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या पसु्तकातील लेखनाचे व छायाडचत्ाांच े सवट हक्क लेखकाकिे सरुडित असनू पसु्तकाचे डकां वा त्यातील अांशाचे पनुर्ुटद्रण वा 

नार््य, डचत्पर् डकां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची लखेी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े तसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई 

(दांि व तरुुां गवास) होऊ शकत.े  

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

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

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

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 
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• डवनार्लू्य डवतरणासाठी उपलब्ध.  

o आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविट करू शकता.  

o ह ेई पसु्तक वेबसाईर्वर ठेवण्यापवुी डकां वा वाचनाव्यडतररक्त कोणताही वापर करण्यापवुी ई -साडहत्य 

प्रडतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े  

• सदर प्रवास वणगनािा िसेि सोबिच्या छायाहित्रांिा अंशिः अथवा पणूगिः वापर करण्याआधी लेखकािी लेखी परवानगी 

आवश्यक आि.े  

mailto:esahity@gmail.com
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आर्च्या पडहल्या वडहल्या सहलीचे सहप्रवासी, 

 वडनता आत्या (नीता) व डतचे पती श्री. नारायण जावळे याांच्या स्र्तृीस अपटण  
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श्री. शैलेश पुरोहित य ांची इतर पुस्तके 

व यन ड 

इांद्रपरुी हिक्कीम 

नौकुचीय त ल 

जीवनगौरव (कथ िांग्रि) 

 

नक्की व च  

िोबतच्य  कव्िरवर हललक करत च पुस्तक उघडेल  
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jeevan_gaurav_shailesh_purohit.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sikkim.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/naukuchiatal_shailesh_purohit.pdf
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प्रस्तावना 

 

 

 

गेल्या कािी वर्ाांि आिि े पयगटन कािीसे वाढल े आि.े 

परंि ुिाळीस – बेिाळीस वर्ाांपवूी म्िणज े१९८० पयगन्ि आििी 

िजल फारिर नाहशक हकंवा लोनावळ्या जवळील कालाग अथवा 

पणु्यापयांिि िोिी. (पणु्याि रािायिे म्िणज,े पणेु रेल्वे मथानका 

सिोरील िोरारजी गोकुळदास धिगशाळेि, आहण नाशकाि 

गाडगेबाबा धिगशाळेि ). कालाग , भाजं हकंवा लोिगड-हवसापरू 

म्िणज े दोन हदवसांिा कायगक्रि अस.े आधल्या हदवशी दौंड 

िनिाड पॅसेंजरने गेल्यास िळवलीला उिरायि.े िेथील एखाद्या शेिकऱ्याकडे वमिीला रिायिं. आहण रात्रीच्या 

पॅसेंजरने गेल्यास पिाटे िळवलीला उिरायि,े शेिकऱ्याकडे सयूोदयापवूीि आन्िीकं आटपायिी आहण 
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बैलगाडीकरून उन्ि ंिढायच्या आि इहच्छि मथळ गाठायि.े असा कायगक्रि अस,े आहण िो ि ेसारं वणगन १९६५ – 

७०च्या आधीिं बरं. त्यानंिरच्या काळाि आम्िी सकाळच्या डेक्कन एक्सप्रेसने जाि अस.ू असो. िर या एवढ्याि 

प्रवासािा अनभुव असणाऱ्यांनी एकदि गोव्याला जायिं म्िणज े परदशेवारीला हनघण्यासारखंि िोि.े िर १९८० 

सालच्या िे िहिन्याि आम्िी डझनभर िंडळी गोव्याला जाऊन आलो. त्यानंिर आत्या, िािी, काका यांिे सोबि 

आिच्या दरूच्या म्िणिा येिील अशा कौटंुहबक सिली झाल्या. िला कािी डायरी वगैरे हलिायिी सवय नािी 

त्यािळेु बऱ्यािशा हवमिरणाि गेलेल्या. 

 २०२२च्या हदवाळीि आिि ेगोव्याला जायि ेठरले आहण जनु्या आठवणी िाज्या झाल्या. १०-१२ हदवसांि 

त्या हलिून काढल्या. याि कदाहिि प्रसंगांिी, मथळांिी सरहिसळ िोण्यािी शक्यिा िी नाकारीि नािी .४२ वर्ाांनी 

पनु्िा गोवा पिायला जायिं. त्या काळािील िुंबईिून गोव्यापयांिि प्रवास, दसुऱ्या वगागच्या डब्यािनू, िुंबई - हिरज – 

लोंढा – कॅसल रॉक - िडगाव असा िोिा. िर परिीिा, िक्क िॉहलडे मपेशल नावाच्या अियागद थांबे व वेळ 

घेणाऱ्या गाडीिनू हिरजिून अिी पिाटे हनघनू हदवेलागणीला िुंबईि पोिोिहवणारा, िो िी अनारहिि डब्यािनू. िर 

आिािा, कोंकणिा हनसगग ‘हवमटाडोि’च्या डब्यािनू पिाि जायिं. िेव्िाच्या प्रवासािी साधनं, साऱ्यांिे एका 
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घरािील वामिव्य, प्रायव्िसीिी अत्यंि पसुट अशी व्याख्या. थोडक्याि िध्यिवगीय, पांढरपेशां सोबि. िर आिा 

वािानकूुहलि वािनं, हविानं,अलीशान ररसॉटगिध्ये वामिव्य, प्रायव्िटे टॅक्सी... आहण आजबूाजलूा नवश्रीिंि वगग. 

दोन सिलींिी िलुना करण्यािा िळुीि उद्दशे नािी. परंि,ु त्या काळिी प्रवासािी व्याख्या, साधनं एकिेकाना िदि 

करण्यािी वतृ्ती. (िो ना, रेल्वेिल्याि हकिीिरी व्यक्ती अिानक आल्या आहण आम्िाला हिकीटं हिळावी म्िणनू 

प्रयत्न करून गेल्या). या साऱ्याि एक िात्र जाणवलं की गेल्या िार दशकांि बरंि कािी, की सारंि बदललंय ! 

गोव्याच्या दोनिी सिली आम्िी साऱ्यांनी खपू एंजॉय केल्या. वािकांना, त्यांनी केलेल्या अशाि आनंददायी 

सिलींच्या आठवणी याव्याि आहण त्या, इिरांना वािावयास हिळाव्याि.  

शैलेश न. परुोहिि 

िलुुंड ३ नोव्िेंबर २०२२ 

सदर प्रवासाच्या डचत्डिती G.P.TravelDiaries या यर्ू्यबू चॅनेलवर पाहता येतील. 

https://youtube.com/playlist?list=PLnxSfW6tAnh3oQLyQTIyTfScppzn6b04l  

  

https://youtube.com/playlist?list=PLnxSfW6tAnh3oQLyQTIyTfScppzn6b04l
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अहवमिरणीय गोवा – १९८० 
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एहप्रलिा िहिना असावा, वर्ग १९८० आम्िी म्िणज ेिाझे आई-बाबा (अण्णा, अशीि िाक िारीि आम्िी 

त्यांना) व िी हवलेपाल्यागला िाझ्या आत्यांकडे गेलो िोिो. पाल्यागि िाझ्या िीन आत्या रिाि िोत्या, त्या पैकी सवाांि 

धाकटी, वहनिा आत्याच्या घरी आम्िी िोिो.  

हवर्य प्रवेशापवूी थोडेसे निन, ... आिि ेअण्णा, पहिि रेल्वेच्या ििगगेट येथील कायागलयाि नोकरी करीि व 

त्यांिे एक सिकारी, हशवा पी नागझरकरकाका साड्या, डे्रस िटेररयल हवकण्याच्या हनहित्ताने आिच्याकडे िसेि 

िाझ्या आत्याकडे हनयहिि येि असि. त्यांिं गोव्याि – िडगांव येथ े– िोठे घर िोिे, व बरेिदा िे “गोव्याला येिां 

काय ?” अस ेहविारीि.  

िर पाल्यागि त्या हदवशी अण्णांनी आत्याच्या घरी सिजि, िे िहिन्याच्या सटु्टीि, “गोव्याला जायिं काय ?” 

अशी हविारणा केली. नागझरकरकाका दोनिी पररवारांच्या ओळखीिे असल्याने रिाण्यािा प्रश्न हिटला, आत्यान ेव 
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अण्णा (हिच्या यजिानांनािी ‘अण्णा’ असेि संबोहधि) या दोघांनीिी संित्ती दशगहवली. गोव्याला जायिं म्िणज े

एकिर बोटीने अथवा कॅनरा हपंटोच्या बसन े(िला वाटिं, ‘पावलो’, कदबंच्या बसेस नंिरच्या काळांि िुंबई – गोवा 

िागागवर धाव ूलागल्या) एवढंि साऱ्यांना ठाऊक. पण आिि ेअण्णा िोिे रेल्वेि त्यांनी िौकशी केली िेव्िा िुंबई – 

हिरज व िेथनू वामको एक्सप्रेसन ेगोवा गाठिा येिं, अशी िाहििी हिळाली. “आिा एहप्रल िहिना सरुू आि,े िेव्िा 

हिळाल्यास िे िहिन्याच्या शेवटािी हिकीटं हिळिील बिुिेक”, एका अनभुवी िाणसाने अंदाज सांहगिला. िेव्िा 

‘िारीख’, हिकीट हिळेल िी, अस ेठरल.े अखेर आिा जाण्या येण्यािे ररझवेशंन हिळालं की ‘िलो’ या हविाराि 

दसुऱ्या हदवशी सकाळीि ित्कालीन व्िी टी मटेशन गाठलं. त्याकाळाि उन्िाळ्याच्या सटु्टीि िुंबईबािरे जाणाऱ्या 

गाड्यांच्या ररझवेशन साठी िोठ िोठे िांडव घािले जायि े व रात्री लोकं रांगेिि नंबर लावीि असि. पिािो िर 

ररझवेशन साठी प्रिंड रांगा लागलेल्या. हखडकीवर पोिोिल्यावर गाडी फूल झाल्यािे सिजलं. हनराश िोऊन घरी 

परिलो. अण्णा, नागझरकरकाका त्यांच्या ऑहफसाि दािारकाका िोिे, दादरलाि रिाि, ऑहफसाि अण्णांनी 

त्यांच्या कानावर ि ेघािल.े संध्याकाळी िे घरी आले. त्यांनी हकिी जणं गोव्याला जाणार त्यांिी यादी िाहगिली. 

आई-अण्णा, आम्िी हिघ ेभाऊ,िोठ्या भावािी पत्नी, वहनिा आत्या - अण्णा , त्यांच्या िीन िलुी (रश्िी, मवािी, 
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हनकीिा ) व त्यांच्यासोबि बेबी. अशी बारा जणांिी यादी घेऊन िे गेले. नागझरकरकाका आधीि गोव्याला जाणार 

िोिे. दािारकाकांसोबि आिा िादंवडकरकाका िे दखेील आिच्या घरा शेजारील गल्लीि रिाि आहण 

भायखळ्याला मटेशन िामटर िोिे, िे िी िदिीला आले. जण ू कािी सारी रेल्वेि कािाला लागावी, त्यांनी 

कुठल्याशा  कोट्यािनू ििालक्ष्िी एक्सप्रेसिी १६ िे िी हटकीटं आणनू हदली. प्रवास साधा सोपा िोिा. रात्रीच्या 

ििालक्ष्िी एक्सप्रेसन ेहनघनू सकाळी हिरजला उिरायि,े सिोरच्या फलाटावर वामकोला जाणारी गाडी येणार िोिी, 

िीि बसलं की दपुारी िडगांव. परिीच्या प्रवासासाठी, “वामकोला टेलीग्राि केलेला आि,े हिकडे जाऊन पिा.” अस े

रेल्वे छापािे उत्तर हिळाल.े िला, आिा १७ िे रोजी गोव्याि पोिोिायिे आहण १ की २ जनूिी परिीिी हिकीटं. 

 गोव्याला जायिे ठरल्यावर अगदी, दिावे शिक िे िेराव्या शिकापयांि कदबं राजवंश, त्यानंिर १३५० िे 

१४९२ बिािानी राज्य, पढेु १५१० पयगन्ि हवजापरूच्या अिलाखाली व १५१० िे १९६१ पयगन्ि पोिुगगीज असा 

गोव्यािा इहििास डोळ्यापढूुन सरकला.  

ठरल्याप्रिाण ेआम्िी १६ िारखेला ििालक्ष्िी एक्मप्रेसन े हनघालो. सोबि वहनिा आत्याच्या अण्णांिा ‘बनी’ 

कॅिेरा, त्या सोबि १-२ रोल्स आहण आििा आग्फा, ‘आयसोली IV’ िा १२० mm िा कॅिेरा, आिच्याकडे. 
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सोबि २ की ३ रोल्स. एवढ्यावर आम्िी गोव्याला हनघालो. गाडीने कल्याण याडग ओलाडूंन कजगििी वाट धरली 

आहण एक जोरदार धक्का दऊेन िी उभी राहिली. धक्क्यािनू सावरेमिोवर बराि वेळ कािीिी सिज ेना. कािी वेळाने 

गाडीच्या दिुफाग लोक उगीिंि गाडीिनू उिरून इकडे हिकडे करीि असिाना हदसि िोिी. अंधाराि कािीिी सिजि 

नव्ििं आहण आम्िा ‘िलुांना’ गाडी बािरे जाण्यािी परवानगी नव्ििी. अखेर डब्याि कोणीिरी,कोणालािरी सांगि 

असल्याि ेऐकल ंव बाििी आली, “इहंजनिं कपलींग िटुलंय.” वामिहवक कल्याण याडग, लोकोशेड (िा शब्द आिा 

आिा िाहििी झाला) िाकेच्या अंिरावर िोिे, कशाने िािीि नािी परंि,ु गाडी िांगलीि रखडली एवढे िात्र खरे. िी 

िेथनू केव्िा सटुली ि ेपािायला िी जागा नव्ििो.  

सकाळी उठलो, हकिी वाजले िािीि नव्ििं पण उन्ि ंिांगलीि वर आली िोिी. बाकीिे बालगोपाळ हनजल े

असल्याने हखडकी गाठली. गाडी कुठल्याशा मटेशनावर थांबि िोिी. अण्णांनी िला हविारलं, “कोणिं मटेशन आल ं

रे ?” िी डोळे हकलहकल ेकरून पाटी वािली. “ सं पा ली “, ि ेकोणिं नवीन मटेशन आल ंम्िणि अण्णा हखडकीि 

आले आहण त्यांनी वािलं “सांगली” िे कडाडल,े “अरे िखूाग सागंली आि ेिे, म्िणज ेपढुिं हिरज.” िग धावाधाव. 

कस ेिरी बेडींग (िा प्रकार आिा नष्ट झाला, हिरव्या जाडसर कापडािी अनेक कप्प ेअसणारी एक लांबलिक हपशवी 
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अस.े िीि कपडे, पांघरूणे, धान्य, अगदी मटोव्ि, िवा, भांडी, थोडक्याि साऱ्या जीवनावश्यक वमि ुसािावनू घेणारं, 

की पकडून ठेवणारं - िोल्ड ऑल – पोिंि िे , त्यािी वळकटी करीि, त्याला दोन कािडी पटे्टिी असि भोविाली, िे 

गच्ि आवळून घ्यायिे.) बांधले व उिरण्यासाठी ियार झालो. हिरज मथानकावर उिरल्यावर सिजलं, आम्िाला 

गोव्याला घेऊन जाणारी िीटर गेजिी गाडी हिच्या वेळेवर हनघनू गेलेली. सिोरच्या फलाटावर हिरज-बंगळूर 

ििालक्ष्िी एक्सप्रेस (िुंबई – कोल्िापरू ििालक्ष्िीिं कनेक्शन) उभी िोिी. थोड्या वेळािि िी बंगळूरकडे रवाना 

झाली दखेील. ‘डबल अण्णा’ मटेशन िामिरांच्या खोलीि जाऊन िौकशी करून आल,े “दिा वाजिाच्या गाडीनं 

लोंढयाला उिरायिं, हिथनू दपुारी गोव्याला जायला गाडी हिळेल.” एका अण्णांनी आणलेली िाहििी हदली. आिा 

दिा वाजिाच्या गाडीिी वाट पिाण्याहशवाय गत्यंिर नव्ििं. सारी हिडीिपू हिळेल िे छप्पर की सावली धरून बसनू 

राहिलो. अखरे िी गाडी अविरली, त्याि डझनभर आम्िी सािानासकट घसुलो.  
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लोंढा जं. मटेशन येईपयगन्ि सयूग डोक्यावर आलेला. नंिर गोव्यािी गाडी आली. िीिनू कॅसल रॉक ि े टुिदार 

मटेशन, दधू सागरिा नयनरम्य पररसर पिाि हिगांझा घाटिागे संध्याकाळी साडेसािच्या सिुारास आम्िी िडगावं 

मटेशनवर उिरलो. ८० साली गोव्याि संध्याकाळी ७ नंिर रमत्याि सवगत्र सािसिू. कशीबशी एक िािगाडी हिळाली, 

हिवर सिान िढवनू आम्िी हनघालो. नागझरकरकाकांनी िे गोव्याला पोिोििाि एक पत्र पाठवले िोि,े त्यावर पत्ता 

िोिा. ‘हशवा पी नागझरकर, दािोदाराच्या साला शेजारी, रुआ द ूआबाद ेफारीया, िडगांव. अखेर साडे आठ - पावणे 

नऊच्या सिुारास आम्िी त्या पत्त्यावर पोिोिलो. “िमु्िाला ररहसव्ि करायला िी मटेशनवर गेलो िोिो, “गाडी 

आली,पण िमु्िी नाय हदसला, िग परि आलो.” काकांनी आपल्या हटहपकल गोयंकरी आननुाहसक आवाजाि 

सांहगिले. बरं त्या काळांि िोबाइल नािी की STD, टं्रक कॉल लावल्यास हकत्येक िासांनी लागे. आहण घरोघरी 

फोन िरी कोठे िोिे ? िर काकांशी संपकग  साधाणे एकंदरीिि अशक्य कोटीिील बाब.  

बािरे सवगत्र कर्फयूग लागल्यासारखी शांििा आम्िी येिाना अनभुवली िोिी. बािरे जेवायला जाणार कोठे आहण 

कस े? घरासिोरि एक बेकरी िोिी आहण काकांनी बच्िे कंपनी येणार म्िणनू बटर, टोमट, पांव आणनू ठेवले िोि.े 

िग त्यावरि त्या रात्रीिी गजुराण केली आहण थकले भागले जीव अनेक खोल्यांच्या प्रशमि घराि ऐसपैस पसरल.े  
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दसुऱ्या हदवशी कोठेिी न जािा आराि करायिा हनणगय सिल श्रेष्ठींनी घेिला. िग काकांनी घर दाखवलं. 

रमत्यावरून एक खणी वाटणाऱ्या घराि आििध्य ेदिा – बारा प्रशमि खोल्या िोत्या, िधल्याभागाि िोकळी जागा, 

पहिल्या िजल्यावर हििक्याि खोल्या, जावळे अण्णा नाट्यसंगीि प्रेिी, िे वरिा िाळा िढू लागले की, “िाडी वरी 

िल ग गडे” कधी मवच्छ आवाजाि म्िणि, िर केव्िा गणुगणुीि.  बऱ्यािशा बंद, कारण काका, त्यांिे कुटंुबीय 

िुंबईि रिाि व अधनू िधनू येथ ेयेि असि, एरवी बंदि. त्या हदवसांि लॉडं्री वगैरेंिी पद्धि नव्ििी, आहण आज कोठे 

जायि ेनािी म्िटल्यावर गिृीणींनी घराच्या िधल्या िौकाि दोऱ्या बांधनू धोबी घाटािी िात्परुिी उभारणी केली. 

दपुारच्या भोजनाकररिा अण्णांनी आंबे आणल ेिोिे. आिरस, सिोरच्या बेकरीिनू आणलेले िाज ेपांव व गरिागरि 

आंबटवरण, भाि असा बेि िोिा. संध्याकाळी काका िाकेटिध्ये जाऊन दसुऱ्या हदवसाच्या पयगटना कररिा िॅटेडोर 

ठरवनू आले.  

हिसऱ्या हदवशी इडलीिी न्यािारी करून आम्िी सवगप्रथि शांिादगुाग िग िंगेशी िी िंहदरं पाहिली, रमत्याि 

बांदोडकरांिा गणपिी व उद्यान लागल.ं नंिर काििकडे जेवण. त्या काळाि गोव्याि केवळ कािि िॉटेलाि 

शाकिारी भोजन हिळेल असं आिच्या िनावर हबंबलं िोिे, कदाहिि त्यािळेु आम्िी इिरत्र शाकिारी अन्नािा शोध 
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घेिलाि नसावा. दपुारी सेंट झेहवयरि ेशव पिायला बॉि हजजस ििग, अथागि िे बऱ्याि उंिीवर ठेवले असल्याने व 

ठराहवक वर्ाांनी िे उिरवीि असल्याि ेसिजल.े त्यािळेु, आम्िी िे पािू शकलो नािी. त्यानंिर सिोरील म्यहुझयि 

आहण संध्याकाळी घरी. रात्री सारं कािी सरुळीि िाल ूअसिाना अिानक वीज गेली. आम्िा िुंबईकरांना अंधारािी 

सवय अहजबाि नािी, िग काय एकि गडबड उडाली. काकांना ि ेसारं िाहििी, त्यांनी िेणबत्त्या आणनू ठेवल्या 

िोत्याि. िग काय, गोव्याि कँडल लाइट हडनर.  

िौथ्या हदवशी त्याि टेम्पोने दोनापावला, बीिेस व पणजीि भोजन करायि ेठरलं. सकाळी हनघायला कािीसा 

उशीरि झाला िग दोनापावला करून दपुारी बारा – साडेबाराच्या सिुारास आम्िी हिरािार बीि वर पोिोिलो. त्या 

काळी कलंगटु, हिरािार ‘हिप्पीं’ साठी प्रहसद्ध िोि.े परंि ु रखरखीि दपुारच्या िापलेल्या वाळूने आम्िाला परि 

हफरहवल.े त्या नंिर पणजी गाठल ंआहण भोजनासाठी कािि िॉटेलिी शोधाशोध सरुू झाली. बेिाळीस वर्ाांपवूी 

पणजीि ‘कािि’दखेील दहुिगळ. नेििीप्रिाणे िॉटेल उत्तरेला िर आम्िी दहिणेला शोध घ्यायला सरुुवाि केली. 

अखेर िाधवाश्रिाि पोिोिलो. साऱ्यांना प्रिंड भकू लागली आहण वहनिा आत्या अिानक उठली व गाडीि जाऊन 

बसली. हिच्या पाठोपाठ आई दखेील गाडीि जाऊन बसली. िौकशी करिा म्िणाली, “ई, िाशांिा वास येिो. िला 
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नािी जेवण जाणार.” आम्िी सारेि शाकिारी, पण भकू एवढी लागली िोिी, आहण आिच्याकडे पािून 

िॉटेलवाल्यानंी आििी वगेळी बसण्यािी सोय केली िोिी.  
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आिा गोव्यािल्या िॉटेलाि िाशांिा वास िा येणारि. अखेर ज्यांना जेवायि े असेल त्यांनी िाधवाश्रिाि 

जेवावे, नंिर कािि शोध ूअस ेठरले. आम्िी जेऊन गाडीि आलो. आिा कािि िॉटेल शोधायिे. हफर हफर हफरलो 

आहण एकदाि ं कािि सिोर पोिोिलो िर िॉटेल िीन दपुारी वाजिा बंद. िर िौथी दपुार िांगलीि िणािणीिी 

गेली. त्या हदवसांि पणजीला जाण्याकररिा पलूािे बांधकाि िाल ू िोिे व वािनं फेरीिनू पलीकडे नेि. ि े सारं 

आम्िाला नवीनि िोिे. आििी िॅटाडोर दखेील िला वाटि, कुठ्ठळी पयगन्ि फेरीिनू पलीकडच्या िीरावर नेली.  

पािव्या व सिाव्या हदवशी प्रिंड उकडि िोिे िेव्िा घरीि आराि केला. भरपरू आिरस पांव ओरपला. 

सािव्या हदवशी िेथनू गोकणग ििाबळेश्वरिा बेि आखला. सकाळी आम्िी बसन ेिडगांविून सदाहशवगड - कारवार, 

िेथनू अंकोल्या पयगन्ि दसुऱ्या बसन,े िेथनू आणखी एक बस पकडून गोकणग ििाबळेश्वर. िजल दरिजल करीि िेथे 

पोिोिेमिोवर संध्याकाळ झाली. िेथ ेकृष्ण भट्ट िळेू यांिेकडे वामिव्य केले. त्याना नागझरकरकाकांनी पत्र पाठवनू 

आम्िी येिो ि ेकळवले िोिे की कस ेिे िाझ्या पयगन्ि पोिोिले नािी. असो. रात्रीच्या वेळी सांर भाि, सांबार भाि व 

एक भाजी असा साधाि परंि ुमवाहदष्ट बेि िोिा. घरािील िंडळीि बादलीिनू वरण, सांर, सांबार, हवशरे्िः लोणकढं 

िपू उभ्यान ेवाढिानािं दृश्य िोठे गंििीदार वाटल.ं रात्री जोरदार वारं सटुलं आहण पाऊस आला. 
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 त्या नंिर िात्र वािावरण िांगलंि थंड झालं. कृष्ण भट्ट र्ळूेंच्या ओसरीवरच त्याांचे सोबत थोराांच्या गप्पा 

ऐकत केव्हा डनद्राधीन झालो ह ेसर्जलेच नाही. दसुऱ्या हदवशी सकाळी दवे दशगन करून हिथल्या बाजाराि हिडंलो. 

न्यािरी करून कृष्ण भट्ट िळेू यांिा हनरोप घेिला. परिीच्या प्रवासाि अंकोला येथ ेकािी काळ थांबलो. िेथ ेकाज ू

उत्ति हिळिाि असे सिजल,े काजिूी खरेदी झाली िग िंडळी कारवारिागे िडगांवच्या प्रवासाला लागली. घरी परि े

पयगन्ि अंधार पडला िोिा.  

त्या नंिरिे गोव्यािील हदवस सकाळ संध्याकाळ आिरस- पांव िर एक दोन हदवस आिरस पोळी िाणि 

घालवले. एक हदवस िडगांव मटेशनवर जाऊन ररझवेशन कन्फिग झालेले आि ेकाय ि ेपािायला काका व अण्णा 

गेले, िौकशी हखडकीवर त्याबाबि हविारणा करिा त्यान े“टेहलग्राि दाखवा” असा प्रहिप्रश्न केला, िेव्िा शोधाशोध 

सरुू झाली आहण लिािं आलं. हनघायच्या गडबडीि व ररझवेशन हिळाल्याच्या आनंदाि टेहलग्राि घ्यायिाि 

राहिला. झालं, आिा १२ जणांना घऊेन िुंबईला परिायिं कसं ? िोठा प्रश्न उभा राहिला. िग इकडे हिकडे िौकशी 

केली एकानं िाहििगारान े धीर हदला. म्िणले, इकडून वामको - हिरज पॅसेंजर ने हिरज गाठा, हिकडून िुंबईसाठी 

िॉहलडे मपेशल हनघिे , हिने िमु्िी िुंबईला जाऊ शकिा. िग त्या िाहििी िागे सारे लागल.े   



a 

25 
 

   

िडगावला पॅसेंजरिध्य ेिढण ेकठीण जाईल म्िणनू आम्िी वामकोला हिरज पॅसेंजर पकडायला गेलो.   वामको 

िे हिरज या प्रवासाि दसुऱ्यांदा दधूसागरि े दशगन झाले. त्या काळी िे आजच्या प्रिाण े पयगटन कें द्र झाले नव्िि.े 

धावत्या रेल्विेधनू फोटो दखेील काढले, इिक्या वर्ाांनी िे थोडंसं शोधल्यावर हिळाले. एकंदरीि िो प्रवास छान 

झाला. रात्रीच्या अंधाराि हिरजला िॉहलडे मपेशल पकडण्यािी  हदव्य कािहगरी आम्िापैकी कुणालािी जिणार 

नािी, ि ेवामिव लिांि घेऊन ििाल ठरवला, त्याने आपला हपिळी हबल्ला दाखवि साहंगिले “९ नं. लिांि ठेवा 

आम्िी दोन बाकं अडविो, दोन िीन परुुर्ांनी आिच्या िागे पहिलं गाडीि िढा, बायका, िलुं, सािान नंिर 

हखडकीिनू िढव.ू” त्याकाळी दरूच्या गाड्यांच्या हखडक्यांना गरांद्या नसि. अखेर त्यांनी दोन बाकं अडवली, 

मटेशनावरच्या हदव्यांच्या प्रकाशाि सिान, िहिलावगग, बालगोपाळ िढले, आम्िी यथावकाश हमथरमथावर झालो 

आहण िग गाडीिील हदवे प्रज्वहलि झाले. पिाटे पिाटे गाडी िुंबईच्या वाटेला लागली. प्रवासाच्या अखेरच्या 

टप्प्याि कराड, हकलोमकरवाडी, वाठार, पणेु करीि िीन िारखेला संध्याकाळी आम्िी दादरला उिरलो एकदािे. या 

िऱ्िनेे आिच्या अहवमिरणीय अशा गोवा ट्रीपिी सांगिा झाली 
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िे िहिन्याच्या अखेरीस एका रहववारच्या सकाळी श्रावणी (आिच्या सौ.) व िी ििा घेिा असिाना 

हदवाळीच्या सटु्टीि कोठेिरी जाण्यािा हविार िीच्या िनाि डोकावला. िी म्िटलं, २०१९ िध्य ेआपण वायनाडला 

(केरळला) गेलो िोिो त्या नंिर कोरोंनािळेु कोठे जाणंि झालं नािी िेव्िा जायला कािी िरकि नािी. नेििी प्रिाणे 

सरुुवािीला नेपाळला जाव ंकाय ? नेपाळला जायि ेअसल्यास उल्का - ििंेि याना हविारू काय ? हिने प्रश्न केला. 

गेल्या दिा अकरा वर्ाांि उल्का, ििंेि ( िाझी जेष्ठ िेिुणी व साडू) या वेलणकर दाम्पत्यासोबि आिच्या बऱ्याि 

दरूच्या सिली झालेल्या िोत्या. िेव्िा नकार दणे्यािा प्रश्नि नव्ििा. आिा गंधवग (आिि ेहिरंजीव) आम्िाला जॉइन 

झाले. त्यान े बसल्याबसल्या नेपाळिी सारी िाहििी काढली. संध्याकाळी आम्िी ििंेिच्या घरी, ठाण्याला गेलो. 

त्याला हविारल,े “हदवाळीि कोठे जाण्यािा कािी प्लॅन आि ेकाय ?” िो म्िणाला, “अजनू िरी नािी, िझुा कािी 

असल्यास सांग.” िी नेपाळिा हवर्य काढिाि त्यान े‘आरसीआय’ च्या ररसॉटगिी िपासणी सरुू केली. हदवाळीच्या 

आधी िार – पांि हदवस जाऊन हदवाळीच्या हदवसांि परि असा कायगक्रि ठरला. कारण िंथ एंड पवूी श्रावणीला 
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ऑहफस गाठायिे िोिे. गंधवगने ििंेिच्या िोठ्या T.V. वर आपला लॅपटॉप जोडून छोटेसे प्रेझेंटेशनि सादर केले. िग 

हविानाच्या हिकीटांिी िपासणी सरुू झाली. गहणिं जळुि िोिी. लवकराि लवकर िुंबई – पारो िी हिकीटं बकु 

करायिी अस े जवळ जवळ ठरलं. िेवढ्याि उल्काने हशलॉन्गला क्लब िहिदं्रने नवी प्रॉपटी घेिल्यािे सांहगिले 

आहण आपोआप नेपाळ िागे पडलं. पनु्िा आठ - पंधरा हदवसांनी भेटण्यािे ठरवनू आम्िी परिलो.  

साधारण जनूच्या िध्याला पनु्िा आम्िी भेटलो. हशलॉन्गला जायि ेिर िुंबई – गवुािाटी – हशलॉन्ग िागागवरील 

हवहवध पयागय िपासले. हविानांच्या हिकीटांि ेदर िपासल.े िुंबई – गवुािाटी हविानाने व नंिर झाडी, डोंगर पिाि 

हशलॉन्गिे िॉटेल गाठायि े ठरले. ििंेिने क्लब िहिदं्रला हदवाळीपवूी वा दरम्यानच्या िारखांिी उपलब्धिा 

हविारणारी िेल हलहिली. सोिवारी सकाळी हििे ररसॉटग हदवाळीपवूी आहण ऐन हदवाळीि एकिी हदवस उपलब्ध 

नसल्याि ेउत्तर आले.  

आिा सगळेि कािीसे नाराज झालो िोिो. पनु्िा एक बैठक.. आिा दहिणेकडे िोिाग वळवला ... अष्टिडूी , 

केरळ बॅक वॉटर, िनु्नार वगैरे िपासि अनेक नकार घेि आििी गाडी गोव्याला पोिोिली. नकुिाि पावसाळा 

संपला असेल, हनसगगिी छान असेल िेव्िा, हवमटा डोिन ेप्रवास करीि गोवा गाठावे व येिाना हविानाने यावे असे 
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ठरले. गोव्याि असनोरा (अमनोडा) येथ ेक्लब िहिदं्रने वर्गभरापवूी प्रॉपटी घेिल्याि ेसिजले. िेथे हविारणा केली िे 

२४ ऑक्टोबरपासनूि उपलब्ध िोिे. दसुऱ्या हदवशीि २४ िारखेिी जनशिाब्दीच्या हवमटा डोििी पांि हिकीटं 

ररझव्िग केली... आणखी कािी हदवसानंी गंधवगने बाििी हदली, िेजस एक्सप्रेसला दखेील सप्टेंबर िहिन्यापासनू 

हवमटा डोििा डबा लागणार.  

२४ ऑक्टोबरला सकाळी पािपन्नासला जनशिाब्दी ठाण्याला येणार िर आम्िी पांि वाजिाि ठाण े

मथानकावर पोिोिलो. गाडी येिाि T T ने दारािि हिकीटांिी हविारणा केली, त्या नंिर िात्र कुणीिी हफरकलं 

नािी. नावडे येई पयगन्ि िांगलि उजाडलं िोिं. हवमटा डोिच्या डब्याि गजुरािी भाहर्क प्रवाशांिे ८ -१० जणांिा 

एक अस े२ – ३ सििू िोि ेआहण ४४ आसनी डब्याि सवगत्र पसरल ेिोिे. डब्याि ििा, नामिा, भोजनािी व्यवमथा 

असल्यािळेु प्लॅटफॉिगवर अन्नपदाथग शोधणे टळले. या डब्याि साऱ्या सहुवधा आििे, फक्त छायाहित्रण करिाना 

डब्यािील हदव्यांच्या प्रकाशाने हखडक्यांच्या कािेि आपलिे प्रहिहबंब हदसिं त्यािळेु छायाहित्रणांवर कािीशा 

ियागदा येि िोत्या.  
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िुंबई िे गोवा दरम्यान या डब्यािनू केलेला प्रवास खरंि छान िोिा. परंि ुसलग नऊ – साडे नऊ िासांच्या या 

प्रवासाने डब्यािील लिान िलुे व त्यांिे पालक कंटाळलेले वाटले, िग सिभाहर्क िलुांिी िमिी सरुू झाली. रोिा – 

खेड – हिपळूण - रत्नाहगरी – राजापरू, अगदी थेट हथवींला उिरेपयांि कोंकणि े हिरवेगार डोंगर, उंि पलु, बोगद,े 

त्यािनू जाणारी रेल्वे िा सारा डोळ्यांिे पारणं फेडणारा पट नंिरिी बराि काळ डोळ्यासिोरून जाइि ना .  

दपुारी साडेिीनच्या सिुारास आम्िी हथवीं मथानकाि उिरलो. उिरिाि गोव्यािील टॅक्सी िाहफयांिा अनभुव 

घेिला. हथवीं रेल्वेमथानक िे ररसॉटग पािं – सिा हकलोिीटसग अिंराला पािशे रुपय ेद्यावे लागले. ररसॉटगच्या मवागि 

किाि सुंदर रांगोळीने िसिे आिि,े क्लब िहिदं्रच्या प्रथेप्रिाणे कंुकुि हिलक लाऊन मवागि झाले. 
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िेक इन िोि असिानाि आम्िाला संध्याकाळी साडेसाि वाजिा कायगक्रिासाठी B-liveच्या सभागिृाि 

येण्यािे हनिंत्रण हिळाले. त्यानंिर इलेहक्ट्रक वािनाने आम्िी खोल्यांवर जाऊन िाजेिवाने िोऊन िाय टी साठी 

आलो.  

िाय टी नंिर आम्िी िोिाग ररसेप्शनकडे दसुऱ्या हदवसांिा कायगक्रि ठरहवण्याकररिा वळहवला. िेथ े जाऊन 

टॅ्रव्िल डेमकिी हविारणा करिा आम्िाला, “या ररसॉटगिध्ये टॅ्रव्िल डेमकि नािी” अस े सांगि बािरेच्या टॅक्सी 

मटँडिा नंबर दऊेन त्यांिे सोबि कायगक्रि ठरहवण्यािा सल्ला दणे्याि आला. 

संध्याकाळी साडेसािच्या सिुारास हनिंत्रणाप्रिाणे कायगक्रिाला गलेो. बरोबर अकरा वर्ाांपवूी (२०११) आम्िी 

लक्ष्िीपजूनाच्या हदवशी नौकूिीयािाल (उत्तराखंड) येथ ेिोिो, िेथील क्लब िहिदं्रने लक्ष्िीपजून व त्या नंिर छोटासा 

कायगक्रि केला िोिा. िस ेकािीसे असेल या ियारीने आम्िी िेथ ेगेलो. परंि,ु िसे कािी नव्िि.े लिान िलुांनी सादर 

केलेले नाि इत्याहद कायगक्रि िोिे. आपापल्या िलुांिे कायगक्रि झाल्यावर पालक िलुांना घेऊन िेथनू जािाना हदसि 

िोिे.  



a 

34 
 

दसुऱ्या हदवशी सकाळी साडेपािला पिांच्या हकलहबलाटाने जाग आली. बािरे छानसं दवं पडि िोिे. 

बािरेच्या झाडांच्या पानांपानांवर दवंहबंद ू, दृश्य एवढं अप्रहिि हदसि िोिे. कॅिेरा घेऊन गॅलरीि गेलो पण िाय, िाझी 

िािूल लागिाि पिी कािीसे पांगले. बाकीि े उठण्याआधी ररसॉटगिध्य े फेरी िारावी म्िणनू हनघालो. सरुुवािीला 

रमत्याि िी एकटाि िोिो, पण पढेु पढेु कुणी िािाला कसलासा बेल्ट बांधलेल्या, कुणी कानाला िडेफोन लावलेल्या 

(बिुधा आपापल्या दवेािंी मिोतं्र ऐकि असावी अशी िी सिजिू करून घेिली) व्यक्ती हदस ू लागल्या. या 

नवश्रीिंिांिं वागणं िला नेििी कोड्याि टाकिं. हदवसा िी िंडळी पनीर, िीज, बटरवर िाव िारिाना हदसिाि 

आहण सकाळी मविःला िेंटेन राखण्यासाठी ि े सारं. असो. ररसॉटगच्या रेमटॉरांिागे असणाऱ्या हिरवळीवर पदत्राणं 

काढून हिडंण्यािा वेगळाि अनभुव आला. दवं पडलेल्या िऊ जहम्पंग ग्रासवर िालायला सरुुवाि केली 

थोड्यावेळान ेििंेि – उल्कािी आले. या िोकळ्या िैदानाििी रॉहबन वगैरे पिी मवैर संिार करीि िोिे, पण कॅिेराि 

हटपले जाि नव्ििे.  

आज २५ ऑक्टोबर सयूगग्रिण असल्यान ेदपुार निंर िंहदरे बंद असणार िोिी िग आजिा हदवस ररसॉटगिध्येि 

काढण्यािा हनणगय सिल श्रेष्ठींनी घेिला. िहिदं्रि ेि ेररसॉटग उत्तर गोव्यािील हथवीं रेल्वे मथानकापासनू साधारण पािं 
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हकलोिीटर अंिरावरील टेकड्यांच्या १२ एकर जहिनीवर २०८ खोल्यांिधनू पसरलेले आि.े ररसॉटगिध्यिे 

adventure park सि पांि प्रकारि े पाणवठे (कृहत्रि धबधब,े lazy river, लिान िलुांसाठी जलबोगदा िर 

िोठ्यांसाठी जलिरण िलाव, ई.) आििे. B-live िध्ये सदु्धा बरेि खेळ आििे.  
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या ररसॉटगिध्ये ३५ शेफ सेवेला िजर असिाि. रात्रीसाठी खास ५ शेफ कािावर असिाि असे सिजल.े त्यािळेु 

इिरत्र कोठेिी न जािा ररसॉटग िध्य ेरािून ‘हजवािं गोवा’ करिा येिं. टाळेबंदीिी बंधनं उठल्यानंिरिी िी पहिलीि 

हदवाळी त्यािळेु ररसॉटग िाणसांनी दथुडी भरून विाि असल्यािा भास व्िावा अशी हमथिी. ररसॉटगिध्ये एकिी खोली 

उपलब्ध नसल्यािे आम्िाला सांहगिल ेगेल.े हदवसरात्र पयगटक येि जाि असल्याि ेप्रत्यि हदसििी िोिे.  

  

  



a 

37 
 

 आज २६ ऑक्टोबर सकाळीि न्यािारी 

करून बािरे पडलो िो ररसॉटगच्या ररसपे्शन 

िध्य े संगीिािा कायगक्रि एक मथाहनक 

कलाकार सादर करीि िोिा.  

  

गाण्याच्या िालावर पयगटक दखेील फेर 

धरि िोिे. 
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वर्ागरंभ सांखळी येथील ििादवे िंहदरापासनू केला.  

िंहदराजवळि िवगलीं नावािा छोटासा धबधबा आि.े  

िेथनू कंुकळीिे बालाजी िंहदर येथ े गेलो. िंहदराि 

बरीि गदी िोिी. िेथनू दपुारी दोनच्या सिुारास 

सिकारी मपाईस गाडगनला पोिोिलो. येथ े प्रवेश 

शलु्काि भोजनािा सिावेश असिो. िेव्िा प्रथि 

पोटपजूा केली व नंिर जवळजवळ पाऊण िास 

िागगदशगका सिवेि िेथ ेअसलेल्या हवहवध झाडांिी 

िाहििी घेिली. अशाि प्रकारिे मपाईस गाडगन 

केरळला पाहिल्यािे आठवल.े 
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िेथनू िंगेशी िंहदर, म्िाळसा िंहदर व शांिादगुाग िंहदर येथ े

गेलो. शांिादगुाग िंहदराच्या अंगणाि खालील फलक लावलेला 

पहिला. िंहदराि प्रवेश करण्यापवूी आिच्या पढेु रांगेि उभ्या 

असणाऱ्या िरुणींिा िेथील सेहवके सोबि झालेला 

संवाद,”िॅडि ऐसे कपडे पिनके आप िंहदर िे निी जा सकिी, 

आप ये कपडा पिन लो.” अस ेम्िणि त्या सेहवकेने एक वस्त्र 

कंबरेभोविी गुंडाळण्यास हदले. त्यावर हििे उत्तर,”िि गोवा 

घिुने आयें ि.ै” अस े िोिे. त्यावर हिने िांगलेि सनुावल.े 

“िॅडि गोवा के लोंग िंहदर िे ऐसे कपडे पिन के निी आिे.” 

सहुशहिि असणाऱ्या िरुणाईला कोठे कोणिा पोशाख पररधान 

करावा यांिे भान नसावे यािे आियग वाटल ं
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.िेथनू बॉि हजजस ििग जे ५ सप्टेंबर पासनू इिारिीच्या 

डागडुजीकररिा बंद िोिे. त्याच्या सिोरील म्यहुझयि ला धाविी भेट 

हदली. जनु्या गोव्यािधील बेहसहलका जवळील सेंट ऑगमटीन 

टॉवरजवळून गेलो. गोव्यािील िॉन्टे सटँो (पहवत्र टेकडी)वर ि ेप्रिंड 

ििग १६०२ िध्य े१२ ऑगमटीन हित्र म्िणा अथवा धिगगरंुूनी म्िणा 

बांधले. ऑगमटीयंन शैलीिी संपणूग हवश्वाि केवळ िीन ििेस िोिी. 

१. गोव्याि. २. एल एमकोररयल , मपेन . ३. िॉनेमट्री ऑफ साओ 

व्िीसेंट डी फोरा,ं हलमबंन, पोिुगगाल. पढेु १८३५ नंिर गोव्यािील 

पोिुगगीज राजवटीने िे ििगच्या वापरावर बंदी आणली. पढेु १८४२ 

पासनू इिारिीिी पडझड सरुूझाली. १९३१ िध्य ेसवागि िोठा भाग 

कोसळला. आजहििीला या पररसराि वरील हित्राि हदसणारा केवळ 

िनोरा व जागोजागी लावलेल ेिाहििी फलक पिािा येिाि इिकेि.   
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कािी वर्ाांपवूी या पररसराला ‘िरेरटेजत्व’ 

बिाल केले गेल पणजी ििगला िी गाडीिनू 

उिरलो व जनु्या सेके्रटरीएट जवळ असलेल्या 

आबाद े फारीया यांच्या सपु्रहसद्ध हशल्पापाशी 

येऊन उभा राहिलो. फारीया १७५६ साली 

गोव्याि जन्िले, पढेु रोि िधील हशिणानंिर 

हलमबन येथनू धिगगरुूपद िे त्यांनी केलेल ेसंिोिन 

हवद्येिे हवहवध प्रयोग. या व्यक्तीिा इहििास 

डोळ्यापढूुन गेला. 
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पढेु रमिा शोधीि फॉन्िेनास ्भागाि गेलो. या हवभागािी िाहििी सिजली िी कािीशी अशी.. या जागेिा शोध 

१८व्या शिकाि अँटोहनयो डी हसक्वेरा या पोिुगगीज दानाढ्यास लागला. त्यान े िेथ े नारळािी झाडे लावली. पढेु 

गोव्याि साथीच्या रोगांिळेु पोिुगगीजांनी त्यांिे सहिवालय पणजीि आणली व फॉन्िेन्िास ्भागाि नारळािी झाडे 

िटवनू पोिुगगीज अहधकाऱ्यांसाठी इिारिी बांधल्या. पढेु १९८४ सालाि िा भाग िरेरटेज हवभाग म्िणनू घोहर्ि झाला. 

येथ े ‘हफरिाना िरेरटेज टुर’ करणारे सििू हदसले. आज या भागाि instagram वर रील बनवण्यासाठी िरुणाई 

कायगरि असि.े िर येथील घराघराि परदशेी नागररक िद्य व इिर खाद्यपेयांिा आमवाद घेि असल्याि े पिायला 

हिळाले.  
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 एव्िाना संध्याकाळिे सिा वाजि आले िोिे. 

आिच्या िालकाने “आिा कू्रझवर जायिे काय?” अस े

हविारले. कॅहसनो हकंवा इिर गोष्टींि आिच्यापैकी 

कुणालािी रस नसल्याने ररसॉटगवर आम्िी परिलो.  

२७ ऑक्टोबरला गंधवग व िी, आम्िी िुंबई – 

िडगांव रेल्वे िागागवर असणाऱ्या ‘सरूवली’ या गाडगन 

मटेशनवर जायिे ठरवल.े सकाळी लवकरि आम्िी 

अमनोडा बस मथानक गाठले, िेथनू पणजीसाठी बस 

हिळाली. पणजीिून शटल बसन े िडगांव व िेथनू पायी 

सरूवलीला पोिोिलो. साधारण दपुारी बारा िे दोन पयगन्ि 

आम्िी िेथ े िोिो. त्या छानशा मटेशनिे कािी ि ेफोटो. 

शिराि असनू गावािा फील दणेारे ि ेमटेशन.  
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सरुवलीिून परिीच्या प्रवासाि पणजीिील शिकभर जनू्या ‘कॅफे भोसले’ यांिकेडे गोवन सािोसे व परुी भाजी 

(बटाट्यािी पािळसर भाजी व अलसण्यािी –िांबड्या राजम्यािी- उसळ ) खाऊन िपृ्त झालो. 
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२८ ऑक्टोबर रोजी दपुारी बारा वाजण्याच्या सिुारास ररसॉटगवरून परिीच्या प्रवासास हनघालो. रिि गिि 

साडेिीनच्या सिुारास दाभोलीं हविानिळावर पोिोिलो. हविान िोिे सिा पंिवीसिे . पायलटने गोवा िे िुंबई ि े

अंिर एकिास वीस हिहनटांि पार िोईल म्िणनू जािीर केले. प्रत्यिाि हविान सव्वासांि वाजिाि िुंबई 

हविानिळावर उिरले. हविान उिरून टॅक्सी वे वरुन हविानिळ इिारिीपाशी जािि िोिे, अिानक एक िाऊली 

उठून उभी राहिली व आसनांवरील ‘फडिाळ’ उघडून कािीसं शोध ूलागली. भांबावललेी एअर िॉमटेस िोठ्यान े

ओरडि आली व हिने िे बंद केले. िात्र सािान िाब्याि येण्यास आठ वाजले. येथ े कुणाला कािी करिा येईना 

शांिपणे पट््टया भोविी  सािानािी वाट पिाि उभे रािण्याला पयागय नव्ििा. अशा प्रकारे आिच्या गोवा सिलीिे सपू 

जरी  वाजले िरी या प्रवासाि खाण्याि आलेल्या हिकन कॉफ्रीएल, गोंवन हफश करी, िंबोशी फ्राय वगैरे गोंवन 

पदाथाांिी िंव बरेि हदवस हजभेवर रेंगाळणार ि ेहनहिि.  

.  

* * * * 
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जग स ुंदर आहेच.  

पण त्यािे सौंदयग खलुवणारे शब्द व दृष्टी आपल्याला लेखक अहण कवी दिेाि.  

केशवस त म्हणतात 

पाणणस्पशयच आम चा शकतसे वस्ततुंप्रती द्यावर्ा – 

सौंदर्ायणतशर्ा, अशी वसतसे जाद  कराुंमणज र्ा; 

लेखकांच्या आहण कवींच्या शब्दमपशागने आम्िाला आिच्या आजबूाजचू्या 

हनसगागिले आहण हनजीव दगडांिले, पाण्यािले सौंदयग “जाणव”ू लागले. 

प्रवासवणगने वािनू आपलेिी पाय हशवहशवायला लागिाि, त्यांनािी ओढ 

लागिे त्या त्या हदशांिी, त्या त्या दशेांिी. 
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ई साहित्यिा प्रवासवणगन हवभाग कािींच्या ििे खपू सिदृ्ध आि.े जगािले 

अनेक दशे, भारिािली अनेक राज्ये आहण ििाराष्ट्रािले अनेक हजल्ि े

आहण हकल्ले यांिी सखोल आहण सहित्र िाहििी दणेारी भरपरू पमुिके ई 

साहित्यने प्रकाहशि केली. पण आम्िी अहजबािि सिाधानी नािी. 

ििाराष्ट्रािला प्रत्येक हजल्िा, प्रत्येक िालकुा आहण प्रत्येक गाव सुंदर आि.े 

आहण त्यािं सौंदयग पािू शकेल असा कोणीिी हदव्यदृष्टीिा पाईक आिच्या 

या “िी पाहिलेला…” हसरीजिध्य ेभाग घेऊ शकिो.  

आपण हजथे कुठे प्रवास केला असेल, त्यािं वणगन द्या. 

आपण आपल्या मविःच्या गावािं वणगन द्या. 

आपण आपल्या आवडत्या कोणत्यािी गावािे, हकंवा हजल्यािे वणगन द्या. 
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आपलं आजोळ असो वा िािरे हकंवा सासरुवाडी, आम्िाला त्यािा िहििा 

कळवा. 

आहण िो, सोबि भरपरू फ़ोटो पाठवा.  

िमु्िी पाठवलेली िाहििी एखाद्या प्रवाशाला आकृष्ट करेल 

हकंवा ज्यांनी आधीि प्लॅन केला त्यांना िागगदशगक ठरेल 

हकंवा ज्यांना प्रकृिी अमवामथ्यािळेु हफ़रिा येि नािी त्यांना सिलीिा आनंद 

दईेल 

हकंवा परदशेाि रािून भारिावर प्रेि करणाऱ् या बंध ू भहगनींना आपल्या 

दशेाच्या कोनाकोपऱ् याि ंदशगन घडवेल. कृपया हलिा 

esahity@gmail.com 

mailto:esahity@gmail.com
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