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साद आहे आमची. हवा प्रवतसाद.
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• हवनामल्ू य हविरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडट करू शकिा.
िे ई पस्ु िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी हकांवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापवु ी ई साहित्यप्रहिष्ठानचीलेखी परवानगी घेणे कायद्याने आवश्यक आिे.

अनाहमका धनजां य बोरकर.
*हसगां ापरू मध्ये असिाना मिाराष्ट्र मांडळाच्या बऱ्याच उपक्रमाि सहक्रय सिभाग
घेण्याची सांधी हमळाली मिाराष्ट्र हदनाहनहमत्त सादर के लेल्या मिाराष्ट्राच्या स्टॉलचे
आयोजन करिाना खपू मोठमोठ्या भारिीय मान्यवराांची जवळून भेट घेिा आली.
*हसांगापरू सरकार ने आयोहजि के लेल्या भारिाच्या सांस्कृ हिक प्रदशटनाि मिाराष्ट्राचे
हदमाखदार पवेहलयन, मिाराष्ट्रािील वस्िांचू ी हसांगापरू मध्ये हवक्री, हसांगापरू मधील
मान्यवराांच्या त्यामळ
ु े झालेल्या ओळखी अहवस्मरणीयच!
* कॉलेज जीवनापासनू च नाटकाबद्दल खपू प्रेम. नाटकाच्या सांदभाटि हदग्दशटन करणे,
नेपथ्य करणे याची जास्ि आवड. मिाराष्ट्र मांडळाच्या नाटकाांबरोबरच भारिािनू हिथे
सादर िोणार्या नाटकासां ाठी नेपथ्य करिाना खपू हशकिा आले. खपू शा प्रहथियश नट
नट्यानां ा जवळून बघिा आले आहण बर्याच हठकाणी त्यानां ा वाटाड्या म्िणनू हसगां ापरू
दशटनिी घडवण्याचा योग आला.

* मिाराष्ट्र व भारिासबां धां ी वेगवेगळ्या सास्ां कृ हिक कायटक्रमासां ाठी पढु ाकार घेण,े
त्यासाठी येणाऱ्या पािुण्याचां ी यथोहचि सरबराई करणे िािी एक छांदच.
* वाचन मनापासनू आवडिे.पण कोर्तेिी हवषय हवहशष्ट असे नािीि. लेखक िर
सगळेच हप्रय. कारण प्रत्येकामध्ये कािीिरी हलखाणाचे वेगळे कौशल्य लपलेले असिे.
त्यामळ
ु े वेगवेगळ्या लेखकाचां ी हवहवध हवषयावां रची पस्ु िके वाचणे ह्यािली गमां ि
कािी वेगळीच. मला िी आवडिे. िरीिी त्यािल्या त्याि पल
ु आहण मांगला गोडबोले
आवडिे लेखक. ऎहििाहसक पस्ु िके िा वीक पॉईटां म्िणिा येईल .
* अजनू िी आम्िी जाऊन आलेल्या जागेचे नसु िे नाव काढले िरी हिथला पररसर ,
वािावरण सगळे अगदी काल बहघिल्यासारखे स्वच्छ आठविे. त्या आधारावर
प्रवासािल्या गमिीजमिी हलहिणे चालचू आिे .”

प्रस्िावना
"गमिी देशोदेशींच्या" या पस्ु िकमाखलके द्वारे मी माझे वेगवेगळ्या देशाि आलेले अनभु व आहण हदसलेली
हवहवधिा आपल्यासमोर माडां णार आिे. प्रत्येक हठकाणचा अनभु व वेगळा आिे, िो आपल्याला कािीिरी वेगळा
आनदां देईल याची मला खात्री आिे.
खरे िर लग्न िोईपयंि साांगली सारख्या छोट्या (त्या वेळच्या) गावाि वाढलेली मी, जरी लग्नानांिर पण्ु याि
आले िरी प्रवास साांगली पणु े इिकाच. आहण िो, नागपरू चा २ वेळा. बस! पण नांिर माझ्या पायावरचे चक्र जसे
कािी गरागर हिरायलाच लागले. नोकरी हनहमत्त नवरा पण्ु यािून मांबु ई,मांबु ईिून हसांगापरू असा हिरायला लागला
आहण त्याच्या मागे सप्तपदी चालि मी...असे जवळपास ३० वषे िरी हिरि िोिो. त्यापैकी १८ वषेिर आम्िी
हसांगापरू मध्ये िोिो. हसांगापरू ला गेल्यावर जग खपू जवळ आले.
मांबु ईिल्या एअर इहां डयाच्या नोकरी मध्ये पहिल्याांदा अमेररका वारी नांिर इग्ां लांड, फ्रान्स, हसांगापरू असे जाण्याचा
योग आला. पहिल्याांदा जेव्िा मी अमेररका बहघिली, हिथली भव्यिा, स्वच्छ रस्िे, टोलेजांग उांच उांच इमारिी, लाल
गोरी गोबरी माणसां त्या सगळ्याचा माझ्यावर झालेला पररणाम अजनू िी िाजा आिे. स्विःच्या धाडसावर हभस्ि

ठे वि सासबू ाईनाां घेऊन के लेली लडां नची वारी, दोन लिान मल
ु ानां ा घेऊन के लेला पररस व त्यापढु े हवमान बदलनू
के लेला प्रवास अजनू िी स्पष्ट आठविो. त्यावेळचे वणटन हलहििाना आजिी अगां ावर काटा येिो.
हसगां ापरू च्या १८ वषांच्या वास्िव्याि हिथले सामाहजक,सास्ां कृ हिक जीवन खपू जवळून पाििा आले,हिथल्या
मिाराष्ट्र मडां ळाच्या कायटक्रमाि सिभागी िोिा आले आहण मख्ु य म्िणजे नवऱ्याच्या नोकरीमळ
ु े त्याांच्याबरोबर
बऱ्याच देशाि राििा आले, बरे च कािी बघिा आले, हशकिा आले. त्या सगळ्याचा पररणाम म्िणजे या
पस्ु िकािील लेख.
या व्यहिररक्त दरवषी कुठे ना कुठे िरी पयटटनाला जाण्याची इच्छा आहण िौस हनमाटण झाली.त्यािनू के लेले िे
हनरीिण. जरी प्रवासी कांपनीची सिल घेिली िरी त्याि नेिमीच्या हठकाणाबरोबरच कािीिरी वेगळां बघायला
हमळायला िवे िी ओढ हनमाटण झाली .त्या िऱ्िेने प्रवासी कांपनीची शोधाशोध करणे,त्या हठकाणची माहििी गोळा
करणे व हिथे गेल्यावर सजगिेने हनरीिण नोंदवणे या सगळ्यािनू खपू कािी हशकिा आले आहण िेच या
पस्ु िकरूपाने िमु च्यासमोर आले.
या सगळ्या लेखन प्रवासाची सरुु वाि वाचनािनू झाली. बरीच प्रवास वणटने हसांगापरू ला वाचायला हमळाली.
पल
ु देशपाांडे याांचाां माणसे वाचण्याचा दृहष्टकोन, हवहवध खाद्यपदाथांचे वणटन बरे च कािी हशकवनू गेले, मीना प्रभांच्ू या

पस्ु िकामळ
ु े त्या त्या हठकाणचा इहििास भगू ोल याचा अभ्यास कसा करावा िे कळाले. अशी इिर बरीच
प्रवासवणटने ज्ञानाि भर घालि िोिी. डोक्याि आम्िी पाहिलेले सगळे साठवलेले िोिे पण िे सगळे माझे माझ्यापरु िे
रिाि िोिे.
माझा नवरा सारखा “िल
ु ा एवढ सगळ आठवि आिे िर िू िे हलिून काढ ना “ म्िणनु मागे लागला िोिा.पण
मला कािी िी उमी िोि नव्ििी. शेवटी अचानक मेनका माहसकािली “पयटटन हवशेषाक
ां ा”मधली ‘लेख हलिा’
अशी जाहिराि वाचनाि आली आहण मला हलिावेसे वाटू लागले. ‘ उरोस” वरचा लेख ियार झाला आहण चक्क
छापनू िी आला. निां र हिसमस आला आहण ‘सािां ाक्लॉजची भेट’ सकाळच्या साप्ताहिकाि झळकली. माझ्या हमत्र
मैहत्रणींना मी िे दोन्िी लेख उत्सािाि पाठवले आहण त्यानां ीिी त्याच
ु के ले. माझा उत्साि वाढला,
ां े भरभरून कौिक
हलखाण चालू झाले आहण बघिाबघिा लेखानां ी पच
ां हवशी कधी पार के ली कळलेच नािी .मग त्यािीलच कािी
लेख पस्ु िकरूपाने िमु च्या समोर आणले आिेि.प्रत्येक लेखाि िम्ु िाला कािीिरी वेगळे वणटन वाचायला हमळावे
याची मी काळजी घेिली आिेच.िरीिी िमु च्या पािण्याि िसेच दृश्य इिरत्रिी आले असेल िर िम्ु िाला वाचिाना
नक्कीच िे पन्ु िा अनभु वायला हमळे ल.

११००० िूट उांचीवरील समद्रु ाचा भास िोईल असा प्रचडां हवस्िार असणारे हटटीकाका िे िळे व त्यािील
वाऱ्यावर िेलकावे घेणारी ,िरांगणारी ‘उरोसची खेडी’ बघायला जायला िवां , असां का वाटलां िे आजिी सागां िा
येणार नािी.पण अिलािनू अस वेगळां कािीिरी पािायला हमळालां िे खरां.पेरू या देशाि अशी बरीच हठकाणां आिेि
की जी सिसा बहघिली जाि नािीि अमेझॉन नदीच्या उप नद्या पैकी सवाटि मोठ्या नदीच्या जगां लाि के लेलां
वास्िव्य, १०० िूट उांचीवरून दोरीच्या पल
ु ावरून हिरण्याचे के लेले सािस,वेगवेगळे प्राणी,वनस्पिींची
वैहशष्ट्य,े सगळेच दसु ऱ्या जगाि बहघिल्या सारखे वाटले. लिानपणी हशकलेल्या नास्काच्या जहमनीवरच्या
रे षा,त्यामळ
ु े ियार झालेले मिाकाय प्राण्याच
ां े आकार हवमानािनू बघणे िा िर खपू च थरारक अनभु व.माझ्या
लेखािनू िम्ु िाला त्याची थोडी जरी कल्पना आली िरी सगळा प्रपच
ां कारणी आल्यासारखे मला वाटेल.
जपानचा प्रहसद्ध ‘चेरी ब्लॉसम उिट साकुरा’ चा अनभु व अगदी बागेच्या मधोमध मक्ु काम करून घ्यायला
हमळाला.कळ्यापां ासनू िे पाकळ्यापां यंिची नाजक
ु शा िुलाच
ां ी सवट जीवन यात्रा जवळून पिाण्यािला आनदां
अवणटनीयच. दबु ई सारख्या रखरखीि वाळवांटािील बागा पािून अिरशः िोंडे बोटाि जािाि.हचनी कलेची
हवहवधिा हिबेट िे चीन या अिां राि जागोजागी बघायला हमळाली.पण हचनी कलाकाराांनी िणाधाटि आपल्यासमोर
बदललेला रांगीि मुखवटा थक्क करून टाकिो. एरवी िल्ु लक हदसणाऱ्या काजव्याांची हकमया अांधार्या गिु िे

त्याच
ां े मित्त्व मनावर ठसविे.व्यापाराची आगळीवेगळी िऱ्िा इहजप्तमध्ये बहघिल्यावर नाईलच्या त्या
व्यापारीवगाटचे कौिक
ु करावेसे वाटले िर त्याि कािी नवल नािी. हसगां ापरू बद्दल हजिके हलिावे िेवढे थोडेच.
त्याच्ां या चालीररिी, सणवार सगळे अगदी जवळून बघायला हमळाले. हिथल्या कािी आठवणी िमु च्याबरोबर
वाचिाना मलािी खपू आनदां िोईल. असे िे वेगवेगळ्या देशाि नेणारे लेख िम्ु िाला आवडिील अशी आशा वाटिे.
बस. मी माझे काम के ले.
आवडले िम्ु िाला... िर नक्की कळवा आम्िाला...

अनामिका धनज
ं य बोरकर
98 198 690 90

ताांबोपाटा- जांगलातला निवास
दनिण अमेरिका पहावी असे खपू नदवसाांपासूि मिातले स्वप्ि होते. पण एक
ति तो भाग नसांगापिू हूि खूप लाांब त्यामळ
ु े अर्ाातच प्रवासाला लागणिा वेळ व
खचाही खपू . त्यामळ
ु े जाणे जिासे काय पष्ु कळच लाांबणीवि पडत होते. त्यात
दनिण अमेरिका बर्याच देशाांचा बिलेला भूभाग. त्यामळ
ु े सगळे भाग जिी िाही
तिी महत्वाचे देश बघायला नदवसही जास्त लागणाि होते. त्यामळ
ु े नसांगापूि हूि
पितल्यावि मिािे उचल खाल्ली. ऍमेझॉि, िास्काच्या िे षा, इग्वासू धबधबा,
माचनू पचू असे बिे च काही पहायचे आमच्या मिात होते. आम्हाला नतर्ले बिे च
काही, उत्तम सीझिमध्ये, कमीतकमी नदवसात पहायचे होते.

ते सगळे सामावणािी टूि कांपिी नमळणे दिु ापास्तच होते. त्यामळ
ु े
आम्ही ऍमेझोि िदीच्या ऐवजी नतच्या उपिदीविच समाधाि
मािायचे ठिवले. मिात र्ोडीशी िािाजी घेऊिच ‘अिुभव हॉलीडेज’
बिोबि आम्ही दनिण अमेरिके ला निघालो. आमची िािाजी पाहूि
सांचालक मयिु े श भट िसु ते नस्मत कित होते. कुठलेही स्पष्टीकिण
देण्याच्या फांदात ते तेव्हा अनजबात पडले िाहीत. कािण आम्हाला
जे नवलिण अिुभव ऍमेझोि ि पहाताही नतर्े नमळणाि होते त्याची
त्याांिा पणू ा कल्पिा होती. इग्वासू धबधबा सोडला ति बाकीची बिीच
नठकाणे पेरू या देशात होती त्यामळ
ु े आम्हाला जास्तीतजास्त नदवस
पेरूमध्ये घालवायचे होते. अजेंनटिा, नचले पाहूि आम्ही पेरूची
िाजधािी लीमाला गेलो.

यावेळी आम्ही लीमात एकच िात्र िाहूि पढु े एमेझोिच्या मख्ु य उपिदीच्या जांगलात जाण्यासाठी पअ
ु तो
माल्डोिाडोला जाणाि होतो. लीमाहूि नवमािािे कुझ्को मागे पअ
ु तो माल्डोिाडो या गावापयंत आमचा
प्रवास होता. िात्रभिाचा लीमाचा मक्ु काम आटोपिू आम्ही पअ
ु तो माल्डोिाडोला निघालो.
नवमािोड्डाणािांति लगेचच लीमा सांपिू खालचे डोंगि नदसायला लागले. लाांबच लाांब पसिलेले डोंगि व
क्वनचत नदसणािी छोटी गावे सोडली ति कुझ्को पयंत तिी पहाण्यासािखे खास काही िव्हते. कुझ्को मात्र
नवमािातिू अगदी साधेसधु े, कौलारू घिे असणािे वाटले. इर्े नवमाि १ तास र्ाांबणाि होते पण नवमािातिू
खाली उतिायचे िव्हते, त्यामळ
ु े नवमािात बसल्या बसल्याच जमेल तेवढे िजिे त साठवायला सरू
ु वात
के ली. घिां ति इतकी जवळ की, पित उड्डाण कितािा नवमािाचा पांख अगदी नभांतीबाहेिच्या घिाांिा लागेल
अशी भीती वाटावी. घिे होती दमु जली, पण सगळी बाहेिच्या नभांती नबिनगलाव्याची, नवटा दाखवणािी.
म्यनु िसीपालटीचे कि कमी बसावेत म्हणिू ही यक्त
ु ी असल्याचे कळले.

घिाांच्या गच्चीवरूि लहािमल
ु े चक्क पतांग उडवत
होती. नवमाि टॅक्सीवेवि चालू लागल्यावि ती पतांग उडवणे
सोडूि आम्हाला टाटा किायल लागली. कुझ्को सोडल्यावि
आमचे नवमाि पित डोंगिदरयाांवरूि उडू लागले.

हळूहळू खाली नदसणारया परिसिात नहिवागाि गानलचा नदसायला लागला. बघता बघता त्याचा
पसािा वाढत गेला व िजि जाईल नतर्पयंत नहिवेगाि जांगल पसिलेले नदसू लागले. गच्च
भिलेले ब्रोकोलीचे गड्डे एका टोपलीत, अगदी जवळजवळ, गदी करूि, कोंबूि बसवावेत तसे
घिदाट जांगल खाली नदसू लागले. जनमिीचा ति कुठे मागमसू ही नदसेिा. हेच ते सप्रु नसद्ध
ऍमेझोिच जगां ल असावां असा नवचाि मिात यायला लागला तोच “आपण आत्ता ऍमेझोिची
मख्ु य उपिदी माद्रे दी ऑस वरूि उडत आहोत व खाली जे जांगल नदसतय ते ऍमेझोिच्या
खोरयातील जांगलाचा एक भाग आहे” अशी मानहती ऐकू आली.

पहाता पहाता नवमाि जगां ल पाि करू लागलां व खाली कोकोच्या िांगाची अगदी एकाद्या
दोिखडां ासािखी लाबां लचक िे घ जगां लाचे दोि भाग कितािा नदसू लागली. “माद्रे दी नदऑस िदी खालिू
वहाते आहे ती बघा’’ अशी मानहती पायलटिे लगेचच साांगायला सरुु वात के ली. या िदीचा नवस्ताि, नतची
पाणी वहाण्याची िमता, नतची खोली वगैिे वगैिे बिे च काही कािावि पडत होते. पण माझ्या डोक्यात काही
फािसे नशित िव्हते. वरूि नदसणािे घिदाट जांगल व त्यात आपण तीि नदवस िहाणाि... ति आपले कसे
होणाि या नवचाििेच मला सध्यातिी हैिाण के ले होते.
नवमाि हळूहळू पअ
ु तो माल्डोिाडोकडे झेपावत होतां. माद्रे नद नदऑसला आता ताबां ोपाटा िदीही येऊि
नमळाली व नतचा नवस्ताि वाढला. चॉकलेटी िांगाचां पाणी खळखळ कित घिदाट जांगल कापत वहातािा
नदसत होत.ां बघताबघता नवमाि जनमिीवि उतिलां. धळ
ु ीिां भिलेली छोटीछोटी घिां असलेल माल्डोिाडो
गाव फािसां आकषाक नदसलां िाही. आपल्याकडच्या एकाद्या छोट्याश्या खेडेगावासािखां साधसधु गाव.
नवमाितळाबाहेि एक १५-१६ सीटि बस आमची वाट पहात होती.

बसमध्ये बसतािा एक गांमत झाली. आमच्या ‘अिभु व’च्या ग्रपु बिोबि आणखीही एक ५-६
जणाांचा यिु ोनपयि ग्रपु होता. नवमािातिू उतिल्यावि बसमध्ये चढतािा िेहमीप्रमाणे सगळे परू
ु ष मागे
होते व आम्ही बायका पढु े होतो. बस खपू उांच होती. त्यामळ
ु े स्टुल व आम्हाला हाताचा आधाि
देणािा (नकांवा आमचे वजिदाि गाठोडे बसमध्ये यशस्वीपणे ढकलू शकणािा) स्र्ानिक गाईड जसा
रिकामा होईल तसतश्या एके कजणी बसमधे चढत होतो व आपल्याबिोबि िवरया साठीही जागा
पकडत होतो. मी सगळ्यात पढु च्या बाकाकडे गेले व नखडकी पकडली. माझ्यामागे एक यिु ोनपयि
ग्रपु मधली बाई चढली. ती माझ्या बाकाजवळ येताच मी निमटू सिकूि नतला जागा नदली ति ती
आपली भाांडायलाच लागली की. तशी ती इनां ग्लशच बोलत असावी अशी अांधक
ु शांका येत होती
खिां.. पण नतचे काय म्हणणे होते ते मला काही के ल्या कळे िा. शेवटी मला इग्रां जी कळतच िसावां या
निणायाप्रत ती आली आनण नतिे खणु ाांची भाषा सरू
ु के ली. नसांगापिू मध्ये बिीच वषे िानहल्यािे ती मात्र
मला ताबडतोब कळाली. नतिे म्हणे मी बसलेल्या जागेवि खालिू च नतचा रूमाल टाकला होता...

जागा धिायला म्हणिू . (मागच्या जन्मी ती िक्की भाितात जन्मली असावी). मी ति रूमाल कुठे च
पानहला िव्हता. ती रूमाल शोधू लागली ति कुठे सापडेिा. मी पण जागेवि घट्ट बसिू एव्हािा माझा
मिाठी बाणा दाखवायला लागले होते. नतच्या खाणाखणु ा ज्यास्त भिाभि व ठळक होऊ लागल्या.
ह्या गोंधळात ‘ मळ
ू शोधशोध िक्की कशाची?’याचाच सांभ्रम उिलेल्या मांडळींच्या मिात निमााण
झाला. शेवटी बसच्या शेजािी उभे असलेल्या मल
ु ाच्या लिात काहीतिी आले व वारयाच्या
झोताबिोबि बसखाली गेलेला धळ
ू भिला रूमाल त्यािे खाली वाकूि त्या बाईकडे नदला. झाले... त्या
धळ
ु ीिे नतला इतक्या नशांका आल्या व खोकला यायला लागला की काही नवचारू िका.
नतच्याकडच्या सॉफ्ट नरांकिे नतचा खोकला काही के ल्या र्ाांबेिा. शेवटी माझ्याकडच्या पाण्यािे
नकमया के ली, बाईचा
ां खोकला व िाग एकदमच शाांत झाला. िांति प्रवासभि नतचे “सॉली... सॉली...
” चालू होते. या गोंधळात आमची बस कधी सटु ली, मक्ु कामाला कधी पोहोचली काही कळले िाही.

आम्ही बसमधिू आमचा पढु चा मक्ु काम जांगलातील ज्या ‘ इक
ां ाटेिा हॉटेल ’ मध्ये होता त्याच्या
िनजस्रेशि ऑफीसकडे ताांबोपाटा गावाकडे निघालो. ताांबोपाटा गाव तसां लहािसांच, बिे चसे िस्ते
माती धळ
ु ीिे माखलेले, मध्येच चहाच्या छोट्याछोट्या टपरया, कुठे वाणसामािाची नकिकोळ दक
ु ािे,
वाटेत िस्त्यावरूि धावणािी मल
ु े, बैठी कौलारू घिे , त्याच्या दािात बायकापरू
ु ष गप्पा मािताहेत...
सगळ अगदी परिनचत वाटत होतां. िणभि भाितातिू च प्रवास कितोय की काय असा भास होत होता.
पण दक
ु ािाांविच्या अगम्य भाषेतल्या पाट्या आम्हाला पेरूमध्ये असण्याची जाणीव करूि देत होत्या.
गावातले लोक अगदी कुतूहलािे आमच्या बसकडे बघत होते.
लीमा सोडतािाच आम्हाला आमचे गाईड मयिु े श भट याांिी फक्त तीि नदवसाांसाठी लागणािां
आवश्यक तेवढच सामाि वेगळां पॅक किायची सचू िा नदली होती. त्याप्रमाणे सगळी तयािी आम्ही
के ली होती. बाकीचे सगळे सामािही आमच्याबिोबिच होते ति हे वेगळे पॅनकांग का? याचे उत्ति
र्ोड्याच वेळात नमळाले.

ऑनफसमध्ये पोहोचताच र्ांडगाि टॉवेल व सिबत देऊि आमचे स्वागत झाले. आता सयू ा
अगदी माथ्यावि आला असल्यािे खूपच गिम होत होते. घामािे अांग अगदी नचांब नभजले. टॉवेलिे
खपू च बिे वाटले. नतर्े आमच्याकडूि आम्ही कुठले, कशासाठी नतर्े आलोत, नकती नदवस
िहाणाि, कुठे िहाणाि, इर्े आमचे काही बिे वाईट झाले ति तसे कळवायला आमच्या कुटुांनबयाांचे
फोि िां. पत्ते, इ मेल आय डी वगैिे बिे चसे काहीबाही नलहूि घेतले. इतिाांचे माहीत िाही पण या
शेवटच्या कॉलममळ
ु े मी मात्र गांभीि झाले. सगळ््ाांचे फॉमा भरूि झाल्यावि व पासपोटाच्या त्याांिा
हव्या नततक्या प्रती काढूि झाल्यावि आम्ही आता फक्त ३ नदवसाांचे सामाि घेऊि व उिलेले
कम्यनु िटी सेंटि मध्येच ठे ऊि “रॅव्हल लाईट” कित पन्ु हा त्याच बसमध्ये बसलो व माद्रे दी नदऑस
िदीच्या नकिारयाकडे निघालो. माद्रे नद नदऑस ही िदी समोि वहात होती. आता ती बिीच रुांद
नदसत होती. जिी िदीत भिपिू पाणी होते तिी िदीचे पात्र िस्त्यापासूि खपू च म्हणजे निदाि वीस
फूट तिी खाली होते.

िदी नकिािा साधािणपणे िस्त्यापासिू फलांगभि
दिू होता व त्यापढु े आम्हाला बिाच खडा उताि
उतरूि िदीत उभ्या असणारया छोट्या होडीत
बसायचे होते. हे सगळे पाहूि नतर्िू च माघािी
वळावे असे वाटायला लागले. पण हा नवचाि
अांमलात आणायला फाि उशीि झाला होता. पढु े
जाण्यानशवाय काही दसु िा पयााय िव्हता. िदीच्या
पात्रात एक १०-१२ माणसे मावतील एवढी
मोटिबोट उभी होती. बोट बरया अवस्र्ेतली
नदसत होती. २-३ सहाय्यकही नदसत होते. िदीचे
चॉकलेटी िांगाचे सांर् वहाणिे पाणी खणु ावत होते.
माझ्या मिाची तयािी हळूहळु होत होती.

पण नििखूि बनघतले तिी िदीपयंत जायला पक्क्या पायरया कुठे नदसेिात. फक्त उतािावि मध्ये
मध्ये लाकडी ओबडधोबड ओडां के मातीत रूतवलेले नदसत होते. तेवढ्यात आमचे गाईड भटसाहेब
अगदी मस्त कॉांक्रीटच्या नजन्यावरूि उतिावे तसे त्या ओडां क्याांवि पाय ठे ऊि उतिले व आम्हाला
उतिायला प्रोत्सानहत करु लागले. आम्ही जिी कसेतिी धाडस करूि जायचे ठिवले तिी सामािाचे
काय? ते कसे िेणाि? ओिडूि आम्ही त्याबद्दल काही नवचािणाि तोच कुठुितिी काही माणसे
अवतिली व आमच्याशेजािी उभ्या असणारया आमच्या बॅगा पाठीवि टाकूि त्या निसिड्या
ओडां क्याांवरूि खाली उतरूि बोटीत नशिलीसद्ध
ु ा. आमच्या बॅगाांचा त्याांच्या आिामदायी प्रवासाबद्दल
इतका हेवा वाटला म्हणिू साांग!ू कसेबसे सगळा धीि एकवटूि मी पढु े गेले व लटपटत ओडां क्याांवि
पाय ठे ऊि बोटीत बसणाि तोच बोट दिू सिकली. पण मघाशी खाली अदृश्य झालेल्या माणसाांिी मला
सावरूि िीट बोटीत बसवले. ” हुश्श” करूि मी आता िदीची मजा अिुभवू लागले.

आमचा बोटीचा प्रवास ५०-५५ नमनिटाांचा होता. आम्ही ज्या नकिारयावरूि बोटीत बसलो तो नकिािा
हळूहळू दिू जायला लागला. बोट िदी प्रवाहाच्या मधोमध आली तिी दसु रया नकिारयावि झोपड्या,
हॉटेलसदृश काहीसद्ध
ु ा नदसेिा. आमची बोट हेलकावे खात होती, पढु ेपढु े जात होती, आता दोन्ही नकिािे
नदसेिात. िदीच्या नवस्तािाची आता कुठे खिी कल्पिा आली. र्ोड्याच वेळात दसु िीकडे दिू वि झाडे झडु पे
नदसू लागली, वहात्या पाण्याबिोबि होडी त्याच्ां याजवळ पोहोचली व नकिारयाला – नकिािा कसला,
पनहल्यासािखाच खडा चढ होता नतर्े-पोहोचली. पित आमची तशाच लाकडी ओडां क्यावि पाय ठे ऊि वि
चढायची खटपट चालू झाली. १०-१५ पायरयाच होत्या पण ५०० पायरया चढल्यासािखी दमछाक झाली.
वि गेल्यावि नदसले की उांच वाढलेल्या झाडाांमागे एकमजली, कौलारू घि आहे. आमच्या नजवात जीव
आला. नतर्पयंत जायला फक्त एक नचखलात व पाण्यात बडु ालेली पायवाट होती. पाय ठे वायला
मोठमोठ्या झाडाच्या बध्ांु याचां े कापलेले तक
ु डे होते. चालतािा ते डुगडुग किायचे, पाय घसिायचा व तोल
सावितािा आमची तािाांबळ व्हायची. सख
ु ाची गोष्ट एकच होती की आमची फनजती पहायला नतर्े

आमच्यानशवाय कोणीही िव्हतां! कसेबसे आम्ही पढु े एका मोठ्या झोपडीवजा खोलीत गेलो. हे आमच्या
नतर्ल्या मक्ु कामाचे इन्काटेिा हॉटेलचे ऑफीस कम रिसेप्शि सेंटि.
आम्हाला नतर्े बसविू पन्ु हा पासपोटाच्या कॉपीज काढूि घेणां, नतर्ल्या आमच्या मक्ु कामात काय
काय सोई (२४ तास नदवे िसणां, टीव्ही, फोि, इटां ििेट िसणां, वगैिे) असतील याची व आमच्या काय
ऍक्टीव्हीटीज नतर्े असतील याची कल्पिा देणां झाल्यावि आम्हाला त्या हॉटेलच्या िकाशाची प्रत नदली
व खोली ि.ां सानां गतला पण नकल्ली कुठे नदली होती? आमचा गोंघळ दिू किण्यासाठी िा नतर्े अिभु वचे
गाईड होते िा हॉटेलचे! सगळे त्त्या ऑनफसच्या मागे असणारया िे स्टॉिांटमध्ये अदृश्य झाले होते. शेवटी
िकाशाप्रमाणे आम्ही खोल्या शोधायला निघालो. ऑफीसच्या मागे पित तसाच छोटा िस्ता होता. तो
आम्हाला जेवणघि कम नवश्ातां ी गृहाकडे घेऊि गेला. नतर्े पोहोचल्या पोहोचल््ा आम्हाला टॉवेल व चहा
नमळाला. नतर्ल्या कमाचारयाांपैकी पष्ु कळ जणाांिा इग्रां जी येत िव्हते. िे स्टॉिांटच्या मागे चाांगला लाकडी
कॉिीडॉि होता. तो साधािणपणे २ फलांग तिी लाांबीचा असावा व त्यापढु े दोन्ही बाजांिू ा जनमिीपासिू ३-४
फूट उांचावि छोट्या छोट्या लाकडी खोल्या होत्या. मध्ये लाकडी ओडां के जनमिीत रूतवलेली पायवाट व

ठिानवक अांतिावि ४-४ खोल्याांचा समहू , अशा साधािण ३५-३६ खोल्या तिी असाव्यात. कॉरिडॉिच्या
आजबु ाजल
ू ा मस्त फुलझाडाचां े ताटवे होते. वेगवेगळ्या िांगातली जास्वदां ाची फुले पहातािा आत्तापयंतच्या
प्रवासाचा सगळा शीण दिू झाला. कॉरिडॉिच्या शेवटी अचािकच एक ओळखीचा सुगांध िाकात नशिला.
तो होता सोिटक्क्याचा. फुललेली टपोिी पाांढिीशभ्रु सोिटक्क्याची फुलां मस्त वारयावि डुलत होती.
िक
ु ताच पाऊस पडूि गेला होता, झाडाांची पािे स्वच्छ, नहिवीगाि, तजेलदाि नदसत होती. एकूण हवेतला
उकाडा सोडला ति वाताविण मोठे िम्य होते. सगळे पहात आम्ही आमच्या खोलीपाशी पोहोचलो.
आमचीही खोली जनमिीपासिू ३-४ फूट उांचीच्या लाकडी ओडां क्यावां ि उभी होती. खोली सपां णू ा लाकडी
जमीि व छत असलेली, आधािापिु ते लाकडी खाांब, डासाांिा अटकाव व्हावा यासाठी बािीक लोखांडी
जाळी लावलेली होती. फक्त टॉयलेट सोडले ति, नभांती हा प्रकाि कुठल्याच खोलीला िव्हता. त्यामळ
ु े
लाबां िू ही खोल्याच्ां या आतले सगळे अगदी स्पष्ट नदसत होते. खोली बघताच कपडे कुठे बदलायचे, झोपायचे
कसे वगैिे असख्ां य प्रश्न डोक्यात गदी करू लागले. आमची २८ िां. ची खोली सगळ्यात शेवटी होती.
त्याच्या पढु े सेवकाांची िहाण्याची नठकाणे व त्यामागे जांगल. आमच्या खोलीच्या शेजािच्या खोलीपलीकडे

माद्रे दी नदऑस िदी वहात होती. मोटिबोटीच्या आवाजात दबलेला नतचा आवाज आता शाांत वाताविणात
चागां ला स्पष्ट ऐकू येऊ लागला. आमच्या खोलीजवळ एक भलेमोठ्ठे िीि फणसाचे झाड होते. त्यावि एक
नवड्याच्या पािाांसािख्या नदसणारया पािाचां ी वेल नचकटली होती. नतचे अगदी बािीक देठ झाडात इतके
घट्ट रूतले होते की झाडावि फक्त पािेच नचकटलीत की काय अशी शांका येत होती. खोलीत जायला ४
लाकडी पायरया होत्या. नकल्लीनशवाय दाि कसे उघडायचे या नवचािातच पायरया चढायला सरू
ु वात के ली
व िसु त्या लोटलेल्या दािािे आम्हाला खोलीत प्रवेश नदला.
खोली बाहेिची सज्जारूपी बैठकीची जागा, त्यात मस्त दोि झल
ु े-हॅमॉक टाांगलेले व आतली पलांगाची
जागा व त्याच्याही आत टॉयलेट व आिसा, बेसीि वगैिेची जागा अशी बाहेरूि लहाि नदसली तिी दोि
माणसािां ा पिु े शी प्रशस्त होती. बॅगा ठे वायला कोपरयात दोि फडताळेही होती. नशवाय दोि बॅटरया, दोि
पाण्याच्या ऍल्यनु मनियमच्या बाटल्या, डासाांिा पळविू लावण्यासाठी रिपेलांटच्या दोि बाटल्या, साबण शाांपू
असे सामािही होते. आणखी हो! कुठल्याच हॉटेलात ि नदसलेली आपल्याकडच्या खेड्यातिू ही हळूहळू
गायब होऊ लागलेली एक वस्तहू ी होती. ती म्हणजे कांदील. ४ कांदील कशासाठी याचे उत्ति नमळायला मात्र

िात्र पडावी लागली. छपिी पलाांगावि तेंव्हा तिी मच्छिदाणी गांडु ाळूि ठे वलेली होती. एवढ्या सगळ््ा सोई
होत्या पण कुलपु नकल्ली मात्र िव्हती. इतकच काय दािाांिा कडीही िव्हती. मख्ु य दािाला ति िाहीच पण
टॉयलेटलाही आतिू कडी िाही. सगळ््ा खोल्या ति दोि दोि माणसाांसाठीच्या... र्ोडीतिी प्रायव्हसी िको
का?पण त्यासाठी टॉयलेटच्या दािाला बाहेि दोिीला बाधां लेला एक लाकडी तक
ु डा लोंबकाळत होता. तो
दािावि वाजवायचा की झालां! आनण तम्ु ही आत असतािा काही अिपेनित अडचण आली ति आत
दािाला एक नशटी लोंबत होती. ती वाजवली की ताबडतोब तम्ु हाला आवश्यक ती मदत नमळेल म्हणे.
के ल्यािे देशाटि... काय काय मानहती नमळते... नदवे सकाळी फक्त २ तास व सध्ां याकाळी ३ तास. िात्री
कधीतिी पांखाही चालू व्हायचा. पण त्याचा भिोसा िाही. त्यामळ
ु े अर्ाातच दिू दशाि वा दिू ध्विी िाहीच.
एकूण जांगलातच वास्तव्य िा! आम्ही जिा फ्रेश होत होतो तोवि दपु ािच्या जेवणाची नशट्टी वाजली आनण
आम्हाला भक
ु े ची जाणीव झाली.

िे स्टॉिांट ५० प्रवाशाांची सोय करू शके ल इतक मोठां होतां. मेिक
ु ाडा या वस्तल
ू ा सध्यातिी आमच्या
जगात ’एक अगम्य भाषेतल पस्ु तक’ इतकाच अर्ा होता. काही कळत िसूिही गांमत म्हणिू आम्ही
दिवेळी ते हाताळत होतो. आमचे गाईड आम्ही कुठल्याही िे स्टॉिांटमध्ये नशिलो की सिळ नकचि मध्ये
अदृश्य होत व र्ोड्याच वेळात भिपिू भाज्या घातलेले बरयापैकी मसालेदाि, टॉमॅटो काांद्याांच्या
चकत्याांिी सजवलेले नदसायला खपू वेगळे असणािे पदार्ा समोि येत. आताही वेगवेगळ्या ५-६ तिी
नडशेस असतील. भूक लागली होती तिी खाण्याचे धाडस होत िव्हते. पण इर्े ३ नदवस िहायचे होते.
त्यामळ
ु े खाणे ति भागच होते. पण सरुु वात के ल्यावि मात्र छाि वाटले. गिम गिम सपू , ब्रेड, भात व
भाज्या खपू च मस्त लागले. जेवणाची साांगता चनवष्ट डेझटा पोटात ढकलिू झाल्यावि डोळे आपोआप
जड व्हायला लागले. एव्हािा पित पाऊस सरू
ु झाला होता. त्यामळ
ु े आमचा मळ
ू चा कॅ िॉपीवि
जाण्याचा बेत बदलिू पाऊस र्ाांबल्यावि जांगलात फे िफटका मािायला जायचे ठिवले. त्या अगोदि
नवश्ातां ी आवश्यकच.

बिोब्बि ४ वाजता आम्हाला ऑनफसमध्ये बोलावले होते. चहाही नतर्ेच नमळणाि होता. सांपणू ा
फुललेल्या सोिटक्क्याच्या फुलाच
ां ा फोटो काढण्याचा मोह माझ्या िवरयािे इतका वेळ कसाकाय आविला
होता तोच जाणे. त्यामळ
ु े माझी तयािी व्हायच्या आत स्वािी गेली सद्ध
ु ा. मी मल
ु खाची नभत्री. मी कसली
एकटी त्या जांगलातल्या खोलीत र्ाांबतेय? खोलीच्या दािाला अडसि घालिू मी पण ऑनफसकडे निघाले.
पायरया उतिायला लागले ति पायाजवळूि काहीतिी टुणकि उडी मारूि पळालां असां वाटलां. भास असेल,
म्हणिू शेवटची पायिी उतिले ति एक उदी िांगाचा, मांगु साच्या पेिा खपू च मोठ्ठा, पण तसाच नदसणािा प्राणी
माझी वाट अडविू उभा. आपल्या छोट्याश्या लक
ु लक
ु त्या डोळ्यािां ी तो मला न्याहाळत होता. स्वािी
आपल्या मागचे पाय व छोट्याश्या शेपटीवि बसिू पढु च्या पायाांिी िक
ु ताच पडलेला िीिफणस कुरूकुरू
खात होती. असला प्राणी मी यापवू ी कधीच पानहला िव्हता. मी पित नजन्यावि चढावे की काय या नवचािात
मागे वळले ति त्याचाच मघाशी मला िमस्काि करूि (पायावरूि पळालेला) पळालेला नमत्र मला नििखत
होता. मी नकांचाळणाि तोच दरू
ु ि येणारया कमाचारयािे टाळ्या वाजवल्या व मांडळी िीिफणस तसाच टाकूि
पळाली. िांति समजले की हे ’अगतु ी’ िावचे प्राणी आता बरयापैकी माणसाळलेले आहेत. ह्याांचा आकाि

छोट्या सश्यापासिू कोकिापयंत के वढाही असतो. सहसा ते कुणाला त्रास देत िाहीत. िांतिच्या २ नदवसात
ह्या अगतु ींच्या लीला बघण्यात खपू मजा आली. खोलीच्या दािातही कधीकधी हे साहेब आिामात बसलेले
असायचे. म्हणजे खोलीच्या दािाचा अडसि ह्या साहेबाांसाठी होता ति!
आम्ही ऑनफसमध्ये गेलो ति नतर्े एक मध्यम वयाच्या, बेताच्या उांचीच्या, उन्हािे ताांबसू झालेल्या
उजळ वणााच्या, गोल चेहरयाच्या, खाकी यनु िफॉमा मधल्या, तितिीत, हसतमख
ु गाईडबाई आमची वाटच
पहात होत्या. आमचे चहापाणी झाल्यावि त्यािां ी सगळ्यािां ा जगां लाच्या ज्या भागात नफिणाि होतो नतर्ली
समग्र मानहती साांनगतली. आता आम्हाला सयू ानकिणाचां ा फािसा स्पशा सद्ध
ु ा होत िसलेल्या ऍमेझोिच्या
खोरयातील जगां लात नशिायचे आहे या कल्पिेिेच अांगावि काटा आला. नवशेषतः ‘अिाकोंडा’ हा नसिेमा
ज्यािां ी पानहला होता त्यािां ा ति सगळीकडे तोच नदसू लागला ति िवल िाही. नशवाय ‘जळवा कशा ि
कळत पायाला नचकटतात व िक्त शोषिू घेतात’ ही कुठे तिी वाचलेल्या पस्ु तकातली मानहती आठवायला
या पेिा योग्य जागा दसु िी कुठली असायला? त्यामळ
ु े मानहती ऎकतािाच छातीतली धडधडही वाढत होती.
आम्हाला दसु रया खोलीत िेण्यात आले. नतर्े गमबटु ाच्ां या खपू सारया जोड्या नभतां ीलगतच्या शेल्फवि

उलट्या लटकत होत्या. त्यातील आपल्या पायाशी जळ
ु विू घेणािी जोडी निवडूि घ्यायला साांनगतली गेली.
गमबटू वेगवेगळ्या आकािमािाशी जळ
ु विू घेण्यात तिबेज होते पण आमचे पाय? मी ति गडु घ्यापयंत
येणारया गमबटू ात आयष्ु यात प्रर्मच पाय कोंबणाि होते. दोघेही एकमेकाांिा सवास्वी अपरिनचत. रिश्ता
व्हावा कसा? खपू वेळ माझी पाय व बटू याांच्याशी मािामािी चालली होती. पाय व बूट दोघेही पनु ल्लांगी!
माझां बाईमाणसाचां कोण ऐकणाि? शेवटी माझ्या िवरयाला माझी धडपड बघवेिा, त्याांच्या मदतीिे
पायबटु ाचे सख्य झाले व कशीबशी मी तयाि झाले. हे फक्त आमचेच ‘बायकोबाई खचु ीवि पाय धरूि व
िविोजी त्याचां े बटू हातात धरूि ओणवे नकांवा जनमिीवि उनकडवे’ असे िव्हते बिका! आमच्या
सहप्रवाशाांच्यातही हेच चालले होते. शेवटी आमची विात ऑनफसच्या बाहेि पडली. हातात भल्यामोठ्या
पसेस, पाठीवि पाण्याच््ा बाटल्या, हातात टॉचा, अांगाला डास पळवण्याचे औषध चोपडलेले, पायात
जडजड गमबटू ... अहाहा... काय मस्त अवताि होता आमचा! तो बघायला नतर्ला िेहमीचा िनहवासी
पाऊस ति हवाच. पन्ु हा र्ाांबिू नपशवीतले िे िकोट अांगावि चढवण्याचा कायाक्रम झाला आनण सौंदयाात भि
पडली.

ऑनफसला वळसा घालिू आम्ही जांगलात नशिलो. प्रर्म अगदी छोटीछोटी फुलझाडे होती व मधिू च
जाणािी पायवाट होती. पायवाटेवि झाडाच्ां या लाकडी फळ्या होत्या. त्यावि पािे व दगड, वाळू पसिलेले
होते. पावसािे र्ोड्याश्या निसिड्या झालेल्या वाटेवरूि सिाईत पावले टाकत चाललेल्या गाईडच्या
पाठोपाठ आम्ही साभां ाळूि चालत होतो. पायवाट वाटली तेवढी वाईट िव्हती त्यामळ
ु े र्ोडे रिलॅक्सही वाटत
होते. आता हळूहळू उजेड कमी होतोय असे वाटायला लागले कािण झाडाांची उांची वाढायला लागली. वि
बनघतले ति आकाशही नदसेिासे झाले एवढी झाडे उांच झाली. पायवाटेचे रूपाांति आता अगदी बािीक व
खाचखळग्यािां ी भिलेल्या, दोि झाडामां धिू जाणारया वाटेत झाले. नचखलपाण्यािे आमचे बटू बिबटूि गेले.
बघता बघता भोवतालचे जांगल दाट होत गेले. काही नठकाणी ति दोि झाडातिू वाट काढणेही कठीण झाले.
चालतािा खड्ड्यात पाय पडूि तोलही जात होता. पण झाडाांचा आधाि अनजबात घेऊ िका असा आमच्या
गाईडचा सक्त हुकूम होता. ती आणखीही बिे च काही सागां त होती पण ऑनफस मधल्या लेक्चिमधले बिे चसे
डोक्यावरूि गेल्यािे व चालण्याच्या िादात असल्यािे सगळे ‘िळी फांु नकली सोिािे ’ असे झाले. आम्हाला
वाटले की झाडाच्ां या काळजीिे ती असे साांगतेय की काय! पण नतच्या साांगण्याकडे लक्ष्य ि नदल्याचा

परिणाम लगेच कळला. आमच्यापैकी एकीिे तोल साविायला म्हणिू एका झाडाला िसु ती २-३ बोटे
टेकवली मात्र, िणभिात नतचा हात मग्ांु यािां ी भिला की! ती हात झटकायला लागली ति त्या मग्ांु या सगळीकडे
पसिायला लागल्या, बरयाचशा खालीही पडल्या. हे सगळे होतािा िसु ते पहाण्या पलीकडे कोणीच काही
करू शकत िव्हते. सगळे नकती झटपट झाले पण मांग्ु यािी तेवढ्यातही आपला इगां ा दाखविू नदला. त्या
फायि ऍटां म्हणिू ओळखल्या जातात. आकािािे िेहमीच्या लाल मांग्ु यापेिा नकतीतिी मोठ्या, काळपटलाल
िांगाच्या ह्या मांग्ु या झाडाच्या खोडातल्या फटीत घट्ट नचकटूि धावत असतात व दसु िा काही आधाि नमळाला
ति खपू च झपाट्यािे त्यावि चढतात. त्याचां ा दश
ां िेहमीच्या मग्ांु यापां ेिा नकतीतिी जास्त तीव्र असतो. अगदी
भाजल्यासािखी जळजळ व वेदिा ५-६ तास तिी जाणवते. मध्येच र्ोडीशी मोकळी जागा नमळताच नतर्े
र्ाांबिू बनघतले ति हात चाांगलाच लाल झाला होता. मांग्ु याांचा प्रताप कळल्यावि सगळेजण जास्तच
काळजीपवू क
ा चालायला लागलो.
र्ोडे पढु े गेल्यावि आमची गाईड एक नठकाणी र्ाांबली. आता र्ोडी मोकळी जागा लागली होती.
मोठी मोठी झाडॆ जिा दिू होती त्यामळ
ु े सयू ा आम्हाला मधिू मधिू नदसत होता. पायाखालची वाटही

झाडाच्ां या वाळलेल्या साली पडूि र्ोडी बिी झालेली होती. आमच्या गाईडिे एका ३ फुटी उांच असलेल्या
झाडाची काही पािे तोडली, एक एक आमच्या हातात नदले व त्याचे देठ चोखायला सानां गतले. कोणाचेच
मि अशा ि धतु लेल्या, अिोळखी पािाला तोंड लावायला तयाि होईिा. शेवटी नतिेच ते स्वतःच्या तोंडाला
लावले तेंव्हा कुठे आम्ही तयाि झालो. एकमेकाक
ां डे पहात हळूच प्रत्येकािे पािाला जीभ लावण्याचे धाडस
के ले. पािाच्या देठातला िस जीभेवि पसिताच तो पेपिनमांट सािखा वाटला. म्हणिू जिा जोिात चोखला ति
काय... जीभ एकदम जड झाली. अगदी दात काढतािा डॉक्टिाांिी इजां ेक्शि देऊि तोंड बधीि किावे तशी!
तोंडातिू शब्द फुटेिा. हे झाड ऍिेस्र्ेनशयाचा परिणाम किणािां होतां. जवळ जवळ १५-२० नमनिटे तिी जीभ
व गालाची बधीिता नटकली. आमची तोंडे गप्प होती त्यामळ
ु े त्या सांधीचा फायदा घेऊि गाईडिे त्या झाडाचे
िाव, त्याचे उपयोग, त्याची बोटॅनिकल जात वगैिे बिचसां काहीबाही साांगिू टाकल. अजिू ही पेरूमधल्या
ग्रामीण भागात ह्या झाडाच्या िसाचा उपयोग काही शस्त्रनक्रया कितािा कितात एवढीच मानहती काय ती
लिात िानहली.

पढु च्या आमच्या भटकांतीत बिीच नवनवध झाडे बनघतली, त्याांची बिीचशी मानहती डोक्यात
साठवण्याचा के नवलवाणा प्रयत्िही के ला व ितां ि ितां ि सगळ्या मानहतीची मस्तपैकी सिनमसळही करूि
टाकली. काहीकाही झाडे मात्र अगदी पक्की डोक्यात बसली. ‘चालणािा पाम’ हे त्यापैकी एक. अांदाजे ५०
फुटाांपेिाही जास्त उांचीचे. ५-६ फूट लाांबीची आकाशाकडे सयू ाप्रकाशासाठी तळहाताप्रमाणे पसिलेली पािे,
मधले सिळसोट खोड, त्याचे पाय म्हणजे मळ
ु े असे हे पामचे झाड िाखाडी, पाांढिट, मधिू च निळसि छटा
दाखवणािे . त्याच्याविच्या टोकदाि काट्याांमळ
ु े त्याच्यापासिू सगळ्याांिा र्ोडेसे लाांबच ठे वत होते. त्याची
मळ
ु े जमीिीच्याखाली ति रूतलेली होतीच पण ६-७ फुटापां ेिाही जास्त उांचीची जनमिीच्यावि नदसत होती.
त्यामळ
ु े हे झाड जणू काही स्टील्ट्वि उभे आहे असे नदसत होते. जिु ी मळ
ु े काही काळाितां ि कुजतात व

मितात. पण त्या आधीच िवीि मळ
ु े खोडातिू जन्ु या मळ
ु ाच्ां या विच्या बाजिू े निघिू जनमिीत आपले
पाय घट्ट िोऊि उभी असतात. झाडाला त्या िव्या मळ
ु ाांचा आधाि नमळतो, िव्या उांचीवरूि
निघालेल्या मळ
ु ाांमळ
ु े झाडाची उांची वाढते, झाडाची जागा व नदशा बदलते.

ही सगळी नक्रया अनतशय सर्ां असते पण
बिीच वषे बािकाईिे नििीिण के ले ति झाड
मळ
ू च्या जागेपासिू काही अांति दिू गेलेले
नदसते. म्हणिू ह्या झाडाला `चालणािे पामचे
झाड (Walking Palm)’ असे म्हणतात.
सगळे ऐकूि खपू मजा वाटली. पामची भेट
घेतल्यावि आम्ही गाईडच्या मागिू अगदी
काळजीपवू क
ा घिदाट जगां लातील पायवाटे
वरूि चालत होतो.

अचािक आमची गाईड र्ाबां ली, नतिे खाली वाकूि काहीतिी उचलले व दाखवले ति नतच्या हातात
एक भलामोठा शख
ां नदसला. नतिे तो शख
ां “कोण हातात घेतय?” असे नवचािताच सगळे दोि पावले मागे
सिकले. कािण आता त्या शांखाखालिू काहीतिी वळवळतािा नदसू लागले. असल्या कामात पढु े माझा
िविाच असणाि हे एव्हािा सगळ््ा सहप्रवाशाांिा माहीत झालेच होते. त्यामळ
ु े त्याच्ां या िजिातले भाव
बघिू ह्याांिी तो शांख तळहातावि घेतला. पहाता पहाता त्या शांखातली वळवळ एकदम वाढली व ह्याांच्या
तळहाताएवढी मोठी गोगलगाय आपला पसािा पसरूि ह्याांच्या तळहातावि नवसावलेली नदसली. नतचे
कूळमळ
ू सगळ्याबद्दल मानहती ऐकुि झाल्यावि नतला पित झाडाच्ां या जवळ सोडूि आमची विात पढु े
निघाली. या िांति आम्हाला आमच्या गाईडिे पित एका झाडाची नपवळसि िांगाची, डानळांबाच्या जातीची
पण आकािािे लहाि अशी फळे चाखण्यास नदली. ती फळे कशाची, त्याचे गणु धमा, जातकुळी वगैिे बिीच
मानहती गाईडिे सागां िू आमच्या मानहतीत भि घातली पण हे असले काही आपल्या खाण्यात पित येण्याची
शक्यता िाही, तेंव्हा मानहतीपेिा फलाहाि जास्त छाि या सबबीवि सगळे फळाांचा आस्वाद घेण्यात िांगले.
र्ोडा फलाहाि झाल्यावि आम्ही पढु े निघालो. आपण जांगलातल्या कुठल्या भागातिू आत नशिलो व आत्ता

कुठे आहोत हेच कळेिासे झाले होते. गाईडिे आम्हाला एका झाडाचे प्रत्येकी एके क पाि तोडायला
सानां गतले व ते तळहातावि कुस्किायला सानां गतले. सगळ्याचां े हात नहिवेगाि झाले. गाईडबाई मानहती सागां त
होत्या त्या वेळात मांडळी हाताविचा पािाांचा चोर्ा झटकण्यात गका होती. साधािण १०-१५ नमनिटे गेली
असतील तोच आमचे हात लाल व्हायला लागले, व र्ोड्या वेळात ते गडद जाांभळे झाले. हेच त्या झाडाचे
वैनशष्ठ्य होते. खपू वेळपयंत हाताांवि जाांभळट िांग होता. या वैनशष्ट्याचा उपयोग कापड िांगवण्यासाठी
कितात म्हणे. आणखीही अशाच बरयाच झाडाांच्या जाती, वाटेत येणािे मोठ्ठेमोठ्ठे कोळी, मांग्ु या,
सापसिु ळीसािखे प्राणी पहात बिे च नहडां लो व २-३ तासाचां ा फे िफटका मारूि पित जगां लाच्या बाहेि आलो.
एव्हािा सांध्याकाळचे ६ वाजले होते. बाहेि उजेड असला तिी जेवणघिात, ऑफीसमध्ये बिाच अांधाि
जाणवत होता. नवजेचे नदवे अजिू पेटले िव्हते. त्यामळ
ु े जगां लाच्या पार्श्ाभमू ीवि, कांनदलाच्या प्रकाशात
नफिणारया आमच्याच सावल्या मिावि एकप्रकािचे दडपण आणत होत्या. िातनकड्याांच्या नकिनकिण्यािे
त्यात भिच पडत होती. गिमगिम कॉफीचे घटु के घेतािा मात्र खपू च छाि वाटत होते. आता पायातले गमबटू
जडजड वाटायला लागले होते. पण आमचे िेहमीचे बटू ति खोलीत. त्यामळ
ु े पाय ओढत, िमतगमत

खोलीकडे मोचाा वळवला. आमच्या खोलीकडे जातािाच्या वाटेवि एका टोपलीत काही सक्ु या नबया व
एक लाकडात बसवलेला अडनकत्ता ठे वलेला नदसला. जवळ गेल्यावि ते ब्राझील िट्स आहेत हे कळले.
नसांगापिू ला ते पानहले होते. लगेच ते अडनकत्त्यािे फोडूि खाण्यात आले. सहप्रवाशाांिाही ते दाखवले. र्ोडी
गम्मत. ‘ह्या बाईिाां बिीच मानहती आहे हो’ म्हणिू फुकटात भाव पण खाल्ला. बघतबघता आमच्या
खोलीपाशी येईपयंत अांधाि पडला. खोलीच्या पायरयाांवि २, टॉयलेट मध्ये १ व पलांगापाशी १ असे ४
कांदील नतर्ल्या कमाचारयािां ी एवढ्या वेळात आणिू ठे वले होते. अजिू वीज चालू झाली िव्हती, पांखा
िव्हताच त्यामळ
ु े खपू गिम होत होते. आम्ही व्हिाडां ् यात हॅमॉकवि बसण्याची चैि के ली. बरयाच नदवसात
एकमेकाांशी बोलायला वेळ नमळाला िव्हता तो आत्ता सापडला. जेंव्हा आपण अशा वाताविणात फक्त २४ नदवसच िहाणाि आहोत याची खात्री असते तेंव्हा असे बदल खपू च छाि वाटतात याचाही पिु ःप्रत्यय
आला.
इतके सगळे होईपयंत जेवणाची वेळ झाली. गिमगिम सूप, ब्रेडिे सरू
ू वात करूि भाज्या, भात कधी
पोट तृप्त करूि सांपला कळलेच िाही. आमचे गाईड मयिु े श भट वेगवेगळ्या चवींचे पदार्ा पण आम्हा

शाकाहािींिाही चालतील असे बिविू घेण्यात एकदम पटाईत. त्यामळ
ु े कुठे ही माझी कधीही उपासमाि
झाली िाही. ह्यािां ा ति त्यािां ी माशाच
ां े, पेयाचां े नवनवध प्रकाि खायला घातले. जेवणात सगळीकडेच चीजचे
प्रमाण भिपिू . त्यामळ
ु े कुिकुिीत ब्रेडवि चीज व भाज्या पसिल्या की नपझ्झा खाल््ासािखे समाधाि.
जेवणािांति चहा कॉफीही होती. त्याचा आस्वाद घेत होतो तोच मयिु े श भटाांिी जाहीि के ले की “आपण
लगेचच िात्रीच्या बोट सफिीवि जाणाि आहोत. तमु च्या खोलीत डास प्रनतबांधक लोशि ठे वले आहे ते
लाऊि हवे असेल ति खोलीतले टॉचा घेऊि या. ” इतिाांचे माहीत िाही पण मला मात्र आम्ही बोटीतिू
उतिल्याितां िचा निसिडा चढ नदसायला लागला. नदवसा ती सका स एकवेळ ठीक होती पण िात्रीच्या नमट्ट
काळोखात...! माझ्या मिािे ि जाण्यासाठी काय पळवाट शोधावी याचा नवचाि ताबडतोब सरू
ु के ला. पण
नततक्यात एक अगतु ी टुणकि उडी मारूि गेला अि माझा नवचाि बदलला. त्या अगतु ीच्या सहवासात
कांनदलाच्या प्रकाशात खोलीत नकांवा रिसेप्शिपाशी बसण्यापेिा सका स पिवडली. डासनविोधी लोशि
अांगाला चोपडूि आमची विात चाांदण्याच्या अधां क
ु प्रकाशात निसिड्या लाकडी पायरयाांवरूि हेलपाटत,

ज्याचा जमेल त्याचा हात पकडत बोटीत स्र्ािापन्ि झाली. मोटिबोटीिे जोिदाि फुि्ाि् ा ि् ा ि् ा के ले व आम्ही
नकिािा सोडला.

आम्ही इर्े आलो होतो तीच बोट आत्ताही होती. बोटीच्या दोन्ही बाजांिू ा बसिू आम्ही िदीची मजा
पाहू लागलो. सकाळी जी िदी उन्हात चमकतािा ताब्ां याच्या िसाची आहे असा भास होत होता, तीच आता
पणू ा काळीभोि नदसत होती. आमच्या हॉटेलचे कांदील आपला प्रकाश आमच्यापयंत पोहोचवू शकत िव्हते.
दसु रया नकिारयाविही पणू ा अांधाि. मोटिबोटीचा आवाज सोडला ति दसु िा कुठे ही कसलाही आवाज
िव्हता. पाण्याच्या लाटाांचा बोटीवि आपटूि होणािा चबु क
ु डुबक
ु आवाज बोटीच्या आवाजात नमसळूि
गेला होता. वाताविणात एकूणच गांभीिता जाणवत होती. बोट आता िदीपात्राच्या मधल्या धािे मधिू जात
होती. मी बाहेिच्या बाजल
ू ा र्ोडां झक
ु ू ि आकाशाकडे पानहले आनण “आहाहा” असे उद्गाि आपोआपच
तोंडूि निघाले. मधिू मधिू डोकावणािे ढगाांचे पांजु के सोडले ति िजि जाईल नतर्पयंत गडद निळे आकाश
चाांदण्याांिी िसु ते चमकत होते. मला कुठलीच िित्र ओळखता येत िाहीत. पण चाांदण्याांचा जो काही पसािा
नदसत होता तो एकदम अफलातिू . लहािपणीच्या “मठु भि लाह्या त्यात चादां ीचा रूपया “ या कोड्याची
आठवण झाली. लाह्या पसिलेल्या नदसत होत्या पण रूपयाचा पत्ता िव्हता. बोट जसजशी पढु े जाईल
तसतसे आकाश जास्तच शोनभवांत नदसत होते. आम्ही ते बघण्यात पणू ा िांगिू गेलो होतो तोच अचािक

सगळीकडे शाांतता पसिली. एवढा वेळ चालू असलेले मोटिबोटीचे इजां ीि अचािक बांद झाले. आमची
स्र्ानिक गाईड बोटीच्या शेपटाकडूि अचािक पढु च्या भागात नतचा पॉविफुल टॉचा घेऊि धावली, बोट
बरयापैकी नहदां काळली. काय झाले ते समजेिा. माझ्यासािख्या पोहता ि येणारया बाईची काय अवस्र्ा
झाली असेल नवचाि किा! तेवढ्यात बोटीच्या कॅ प्टििे बोट र्ोडीर्ोडी नकिारयाजवळ आणली. आमचे
लि आता बोट का र्ाांबली असेल याकडे लागले. गाईडबाई नकिारयावि मधिू मधिू प्रकाशझोत टाकूि
काहीतिी शोधत होत्या. आता त्या प्रकाशात िदीकाठचा परिसि न्हाऊि निघाला. िदीकडेला उांच मातीची
नभतां उभी होती, त्यावि झाडे होती आनण त्याच्ां याखाली उभे िाहूि हिणाच्या आकिाचे काही प्राणी
आम्हाला न्याहाळत होते. हे अगतु ीच्याच जातीचे, तसेच किड्या िांगाचे, पण कोकिाएवढ्या आकािाचे
प्राणी होते. हे प्राणी सहसा निरुपद्रवी असतात व कळप करूि नहडां तात. त्याांचे फोटो काढूि झाल्यावि
आमची बोट निघाली.
पढु े सगळीकडे कािोसा घेत व टेहळणी कित आम्ही खिां ति ससु ि शोधत होतो. पण ती त्यावेळी बहुधा
दसु िीकडे पयाटिाला गेली असावी त्यामळ
ु े नतची गाठ पडली िाही. तिी सुद्धा आम्ही घबु ड, कोल्हा, पाांढिे

पिी, नवषािी बेडूक, पाणसाप वगैिे बिे च काही पानहले. हे प्राणी पहाण्यापेिाही मला ती काळीभोि िदी,
त्यात चमचमणािे चादां ण्याच
ु े उठणारया लाटा, निळे आकाश, त्यात िें गाळत
ां े प्रनतनबबां , आमच्या बोटीमळ
जाणािे ढग, आजबु ाजचू े जांगल, िातनकड्याांची नकिनकि व त्यातिू सैि किण्याचे आमचे िात्रीचे साहस हेच
सगळे खपू खपू िोमहषाक होते. जवळपास दोि तास आम्ही बोटीत घालविू हॉटेलवि पितलो. इतका वेळ
गायब असलेल्या नवजेिे आपली हजेिी लावल्यामळ
ु े रिसेप्शि, ऑनफस उजळूि निघाले होते पण त्यामळ
ु े
नतर्पयंत जाणािी पायवाट, आजबु ाजचू े जगां ल जास्तच अांधािात बडु ाले होते. आमच्या टॉचाचा आता
उपयोग झाला. कांनदलाचा प्रकाश आम्हाला सोबत कित होताच. त्याच्या प्रकाशात आम्ही खोलीत
पोहोचलो. पनलकडूिच िदी वहात होती. नतचा आवाज आता स्पष्ट ऎकायला येऊ लागला. आमच्या
खोलीचा एकदम कायापालट झाला होता. सकाळपासिू ज्या नभांती जाळीमळ
ु े पािदशाक नदसत होत्या त्या
आता स्वच्छ पाढां रया पडद्यािां ी पडदािशीि झाल्या होत्या. पलगां ाविची मच्छिदाणी सोडूि नशस्तीत
िीटिेटक्या गादीखाली खोचलेली होती, लव्हेंडिचा सवु ास पसिवणािी मेणबत्ती पलांगाशेजािील टीपॉयवि
तेवत होती, कांदील पेटलेले होतेच, पाण्याच्या स्वच्छ बाटलीत पाणी भिलेले होते. नदवसभिाची दमणक
ू ,

आयष्ु यात कधीही के ली िसेल एवढी दगदग, िातनकडे व बेडुक याची अांगाईगीते आनण अशी स्वच्छ
खोली... बस! आणखी काय हवे असणाि? हे सवा किणारया सेवकािां ा मिातल्या मिात धन्यवाद देत
निद्रादेवीच्या आधीि कधी झालो कळलेसद्ध
ु ा िाही.
सकाळी पिाांच्या नकलनबलाटािे, खारूताईच्या
ां नशट्टीिे व सोिटक्क्याच्या सवु ासािे लवकिच जाग
आली. लगेच आम्ही दोघे फे िफटका मािायला बाहेि निघालो. खोलीचे दाि उघडताच पनहली भेट झाली
अगतु ी महाशयाच
ां ी. ते आिामात िीिफणसाच्या झाडावरूि पडलेल्या फणसाची न्याहािी कित बसले होते.
त्याांिी आमची जिाही दखल घेतली िाही, इतकच काय पण “न्याहािी किणाि का “असे नवचािण्याची
औपचारिकताही दाखवली िाही. ते आपले त्याांचा फणस खाण्यात गका होते. आम्हीही आता बरयापैकी
धीट झालो होतो. त्याच्ां याकडे दल
ु ाि करू पढु े सिकलो. िे स्टॉिांटकडे जाणारया पायवाटेवि दोन्ही बाजिांू ा
जास्वांदी व सोिटक्का फुलला होता. कालच्या पावसामळ
ु े स्वच्छ झालेल्या तक
ु तक
ु ीत पािाांमधिू
डोकावणािी जास्वांदीची नवनवध िांगातली फुले भिभरूि िेत्रसख
ु देत होती. जनमिीविच्या गवताविचे दवनबांदू
पहाटेच्या सयू ना किणाांत अगदी नहरयासािखे चमकत होते. मधिू च पळणािी खारूताई, टुणकि उडी मािणािे

बेडूक व शेपटीवि बसिू टुकुटुकू बघणािे अगतु ी त्या निसगानचत्रात सौंदयााची भिच घालत होते. या अशा
िम्य वाताविणात गिमागिम वाफाळता चहा... वाः! क्या बात है!
काल पावसामळ
ु े हुकलेला कॅ िॉपी डे आज होता. त्यासाठी र्ोड्याच वेळात आम्ही पित गमबटू धािी
होऊि कॅ िॉपीकडे निघालो. बोटीत बसण्याची सका स होतीच. पण सवय झाल्यािे का कालच्या पावसामळ
ु े
िदीचे पाणी वाढल्यािे र्ोड्या पायरया कमी भासल्यामळ
ु े असेल पण बोटीत बसणे तेवढे अवघड वाटले
िाही खिे . िदी तीच पण काल िात्रीपेिा खपू वेगळी नदसत होती. पित कोणीतिी पाण्यात चॉकलेट
नमसळल्यासािखे पाणी नदसत होते. पाण्याची ओढही चाांगलीच जाणवत होती. एक तास प्रवास करूि
आम्ही अगदीच वेगळ्या जगां लात आलो. इर्ेही त्याच गाईडबाई आमच्याबिोबि होत्या. त्याांिी आम्हाला
मसाल्याचां ी झाडे असणारया बागेत िेले. वेगवेगळ्या मसाल्याचां ी झाडे पहात आम्ही त्याच्ां यामागिू नफित
होतो. जवळपास एक तासाचा फे िफटका झाल्यावि आम्ही कॅ िॉपीजवळ आलो. माि वि के ली ति आकाश
नदसतच िव्हते. सगळीकडे उांचच उांच झाडे. काही झाडे सिळसोट उांच ति काही आपला फाद्यां ाांचा पसािा
पसरूि बसलेली, वेगवेगळ्या उांचींची, माि वि करूि आकाशाकडे बघणािी. नकती प्रकािाांची झाडे होती,

त्याांची वैनशष्ट्ये काय अशी बिीच मानहती कािावरूि जात होती. अशी मानहती ऐकतािा बी. एस. सी च्या
अभ्यासात कुठे कुठे काहीतिी वाचल्याची आठवण होत होती. पण ते तेवढ्यापिु तेच. पित आत्ता नवचािाल
ति पाटी कोिीच! िवीि मानहती छोट्याश्या डोक्यात साठवण्यापेिा आजबु ाजचू े निसगाातले दृश्य नशिण
या वयात जास्त महत्वाचे वाटत होते. अचािक माझी िजि माझ्या समोि असलेल्या झाडावि जनमिीपासिू
समु ािे ४-५ फूट उांचावि असणारया िाखाडी तपनकिी बाांडगळ
ु ासािख्या गोळ्याकडे गेली. तो कशाचा आहे
हे नवचािण्या अगोदिच त्यात काहीतिी हालचाल नदसायला लागली. बािकाईिे पानहले ति ते मांग्ु याांचे वारूळ
होते. आत्तापयंत मी मग्ांु याच
ां े वारूळ जनमिीवि असलेले पानहले होते. पण ह्या नवनशष्ट जातीच्या मग्ांु या असे
झाडाविच आपले घि कितात. (या मांग्ु याचां े आणखीही वैनशष्ट्य असे की, त्याचां ी चव पेपिनमांटसािखी असते.
आपल्या िेहमे ीच्या मांग्ु या चवीला आांबट असतात म्हणे! त्याांची चव घ्यायला माझा िविा सोडूि दसु िे
कोणी धजावले िाहीत. )
मग्ांु याच फक्त असे कितात असे िाही ति इति कीटकही वेगवेगळ्या उांचीवि आपले बस्ताि बसवतात.
त्या उांचीची, नतर्ला सयू ाप्रकाश, वािा, पाऊस/पाणी, उपलब्ध खाद्याची त्यांिा इतकी सवय झालेली असते

की चक
ु ू ि त्याांच्यापैकी कोणी खाली जनमिीवि पडला ति तो त्या उांचीवि लवकिात लवकि पोहोचायचा
प्रयत्ि कितो आनण जमीिीविचा कीटक चक
ु ू ि वि गेलाच ति तो ताबडतोब खाली येतो. ऐकूि खपू च गमां त
वाटली.
एव्हािा आम्ही कॅ िॉपीपयंत येऊि पोहोचलो होतो. शांभि-सव्वाशे पायरयाचां ा भला मोठा मिोिा समोि
उभा होता. जनमिीत िोवलेल्या चाि भक्कम खाांबाच्ां या चौकटीभोवती दि ८ ते १० पायरयाांिांति काटकोिात
वळणे घेणािा, मध्ये कुठे ही बसण्याची सोय िसणािा हा समु ािे ३ फूट रुांदीचा, लाकडी पायरयाचां ा, विचेवि
पडणारया पावसािे शेवाळलेला नजिा प्रर्मदशािीच मिात धडकी भिवत होता. खालिू माि उांच करूि
पानहले ति छातीच दडपली माझी. १०० फूट म्हणजे १० मजल्याांची उांची झाली की! एवढे चढूि जायचे ?
बापिे ! कसां काय जमणाि ?“निदाि र्ोडेसे उांचावि तिी चढूि बघ, ितां ि हवां ति पित ये “ असे मला सागां िू
गाईडबाईच्या
ु ा! त्याच्ां यािांति त्याांच्यापेिा वयािे
ां मागोमाग माझा िविा पहाता पहाता वि पोहोचला सद्ध
मोठे असलेलेही इति सहपयाटक चढायला लागले ते पाहूि माझी मलाच लाज वाटली. लाजेकाजेखाति का
होईिा र्ोडातिी प्रयत्ि करूया म्हणिू मी पनहल्या पायिीवि पाय टाकला, सहज वि पानहले ति ‘मी काय

कितेय, वि येतेय का िाही’ हे बघण्यासाठी हे सगळ्यात विच्या प्लॅटफॉमाच्या काठड्यावरूि इतके वाकले
होते होते मी नदसले िाही ति ते आणखी वाकतील या भीतीिे मी वि कधी चढूि गेले माझे मलाच कळले
िाही. वि पोहोचेपयंत जाम धाप लागली होती, घामािे पणू ा आांघोळ झाली होती तिीही वि पोहोचल्यावि
जे काही दृश्य नदसले ते पानहल्यावि सगळा शीण दिू झाला.

आपण िेहमी झाडाांकडे माि उांचाऊि पहातो इर्े काही झाडे माि उांचाऊि, काही बिोबिीच्या िात्यािे
समपातळीवरूि ति काही ‘आमची टाळू पहायला अजिू तम्ु हाला तमु ची उांची खपू वाढवायला हवी’ असे
साांगत आमच्याकडे पहात होती. खालच्या उांचीविच्या झाडाांच्या शेंड्यावि कावळे, नचमण्या, बबू ू असे
पिी होते ति समपातळीविच्या झाडाांवि त्याच्ां या पेिा छोट्या आकािाचे पिी होते. दिू वि असणारया उांच
झाडाच्ां या मधल्या फाद्याांवरूि के काटणािी माकडे (हौनलांग मांकी) आमच्याकडे िवलाईिे पहात होती.
झाडाची उांची जेवढी जास्त तेव्हढे त्यावि वस्ती किणारया मांडळीचे आकािमाि लहाि ही िवीिच मानहती
कळली. इतके उांच चढूि वि गेलो होतो तिी सयू ााची नकिणे झाडाच्ां या फाद्यां ाच्ां या पसारयातिू अधिू मधिू च
डोकावत होती. आम्ही उभे होतो तो पनहल्या मिोरयाच्या सवाात विचा प्लॅटफॉमा होता. नतर्ले आजबु ाजचु े
दृश्य बघिू ७-८ पायरया उतरूि पनहल्या प्लॅटफॉमावि आम्ही उतिलो. अांदाजे १०-१२ चौ. फुटाांचा हा
प्लॅटफॉमा क्वीिीला या झाडाच्या लाकडाच्या फळ्या वापरूि, यलो मोंबीि झाडाच्या साधािण ३/४
उांचीवि झाडाच्या भक्कम खोडाला लाकडी चौकटीच्या आधािािे बाांधला होता.

आजबु ाजांच्ू या झाडाांचाही आधाि मोठमोठ्या सळयाांच्या, दोिाांच्या सहाय्यािे प्लॅटफॉमाला नदलेला
होता. इर्ेही आजबु ाजल
ू ा कुठे हात लावण्याची सोय िव्हती कािण सवात्र मांग्ु या व मगांु ळ्याांचा सांचाि! दृष्टी
जाईल नतर्वि नहिव्या िांगाच्या नवनवध छटा नदसत होत्या. पािाचां े आकाि ति अगनणतच. लहाि, मोठी,
सिळ, लाांबळ
ू की, गोल... नकती प्रकािची पािे होती म्हणिू साांग?ू आमच्या पेिा खालच्या उांचीविच्या
झाडाचां े शेंडे, आमच्या पातळीविच्या झाडाच्ां या फाद्यां ा व पािाचां े पसािे ति मोठ्या उांच झाडाचां े प्रचडां मोठे
बांधु े... पहावे नततके िेत्रसख
ु होते. मी तिी जे नदसतांय त्यावि खश
ु होते पण आमच्या गाईडबाई आम्हाला
नतर्च र्ाांबू द्यायला तयाि िव्हत्या. आम्ही इकडे नतकडे पहात होतो तोवि त्या २ वेळा नसमेंटच्या
िस्त्यावरूि चालाव्यात नततक्या आिामात पनहल्या झल
ु ावरूि पनलकडे भिाभि जाऊि पित
ु णारया पल
आल्या होत्या. आम्हाला त्या पल
ु ावरूि पनलकडे जातािा कोणती काळजी घ्यायची ते साांगिू पहाता पहाता
त्या पिु ः पनलकडे गेल्या व दसु रया प्लॅटफॉमावि उभे िाहूि ओिडूि आम्हाला बोलावू लागल्या.

आत्ता कुठे आम्हा सगळ्याांचे लि इन्काटेिाच्या प्रनसद्ध कॅ िॉपी कडे
वळले. २००५ साली पयाटकाांसाठी तयाि के लेल्या कॅ िॉपीवरूि आम्ही
जनमिीपासूि समु ािे १०० फूट उांचीवरूि झाडाांच्या वरूि चालणाि होतो
या कल्पिेतच इर्े पोहोचण्यापवू ी खपू निल वाटत होतां. पण आता प्रत्यि
ती कसित किायची म्हणजे निलपेिा भीतीच जास्त वाटायला लागली.
सिु निततेची पणू ातया काळजी घेऊिच या कॅ िॉपीची बाांधणी के लेली आहे.
जगातली सवाात मोठी व सिु नित अशी ही कॅ िॉपी एकांदि ३४४ मीटि
लाांबीची आहे. दोि भक्कम टॉविच्या मध्ये सहा पूल व आठ प्लॅटफॉमा
आहेत. उत्तम सामाि वापरूि बिवलेल्या उभ्या समाांति जाळीच्या मध्ये
पाय ठे वण्यासाठी ठोकलेल्या आडव्या फळ्याांवरूि हळूहळू चालत
पढु च्या फलाटाकडे आम्हाला पोहोचायचे होते.

“दोन्हीबाजांच्ु या जाळीच्या विच्या कडेला घट्ट पकडूि खालच्या लाकडी फळीवि पाय
ठे विू चालायचे, कोणत्याही परिनस्र्तीत डाव्या उजव्या बाजल
ू ा झक
ु ायचे िाही, जाळी
स्वतःपासिू दिू किायची िाही, मध्ये र्ाांबायचे िाही”गाईडबाईच्या
ां सचू िा चालू होत्याच. सगळे
जण त्या ऎकण्यापेिा “इर्िू कसे पळूि जाता येईल?”याच नवचािात गका होते. तेवढ्यात
गाईडबाईच्या
ां सचू िा रिपीट करूि हे बघताबघता दसु रया फलाटावि पोहोचलेही. मी पण देवाचे
िाव घेतले एकदा ह्याांच्याकडे बनघतले व कॅ िॉपीच्या पनहल्या पल
ु ावि पाउल टाकले.
पायाखालच्या फळ्या पावसािे व उांचाविच्या झाडावरूि गळूि पडणारया उांबिाच्या जातीच्या
फुटलेल्या फळाांिी व पिाांच्या प्रातनवाधीिे बळ
ु बळ
ु ीत झालेल्या होत्या. गाईड्बाईिीां आमच्या
आधी फळ्याांवरूि जाऊि त्या फळ्या बरयापैकी स्वच्छ किण्याचा प्रयत्ि के ला होता, तिीही
ि घसिता ताठपणे चालण्यासाठी मला बिे च प्रयत्ि किावे लागले. त्यातच िजिही खाली
जनमिीकडे गेली. मग काय! पाय लटपटणे आणखीच जोिात!

कसेबसे १९-२० मीटिचे अांति कापले व ‘नजतां मया’ अशा आनवभाावात दसु रया
फलाटावि पोहोचले. तोही यलो मोंबीिच्याच आधािािे उभा होता. आता मी धीट
झाल्यासािखी त्या फलाटवि नफिणे, आजबू ाजचू ी झाडे पहाणे, पिी नििीिण किणे
असल्या ‘ व्हीआयपी ’ लीलाही किायला लागले. तेवढ्यात दसु रया पल
ु ावि जायची
वेळ आली व बघताबघता पढु चे पाच पल
ू कधी ओलाांडले कळलेही िाही. मधले
दोि पल
ू खपू च लाांब म्हणजे ३६ व ४१ मीटिच्या जवळपास होते पण तोवि त्या
झल
ु ाांवरूि चालण्याची यक्त
ु ी समजली होती व सवयही झाली होती.
ु णारया पल
आणखी एक फिक लिात आला. िदीविचा नकांवा िस्त्याविचा खूप उांचीविच्या
हलत्या पल
ु ावरूि चालणे व हे पल
ू पाि किणे ह्यात मख्ु य फिक पल
ु ावरूि खाली
नदसणारया दृश्यामध्ये होता. िदीविच्या काय नकांवा िस्त्याविच्या काय पल
ु ावरूि र्ेट
आपण नकती उांचावरूि चालतोय हे कळते व जास्त भीती वाटते.

इर्े कॅ िॉपीवरूि खाली बनघतले ति र्ोड्याश्याच उांचीवि झाडाांचे शेंडे व
पािाांचा पसािा नदसतो, जनमिीचे दशाि जवळपास िाहीच. त्यामळ
ु े उांचीची भीती
खपू च कमी वाटते व आपण मजेत सगळे पल
ू पाि कितो. सहा पल
ु ाांच्या िांति खिति
आता सातव्या पल
ु ापनलकडे जाण्याची इच्छा िव््ती. पण समोरूि खणु ावणािे री
हाउस र्ाांबूही देत िव्हते. हा पल
ू ओलाांडूि गेले ति पितही त्याच पुलावरूि यायला
हवे होते कािण खाली उतिण्याचा नजिा सहाव्या पुलािांति होता. री हाऊस हा ‘डेड
एांडच’ होता म्हणािा त्या कॅ िॉपीचा! शेवटी दमलेल्या पायाांिा ‘िांति आिाम
देण्याचां’ आर्श्ासि देऊि समोि असलेला सातवा पूलही पाि के ला व झाडावि
बाांधलेल्या री हाऊसमध्ये र्ोडावेळ बसण्याची गांमत अिुभवलीच. पित येऊि
१०० फूटाांचे नजिे उतरूि खाली आलो. आजपयंत असले कुठलेही साहस ि
के लेल्या मला हा अिभु व फािच नवलिण व आिदां ाचा होता.

आता यापढु चा आमचा प्रोग्रॅम जेवणािांति ‘सॅडां ओव्हल ’या
तळ्यातील बोनटांगचा होता. उतित्या निसिड्या पायरयाांवरूि उतरूि
िदीतील िावेत बसूि आम्ही र्ोड्याश्या अांतिाविच्या ताांबोपाटाच्या िाष्रीय
जांगलात गेलो. िदीकाठ सोडूि आम्ही वेगवेगळ्या उांचीच्या झाडाांच्या ‘टेिा
फमाा ’ या भागातूि व आजबु ाजचू ी झाडे, विश्ी पहात अांदाजे एक तासभि
चाललो. िक
ु ताच पाऊस पडूि गेला होता त्यामळ
ु े वाताविण खपू च
आल्हाददायक होते. जांगलातला फे िफटका सांपविू आम्ही ‘सॅडां ओव्हल ’
लेकपाशी पोहोचलो. पन्ु हा निसिडा िस्ता उतिणे भाग होते. पण आता जिा
जिा सवय झाली होती. गढूळसि पाणी उन्हात चमकत होते व आमच्यासाठी
६-७ माणसे बसू शकतील इतक्या छोट्या िावा पाण्यावि डुलत आमची
वाट पहात होत्या. ४-५ पावले पाण्यातिू चालिू च यावेळी िावेत बसलो.

िावाड्यािे लाांबलचक बाांबू पाण्यात िोवला अि आम्ही तळ्याच्या
मध्यात पोहोचलो. तसे तळे खपू मोठे होते असे िाही पण मधोमध
असलेल्या जमीिीच्या उांचवट्याला व त्यावि असणारया झाडािां ा वळसे
घेऊि जात होते. पाणी भिपिू खोल असावे असे त्यात िोवल्याजाणारया
बाांबमू ळ
ु े वाटत होते. काठाविची झाडे आपले प्रनतनबांब पहात होती.
आमच्या िावेच्या पाण्यात नशिण्यािे पाण्याच्या पृष्ठभागावि जे तिांग उठत
होते त्यावि उन्हाचे छोटे छोटे कवडसे िाचत होते. िावा हळूहळू काठ सोडूि
पाण्यात नशिल्या. एक वळण घेतले व समोि नदसणािे दृश्यच बदलले.

तळ्याच्या दसु रया काठावि बिीच झाडे
दाटीवाटीिे आपापला फाद्यां ाचां ा व पािाचां ा पसािा
साांभाळूि उभी होती. दरू
ू ि त्यावि निळ्या,
नपवळ्या िांगाांची फुले फुलली असावीत असे
नदसत होते. जसजसे त्या झाडाांच्या जवळ जाऊ
लागलो तसतशी त्या फुलाचां ी हलचाल होतेय
असे नदसायला लागले. खपू च आश्चया वाटू
लागले. आणखी जवळ जाताच चक्क फुलाांच्या
ऐवजी नपवळे, निळे पांख असणािे अनतशय सांदु ि
पिी हालचाल कित होते असे नदसले. दरू
ू ि
नदसणारया फुलाांच्या जागी पिी असलेले पाहूि
खपू गांमत वाटली.

लाल माि, निळे , नहिवे, नपवळे िांग असलेले मॅकॉ जातीचे पिी कळप करूि
झाडाांवि बसलेले होते. हे पिी नदसायला अनतशय सांदु ि आहेत. ते फळे , शेंगातल्या
नबया, झाडाांच्या साली वगैिे खातात. पोषक द्रव्याांबिोबि नवषािी द्रव्येही त्याांच्या पोटात
जातात. ती पचवण्यासाठी ते त्याांच्याबिोबिच मातीही खातात म्हणे! अचािकपणे त्या
पिाचां ा मडू बदलला व भूिािा करूि सगळा र्वा उडूि गेला. आम्हीही पढु च्या वळणावि
पोहोचलो. नतर्े िाखाडी माि असलेले, तपनकिी डोळ्याांचे, के शिी पांखाांिा काळी
झालि असणािे , डोक्यावि टोकदाि तपनकिी तुिे अस्णािे हॉटझीि जातीचे पिी आमची
वाटच पहात होते. हे पिी झाडाांच्या खोडाच्या िांगाशी बिे चसे साम्य असणािे असल्यािे
दरू
ू ि लिात येत िाहीत. हे ही नदसतात छाि पण त्याचा वास मात्र खपू च घाण आहे.
पणू ा शाकाहािी असिू ही त्याांच्या चयापचय नक्रयेतिू बाहेि पडणारया वायचू ा तो वास
असतो. यानशवाय काळे कॅ मिस, हनमगां बडास ति नकती पानहले याची गणतीच िाही.

तळ्याच्या पाण्यात मासेही भिपिू होते. दोि तास तिी आम्ही
कधी झाडाांच्या कमािी खालिू ति कधी छोट्याश्या बोगद्यातिू
िावेतूि नफित होतो. खपू आिांद देणािा अिुभव मिात साठविू
आम्ही पित आमच्या खोलीत आलो.
िात्री पित एकदा िदीतूि िात्रीचे प्राणी शोधण्याची मोनहम
झाली. पाांढिे घुबड पहायला नमळाले. ज्याच्या िसु त्या स्पशाािेही
समोिचा प्राणी मिे ल इतका नवषािी बेडूकही बघायला नमळाला.
पित पन्ु हा अगतु ी वगैिे मांडळींची गाठभेट झाली. आता नतर्ला
परिसि परिचयाचा झाला होता. त्यामळ
ु े िात्रीच्या चाांदण्यात
िदीपयंत फे िफटकाही मारूि झाला.

सकाळी उठल्यावि पनहले काम दोि नदवस आमच्या पायाशी
जळ
ु विू घेणािे गमबटू पित किणे हे होते. आपल्याला एकादी गोष्ट
उपयोगी पडते तोविच ती हवी असते. गमबटू ाांचेही तसेच. नचखलािे
माखलेले आमचे गमबटू हातात धरूि कसे काय ऑनफसपयंत न्यायचे
असा प्रश्न साहनजकच डोक्यात आला. पण सकाळी चहाच्या वेळी
जमलो तेंव्हा बटू फक्त खोलीच्या बाहेि ठे वायचेत असे कळले व हायसे
वाटले. तोच दसु िा प्रश्न मिात आला की इतके सािे बटू आता पित
स्वच्छ कसे किणाि? आम्हाला आमची उत्सक
ु ता स्वस्र् बसू देईिा.
आम्ही आमचे बटू घेऊि जाणारया सेवका मागोमाग गेलोच.

एका नतिक्या सळईत बटू अडकविू त्यावि जोिाचा
पाण्याचा व हवेचा फवािा मािण्याची सोय पानहली. पाच
नमनिटात बटू काळे शाि व िवीि पाहुण्याांच्या स्वागतासाठी
सज्ज! सकाळीच आम्ही आमचा मक्ु काम हलविू
कुझकोला पित जाणाि होतो. इर्े येतािा यावेसे मिापासिू
वाटत िव्हते तसेच जातािाही जावेसे वाटत िव्हते.
नतर्ल्या सवा सेवकाांिा व आमच्या गाईडबाईिाां धन्यवाद
देऊि आम्ही पितीच्या मागााकडे वळलो.

पित ताांबोपाटा िदीतला पितीचा प्रवास सरू
ु झाला तिी िजि मात्र
पित पित‘ इक
ां ाटेिा ’लॉजकडे वळत होती. एखाद्या नठकाणी जाऊि एक
सद्ध
ु ा वस्तचू ी खिे दी झाली िाही अशी ही पनहलीच वेळ असावी. दिवेळी
खिे दीमळ
ु े बॅगा जड होतात. यावेळी मि जड झालां होतां! कशािे ते साांगू?
आयष्ु यात कल्पिेतही ि आलेलां साहस, जांगलातले वास्तव्य, अगतु ींचा
सहवास, शांभि फूट उांचीवरूि डोंबारयासािखे झुलत्या पल
ु ावरूि
चालणे, अद्भुत नकमया दाखवणािी झाडे, नवनवध पिी... यातलां सगळां
सगळां मिात भरूि िानहलां होतां म्हणूि. काही म्हणता काहीही नवसिणे
शक्य िाही.
(पर्ु वप्रसिद्धी: ‘मेनका जल
ु ै २०१६’)

सफारी इन माबल
ु ा
मी जात्याच भित्री असल्याने दभिण आभिके ला जायचे
टाळत होते. पण पूर्वी एका स्नेह्ाांकडून ऐकलेले आभिकन
सफारीचे र्वणणन मोहही पाडत होते. िलां मोठ्ठां भिर्वार, उांच उांच
गर्वत, मक्त
ु जांगली प्राणी आभण आपण मात्र उघड्या मोकळ्या
जीपमध्ये ही कल्पना जरी रम्य असली तरी मला फारिी
आकर्णक र्वाटत नव्हती. ह्ाांना मात्र मनापासनू तेथे जायचे होते,
म्हणनू आम्ही जोहान्सबगण र्व के पटाऊन हा िाग “भबग फाईर्व”
बघण्यासाठी भनर्वडला.

जोहान्सबगण जरी आमच्या सहलीतले पभहले भठकाण होते तरी तेथे न रहाता जर्वळच्याच
’सनभसटी’मध्ये रहाणे सगळे पसांत करतात. त्याप्रमाणे िहरात भफरून आम्हीही तेथेच गेलो. सनभसटीचे
र्वणणन भमस र्वल्डण, भमस यभु नव्हसण स्पर्ाांमळ
ु े ऐकले होते. क्र्वभचत टीव्हीर्वर पाभहलेही होते. पण प्रत्यिात
’हॉटेल भनसगण साभन्नध्यात होते’ एर्वढे सोडल्यास भर्विेर् र्वेगळे काही र्वाटले नाही. हॉटेल्स छान होती,
’भबग ५’ चां आभस्तत्र्व भतथल्या सजार्वटीत ठायी ठायी भदसत होतां. छोटे छोटे खरे र्व कृ भत्रम र्बर्बे,
जांगलातली पायर्वाट, (कृ भत्रम) लाटा उसळणारी तळी, कारांजी याांची िोिा हत्ती, भसांहाांच्या पतु ळ्याांनी
अभर्कच र्वाढर्वली होती. ठराभर्वक र्वेळी हत्तींच्या पाठीमागनू र्रू सोडला जायचा, हत्तींचे चीत्कार,
भसांहाच्या डरकाळ्या र्व माकडाांचे ओरडणे ऐकू यायचे. मजा र्वाटली.

सनभसटी मध्ये कॅ भसनो असणे आर्वश्यकच.
भकांबहुना कुणी कॅ भसनोमध्ये खेळायला र्व भबग फाइर्व
पाहायला तर कुणी र्वीकएांड साजरा करायला भतथे
येतात.

त्यामळ
ु े आम्हालाही खेळण्याची नाही
तरी भतथली गांमत पहाण्याची उत्सक
ु ता
होतीच. जगु ाराच्या अड्ड्यामध्ये जायला
मन र्जार्वत नव्हतां.

त्याचर्वेळी आतला एकांदर कोलाहल, हसण्याचे आर्वाज बाहेर थाांबहू ी देत नव्हते.

कॅ भसनोच्या जर्वळ गेलो तर बाहेरच दरर्वाजापािी (खोट्या) नाण्याांची रास
एका सोनेरी घड्यातनू खाली जभमनीर्वर ओतली जाते आहे असे दृश्य होते
आभण त्यार्वर प्रकािाचा झोत असा काही कोन सार्नू पडत होता की ती रास
खरीच र्वाटार्वी. आपली लक्ष्मीची मतू ीच काय ती कमी होती. भदव्याांची
रोर्णाई, आजबु ाजचू ी बाग, आत बाहेर करणार्या लोकाांची लगबग, आभण
एकांदर र्वातार्वरणातील उत्साह आम्हालाही खेचनू आत घेऊन गेला. इथे
आमचे पासपोटण आम्ही उतरलेल्या हॉटेलच्या ताब्यात असल्याने
मलेभियासारखी त्याची तपासणी नव्हती. फक्त दारार्वर आमचा खोली नांबर
भर्वचारला. आत पाऊल टाकताच भसगारे ट, सेंट, र्व दारूचा एकच सांभमश्र र्वास
नाकात घसु ला. भर्वभर्वर् रांगसांगतीचे कपडे ल्यालेली भर्वभर्वर् देिातली माणसे
िान हरपनू खेळण्यात मग्न होती.

प्रिस्त जागेत िरपरू खेळण्याची यांत्रे असलेले कॅ भसनो र्वातानक
ु ू भलत, रांगीबेरांगी भदव्याांच्या
प्रकािझोतानां ी नसु ते झगमगत होते॰ प्रत्येक यत्रां ात माणसे आपापली नाणी- खोटे भिक्के सारून, खटके
ओढून आपापले निीब आजमार्वनू बघत होती. त्या यांत्रातनू कर्ी नाणी पडलीच तर र्वेड्यासारखी ओरडत
होती, नाचत होती, एकमेकानां ा भमठया मारत होती... अगदी जल्लोर्ाचे र्वातार्वरण होते सगळीकडे. कुठे
खटके दाबायची यांत्रे होती तर कुठे िली मोठी चक्रे एका छोट्या गोळ्याला गरागरा भफरर्वत होती, कुठे पत्तयाचां े
सराईत हातातनू र्वाटप चाललेले होते. पत्ते र्वाटणार्या हाताांची सफाई अर्वणणनीय होती. आकर्णक
गणर्वेिातील कमणचारी, त्याचां े पत्ते हाताळताना होणारी हाताचां ी सराईत हलचाल, रांगर्वलेली नखे आभण सबु क
हात अगदी नजर भखळर्वनू ठे र्वत होते. सगळीकडे लक्ष्मीचा खळखळाट ऐकू येत होता. आपल्याला जरी हे
सगळे बघायचा कांटाळा आला तरी खेळणारे मात्र अगदी तल्लीनतेने खेळत होते. खाणेभपणे, भसगरे ट,
र्वारुणीचे घटु के - सगळे भतथेच, त्या यत्रां देर्वासमोर बसनू च.

आमच्यासारख्या बघ्यालाही आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी काही भिक्के फुकट देण्याचे प्रलोिन
कॅ भसनोचे कमणचारी सतत दाखर्वत होते. आपण ते घेऊन जर एखाद्या खेळाकडे म्हणजे आपल्याला खेळायला
सोप्या अिा खटक्याच्या खेळाकडे गेलो आभण थोड्या र्वेळातच कांटाळून भनघालो तर त्या यांत्राकडे इतर
मांडळी अगदी र्ार्वत सटु ायची. प्रथम असे का ते कळलेच नाही. मग समजले की, आपल्यासारख्या भबभगनरचे
निीब त्या लोकाांना लािते म्हणे! सगळे र्वातार्वरण जरी खपू आकर्णक असले तरी भसगारे टचा र्व दारूचा
र्वास आम्हाला फारर्वेळ भतथे थाांबू देईना. मोकळ्या हर्वेत आल्यार्वर बरे र्वाटले.
कॅ भसनोची सजार्वट आतनू होती तिीच बाहेरूनही खपू कलात्मक होती. प्रत्येक कॅ भसनोबाहेर छान बाग
होती. िोिेची झाडे, फुलझाडे याांची रांगसांगती अगदी नजर भखळर्वनू ठे र्वत होती. भदव्याांच्या खाांबार्वर र्वेलींचे
झोपाळे करून त्यार्वर भर्वभर्वर् पिी बसर्वले होते. छान सगां ीत होते. झाडार्वां र माकडे उड्या मारत होती. कोणी
खाऊ भदला तर पटकन उतरून परत जात होती. भनसगाणच्या प्रसन्न साभन्नध्यात प्रर्वासी खाद्य पेयाचां ा आस्र्वाद
घेत होते. सगळे पहाता पहाता दोन भदर्वस कसे गेले कळले सद्ध
ु ा नाही.

आपल्या जगतसांदु र्या भजथे उतरल्या होत्या त्या भठकाणी आम्ही जाऊन
आलो, राभहलो याचा आनांद होताच पण आता पढु चे र्वेर् लागले होते ते
सोन्याच्या खाणीचे आभण माबल
ु ा लॉजचे. त्यासाठी परत मक्ु काम
जोहान्सबगण!
आलो त्या भदर्विी जो’बगणचा काही िाग पाभहला होता. उरलेला
सनभसटीहून माबल
ु ाकडे जाताना. र्वाटेमध्ये सोन्याची खाण! अपेिेप्रमाणे ती
गार्वापासनू दरू होती, पण भनजणन िागात नव्हती. एक दोन मस्त रे स्टॉरांट्स,
िेजारीच मल
ु ाांसाठी करमणक
ू कें द्र, रोलर कोस्टर, ररझॉट्णस याांनी ही ’गोल्ड
रीफ भसटी’ गजबजली होती. अथाणतच सर्वाांचा कें द्रभबांदू म्हणजे गोल्ड माईन.
सोन्याचे आकर्णण आम्हा िारतीयाांइतके च परदेिीयाांनाही र्वाटते. त्यामळ
ु े
लहान मल
ु ाांच्या खेळण्याांमध्ये न रमता मांडळी सोन्याच्या खाणीकडे र्वळली.

खाणीत प्रर्वेि करण्याचा रस्ता सव्ु हेनीर िॉपमर्नू होता. गोल्डरीफचा ट्रेडमाकण
असणार्या तबकड्या, टी िटणस, की चेन्स अिा अगभणत र्वस्तू भर्वक्रीसाठी माांडून
ठे र्वलेल्या होत्या. त्यातील १-२ गोष्टी खरे दीकरून र्वळलो. एका िल्यामोठ्या लोखांडी
कमानीने आमचे स्र्वागत के ले. सोन्याच्या खाणीचे प्रर्वेि द्वार लोखांडाचे आहे याची गांमत
र्वाटली. मी तर अिाप्रकारची खाण प्रथमच पहात होते. त्यामळ
ु े सगळ्याच गोष्टींचे मला
कुतहू ल र्वाटत होते. माईन बघायची असेल तर फक्त गाइडेड टूरच घेता येते. स्थाभनक
गाईडने आत कोणती काळजी घेणे आर्वश्यक आहे ते साांभगतल्यार्वर गांमत-जांमत करणारी
मांडळी जरा गांिीर झाली. अन जेव्हाां आम्ही हेल्मेट घालून र्व हातात टॉचण घेऊन भपांजरार्वजा
भलफ्टमध्ये भिरलो तेव्हा भलफ्टची एकांदर अर्वस्था पाहून हे गाांिीयण अभर्कच र्वाढले.
आपण जभमनीखाली २२० ते २५० मीटर जाणार आहोत हे कळल्यार्वर तर बोलतीच बांद
झाली.

थोडेसे खाली जातोय तोच भलफ्टच्या बाहेरच्या बाजनू े प्रथम पाणी
भठबकण्याचा र्व नांतर भिांतीर्वरून पाणी ओघळण्याचा आर्वाज यायला
लागला. क्र्वभचत तर्ु ारही अांगार्वर उडले, कानाांत दडे बसले, अांर्ार
र्वाढायला लागला. भमणभमणत्या उजेडात भलफ्ट जास्तच जनु ाट र्वाटत होती.
भतचा र्वाढत जाणारा आर्वाज अांगार्वर काटा आणत होता. कर्ी बाहेर पडतोय
असे झाले होते. तोच मोठा आर्वाज करून, एक लहानसा गचका देत भलफ्ट
थाांबली. ‘चला, सटु लो!’ म्हणत भलफ्ट मर्नू बाहेर पडलो ते काळोखी
ियु ारात! िुयार पाभहल्यार्वर तर अगोदरची भलफ्टच बरी र्वाटायला लागली.
ियु ार भमणभमणत्या उजेडाचे, जेमतेम ७-८ फूट उांची असलेले र्व एकार्वेळी
२-३ माणसे जाऊ िकतील असे होते. पायाखालची जमीन टणक र्व खपू च
खडबडीत असल्याचे बटु ाांच्या तळव्यातनू ही पायाला जाणर्वत होते.

त्या खडबडीत ियु ारातून आम्ही जभमनीखाली २५० मीटरर्वर चालत होतो ही
कल्पनाही फारिी आकर्णक नव्हती. तसेही उष्णता आभण ताज्या हर्वेच्या अिार्वामळ
ु े
आपल्याला इथे २० भमभनटाांपेिा जास्त थाांबू देत नाहीतच. जरी हर्वेचा दाब र्व प्रर्वाह
भनयांभत्रत के ले असले तरी आद्रणतेमळ
ु े फार र्वेळ थाांबणे त्रासदायकच होते. या पररभस्थतीत
राहून सोने काय भकांर्वा कोळसा काय खणनू काढणार्याांना माझे ितिः प्रणाम! या
ियु ारात भठकभठकाणी र्वेगर्वेगळी हत्यारे , डायनामाईट्स, भर्वजेचे जनरे टर सेट्स,
खाणीतनू भनघणारे दगड र्वाहून नेण्यासाठी भजने, रस्ते, गाड्या ठे र्वलेले होते. काही
भठकाणी पतु ळे तर काही प्रात्यभिके दाखभर्वण्यासाठी कामगारही होते. कर्ी
भमणभमणत्या उजेडात तर कर्ी टॉचणच्या प्रकािात आम्ही हे सारे पहात होतो. डोळे
सरार्वले अन आपण जभमनीखाली आहोत हेच भर्वसरायला झाले.

सगळे जण बघण्यात एर्वढे रमलो की गाईडने
“आता परत भफरूया” म्हटल्यार्वर “एर्वढ्यातच?”
अिीच सगळ्याांची प्रभतभक्रया झाली. पण िेर्वटी
भलफ्टपािी जेव्हा “ही खाण मळ
ु ात १००० मीटर
खोल होती, पण आता ३०० मीटरच्या खाली पाणी
िरलेले असल्याने बांद आहे” असे कळले तेव्हा
उगीचच पायाखालची जमीन हलते आहे असा िास
होऊन कर्ी र्वर उघड्यार्वर जातो असे झाले. परत
त्या भलफ्टचा प्रर्वास सरू
ु झाला. भलफ्ट र्वर येताना
जास्तच आर्वाज करते र्व भतच्या र्वेगाने िींतीर्वरून
ओघळणारे पाणी जास्त जोरात आम्हाला भिजर्वते
आहे हेही अनिु र्वायला भमळाले.

र्वर येऊन मोकळा श्वास घेतल्यार्वर खपू बरे र्वाटले.
िद्ध
ु ् हर्वेची महती अिा र्वेळी प्रकर्ाणने जाणर्वते.
खाणीतनू भमळणारां सोनां, दगड, र्वाळू र्व इतर र्ातांपू ासून
र्वेगळां करून िद्ध
ु करतात. भर्वतळर्वनू त्यापासून ठोकळे
तसेच भचपा बनर्वण्यापयांत काय काय प्रभक्रया के ल्या
जातात याचे प्रात्यभिक िेजारच्याच खोलीत चालू
होते. १० भकलो सोन्याची ढेप खास हात लार्वण्यासाठी
ठे र्वली होती. सर्वणजण त्याला कुरर्वाळत होते हे पाहून
माझाही र्ीर चेपला र्व मग मीही माझे हात पार्वन करून
घेतले. १-२ ग्रॅम पासनू फारतर १० ग्रॅम पयणत सोने
हातात घेणारे माझे हातच त्याभदर्विी सोन्याचे झाले.

सोने पाहून झाल्यार्वर आमच्या गाड्या मख्ु य मक्ु कामाकडे भनघाल्या.
गेम सफारीबद्दलची माझी कल्पना म्हणजे जांगल, त्यातले प्राणी आभण
त्याांना बघण्यासाठी तफ
ु ान र्वेगाने र्ार्वणारी जीप. म्हणून या मक्ु कामासाठी
मी नाखूर् होते. जो’बगणपासनू समु ारे अडीच तासाचा प्रर्वास. र्वाटेत कुठे
र्वस्ती तर कुठे डोंगर, मोकळी जागा. र्वाटेत दरू र्वर काही खाणीही भदसू
लागल्या. त्या खाणीतनू बाहेर टाकलेल्या मातीचे, दगडाांचे ढीग उन्हात
चमकत होते. पण जांगलाचे अन प्राण्याांचे नार्व नव्हते. िेर्वटच्या अध्याण
तासात भचत्र एकदम बदलले. रस्त्याच्या कडेने झाडे भदसायला लागली,
लाांब भदसणारे डोंगर जर्वळ आले, र्वळणे र्वळणे घेत आम्ही ’माबल
ु ा लॉज’
मक्ु कामी पोहचलो.

आमची गाडी भतथे पोहोचताच आभदर्वासी र्वेर्ातल्या एका
माणसाने जोरजोरात ढोल र्वाजर्वायला सरुु र्वात के ली. प्रर्वेिालाच
कमान र्व मागे मोकळे अांगण होते. आम्हाला ‘सस्ु र्वागतम’् म्हणायला
आभदर्वासी र्वेर्ातील कमणचारी हजर होते. ओले टॉर्वेल र्व सरबताचे
ग्लास हातात देऊन कमरे त र्वाकून् त्याांनी सर्वाांचे स्र्वागत के ले. त्या गरम
र्व भचकभचक्या हर्वेत ओले टॉर्वेल र्व कोमट पण टेस्टी सरबत खपू च
छान र्वाटले. आत्तापयांतच्या प्रर्वासाचा थकर्वा कुठे च्या कुठे पळून गेला.
ररसेप्िन हॉलमध्ये सर्वण आर्भु नक सोयी असल्या तरी सजार्वट मात्र
जांगलातल्या र्वातार्वरणाला साजेिी होती. समोरच छोटसां तळां त्यार्वर
सबु क पल
ू , मागे सर्वणत्र झाडे र्व भनर्वासी खोल्याांचे पांजु के .

र्वॉटरबगण डोंगराच्या पररसरात भलम्पोपो प्रॉभर्वन्समध्ये १२, ००० हेक्टर
आर्वारात हे लॉज आहे. अनेक छोट्या छोट्या झोपड्या र्व ३-४ कॉन्फरन्स
हॉल असणारे हे लॉज भनसगाणिी पणू ण एकरूप झालेले आहे. बर्याचिा
खोल्या एकमजली, क्र्वभचत एखादी इमारत दमु जली. खोल्या गटागटातां
भर्विागलेल्या पण एकमेकाांपासनू दरू दरू आहेत. मर्े मर्े पायर्वाट, मोठी मोठी
झाडे र्व गडु घ्याइतके गर्वत होते. भदर्वे अगदी मदां होते. झाडार्वां र भदर्वसा
र्वेगर्वेगळे पिी तर रात्री र्वटर्वाघळे भदसली. भदर्वसिर र्वेगेर्वेगळ्या आर्वाजात
र्वेगर्वेगळे राग आळर्वत असलेल्या पिाांना रात्री रातभकड्याांनी छान ‘भकरण रण’
सांगीताची साथ भदली होती.

आमची खोली ररसेप्िन हॉलपासनू दरू , सगळयात िेर्वटच्या एका दमु जली इमारतीच्या
तळमजल्यार्वर एका टोकाला होती. आम्ही दोघे सोडल्यास इतर कोणीच त्या इमारतीत र्वस्तीला नव्हते
हे लिात आल्यार्वर र्व आजबु ाजचू े उांच उांच गर्वत पाहून मलातर पळून जार्वेसे र्वाटत होते. पण जाणार
कुठे ? िेर्वटी जीर्व मठु ीत र्रून २ भदर्वस काढणे िाग होते. खोलीत आर्भु नक सोयी तिा मयाणभदतच
होत्या. दारासमोरच्या भिांतीर्वरला िला मोठा पडदा ’मागे काहीतरी आहे’ हे दिणर्वीत होता. तो
उघडताच एक मोकळा व्हराांडा “र्वनराईची िोिा बघायला या” म्हणनू बोलार्वीत होता. व्हराांड्याला
कठडा र्वगैरे नव्हताच पक्त गर्वतात भिरणार्या ३-४ पायर्या होत्या. अांर्ार पडेपयांत मजा र्वाटली, पण
नांतर मात्र भबग ५ पैकी कोण येईल सोबतीला याची िीती र्वाटू लागली. जेर्वणाची र्वेळ झाल्याची बातमी
हर्वेत दरर्वळणार्या मसाल्याांच्या र्वासाने र्व ररकाम्या पोटाने करून भदली तसा आम्ही आमचा मोचाण
जेर्वणघराकडे र्वळर्वला.

आल्या आल्याच सग्रु ास पगां तीचा बेत होता – खास ’भबग ५’ च्या देखरेखीखाली! जेर्वणगृहाच्या
भिांतींर्वरून ते पाहुण्याांकडॆ लि ठे ऊन होते. सजार्वट भर्वभर्वर् प्राण्याांची मांडु की, कातडी, भिांगे र्वापरून के लेली
होती, उजेडही आर्वश्यकते इतकाच. आभिकन पदाथण जेर्वणात होतेच पण इतरही चभर्वष्ट पदाथाांची रे लचेल
होती. पदाथाांच्या चर्वी थोड्याश्या पररभचत र्वाटत होत्या म्हणनू चौकिी के ली तर मुख्य आचारी िारतीय
असल्याचे समजले. नसु त्या र्वासानेच ’घरे ल’ू र्वाटले. हॉटेलचे कमणचारी प्रत्येक भठकाणी हसनू प्रेमाने स्र्वागत
करत होते. भनग्रो नेहमी उग्र चेहर्े याचे असतात ही माझी कल्पना एका िणात भर्वरून गेली.

इथपयांत सगळे कसे मस्त होते. पण “पभहली तीन
तासाांची सहल सांध्याकाळी आहे, खोलीत जाऊन थोडार्वेळ
भर्वश्राांती घेऊन सफारीसाठी तयार रहा” असा गाईडचा आदेि
ऐकताच माझ्या पोटात गोळाच आला. जेर्वण अांगार्वर आले
होते त्यामळ
ु े पाय आपोआप खोलीकडे र्वळले. सफरीला
जायची िीती जास्त का खोलीत एकटीने बसायची िीती
जास्त हेच समजत नव्हते. िेर्वटी बाहेर जाऊन पहाणेच पसांत
के ले. १०-१२ जीपचा ताांडा लॉज समोर उिा होता॰ ५-७ फूट
उांचीच्या, ६ ते ८ चाकाांच्या, भहरर्वट रांगाच्या, ९ जणाांच्या
बसण्याची व्यर्वस्था असणार्या उघड्या टपाच्या जीपकडे
पाहूनच जीर्व दडपला.

र्वर चढून बसायचा कस हा प्रश्न फक्त माझ्या मनात आला नाही, तर सगळे च या भर्वचारात भदसले.
या जीपमध्ये ९ प्रर्वासी तीन चढत्या बाकाांर्वर बसतात त्यामळ
ु े कोणत्याही सीटर्वरून सगळीकडचे दृश्य
स्पष्ट भदसते. त्याांचे चालक असे भर्प्पाड की, िणिर त्याांचीच िीती र्वाटार्वी. रांगाने काळे कभिन्न, उांची
६ फुटाांपेिा जास्त, मजबतू बाांर्ा असणारे असे असले तरी पण त्याांचे भर्वनम्र बोलणे, हसणे, मदतीचा
हात पढु े करणे सारे च प्रसन्न करणारे होते. सगळ्याांनाच जीपमध्ये चढायला चालकाची मदत लागली.
आमच्या जीपमध्ये आम्ही फक्त ६ जणच होतो. कसे चढायचे, कुठे पाय ठे र्वला तर चढणे सोईचे होईल
याचा भर्वचार माझ्या मनात चालू असताना जीपच्या चालकाने मला जीप मर्ल्या सगळ्यात उांच
बाकार्वर कर्ी टाकले तेच कळले नाही. जीपमध्ये सगळे बसल्यार्वर एका रें जरने प्रत्येक चालकाजर्वळ
एक एक बांदक
ू र्व तीन तीन गोळ्या भदल्यार्वर त्याची नोंद के ली. एकांदर रागरांग पाहता मला खोलीत
परत पळून जार्वे असे फार र्वाटू लागले. तेर्वढ्यात जीपचा ताांडा चालू लागला.

लॉजच्या आर्वारातून बाहेर पडताच परुु र्िर
उांचीचे भपर्वळे भपर्वळे गर्वत सगळीकडे भदसू
लागले. थोड्या अांतरापयांत एकत्र राहून मग प्रत्येक
चालकाने आपला र्वेगळा मागण स्र्वीकारला.
िोर्वती सर्वणत्र गर्वत र्व आपण त्यात एकटे ह्ा
िीतीने काळजाचा ठोकाच चक
ु ला. चालक मात्र
त्याच्या ठरलेल्या गतीने पढु े गर्वतातल्या रस्त्यात
जीप दामटर्वत होता. िन्नाट र्वारा सटु ला होता,
र्वार्यार्वर डुलणार्या गर्वताच्याही र्वरून लाांबर्वरचे
दृश्य पहाताना िीतीची जागा उत्सक
ु तेने र्व
प्रसन्नतेने कर्ी घेतली कळलेच नाही.

समोर लाल मातीचा कच्चा रस्ता, र्व आजबू ाजल
ू ा नजरे च्या टप्प्यापयांत फक्त रानच रानच भदसत होते.
गर्वत र्व झाडे याखेरीज दसु रां काही नव्हतच
ां . चालक तर मातीच्या खडबडीत रस्त्यार्वां रून र्वेगात गाडी हाणत
होता, पटकन उजर्वी डार्वी र्वळणे घेत होता. १२००० हेक्टरचे रान, त्यात मातीचे रस्ते. ना कुठे भचन्हे, पाट्या
र्वा खणु ा. आपण चक
ु णार तर नाहीना अिी पाल चालक सोडून बाकी प्रत्येकाच्या मनात चक
ु चक
ु ली.
आपापसात तिी कुजबजू ही सरू
ु झाली, आपोआपच िेजारच्या सीटर्वरच्या सोबत्याचे हात घट्ट र्रले गेल.े
त्यात अचानक गाडी थाांबली. समोर पाभहले तर दरू र्वर दोन गेंडे उिे होते. इथे गर्वत थोडे कमी उांच होते
त्यामळ
ु े लगेच आम्ही फोटो काढणे सरू
ु के ले. उदी रांगाचे ४-५ फूट उांचीचे २ गेंडे आम्हाला पाहायला
आमच्याच भदिेने यायला लागले. त्याांचा आकार र्व आभर्विाणर्व बघण्यासारखा होता. आमच्या जीपपासनू
५-६ फूटाांर्वर थाबां नू त्याांनी आमचे भनरीिण सरू
ु के ले. रानातले ते रभहर्वासी र्व आम्ही पाहुणे. आमचे नीट
भनरीिण करून ‘अत्यतां भनरुपद्रर्वी’ असल्याचा भिक्का त्यानां ी पायाखालची जमीन जोरजोरात उकरून
उमटर्वला र्व तोंडाने ‘फुरण रण’ करून ते आमच्या समोरून दसु र्या बाजल
ू ा भनघनू गेले. ते रस्ता ओलाांडून
जाईपयांत आमचा मक्ु काम तेथेच.

रानाच्या सरुु र्वातीसच ते दोघे िेटल्याने त्याांची नेमणक
ू या रानाचे
पहारे करी म्हणनू असार्वी यार्वर आम्हा सर्वाांचे एकमत झाले. गेंडे पणू णपणे
नजरे आड होईपयांत आम्ही एकटक बघत होतो. सरु र्वात तर छान झाली म्हणनू
आम्ही खि
ू ! जीप पढु े भनघाली.
थोडे पढु े जातो तो हररणाांचे र्व झेब्रयाांचे कळप मबु लक प्रमाणात िेटले.
त्याांचे िरपरू फोटो काढून आम्ही पढु े भनघालो. र्वाटेत बबनू , भजराफ, नीलगाई
र्वगैरे मांडळी िेटतच होती. पण अजनू हत्ती र्व जांगलचा राजा भदसले नव्हते.
“आता सायांकाळी पाणर्वठ्यार्वर भसांह भदसतील, कदाभचत लेपडणही
भदसण्याची िक्यता आहे” असे चालक महािय साांगत होते तोच खरण खट्ट
असा आर्वाज करून जीप थाांबली.

आम्हाला र्वाटले हत्तीभबत्ती आला की काय?आमचे कॅ मेरे सरसार्वले
जाणार तोच “गाडी पांचर हाय, टायर बदलायला हर्वा, तर्वा समदे खाली या”
अिी आज्ञा ऐकू आली. सहज सिोर्वती नजर टाकली तर हाके च्या अांतरार्वर
हरणां, नीलगाई, झेब्रे र्व दरू र्वर गेंडे भदसत होते. जर्वळच कुठे तरी गजराज र्व
र्वनराजही असणार होते. हे सगळे मनात आले, अन खाली उतरायचे कुणाचेच
र्ाडस होईना. सांध्याकाळ झपाट्याने पसरत होती, अांर्ाराची िाल कर्ीही
पढु े सरकणार होती. आसपास दसु री जीप भदसत नव्हती, लॉज भतकडे दरू
कुठे तरी राभहलेले. िोर्वताली फक्त रानगर्वत, प्राणी अन टायर फुटलेली जीप.
बापरे ! ’नाटककाराच्या िोर्ात सहा पात्रे’च्या चालीर्वर ’श्वापदाांच्या िोर्ात
सहा प्रर्वासी’ ऎर्वजी “सहा प्रर्वािाांच्या िोर्ात श्वापदे”असे नर्वीन नाटक
जगां लाच्या पाश्वणिमू ीर्वर रांगणार की काय याची िीती र्वाटायला लागली.

माझी तर पाचार्वर र्ारण बसली. “बघा, मी म्हणत नव्हते का
की... ” ह्ा माझ्या बडबडीकडॆ लि द्यायला कुणालाच र्वेळ नव्हता
कारण चालकाची “खाली उतरा र्व दरू गर्वतात उिे रहा” अिी घाई
चाललीच होती. िेर्वटी जीर्व मठु ीत र्रून सर्वणजण उतरले. आता
झेब्रे र्व हरणाांची सोबतही खपू च हर्वीहर्वीिी र्वाटू लागली.
आम्हाला र्ीर देण्याच्या उद्देिाने तेही आमच्या जर्वळ येऊ लागले.
त्याांचे फोटो काढण्यात आम्ही रांगून गेलो त्यामळ
ु े खाली उतरताना
र्वाटलेली िीती किी र्व के व्हा कमी झाली ते कळलेच नाही.
आजबू ाजल
ू ा बघण्यासारखे तर खपू च होते. इतकार्वेळ जीपमर्नू
एकसारख्या भदसणार्या गर्वताच्याही खपू जाती आहेत, त्यार्वर
छोटीछोटी नाजक
ू िी भर्वभर्वर्रांगी फुलेही आहेत हे समजले.

मोठ्य़ा झाडाांच्या िेंड्यार्वां रून गल
ु ाबी, पाांढरट भदसणारे फुलाांचे झबु के मन आकर्ीत करत होते. हे
सगळे िरर्ार्व जाणार्या जीपमर्नू भदसलेच नव्हते. आमचे भनररिण चालू होते तोर्वर जीपमर्ल्या दोन्ही
परुु र् प्रर्वाश्याांच्या मदतीने चालकाने अध्याण तासात जीप ठीकठाक के ली. जीपचे बदललेले िले मोठे चाक
त्याने एकट्याने हाताने उचलनू जीप मध्ये आदळताच जीप जागेर्वरच थरथरली. जीपला उचलण्यासाठी
लार्वलेला जॅक जीप इतकाच िक्कम होता. तो लार्वताना त्याचा आकार बघण्याचे कुणालाच सचु ले नव्हते
तर आता उतरर्वताना तरी बघू या म्हणनू आम्ही जीपजर्वळ गदी के ली. ते पहाताच चालकाने परत ओरडून
“जीपपासनू १०-१२ फूट लाबां जा” असे ओरडून साभां गतले. आम्ही दरू जाताच त्याने जीपला जॅक लार्वलेला
असतानाच जीप जोरात चालू के ली, र्व इतकार्वेळ उभ्या भस्थतीत असणारा जॅक र्ाडकन मातीत आपटला,
खपू च र्ळ
ू उडाली, मोठा आर्वाज झाला जीप पढु े गेली. चालकाने ती परत आमच्या जर्वळ आणली,
जीपमध्ये चढण्याची खटपट झाली जॅक लार्वण्याच्या पद्धतीची र्व जॅकच्या नर्वीन प्रकाराची आमच्या
दन्् यानात िर पडली र्व आम्ही पढु े भनघालो.

थोड्याच अतां रार्वर आमची र्वाट बघत उिे असलेले गजराज
िेटले, अगदी दहा फुटार्वरून दिणन झाले. निीब, ते थोडे उिीराने
सांध्याकाळच्या फे रफटक्यासाठी भनघाले होते नाही तर आमची
गाठिेट अगदी जर्वळूनच झाली असती. जीपर्वर चढल्याने आम्ही
आता थोडेतरी त्याांच्या लेव्हलला आलो होतो. आभिकन हत्ती भकती
मोठा असतो ते आत्तापयांत फक्त पस्ु तकात र्वाचले होते. पण इथे समोर
आपले प्रिस्त कान हलर्वत, लाबां लचक सोंडेने गर्वत तोडून डोक्यार्वर
मारत आपल्या बारीक डोळ्याांनी आम्हाला ते बराच र्वेळ न्याहाळत
होते. परु े सा र्वेळ फोटो काढायला देऊन सार्वकािपणे गजराज हलले.
जरी ते आमच्यापासनू दहा फुटार्वां र होते, आम्ही जीपमध्ये होतो तरी
गजराज भदसेनासे होईतो जीर्व थोडा र्ाकर्क
ू च करत होता.

पढु े गेल्यार्वर पाणर्वठ्यार्वर ससु र, भहप्पो भदसले, र्वनराज मात्र
थोडक्यात हुकले. इतराांना कदाभचत हळहळ र्वाटली असेल, पण
मला मात्र चालकाची खटपट, त्याची ताकद, कुठलेही सांकट न
येताच आलेली मानभसक र्ास्ती, झेब्रे, हरणे, गेंडे इत्यादींचा
अर्वतीिर्वतीचा र्वार्वर हे र्वेगळे पण अभद्वतीय अनुिर्वच सांपणू ण
सहलीचे फळ देऊन गेले. बघता बघता रान अांर्ारात गडप झाले
र्व आमची जीप परत र्वळली. भबग ५ पैकी भतघे तर िेटले. आता
पोटात कार्वळे कोकलत होते, तरी रानार्वरून नजर हटत नव्हती.
सिोर्वतीचा अांर्ार, आकािात रें गाळणारा चक
ु ार सांभर्प्रकाि,
त्यात उजळून भनघालेले ढग, चांद्राची कोर, दरू र्वरचे र्सू र डोंगर
सारे सारे खपू च रम्य भदसत होते.

लॉजर्वर परतलो तर आभिकन र्वाईन (आभण सरबताचेही) ग्लास स्र्वागताला तयार! सकाळच्या
तालर्वाद्याऐर्वजी खास आभिकन ततां र्वू ाद्य र्वाजत होते. खाबां ाखाबां ार्वां र मिाली तेर्वत होत्या. त्याचां ा उजेड र्व
र्रु ाचा र्वास आपण िहरापासनू दरू जांगलात आहोत याची जाणीर्व करून देत होते. चभर्वष्ट खाद्यपदाथाांची
रे लचेल असलेला बफ
ू े उघड्यार्वर माांडला होता. खमांग र्वासानेच पोट िरून गेलेसे र्वाटले. बटाट्याची िाजी,
र्वाांग्याचे खरपसू िरीत, र्वेगर्वेगळ्या उसळी, सलाडचे प्रकार... एर्वढे सगळे पदाथण आहेत, तर त्याबरोबर पोळी
भकांर्वा िाकरी भमळेल तर भकती मजा येईल असे मनात येईतो मागनू प्रश्न आला, “हॅल्लो सर, लाइक टु हॅर्व
रोटी?”. उत्स्फूतणपणे “ र्वॉर्व “ असा प्रभतसाद आला आभण उरलेले पोटही िरून गेले. ओळीत माडां लेली
टेबले, मर्े मर्े छोट्या छोट्या फायर-प्लेसेस, र्वाद्यर्वृांद, झोपड्या... अगदी मस्त माहोल होता. थोडी चौकिी
के ली तर दपु ारच्या जेर्वणाच्यार्वेळी थोडक्यात चक
ु ामक
ु झालेले बल्लर्वाचायण िेटले. ते चक्क मांबु ापरु ीचे
पर्वू णरभहर्वासी भनघाले. ते आभण आम्ही अगदी एका गार्वचेच की! मग तर रोटी जास्तच गोड लागली॰सगळे
पदाथण नसु ते चाखनू पाभहले तरी पोट तडु ु ांब िरले, भनद्रादेर्वी खणु ार्वू लागली र्व पाय आपोआपच खोलीच्या
भदिेने पडू लागले.

खोलीत पांखा होता पण हर्वेतला गरमा कमी करण्य़एर्वढी ताकद त्याच्यात
नव्हती. पलांग, गाद्या, उश्या सगळे छन होते पण थोडीिी डासाांची गणु गणु बेचैन
करत होती. भदर्वे नव्हतेच त्यामळ
ु े िींतीर्वर हलणार्या आमच्याच सार्वल्या खूप
मोठ्या र्वाटत होत्या. कसेबसे कांभदलाच्या प्रकािात झोपायचा प्रयत्न करत होतो
तोच खोलीमागच्या व्हराांड्यात खसु फूस एकू आली. हळूच पडदा बाजूला करून
पाभहले तर एक हरीण आपल्या कुटुांबासह आमच्या खोलीपािी मक्ु कामाला आला
होता. आपण कुठे ही गेलो आभण कुणी आपल्याला िेटायला आले तर भकती छान
र्वाटते ना! तसेच एका हररणाने सहकुटुांब िेट देऊन आमचे िेमकुिल भर्वचारण्याचे
सौजन्य दाखर्वले हे खूप म्हणजे खपू च छान र्वाटले आभण लगेच मस्त झोपही
लागली एर्वढे मात्र खरे !

दसु र्या भदर्विी पहाटे ५ र्वा. दसु रा फे रफटका होता. परत जीपची सफर. पण आज मात्र
िीती अभजबात र्वाटत नव्हती. उलट कर्ी एकदा जीप सरू
ु होते र्व आपण रानात भिरतो
याची उत्सक
ु ता होती. पहाटेचा मस्त गारर्वा, चमकते दर्वां भबांद,ू अगदी नजरे समोर झालेला
सयू ोदय बघताबघता आम्ही रानात प्रर्वेि कर्ी के ला कळलेच नाही. काल रात्रीचे रान ते
हेच का असा प्रश्न पडार्वा एर्वढे सगळे सकाळच्या र्वेळी र्वेगळे भदसत होते. सकाळच्या –
पहाटेच्या – कोर्वळ्या उन्हात सगळे गर्वत कसे सोन्यासारखे लखलखत होते. झाडे
ताजीतर्वानी होऊन र्वार्यार्वर डोलत होती. त्यार्वर त-हेत-हेचे पिी इकडून भतकडे आपले
पांख फडफडर्वत भघरट्या घालत होते. त्याांचा भचर्वभचर्वाट र्वार्याच्या भिळे ला साथ देत होता.
पिाांच्या भर्वभर्वर् जाती पाहायला भमळाल्या. काल आमच्या नादरू
ु स्त जीपला सोबत करणारे
झेब्रे, हरणे आमची र्वाट भततक्याच उत्सक
ु तेने पहात होती. ते मोकळां सोनेरी रान, उडणारे
पिी, आजबू ाजल
ू ा र्वार्वरणारे प्राणी... काहीही भर्वसरणे के र्वळ अिक्यप्रायच!

परत आलो तेव्हाही ओला टॉर्वेल र्व सरबताचा ग्लास तयार. या लॉजचे
र्वैभिष्ट्य असे की, कोठे ही सर्वु ेनीर िॉप, रे स्टॉरन्ट, िॉभपगां सेंटर नाही. चहा पाणी,
न्याहारी, जेर्वण सगळे सगळे इथेच. टीव्ही, फोनची गरज खरां तर भकती कमी असते
याची जाणीर्व झाली. पहाटेचा र्वेक अप कॉलही प्रत्येक खोलीच्या दारार्वर हाताची
थाप देऊनच भदला गेला. भकमान पण सर्वण अत्यार्वश्यक सख
ु सोयी परु र्वणारां हे लॉज
एक र्वेगळाच अनिु र्व देणारां ठरल.ां िीती मनात घेऊन सरू
ु झालेली सफर खपू
आनदां र्व खपू सारे अनिु र्व घेऊन मजेत झाली॰ पण आपल्या अगदी दारात
सहकुटुांब आलेल्या हररणकुटूांबीयाचां ा पाहुणचार करायचा राहून याची मात्र मनात
रुखरूख राहून गेली!!!!!!!
(पर्ु वप्रसिद्धी: ‘साप्ताहिक सकाळ ५ जल
ु ै २०१४)

वाइटोमो कंदरीं – न्यूझीलंड
न्यझू ीलंडला जाण्याआधीच त्याच्या सृष्टीस दं यााबद्दल, तिथल्या रस्त्याच्ं या
चढ उिाराबं द्दल, तिरभ्र आकाशाबद्दल इिकंच काय पण िगड्या गाईबद्दलही
खपू
ं
वणािं ऎकली होिी, वाचली होिी. हल्ली तस्वत्झलंड खपू महाग झाल्यािे बर्याच
तसिेमाचे शतू टंगही न्यझू ीलडं मध्येच होिे ही मातहिीही आमच्या पोिडीि जमा
झाली होिी. त्यामळ
ु े न्यझू ीलंड पहाण्याची इच्छा प्रबळ झाली व आम्ही एका
कंडक्टेड टूरचा िपास सरू
ु के ला. आमच्या वेळेसाठी योग्य अशी ‘जेट-अबाउट‘
ची एक टूर बर्याच प्रयत्िािे तमळाली. यावेळी आमच्या टूरमध्ये आम्ही दोघे व
आमचा मल
ु गा असे िीिच प्रवासी होिो. त्यामळ
ु े कुठे ही स्पेशल बस िव्हिी.

टूरमध्ये वाइटोमो के व््जचा समावेश आहे असे वाचले िेंव्हा
खरिर थोडी िाराजीच झाली कारण अशाच प्रकारच्या चिु खडी
(लाइमस्टोि) च्या गहु ा ऑस्रेतलया, इडं ोिेतशया, मलेतशयाि पातहल्या
होत्या. इथे आणखी वेगळं काय तदसणार ? एखादे वेगळे प्रेक्षणीय
स्थळ असायला हवे होिे, असे वाटले. पण इलाज िव्हिा. शेवटी
टूरच्या आखलेल्या कायाक्रमािसु ारच जावे लागिे. पण तिथे
आयष्ु यभर लक्षांि राहणारा अिभु व येणार आहे याची कल्पिाच
िव्हिी.

ऑकलडं ची प्रेक्षणीय स्थळे पाहूि झाली. तकिी प्रचंड चढ उिार या शहराि आहेि याचे
आश्चया करूि झाले. मोटारी कशा पढु ची दोि चाके फुटपाथवर चढवल्याखेरीज व्यवतस्थि
पाका करिा येि िाहीि याचीही िोंद घेऊि झाली. ऑकलंडच्या टॉवर वरूि आजबू ाजचू े
तवहगं म दृश्य डोळे भरूि पातहले व टॉवरच्या ऑब्झवेशि डेस्कच्या खपू उंचीवरच्या काचेच्या
जतमिीवरूि चालण्याचा तवलक्षण अिभु वही घाबरि घाबरि घेिला. दोि-िीि तदवस शहराि
मस्िपैकी भटकूि झाल्यावर आम्ही पढु चा मक्ु काम – रोटोरुआ कडे जायला तिघालो.
इथल्या प्रवासाची जरा वेगळीच गंमि तदसली. आम्हाला तवमाििळवरूि जो गाईड कम
कार ड्रायव्हर आम्हाला घेऊि हॉटेलवर आला िो परि कधीही तदसला िाही. रोज िवीिच
माणसू आम्हाला ऑकलडं दाखवायला न्यायचा, िोच मातहिी सागं ायचा व दसु र्या तदवशीचा
कायाक्रम हॉटेलची ररसेप्शिीस्ट सांगायची. िसे ऑकलडं सोडायच्या वेळी िवीिच माणसू
आला व आम्हाला बस स्टटडवर
ं घेऊि गेला.

ऑकलडं च्या स्टटडं वरूि तिघणार्या प्रवासी बसिे आमचा पढु चा प्रवास होिा. बसची तिकीटे व
रोटोरूआची हॉटेल व्हाऊचसा आमच्या हािाि देऊि, आम्हाला बसमध्ये बसविू काही तवचारायच्या आि
िो तिघिू ही गेला. बसचा ड्रायव्हरच सगळी आजबु ाजचू ी मातहिी सांगि होिा. ऑकलंडपासिू चा प्रवास
हायवेवरूि होिा. रस्त्याच्या एका बाजल
ू ा स्वच्छ िदी होिी िर दसु र्या बाजल
ू ा मोठमोठी चराऊ कुरणे. त्याि
गाई व मेंढ्या चरि होत्या. जमीि तकिी सपु ीक होिी िे त्यांच्या आकारावरूिच समजि होिे. त्यांची राखण
करणारे कुत्रे व िगडे घोडेही चरिािा तदसि होिे. माणसे मात्र अभावािेच तदसली. कधी सरळसोट िर कधी
वळणे घेणारा काळाभोर रस्िा समोर तदसि होिा. रस्त्याच्या दिु फाा झाडे मात्र फारशी िव्हिी. आजबु ाजचू े
तिसगास ंदया पाहिापाहिा दोि िीि िासांचा प्रवास कसा संपला कळलेच िाही आतण आम्ही वाइटोमो
तडतस्रक्ट मधल्या ’के व्ह’ पाशी आलो. जेवणाचा स्टॉप वायटोमो के व्हजचा होिा. बस थांबिाच स्थातिक
गाईड पढु े आला आतण त्यािे बसमधल्या प्रवाशाचं ा िाडं ा िाब्याि घेिला. सगळे त्याच्यामागोमाग तिघाले.

समोर वाइटोमो
के व्हची
तदशा
दशातवणारा एक उंच
खांब- टोटेम पोल–
होिा. त्यावर मावरी
पद्धिीचे कोरीवकाम
खपू च छाि होिे.

समोर एक छोटीशी टेकडी अि त्यामागे आणखी काही िरु ळक टेकड्या.
‘ वाइटोमो के व्हज ’ हे आिा प्रवासी लोकांसाठी एक आकर्ाक तठकाण झाल्यािे ह्या गहु ा व त्या
अिर्ु गं ािे येणार्या प्रवाशाच्ं या गरजा पर्ु या करण्यासाठी झालेली आजबु ाजचु ी वस्िी एवढाच काय िो
वाइटोमो खेड्याचा पसारा तदसि होिा. वीस लाख वर्ांपवू ीपासिू च्या या ४-५ गहु ांच्या आतस्ित्वाची ‘मावरी
’ लोकांिा कल्पिा होिी. परंिु अंिभाागाि तशरण्याचा रस्िा, आिील रचिा वगैरे गोष्टी स्थातिक मावरी प्रमख
ु
‘िािे िीिोराउ ’ ह्यािे इतं ग्लश सश
ं ोधक ‘फ्रेड मेस’ ह्याच्या मदिीिे १८८७ च्या समु ारास शोधिू काढल्या,
आतण आपली पत्िी ‘हुिी’ व इिर कुटुंबसदस्यांच्या मदिीिे प्रवासी लोकांिा या गहु ा अत्यल्प फी आकारूि
दाखवायला सरु वाि के ली. प्रवाश्याचं ी संख्या वाढि गेली िसिसे प्रतशतक्षि वाटाडेही ियार होऊ लागले.
१९०६ मध्ये सरकारिे या गहु ाच
ं ी व्यवस्था आपल्या िाब्याि घेउि गहु िे तदवे, रस्िे, कठडे इत्यादी सोई के ल्या
आतण १९८९ च्या समु ारास त्या गहु ांचा िाबा परि िािे िीिोराउ याच्या वारसांच्या िाब्याि तदला.

न्यझू ीलंडचे मळ
ू रतहवासी मावरी. भरपरू उंच, तधप्पाड म्हणावे अशी अंगकाठी पण काटक, चपट्या
िाकाचे, िाबं सू वणााचे मावरी वृत्तीिे लढवय्ये असले िरी तशक्षणाअभावी त्याचं ा गोर्यापं ढु े तटकाव लागला
िाही. पण न्यझू ीलंड मध्ये त्यांच्या भार्ेचा ठसा कायम आहे. वाइटोमो हे िाव मावरी भार्ेिलेच. ‘वाइ’
म्हणजे पाणी, ‘ टोमो’ म्हणजे जतमिीिील पोकळी तकंवा खाच. म्हणजे वाइटोमो ह्याचा साधा अथा
“जतमिीखालच्या भोकाििू वाहणारे पाणी”. हा भभू ाग लक्षावधी वर्े समद्रु िळाशी एकावर एक साठलेल्या
चिु खडी दगडांचा व त्यामधल्या प्राण्यांच्या अवशेर्ांचा ियार झालेला आहे. भगू भााि सिि चाललेल्या
हालचालींमळ
ु े या चिु खडीच्या (लाईमस्टोि) टेकड्या वर आल्या. समोर तदसि होिी िी टेकडी पाढं रट
चॉकलेटी, क्वतचि तठकाणी अंगाखाद्यं ावर झडु ु पे, गवि वागवणारी होिी. टेकडीच्या खडकांचा रंग बर्याच
तठकाणी काळपट लालही होिा. एकूणच दृश्याि बाहेरूि िरी खास आकर्ाक काही िव्हिे.

ग्लोवमा के व्ह, रुआकुरी के व्ह, अरािईु
के व्ह, आतण गाडािर के व्ह यांचा समहू म्हणजे
वाइटोमो के व्हज. या पैकी अरािईु के व्हच्या
पोटाि जाण्यासाठी आम्ही ियार झालो.

टेकडीवर चढण्याचा मागा पायर्या पायर्यांचा व
काही तठकाणी सपाट होिा. टेकडीच्या जवळ जवळ
अध्याा उंचीपयंि चढल्यावर आम्ही टेकडीमध्ये ियार
के लेल्या भयु ाराि तशरलो. लाकडी फळ्या टाकूि २-३
माणसे एका वेळी जाऊ शकिील अशी वाट के ली होिी.
त्यावरूि आम्ही भयु ाराि चालू लागलो. आजबु ाजल
ू ा
अगदी अधं क
ु उजेड होिा. जास्ि प्रखर प्रकाशाचा
चिु खडीवर अतिष्ट पररणाम होिो म्हणिू ही खबरदारी असे
गाईडिे सांतगिले. आधारासाठी कडेच्या कठड्याची सोय
होिी म्हणिू बरे . कारण अधं ाराि अडखळायला झाले
िरीही झीज होईल म्हणिू बाजच्ू या चिु खडीच्या दगडांिा
हाि लावायला परवािगी िव्हिी.

मधेमधे थोड्या थोड्या अंिरावर ऑब्झरवेशि डेकसारखे मंच ियार के ले
होिे. तिथे थोडे थोडे प्रवासी एकत्र िेले जायचे व पटकि तदवे लागायचे.
समोरचे दृश्य एकदम प्रकाशमाि व्हायचे. प्रत्येक वेळी समोर वेगळे च दृश्य
तदसायचे. कधी िाटकाचा रंगमंच िर कधी दोि डोंगरांच्या आडूि डोकावणारा
सयू ा. मधिू च उडणारे पक्षी त्याि भरच घालायचे. एका तठकाणी प्रकाशझोि
अशा ि-हेिे अचािक तफरला की जणू िायलॉिचा एक िलम तझरतझरीि
पडदाच एका बाजिू े उलगडि उघडि जािोय. रंगीबेरंगी तदव्यांच्या झोिािे
त्याि अिेक रंग भरले आतण एक अप्रतिम दृश्य िजरे समोर साकार झाले.
पहािा पहािा संपणू ा पडदा वरच्या बाजल
ू ा गल
ु ाबी, मधे मधे तहरव्या, पांढर्या,
के शरी, तिळ्या रंगांिी न्हाऊि तिघाला आतण सोिेरी रंगाच्या झालरीिे
अतधकच सश
ु ोतभि झाला.

जेमिेम दीड-दोि तमतिटांचा खेळ, पण या अगोदर बर्याच पायर्या
चढण्याचे झालेले श्रम तवसरायला लावणारा होिा. प्रवाशांच्या प्रत्येक
समहू ाबरोबर असणारे गाईड त्या ियिरम्य दृश्याचे सुरस वणाि करूि
त्या दृश्याि आणखी रंग भरि होिे. पिु ः तमणतमणत्या प्रकाशाि पढु ची
वाटचाल सरू
ु झाली िरी डोळ्यासमोर मात्र पडद्याची उघडझाप चालचू
होिी. डोंगराच्या वरच्या बाजिू े भेगांमधिू खाली तझरपणार्या
पाण्याच्या थेंबांबरोबर चन्ु याचे कण वाहूि येिाि. गहु ांच्या छपरापासिू
हे थेंब तठबकिाि व असे तचत्रतवतचत्र व ियिमिोहर आकार –
स्टटलटक्टाइट व स्टटलटग्माइट – छपरापासिू तिघिाि आतण िळाशी ियार
होिाि. पढु े अशी बरीच गंमि जंमि करणारी दृश्ये तदसली.

कुठे खांब छिापाशी लटकिोय िर कुठे अधावट
लोंबकळणारी तभंि िर कुठे रंगमंच. त्यािच गाईडिे “समोर जो
उंच सळ
ु का तदसिोय िा त्यावर चढूि तववाहबद्ध होण्यासाठी
प्रेमी यगु ुलेही कधी कधी येिाि” असे सांतगिले व िवीिच दृश्य
डोळ्यासमोर उभे के ले. कडक सटु ाबटु ािला तप्रयकर व पांढर्या
पायघोळ वधवु ेशाि िटलेली प्रेतमका एकमेकांिा आधार देि
हािाि हाि घालिू त्या अरूंद उंच सळ
ु क्य़वर उभे आहेि व
टाळ्यांच्या गजराि एकमेकांिा आयष्ु यभर साथ देण्याचे वचि
देिाहेि... िजरे समोर मस्ि दृश्य साकार होि होिे. धन्य त्या
प्रेतमकांची! पण प्रश्न एवढाच पडला की पाद्रीबाबा आतण
वर्हाडी कुठे उभे रातहले असिील?

चिु खडीपासिू ियार झालेली तशल्पे पहाि पहाि आम्ही पुढे सरकि होिो. प्रत्येक
दृश्याचे काही वेगळेच रंगरूप होिे. प्रत्येक तठकाणी काहीिरी िवीि बघण्यासारखे
असिेच असिे याचा पिु ःप्रत्यय आला. डोंगराच्या पोटाि तकिी पायर्याचं ी चढउिार
झाली असेल त्याची आमचे थकलेले पाय अधिू मधिू जाणीव करूि देि होिे.
पोटािले कावळेही आिा भक
ु े ची आठवण करूि देि होिे. दोि िास कसे संपले कळले
देखील िाही. आम्हाला बाहेर यायचे िव्हिे िरी पायाखालची वाट हळूहळू प्रकाशमाि
व्हायला लागली व आम्ही डोंगराच्या पोटाििू बाहेर आलो. िाही म्हटले िरी
चिु खडीच्या कोंदट वासाििू मोकळ्या हवेि आल्यावर खपू बरे वाटले. सगळ्य़ाचं ी
पावले आपोआपच पोटपजू क
े डे वळली. तिथे असाणारे छोटेसे उपहारगृह व सव्ु हीिीयर
तवकणारे एक लहािसे दक
ु ाि आमची वाट पहाि होिे. त्याला यथाशक्ती आश्रय देऊि
आमचा मोचाा ‘ग्लोवमा के व््ज’ कडे वळला.

त्यासाठी आम्हाला डोंगराला थोडा वळसा घालिू
बर्याच पायर्या उिरूि खाली जावे लागले. खाली
जाईपयंि कल्पिा िव्हिी की, पढु चा प्रवास छोट्याशा
िदीििू होिा. पायर्या तजथे संपल्या तिथे रूंद प्लटटफॉमा
होिा. त्याच्या धक्क्याला छोटीशी बोट आमची वाट
पहाि होिी. िदीच्या पाण्याि डोंगरावरची चिु खडीची
वेगवेगळी लोंबणारी झालर आपले प्रतिबींब पहाि होिी.
आम्ही बोटीि बसिाच चालकािे िी बांबच्ू या सहाय्यािे
डोंगराच्या पोकळीि ढकलली.

दहा-बारा माणसे बसू शकिील अशी एक छोटी होडी जेमिेम जाऊ
शके ल एवढीच रुंद िदी डोंगराच्या अंिभाागाििू वहाि होिी. तिचा उगम व
शेवट कुठे होिा कोण जाणे. असा िदीचा प्रवाह मी पतहल्यांदाच पातहला.
काळे शार पाणी व दोन्ही बाजंिू ा डोंगराच्या पोटािला बोगदा. त्यावर सिि
पाणी तझरपि होिे. हवा थंडगार होिी. पाण्याचा व होड्यांचा चबु क
ु डुबक
ु
असा आवाज येि होिा. आम्ही होडीि बसिाच प्रवाहाबरोबर होडी अलगद
पढु ेपढु े जाऊ लागली. गाईड गप्प होिा. आम्हालाही बोलणे सचु ि िव्हिे.
फक्त िावाडीच काय िे एकमेकांशी संपका साधण्यापुरिे बोलि होिे. मी िर
’हा िावाडी आिा वल्हे कसे मारणार?’ या तवचाराि होिे, कारण हाि लांब
के ला िर तभंि लागेल एवढीच बोगद्याची रुंदी होिी. लांबवरचं फार काही
तदसि िव्हि.ं

जेव्हा पायर्या उिरूि खाली आलो होिो, िेव्हा लख्ख िाही पण सगळीकडचं
साधारण तदसू शके ल इिपि उजेड होिा. होडीि बसलो िेव्हाही आजबू ाजचू े तझरपणारे
पाणी, समोरचा प्रवाह, थोड्या अंिरावर एकादी होडी तदसि होिी. पण होडी चालू
झाली अि सगळं बरंच अंधक
ु झालं. िरीही तभंिी िावाडी वगैरे तदसि होिे. ’ वल्ही
कशी मारणार?’ याचे उत्तर लगेच तमळाले. िावाडी उभा रातहला आतण त्यािे वर
लावलेला आडवा दोर धरूि त्याच्या आधारािे होडी पढु े न्यायला सरुु वाि के ली. “
पाण्याि हाि घालू िका, वाकू िका, अिावश्यक आवाज करू िका.. ” वगैरे आवश्यक
सचू िा देऊि िोही गप्प झाला. होडीखेरीज दसु रा आवाज िव्हिा. आम्ही कुठूि कुठे
जाि होिो काहीही कळि िव्हिं. ५-१० तमिीटे पाण्याििू पढु े गेल्यावर अचािक
धबधब्याचा ध्वति ऎकू आला.

डोंगराच्या आिच साधारण २५ फूट उंचीवरूि पाणी खाली पडि होिे. अगदी एका
रे र्ेि पडणारे पाणी आपल्य़ा आवाजािे आजबू ाजचू ी शांििा भंग ि करण्याची पणू ा
काळजी घेि होिे. या तठकाणी एक-दोि पांढरे व एक दोि रंगीि तदवे होिे. त्यांचा उजेड
पाण्यावर पडूि वेगवेगळया रंगछटा तिमााण होि होत्या. खाली पडणार्या पाण्याचे िर्ु ार
इद्रं धिष्ु याचे रंग घेऊि चमकि होिे, क्वतचि आम्हालाही तभजवि होिे. खूपच छाि दृश्य
होिे िे. त्याचे फोटो काढूि आम्ही पढु े सरकलो. पन्ु हा तदव्यांच्या उजेडाची सोबि संपली
व होड्या अंधाराच्या पोटाि घसु ल्या. िदीच्या पात्रािील एका घमु टा सारख्या मोठ्या
गोलाकार जागेि आमची होडी थांबली. आिा मात्र तमट्ट काळोख होिा. पण डोळे
अंधाराला सरावल्यािंिर इकडे तिकडे थोडेफार तदसू लागले. पाण्यावर छोटे छोटे
प्रकाशाचे तठपके िाचि होिे. जणक
ू ाही पाण्याच्या पृष्ठभागावर छोट्या छोट्या तदव्यांची
रागं ोळी काढल्यासारखे तदसि होिे.

आम्ही पाण्यािले दृश्य
पहाण्याि गका होिो िोच
एकदम गाईडचा आवाज
आला -- “वर बघा”.
सगळ्यांच्या मािा एकदम वर
गेल्या. काय चमत्कार...
आकाश आतण चमचमणार्या
चांदण्या!!!!!!!!!!

बोलायचे िव्हिे िरी हलक्या
आवाजाि “वाव” असा तचत्कार
िोंडूि तिघालाच. जणू संपणू ा
डोंगरमाथा कापिू काढला होिा
आतण आपण बाहेर मोकळ्यावर
आलो आहोि असे वाटू लागले.
काळेभोर तिरभ्र आकाश व
चमचमणार्या असंख्य चांदण्याच
चांदण्या. पण चांदोबाचा पत्ता
िव्हिा.

सहजच आम्ही तिघे िक्षत्रे ओळखायच्या प्रयत्िाला लागलो... अतििी, भरणी, मृग, सप्तर्ी
– एक िा दोि. आतण मग लक्षाि आले की या िारका िसिू हे Arachnocampa Luminosa
या जािीचे, डासाच्या आकाराएवढे, बहुिांश करूि न्यझू ीलंड मध्येच आढळणारे काजवे
आहेि. गहु च्े या छिावर मक्ु काम ठोकूि लुकलक
ु ि आपला प्रकाश टाकि होिे. आकारािे व
आयष्ु यमािािेही इिका छोटा असणारा हा कीटक आपली अद्भुि, थक्क करणारी तकमया
दाखवीि होिा. तिळसर, पांढरे , तहरवट, असे असंख्य छोटे मोठे लक
ु ालक
ु णारे प्रकाशाचे तबंदू
छिावरूि इकडूि तिकडे हलि होिे. त्याच्या लक
ु लुकण्यामळ
ु े अगदी चांदण्यांचा भास होि
होिा. आम्ही िे अद्भुि दृश्य डोळ्याि साठविू ठे वि होिो. एखाद्या गभारेशमी चंद्रकळे सारखे
काळे भोर छि चमचमत्या खडीिे शोतभवंि तदसि होिे.

’चमचम तारापुंज भषू णे शोभभवुंत वसनी,
ज्योत्स्नेचे मदृ वस्त्र रे शमी ल्याली ती रजनी’
कातलदासाच्या काव्याची आठवण झाली िसिी िरच िवल!

अिेक प्रवाशांची मात्र घोर तिराशा झाली असणार, कारण फ्लटश
फोटोग्राफी मिा होिी. अतितमर् िेत्रािं ी पापणीही ि लवविा आम्ही िे दृश्य
पहाि होिो िेवढ्या वेळाि िावाड्यािे होड्या अशा चलाखीिे वळवल्या
की, एकाद्या प्लटिेटेररयममध्ये बसल्यासारखे वरचे आकाश संपणू ा
िारकासमहू ासह आमच्या भोविी तफरले. होड्या पढु ेमागे करूि,
एकमेकांिा वाट करूि देि िावाडी चलाखीिे परिपरि त्या
आकाशमडं लाखाली आम्हाला आणिू हा अिोखा अिभु व देि होिे. हे
दृश्य पहािा पहािा िावाड्यांिी होड्या कधी बाहेरच्या तदशेिे वळवल्या
कळलेसद्ध
ु ा िाही.

परिीच्या प्रवासाि सद्ध
ु ा काजव्यांचे तभंिींच्या कपारींवर झालेले गुच्छ, छिावरूि
लोंबकाळणार्या माळा आमचे लक्ष वेधिू घेि होत्या. मधिू मधिू आजबू ाजच्ू या तभिींवर व छिावर
चक
ु ार काजवे आपला कळप सोडूि तहडं िािा तदसि होिे. जणू काही आम्हाला “लौकर परि या बरका,
आम्ही वाट पहािोय“ असा तिरोप द्यायलाच िे आले होिे. हा तिरोपसमारंभ चालू असिािाच हळू
हळू प्रकाश वाढू लागला व आम्ही पायर्यांपाशी परि आलो. वीस-पंचवीस तमतिटांची ही काजव्यांची
सफर एक तवलक्षण अिभु व देऊि गेली. आज इिकी वर्े झाली िरीही ’ग्लो वमा’ के व्हज मधल्या त्या
काजव्यांच्या दतु ियेची तकमया स्मृिीििू कणभरही पसु ली गेली िाही. अगदी छोटेसे आयष्ु य असणारा,
अंधारातशवाय इिरवेळी लक्षािही ि येणारा जीव दसु र्याला तकिी मोठा आिंद देिो हे अिुभवल्यावर
आपण त्या काजव्यांिा “धन्य ही जीविकळा... ” एवढेच म्हणू शकिो.
(पवू प्रा सिद्धी: ‘साप्तातहक सकाळ तद. १७ मे २०१४)
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त्या सांदु र यात्रेसाठी
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कारर् आपर् खलहीर्ार आहात. आपर् खजथे खजथे खिरायला जाल खतथले िोटो व वर्णनां पाठवा.
आपर् खजथे रहाता त्या पररसरातील खठकार्ाांचे िोटो व माखहती पाठवा. ते प्रखसद्ध पयणटनस्थळ असेल

वा नसेल. तम्ु हाला ते स्थळ आवडलां ना? मग खलहा. पाठवा. अलांकाररक भाषेची खचांता करू नका.
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सपां णु ट जग, सांपणु ट भारि देश, मिाराष्ट्रािला प्रत्येक हजल्िा, प्रत्येक िालुका आहण प्रत्येक गाव
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