंगर 

उतारावर ववखरुलेली वस्ती आणण एक छोटी शाळा एवढंच होतं. हॉस्टेल मालकाने जवळपास एक दोन जुने लाकडी 
झुलते पूल आहेत ते बघनू येऊ शकता अशी माहहती हदली. त्यामुळे त्या पुलाचंा शोध घेत एका अनतशय धचखलमय 
वाटेवर जाऊन अडकलो. हळु हळु त्यातनू बाहेर पडुन शेवटी एकदाचे त्या पुलाजवळ पोहोचलो. पूल िारच जुना होता. 
दसुर् या बाजुला र्ोडीिार घरे होती. चांगले टे्रफकंग शूज असल्यामुळे त्या धचखलातनू कुठेही पडझड न होता सुखरूप बाहेर 
पडलो होतो. नशीबाने परत जायला दसुर्या बाजूने जरा चांगला रस्ता होता. त्यानतंर मग आडवाटेला कुठे गेलो नाही. 
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हॉस्टेलच्या आजबूाजूलाच एवढं अप्रतीम ननसगा सौदया ववखरुलेलं होतं की आपण अजून कुठे जाऊन काही बघाव ंअसं 
वाटलंही नाही. 

युटोवपयाहून सेमील गावाकड ेजाणारा रस्ता 

 

आमचा पढुचा प्रवासही मोठा होता. युटोवपयाहुन ननघनू आम्हाला फ्लोरेसला (Flores) जायचे होते. जवळच्या लफंकन या 
गावपयांत आम्हाला सोडण्याची व्यवस्र्ा आमच्या हॉस्टेल मालकाने केली होती. नतर्ून सकाळी ८ ला आम्ही लमनी बस 
घेतली आणण संध्याकाळी ५ ला फ्लोरेस ला पोहोचलो. अमेरीकेत सहजा सहजी प्रत्येक हठकाणी उपलब्ध असलेले डायपर 
चजजजंग स्टेशन्स या प्रवासात कुठेही उपलब्ध नव्हते. मी सोबत एक चजजजंग मॅट घेतले होते त्यावरच मग जजरे् जजरे् 
बसचे ववश्ातंी र्ांबे होते नतरे् बाळाचे डायपर चजज केले. याबाबतीत टाळाटाळ न केल्यामुळे नतलाही पुणा प्रवासात कधीही 
डायपर रॅश फकंवा इतर इन्फ़ेलशनचा काही त्रास झाला नाही. 

फ्लोरेसला आम्ही 'लॉस अलमगोज' नावाच्या हॉस्टेलमध्ये रहाणार होतो. हे हॉस्टेल गावाच्या मध्यवती भागात 
असल्यामुळे इरे् यटुोवपयाच्या मानाने बराच गजबजाट होता. आमची प्रायव्हेट रूम होती त्यामुळे बाहेरच्या 
कोलाहलापासून आम्हाला जरा ननवांतपणा लमळाला. हॉस्टेलमधनूच नतकाल (Tikal) या उत्खननात सापडलेल्या प्राचीन 

मायन राजधानीला भेट देण्यासाठी सिरीचे बुफकंग 
करण्याची सोय होती. आम्ही दसुर्या हदवशी 
संध्याकाळची सूयाास्त- सिर बुक केली. 

नतकाल बघण्याची खपू उत्सुकता होती. नतकाल नॅशनल 
पाका  हह जागा रेन िॉरेस्ट मध्ये गुडूप झालेल्या 
अनतप्राचीन मायान बांधकामांनी भरलेली आहे. यातल्या 
अगदी मोजलयाच जागांचे आत्तापयांत उत्खनन झाले 
आहे. यनुनव्हलसाटी ऑि पेनलसल्व्हेननयाने इरे् सवा प्रर्म 
उत्खनन सुरु केले आणण त्या उत्खननातनू अमेररकेतले 
(उत्तर, दक्षक्षण आणण मध्य) आतापयांतचे सगळ्यात उंच 

टजपल पनु्हा हदसू लागले. ते नतकाल नॅशनल पाका मध्ये टेम्पल ४ म्हणनू प्रलसद्ध आहे. टजपलच्या वरच्या भागापयांत 
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जाण्यासाठी लाकडी पायर्यांचा जीना करण्यात आला आहे. इर्नू नजर जाईल नतकड ेिलत जंगलच हदसते आणण मध्ये 
मध्ये हदसतात नतकाल टजपल्स. इर्ल्या जंगलाची वाढ इतलया झपाट्याने होते की जर व्यवजस्र्त ननगा राखली गेली 
नाही तर पुन्हा काही वषाात हह टजपल्स झाडावेलीनंी पूणापणे झाकून जातील. 

दसुरा हदवस फ्लोरेस जवळच छोट्या पाका  मध्ये 
घालवला. नतसर्या हदवशी नतकाल सारख्याच असलेल्या 
पण जरा लांबच्या याक्षा (Yaxha) या हठकाणी 
उत्खनानात सापडलेली पुरातन टजपल बघायला गेलो. 
इर्ली टजपल्स नतकालच्या मानाने कमी उंचीची आहेत. 
लशवाय इरे् जायचा रस्ताही खडतर आहे त्यामुळेच की 
काय, इरे् गदी कमी होती आणण आम्हाला ननवातं 
फिरता आलं. इर्नूही अप्रनतम सूयाास्त पहायला 
लमळला. 

याक्षा टजपल्स     सूयाास्त   

पुढचा हदवस आमचा या हट्रप मधला दहावा हदवस होता आणण आम्ही अजनू एक मोठा प्रवास या हदवशी केला. फ्लोरेस 
मधून ननघनू आम्ही ग्वाटेमाला लसटी जवळच्या अ ॅजण्टग्वा (Antigua) या गावी आलो. हा प्रवास जवळ जवळ १० 
तासाचंा होता. सकाळी १०:३० ला फ्लोरेस मधनू ननघून रात्री ९ ला आम्ही अ ॅजण्टग्वाला पोहोचलो. या प्रवासात 
पहहल्यादंाच आम्ही हॉटेल मध्ये रहाणार होतो. हे हॉटेल म्हणजे एक जनुा वाडाच वाटत ं होते. आपल्याकड े जुन्या 

वाडयांना असतो तसा हदडंी दरवाजाही त्याला होता. हे हॉटेल 
गावाच्या अगदी मध्यवती भागात होते त्यामुळे इर्ून आम्हाला जजरे् 
जजरे् जायचे त्या सगळ्या हठकाणी चालत जाणे सोयीस्कर होते. इरे् 
काही मोठं आकषाण बघण्याचा आमचा बेत नव्हता शहरात चालत 
जाण्यासारख्या हठकाणी भटकणे आणण दोन हदवस ननवातं एका 
हठकाणी राहणे एवढाच आमचा उद्देश होता. वास्तलुशल्पासाठी प्रलसध्द 
असलेली काही चचेस या शहरात आहेत. आजूबाजूला भटकून 
आम्हीही जवळपासचे एक - दोन प्रलसद्ध चचा पहहले. 
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आम्ही नाताळलाही अ ॅजण्टग्वामध्येच होतो. इरे् त्या हदवशी आमच्या हॉटेल जवळच्या चचाच्या आजबूाजूला जत्र ेसारखी 
गदी होती. मदरमेरीच्या पतुळ्याची रस्त्यावरुन लमरवणकु चालली होती. आम्हीही रस्त्याच्या बाजूला उभे राहून या 
सगळ्याची मजा अनभुवली. एकंदरीत आपल्याकड े उत्सवातं असते तसेच उत्साही वातावरण नतरे् त्यावेळी होते. या 
लमरवणकुीमुळे आमचा वेळ चांगला गेला आणण करमणकूही झाली. 

आमचा पढुचा मुलकाम होता 'लेक-अनततलान' (Lake 

Atitlan) हया ग्वाटेमालातील अनतशय संुदर लेकाच्या 
काठावर. इरे् हया सरोवराच्या सभोवती वसलेल्या 
सातपैकी एका गावात सॅन पेिो (San Pedro) मध्ये. ही 
जागा म्हणजे प्रमुख ग्वाटेमालामधाल्या आकषाणापंकैी 
एक आहे. या जलाशयाचे क्षेत्रिळ १३० स्लवे. फकमी 
असून सभोवतालच्या गावामंध्ये पयाटकासंाठी अनेक 
गोष्टी उपलब्ध आहेत. यात स्पॅननश लशकण्यापासुन ते 
योगा आणण मेडडटेशन लशकण्यापयांत बरेच काही आहे. 
लशवाय हया ववस्तीणा तलावाकाठी राहुन तमु्ही 

त्याभोवतीच्या 'लसएरा मािे' पवातराजी मध्ये टे्रफकंगही करू शकता फकंवा आम्ही राहहलो तसे फकनार्यावरच्या एखाद्या 
गावात राहून ननवातंपणाही अनुभवू शकता. 

आम्ही राहहलो होतो ते 'हॉटेल सलकारी' लेक अनततलानच्या अगदी काठावर होते. हॉटेलमधनू हदसणारा लेक आणण 
आजूबाजूचा पररसर िारच संुदर होता. या हठकाणी हदवसभर काहीही न करता बसून राहहलो तरी एका गावाहून दसुर्या 
गावाला जाणार्या वेगवेगळ्या बोटी, कयाफकंग करणारे पयाटक, अधनू-मधनू पाण्यात सूर मारणारे पक्षी हे सगळे बघत 
वेळ कसा जातो ते कळतही नाही.      (हॉटेल सलकारी बाग) 

 हॉटेलच्या आसपास खाण्याचेही बरेच पयााय उपलब्ध होते. 
त्यापकैी एका बब्रहटश तरुण चालवत असलेल्या रेस्टॉरन्टमध्ये 
खपूच चववष्ट व्हेज बबयााणी खायला लमळाली. अश्या अनपेक्षक्षत 
हठकाणी आपल्या ओळखीचा पदार्ा खायला लमळालं की त्याची 
चव अगदी अप्रनतम लागते. खपू हदवस भारतीय पद्धतीच जेवण 
न खाल्यामुळेही असेल पण ती बबयााणी आम्हाला िारच छान 
लागली. 

आम्ही सकाळ संध्याकाळ पोटपजेुच्या ननलमत्ताने बाहेर पडून 
गावात आजबूाजूला हहडूंन येत होतो. एकदा असेच भटकत 
असताना एक स्र्ाननक आमच्याजवळ आला आणण त्याने माझ्या नवर्याला ववचारले "तू ग्वाटेमालन आहेस का?" त्याने 
नाही म्हंटल्यावर तो म्हणे "मग तुझी बायको ग्वाटेमालन आहे का?" त्याने मीही ग्वाटेमालन नाही हे साधंगतल्यावर तो 
आश्चयाचफकत झाला आणण मग आम्ही भारतीय आहोत हे सांधगतल्यावर तो म्हणाला, की तुमच्याकड ेबघनु तर तमु्ही 
ग्वाटेमालानच असाल असे वाटाले. पण आमच्या हया ग्वाटेमालन हदसण्याचा कोणत्याही दकुानात आम्हाला वस्तुंची 
फकंमत कमी करून घेण्यात काहीही िायदा झाला नाही. आमच्या अगदीच कामचलाऊ स्पॅननश बोलण्यामुळे लगेचच 
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समोरच्याला आमचा खरा रंग कळून यायचा आणण मग वस्तूंच्या फकमती पण वर जायच्या. रस्त्यात फिरताना बरेचदा 
लोक आम्हाला मुलीचं वय ववचारायचे आणण मी गडबडीत 'दोसे मेसेस'(दहा महहने) च्या ऐवजी 'दोस मेसेस' (दोन 
महहने) असं सांगायचे आणण ववचारणारा हे उत्तर ऐकून चक्रावनू जायचा. 

इर्ून एक हदवस 'लांचा' म्हणजे छोट्या बोट मधनू जवळ असलेल्या 'सॅजण्टआगो' गावात जाऊन आलो. आम्ही राहत 
होतो त्या गावापेक्षा हे गाव खपूच बकाल होते. इरे् 'सजट मक्षक्षमॉन' चचा बघण्यासारखे आहे असे वाचलेले होते म्हणनु ते 
बघायला गेलो तर नतरे्ही िारच उदासीन वातावरण होते चचाची बाहेरून काही हठकाणी पडझड झाली होती आणण 
एकंदरीतच सगळीकड े मरगळ पसरलेली होती. पण लांचा मधनू येता जाता आजूबाजूच्या पवात्राजीचे आणण सुप्त 
ज्वालामुखी असलेल्या 'सॅन पेिो', 'व्होल्केन अनततलान' यांचे दशान िारच मनमोहक 
होते हीच काय ती जमेची बाजू. 

बघता बघता आमचा ननघाण्याचा 
हदवस आला. परतीसाठी आम्ही 
पानाहाचेल (Panajachel) या गावातनू 
ग्वाटेमालालसटीमध्ये जाण्यासाठी शटल 
बस घेतली. बससाठी वाट बघत 
असताना पानाहाचेलच्या बाजारात 
भटकलो. इरे् स्र्ाननक लोकांच्या बरोबरीने बाहेरून येऊन इरे् बस्तान 
बसवलेल्या 'हहप्पी' लोकांनी आपली दकुाने र्ाटली होती. हा भाग 
पयाटनासाठी खपूच प्रलसद्ध असल्यामुळे छोट्या गोष्टींच्याही फकमती बर्याच 

होत्या. आम्हाला आकषाक असे िारसे काही न वाटल्याने खरेदीचा मोह सहजपणे टाळता आला. 

दपुारी १२ च्या बसने इरे् नतरे् र्ांबे घेत - घेत संध्याकाळी ५ ला आम्हाला ग्वाटेमाला लसटीमध्ये पोहचवले. आम्ही 
पहहल्याहदवशी जजरे् राहहलो त्याच 'दोस लुनास' या बे्रड अ ॅन्ड बे्रकफ़ास्ट हठकाणी ननघायच्या आधी एक हदवस येऊन 
राहहलो. आमच्या पुणा प्रवासाची हकीकत ऐकण्याची नतर्ल्या ओनर जोडप्याला खपूच उत्सुकता होती. इतलया लहान 
बाळासोबत प्रवास करताना काही अडचण आली नाहीच, उलट बाळामुळे सगळीकड ेलोक येऊन आमच्याशी बोलत होते 
आणण त्यामुळे आम्हाला लोकांमध्ये सहज लमसळण्याची संधी लमळाली. हे ऐकून त्यानंा चांगले वाटले. एकंदरीत 
आम्हाला सगळीकडचे चांगला अनुभव आला. कुठेही लुबाडणकू फकंवा गैरसोय झाली नाही आणण जजरे् जजरे् गेलो ती 
सगळी हठकाणे आम्हाला मनापासून आवडली हे त्यांना सांधगतल्यावर आपल्या देशाबद्दल अलभमान आणण एक प्रकाराचे 
समाधान यांचे लमश्ण त्यांच्या चेहर्यावर आणण कोणतीही अवप्रय घटना न घडता सहल पूणा झाल्याचे समाधान आमच्या 
चेहर् यावर पसरले. 

पुढे मुलगी मोठी झाल्यावर जर म्हणाली की 'चला पुन्हा जाऊ ग्वाटेमालाला' तर आम्ही नलकी जाऊ अजनू एकदा या 
वैववध्यतेने नटलेल्या देशाला भेट द्यायला. 

इतर माटहती - 
भौगोमलक स्र्ान: मध्य अमेरीका 
चलन: केत्साल 
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मुख्य पवमानतळ: ग्वाटेमालालसटी 
व्व्हजा: उत्तर अमेररकेतनू जाणार्या भारतीयाकंड ेजर अमेररकेचा व्हॅललड वका  जव्हजा / डडपजडटं जव्हजा असेल तर 
ग्वाटेमालाचा जव्हजा घ्यावा लागत नाही. त्यामुळे आम्हाला वेगळा जव्हजा लागला नाही. 
प्रवास ननयोजनासाठी माहहती स्त्रोत: लोन्ली प्लॅनेट - र्ॉना ट्री िोरम, हट्रप अ ॅडवायजर 
हॉटेल बकुकंग: स्वतंत्रपणे हॉटेल/हॉस्टेलच्या वेबसाईट वरून 

खाद्यसंस्कृती: 
येर्ील खाद्यसंस्कृतीवर माया संस्कृतीचा प्रभाव आहे. बीन्स, कॉना हे प्रमुख खाद्यपदार्ा आणण सोबतीने कुठलेतरी मांस. 
मी र्ोडािार मांसाहार करत असले तरी माझा नवरा शाकाहारी आहे आणण श्यलयातो परगावी फकंवा परदेशात गेल्यावर 
मीही शाकाहारीच जेवण खाणे पसतं करते. ग्वाटेमालामध्ये फिरताना शाकाहारी खाण्याचे पयााय जरी कमी असले तरी 
प्रत्येक हठकाणी काही ना काही खायला लमळत होतेच. नतरे् राईस आणण बबन्स सगळीकड ेलमळतात. लशवाय वेगवेगळ्या 
प्रकारचे फँ्रकी सारखे रॅप होते. मोठ्या गावातल्या रेस्टॉरंटमध्ये के्रप, पास्ता असल्या गोष्टी होत्या. लशवाय रेस्टॉरंट मध्ये 
गेल्यावर आम्हाला व्हेजीटेररअन ऑप्शन सुचवा असे वेटरला ववचारले तर तेही नतर्ले आपल्याला माहहत नसलेले पदार्ा 
सुचवतात. एका हठकाणी भाताबरोबर आपल्या मेर्ीच्या भाजीसारखी भाजीसुद्धा होती. सगळीकड ेताजी िळे लमळत 
असल्यामुळे बर्याचदा सकाळी नाष्ट्याला आम्ही िळेच खाल्ली. नववन गोष्टीचंा अनभुव घेण्याची मनाची तयारी असेल 
तर खाण्यावपण्यातल्या र्ोडयाश्या गैरसोयीचे काहीच वाटत ंनाही. 
 

यूटोवपया हॉस्टेल्मधाला नाष्टा   फ्लोरेसमधले लचं     सॅन पेिो मधे डडनर 

 

भाषा: स्पॅननश 

आमचा अनुभव - इरे् छोट्या गावांमध्ये फिरताना तमु्हाला फकमान र्ोडिेार प्रार्लमक स्वरूपाचे स्पॅननश येणे गरजेचे 
आहे असे मला तरी वाटले, त्यामुळे तमु्ही लोकांशी र्ोडिंार बोलू शकता. मला अगदी र्ोडचे शब्द माहहत होते पण 
माझ्या नवर्याने ग्वाटेमालाला जाण्याआधी काही हदवसच बेलसक स्पॅननशचा कोसा केला होता त्याचा आम्हाला खपू 
उपयोग झाला. दकुानांमध्ये घासाघीस करण्यासाठी ,जेवणात काय हवे नको सांगायला आणण मुख्य म्हणजे नतर्ल्या 
स्र्ाननक लोकांमध्ये र्ोडिंार लमसळुन संवाद सुरु करायला आम्हाला या गोष्टीचा चागंला उपयोग झाला. आम्ही तोडके-
मोडके बोललो तरी लोकांनी आम्हाला समजनू घेतले आणण त्यामुळे भाषेचा अडसर िारसा जाणवला नाही. 

समाप्त...! 
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चचत्रकोड ं

(लेणखका-फकलमाऊस्की) 

मंडळी, कशी काय चालू आहे भटकंती? आवडतेय की नाही? र्कला असाल तर र्ोडी ववश्ातंी घेऊया. 
ववश्ातंी पायांना द्यायचीय आणण डोकं चालवायचंय. खाजवा डोकं आणण सोडवा हे कोड!ं 

खाली हदलेल्या धचत्रात उजव्या बाजूला जगभरातील आठ ननवडक पे्रक्षणीय स्र्ळांची छायाधचत्र ं हदली आहेत. 
डाव्या बाजूच्या धचत्रात ही हठकाण ं ज्या देशात आहेत त्या देशांची नाव ं लपली आहेत. 
या देशाचंी नाव ंतमु्हाला शोधून हायलाईट करायची आहेत. आहे की नाही सोप्प?ं 

मग काय तयार का डोक लढवायला? तर मग उचला पेन,ं पेजन्सली, हायलयटसा आणण रंगवा आपापल्या संगणक / स्माटा 
िोन जस्क्रन्स! :-) 

 

सवा छायाधचत्र ंआंतरजालावरून साभार. 

Note: All photos are from Internet/Wikipedia and the purpose is only for Reference. 
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माझ्या मामाचे ऐततहामसक गाव 

(लेणखका-प्रश्नलकंा) 

आपल्यातल्या बहुतेकाचें आजोळ हे एक बालपणी सुट्टीतलं हलकाच ंदंगा घालायच ंहठकाण असेल. भरपूर भावंड ंअसतील 
तर मग काय त्यात अजूनच भर. अशा मामाच्या गावी जायची एक ओढ असते आणण तेव्हाच्या कडु-गोड सगळ्याच 
आठवणी परत अनुभवायची मजा मोठं झाल्यावर पण अधून मधून खणुावत असते. 

माझं आजोळ म्हणजे सातारा जजल्हयातलं रहहमतपूरजवळ "साप" नावाचं छोटसं गाव (इरे् नावातच िलत साप आहेत 
हो!). माझ्या एक मावशीचे गावातच सासर असल्याने आम्ही सगळी मावस भावंड ेआजी आजोबानंा भरपूर सतावत असू. 
मग दरवषी पररक्षा संपली की आम्ही आजोबांच्या मागे लागायचो आम्हाला घेउन जाण्यासाठी. मामाचा वाडादेखील 
गाण्यातल्या ओळींसारखा धचरेबंदी होता, तेव्हा कधी एकदा सुट्टी लागतेय आणण आम्ही नतरे् जमतोय असचं आम्हाला 
व्हायचं. हदवसभर आजीच्या भोवती आम्ही वपगंा घालायचो. नतच्यासोबत सकाळी सकाळी गोठयात धार काढायला 
जायच,ं दपुारी शेतात जायच,ं ऊस, करवदंं, जांभळं मनसो  लत खायची आणण संध्याकाळी परत आल्यावर हातपाय धुवुन 
सगळ्यांनी एका सुरात शुभंकरोती म्हणायची. आजीचा स्वयंपाक होइपयांत पत्त्याचें डाव रंगायचे. एकदाची जेवणे उरकली 
की आमचा मोचाा वळायचा आजोबांकड ेगोष्टी ऐकण्यासाठी. आजोबा सैन्यात होते त्यामुळे ते बहुतेक वेळेस त्यांच्या 
आमीतल्या गप्पा सांगायचे. याचबरोबर आमच्या आजोळच्या गावातं एक राजवाडा आहे. त्या राजवाडयाच्या पण अनेक 
गोष्टी ते सांगायचे. काही खर् या, काही दंतकर्ा पण लहानपणी त्या सगळ्याच छान छान गोष्टीच वाटायच्या. 

जसं की गावाचं नाव साप कसं पडलं? तर ' पूवी चिंाधगरी टेकडीजवळ कमंडलू नदीच्या पात्रालगत राजापूर नावाचे गाव 
होतं. व सध्याच्या साप गावाच्या जागेवर घनदाट जंगल होतं. येर्ील गुराखी रोज गाई चारण्यासाठी जंगलात जात असे. 
नतरे् एका वारुळातनू रोज एक साप बाहेर येऊन गाईचे दधू वपत असे. एक हदवस त्या गुराख्याने ते वारुळ खोदनू 
सापाला मारण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा वारुळातनू स्वयंभू महादेवाची वपडं ननघाली. याहठकाणी गाव वसवावे, असा दृष्टातं 
झाला आणण त्याहठकाणी लोकवस्ती झाली. त्या लोकवस्तीला ‘साप’ हे नाव लमळालं. वारुळात गुराख्याला जी वपडं 
सापडली त्याहठकाणी तेव्हा मंहदरही बाधंलेले आहे. तर पूवीच्या राजापूर म्हणजे चिंधगरीलगत जनु्या गावचे भग्नावशेष 
आजही पाहायला लमळतात. 

तर तसं गावात हंुदडून पण कधी गावातल्या या वास्त ूअर्वा इनतहास अशा गोष्टींबद्दल जास्त ववचार केला नव्हता. 
आजोबांकडून ऐकलेल्या गोष्टी या 'गोष्टी' म्हणनूच होत्या. पण 'शयात' आणण 'खो-खो' तसेच 'राजा लशवछत्रपती' अशा 
माललकांमधनू जेव्हा ओळखीचा पररसर आणण मुख्य म्हणजे वाडा पाहहला तेव्हा मात्र आजोळच्या गावाबद्दल, गावाच्या 
इनतहासाबद्दल कुतुहल वाटू लागलं. 

तर यदंाच्या भारतवारीत आणण आजोळ गावी गेल्यावर हा राजवाडा आवजूान पहायचा असं ठरवलं होतं (तेवढंच 
नवर् यासमोर भाव पण खाता येईल असा सुप्त हेतू.!! ;) ). 

आजोबांशी बोलताना कळालेला र्ोडलयात इनतहास असा, पूवी शाहू महाराजांच्या काळी इंिोजी कदम म्हणनू एक 
पराक्रमी आणण तालेवार असा सरदार होऊन गेला. तो गावातल्या कदम घराण्याचा प्रलसद्ध असा पूवाज. ललणखत नोंद 
अशी की इ.स. १७३७ (माचा) मध्ये बाजीरावाने झील तलाव (हदल्ली) येर्ज हदल्लीकर मोगलांचा जो पराभव केला, त्या 
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लढाईंत "इंिोजी कदम यांसी बोटास गोळी लागोन दोन बोटज उडोन गेलीं.". यावेळी इंिोजी कदम हे लशदं्यांच्या दळातील 
एक मातब्बर सरदार होते. पढुज रामराजे यांनां बाशी पानगांवहून आणववण्याकररतां जी पेशव्यांची ववश्वासाची मंडळी गेली 
होती. तीत हे इंिोजीहह होते (जानेवारी १७५०). तर या कदम सरदारानंी आपल्या गावी बांधलेला हा त्याचंा वाडा. 
आजोबांच्या मते इंिोजी आणण खडंोजी (की कंठोजी) कदम यानंी त्याकाळी बाधंलेला हा वाडा आहे. बांधणीनुसार तो पढेु-
मागे नतंरच्या काळात अजून वाढवलेला असावा असं वाटतं. 

सध्याचे त्यांचे वंशज लशदं्याच्याबरोबर उत्तरेत गेल्यावर नतरे्च स्र्ानयक झाले असले तरी वाडयाच्या ननलमत्ताने त्याचा 
गावाशी र्ोडािार संपका  आहे. पूवी त्यानंी वाडयासाठी एक हदवाणजी आणण गावाच्या व्यवस्रे्साठी त्याचे ववश्वासू व 
त्यांच्याच भावकीपकैी एक म्हणनू माझ्या आजोबांच्या पवूाजाकंड ेपाटीलकीची जबाबदारी हदली गेली. 

पूवी वाडयात कोणी रहात नसले तरी गावचा राबता असायचा. सध्या धचत्रीकरण वगैरे मुळे वाडयाला चांगले हदवस 
आल्याने तशी पयाटकानंा प्रवेशबदंी आहे. या वेळेस गावी गेल्यावर आजोबांना ववचारल्यावर त्यांनी वाडा पहायची 
व्यवस्र्ा केली. 

 

सवासाधारण ५ एकर पसरलेला हा वाडा तसा बाहेरून एखाद्या गढीसारखा हदसतो. सहा बुरुज तसेच चारही हदशांची 
तटबदंी अजनूही सलामत आहे. १७व्या शतकापासून कधी युद्धाचा प्रसंग तसाही आला नसावा त्यामुळेही तसेच र्ोडािार 
वापर राहहल्यामुळे तो अजनूही शाबतू असावा. 
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महा-दरवाजावर हत्तीरोधक णखळे अजनूही व्यवजस्र्त आहेत. अर्ाात दरवाजासोबतच त्यानंा हदलेल्या रंगामुळे ते अगदी 
नव्यासारखे हदसतायत. नतरे्च असलेल्या छोट्याशा हदडंी-दरवाजातनू आम्ही आत गेलो. आत गेल्यावर मुख्य दरवाजावर 
असलेला नगारखाना हदसतो (ही ऐकीव माहहती). 

इरे् मुख्य दरवाजातून आत आल्यावर उजव्या हाताला 
पाग्याची पडझड झालेली जागा हदसते ('शयात' धचत्रपटात याच 
जागी बैल बांधलेले हदसतात.. :) ). डाव्या हाताला हत्तीच्या 
अंघोळीचा हौद आणण मोठी ववहहर हदसते. हत्तींचा हौद आता 
बर् यापैकी दरुवस्रे्त आहे. ववहहर वापरात असून वाडयाच्या 

पररसरातली झाड ंत्यावरच वाढली आहेत. 

मुख्य इमारतीत प्रवेश केल्यावर प्रर्मतः समोर वाडयाची 
चौसोपी रचना हदसते. इरे्च आपण खशु होऊन जातो. 
वाडा बर् यापैकी ऐसपैस आणण चारी बाजनू दगडी 
जोत्यासह प्रशस्त ओसरी असलेला आहे. 
इरे् चारी बाजूस दगडी चौरंग, बैठका या अजनूही आहेत. 
ओसर् यांच्या कोपर् यावर परुुषभर उंचीचे रांजण आहेत. 

इर्ून आम्ही ओसरीच्या एका कोपर् यावर असलेल्या जजन्यावरुन 
पहहल्या 
मजल्यावर
च्या दरबार 
सदरेच्या 
हठकाणी 
गेलो. 
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ही दरबाराची जागा. इर्ली दोन्ही बाजूची कवाड ेआणण नक्षीदार खांबांची रचना खरंच खपू संुदर आहे. इरे् पूवी शाळेची 
होण्यपूवी गावातली प्रार्लमक शाळा भरायची (माझी आई कधी काळी इरे् बसून लशकलेय. :) ). आता धचत्रीकरणाच्या 
ननलमत्ताने का होईना पण या जागेची डागडुजी आणण ननगा राखलेली हदसतेय. हे एक छानच. 

पहहल्या मजल्यावर बाकी भाग मात्र तसाच ररकामा र्ोडासा अडगळीसारखा हदसला. वेगवेगळ्या हेतूने बांधलेल्या जागा 
अजनू साि होऊन समोर यायच्या आहेत असं हदसतं. 

इरे् या िोटोमध्ये कोपर् यातले रांजण आणण दगडी चौरंग हदसतायत बघा. 

परत दसुर् या बाजनेू आम्ही ओसरीवर आलो. नतर्नू आतल्या बाजूस 
जाण्यासाठी नक्षीदार सागवानी दरवाजा होता. 

आतल्या खोल्या ररकाम्या 
असल्याने (नतरे्च आसपास 
माजघर वगैरे असावे बहुतेक) 
नतरे् न र्ाबंता मागच्या दारी 
तुळशी वृदंावनाच्या चौकात 
आलो. नतरे् बर् यापकैी 

जीणोध्दाराचे काम चाललेले होते. नतर्ल्याच इमारतीचा काही भाग मात्र अगदी 
रहाण्यालायक असा ररनोवेट केलेला आहे. धचत्रीकरणादरम्यान लोकाचंी 
राहण्याची/र्ाबंण्याची व्यवस्र्ा इरे् होते असं सांगण्यात आलं. खरं तर वाडयाचा 
हा भाग अगदी पयाटकांसाठी रहायला उपलब्ध करुन द्यायला हरकत नसावी अस ं
वाटलं. अशा एखाद्या हठकाणी राहण्याची मजा भारीच असेल. 
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खरं तर बरेचशा बंद दरवाजाचं्या भागात तसेच मागच्या नव्याने नीट केलेल्या बागेत वगैरे जाऊन यायची इच्छा होती 
पण वेळेअभावी शलय नाही झाले. 

पण जेवढे पहायला लमळाले त्यानेही खपू छान वाटलं. सध्या तरी धचत्रीकरणातच वाडा व्यस्त आहे पण मराठी 
धचत्रपटसषृ्टीच्या ननलमत्ताने का होईना पण नजरेच्या समोरचाच तरीही दलुाक्षक्षत असा ऐनतहालसक वारसा जपला जातोय 
आणण पहायलाही लमळतोय हे ही नसे र्ोडके. आता तर कदम-इनामदारांच्या सध्याच्या वंशजानंी वाडयाचे पुरातन सौंदया 
जपनू नतुनीकरण करायचे मनावर घेतलेले हदसतेय तेव्हा पढेु मागे ही संुदर वास्तू पयाटकांसाठीही खलुी झाल्यास 
आश्चया वाटणार नाही. 
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सरप्राइज सहल 

(लेणखका-प्रीत मोहर) 

मला आणण नवर् याला भटकायची खपू आवड आहे. त्यात नवरा एकदम रेल्वेने भारावलेला आहे. अगदी 
एन्सायललोपीडडया म्हणायला हरकत नाही त्याला. आणण एवढ्या वषाांच्या सहवासात आता ते वेड मलाही लागलंय. 
त्यामुळे वषाातून एक मोट्ठी आणण फकंवा २-४ छोट्या सहली हया होतातच आमच्या. एखाद्या हठकाणी जाताना नतर्ली 
"टूररस्ट अटॅ्रलशन्स" पाहतोच पण वेगळ्या/अनवट जागा पाहणे, त्या लोकाशंी संवाद साधणे फकंवा असच ननसगााच्या 
साननध्यात "टूररस्ट अटॅ्रलशन्स" सोडूनच्या जागांमध्ये साधे चालणेही खपू आनदं देऊन जाते. त्यामुळे आम्ही जजरे् कुठे 
फिरायला जातो नतरे् र्ोड ंधगरकीच्या लमस्टरी कुफकंग टाइप "सरप्राइज सहल" करतो. त्यामुळे आम्ही शलयतो गाइडडे 
टूसा करत नाही. सारं काही स्वतःच्या मनाप्रमाणे मन मानेल तसं भ ट का य चं. 

सरप्राइज सहल आळीपाळीने ठरवली जाते. म्हणजे प्रवास कसा करायचा, काय पाहायचं वगैरे प्रत्येक सहलीला 
आमच्यापैकी एकजण ठरवतो व दसुर् याला ते शवेटच्या क्षणी सांगतो. घडाभर तेल ओतत नाही, डायरेलट माझा 
अनुभवच सांगते. म्हणजे बघा हं, आम्ही २-३ वषाापवूी उटीला गेलो होतो तर नतर्ली सरप्राइज टे्रल मी ठरवली होती. 
हॉटेलातनू काहीही न ठरवता पायी पायी भटकलो होतो उटी.. असंच भटकत भटकत नतर्ल्या छान छान चचेस पाहहल्या 
होत्या, नतर्ली शेकडो वषा जनुी लसलमतरी, आजूबाजूची घनदाट झाडी, नतर्ली शांतता ही मुख्य शहरातील कोलाहलापेक्षा 
खपू आवडली होती. नतर्ली घरही फकती संुदर!!!! घराभोवती िुलबागा पाहून डोळे ननवलेच होते अगदी. 

 

ऊटीतील काही जुन्या इमारती (आता शासकीय कायाणलये आहेत या इमारतीमध्ये) 

 

 

 

उटीतील शेकडो वषण 
जुनी ईगजण(चचण) आणर् 
मसममतरी 
 

 

http://www.misalpav.com/node/33212
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हौशीने बांधलेली घरे आणर् 
तनगुतीने सजवलेल्या 
बागा!! 
त्यानतंरच्या वषी मैसूर-
बंगळूर केलं. तेव्हा 
नवर् याने ठरवली होती 
टे्रल. मैसूर स्टेशन ला 
चामराजनगर ची नतफकटं 

काढताना कळलं की कुठे जातोय. चामराजनगर मैसूरपासुन अदंाजे ६० फकमी दरू आहे. मैसूर चे महाराज चामराज 
वडयेार -९ यांच्या नावावरून या गावाचे नामालभधान झालेय. मैसूरहून लोकल ने इरे् पोचायला सुमारे २ तास लागतात. 
अनेक पाहण्यासारखी हठकाणे या गावापासून जवळ आहेत. लोकलमधला प्रवास ही मस्तच होता. आल्हाददायक 
वातावरणातली गाव, नतर्ली शेती आणण लोक हे सगळं पाहता आलं. चामराजनगर ला पोचल्यावर चामराजेश्वराच दशान 
घेतलं अन बाकी काही न पाहता नवर् याच्या आदेशाप्रमाणे नतर्ल्या बस स्टॅण्डला गेलो. 

चामराजेश्वराच मंटदर आणर् आवार. 
मंटदराच्या 
आवारातल्या 
लाकडी प्रततमा. 
जार्कारांनी 
याबद्दल जास्ती 
माटहती द्यावी. 

 

 

स्टॅंड वर बी. आर. हहल्स ची नतफकटं काटली. मधल्या काळात नेट मरत मरत का होईना र्ोडािार जीव धरून होत. 
त्या जीवावर र्ोड ंगुगललगं केलं तर कळलं की बी. आर. हहल्स म्हणजे बबललधगरी रंगनार् हहल्स हे एक अभयारण्य 
आहे. नतरे् आधी बफुकंग करूनच जावं लागतं आणण आम्ही तर कोणतंही बफुकंग केलं नव्हतं. म्हटलं बघू काय प्लान 
आहे तो. बस प्रवास सुरू झाल्यावर रजज मेलीच. बेस्टच झालं एकदम. दोन्ही बाजूला गदा हहरवी झाडी. मधूनच दशान 
देणारे वन्य प्राणी अस संुदर दृश्य होत सार. मध्येच केम्मन्गुडी फकंवा के.गुडी नावाची जागा लागली नतरे् उतरलो. 
अहो स्वगातलु्य जागा होती ही... 

िोटो पहा बरं. 
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हत्ती, हररण असे प्राणी फिरत होते नतरे्. जंगल टे्रल मात्र बंद ठेवली होती त्यानंी. इतकं माणसांची लभती न वाटणारी 
तरीही न माणसाळलेली जनावर पहहल्यादंीच पाहहली. जनावरांच्या जवळ जायच ंनव्हत. तरीही मी हररणाच्या पाडसाला 
हात लावनू जीवाची के. गुडी केली. 

नतर्ल्या ररसॉटा मध्ये जेवण केलं आणण खपू भटकलो त्या जंगलात. 
असंख्य आठवणी आणण वेगळाच अनुभव जवळ घेऊन आम्ही जायच्या 
तयारीत होतो. पण अहो नतरे् बस चे येणे जाणे काही खरे नव्हते. बस 
येते तेव्हा खरं. पण मग नतरे् एक स्वामीचं ं मंहदर होत त्या पारावर 
बसून बस ची वाट पाहण ंही एन्जॉय केलं. पढुल्या वेळेस हया भागात 
टायगर सिारीला नलकी येऊ अस ठरवनू बस पकडून परतलो. 
श्ींरगपट्टण मधल्या रंगनार्ाच मंहदर पाहण ं हयाच्याइतकाच फकंबहुना 
अधधकच आवडला हा ही अनभुव :) 

माझ्या सासूबाईंच ंआजोळ यल्लापूरला आहे. यल्लापूर हे कनााटकच्या उत्तर कन्नड जजल्हयातलं तालुलयाच हठकाण. 
काही ना काही कारणामुळे आमचं नतकड ेजाण ंहोतच असत. दरवेळेस आम्ही नॅशनल हायवे - १३ - अरबैल घाटमागे 
यल्लापूर ला जातो. एकदा असच पणजीसाबांना भेटायला जात होतो तर हेरंब रूट बदलून घेऊन गेला. तसाही अरबैल 
घाट महाबोर आहे त्यात त्या रस्त्यात भरपूर ट्राफिक असते हेवी लोडडे वाहनांची. म्हटलं बघू. तर हा इतका नयनरम्य 
रस्ता होता!!! काळी नदी रस्त्याला समातंर वाहते कदरा पयांत. कदरा गावात एक महामाया देवीच मंहदर आहे. मंहदर 
भव्य वगैरे नाही पण इर्ली एक पद्धत मात्र रोचक आहेत. इरे् काम होण्यासाठी देवीच्या दारात तोरणं/कमान बांधण्याचा 
नवस बोलतात. आणण यामुळे या देवीच्या दारात खपू सारी तोरण ंआहेत. 

र्ोडसंं पढेु गेल्यावर काली नदीवर बाधंलेलं कदरा धरण आणण 
जलववद्यतु वीज 
प्रकल्प आहे. 

कदरा प्रकल्प जरासा 
मागे जात नाही 
तोवर कैगा आणण 
NPCI ( Nuclear 

Power Corporation 

of India) ची हद्द 
सुरू होते. 
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नतर्ल्या गेटवरचे िोटो काढू हदले नाही सुरक्षा रक्षकाने. KGS समोरच्या छोटुश्या पोलीस चौकीत रीतसर तपासणी आणण 
नोंदी होऊन गाडीला पढेु जाऊ देतात. मग समोरचा घाट 
चढल्यावर एक पॉइंट येतो जेर्नू अण ूऊजाा प्रकल्प अगदी नीट 
हदसतो आणण ठीक तुमच्या डोलयावरून हाय टेन्शन पावर 
ट्राजन्स्मशन केबल जातो त्यावर मॉइश्चर असेल तर एक कॅ्रफकंग 
आवाज येतो तोही मस्त वाटतो ऐकायला. 

रस्त्यात 
अनेक छोटे 
मोठे धबधबे 
लागतात. 
                    
(अरंुद घाटरस्ता.) 
यल्लापुर च्या 
छोट्या खेडयात. 

(नाव ववचारू नका बॉ. नाही 
समजत अजनू) 
 

गावातल्या वीरभि महंदरातील 
मूती 
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आवारातला जनुाट खाबं.  

आता पाण्याच्या नळाचा आधार झालाय. 

साबांच्या आजोळच्या घरच्या दरवाज्यावरची 
कलाकुसर. 
यल्लापुरला यक्षगान नावाचा एक लोकनाट्याचा प्रकार 
प्रलसद्ध आहे. हदवाळी आधी ८ हदवस नतरे् यक्षगानाचा 
उत्सव असतो. आज्जेसासरे अगदी सत्तरीतही 
यक्षगानात काम करायचे. त्यांची खपू जनुी सामग्री.हे 

नैसधगाक रंगानंी रंगवनू खादं्याला बांधतात 

हे गळ्यातलं. 
 

हे मनगटाला बाधंायचं. हे नतरिळाच्या झाडाच्या काट्यांपासून बनवतात. 

 

ही सासं्कृनतक लशदोरी आणण अनुभव यानंी समदृ्ध होऊन घरी आले त्या ट्रीप मधनू. 

हल्लीच म्हणजे गेल्या सप्टजबरात अमतृसरात जाण ंझालं. हयाला कारणीभूत सवासाक्षी काकाचंा हा धागा. हा धागा 
आल्यापासून प्लॅन बनवून िायनली आम्ही अमतृसरात पोचलो. इर्ली सरप्राइज सहल मी ठरवणार होते. म्हणजे 
भटकंती + खादाडी + खरेदी असा जंगी प्लान मनात ठरवनूच आले होते मी. मस्त ननवातं अमतृसर पाहून, 

सुवणामंहदरात मार्ा टेकून आणण मुख्य म्हणजे खरेदी आटोपून आम्ही हॉटेलवर परततच होतो की एका 
सायकलररक्षावाल्याला सायकलररक्षा चालवण्यासाठी रस्ता पुरेनासा झाल्याने माझ्या नवर् याच्या पायावर सायकलररक्षा 
घालावी लागली. याला चालता येईनासे झाले. मग कसेबसे डॉककड ेजाऊन आलो. महान डॉक ने फॅ्रलचर बबलचर नाही 
असे साधंगतले. मलमपट्टी केली, पेन फकलसा हदल्या अन २४ तास रेस्ट घ्या म्हणाले. तरच वाघा बॉडार ला जाऊ शकाल. 
माझे मनचे मांड ेमनातच उरले अन सगळी इतर भटकंती रद्द केली. फकमानपक्षी अटारी-वाघा बॉडार बघनू यावे ही इच्छा 
होती. 

http://misalpav.com/node/30287
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मग नवर् याला संचारबदंी लागू करून मी अजनू र्ोडी खरेदी केली ;) . मी येईस्तोवर इकड े"बदला" घ्यायचे ठरले होते 
म्हणनू दसुर् या हदवशी मी लागू केलेली संचारबदंी रद्दबातल ठरवनू मला लोकल ने फिरायचयं आणण आपण जायचं असा 
खललता माझ्यापयांत आला. मी ववचार केला स्टेशनपयांत कारने जाऊ, काय ते लोकलने फिरू अन परत कार ने वापस. 
पायाला कमीतकमी त्रास. घाटे का सौदा नही हय. म्हणनू मग हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. स्टेशनवर याने डरेा 
बाबा नानक ची नतफकटे काढली आणण लोकलमध्ये बसून आणण लोकल सुटल्यावर मला दाखवली. पायाला लभगंरी 
लागलेला हा माणसू माझं न ऐकूनही माझं ऐकणार होता आणण मला िलत याच्या पायाच्या धचतेंमुळे नको होत. असो. 
आता उपायच नव्हता. गाडी सुटली होती. तर मग हा माझाच प्लान 
असल्याचे त्याच्यापासून लपववण्याचे ठरवनू मी प्रवास एन्जॉय करायचे 
ठरवले. 

डरेा बाबा नानक ला पोचेस्तोवर ही लांबच्या लाबं भातशतेी, त्याचा एक 
वेगळाच ओळखीचा सुगंध आणण गदा नीलधगरीची झाडी पाहून डोळे गागाार 

होतात. 
ही रेलवे लाइन (अमतृसर-
पठाणकोट लाइन) बब्रहटशकालीन 
आहे. िाळणी नंतर डरेा बाबा 
नानक ला स्टेशन बनवण्यात आलं. 

डरेा बाबा नानक मधील संध्याकाळ 

गावातले काही प्रधच 

 

 

नतरे् पोहोचेपयांत हेरंबचा पाय ऑलमोस्ट डब्बल सुजला होता आणण 
तरीही या बाबाला आराम 
करायचा नव्हता. गुरुद्वारात 
मार्ा टेकवनू त्याला हट्टाने 
नतरे्च बसवून आजबूाजूला 
काही वाहन हदसते का याचा 
मी शोध घेतला तर त्याचा 
ही पत्ता नव्हता. शवेटी एका 
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दकुानात एक पजंाबी मंुडा होता, त्याने त्याच्या लहानग्या बहहणीची सायकल हदली. त्या सायकल लाही बे्रक नव्हते. पण 
काही तरी साधन लमळाल होतं. प्रत्येक क्षणाला हा प्रवास अजनू उत्कंठावधाक होत होता. 
(त्या सायकल आणण त्या वीरजीचे िोटो वगैरे काढायचं सुचलंच नाही :( ) हया सायकल ने आम्ही डरेा श्ी चोलपरू 
पयांत गेलो. बॉडार जवळ खाजगी वाहन नेऊन देत नाही. चालत जावे लागते. पण BSF चे जवानांनी आमची स्पेशली 
हेरंबची हालत पाहून आम्हाला रे्ट बॉडारपयांत सायकल नेऊ हदली. मी पाहहलेली पहहली भारत-पाक सीमा!!!! BSF च्या 
एका जवानाने आम्हाला (त्याच्या) बायनोलयुलर ने पलीकड ेपाहू देखील हदले. अंगावर नुसते काटे आले. नलकी काय 
वाटलं हे शब्दातीत आहे. 

आपल्याकडलं 

 

पलीकडलं 

िाळणीच्या वेळी, भारत-
पाक सीमेजवळ ३ 
गुरुद्वारा होते ज्यानंा 
ऐनतहालसक आणण 
धालमाक महत्त्व होत. 
त्यातील २ आज 
भारतात आहेत तर एक 
पाफकस्तानात. हया 
पाफकस्तानातील 
गुरुद्वारात गुरु नानक 

देवानंी त्यांच्या आयुष्यातील अखेरची काही वषे व्यतीत केली. डरेा बाबा नानक आणण डरेा चोलसाहहब हया २ गुरुद्वारा 
भारतात आहेत. श्ी करतारपरूसाहहब ही गुरुद्वारा करतारपूर हया पाफकस्तानातल्या गावात असून, Army ने ही गुरुद्वारा 
फकमान पाहता यावी म्हणनू डरेा बाबा नानक-करतारपूर बोडार वर १९९८ साली एक viewpoint उभारून हदलयं. अनेक 
भाववक येतात आता दशान घेण्यासाठी. 

करतारपूरसाहहब ला मार्ा टेकवला, आणण श्ी चोलसाहहब ला आलो. नतर्नू बाहेर पडताना नतर्ल्या १-२ काकांशी बोलण ं
झालं. त्यातून त्या लोकाचें आणण BSF चे एकमेकांशी फकती छान सबंंध आहेत हे कळलं. त्या काकालोलस नी आम्हाला 
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मस्त धचडवून घेतलं आणण आम्ही परतीला ननघालो. पुढची स्टोरी नाही सांगत, पण यार आपली BSF आणण जवान खपू 
काही करतात सीमाचंं आणण लोकांच संरक्षण करण्यासाठी हॅट्स ऑि... (या स्टोरीज एका जवान लमत्रामुळे समजल्या. 
त्या कुठेही पब्लीश / स्पे्रड न करण्याच्या अटीवर सांधगतल्या असल्याने मी इरे् ललहीत नाहीये) 

हा अत्युच्च क्षण होता माझ्यासाठी त्याला तसाच ठेवण्यासाठी माझं सहलपुराण इरे्च र्ांबवते. पढुली सहल कुठे घडते 
ते बघचू. 

(नवर् याच्या पायाला फॅ्रलचर होत हे घरी आल्यावर पुन्हा चेकप केलं तेव्हा कळलं. त्यामुळे हया आणण एकूणच ट्रीप च ं
पूणां शे्य हे हेरंबला आणण म्हणनू हा लेख हेरंबला आणण त्याच्या सोलशकपणाला डडेडकेटेड. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ट्रॅव्हल टटप्स - प्रवासात लागर्ारे कपड े

हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े

 जजरे् जाणार आहात नतर्ल्या हवामानाचा अंदाज घेऊन प्रत्येक व्यलतीचे रोजचे कपड ेसोबत न्यावेत. 
 हहवाळ्यासाठी लोकरी टोप्या, स्वेटसा, मोठे जॅकेट्स. शलयतोवर लेयसा मध्ये कपड ेघ्यावे म्हणजे अचानक र्ंड-

गरम वाटल्यास उपयोग होतो. 
 टॉवेल फकंवा पचंा, अतंवास्त्र,े नॅपफकन. 
 सिारी, जंगलातले टे्रक फकंवा दगुाम जागचे प्रवास असतील तर आवश्यक तेवढेच कपड ेजे आपल्याला उचलता 

येतील असे कपड.े 
 फ्लोटसा, स्पोट्ास शुज, हॉटेलवर घालायला स्लीपसा, एक मजल्टपपाज स्काि्ा /स्टोल, शाल. 
 रात्रीचा प्रवास असेल तर पाघंरूण, अंर्रूण. 
 खास प्रवासासाठी लमळते तशी हवेची उशी. 
 वापरलेले कपड ेठेवण्यासाठी एखादे साडी कवर फकंवा चांगल्या प्लाजस्टक बॅग्स, जेणेकरून इतर कपडयानंा 

वापरलेल्या कपडयाचंी वास लागत नाही. 
 शलय असेल तर रोजच्या कपडयाचंी १ अशा प्रत्येक हदवसाच्या प्लाजस्टकच्या वपशव्या करायच्या. म्हणजे 

सगळे सामान उघडावे लागत नाही. आदल्या हदवशीचे कपड ेत्या दसुर् या वपशवीत ठेवायचे. 
 



पषृ्ठ क्र.101 

 

When Ratnagiri Calls - अर्ाणत आमची रत्नाचगरी वारी 
(लेणखका-पूवाावववेक) 

रत्नाधगरी, धचपळूण, पावस, गणपतीपळेु ही प्रलसद्ध हठकाणे याआधीही पहहली होती. पण तरीही रत्नाधगरीची ओढ कमी 
होत नव्हती, कदाधचत आमची दोघाचंीही पाळंमुळं नतर्ली आहेत म्हणनू असेल. कोकणात जाणार्या एसट्यांवरील (S.T. 

चे अनेकवचन) गावांची नावे पाहून ही सारी गावं आहेत कुठे, याचं माझ्या नवर्याला लहानपणापासूनच कुतूहल. माझ्या 
नवर्याचे पणजोबा रत्नाधगरीच्या अश्याच एका गावातनू पेणला राहायला आले ते आलेच. त्यानतंर कुणीही नतरे् फिरून 
गेलं नाही. ते 'केळशी' गाव पण शोधायचं होत. तो योग यावषी आला आणण आम्ही ननघालो. 

तारीख ठरली, त्या हदवशी आमच्या लग्नाचा वाढहदवस होता. दरवषी आम्ही पालीच्या बल्लाळेश्वराच्या दशानाला जातो. 
म्हणनू या वेळीही प्रर्म पालीला गेलो आणण कोकण प्रवासाचा श्ीगणेशा केला. 

टदवस १: 
पालीहून धचपळूणकड ेननघालो, वाटेतच परशुरामाचे मंहदर आहे. परशुरामाने समुि मागे हटवून ही 'कोकण भूमी' ननमााण 
केली असं म्हटलं जात. परशुरामाची माता रेणकुादेवीचे सुद्धा मंहदर आहे. काळ्या पाषाणातल्या या सवा मूती अनतशय 
देखण्या आहेत. नतर्नू ननघाल्यावर धचपळूणच्या आधी 'एकववरा' धाब्यावर जेवलो. जेवण चांगले होते. 

धचपळूणहून रत्नाधगरीकड ेजाताना सावड ेया गावाकडून एक रस्ता डरेवण कड ेजातो. सका सवाले वालावकरानंी नतरे् 
लशवरायाचें मंहदर आणण मठ बांधला आहे. नतरे् लशवरायाचं्या जीवनावर आधाररत लशल्पे उभारली आहेत. लहान मुलांना 
आवडले असे आहे. 

नतर्नू पनु्हा मागे येवनू रत्नाधगरीकड ेजाताना संगमेश्वर िाटा हदसतो नतर्नू आत संगमेश्वरमागे देवरुख लागते. हाच 
रस्ता पढेु कोल्हापूरकड ेपण जातो. देवरूखला माझी मैत्रीण राहते, नतच्या अनेक वषााच्या आग्रहास्तव नतच्या मोठ्या 
चौसोपी कोकणी घरात रात्री मुलकाम केला. देवरुख मध्येही राहण्यासाठी लॉज उपलब्ध आहेत. 

टदवस २: 
सकाळी लवकर उठून मालेश्वरला जाण्यासाठी ननघालो. मंहदराच्या रस्त्यावरच झाडातं लपलेले एक 'बोंड'े नावाचे छोटेसे 
गाव आहे, हे माझ्या नवर्याचे आजोळ, पण आता नतरे् त्यांचे कुणीही राहत नाही. श्ी क्षेत्र मालेश्वर हे सहयािीच्या उंच 
कपारीत लपलेले शंकराचे स्वयंभू स्र्ान आहे. मारळ या गावातून मालेश्वर मंहदराकड ेजाणारा रस्ता सषृ्टी सौंदयााने 
नटलेला, हहरव्यागार घनदाट जंगलातून जाणारा रस्ता आहे. मंहदरात पायर्या चढून जावे लागते. चढण्यासाठी साधारण 
अधाा तास लागतो. जसजसे वर चढू लागतो हवेतला गारवा जाणवू लागतो. चढताना अजजबात र्कवा येत नाही. वर 
एका गुहेत शंकराची वपडंी आहे. नतरे् ववजेचे हदवे नाहीत. समईच्या प्रकाशात आतले वातावरण अनतशय धीरगंभीर होते. 
गुहेत खपू र्ंडावा आहे. मंहदराच्या खालच्या बाजूला २०० िुट उंचीवरून पडणारा धबधबा आहे. बाराही महहने त्याला 
पाणी असते. आजबूाजूला नजर टाकल्यास वैष्णोदेवीला आल्यासारखा भास मला झाला. श्ावणात इर्ले ननसगा सौंदया 
बघण्यासारखे असते. मकर संक्रातंीला मालेश्वरला देवाचे लग्न असते, तेव्हा मोठा उत्सव असतो. 
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परतीच्या वाटेवर देवरुखकड े न जाता आंबव मागे रत्नागीरीकड े ननघालो. 
साधारण एक-दीड तासात रत्नाधगरी शहरात पोहोचलो. नतरे् लोकमान्य हटळक 
यांच्या जन्मस्र्ान स्मारकास भेट हदली. बाजूलाच असणार्या एका ब्राम्हण 
खानावळीत जेवलो. 

लगेच पावसकड े ननघालो. पावसला स्वामी स्वरूपानदं यांचे समाधी महंदर 
आहे. नतरे् खपूच शातंी लमळते मनाला. याचा अनुभव पूवीही घेतला होता. 
नतरे् भलतननवास आहे, ववनामूल्य व खपू चांगली राहण्याची सोय होते. परंत ु
एका खोलीत १० माणसे असे रहावे लागते. आम्ही गेलो होतो तेव्हा नतरे् १-२ 
शाळेच्या सहली आल्यामुळे गदी होती. त्यामुळे नतर्ूनच जवळ 'मुळे' याचें 
लॉज आहे, नतरे् राहायचे ठरवले. नतरे् जेवणाची सोय देखील आहे. 

पावसहून पढेु साधारण ७ फकमी वर पूणागड आहे. गावात खाली गाडी ठेवनू 
पायर्या चढून गडाकड ेजाता येते. पायर्या गावातनूच जातात. फकल्ला उंचावर 

आहे त्यामुळे खाली हदसणार्या समुिाचे अर्ांगरूप स्तब्ध करते. या गावातनूच एक मोठा बब्रज जतैापुरकड ेजातो, नतर्नू 
गोव्याकड ेजाता येते. 

पूणागडहून पावसकड ेपरत येताना एक रस्ता कशेळी कड ेजातो. नतरे् ८०० वषाापूवीचे कनकाहदत्य सूयामंहदर आहे. पण 
उशीर झाल्यामुळे आम्हाला नतरे् जाता आले नाही. नतर्ूनच पढेु आल्यावर डाव्या बाजूस एक रस्ता गणेशगुळे इरे् 
जातो. नतरे् ४०० वषे जनेु असे प्रलसद्ध गणपती मंहदर आहे. मंहदराच्या गाभार्यात लशळारुपी गणेश आहे. "गुळ्याचा 
गणपती पळु्याला गेला" अशी वदंता आहे. 

जसेजसे देवळाच्या जवळ वरवर चढू लागतो तसे एका बाजूला घनदाट झाडी आणण एका बाजूला खोलवर पसरलेला 
समुि, वातावरणातील शांतता आणण गारवा...एका वेगळ्याच दनुनयेत गेल्या सारख वाटत. देवळासमोर मोठा सज्जा आहे. 
नतर्नू खाली पहहले तर खोल घनदाट झाडी असलेली दरी हदसते. ती दरी 'जावळीचे खोरे' असल्याचा भास मला झाला. 
तेव्हा संध्याकाळचे ६ वाजले होते पण त्यामानाने खपूच काळोख होता. परतीच्या प्रवासात खपुच अधंारून आल होत. 
रस्ता अगदी ननमानुष्य, हदवे नाहीत, वस्ती नाही िलत समुिाची गाज जोडीला. त्यामुळे मला मनातनू र्ोड ंघाबरायला 
झालं. नतरे् कुणाला जायचं असेल तर पुरेसा उजेड असतानाच जावे. गणेशगुळेहून पावसला परत आलो. 

टदवस ३: 
दसुर्या हदवशी सकाळी पनु्हा रत्नाधगरीकड ेननघालो. वाटेत संुदर असा भाट्ये बीच लागतो. नतरे् झरी ववनायक मंहदर 
देखील आहे. नतंर आम्ही रत्नाधगरी शहरात िेरिटका मारला. पनतत पावन मंहदर आणण धर्बा पॅलेस (नतरे् आता 
शासकीय तंत्रननकेतन आहे.) बाहेरूनच पाहहले. नतर्नू रत्नदगुा (भगवती फकल्ला) पाहण्यासाठी गेलो. रे्ट वरपयांत रस्ता 
असल्यामुळे गाडी जाते. नतरे् भगवती मंहदर आहे. रत्नाधगरी शहराचे ववहंगम दृश्य वरून हदसते. गडाच्या खाली 
रस्त्यावरच सागरी जीव संशोधन कज ि व मत्सालय आहे. पण िारसे पाहण्यासारखे नाही. 

रत्नाधगरीहून आरे-वारे मागे गणपतीपळेु कड ेननघलो. समुिाच्या सोबत जाणारा हा रस्ता अनतशय संुदर आहे. हळूहळू 
ननसगा सौंदयााचा आस्वाद घेत घेत, िोटो काढत काढत आम्ही गणपतीपुळेला पोहचलो. (परदेशातील 'ओलशयन साईड 
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रोड' चे काय कौतकु असतं! पण हा 'आरे-वारे मागा, आणण पुढे उल्लेख केलेला 'दाभोळहून कोळर्र' मागे दापोली' आणण 
असे बरेच समुिाच्या बाजूने जाणारे रस्ते कोकणात आहेत. पण आपल्याला त्याच कौतकुचं नाही.) 

बीचच्या जवळ हॉटेलमध्ये रूम घेतली. फे्रश झालो आणण गणपतीच्या 
दशानाला गेलो. दशान झाल्यावर डोंगराभोवती प्रदक्षक्षणा घातली. प्रदक्षक्षणा 
मागा खपू छान आहे. मग बीच वर धमाल केली आणण रात्री जेवनूच रूमवर 
परतलो. गणपतीपळु्यापासून १ फकमी अतंरावर 'प्राचीन कोकण' नावाचे 
संग्रहालय आहे. इरे् ५०० वषाापवूीच्या कोकणातील ग्रामीण जीवनाचा देखावा 
३ एकर जलमनीवर उभारला आहे. आम्ही कोकणातच वाढल्यामुळे त्याबद्दल 
िारस कुतूहल नव्हते म्हणनू आम्ही ते टाळले. याववषयी अधधक 
माहहती इरे् लमळेल. 

टदवस ४: 
दसुर्या हदवशी सकाळी लवकरच पटापट आवरून जयगडकड ेननघालो. रस्त्यात मालगंुड लागले. नतरे् कवववया केशवसुत 
यांचे स्मारक आहे. जयगड जवळ येताच लाबंनूच JSW Power Plant हदसू लागला. JSW ने अनतशय संुदर असे गणेश 
मंहदर बाधंले आहे ते बघण्यासाठी नतरे् पोहोचलो. नतरे् सवाांनाच प्रवेश आहे. 
मंहदर तर अप्रनतम आहेच पण प्रवेशद्वार आणण आजूबाजूचे गाडान पण संुदर. 

नतरे् र्ोडा वेळ रजगाळल्यावर जवळच असणार्या 'जयगड' फकल्ल्यात गेलो. 
गडाची तटबंदी अजून मजबतु आहे. आधी पाहहलेला 'पणूागड' तसेच बाणकोटचा 
फकल्ला आणण हा 'जयगड' हे रूढार्ााने फकल्ले/गड वा जलदगुा नाहीत. गड हे 
नेहमी उंच हठकाणी असतात तर जलदगुा भर समुिात. पण हे फकल्ले समुि 
फकनारी बर्यापकैी उंच जागा बघून बांधलेले आहेत. आकाराने िारसे मोठे 
नसलेले हे फकल्ले 'कोट' या प्रकारातील आहेत. याचंा पवूी सागरी मागाावर टेहळणी करण्यासाठी वापर व्हायचा. बाकीच्या 
ऐनतहालसक वास्तु प्रमाणेच हे फकल्ले पण दलुाक्षक्षत आहेत. हे फकल्ले इतके मोलयाच्या जागी आहेत ववशेषत: 'पणूागड' 

अजनूही आपलं सागरी तटरक्षक दल त्याचा उपयोग करू शकते. त्यामुळे हे फकल्ले सुद्धा सुजस्र्तीत राहतील असं मला 
वाटत. 

जयगडहून िेरी बोटने 'तवसाळ' येरे् १५ लमननटातच पोहचलो. िेरी बोटने प्रवास 
करण्याचा हा पहहलाच अनभुव सुखावून गेला. 

नतर्नू अध्याा तासात 'हेदवी' 
आले. येरे् प्रलसद्ध दशभुजा गणेश 
मंहदर आहे. 
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मंहदरापासून साधारण ३ फकमीवर हेदवी बीच आहे. नतरे् 'बामण 
घळ' म्हणनू ननसगााचा चमत्कार दाखवणारे स्र्ळ आहे. समुिाच्या 
लाटानंी खडकामध्ये चीर केली आहे. लाट आली की पाणी त्या 
धचचंोळ्या भागात लशरते आणण जोराने उंच उडते. भरतीच्या वेळेला 
खरी गंमत आहे. 

हेदवीपासुन पढेु 
६ फकमी 
अंतरावर 
'वेळणेश्वर' हे 

शंकराचे पुरातन देवस्र्ान व संुदर समुि फकनारा आहे. यापुढे १६ 
फकमी अतंरावर गुहागर आहे. गुहागर येर्ील समुि फकनारा संुदर आहे. 
गुहागरला जेवलो आणण बीचवर सुरुच्या बनात बसून आराम केला. 

नतरे् 'व्याडशे्वर' हे शंकराचे परुातन मंहदर आहे. पण आम्ही गेलो 
नाही. 

गुहागर पासून जवळच असणार्या 'धोपावे' हून दाभोळला जाण्यासाठी पुन्हा िेरी बोटचा आधार घेतला. 
दाभोळपासून जवळचं चंडडका देवीचे नैसधगाक गुहेमधील मंहदर प्रलसद्ध आहे. परंतु संध्याकाळ होत आली होती, नतरे् 
उशीरा जाणे सोयीचे नाही. त्यामुळे नतरे् जाता आल नाही. पण पुन्हा कधीतरी जाणार हे नलकी. दाभोळहून दापोलीस 
दोन रस्ते जातात त्यापैकी आम्ही 'कोळर्र' मागे समुिकाठाने जाणारा रस्ता ननवडला. रस्त्यात 'बुरांडी' लागले. नतरे् 
पथृ्वीवर उभे असणारे 'परशुराम' यांचे मोठे लशल्प हदसले. ते पाहून र्ाबंलो. ती पथृ्वी आतनू 
पोकळ ठेवली असून आत दरवाजा बदं करून ध्यान करता येते. बाजलूा छानसे गाडान केले 
आहे. 

नतर्नू पढेु तामसतीर्ा म्हणनू प्रलसद्ध असणारे लाडघर लागले. समुिफकनारा अनतशय संुदर 
आहे. नतरे् WATER SPORTS आणण डॉजल्िन दशानाची सोय आहे. 

दापोलीला ४. ३० वाजता पोहचलो. शननवार होता त्यामुळे 'कोकण कृषी ववद्यापीठ पाहता 
आले नाही. खरं दापोलीत राहण्याचा ववचार होता, पण सुट्टीचा एकच हदवस लशल्लक होता. 
कुठल्याही पररजस्र्तीत 'केळशी'ला जायचेच होते. आणण रवववारी संध्याकाळ पयांत घरी 
पोहचायचे असे ठरवले होते. त्यामुळे आसुदचे केशवराज मंहदर, मुरुड-कदे इत्यादी काही 
हठकाणी जायचे रद्द करावे लागले. (आसुदला तर सकाळी लवकर जावे लागते कारण देवळाकड े जाणारा रस्ता दाट 
झाडीतनू जातो आणण वाहन बाहेर ठेवून पायी जावे लागते.) परतनू पुन्हा यायचे असे ठरवून हणे कड ेननघालो. 

हणे गावात लशरण्याआधीच उजवीकड ेएक रस्ता आंजलेकड ेजातो, नतर्ुन गाडी वेगात हाकली आणण 'सनसेट पॉइंट' वर 
धावत-पळतच पोहचलो. आणण नतर्नू हदसणारे दृश्य पाहून केलेल्या धावपळीचे सार्ाक झाले. संपूणा हणे बंदर, गाव, 

सुवणादगुा, दीपस्तंभ नतर्नू हदसते. बंदरात उभ्या असणार्या लशडाच्या मच्छीमार नौका खपूच संुदर हदसतात, लाईट 
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लागल्यावर तर जास्तच संुदर हदसतात. आंजलेला रात्री राहायचे ठरवले होते. पण अंधारून आल होत आणण पढुील रस्ता 
खराब आहे अस कळल,ं त्यामुळे पुन्हा खाली हणेकड ेआलो. हणे माझ्या आईचे आजोळ, पण आता नतरे् कुणी राहत 
नाही. त्यांच्या आंब्याच्या बागा असल्यामुळे िलत उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गावी येतात. बराच वेळ शोधाशोध केल्यावर एक 
बर्यापैकी हॉटेल सापडलं. रात्र झाली म्हणनू नाईलाजाने राहहलो. त्यामुळे जर कुणाला हणेला जायचं असेल तर एकतर 
आंजलेला रहा फकंवा मुरुडला. शाळेत असताना मी हणेला आजीसोबत आले होते. तजव्हाचं हणे आणण आताचं हणे यात 
जमीन आसमानाचा िरक जाणवला. सगळीकड ेगदी, अस्वच्छता, मासळीचा वास, लोकांच्या वागण्यातील तटुकपणा...मन 
खटू्ट झालं हणेचं पालटलेल रूप पाहून. 'गारंबीचा बाप'ू या पुस्तकातल्या वणानाप्रमाणे भासणारं, माडांच्या गदीत लपलेल,ं 

छोटी छोटी घर असलेल हणे गेलं कुठे? पण मासेपे्रमींसाठी हणे म्हणजे पवाणी आहे. याचे कारण हणे बदंर, मासे व्यापार 
जोरदार आहे. हदवसाला ४ कोटीची उलाढाल आहे म्हणे. ताजे आणण स्वस्त मासे इरे् लमळतात, इर्ल्या काही हॉटेलमध्ये 
फकंवा काही घरात ते मासे लशजवनू लमळतात. हणे हे उत्कृष्ट असे नैसधगाक बदंर आहे. तसेच नतरे् 'सुवणादगुा' हा सागरी 
फकल्ला आणण 'कनकदगुा' हा सागरी तटावरील फकल्ला आहे. कनकदगुा मध्येच दीपस्तंभ आहे. दोन्ही फकल्ले मी आधी 
पहहले होतेच लशवाय नतरे् जाण्यासाठी ननयलमत बोट-सेवा नाही त्यामुळे वगळूनच पुढे ठरवले. त्या फकल्ल्यात जायचं 
असेल तर स्र्ाननक कोळ्यांशी बोलून बोट घ्यावी लागते. 

टदवस ५: 
हणे गावातनू आंजलेकड ेजाणारा एक दसुरा रस्ता आहे तो पकडून आंजलेकड ेननघालो. रस्ता खराब आहे. 'आंजले' 

गावाची पाटी हदसली. एक रस्ता खाली बीचवर व गावाकड ेजातो आणण 
दसुरा रस्ता वर कडयावरच्या गणपती मंहदराकड ेजातो. मंहदराकड े
ननघालो, रस्ता कच्चा आणण अरंुद आहे. तरीही छान वाटत होतं. महंदर 
पेशवेकालीन आहे. मूती देखणी आहे. पररसर सुद्धा मस्त आहे. आंजले 
येर्ील समुिफकनारा संुदर आणण स्वच्छ आहे. 

आता िलत लमशन 'केळशी' बाकी होत. आंजलेहून र्ोड ेमागे फिरून 
केळशीकड ेननघालो. रस्ता जगंलातनू जाणारा, एकदम ननमानुष्य, आमच्या 
खेरीज दसुरे कुठलेही वाहन नाही, कसला आवाज नाही. दरूदरूवर काही 

आहे की नाही याचा अदंाज पण येत नव्हता. एक क्षण असं वाटून गेलं की आपण रस्ता चकुलो. मग हळूहळू छोटी 
छोटी गावं हदसू लागली आणण जीव भांडयात पडला. वाटेत वेगवेगळ्या प्रकारचे खपू 
पक्षी हदसले. एका झाडावर बसलेली खपू मोठी घार फकवा तत्सम पक्षी जवळून 
पहहला. 

अस्पलशात रस्त्याने केलेला हा प्रवास खरंच खपू ववलक्षण होता. आणण अखेर 
केळशीत महालक्ष्मीच्या देवळापाशी येवनू पोहचलो. १८ व्या शतकातील हे मंहदर 
आणण याचा पररसर शातं आणण संुदर आहे. महालक्ष्मी स्वयभुं आहे. देवीची 
खणानारळाने ओटी भरली. देवीचा आणण सोमनार्ाचा आशीवााद घेवून बाहेर पडलो. 
देवळाच्या बाजूनेच एक रस्ता वर याकुब बाबा यांच्या दग्यााकड ेजातो. याकुब बाबा 
हे लशवाजी महाराजांच्या जवळचे होते. त्याचं्या ननधनानंतर महाराजानंी हा दगाा 
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बांधला. दगाा र्ोडा उंचावर आहे. नतर्नू केळशीचा ननतातं संुदर, अर्ांग समुि फकनारा हदसतो. केळशी छोटेसे सुबक 
कोकणी गाव आहे. 

केळशीहून आम्ही आमचा परतीचा प्रवास सुरु केला. हा देव्हारे कड े
जाणारा रस्ता खपू खराब आहे. जवळपास बॉलसाईटच्या खाणी 
आहेत. धूळ उडवत खडखडाट करत चाललेले अनेक ट्रक रस्त्यात 
भेटले. काही वेळाने केळशी िाट्याजवळ येवनू पोहचलो. डाव्या 
बाजचूा रस्ता वेळास व बाणकोट कड े जाणारा होता. (वेळास हे 
आपल्या संुदर असा समुि फकनारा आणण नतरे् होणारा 'कासव 
महोत्सव' यासाठी प्रलसद्ध आहे. तसेच बाणकोट येरे् फकल्ला आहे.) 
आणण दसुरा रस्ता जातो देव्हारे व मंडणगडकड,े हा रस्ता आम्ही 
पकडला. 

देव्हारे गावाच्या पढेु आल्यावर उजव्या बाजूला झाडात लपलेले रस्त्यापासून खाली असलेले एक लशवमंहदर हदसले. गाडी 
र्ांबवली आणण पायर्या उतरून खाली गेलो आणण एकदम गारवा जाणवला हवेत. मंहदर कौलारू सुबक होत. गाभारा 
आणखी खोलवर होता. नतरे्च बाकावर बसून र्ोडावेळ आराम केला. बाजूच्या जंगलात झाडावंर माकड े उडया मारत 
खेळत होती. उठावंस ंवाटतच नव्हत. पण घडयाळाचे काटे म्हणत होते, 

'चला उठा, सुट्टी संपली!' 

 

पुन्हा प्रवास सुरु केला. मंडणगड, म्हाप्रळ, आंबेत, गोरेगाव अस पार 
करत मंुबई-गोवा हायवे वरून गाडी हाकली. माणगावला जेवलो आणण 
मग न र्ाबंता पेण गाठलं. प्रवास संपला होता पण इतके हदवस सतत 
सोबत करणार्या समुिाची गाज मात्र कानात घमुत होती. 
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मसटी पॅलेस – जयपूर 
(लेणखका- इशा१२३) 

राजस्र्ानच्या सहलीत एक एक हठकाण पहात आज जयपूर पहायला ननघालो होतो. राजस्र्ानची ही राजधानी प्राचीन 
इनतहास, कला, संस्कृती, परंपरा सगळ्यात अगे्रसर आहे. अनेकववध पयाटनस्र्ळ, ऐनतहालसक वास्त,ु लोककला, उत्तम 
कलाकृती यामुळे पयाटकांमधे अत्यतं लोकवप्रय असणार हे शहर पहायची उत्सुकता आम्हालाही होतीच. मु  ख्य आकषाण 
होते ते नतर्ले भव्य फकल्ले आणण वैभवसंपन्न राजवाड ेपाहणे. लसटी पॅलेस हे नतर्ले मु  ख्य आकषाण आहे. 

ठरल्याप्रमाणे शहरदशानाला ननघाल्यावर प्रर्म अमेर िोटा करून पुढच्या राजवाडयाकड े गाडी वळली. अबंर फकल्ला 
अपेक्षेपेक्षा जास्तच भव्य आणण देखणा ननघाल्याने आता लसटीपॅलेसबद्दल उत्कंठा वाढली. अंबर फकल्ला आता केवळ 
पयाटकांसाठी पे्रक्षणीय स्र्ळ आहे. नतरे् आता कोणी राहात नाही. मात्र लसटीपॅलेसचा काही भाग अजनूही राजपररवाराचे 
ननवासस्र्ान आहे. सवाई जयलसगं जव्दतीय या अमेरच्या राजाने १९३२ साली या राजवाडयाचे बांधकाम केले. नंतर 
आलेल्या राजानंी त्यात अजनू भर घातली. 

सकाळी अमेर साठी जाताना ज्या जुन्या जयपूरमधील रस्त्याने ड्रायव्हरसाहेबानंी गाडी नेली होती तोच भाग पनु्हा हदसू 
लागला. परत तेवढीच वाहतकूीची कोंडी, तीच गदी, गोंधळ पाहुन धास्तावलोच. सकाळी समग्र शहरदशानाचा ड्रायव्हर 
साहेबांच्या मनात आलेला ववचार पुन्हा आला की काय अशी भीतीयुलत शंका आली. पण टॅ्रफिकमुळे राजवाडयाच्या आत 
वळता येत नाही असा खलुासा झाल्यावर हायसं वाटलं. सकाळी आवडलेला हवामहल आता परत दशान देउ लागला. 
राजवाडयाचे प्रवेशद्वार समोर हदसत असूनही नतर्ल्या रागेंमुळे पोललसदादा काही आत लशरु देईनात, की रांगेत घेईनात. 
मग पुन्हा एक िेरी सुरू झाली. जवळपास पाऊण तास मनसोलत जनु्या शहराचे दशान झाल्यावर मात्र धीर खच ू
लागला. बाल मंडळ चुळबुळ करू लागले अन इकडची स्वारी डायवर साहजबाबंरोबर पुणेरी हहदंीतून पुण्याची टॅ्रफिक आणण 
जयपूरी टॅ्रफिक यावर तलुनात्मक चचाा करू लागली. मला मात्र हाताशी असलेला एक हदवस कसा पुरणार याची धचतंा 
वाटायला लागली. एव्हाना हदसेल त्या गल्लीबोळातनु सोयीचा रस्ता शोधत ड्रायव्हरने गाडी पुढं दामटण ंसुरू केलं. आता 
राजवाडयाची मागची लभतं, दसुर् या एका बाजचेू प्रवेशद्वार,् भाजी मंडई, होलसेल बाजार सगळ बघनू झालं. आता पुरेसं 
बघनू झाल्याने देवाला दया आली आणण राजवाडयात जायला एकदाचा प्रवेश लमळाला. गाडीतून पटकन उतरून मंडळ 
आत लशरले. समोरच मुख्य बत्रपोललया गेट हदसले. 

भव्य प्रवेशद्वारातनू आत लशरल्यावर राजवाडयाची इमारत 
हदसली. लाल रंगाच्या या पॅलेसचे बांधकाम 
वास्तुशास्त्राप्रमाणे केल गेलंय. पुढे त्याच्या चारही बाजूंनी 
शहर वसत गेलं. चिंमहल, मुबारकमहल, सुरजमहल, 

तारकटोरा, हवामहल, चांदनी चौक, जंतर मतंर, जलेब चौक 
आणण चौगान स्टेडडयम अशा अनेक वास्तु या लसटी 
पॅलेसमधे अंतभूात आहेत. सध्या मात्र यातील चिंमहालात 
राजपररवाराचे वास्तव्य आहे, तर बा  की भागात 
वस्तुसंग्रहालय आहे. इतर भाग शहरात समाववष्ट केलाय. हे 
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वस्तुसंग्रहालय व र्ोडा भाग पयाटकांसाठी खलुा ठेवलाय. 

राजवाडयाच्या आत प्रवेश केल्यावर समोर हदसतो तो मुबारक 
महल. (जालावरून साभार - Reference -

 http://images.travelpod.com) 

राजपररवाराला भेटायला येणार् या पाहुण्यांसाठी या महालाचा वापर केला जायचा. गुलाबी दगडातील अप्रनतम काराधगरी 
केलेली ही इमारत आकषाक हदसते. रजपतु, मुघल आणण युरोवपयन पद्धतीने याचे बांधकाम केलेलं आहे. सध्या याच 
वास्ततू राजकुटंूबबयांच्या वस्तूंचं संग्रहालय आहे. महाराणी गायत्रीदेवीनंी ननवडलेल्या संुदर वस्त्र, शस्त्र, आभुषण ंआणण 
इतर अनेक आकषाक गोष्टी या संग्रहालयात मांडलेल्या आहेत. यात पहहल्या दालनात राजा, राणी व इतर राजसदस्याचंी 
वस्त्र े ठेवलेली आहेत. राजाचे बारीक नक्षीकाम केलेले अंगरखे, सवाई मानलसगं यांचा पोलो ड्रसे, सोन्याच्या तारेत 
गंुिलेले, जरीकाम असलेले त्यावर मोती, कंुदनचे काम केलेले राण्यांचे घागरे, साडया सगळंच देखण.ं नजर ठरणार नाही 
असं बारीक भरतकामाचे नमुने अत्यतं सुरेख. असली अवजड वस्त्र ेकसे वापरत असतील देव जाणे. सवाई माधोलसगंांचा 
अवाढव्य अंगरखा अन तुमानीने तर एक आख्खी लभतं अडवली आहे. सवाई माधोलसगं उंचपुरे आणण दणकट शरीरयष्टी 
असणारे होते. २५० फकलो वजन असलेला हा उंचपुरा राजा त्याचे कपडहेी तसेच प्रचडं असणारच म्हणा. बघुन अचबंबत 
व्हयायला होतं. बाकी इतर कपडयात फकमती पजश्मना शाली, संगमनेरी ब्लॉक वप्रटंीगंचे नमुने, अंगरखे अशी सगळीच 
ननवडक संुदर वस्त्रप्रावरणे आहेत. एक एक दालन ननरखनू बघण्यात वेळ कसा गेला समजलेही नाही. इतरही अनेक 
वस्त,ू शस्त्र,ं दाधगने सारंच नेटकं मांडुन ठेवलंय. 

त्यानंतंरची इमारत म्हणजे हदवान-ए-खास. राजाच्या खाजगी वापराचे दालन. संगमरवरी िरशी, नक्षीदार कमानी, लाल 
गुलाबी छ्त, लभतंीवर केलेली पाढंर् या रंगातील नक्षी 
सारंच राजमहालाला साजेस.ं छतावरच्या मोठ्या 
झंुबरानंी महालाला देखण ं केलय. एक एक झंुबर 
मोठं आणण संुदर. 

 

(जालावरून साभार - Reference -

 http://siyag.net) 

त्याहूनही लक्ष जाते ते या महालाच्या 
प्रवेशद्वारापाशी ठेवलेल्या प्रचंड मोठ्या चादंीच्या 
पात्रांकड.े गंगाजली असा उल्लेख आहे नतरे् त्याचा. 

या गंगाजली अस्सल चादंीच्या बनवल्या गेल्या. तब्बल ४००० ललटर पाणी सामावणार् या ५.२ उंचीच्या या गंगाजली 

http://images.travelpod.com/
http://siyag.net/
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प्रत्येकी ३४० फकलो वजनाच्या आहेत. ही छान चकचकीत पात्र काचेच्या आत सुरक्षक्षत ठेवलेत. त्यामुळे नीट पाहताही 
येतात. 

त्यामागची कर्ाही नवलाची. सवाई माधोलसगंराजे हे 
िलत गंगेचे पाणी वपत असत. १९०१ मधे राजाला 
इंग्लंडचा राजपुत्राचे राज्यरोहणाननलमत्त इंग्लंडला 
येण्याचे आमंत्रण लमळाले होते. आता परदेशात जायचं 
तर हा ननयम मोडणार. मग ही गंगाजलीची शलकल 
लढवण्यात आली. बरं हे राजाचे जलपात्र! साधंसुधं 
कसं असणार? म्हणनू तात्काळ चादंीची १४००० नाणी 
ववतळवण्यात आली आणण ही दोन जलपात्र बनवनु 
जहाजाने पाठवली गेली. ही संुदर घाटदार जलपात्र 
आहेत मात्र छान. धगननज बकुमधे सवाात मोठी चादंीचे 
पात्र अशी त्यांची नोंद आहे. अशी फकती फकमती भांडी 

काळाच्या ओघात हरवली गेली असतील अस मात्र वाटुन गेलं. 

यापढुचा हदवान-ए-आमही (सभा ननवास) खासच. इर्ल्या लभतंी, छ्त अजनूच संुदर. सगळीकड ेलाल सोनेरी रंगाने केलेल 
नक्षीकाम अप्रनतमच. आता या महालाचा कलादालन म्हणनू उपयोग केला जातोय. चारही बाजूनंा राजाच्या पूवाजांची 
भव्य तलैधचत्र ंलावलेली आहेत. सवाई माधोलसगं, सवाई मानलसगं जव्दतीय इ.राजाचंी धचत्र ंआहेत. लशवाय जनुी पजहटगं, 

वस्त्र,ं जुनी हस्तललणखत ंइ. ठेवलेली आहेत. राजस्र्ानी, पलशायन, मुघल लमननएचर पजहटगंसुध्दा कमालीची संुदर आहेत. 
अगदी आजच सजवून ठेवल्यासारखा वाटतो हा भाग. नीट काळजीपूवाक जतन केल्याने समाधान वाटते. फकती अमूल्य 
खजजना होता या राजघराण्याकड.े तो व्यवजस्र्त जपलाय हे ववशेष. 

(जालावरून साभार - Reference -

 http://mw2.google.com) 

त्याहून खास म्हणजे राजाचे तख्त ए रावल. राजाची लोकांना 
भेटायला जाताना हत्तीवर बाधंायचे हे आसन. पालखीसारखाही 
याचा उपयोग केला जायचा. 

(जालावरून साभार - Reference - http://www.rajasthanvisit.com) 

http://mw2.google.com/
http://www.rajasthanvisit.com/
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महाराणी पॅलेस हा अजनु एक संुदर भाग. राण्याचें ननवासस्र्ान असलेला हा भाग आता शस्त्रांच्या संग्रहायासाठी वापरले 
जाते. यात सवाई रामलसगंना राणी ववलटोररया कडुन लमळालेली रत्नजडडत बदंकु ठेवली आहे. नजर ठरणार नाही अशा 
एकएक वस्तू पाहुन आता राजवाडयातील अजनु मुख्य वास्तूकड ेआम्ही वळलो. राजाच्या खाजगी वापराचा महाल, 

चंिमहल! सातमजली असलेल्या या इमारतीत आता राजाचे सध्याचे वंशज राहतात. खालचा मजला िलत पयाटकानंा 
पहायला खलुा आहे. 

इरे् जाण्यासाठी प्रीतम चौकातुन जावे लागते. मनात खपू 
पूवीपासुन िोटोत पाहहलेली एक गोष्ट इरे् पहायला 
लमळाली. ते म्हणजे अप्रनतम संुदर मयुर द्वार. हे इरे्च 
आहे हे आधी माहहत नव्हते. गाईडने हा भाग न 
दाखवताच आमची वरात नतर्ल्या दकुानात नेलेली. 
नतर्नू बाहेर आल्यावर सरळ बाहेर जायचा रस्ता त्याने 
गाठुन हदला. बाहेर पडताना काहीतरी राहहल्याचे वाटायला 
लागले पण नेमके काय ते सांगता येइना. एवढी माहहती 
गोळा करून अगदी हट्रप आखलेली अन नेमकं हेच सांगता 
येईना. शेवटी चौकशी कक्षाकड े ववचारलं की अजुन काही 

महाल आहेत का जयपूरात. पण तोही बाबा ववचारत पडला. तेवढ्यात लभनंतवर लावलेल्या िोटोकड ेलक्ष गेले आणण हेच 
ते पहायचे होते. आता तो बाबा हसला म्हणाला वो तो वपकॉक गेट अंदरही है देख ललजीये. आता नतफकट परत काढायच 
की काय? आत सोडतील कसं असा ववचार डोलयात आला. पण उदारपणे बबचार् याने जाइये जाइये केलं. पनु्हा आत 
लशरलो तर तो मघाचा गाइड उभाच त्याला म्हणालो, की हे कोण दाखवणार? दकुानाची घाई केलीस. मग परत 
चंिमहालाच्या हदशेने वळलो. आत प्रवेश केला तोच मुळी वपकॉक गेटनी. अप्रनतम संुदर नक्षीकाम केलेल हे प्रवेशद्वार 
उत्सुकतेन ननरखलं आणण केलेला खटाटोप सार्ाकी लागला. 

तेवढे एकच नाही तर अशी अजनू तीन प्रवेशद्वारं नतरे् पहायला लमळाली. चौकातील 
एकाबाजूला दोन व त्यांच्यासमोर अजनू दोन अशी चार प्रवेशद्वार आहेत. ही छोटेखानी 
दारं सुरेख राजस्र्ानी कलाकुसरीने नटवली आहेत. एक एक नक्षीकाम जवळून 
पाहण्यासारख ं आहे. जरा घाईतच असल्याने भराभरा िोटो काढले गेले. अजुन नेटके 
काढायला हवे होते असे नतंर वाटू लागले. पण तरी प्रत्यक्ष पहायला लमळाले ते बरे. हे 
राहहले असते तर नलकीच रूखरूख लागली असती. राजाच्या खाजगी महालाकड ेजाणारी ही 

चार प्रवेशद्वारं वैलशष्ठ्यपूणा आहेत. 
वषाातील चारी ऋतु सुसहय व्हावेत 
यासाठी चार महाल बाधंले गेलेत. 
चारी प्रवेशद्वारानंा वर सज्जे आहेत. 
त्यातनू आजबुाजुचा संुदर पररसर 
पहाता येतो. अर्ाात वर सज्जात 
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जायला पयाटकांना प्रवेश नाहीच. खालचा चौक मात्र पहायला लमळतो. 

(लोटस गेट व उजवीकडचे लहेररया गेट) 

यातील संुदर मोराची नक्षी असलेले वपकॉक गेट शरद 
ऋतुसाठी, लाटांचे अनुभव देणारे लहेररया गेट वसंत 
ऋतुसाठी, गुलाबपुष्प नक्षीचे रोझ गेट आणण कमळ असलेले 
प्रवेशद्वार उन्हाळ्यासाठी बाधंलेल्या महालाच्या प्रवेशासाठी 
आहे. अप्रनतम कलाकुसर त्याकाळातील कलेची, वैभवाची 

साक्ष देणारी. त्या कुशल काराधगरांचे आणण त्यांच्या कलेला 
योग्य वाव देणार् या रलसक राजपतु राजाचें आभारच ज्यामुळे 
हे आज सवासामान्याना अनभुवायला, पहायला लमळतयं. 

यानंतर बाहेर पडताना आधीच पाहहला होता तो बग्गीखाना 
भाग. त्याकाळातील बग्ग्या, पालख्या तसेच १८७६ साली 
राजपुत्र वेल्स याने भेट हदलेली जव्हलटोररया बग्गी नतरे् ठेवली आहे.       (रोझ गेट व वपकॉक गेट) 

 

                         एकाबाजलुा त्याकाळातील तोिा रांगेत ठेवल्या आहेत. 

 

त्या भागातच पारंपारीक कठपतुळीचा कायाक्रम चालू होता. रंगीबेरंगी 
नाचणार् या बाहुल्या बघण्यात मुलं रंगून गेली. 
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त्या कलाकारांच्या कलेला योग्य दाद देउन तपृ्त मनाने बाहेर पडलो. संुदर राजवाडा आता बघून झाला होता मात्र एक 
ववचार मनात आलाच. देखभालीच्या खचा काळाच्या ओघात अवा  लयाबाहेर गेल्याने या संस्र्ाननकानंी आपले महाल 
सरकारच्या ताब्यात देउन जनतेसाठी खलेु केले. त्यांच्या मनाला फकती यातना झाल्या असतील? अवघडच आहे असा 
ननणाय घेणे. महाराणी गायत्रीदेवीचं्या आत्मचररत्रात त्या आठवणीबंद्दल वाचल्याने हे जास्तच जाणवले असावे. 

पण एक झाले की त्यामुळे या भव्य वास्तू सुरक्षक्षत आणण सुजस्र्तीत हदमाखात उभ्या आहेत. अपेक्षपे्रमाणेच अजुन एक 
सुरेख राजवाडा पाहुन परत बाहेरच्या गदीत लमसळलो. पण लमळालेल्या आनंदापढेु या गदीचे आता काहीच वाटत नव्हते. 

Note: Some photos are from Internet and the purpose is only for Reference. We sincerely thank the sources mentioned 

above for these photos. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ट्रॅव्हल टटप्स - खास व्स्त्रयांसाठी 
हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े

 सावाजननक स्वच्छतागहृ वापरल्याने इन्िेलशन होऊ नये या दृष्टीने लायनसा, हटश्यूपेपसा, पेपरसोप, हँड 
सॅननटायजर. 

 सॅननटरी नॅपफकन्स, डडस्पोजेबल इनरवेअर, जललप्स, वपना, सेफ्टी वपन, पेपर स्पे्र. 
 एक हँडबॅगेत राहहल असं पाऊच - हयात िेसवॉश, कंगवा, पावडर, वेट वाईप्स, डडओ, सेफ्टी वपन्स, हटकल्या, 

इतर आवडीप्रमाणे सौंदया प्रसाधने, दाधगने इत्यादी. 
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अमेर िोटण अबंर ककल्ला - राजस्र्ान 

(लेणखका- इशा१२३) 

भारतासारख्या ववववधतेने नटलेल्या देशात सगळ्यात रंगीला, लोभसवाणा वाटणारा प्रदेश म्हणजे राजस्र्ान. रखरखीत 
उन आणण ओसाड वाळवंटात काहीसे भडक रंगीबेरंगी पोषाख, भव्य राजवाड,े प्रचंड मोठे फकल्ले, गोष्टीतल्या राजा राणीचे 
नकळत मनाला नतरे् जाणवणारे अजस्तत्व, सजवलेले उंट, उत्सव, लोककला, नतृ्य सगळेच मनोहारी! 

यात पयाट़कांचे खास आकषाण असते ते म्हणजे नतर्ले भव्य राजवाड.े रजपतू कलाकुसरीने सजलेले हे राजवाड ेअजनूही 
सुजस्र्तीत आहेत हे ववशेष! पयाटकांसाठी खलु्या असणार् या या राजवाडयांची नीट जपणकू केली गेली आहे शासनाकडून 
हे सुदैवच. शूर राजपतुी राजाचं्या नंतरच्या वपढ्यानंी ववरोधकाचें सामथ्या बघून अजस्तत्वासाठी त्यांच्याशी जळुवनु घेतले. 
आधी मुघल आणण नतंर इंग्रजी राजवटीशी जळुवनू घेतल्याने एकूणच त्यांचे नुकसान कमी झाले. वास्तुंची नासधसू न 
होता हठकठाक राहहल्या. पढेुही स्वातंत्र्यानतंर संस्र्ानांच्या ववललनीकरणामुळे या राजवाडयांचा देखभालीचा खचा अशलय 
होउन बसला. मग काही भाग स्वत:कड ेठेवून बाकी पयाटकासंाठी बघायला मोकळा केला. हेच राजवाड ेबघायची प्रचंड 
उत्सुकता होती. 

उदयपूरमधील लसटी पॅलेस, धचत्तोडगड बघनु आता आमची गाडी जयपूरकड े ननघाली. जयपूर, गुलाबी शहर! पाहण्याची 
उत्सुकता असतानाच लक्षात आले की आता हे शहर गुलाबी न रहाता ववववधरंगी झालंय. त्याहदवशी पोहोचेपयांत उशीर 
झाल्याने राजस्र्ानी संस्कृतीचे दशान घेण्यासाठी चोणखधाणीला मंडळ जाउन आले. 

दसुर् या हदवशी जयपूर शहरदशानाचा कायाक्रम आखण्यात आला 
होता. हाताशी वेळ कमी असल्याने त्या एका हदवसातच 
सगळी हठकाण,ं खरेदी आटोपायची होती. भराभर आवरुन 
कुटंुब गाडीत बसलही वेळेत. पहहले हठकाण होते ते जयपूर 
पासून ११ फकमी. लाबं असलेला प्रलसद्ध अमेर िोटा अर्ाात 
अंबर फकल्ला. (तोच तो जगप्रलसद्ध लसनेमा बाजीराव मस्तानी 
मध्ये बुंदेलखडंचा म्हणनू दाखवलेला फकल्ला) 

(जालावरून साभार - http://theholidayshoppe.in) 

वाटेत जाताना एक िोटो स्टॉप प्रलसद्ध हवामहलसाठी झालाच. जसा 
िोटोत आधी पाहहला होता नततकाच देखणा प्रत्यक्षातही हदसत 
होता. महालाचे सौंदया असलेल्या अप्रनतम कलाकुसरीच्या णखडलया 
अत्यतं मोहक. रस्त्यावरच्या लमरवणकुा राणीवशाला सहज पाहता 
याव्यात म्हणनु असलेल्या अनेक जाळीदार कोरीव णखडलया 
महालाचे सौंदया जव्दगुणणत करतात. आणण या णखडलयामुंळे हवाही 
खेळती राहते. 

हा शहराचा जुना भाग असल्याने इरे् मात्र गुलाबी लालसर इमारती 

http://www.misalpav.com/node/30654
http://theholidayshoppe.in/
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हदसत होत्या. िोटो काढून गाडीत बसल्यावरही बराच वेळ त्याचे दशान होत राहहले. कारण आख्खे जयपूर रस्त्यावर 
उतरल्यासारखे हदसत होते. एकुणच हॉना वाजवण्याची स्पधाा, गोंगाट यामुळे गाडीतील जनता आता चळुबळु करू लागली. 
मग ड्रायव्हर महाशयानंी, 'यहां तो ऐसा होता है, दसुरे रास्तेसे जाते तो जरा कम टॅ्रफिक होती' अशी मौललक माहहती 
हदली. मग बाबारे इकडून आणलंसंच का? तर म्हणे 'सोचा आपको सहर घुमाए.' नशीबाने र्ोडयावेळात रस्ता र्ोडा 
मोकळा झाला आणण गाडी रे्ट फकल्ल्याच्या पायथ्याशी पोहोचली. 

फकल्ला बराच उंचीवर असल्याने त्याची भव्यता नजरेस भरत होती. गाडीने वरपयांत जाता येते पण हत्तीवर बसुन 
राजेशाही र्ाटात जायचे असल्यास खालीच पैसे भरून जावे लागते. पण मी म्हणणारे उन, हत्तीच्या संर् गतीमुळे 
लागणारा वेळ, लशवाय हत्ती फकती वजन पेलु शकेल असा नवर् याने मला ववचारलेला कुजत्सत प्रश्न दलुाक्षनू गाडीनेच वर 
जायचा ननणाय अस्माहदकानंी घेतला. लाल झूल घातलेले रांगेत डुलत जाणारे हत्ती हदसत मात्र छान होते. बहुतांशी 
परदेशी पयाटकच रांगेत अन हत्तीवर हदसले. त्यांच्या चेहर् यावरही महाराजा असल्याचा भाव हदसत होता. 

आता त्या हत्तींना आणण गाडया जायला वेगवेगळे रस्ते 
असल्याने आम्ही त्या महाराजांपेक्षा िारच चटकन गड सर 
केला. फकल्ल्याचे भव्य प्रवेशद्वार नजरेस पडले. सूयााकड े तोंड 
करून असल्याने याचे नाव सुरजपोल आहे. हे प्रवेशद्वार 
ओल्यांडल्यावर मोठ्या पटागंणासारखा हदसणारा "जलेब चौक" 
लागला. गडाचे एकूण चार भाग आणण चार द्वारं आहेत पैकी हा 
पहहला भाग म्हणजे सैननकानंी एकत्र येण्याची जागा. आता हत्ती 
दसुर् या दाराने इरे् येताना हदसत होते. 

जयपूरमधील प्रमुख आकषाण असलेला हा फकल्ला मुघल आणण 
रजपतु स्र्ापत्यकलेचा संुदर लमलाप आहे. अकबर बादशहाच्या 
नवरत्नांमधे जागा लमळवलेला राजा मानलसगं (पहहला) याने हा 
फकल्ला २१ डडसजबर १५५० मधे बांधायला सुरूवात केली. अकबराची 
रजपतु राणी जोधाबाई हहचा हा भाऊ. पाढंर् या आणण लाल पत्र्रानंी 
बांधलेल्या या फकल्ल्याचे बांधकाम १५९२ मधे पूणा झाले. जलेब 

चौकातनू 
पुढचा 
भाग 
पहायला वेगळे प्रवेशद्वार आहे. मोघली पद्धतीचे बांधकाम, 

अप्रनतम कलाकुसर, रंगीत धचत्र ं असलेल्या या गेटवर 
गणपतीचे धचत्र असल्याने हा गणेश पोल या नावाने 
ओळखला जातो. राजाच्या स्वागतासाठी हे ववशषे द्वार. 
वरच्या जाळीदार णखडलयातंनू राण्या िुलांचा वषााव करीत. 

(जालावरून साभार - Reference -
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 https://upload.wikimedia.org/wikipedia) 

यात प्रवेश केल्यावर लागला तो हदवान-ए-आम. कोरीव खाबंांवर असलेला हा भाग तीन बाजूंनी मोकळाच ठेवलाय. 

 

 

 

 

 

 

 

(जालावरून साभार - http://amberfort.org/wp-content) 

त्याला लागून असलेल्या दैनहंदन कामकाजाच्या कचेर् या देखील संुदर आहेत. 

त्यानतंर लागतो तो हदवान-ए-खास. सुरेख मोझाइक टाइलने सजवलेला हा भाग खास पाहुण्यांसाठी असे. राजेसरकार 
खास पाहुण्यांना इरे् भेटत असत.. 

(जालावरून साभार - http://www.pinkcity.com) 

या हदवान-ए-खासच्या समोर असलेला भाग म्हणजे "सुखननवास". 
चंदनी दार आणण खेळत्या हवेसाठी ववशषे योजना असलेल्या या 
भागात राजा आपल्या आवडत्या राण्यांबरोबर सुखाचा वेळ व्यतीत 
करायचा. फकल्ल्याचा पढुचा आतील भाग हा फकल्ल्याची खरी शान 
आहे. सगळ्यात संुदर आणण प्रलसद्ध भाग आरसे महाल अर्ाात 
"लशशामहल". 
नतर्ल्या 

आरशांनी केलेली छ्तं आणण लभतंीवरील डडझाइन्स डोळ्यांचे पारणे 
िेडतात. आजही तो भाग नततकाच झगमगता आहे. गाईडने 
तत्परतेने नतर्ली जाद ू दाखवली. एक काडी पेटवताच 
अवतीभवतीच्या आरशात हजारो प्रनतबबबं पडून चादंण्या 
चमकण्याचा भास ननमााण झाला. ननव्वळ अप्रनतम! परदानशीन 
राणीला मो  कळ्या आकाशातील चादंण्याचा आभास ननमााण 
करण्याची ही खास सोय भलतीच संुदर. िुलानंा वेगवेगळ्या 
फकटकांचा आकार बेमालुमपणे देऊन कलाकुसरीची वैलशष्ठ्यपूणा 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
http://amberfort.org/wp-content
http://www.pinkcity.com/
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आकषाक रचना केली आहे.  

या महालासमोरची हहरवीगार बाग अजनुही टवट्वीत आहे. ही आराम बाग नावाने ओळखली जाते. छान गारवा जाणवत 
होता नतरे्. उन्हाळ्यात खरंच आराम वाटत असेल नतरे्. 

तशीच एक चादंणीच्या आकार असलेली बाग फकल्ल्याच्या 
मागे असलेल्या माओटा तलावात हदसते. राजाने काबुल 
युद्धाहुन परतताना केशर लागवडीसाठी बबया आणल्या होत्या. 
त्या लावायला ही बाग. 

 

फकल्ल्यावर राण्यांसाठी बसायला एक खास जागाही आहे. 
राजाच्या अनेक राण्यामंधे सवंाद व्हावा यासाठी नाव मात्र 
चुगली खाना. 

या लशवाय अनेक संुदर कलाकुसरीची पजहटगं्ज, धचत्र ं लक्ष 
वेधनू घेतात. सगळं रंगकाम भाज्यांपासून बनवलेले नैसधगाक रंग वापरून केलं आहे हे ववशेष. आता सगळा फकल्ला 
बघनू झाला होता. मुख्य म्हणजे मुलांनाही आवडला. ननघावे लागणार होते. २-३ तास फिरून अप्रनतम कलाकारी, 
कोरीवकाम बनघतले तरी समाधान होईना. मनात फकल्ल्याचे जे भव्य स्वरूप कजल्पत केले होते त्यापेक्षा बराच मोठा, 
संुदर आणण सुजस्र्तीतला फकल्ला पहायला लमळाला. युनेस्कोने हा फकल्ला जागनतक वारसा म्हणनू घोवषत केला आहे.. 

सगळा फकल्ला बघून परत बाहेर आलो. आता अजनू गदी 
जमली होती. शाळांच्या सहली आलेल्या हदसत होत्या. ती 
मुलं मोठ्या आनंदात रांगेत उभी होती. आता फकल्ला 
ननवातं बघण ंअवघड झालं असतं. त्याआधी बाहेर पडलो 
ते बरं झालं. 

मुघलांचा अफंकत असलेल्या व त्याच्या नवरत्नात स्र्ान 
लमळवलेल्या मानलसगं राजाचा इनतहास फकतपत आदशा 
असेल माहहत नाही. (स्वालभमानी राणा प्रतापलसगंशी हजल्द 
घाटीचे युद्धात हाच राजा अकबराचा सेनापती होता) मात्र 

त्याने बांधलेला हा फकल्ला भव्य, उत्कृष्ट काराधगरीचा नमुना म्हणनू बघायलाच हवा! 
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(जालावरून साभार - Reference -

 http://www.travel2india.com/monthly_newsletters) 

Note: Some photos are from Internet and the purpose is 

only for Reference. We sincerely thank the sources 

mentioned above for these photos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ट्रॅव्हल टटप्स - प्रवासातला खाऊ  

हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े

 कोरडा खाऊ - खाकरा, कणणक/राजधगरा/बेसन इत्यादी मधील १-२ प्रकारचे लाडू, चुरमुर् यांचा धचवडा, ज्वारी 
लाहयाचंा धचवड़ा, वाटी केलस, ललमलेटच्या गोळ्या, सुका मेवा, बबजस्कट्स, टोस्ट. 

 डब्यात नेण्यासाठी खाऊ - तूप पराठा रोल, तूप-साखर / गुळ-तपू पोळी रोल. वपचकू आणण जॅमचे पाउच 
सोबत ठेवायचे. मुलं बरेचदा खायला नाटकं करतात तजव्हा ननदान पोळी सोबत हे खाऊ शकतात. 
नतखटलमठाच्या परु् या, पराठे, झुणका, वपठल,ं िोडणीचा भात. 

 खाऊची लहानलहान पाफकटं करायची, रोज एक घेऊन बाकीचं रूमवर ठेवता येईल, म्हणजे वजन होणार 
नाही आणण सगळाच खाऊ एकावेळी उघडायची गरज नाही. 

 संूठ, गूळ, तूप एकत्र करून छोट्या गोळ्या सोबत ठेवू शकता. रोज सकाळीही गोळी घ्यायची लहान मोठे 
सगळ्यांनीच. हवाबदलाचा िार त्रास होणार नाही. 

 

http://www.travel2india.com/monthly_newsletters
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सहल गार्ी! 
(गाणी संकलन- अनाहहता । मांडणी- स्वाती हदनेश) 

साधारण डडसजबर सुरू झाला की शाळेचा लशपाई एका हदवसाच्या सहलीची नोटीस घेऊन येई. वगाात नुसता दंगा होत 
असे. एकदाचा तो हदवस उजाड.े घरून पुरीभाजीचा डबा, रसना सरबत, िाइव्ह स्टार चॉकलेट असा खाऊ घेतला जाई. 
पाण्याची बाटली, ललमलेटच्या गोळ्या न ववसरता घेतल्या जात. पहाटे सहा,साडसेहाच्या सुमाराला शाळेपाशी बस येणार 
असायची. बहुतेक सगळे जण वेळेआधीच ग्राउंडवर पोहोचलेले असायचे बाई हजेरी घ्यायचा पण कोणीतरी एखादा उशीर 
करायचाच. त्या काळी काही मोबाइल्स नव्हते आणण िोनही घरोघरी नसत. मग त्या उलशरा येणार् याची वाट पाहताना 
वपकननकच्या वाटेवर त्याची /नतची काय आणण कशी वाट लावायची याचे बेत आखले जात असतानाच तो उलशरवाला 
प्राणी अवतीणा व्हायचा. सगळे बसमध्ये चढायचे. गणपती बाप्पा मोरया! च्या गजरात बस सुरू व्हायची. णखडकीतनू 
बाहेर बघण्यापेक्षा बसच्या मधल्या जागेत एकत्र दंगा करण्यातच जास्त मजा वाटायची. दोन तट पाडून गाण्याच्या 
भजडया नाहीतर खास अशी वपकननक साँग्ज यांनी बस दणाणनू जायची. 

 

पूवीच्या काळी मोटारगाडयामंध्ये रेडडओ, टेपरेकॉडार एवढे ववपुलतेने नसत. सीडी प्लेअरचा तर जन्मच झाला नव्हता. 
आधी मोटार गाडयाच सामान्य माणसाकड ेववपुलतेने नसत. एवढेच काय जव्हडडओ कोचने जाणारी मंडळीही िार कमी 
असत. शाळा, कॉलेजच्या वपकननकला, ट्रीपला जाताना बस अर्ाात लाल डबाच असे नेहमी. अशा वेळी सहलीला जाताना 
अर्ाातच भजडया खेळत आणण खास अशी वपकननक साँग्ज गात दंगा करत सगळे सहलीचे हठकाण येईपयांत घसे बसवनू 
घेत असत. सहलीची हठकाणेही तासादोनतासात पोहोच ू अशी असत. त्या काळी ठाण्यातनू ओवळ्याला, येऊरला, 
पोखरणच्या जंगलातही सहली ननघत. त्यातीलच मंुबई दशान, कणकेश्वर, अललबाग, फकहहम बबच, गोराई बबच, नेहरू 
सायन्स सजटर,आरे लमल्क कॉलनी, णखडकाळेश्वर ही काही वानगी दाखल हठकाणे- 
"गल्यान साखली सोन्याची ही पोरी कोनाची" हया गाण्याने बहुदा सुरूवात होत असे. मग लगेच कुणाला तरी सोन ू
आठवे आणण सुरू होई, 

सोनु तुला सोन्याची माळ घे 

सोन्यापरी लेडीज घडयाळ घे 

टेरीकॉट्ची साडी घे गोल गोल 

आतातरी माझ्याशी गोड बोल 

सोनूला गोड बोलायला लावनू गाडी लाल पागोट्याकड ेवळे.. 

लाल लाल पागोटं गुलाबी शेला... 
धचटं्यादादा गेला... जीव झाला यडा... 

धचटं्यादादाला घालवून हदलं एकदाच ंकी दांडयावरून नवरा यायचा.. 
या गो दाडंयावरनं नवरा कुणाचा येतो.. पार अगदी दारुगोळे उडवेपयांत वरात चालू रहायची. मुलं बसच्या मधल्या 
भागात नाचायला सुरूवात करायची. धमाल यायची. 
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नाचनू ,गाऊन दमलं की मग मालाडच्या म्हातार् याची शेकोटी पेटायची. हा म्हातारा मालाड पासून सातार् यापयांत 
कोणताही असायचा पण शकेोटी मात्र पेटवायचा आणण शकेोटीला येताना सगळं वर् हाड घेऊन यायचा. 

दत्त दत्त.. दत्ताची गाय.. यायची. तर कधी बबलनची नाधगन यायची 
मेरी तुझे केस लांब लांब लाबं 

जवळ नको येऊ तझेु पापा बघतात.. हे गाण ंगोव्याला ट्रीप जात असेल तर हमखास अगदी म्हटलं जायचचं.. 
आणण कुठे अक्षी बबच,फकहहम बबच,अललबाग, गोराई बबच..(हो, त्या काळी गोराई बबच हे शाळांच्या सहली नेण्याच ंहठकाण 
होतं.) अशी कुठे बबचबर सहल असली की मग हटकून 

इन द मॉननांग,इन द मॉननांग, इन द मॉननांग बाय द सी... हे गाण ंझालंच पाहहजे. 

हीच माझी ,हीच माझी, हीच माझी सुशीला 
मला एकट्याला सोडून ती गेली स्वगााला.. 
अशी त्या सुशीलाची आळवणीही व्हायची. 

बसमध्ये कोणी संध्या नावाची मुलगी असेल तर 
संध्याकाळी संध्याकाळी, 
संध्या काळी का काळी? 
हे गाणहंी हमखास असायचं. 

मालवण पाण्यामध्ये फकल्ला, 
लशवाजी आत कसा लशरला... 

अशी लशवाजी महाराजां बरोबर मालवणच्या कुठल्याशा जलदगुाावरची सिर घडवली जायची. पण हया सिरीचे वेळी 
महाराज अगदी सौंगडी झालेले असायचे, म्हणनू मग त्याचंा असा एकेरी उल्लेख कुणाला खपुायचा नाही. 
अशी सगळी गाणी चालू असताना 
हहल हहल पोरी हहला व्हायच ंआणण हहची चाल तुरुतुरू.. म्हटलं गेलं नाही तर िाऊल धरतील की काय? असं वाटावं 
इतकं ते गाण ंमस्ट होतं. 

मग यमुनेच्या तीरावरचे बुलबुल यायचे.. 
यमुनेच्या तीरी फकती बुलबुल असतील बुलबुल असतील बलुबुल असतील वकृ्षावरती हो 
एक तरी दोन तरी तीन तरी असतील चार तरी बलुबुल हो. 
चार तरी पाच तरी सहा तरी असतील सात तरी बुलबुल हो... 

असे फकती बुलबलु आणायचे तेवढे आणनू त्यानंा तीरावरून फकती वेळ उडू द्यायचे नाही हयाचे गणणत करता करता 
कधी तरी बाई नाहीतर सरांचा आवाज येई.. चला आता आवरा, आपलं उतरायचं हठकाण जवळं आलं.. हे उतरण्याचं 
हठकाण म्हणजे कोणतं ररसॉटा नाहीतर अ ॅम्युझमजट पाका  नसायचं. असं काही असतं हेच मुळात माहहत नव्हतं. सहलीचं 
हठकाण म्हणजे समुिफकनारा, येऊर सारख्या डोंगरावरचं जगंल नाहीतर लोहगड सारखा फकल्ला असंच काहीतरी 
असायचं.. त्यामुळे मग नवीन उत्साहात सहलीच्या हठकाणी उतरताना पुढचे खेळ, फिशपाँड यांची आखणी व्हायची. 
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हदवसभर असं मनमुराद हंुदडून नवीन उत्साह आणण उजाा घेऊन परत बस मध्ये चढताना मग भजडया खेळायला 
कोणीतरी सुचवायच ं. पण र्ोडया वेळाने मग हदवसभराचे लशणलेले शरीर आणण ताजेतवाने मन घेऊन एकेक जण 
पजगायला लागायचा. हया सहलगाण्यातंनू आपल्यापकैी अनेकांच्या शाळा, कॉलेजच्या हदवसाच्या आठवणी ताज्या होतील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बचके रेहना अर्ाात प्रवासातली सरुक्षक्षतता 
हॉटेलमधील वास्तव्य 

 रहाण्यासाठी हॉटेल लसलेलट करताना ते भरवस्तीतले बघावे. र्ोड ेअधधक पैसे गेले तरी चांगले ररव्हयू बघनू 
घ्यावे. ववशषेतः एकटं रहायची वेळ आल्यास. 

 रुम सजव्हाससाठी वेटरला एकटी असताना आत रूममध्ये बोलव ुनये. आत आल्यास दार उघड ेराहू द्यावे. 
 रूमला गॅलरी णखडलया असल्यास बंद करुन घ्याव्या. 
 एकल प्रवासात तमु्ही दर हदवशी कुठे असालयाची हॉटेल व िोन नं सह यादी घरातील कोणाकड ेतरी 

असावीच. 
 एकटी फिरत असताना शलयतो पजब्लक ट्रान्सपोटाचा वापर करावा. 
 देस तसा भेस करावा! उगाच लोकाचें लक्ष वेधनू घेणारे तगं कपड ेइ. केवळ परदेशी आलोय म्हणनू घालू 

नयेच. 
 भारतात प्रवास करताना गळ्यात एखादे खोटे मंगळसूत्र तसंच देशाबाहेर एखादी खोटी अंगठी पण एक 

सुरक्षक्षतता हत्यार बनते!! 

हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े
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मनमोर हुआ मतवाला 
(लेणखका - सुरन्गी) 

वल्डाकप मधला भारत-पाफकस्तान सामना पाहून झाल्यावर पढुचा साउर् आफफ्रकेबरोबरचा सामना होता मेलबनाला. 
मधल्या काळात अॅडलेडच्या भवतालात फिरताना जॉजा वाईल्डलाईि पाका , अॅडलेड येरे् भेट देणार होतो. 

नतर्ले मुख्य आकषाण होते, 'कोआला हधगगं'. म्हणजे त्याला 
बाहुपाशात घेऊन तुम्ही िोटो काढू शकता. हा प्राणी 
ऑस्टेललयाचे प्रतीक समजले जाते. त्याची नखे आणण दातही 
छान टोकदार असतात. त्यामुळे त्याला त्यावेळी सतत 
ननलधगरीची पाने खायला देतात. 

कोआला ही एक अस्वलाची प्रजाती असून ऑस्टे्रललयातील 
मूळ रहहवासी मानली जाते. मोठ्या डोलयाचा ठज गू असा हा 
प्राणी शाकाहारी असून, कान्गारुप्रमाणेच वपल्लू पोटावरील 
वपशवीत ठेवतो. कान गोल आकाराचे, नाक गोळ्यासारखे, 

डोळेही गोलवटच, शेपटू नाही, रंग चदेंरी राखाडीपासून 
तपफकरीपयांत कोणताही असू शकतो. हदवसाचे २० तास झोपेत घालवणारा हा प्राणी आहे. सहा-सात महहन्यापयांत बाळ 
कोआला आईचे दधू वपतात, नंतर शाकाहारी असल्याने गवतासह सवा झाडपाला खात असले, तरी ववशषे आवडीचे खाद्य 
म्हणजे ननलधगरीची पाने. बरेचदा या पानातंील अंमली पदार्ामुळे ते णझगंलेले आढळून येतात. मध्येच जागे झाले तरी 
मस्त डुरकाळ्या देतात, हो...हो...डुरकाळ्याच त्या. 'डुररऽऽ डुरररऽऽ डुरररररऽऽ' अशा दीघा डुरकाळ्या देत पनु्हा झोपी 
जातात. जसे एखादा दारुडा मध्येच शुद्धीवर येऊन काहीतरी बोलतो, त्याचा आवाज आधी मोठा असतो आणण नतंर परत 
बेशुद्धीत जाताना जसा लहान होत जातो त्याप्रमाणेच अगदी यांच्या डुरकाळ्या कमी कमी होत जातात. नतंर कांगारू 
आयलंडच्या जंगलात हे प्रत्यक्ष पाहायला तर लमळालेच पण अशा स्वतंत्र रहाणार्या आणण झाडावर जवळ जवळ बारा-
तेरा िूट उंचीवर झोपलेल्या कोआलाचे िोटोही मला घेता घेता आला. 

यानंा ऑस्टे्रललयाचे प्रतीक (symbol of Australia ) म्हणनू ओळखले जाजते. स्मतृीधचन्हे 
म्हणनू यांचीच उपजस्र्ती असते, तर प्रयेक झू आणण वाईल्डलाईि पाका  मध्ये हे असणारच. 
या पाका  मध्ये कोआला हधगगंची परवानगी आहे. बाकी तोरांगा सारख्या लसडनीच्या मोठ्या 
झू मध्येपण ही परवानगी नाही. नतरे् प्रत्येकी ४३ ऑस्टे्रललयन डॉलसा इतकी िी असूनही 
कोआलाला लांबनूच पहावे लागते. शननवार, रवववार आणण सुट्टीच्या हदवशी येरे् गदी असते. 
आम्ही शुक्रवारी दपुारी नतरे् गेलो असल्याने एखाद दसुरा पयाटक सोडता नतरे् कोणीच 
नव्हते. ररसेप्शनकाऊंटर, स्मरणवस्तूंचे दकुान आणण आईस्क्रीम ववक्री एकाच जागी चालू 
होती. कॅमेरामन तयार होते. 

आम्ही प्रत्येकी १५ ऑस्टे्रललयन डॉलसाची नतफकटे घेऊन आत प्रवेश केला. दोन्ही बाजलूा दाट 
झाडी होती आणण मधनू लसमजटने ललपंलेली साधारण तीन िुटांची उताराची पायवाट. र्ोड ं
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पुढे एका वळणावर टणाटण उडया मारत पंचवीसेक कागंारू आमच्या हदशेने झेपावत आले. एक क्षण र्बकलोच! पण 
तेही आमच्याजवळ येऊन र्बकले. आतापयांत बरीच वाईल्डलाईि पाका  
पालर्ी घातलेल्या वधानने आपल्या सॅकमधून बबजस्कटाचं्या मोठा पुडा, 
नून्गने बे्रडजस्टकचा पुडा हातात घेतला आणण आम्हाला खणुावले. आई 
एखादा खाऊ वाटताना मुले कशी एकामागोमाग येतात त्याप्रमाणे ती 
सारी कुटंुबे खाऊ घ्यायला येत होती. आम्हीपण इतके रमलो की 
पाउण तास नतरे्च गेला कारण मग त्यांच्याशी गप्पा झाल्या, दोस्ती 
झाली, िोटोसाठी पोझ देणे झाले. शेवटी वधानने पुढे ढकलले. "आत्या, 
आपण दपुारी आलोय, संध्याकाळी बदं होईल, मग काय पाहशील?" तरी 
बरं, नतर्ली संध्याकाळ साडआेठ वाजता उतरायची. पाय ननघत नव्हता 
तरी पढेु ननघालो. पढेु गेलो तर काहीजण वपजंर्यातही होते. त्यानंाही खाऊ देऊन ननघालो. नतरे् काहीजणी बाळानंा दधू 
पाजत होत्या. 

पुढे वेगवेगळे पक्षी 
मोठमोठ्या वपजंर्यात 
ठेवलेले होते. त्यात पंचरंगी 
पोपट, पांढरे पोपट, 

वटवाघळं, पाढंरे आणण 
राखाडी गरुड, चॉकलेटी 
बदकं, खडंया होते. 

 

 

एका तलावात मासे पकडणारे 
मोठे पाढंरे, राखाडी पारवे, राखाडी 
रंगांच्या वपसावंर काळे हठपके 

आणण गुलाबी पाय, वपवळ्या चोची 
असलेली बदकं, लाल चोचींचे काळे 
राजहंस, काळे पाढंरे काळ्या, बारीक 

चोचीचें गुलाबी पायाचें नाजकू बगळे, 

काळे पाढंरे काळ्या िताडया 
चोचीचेंच पण लांबसडक गुलाबी 
पायांचे मोठे बगळे, काळे पांढरे 
काळ्या िताडया चोचींचेच पण 
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मळकट पांढर्या आपले नेहमीचे बगळे, करकोचा, पजजग्वन फकतीतरी प्रकारचे पक्षी. काही वपजंर्यात तर काही स्वतंत्रपणे 
फिरत असलेले. 

इमूपण होता. इमूची मादी अंड ेउबवीत बसलेलीही पाहायला लमळाली. 
एका इमूने तर बबस्कीट खाता खाता माझ्या हाताचा मुकाही घेतला. 
इमूच्याच प्रजातीतील पण अनतशय सुरेख हदसणारी रंगीबेरंगी एक 
प्रजाती cassowarry ही पाहायला लमळाली. Cassowarry ही माझे 
क्षेमकुशल ववचारायला पुढे आला होता. त्याच्याकड े पाठ होती माझी. 
वेळेवर लक्ष गेले म्हणनू बरे. मी पटकन बाजलूा झाले तर वधानची 
हटप्पणी, "अग आत्या, आत्ता तझु्या गालाचा मुका घेतला असता 

त्याने. तू चुकवलास." मग त्याच्याशीही गप्पा झाल्या. 

याची अजूनही एक 
प्रजाती नतरे् होती. 

एक वपसारा झडलेला 
बबच्रारा मोरही 
पाहायला लमळाला. 
त्याची समजतू 
घालत मी मी 
त्याच्यासोबत बोलत 

होते. बाकीचे पुढे चालले होते. 

इतलयात अरुलने मला हाक मारली. "आत्या, इकड ेया ना. याच्याशी बोला ना. हा बघा कसा झोपनू आपल्याकड े
बघतोय. त्याला उठायला सागंा ना." 

"कोण रे, कोण आहे?" म्हणत मी त्याच्याकड ेपहहले. त्याने िलत वपजंर्याकड ेबोट दाखवले. पढु्यातल्या झाडाच्या 
हहरव्या पानाआडून एक हहरवाच डोळा आमच्याकड ेएकटक पाहत होता. 
"अरे, तू त्याच्या झोपायच्या वेळेस आलास तर तो कसा उठणार?" असे अरुलला सांगत मी पढेु झाले. काय उमदे 
जनावर!! झोपलेल्या अवस्रे्तला काळाशार मखमली रंगाचा, सडपातळ,पाढंर्या शुभ्र लमशा असलेला धचत्ता मान उचलून 

आपला एक हहरवागार डोळा रोखनू, आमच्याकड ेपाहत होता. 
काय सौंदया! काय सौंदया! मंत्रमुग्ध करणारे दैवीसौंदया. क्षणभराने 
मला वाचा िुटली. "फकतीसुरेख आहेस रे तू!! पण उठलास तर 
अजनू छान हदसशील ना?" आणण काय आश्चया? तो उठला आणण 
अरुल, वधानच्या लखलखलेल्या कॅमेर्यात कैद झाला. 

त्याचे आभार मानून त्याला पुन्हा झोपायला सोडून आम्ही पुढे 
सरकलो. आम्ही ज्या कोआलाला खास भेटण्यासाठी आलो होतो 
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तो आणण त्याचे कुटंुबीय मात्र गाढ झोपले होते. त्यातले काही नुकतेच झोपेतनू जागे होत होते आणण पनु्हा डुरकाळ्या 
देत झोपी जात होते. वेगवेगळ्या प्रकारची माकड ेआणण लमरकॅट आमच्या मनोरंजनासाठी उतावीळ झालेली होती. 

  

आराम करणार्या सुसरी, मोठ मोठे सरड,े कासवे पाहत पहात पढेु गेलो. 
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आता सामोरे आले ऑस्टे्रललयन पेललकन. अनतशय संुदर पक्षी. बदकाच्या प्रजातीतला की बगळ्याच्या प्रजातीतला? की 
दोन्हीचा संगम? कारण याचे पाय बदकासारखे तर, मान आणण चोच बगळ्यांसारखी. पांढरी आणण चॉकलेटी वपसे, लांब, 

फिलया गुलाबी रंगाच्या चोची. मोठे गोल डोळे. अजजबात न घाबरता तेही पढेु आले. 

दोन उंटही होते नतरे्. लहान वयाचे नर मादी. त्या सगळ्यांच्याबरोबर गप्पा 
मारत मारत पढेु गेलो. म्हणजे गप्पा मी एकटीच मारत होते. पण आमच्या 
उंटानेही र्ोडया गप्पा मारल्या त्याच्याशी. 
इतलयात एक लांडोर भेटली. एकटीच चालली होती. म्हटलं, "काय ग तुझा 
सखा कुठे गेला?" तर बबचारी नाराज होऊन ननघनूच गेली. 

र्ोड े पुढे जाताच तीन 
रस्ते एकत्र लमळत होते. 
नतरे् आपोआपच मोकळी 
जागा तयार झाली होती नतरे्च नतचा सखाही भेटला. डौलदार 
वपसार्याचा घोळ सावरत उभा होता. मोर! कसला देखणा पक्षी.नुसता 
उभा होता तर इतका सुरेख हदसत होता. आम्ही जवळ गेलो तर तो 
हळू हळू पुढे चालू लागला. मी त्याची ती डौलदार चाल पाहत स्तब्ध 
झाले. एखादी नऊवारी पठैणी, बालगंधवाांच्या पद्धतीने म्हणजे पायघोळ 
नेसलेली तरुणी आपल्या साडीचा घोळ सावरत जशी आबदारपणे चालते 

तसाच तो चालतोय असे वाटून गेले त्याक्षणी. बायकानंा साडयाच आठवणार ना! 

बाकीचे कॅमेरे त्याचसोबत जात लखलख ूलागले. आणण तो वळला. 
माझ्याकड ेयेऊ लागला. मी खशू! तो माझ्याजवळ येऊन उभा राहहला 
आणण मी त्याच्याशी गप्पा मारायला सुरुवात केली, "काय रे, ती तुझी सखी 
गेली बघ पळून आम्हाला बघून, तू कसा आलास माझ्याजवळ. तुला 
समजलं का मोरे आलेत ते?" सगळे हसायला लागले होते. माझे माहेरचे 
आडनाव मोरे आहे अन ्आमचे कूळ मोराचे पीस आहे. माझ्या गप्पा 
चालूच. "इतका संुदर वपसारा तुझा असा लोळवत काय चालला आहेस. 
उद्या वलेॅन्टाईनन ड ेआहे. नतला छान वपसारा िुलवनू प्रपोज कर हं". 
अरुल र्टे्टने नलमताला सागत होता, "आत्याका बस चले तो इसे नचाकेही 
छोडजगी." नलमता लटलया रागाने त्याला म्हणत होती. "कुछभी मत बोलो हां. आत्या गुस्सा होगी हां. त्यावर अरुलचे 
उत्तर होते, "अरे, तनेु देखा नाही लया वो पंर्रको कैसे उठाया? ये तो बाजूमज खडा है. आत्या हार्सेभी इसके पंख उठा 
सकेगी." 
नून्ग वधानला ववचारत होती, "what Atya speaking with that peacock?" 

वधानने एक छोटासा दगड उचलून नतच्या हातात हदला आणण साधंगतलं, ”my aatya is great, she will talk to this 

stone also." आणण पुन्हा सगळे माझी चेष्टा करत मला हसू लागले. 
“Atya, what is the topic of the conversation? May I come there?" नतने मला ववचारलं. मी हातानेच नतला बोलावलं 
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आणण नतला म्हणाले, "I am introducing you to him, and telling him to dance for you and us too. will he?" या 
नतच्या साश्चयोत्सुक ववचारणेला बढाई मारत नाटकीपणे मी उत्तर हदलं "let’s see.i will try my best." 

पुन्हा मोराकड ेवळत त्याला म्हटलं, "ही बघ, ही पण मोरे होणार 
आहे आता, हहलापण हहचा मोर उद्या प्रपोज करणार आहे. तोपण 
नाचेल उद्या." मीपण चेष्टा करत हसू लागले आणण..... 
आणण..... मोर महाराजानंी आपला वपसारा िुलवनू धरला. सगळे 
अवाक्! कोणाला कॅमेरे चालवायचे भान राहहले नाही. मी त्याच्या 
मागे असल्याने खणू करून िोटो काढा लवकर असे सांधगतले. 
नून्ग पण िोटो काढयला धावली. आहा! काय तो क्षण होता. तो 
मी पुरेपूर उपभोगला. अगदी ममाबधंातली ठेव बनून तो राहहला 
आहे सोन्यासारखा लखलखीत क्षण. मग काय? मस्त संचलन 
केलं आम्ही दोघानंी. 

र्ोडया वेळाने मी त्याला 
सांधगतल,ं "आता मला तुझे 
असे िोटो काढुदेत, तोपयांत 
वपसारा लमटू नकोस." 

 

या सगळ्या कायाक्रमानतंर 
त्याने वपसारा लमटला. 
लमटताना दोन वपसे टाकली आणण डौलदारपणे ननघनू गेला बाजूच्या 

झाडीत. ती वपसे नतर्ल्या अधधकार्यांच्या परवानगीने मी घेऊन आलेय. आम्हा दोघाचें िोटो पाहहल्यावर, त्या िोटोंच्या 
प्रतीच्या बदल्यात त्यानंीही लगेच परवानगी हदली. 

हे सगळे संपल्यावर आता आम्ही कोआलाची चौकशी केली तर 
आज तापमान जास्त असल्याने कोआला हधगगंचा कायाक्रम करता 
येणार नाही असे साधंगतले. र्ोडा ववरसच झाला पण लगेच त्यानंी, 
"उद्या आलात तर याच नतफकटात भेटू देऊ", म्हणनू साधंगतलं. 
आम्हाला दसुर्या हदवशी वायनरी पाहायला जायचं होतं जजरे् वधान 
नून्गला प्रपोज करणार होता, नतचा रस्ता इर्नूच असल्याने आम्ही 
एक संधी घ्यायची ठरवले आणण दसुर्या हदवशी नतरे् पोचलो तर 
ही भली मोठी रांग लागलेली. परंतु नतर्ल्या अधधकार्याने त्या 

सवाांना काल आम्ही परत गेल्याचे साधंगतल्याने आम्हाला पहहला नबंर लमळाला. त्यानंा सतत ननलधगरीची पाने खायला 
घालत असतात या कायाक्रमाच्या वेळी म्हणजे त्याचे तोंड बदं राहते. तोही कायाक्रम पार पाडला. तो कोआलाही िार 
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पे्रमाने मला भेटला. माझ्यातल्या ‘प्राणणतत्वाची’ जाणीव त्यालाही झाली बहुतेक. त्याची काळजीवाहक मला म्हणाली. 
"You handle him very carefully. He likes you too." 

दसुर्या हदवशीही मोरमहारजानंी आम्हाला भेट हदली. पण गदीमुळे की, काय तो लगेचच ननघनू गेला. तरीही काही िोटो 
काढू हदले. एक दोन पोझेस हदल्या आणण ननघून गेला. 

 

जेव्हा बाकीच्यानंा अधधकार्याकंडून कालची मोराची कर्ा कळली तेव्हा काहीनंी 
िोटो दाखवण्याची ववनतंी केली. ते िोटो पाहताना त्यांच्या नजरेतला हेवा 
पाहून आणण "you are so lucky", "what a luck" असे शेरे ऐकताना मात्र 
गम्मत वाटली. स्वत:वरच्या परमेश्वरी कृपेबद्दल त्या जगजन्नयन्त्याचे आभार 
मानतच आम्ही नतर्नू ननघालो खरे, पण ती सहल मात्र मनामजदवूर कोरून 
राहहली आहे. ती सहजासहजी ववसरली जाणे अशलय आहे. 
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आनंददायी रटहवास अर्ाणत होम स्टे )परदेशी घरातील वास्तव्य(  

 (लेणखका - सुरन्गी) 

गेल्यावषी ऑस्टेललया सहलीत सगळी व्यवस्र्ा वधानने म्हणजे माझ्या मुलासारखाच असणार्या भाच्याने केली होती. 
आम्ही अॅडलेड, मेलबना आणण लसडनी येरे् प्रत्येकी एक आठवडा राहहलो होतो. नतरे् राहण्यासाठी घरे भाडयाने घेतली 
होती. एखाद्या शहरात जास्त हदवस राहायचे असेल तर हॉटेलपेक्षा हा पयााय मला िार आवडला. 

आम्ही त्या पत्त्यावर पोचलो, इतलयात मालकीणबाई आल्या. त्यांनी आधी मुख्य दरवाजा कसा उघडायचा ते दाखवून, 

गाडी आत घेऊन, आम्हाला घरात घेत स्वागत केले. सगळीकड ेफिरून घर दाखवनू, फकल्ल्या देऊन त्या गेल्या. 

एक मजली घर, दोन एंट्रन्स, त्यातला एक गॅरेजमधून पॅसेजमध्ये. 
नतर्नू वरच्या मजल्यावर जाणारा जजना आणण हदवाणखाना, डायननगं 
रूम, लाँड्रीरूम, स्वयपंाकघर, तीन बेडरूम्स, त्यातली एक खाली आणण 
वर दोन होत्या. त्यानंा लागून एका बाजूला अजून एक हदवाणखाना 
आणण दसुर्या बाजूला एल ्आकाराची प्रशस्त गच्ची. स्वयंपाकघराच्या 
मागच्या बाजूला बाबेलय ूएररया. खाली आणण वर दोन बार्रूम्स. 

दोन्ही हदवाणखान्यात सोिासेट 
आणण हदवाण, लशवाय खचु्याा 
अशी बसण्याची सोय होती. 

तसेच एक टी टेबलही, लशवाय लहान मुलांसाठी ववषेश आकाराच्या आणण 
डडज़ाईनच्या खचु्याा होत्या. दोन्हीकड ेमोठे एल इ डी टीव्ही होते, मुणझक लसस्टीम, 

ननरननराळी प्रकाशयोजना करणारे हदवे, तसेच पसु्तकांचे कपाट होते. 

डायननगं रूममध्ये सहा खचु्याांसह डायननगं 
टेबल तसेच वेगवेगळी क्रोकरी असलेले कपाट, 

टेबलावर सुरेखसा शो पीस, टेबल ललॉर्सह 
होते. स्वयपंाकघरात कुफकंग रजज, मायक्रोवेव्ह, 

फ्रीज, डडशवॉशर, लमलसर लशवाय स्वयंपाकाची 
ननरननराळी भांडी, स्वयंपाक करताना 
वापरायचे, वाढायचे, जेवायचे काटे, चमचे, 

सुर्या, तसेच भाज्या, धचकन, मासे , मटण, 

कापण्याच्या वेगवेगळ्या सुर्या इत्यादी 
साधनांनी सुसज्ज तर होतेच, लशवाय फ्रीझही 
दधू, लोणी,िळे आणण ननवडक भाज्यानंी 
भरलेला होता. शेजारीच बे्रडही ठेवलेला हदसत होता. बाबेलयू एररयातही आठ 
खचु्याांसह डायननगं टेबल, तसेच बाबेलयू करण्यासाठी वापरण्यात येणारी ववशेष भली 
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मोठी शेगडीही होती. लाँड्रीरुमध्ये दोन वॉलशगं मशीन्स, इस्त्री, इस्त्री टेबल, साबणपावडर इत्यादी सामान होते. खालच्या 
पॅसेजमधून दोन ववरुद्ध हदशानंा जाणारे जजने होते, एक वरच्या हदवाणखान्यात जाणारा आणण एक वरच्या बेडरुम्सकड े
जाणणारा. आणण गच्चीवर जाण्यसाठी दोन मागा, एक वरच्या हदवाणखान्यातून आणण एक पॅसेजमधून. हदवाणखान्यात 
छान सोिे, टेबल खचु्याा, एल इ डी टीव्ही, तसेच एक टी टेबलही, लशवाय लहान मुलांसाठी ववषेश आकाराच्या आणण 
डडज़ाईनच्या खचु्याा होत्या. दोन्हीकड ेमोठे टीव्ही होते, मुणझक लसस्टीम, ननरननराळी प्रकाशयोजना करणारे हदवे होते. या 
हदवाणखान्यातनूही अप्रनतम ननसगा दशान होत होते. हदवाणख्यातून गच्चीत जाणार्या रस्त्त्यावर पुन्हा एक खोली. 
नतच्या एका बाजूला पूणा काचेचे पाटीशन आणण त्यातही सहा खचु्याांसह डायननगं टेबल होते. नतर्नू आणण एका 
बेडरुममधनूही समुि हदसत होता. काय अप्रनतम दृश्य होते ते! 

सवा बेडरूम्समध्ये प्रशस्त पलंग आणण त्यावर गुबगुबीत 
गाद्या, उशा, पांघरुणे, लशवाय बबछान्यानंा हीटर जोडलेले. मोठी 
कपाटे, ड्रलेसगं टेबल, साईड टेबल्स, त्यावर सुरेखसे रात्रहदवे, 

उत्तम प्रकाशयोजना देणारी छतावरची झंुबरे, णखडलयांना दोन 
प्रकारचे पडदे, एका पातळ आणण त्यावर दसुरा जाड कापडाचा 
पडदा, असा जामाननमा होता. वरच्या णखडलयातनू अप्रनतम 
ननसगा हदसत होता. 

दोन सुसज्ज बार्रूम्स खाली आणण वर होत्या. टब, शॉवर 
बेलसन, कमोड एकबत्रत आणण एक वेगळा कमोड स्वततं्र अशी 
सोय होय होती. सगळ्या नळानंा गरम आणण र्ंड दोन्ही 

पाण्याची सोय, अगदी स्वयंपाकघरात सुद्धा ही सोय होती. 

पुढे असलेल्या अंगणात ववववध झाड े होती. अनतशय रलसकतेने बाधंलेले आणण 
सजवलेले घर होते ते, मागच्या पढुच्या अंगणांसह जवळजवळ २५०० चौरसिुटांचे. 
घराच्या पढुच्या अंगणात आवाराच्या लभतंीला लागून कोपर्यात चाकावंर चालणार्या 
दोन कचराकंुडया होत्या. एक ववघटन होणार्या कचर्याची आणण दसुरी पनुवाापर 
करता येणार्या कचर्याची. सवा कचरा त्यात टाकायचा होता. घर सोडताना आम्ही 
त्या आवराबाहेरच्या िूटपार्वर न ववसरता ठेवण्याची सूचना मालकीणबाईनी जाता 
जाता हदली होतीच. 

अॅडलेड हे इतर दोन शहरांच्या मानाने स्वस्त होते. नतरे् हेनली बीच वर आमचे घर 
होते. या बीचवर अशी घरे िलत भाडयाने देण्यासाठी बांधलेली आहेत. 

 

इर्ल्या आनंदायी 
राहहवासच्या जोडीला 
नतर्ल्या संुदर आणण 
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स्वच्छ हदसणार्या बाजारातील, दकुानांमधून खरेदी करून 
नतरे् स्वयपंाक करण्याचीही एक मजा होती. त्यात 
वधान मला पाच वषाांनी भेटलेला. त्याची होणारी पत्नी, 
लशवाय त्याचा एक लमत्रही त्याच्या पत्नीसह आला 
होता. त्यानंा घरच्या जेवणाची ओढ होती, लशवाय त्यांचे 
पाक कौशल्यही दाखवण्याची संधी होती. ती आम्ही 
पुरेपूर उपभोगली. नतर्ल्या स्र्ाननक माकेटमधनू खरेदी 
करणे हाही एक आनंदच होता. कारण इतर पदार्ाांच्या 
जोडीला नतरे्च हहर्यांच्या दाधगन्याचंीही दकुाने होती. 

आपल्या फिशमाकेटमध्ये आणण नतर्ल्या 
फिशमाकेटमध्ये जमीन अस्मानचा िरक असतो. 

वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे अख्खे आणण स्वच्छ करून ठेवलेले असतातच. पण माश्याचें तुकड े करून ते बिीच्या 
तुकडयांमाणे रचनू ठेवलेले असतात. कुबट वास, धचखल यांचा तर 
मागमूसही नसतो. हे एक खरेदीला आनदं देणारे कारण. 

तसेच मटण, धचकन, 

बदक, पोका  हॅम, बीि 
इत्यादी स्वच्छ करून 
वेगवेगळ्या आकारात 
कापनू ठेवलेले 
असतात. नतरे् 
शहामगृ, कांगारू ससे 
आणण मगरीचे 
मांसही स्वच्छ करून कापून ठेवलेले आढळले. णखमातर शेवईयंत्रातनू 

काढलेल्या िुलांसारखा हदसत होता. अर्ाात आम्ही मासे, 

धचकन, 

मटण 
यापलीकड े
िलत 
पाहहले. 
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िुले, िळे, भाज्या, मसाले, सुका मेवा, चीज, 

ननरननराळी बेकरी उत्पादने आणण इतर ग्रोसरीही 
स्वच्छ नन शुद्ध असतं. 

 

 

 

 

 

या सवाच आस्वाद 
घेण्यासाठी होम स्टे 
गरजेचा आहे, असे माझे मत झाले आहे. एखाद दसुर्या हदवसांसाठी हॉटेल 
योग्य असले तर आठवडाभरासाठी मात्र ही सोय छानच आहे. 

मेलबना इरे् मेलबनाचे एक उपनगर बोरोननया येरे् आमचे नवे घर होते. तेरे् 
पोचायला आम्हाला रात्रीचे दहा वाजनू गेले होते. रस्त्याच्या एका बाजूला सम 
क्रामाकंाची घरे नन दसुर्या बाजुला ववषम क्रमाकंाची घरे होती. नतरे् मुख्य 
दरवाजाबाहेरचा लाईट लावलेला होता. बाकी दर बदंच होते. घरमालकाला िोन 

केल्यावर त्यानंी साकेंनतक 
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क्रमांक सांगून नतरे् असलेले इलेजलट्रक मीटर उघडायला सांधगतले. तसे केल्यवर मुख्य दरवाजाची फकल्ली नतरे् ठेवलेली 
सापडली. ती घेऊन घर उघडले. 

हे घर िलत तळमजल्याचे होते. इरे् सहा शयनकक्ष बार्रुम्ससह होते. स्वयपंाकघरातच जेवणघर जोडलेले होते. बारा 
खचु्याांसह डायननगं टेबल, क्रॉकरी, तसेच वर ललहहलेल्या सवा उपकरणांसह, भांडयासह सुसज्ज स्वयपंाकघर. लाँड्री रुमही 
वर साधंगतल्याप्रमाणे सुसज्ज होते. पढेु चार बाय आठची बाग होती. मागे मोठे अंगण होते. त्यात ललब,ू संत्री, आदी झाड े
होती. त्यातही खचु्याा टेबलासह मांडलेल्या होत्या. हदवाणखाण्यात एका टेबलावर, घर वापरत असताना काय करावे आणण 
काय करू नये याच्या सूचना ललहहलेली िाईल होती. आणण भली मोठी लोखडं आणण वपतळेची िायरप्लेस होती. 

सकाळी उठल्यावर आजूबाजचूा पररसर पाहून खपूच आनंद झाला. रस्त्याच्या आजबूाजूला हहरवळ तसेच ननलधगरीची 
झाड ेहोती. झाडांखालच्या मातीवर लाकडाचा बारीक चुरा पसरला होता. त्यामुळे माती धळू रस्त्यावंर हदसतच नव्हती. 
आमचे घर एका बाजनेू हायवेला लागून आणण दसुर्या बाजूने हायवेवरून आत जाणारी गल्ली, यांच्या कोपर्यावर होते. 
गल्लीतच गाडया पाका  केलेल्या होत्या. गल्लीतही छान िुलझाडाचें ताटवे जागोजागी हदसत होते. घराच्या एका बाजूला 
रस्त्यावरच दोन कचरा कंुडया होत्याच. 

इर्ल्या सुप्रलसद्ध लवीन जव्हलटोररया माकेटमध्ये तर 
पुस्तकेही भाज्या िळे, चीज, सुका मेवा, तयार 
खाद्यपदार्ाांच्या जोडीला बसली होती. इरे्च अनतशय 
उत्तम वपवळे कललगंड पाहायला आणण खायला 
लमळाले. 

एका भागात टेबल खचु्याा ठेवून तयार खाद्यपदार्ाांची ववक्री 
चालू असते. नतरे्च बसून त्याचं आस्वाद घेता येतो. खरेदी 
करून झालेल्या श्मांचा पररहार करणारे हठकाण म्हणजे इर्ली 
माकेट्स. 

 

लशवाय जवळपासच्या शतेकर्याच्या शेतातली उत्पादने, तसेच घरी 
बनववलेल्या वस्तू जसे की, वेगगेगळ्या प्रकारचे जॅमस,् 

लोणची,वाईन्स, केकस,् मध, सॉसेजेस, अंडी इ. उत्पादनेही होती. 
लशवाय भाज्या, मासे, मांस स्वच्छ करून ववक्रीला ठेवल्याने तो 
कचराही कमी होतो. आणण हा कचरा खतकंपन्या घेऊन जात 
असल्याने त्याचेही उत्पन्न लमळते हा दहेुरी िायदा. काहीजण 
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स्वतःच्या शतेातच खतासाठी तो कचरा वापरतात. त्यामुळे बाजार आणण शहर स्वच्छ राहण्यास मदतही होते. 

लसडनीला मात्र खपू महागाई आहे त्यामुळे इर्ले आमचे घर डाललांग हाबार येरे् होते. एकमजली असले तरी हदवाणखाना, 
छोटेसे स्वयपंाकघर, त्याला लागूनच दोनच माणसे जेवायला बसू शकतील अशी एक िळी आणण त्याखाली दोन उंच 
टेबले. तरीही कुफकंग रजज, फ्रीज, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, स्वयपंाकाची भांडी, काटे, चमचे, क्रोकरी इ.साधनानंी पररपूणा होते. या 
घराला तळघर होते, त्यात लाडँ्रीरूम होती. पहहल्या मजल्यावर एक बेडरूम आणण गच्ची होती. 

नतरे् सहा खचु्याांचे डायननगं टेबल आणण बाबेलयूचा सरंजाम होता.त्यालशवाय या घरात वायिायही सुववधा होतीच,पण 
तीन लॅपटॉप; त्यातला एक एल इ डी टीव्ही स्क्रीनला जोडलेला होता. बार्रूम वरच्या मजल्यावर होती आणण खालच्या 
हदवाणखान्यातला सोिा नुसता सोिा नसून सोिा कम बेड होता. 
लसडनीमध्ये कर पाफकां गचा प्रश्न िार बबकट आहे पाफकां गचे दर चढे दर पाहता ( एका हठकाणी तर २४ तासांसाठी ६० 
ऑस्टे्रलीयन डॉलसा होते.) इरे् रेल्वे आणण बसने फिरणे संयजुलतक होते. त्यामुळे रेडिना रेल्वेस्टेशनजवळचे हे घर 
तुलनेने लहान असले तरी फिरण्यासाठी सोयीचे होते. 

(एखाद्या टुमदार घराप्रमाणे हदसणारे हे रेडिना रेल्वे स्टेशन. 
धचमुकले हदसत असले तरी त्याला १९ प्लॅटिॉमास ्आहेत.) 

इरे् आम्ही चौघेच राहणार होतो. शेवाटचे दोन हदवस मात्र वधानचा 
एक लहानपणापासूनचा लमत्र आम्हाला भेटायला येणार होता. 
त्यामुळे हे घर पुरेसे होते, लशवाय एलस्ट्रा बेड आणण उशा, अंर्रुणे, 

पांघरुणेही जजन्याखालच्या जागेत केलेल्या कपाटात होती. पसु्तके 
होती. लशवाय या घरमालकाने, जे सायकॉलॅजीचे प्र्याध्यापक होते 
त्यानंी आम्हाला चार पास हदले होते त्यात गरजेपुरते डॉलसा भरून 
ते पास रेल्वे, बस आणण ट्राम नतफकटांसाठी, सवलतीच्या दराने 

वापरता येत असत. त्यामुळे बरीच बचत झाली. एका स्टेशनाच्या अतंरावर चायना टाऊन माकेट आणण दोन स्तेशनांच्या 
अंतरांवर सुप्रलसद्ध लसडनी ओपेरा हाउस, हाबार बब्रज आणण टोरांगा झू होते. अर्ाात नतरे् जाण्यासाठी बोटीने पुढे जावे 
लागते. पोलीस स्टेशनही जवळच होते. या घराबाहेर रस्त्यावरच दोन कचराकंुडया होत्या. तशा त्या प्रत्येक घरासमोर 
हदसत होत्या. दोन्हीतला कचरा वेवेगळ्या गाडीने नेला जात असे. 

अॅडलेड येरे् असताना आम्ही कांगारू आयलंड या ननसगारम्य जागेला भेट हदली. नतरे्ही दोन हदवसांसाठी असेच घर 
भाडयाने घेतले होते. उंचावर असलेले हे घर बैठे, लांबलचक एकमजली कौलारू असे होते. पढेु व्हरांडा आणण मागे एका 
बाजनेू सुसज्ज स्वयपंाक घरापासून सुरु झाले ते जेवणघर, हदवाणखाना आणण दसुर्या बाजनेू तीन सुसज्ज बेडरुमसने 
संपत होते. लशवाय व्हरांडयात बबेलयुची शेगागी न वेगळे डायननगं टेबल बसायच्या बाकांसह होते. 

सवा घरातून अनतशय संुदर देखावा हदसत असे. एकाच हदवसात ननसगााने एखाद्या मॉडलेने कपड ेबदलून िोटोला उभे 
राहावे त्याप्रमाणे आसमंत बदलून आम्हाला ननरननराळे नजारे दाखवत िोटो काढायला मजबूर केले. 
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एखाद्या िामाहाउससारखे 
भवताली खपू मोकळी जागा 
आणण सुरेख िुलझाड े होतो. 
मोठा माणसासंाठी झोपाळा 
होता, लहान मुलांसाठी वेगळी 
खेळण्याची जागा होती. आणण 
ननलधगरीची अपार झाड े
असलेले होती. हे घर 
ममाबंधातल्या ठेवीप्रमाणे मनात जपले आहे. परत जायचे झाले तर मला 

याच घरात राहायला आवडले. तसे म्हटले तर कांगारू आयलंड हा स्वतंन्त्र लेखाचाच ववषय आहे पण इरे् िलत 
राहहवासापुरती माहहती नन िोटो हदले आहेत. 

नेटवर शोध घेऊन घरमालकाशी पत्रव्यवहार करून फकमतीत घासाघीस करून आपल्याला आवडणारे आणण परवडणारे घर 
आपण राहण्यासाठी ननवडू शकतो. स्वत:च्या मालकीचे अललशान बंगले असल्यासारखे राहू शकतो. नतर्ल्या देखण्या 
आणण कमालीच्या स्वच्छ दकुानातनू आवश्यक गोष्टींची खरेदी करून आपल्याला हवे तसे जेवण बनव ूशकतो. कारण 
आपल्या देशातनू दसुर्या देशात जाताना, नतर्ल्या अन्नाशी जजभेला जमवनू घेता आले नाही तर ते पयाटन मौजेचे ठरत 
नाही. त्यामुळे अशा, माझ्या नवर्यासारख्या लोकांसाठी आणण माझ्यासारख्या स्वत: खरेदी करून, स्वयंपाक करून, 

इतरानंा जेऊ घालाण्यात रमणार्या व्यलतीसाठी, हा रहहवास आनदंदायक होतो यात शकंा नाही. 
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भटकंती पवर् कलररगं बुक्स 

(लेणखका - फकलमाऊस्की) 
साधरण चार-सहा महहन्यापंूवी पसु्तकांच्या दकुानात भटकत असतानंा एका कोपर् यात 'मंडला मॅजजक', 'मंडला 
कॅललडोस्कोप', 'नेचर मंडला', 'ड ेऑि डडे मंडला' अशी अगम्य शीषाकं असलेली पसु्तकांची चळत हदसली. हा प्रकार आहे 
तरी काय म्हणनू एक-दोन पसु्तकं हातात घेतली. आत िलत कोरी धचत्रचं धचत्र.ं लहान मुलांसाठी कलररगं बुलस 
असतात तशी! म्हटलं असेल लहान मुलांसाठी काही. पुस्तकांवर वयोगट ललहहला नव्हता. लहान मुलांच्या मानाने जर 
फकचकट वाटली पसु्तकं. हातातलं पुस्तक तसंच ठेऊन काही बाही शॉवपगं करुन घरी आले. या पुस्तकाबद्दल ववसरुनही 
गेले. रात्री सहज हा ववषय डोलयात आला. 'Mandala' असं गुगल केलं. 'Mandala Art theropy', 'Psychology of the 

Mandala', 'Transform your anger by drawing Madala' एक ना दोन. म्हटलं हे एक नवीन िॅड वाटत. नेटवर र्ोडया 
िार इमेजेस बनघतल्या. खपूच आवडल्या. मग जरा खोलात जाऊन वाचलं. तर काय अललबाबाची गुहाच सापडली. 

मंडला ड्रॉईंग बुलस ही मोठ्यासंाठी असणारी कलररगं बुलस. कोरी धचत्र ंपुस्तकात असतात. आपण िलत रंगवायची. धचत्र 
रंगवताना कुठलाही ननयम नाही. स्केचपेन्स, जेल पेन्स, खडूचे रंग काहीही वापरा. कलाकार असाल तर ऑईलपजट्स, वॉटर 
कलसाही वापरु शकता. हवं तस,ं हवं नतरे्, हवं नततकं रंगवा. वेळ नसला तरी रोज अगदी ५ लमननटं वेळ काढून रंगव ू
शकता, वेळ असला तर फकत्येक तास कसे ननघनू जातात हेही कळत नाही. मन कज हित होणे, र्कवा दरू होऊन एक 
प्रकारचा उत्साह संचारणे हे रंगकामाचे साईड इिेलट्स. :-) 

बाजारात अनेक प्रकारची मंडला कलररगं बुलस उपलब्ध आहेत. सुरूवातीला आपल्याला जमेल का हे या ववचाराने साध ं
सोप्प ं अस'ंCreative Heaven Mandala' या नावाचं मी पुस्तक ननवडलं. अनतशय साधी सोप्पी नक्षी, आपल्या 
रांगोळीसारखी. रंग पसरण्याची भीती नाही त्यामुळे जेल पेन्सनी सुरवात केली रंगवायला. हे रंगवताना लक्षात आलं की 
आपल्याला आवडतयं हे. जमतयं सुद्धा. िारसं डोकं चालवावं लागत नाही. रंग रेषेच्या बाहेर पसरु न देण ंमहत्त्वाचं. 
सुरूवातीला एवढंच बधंन पाळलं. जसजसा हात बसला तसतसं रंगसंगतीचा ववचार करायला सुरूवात केली. मंडला 
पुस्तकांसारखीच मंडला अ ॅप्सही उपलब्ध आहेत. र्ोडी अजनू शोधाशोध केल्यावर मंडला कलररगं बुलसच्या धतीवर 
बाजारात अनेक प्रकारची 'अडल्ट कलररगं बुलस' लमळतात असं लक्षात आलं. 
अनाहहतामधे भटकंती अंकाची घोषणा झाली तेव्हा भटकंती आणण 'कलररगं बुलस' यांची सांगड घालायची ठरवल.ं 
बाजारात उपलब्ध असलेल्या कलरींग पुस्तकांमधे शोधाशोध केल्यावर 'Inspiring Colors - Travel' हे पसु्तक हाताला 
लागलं. यातली धचत्रहंी रंगवायला छान वाटली. 'इलस्टे्रशन' प्रकारातली. 

याच पसु्तकातली काही ननवडक धचत्र ं
रंगवून अकंासाठी द्यायचं ठरवलं. चला 
तर मग सुरु करुया "भटकंती ववर् 
कलररगं बुलस" :-) 
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*** प्रस्तुत लेखातील धचत्र े Inspired Coloring - Travel (ISBN # - 978-1-4723-9262-6) या पुस्तकातून घेतलेली 
आहेत. 
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प्रवासात न्यायच्या पाककृती 
(लेणखका - रेवती) 

 वषाातनू कमीतकमी दोनदा प्रवासाला जाणे ही गोष्ट आजकाल सराास होताना हदसते. यात तरुणवगाच नव्हे तर वयस्क 
व्यलतीही आनदंाने सहभागी होतात. नातेवाईकाकंड े राहणे असेल तर जेवणाचा प्रश्न सहजगत्या सुटतो पण मुलकाम 
हॉटेलमध्ये असल्यास उदरभरणाच्या सवा वेळा बाहेरचे खाणे वयोवदृ्धांस व लवधचत तरुणाईलाही नको वाटू शकते. बाहेरचे 
खाणे न सोसवणारे लोक असतील तर घरून पदार्ा बाधंून नेण्यास पयााय नसतो. आमच्याकड े बाहेरचे खाणे ज्येष्ठ 
मंडळीच नव्हे तर आमचे अपत्यही िारसे पसंत करत नाही. प्रवास करताना मुलकामी पोहोचल्यावर आजकाल 
हॉटेल्समधील खोल्यानंा जोडलेले छोटेसे स्वयंपाकघर असते. तश्या खोल्या तमु्ही आरक्षक्षत करू शकता. हदवसा स्नॅलस 
प्रकारात तमु्ही धचवडा, लाडू, नतखटलमठाच्या परु् या व आणखीची िराळाचे पदार्ा नेऊ शकता. हदवस सुरु करताना व 
हदवसभराच्या फिरण्यानतंर आपले खाणे हे पोषक व झटपट तयार होणारे असले पाहहजे. त्यातील काही पाककृती देत 
आहे. 

पपठले 

साहहत्य- डाळीचे पीठ (बेसन), तेल, िोडणीचे साहहत्य, हहरव्या लमरच्या, कांदे, कोधर्बंीर, मीठ, आमसूल, जजरेपूड, सुके 
खोबरे, लागल्यास लाल नतखट. 
कृती- 
कढईत जरा जास्त तेलाची िोडणी करावी. तेलात मोहरी, हहगं, हळद, हहरव्या लमरच्या घालून परतावे. 
मग बारीक धचरलेला कादंा घालावा. कादंा नेहमीपेक्षा र्ोडा जास्त परतावा. हवे असल्यास लाल नतखट घालावे. 
त्यावर धुवनू धचरलेली कोधर्बंीर घालावी. 
कोधर्बंबरीची तडतड र्ाबंली की डाळीचे पीठ, सुके खोबरे घलून मध्यम आचेवर परतत रहावे. 
खमंग वास आल्यावर ताटात गार होण्यास हे लमश्ण पसरून ठेवावे. 
वपठले पातळ होणार असल्याने त्याप्रमाणे वरून मीठ, एखादे आमसूल घालावे. भाजलेल्या जजर् याची पूड, आवडत 
असल्यास धचमूटभर साखरही त्यात घालावी. 

वपठले तयार करण्याआधी भात करून घ्यावा. त्याची 
वाि जजरेपयांत अगदी काही लमननटात वपठले तयार 
होते. इनस्टंट वपठल्याचे लमश्ण जजतके असेल त्याच्या 
अडीचपट पाणी पातेली उकळण्यास ठेवावे. उकळी 
आल्यानंतर आपले हे वपठले लमलस त्यात घालून नीट 
ढवळावे. गाठी राहू देऊ नयेत. लागल्यास पाणी र्ोडसेे 
घालून झाकून वाि आणावी. वपठले तयार आहे. 

 

 



पषृ्ठ क्र.138 

 

 

 

कांदा घातलेले लमश्ण एखादा हदवस चांगले राहते. हवा िार उष्ण 
असल्यास कादंा, हहरव्या लमरच्या व कोधर्बंीर वापरू नये िलत 
लाल नतखट घालावे. लमश्ण गार झाल्यावर साजूक तपू लमश्णास 
चोळून डब्यात भरावे व प्रवासास न्यावे. 

उप्पीट 

साहहत्य- रवा, कांदा, कोधर्बंीर, लमरच्या, आलं, कढीपत्ता, उडीद डाळ, 

सुके खोबरे, मीठ, साखर, िोडणीचे साहहत्य. 
कृती- 
प्रर्म कढईत तेल घालून मोहरी, हहगं, हहरव्या/ सुलया लमरच्यांची 

िोडणी करावी. 
त्यामध्ये उडीद डाळ घालून हलवावे व लगेच कादंा घालावा. 
कांदा झाकण न ठेवता परतावा, आल्याचा कीस परतावा. धुवनू धचरलेली कोधर्बंीर परतावी. 
मग रवा घालून रंग बदलेपयांत परतावे व त्यात सुलया खोबर् याच्या कीस घालावा. 
लमश्ण परतून ताटात गार होण्यास काढून ठेवावे. 
कोमट असताना ललबंाचा रस घालून एकत्र करावे म्हणजे पाण्याचा अंश उडून जाईल. 
रवा गार झाल्यावर त्यात मीठ, साखर, चमचाभर साजकू तूप घालून एकत्र करावे व डब्यात भरून प्रवासास न्यावे. 

उप्पीट करण्याआधी रव्याच्या लमश्णाच्या दपु्पट मापाचे पाणी 
गरम करण्यास पातेल्यात अर्वा मायक्रोवेवमध्ये ठेवावे. 
पाण्यास उकळी आल्यावर मूठभर फ्रोजन मटारचे दाणे घालावेत. 
रव्याचे लमश्ण पाण्यात घालून नीट ढवळून वाि आणावी. 

 

णखचडी 
साहहत्य- तादंळू, मूगडाळ, िोडणीचे साहहत्य, कहढपत्ता, 
लमरच्या, गोडा मसाला, लाल नतखट, मटार, मका, 
कोधर्बंीर, सुके खोबरे इ. 
कृती- 
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तेल गरम झाल्यावर त्यात मोहरी, हहगं, हळदीची िोडणी करावी. 
त्यात कढीपत्ता व आवडत असल्यास हहरव्या लमरच्या घालाव्यात, आवडीप्रमाणे मटार, मका घालावा. 
जरा परतनू डाळ तादंळू, धुवनू धचरलेली कोधर्बंीर घालून लमश्ण कोरड ेहोईपयांत परतावे. 
त्यात सुके खोबरे, गोडा मसाला व इतर मसाले आपल्या आवडीनुसार घालावेत. 
लमश्ण ताटलीत गार होण्यास काढावे. अदंाजाने मीठ घालावे. 
गार झाल्यावर साजकू तूप चोळून कोरडी णखचडी डब्यात भरून प्रवासास न्यावी. 

करतेवेळी पातेल्यात पाणी उकळण्यास ठेवावे. उकळी अल्यावर 
त्यात णखचडीचे लमश्ण घालून आधी मध्यम व नंतर मंद 
आचेवर वािा आणाव्यात. 
मऊ मोकळी णखचडी वाढावी. बरोबर मायक्रोवेवमध्ये भाजलेला 
पापड, घरून नेलेले लोणचे वाढावे. 

फकचनेटची सोय असलेल्या हॉटेलच्या खोलीत सहसा छोटा 
फ्रीजही हदलेला असतो. त्यात मी मटारचे दाणे ठेवते. तशी सोय 
नसल्यास मटार नेऊ नयेत. मुलकामी गेल्यावर जवळच्या 
ग्रोसरी स्टोअरमधनू २ टोमॅटोज, एखादा कादंा, दहयाचा डबा 

घेऊन फफ्रजमध्ये ठेवते. णखचडी लशजेपयांत ऐनवेळी कोलशबंीर करून वाढता येते. 
हा पदार्ा मायक्रोवेवमध्येही होऊ शकतो. 

दशमी 
साहहत्य- कणणक, र्ोड ेमीठ व र्ोड ेतेल. कणणक लभजवण्यास दधू. 
कृती- 
कणकेत मीठ, तेल घालून कालवावे. गार दधू लागेल तसे घालून 
नेहमीप्रमाणे कणणक मळावी. 
पंधरा ते वीस लमननटे तेलाचा हात लावनू झाकून ठेवावी. आता 
कणकेच्या नेहमीप्रमाणे पोळ्या कराव्यात. 
गार झाल्यावर डब्यात भरून घ्याव्यात. या पोळ्या प्रवासात नेल्यास गार 
असतानाही मऊ राहतात व चववष्टही लागतात. 
अशाचप्रकारे पाणी व दधू (फकंवा िलत पाणी) याचें लमश्ण उकळून त्यात 
फकंधचत मीठ घालून ज्वारी, तादंळू फकंवा बाजरीचे पीठ घालावे व मोदकासाठी काढतो तशी उकड काढावी. 
लमश्ण कोमट झाल्यावर मळून उंड ेतयार करावेत. नेहमीप्रमाणे भाकरी करून तव्यावर व रे्ट गॅसवर भाजाव्यात. 
भाकरी भाजल्या जाण्यास र्ोडा वेळ लागतो पण अगदी मऊ राहतात.. 
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मी, प्रवास आणर् बरंच काही 
(लेणखका - फकलमाऊस्की) 

फिरायला सगळ्यांना'च' आवडतं (माझ्या नवर् याला सोडून) असं माझं ठाम मत आहे. ते मी घरात वेळोवेळी नवर् यासमोर 
हहरीरीने मांडत असते. असं म्हणतात, पायावर तीळ असेल तर प्रवास अगदी पाचवीला पुजलेला असतो. माझ्या दोन्ही 
तळपायांवर मोठाले दोन तीळ आहेत. आता त्यानंा न्याय नको का द्यायला? या दोन तीळांमुळेच अधनूमधनू 
मला ‘Fernweh Attacks’ येत असतात. बबझनेस ट्रीप असो वा व्यवजस्र्त प्लॅन केलेली सुट्टीतली सहल असो, अचानक 
ठरलेलेली रोड हट्रप अर्वा अगदी ननरुद्देलशय भटकंती असो, सवा प्रकारचा प्रवास मला आनदं देतो. प्रवास आवडतोच पण 
त्याचबरोबर प्रवासात वापरायला जी नवनवीन टॅ्रवल गॅजेट्स, अ ॅलसेसरीज, टूल्स बाजारात लमळतात ती देखील आवडतात. 
या ववववध प्रकारच्या टूल्समुळे सहल सुखकर होतेच, त्याबरोबर प्रवासाची लज्जतही वाढते. या लेखात वेळोवेळी माझ्या 
सहलीची मजा द्ववगुणीत करणार् या टॅ्रवल गॅजेट्स, अ ॅलसेसरीजची ओळख. 
(१) होलोस्पेक्स ३-D ग्लासेस - ३-D लसनेमा पाहातानंा आपण सराास ३-D चष्मे वापरतो. पडद्यावर हदसणार् या धचत्राचा 
बत्रमीतीय अनुभव घेण ंया चष्म्यामुळे शलय होतं. पण एखादं हठकाण पहातानंा या ३-D ग्लासेसच्या वापरामुळे अनतशय 
वेगळा अनुभव घेता येतो हे काही महहन्यांपवूी अनुभवलं. परदेशात णख्रसमसच्या हदवसात णख्रसमस लाईट्स हे महत्त्वाचं 
आकषाण असतं. यावषी णख्रसमस लाईट्स पहायला फ्लोरीडातल्या ऐनतहालसक शहराला - 'सजट ऑगस्टीन' ला भेट द्यायच ं
ठरलं. सुमारे ४५० वषा जनुं हे शहर अमेरीकेतली पहहली परकीय वसाहत. या शहराने ऐनतहालसक खणुा जपनू ठेवल्या 
आहेतच, त्याचबरोबर नतर्ल्या णख्रसमस लाईटस नॅशनल जजओग्राफिकच्या क्रमवारीत जगातल्या अव्वल १० हठकाणांमधे 
गणल्या जातात. १९ नोव्हजबर ते ३० जानेवारी, दररोज जवळजवळ २० लाखाहून अधधक लाईट्सची रोषणाई सजट 
ऑगस्टीन शहराला रात्री ६ वाजल्यापासून झळाळून टाकते. या लाईट्स शहरात पायी फिरुन फकंवा ट्राम टूरने पहाता 
येतात. आम्ही ट्राम टूर घ्यायची ठरवली. या टूरमधे या होलोस्पेलस ग्लासेसची ओळख झाली. रात्रीच्या गडद अंधारात 

या लाइट्सने झळाळलेलं शहर पहाण ं हा अवणाननय अनुभव 
होताच पण तो द्ववगुणीत केला या ३-D चष्म्याने. 
 

(होलोस्पेक्स ३-D ग्लासेस) 

हा चष्मा डोळ्यावर चढ्वता क्षणी भोवतालच्या लाईट्स स्नोफ्लेक 
आकारात बदलल्या. 
आपण शकेडो 
रंगीबेरंगी 
स्नोफ्लेलसच्या जगात 

उभं असल्याचा भास होऊ लागला. हे कस ंशलय झालं? तर या होलोस्पेलस ३-
D चष्म्यात कॉम्प्यटुर जनरेटेड नागमोडी रेषांचे पॅटना असतात. डीफॅ्रलशन, 

नोडस व अँटीनोडस (Defraction, nodes, antinodes) - साधं सरळं 
भौनतकशास्त्र वापरुन तयार केलेली लेन्स. या लेन्सचा वापर करुन लाईट्सकड े
पाहीलं असता साध्या, छोट्याश्या बल्बमधनू बाहेर पडणारा प्रकाश स्नोफ्लेक 
आकारात हदसू लागतो. 
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(होलोस्पेक्स ग्लासेस वापरुन स्नोफ्लेक्स आकारात टदसर्ार या णिसमस लाईट्स) 

याच तत्वाचा उपयोग करुन ववववध आकार तयार करता येतात. असे हे चष्मे पाटी, वपकननलसना वापरतात. हे चष्मे न 
वापरताही णख्रसमस लाईट्सचा आनदं घेता आला असता, पण या चष्म्याच्या वापराने वेगळ्याच दनुनयेत नेलं. या 
चष्म्याबद्दल अधधक माहहती इरे् पहाता येईल. होलोस्पेलसच्या वेबसाईटवरही हे चश्मे वापरुन व न वापरता धचत्र ं कस ं
हदसत हे पहाता येईल. 

२. गो-प्रो कॅ मेरा – “आपण झीप लाईननगं करायला जाऊया!” मला अनेकदा अचानक झटके येत असतात त्यातलाच एक 
सकाळी उठल्या उठल्या आलेला हा नवीन झटका. “तलुा जमणार आहे का? नतकड े गेल्यावर उंची बघून मग नको 
म्हणशील.” इनत नवरा. हे नेहमीचचं. प्रत्येक गोष्टीत शंका-कुशंका काढणे हे माझ्या 'कन्या' राशी शंकासुर नवर् यला 
चांगलं जमतं. पण मी काय कमी आहे होय! आपलं घोड ंकस ंदामटत ठेवायच ंमला चांगलं माहीतीय. "आपण येत्या 
शननवारी जातोय झीप लायननगं करायला!" मी (नेहमीप्रमाणे) ठरवनू टाकलं. झीप लायननगंचं बफुकंग करतेवेळी 
वेबसाईटवर दोन ऑप्शन्स हदले होते - गो-प्रो कॅमेरा सकट अर्वा गो-प्रो कॅमेराववना. “काय करायचाय कॅमेरा? आहे की 
आपल्याकड”े माझा आपला आगाऊ भाबडा प्रश्न. “अगं तो साधा कॅमेरा नाहहये, गो-प्रो कॅमेरा आहे.” असं म्हणत 
नवर् याने गो-प्रो कॅमेर् याची वेबसाईट दाखवली. 

गो-प्रो कॅमेरा अर्ाात एच-डी लवॉललटी, वॉटरप्रिू, शॉकप्रिू जव्हडीओ रेकॉडा करण्याचं यंत्र. या कॅमेर् याची खबुी म्हणजे याचा 
आकार, वजन आणण यात रेकॉडा होणार् या जव्हडडयो रेकॉडचगची सुस्पष्ट व उत्तम गुणवत्ता. हाताच्या मुठीत मावणारा 
हलका असा हा कॅमेरा बरेचदा बंजी जंवपगं, स्काय डायववगं, जस्कइंग असे प्रोिेशनल अँडवजचर स्पोट्ास खेळणारे 
रेकॉडचगसाठी वापरतात. गो - प्रो नलकी काय प्रकार आहे समजल्यावर अर्ाातच कॅमेर् यासकट बफुकंग केलं. झीप 
लाईननगं करतानंा डोलयावरच्या हेल्मेटवर हा कॅमेरा बसवण्यात आला. 

(हेल्मेटवर बसवलेला गो-प्रो कॅ मेरा) 

आपल्याला हवा तेव्हा कॅमेरा ऑन-ऑि करायचा आणण सहलीतली हवे नततके 
क्षण या कॅमेरात पकडून ठेवायचे. अनतउंच ते अनतरंुद, अरंुद, भरधाव अशा 
ववववध प्रकारच्या आठ झीप लाईन्स आम्ही पार केल्या. पहहली लाईन क्रॉस 
करतांना र्रर्रणारे माझे हात, कापरा आवाज ते शेवट शवेटच्या लाईन्स क्रॉस 

करतांना (अनत?)आत्मववश्वास, अत्यानंद, अगदी एलसपटा असल्याच्या आवेशात नवर् याला केलेल्या अनाहूत सूचना, अगदी 
प्रत्येक क्षण या कॅमेर् याने हटपले. भीती, अत्यानदं, आश्चयााने भारलेल्या झीप लायननगंचे दोन तास अववस्मरणीय होतेच 
परंत ुहे क्षण पनु्हा पुन्हा जगण्याची सोय करुन हदलेल्या त्या गो-प्रो कॅमेरालाही अनेकानेक धन्यवाद! 

३. नॅशनल पाकण  पासपोटण - "National Parks Passport cancellation Station. Cancel your National Park Passports 

here!" लसअ टॅ्लच्या ललोंडायक गोल्ड रश नॅशनल पाका  धगफ्ट स्टोअरमधला वॉललटंीअरींगचा पहहला हदवस. स्टोअर 
मॅनेजर दकुानाची माहहती देत असतानंा आम्ही वरचं वालय ललहहलेल्या एका टेबलापाशी आलो. पासपोटा कॅन्सलेशन? 

इरे्? कशाला? आधीच स्टोअरमधल्या अनेक वस्त,ू पसु्तकं, दकुानातली रोजची कामं बघनू गोंधळात पडलेले मी, त्यात हा 
नवा गोंधळ. पासपोटा इरे् कशाला कँसल करायचा? पासपोटा असा कँसल करता येतो? अनेक प्रश्नांची एकाच वेळी 
डोलयात गदी. तेवढयात मॅनेजरने माहहती द्यायला सुरवात केली. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy7mBKMutqs
http://www.holospex.com/glasses.html
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पयाावरण संरक्षण व सवंधान याकरीता १९१६ साली अमेररकन सरकारने स्र्ापन 
केलेली NPS अर्ाात 'नॅशनल पाका  सववासेस' ही संस्र्ा यावषी १०० वषा पूणा करीत 
आहे. NPS जवळजवळ ३९६ नॅशनल पाका , मॉन्युमजट्स, ऐनतहालसक जागा यांची 
देखरेख करते. या उपक्रमाला सरकारकडून आधर्ाक पाठबळ लमळतंच परंतु पैसा 
उभा करण्यासाठी दरवषी NPS तिे अनेक उपक्रम राबवले जातात. त्यापैकी एक 
नॅशनल पाका  पासपोटा."Passport to your National Park" ही टॅगलाईन 

लमरवणारा NPS तिे राबवला जाणारा माझा हा सवाात आवडता उपक्रम. नॅशनल 
पाका  पासपोटा हे १०० पानी ६ बाय ३.५ इंची छोटेखानी पसु्तक. 

एखाद्या हठकाणची आठवण म्हणनू आपण नतर्ली खालसयत असलेली वस्तू 
ववकत घेतो. त्याच प्रमाणे नॅशनल पाका मधे गेल्यावर नतर्ली आठवण म्हणनू या 
पासपोटामधे त्या त्या हठकाणचे मी स्टँप्स जमवते. :-) 

हे ठसे कुठे लमळतात ? NPS च्या अधधकाराखाली येणार् या प्रत्येक नॅशनल पाका मधल्या ववझीटर सजटरमधे हे कॅन्सलेशन 
ठसे लमळतात. ते आपल्या पासपोटावर छापून घ्यायचे. हे पासपोटा पसु्तक ववकत 
घ्यावं लागत,ं पण स्टँप्स अर्ाातच िुकट असतात. 

नॅशनल पाका ला गेल्यावर तारीख-वार, जागेचं नाव, धचन्ह असलेले हे स्टँप्स पासपोटा 
वर मारून घेण ंमाझ्या अनतमहत्त्वांच्या कामामध्ये येतं (मी हे स्टँप मारायलाच 
नॅशनल पाका ला भेटी देत असते असं नवर् याचं मत आहे.) 

असो, तर नॅशनल पाका  धगफ्ट स्टोअरमधे वॉललहंटयरींग करत असतांना या पासपोटा 
संबंधीचे दोन अनुभव. 

एकदा दोन मुली दकुानात लशरल्या. दकुान फिरत असतानंा स्टँपपाशी आल्या. स्टँप्स 
बघताच बॅगेतनू चटकन पासपोटा काढला. तारीख अ ॅडजस्ट करुन ठ्सा मारणार 
इतलयातच कॅश काउंटरुन माझं लक्ष गेलं. लाल रंगाचा पासपोटा? हाय रे कमाा? काय 
ते माझ्या लक्षात आल,ं माझ्यासारखाच त्याचंा घोटाळा झालेला. त्या खर् या 
पासपोटावर स्टँप मारत होत्या. वेळीच त्यानंा मी अडवलं. हा स्टँप कशासाठी आहे ते 

समजावलं आणण अनर्ा टळला. 

असाच एकदा एक गलेलठ्ठ अमेररकन 
स्टँपची चौकशी करीत दकुानात 
आला. अगदी जजार झालेल्या त्याच्या 
पासपोटावर माझं लक्ष गेलं. (माझं बरोब्बर इतराचं्या पासपोटासवर लक्ष 
असतं. "भला मेरे पासपोट्ासे ज्यादा स्टँप्स उसके पासपोटापे कैसे?") पान 
आणण पान भरलेलं. "पासपोटा बघू का?" असं ववचारताच उत्साहाने त्याने 
माझ्या हातात पासपोटा हदला. हा पठ्ठा अगदी कैरो पसुन ते संपूणा उत्तर 
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दक्षक्षण अमेररकेतल्या अनेक नॅशनल पाका मधे फिरलेला. प्रत्येक हठकाणचे स्टँप्स नेटाने जमवलेले. साभंाळून ठेवलेले. 
बोलता बोलता अजनू कोणाचं तरी नाव घेउन म्हणाला, त्या माणसाचा रेकॉडा आहे फकतीतरी स्टँप्सचा तो तोडाचाय 
त्याला. मी त्याला आनदंाने शुभेच्छा देत पासपोटा परत केला. 

हे स्टँप्स माझ्यासाठी िलत स्टँप्स नाहीत तर अनेक आठ्वणींचा कोलाज आहे. लमपावर ललोंडायक गोल्ड रश माललका 
ललहहतानंा माहीती जमवण्यासाठी गोल्ड रश म्यणुझयमला हदलेली पहहली भेट असो, वा नोकरी लमळाल्यावर या 
म्यणुझयममधल्या वॉललटंीयररगं कामाचा शेवटचा हदवस असो, 'लेक २२' ची धापा टाकत ३ तासाची अवघड चढण असो 
वा अचाकन आलेल्या पावसाने पचका केलेली माउंट रेननयरची सहल असो. या आठ्वणी स्टँप्सच्या रुपात साठवल्या 
आहेत. माझ्या खर् या खरु् या भारतीय पासपोटाच्या बरोबरीनेच हाही पासपोटा माझ्यासाठी नततकाच महत्त्वाचा आहे. 

४. सेल्ि गाईडडे ऑडीयो टूर डडवाईस - "इर्ल्या प्रत्येक ववभागाला क्रमांक हदलेले आहेत. एक क्रमाकंापासून सहल सुरु 
होते व २२ व्या क्रमाकंावर संपते. हे तुमचे सेल्ि गाईडडे ऑडीयो टूर डडवाईस. यावर १-२२ क्रमांक आहेत. ज्या 
ब्लॉकमधे तमु्ही उभे असाल नतर्ला क्रमाकं दाबला की त्या ववभागाववषयी माहीती या यंत्राद्वारे हेडिोनच्या सहाय्याने 
ऐकता येईल. माहहती पुन्हा पुन्हा ऐकण्यासाठी # दाब ूशकता. 'ववया झोरायदा' अनोख ंजग आहे. तमु्हाला नलकीच 
आनदं देईल. 'ववया झोरायदा' मधे तुमच ं स्वागत आहे!" सजट ऑगस्टीन शहर फिरतानंा नतर्ला प्रलसद्ध वाडा 'ववया 
झोरायदा' चुकवनू चालणार नव्हता. ववझीटर सजटर मधला मनुष्य वाडयाची संक्षक्षप्त माहीती देत होता. 'सेल्ि गाईडडे 
ऑडीयो टूर डडवाईस' बद्दल ऐकून होतो परंतु कधी वापरण्याचा योग आला नव्हता. हा योग जळूुन आला हे म्यणुझयम 
पहातांना आला. 
 

ररमोटच्या आकाराचं छोटंस,ं हलकं णखशात मावेल व हाताळायला सोप्प ं अस ं यंत्र. 
हेडिोन जोडलेले. आवाज कमी जास्त करायला बटनं. स्पॅननश, इंजग्लश, फ्रज च या तीन 
भाषेत वाडयाचा इत्यंभूत इनतहास अगदी मजेशीर ररतीने, ननरननराळे सदंभा देउन 
सोप्या भाषेत ऐकता येत होता. वेळोवेळी हवं तसं रेकॉडचग मागेपढेु करता येत होत ं
आवडलेल्या जागी फकंधचत जास्त वेळ रमता येत होतं. सेल्ि गाईडडे ऑडीयो टूर 
डडवाईसमधलं सांि संगीत भूतकाळात नेत होतं. 

हा वाडा म्हण्जे स्पेन मधील प्रलसद्ध 'ला ग्रानादा' येर्ील 'अलाबं्रा पॅलेस'ची छोटी 
आवतृी. १८८३ साली हहवळ्यात रहाण्यासाठी फँ्रजललन जस्मर्ने बांधलेला हा वाडा पुढे 
अब्राहम मुस्स्लेम याने ववकत घेतला. वाडयाच्या दोन्ही मालकानंी त्यावर ननरानतशय 
पे्रम केलचं, पण वेळोवेळी या वाडयाच्या संग्रहात अनेकानेक संुदर वस्तूंची भर घातली. 
इरे्च २५०० जनुी इजजजप्शयन माजंराच्या केसापसून बनवलेली पलशायन रग पहायला 
लमळाली. ववववध वस्तूनंी नटलेल्या अनतशय देखण्या अशा या वाडयात दोन तास या 
यंत्राच्या सहाय्याने मंत्रमुग्ध केलं. वाडयाची सिर या यंत्रालशवाय ही करता आली 

असती, परंतु सोबतीला असा माहहतीचा खजजना घेउन केलेली सिर नलकीच लक्षात रहाण्यासारखी होती. 

५. डॅश कॅ म - डॅश कॅम अर्ाातच डॅश बोडा कॅमेरा. चारचाकीच्या डॅशबोडावर हा कॅमेरा धचकट्वता येतो. हा कॅमेरा चालत्या 
कारच्या ववंॅ ंडजस्क्रन मधनू हदसणारया गोष्टी हटपत असतो. घाटाचा वळणावळणाचा अवघड रस्ता वा ननसगारम्य 
सागरीमागा अनेकदा रोड हट्रप करत असतानंा चालत्या गाडीत रेकॉडडांग करायला या कॅमेर् यचा वापर होतो. 
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(डॅशकॅमचा वापर प्रामुख्याने रस्त्यावरील अपघात रेकॉडा करण्यासाठी करतात.) 
६. ककंडल पेपरव्हाईट - ऑफिसच्या कामासाठी वरचेवर हट्रप्स कराव्या लागतात. बरेचदा ववमानं उशीरा अवतरण,ं 

दरुुस्तीसाठी उशीर होण,ं हवामानामुळे प्रवासात होणारा उशीर यामुळे कधी कधी ववमानतळावर मुलकाम ठोकावा लागतो. 
अशावेळेस माझ्या मदतीला धावनू येतो तो प्रवासातला माझा दोस्त, सखा, सोबती - फकंडल पेपरव्हाईट. 

सहा इंची छोट्या पसु्तकाच्या आकाराचा हलका असा इ - ररडर. ऑफिसमध्ये 
कामाच्या संदभाातली जाडजूड पुस्तक असोत वा कर्ा-कादंबर् या असोत, क्रोशाचे 
ननरननराळे पॅटान्स असोत, अनेक वपडडएफ्स, वेळोवेळी मी यात भरत असते. 
अगदी हललया पसु्तकासारखा, पुस्तकासारखेच इ-इंक िाँट्स असणारा फकंडल 
एकदा चाजा केला की महहनाभराची ननजश्चंती. यातली खास डोळ्यांसाठी 
बनवलेली बकॅग्राउंड लाईट अंधारात ववशषेतः ववमानात सहप्रवासी झोपला 
असतांना वाचण्यासाठी उत्तम. खणेुसाठी बुकमाका  जवळ बाळगायची गऱज नाही. 
महत्त्वाच्या ओळी हायलाईट करुन ठेवायला हायलायटसा. गरज लागेल तेव्हा 
सतत सेवेत हजर असणारा इन-बबल्ट शब्दकोष. फकंडलवर एकदा का पसु्तक 
उतरवनू घेतलं की पुस्तक वाचण्यासाठी इंटरनेटची गरज नाही. मराठी पुस्तकं 

िारशी उपलब्ध नाहीत अजनू फकंडलवर पण इंग्रजी पसु्तकं वाचणार् यांसाठी फकंडल लायब्ररी हा खजजनाच. प्रवासासाठी 
सामन भरतानंा लॅपटॉप, चाजार, ऑफिसची कागदपत्र ंयाच बरोबर बॅगेत कोंबला जाणारा फकंडल पेपरव्हाईट हा माझा 
प्रवासातला सुखननधीच! 

७. मंडला कलरींग बुक्स - ववमानातल्या कंटाळवाण्या प्रवासात फकंडलच्या बरोबरीने सोबत करणारी अजून एक गोष्ट 
म्हणजे मंडला कलरींग बुलस. बॅगेत या पुस्तकांसाठी रंगीबेरंगी पेजन्सल्स, खडू, स्केचलेन्ससाठी हलकाचा कप्पा असतोच. 
फकत्येकदा महत्त्वाच्या कागदपत्रांना कोपर् यात ढकलून मंडला कलरींग बलुस बॅगेत जागा करुन घेतात. लांब कंटा  ळवाण्या 
प्रवासात रंगकाम करत बसण ंहे माझं अत्यतं आवडतं काम. मंडलाची रंगकामाची ही छोटीशी झलक. 

 



पषृ्ठ क्र.145 

 

खरं तर या सवा ननजीव वस्तू पण 
प्रवासाचा प्रत्येक क्षण सजीव करणार् या, 
आठवणी जपणार् या. मी जेव्हा अगदी 
जख्ख म्हातारी होईन, अगदी चालता 
फिरता ही यायच ं नाही, तेव्हा या सवा 
आठवणीचा जजग्सॉ पझल समोर उघडून, 

तारीख वार या सहीत साठवनू ठेवलेले हे 
क्षण जळुवत बसेन! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

बचके रेहना रे  ...अर्ाात प्रवासातली सरुक्षक्षतता 
 

 नेहमी ठरापवक टठकार्ी प्रवास करर्ारयासंाठी - 
 नेहमीचेच प्रवासी बर् याचदा त्या वेळेला असतात एकमेकानंा नेहमी त्याच प्रवासात बघनु ओळख झालेली 

असते त्यामुळे सुरक्षक्षत वाटते. 
 ऑफिस नतंर फकंवा कॉलेज उरकुन ननघणार असाल तर गाडीला फकती गदी असु शकते आणण घरी 

पोहोचायला फकती वाजतील याचा ववचार करुन जर उशीर होईल असे वाटत असेल तर रात्री जाण्यापेक्षा 
सरळ दसुर् या हदवशी लवकर जा. 

 नेहमी त्याच बस ने प्रवास सकाळी करणार् या एक दोन लमत्र मैत्रीणींचे िोन न ंजवळ असु द्या म्हणजे 
ठरवून सोबत ननघता येते. नतफकटे काढताना पण समन्वय साधुन एखाद दसुर् याला लवकर जाऊन आधी 
रांगेत उभे राहता येते. आणण मग रांगेत जास्त ताटकळावे लागत नाही. 

 सध्या ऑनलाईन एस्टी नतफकट बफुकंग करता येते त्याचाही िायदा घ्या. वेळ आणण दगदग वाचते.सारख ं
मोबाइल वर बबझी असू नये. बी अवेअर आजूबाजूला काय चाललय याबाबतीत. बयााच वपक पॉकेहटगं च्या 
घटना यामुळे टाळता येतात. 

हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े
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आसावरीची पयणटन भरारी 
(लेणखका - मधुरा देशपांड)े 

आजच्या जागनतकीकरणाच्या युगात अनेकानंा कामाननलमत्त, आवड म्हणनू जगभरात फिरण्याची संधी लमळते  .पण 
तरीही खरे भटके हे यापेक्षाही वेगळं असं काहीतरी करतात आणण त्यांचे अनुभव इतरानंाही पे्ररणा देतात  .त्यात जर ७ 
ही खडं ंपयाटनाची आवड म्हणनू स्वबळावर, एकटीने आणण नतशीच्या आत फिरणारी एक मुलगी असेल तर? आसावरी ही 
यातलीच एक  .कुणालाही कौतुक वाटेल अशी ही नतची जगभ्रमंतीची कहाणी - 
तुझ्याबद्दल र्ोडक्यात सांग. 
मी मूळ पुण्याची. अमेररकेत उच्च लशक्षणासाठी आले आणण आता इरे्च नोकरी करते. 
काय तनममत्ताने सगळीकड ेकिरर् ंझालं? कामातनममत्त की केवळ भटकंतीच्या हेतूने? आणर् हे एकटीने सगळं पयणटन 
करण्यापवूजी कुठे किरली होतीस, तेव्हापासून असे कही वाटत होते का? 

लहानपणापासूनच बर्याच गोष्टींमुळे अशा भ्रमंतीची पे्ररणा लमळाली. आमचे शेजारी फ्रज च लमत्रमंडळासोबत आणण अजून 
काही आंतरराष्ट्रीय संस्र्ांमध्ये काम करायाचे. त्यामुळे त्यांच्याकड ेवेगवेगळ्या देशातले लोक येऊन राहत असत. 
तेव्हापासून या ववववध देशांशी, तेर्ील लोकांशी जवळून संपका  यायचा. तेव्हा कुतूहल होतं खपू. मी नकुतीच शाळेत 
इंग्रजी लशकायला सुरुवात केली होती आणण मी लहान असल्यामुळे माझ्याशी बोलायला त्या परदेशी नागररकानंा मजा 
येत असे. आई बाबाही मला नाकाशावर त्याचें देश दाखवत. हळूहळू वेगवेगळ्या देशाचंी नाणी जमवणे, पोस्टाची नतफकटे 
जमवणे याचा छंद जडला. तेव्हा कोणी ओळखीचे फकंवा नात्यातले परदेशी गेले तर आवजूान माझ्यासाठी नतर्ली नाणी 
आणत. मग त्यांच्याशी त्या देशाबद्दल गप्पा होत असत आणण फ़ोटो पाहहले जात. पढेु शाळेत भुगोल लशकताना हया 
सगळ्या देशांची वलैशष्ट्ये, भाषा, झजड,े राजधान्या, जागनतक आश्चये या गोष्टी आपोआपच माहहती करून लक्षात ठेव ू
लागले. त्यावर असलेल्या वेगवेगळ्या प्रश्नमंजषेुमध्ये भाग घेऊ लागले. लायब्ररी मध्ये अ टॅलास आणण ववश्वकोश 
यामध्ये जग तसेच जागनतक प्रवास याबद्दल वाचत राहहले. डीडी वरची 'सुरलभ' माललका बघताना नेहमी वाटायचं की 
आपण पण लसद्धार्ा आणण रेणकुासारखे फिरुयात. भारतात महाराष्ट्र आणण इतर आसपासच्या राज्यांमध्ये सुट्टीत फफ़रण ं
झालं, पण परदेशात जाणे हे िार खधचाक असल्यामुळे असं कधी वाटलं नाही की मी प्रत्यक्षात लवकर असे प्रवास करू 
शकेन. पण नव्वदच्या दशकात इंटरनेट उपलब्ध झाले. त्यावेळी मी पत्र मैत्रीच्या एका संस्र्ळावर सदस्य झाले. माझ्या 
वयाच्याच परदेशातल्या मुला-मुलींबरोबर इमेल्स मधनू लशक्षण पद्धती, संस्कृती, सणवार, एकंदरीत रहाणीमान, आवडी 
ननवडी, महात्वाकांक्षा या आणण अशा इतर ववषयावंर गप्पा मारू लागले. या संभाषणांमधून मला बर्याच संस्कृतींची 
कल्पना येऊ लागली या सगळ्यातनू जगाच ंएक धचत्र मनात ननमााण होतं गेलं. 

पुढे आई बाबानंा कामासाठी अमेरीकेला जाण्याची संधी लमळाली त्यावेळी त्यानंी नतर्ल्या यनुनव्हलसाटीना भेट हदली आणण 
नतर्ल्या उच्चलशक्षणाच्या सधंीबद्दल चौकशी केली. ईंजजननअरींग नंतर अमेरीकेत उच्च लशक्षणासाठी स्कॉलरलशप लमळाली 
आणण अमेररकेत आले. त्याआधी एकदा एका प्रवासी कंपनीतिे घराचे सगळे र्ायलंड आणण लसगंापुर बघायला गेलो 
होतो गाईडडे टूर असल्यामुळे तो पहहला परदेशात फिरण्याच्या अनुभव मस्त एंजोय केला. पुढे अमेररकेत 
युननव्हलसाटीमध्ये असताना २ वषाात जवळ जवळ ४० -५० देशातल्या ववद्याथ्याांशी बोलण ंझालं. तेव्हा त्यांच्यासोबत 
आपापल्या देशांबद्दल तुलनात्मक चचाा व्हायच्या. अनेक सासं्कृनतक कायाक्रमानंा उपजस्र्ती लावली. एका कायाक्रमात 
भारताबद्दल माहहती सादर केली आणण त्यावर लोकांनी ववचारलेल्या वेगवेगळ्या प्रश्नानंा उत्तरे हदली. अनेक 
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आंतरराष्ट्रीय तसेच भारतातल्याही वेगवेगळ्या राज्यातल्या लोकाबंरोबर काम केले. सगळे जग एका छताखाली एकवटले 
असल्याचा अनुभव आला. 

पुढे नोकरी लागल्यावर नवीन वषााच्या मुहुताावर युरोपला जायचं ठरवलं. नकुतीच भारतात जाउन आल्यामुळे घरातूनही 
इतर देश फिरण्यासाठी प्रोत्साहन लमळाले. एकटीने पहहलाच प्रवास असल्यामुळे खपू उत्सुकता होती. जव्हसा, चलन, भाषा 
याबद्दल भरपूर माहहती गोळा केली. फ्रान्स मध्ये एका पत्र मैबत्रणीकड े राहहले. पॅरीसमध्ये दहा हदवस राहून नतर्ल्या 
रोजच्या आयुष्याचा र्ोडािार अनुभव घेतला. त्याच वेळी पढेु जमानीत अजनू एका पेन फ्रज डकड ेनाताळ साजरा केला. 
हया अनुभवानतंर परदेशात फिरण्यासाठी नलकी काय काय लागते याची कल्पना आली आणण एकटी फिरू शकते हा 
आत्मववश्वासही आला. त्यानतंर पहहल्यादंा आंतरराष्ट्रीय टुररजमचे स्वरूप कळू लागले. सुरूवातीला आलशया, अमेररका 
आणण युरोप हे खडं केले, ते बरंच सहज झालं. मग अजनू अदंाज आला की कशा पद्धतीचा प्रवास मला आवडतो, त्याचा 
पॅटना कसा असावा इत्यादी. मग ३० व्या वषााच्या आत ७ ही खडं फिरुयात हे ठरवले आणण त्याच ध्यासाने बाकीच्या 
खडंातील भटकंतीचे बेत केले. 

७ खडंातं किरण्याची सुरूवात कशी झाली? जेव्हा ६ खडं झाले आणर् ७ व्या खडंाची सहल ठरली तेव्हा कस ंवाटत होत?ं 

आत्तापयतं कोर्त्या देशात किरलीस? 

पहहलाच युरोपात फिरण्याचा अनुभव िार छान होता. फ्रान्स आणण जमानी मध्ये भाषा येत नसली तरी नकाशे, 

सावाजननक वाहतकु आणण इतर उपलब्ध साधन सामग्रीचा कसा वापर कारायचा याची साधारण कल्पना आली. मग 
पुढची दोन वषा हहवाळ्यात पेन फ्रज डसकड ेआणण होस्टेल्स मध्ये राहून स्पेन, पोतुागाल आणण बेजल्जअम, नेदरलँडस, 

ललसेमबगा, डने्माका  फिरले. जरी प्रत्येक देशाची संस्कृती वेगळी असली तरी युरोप ट्रीप एकसारखी वाटु लागली. जुन्या 
इमारती, ऐनतहालसक जागा, संग्रहालये, खाण्याचे पदार्ा, र्ंड हावामान हयापेक्षा आता काहीतरी वेगळे पाहहजे असे वाटू 
लागले. चौथ्यावषी हहवाळयात भारतात गेले असताना नतर्ूनच पढेु ऑस्टे्रललया आणण न्युझीलंडला गेले. परतताना 
ऑस्टे्रललयाहून पॅलसफिक महासागरावरून अमेररकेत परतल्यामुळे त्याननलमत्ताने पथृ्वीप्रदक्षक्षणा झाली. 

िेसबकुवर माझे हे फिरतीचे िोटोज बघनू बर्याच लमत्र मैबत्रणींनी सांगुन ठेवलं होतं की पुढच्यावेळी कुठे जाणार 
असशील तर आम्हाला कळव. पढुची ट्रीप पेरूची ठरली आणण त्यावेळी अजून एक दोन जणाचं वेळापत्रकही जुळून आलं. 
ही पेरू ट्रीप पार पडली तेव्हा सहज कोणाशी तरी बोलताना लक्षात आलं की आपले पाच खडं तर सहज बघून झाले. 
मग त्यावेळच्या हहवाळ्यात भारतात जाणे होणार नव्हते त्यामुळे हहवाळ्यात आफफ्रका खडंात र्ोडया उबदार हठकाणी 
जाऊ असे ठरवले. त्याननलमत्ताने अजून एका खडंाची सिरही होईल हाही एक हेतू होताच. एका आठवडयाच्या सुट्टीत 
जाण्याच्या दृष्टीने दक्षक्षण आफफ्रका, केननया हे देश िार मोठे आहेत आणण लशवाय नतर्ला खचाही जास्त वाटला. 
मोरोलको बद्दल लहान आणण त्यामानाने स्वस्त देश, लशवाय पयाटनाच्या दृष्टीनेही सध्या ववशेष नाव असलेला म्हणनू 
खपू ऐकलं होतं. लशवाय हहवाळ्यात नतरे् हवामानही िार र्ंड नसते. त्यामुळे नतरे् जायचे ठरवले आणण जाऊन आले 
देखील. अशा प्रकारे आफफ्रका खडंाची सहल झाली. 

शेवटी िलत अटंाजलटाका हा एकाच खडं राहहला होता. कुतूहल म्हणनू र्ोडी माहहती लमळवली तेव्हा असं लक्षात आलं 
की त्यातल्यात्यात परवडणारी अशी एक टुर उपलब्ध आहे आणण उन्हाळा हा नतरे् जाण्याचा उत्तम ऋत ूआहे. 
एकोणनतसाव्या वाढहदवसाचे ननलमत्त साधनू ही सहल बकु केली आणण नतशी गाठण्यापुवी सगळ्या खडंांमधे फिरून 
झाले. मग नतसावा वाढहदवस संस्मरणीय करण्यासाठी अलास्काला जाऊन आजलटाक सका लला ऑरोरा बोरॉयललस 



पषृ्ठ क्र.148 

 

(Aurora Borealis) बनघतल्या. माझा अजनूही ववश्वास बसत नाही की खरोखरच माझे जगभर फिरण्याचे स्वप्न साकार 
होत आहे. 

आतापयांत पाहहलेले देश - 
* उत्तर अमेररका - यनुायडडे स्टेट्स ऑि अमेररका 
* दक्षक्षण अमेररका - पेरु, धचली 
* आलशया - र्ायलडं, लसगंापरु, दक्षक्षण कोररया, जपान, भारत आणण युनायडडे अरब एलमरेट्स 

* ऑस्टे्रललया - ऑस्टे्रललया, न्युझीलंड 

* अंटाजलटाका - अंटाजलटाका 
* आफफ्रका - मोरोलको 
* युरोप - फ्रान्स, जमानी, स्पेन, पोतुागाल, बेजल्जयम, नेदरलँडस, ललसेम्बगा, इटली, व्हॅहटकन लसटी, डने्माका , जस्वत्झलांड 

हे ७ ही खडं किरताना यापकैी प्रत्येक खडंाबद्दल काय वमैशष्टट्य जार्वले? 

सगळ्या खडंांमधील फिरतीबाबत बोलायचं झालं तर अनेक िरक आहेत, असणारच. पण मला प्रत्येक हठकाणी समान 
सूत्रही तेवढीच आढ्ळली. म्हणजे जे िरक आहेत ते बघता असं जाणवल ंकी भौगोललक स्र्ान आणण हवामान याप्रमाणे 
प्रत्येक देश, खडं यातले जीवनमान वेगळे आहे. तेही प्रत्येकाने त्या पररजस्र्तीशी जळुवनू घ्यायला जे काही सवोत्तम 
असेल, तसे ते रुळत गेले आहे. लशवाय प्रत्येक खडंात जसे देशाप्रमाणे बदल होतात, तसेच प्रत्येक शहरातही होतात. उदा. 
दक्षक्षण कोररयाची राजधानी सेउल, नतरे् खपू टेकडया आहेत. त्यामुळे लोक नेहमी हायफकंग करतात फकंवा पवूी करायचे. 
तो त्यांचा पारंपाररक व्यायाम प्रकार होता. पण आता नवीन वपढ्या यासोबतच जजमला सुद्धा जाताना हदसतात, कारण 
रोजच्या धावपळीच्या आयषु्यात ते जास्त सोयीच ंआहे. म्हणजेच प्रत्येक देशात, शहरात, नतर्ल्या लोकांचं जीवनमान हे 
त्या वातावरणाशी जळुवनू घेण्यासाठी जसं असेल तसं घडत गेलं आहे आणण काळानरुूप त्यात बदल झालेले आहेत. असे 
बदल आपल्याला भारत, धचली, जस्वत्झलांड, म्हणजेच र्ोडलयात सगळीकड ेहदसतील. आधुननक जीवनमानाशी जुळवनू 
घेताना हे बदल होण ंहा हे अपररहाया आहे. आज तंत्रज्ञानाने इतकी भरारी मारली आहे. इंटरनेट, स्माटािोन्स च्या 
वापरामुळे जगभरातल्या बातम्या, नतर्ल्या भाषा, संस्कृती हे सगळं एका जललकवर उपलब्ध आहे आणण त्यामुळे पयाटन 
सोपं झालं आहे. जगभरातील नवीन वपढी जागनतकीकरणाच्या बाबतीत अधधक जागरूक हदसते आहे. आपल्या वपढीला 
सहजपणे दसुर् या देशात जाणे, नतरे् राहणे याची उत्तम संधी लमळाली आहे. एकाच हठकाणी राहतानासुद्धा ननरननराळ्या 
संस्कृतीतील लोकांशी आपला संपका  येतो. त्यामुळे असं वाटतं की पवूी ववववध संस्कृती स्वतंत्रपणे ववकलसत झाल्या 
आणण आता सगळं जग एकत्र येतंय आणण त्यातून नवीन संस्कृती उदयास येते आहे. पण या सगळ्यात समान काय 
आहे तर मानवी स्वभाव. मला सगळीकड ेसतत असं वाटलं की माणस ंसगळीकड ेसारखीच असतात. इतकं फिरताना 
कधीही मी कुठेतरी परग्रहावर आहे असं वाटलं नाही. भारत फकंवा दक्षक्षण अमेररका, यात लशक्षणाचे महत्व, यशापयशाच्या 
व्याख्या आणण आधर्ाक फकंवा इतर अडचणी या सारख्याच आहेत. आधर्ाक ववषमता, मध्यमवगीयांच्या अडचणी, त्याचं्या 
आशा आकाकं्षा हे सगळीकड ेसमानच आहे. हे सगळं बघनू अशी आशा करू शकतो की जगभरातले लोक एकमेकांच्या 
या वेगळेपणाला समजनू घेऊन एकत्र येऊन मानवतेच्या ववकासासाठी प्रयत्न करतील. आणण त्याच्व एळी आपापला 
सांस्कृनतक ठेवाही जतन करतील, कारण ती प्रत्येकाची ओळख आहे आणण ती जपायलाच हवी. 
हे सगळं पयणटन करताना घर, नोकरी आणर् आचर्णक बाबी हे कस ंमॅनेज केलंस? 

नोकरीत वषाभरात एकून १०-१५ हदवस सुट्टी लमळू शकते. त्यालशवाय कंपनीचे शटडाऊन, लाँग ववकज डस, वका  फ्रॉम होम 
असे काही करून अजून सुट्टी लमळवता येते फकंवा तशी जोडून प्लॅन करता येते. साधारणपणे १५ ते २० हदवस एक 
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संपूणा सहल अशा पद्धतीने मी आजवर फिरले. यात काही वेळा अमेररकेतनू भारतात जाताना फकंवा येताना एखादी 
सहल, नाहीतर मग पुणा वेळ िलत भटकंती असे पयााय ननवडले. माझे कुटंुब भारतात आहे, त्यामुळे २ वषाातनू एकदा 
तरी मी नतरे् जातेच. वषाात एकदा मोठी आणण एक लहान हट्रप असे ठरवले. वषााच्या सुरूवातीलाच मी माझ्या संबंधधत 
मॅनेजरशी बोलून अदंाज घेते की कसा प्लॅन आहे. आणण त्याप्रमाणे माझ्या वयैलतीक बाबी बघनू सहल ठरवायचे. जेवढी 
लवकर सुट्टी मंजूर होईल, तेवढं पुढचे सगळे ठरवायला मदत होते. मग यात आधी बफुकंग केल्यामुळे वाचणारा खचा 
असेल, जव्हसा आणण माहहती लमळवायला जो काही वेळ लागत असेल, या सगळ्यासाठी हातात वेळ राहतो. ऐन वेळेवर 
घाई होत नाही. पवूाननयोजन हवंच हे या सगळ्यातनू लक्षात येतं. 
आचर्णक बाज ू-  
सहलीतला सगळ्यात खधचाक भाग म्हणजे ववमानाची नतफकटं आणण हॉटेल्स बफुकंग. अमेररकेत राहात असल्याने 
साधारण ४ महहने आधी ववमानाची नतफकटं काढली तर बराच िायदा होतो हे लक्षात घेऊन ते मॅनेज करते. राहण्याची 
व्यवस्र्ा जजरे् लमत्र मैबत्रणी फकंवा ओळखीचे यांच्याकड ेहोत असेल तर उत्तम, नाहीतर मी ललझरी हॉटेल्स हवेत अशा 
प्रकारातली नाही. hostels.com, bookings.com, hostelworld.com, hotels.com इरे् बरेचसे स्वस्तातले पयााय 
लमळतात. मी अशी हॉटेल्स बुक करते जजर्नू जवळच रेल्वे स्र्ानक फकंवा इतर सावाजननक वाहतूकीच्या जागा जवळ 
असतील. पण स्वस्त जागा म्हणनू अस्वच्छ फकंवा आवश्यक त्या सोयी नसलेल्या जागा, केवळ जाहीरातीसाठी स्वस्त 
आणण मग मागाहून येणारे एलस्ट्रा चाजेस असं काही होऊ नये यासाठी अशा जागांबद्दल जे आंतरजालावर ररव्हयजु 
असतात ते काळजीपवूाक बघणे आवश्यक आहे. 

खाण्याच्या बाबतीत सुद्धा पसेै वाचवता येऊ शकतात. नतर्ले स्र्ाननक अन्नपदार्ा खाणे हा जरी एक अनुभव असला 
तरीही प्रत्येक वेळी ते शलय होइलच नाही. हदवसभर फिरत असताना खायला सोबत नेता येतील असे पदार्ा बरे 
पडतात. अशा वेळी जवळच्या सुपरमाकेट्स मध्ये जाऊन स्वस्तात खाद्यपदार्ा लमळू शकतात. 

यालशवाय आधी माहहती काढून ठेवली तर प्रत्येक देशातले स्वस्तातले लसम काडास लमळवता येतात आणण पैसे वाचवता 
येतात. कधीकधी र्ोडया वेळासाठी सोबतच्या लोकाचें वायिाय शेअर करता येते. बजेट टॅ्रव्हलचे बरेच पयााय असतात, 

िलत त्यासाठी योग्य माहहती काढायला हवी. 

या पवपवध देशात किरताना व्व्हसा, त्याची माटहती ममळवरे् हे कसं जमवलंस? 

कुठल्याही देशाला पयाटक हवेच असतात. त्यामुळे पयाटक म्हणनू जेव्हा आपण कुठल्याही देशात जातो, नतरे् फिरून 
नतरे् पैसे खचा करणार असतो, त्यामुळे ते स्वागतच करतात. इतर जव्हसा पेक्षा तुलनेने पयाटन जव्हसा सोपा असतो. 
कारण फिरुन झाले की लोक परत जाणार याची खात्री असते आणण सहसा जव्हसा देताना पण त्या प्रमाणेच हदला जातो. 
कुठल्याही देशात जाताना त्यांच्या दतूावासाच्या (Embassy) संस्र्ळावरून माहहती काढणे हे पहहले काम. नतरे् पयाटन 
जव्हसा बद्दल सगळी माहहती हदलेली असते. यात कुठले कागदपत्र लागतील, फकती पैसे भरायचे, मुलाखत आहे की नाही, 
फकती वेळाचा जव्हसा लमळू शकतो ही सगळी माहहती हदलेली असते. त्याप्रमाणे पासपोटा (६ महहन्यापेंक्षा अधधक मुदत 
असलेला), जाण्यायेण्याची ववमानाची नतफकटं (जव्हसासाठी कन्िमा बफुकंगच लागतं असं काही नाही, िलत एक प्लॅन 
तयार असायला हवा आणण त्याप्रमाणे तात्पुरती नतफकटं हवीत) ज्यामुळे तमु्ही परत जाल याची खात्री पटते, हॉटेल 
बुफकंग (जे तमु्ही नतंर रद्द करू शकता), तमु्ही आत्ता राहात असलेल्या देशातील कायदेशीर कागदपत्र (उदा. रेलसडने्स 
परलमट, नोकरीची कागदपत्र), हा सगळा प्रवासाचा खचा कसा करणार यासाठी बँक स्टेटमजट्स फकंवा तत्सम कागदपत्र, 

इन्शुरन्स, िोटो, अजप्लकेशन िॉमा, या काही नेहमी लागणार् या गोष्टी हे आजवरच्या अनेक जव्हसा प्रोसेस मधनू लक्षात 
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आलंय. मग काही वेळा देशाप्रमाणे ननयम बदलू शकतात. प्रत्येक देशाच्या जव्हसासाठी लागणारा वेळ वेगळा असतो, 
कधी ३ वफकां ग ड ेतर कधी २१ वफकां ग ड,े त्यात मध्ये कुठल्या सुट्टय्ा असतील तर तेही बदलू शकतं. काही वेळा 
पासपोटा पोस्टाने पाठवला तर चालतो, काही वेळा प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी फकंवा ननदान जव्हसा स्टॅजम्पंगला जावंच लागतं. 
मग त्यांचे ऑफिस कुठे आहे त्याप्रमाणे तेही ठरवून, आवश्यक असेल तर रजा घेऊन जाव ंलागतं. या सगळ्यासाठी 
ननयोजन नीट हवं. वेळेवर करण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे फकमान १ महहना आधी ही प्रोसेस चालू करावी 
लागते. म्हणजे हाताशी पुरेसा वेळ असतो. त्यात जर एकाच वेळी २ फकंवा अधधक देश असतील, तर प्रत्येक देशाच्या 
जव्हसासाठीचा वेळ गहृहत धरून बरंच आधी सुरूवात करावी लागते. चुकून कधी एखाद्या डॉलयुमजट मुळे जव्हसा लाबंला 
तरी हाताशी वेळ राहतो. 

यालशवाय ट्राजंन्झट जव्हसा हा एक उत्तम पयााय आहे एखादा देश बघण्यासाठी. तो अर्ाातच कमी वेळाचा असतो आणण 
त्याप्रमाणे ववमानाची नतफकटं करावी लागतात. पण त्याननलमत्ताने मधल्या वेळेचा सदपुयोग होतो आणण फिरणहंी होतं. 
लशवाय ट्राजन्झट जव्हसा लमळवणे जास्त सोपे आहे. ऑस्टे्रललयाला जाताना मी लसगंापुर मध्ये ट्राजन्झट जव्हसा घेतला. तो 
९६ तासाचंा होता आणण माझ्याकड ेऑस्टे्रललयाचा जव्हसा आणण जाण्यायेण्याची नतफकटं होती. असंच दबुईला केलं. काही 
आठवड ेआधी िलत ऑनलाईन अजप्लकेशन द्यायचं होतं आणण मधल्या वेळाचा सदपुयोग करता आला. 

सहल ठरवरे्, त्याचे तनयोजन कररे्, ततरे् काय बघायचं याचं वेळापत्रक ठरवरे् हे कस ंकरतेस? एखाद्या एजन्सी मािण त 
की स्वतंत्र? 

एखाद्या देशात फिरायचे बेत िायनल करण्यापवूी मी नतर्ल्या प्रत्येक बाबीचा शोध घेते, यासाठी आंतरजालावर अनेक 
पयााय उपलब्ध आहेत. tripadvisor.com, roughguides.com यासारख्या संस्र्ळावर बरीच माहहती असते. अनेक लोक 
त्याचें ब्लॉग्स ललहहतात, त्यातून अदंाज येतो. लशवाय एकट्या मुलीने फिरणे याबद्दलही अनभुव वाचायला लमळतात. त्या 
हठकाणचं वातावरण फकती सुरक्षक्षत आहे, काय काळजी घ्यायला हवी, फिरण्यासाठी सगळ्यात चांगला पयााय कोणता 
अशा प्रत्येक मुद्द्याचा ववचार करते. शलयतोवर नतर्ल्या लोकल लमत्र मैबत्रणींशी संपका  साधनू बघते, जे त्या देशात, 

शहरात रुळलेले असतात. फकंवा त्या देशात पवूी जाऊन आलेले कुणीतरी ओळखीचे असतात, त्याचं्याशी बोलून माहहती 
लमळवता येते. यासाठी अगदी िेसबकुसारख्या सोशल नेटवफकां ग साईट्सचा खपू िायदा होतो. या ववववध हठकाणांहून 
माहहती काढली की मग कुठली पयाटनस्र्ळे बघायला हवीत, साधारण फकती खचा येईल, कुठल्या ऋततू नतरे् फिरणे 
योग्य आहे अशी माहहती लमळवता येते. लशवाय जवळच्या गं्रर्ालयात टॅ्रव्हल डॉलयुमेटरीज असतात, भाषेची जुजबी 
ओळख करून घेता येईल अशा माहहतीपर सीडीज असतात, नकाशे असतात ज्यातनू अजनू माहहती लमळवता येते. 
हे सगळं झालं की मग मला नेमकं काय बघायचं आहे, कुठल्या जागा मला बघायच्याच आहेत आणण कुठे मी तडजोड 
करू शकते याचा अंदाज येतो. त्यावरून मग जवळचे ववमानतळ, राहण्याची व्यवस्र्ा ही माहहती काढायला सुरूवात 
करते. यात मग ववमानतळापासून हॉटेलवर जायला शटल बस आहेत का, नतर्नू पढेु फिरायला सावाजननक वाहतकुीच्या 
सोयी काय आहेत, माझ्याकड ेफकती हदवस आहेत हे सगळं सववस्तर बघनू मग िायनल प्लॅन करते. रोजच्या हदवसाचं 
वेळापत्रक जमवून त्यानंतर पढेु जव्हसा, ववमानाची नतफकटं, हॉटेल बफुकंग आणण नतरे् लोकल हट्रप्स साठीचे बुफकंग्स 
करायचा मागा मोकळा होतो. 

नतरे् फिरताना मी शलयतोवर हदवसभराच्या टुसा घेते, यात मग कधी नतर्ल्या लोकल गाईडडे टुसा असतील फकंवा 
स्वतंत्रपणे फिरणार असेल तरीही. फिरताना मी शलयतोवर असं बघते की एक मुख्य शहर आणण मग नतर्नू एका 
हदवसात फिरून होतील अशा जागा. उदा. म्हणनू फ्लोरेन्सला राहून मी एक हदवसात टस्कान भाग आणण वपसाच ंटॉवर 
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केलं. लसडनीत राहहले आणण ब्लु माऊंटेन मधला एक हदवसाचा हाईक केला. वेळ असेल तर मला जवळच्या लहान 
गावात जाऊन राहायलाही आवडत,ं पण अशा हठकाणी सगळं सामान घेऊन फिरण ं कंटाळवाण ंआणण त्रासदायक होऊ 
शकतं. जेव्हा मी अशा हदवसभराच्या टुसा घेते तेव्हा महत्वाचं हे बघते की या टुर प्रोव्हायडसा बद्दल viator.com, 

tripadvisor अशा माहहतीतल्या संस्र्ळावर चांगले ररव्हयुज चांगले आहेत. लशवाय त्यांच्या वेळा, हठकाण हे सगळं 
माझ्या वेळाशंी जळुलं पाहहजे. 

शहरात फिरण्याची मजा वेगळी आहे. 'हॉप ऑन हॉप ऑि' बसेस आता बर् याचशा पयाटन शहरात आहेत. या बसेसने 
फिरताना कधीतरी तोचतोचपणा वाटू शकतो फकंवा मुख्य जागालंशवाय काही बघता येत नाही, तरीही एका हठकाणाहून 
दसुर् या हठकाणी जायला हा पयााय चांगला आहे. बर् याच शहरात सायकल टुसा असतात ज्या तुम्हाला नतर्ल्या मुख्य 
जागा दाखवायला मदत करू शकतात. जपान रेल पास फकंवा Eurail pass सारखे पयााय उत्तम आहेत, ज्यात पैसेही 
वाचतात आणण फ्लेजलसबबललटी असते. आधी बफुकंग केलं तर चांगल्या डील लमळतात. 

ज्या देशात जायचं असेल नतर्ले काही जुजबी भाषेचे ज्ञान लमळवता आले तर नतरे् फिरताना अजनू िायदा होतो. 
ववशेषतः शाकाहारींसाठी कुठल्याही हठकाणी जाताना अजनू जास्त माहहती काढलेली केव्हाही चांगली, त्यातही 
खाद्यपदार्ाांबद्दलचे काही महत्वाचे लोकल शब्द माहहत असतील तर अजून चांगलं जेणेकरून काय चालतं आणण काय 
नाही हे सांगायला मदत होते. उदा. काही हठकाणी फिश हे शाकाहारी समजलं जातं, मग 'नो मीट' म्हणजे नेमकं काय हे 
सांगायला नतर्ले शब्द माहहती असतील तर िायदा होतो. 

माझ्या आजवरच्या फिरतीतनू मी लशकलेली महत्वाची बाब ही की शलय तेवढ्या आधीपासून ननयोजन करायच,ं भरपूर 
माहहती काढायची, त्याचा सखोल अभ्यास करून मग प्रत्येक गोष्ट ठरवायची. या सगळ्याचा आधर्ाक ननयोजनातही 
िायदा होतो, आणण एकूणच नतरे् गेल्यावर अरे, हे माहहतच नव्हतं असं होण्यापेक्षा आधीपासून ठरवनू गेल्याने रुखरुख 
नसते. 

सगळीकड ेत ूएकटी किरलीस का? त्यासाठी काय काळजी घेतली? 

बहुतेक वेळा एकटीच फिरले. गु्रपमध्ये फिरण्यासाठी प्रत्येकाचं वेळापत्रक जमून यायला हव,ं लशवाय प्रत्येकाची 
आवडननवड वेगळी. त्यामुळे अपवाद वगळता एकटीच फिरले. महत्वाची काळजी घ्यायची ते म्हणजे एखाद्या हठकाणी 
जायचं असं ठरल्यावर नतर्ली माहहती काढताना नतर्ल्या सुरक्षक्षततेचा सखोल अभ्यास करायचा. आधी म्हणाले 
त्याप्रमाणे यासाठी आंतरजालावरील ववववध ब्लॉग्स, लोकाचें ररव्हयजु याचा खपू िायदा होतो. नतर्ल्या लोकल लमत्र 
मैबत्रणींशी संपका  झाला तर त्यांच्याकडून माहहती लमळवता येते. हे सगळं बघनू मी नतरे् एकटीने फिरू शकेल का, जर 
नसेल तर मग इतर काय पयााय उपलब्ध आहेत याची माहहती काढून पढुच्या गोष्टी ठरवता येतात. उदा. मोरोलको हा 
देश पयाटनासाठी प्रलसद्ध आहे. पण नतरे् जस्त्रयानंी एकटीने फिरण ंतेवढं सुरक्षक्षत नाही. म्हणनू मी नतरे् गु्रपने फिरले. 
तेच पेरू या देशात तशी भीती नाही, मात्र सगळ्या लमत्र मैबत्रणींच्या वेळा जुळून आल्या आणण आम्ही सगळे जण एकत्र 
फिरलो. त्यामुळे आमचा खचा कमी झाला आणण धमाल आली. 

एकटीने फिरताना मी शलयतोवर बघते की नतरे् कुणी ओळखीचे, नातेवाईक आहेत का ज्यांच्याकड ेमला राहता येईल. 
यातून काही वेळा खास पयाटन स्र्ळांइतकाच नतरे् राहण्याचा पण अनुभव घेता आला, कारण त्यांच्याकडून नतर्ले 
अजनू अनुभव ऐकायला लमळतात. ललझेमबुगा, न्युझीलंड, ऑस्टे्रललया, धचली, इटली असे काही देश की जे सुरक्षक्षत 
आहेत, योग्य त्या सुववधा आहेत त्या हठकाणी मी संपूणापणे एकटीने फिरले. पण अशा हठकाणी जातानाही माझा सगळा 
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प्लॅन, प्रत्येक हदवसाच ं वेळापत्रक हे माझ्या जवळच्या ३-४ लोकानंा माहहत असत ंआणण त्यांच्याशी मी जमेल तशी 
संपकाात असते. इमजान्सी साठी लागतील असे सगळे नंबसा सोबत असतात. 

सामानाची सुरक्षक्षतता हाही एक मुद्दा आहे. सामान सुरक्षक्षत राहाव ंम्हणनू कुलुप असणे गरजेचे आहे. ववशेषतः एकटीने 
फिरताना जेव्हा सावाजननक हठकाणी, जसं की ववमानतळ, रेल्वे स्र्ानक अशा हठकाणी सामान ठेवावं लागतं तेव्हा. 
बर् याच हठकाणी ववमानळळ, रेल्वे स्र्ानक अशा हठकाणी लॉकरची सुववधा असते जजरे् सामान टाकून हदवसभर फिरता 
येऊ शकतं. यामुळे केवळ सामान ठेवण्यासाठी हॉटेल बकु करावं लागत नाही. पण याबद्दलही आधी माहहती काढलेली 
बरी. रोम सारखी हठकाण,ं जजरे् अशा हठकाणी सुद्धा सहजपणे काहीही होऊ शकत,ं नतरे् आपल्याला सतत सतका  राहण ं
अत्यतं आवश्यक आहे. लशवाय इतर वेळीही फिरताना लक्ष ठेवाव ंलागतं, आणण आपण नेहमी रोजच्या आयुष्यात घेतो 
ती काळजी इतरत्रही घ्यावी लागते. 

एकाच वेळी बरेच देश आणर् एकूर्च आंतरराष्टट्रीय प्रवास करताना तुझ्या सामानात महत्वाचं अस ं काय असत?ं 

Pack per day and travel light हा सामानाचा मुख्य मंत्र. जजरे् जायचं आहे नतर्ले हवामान आणण तमु्हाला कुठे 
फिरायचं आहे, कशा पद्धतीने फिरायचं आहे याप्रमाणे सगळं बघनू ठरवायचं. म्हणजे मी एकदा जस्कईंगला गेले पण माझं 
जॅकेट वॉटरप्रिु नव्हतं. त्यामुळे मी तो अनुभव मनासारखा घेऊ शकले नाही. एकदा सेदोना, अररझोना इरे् हायफकंग 
करत असताना माझ्याकड ेतेवढे चांगले धग्रप असलेले शुज नव्हते. अशा लहान सहान गोष्टींमुळे हहरमोड होतो. त्यामुळे 
सगळं लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे तयारी करणे आवश्यक आहे. लशवाय सोबत नेहमी एक इंटरनॅशनल चाजार / यनुनव्हसाल 
अ ॅडॅप्टर हे नेहमीसाठी असायलाच हवं. 
आमशया खडंातले कुठले देश पाटहले? ततरे् आणर् भारतात काय समानता ककंवा िरक आढळले? 

आलशया खडंातील जपान, लसगंापुर, र्ायलंड, दक्षक्षण कोररया आणण यनुायटेड अरब एलमरेट्स या देशात फिरले. 
भारताप्रमाणेच या देशानंा भरभलकम सासं्कृनतक वारसा आहे, ववशेषतः पाजश्चमात्य देशांच्या तुलनेत हे अधधक ठळकपणे 
जाणवतं. लसगंापुर, अबु धाबी, कोररया हे नव्याने ववकलसत झालेले आहेत. त्यामुळे नतरे् अत्याधुननक ववकास बघायला 
लमळतो आणण त्यांच्या पयाटन स्र्ळांमधूनही तेच दाखवलं जातं. त्यामानाने जपान फकंवा र्ायलंड यांचा इनतहास वेगळा 
आहे आणण त्यामुळे नतरे् पयाटनासाठीही तो त्याचंा पाया आहे आणण ते ठळकपणे हदसतं. 

भारताशी तुलना केली तर जपान, कोररया, लसगंापुर आणण काही प्रमाणात र्ायलंड आणण युनायडडे अरब एलमरेट्स हे 
फिरण्यासाठी सुरक्षक्षत आहेत, खपू स्वच्छ आहेत. मुख्य म्हणजे या देशानंी पयाटकानंा खास आकवषात करण्यासाठी खपू 
सोयी सुववधा पुरवल्या आहेत. लशवाय हे देश आकाराने लहान असल्याने फिरायला जाताना देशातंगात अतंर कमी होते 
आणण एका टोकापासून दसुर् या टोकापयांतचा प्रवास सोपा वाटतो. पयाटन स्र्ळानंा भेट देण्यासाठी उत्तम सवाजननक 
वाहतूक व्यवस्र्ा आहे. त्यामुळे बाहेरच्या देशातील पयाटकांनाही त्यामानाने अडचणी कमी येतात आणण प्रवासाचा आनदं 
लमळतो. जपान आणण कोररयात मला काही प्रमाणात भाषेचा प्रश्न आला. त्यामानाने भारतात इंग्रजी येत असेल तर 
मोठ्या शहरात तर अजजबातच अडत नाही. 

भारताचं सगळ्यात महत्वाचं वैलशष्ट्य म्हणजे भारतात प्रचंड वैववध्य आहे, जे इतर हठकाणी त्या प्रमाणात कमी हदसले. 
बहुतांशी देशात खपू लहान सहान जागाचें पयाटन स्र्ळात रुपांतर केले आहे. त्यामानाने भारतात अशा फकत्येक जागा 
आहेत ज्या मुळातच आवजूान बघण्यासारख्या आहेत. लशवाय आपण पाजश्चमात्यापेंक्षा वेगळे आहोत आणण आपली एक 
स्वतंत्र ओळख आहे. इनतहास, भाषा, खाद्यसंस्कृती, कला, सणवार या प्रत्येकात ववैवध्य आहे. भारतापेक्षा मला जपान 
आणण लसगंापुर तुलनेने (भारत आणण अमेररका) बरेच महाग वाटले. भारतात पयाटन तुलनेने स्वस्त आहे. लशवाय 
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आवडीप्रमाणे, बजेटप्रमाणे प्रत्येकाला सोयीचे असे पयााय आहेत. अगदी स्वस्त ते महाग, साहसी प्रवास, धालमाक स्र्ळानंा 
भेटी, समुिफकनारे, जंगल भ्रमंती असे फकतीतरी प्रकार आहेत. 

मला प्रवासात असे अनेक जण आजवर भेटले ज्यानंा माझ्या भारतीय असण्याचं कुतूहल वाटलं. भारतात भटकंती हे 
आमचं स्वप्न आहे अस ं अनेकानंी सांधगतलं. भारतात असे पयाटकांना आकवषात करण्याच्या दृष्टीने अधधक प्रयत्न 
व्हायला हवेत, परदेशी पयाटकांना सुरक्षक्षत वाटायला हव ंअशी पररजस्र्ती हवी. या पयाटन ववकासातनू परदेशातनू पैसा 
तर लमळेलच आणण जागनतक स्तरावर ववकासाच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल असेल. 

युरोप आणर् अमेररका या 2 मोठ्या खडंात काय िरक जार्वला? 

पयाटनाच्या दृष्टीकोनातनू बघायचं झालं तर युरोपातले देश आकाराने लहान आहेत आणण अमेररकेत एकाच खडंात ४ 
वेगवेगळे टाईम झोन्स आहेत इतका प्रचंड िरक आणण इतका मोठा खडं आहे. त्यामुळे युरोपात ज्या वेळात ३-४ देश 
फिरता येतात, तेवढा वेळ तर पूवा ते पजश्चम फकनारा या प्रवासाला लागतो. म्हणनूच या दोन्हीकड ेफिरण्याचे, राहण्याचे 
अनुभव खपू वेगळे आहेत. न्यूयॉका  ते कॅललिॉननाया या प्रवासाला ५ तास लागतात, त्यापेक्षा कमी वेळात लंडन ते पॅररस 
हे अतंर टे्रनने सहज कापता येतं. युरोपातील सवा देश उत्तम वाहतूक व्यवस्रे्ने जोडलेले आहेत. EuRail सारख्या 
अत्याधनुनक िास्ट टे्रन्स पासून ते शहरात फिरताना ट्राम, बस पयांत आणण लशवाय नतरे् अनेक स्वस्तातले ववमान 
प्रवासाचे पयााय उपलब्ध आहेत जसे RyanAir, EasyJetइत्यादी. मी म्यनुनक ते व्हेननस हा ववमानप्रवास िलत २० 
डॉलरमध्ये केला. त्यामानाने अमेररकेत टे्रन्स, बसेस तेवढं सोयीस्कर नाही, त्यापेक्षा ववमान प्रवास बरा पडतो फकंवा मग 
स्वतःच्या गाडीने फिरण्यासाठी वेळ असेल तर उत्तम रस्ते आहेत. 

युरोपात फिरताना जागोजागी जाणवत ं की पादचार् यासंाठी फकती जास्त सुववधा आहेत, जागेची कमी आहे त्यामुळे 
भरगच्च वस्ती आहे, नतरे् चौकाचौकात ववववध लशल्पं आहेत, स्ट्रीट म्युणझलशयन्स गात असतात, वाद्य वाजवत 
असतात, रेस्टॉरंटच्या बाहेर ननवातंपणे लोक बसलेले असतात. युरोपात जरी नतर्ल्या प्रमुख देशानंी अनुभवलेला इनतहास 
हा वरवर बघता काही ठळक घटनांशी संबधंधत असला, तरीही प्रत्येक देशाचा इनतहासाकड ेबघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा 
आहे. अगदी जवळजवळ असूनही प्रत्येकाची अशी स्वततं्र संस्कृती आहे. नतर्लं पयाटन हे मुख्यत्वे ववववध संग्रहालये, 

ऐनतहालसक जागा, स्र्ापत्यशास्त्र, कलासंग्रहालये यातनू संस्कृती समजनू घेण्याबद्दल आहे. लशवाय मग आल्प्स आणण 
इतरही नैसधगाक सौन्दयास्र्ळे आहेत. काळाबरोबर पुढे जाताना जरी त्यानंी अनेक आधुननक ववकासासाठी नवीन गोष्टी 
जस्वकारल्या असल्या, तरीही त्याच वेळी त्यानंी जनेुपण, त्याचंं वेगळेपण जपल ंआहे जे अमेररकेत िार कमी बघायला 
लमळतं. 

अमेररकेलाही इनतहास आहे, परंत ुयुरोपच्या तुलनेने नवीन आहे आणण इरे् अनेक संस्कृती एकत्र आल्यात आणण नादंत 
आहेत. अमेररकन पयाटन व्यवस्रे्चा प्रमुख भाग म्हणजे वॉलशगं्टन डीसी मधली सरकारी कायाालये, स्टॅच्यु ऑि ललबटी, 
सारख्या ऐनतहालसक जागा, नायगारा िॉल्स, यलोस्टोन सारखे अनेक अनेक नॅशनल पालसा. यालशवाय लोक अमेररका 
बघायला येतात ते मुख्यत्वे इरे् असलेला सासं्कृनतक लमलाप बघण्यासाठी, अमेररकन ड्रीम अनुभवण्यासाठी. यासाठी मग 
मोठमोठी शहरे, गगनचुबंी स्कायलाईन्स, ब्रॉडवेवरचे ऑपरा शोज, िॅशन, जागनतक अर्ाव्यवस्रे्ची पढंरी म्हणजेच वॉल 
स्ट्रीट, शॉवपगं, लास व्हेगास, डडस्नेलँड मधील मनोरंजन असे अनेक पयााय आहेत. लशवाय फकत्येकांना नासा, अमेररकन 
नेव्हीची संग्रहालये अशा हठकाणी भेट देण्यातही स्वारस्य असते. 
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त्यामुळे पाजश्चमात्य असं एक सवासाधारण लेबल असलं तरीही दोन्ही तेवढेच वेगळे आहेत. असं म्हण ू शकतो की 
समानता म्हणायची झाली तर दोन्हीकड े उत्तमोत्तम शैक्षणणक ससं्र्ा आहेत, आधुननक तंत्रज्ञान आहे आणण त्यातनू 
आलेला कम्िटा, उपलब्ध आधुननक सोयीसुववधा हा दोन्हीकडील लोकजीवनाचा रोजचा भाग आहे. अर्ाातच आधी म्हणाले 
त्याप्रमाणे मानवी स्वभावाची समान सूत्र इरे्ही हदसून येतातच. 

भारतीय म्हर्नू काय अनुभव आलेत? 

एक भारतीय म्हणनू मला नेहमीच इतर भारतीयाकंडून चांगले अनुभव आलेत आणण भारतीय संस्कृतीचे ठसे जगात 
ववववध हठकाणी हदसले, तेही अगदी अनपेक्षक्षतपणे. र्ायलडंमध्ये आमच्या सहलीचा शवेटचा हदवस होता, आणण दसुर् या 
हदवशी गणेश चतुर्ी होती, त्यामुळे आम्ही आपसात आता घरी जाऊन मोदक घ्यायचे असं बोलत होतो. अगदी त्याच 
वेळी गाडीने वळण घेतले आणण समोर आलं ते गणेश मंहदर. पोतुागाल मध्ये ग्रोसरी शॉपमध्ये होते आणण नतरे् खरेदी 
करताना भाषेची अडचण येत होती, आणण अचानकपणे साडीतली एक बाई आली आणण नतने मला भाषेसाठी मदत केली. 
आयिेल टॉवरच्या रांगेत असताना मराठी संभाषण ऐकल,ं रोममधल्या एका पाफकस्तानी रेस्टॉरंटमध्ये नतर्ल्या मालकाने 
माझ्याकडून जेवणाचा एकही पैसा घेतला नाही फकंवा अब ुधाबीत एका बस चालकाने मला त्याच्या कामातनू वेळ काढून 
मला योग्य त्या जागी पोहोचायला मदत केली, असे फकत्येक चांगले अनुभव भारतीय म्हणनू गाठीशी आहेत. आपली 
भारतीय म्हणनू सगळीकड ेएक ववशेष ओळख आहे. ववववध देशात भटकंती दरम्यान भारतीयानंा येणारे अनुभव, 

भारताबाहेर वषाानवुषे स्र्ानयक असणार् या लोकाकंडून नतरे् राहण्याचे अनुभव ऐकणे, वाचणे हे सगळं मला नेहमीच खपू 
रोचक वाटतं. 

तुझ्या आजवरच्या भटकंतीतले पवशेष लक्षात राटहलेले अनुभव? 

अलास्कातला नॉदाना ऑरोरा लाईट्स बघण्याचा अनुभव हा अत्यतं सुखद आणण अववस्मरणीय आहे. मी अलास्काला 
माझ्या ३० व्या वाढहदवसाला गेले होते. माझ्या हातात ३ हदवस होते. सवासाधारणपणे हे नॉदाना लाईट्स बघण्यासाठी ३ 
महत्वाच्या बाबी जुळून येणे आवश्यक आहे - सोलर अ ॅजलटजव्हटी पे्रडडलशन (requires 3, 4 or 5 on the scale of 5), 

तमु्हाला शहराच्या शलय तेवढं दरू जावं लागतं म्हणजे शहरातील मानवननलमात हदव्याचंा प्रश्न येत नाही आणण आकाश 
मोकळं हवं. जर ढग आले तर यातलं काहीही जमू शकत नाही. तो हहवाळा होता अलास्कातला, तापमान साधारण -२५ 
ते -५५ पयांत जाऊ शकतं. आम्ही ६ तास ननमानुष्य रस्त्याने, जजरे् दरूवर सगळीकड ेिलत बिा च बिा  आहे अशा 
हायवेवरून ड्राइव्ह करत होतो. काही जंगली श्वापदं आणण सूधचपणी वकृ्ष वगळता ना इतर गाडया, ना कुठे कसली 
चाहूल. ते वेगळंच जग वाटत होतं. ऑरोरा अजनू हदसत नव्हता, पण अगदी १२ च्या ठोलयाला माझा वाढहदवस जसा 
चालू झाला, त्याच वेळी हलता ऑरोरा हदसू लागला. पढुची १५-२० लमननट आम्ही ननशःब्द होऊन तो नेत्रसुखद सोहळा 
अनुभवत होतो. मी जगातली सवाात सुखी व्यलती आहे असं मला तेव्हा वाटत होतं. त्या ३ हदवसांच्या सहलीत हा 
सोहळा मला एकदा नव्हे, तर दोनदा अनुभवता आला. तो शब्दात व्यलत करणे कहठण आहे. दसुरा एक अनुभव म्हणजे 
न्युझीलंड मधील लवीन्सटाऊन मधला. हे शहर न्युझीलंड मधील adventure capital म्हणनू ओळखलं जातं. 
स्कायडायजव्हंग, बंजी जवंपगं, पॅराग्लायडडगं, हॅन्डग्लायडडगं, णझपलायननगं अशा अनेक र्रारक साहसी प्रकारांसाठी हे शहर 
प्रलसद्ध आहे. मी हॉटेलवर पोहोचून बाल्कनीचं दार उघडलं आणण सगळ्यात पहहले समोर हदसले ते मुलतपणे आकाशात 
फिरत असलेले साधारण ५०-६० पॅराशुट्स जे 'बॉब्स पीक' नावाच्या पवातावरून हवेत झपेावत होते. या शहराचे नाव फकती 
सार्ा आहे याचा अनुभव घेता आला. त्यानतंर नतरे् मी पॅराग्लायडडगं केलं आणण आकाशातनू न्युझीलंडचा हदसलेला 
अप्रनतम नजारा बघनू स्तब्ध झाले. नतर्ली उंच पवातलशखरे, हहरवाई हे सगळं इतलया उंचीवरून बघण ंहा संुदर अनुभव 
होता. (यावरून आठवल,ं न्यझुीलंड हा देश नतर्ल्या कडक कस्टमच्या ननयमांसाठी ओळखला जातो. त्यांनी मला माझे 
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शुज स्वच्छ करायला लावले, कारण इतर कुठल्याही मातीतून आलेली मातीसुद्धा नतरे् लमसळू नये आणण त्यांची unique 

indigenous ecosystem सुरक्षक्षत राहावी म्हणनू. मी सोबत नेलेले खाद्यपदार्ासुद्धा िेकून द्यावे लागले.) अजनू एक 
रोचक वाटलेली बाब म्हणजे हे सगळं नाताळच्या हदवसात अनभुवलं. न्यझुीलंड दक्षक्षण गोलाधाात असल्याने नतर्ला 
नाताळ हा उन्हाळ्यात येतो. यापवूी बिाातला नाताळ पाहहलेल्या माझ्यासाठी हा वेगळा अनभुव होता. मी नतरे् ज्या 
हठकाणी बजंी जवंपगं केल,ं ती जगातली पहहली बंजी जवंपगंची जागा आहे. 
४३ मीटर उंचीचा पूल होता तो, जजर्ून खाली पाण्यात फ्री िॉल.... मी बघत 
होते की अनेक लोक येतात आणण शवेटच्या क्षणी कच खाऊन मागे फिरतात. 
त्या पुलावरून खालचा सरळसोट फ्री िॉल बघून असं होऊ शकतं. पण मी 
मनात पलकं ठरवल ंहोतं की मी जास्त ववचार करणार नाही, िलत समोरचं 
ननतळ संुदर ननळं पाणी बघायचं आणण उडी मारायची. मी यापूवी घेतलेल्या 
अनेक साहसी अनुभवांपेक्षा फकंवा फकत्येक रोमाचंक रोलर कोस्टर राईड पेक्षा 
हा अनुभव िार वेगळा होता. Although I was fully aware that I was 

wearing the harness on my feet, my subconscious was convinced 

that I was in danger and was desperately commanding me to find 

something to hold on to. Strange.....And stranger even, I 

remember thinking of this paradox while I was jumping! But 

nonetheless, the jump felt extremely liberating. 

(जलवन्सटाऊन न्यझुीलंडमधे बंजी जवंपगं) 

अजनू एक म्हणजे अटंाजलटाकाला पजजग्वनसोबत घेतलेला वॉक. 

आता आठवताना असे अनेक अनुभव डोळ्यांसमोर येत आहेत जे सगळेच 
ववशेष होते. माचु वपचु ला फिरताना अनतशय ननगुतीने जतन केलेले 
इंका संस्कृतीचे अवशेष बघण्याचा 
ववस्मयकारक अनुभव, 

अंटाजलटाकाला ववमान उतरेपयांत 
वाटलेली धाकधूक (अटंाजलटाकाला 
बरेचदा असं होऊ शकत ंकी खराब 
हवामानामुळे ववमान उतरवणे शलय 
होत नाही आणण ऐन वेळेवर 
ववमान न उतरवण्याचा ननणाय 
घ्यावा लागतो), एक अलभयतंा 
म्हणनू जपानच्या लशनकान्सेन या बुलेट टे्रन ने प्रवास करताना वाटलेला 
अलभमान, उत्तर कोररया आणण दक्षक्षण कोररयाच्या सीमेजवळ गेले 

असताना नॉर्ा कोररयातल्या लोकांच्या जीवनाबद्दल ववचार करून हळवं झालेलं मन, अनेक वषा पत्रमैत्री असणार् या लमत्र 
मैबत्रणींना प्रत्यक्षात भेटण्याचा आनदं आणण त्यांच्यासोबत नाताळ फकंवा नववषा साजरं करण ंयातनू लमळालेला आनंद, 

जमानीत जमान कुटंुबासोबत नतर्ल्या प्रलसद्ध णख्रसमस माकेट्स्च्या आठवणी, असे फकत्येक संस्मरणीय अनुभव आहेत. 
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आजलटाक सका ल 
अलास्का 

 

ऑरोरा बोरायलीस 
अलास्का 

 

 

एखादा अडचर्ीत सापडवर्ारा प्रसंग जो नतंर तनभावनू नेला? 

देवाच्या कृपेने खपू संकटात टाकणारे, काही चोरीला गेल ंअसे प्रसंग आले नाहीत. पण काही वेळा अर्ाातच ववधचत्र 
अनुभव आले. रोम मध्ये माझी टे्रन रात्री १२ ला पोहोचणार होती आणण मला २ मोठ्या बॅग्स घेऊन हॉटेल शोधायच ं
होतं. टे्रन स्र्ानकाच्या बाहेरचा भाग नततकासा चांगला नाही अस ंप्रत्येक हठकाणी वाचलं होतं. त्यातून हॉटेल बेड अ ॅन्ड 
बे्रकिास्ट स्वरुपाचं आणण कौटंुबबक स्वरुपाचं होत,ं त्यांनी ललहहलं होतं की रात्री १२ ला स्वागतकक्ष बंद होईल. मी िोन 
केला चौकशी करायला तेव्हा इटाललयन भाषेत बोलून त्यानंी िोन कट केला. त्यामुळे मला धचतंा होती की आता रात्रभर 
इरे् स्टेशनवर कस ंर्ाबंायच?ं मी यापूवीही अशी काही वेळा र्ाबंले होते, पण रोमबद्दल तेवढी खात्री नव्हती. माझ्या 
डोलयात गुगल मॅप्स वरून पललया केलेल्या अंदाजामुळे मी सहजपणे हॉटेलवर तर पोहोचले आणण खोलीचा ताबाही 
लमळाला. पण खोलीत लशरले त्याक्षणी हदवे गेले. मला सतत काहीतरी चकुतंय असं वाटत होतं. मी सामान घेऊन परत 
ररसेप्शनवर आले, नतर्ल्या व्यलतीसमोरच माझ्या इमजान्सीसाठी असलेल्या एकाला िोन केला आणण माझ्या लोकेशनची 
माहहती हदली. लशवाय खोली बदलून माधगतली. नतंर सगळं सुरळीत झालं. असंच एकदा धचलीच्या ववमानतळावर 
परतताना टॅलसी चालक काही ना काही कारण देऊन नतरे् पोहोचायला उशीर करत होता. इंग्रजी येत नाही असं म्हणत 
दरूच्या रस्त्याने नेत होता आणण सतत माझी काहीतरी चौकशी करत होता. शेवटी मी माझ्या नतर्ल्या लोकल इमजान्सी 
कॉन्टॅलटशी िोनवर बोलले आणण त्याला माझ्या लोकेशनचे अपडटे्स देत होते. त्यालाच मग मी स्पॅननश बोलायला 
लावले आणण शेवटी सुखरुप पोहोचले. अशा काही प्रसंगात मला जलवक अ ॅलशन घेण ंगरजेचं होत,ं पण त्यालशवाय इतर 
कुठेही वाईट अनुभव आले नाहीत. माझा ठाम ववश्वास आहे की जर आपण योग्य लोकांच्या संपकाात राहहलो, तर 
त्यांच्या मदतीने कुठल्याही अडचणीतनू मागा ननघ ूशकतात. 
तुझा या भटकंतीबद्दल ममत्र मैबत्रर्ी, ओळखीचे यानंा काय वाटत?ं 

जरी अनवट, साहसी जागा अजून जास्त लोकांच्या भटकंतीत नसल्या, तरीही ननदान मुख्य पयाटन स्र्ळं बघण्याचा टे्रन्ड 
खपू वाढलेला हदसतो. पुवी आंतरराष्ट्रीय प्रवास तेवढा सहज सोपा नव्हता, पण आमच्या वपढीमध्ये हे सहज झालं. 
लशवाय मी आधीही म्हणाले माहहती लमळवणे, प्रत्यक्ष प्रवास करणे, अनुभव मांडणे या सगळ्यात तंत्रज्ञानाचा िार मोठा 
हातभार आहे. भारतात राहणारे माझे अनेक लमत्र मबैत्रणी र्ायलंड, लसगंापुर, ऑस्टे्रललया अशा देशात जाऊन आलेत. 
अमेररकेत स्र्ानयक असलेले अनेक जण कॅनडा, मेजलसको, पेरू, कोस्टा ररका अशा जवळच्या देशांमध्ये जातात. युरोप 
मध्ये इटली, यकेु, फ्रान्स हे तर खास पयाटनासाठी प्रलसद्ध असलेलेच देश. आमच्या वपढीतले अनेक जण कामाननलमत्त 
ववववध देशात जातात आणण मग त्या संधीचा िायदा घेऊन जवळपास फिरतात. काही प्रवासी लमत्र जर एखाद्या देशात 
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जाऊन आले असतील, तर त्यांचे अनुभव ते सांगतात आणण मग त्यावर चचाा होतात. तरीही माझ्या लमत्र मैबत्रणीनंा 
माझ्या या सततच्या भटकण्याच ंकुतूहल वाटतं. सुरक्षक्षततता, सुट्टय्ा, मोहटव्हेशन असे अनेक प्रश्न ते ववचारतात. काही 
लोक आता त्यांचे भटकंतीचे बेत ठरवताना माझ्याकडून माहहती घेतात. 
आता तुझे पढेुचे भटकंतीचे बेत काय आहेत? कुठल्या पवशषे जागा आहेत व्जरे् जायची इच्छा आहे? 

७ ही खडं फिरण्याचं माझं स्वप्न जरी पूणा झालं असलं, तरीही मला असं वाटतं की मी िलत धूळ झटकून आले आहे. 
अजनू हजारो जागा मला खणुावत आहेत. लशवाय ज्या देशात मी गेले, नतर्ल्याही फकत्येक जागा बघायच्या राहहल्या 
आहेत. माझी बकेट ललस्ट सतत भरलेलीच आहे. अजनूही नवीन वषा चालू झालं की मी त्याच उत्साहाने पसेै कसे 
वाचवता येतील आणण त्यातनू कुठे आणण कसं भटकायला जाता येईल याचाच ववचार करत असते आणण तेवढ्याच 
उत्साहाने माहहती शोधायला सुरूवात करते. आता मला अशा देशानंा भेट द्यायला आवडले ज्या अजनूही पयाटनासाठी 
िारसे प्रलसद्ध नाहीत फकंवा अजनू पयाटन ववकासाच्या मागाावर आहेत. उदा. मंगोललया, सैबेररया, आइसलँड, बोललजव्हया, 
भुतान, इंडोनेलशयन बेटे अशी न सपंणारी यादी तयारच आहे. लशवाय ग्वाटेमालातील फ्लोरा आणण िॉना, 
पाटागोननयामधील ग्लेलशयर हायफकंग (Patagonia, Argentina), हवाईतले ज्वालामुखीचे पवात, दक्षक्षण आफफ्रकेतली जंगल 
सिारी, कॅनडातला बािं नॅशनल पाका  (Banff National park) हे अजून काही आत्ता आठवताहेत ते, यात सतत भर 
पडलेच. मला िलतच पे्रक्षणीय स्र्ळानंा भेटी देणे याव्यनतरीलत नतरे् कुणी लमत्र मैबत्रणी, ओळखीचे असतील, माझे पेन 
फ्रज डस असतीलतर त्यांच्यासोबत राहणे, नतरे् त्यांच्यासोबत एखादा त्यांचा सण साजरा करणे हेही आवडतं. भटकंतीचाच 
हाही एक भाग आहे असं मला वाटतं, कारण यात त्या स्र्ाननक संस्कृतीशी जवळून ओळख होते, नतर्लं जीवनमान कस ं
आहे हे समजतं. 

आणण हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतातील सगळी राज्य पालर्ी घालायची हे एक िार पवूीपासून जपलेलं स्वप्न 
आहे आणण तेही पुणा करायचयं. 

वेळात वेळ काढून तुझे अनभुव आमच्यासोबत शेअर केल्याबद्दल आसावरी तुझे मनःपूवणक आभार! तुझ्या अजनूही नवीन 
किरतीतले अनभुव भपवष्टयात अशाच काही तनममत्ताने वाचायला आम्हाला नक्की आवडले. आणर् तलुा पढुील अशाच 
नवनवीन देशातल्या प्रवासासाठी अनाटहता पररवारातिे खपू शुभेच्छा!! आणर् या मुलाखतीत तेवढाच महत्वाचा सहभाग 
असलेली इडली डोसा टहलाही अनेक धन्यवाद. 
*********************************************************************************** 

इडली डोसा या अनाहहता मबैत्रणीने भटकंती अकंाच्या अगदी सुरूवातीपासून आसावरीबद्दल साधंगतले. मग काय प्रश्न 
असावेत, कसे असावेत याबद्दल चचाा केलन, नंतर शब्दांकनातही मदत केली. आसावरीने मराठी-इंग्रजीतून नतचे अनुभव 
मांडले. मुळात आसावरीने ललहहलेलंच िार छान होत,ं नतने ललहहलेल्या बाबी या नतच्या मनापासून आलेल्या होत्या हे 
मला वाचताना सतत जाणवत होत,ं नतने फिरताना फकती माहहती काढली आहे हेही त्यातून कळत होतं. त्यात नतने 
नतच्या रोजच्या बबझी शेडयुलमधून वेळ काढून रात्री उशीरापयांत बसून रोज र्ोड ंर्ोड ंहे ललहून पाठवल ंहे ववशषे वाटलं. 
आणण नतच्याशी गाठ घालून देणे, शब्दाकंनात मदत करणे, िॉलो अप घेणे या इडली डोसाच्या सहभागालशवाय ही 
मुलाखत पूणा झाली नसती. दोघींचेही अनेकानेक आभार!! 
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अमेररकानुभव  :एका भारतीय आईच्या नजरेतून  

 (लेणखका - पलाश) 

गेली काही वषे अमेररकेत असलेल्या मुलाचा, तो नतरे् असेपयांत आम्ही दोघानंी म्हणजे त्याच्या आईवडडलानंी अमेररका 
बघावी असा आग्रह चालू होता. मनमोहक ननसगा, स्वच्छता, वाहतकुीतील लशस्त, मोठमोठे झुळझुळीत रस्ते आणण त्यावर 
भर वेगात सुळसुळणार् या तरीही पोटातलं पाणीही हलत नाही अशा मोटारगाडया, वगैरे वगैरे अनेक प्रलोभने दाखवनू 
झाली होती. आम्ही 'काय घाई आहे' असे म्हणत वेळ काढूपणा करत होतो. एवढ्या मोठ्या ववमानप्रवासाचा ताण, 

वेगळ्या सामाजजक आणण सासं्कृनतक वातावरणाचे भय अशी फकत्येक कारणे त्यामागे होती. मुलानंा उघडपणे सांगायची 
सोय नसतेच, कारण मुले अशा कारणानंा "अगदीच अवास्तव अशी काल्पननक भीती" या सदरात ववनाववलंब टाकतात. ;) 
अखेर या वषी नतकड ेजाण्याचा योग आला. मुलगी ऑगस्टमध्ये नतरे् लशकायला जाणार असल्याने आग्रह वाढला. 
पररणामी ऑगस्ट महहन्यात नतच्याबरोबर आम्ही उभयता (एकदाचे) नतरे् गेलो. 

जाताना नशीबात लुफ्तान्झाचे नतकीट फँ्रकिटा पासून बबणझनेस ललासला अपगे्रड होण ंहा सुयोग होता. त्याला समतोल 
करण्यासाठी येताना युनायटेड एअरलाइन्सचा कुयोग पुरेसा झाला. ;) दोन्ही प्रवास लमळून सरासरी काढायची तर हा 
आंतरराष्ट्रीय ववमानप्रवास मध्यम चांगला झाला. सुनेने आणण मुलाने नतर्ल्या स्र्ळदशानाचे ननयोजन पण उत्तम 
केलेले होते. ते स्र्ळवणान पण जसे ऐकले होते त्याला साजेसेच म्हणजे स्वच्छ, संुदर, इ.इ.असे करता येईल. तात्पया 
म्हणजे मजा आली. आता इरे् मी "अहाहा! काय ती अमेररका!" अस ंगोग्गोड वणान करणार नाही. मला बोलायच ंआहे 
ते नतर्ल्या काही अनुभवांबद्दल. यातून मला सवा अमेररकन्सबद्दल वा त्या देशाबद्दल काही सरसकट मत मांडायचे नाही. 
त्या त्या वेळी मला जे जे वाटले ते ते मी ललहहते आहे इतका सीलमत अर्ा घ्यावा ही ववनतंी. 

पहहला अनुभव आहे आम्ही यटुा राज्यात एका ननसगासंुदर रस्त्यावरून गाडीने चाललो होतो तेव्हाचा. ऑगस्ट महहना 
होता. प्रवासाचा पहहला टप्पा होता. एका बाजूला डोंगर व दसुर् या बाजूला सतत सोबत करणारी एक छोटी नदी. कुठे 
शलय असेल नतरे् गाडी र्ाबंवनू नदी जवळून बघयुा असे ठरले. तसे एका हठकाणी र्ांबलो. खळखळणारी नदी, त्या 
नदीकाठी िुललेली छोटीछोटी िुले असे छान वातावरण होते. िोटो काढणे जोरात चालू होते तेवढ्यात रस्त्याच्या 
पलीकड ेएक गोर् या आज्जीबाई हात उंचावताना हदसल्या. आजींचा पन्नाशीतला लेकसुद्धा त्यांच्याबरोबर होता. आम्ही 
काय पहातो आहोत ते ववचारून त्या पंचाहत्तरी उलटलेल्या आजी इकड े या बाजूला पोचल्या. त्याचं्या हाताशी पट्टा 
अडकवलेला एक कुत्रा होता. 

"हा बॅरन, माझा सजव्हास डॉग. तो माझी काळजी घेतो. माझा मुलगा घरी 
नसताना मी एकटी असते तेव्हा हा असतो ना माझ्याबरोबर. मला िार 
आधार आहे याचा. तो एक गुड बॉय आहे." असं सगळं अमेररकन 
इंग्रजीतून अगदी कौतकुभरल्या स्वरात सून आणण मुलगी या दोघीनंा 
सांगून झालं. अजनूपण कायकाय पे्रमळ स्वरात सांगत होती. 
"मी याच राज्यात जन्मले आणण माझं सगळं आयुष्य इरे्च गेलं. माझा 
मुलगा त्याच्या सुट्टीच्या हदवशी फिरायला आणतो मला. मुलगा खपू करतो 
माझ्यासाठी." इतकं वय होऊनसुद्धा अजजबात कुरकुर करत नव्हती. िार 
गोड होती. मी चेहेर् यावर आपसूकच आलेले जस्मतहास्य लेऊन त्या नतघीकंड े
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चार पाच िूट अंतर राखनू पहात होते. अमेररकन इंग्रजी उच्चारांची सवय नसल्याने अर्ा लावत लावत गपगुमान 
श्वणभलती करत होते. तेवढ्यात मध्येच एकदम माझ्याववषयी प्रश्न आला, "डज शी नो 
इंग्लीश?" माझ्या पंजाबी ड्रसेमुळे आजींना प्रश्न पडला होता बहुतेक. जीन्समधल्या 
दोघीजणी पेहरावाने नतला जास्त ओळखीच्या होत्या. त्या नतची भाषा जाणणार् या असणार 
हे नतने गहृहत धरले होते. ;) दोघीही मुली म्हणाल्या, "येस." हे "येस" ऐकून माझा जीव 
भांडयात पडला की ननदान या आपल्या पोरीनंा तरी वाटतंय की मला ही परभाषा येतेय. 
;) बाईंचा मोचाा माझ्याकड े वळला. माझ्या ड्रसेवरच्या भरतकामाचे कौतुक केले. एका 
मैबत्रणीने भारतातनू त्यांना एक असेच संुदर जॅकेट आणले होते ते सांगून झाले. यावर 
उत्तर म्हणनू माझे बबचारीचे गरज वाटेल तेरे् सुहास्य, गरजेप्रमाणे र्लँस, इ. पेरणे चालू 
होते. नततलयात आज्जी अचानक म्हणाल्या, "कॅन आय हग य?ू" मी आश्चयााने र्लकच 
झाले. मला आज्जी आवडली होतीच. नतला उद्धटपणे नाही म्हणण्याचा प्रश्न नव्हताच. 

पण कातडीच्या रंगातला ढळढळीत िरक ववसरून इरे् प्रवासाच्या पहहल्या टप्प्यात असे काही ऐकू येईल असे वाटलेच 
नव्हते. मग काय!! इकड ेभारतात शेकहँडसुद्धा लवधचत करणारी, नमस्कारी मी त्या आज्जीला "येस, शुअरली!!" असं 
म्हणाले. नतला भेटल्यावर माझी स्वतःची आई भेटावी तसं काहीस ंवाटल ंमला. :) हे सगळं िार ववशेष वाटलं. माणस ं
सगळीकडचे सारखीच हेच खरं. सख्खे नातेवाईक कधी मनाने दरूदरू असतात तर ना नात्याच ंना गोत्याचं असं कोणी 
तमु्हाला कधी मायेने तर कधी मैत्रीने तर कधी अशाच काही धाग्याने जवळचे होऊन जातात. हे वास्तव हजारो मैल 
अंतर पार केल्यावर परलया देशात पुन्हा एकदा भेटलं. खरं सांगू, या अशा ओळखीनं त्या दरूदेशात खपू हायसं वाटलं. 

आता दसुरा अनुभव म्हणजे प्रवासात आवश्यक अशा स्वच्छतागहृांचा. नतरे् रस्त्यांवर अगदी जवळचे स्वच्छतागहृ फकती 
अंतरावर आहे आणण त्याच्या लगेच पढुचे फकती अतंरावर आहे असे बोडा सतत हदसत. पढुच्या र्ांब्याचे अतंर कळल्याने 
लगेच र्ांबावे फकंवा नाही हा ननणाय सोपा होई. ही गहेृ नावाप्रमाणे स्वच्छ होती. यलोस्टोन नॅशनल पाका  मध्ये असलेली 
अगदी पोटाा पॉटी  ज सुद्धा बरी होती. या पोटाा पॉटीजमध्ये पाणी नव्हते पण नतरे् सगळीकड े हँड सॅननटायझर होतेच. 
आपल्याकडच्या या बाबतीतल्या सोयीचंी खरं म्हणजे त्रटुींची आठवण आली. तीस - चाळीस वषाांपूवीच्या प्रवासातल्या 
अनुभवाच्या मानाने आपल्याकड ेसध्या सोयी खपू आहेत. पण फकतीतरी करण ंबाकी आहे हे खरंच. जस्त्रयासंाठी या 
सोयी आजही िार अपरु् या आहेत. भटकंती करायला बाहेर पडलं की ननदान बायामाणसांना तरी या त्रटुींचा त्रास िार 
होतो. 

या संदभाात सरताज ठरेल असा अनुभव आला "द ग्राइंड कॉिीहाऊस, लसडार लसटी" इरे्. या कॉिीहाऊसची जास्त 
माहहती तुम्हाला हवी असेल तर येल्प वर ६१ ररव्हयूज आहेतच. पण मी सांगते तो अनुभव नतरे् येल्पवर नसेल. या 
कॉिीहाऊसमध्ये लभतंींवर खसुखलुशत अवतरणे आणण धचत्रांच्या मस्त फे्रम्स होत्या. त्या बघतबघत कॉिीची वाट पहात 
असताना आणण कॉिी वपताना छान वेळ गेला. हया अशा फे्रम्स याआधीपण पाहहल्या होत्या. इरे् नवलववशेष म्हणजे 
जस्त्रयांच्या ववश्ातंीगहृात लभतंीवर तीन सुरेख डडश आटा म्हणता येतील अशी धचत्र े व दोन रस्त्यांचे धचत्र असलेल्या 
धचमुकल्या िोटोफे्रम्स होत्या. इतकेच नव्हे तर नतरे् एका िुलदाणीत एक वपवळ्या िुलाचंा संुदरसा गुच्छही सजलेला 
होता. या जन्मी स्वच्छतागहृात असे पनु्हा कधी पहायला लमळेल की नाही कोण जाणे!! असे वाटल्याने मोबाईलवर 
लगेच त्या लभतंीचा जो िोटो काढला तो खाली देते आहे. 
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हे कॉिीहाऊस जजरे् आहे तो लसडार लसटीचा मेन स्ट्रीट आणण 
एकूणच हे गाव ऑगस्ट महहन्याच्या म्हणजेच नतर्ल्या 
उन्हाळ्याच्या हदवसांमध्ये जसं हदसलं तसं मला िार आवडून 
गेलं. इरे् घेतलेले सगळे पदार्ा पण चांगले होते. तेव्हा 
उन्हाळ्यात जवळपास गेलात तर हे हठकाण चुकवू नकाच. :) 

नतसरा अनुभव आहे ज्या 
गावात मुलाचे घर आहे 
त्या गावातल्या 
प्राणीसंग्रहालयातला. 

जजराि, रेड पांडा, मादागास्करचा लेमूर, बाल्ड ईगल, महाकाय कासव, व इतरही 
फकत्येक प्राणी आणण पक्षी बर् याच मोठ्या मोकळ्या जागेत वावरताना पाहायला 
लमळाले. त्याचंी चांगली काळजीही घेतली जात होती त्यामुळे अशा हठकाणी 

माणसाने त्यांच ंस्वाततं्र्य हहरावून 
घेतल्याच्या मानलसक टोचणीने 
नेहेमीइतके त्रस्त केले नाही. 

पे्रअरी डॉग्ज पहात होतो तेव्हा 
नतरे् एक रजजर भेटली. प्राण्यांच्या 
शीतननिेववषयी बोलता बोलता 
त्या भागातील र्ंडी आणण 
हहवाळ्यात पडणारं बिा  आणण 

नव्या माणसाला या हवामानाची वाटणारी भीती यावर गप्पा गेल्या. "या वातावरणाची अजजबात सवय नसलेली माझी 
मुलगी याच वषी इरे् लशक्षण चालू करणार असल्याने एक आई म्हणनू मला िार भय वाटतयं." अस मी म्हणाले. यावर 
नतने मुलीला िार छान समजावनू सांधगतलं. ती म्हणाली, "इरे् आमच्या या भागात सगळे चारही ॠत ू (seasons) 

वेगवेगळे स्पष्ट जाणवतात. प्रत्येक ॠततूली वेगवेगळी मजा असते. त्या त्या ऋतूंमधली वेगवेगळी मजा असं या 
हवामानातल्या िरकांकड ेबघ तू!! र्ंडीची सवय नसलेल्या तलुा सुद्धा 
मग हे हवामानातले बदल नलकी आवडतील व मानवतील". 
"Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, 

snow is exhilarating; there is really no such thing as bad 

weather, only different kinds of good weather." हे जॉन रजस्कनच ं
अवतरण जण ूती मुलगी वेगळ्या शब्दात सांगत होती. "त्या मुलीच्या" 
सगळ्या िरकांकड/ेअनुभवाकंड े बघण्याच्या या नवीन कोनामुळे 
पररजस्र्तीकड े बघण्याचा आमचा चष्मा र्ोडा साि झाला. आता हा 
नवीन दृजष्टकोन सगळ्या बदलाकंड े बघताना वापरावा हे पहाण ं
ओघानेच आलं !! :) 
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आता इतर काही ठळक आठवणी. 
गेल्या गेल्या जाणवलं की आपल्या नेहेमीच्या चालण्याने देखील या दसुर् या मजल्यावरच्या घराची जमीन कंप पावते 
आहे. वजन एवढं पण वाढल ंनव्हतं की पायातळीची जमीन हादरावी. ;) म्हणनू चौकशी केली तर कळलं की लाकडी 
जमीन कापेटने झाकली आहे. आता हे काय नवीन आणण कशासाठी ही लाकडी घरं? जबरदस्त वैतागले. मग वैतागून 
डोकं फिरवून घेण्यापेक्षा आता दबलया पावलानंी अगदी हळुवारपणे चालायला लवकरात लवकर लशकले पाहहजे ही 
खणूगाठ मनोमनी बाधंली. खाली रहाणार् या बाई चार हदवसांनतंर भेटल्या तरी हसून बोलल्या म्हणजे ही दबलया 
पावलांनी चालण्याची कला अवगत झाली होती. मोठंच संकट दरू झालं. नाहीतर शेजार् यानंा त्रास होतो म्हणनू 
अपाट्ामजटवाले लेकाला आणण सुनेला घर सोडायला लावतील अशी एक शलयता, जरी बाकी कोणी बोललं नाही तरी माझी 
मलाच छळायला लागली होती. ;) 

बहुतांशी रोज लागणार् या वस्तू ववकणारी मोठी मोठी व्यापारी दकुानं अर्ाात सुपर माकेट्स ही आता भारतातही गेली 
दहाएक वषे तरी आहेत. पण त्यालशवाय जगण ंअशलय होईल इतकी महत्वपूणा ती नाहीत. अमेररकेत प्रत्येक वीकातंाला 
(weekend) सहसा काही फकलोमीटर अतंरावर असलेल्या सुपर माकेटमध्ये चारचा  कीने जाऊन साधारण पढुच्या 
आठवडयात लागणार् या वस्त ूनीट यादी करून आणनू व्यवजस्र्त साठवाव्या लागतात. घरात मोठ्ठा फ्रीज हा देखाव्याचा 
नाही तर अगदी गरजेचा आहे. चुकून काही आणायचे ववसरले तर दोनच पयााय: पहहला म्हणजे पनु्हा सुपरमाकेटपयांत 
जाऊन ती वस्त ूआणणे नाहीतर दसुरा म्हणजे पढुच्या सुपर माकेट िेरीपयांत त्या वस्तूलशवाय काम ननभावनू नेणे. 
भारतात कोपर् याकोपर् यावर छोटे व्यावसानयक व दकुानदारमंडळी अगदी कमी अतंरावर रोजच्या रोज ताजी 
भाजी/िळे/दधू आणण इतर अनेक वस्तू उपलब्ध करून देतात. हे अगणणत पयााय नतरे् नाहीत. या इर्ल्या पयाायांची 
फकंमत नतरे् कळली. 

आपण राहतो त्या भागावर सूयानारायणाची फकती कृपा आहे, हे नतरे् लोकांचे सूयाप्रकाशाचा आनदं घेणे पाहहले तेव्हा 
उमगले. सूयाप्रकाश असलेल्या महहन्यातं चार चाकी गाडयाचं्या मागे दचुालया लाऊन तसेच गाडयावंर छोट्या बोटी लादनू 
सहलीला ननघालेले फकतीतरी लोक आम्हाला वाटेत सतत हदसत होते. अनेक हठकाणी लोक मासेमारीचा आनंद घेत होते. 
कुटंुबे सहलीला ननघालेली होती. काही हदवसानंी उबदारपणा आणण स्वच्छ प्रकाश कमीकमी होऊन त्याची जागा 
कमालीची र्ंडी आणण प्रकाशाची कमतरता घेणार आहेच, पण आता असलेल ंहे प्रसन्न वातावरण होतो होईल तो अंगी 
लभनवनू घेण्याची वतृ्ती या लोकांच्या अंगी बाणलेली आहे असं ते पाहून प्रत्येक वेळी वाटत होतं. मी माझ्या देशात 
असलेला संुदर उबदार सूयाप्रकाश "अनतपररचयात ्अवज्ञा" या न्यायाने दलुाक्षक्षत होते हे नतरे् लक्षात आलं. 

मला आवडलेले एक खास दकुान म्हणजे िामा माकेट. इरे् िलत भाज्या, िळे, िुले, मसाले, चीज इत्यादी उत्पादने व 
िुलझाड,े कंुडया, बागेत ठेवण्यासाठी बडा-िीडर अशा बागेशी संबंधधत गोष्टी लमळत होत्या. त्या दकुानात गेलो होतो. 
िलत लमरच्याचें तेही सुलया व ओल्या दोन्हीतले खपू आकार, प्रकार, व रंग नतरे् पाहहले. नतरे् भूत जलोफकआ फकंवा 
घोस्ट धचली ही अनतनतखट लमरची पहायला लमळाली. असे िलत लमरच्याचें नव्हे तर बहुतेक सवा वस्तूचें अनेकववध 
प्रकार होते. त्या राज्यात वपकलेली स्र्ाननक उत्पादने खास िलक लावनू वेगळी हदसतील अशी ववक्रीला ठेवली होती. 
आत चालत जाऊन वस्तू पहाण्यासाठी भलीमोठी फ्रीज रूम होती. त्यात कुडकुडत का होईना पण गेले. अनेक चीजचे 
प्रकार याची देही याची डोळा पाहहले. आपल्याकड ेसहजी बघायला न लमळणारे काही चीजचे प्रकार ववकत आणले. एक 
अववस्मरणीय अनुभव होता तो. नतर्नू अगदी कोवळी आणण भरपूर पाने असलेली बबटाचं्या कंदाचंी जडुी आणली. नतची 
डॉलरमधली फकंमत गुणणले ६५ मनातल्या मनात केलं. त्या जडभारी फकंमतीमुळे का होईना मुळ्याच्या पानांसारखी ही 
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बबटाचंी पानेपण खाण्यायोग्य आहेत का व त्याची भाजी होते का हे जालावर पाहहले. खाण्यायोग्य अशा एका अप्रनतम 
चवीच्या, र्ोडा रवा व बेसन पेरून केलेल्या नवीन भाजीचा शोध लागला व ती सगळ्यानंाच आवडली. यापढेु इरे्सुद्धा 
ननदान मी तरी अशी खाण्याजोगी पाने वाया घालवणार नाही. 

तर साधारण अशी होती एका लहान गावात लहानाची मोठी झालेल्या, तालुलयाच्या हठकाणी काही वषे नोकरी करून 
स्वेच्छाननवतृ्ती घेऊन महानगरात रहायला आलेल्या, एकूणात जुन्या वपढीतली असूनही र्ोड े नवे जगही माहीत 
असलेल्या, नव्याजुन्याचे लमश्ण अशा एका भारतीय आईला जाणवलेली नतच्या पहहल्यावहहल्या वारीतली अमेररका. 
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स्पेन - परतीचा प्रवास  

 (लेणखका - Mrunalini) 

स्लोव्हाफकयातनू सुट्टीत फिरायला म्हणनू स्पेनला गेलो असतानाचा हा एक अनुभव. सहल माहिदला सुरू झाली आणण 
पुढे इतर प्रलसद्ध जागा/शहरं बघनू शेवटचा मुलकाम होता बासेलोनात. 

२४ जून २०१५ - 
बासेलोनामधला आमचा हा नतसरा हदवस. आजची गौडी (Gaudi) ची टुर दपुारी १ ला चालु होणार होती त्यामुळे सकाळी 
आरामात उठलो. दपुारचे जेवण करून मेट्रो स्टेशन गाठले. मेट्रो समोर नतकीट काढत असताना एक म्हतारी बाई आली 
आणण म्हणाली ""Be careful of your bags, Barcelona is full of pickpocketers and they are very smart, you will 

never know, when your belongings would be gone. Keep your bag safe" असे म्हणनु ननघनूसुद्धा गेली. युरोपमधे 
गेली अनेक वषा फिरत असल्यामुळे, ही सुचना काही नवीन नव्हती. कॅमेरा बॅग पाठीवर न घेता नेहमी पढेु ठेवणे, 

त्यातल्या आतल्या कप्प्यात पासपोटा आणण पाकीट ही नेहमीची पद्धत. तरी पनु्हा एकदा खात्री करुन मेट्रो मधे चढलो. 
५ लमननटात आम्ही आमच्या स्टॉपवर पोहोचलो आणण नतर्नू लमटींग पॉइंटवर गेलो. बरोबर १ वाजता टुरची सुरवात 
झाली. टुर गाईडने सुचना देण्यास सुरवात केली. त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची सुचना - बासेलोना मधील La Rambla - 

िेमस रोड आणण सगळे मेट्रो स्टेशन्स ही टुरीस्टसाठी सगळ्यात धोलयाची हठकाणे आहेत. सवाात जास्त चोर् या हया 
हठकाणी होतात. 
आमचा २० जणांचा गु्रप ननघाला. जनूचा महहना, कडक ऊन, ४० अशं से. तापमान त्यामुळे घामाच्या धारा वहात होत्या. 
गौडीच्या स्र्पत्यकलेल्चे उत्तमोत्तम नमुने बघत आम्ही टुरचा शेवटचा पॉईंट असलेल्या 'ला साग्रादा िालमललया 
कॅरे्ड्रल'ला (La Sagrada Familia Cathedral) ५.३० च्या सुमारास पोहोचलो. टुर संपली आणण सगळ्याचंा ननरोप घेऊन 
काहीतरी खाऊन घ्यावे म्हणनु जवळ्याच रेस्टॉरंटमधे गेलो. रेस्टॉरंट िुल्ल होते, बसायला सुद्धा जागा नव्हती त्यामुळे 
नतर्नू ननघालो. घामाने कासावीस झालो होतो, त्यात भूक लागली होती. त्यामुळे आता हॉटेलवरच जाऊ आणण फे्रश होऊ 
असे ठरवले आणण मेट्रो स्टेशन गाठले. 'साग्रादा िालमललया'ला लागूनच त्याचा मेट्रो स्टॉप आहे. 

मेट्रोचे नतकीट काढण्यासाठी नतकीट मलशनजवळ आलो. णखशातले सुटे्ट युरो संपले होते. त्यामुळे बॅगेतनू पाफकटातनू पैसे 
काढून परत बॅगेत ठेवनु आम्ही नतफकट काढले आणण पढेु ननघालो. नतफकट पंधचगं मलशन जवळ लाईन होती, आमच्या 
पुढे २-३ माणसे होती आणण बाजुच्या रांगेत २-३ माणसे. नवरा ननशातं पढेु होता. तो नतफकट पंच करत होता, तेवढ्यात 
एक जजप्सी बाई आली आणण ती त्याला मदत करायला लागली. आम्ही नतच्याकड ेदलुाक्ष करुन नतफकट पचं करुन पढेु 
आलो. 

नतरे् दोन जजने होते. आपल्याला कुठल्या जजन्याने जायचे आहे ते बघनू नवरा पुढे ननघाला. मी त्याच्या मागेच उभी 
होते. नततलयात पधंचगं मलशन जवळच्या लोखडंी गेटचा मोठा आवाज झाला. माझे आवाजाच्या हदशेने लक्ष गेले, तर 
मघाच्याच त्या जजप्सी बाईनेच ते गेट आपटले होते. हया १ लमननटांमधे माझ्या पढेु २ तरुण मुले गेली. त्यामुळे आता 
जजन्यावर सगळ्यात पढेु ननशांत, त्याच्या लगेच मागे ते २ तरुण आणण ४-५ पायर् या सोडून मी असे सगळे उभे होतो. 
हदवसभर फिरुन ननशातंने र्ोडयावेळासाठी बॅग पाठीवर घेतली होती. मी त्याला मागून सांगत होते की तझु्यामागे २ 
मुले आहेत आणण ती काहीतरी ववधचत्र वाटत आहेत. त्यामुळे बॅगपढेु घे. तो बॅग पढेुच घेत होता. हे सवा जजने उतरत 
असताना घडत होते. त्याने बॅग पढेु घेणे, त्या २ मुलांनी लगोलग उडया टाकुन मागे पळणे आणण त्याच वेळेला 



पषृ्ठ क्र.164 

 

ननशांतचे ओरडणे की बॅग उघडी आहे आणण त्यात पाऊच हदसत नाहीये! हे सवा इतलया वेगात घडले की १ लमननट काय 
झाले ते समजलेच नाही. 

आम्ही दोघे जोरात ओरडलो पासपोटा गेला. तो पयांत आम्ही वर आलो होतो. नतरे् बनघतले तर कोणीच नव्हते. ती 
जजप्सी बाई आणण ते २ तरुण पळून गेले होते. आम्ही पुन्हा ला साग्रादा िालमललयाजवळ पोहोचलो. नतरे् एक पोललस 
उभा होता. त्याने त्याच्या जवळचा पोललस स्टेशनचा पत्ता आणण नकाशा असलेला कागद हदला. आम्ही पोललस 
स्टेशनकड ेननघालो. 

माझे तर रडणे काही र्ांबत नव्हते. ननशांतलाही काही सुचत नव्हते. पो.स्टे. चा रस्ता पुणा चढाईचा होता. सकाळ पासुन 
चालून चालून पायाचे तकुड े पडले होते. त्यात आता हे नसते प्रकरण! ३० लमननटे चालत, लोकानंा ववचारत आम्ही 
एकदाचे पो.स्टे. गाठले. नतरे् बरेच लोक बसले होते. त्यात आमच्या सारखेच २-३ टुररस्ट होते. 

आमचा नबंर आला तेव्हा आम्ही पोललसानंा घडलेली हकीकत साधंगतली. त्याने एक िॉमा भरायला हदला आणण साधंगतले 
की सगळ्यात आधी बँकेचे काडास ब्लॉक करा. आमच्याकड ेबकेँचा नबंर नव्हता. आम्ही पोललसानंा बकेँचे नाव सांगताच 
त्याने आम्हाला बॅंकेचा नंबर लावुन हदला. िोनवरुन आम्ही सगळ्यात आधी काडास ब्लॉक केले. पोललसांना साधंगतले की 
आमचा पासपोटा चोरीला गेला आहे. त्यांच्या मते, बासेलोनामधे चोरीचे प्रकार रोज चालु असतात आणण एकदा चोरीला 
गेलेली वस्तु परत सापडणे जवळ जवळ अशलय आहे. तर तमु्ही आता नवीन पासपोटाकड ेलक्ष द्या. 

आम्ही लगेच पो.स्टे, मधुन ननघालो. णखशात एक दमडी नव्हती. सकाळी काढलेले मेट्रोचे हटफकट काढले होते ते '१०X 

जनी' असे होते, म्हणजे आम्ही १० वेळा मेट्रो फकंवा बसने कुठेही प्रवास करु शकतो. नतर्नू बस आणण मग मेट्रो असे 
करत कसे बसे हॉटेलवर पोहोचलो. तो पयांत ८ वाजुन गेले होते. घडलेला सगळा प्रकार आम्ही ररसेप्शनवर असेलेल्या 
मुलाला साधंगतला. त्याने साधंगतले की त्याचे सुद्धा दोन हदवसापंुवीच पाफकट चोरीला गेले होते. इरे् चोरीचे प्रमाण खपू 
असल्यामुळे स्र्ाननक लोक अंगावर ३-४ हठकाणी पैसे ठेवतात. संध्याकाळपयांत संुदर वाटणारे स्पेन आता नकोसे झाले 
होते. आमचा हॉटेलचा ररसेपशनीस्ट लयुबाचा होता. त्याचे नाव कालोस. त्याने आम्हाला बराच धीर हदला. 

दपुारच्या जेवणानतंर आम्ही काहीच खाल्ले नव्हते आणण आता तर भुकच मेली होती. २७ तारखेला आमची ररटना 
फ्लाईट होती आणण आता २४ तारीख सपंली होती. िलत मधले दोन हदवस राहहले होते, त्यात आम्हाला पासपोटा 
लमळवायचा होता आणण त्यासाठी युरोजसुद्धा! कोण देणार होते आम्हाला हया परलया देशात युरो आणण का? आमचे इरे् 
कोणीच ओळखीचे नव्हते. कालोसने आम्हाला सांधगतले की काही युरोवपयन ववमान कंपनी पासपोटा कॉपीवर बोडा 
करण्याची प्रवानगी देतात. तरी माझ्या मनात शंका होती. सकाळी आता िोनािोनी करण्याचा ननणाय घेतला होता. रात्री 
१० च्या सुमारास आम्ही बासेलोनामधल्या भारतीय वफकलातीला (Indian consulate) ला मेल केला. त्यांच्या कडून 
सकाळी उत्तराची अपेक्षा होती. 

रुममध्ये आलो आणण पाणी वपऊन बेडवर आडवे झालो, तरी डोळ्याला डोळा लागेना. सतत एकच ववचार - आम्ही हया 
देशातनू आता ननघणार कसे? 

२५ जून २०१५ - 
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रात्रभर डो  लयात सगळ्या प्रश्नांची मांडणी केली. भारतीय वफकलातीकडुन मदतीची बरीच अपेक्षा होती. आम्ही घरी 
कोणालाचा काही सांधगतले नव्हते. घरच्यानंा त्रास नको असा ववचार केला होता. पहाटे ५ पासुन सगळ्या लमत्र-मैबत्रणींना 
मेसेजेस केले. ऑफिस मधले, लमपा वरचे, स्लोव्हाफकयातील जवळचे सगळ्यानंा मेसेजेस टाकुन ठेवले. सगळ्यानंीच लगेच 
मदतीची तयारी दशावली. 

पहहलं उत्तर आलं ते ननशातंच्या स्पॅननश मैबत्रणीकडून. नतने साधंगतले की नतच्या स्पॅननश अकाऊंट मध्ये ७० युरो 
आहेत. ती ते लगेच पाठवायला तयार आहे. काहीच नसण्यापेक्षा ७० युरो बरे. आता ते पाठ्वायचे कसे. मग युलती 
सुचली. कालोसच्या आकाऊंटमध्ये नतने पैसे पाठवले. २ तासात पसेै ट्रान्सिर झाले. ९ ला बँक उघडताच कालोसने पसेै 
काढून आमच्या हातात ठेवले. तो पयांत आमच्या ऑफिसमधल्या पोतुागीज लमत्राचा मेसेज आला की त्याचा भाऊ 
बासेलोना मधेच लशकत आहे. तो मदत करु शकतो. त्याचा िोन नंबर आम्ही घेतला. अजनु एका आमच्या 
स्लोव्हाफकयातील एका लमत्राचा मेसेज आला. त्याची बहीण फकरण पवुी बासेलोनामध्ये होती आणण आत्ता मेजलसकोमधे 
राहते ती सुद्धा मदत करु शकते. त्याप्रमाणे आम्हीसुद्धा नलकी फकती युरो लागतील त्याचा हहशेब करुन ठेवला. हे सगळे 
होई पयांत भारतीय वफकलातीचं उत्तर आल ंहोतं: 

"Thank you for your kind mail dated the 24th of June. 

We sincerely apologize for the situation that you have been found in Barcelona . 

Unfortunately the Consulate General of India in Barcelona don’t intervene in the issue of passports. 

We beg you, in order to obtain a new passport, to contact the Embassy of India in Madrid. 

In order to travel to Madrid you can take a plane from the airport or a train AVE (high speed) from Sants 

Station in Barcelona." 

हा ररप्लाय वाचून डोलयालाच हात मारला. आता माहिदला जायचे कसे? युरोज कठुन लमळवायचे? 

आम्ही सवाात आधी एअरलाईन कस्टमर सववासला िोन केला. त्यानंा घडलेली हकीकत साधंगतली. त्यांच्या माहहतीप्रमाणे 
आम्ही िोटो कॉपीवर प्रवास करु शकतो. र्ोडासा जीव भांडयात पडला, पण मनात शंकेची पाल चकुचुकत होती. मी 
ठरवले की ववमानतळावर जाऊनच चौकशी करु. 

ववमानतळावर जाण्याआधी माहिदमधल्या भारतीय दतूावासाच्या वेबसाईटवर बनघतले. नतरे् 'स्टोलन पासपोटा कॅटेगरी' 
मधील िॉमा भरुन ठेवला. दतूावासाची अपाँइंटमजट लमळाली २६ जनु - दसुर् या हदवशी सकाळी ११ वाजता. 

अजनू एक ववचार मनात आला. स्लोव्हाफकयन वफकलातीमधे गेलो. नतरे् त्यानंा घडलेली हफककत साधंगतली. नतरे् 
असलेल्या स्लोव्हाफकयन काउंसेलर िार पे्रमळ होत्या. त्यानंी आम्हाला आत बोलावले, ववचारपूस केली. स्लोव्हाफकयन 
पोललसांना िोन करुन काहह मदत होऊ शकेल का तेही ववचारले. त्यांनी सांधगतले की स्लोव्हाफकयन रेलसडजस परलमट 
िलत स्लोवाफकयामधेच लमळू शकते. त्यांनी भारतीय वफकलातीला देखील िोन करुन ववचारले. इरे् सुद्धा असेल 
सांधगतले की नवीन पासपोटा हा िलत माहिद मध्येच लमळु शकतो. बासेलोनामधील वफकलातीमधे काहीच होऊ शकत 
नाही. 
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आता आम्हाला ववमानतळावर जाऊन कंिमा करायचे होते. एअरपोटा शटल फ्री असल्यामुळे, ७० युरो आणण पासपोटा 
कॉपीज घेउन एअरपोटा वर आलो. प्रचंड तणाव जाणवत होता. जर नतर्ल्या लोकानंी आम्हाला िोटो कॉपी वापरुन 
प्रवास करण्याची परवानगी हदली तर सगळा व्याप कमी होणार होता, नाही तर सगळेच अशलय वाटत होते. 

देवाचे नाव घेत चौकशी कज िापाशी पोहोचलो. आमच्या पढेु एक जमान माणसू उभा होता. तो काय बोलतोय ते आम्ही 
ऐकत होतो. त्याचा पण पासपोटा चोरील गेला होता आणण त्याला जमानीला जायचे होते. णखडकीच्या पलीकडच्या 
माणसाने त्याची पासपोटा कॉपी आणण पोललस कम्प्लेन्ट बनघतली आणण त्याला एक िॉमा भरायला हदला. तो िॉमा 
त्याने भरला आणण त्याला सांधगतलं की तो जमानीला जाऊ शकतो. आम्ही मागे उभे राहुन सगळे ऐकत होतो. आता 
आम्हाला सुद्धा जाऊ देणार असे वाटु लागले. आत्मववश्वासाने आम्ही पढेु गेलो आणण त्याला आमची पासपोटा, जव्हजाची 
कॉपी, फ्लाईट नतकीट आणण पोललस कम्प्लेन्ट लेटर सरकवले. त्याने ते नीट वाचले, तपासले आमच्याकड ेएक कटाक्ष 
टाकला आणण पेपर परत आमच्या हातात हदले. 

"No, You cannot fly to Slovakia without a valid original passport or id card. I am sorry. For more information 

please contact our duty manager who is sitting on the check-in counter" 

आमचे धाबे दणाणले. त्या मॅनेजरकड ेआम्ही गेलो. त्याला झालेली सगळी हफककत साधंगतली. त्याने पहहला प्रश्न 
ववचारला - 

"Show me a valid original ID that will prove and convince me that you are a Citizen of India and not a 

refugee from some country trying to escape"!! 

आम्ही उडालोच! तो आम्हाला ननवाालसत म्हणत होता. पण त्याने आम्हाला बॉडार क्रॉलसगं लॉबद्द्ल एक महत्त्वाची 
माहहती हदली ती अशी - 
 

"If you are in a foreign country and you lose your passport, then you are allowed to fly with the photocopy 

of your passport to and only to your home country. In your case it is India, that is only if you can produce a 

ticket to India!!" you are not allowed to leave Spain otherwise. If you wish to travel to Slovakia or any other 

country in the EU, you need to carry at least your original passport and for that you will have to go to 

Madrid and visit your embassy. There is no other way out. I am sorry". 

 

इतके सांगून तो ननघनू गेला. दपुारचे १२ वाजले होते. माहिदला कसे जायचे हा ववचार मनात चालु होता. १२ हदवसांपूवी 
स्पेनचा प्रवास आम्ही माहिदहूनच सुरु केला होता. आता पुन्हा माहिदला उद्या सकाळी ११ च्या आत पोहोचायचे होते 
आणण एकच मागा होता. बासेलोना ते मािीद हा ६२३ फकमीचा पल्ला आम्हाला इतलया कमी वेळात िलत 'AVE ही 
हायस्पीड टे्रनच पोचव ुशकली असती. पण त्याचे नतफकट काढणार कसे. त्यात सकाळी भारतीय दतूावासाचा जो िॉमा 
भरला होता त्यात ललहहले होते की तात्काळ पासपोटाची फकंमत माणशी २०० युरो असणार. म्हणले आम्हाला िलत 
पासपोटा साठीच ४०० युरो आणण टे्रनचे नतकीट त्याचा तर अजनू हहशेबच केला नव्हता. 

पासपोटासाठी आम्हाला दोन िोटोसुद्धा काढायचे होते. ते एका मेट्रो स्टॉपवर िोटो बरु् मधुन काढुन आलो. नतर्नू 
आम्ही आता हॉटेलवर पोहोचलो. वाय-िायमुळे आता सगळे मेसेज वाचले. लमत्राची मेजलसकोला असलेली बहहण आणण 
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पोतुागीज लमत्राचे मेसेजेस आले होते. लमत्राच्या बहहणीने फकती युरो लागतील हे ववचारले होते आणण लमत्राने त्याच्या 
भावचा िोन नबंर पाठवला होता. 

आम्ही इंटरनेटवर बासेलोना-माहिद-बासेलोना नतफकट बनघतले. त्याची फकंमत होती, ८०० युरो २ माणसांसाठी! 
आमचा होता नव्हता तो सगळा ववश्वास खचला होता. आमच्या बँकेचे इरे् एकही ऑफिस नव्हते, त्यामुळे पैसेही काढू 
शकत नव्हतो. आम्ही लगेचच लमत्राच्या बहहणीला मेसेज केला की आम्हाला आज सधं्याकाळ पयांत १५०० युरोची गरज 
आहे. आयुष्यात अशी पररजस्र्ती प्रर्मच उद्भवली होती. कधीही न बनघतलेल्या व्यलतीकड ेआम्ही १५०० युरो मागत 
होतो. नतचा मेसेज आला. 
"How do I transfer and Will you give me back my money?" 

"I am trying to figure out how and yes, I will transfer, please trust me. I am not a con man." - ननशातं 

लगोलग लमत्राचा भाऊ लमगेलचा देणखल िोन आला. त्याला आम्ही हॉटेलवर बोलावले. अध्याा तासात लमगेल रुमवर 
आला. आमचे चेहरे बघनू त्याला समजले असावे. त्याने ववचारले आम्ही काही खाल्ले आहे का? आम्ही २४ तासापेंक्षा 
जास्त िलत पाण्यावर होतो. परंतु दडपण इतके प्रचंड होते की भूक लागेना. त्याला आम्ही सगळे सांधगतले. एकुण 
१५०० युरो लागणार होते. त्याने त्याच्या के्रडडट काडावर आम्हाला टे्रनचे नतफकट बकु करुन हदले. परंतु आता तो देणखल 
ववद्यार्ी असल्यामुळे त्याच्याकड ेजास्त पैसे नव्हते. त्यामुळे आता उरलेली कॅश लमत्राच्या बहहणीकडून घ्यायचे ठरले. 

आता प्रश्न होता मेजलसको मधुन स्पेनला इतके पैसे पाठवायचे कसे आणण ते ही २ तासाच्या आत. फकरणच्या लक्षात 
आले की मेजलसकोमधील नतची बकँ आणण लमगेलची बासेलोनामधील बकँ एकच आहे, मग एटीएम मनी ट्रान्सिर 
लसस्टीमची नतनेच माहहती सांधगतली. यामध्ये, ती नतच्या बँकेच्या वेबसाईट वरुन बासेलोनामधील एटीएम मलशन 
शोधणार होती. त्या मलशनच्या इरे् आम्ही जाऊन उभे राहणार. मग ती त्या पैसे ट्रान्सिर करणार. पसेै ट्रान्सिर झाले 
की एक कोड जनरेट होणार आणण हा कोड ती आम्हाला देणार. आम्ही तो कोड एटीएम मलशनमधे पीन प्रमाणे टाकणार 
आणण युरो काढणार!! मोठे हदव्य होते. 

नतने आम्हाला हॉटेल जवळच्याच एका एटीएम मलशनचा पत्ता हदला. आम्ही लगेचच नतरे् पोहोचलो. नतने साधंगतले की 
ती आता पसेै ट्रान्सिर करत आहे आणण मग कोड जनरेट झाल्यावर ती आम्हाला मेसेज करणार होती. ३० लमननटे 
झाली, तरी नतचा काही िोन आला नाही. आमचे टेन्शन वाढत होते. मी, ननशातं आणण लमगेल त्या मलशन समोरच उभे 
होतो. नतचा मेसेज आला. पहहले ट्रान्झॅलशन िेल झाले होते. ज्या मलशन समोर उभे होतो ते हे चलन जस्वकारत नव्हते. 
नतने बँकेत िोन करुन दसुरे एटीएम मलशन शोधले. सुदैवाने ते जवळच होते. आम्ही परत त्या मलशन जवळ गेलो. ५ 
लमननटात नतने परत मेसेज करुन नववन कोड साधंगतला. लमगेलने पटापट तो कोड एटीएम मलशन मधे टाकला आणण 
जादचूी कांडी फिरवावी तसे ते एटीएम मलशन जजवतं झाले आणण त्यातुन ७०० युरो बाहेर पडले. 

फकरणला अनेक धन्यवाद देत आम्ही ते पैसे घेउन हॉटेलवर आलो. माहिदमधल्या भारतीय दतूावासाला िोन लावला. 
समोरुन एका उत्तर भारतीय माणसाचा आवाज आला. आमचे संभाषण खालील प्रमाणे: 

Embassy - Hello, Indian Embassy Madrid. 

ननशांत - Hello, Sir, my appointment number for tomorrow is *******. मेरा पासपोटा चोरी हो गया है| 

Embassy - तो आप कल आ जाओ ना सुभे, अभी कॉल लयु फकया? अभी हमारा घर जाने का टाईम हो गया है| 

ननशांत - सर, लेफकन एक बार डॉलयूमजट्स फिरसे बता दो ना, कौनसे लाने है, हम बासेलोनासे आने वाले है| 
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Embassy - तो वेबसाईट पे ललखा है वो ओर सार्मे २ िोटो और कॅश. अभी मे िोन रखता हंु| 

(िोन कट) 

आता आमचे सगळे कागदपत्र, युरो, िोटो तयार होते. सवा लमत्रमैबत्रणीनंा आम्ही हे कळवले. उद्या पहाटे ५ ची टे्रन होती 
जी आम्हाला ९ पयांत माहिदला पोहोचवणार होती. नतर्ुन पढेु मेट्रो करुन भारतीय वफकलातीत जायचे होते. रात्रीच 
आम्ही कालोसला सांगुन टे्रन स्टेशनला जाण्यासाठी टॅलसी बुक केली होती. 

रात्री बेडवर आडवे झाल्यावर मनात ववचार आला. २४ तासांपुवी आपल्या बॅगेची चोरी झाली तेव्हा हातात १ पैसा देखील 
नव्हता आणण आम्ही २४ तासात पुणेपणे अनोळखी देशात, आयुष्यात कधी न भेटलेल्या माणसांची मदत घेऊन - ७०० 
युरो कॅश आणण ८०० युरोचे टे्रन नतफकट काढले होते! हे कुठल्याही चमत्कारापेक्षा कमी नव्हते. 

२६ जून २०१५ - 

सकाळी अगदी वेळेवर टेलसी आली आणण आम्ही टे्रन स्टेशनवर जाऊन पोहोचलो. आम्ही बासेलोनावरुन ननघालो. माहिद 
आधीच फिरुन आल्यामुळे आम्हाला मेट्रोची पुणा कल्पना होती. त्या प्रमाणे माहिद स्र्ानकाहून मेट्रोने लगेच भारतीय 
वफकलातीत पोहोचलो. 

एका रागीट दक्षक्षण भारतीय माणसाने आमचा नंबर आल्यावर आम्हाला बोलावले. आमचा िॉमा तपासला आणण तो 
कडाडला - 

"Are you people ashamed of writing your parents name in your passport? You young generation have no 

manners" 

िॉमा भरताना आम्ही "First name" हया कॉलम मधे िलत आमचे पहहले नाव टाकले होते. तेरे् fathers 

name फकंवा middle name असे काही ववचारले नव्हते. तरी आता दसुरा पयााय नव्हता. त्याची बोलणी शातंपणे मान 
खाली घालून ऐकली. शेवटी त्याने आम्हाला ४ तासानंी या, पासपोटा तयार असेल असे सांधगतले. ४ तास आम्ही मेट्रो 
स्टेशन वरच काढले. हातात पैसे असल्याने आता र्ोड ेखाऊन घेतले. वायिाय कनेलट करुन सगळ्यांना अपडटे हदले. 
अजनुही आम्ही घरी काहीच सांधगतले नव्हते. 

दपुारी २ ला आम्ही पुन्हा दतूावासात पोहोचलो. २० लमननटात आमचा नंबर आला. पासपोटा तयार होता. पासपोटा घेउन 
लगेच परत टे्रन स्टेशनवर आलो. परतीच्या प्रवासाची वेळ झाली. रात्री ११.३० च्या सुमाराच आम्ही हॉटेलवर पोहोचलो. 
आमच्या हातात आता नवा कोरा पासपोटा होता. 

दसुर् या हदवशी ७ ला हॉटेल खाली आमची एअरपोटाला घेउन जाणारी टॅलसी येणार होती. आमच्याकड ेआता िलत एकच 
कागद नव्हता, स्लोव्हाफकयाचे आमचे रेलसडने्स काडा/जव्हसा 
एअरपोटावरच्या मॅनेजरचे शब्द आठवले - - "You can travel with only one ID proof - that is ok, but at times even 

if you are travelling within the European Union, the Emigration authority or even the person who issues your 

boarding pass may ask for your Residence Permit or Visa of the destination country and in case you fail to 

produce so, he has full authority to keep you grounded on Spanish Soil until furhter action is taken" 

हा ववचार केला आणण मनातल्या मनात देवाची प्रार्ाना केली आणण झोपायचा प्रयत्न चालू केला. 
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२७ जून २०१५ - 
सकाळी टॅलसी हजर होती. सवा सामान रात्रीच पॅक करुन ठेवले. कधी एकदा स्पेनमधून बाहेर पडतोय असे झाले होते. 
कालोसला मनापासुन धन्यवाद देत आम्ही टॅलसी मधे बसून ववमानतळावर पोहोचलो. चेक-इन करण्यासाठी रांगेत उभे 
होतो. बॅग चेक-ईन झाल्या, त्याने आमचा पासपोटा पाहहला, नतफकट पाहहले, बोडडांग पास हदला आणण म्हणाला, "Your 

seat is 8A and 8B, please proceed to security and onto Gate B" पहहला टप्पा बाहेर पडला. लसलयरुरटीचा टप्पा 
देणखल पार पडला. 

आम्ही एकदाचे ववमानात बसलो आणण ववमानाने उडडाण केले. णखडकीतून बासेलोना शहराचा मोठा पसारा हदसत होता, 
याच शहरात कुठे तरी ते दोन तरुण होते ज्यानंी आमची बॅग चोरली आणण प्रचंड मानलसक त्रास हदला होता. पण हयाच 
शहराने आम्हाला माणसुकीची वेगळी झलक दाखवनु हदली होती. 

चोरी झाली त्या रात्री, आम्हाला मानलसक पाहठंबा देणारा आमच्या हॉटेलचा लयबुन ररसेप्शननस्ट - कालोस 

दसुर् या हदवशी आमच्यासाठी माहहती काढणारी स्लोव्हाफकयन एम्बसीची कौन्सेलर 

आम्हाला सवाात प्रर्म ७० यरुो देणारी स्पॅननश मैत्रीण - पॉला 

कसलीही ओळख नसताना आमच्यासाठी टे्रनचे नतफकट काढणारा - लमगेल 

िलत नतच्या भावाच्या शब्दावर ववश्वास ठेवुन आम्हाला ७०० युरो पाठवणारी लमजलसकोजस्र्त - फकरण 

आणण त्याचबरोबर वॉट्सअ ॅप, इमेल, िेसबकू आणण व्हायबरवरून सतत आमच्या संपकाात राहणारे आमचे लमत्रमैबत्रणी, 
ऑफिसमधील सहकारी आणण अर्ाात लमपाकर - साननकास्वजप्नल, अजया ताई आणण पसैा ताई. 

या सवाांच्या एकबत्रत प्रयत्नामुळेच आम्ही स्पेन मधनू सुखरुप परतु शकलो. युरोपमधे रेफ्यजुी क्रायलसस वाढत असताना 
घडलेली ही घटना ज्यामुळे आमच्यावर देखील रेफ्यजुी होण्याची वेळ आली होती! 

स्लोव्हाफकयामधे पोहोचल्यावर सवाप्रर्म आम्ही सगळ्याचें पैसे परत केले. रेलसडने्स परलमट्साठी पुन्हा एकदा अप्लाय 
केले आणण एका सुरळीत आयुष्याला सुरवात केली. 

ह्या घटनेतनू घेतलेले काही धड े- 

१. तमु्ही स्वत: फकतीही प्रवास करत असलात तरी पासपोटा, पैसे, डबेबट्/के्रडडट काडास आणण पैसे एकत्र ठेवू नये.. 
दोघांकड ेर्ोड ेर्ोड ेपैसे ठेवावेत. 
३. पासपोटा कधीही बॅगेत फकंवा वपशवीत ठेवनु प्रवास करु नये. जॅकेटच्या फकंवा शटाच्या आतल्या कप्प्यात ठेवावे. 
४. हे सगळे करुन सुद्धा जर का ददेुवाने चोरी झाली आणण पासपोटा हरवला तर प्रर्म पोललस तक्रार करावी. त्यालशवाय 
काहीही होऊ शकत नाही. 
५. फकतीही वाईट पररजस्र्ती आली तरी स्वत:वर ववश्वास ठेवावा आणण लगेच मदतीची हाक द्यावी. एकटे रडत 
बसण्यात अश्यावेळी काही अर्ा नसतो. 
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...and ofcourse Barcelona is a very beautiful city and a must visit if you are in Spain. but make sure you take care of 

your belongings all the time ;-) Have a safe journey.!! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बचके रेहना रे  ...अर्ाात प्रवासातली सरुक्षक्षतता  

 

 शलयतो प्रवास हदवसा सुरु करून संध्याकाळपयांत संपवणे. 
 शलयतो प्रवास तुमच्या गावाला असलेल्या नॉन-स्टॉप एस.टी. ने करा. गाडी बदं पडली तरी पयाायी 

व्यवस्र्ा करतात. 
 आपले आपल्याला सहजपणे उचलून नेता येईल असे सामान ठेवणे, ज्यायोगे दसुर् या मनुष्यास 

मदतीसाठी बोलावण्याची वेळ येऊ नये. 
 आपले सामान लक्ष न देता टाकून उगाच फिरु नये. तसंच पायाजवळ बॅग टाकून वाचत बसण ंहेही 

धोकादायक. 
 प्रवासात फकमती वस्तू जवळ ठेवू नयेत. जर दाधगने घेऊन प्रवासात ननघण्याची वेळ आलीच तर बरोबर 

नातेवाईक असल्यास सोय होते. स्वच्छतागहृ वापरण्याच्या वेळेस सामानाकड ेलक्ष राहू शकते. 
 कोरड ेअन्नपदार्ा जवळ ठेवावेत म्हणजे भुकेच्या वेळेस आपली जागा सोडून उठून जावे लागत नाही. 

पाण्याची बाटलीही घरूनच घेऊन जावी. कोणाचेही अन्न पाणी डड्रलंस शअेर करु नये. 
 सहप्रवाश्यांशी ओळख वाढवताना सावधानता बाळगावी. प्रवासात शजेारील व्यलतीशी िार अघळपघळ 

बोलून आपल्या पसानल डडटेल्स देऊ नयेत फकंवा आपण का जातोय, कोणाकड ेजातोय, आपला पत्ता इ. 
माहहती बोलण्याच्या ओघात सांगू नये. 

 चाजा केलेली पॉवर बँक जवळ असणे जरुरी आहे.शलय असेल तर दोन लसमकाड ेदोन वेगळ्या 
हँडसेटमधे घालून ठेवावीत. त्यातला एक बटॅरी भरपूर चालणारा साधा पाहहजे. म्हणजे एक तरी 
मोबाईल कायम चालू रहातो. 

 रात्री प्रवास करण्याची वेळ आल्यास बस, टे्रनमधनू उतरून ररक्षा, टॅलसीने इजच्छत स्र्ळी जाताना घरी 
िोन करून ज्या वाहनात बसतोय तो क्रमाकं कळवावा. शलय असल्यास िोनवर बोलत अर्वा मध्येच 
िोन करून आपण कुठपयांत आलोय हे कळवत रहावे. 

 रात्री प्रवास करताना तमु्ही जजर्नू ननघता नतरे् आणण जजरे् पोचणार नतरे्, दोन्ही हठकाणच्या फकमान 
एका ववश्वासू व्यलतीला याबद्दल माहहती असावी. जीपीएस वरुन जवळच्याना लोकेशन पाठव ूशकता. 
बाकीच्यानंा शलयतो सांगू नये. मोबाईल डडसचाजा झाला तर अडचण येऊ नये म्हणनू महत्वाचे िोन 
नंबर कागदावरही ललहहलेले असावेत फकंवा पाठ करून ठेवावे. म्हणजे ऐन वेळी मोबाईल चोरीला जाणे, 

बॅटरी लो असणे वगैरे केस मध्ये िजजती होत नाही. 
 एखाद्या नव्या हठकाणी अगदीच अपरात्री पोहोचण्याची वेळ आली तर पहाट होईपयांत स्टेशन,् 

एअरपोटावरच र्ाबंावे. 
 गाडी रात्री तुमच्या गावात पोहोचायला उशीर झाला तर घरून शलय असेल तर कोणालातरी न्यायला 

बोलवा. 
 रात्री उशीरा एसटी स्टँडवरुन ररलशाने जाणार असाल तर ररलशावाल्या समोरच घरी िोन करुन त्याचा 

गाडी न ंकळवा. रात्रीच्या प्रवासात सावध झोप हवी. 

 हटप्स - अनाहहता | संकलन - मधुरा देशपांड े
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प्रवासातले काही अनुभवः ितहेपूर सीकरी, टदल्ली आणर् म्हैसूर बंगलोर 

(लेणखका - पैसा) 
ितेहपरू सीकरी 

मुलं लहान असताना त्यानंा घेऊन जमेल तसे फिरत होतो. २००५ मधे हदवाळीच्या आधी सुटी घेऊन हदल्ली वारी करू 
म्हटले. हदल्लीला जायचे म्हटल्यावर ८० वषाांचे सासरे बरोबर येतो म्हणाले. त्यांची दोघांचीही नतफकटे काढली. हॉटेल्स 
हदल्लीत जाऊन बघू म्हटले. दोन म्हातारे आणण दोन मुले बरोबर असल्याने िार काही बघनू होणार नाही हे माहीत 
होतेच. त्याप्रमाणे हदल्ली, आग्रा, मर्ुरा, ितेहपूर सीकरी एवढाच प्लॅन ५ हदवसांसाठी ठरवला. 

जुनी हदल्ली, लाल फकल्ला, म्यणुझयम वगैरे पाहहले. मर्ुरा वृदंावन, आग्रा फकल्ला, ताजमहाल हे बघनू झाले. 
हॉटेलवाल्याने गाडी ठरवनू हदली होती तो ड्रायव्हर मुजस्लम होता. अनतशय अदबशीर ऊदूा-हहदंी बोलणारा आणण 
व्यवजस्र्त माणसू. पान लसगारेट काही व्यसन हदसले नाही. गँ्रड टं्रक रोडवर दरोड ेवगैरे घातले जातात असे काहीबाही 
सांगत होता. ितेहपूर सीकरीला जाताना फकल्ल्याजवळ पोचताच ५/६ टपोरी पोरानंी गाडीच्या मागून पढूुन धावत गाडीला 
अक्षरशः घेरले. दोघेजण गाडीच्या बॉनेटवर चढले. शेवट ड्रायव्हरने गाडी र्ाबंवली. पोरे एकूण 'अवतार' हदसत होती. 
ऊमाट भाषेत आम्ही गाईड आहोत, फकल्ला दाखव ूम्हणाले. ड्रायव्हर काही बोलेना. दोन म्हातारे आणण दोन मुले बरोबर 
असताना ववरोध तरी कसा करणार? 

नलशबावर भार टाकून त्यांच्याबरोबर गेलो. त्यानी सललम धचश्तीच्या दग्याात नेले. नतरे् चादर चढवा म्हणनू त्या चादर 
ववकणार् याला दीडशे रुपये देणगी झाली, िुले सब्जा वगैरे झाले. आणण मग त्या पोरांना खडंणी दीडशे रुपये हदल्यावर 
परत त्यानंी गाडीकड ेआणनू सोडले. गाडी सुरू झाल्यावर ड्रायव्हर म्हणाला "साब, असली फकला आगे दसूरे दरवाजे से 
जाकर लमलेगा" पुन्हा आता असलाच प्रकार आहे का म्हणनू जीव मुठीत धरून बसलो. पण नाही. नतकड ेगेल्यावर खरा 
फकल्ला, जोधाबाई महाल, दरबार वगैरे बघायला लमळाला. पण साक्षात हदल्लीच्या जवळ गाईडच्या नावाखाली अशी 
लुटालूट कशी काय चालू देतात हा प्रश्न पडला. ड्रायव्हरही त्या प्रकारात सामील असावा का शंका आलीच, पण हा प्रकार 
होऊन गेल्यावर आता काय उपयोग होणार होता? तीनशे रुपये अलकलखाती खचा समजून गप्प बसलो. मात्र इतर हट्रप 
छान झाली त्यामुळे एक गालबोट एवढेच म्हणनू दसुर् या हदवशी शॉवपगंला आणण चादंनी चौकात जायचे ठरवले. 

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

टदल्ली 

चांदनी चौकात एक दहा लमननटे भयानक टेन्शनची गेली. झालं काय की नतर्ल्या प्रलसद्ध गुरुद्वारासमोर आम्ही जरा 
रजगाळलो तेवढ्यात सासरे आणण सासूबाई गायब!! जजवाचे पाणी झाले. त्याना हहदंी काही समजत नाही. सगळ्या बाजूनंा 
माणसांचा अिाट सागर. धनत्रयोदशीचा हदवस, संध्याकाळ. सगळी हदल्ली शॉवपगंसाठी बाहेर पडलेली. शोधायचे तरी 
कुठे? मुलाचे प्रसंगावधान तेवढ्यात कामाला आले. तो म्हणाला आजोबा आपल्या पुढे या िूटपार्वर चालत पढेु होते. 
त्यांच्यासोबत आजी पण होती. नवरा अक्षरशः धावत त्या हदशेने गेला. एका लसग्नलसमोर िूटपार्च्या टोकाला दोघेही 
उभे सापडले! (माझ्या सासर् यानंा असे कोणी सोबत आहे का नाही न बघता चालत सुटायची सवय आहे) नतर्ल्या 
टॅ्रफिकमधे रस्ता क्रॉस करायची हहमंत त्यानंा झाली नाही हे नशीब. 
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शॉवपगं वगैरे ववचार कॅन्सल करून आम्ही परत पहाडगंज एररयातल्या हॉटेलवर आलो. हॉटेलच्या बाहेर वातावरण जरा 
ववधचत्र वाटले. लोक काळजीत हदसत होते आणण घाईघाईत इकडून नतकड ेजात होते. बहुतेक हॉटेल्स आणण दकुाने बदं 
होती. जरा टेकतोय तेवढ्यात भावाचा िोन आला, "तमु्ही कुठे आहात? सगळे सुरक्षक्षत आहात ना?" काय झालं म्हणनू 
ववचारले तर टीव्ही लाव म्हणाला. पहाडगंज भागात बॉम्बस्िोट झालाय. अजनू कुठे कुठे बाँबस्िोट झालेत आणण 
चांदनी चौक भागात एक बॉम्ब पकडला गेलाय. अरे देवा! 

आम्ही राहहलो होतो नतर्नू २ रस्ते ओलांडून पललकडच्या गल्लीत बाबँस्िोट झालेला. चांदनी चौक मधनू आम्ही ननघालो 
त्यानतंर अध्याा तासात नतरे्ही एक बाबँ डडफ्युज केला होता! सासरे दसुर् या खोलीत ववश्ातंी घेत होते. त्यानंा 
ब्लडपे्रशरचा त्रास आणण अनोळखी गावात उगीच टेन्शन नको म्हणनू काही सांधगतलेच नाही. रात्री हॉटेलचे रेस्टॉरंट बंद 
होते. बरेचसे चालून एक बगंाली खानावळ उघडी सापडली. नतरे् पटापट लमळाले ते जेवून परत येऊन झोप काढली. 
सासरे जरा त्या जेवणाबद्दल कुरकूर करत होते, पण ते िलत ऐकून घेतले. दसुर् या हदवशी ऑगस्ट क्रातंीने परत यायची 
नतफकटे काढली होती. 

संध्याकाळपयांतचा वेळ कसातरी काढला. बाहेर कुठे जाणे शलय नव्हतेच. गाडीत पेपर बघताना सासर् यांना समजले की 
हदल्लीत बाबँस्िोट झाले. मंुबईला नणदेच्या घरी पोचल्यावर ते गप्पा सांगत होते, हदल्लीत असे बाँबस्िोट झाले तसे 
झाले, तेव्हा मुलगा म्हणाला, "काय आजोबा, हदल्लीत असताना तमु्हाला स्िोट झाले हे कुठे माहीत होते?" :D हा आमचा 
बॉम्बस्िोटाचंा सवाात जवळून घेतलेला अनुभव. प्रत्यक्षात ज्यानंा असे कुठे ददैुवाने स्िोटाच्या फकंवा दहशतवादाच्या 
तडाख्यात सापडून त्रास होत असेल त्याची फकंधचत का होईना कल्पना मात्र तेव्हा आली. 

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

बंगलोर - म्हैसरू 

२००६ साली म्हैसूर, बंगलोर ऊटीला जायचे ठरले. बंगलोर पयांत रेल्वेची नतफकटे आयआरसीटीसीवरून ववनासायास 
काढली. मात्र हॉटेल आणण नतर्ल्या लोकल साईट सीइंगची व्यवस्र्ा नतरे् गेल्यावर करू म्हणनू ननवांत राहहलो. 
गेल्यावर बंगलोरमधे हॉटेल चांगले लमळाले. म्हैसूर बघायचे आहे केटीडीसी च्या बसची नतफकटे कुठे लमळतील म्हणनू 
हॉटेलवाल्याला ववचारले. तर इरे्च शेजारी ऑफिस आहे म्हणाला म्हणनू आम्ही बफुकंग केले. ऑफिस लहानसे होते. 
आणण प्रवासाची नतफकटे हातात पडली त्यावर दादा टॅ्रव्हेल्स असे नाव! बाहेर येऊन पाहहले तर केटीडीसीचा बोडा!! हा 
काय प्रकार म्हणनू ववचारले तर "इदर ऐसाच रहता" हे उत्तर नतर्ल्या माणसाने हदले. 

हे सगळे काही बरोबर वाटेना. संध्याकाळी पुन्हा नतफकटे कॅन्सल करावी म्हणनू गेलो तर नतरे् दसुराच कोणीतरी 
गंुडासारखा हदसणारा माणसू बसलेला. त्याची हहदंी अजनू हदव्य. पण अर्ा समजला. नतफकटे कॅन्सल होणार नाहीत. 
तमु्हाला नको तर येऊ नका. पैसे परत लमळणार नाहीत हे समजले. आता असो. काय िसवणकू करतील? एखादे दसुरे 
हठकाण दाखवणार नाहीत. असे ना का! जाऊ म्हणनू दसुर् या हदवशी सकाळी सांधगतल्या हठकाणी भरभर आटपनू हजर 
राहहलो. आठाचे नऊ झाले, नऊचे दहा झाले तरी बसचा पत्ता नाही! शवेट साडदेहाला एकदाचा एक बसनामक प्रचंड 
आवाज करणारा खटारा आला. इतका उशीर म्हटल्यावर माझे डोके आधीच गरम झाले होते. 
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बस अजून उशीर उशीर करत काही हठकाणे दाखवनू चालत होती. त्या बसवाल्यांची जेवणाची हठकाणे ठरलेली असतात. 
नतरे् पोचायला दपुारच्या दीडऐवजी पावणेचार झाले. प्रवासात असल्याने काही च्याव म्याव बरोबर होतं. पण माझ्या 
मुलाला पहहल्यापासून वेळेवर व्यवजस्र्त जेवायची सवय. त्याला खपू भूक लागलेली. त्याचे कळवळणे बघून मला रडू 
िुटले. आधीच केटीडीसीच्या नावाचा वापर करून िसवणकू झाली म्हणनू डोलयात संताप खदखदत होता. त्यात 
सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे मुलाचा त्या हदवशी वाढहदवस म्हणनू आम्ही ती हट्रप आखली होती! 

माझा सगळा संताप टूर गाईडवर ननघाला. त्याला म्हटले, वेळेवर गाडी जेवायला का र्ांबवली नाही? तो म्हणे की आमची 
ठरलेली हॉटेले असतात. त्या हदवशी मी त्यालाच नव्हे, त्याच्या मुलांना शाप हदला. म्हटले, तुला मुले आहेत? माझ्या 
मुलाला वाढहदवसाच्या हदवशी तझु्यामुळे उपाशी रहावे लागले, तुझी मुले पण उपाशी राहतील. त्याच्या चेहर् यावर एकच 
अधाा क्षण चलबबचल हदसली. पुन्हा काहीच झाले नाही असा तो ननगरगट्टपणे पढेु चालता झाला. 

संध्याकाळी परत यायला उशीर झाला. सगळ्या हदवसाची वाट लागली होती. भुकेमुळे कोणाला काय पाहहले त्यातही 
इंटरेस्ट राहहला नव्हता. िसवणकुीमुळे अपमान, ननराशा आणण असल्या सगळ्या ननराश भावना घेऊन ती म्हैसूर हट्रप 
पार पडली. दसुर् या हदवशी ऊटीला जायचे होते. सुदैवाने दादा टॅ्रव्हेल्सकड ेबुफकंग केले नव्हते. आम्हीच दसुर् या एका 
बसने गेलो आणण कोणत्याही अपघातालशवाय बंगलोरला परत आलो. मैसूरच्या दादा टॅ्रव्हेल्सच्या अनुभवावर जरा उतारा 
लमळाला. चांगली गोष्ट म्हणजे ऊटीहून परत येताना बसमधे मंुगारु मळे धचत्रपटाची अनतशय गोड गाणी पहहल्यादंाच 
ऐकायला लमळाली! 

नंतर इकड ेनतकड ेबोलताना कळले की बंगलोरमधे कसल्याही धचधंी टॅ्रव्हेल्सनी केटीडीसीचे बोडा लावनू लुटालूट चालवली 
आहे. आणण केटीडीसीही त्याच्याकड ेकाणाडोळा करते. आता या गोष्टीला १० वषे झाली. आताची पररजस्र्ती काय माहीत 
नाही. 

------- 

उत्तर असो की दक्षक्षण आपण भारतीय प्रवाशांची िसवणकू आणण पे्रक्षणीय स्र्ळांच्या जवळ गंुडधगरी यात सगळीकड े
सारखेच आहोत! आता हॉटेल बफुकंग आणण लोकल साईट सीइंग सगळे ऑनलाईन आणण सोपे झाल्यामुळे एवढी 
िसवणकू होत नसेल. पण जे असे ऑनलाईन बफुकंग करू शकत नाहीत, त्यांची पररजस्र्ती मात्र कठीण वाटते. प्रवासात 
अनेक चांगले अनुभवही आले. मुलगा अगदी लहान असताना भाषा सुद्धा न कळणार् या केरळी हॉटेलवाल्याकंडून वेळोवेळी 
गरम पाणी, दधू, दधूभाताची व्यवस्र्ा होणे असो की कोणी आजारी पडल्यावर अनोळखी गावात जुन्या डॉलटरने नीट 
समजून उपचार करणे असो. आंबटगोड अनुभव सगळीकड े येणारच. मात्र हे िसवणकुीचे दोन अनुभव सांगावेत असे 
वाटले, कारण एरवी आपण खाजगी कंपन्यांचे काम सरकारी कंपन्यापेंक्षा चांगले असे समजतो, पण प्रवासाच्या क्षेत्रात 
मात्र सरकारी कंपन्याच उत्तम. कारण गाडया वेळेत सुटतात, वेळेत पोचतात. आपल्याला फकती पैशात काय लमळणार 
आहे याची सुरुवातीलाच कल्पना असते. व्यवहारात पारदशाकता महत्त्वाची. इरे् गोव्यात येणार् यानंा मी नेहमी सरकारी 
गोवा टुरीझमच्या हॉटेल्सची लशिारस करते ती याचसाठी. नतसरा अनुभव म्हणजे दहशतवादाशी लाबंनू ओळख झाली ती 
एवढी घाबरवणारी होती, की ज्यानंा सहन करावे लागत असेल त्यांच्या हालांची पुसट तरी कल्पना आपल्याला असावी. 
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झंडा उँचा रहे हमारा! 
(लेणखका - सुरन्गी) 

२ डडसजबर २०१५ ते २२ डडसजबर २०१५ आमचा न्यझूीलंड-र्ायलंड दौरा ठरला होता. एका एजंटने र्ायलंड बुफकंग जसे हवे 
तसे करून हदले. नतलाच न्यझूीलंडचेही बुफकंग करायला सांधगतले. पण आधी ती आणण नतंर मी आजारी झाल्याने ते 
लांबणीवर पडत गेले. जेव्हा नतच्याकडून न्यूझीलंडचा प्लान आणण र्ायलंडचे पलके ररझवेशन आले, तेव्हा लक्षात आले 
की, मी हदलेल्या प्लॅनपेक्षा त्यात बरेच बदल झाले आहेत. र्ायलंडचे बुफकंग मेक माय हट्रप या कंपनीतिे झालेले हदसत 
होते.तेव्हा आपण स्वतः जाऊन त्यानंा भेटून आपल्याला हवा असलेला प्लान लमळतो का पाहू असे ठरवनू मालाड 
इर्ल्या त्यांच्या ऑफिसात गेलो. त्यानंी आधी कबूल केले. त्यांच्याशी जवळजवळ पूणा हदवसभर चचाा करून रूपरेषा 
ठरवली. आठच हदवसात खचााची रलकम ८३,०००० पयांत येईल असे त्यानंी कळवले. ही रलकम आधी त्याच्या 
ठाण्यातल्या शाखेने हदलेल्या अंदाजापेक्षा २०,००० रुपयानंी जास्त होती, पण आता ननघायला महहनाच उरल्याने आम्ही 
तेही कबूल केले. ननम्मी रलकम रोखीने लगेच भरली. उरलेल्या रकमेचा धनादेशही त्यांनी सांधगतलेल्या हदवशी भरला. 

काही हदवसांनी त्यांनी िोनवर कळवले की, “दोन हॉटेलांचे बुफकंग पलके झाले आहे पण उरले्रल्या हदवसांसाठी खचा 
वाढेल”. “फकती वाढेल?”, असे ववचारल्यावर त्यानंी जो आकडा साधंगतला तो ऐकून पायाखालची जमीनच सरकली. मी 
ओरडलेच, “काय? दोन लाख चाळीस हजार? तमु्ही काय पे्रलसडजट हाऊसमध्ये बफुकंग करताय की काय आमच?ं” “त्याच ं
काय आहे? तमु्ही इतलया उलशरा आमच्याकड ेआल्याने फकंमत वाढतेय.” त्यानंी मला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मी 
रागानेच उत्तर हदले, “तुम्ही जेवढे पलके केले आहे, तेवढेच पुरे, पढुचे बुफकंग तमु्ही करू नका. मी पाहीन काय ते.” 

नंतर बरेच काही रामायण घडले पण तो या लेखाचा ववषय नाही िलत पूवाकल्पना येण्यासाठी र्ोडी माहहती हदली. पाच 
हदवसाचें पलके आरक्षणही त्यानंी आम्ही घरातनू ननघताना आमच्या हातात ठेवले आणण आम्ही धाडस करून पाच 
हदवसांच्या र्ायलंडच्या आरक्षणाच्या जोरावर उरलेल्या पाच हदवसांचे आरक्षण नसतानाही न्यूझीलंडच्या दौर्यावर 
ननघालो. पाच हदवसानंी हॅलमल्टनमध्ये उतरलो तेव्हा आमच्याकड े कुठल्याही हॉटेलचे आरक्षण नव्हते. नतर्ल्या 
बसस्टेशनवर बसून नेट धुडंाळले. माझ्या यादीतील हॉटेलापंैकी 'हॉटेल आयबबस' मध्ये त्या हदवशी जागा उपलब्ध 
नव्हती. मग दसुरे हॉटेल होते, 'अॅबटस' हॅलमल्टन! नतरे् जागा हदसत होत्या. लशवाय दीड फक.मी अतंरावरच ते होते. 
आता नतरे् जाऊन पाहू असे ठरवले, कारण दोन देशांचा दौरा होता. एक लग्न न्यझूीलंडमध्ये आणण त्याच लग्नाचे 
ररसेप्शन र्ायलंडमध्ये असल्याने आणण न्यूझीलंडमध्ये उन्हाळा असला तरी आपल्यासाठी ती र्ंडीच असते. त्यामुळे 
सामान भरपूर होते. कुठेतरी तात्पुरता आसरा तरी पाहणे गरजेचे होते. नतरे्च एका बाजूला टॅलसीस्टँड होता. नतरे् 
जाऊन टॅलसी करून अबॅटस, हॅलमल्टनला पोचलो. 

नतर्ली व्यवस्र्ापक एक मुलगी होती, अगदी ववशीबाववशीची. नतच्याशी बोलायला सुरुवात केली. चेक इन टाईम होता 
दोनचा. आता दहाच वाजले होते. ज्या खोलीचे मला मेक माय हट्रपने १८० न्यूझीलंड डॉलसा सांधगतले होते 
त्याप्रकारातली खोली पहहल्या मजल्यावर असून भाड े ८९ असे सवलतीचे होते. लशवाय दसुर्या हदवशी राहहले तर १० 
डॉलसा अजनू कमी होणार होते. आम्ही तळमजल्याची रूम पसंत केली. ज्यात सोयी आम्हाला हव्या तशा होत्या आणण 
खोली मोठीही होती. नतचे भाड ेहोते १०९ डॉलसा. लशवाय या रूमलाही दसुर्या हदवसापासून १० डॉलसा कमी होणार होते. 
त्या रस्त्यावरच्या ९०% इमारती म्हणजे हॉटेल्स आणण मोटेल्स होती. त्या मुलीने स्वत: जाऊन रूम तयार करून हदली. 
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अगदी जशी िोटोत हदसत होती तशीच. आम्ही नतरे् दोन हदवसांचे आरक्षण करून टाकले. बाकीच्या सोयी कशा आहेत 
ते पाहून नतंर बदल करू फकंवा इरे्च रहायचे तर आरक्षण वाढव,ू असे ठरवले. 

चौकशी करताना समजले की हॉटेल मालक चीनी असून सवा कमाचारीवगाही चीनी होता. नतरे्च जेवणाचीही सोय होती, 
नाश्ता राहण्याच्याच फकमतीत समाववष्ट होता. र्ोडया वेळाने जरा आराम करून फिरायला ननघालो. बाहेर पडताना 
हदसले की, त्या हॉटेलच्या मुख्य इमारतीवर ननरननराळ्या देशाचें दहा बारा झजड ेिडकत होते. त्यात चीनी झजडा होता, 
तसेच आपलाही झजडा होता. परंतु न्यूझीलंडच्या वादळी वार्याच्या जोराने ते सवा िाटलेले हदसत होते आणण तसेच 
धचधं्यासकट िडिडत होते. आपल्या झजडयाच्या र्ोडा नतरकस असल्याने एक दोनच धचधं्या ननघाल्या होत्या. 

िाटलेला झजडा लावणे हा झजडयाचा अपमान आहे, त्यातून मालक चीनी म्हटल्यावर मी गप्प बसणे शलयच नव्हते. 
स्वाततं्र्यसैननक कै. सी. व्ही.वारद हे दर १५ ऑगस्ट आणण २६ जानेवारीच्या नंतर भारतभरात घडलेल्या झजडयाच्या 
अपमानाबद्दल जागरूक राहून सरकारकड ेतक्रारी नोंदवीत असत. त्यानुसार कारवाई करून वेळ पडलीच तर िौजदारी 
कारवाई करावी लागत असे. नवरा म्हणाला, “र्ोड े सबुरीने घे.आपण परदेशात आहोत.” “पण आपण भारतीय 
पासपोटावरच आलोय आणण इरे् आपल्याला ओळखणारे खपू लोक आहेत. वेळ पडली तर.” असे त्याला सांगून मी त्या 
व्यवस्र्ापक मुलीला बोलावनू नतला ते झजड ेदाखवून साधंगतल,ं “This is wrong, You can’t put my flag like this torn 

status. This is an insult of me, my flag, my nation too” ती गडबडली,म्हणाली, “I am sorry. I will call my 

master.” 

“You call him here. I will talk to him, because this is an International issue.” मी ठणकावले. 
अध्या तासातच मालक आले. मी त्यांना ते िटके झजड ेदाखवून पुन्हा आधीचेच वालय र्ोडीशी भर घालत म्हटले, “This 

is wrong, You can’t put my flag like this torn status. This is an insult of me, my flag, my nation too. This is a 

treasonable offence.” त्यावर त्यानंी उत्तर हदले, “This is only for decoration and we have windy weather in 

Newzealand here.” आता माझी सटकली. “Look MR. national flags are not things of decoration. They are Pride 

points. If you want to decorate your hotel by national flags, you should paint them on the wall or you 

should stick them on the wall properly. But when you unfurl them on flagpole you must conduct the flag 

code. Each country has flag code and any country does not allow to unfurl torn flag. Not even your country 

.See, your flag is also torn. If you are not concerned about your flag, I don’t mind, but I mind well about my 

pride point. My flag! So please change it immediately or if you can't change it now please remove it at first." 

मी एका दमात एवढे साधंगतल्यावर त्या सद्गहृस्र्ाने आपल्या कमाचार्यानंा, जे आधीच नतरे् उभे होते, त्याच्या भाषेत 
काहीतरी साधंगतले आणण मला सांगायला आनदं वाटतो की त्या चीनी माणसाने तो झजडा बदललाच पण आपल्या 
भारतीय झजडयाला सॅल्यटूही ठोकला. वर मला हात जोडून भारतीय पद्धतीने नमस्कार करून 'नमास्टे' म्हटले. लशवाय 
भाड ेन घेता पाच हदवस आमचा पाहुणचार केला. एवढेच नव्हे तर पुन्हा कधी आलात तर असेच त्यांच्याकड ेरहाण्याची 
ऑिरही हदली आहे, लशवाय चीनला त्यांच्या घरी येण्याचे अगत्यपूवाक आमन्त्रणही हदलेय. 

“साहसे श्ी प्रनतवसनत”, असे म्हणतात, ते अगदी खरे आहे. मेक माय हट्रप वरच्या रागाने केले धाडस अंगाशी न येता 
उलट पैसे आणण आत्मालभमान लमळवनू देणारे ठरले. जवळजवळ ५०० न्यूझीलंड डॉलसा रहाण्याचे आणण खाण्यावपण्याचे 
तीन/ चारशे न्यूझीलंड डॉलसा वाचले. अजून एका हट्रपची सोय झाली नाही का? 
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उटटजमै अ पवलागबान -“Útjaim a világban”- माझा जगप्रवास! 
(लेणखका - स्वाती हदनेश) 

हॅलो, सगळ्यात आधी तुम्हा सवाांना महहला हदनाच्या खपू शुभेच्छा! मी ववकी, जव्हलटोररया मट्यास! आमच्या हंगेररयन 
मध्ये "उहटजैम अ ववलागबान" “Útjaim a világban” म्हणजे my journeys in the world ! माझा जगप्रवास!! माझ्या 
हया जगप्रवासातले अनुभव मी आज तमु्हाला सांगणार आहे. मी मूळची हंगेरीची पण आता कामाननलमत्त गेली अनेक 
वषे फ्रांकिुटा मध्ये राहते. असं म्हटलं खरं की मी फ्राकंिुटा मध्ये राहते पण माझं वास्तव्य खरं तर सूटकेस मध्येच 
असतं असं म्हटलं तर वावग ंहोणार नाही. कामाननलमत्त मला अनेक हठकाणी, देशोदेशी अगदी वेगवेगळ्या खडंात फिरावे 
लागते.. आणण खरं सांगू का? मला ते आवडत ंसुध्दा.. तशी मी 'भटलया' स्वभावाचीच आहे. I am a traveller by nature 

and not a tourist! म्हणजे देशोदेशी भटकून नतर्ली लोकं, त्यांचं रहेनसहेन, त्यांच ं
िूडकल्चर, त्याचंी संस्कृती पहायला, अनभुवायला नुसत ं टूररस्ट स्पॉट बघण्यापेक्षा मला 
जास्त भावतं. अगदी लहानपणापासूनच मला फिरायला, वेगवेगळी हठकाण ं पहायला 
आवडतं. प्रवासाचा मला कंटाळा कधीच येत नाही; उलट एक वेगळीच उजाा लमळते! 
अमेररका, अफफ्रका, आलशया, ऑस्टे्रललया आणण युरोप तर आहेच.. अशा पाचही खडंात मी 
वेगवेगळ्या 
कारणांसाठी 
फिरले आहे. 
 

मी जेव्हा युननवलसाटी मध्ये लशकत होते ना, 
तेव्हा स्टुडटं एलचजज प्रोग्राम मध्ये मी कॅनडाला 
गेले. अगदी १६,१७ वषाांची असेन, कोवळं वय, 

इंजग्लश येतं होतं पण बोलायची सवय नव्हती. 
हंगेरीत त्यावेळी आमची हंगेररयन भाषा आणण 
स्लोवाक नाहीतर जमान चालायची. इंजग्लश िार 
कमी! त्यातनू मी जरा बजुरीच होते. ग्रामर 
चुकेल, वगाातले बाकीचे हसतील हया भीतीमुळे बोलायची सवय नव्हती पण इरे् आता पाण्यात पडले होतेच, लागले हात 
पाय मारायला! ग्रामर वगैरेचा ववचार न करता बोलायला लागले आणण मग हळूहळू भीड चेपत गेली. जरी स्टुडटं 
एलस्चजज प्रोग्राम मध्ये येरे् आले असले तरी ३.५ महहने रहायचे होते आणण मी स्टुडटं वका  परलमट वर आले होते. मी 
जजरे् राहत होते ती एक पयाटकाचंी पवाणी असलेली जागा होती. खपू टूररस्ट नतरे् सतत येतजात असत. अशा हठकाणी 
मी एक स्टुडटं म्हणनू एका इटाललयन रेस्तराँ मध्ये काम केले. हंगेरी सारख्या आधी कम्यनुनस्ट आणण मग सोशाललस्ट 
असलेल्या देशातनू आलेल्या माझ्यासारख्या १६ वषााच्या मुलीसाठी कॅनडातले हे मुलत वातावरण िारच वेगळे होते. इरे् 
सगळे लोकं फ्री होते, ओपन होते, हसून खेळून बोलत वागत होते. extremely approachable होते. 

मी जजरे् राहत होते, ते अगदी लहानसे गाव! त्या गावातल्याच एका जव्हलामध्ये मी पेइंग गेस्ट म्हणनू राहत होते. 
आमच्या घराच्या मागेच घनदाट जंगल होते आणण तेर्ले अनेक प्राणी आमच्या इरे् अनेकदा हदसत. पेलस सारख्या 
शहरात वाढलेल्या मला त्याची िार गंमत वाटत असे. आमच्या मालफकणबाईंच्या अंगणातल्या चेरीच्या, हेझलनटच्या 
झाडावर खपू पक्षीही यायचे. त्याचंा फकलबबलाट ऐकत एकदा अशीच रवववारच्या सकाळच्या उबदार उन्हात अगंणात 
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खचुी टाकून कॉिी वपत बसले होते, तर तेरे् अस्वलाचे लहानसे वपल्लू जंगलातनू रस्ता चकूुन आले. ते भेदरलेले होते 
आणण त्याला बघनू मी अगदी एलसाइट झाले. लगेचच माझ्या लँडलेडीला बोलावून घेतले मी अंगणात. आम्ही मग 
त्याला दधू पाजले. मी त्याच्याशी खेळत होते पण त्याची आई आता त्याला शोधत इरे् येईल. त्याच्या जास्त जवळ 
जाऊ नकोस असं बजावनू मालकीणबाई आत गेल्या आणण पाचच लमननटात 
त्यानंी मलाही आत बोलावले. मग आमची चाहूल लागू न देता णखडकीतनू 
आम्ही दोघी ते वपल्लू काय करत ंहे पाहू लागलो. आधीचं भेदरलेलं ते वपल्लू 
आम्ही दधू पाजल्याने आणण र्ोडा वेळ त्याच्याबरोबर घालवल्यामुळे र्ोड ं
आश्वस्त झालं होतं. पण आता आम्ही दोघी हदसेनाशा झाल्यामुळे ते टेडी, ते 
वपल्लू परत कावरेबावरे झाले होते. मला अंगणात त्याच्याजवळ जावेसे वाटत 
होते. पण माझ्या मालकीणबाईंनी माझा एक हात घट्ट धरला होता आणण 
दसुर् या हाताचे बोट तोंडावर ठेवून ती मला न बोलण्याचा इशारा करत होती. 
आम्ही णखडकीला धचकटूनच होतो. दहा एक लमननटातच आई अस्वल आली 
आणण वपल्लाला घेऊन मागच्या झाडीत हदसेनाशी झाली. "आता समजलं, मी 
बाहेर का र्ाबंायचं नाही म्हटलं ते?" मालकीणबाई मला मग त्याचें असे अनेक अनभुव सांगू लागल्या. कॉिी वपत मग 
आमच्या जंगलगप्पा रंगू लागल्या. 

तेरे् असतानाच एकदा एक रम्य संध्याकाळी आम्ही अंगणात 
बाबेलयु लावायचे ठरवले. अंगणातनू घरात अशी आमची 
बाबेलयचूी तयारीची ने आण चालू होती. ट्वायलाइटचे संध्यारंग 
पसरले होते. घरट्याकड े परतणार् या पक्षांच्या फकलबबलाटाच ं
संगीत होतं. अंगणातच बसून रहावंस वाटणारं असं संुदर 
वातावरण होतं आणण 'तो' आला. सोनेरी बटु्टय्ांचा, डौलदार 
लशगंांचा, उमदा, देखणा काळवीट! तो कळप चकूुन आलेला 
वाटला नाही तर बाकीचे खपू मागे राहहले असावेत आणण बहुदा 
हा कळपाचा म्होरलया खपू पढेु आला असावा आपल्याच नादात, 

आपल्याच मस्तीत.. समोर एकदम रस्ता हदसल्यावर बावरला. आणण मग त्याच डौलात चपळतेने उडया मारत पुन्हा 
शेजारच्या जंगलात हदसेनासा झाला. तो काळवीट, त्याची ऐट कॅमेरात बदं करायला कॅमेरा आणायला आत जाण्याइतका 
वेळ नव्हताच. मी अगदी चकुचुकले कॅमेरा हातात नाही म्हणनू पण मग बाबेलयू कारायचं म्हणनू आत जाऊन कॅमेरा 
आणला आणण , आणण मग एक मोठ्या नाकाचा 'मूस' आला. त्याला मात्र मी 
लगेच कॅमेर् यात बंहदस्त केलंच पण ते दृश्य माझ्या मनात अगदी कोरलं गेल ं
आहे. आमच्या मालकीणबाईंना फकवा नतरे् राहणार् या बाकीच्या लोकानंा हे असे 
प्राणी हदसणे नेहमीचेच होते पण माझ्यासारख्या शहरी वातावरणातल्या मुलीला 
असे अनुभव िार रोमहषाक आणण नततकेच आनदंदायी होते. 
एम बी ए ची डडग्री घेतल्यानंतर मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत कामाला लागले 
आणण कामाच्या ननलमत्ताने अनेक हठकाणी भटकंती सुरू झाली. परत कॅनडा, 
अमेररकेला जाणे झाले. पण माझ्या मनाच्या अगदी जवळ आहे ते कॅनडा मधलं 
हे पहहलं वास्तव्य! 
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मी एका प्रोजेलट साठी ऑस्टे्रललयात चांगले ८-९ महहने गेले होते. 
त्यामुळे तेर्ले लोकं, त्याचंी जीवन पध्दती, त्याचंी कामाबद्दलची 
अ ॅहटट्युड हयाची चांगलीच ओळख झाली. त्यांचा वेगळेपणाही 
जाणवला. युरोप मध्ये ववशेषतः जमानीमध्ये काम करताना एखाद्या 
मुद्द्यावर जर दमुत असेल तर चचाा, आग्युामजटस होतात. एका बाजनेू 
दोन पायर् या खाली उतरल्या जातात, तर दसुर् या बाजनेू दोन पायर् या 
वर चढल्या जातात आणण एका कॉमन ग्राउंड वर दोन्ही बाजू येऊन 

ववचार करतात हया गोष्टीची मला सवय! पण ऑस्टे्रललयात एकदमच एखादा इश्यु रेझ केला जायचा. हे मला खपूच 
नवीन होते. सुरूवातीला मी बावरून गेले. जेव्हा 'एस्ललेशनची त्याचंी व्याख्याच वेगळी आहे' असं लक्षात घेतल्यानतंर 
मग त्या पध्दतीशी जुळवनू घेत स्वतःला र्ोड ेरुळवनू घेतले. तेर्ला प्रोजेलट संपत आल्यावर मी चलक महहनाभ्राची 
सुटी घेतली आणण ऑस्टे्रललयातली बाकीची हठकाणे आणण न्यूझीलंड फिरून आले. नाहीतर २४ तासांचा ववमान प्रवास 
करून युरोपातनू ऑस्टे्रललया बघायला जाण्याइतका सलग वेळ काढण ं कहठणच होतं. तेरे्च असताना कामाकरता 
लसगंापूर, मलेलशया, जपान येरे्ही जावे लागत असे. मग साधारण गुरुवार, शुक्रवारी काम संपेल असे पाहत असे मी, मग 
त्याला जोडूनचा ववकज ड नतर्ल्या गोष्टी, ते गाव पाहण्यात घालवता येत असे. एरवीही ऑस्टे्रललयातले ववकांत मी 
आजूबाजूचा पररसर पाहण्यात रमत असे. 

जपानमधली सांगण्यासारखी वेगळी गोष्ट म्हणजे ऑफिसची वेळ सपंली तरी जपान्याचं्या कामाच्या वेळा सपंतच नसत. 
काही काम नसले तरी बॉस ऑफिसातनू बाहेर ननघत नाही म्हणनू मग बाकीचेही बसून राहत, काही तरी कामं काढून 
काढून कर बसत. पसानल लाइि आणण प्रोिेशनल लाइि यात कायम बॅलन्स राखायची सवय असलेल्या कामाच्या 
संस्कृतीतनू आलेल्या मला हा बसलेला धलकाच होता. पण जपानी लोकं मात्र िार मदृ,ु अगत्यशील आणण मदत 
करायला तत्पर असणारे आहेत. श्ीलंकेतला कामाच्या बाबतीतला अनुभव मात्र जपानपेक्षा अगदी वेगळा आणण मला 
िार आश्चयाचफकत करणारा होता. तेर्ले लोकं पाजश्चमात्य कामाच्या पध्दतींना िार चांगल्या प्रकारे सामोरे गेले. 
मदतीचा हात तर पढेु होताच पण वेस्टना वका  कल्चर बरोबर हातात हात घालून चालण्याची त्यांची मनोभावना हदसली. 
अर्ाात मी िार काळासाठी तेरे् गेले नसल्यामुळे सरसकटीकरण करू शकणार नाही. 

कामाननलमत्त जर ४-६ हदवस एखाद्या नव्या हठकाणी जायचे असेल तर जोडूनचा ववकांत तेरे् घालवायचा, तेर्ला 
पररसर, ते गाव, शहर पहायचे अशी मला सवयच लागून गेली. एक तर कामाचा ताण कमी होऊन एकदम ररफे्रश, 

ताजंतवानं व्हायला होतं. मन फे्रश झालं ना की मग प्रवासाची दगदग, कामाचा ताण हयाच ंकाही वाटत नाही. एक तर 
कंपनी तिे कुठे जायचं असेल तर सगळी व्यवस्र्ा केली जातेच, चांगल्या वस्तीत, चांगल्या हॉटेलात सोय असते आणण 
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तेर्ले लोकल कललग्ज असतात त्यानंा बरीचशी माहहती ववचारता येते. त्यांच्याकडून 
जवळपासचा एखादा ऑिबबट पॉईंट समजतो आणण अगदी नुसता टूररस्टी हेतूही नसतो. असं फिरण ं मला जास्त 
आवडतं. अर्ाात माझ्या कामाच्या स्वरुपामुळे मला अशी संधी बरेचदा लमळत असते. :) आणण हो, आपण जेव्हा टूररस्ट 
म्हणनू एखाद्या हठकाणी जातो तेव्हा नतर्ला मौसम, नतर्लं हवामान हयाचा ववचार करतोच. मुद्दाम खराब हवेत काही 
आपण आल्प्समध्ये फकवा फकवा कडालयाच्या उन्हाळ्यात इटालीला जाणार नाही. अर्ाात कामाकरता जाताना इटालीत 
३५ अंशाच्या वर तपमान आहे तर लमहटगं पुढे ढकला..फकवा अनत हहमवषृ्टीमुळे स्वीसचा वका शॉप आत्ता न घेता 
समरमध्ये घेऊ या.. असं तर सांगता येत नाही ना! पण मग अशा वेळीच नतर्ले नकोसे ऋतहुी पाहता, अनुभवता येतात 
हा मोठाच िायदा! पण तोटा असा की कामासंबधी जेव्हा फिरणे होते तेव्हा ते बहुताशं मोठ्या शहरातनू होते आणण एका 
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पॉईंटनतंर सगळ्या मेट्रो लसटीज मध्ये िार िरक जाणवत नाही. एक 'मेट्रो कल्चर' अशा शहरातून हदसतं. त्या देशाची, 
नतर्ल्या माणसांची, मातीची अशी खरी ओळख होत नाही. पण र्ोडीिर कल्पना मात्र येते. कामाननलमत्त देशोदेशी 
फिरताना प्रवासात आणण कामाच्या हठकाणीही एक बाई म्हणनू मला तरी कोणताही वाईट अनुभव आला नाही फकवा 
बाई म्हणनू िार काही मोठी जव्हआयपी, रेड कापेट हट्रटमजटही कोणी हदली नाही. सगळीकड े'एक माणसू' म्हणनू अगदी 
सवासाधारणपणे कोणाशी वागतात तसेच वागवले गेले. हयाचा मला अर्ाात आनंदच आहे. 

साऊर् अफफ्रकेतला अनुभव मात्र र्ोडा वेगळा आहे. तेरे् अगदी ववमानतळापासून तेर्ला कोणीतरी लोकल सहकारी 
तुमच्या सोबत सतत असतो. अगदी ववकातंाला सुध्दा.. माझ्या हदमतीलाही नतर्ली सहकारी, कॅर्ररन हदली होती. 
आम्हाला असं कायम कोणी एस्कॉटा असण्याची सवयच नाही. माझ्या हॉटेल रुम वर मला सोडून मग ती घरी जात 
असे. साऊर् अफफ्रका, नेल्सन मंडलेांची जन्मभूमी! इरे् येऊन नेल्सन मंडलेांच्या जन्मगावात जायचं नाही? ते शलयच 
नव्हतं. अगदी साधे कपड ेघाल, जास्त पैसे बरोबर घेऊ नको. कॅर्ररनच्या मला एक ना दोन शंभर सूचना! शेवटी 
एकदाचे नतरे् जायला ननघालो. कॅर्ी मला घ्यायला हॉटेलवर आली होती. अग, इतकी चांगली पसा नको घेऊ आणण 
घडयाळ पण काढून ठेव तुझं, महागातलं हदसतय. नतने बरोबर एक झोळी आणली होती. ती मला हदली. आम्ही बसकड े
ननघालो. जाताना ती मला म्हणाली, अग, माझ्या गावाच्या अगदी जवळच आहे हे हठकाण तरीही मी एकटीने जायची 
हहमंत करत नाही. इरे् खपू अनसेि आहे ना, म्हणनू तर बाहेरचा कोणी आला की ती व्यकी हरव ूनये आणण लुटली 
जाऊ नये म्हणनू आमच्या पकैी कोणी तरी सावलीसारखा त्यांच्या बरोबर र्ाबंतो. हे ऐकून अगदी काटाच आला अगंावर. 
माबसे नदीच्या काठावर वसलेलं मवेत्सो, अगदी लहानस ं८००-८५० वस्तीच ंलहानसं सवासाधारणस ंखेड!ं नेल्सन मंडलेांच ं
जन्मगाव, यामुळे त्याला वलय प्राप्त झालं आहे. नतरे् पोहोचल्यावर ती जे म्हणत होती त्यातली सत्यता हदसली. मला 
नतरे् एक ववधचत्र तणाव जाणवला. युरोपातल्या खलु्या, मुलत वातावरणात वावरलेल्या मला हा एक नलकीच साहसी 
आणण र्ोडा भीतीदायक अनभुव होता. 

अगदी युरोपातच फिरायच ं
म्हटलं ना तरी इर्ल्याही 
देशादेशातल्या कामाच्या 
पध्दतीत र्ोडा र्ोडा िरक 
आहेच. उदाहरणच द्यायच ं
झालं तर जमान अली 
बडास आहेत. कामाच्या 
बाबतीत रोखठोक आणण 
वेळेच्या बाबतीत अगदी 

दक्ष! अगदी फकतीही महत्त्वाची लमहटगं असो.. पाचसाडपेाचच्या सुमाराला त्यांची चुळबळु चालू होणारच पण लमहटगंमध्ये 
व्यत्यय नसतो. चार नतंर लमहटगं असेल तर ही मंडळी आपलं सँडववच नाहीतर सॉसेज असं काहीतरी बरोबर घेऊनच 
लमहटगं हॉल मध्ये येतात आणण चलक सँडववच खात खात ते लमहटगं चालू ठेवतात. इटाललयन, स्पॅननश उशीरा हदवस 
चालू करतात आणण ग्रीक मंडळींचे कॉिी बे्रलस मोठाले असतात आणण त्या कॉिीबे्रलसचं रुपातंर मग लमहटगं मध्ये होतं. 
फ्रज च मंडळीनंा सगळं डलेलकेट, अप टू डटे लागतं पण घोळ घालत बसतात. अशा अनेक गमतीजमती सांगता येतील. 
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एकाच हठकाणी, वषाानुवषे त्याच हठकाणी, त्याचत्याच लोकांबरोबर काम करण ं मला कंटाळवाण,ं स्वत:ला लमटून 
घेतल्यागत झालं असतं. पण असं अनेक हठकाणी फिरल्यामुळे वेगवेगळ्या लोकांच्या संपकाात आले, त्यांच्याकडून काय 
कराव ंआणण काय करू नये असं दोन्ही लशकता आलं. स्वतःला उलगडताना माझी मीच स्वतःला समजत गेले. माझ्या 
स्टे्रन्ग्र्, माझे ववकनेसेस मला उमजत गेले. यातनू मी समधृ्द होत गेले. हा माझ्या कामाननलमत्त फिरण्यातून 
लमळालेला मोठा ठेवा! 

असं देशोदेशी कामाननलमत्त खपू फिरल्यामुळे अनेक देशातले लमत्र झाले आहेत. काहीशंी चांगले बधं जुळले तर काहींशी 
अगदी औपचाररक सवंाद झाला. पेरु, स्कॉटलंड आणण नॉवेचा मध्यरात्रीचा सूया हयांना भेटायला जायचं आहे. तसंच 
भारतातही जायच्या संधीची मी वाट पाहते आहे. पण भारतासारख्या खडं:प्राय देशात जायचं तर हाताशी भरपूर मोकळा 
वेळ ननदान महहनाभर तरी हवाच. जसा मी ऑस्टे्रललयात महहनाभर वेळ घेऊन फिरले तसंच काहीसं करायच ंमाझ्या 
मनात आहे. नुसतंच ताजमहाल, सुवणामंहदर, राजस्र्ान असं न करता एखाद्या खेडयात जायचं आहे. येरे् माझ्या अनेक 
भारतीय सहकार् याकंडून मी इतकं काही ऐकलं आहे की एवढे देश फिरूनही अजून भारतात जायचा योग का नाही आला? 
असं मला अनेकदा वाटतं आणण लवकरच ती संधी यावी अशी आशा करते. 

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

ववकी, जव्हलटोररया मट्यास ही आमची मबैत्रण, कामाननलमत्त पाचही खडं पालरे् घालून आली आहे हे एकदा असंच गप्पा 
मारताना समजल ं होत ंआणण नतचा प्रचंड हेवा वाटला होता. अनाहहताचा भटकंती अकं काढायचा ठरल्यावर ववकीच 
डोळ्यासमोर आली. नतची मुलाखत घ्यायचे ठरवलेच अगदी मनाशी पण नतच्या हया नेहमी चालू असलेल्या 
जगभ्रमंतीतून नतला वेळ सापडतो की नाही? हयाची शकंा होती. एकदाचा वेळ लमळाला आणण मग ती सापडली. खूप 
भरभरून बोलली. नतच्याकडचा हा प्रवासी अनुभवाचंा खजजनाच नतने माझ्यासमोर उघडला. हा खजजना िलत मराठीत 
शब्दाफंकत करण्याचे भारवाही हमालाचे काम मी केले आहे. ववकीने उत्साहाने नतला जगभरात आलेल्या अनुभवांची 
पोतडी आपल्यासमोर उघडून आपल्याला त्यात सामील करून घेतल्याबद्दल नतला आपल्याकडून मनःपूवाक धन्यवाद 
आणण नतच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा! 
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मेरा जतूा है जापानी... 
(लेणखका - मधुरा देशपांड)े 

मी शाळेत असताना रवववारी 'रंगोली' कायाक्रमात 'मेरा जतूा है जापानी' हे गाण ं बरेचदा लागायच ं आणण खपू 
आवडायचंही. भववष्यात कधीतरी या देशात जाण्याची आपल्याला संधी लमळेल असा ववचार करण्याचंही ते वय नव्हतं. 
पुढे नोकरीत जपानी लोकाबंरोबर काम करण्याची संधी लमळाली आणण त्यांच्या वकोहोललक पणाचा पुरेपुर अनुभव 
घेतल्याने जपानला जाण्याचे योग कधी म्हणजे कधीच येऊ नयेत असं वाटू लागलं. पण जेवढा तमु्ही एखाद्या गोष्टीला 
ववरोध करता, त्याच्या दपुटीने ती गोष्ट तुमची वाट बघत असते असे काहीसे होत अखेर पहहले परदेशगमन जपानला 
होणार यावर (काहीशा नाईलाजाने) लशलकामोताब झालं. आता जायचचं आहे तर 'बी पॉजजहटव्ह' असं म्हणत जोरदार 
खरेदीला सुरूवात झाली. पासपोटा वर पहहला वहहला जव्हसाचा लशलका बसला, ववमानाच्या णखडकीतनू हात बाहेर काढू 
नकोस अशा हजारो सूचना चालू झाल्या, "पहहल्यांदाच जाते आहेस त्यामुळे आम्ही ववमानतळावर सोडायला येणारच" 
असं म्हणत जमेल तेवढी जनता नतरे् पाठवणी करायला लोटली आणण र्ोडसंं बबचकत, घाबरत, र्ोडसंं कुतूहल, औत्सुलय 
अशा सलंमश् भावनातंच ववमान आकाशात झपेावलं. 

जपानच्या 'ओकायामा' शहरात ववमान उतरले तेव्हा रात्र झाली होती. हदवे झगमगत होते पण तरीही अधंारच सगळीकड,े 

जपान फकंवा कुठलाही परदेश नेमका असतो कसा याची उत्सुकता शमवण्यासाठी िारसा काही चान्स नव्हता. सोबतच्या 
कलीगने टॅलसीवाल्याला जपानीतून 'कुरालशकी स्टेशन' एवढे साधंगतले. कुरालशकी हे या ओकायामा शहरापासून अधाा ते 
पाऊण तासाच्या अंतरावरचे खेडगेाव. लसग्नल लाल झाला की गदी नसतानाही गाडी र्ांबते, पायी चालणार् यानंा अत्यतं 
चांगली वागणकू हदली जाते, या व्यनतरीलत त्या अध्याा तासाच्या प्रवासात िारसे काही कळत नव्हते. मी सुखरूप 
पोहोचले हे घरी कसे कळवता येईल याचे ववचार डोलयात होते, त्यात डोळ्यात झोप होती आणण टॅलसी हॉटेलपाशी 
र्ांबली. एका अत्यतं लहानशा खोलीत फ्रीजपासून सवाच कसे बसवले जाते याबद्दल बरंच काही ऐकलं होतं तरीही ते 
प्रत्यक्षात बघनू प्रचंड कौतकु वाटत होतं. एक रात्र िलत इरे् राहून दसुर् या हदवशी सकाळी यापढुचे २ महहने जजरे् 
राहायचे होते नतरे् नेण्यासाठी बॉस येणार होता. सकाळी उठून ठरल्याप्रमाणे जपानी बॉस हजर झाला, जपानी पद्धतीने 
वाकून नमस्कार झाले आणण यावर नेमकं कसं ररअ लॅट व्हावं हे न कळल्याने मी गोंधळून िलतच हस्तादंोलन केले. :) 
सामान घेऊन आम्ही त्याच्यासोबत ननघालो. सोबतचा कलीग पूवीही इरे् येऊन गेला होता, त्यामुळे त्याच्या दृष्टीने 
आता लमळणार् या अपाटामजट्स या बर् याच चांगल्या होत्या. आता सकाळच्या वेळी जपानी लोकांची लगबग चालू होती, 
गाडया धावत होत्या, लहान मुलांना शाळेत सोडायला ननघालेल्या आया हदसत होत्या, मधूनच रेल्वेचा आवाज येत होता. 
एवढी स्वच्छता पहहल्यादंाच बघनू मी अवाक झाले होते आणण आम्ही त्या घरापाशी पोहोचलो. हे साधारण १.५ फकमी 
अंतर उद्यापासून रोज पायी यायच ंआहे आणण तेही बाहेरचं तापमान ०-५ डडग्री असताना याचं टेन्शन आलं होतं. एक 
बोळ आणण एका बाजूला ५ खोल्या म्हणजे ५ घरं! फकल्ल्या घेतल्या आणण दार उघडून मी सामान आत ठेवू लागले 
तसा 'स्तॉप, स्तॉप' म्हणत बॉस आला. "यु तेक शुज हहअर, यु कान्त गो ववथ्र् शुज". मी गुन्हा केलाय असा काहीसा 
चेहर् यावरचा आववभााव पण तरीही सांगताना स्वर मात्र कोमल. मग नतर्ल्या खास बुट-चपलांसाठी आरक्षक्षत जागेत बटु 
काढून ठेवले. घराच्या आत बुट घालायचे नाहीत हा जपानी संस्कृतीचा पहहला धडा मी धगरवला होता. लाकडी बेस 
असलेल्या त्या घरात पायानंा मस्त गारवा जाणवला आणण सामान आत नेले. "चला मी येतो" असं म्हणनू बॉस ननघनू 
गेला. आत हे घर माझी वाट बघत होतं. घर म्हणजे खरं तर स्टुडडओ अपाट्ामजटच, पण त्याचे लमनी-मायक्रो स्वरुप! 
आणण हे म्हणे इतरांपेक्षा मोठे होते. घरात प्रवेश करतानाची पहहली जागा बटुांची, मग लगेच वॉलशगं मलशन, मग पढेु 
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स्वयपंाकघर - आता स्वयंपाकघर म्हणायचं िलत, कारण त्याची व्याप्ती म्हणजे िलत २ हॉट प्लेट्स, लसकं आणण वर 
एक इल्लुसं कपाट. खालच्या जागेत ४ भांडी. ईरे् मी कसं मॅनेज करणार असं म्हणतच पुढे गेले. टॉयलेट बार्रुमचा 
दरवाजा, मग फ्रीज, त्यावर मायक्रोवेव्ह आणण इरे् एक लभतं आणण दार. दोन खोल्या वेगळ्या आहेत असं समजायच ं
िलत म्हणनू हे दार. आणण मग एक माझ्या उंचीपेक्षाही जास्त असा पलंग, त्यावर चढायला लाकडी पायर् या हे हदसले. 
नाही, लहान मुलाचें असतात तसा नाही, एक मोठं लाकडी कपाट, ज्याच्या आत पण झोपता येईल इतकी त्यात जागा, 
आणण त्याच्यावरची जागा म्हणजे झोपायची जागा. बरं त्यावर गादी पण नाही, त्यामुळे मला कळेना की झोपायच ंकुठे? 

पण त्या कपाटाच्या आत गादी हदसली, ती मग वर टाकली आणण एक प्रश्न सुटला. पढेु एक डब्बा जुना टीव्ही, एक 
कपाट, एक टेबल आणण २ खचु्याा. मला एकटीला तशी ही जागा पुरेशी होती, पण तरीही हे सगळं िार वेगळं वाटत होत ं
आणण बाकीच्यांची घरं यापेक्षाही लहान आहेत हे ऐकल्यामुळे तर जे आहे ते चांगलं आहे अशीच भावना होती. २ महहने 
काय असे उडून जातील, पण या २ महहन्यात ६० गुणणले २ वेळचे जेवण या मायक्रो फकचन मध्ये करणे हे मात्र काही 
केल्या पचनी पडत नव्हते. त्यात पोळ्या कुठे कराव्या हा मोठ्ठा प्रश्न होता, मग वॉलशगं मलशन वर पोळ्या लाटायच्या 
आणण नतंर भाजायच्या की कसं करता येईल अशा ववचारातच सामान काढलं. 
हे होत ंघर - 

खरेदीला म्हणनू जवळच्या सुपरमाकेट मध्ये गेलो. मीठ आणण 
साखर यातला िरक कसा ओळखायचा? साखर आपली 
भारतातलीच डोलयात होती, पण इरे् तीही अगदी मीठासारखीच 
बारीक. मग धचत्रावरून काय म्हणजे काय हे ओळखण्याचे काही 
जुजबी ज्ञान लमत्राकडून समजून घेत दधू, साखर, मीठ, तेल, काही 
भाज्या अशी खरेदी झाली आणण स्वयंपाकाचे प्रयोग सुरू झाले. 
प्रयोगच कारण तेव्हा मोजलया भाज्या, आमट्या एवढीच मजल 
होती. पोळ्या काय, पुण्यात ववकत लमळायच्या. इरे् मात्र सगळं 
कराव ंलागणार होतं. कपड ेधुवायला वॉलशगं मलशन बनघतलं तर 

त्यावर सगळं जपानीत. एसी कम हीटर च्या ररमोट वरही तेच. इंटरनेट होतं पण त्याच्या सेटींग आधी कराव्या 
लागतात म्हणे जपानीतनू. संध्याकाळी जपानी भाषा येणारा एक कलीग आला, त्याने सगळं समजावून सांधगतलं. 
इंटरनेट लमळाल,ं वॉलशगं मलशनवरच्या २५ सेहटगंशी मला काही देण ं घेण ंनव्हतं. मुख्य काम होण्यापुरती दोन बटन ं
लक्षात ठेवली. आणण मग खर् या अर्ााने आता इरे् राहता येईल इतपत ते सुसहय वाटले. त्यात इंटरनेटचा स्पीड बघनू 
सुखद धलका बसला, घरी बोलता आलं आणण सोबत आणलेलं खाऊन गाढ झोपही लागली. 

आता ऑफिसला जायचं होत.ं सकाळी उठून डबा घेऊन. आमचं ऑफिस हे या कुरालशकीपासून पुन्हा ३ गावं पलीकड े
एका दगुाम जागेत आणण लहान होतं. मोजनू ३०-३२ लोक, त्यातलेही आम्ही भारतीयच अधे. कॅन्टीन वगैरे काही नाहीच, 

असत ंतरीही जपानी जेवण भारतीय जीभेला मानवलं नसतंच. त्या मायक्रो फकचन मध्ये स्वयपंाक आवरून घरापासून 
१५ लमननटाचंा प्रवास करून आलो कुरालशकी स्टेशन वर. नशीब इरे् इंग्रजीत पाटी होती. लशवाय एकंदरीत एखाद्या रेल्वे 
स्र्ानकाचे हे रुप बघनू मी र्ोडीिार तरी जपानच्या पे्रमात पडले होते. 
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नतरे् पहहलं काम होतं महहन्याचा पास काढायचा हे. भाषा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न. अनेक हातवारे करून, कागदपत्र 
दाखवनू ते हदव्य पार पडलं, त्यात तारीख वगळता काहीही कळत नव्हतं. र्ोडयाच वेळात २ डब्यांची ही टे्रन आली. 
इतलया कमी गदीची टे्रन पहहल्यांदाच बनघतली. आणण मग पाढंरे हातमोजे आणण इस्त्रीचे कपड,े टोपी घातलेला चालक 
आणण त्याचे हातवारे हा एक ववशेष अकं सुरू झाला. तो त्यांच्या नोकरीचा एक भाग असला तरीही हे बघनू हसू आवरत 
नव्हते. प्रत्येक स्र्ानकाहून ननघण्यापवूी डावीकड ेबघा, उजवीकड ेबघा, आरशात बघा, वेळ बघा अशा टाईपचे ते चेफकंग 
असावे पण ते सगळे तो चालक हातवारे करून कन्िमा करून मग गाडी ननघायची. प्रत्येक स्र्ानक येण्यापवूी रेकॉडडे 
टेप मधनू जपानीत एक काकू बोलत होत्या आणण त्यासोबत चालकाच्या खाणाखणुाही असायच्या. हसू येत असलं तरीही 
त्यांच्या कुशलतेचं कौतकु वाटलं, जपानी चालकांना वेळा पाळल्या नाहीत तर ननयम कडक आहेत हे ऐकलं होतं, तेही 
प्रत्यक्षात पाहहलं. आमचे स्र्ानक आले, उतरताना नतफकटं तपासली गेली आणण आमचे मंडळ ऑफिसात पोहोचले. 

"मधुरा सान, वेलकम इन जापान" म्हणनू स्वागत झाले आणण दहाव्या लमननटाला सगळे संगणक आणण त्यावरील भाषा, 
कळिलक (कीबोडास) जपानीत बघनू मी उडाले. दर काही वेळाने नवीन धलका बसत होता. मग त्यालाही हळूहळू 
सरावले. वरून नतसरा ऑप्शन म्हणजे हे, राईट जललक करून सगळ्यात खालचा ऑप्शन म्हणजे ते, असे लक्षात येऊ 
लागले आणण कामंही सुरू झाली. 

पुढचे २ महहने बहुतेक वेळा शनन रवव धरून सुद्धा िलत आणण िलत काम होतं. आणण रोज १०-१२ तास र्ाबंूनही 
आमचं काम जपानी लोकांच्या मानाने बरंच कमी होतं. रोज डबा नेणे याला पयााय नसल्याने रोजचं ऑफिसच ंआणण 
घरच ंकाम, तेही त्या मायक्रो फकचन मध्ये. तेल गरम होऊन मोहरी टाकून बाकीच ंसगळं दसुर् या कपाटातनू आणायच ं
असं करताना अनेकदा िोडण्या जळायच्या. एक बरं होत ंकी पोळ्या जमल्या नाहीत तर "नाचता येईना अंगण वाकड"े 
या उलतीने नतर्ल्या स्वयंपाकघराला दोष देता येत होता. खाणारीही मीच होते म्हणा, त्यामुळे प्रश्न नव्हता. कडालयाच्या 
र्ंडीत रोजच ंजाण ंयेण ंवेळखाऊ आणण बराचसा पायी प्रवास यामुळे वतैाग येऊ लागला. तसं ते गहृहत धरलेलं होत,ं 

पण तरीही रोजचे हदवस मोजण ंचालू झालं. नशीबाने त्या कुरालशकीत एक इंडडयन रेस्टॉरंट होत,ं नेपाळी माणसाच ं
आणण एक इटाललयन, या दोन्हीनी आधार हदला. संध्याकाळी ऑफिससमोरच्या एका दकुानात कॉना आणण चीज घालून 
लमळणारा बे्रड आणण बटाटा धचप्स हे दोन पयााय आलटून पालटून खायला होते. "अररगातो" असे म्हणत नतर्ल्या बाईने 
फकतीही पे्रमाने स्वागत केले, तरी आम्हाला खायला काही पयााय नसल्याने त्यातला गोडवा जाणवायचा नाही. 
मॅकडोनल्डस मध्येही शाकाहारी म्हणजे उकडलेले कॉना फकंवा फ्रज च फ्राईज. व्हेज बगार नाहीच. त्यात नेमकं अशाच वेळी 
भारतातलीही चुकीची लोक भेटतात आणण कामाचा वैताग अजून वाढतो असं काहीसं झालं. पण जपानी लोकाचं्या या 
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अनत काम करण्याच्या सवयीने हे हदवस नकोसे झाले होते हे खरं! आणण जास्तीच ंकाम करण्याच अडचण नव्हती, 
महहनोनमहहने तेच तेच काम आणण ते सुध्दा एकही बे्रक न घेता हे मानवणारे नव्हते. त्यापकैी आम्ही काही नवीन 
होतो नोकरीत, बाकीचे बरेच जण इतर दहा देशातले अनभुव घेतलेले होते आणण त्यानंाही आजवरच्या अनुभवात जपान 
सगळ्यात जास्त त्रासदायक वाटत होता. रात्रभर ऑफिसच्या खचुीत झोपून पुन्हा सकाळी नतरे्च काम करताना जपानी 
माणसांना प्रत्यक्षात पाहहलं. ज्या देशाने पहहली बुलेट टे्रन अजस्तत्वात आणली, त्या देशात ३ तासावंरच्या बायकोला 
भेटायला जायला लोकानंा ६-६ महहने वेळ नाही हे ऐकून तर िार वाईट वाटायचे. एकूणच सेललबे्रशन हा प्रकार नतरे् 
कमी हदसला. ३१ डडसजबरच्या रात्री सुद्धा सगळीकड ेशुकशुकाट होता आणण रात्री उशीरापयांत अनेक लोक काम करत होते. 

पण तरीही ऑफिसपलीकडचा जपान आणण नतर्ले लोक यांच्याशी जेवढा सबंंध आला, त्यात बरेच अनुभव लमळाले. 
कुरालशकी गावात वेळ लमळेल तेव्हा िेरिटका मारणे हा शनन रवव काम संपल्यावरचा एकमेव उद्योग होता. इर्ला 
एकमेव मॉल बघून झाला. जपान मध्ये जागेची अडचण असल्याने घरं लहान आहेत हे जाणवायचं. त्यात भूकंपासारख्या 
आपत्तीशी कधीही सामना करावा लागेल हेही त्यानंा माहहत आहे. गावातनू कुठही जाताना बहुतेक हठकाणी रेल्वे क्रॉलसगं 
लागायचीच कारण पुन्हा तेच, जागेची अडचण. टे्रनने जातानाही रुळाचं्या अगदी शेजारी वसलेली अनेक घरं हदसायची. 
या लोकांना मोबाईल फकंवा एकूणच गॅजेट्सचं प्रचंड आकषाण आहे हेही जाणवायचं. तसंच गाडी हा सुद्धा या लोकांचा 
जजव्हाळ्याचा भाग. 

इरे्च बबकान म्हणनू एक भाग होता. नतरे् फकतीही वेळा 
गेलो तरी छान वाटायचं. लशवाय इरे् भरपूर दकुान ंहोती, ववडंो शॉवपगं करत नतरे् फिरायचं हा मोठा ववरंगुळा होता. 
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जवळच एक तलाव होता नतरे् गेल्यावर बाकी काम,ं वैताग याचा ववसर पडायचा. 

 

 

 

 

एकच शनन-रवव आम्हाला मोकळा वेळ होता. मग ठरवून कुठेतरी जाऊयात 
म्हणनू लयोतो या शहरात जायचे ठरले. बुलेट टे्रन लशन्कान्सेनचा प्रवास. जपानी 
भाषा येणारे भारतीय लोकही सोबत होते, पण तरीही काही हठकाणी अडलेच. 
तेव्हा जपानी लोकांच्या मदत करण्याचा स्वभाव जवळून पाहहला. जमेल तसे 
जपानी-इंग्रजी लमधश्त बोलून त्याने आम्हाला सगळी नीट माहहती हदलीच आणण 
उतरायच्या आधी परत एकदा सांगायला आला. लयोतो मध्ये ट्राम हदसली, 

मोठमोठ्या इमारती होत्या. कुरालशकीच्या मानाने इरे् बरीच गदी होती. जपानी ललना फकमोनो घालून, मेकअप करून 
अजनूच सुरेख हदसत होत्या. लयोतोत आम्ही बरंच फिरलो, पण आता सववस्तर काही आठवत नाही. लयोतो टॉवर, 
सुवणामंहदर आणण नतर्ला पररसर, आणण अजनू काही मंहदरं हे एका हदवसात बनघतलं. 

 

 

 

 

 

इरे् 
लक्षात आलं की जपानी लोकांमध्ये अधंश्द्धा प्रचंड प्रमाणात 
आहेत. म्हणजे हठकहठकाणी "लकी पसा", लकी लॉकेट अशा 
नानाववध लकी वस्तुंची मांहदयाळी होती. आणण तेवढ्याच प्रमाणात 
खरेदी करणारेही होते. पण महंदरात शांतता होती, कुठेही आरडाओरड, 

धलकाबुलकी 
नव्हती. 
कुरालशकीबाहेर 
झालेली ही एकमेव 
सहल पण 
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कायमस्वरुपी लक्षात राहील अशी. 

जपानी लोकांचे कलाकुसरीचे पे्रम माहहत होते, त्याची प्रधचती अनेक वेळा 
आली. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, मॉल्स यात वस्तूंची सुबक मांडणी लक्ष वेधनू 
घ्यायची. प्रत्येक वस्तू अधधकाधधक आकषाक कशी हदसेल, त्यातही 
अत्यतं नाजुक कलाकुसर, मनमोहक रंगसंगती यासाठी जपानी लोक, 

ववशषेतः जपानी बायकानंा मानायला हवं. अगदी कमी जागेत देखील 
ज्या पद्धतीने सगळं ठेवलेल ंअसायचं, ते अचंबबत करणारं होतं. लहान 
मुलांचे कपड,े त्या बायकांच्या छत्र्या, त्याचें कपड ेहे सगळंच िार सुरेख. 
काय काय घेऊ आणण काय नको असं व्हायचं अगदी. एकदा असंच 

फिरताना जपानी जतु्याच्या पे्रमात राजकपूर का पडला याचा उलगडा झाला. आता त्या वस्तूचें िोटो नाहीत, पण 
तेवढ्या संुदर चपला आणण बुट मला कधीही कुठेही लमळणार नाहीत हे नलकी. मी चप्पल घेत होते नतर्ल्या मुलीने 
तोडलया मोडलया इंग्रजीतनू संभाषण साधनू "पे्रझजत, पे्रझजत, तेक िॉर फ्रज ड, य ु इंडडया, नमास्ते" म्हणत खरेदीचा भरपूर 
आग्रहही केला. बाबं ुवापरून केलेले नळ आणण दगडी हौद आणण ते पाणी घ्यायला वाडग्यासम प्रकार, हा एक प्रकारही 
इरे् पाहहला जो अनेक मंहदरामंध्ये हदसायचा. 

कधी हे जपानमधले वास्तव्य नकोसं होत तर कधी लवधचत नतर्ल्या चांगल्या बाबीचंं कौतुक वाटायचं. २ महहने झाले 
आणण मी अत्यतं आनदंाने 'सायोनारा' म्हणनू परतले. त्यावेळच्या अनेक कारणानंी "जपानमध्ये मी कधी ट्राजंन्झटही 
घेणार नाही" असं मी रागाने म्हणायचे. पण आता इतलया वषाांनतंर मत बदललं आहे. म्हणजे त्यांचे वकोहोललक नेचर, 
कोरडपेणा हे अजूनही आवडत नाहीच, पुन्हा नतरे् जाऊन काम करणे काही रुचणार नाही, पण त्या हदवसानंी अनेक 
अनमोल आठवणी मला हदल्या. जेव्हा कधीकधी ननवांत आयुष्याचा सुद्धा कंटाळा येतो, तोचतोच पणा वाटू लागतो, तेव्हा 
ही अशी आव्हानं असावीत असं वाटतं. या जपानच्या वास्तव्याने कोषाबाहेर पडण्याची मला सधंी हदली. त्यांच्या या 
कामसू वतृ्तीनेच दसुर् या महायदु्धानंतर बेधचराख झालेला हा देश आज परत घडला आहे हेही आहेच. नतर्ले भूकंप, 

त्सुनामी यामुळे अनेक अडचणी येऊनही जपानी लोक फकती शातंतेनी राहतात, लहान मुलांपासून सगळेच कसे लशस्तीत 
राहतात अशा पोस्ट ज्या िेसबुक फकंवा इतरत्र वाचायला लमळतात, त्या खर् या असतील याची खात्री वाटते. बराच काळ 
जावा लागला या देशावरचा राग जायला, यात त्याचंा दोष नव्हता, पररजस्र्ती आणण माझे अनुभव असे जळूुन आले की 
'आल इज वेल' म्हणनूही बरं काही वाटेना. पण आता मात्र हे सगळं ववसरून त्या अनुभवानंी मला फकती समदृ्ध केलं, 

फकती कणखर बनवलं हे उमगतंय. आणण म्हणनूच आता मी अलभमानाने गुणगुणते, मेरा जूता है जापानी...फिर भी हदल 
है हहदंसु्र्ानी!! 
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स्मरर्वस्तू संकलन 

स्मरणवस्तू खरेदी हा कुठल्याही भटकंतीत असायलाच हवा असा कायाक्रम. कुठे सहलीला ननघायचा अवकाश, की नतरे् 
जाऊन आलेल्यांच्या सूचना सुरू होतात, "हे आण नलकी", "तो इकडचा रस्ता आहे ना नतरे् हे छान लमळतं" वगैरे. 
लशवाय "माझ्यासाठी हे आण हो येताना" अशा मागण्या सुद्धा. ;) कधी घाईत असताना सुद्धा फकमान एक तरी वस्तू 
घेऊयात आठवण म्हणनू, असं म्हणत पटकन केलेली खरेदी असेल. तर कधी वेळ हाताशी आहे म्हणनू भरपूर दकुान ं
पालर्ी घालत, फकमतीसाठी घासाघीस करत स्वतःसाठी, जवळच्या व्यलतींसाठी, लमत्र मैबत्रणींसाठी सहलीचं एक प्रतीक 
म्हणनू घेतलेल्या वस्त ूअसतील. या स्मरणवस्त ूबघनू मनोमन आपण पनु्हा ती सहल, त्या आठवणी अनुभवतो. बघा 
जरा, काय काय सापडलंय अनाहहतांच्या घरात - 

(उजवीकडून) 
१.  
कँडल स्टँड, हंगेररयन पावप्रका (हंगेरी), 
काडपेेटी (ऑजस्ट्रया) 
कप (पॅरीस), 
काचेची स्टारफिश (मुरानो ग्लास िॅलटरी, इटली) 

२.  
घोडा (मुरानो ग्लास िॅलटरी, इटली), 
इजजजप्शयन फकंगचा पतुळा (लसगंापुर) 
मेललाऑन (Merlion) (लसगंापरु) 
पवनचलकी आणण लाकडी बटू (अ ॅमस्टरडॅम), 
कागदी पंखा (लसगंापूर आणण स्पेन) 
३. 
फकयातें बॉटल (फकयातें, इटली) 
अगरबत्ती व मेणबत्ती टू इन वन स्टँड (दक्षक्षण 
भारत), 
मॅग्नेट (चननया, ग्रीस), 
एंजल मास्क(व्हेननस, इटली) 
४.  
मोर (बहारीन), 
बाहुल्या (र्ायलंड) 

५. - भातुकली (तळुशीबाग, पणेु) 
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६. 
मॅग्नेट्स - १. के्रटर लेक (पोटालँड, ओरेगन) २. यलोस्टोन 
नॅशनल पाका  (वायोलमगं) ३. जॉन्सन स्पेस सजटर - नासा 
(टेलसास) ४. मॅमॉर् हॉट जस्प्रंग, यलोस्टोन नॅशनल पाका  
(वायोलमगं) ५. पावसात लभजलेलं लसअ ॅटल (वॉलशगं्टन) ६. 
आमची मंुबई ७. सजट ऑगस्टीन (फ्लोरीडा) ८. ब्रूकलीन 
ब्रीज, (न्ययूॉका ) ९. टेलसास १०. सॉल्ट लेक लसटी (यटुाह) 
११. ललबटी बेल (फिलाडले्िीया, पेजन्सल्वेननया) १२.पॉवेल्स 
बुलस (पोटालँड, ओरेगन) १३.ट्युलीप िेस्टीवल (स्कॅधगट 
वलॅी, वॉलशगं्टन) १४. ललोंडायक गोल्ड रश नॅशनल पाका  
(लसअ टॅल, वॉलशगं्टन) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७. 
शोभेच्या वस्तू (ब्लॅक िॉरेस्ट, साल्झबुगा) , 
सान जजलमन्यनॅो पॉटरी, (इटली), 
कूककूक ललॉक (ब्लॅक िॉरेस्ट), 
काऊ बेल (जस्वत्झलांड) 
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भटकंती चगफ्ट शॉप 

(लेणखका - फकलमाऊस्की) 
...तर मंडळी, आत्ताच आपण अनाहहतांच्या घरात डोकावून स्मरणवस्तूंच ं संकलन बघनू आलो. आपल्या या प्रवासाची 
सांगता करतानंा ररकाम्या हाती कस ंपरतायचं? "र्ोडा शॉवपगं तो बनता है ना!" म्हणनू घेऊन आलो आहोत, भटकंती 
ववशेषाकंाच्या संपूणा टीमतिे एक सपे्रम भेट आमच्या वाचकांसाठी - भटकंती पवशषेांक कॅ लेंडर! - फकलमाऊस्की या 
अनाहहतेच्या डोलयातनू आलेली ही ववशेष सकंल्पना. 

खालील ललकंवर जललक करुन कॅलजडर डाऊनलोड करु शकता. 

भटकंती ववशषेांक कॅलजडर (लमसळपाव.कॉम) 

भटकंती ववशषेांक कॅलजडर (अनाहहता लोगो) 

(धचत्र आणण कॅलजडर सकंल्पना, डडझाईन-फकलमाऊस्की.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4-ulI_1wjqLeHVkbEVudlF2dHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4-ulI_1wjqLTWo5aktzTnR3eTQ/view?usp=sharing
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मलपषृ्ठ 

"अनाहहताचा अकं तयार करायचाय!" 
या एका हाकेसरशी जगभरातून एकत्र आलेल्या मैबत्रणींच्या सामूहहक प्रयत्नांतून पूणात्वास 

आलेला अनाहहताचा आंतरराष्ट्रीय महहला हदन ववशषे 'भटकंती ववशषेांक - २०१६' 
आपल्यातल्या प्रत्येक हहरकणीस समवपात! 

 
 

संपादक - स्वाती हदनेश, मधरुा देशपांडे 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

अकंासाठी मोलाच ंसहकाया देणारी आमची संपूणा टीम 

इडलीडोसा, ईशा१२३, धगरकी, Mrunalini, पलाश, वपललयन रायडर, प्रश्नलंका, प्रीतमोहर, 
पूवाावववेक, पद्मावनत, रेवती, साननकास्वजप्नल, सुरन्गी, अजया, पैसा, फकलमाऊस्की,  

मधरुा देशपांडे, स्वाती हदनेश, 

पाहुण्या मैबत्रणी - आसावरी, मुग्धा, ववकी 
तंत्रज्ञ - प्रशांत, नीलकांत 

 

 

 


