या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

रंगीन दनु नयेचे रोम चं क अनभ
ु व
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

रं गीन दुननयेचे रोम च
ं क अनुभव
(प्रव सकथ संग्रह)

लेनिक

सुनप्रय जोशी
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रांगीन दवु नयेचे रोमाांचक अनभु व
लेहिका: सवु प्या जोशी,
व्हाट् सएप नांबर +254738475843
पत्ता- नैरोबी, के वनया

wagmayik@gmail.com
छायावचत्े: गगु लवरून साभार
या पुहतिके िील लेखनाचे सर्व िक्क लेनिके कडे
सुरहिि असून पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे
पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर
करण्यासाठी लेनिके ची लेखी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई
(तुरंगव स व दंड) िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. 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.

4

प्रकाशक :ई साहित्य प्रहिष्ठान
www.esahity.in
www.esahity.com
esahity@gmail.com
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane.
Whatsapp: 7710980841
प्रकाशन : २० नडसेंबर २०२०
©esahity Pratishthan® 2020
•

हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.

•

िे ई पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यकआिे.
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मनोगत
नि्कवर,
आज िी खपू खि
ु आहे. िवझव पशहलव
प्रवासकथवसग्रां ह प्रशसद्ध होत आहे!
लहवन असतवनव िी कथव, कशर्तव एकव र्हीत शलहून ती
कोिवलव सवपडू नये अश्यव शिकविी लपर्नू िे र्वयची. पि एकदव
खपू पवहुिे घरी आले असतवनव ती र्ही (आईबवबव घरी नसतवनव)
एकव कवकवांच्यव हवती पडली आशि त्यवांनी त्यवतल्यव कवही कशर्तव
सगळयवसां िोर र्वचनू िवझी खपू शटांगल उडर्ली! िी र्ही ओढून
घ्यवयचव खपू प्रयत्न के लव पि तो शनष्फळ झवलव . सगळयवांसिोर
झवलेलव तो अपिवन, अर्हेलनव बहुतेक िवझ्यव िनवलव खपू टोचनू
गेले असेल आशि िवझे शलखविच बदां झवले शकांबहुनव हव प्रसगां
आशि िी शलशहत होते हेपि पिू ापिे िनवच्यव कोपऱ्यवतनू कवढून
टवकले होते. त्यविळ
ु े िी शलहू िकते हेच िलव िवशहत नव्हते. लग्न
झवल्यवर्र कोिी उखविे घ्यवयलव सवांशगतले की पटकन एखवदव
उखविव तयवर करवयची आशि घ्यवयची पि ते तेर्ढ्यवपरु तेच.
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आम्ही जेव्हव घवनवलव गेलो शतथनू िी आई र् सांगीतव (िोिी
बहीि) ह्वनां व पत् शलशहले. त्यवनां वच कवय पि सगां ीतवच्यव
घरच्यवांनवपि िवझे शलखवि खपू आर्डले. सगळयवांनी िवझे खपू
म्हिजे खपू च कौतक
ु के ले. पढु च्यव पत्वत िी झल
ु वचव
ु त्यव पल
शक्सव शलशहलव. त्यवर्ेळी व्हवट्सएप नव्हते तरीही बशहिीने िलव
भवरतवतनू फोन के लव आशि अक्षरिः रडवयलव लवगली. शतच्यव
सवसबू वईचेां िवझ्यव दोन्सही िल
ु ींर्र खपू प्रेि. र्वचतवनव त्यवच्ां यवपि
डोळयवत पविी आले होते म्हिे! सगळेचजि त्यव शदर्िी िवझ्यविी
बोलले. नांतर सवगर िवझ्यव छोट्यव भवर्वने जेव्हव हे पत् र्वचले तेव्हव
िवत् तो, आई र् सशां गतव नेहिीच िवगे लवगवयलव लवगले की तू
आतव शलखवि सरुु कर. पि 'आळस हव िविसवचव ित्ू असतो'
ही म्हि िलव शलखविवच्यव बवबतीत अगदी लवगू पडली आशि त्यव
शतघवि
ां ी बोलिे झवले की "उद्यवपवसनू खरे च सरुु र्वत करे न", हेच
सवांगवयची. खपू दव सवांगनू ही िी शलहीत नवही हे बघनू एक शदर्स
आई म्हिवली तझु े लवडके बवबव तिु च्यवकडून कवि करून घेतवनव
एक गोष्ट सवांगवयचे ती गोष्ट आज तू सवथाकी लवर्त आहेस. िलव
२ शिशनट कळेचनव कुिली गोष्ट असेल. पण नांतर आपोआप
डोळयवसिोर बवबव आम्हवलव ही गोष्ट सवगां तवनव शदसू लवगले.
पवर्सवळव सरुु झवलव की िवकडवलव ्र्तःचे घर नसल्यवने खपू
त्वस व्हवयचव, िग त्यवलव आसरव िोधवयलव सगळीकडे शफरवयलव
7

लवगत असे. र्वईट र्वटून कोिीकोिी त्यवलव थोड्यव शदर्सवांसविी
एकव अटीर्र आसरव देत असत. ती अट म्हिजे पवर्सवळव सपां लव
की लगेच ्र्तःसविी घर बवांधवयचे. िवकडपि पवर्सवपवसनू
्र्तःचे रक्षि करतवनव आशि आसरव िोधतवनव र्ैतवगलेलव
असवयचव, त्यविळ
ु े लगेच िनोमन ही खिू गवि बवांधनू अट िवन्सय
करवयचव आशि त्यव पवहुणयवच्ां यव घरी थोडे शदर्स रवहतवनव िनविी
हेच िरर्वयचव, 'एकदव हव पवर्सवळव सपां ू दे, िी लगेच िवझे ्र्तःचे
घर बवांधिवर म्हिजे िलव असे सवरखे सवरखे सगळयवांकडे आसरव
िोधत शफरवर्े लवगिवर नवही'.
पवर्सवळव सांपलव की तो जयवांच्यव घरी उतरलेलव असेल त्यवांनव
प्रॉशिस करून शनघवयचव, "पढु च्यव िशहन्सयवच्यव आत िवझे घर तयवर
असेल तेव्हव तम्ु ही नक्की बघवयलव यव". पि पवहुिे फक्त हसवयचे.
त्यवलव कळवयचेच नवही की हे आपल्यवर्र कव हसतवत आशि
रवगवर्नू आतव ह्वांनव िी िवझे घर बवांधनू दवखर्िवरच हे िरर्नू च तो
शतथनू शनघवयचव.
पवऊस सांपनू छवन र्वतवर्रि पडलेले असवयचे. िग तो शर्चवर
करवयचव की आतव पवर्सवळव सरुु व्हवयलव अजनू १ र्र्ा आहे,
तेव्हव आपि थोडव आरवि आशि िजजव करून उद्यव घर बवांधवयलव
सरुु र्वत करू. दसु रव शदर्स उजवडलव की परत तो हेच िरर्वयचव की
8

उद्यव नक्की िी घर बवांधवयलव सरुु र्वत करिवरच. पि तो उद्यव
कधीच उजवडत नवही आशि िवकड कवही घर बवधां त नवही.
आम्ही जेव्हवपि अभ्यवस, हवतवतले कवि लगेच सांपर्वयलव
कांटवळव करवयचो आशि उद्यव नक्की पिू ा करते हे म्हिवयचो तेव्हव
बवबव ही गोष्ट सवांगवयचे आशि आम्ही गपु चपू ते कवि लगेच
सांपर्वयचो.
एकदव असेच बसले असतवनव कवहीतरी सचु ले आशि ते लगेच
कवगदवर्र उतरून कवढले. नांतर तीच गोष्ट िी जवन्सहर्ी, आयवा र्
ह्वांनव र्वचनू दवखर्ली.. त्यवर्ेळी दोघी फवर िोि्यव नव्हत्यव पि
तरीही त्यवनां व (दोघींनवही गोष्टी ऐकवयलव खपू आर्डवयच्यव म्हिनू
असेल) खपू च आर्डली, हेतर एकदि भवर्शर्भोर झवले.. त्यवनांतर
िवत् िवळेतनू घरी आल्यवआल्यव,"आई आज कुिली नर्ीन गोष्ट
शलशहलीस?" हव पशहलव प्रश्न शर्चवरवयच्यव. त्यवर्र िी 'आज नवही
ग शलशहले कवही' हे ऐकून ऐकून शतघेही थकले.
एक शदर्स हे ऑशफसिधनू येतवनव नर्ीन र्ही घेऊन आले
आशि िलव आतव रोज ह्वत नर्ीन कवहीतरी तू शलशहलेले हर्े
आहेस असे धिकवर्लेच. िग कवय िी आपली गरीब गवय. त्यवच
शदर्सवपवसनू पतीची आज्ञव शिरसवर्न्सद्य िवननू रोज एक नर्ीन गोष्ट
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र्हीत उतरर्वयलव सरुु र्वत के ली. िल
ु ी थोड्यव िोि्यव झवल्यवर्र
गोष्ट सवगां िे किी झवले पि तरीही त्यव नर्ीन कवय शलशहले, नसेल
शलशहले तर कवहीतरी शलही म्हिनू िवगे लवगवयच्यव पि
शिश्टांगच्यव गडबडीत ती र्ही कुिे गेली तेच कळवले
नवही(अजनू ही ती र्ही सवपडली नवही). परत आिच्यव लेखिीलव
्र्ल्पशर्रवि शिळवलव.
थँक्स टू सोिल िीशडयव! इथे आल्यवर्र िवत् कवही टव्क
दरम्यवन थोडेफवर शलखवि करिे परत सरू
ु के ले आशि सगळयवांनव
ते आर्डत होते...
िवझ्यव दोन िैशत्िींनी कवयाक्रिवत सवदरीकरि करणयवसविी
म्हिनू िवझ्यवकडून लेखन करून िवशगतले.. जवि भवरी र्वटले रवर्
िलव!
असव िवझव लेखनवचव प्रर्वस सरुु असतवनवच
www.esahity.com ही र्ेबसवईट एकव िैशत्िीने िलव फॉरर्डा
के ली. र्ेबसवईटर्रचे एक प्ु तक र्वचनू झवल्यवर्र ते खपू
आर्डल्यवने त्यवर्र किेंट करतवनव अचवनक िी एक कॉिेंट
र्वचली आशि ती र्वचनू सिजले की तम्ु ही तिु चे शलखवि ह्व
र्ेबसवईटसविी देऊ िकतव. शकांबहुनव ही र्ेबसवईट नर्ीन
लेखक/लेशखकवनां व प्रोत्सवहन देणयवसविीच कवढली आहे. एकदि
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िनवत शर्चवर आलव की आपि आपले शलखवि देऊन बघयु वत
कव? नवहीच छवपले गेले तरी िीक आहे पि जर त्यवनां व िवझे
शलखवि आर्डले तर.... सोन्सयवहून शपर्ळे!
िग कवय िी ई-िेल आयडी घेऊन त्यवर्र िवझव एक लेख
पविर्लव आशि २ शदर्सवत श्री. सनु ीळ सविांत ह्वांची प्रशतशक्रयव
आली,
मा. प्राचीजी
लेख छान आहे. तुमची लललहण्याची पद्धत आलि लिषय दोन्हीही
आकषषक आहेत. िाचकाांना गांगु करिारी आहेत.
असे लकमान ६-८ लेख ि बरे चसे फ़ोटो लमळाले तर एक छान
पस्ु तक होऊ शके ल.
सोबत एक नमनू ा पस्ु तक जोडले आहे. असे एखादे पस्ु तक आपले
बनियू ा.
सनु ीळ सामांत
टीम ई सालहत्य

आज िै उपर आसिव नीचे...........तो ई-िेल र्वचनू िवझी
अिी गत झवली!
िवझी अपेक्षव फक्त एक लेख छवपवर्व ही होती पि श्री सविांत
ह्वनां ी प्ु तक बनर्यू वत म्हिनू सवशां गतले... त्यवनतां र िी त्यवनां व
अनेकदव िेल करून खपु सवऱ्यव छोट्यव छोट्यव िांकव शर्चवरल्यव
आशि त्यवांनी दरर्ेळी न कांटवळतव िवझ्यव सगळयव िांकेचे शनरसन
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के ले. खरे च सनु ीळ सर िलव इतके सहन के ल्यवबद्दल आशि िलव
प्रोत्सवहन देऊन एक कथेच्यवऐर्जी पिू ा प्ु तक शलहवयलव प्रेरिव
शदल्यवबद्दल तिु चे खपू खपू आभवर!
िी पर्ू ी शलशहलेल्यव कथव थोड्यव छोट्यव होत्यव िग िी त्यव
कथव अजनू थोडव िीििसवलव लवर्नू िोि्यव करवयच्यव िरर्ल्यव
आशि थोडेसे रांजक करणयवसविी एखवददोन प्रसांग िनवचे पि
टवकले!
ह्व कथवसांग्रहवलव प्रर्वसर्िान म्हिू िकतो की नवही हे िलव
खरे च सवगां तव येिवर नवही कवरि िी आिच्यव के लेल्यव शिपिधल्यव
जयव अशर््िरिीय चवगां ल्यव/र्वईट घटनव घडल्यव त्यव शलशहल्यव
आहेत.
ह्व कथवसांग्रहतील सगळे प्रसांग, कथव तम्ु हवलव नक्की
आर्डतील हीच अपेक्षव!
सशु प्रयव
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िवझे हे पशहलेर्शहले प्ु तक
िवझें आईबवबव, हे, जवन्सहर्ी, आयवा, सांशगतव आशि
सवगर
ह्वांनव िी अपाि करीत आहे
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प्रस्तावना
िवझ्यव आयष्ु यवत जयव कवही िहत्र्वच्यव घटनव घडल्यव
त्यविध्ये कवहींनवकवही ड्रविव घडलवच. घरी िलव सगळेजि िी खपू
ड्रविेबवज आहे म्हिनू शचडर्तवत! िवझव ्र्भवर् आहेच थोडवसव
नखरे ल. एकसरु ी आयष्ु यपि जगवयलव आर्डत नवही िलव.
त्यवचीच कवळजी घेऊन देर् आपले िवझे आयष्ु य अधनू िधनू
िनोरांजक करत असतो.
िवझे िेिध्ये होिवरे लग्न जल
ु ैिध्ये झवले. िेिध्ये लग्न
असल्यवकवरिवने आम्ही िधचु ांद्रवसविी गरुु नवथ िॅव्हल्सतफे
िवलदीर्चे बशु कांग के ले होते.
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पि तेव्हव िवलदीर्िध्ये अशतर्ृष्टी होत असल्यविळ
ु े आशि
त्यवर्र्ी जोरदवर पवऊस पडिवर हव अदां वज र्तार्ल्यविळ
ु े आम्हवलव
ही शिप रद्द करवर्ी लवगली. तफ
ु वन पवर्सवत कुिे जवर्े हेपि सिजत
नव्हते. त्यवांनी आम्हवलव आत्तव तम्ु ही कुल,ू िनवली, शसिलव करू
िकतव म्हिनू सवांशगतले. हे सगळे िरर्वयलव आम्ही दोघेच
गेल्यविळ
ु े, कवही सचु त नसल्यवने आशि त्यवांनव आपल्यवपेक्षव जव्त
िवशहती असिवर ह्व कल्पनेने त्यवनां ी जे सवशां गतले त्यवर्र शर्श्ववस
िे र्नू आम्ही आिच्यव हशनिनू सविी कुल,ू िनवलीचे पॅकेज घेतले.
शतथे लोकां आपल्यवकडे बफा नसल्यवने बफवाचव आनांद घेणयवसविी,
त्यवर्र खेळवयलव जवतवत पि आम्ही शतथे जवऊन आपल्यवकडे
शचखलपि नसतो ही सिजतू करून घेऊन त्यवचव आनांद घेतलव.
अरे हो! आिच्यव हॉटेलिधनू आम्हवलव एकव उांच डोंगरवच्यव
टोकवलव असिवरव बफा बघवयलव शिळवलव हेही कवय किी आहे
कव? आम्ही नर्शर्र्वशहत असल्यवने त्यवचे एर्ढे दःु ख झवले नवही
हेही शततके च खरे आहे. बवकीच्यव बऱ्यवच चवगां ल्यव जवगव, सांदु र
िांशदरे , छवन छवन ्थळे आम्हवलव बघवयलव शिळवली. पि जर ती
शिप सवधीसरळ बवकीच्यव जोडपयवांसवरखी झवली असतीतर इतके
लक्षवत नसते रवशहले नव म्हिनू आिच्यवबरोबर थोडेफवर
अशर््िरिीय प्रसांग घडले आशि आिची ही सहल कवयिची
लक्षवत रवशहली. खपू छवन, थोड्यव दःु खद, दःु खद म्हिणयवपेक्षव
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अनवकलनीय प्रसांगवने चशकत करून गेली. ह्वचे सशर््तर र्िान िी
िवझ्यव हशनिनू ह्व कथेत के ले आहे.
आम्हवलव दोघवांनव शफरणयवची, नवटक, शसनेिे पहवणयवची खपू
आर्ड. त्यविळ
ु े खपू िजजव करवयचो. अगदी जवन्सहर्ी झवल्यवर्र
सद्ध
ु व बरे चदव शतलव घेऊन, अगदीच घेऊन जवऊ िकत नसलो तर
आईकडे सोडून, शकत्येकदव आईलव पि बरोबर घेऊन तो कवळ
अगदी िनवपवसनू उपभोगलव. प्रत्येक लग्नवच्यव र्वढशदर्सवलव १
शदर्स कव होईनव पि कुिे तरी बवहेर जवयचे हेपि िरर्नू टवकले,
आम्ही के लेलव हव शनयि भवरतवत असेपयंत तो कवटेकोरपिे
पवळलव. असेच एकव लग्नवच्यव र्वढशदर्सवलव िहवबळेश्वरलव
गेल्यवर्र घडलेलव छोटव शक्सव िी जरव शतखटिीि लवर्नू शलशहलव
आहे बरां कव!
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कवही र्र्वंनी नर्ऱ्यवलव र्े्ट आशिकविध्ये जॉब शिळवल्यवने
आम्हवलव घवनवलव शि्ट व्हवर्े लवगले. हे अगोदर गेले.
तीन-सवडेतीन िशहन्सयवांनी
िवझ्यव दोन िल
ु ी जवन्सहर्ी र्
आयवा ह्वांच्यवबरोबर पशहल्यवदां व
शर्िवनप्रर्वस करून गेले. एकतर पशहल्यवांदवच शर्िवनप्रर्वस करिवर
असल्यविळ
ु े त्यवचे टेन्सिन आशि त्यवत २ लहवन िल
ु ींनव घेऊन
जवयचे म्हिनू तर आिखीनच शचांतव र्वढली होती पि र्र
म्हटां ल्यवप्रिविे िी िल
ु ींनव घेऊन प्रर्वस न करतव िल
ु ींबरोबर प्रर्वस
के लव हे म्हिणयवइतके बळ आशि िदत िवझ्यव िोि्यव लेकीने
जवन्सहर्ीने िलव के ली. त्यवबद्दलचव एक शक्सव िी ह्व कथव
िवशलके िध्ये शलशहलव आहे. घवनविध्ये असतवनव आम्ही खरे
कौटुांशबक आयष्ु य जगलो. िी इथे आल्यवनांतर आलेली नोकरीची
ऑफर सोडून िल
ु ींकडे लक्ष देणयवचे िरर्ल्यविळ
ु े िल
ु ींकडून खपू
कवही शिकवयलव शिळवले. हेपि सध्ां यवकवळी लर्कर परत येत
असल्यवने रोज र्ेगर्ेगळे गेम्स खेळून धिवल करवयचो. शतथे
गेल्यवगेल्यव आिचव शित्िैशत्िीचव खपू छवन ग्रपु झवलव
होतव.आिच्यव पिू ा ग्रपु ने शतकडे गेल्यवनतां र लगेच येिवऱ्यव
शिसिस हॉशलडेिध्ये झल
ू आशि आजबू वजचू व पररसर
ु तव पल
बघवयलव म्हिनू शतथे शिप कवढली. त्यवर्ेळी आयवा सव्र्व र्र्वंची
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होती. पल
ु वर्रून जवयच्यव अगोदर तो पवर करिे इतके अर्घड
र्वटत नसल्यवने आयवालव घेऊन िी सहज पल
ू पवर करे न ह्व
आत्िशर्श्ववसवने चवलवयलव सरुु र्वत के ली पि थोड्यवच र्ेळवत
अशतआत्िशर्श्ववस घवतक िरू िकतो कव असे र्वटू लवगले होते,
त्यवचे सशर््तर र्िान िी ह्व कथविवशलके त के ले आहे.

शतथनू िग आम्ही यगु वांडवलव गेलो.
शतथेपि आम्ही भरपरू
शहडां लो, िजजव के ली,
शित्िैशत्िी खपू चवगां ले
असल्यवने तर त्यवत अजनू च
भर पडली. िवझी आई यगु वांडवलव आली होती तेव्हव आम्ही जांगल
सफवरी के ली. ई्ट आशिकविधली जांगल सफवरी खपू प्रशसद्ध
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आहे. के शनयव आशि टाझां वशनयव तर ह्वसविी सगळयवत जव्त फे िस
आहे. जे अगोदर जवऊन आले होते त्यवनां ी आम्हवलव खपू
र्ेगर्ेगळयव प्रकवरचे अनभु र् सवांशगतले असल्यवने आशि आम्ही
पशहल्यवांदवचां जांगल सफवरी करिवर असल्यवने खपू च उत्कांितव
होती. सफवरीलव जवयचे िरल्यवनांतर आम्ही सगळेजि शिपबद्दल
िरर्वयलव एकत् भेटलो होतो, तेव्हव एकव कुटुांबवने आम्हव सर्वंनव
बोलतव बोलतव सवशां गतले की आत्तवपयंत त्यवनां ी किीतकिी ७-८
र्ेळव तरी र्ेगर्ेगळयव शिकविची सफवरी के ली आहे पि
शजतक्यवर्ेळेलव ते सफवरीसविी गेले आहेत तेव्हव त्यवनां व नेहिी
कवहीतरी र्वईट अनभु र् आलेलव आहे. आिची खपू च घट्ट िैत्ी
असल्यवने आम्ही सगळयवनां ी तेव्हव त्यवांची खपू चेष्टव उडर्ली
आशि अगोदर सवांशगतले असतेतर आम्ही तिु च्यवबरोबर आलोच
नसतो हेपि म्हिवलो. पि कोिीही ह्व गोष्टीलव इतके गभां ीरपिे
घेतले नवही, खरे च आम्ही थोड्यव थरवरक अनभु र्वतनू गेलो पि
आिचे निीब चवांगले शकांर्व देर् आिच्यवबरोबर होतव त्यविळ
ु े
आम्हवलव कुिलवही र्वईट अनभु र् आलव नवही आशि सहीसलवित
घरी पोहचलो. तो न शर्सरिवरव अनभु र्पि िी इथे शलशहलव आहे.
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शतकडून आम्ही भवरतवत सट्टु ीसविी जवतवनव िध्ये दबु ई
बघणयवसविी म्हिनू मक्ु काम के ला. आम्ही जयव एजांटकडून शिप
बक
ु के ली होती त्यवने आिच्यवबरोबर अजनू एक जोडपयवचे बशु कांग
के ले होते. एअरपोटार्रच आम्ही एकिेकवांनव भेटलो पि आिचे
इतके छवन जिले की आम्ही सगळे एकिेकवांनव गेल्यव जन्सिवपवसनू च
ओळखत होतो की कवय असे र्वटू लवगले होते. आिच्यव रुम्सपि
अगदी बवजबू वजल
ू वच होत्यव शिर्वय दोन्सही कुटुांबवसविी एकच
prado शदली होती त्यविळ
ु े आम्ही सगळीकडे एकत्च शफरत होतो.
रोज शफरूनशफरून खपू दिवयचो पि तरीही रवत्ी खरे दी करणयवसविी
िवत् न चक
ु तव बवहेर पडवयचो. जसे कवही भवरतवत शकांर्व
यगु वडां विध्ये कवहीच शिळत नवही अश्यवप्रकवरे आिची खरे दी
चवलली होती.
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हॉटेलिध्ये परततवनव बॅग्स उचलर्त नसवयच्यव इतकी खरे दी
चवलवयची. एर्ढे करूनही आखव एक शदर्स आम्ही फक्त आशि
फक्त खरे दीसविी िे र्लव होतव. त्यवशदर्िी भरपरू चॉकलेट्स आशि
सोने खरे दी पि के ली. सोबत असलेल्यव दवदव र् र्शहनींनी त्यवांच्यव
दोन िल
ु वांसविी(भवरतवत पढु च्यव शिक्षिवसविी रहवत होते)
आिच्यवपेक्षव शतपपट खरे दी नक्कीच के ली असिवर! जगवतले
सगळयवत फव्टे्ट रोलरको्टरर्रतर बसलोच पि शतथे रे तीचे जे
डोंगर बनले आहेत (शतथे जवणयवसविी ्पेिल िेंड चवलक आशि
्पेिल गवडी पि लवगते) त्यवर्रून जवतवनव रोलरको्टर पेक्षव
जव्त थरवरक अनभु र् आलव. एकदि र्रून खवली खवलनू र्र
शिर्वय र्वळू असल्यवने बेसपि पक्कव नव्हतव त्यविळ
ु े एक बवजल
ू व
कधी कधी गवडी एकदि खवली आशि एक बवजनू े एकदि र्र
अिीपि व्हवयची. कसली सॉशलड िजजव आली िवशहतीये..
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शतथल्यव एकव शर्शिष्ट शिकविी तम्ु हवलव थोडवर्ेळ
थवांबतवपि येते. शतथे थवांबनू आम्हवलव खपू छवन सूयवा्तपि
बघवयलव शिळवलव आशि जो थोडवफवर िीि आलव होतव तो
सगळव शनघनू गेलव.
इथे आम्ही
ऍडव्हेंचर पवका लव
गेल्यवर्र जी िजजव
अनभु र्ली
ती
नक्कीच र्वचव आशि तम्ु हवलव किी र्वटली तेपि नक्की सवांगवल!
आिच्यव के शनयन सफवरी करणयवचे खपू िनवत होते पि
कवहीके ल्यव योग येत नव्हतव. िेर्टी देर्वने आम्हवलव
के शनयविध्येच शि्ट के ले! तरीही आिचव योग कवही येईनव. अगदी
इथनू ऑ्िेशलयवलव जवऊन आलो पि के शनयव शफरिे कवही जित
नव्हते.
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इथे जल
ु ै/ऑग्ट िध्ये र्न्सयपिु नदी पवर करतवत ते बघिे हव
एक नेत्दीपक सोहळव असतो. ते बघणयवसविी आशि बवकीची पि
प्रेक्षिीय ्थळे र् रर्वांडवलव िॉउांटन गोररलव पवका िध्ये गोरीलवज
आहेत जे खपू उांचवर्र रवहतवत आशि दशु िाळ सद्ध
ु व आहेत त्यवांनव
बघणयवसविी म्हिनू िवझी िवर्सजवऊ िेघनव के शनयवलव आली
तेव्हव शतच्यवबरोबर आम्ही आिची इच्छव पिू ा के ली.

सगळे पिपु क्षी बघवयलवतर शिळवलेच, त्यवबरोबर खपू किी
शदसिवरव, दशु िाळ असिवरव गेंडव र् शबबट्यव पि शदसलव. निीब
आिचे एकदि जोरवर्र होते त्यविळ
ु े ररव्हरक्रॉस करिवरी खपू िोिी
र्न्सयपिचांू ी झडांु च्यव झडांु तेसद्ध
ु व अगदी सयु वा्तवच्यवर्ेळी बघवयलव
शिळवली. कवय देखवर्व होतव आहव! सगळयवांनव शिकवर बघवयलव
खपू आर्डते, तम्ु ही जर भवग्यर्वन असवल तरच तम्ु हवलव शिकवर
बघवयलव शिळते असे म्हितवत. िी सोडून सगळेजि शिकवर
बघवयलव शिळवर्ी म्हिनू प्रवथानव करत होते पि िीिवत् एक प्रविी
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दसु ऱ्यवचव लचकव तोडतो ते कवय बघवयचे असे सवरखे म्हित होते.
त्यव शिपिध्ये एक शिकवर सोडली तर सगळेच्यव सगळे
र्वईल्डलवईफ आम्हवलव बघवयलव शिळवले. आम्ही रवशहलेले
हॉटेल खपू च छवन होते आशि ते चहूबवजांनु ी जांगलवने र्ेढलेले होते.
रवत्ी 12 नांतर शतथे लवईट बांद करतवत त्यविळ
ु े सगळीकडे
कवळोख असतो आशि त्यवत रवत्ी खपू सवरे र्ेगर्ेगळे आर्वजपि
ऐकू येतवत. अगदी आपल्यव खोलीच्यव बवहेर पि असू िकतवत
हो! शर्नोद सोडून. जांगलवतच हॉटेल असल्यवने खपू जर्ळून
आर्वज ऐकू येतवत. त्यवत बवकीचे सगळे गवढ झोपले असतील
आशि तम्ु ही एकटेच जवगे असवलतर िवत् तिु ची व्यर्श्थत
फवटतेच! आम्ही िवकवहवरी असल्यवने जेर्िवचे थोडेसे हवल झवले.
इथे गजु रवथी खपू सख्ां येने असल्यवने आशि त्यवतले बरे चसे
कवांदवलसिू पि खवत नसल्यविळ
ु े िवकवहवरी पदवथा खपु सवरे
असतवत पि आम्हवलव म्हिवर्ी इतकी चर् आर्डली नवही.
आम्ही शनघतवनव बवकीचे सगळे छवन असल्यविळ
ु े त्यवचे कौतक
ु
के ले पि “िवकवहवरी िेनू थोडव अजनू छवन करतव आलव तर अजनू
िजव आली असती” हव ररिवका नांतर जे येतील त्यवांनव चशर्ष्ट
खवयलव शिळेल ह्व आिेने शलशहलव.
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आत्तव ह्व कोरोनवच्यव कवळवत बवहेरचे प्रर्वसी कोिीच येत
नसल्यविळ
ु े सगळयव हॉटेलचे रे ट जर्ळपवस शनम्म्यवने खवली आले
होते. त्यविळ
ु े ह्व सांधीचव लवभ जर्ळपवस सगळयव के शनयविध्ये
रवहिवऱ्यव नवगररकवांनी उिर्लव, आम्ही कवही इतरवांहून र्ेगळे
नसल्यवने ह्व सांधीचव फवयदव थोडीच सोडिवर होतो! आिचे खपू
जर्ळचे घशनष्ट कौटुांशबक शित् देिपवांडे ह्वांनी आम्हवलव जवयचे कव
हे शर्चवरल्यवर्र आम्ही लगेच त्यव शदिेने प्रयवि के ले! सगळयवनां व
ह्वर्ेळीपि शिकवर बघवयची ईच्छव होती आशि िलव अगोदरच
आिच्यव इकडच्यवनी सिजवर्नू सवांशगतले होते की हे शनसगाचक्र
आहे, ते जर सरू
ु नवही रवशहले तर............... िेर्टी इतके सगळे
सवांगनू त्यवत कवही चक
ू नवही हे िवझ्यव गळी उतरर्वयलव यि्र्ी
िरले.
िीपि त्यवांच्यवबरोबर शिकवर बघवयलव शिळवर्ी ह्व इच्छे त
होकवर शिळर्लव आशि खरेच आम्ही घेतलेल्यव ह्व सधां ीचे सोने
झवले!आिची ही शिप किी सफ
ु ल आशि सपां िू ा झवली हे नक्की
र्वचव बरां कव!
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प्रवासकथा क्रि

हनीमून
महाबळे श्वर
पहहला हवमान प्रवास
रोमाांचक प्रवास
समोर हिसलेला मत्ृ यू
िुबई हिप
के हनया मारासफारी
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हहनमनू

लग्न झवल्यवर्र एक रीत/पद्धत असल्यवने आम्हीपि हशनिनू
सविी शदल्ली, कुल,ू िनवली, शसिलव ह्वशिकविी गेलो होतो.
पणु यवहून िांबु ई र् शतथनू रवजधवनी एक्सप्रेसने शदल्ली आशि
शतथनू पढु े आम्ही सगळीकडे कवरने शफरलो. तसे आम्ही आजपयंत
िेनने भरपरू प्रर्वस के लव पि िी रवजधवनी एक्सप्रेसिध्ये
पशहल्यवांदवच बसले होते. रवजधवनी एक्सप्रेस खपू च छवन होती.
ऐसपैस, एकदि ्र्च्छ! आम्ही आिच्यव सीटर्र बसल्यवर्र लगेच
पविी आिनू शदले, नतां र खवयलवपि आिनू शदले. ह्वनां ी िवके शटांग
िध्ये असल्यविळ
ु े खपू दव अश्यव िेनने प्रर्वस के लव होतव पि िी हे
सगळे पशहल्यवांदवच अनभु र्त होते! एकदि भवरी र्वटले. शदल्ली
कधी आले कळलेपि नवही!
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शदल्लीलव ्टेिनर्र उतरल्यवर्र आिच्यव नवर्वचे फलक
घेऊन आिच्यव कवरचव चवलक आिची र्वट बघत उभवच होतव.
गवडीत पि पवणयवची बवटली होती. ३ शकांर्व ४ ्टवर हॉटेल
सगळीकडे बक
ु के ले होते. त्यविळ
ु े हॉटेलपि एकदि भवरी होते.

लग्नवअगोदर दर २ र्र्वंनी आम्ही शिप कवढवयचो पि नेहिी
2nd क्लवसने प्रर्वस के लव आशि हॉटेल चवांगले असवयचे पि ३
शकांर्व ४ ्टवर िध्ये कधीच रवशहलो नवही.. त्यविळ
ु े ह्व सगळयवचे
खपू कुतहू ल आशि नर्ऱ्यवबद्दल जवजर्ल्य अशभिवन जवगव झवलव
होतव..
ि्त आरवि करून सांध्यवकवळी शतथली कवही शिकविे
शफरलो. असे २ शदर्स शदल्ली दिान के ले. लग्नवअगोदर आम्ही
दोघवांनीही शदल्ली बशघतल्यविळ
ु े कवही िोजकीच शिकविे शफरलो.
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नतां र िग आिचव प्रर्वस सरुु झवलव! १० रवत् आशि ११ शदर्स
असव प्रर्वस असल्यविळ
ु े आम्ही र्वटेतली सगळीच शिकविे बघत
जविवर होतो. िलव गवडीिध्ये जव्त बसल्यवर्र थोडे
गरगरल्यवसवरखे होई आशि झोप अत्यांत शप्रय असल्यवने िवझव
गवडीतलव बरवचसव प्रर्वस झोपणयवतच गेलव. त्यवर्रून िलव
"बवहेरचे इतके छवन सृष्टीसौंदया आशि नर्ीनच लग्न झवलेले असनू
नर्ऱ्यवबरोबर गपपव िवरणयवपेक्षव आिची बवयको प्रर्वसवत पिू ार्ेळ
झोपनू होती आशि िग नवईलवजवने िी चवलकवबरोबर सृष्टीसौंदया
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बघत र् गपपव िवरत प्रर्वस पिू ा के लव" असे आजही ऐकून घ्यवर्े
लवगते.

ह्व प्रर्वसवदरम्यवन घडलेले २-३ प्रसांग िवत् कवयिचे िनवर्र
कोरले गेले.
शदल्लीहून 6-6.30 तवस प्रर्वस करून शहिवयलवयच्यव कुिीत
र्सलेल्यव परर्वनो ह्व गवर्वत येऊन आम्ही थोडवर्ेळ थवांबनू िे ि
झवलो. शतथेच एकव उांच डोंगररवगां ेत खपू सदांु र र् नयनरम्य असे
शिम्बल िेल म्हिनू एक ररसॉटा आहे. शतथे जवणयवयेणयवचव एकच
स्रोत आशि तो म्हिजे रोपर्े. हव सवधवरि 2 km चव र्नर्े रोपर्े
आहे आशि आपि तो 8 शिशनटवत पवर करतो.
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इतक्यव उांचवर्रून जवतवनव सरुु र्वतीलव खरे च पोटवत गोळव
येतो. खवली पिू ा जांगल आहे, भरपरू झवडी! सरुु र्वतीची १
शिशनटवची र्वटलेली भीती गेल्यवनांतर ते सौंदया बघनू नजर हटत
नव्हती. इतक्यव र्र्वंनीसद्ध
ु व आत्तव शलशहतवनव ते सृष्टीसौंदया
नजरे सिोरून तरळून गेले. डोंगरवर्रील पररसरसद्ध
ु व खपू च छवन
आहे. शतथे र्र बरे च हॉटेल्स र् रे ्टॉरांट आहेत.खरे च त्यव बवजल
ू व
शफरवयलव गेलवत तर आर्जनाू ह्व जवगेलव भेट द्यव!
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कुिी ह्व गवर्वत िहवसू पीक म्हिनू कुिीिधली सगळयवत
उांच जवगव आहे, शतथे तम्ु हवलव घोड्यवर्र बसनू च जवर्े लवगते.
आम्ही दोघेजि दोन घोड्यवर्ां र बसनू चढ चढवयलव सरुु र्वत के ली.
नक
ु तवच पवऊस पडून गेल्यविळ
ु े अगोदरच खरवब असलेली
पवयर्वट अजनू च खरवब झवली होती आशि त्यवत एकव बवजल
ू व
खोल दरी होती. िवझव घोडव दरीच्यव बवजल
ू व होतव. घोड्यवांचे
िवलक त्यवनां व पकडून चवलत होते, आम्ही त्यवनां व, "इतक्यव खरवब
र्त्यवर्र घोडे नीट जवतील नव!" हे शर्चवरल्यवर्र त्यवांनी,"हव
घोड्यवचव नेहिीचव र्तव आहे, ते डोळे बांद करून पि जवऊ
िकतवत" असे उत्तर शदल्यवर्र आम्ही त्यवच्ां यवर्र आिचव सगळव
भवर टवकून शनधवा्त झवलो.
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दोन्सही घोडे थोडेफवर िवगेपढु े असे चवलले होते त्यविळ
ु े आम्ही
दोघे ि्त गपपव िवरत चवललो होतो. अचवनक िी जयव घोड्यवर्र
बसले होते त्यवलव एकदि कवय झवले कवय िवहीत, त्यवचव एकदि
तोल गेलव आशि एक पवय दरीत गेलव, आम्ही खवली पडिवर हे
िलव कळल्यवर्र िी त्यवची दोरी घट्ट पकडली, तो अजनू च
शबथरलव आशि दरीत पडलेलव पढु चव एक पवय आशि पढु चवच
दसु रव पवय असे दोन्सहीही पवय एकदि र्र के ले! निीब त्यव घोडव
पकडलेल्यव िविसवने त्यवलव पटकन जोरवत आत ओढून घेतले.
जर्ळजर्ळ आम्ही आतल्यव बवजल
ू व खवलीच पडिवर होतो पि
दसु रव घोडव पकडलेलव िविसू चपळवईने सरसवर्लव आशि दोघवनां ी
त्यव घोड्यवलव पकडले.. हे सगळे खरे तर अगदी १ शिशनटवत घडले
होते पि तो १ शिशनट आिच्यवसविी जीर्निरिवचव खेळ झवलव
होतव. खरे च त्यव शदर्िी िरि कवय असते ह्वचव थोडवसव कव होईनव
पि अनभु र् आलव! आलेले सांकट देर्वच्यव कृ पेने थोडक्यवत
शनभवर्ले.. हव सगळव प्रकवर झवल्यवनांतर ह्वांनी र्र न जवतव
आम्हवलव परत पवयथ्यविी सोडवयलव सवांशगतले..
बवकी कुिे ही न जवतव आम्ही थेट हॉटेलर्रच आलो.. खपु र्ेळ
हे कवहीच बोलत नव्हते, िी िेर्टी, " जे झवले ते झवले, िी िेलेतर
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नवही नव", असे म्हिवले तेव्हव डोळयवत पविी येऊन िलव जर्ळ
घेऊन म्हिवले,"परत असे कधीच बोलू नकोस". थोड्यवर्ेळवने
आम्ही नॉिाल/िे ि होणयवसविी म्हिनू हॉटेलिध्येच शफरवयचे
िरर्ले. हॉटेल खपू िोिे आशि छवन असल्यविळ
ु े शतथे आिचव र्ेळ
कसव गेलव ते कळवलेच नवही. शतथे असलेले टेशनस, डवटा आशि
अजनू ही खपू र्ेगर्ेगळे गेम्स खेळलो, भरपरू शहडां लो, सगळयवांिी
भरपरू गपपव िवरल्यव. अिवररतीने 'िेर्ट छवन तर सगळे छवन' ह्व
उक्तीप्रिविे त्यव शदर्सवचव िेर्ट खपू छवन झवलव.
शसिल्यवहून हॉटेलिधनू शनघतवनव सगळयव ्टवफलव खपू
र्वईट र्वटत होते. खपू जिवांनी सवांशगतले की अजनू पयंत आम्हवलव
कोिीच अश्यव शित्त्र्वच्यव नवत्यवने र्वगर्ले नवही. आम्ही त्यव
सगळयवांनव खपू छवन टीप शदली त्यविळ
ु ेतर खपू च आनांशदत झवले.
त्यवनां ी आम्हव दोघवनां व खपू छवन पष्ु पगच्ु छ शदले र् छोटे शग्ट्सपि
खपू प्रेिवने शदले..
आतव आम्ही शसिल्यवहून कुलल
ू व जवयलव शनघवलो. िी
गवडीत झोपत असल्यविळ
ु े हे चवलकवबरोबर पढु ेच बसवयचे,
त्यविळ
ु े ह्वांची त्यवच्यविी छवन गट्टी जिली होती! प्रर्वसवत
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दोघेजि ि्त गपपव िवरवयचे, तो शतथलव लोकल असल्यविळ
ु े खपू
सवरी िवशहती पि देत होतव. ह्वनां व िळ
ु वतच भगू ोल खपू आर्डत
असल्यविळ
ु े आशि सविवन्सय ज्ञवन पि खपू चवांगले असल्यविळ
ु े
सगळी िवशहती लक्षपर्ू ाक ऐकून खपू सवरे प्रश्नपि शर्चवरत होते!
दोघवचां े खपू च छवन गळ
ु पीि जिले होते..
शसिल्यवहून कुलल
ू व जवतवनव िांडी नॅिनल हवयर्े पवर करून
जवर्े लवगते. आत्तवचे िवहीत नवही पि त्यवर्ेळी एकपदरीच र्तव
होतव. खपू च छोटव र्तव होतव आशि र्ळिेपि भरपरू , कवहीकवही
शिकविी तर ब्लवइडां टना होते. ते किी की कवय म्हिनू एकव बवजल
ू व
खोल िोिी दरी र् शबयवस नदी आशि एकव बवजल
ू व उांचच्यव उांच
पहवड असव र्तव होतव. तरु ळक रहदवरी आशि चवलकवचव नेहिीचव
र्तव असल्यवने तो खपू सफवईने गवडी चवलर्त होतव. बवरीक
पवर्सवची ररपरीप पि चवलू होती. ते गवडीत लवर्लेले िदां सिु धु रु
सांगीत, अप्रशति सृष्टीसौंदया आशि त्यवत बवरीक पडिवऱ्यव
पवर्सवचव आर्वज आशि त्यवचव िवतीतनू येिवर सगु ांध.. आहव! खपू
सदांु र नजवरव होतव. नेहिी गवडीत झोपिवरी िीपि उिून बसनू सगळे
सौंदया डोळयवत सविर्नू घेत होते. इतके छवन, सांदु र, िनिोहक
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सौंदया आशि र्वतवर्रि होते की आम्ही कोिीही एकिेकवांिी न
बोलतव शर्ध्यवत्यविी जोडले गेलो होतो! आशि अचवनक......
आिच्यव गवडीच्यवसिोर खपू िोिी दरड कोसळली.

आिच्यवत आशि त्यव कोसळलेल्यव दरडीत फवरफवरतर २-३
इचां वचे अांतर असेल. गवडीच्यव कवचेलव दरड चवटून खवली पडली
होती त्यविळ
ु े कवचेलव िोिव तडव गेलव पि कसे कवय िवहीत नवही
पि इतकी िोिी दरड असनू सद्ध
ु व कवच तटु ली नवही.
आिच्यवसिोरच्यव दोन्सही गवड्यव दरडीखवली सवपडल्यव होत्यव.
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कवय चवलले आहे कवही कळतच नव्हते.. आम्ही शतघेही सन्सु न
झवलो होतो! सगळी िॅशफक जवि झवली होती...

बरे च तवस शतथेच उभे रवशहल्यवनांतर िग आम्ही परत गवडी िवगे
र्ळर्नू िांडी ह्व गवर्वत आलो. पढु े जवयलव र्तव नसल्यवने
सगळेजि इथेच रवहिवर होते त्यविळ
ु े हॉटेलपि पॅक होते. त्यवतल्यव
त्यवत बरे हॉटेल शिळेपयंत रवत् झवली होती. भक
ू तर उडूनच गेली
होती पि तरीही थोडेफवर खवऊन आम्ही लगेच आिच्यव खोलीत
गेलो. प्रचांड तवि आशि खपू र्ेळ िवशफक िध्ये अडकून
रवशहल्यविळ
ु े खपू च दिलो होतो. २ शिशनटवत झोपी गेलो ते सरळ
सकवळी ५ र्वजतव शतथलव िल
ु गव उिर्वयलव आल्यविळ
ु े जवग
आली. लगेच आर्रून फक्त चहव शपऊन गवडीजर्ळ आल्यवर्र
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चवलक म्हिवलव,"कवल रवत्ीच कोसळलेली दरड कवढल्यविळ
ु े
र्तव clear झवलव आहे आशि कवल इथे अडकलेले सगळेजि
आशि आजचे जविवरे असे खपु जि असतील, त्यविळ
ु े रहदवरी
खपू च र्वढेल. आपि लर्कर शनघू म्हिजे िग आपि िॅशफक िध्ये
न अडकतव लर्कर पोहोच"ू . आम्ही सकवळी ६ र्वजतवच शतथनू
शनघवलो. आिच्यवसवरखव शर्चवर करिवरे बरे चजि होते. तरीही
म्हिवर्ी इतकी रहदवरी नसल्यवने तसे आम्हवलव फवर अडकून
बसवर्े लवगले नवही. नांतर आम्हवलव कळले की ७ नांतर जे कोिी
शनघवले त्यवांनव िॅशफक जॅि झवल्यविळ
ु े खपू च र्ेळ अडकून रवहवर्े
लवगले.
आिची शसिलव शिप खपू च छवन झवली. आईने
आिच्यवबरोबर आिचे न ऐकतव,"रवहू दे जर्ळ. नवहीच खवल्लव
गेलवतर परत येतवनव कोिवलवतरी देऊन टवकव सगळव फरवळ" असे
म्हिनू खपू सवरव फरवळ शदलव होतव. रोज हॉटेलचे खवऊन कांटवळव
आलव होतव आशि बरोबर भरपरू फरवळ असल्यवने आम्ही एक
शदर्स सध्ां यवकवळी शतथल्यव भवजीिडां ईत जवऊन कवदां ,े टोिॅटो,
शिरची, कोशथांबीर घेऊन आलो. हॉटेल िधनू सरू ी घेऊन सगळे ि्त
बवरीक शचरून शचर्ड्यवत घवलनू दडपे पोहे करून खवल्ल्यवर्र बरे
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र्वटले! आशि त्यवशदर्िीच िरर्ले की आतव रोज थोडव थोडव
फरवळ खवयचव..
शसिल्यवहून कुलल
ू व गेलो, शतथनू िनवलीलव. िनवली िध्ये
आम्ही "Apple" म्हिनू असलेल्यव रीसॉटाचे िध्ये उतरलो होतो.

शतथलव बरवचसव ्टवफ हव िरविी होतव आशि त्यवत एकजि
आिच्यवसवरखेच नर्ीनच लग्न झवलेले जोडपे होते. आम्ही
सगळयवांिीच बोलनू , हसतखेळत रवहत असल्यविळ
ु े आिची
त्यवच्ां यवबरोबर एकवच शदर्सवत गट्टी जिली. आम्ही सगळयवांनी
एकत् खपू िजजव के ली, बऱ्यवच शिकविी आम्ही एकत् शहडां लो,
आिच्यवसविी त्यवांनी हॉटेलचे खवऊन कांटवळव आल्यविळ
ु े बरे चदव
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िहवरवष्िीयन घरगतु ी ्र्यांपवक के लव होतव! िलव िगु वचव हलर्व
खपू आर्डत नवही, िी खवतच नवही पि त्यव सगळयवच्ां यव
आग्रहवखवतर १ चिचव खवल्लव. इतकव चशर्ष्ट झवलव होतव की
अधवाच्यवर्र िीच तो हलर्व सांपर्लव. तसव हलर्व िी अजनू पयंत
खवल्लव नवहीये! त्यवांनी आम्हवलव एकव शदर्सवसविी रूि upgrade
करून हशनिनू ्र्ीट पि शदलव. आईिपथ! एकदि भवरी होती रूि
आशि त्यवतल्यव सगळयव अिेशनटीज पि.. सगळे जर्ळपवस
सिर्य्क असल्यवने खपू दगां व के लव. पत्ते, बॅडशिांटन, कॅ रि,
दििरवज, गवणयवच्यव भेंड्यव असे बरे च खेळ खेळलो. त्यवांनव
आम्ही ह्व जन्सिवत तर कधीच शर्सरू िकिवर नवही.
दोन र्वईट प्रसांग झवल्यवर्र िवत् आतव शतसरव प्रसांग ओढर्ू नये
म्हिनू हे खपू च कवळजी घेत होते. चवलकवलव पि सवरखे सवांगत
होते, "कवळजी घे, गवडी हळू चवलर्".
प्रर्वसवदरम्यवन खपू चवांगलव चवलक आशि सगळी िविसे पि
खपू चवांगली भेटली होती आम्हवलव! अक्षरिः परत शदल्ली रे ल्र्े
्टेिनर्र सोडतवनव चवलकवच्यव डोळयवत पविी तरळले होते.
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शनघतवनव त्यवने आम्हवलव दोघवांनव आिर्िीत रवहील असे खपू
छवन शग्ट शदले.
शसिलव, कुल,ू िनवली, अांबवलव, पवलिपरू , कुरुक्षेत्, शदल्ली
अिी बरीच शिकविे आम्ही पवहीली. हे दोन प्रसांग सोडले तर
आिची शिप खपू च छवन झवली. शहिवचल प्रदेि/ कवश्िीर ही खरे च
देर्वची भिू ी असिवर. खपू छवन र्वतवर्रि, शनसगवाची पिू ा कृ पव
आहे ह्व भवगवर्र इतकी सदांु र सृष्टी, शनसगारम्य पररसर, शतथली
जनतव पि खपू च सवधी आशि सगळे ्र्भवर्वनेपि खपू चवगां ले
आहेत! तसवही प्रत्येकवलव हशनिनू हव कवयि लक्षवत रवहतोच पि
ह्व २ र्वईट प्रसांगवने आशि खपू सवऱ्यव चवांगल्यव प्रसांगवने आिची
ही शिप अशर््िरिीय झवली!
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महाबळे श्वर
प्रत्येक र्र्ी लग्नवच्यव र्वढशदर्सवला आम्ही कुिे तरी
शफरवयलव जवयचो. जवन्सहर्ी २ र्र्वाची असतवनव आम्ही लग्नवचव
र्वढशदर्स सवजरव करणयवसविी िहवबळेश्वरलव गेलो होतो.

आिची जवन्सहर्ी आशि आजजीची िनवली तिी एकदि िवांत
आशि िहविी. शतचव जन्सि होतवनव िलव अगदी ५ शिशनटच त्वस
झवलव आशि आिच्यव गोड परीने जन्सि घेतलव! िलव िल
ु गीच हर्ी
होती आशि नर्ऱ्यवलव कवहीही चवलिवर होते. शिर्वय कुिलवही
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त्वस न होतव बवळांतपि झवल्यविळ
ु ेतर आिच्यव आनांदवलव पवरवर्र
उरलव नव्हतव. जन्सि झवल्यवनतां रसद्ध
ु व शतने कधीही त्वस शदलव नवही.
आम्ही शतघे िहवबळेश्वरलव गेलो. खपू खि
ु होतो आम्ही!
सकवळी लर्कर शनघवल्यवने िहवबळेश्वरलव लर्कर पोहचलो.
हॉटेलिध्ये जवऊन िे ि होऊन पोटभर जेर्नू तृप्ततेचव ढेकर देऊन
खरे तर एक तविनू द्यवयचव बेत होतव पि आिच्यव िनवलीलव बवहेर
शफरवयलव जवयचे होते! "इथे िजजव करवयलव आलो आहे िग कव
झोपवयचे?",असव प्रश्न शर्चवरल्यवर्र शतची सिजतू घवलवयचे
थवांबर्नू आम्ही दोघे गपु चपू तयवर झवलो आशि बवहेर शहडां वयलव
बवहेर पडलो. पि एकदव बवहेर पडल्यवर्र िे ि र्वटले.
र्ेणिव लेकलव गेलो, शतथे ि्त बोट रवयडींग करून नांतर शतलव
घोड्यवर्र बसर्ले. सरुु र्वतीलव खपू घवबरली, थोडेसे डोळयवतनू
पविीपि आले. तरीही िी शतलव उतरर्नू खवली घेिवर नवही हे
लक्षवत आल्यवर्र गवल फुगर्नू घोड्यवर्र बसनू रवशहली पि
थोड्यवर्ेळवने शतलव एकदि छवन र्वटले. रवऊांड सपां ल्यवर्र खवली
उतरवयलव पि नवही म्हिवली आशि अजनू एक फे री करून आली.
शतच्यव चेहऱ्यवर्रचव आनांद बघनू आम्हव दोघवांनव आपली झोप
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िोडली म्हिनू जी नवरवजी आली होती ती एकव झटक्यवत दरू होऊन
एकदि तवजेतर्वने झवलो.

शतथनू एकदोन पॉईटां ् स बघनू आम्ही सनसेट बघवयलव गेलो.
सीझन नसल्यविळ
ु े अगदी तरु ळक गदी होती. आम्ही पोहचलो
तेव्हव अजनू सनसेट व्हवयचव होतव म्हिनू शतथे एके शिकविी बसलो
होतो. आिच्यवजर्ळ अजनू एक आजजीआजोबव बसले होते, ते
जवन्सहर्ीकडे बघत होते तर आिची िनवली शतरक्यव नजरे ने
त्यवच्ां यवकडे बघवयची आशि ते बघनू हसले शक परत लवजवयची.
त्यवांनी शतलव जर्ळ बोलवर्ले पि शर्चवरल्यवशिर्वय कोिवकडेही
जवयचे नवही आशि कवही घ्यवयचे नवही ही सक्त तवकत असल्यवने
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शतने आिच्यवकडून पडत्यव फळवची आज्ञव घेऊन लगेच
त्यवच्ां यवकडे गेली. आजजीआजोबवनां व लहवन िल
ु ां खपू आर्डत
असवर्ीत कवरि ते शतच्यवबरोबर शतथे पळवपळी पि खेळले.
बोलतव बोलतव हेपि कळवले की आम्ही एकवच हॉटेल िध्ये
उतरलो आहोत. िग कवय! आम्ही सगळेच एकदि खि
ु झवलो
आशि सयू वा्त बघनू एकत्च हॉटेलर्र गेलो.

हॉटेलर्र येऊन िे ि होऊन १५ शिशनटवनां ी बवहेर गवडान िध्ये
भेटवयचे िरले. ह्वर्ेळेस िवत् जवन्सहर्ीने त्यवच्ां यवबरोबर त्यवांच्यव
रूििध्ये न जवतव आिच्यवबरोबर येिवच्यव शनिायवने कव िवशहत
नवही पि िलव थोडेसे हुश्ि झवले! आम्ही १५ शिशनटवनां ी शतथे
गेलो तर आजजीआजोबव आिची र्वटच बघत होते. ते दोघेजि
जवन्सहर्ीबरोबर खेळवयलव लवगले. आम्ही दोघेजि शतथेच बसनू
गपपव िवरत होतो.
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खेळतवखेळतव शतघेजि आिच्यवपवसनू दरू गेले.
आजजीआजोबव दोघेही चवगां ले असल्यवने ते जवन्सहर्ीकडे नीट लक्ष
देतील म्हिनू आम्ही एकदि शनधवा्त होतो. आम्ही दोघेजि शतथेच
गपपव िवरणयवत गांगु नू गेलो होतो. सवधवरि ५-१० शिशनटवांनी िी
सहज इकडेशतकडे बशघतले तर हे शतघेही कुिे च शदसत नव्हते. ह्वनां व
सवांशगतल्यवर्र म्हिवले,"असतील इथेच कुिे तरी, हॉटेल सोडूनतर
जविवर नवहीत नव, उगवचच कवळजी करतेस!" अजनू ५ शिशनट िवांत
बसल्यवर्र िवत् िवझव जीर् खवलीर्र होऊ लवगलव. हे र्ैतवगनू
उिले आशि आम्ही शतघवांनव िोधत शनघवलो पि ते कुिे च शदसेनवत.
हॉटेलिध्ये जवऊन ्टवफलव शर्चवरल्यवर्र त्यवांनीपि ‘आम्ही
त्यवनां व कुिे च बशघतले नवही म्हिनू सवशां गतले’. आतव िवत्
कवळजीने जीर् घवबरवघबु रव झवलव होतव. शतथे आम्हवलव िोधवयलव
िदत करणयवऐर्जी दोघवशतघवनां ी आम्हवलवच नवर्े िे र्वयलव
सरुु र्वत के ली. '२ तवसवच्यव ओळखीर्र असे ्र्तःच्यव िल
ु ीलव
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कोिी एकटे सोडते कव? दोघवांनवच इतकव र्ेळ घवलर्वयचव होतव
तर किवलव लेकीलव घेऊन आलवत? सोडवयचे होते िेजवऱ्यवक
ां डे
आशि यवयचे होते'. एकतर जवन्सहर्ी कुिे आहे ते कळत नसल्यविळ
ु े
जीर् जवतो की कवय असे र्वटत असतवनव लोकवांनी आम्हवलवच
नवर्े िे र्वयलव सरुु र्वत के ल्यविळ
ु े तर आिखीनच टेंिन आले.
िॅनेजरने शतथे असलेल्यव सगळयव ्टवफलव कविवलव लवर्ले आशि
तो आिच्यवबरोबर गेटर्र आलव, शतथे असलेल्यव रखर्वलदवरवलव
त्यवांनी कोिव आजीआजोबवनां व लहवन िल
ु ीबरोबर बवहेर जवतवनव
बशघतले कव म्हिनू शर्चवरले? तर त्यवने सवांशगतले की,“ आत्तवच
ड्यटु ी चेंज झवली आशि िी कविवर्र आलो आहे त्यविळ
ु े िलव
कवही कल्पनव नवही”. आतव िवत् र्ेगर्ेगळे शर्चवर िनवत यवयलव
लवगले. पोशलसवांकडे जवऊयवत म्हिनू िी िवगे लवगले. पि हॉटेल
खपू िोिे असल्यवने अजनू थोडे िोधनू िग िरर्यू वत असे ह्वचां े र्
िॅनेजरचे बोलिे झवल्यवर्र आम्ही परत ररसेपिनर्र आलो. सगळव
्टवफ पिू ा हॉटेल िोधनू आलव होतव पि हे शतघे कुिे च नव्हते.
आम्ही सगळे सन्सु न झवलो होतो.
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आतव पोशलसवांनव फोन करवर्व म्हिनू िॅनेजरने फोन उचललव
तोपयंत िी त्यव शतघवांनव एकव ्टवफ बरोबर ररसेपिनकडे चवलत
येतवनव बशघतले. कवही न सचु नू िी धवर्त त्यवच्ां यवकडे पोहचले
आशि त्यव आजजींच्यव हवतवतनू जवन्सहर्ीचव हवत ओढून घेऊन
जर्ळ घेणयवऐर्जी शतलव २ धपवटे घवतले आशि "कळत नवही कव?
शकतीर्ेळव सवशां गतले आहे की असे कोिवबरोबर आम्हवलव न
सवगां तव जवयचे नवही. शतथेच खेळवयच्यव ऐर्जी त्यवच्ां यवबरोबर
कश्यवलव लवांब जवयचे", असे म्हिनू एर्ढ्यवश्यव २ र्र्वाच्यव
िल
ु ीलव अजनू ४ धपवटे घवतले. हे सगळे कवय चवलले हे न
कळल्यविळ
ु े जवन्सहर्ीने िोि्यवने भोकवड पसरले. जसे कवही ते दोघे
िवझ्यवपवसनू जवन्सहर्ीलव ओढून घेऊन जवतील असे र्वटून िी
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जवन्सहर्ीलव शतचव हवत घट्ट पकडून िवझ्यव िवगे घेतले, हेपि खपू
घवबरले होते. त्यवनां ी आजजीआजोबवनां व र्वटेल तसे बोलवयलव
सरुु र्वत के ली. ते दोघेपि खपू च घवबरले होते. त्यवांच्यवबरोबर
आलेलव ्टवफ आम्हव दोघवांिी बोलवयचव प्रयत्नपि करत होतव
पि आम्ही दोघे कोिवचेच ऐकिवच्यव िनःश्थशतत नव्हतो त्यविळ
ु े
त्यवलव िवांत बसवयलव सवगां नू आम्ही आरडवओरडव करत पिू ा
हॉटेल डोक्यवर्र घेतले होते. आजजीआजोबव खवली िवन घवलनू
उभे होते. जयव ्टवफने त्यव शतघवांनव आिले होते तो आम्ही कवही
ऐकत नवही म्हटां ल्यवर्र िॅनेजरिी बोलनू त्यवलव सगळव र्ृत्तवांत
सवशां गतलव.
आम्ही थोडे िवांत झवल्यवर्र हे िॅनेजरकडे पढु े कवय करवयचे हे
शर्चवरत त्यवच्यवकडे र्ळले. िॅनेजरने आम्हवलव र्
आजजीआजोबवनां व शतथे एकव सो्यवर्र बसर्ले. आिच्यविेजवरी
त्यव आजजीआजोबवांनव बसर्ल्यवर्र आम्ही शतथनू उिून उभे
रवशहलो तेव्हव त्यवने आम्हवलव दसु ऱ्यव सो्यवर्र बसर्ले.
आजजीआजोबव खवली िवन घवलनू एकही िब्द न बोलतव िवतां
बसनू होते. िॅनेजरने आम्हवलव पविी देऊन चहवपि शदलव. आम्ही
कवहीही घ्यवयलव नकवर शदल्यवनांतर त्यवने आम्हवलव िवझे थोडेसे
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ऐकून घ्यव म्हिनू सवांशगतले आशि "सांजय सवांग सगळे", म्हिनू त्यव
्टवफलव सवशां गतल्यवर्र त्यवने बोलवयलव सरुु र्वत
के ली,"आजजीआजोबव ह्व बवळवबरोबर खेळत असतवनव शतथे
बवगेत बवळवसिोर अचवनक िोिव सवप आलव.

खरे तर आिच्यवकडे अशजबवत सवप शकांर्व असले प्रविी
नवहीयेत पि कुिून कसव हव सवप बवगेत आलव िवशहत नवही आशि
आजजींनी हे बशघतल्यवर्र बवळवलव एकदि िवगे ओढिवर
तेर्ढ्यवत त्यव सवपवने एकदि आजजींच्यवच पवयवर्र दि
ां के लव
आशि शतकडून सरपटत शनघनू गेलव. ह्वबवळवने घवबरून जोरवत
रडवयलव सरुु र्वत के ली आशि आजोबवपि एकदि घवबरून गेले.
िी शतकडून जवत असतवनव हे सगळे बशघतले आशि पळत
त्यवच्ां यवकडे गेलो तोपयंत सवपवने आजजींनव दि
ां के लव होतव. िी
लगेच आजजींनव उचलनू दर्वखवन्सयवत घेऊन जवऊ लवगलो पि
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बवळवलव एकटे कसे सोडिवर म्हिनू आजोबवांनी शहलव कडेर्र
घेतले र् सगळेजि दर्वखवन्सयवत गेलो. नशिबवने सवप शर्र्वरी
नसल्यवने आजजींनव प्रथोिपचवर करून लगेच सोडले आशि आम्ही
लगेच इथे यवयलव शनघवलो" शतकडून शनघतवनव आजजीआजोबवांनव
त्यवच्ां यवपेक्षव तिु चीच कवळजी जव्त होती, तम्ु ही शकती घवबरलव
असवल म्हिनू दर्वखवन्सयवत थोडवर्ेळसद्ध
ु व न थवांबतव आम्ही लगेच
हॉटेलर्र आलो!”

हे सगळे ऐकून आम्ही सन्सु न झवलो होतो. कवय बोलवर्े कळत
नव्हते. िी जवन्सहर्ीलव घट्ट धरून शििी िवरली, शबचवरी आिची
िनवली रडूनरडून िवांत होऊन उसवसे देत होती. पि िन सैरभैर
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झवल्यवने शतच्यवर्र कवय गजु रत असेल ह्वकडे लक्षच शदले नव्हते.
आजजीआजोबव उिून आिच्यविेजवरी येऊन बसले. लवजेने आम्ही
अधेिेले होऊन खवली िवन घवलनू बसलो. आजोबवांनी ह्वांच्यव
आशि आजजींनी िवझ्यव खवांद्यवर्र हवत िे र्लव तेव्हव िवत् िवझव
बवांध सटु लव आशि िी आजजींच्यव गळयवत पडून रडवयलव सरुु र्वत
के ली. त्यव िवझां रडून होईपयंत पविीर्र थोपटत रवशहल्यव. रडू
थवबां ल्यवनतां रिवत् िी आशि ह्वनां ी एकत्च त्यवच्ां यव पवयवर्र डोके
िे र्ले, त्यवांनी लगेच आम्हवलव खवांद्यवलव धरून उभे के ले आशि
जर्ळ घेतले. आम्ही दोघे त्यवांची र्वरांर्वर िवफी िवगत होतो पि ते
आिच्यवर्र जरवसद्ध
ु व शचडले नव्हते. थोड्यवर्ेळवने आजोबव
म्हिवले,"आम्हवलव पिू ा कल्पनव आहे तम्ु हव दोघवांर्र कवय बेतले
असेल! आपले िल
ु ां नक
ु त्यवच ओळख झवलेल्यव िविसवांबरोबर
अचवनक गवयब झवल्यवर्र त्यव आईबवबवर्ां र कवय पररश्थती
उद्भर्ली असेल ह्वची पिू ा कल्पनव आम्हव दोघवांनव आहे. तम्ु ही जे
र्वगलवत ते सिथानीय आहे. दर्वखवन्सयवतनू परत येतवनव तिु च्यव
दोघवचां वच चेहरव सिोर येत होतव आशि आम्हवलव हे सगळे खरे च
अपेशक्षत होते. आिचव तम्ु हवर्र जरवसद्ध
ु व रवग नवहीये". हे
ऐकल्यवनतां र िवत् आम्हवलव जे अपरवधी र्वटत होते ते थोडेसे किी
झवले. हळूहळू सगळी पररश्थती नॉिाल झवली. आजजीआजोबवांनी
कवही झवलेच नसल्यवसवरखे एकदि व्यर्श्थत बोलवयलव सरुु र्वत
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के ली. सगळेजि आपवपल्यव कविवलव शनघनू गेले आशि शतथल्यव
िॅनेजरने आम्हवलव ्पेिल िीट देऊन शतथेच सगळे आिनू शदले.
आम्ही सगळयवांनी आनांदवने हसतखेळत आिचे जेर्ि आटोपले
आशि चक्कर िवरवयलव बवहेर पडलो. जवन्सहर्ी आिच्यवपेक्षव
अगोदर नॉिाल झवली होती आशि ती लगेच आजजीलव जवऊन
शचकटली. खरे च तेव्हव 'लहवनपि देगव देर्व' ही म्हि आिर्ली.
लहवन िल
ु े िनवत कवही न िे र्तव शकती लर्कर आहे ती पररश्थती
्र्ीकवरतवत नव! त्यवर्ेळी िीपि असेच र्वगवयचव प्रयत्न करिवर हे
िरर्ले (अथवात िी हे लगेच शर्सरून पि गेले).
दसु ऱ्यवशदर्िी सकवळी आम्ही नवश्त्यवसविी परत एकत्
भेटलो. बवहेर शफरवयलव जविवर होतो पि आजजींनव दगदग नको
म्हिनू त्यव दोघवनां ी "तम्ु ही शतघे बवहेर शफरून यव" असे र्वरांर्वर
सवांगनू ही आम्ही त्यवांच्यवबरोबर थवांबलो. जवन्सहर्ीसद्ध
ु व
आजजीआजोबवांनव सोडून यवयलव तयवर नव्हती. िग आम्ही दसु ऱ्यव
शदर्िी सकवळी सयू ोदय बघवयलवच हॉटेलिधनू बवहेर पडवयचे र्
आज हॉटेलिध्येच थवांबनू कवयकवय करतव येईल ह्वचव शर्चवर
करून आम्ही सगळयवत अगोदर श्र्शिांग करवयचे िरर्ले. हे,
आजोबव आशि जवन्सहर्ी शतघे पोहिवर, िी आशि आजजी शतथेच
बसनू पत्ते खेळिवर असे िरले. ते शतघेजि कपडे बदलनू आत
जवयचे म्हिनू पल
ू च्यव अगदी कडेर्र उभे रवहून आम्ही गपपव िवरत
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होतो, बहुतेक कवहीतरी शर्नोद झवलव होतव कवरि आम्ही खपू
जोरवत हसत होतो आशि आिचे ऐकून जवन्सहर्ीपि सगळे
सिजल्यवसवरखे जोरवत हसवयलव लवगली. आम्हवलव शतचे हसिे
बघनू अजनू जोरवत हसू येत होते. सगळे जोरजोरवत हसत असतवनव
आिच्यव बवईसवहेब थोड्यवश्यव िवगे झवल्यव आशि ..

एकदि पवणयवत धपकन पडल्यविळ
ु े पविी जोरदवर र्र उडवले
आशि ती एकदि खवली गेली. आम्हवलव दोघवनां व कवहीही न सचु नू
आिचव जवगेर्र पतु ळव झवलव होतव. तोपयंत आजोबवांनी उडी
िवरून जवन्सहर्ीलव बवहेर कवढले आशि आिच्यव शपलवलव र्वचर्ले.
जवन्सहर्ीने िवत् डोळे र्र के ले होते आशि श्ववसपि घेत नव्हती,
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आिची सगळयवांची जवि ततां रली होती पि ती लगेच िद्ध
ु ीर्र
आली आशि आम्हवलव हुश्ि झवले!
शतसरव प्रसांग कवही ओढर्ू नये म्हिनू आम्ही खबरदवरी
घ्यवयची िरर्ली आशि हॉटेलच्यव आतिध्येच र्ेळ घवलर्वयचव
िरर्लव. पि होनी को कौन टवल सकतव है!
दपु वरी जेर्वयलव म्हिनू डवयशनांग हॉलिध्ये गेलो. कवल
झवलेल्यव प्रसांगवने आम्हवलव सगळे ओळखवयलव लवगले होते
आशि आिची सगळेजि खपू छवन बडदव्त िे र्त होते. गरिवगरि
सपू , पांजवबी जेर्ि. िेर्टी जवन्सहर्ीलव आर्डतवत म्हिनू
आइ्क्रीि बरोबर गरि गरि गल
ु वबजवि र् गवजरहलर्व घेऊन
सजां य आलव आशि जवन्सहर्ीलव िोिव बवउल भरून आइ्क्रीि
देतवनव म्हिवलव,"आईबवबवच्ां यव िनवलीसविी खवस आइ्क्रीि
आशि गवजरहलर्व, आजजीआजोबवांसविी गल
ु वबजविनू !"
आिच्यव प्रश्नवथाक िद्रु क
े डे बघनू त्यवने हसत सवांशगतले,"कवल
दर्वखवन्सयवतनू परत येतवनव गपपव िवरतवनव जवन्सहर्ीने आम्हवलव
सगळी िवशहती शदली हो", हे सवगां तव सवगां तव सजां यने िे िधनू सगळे
कवढून िे र्तवनव गल
ु वबजविनू असलेल्यव र्वटीलव िेचव धक्कव
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लवगलव आशि गरि गल
ु वबजविनू र् पवक एकदि आजजींच्यव जयव
पवयवलव सवप चवर्लव होतव त्यव पवयवर्रच पडलव. िी लगेच उिून
शतथे असलेल्यव सगळयव ग्लवस िधले पविी आजजींच्यव पवयवर्र
ओतले आशि बवजच्ू यव टेबलर्रचे पविी घेऊन तेपि ओतत
रवशहले. तोपयंत सांजय बनोल घेऊन आलव, र्ॉिरूििध्ये जवऊन
िी त्यवांनव पवयवर्र बनोल लवर्ले आशि शतथे बसर्नू खपू र्ेळ
पवयवर्र पविी ओतत रवशहले. थोड्यवर्ेळवने दवह किी झवल्यवर्र
आम्ही त्यवांनव रूििध्ये घेऊन जवऊन िी परत त्यवांनव टबिध्ये
पवणयवत बसर्ले. आजजींनव तवप/सदी होऊ नये म्हिनू ह्वांनी िलव
त्यवनां व बवहेर आिवयलव सवशां गतले. आम्ही सगळे त्यवशदर्िी
त्यवच्ां यवच रूििध्ये झोपलो. सकवळी आजजी एकदि नॉिाल
झवल्यव होत्यव. भवजलेल्यवचे डवग पि नव्हते आशि दख
ु तपि
नव्हते. आजजींनी िलव लगेच सचु नू त्यवच्ां यव पवयवर्र पविी ओतले
र् त्यविळ
ु े नवयलॉनचव ड्रेस शचकटलव नवही आशि फवर त्वस झवलव
नवही म्हिनू खपू कौतक
ु के ले.
त्यवशदर्िी परत शनघवयचे असल्यवने आम्ही आिच्यव
रूििध्ये जवऊन आर्रून परत आजजीआजोबवच्ां यव रूििध्ये
आलो र् सगळे एकत् नवश्तव करवयलव खवली आलो. त्यवर्ेळी
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आजोबवांनी,"िवफ करव आम्हवलव, आम्ही तिु च्यव शिपची िजजव
घवलर्ली, तम्ु हवलव सवधव सयू ोदयपि बघतव आलव नवही". असे
म्हिनू िवफी िवशगतली. आम्ही कवही बोलिवर तोपयंत िॅनेजर
आिच्यवकडे हसतहसत आलव आशि म्हिवलव, "हॉटेलने तम्ु हवलव
अजनू दोन शदर्स रवहणयवची शर्नांती के ली आहे". सट्टु ी नसल्यवने
आम्ही नकवर शदलव पि त्यवांनी खपू शर्नांती के ल्यविळ
ु े आम्ही
होकवर शदलव आशि त्यवनां ी आम्हवलव ्पेिल पवहुणयवसां विी
असलेली luxury रूि आम्हवलव देऊ के ली. त्यव शदर्िी
त्यवच्ां यवकडे असलेल्यव ऐसपैस गवडीने आम्हवलव पिू ा िहवबळेश्वर
शफरर्नू आिले. २ शदर्स आम्हवलव पिू ा VIP सेर्व शदली होती.
आिचे कपडे पि धर्ु नू शदले होते. आम्ही सगळयवांनी िसवज, सोनव
बवथ पि घेतलव. कसले ररलॅक्स र्वटत होते. अहव! आशि हो
आम्ही लग्नवचव र्वढशदर्स सवजरव करवयलव आलेलो असल्यविळ
ु े
त्यवांनी खपू छवन के क आिनू तो सगळयव ्टवफ र् शतथे असलेल्यव
पवहुणयवांबरोबर एकदि जोरदवर पद्धतीने दिक्यवत सवजरव के लव २
शदर्स खपू म्हिजे खपू च छवन गेले पि ते फुलपवखरवसवरखे कधी
उडून गेले ते कळवलेच नवही!

57

शनघवयच्यव शदर्िी सगळव ्टवफ आम्हवलव भेटवयलव आलव
होतव. सांजयचे कुटुांब आम्हवलव भेटवयलव आले होते. त्यवांनी आम्ही
तक्रवर के ली नवही म्हिनू खपू दव आिचे आभवर िवनले.
आजजीआजोबव र् आम्हवलव त्यवनां ी िॅप्रोची िोिी बव्के ट
हॉटेलतफे शग्ट म्हिनू शदली आशि अजनू एक सरप्रवईज शदले.
आिच्यवसविी खवस कवलचीच गवडी आम्हवलव घरी सोडणयवसविी
शदली होती.
त्यवशदर्िी िवत् आम्हवलव देर्वने सगळयवत िोिी भेट शदली
होती. ती म्हिजे हृदयविी आशि आिच्यव आयष्ु यविी कवयिचे
जोडले गेलेले आजजीआजोबव!
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पहहला हवमान प्रवास

आनदां नव घवनव िध्ये जॉब ऑफर आली तेव्हव आम्ही ती
्र्ीकवरवर्ी की नवही ह्वच शर्चवरवत होतो. पि नांतर शर्चवरशर्नीिय
करून असे िरर्ले की हे दोन र्र्वासविी एकटेच जवतील आशि िी
दोन िल
ु ींनव घेऊन इथेच रवहीन म्हिजे िग िलव जॉबपि सोडवयलव
लवगलव नसतव. पि आपि जे िरर्तो तसेच नेहिी घडते असे होत
नवही.
कॉन्सिॅक्ट सवइन करतवनव तिु च्यव बवयकोलव पि घेऊन यव
म्हिनू डवयरे क्टरने आम्हवलव कळर्ले. िवझ्यविी कवय बोलवयचे
असेल हे न कळून आम्ही तसेच सांभ्रिवअर््थेत ऑशफसिध्ये
पोहचलो. डवयरे क्टर सवहेबवांचे र्य सवधवरि ६०-६५ च्यव दरम्यवन
असेल. गृह्थ खपू चवगां ले र्वटले. आम्ही गेल्यवर्र त्यवनां ी
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िवझ्यविी खपू छवन गपपव िवरल्यव, िवझी सगळी िवशहती शर्चवरली
आशि
िवझ्यविी बोलवयलव सरुु र्वत के ली. िलव
म्हिवले,"तझ्ु यविी बोलनू खपू छवन र्वटले िलव! खपू चवांगलव जॉब
आहे तझु व, हव जॉब सोडून जवयलव तल
ु व नको होत असेल नव!"
िलव कवय उत्तर द्यवर्े तेच कळत नव्हते. पि त्यवांनी िवझ्यव िनवतले
ओळखले आशि म्हिवले, "िलव िवहीत आहे, इतकव चवांगलव
जॉब, पगवर सोडून िल
ु ींनव घेऊन कुिे आशिके त जगां लवत जवऊन
रवहिवर त्यवपेक्षव इथेच रवशहलेले बरे
असे तल
ु व र्वटत असेल नव!” पि
त्यवनां ी िलव असे सिजवर्नू
सवांशगतले की िलव िवझ्यव बवबवांची
आिर्ि झवली.
त्यवनां ी सवशां गतले,"आिच्यवर्ेळी बवयकव नर्रव शजथे जवयचव
त्यवच्यव िवगे जवयच्यव. िलव अगदी िवन्सय आहे की आजकवल िल
ु ी
ह्व ्र्तांत् झवल्यव आहेत आशि त्यवांनी व्हवयलव पि पवशहजे.
बवयकविां ध्ये परुु र्वपां ेक्षव जव्त सहनिक्ती आशि किखरपिव
असतो, त्यव एकट्यव असल्यव तरी सगळे शनभवर्नू नेऊ िकतवत
पि परुु र् जरी दवखर्त असले तरीही ते खपू शदर्स एकटे नवही रवहू
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िकत. बवहेरच्यव देिवत सगळे ओपन असल्यविळ
ु े त्यवांचव कधीही
पवय घसरू िकतो आशि िलव कुिलेही कुटुांब उध्र््त करवयचे
नवहीये. त्यविळ
ु े िवझ्यव कांपनीिध्ये िी सरुु र्वतीपवसनू एक पॉशलसी
िे र्ली आहे, िी कोिवलवही कधीही फॅ शिलीशिर्वय घेत नवही. ह!ां
अगदी लग्न झवले नसेल तर गोष्ट र्ेगळी. िी तझ्ु यव र्शडलवांच्यव
र्यवचव आहे तर िी सवांगतो म्हिनू तू जवऊन बघ एकदव शतकडे.
नक्कीच आर्डेल तल
ु व”. अश्यवप्रकवरे त्यवनां ी िलव खपू छवन
सिजवर्नू सवांशगतले आशि शर्चवर करवयलव १० शिशनटां शदली.
िग कवय! लग्नवत बवांधलेली गवि अिी न सोडतव आदिा
बवयको बननू त्यवांच्यवबरोबर घवनवलव जवयचव शनिाय घेतलव आशि
ह्वांनी कॉन्सिॅक्टर्र सही के ली.
हे िेिध्ये अगोदर जवऊन
शतकडे घर, सविवन घेऊन घर
सेट के ल्यवर्र आम्ही शतघी
सपटेंबरिध्ये शतकडे जवयचे
असे िरले. त्यवर्ेळी त्यवांच्यव
बॉसने हेपि सवशां गतले की तल
ु व २ लहवन िल
ु ींबरोबर एकटीलव नवही
पविर्िवर, इकडून कोिी कुटुांब जविवरे असेल तर त्यवांच्यवबरोबरच
पविर्.ू
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आयवा झवली आशि िवझव िहेंद्र िध्ये जॉब पक्कव झवलव म्हिनू
िग आम्ही िवझ्यव कांपनीजर्ळ एक ्लॅट शिळत होतव तो शर्कत
घेतलव. रहवयलव पि नव्हतो गेलो अजनू आशि हव जॉब शिळवलव.
जवन्सहर्ी पवर्िेपवच आशि आयवा सवडेपवच िशहन्सयवची असतवनव
आम्ही हव शनिाय घेतलव. हे गेल्यवनांतर िी बशहि सांशगतवच्यव जर्ळ
आशि शतथे िेजवरी खपू चवांगले होते म्हिनू आईच्यव घरी रवहवयलव
आले (आई भवर्वकडे US लव गेली होती). दोन्सही लहवन िल
ु ींनव
घेऊन एकटीने सगळे सवांभवळून नोकरी करिे िक्य नसल्यवने लगेच
रवजीनविव शदलव होतव. ह्व दरम्यवन जवन्सहर्ी इतकी लहवन असनू ही
बरीचिी कविे ्र्तःहून सिजनू करत होती. शबशल्डांगच्यव बवहेरच
भवजीर्वल्यव, शकरविव दक
ु वन सगळे होते. बवईसवहेबवांनव खवयची
आशि करवयची दोन्सहीची आर्ड! त्यविळ
ु े रोज सकवळी आम्ही
आज कवय खवयलव करवयचे हे िरर्वयचो आशि ही ि्त शपिर्ी
पैसे घेऊन रोजच्यव रोज भवजी, शकरविव आिवयची. सांशगतव रोज
सकवळी चक्कर िवरून कवय हर्े असेल ते आिनू द्यवयची पि
तरीही अजनू कवही लवगिवर असेल तर जवन्सहर्ी लगेच जवऊन
घेऊन यवयची.
एकदव ५ र्र्वाची जवन्सहर्ी भवजी आिवयलव गेली होती आशि
शतथनू एक िल
ु गव असव शर्शचत् नजरे ने शतच्यवकडे बघत शतथेच उभव
रवशहलव. त्यवच्यवकडे शतचे लक्ष गेले तेव्हव तो शतच्यवकडे बघनू
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हसलव आशि शहलव खपू भीती र्वटली. आिच्यव शबशल्डांगच्यव
बवजल
ू वच २-३ जि भवजी शर्कवयलव बसवयचे, शतथल्यव एकव
कवकांू कडे जवऊन शतने भवजी शर्कत घेतली आशि त्यवांनव शतने 'िलव
खपू भीती र्वटतीये' असे सवांशगतले. त्यव कवकू शतलव गेटपयंत
सोडवयलव आल्यव. थोड्यवर्ेळवने सांशगतव शतथनू गवडीर्र येत
असतवनव त्यवांनी शतलव थवांबर्नू शनक्षनू सवांशगतले, "तम्ु ही इतक्यव
लहवन िल
ु ीलव भवजी आिवयलव कसे पविर्तव? आज ती शकत्ती
घवबरली होती, थोडीतरी कवळजी घेत जव की!" खपू शचडली ती हे
ऐकून आशि घरी येऊन ती िलव,"िी रोज घरी येते, कवय आिवयचे
आहे कव शर्चवरते, िग तू जवन्सहर्ीलव भवजी, शकरविव आिवयलव
कव पविर्तेस?" िलव सिजेचनव आज शहलव कवय झवले? िी शतलव
म्हिवले,"अग जवन्सहर्ीलवच भवजी, शकरविव आिवयलव आर्डते.
कवलतर आम्ही खव्यवचव एक नर्ीन पदवथा करवयचव िरर्लव होतव
म्हिनू िी शतलव सवशां गतले की तू आयवाजर्ळ बस िी जवऊन खर्व
घेऊन येते. तर म्हिवली की तू घरी थवांब शतच्यवजर्ळ, िी जवऊन
घेऊन येते असे म्हिनू थोड्यव लवांब असलेल्यव दक
ु वनवत जवऊन
शतने खर्व शर्कत आिलव. कवय झवले?" िवझे ऐकून ती थोडी िवांत
झवली आशि शतने शतचे भवजीर्वल्यव बवईबरोबर
झवलेले बोलिे
ां
िलव सवांशगतले. ते ऐकून िीपि खपू गोंधळून जवन्सहर्ीलव बोलवर्ले
आशि कवय झवले म्हिनू शर्चवरले. तेव्हव शतने सगळव शक्सव सवांगनू
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सगळे कळवल्यवर्र तू िलव परत बवहेर पविर्िवर
नवहीस म्हिनू िी तल
ु व कवहीच सवशां गतले नवही म्हिनू
सवांशगतले. त्यवर्ेळी कवय बोलवर्े ते सचु लेच नवही
पि नांतर शतच्यविी बोलतव बोलतव आशि अनेक
गोष्टींिधनू िी शतलव सिजवर्नू सवांशगतले आशि
त्यवनांतर आजतवगवयत शतने िवझ्यवपवसनू कधीही
कुिलीही गोष्ट लपर्नू िे र्ली नवहीये!
ह्व तीन िशहन्सयवांत खपू सवऱ्यव अडचिींनव तोंड
द्यवर्े लवगले पि सांशगतव आशि शतचे पिू ा कुटुांब ह्वांचव खपू आधवर
होतव िलव त्यविळ
ु े सगळे तरून गेले.
आम्ही शनघवयच्यव अगोदर आई परत आली. लहवन िुलींनव
घेऊन जवयचे आशि शतथे कवही शिळेल की नवही िवहीत नवही
म्हिनू शजतके सविवन घेऊन जवऊ िकतो ते घेऊन जवयचे असे
िरले, िॅव्हल एजन्सट (जयवने आिचे शतकीट बक
ु के ले होते) त्यवांनव
शकती शकलोची एक सटु के स allow आहे म्हिनू शर्चवरले तर
त्यवांनी सवांशगतले असे कवही नवहीये, तम्ु ही पवशहजे तेर्ढे सविवन एकव
बॅगेत भरू िकतव. आम्हवलव खपू आश्चया र्वटत होते कवरि
अिेररके त तम्ु ही ३२ शकलोची एक अश्यव २ सटु के स घेऊन जवऊ
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िकतव आशि इथे ह्व एजन्सट ने सवांशगतले की शकतीही शकलोच्यव
प्रत्येकी २ सटु के स नेऊ िकतव. जयव फॅ शिलीबरोबर जविवर होतो
त्यवांनवपि फोन करून शकती शकलोची एक सटु के स घेऊन जवऊ
िकतो आशि त्यवांच्यव सटु के सिध्ये जर जवगव असेल तर ते आिचे
शकती शकलो र्जन घेऊन जवऊ िकतवत? हे शर्चवरले. तर त्यवांनी
पि र्जनवचे टेन्सिन घेऊ नकव तम्ु ही हेच सवांशगतले आशि सवधवरि
६-७ शकलो र्जन आम्ही घेऊ िकतो म्हिनू सवशां गतले. तेर्ढ्यवच
किी सटु के स न्सयवयलव लवगतील म्हिनू आम्ही एक सटु के स ५०
शकलोची भरली र् त्यवतलेच सविवन कवढून त्यवांच्यव बॅगते द्यवयचे
हेपि िरर्ले आशि बवकीच्यव सटु के सिध्ये ३२ शकलोच भरले.
सगळे पॅशकांग करून झवले. भरपरू सविवन घेऊन जवत होतो आशि
आईने पि खपू सवरे सविवन आिले होते.
अखेरीस जवयचव शदर्स उजवडलव. पशहल्यवांदवच शर्िवन
प्रर्वस आशि २ लहवन िल
ु ींनव घेऊन जवयचे असल्यवने टेन्सिन
आले होते. पि त्यवतल्यव त्यवत हे सिवधवन होते की दोनीही िल
ु ी
खपू िवांत आशि ह्वांच्यवच कांपनीिध्ये जॉब करिवऱ्यव एकव
िहवरवष्िीयन फॅ शिलीबरोबर आम्ही जविवर असल्यवने थोडव तवि
किी जविर्त होतव. सगळे सोडवयलव येिवर म्हिनू एकच िोिी
गवडी िरर्ली होती. र्ेळेर्र एअरपोटा र्र पोहचनू त्यवांनव फोन के लव
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तर त्यवांनी सवांशगतले की आम्ही १० शिशनटवत पोहचत आहोत, तम्ु ही
चेकइन कवउांटर र्र जवऊन आिची र्वट बघव.

आयवालव कवगां वरू बॅगिध्ये िे र्नू िी र् जवन्सहर्ी िॉली घेऊन
शनघवलो. सगळे बवहेर उभेच होते. खपु धडधड होत होती.
भल्यविोि्यव असलेल्यव रवांगेत जवऊन आम्ही उभे रवशहलो,
थोड्यवच र्ेळवत ती फॅ शिली आली. िी त्यवनां व िवझे सविवन घ्यवल
कव शर्चवरले तर त्यवांनव ऐकूच आले नवही, दोनदव शर्चवरून िग जे
होईल ते बघतव येईल हव शर्चवर करून िवांत बसले. आिचव नांबर
आलव आशि आयवाने रडवयलव सरुु र्वत के ली. अगोदरच टेन्सिन
आले होते त्यवत आयवा रडत होती तिीच कवउांटरर्र गेले तर ५०
शकलो ची सटु के स बघनू त्यवांनी सवांशगतले की ३२ kg च्यव र्र
सटु के स घेत नवही. िग कवय शतकडूनच एक सटु के स शर्कत घेतली
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आशि सविवन ह्वतनू त्यवत घवतले. परत रवांगेत जवऊन उभे रवशहलो,
आिचव नबां र आलव आशि आयवाने रडवयलव सरुु र्वत के ली.
सगळयव सटु के सचे र्जन बरोबर होते. शतथे िलव एक िविसू िदत
करवयलव म्हिनू आलव आशि त्यवने हॅन्सडबॅग पि चेकइन कवउांटर
र्र िे र्ले त्यविळ
ु े बरोबर ते ८ kg जव्त भरले. आयवा रडत होती
त्यविळ
ु े िवझ्यव हे लक्षवतच आले नवही. कवउांटरर्रची िल
ु गी आशि
िलव िदत करवयलव म्हिनू आलेलव शतचव ह्तक ह्वनां ी िलव
सवांशगतले की र्जन जव्त भरल्यविळ
ु े Rs.१०,०००/- एक्सिव
भरवर्े लवगतील. आिच्यवबरोबर जे होते त्यवांनी कवहीच िदत के ली
नवही की लक्ष शदले नवही पि तरीही िी त्यवनां व कवय करू म्हिनू
शर्चवरल्यवर्र सवांशगतले की िी देईन पैसे आशि नांतर आनांदकडून
घेईन. िग कवय िी पैसे शदले आशि शतने िलव कच्ची ररसीट शदली
म्हिजे दोघवनां ी शिळून ते पैसे खवल्ले पि आयवा इतकी रडत होती
की िलव कवय करवर्े ते कळतच नव्हते. एर्ढीिी ५ र्र्वाची जवन्सहर्ी
िवत् एकदि अगदी िहवणयवसवरखी र्वगत होती. िलव सगळी िदत
करत होती, एर्ढे पैसे भरून त्यव िहवणयवने आिची हॅन्सडबॅग कवउांटर
र्रून कवढून परत िलव शदली. िी त्यवलव सवशां गतले पि ही बॅगतर
िी चेकइन के ली आहे तर म्हिवलव सोडव हो िॅडि तम्ु हवलव जव्त
र्जन नेऊ शदले ते बघव.
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र्ेडी झवले होते िी. एरर्ी कवयि तलर्वर घेऊन तयवर असिवरी
िी कवही बोलले नवही. शतकडून शनघवलो आशि आयवा एकदि िवांत.
िवझ्यवकडे आयवा, पसा आशि ८ kg ची िॉली बॅग होती, जवन्सहर्ीने
शतच्यव खवद्यां वर्र ७ kg र्जनवची सॅक घेतली होती. एर्ढ्यवश्यव
िल
ु ीलव ती खपू जड होती पि तरीही शतने एक अक्षर तोंडवतनू न
कवढतव तिीच घेतली होती.
आम्ही सगळयवांनव भेटून आत गेलो. एकतर सगळयवांनव सोडून
जवत असल्यविळ
ु े खपू रडू येत होते आशि र्र टेन्सिनपि र्वढले
होते. आत शजथे बोशडंग पवस र् पवसपोटा चेक करतवत शतथे गेलो
तर परत आयवाबवईनीां रडवयलव सरुु र्वत के ली.
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पि इथे िवत् त्यवचव फवयदव झवलव, त्यव बवईनीां जव्त कवही
चेक न करतव लगेच आम्हवलव आत पविर्ले. आिचे शर्िवन खपू
दरू लवगिवर होते त्यविळ
ु े खपू चवलवर्े लवगले. जवन्सहर्ी आशि िी
दोघीही दिलो होतो. AC असनु पि घवि फुटलव होतव. रूििध्ये
जवऊन बसल्यवर्र लगेच जवन्सहर्ीची सॅक खवद्यां वर्रून कवढली तर
पोरगी एकदि कळर्ळली. आयवालव कवांगवरू बॅग िधनू बवहेर
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कवढले, तर बवईसवहेब एकदि खि
ु झवल्यव. पहवटे ४ र्वजले होते.
आम्ही जयवच्ां यवबरोबर जवत होतो त्यवच
ु गव जवन्सहर्ीएर्ढवच!
ां व िल
त्यवलव त्यवच्यव बवबवांनी झोप आली म्हिनू कडेर्र घेतले होते पि
जवन्सहर्ी िवझ्यवबरोबर इतकव र्ेळ जवगी होती आशि एकदवही झोप
आली, पवय दख
ु
ु तवत र्गैरे कुिलीही तक्रवर के ली नवही, खपू कौतक
र्वटत होते िलव शतचे. खरेच ५ र्र्वाची िवझी लेक आहेच खपू
सिजतू दवर.

परत शर्िवनवत जवतवनव, िी आयवालव कवगां वरू बॅगेत घवलत होते
तर नवही नवही म्हिनू भोंगव कवढलव पि लर्कर चवलवयलव
शिकल्यविळ
ु े शतथे तरुु तरुु पळवयलव सरुु र्वत के ली तर एर्ढे सविवन
घेऊन शतलव पकडिे िक्य झवले नसते आशि िलव सगळे घेऊन
शतलव कडेर्र घेिेपि िक्य नव्हते, शतलव ओरडून तसेच बॅगेत
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घवलनू ,सॅक जवन्सहर्ीच्यव खवद्यां वर्र र् िी िॉली आशि पसा घेऊन
शनघवलो. पढु ची सीट शिळवली होती, आयवासविी पवळिव. ्लवईट
िध्ये एअर हो्टेसने सद्ध
ु व कवहीही िदत के ली नवही. बॅग्स र्र
िे र्तवनव िी शतलव िदत िवशगतली तर आम्ही नवही करू िकत
म्हिवली. िग जवन्सहर्ी आयवालव घेऊन बसली आशि िी किीतरी
बॅग र्र िे र्ली आशि जवगेर्र बसले. आम्ही दोघी िवरीररकपेक्षव
िवनशसक दृष्ट्यव खपू दिलो होतो.
्लवईट ने टेक ऑफ के ल्यवर्र िी आयवालव त्यव पवळणयवत
िे र्ले. जवन्सहर्ी, आयवा दोघीही िवांतपिे झोपल्यव. िलव र्ॉिरूिलव
जवयचे होते म्हिनू एअरहो्टेसलव सवांशगतले तर शतने सरळ सरळ
नकवर शदलव िेर्टी नवईलवजवने जवन्सहर्ीलव उिर्ले र् जवऊन आले.
प्रर्वस थवांबनू आिचे शर्िवन के शनयवलव लँड झवले परत आम्ही
एर्ढे जड सविवन घेऊन खवली उतरलो.
परत शतकडून घवनवलव जवयच्यव शर्िवनवकडे प्र्थवन के ले.
शतथेतर आिच्यव शर्िवनवकडे जवणयवसविी खपू िोिव शजनव उतरून
जवयचव होतव आशि जवन्सहर्ीचे खवांदे थोडे सजु ले होते. त्यविळ
ु े िवगे
सॅक, खवांद्यवर्र पसा, कवांगवरू बॅगेत आयवा आशि हवतवत सटु के स
असव सगळव सरांजवि घेऊन आम्ही शतघी चवलत होतो. िलव सगळे
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सवांभवळतवच येत नव्हते. अधवा शजनव उतरल्यवर्र इतकी दिले की
शतथे २ शिशनट खवलीच बसले. िग जवन्सहर्ीने हवतवतली सटु के स
घेतली पि शतलवपि खपू त्वस होत होतव िग थोडवर्ेळ ती,
थोडवर्ेळ िी अिी सटु के स घेऊन आम्ही कसवतरी शजने उतरलो
आशि परत शर्िवनवत जाण्यासाठी दसु रव शजनव चढवयलव सरुु र्वत
के ली. अिक्य इतक्यव उांच पवयऱ्यव होत्यव.

दरर्वजयवत आले आशि िवझ्यव डोळयवतनू पविी र्वहवयलव
लवगले. ह्वर्ेळी निीब चवांगले होते. एअरहो्टेस खपू चवांगली
होती, शतने िवझ्यव खवद्यां वर्रची सॅक व सटु के स घेतली आशि
आम्हवलव सीट दवखर्नू बॅग्सपि र्र िे र्ल्यव. इतकव िवनशसक त्वस
होत होतव की कुिून आपि घवनवलव चवललो आहोत असे रवहून
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रवहून र्वटत होते. पि पढु चव प्रर्वस छवन झवलव. एकदवचे शर्िवन
लँड झवले, एअरहो्टेसने येऊन िवझी बॅग र् सॅक खवली आिनू
शदली. िी शतचे खपू र्ेळव आभवर िवनले, आशि अजनू ही प्रवथानव
करते की देर् शतचे सगळे चवांगले करो!
आतव परत िोि्यव सटु के स कवढिे, िॉलीिध्ये िे र्िे हे करवर्े
लवगिवर ह्व शर्चवरवनेच नको झवले पि शतथे कविवलव असिवरे एक
गृह्थ िलव बघनू ्र्तःहून िवझ्यवकडे आले आशि िलव एक िॉली
शदली. िलव २ शिशनट कळत नव्हते की त्यवच्ां यवकडून िदत घ्यवयची
की नवही पि त्यवांनी सवांशगतलां की तझ्ु यव नर्ऱ्यवने िलव तझु ी िदत
करवयलव सवांशगतले आहे. िग िी शबनधव्त झवले. िॉलीिध्ये र्र
आयवालव बसर्नू त्यवर्र त्यवने आिच्यव हॅन्सडबॅग्स िे र्ल्यव आशि
त्यवांनी आिच्यव िेन सटु के सची िॉली घेऊन आम्ही बवहेर आलो.
ह्वनां व बशघतले आशि िवझ्यव सहनिक्तीचव बवधां सटु लव पि ह्वचां व
शित् पि आम्हवलव घ्यवयलव आलव होतव. त्यवची ओळख करून
शदल्यविळ
ु े िी आलेलां रडू दवबनू िे र्ले. जवन्सहर्ीने बवबवांनव घट्ट शििी
िवरली, आयवापि लगेच ह्वच्ां यवकडे गेली, िी पसा सद्ध
ु व हवतवत न
घेतव हवत हलर्त चवलत कवर िध्ये बसले.
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रोमाांचक प्रवास

िवझव सगळयवत पशहलव परदेिप्रर्वस - घवनव (East Africa).
खपू छवन देि आहे हव. छवन infrastructure आशि लोकपि
खपू चवगां ली आहेत. नशिबवने शतथे पोहोचलो आिी 2 ते 3
शदर्सवत ७-८ कुटुांब असलेल्यवांच्यव छवन ग्रपु शिळवलव.
आिच्यव ग्रपु ने शिसिसच्यव सट्टु ीत कवकुि नॅिनल पवका लव
शफरवयलव जवयचे िरर्ले. हे शिकवि झल
ू र् घनदवट
ु तव पल
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जांगलवांसविी प्रशसद्ध आहे. त्यव पल
ु वचे र्ैशिष्ट्य म्हिजे ७ पल
ू ८
झवडविां ध्ये शर्भवगले गेले आहेत आशि 2 झवडविां धले अतां र (म्हिजे
१ पल
ू ) जर्ळ जर्ळ ७ ते ८ फुटवचे आहे. जशिनीपवसनू १३० फूट
उांचीर्र बवांधलेले आहे. एकूि ७ पल
ु वांचव walkway १००० फूट
एर्ढव आहे. पल
ु वर्रून खवली फक्त घनदवट जांगल शदसते. पल
ू
लवकडी फळीनी दोन जवडजडू दोऱ्यवने बवांधलेलव होतव. िहत्र्वचे
म्हिजे एकदव पल
ू चवलवयलव सरुु र्वत के ले की पिू ा 7 पल
ू पवर
करवर्ेच लवगतवत, परतीचव िवगा नवही.

आम्ही सगळेजि Hans Cottage Botel म्हिनू जर्ळच
असलेल्यव ररसॉटािध्ये उतरलो होतो. जर्ळपवस सगळेजि
िवकवहवरी असल्यवने आशि त्यवर्ेळी शतथे िवकवहवरी जेर्ि खपू च
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क्र्शचत शिळवयचे त्यवत भवरतीय जेर्ि शिळिे तर खपू च दशु िाळ
असवयचे त्यविळ
ु े आम्ही खपू सवरे शटकिवरे पदवथा करून घेतले होते.
प्रत्येकजि आपवपल्यव गवडीने शनघवलो होतो. त्यविळ
ु े प्रर्वसवत
खवयलव म्हिनू िी अजनू कवही पदवथा करून घेतले होते. जवतवजवतव
आम्ही र्वटेत २-३ दव थवांबनू सगळयवांनी शिळून नवश्तव, चहव
घेणयवसविी म्हिनू थवांबलो. सांध्यवकवळी हॉटेलिध्ये पोहचलो
आशि सगळी िल
ु ां िे ि होऊन खेळवयलव लगेच बवहेर पडली.
आिच्यव ग्रपु िधली रश्िी िल
ु वांबरोबर खपू छवन खेळवयची आशि
िल
ु ांपि शतच्यवबरोबर खि
ु असवयची. जिी िल
ु ां बवहेर पडली तिी
तीपि शतच्यव २ िल
ु ींनव घेऊन सगळयव िल
ु वबां रोबर छवन र्ेगर्ेगळे
खेळ खेळत होती. आम्ही थोडे िे ि होऊन त्यवांनव जॉईन झवलो
आशि सगळयवांनी शिळून रुिवलपिी, आांधळी कोशिांबीर, सवखळी
असे खपू र्ेगर्ेगळयव प्रकवरचे खेळ खेळलो. खपू िजजव आली.
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रवत्ी ि्त जेर्नू सगळयवांनी शिळून पोहवयलव जवयचे िरर्ले.
सगळी लहवन िल
ु ां बेबी पल
ू िध्ये आशि िोिे डीप िध्ये गेले होते.
िलव एकतर पोहतव येत नव्हते आशि आयवा लहवन असल्यवने िी
आपली शतच्यवबरोबर बेबीपल
ू िध्ये सगळयव िल
ु वांबरोबर रवहिवर
म्हिनू सवांशगतल्यवर्र बवकीचे सगळे शनधवा्तपिे डीपपल
ू िध्ये
पोहवयलव गेले. सगळी िल
ु ां र् िी आम्ही पल
ू िध्ये एकिेकवर्ां र पविी
उडर्िे, बॉल खेळिे, कॉइन आत टवकून िोधिे असे कवही खपू
र्ेगर्ेगळे प्रकवर करून खपू िजजव के ली. थोड्यवर्ेळवने सगळयव
िल
ु वांनव बवहेर कवढून अघां ोळ घवलनू सगळयवांनव २ खोल्यवांिध्ये
झोपर्नू िीपि िोि्यवबां रोबर जॉईन झवले. खपू जिींनव पोहतव येत
नसल्यवने आम्ही खपू खोलवत न जवतवपि सगळे शिळून बॉल
खेळलो. थोड्यवर्ेळवने सगळे बवहेर येऊन ि्त जनु ी गविी लवर्नू
बसलो होतो. खपू छवन र्वटले.

77

दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी लर्कर उिून हॉटेलिधलवच नवश्तव
(ब्रेड, ज्यसु आशि भरपरू फळे) करून आम्ही झल
ु वचव
ु त्यव पल
अनभु र् घ्यवयचव म्हिनू उत्सवहवने शनघवलो.
जवन्सहर्ी ह्वांच्यवबरोबर र् आयवा सव्र्व र्र्वाची
असल्यवकवरिवने िी शतलव पढु े घेऊन कपड्यवने घट्ट अगां वभोर्ती
गांडु वळले (इथे लोकल बवयकव लहवन िल
ु वांनव पविीर्र घेऊन
अश्यवप्रकवरे गांडु वळून सर्ा कविे करतवत) आशि प्रर्वस सरुु के लव.

पढु चव िविसू िवझ्यव ग्रपु िधलवच एक होतव, तो अध्यवा
र्त्यवपयंत गेल्यवर्र िी आयवालव घेऊन पल
ु वर्र पवय िे र्लव. थोडेसे
चवलनू गेल्यवर्र जविर्ले की पल
ू हलत आहे. र्वचवच बसली,
कवय करवर्े सचु त नव्हते. निीब आयवा झोपली होती.
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जसे जसे पढु े सरकत होते तसतिी भीती र्वढतच होती,
एकदि सवर्कविीने पढु े पढु े जवत होते, थोडव जरी तोल गेलव असतव
तर खवली पडवयची भीती!
कसेबसे अधे अतां र पवर के ले. िवगे एक यरु ोशपयन िविसवने
चवलवयलव सरुु र्वत के ली. त्यवलव अशजबवत भीती र्वटत नव्हती,
त्यविळ
ु े तो पटवपट िोि्यविोि्यव ढवांगव टवकत चवलवयलव लवगलव.
पल
ू हलवयलवच लवगलव. िवझीतर पढु े पवउल टवकवयची शहम्ितच
होईनव.
िी त्यवलव जोरवत ओरडले की िलव खपू भीती र्वटतीये आशि
िवझ्यवबरोबर लहवन िल
ु गी आहे, please तू हळू चवल, तर त्यवलव
आिखीनच चेर् चढलव आिी िवझ्यव ओरडणयवने आयवा उिली...
शतलव अिी बवांधनू रवहवयची सर्य नसल्यवने रडवयलव लवगली
र् जोरजोरवत हलवयलव लवगली आशि घवबरून शतच्यवबरोबर
िीपि रडवयलव लवगले, कपडव सटु लव तर .. शतलव दोन्सही हवतवने
धरले आशि तोल गेलव तर... कवहीच कळत नव्हते. एकव हवतवने
आयवालव पकडले र् एकव हवतवने दोरी. िेर्टी त्यव िविसवच्यव
बवयकोने त्यवलव िी पल
ू पवर करे पयंत जवगेर्र थवांबवयलव सवांशगतले.
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पढु च्यव झवडवच्यव पवरवर्र ग्रपु िधले दोघेजि होते, त्यवांनी िलव
धीर शदलव र् सवांशगतले की आयवालव घट्ट बवांधले आहे, ती पडिवर
नवही, तू दोन्सहीही हवत दोरीलव धरून हळू हळू चवलत ये.
सगळेजि घवबरले होते. देर्वचे नवर् घेत र् आयवािी गपपव
िवरत िवरत किीबिी हळूहळू चवलत एकदवचव पल
ू पवर के लव.
(िवझ्यवसविी पढु ची दोन िविसेपि थवबां ली होती, िी पोहचल्यवर्र
िग िवत् त्यवांनी चवलवयलव सरुु र्वत के ली). जसे शतलव ओढिीतनू
सोडले तश्यव बवईसवहेब एकदि खि
ु झवल्यव, शतथे बसनू शतलव
खवयलव शदले तोपयंत हे र् जवन्सहर्ी पल
ू पवर करून आले.
जवन्सहर्ीपि खपू घवबरली होती, िोिी िविसेपि घवबरत होती
80

चवलवयलव त्यविवनवने शहतर 5 र्र्वाचीच होती, पि िवझव र्
आयवाचव गोंधळ बघनू शबचवरी कवहीही बोलली नवही, फक्त
आल्यवआल्यव िलव शििी िवरून 'आई िी एकटीने चवलत पल
ू
क्रॉस के लव' एर्ढेच म्हिवली र् आयवालव रडवयचे नवही म्हिनू
सिजर्वयलव लवगली.( खरेच देर्वने नक्षत्वसवरख्यव िल
ु ी शदल्यव
आहेत).
आतव परत तर जवतव येिवर नव्हते आशि अजनू सहव पल
ू पवर
करवयचे बवकी होते.
कवय करवर्े कवही कळत नव्हते. हे म्हिवले, िी आयवालव
कडेर्र घेऊन जवतो, तू तवईलव घेऊन ये. िी अगोदर सवफ नकवर
शदलव (कवरि त्यव पल
ु वची उांची सवधवरितः ह्वांच्यव कांबरे पयंत
असेल) पि िेर्टी दसु रव कुिलवच िवगा न सचु ल्यवने िवन्सय
करणयवशिर्वय पयवायच उरलव नव्हतव.
आयवा एकदि fresh झवली होती. शतलव आम्ही
शतघवांनीशिळून सिजवर्नू सवांशगतले की बवबव तल
ु व कडेर्र घेऊन
चवलिवर आहेत, अशजबवत हलवयचे नवही आशि शतनेपि सगळे
सिजल्यवसवरखे अगदी हो हो म्हिनू सवांशगतले.
आतव ह्वच
ां व आयवालव घेऊन हव प्रर्वस सरुु झवलव. हळूहळू
चवलत त्यवांनी दसु रव पल
ू व्यर्श्थतपिे पवर के लव आशि िहत्र्वचे
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म्हिजे आयवापि िहवणयव बवळवसवरखी अशजबवत न हलतव
बवबवच्ां यव कडेर्र बसनू िजव करत होती. त्यवच्ां यविवगोिवग आम्ही
दोघींनी पि पल
ू पवर के लव.
दोन पल
ू पवर के ल्यवनतां र भीती हळूहळू किी होत गेली आशि
िेर्टचे 3-४ पल
ू तर आम्ही खपू िजजव करत शनसगासौंदया
अनभु र्त पवर के ले. खपू छवन र्वटत होते, पक्षयवांचे खपू शर्शर्ध
आर्वज ऐकवयलव शिळवले, र्ेगर्ेगळयव प्रकवरची झवडे, 130 फूट
उांचीर्र तो पल
ू बवांधलव होतव पि त्यवहीपेक्षव उांच झवडे होती. खपू
छवन र्वटत होते.
िेर्टचव पल
ू पवर करून शतथे असलेल्यव िेडिध्ये आम्ही
पोहचलो तर शतथे असलेल्यव सगळयव लोकवांनी आिचे उिून
टवळयव र्वजर्नू ्र्वगत के ले.
अश्यवप्रकवरे आिची रोिवांचक र् अशर््िरिीय शिप सुफळ
सांपन्सन झवली.
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समोर हिसलेला मृत्यू

िवझी आई यगु वांडवलव आिच्यवबरोबर थोड्यव शदर्सवांसविी
रवहवयलव आली होती. त्यवर्ेळी शतलव र्ेगर्ेगळी शिकविे
दवखर्णयवसविी खपू शफरलो. खपू सवऱ्यव शिपस अशर््िरिीय
होत्यव पि त्यवतली एक शिप कवयि लक्षवत रवशहली ती म्हिजे Queen एलीझवबेथ नॅिनल पवका ...
आम्ही 3 कुटुांब शिळून जांगल सफवरीलव जविवर होतो.
एकत् िजजव येईल म्हिनू बसच बक
ु के ली होती. सवधवरि 6
तवसवचव प्रर्वस असल्यविळ
ु े पहवटे 5 र्वजतवच घरून शनघवलो.
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खपू िजजव के ली जवतवनव. दििरवज, नवर्वच्यव, गवर्वच्यव,
गवणयवच्यव भेंड्यव असे खपू सवरे खेळ खेळलो आशि बसिध्ये
खवयलव म्हिनू प्रत्येकवने भरपरू नवश्तव करून घेतलव होतव. त्यविळ
ु े
6 तवस कसे गेले ते सिजलेच नवही. हॉटेलिध्ये थोडव आरवि करून
दपु वरच्यव जगां ल सफवरीलव म्हिनू बवहेर पडलो. सवधवरि 4 ते 6.30
ह्व र्ेळेत तम्ु हवलव जांगलवत घेऊन जवतवत. त्यवर्ेळी बरे चसे प्रविी
शदसले, खपू र्ेगर्ेगळे पक्षी शदसले. परत जवतवनव तर सांध्यवकवळचव
सांधीप्रकवि आशि शसांहवच्यव जोडीर्र त्यवची छटव.. हे दृश्यच इतके
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शर्लोभनीय होते की िनशर्भोर झवले. अश्यव तऱ्हेने शदर्स
सत्कवरिी लवगलव.

दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी नवश्तव करून परत सफवरीसविी
आिची यवत्व सरू
ु झवली. पहवटेच तफ
ु वन पवऊस पडून गेल्यविळ
ु े
र्वतवर्रिवतलव गारवा सख
ु वर्िवरव होतव पि सकवळी कुिलेच
र्ेगळे प्रविी बघवयलव न शिळवल्यविळ
ु े थोडव शर्रस झवलव होतव.
दपु वरी जांगलवतच असलेल्यव सेरेनव हॉटेलिध्ये थवांबनू शतथनू च
सांध्यवकवळची सफवरी करून नांतरच आम्ही रहवत असलेल्यव
हॉटेलिध्ये जवयचे हे िरर्नू शतथेच र्ेळ घवलर्लव, शर्श्रवतां ी घेऊन
आतव आपल्यवलव सगळे प्रविी, पक्षी शदसिवर ह्व उिेदीने सगळे
सांध्यवकवळच्यव सफवरीलव शनघवलो.
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सरुु र्वतीलव 1 तवस एकही प्रविी शकांर्व पक्षीसद्ध
ु व शदसलव
नवही. इतके च कवय तर यगु वडां न कॉब आशि म्हिी सगळीकडे
असतवत त्यवचां े सद्ध
ु व दिान झवले नवही. कवही कळतच नव्हते.
अगदी आम्ही सगळयवांनी शिळून कवहींनी गिपतीलव, कवहींनी
देर्ीलव तर कवहींनी श्रीकृ ष्िवलव असे प्रत्येकवने कुिल्यव न कुिल्यव
देर्वलव सवकडे घवतले. बहुतेक देर्वलव आिची दयव आली
असिवर कवरि थोड्यवचर्ेळवत गवईडलव र्ॉकीटॉकी र्र कुिे तरी
शचत्तव शदसल्यवचे सिजले, आिच्यवबरोबर बऱ्यवच गवड्यव त्यव
शदिेने धवर्ल्यव.

नक
ु तीच के लेली शिकवर झवडवच्यव र्रच्यव फवदां ीर्र लटकर्नू
तो ि्त आरवि करत बसलव होतव. गवईडने आम्हवलव िवांत
रवहणयवस सवांशगतले होते तरीही आिची एकदि हळू आर्वजवत
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कुजबजु सरू
ु च होती. ह्व शचत्त्यवने आपली शिकवर झवडवर्र किी
कवय नेऊन िे र्ली असेल, लगेच कव खवत नसेल र्गैरे...
नतां र खपू प्रकवरचे शसांहवचे र् शजरवफचे पिू ा कुटुांब, यगु वडां न
कॉबचे, झेब्रवचे, म्हिींचे, हत्तीचे कळप, अनेक प्रकवरचे सवप, 2
सवप तर एकिेकवांनव गांडु वळून हर्ेत शगरकी घेतवनव सद्ध
ु व पवशहले.
अगदी आिच्यव बसच्यव बवजल
ू व हे झवल्यविळ
ु े तर थोडी भीती पि
र्वटली.

शचत्त्यविळ
ु े सगळयव गवड्यवनां व शनघवयलव उिीर झवलव होतव.
पहवटे पवऊस पडून गेल्यविळ
ु े आशि आम्ही शचत्त्यवलव बघणयवसविी
जयव र्वटेर्रून जवयलव परर्वनगी असलेलव र्तव सोडून आत
गेल्यविळ
ु े शचखल झवलेल्यव शिकविवहून गवडी चवलर्वयलव लवगत
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होती. आिचव गवईड आशि ड्रवयव्हर दोघेही खपू चवगां ले होते.
सध्ां यवकवळच्यव र्ेळेत आशि इतक्यव चवगां ल्यव र्वतवर्रिवत सगळे
प्रविी बवहेर पडतवत तरीही आिचव गवईड शचखलवत गवडी घसु ू नये
म्हिनू खवली उतरून बघनू ड्रवयव्हरलव र्तव सवगां त होतव.
सांध्यवकवळ होऊन गेल्यविळ
ु े सगळेच घवबरले होते. पि गवईडिळ
ु े
आम्ही जांगलवत असलेल्यव हॉटेलजर्ळ 8 र्वजेपयंत
पोहचलो(आम्ही त्यवलव शजथनू घेतले होते) . शतकडे पोहचल्यवर्र
आम्हवलव सवांशगतले की शतथनू येतवनव 3 गवड्यव शचखलवत
अडकल्यव आशि त्यवांची सटु कव करणयवसविी रे ्क्यटू ीि गेली होती.
त्यवर्ेळी आम्ही देर्वचे इतकव चवगां लव गवईड शिळर्नू शदल्यवबद्दल
िनवपवसनू आभवर िवनले.

88

आम्ही जांगलवच्यव बवहेरचे हॉटेल बक
ु के ले होते, शतथे
तम्ु हवलव सध्ां यवकवळी 7 नतां र गवडी चवलर्वयलव परर्वनगी नसते पि
आिचे हॉटेल जांगलवच्यव बवहेर होते आशि बवहेर जवयलव खपू िोिे
जांगल पवर करून जवर्े लवगते. season असल्यविळ
ु े सेरेनव हॉटेल
फुल्ल होते, एकही रूि शिल्लक नव्हती. त्यविळ
ु े शतथे रवहवयची
सद्ध
ु व सोय होिवर नव्हती आशि लहवन िल
ु ांपि बरोबर होती म्हिनू
आिच्यव गवईडने शतथल्यव सेक्यरु रटीिी बोलनू त्यवनां व सगळी
पररश्थती सवांगनू परर्वनगी घेतली.
दपु वरपवसनू बसिध्येच बसनू असल्यवने सगळयवांनव
र्ॉिरूिलव जवयचे होते, सगळेजि जीर् ििु ीत घेऊन खवली
उतरले. िी र् िवझी छोटी लेक आयवा आशि िवझी आई र् जवन्सहर्ी
असे आम्ही एकिेकवांचे हवत धरून र्ॉिरूिलव गेलो. सगळेजि
परत जवऊन बसिध्ये बसू लवगले पि िवझी एक िैत्ीि शतच्यव
लहवन िल
ु ीलव र्ॉिरूिलव घेऊन गेली होती म्हिनू शतच्यवसविी िी
आशि आयवा थवबां लो होतो. त्यव बसिध्ये चढेपयंत िी र् आयवा
खवली थवबां लो, आशि आयवा एकदि पढु े उभी असलेली थोडी िवगे
र्ळली. िी शतलव उचलनू घेऊन पवयरीर्र चढर्नू िी एक पवय
पवयरीर्र िे र्लव आशि एकदि शबबट्यव चवलत येत असलेलव
89

बशघतलव! एकदि बोबडीच र्ळली. पटकन दसु रव पवय पवयरीर्र
िे र्लव आशि तो अगदी जर्ळ आलव. ड्रवयव्हर दरर्वजयवपविीच
उभव असल्यवने त्यवने आतनू पटकन दवर बांद के ले. िी आयवालव
घट्ट पकडून िवगे घेतले होते पि भीतीपवयी शतलव परत सोडवयचे
पि लक्षवत नवही आले. आईने आयवालव घेतले र् ह्वांनी िलव थोडे
हलर्ल्यवर्र िग िी िद्ध
ु ीर्र आले. जवतवनव सगळयवांनव पढु े
बसवयचे होते, शखडकीकडे बसवयचे होते, िवगे बसले की उलटी
होती, चक्कर येते म्हिनू म्हििवरे बसिध्ये शिरल्यवशिरल्यव िवगे
जवऊन बसले. िलव र् आयवालव पढु चीच सीट ररकविी रवशहली
होती. िवझी अर््थव बघनू आईने िलव शतच्यव जवगेर्र बसवयलव
सवांशगतले पि िी शतलव शनक्षनू नवही म्हिनू सवांगनू िी र् आयवा
पढु च्यव सीटर्र र् आिच्यव बवजच्ू यव सीटर्र हे असे बसलो,
आिचव परत थरवरक प्रर्वस सरुु झवलव...
सेक्यरु रटी र् गवईड ने ड्रवयव्हरलव खपू सवऱ्यव सचू नव देऊन
झवल्यवर्र आम्ही शतकडून जवयलव शनघवलो. जयव शबबट्यवने िलव
घवबरर्ले होते तो शबबट्यव आिच्यवबरोबर पढु ची १० शिशनट
गवडीच्यव बवजनू े चवलत होतव. तेव्हविवत् शचत्तव बघतवनव गवईडने
र्वरांर्वर सवांगनू ही िवांत न बसिवऱ्यव आम्ही आत्तव एकदि िवांत
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झवलो होतो. चक
ु ू न आर्वज झवलव आशि त्यवने ऐकलां आशि कवही
के ले तर ह्व भीतीने बसिध्ये एकदि िवतां तव पसरली होती. लहवन
िल
ु ीसद्ध
ु व सगळे सिजल्यवप्रिविे िवांत बसल्यव होत्यव.

आम्ही दोघे पढु च्यव सीटर्र बसल्यवने आम्हवलव पढु च्यव
कवचेतनू सगळे दृश्य शदसत होते. तो कवळोख आशि बसिधील
शनःिब्दतव खरेतर असह् होत होते, अांगवर्र कवटव आलव होतव,
भीतीने गवळि झवली होती, जीर् कांिविी आलव होतव. पढु च्यव
क्षिी कवय होिवर हे िवशहत नव्हते. पि बस सरुु झवल्यवर्र ती
र्वऱ्यवची झळ
ु ूक, रवतशकड्यवांचव आर्वज, एकव लयीत हलिवरी
गर्तवची पवने, िध्येिध्ये असिवऱ्यव झवडवच्ां यव पवनवच्यव
आर्वजवची झळ
ु झळ
ु , िध्येच येिवरे प्रवणयवांचे,पक्षयवचां े आर्वज
अांगवर्र रोिवांच आित होतव. कव िवहीत नवही पि त्यवर्ेळी
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कवहीतरी र्ेगळीच जविीर् होऊ लवगली होती, खपू िवतां आशि
हलके र्वटत होते, कुिलेतरी िनवर्रचे ओझे उतरल्यवसवरखे र्वटत
होते. जसे कवही िनवत सविर्नू िे र्लेल्यव आशि त्यवची अडगळ
असह् झवलेल्यव गोष्टी एकदि गवयब झवल्यव होत्यव आशि िन
पिू ापिे ररकविे झवले होते.. (त्यवनांतर खपू शदर्स िन हलके
झवल्यविळ
ु े खपू छवन र्वटत होते.) आशि अचवनक डोळयवतनू
पविी र्वहवयलव लवगले. तो सख
ु द र् आनदां देिवरव अनभु र्
अशर््िरिीय र् बऱ्यवच आनांद देिवऱ्यव क्षिवांिधलव एक होतव.
िलव नक्की खवत्ी आहे शक हवच अनभु र् ह्वांनव आशि ड्रवयव्हरलव
आलव असिवर.
बस एकदि सांथ गतीने चवलली होती. अांधवरवची डोळयवांनव
सर्य होऊन बवहेरचां सगळे शदसवयलव पि लवगले होते. जर सिोरून
एखवदे जनवर्र र्तव पवर करत असेल तर आम्ही बस बांद करून तो
पवर के ल्यवर्र िग पढु े जवयचे असे चवलू होते. बरे चसे प्रविी, त्यवांचे
कळप बघवयलव शिळवले. सकवळी पविघोडव पवणयवत डुांबतवनव
बशघतले होते पि इथे प्रत्यक्ष पिू ा बघवयलव शिळवलव. िध्येच एक
िोिव हत्तींचव आशि त्यवांची खपू सवरी शपल्लां कळप असलेलव
र्त्यवर्र येऊन उभव रवशहलव एके क करून सरळ रवगां ेत ते र्तव पवर
करत होते. खपू र्ेळ आम्ही शतथे उभे रवशहलो होतो. त्यवांनी र्तव
पवर करतवच आम्ही गवडी सरुु के ली आशि एकदि शधपपवड
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असलेल्यव २ हत्तींनी िवगे र्ळून बशघतले. एकतर त्यवचां े डोळे
अधां वरवत चिकत होते. आईिपथ सवगां ते असे र्वटले आतव आम्ही
सांपलो. हत्ती, पविघोडव र् गेंडव हे तवकतर्र प्रविी. एकव झटक्यवत
त्यवांनी बस उलथवपवलथी के ली असती. ड्रवयव्हरने लगेच गवडी बांद
के ली आशि जर्ळपवस १५-२० शिशनटां आम्ही ते अगदी दरू
जवईपयंत थवांबनू रवशहलो. त्यवनांतर िवत् कोिी शदसले तर ते
र्त्यवपवसनू पिू ा आत जवईपयंत आम्ही थवबां त होतो.

एक शधपपवड पविघोडव आिच्यव बससिोरून र्तव पवर
करतवनव आम्ही गवडी बांद करून उभे होतो आशि त्यवने र्त्यवच्यव
िध्येच आिच्यवकडे बशघतले, ते चिकिवरे डोळे आिच्यवकडे
बघत असतवनवच एकदि पिू ाच बसकडे र्ळलव. एकदि न सचु नू
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ड्रवयव्हर ने गवडी िवगे घेतली तर तो एकदि पढु े यवयलव लवगलव.
त्यवक्षिीच गवडी बदां करून हेडलवईट पि बदां के ले आशि कवय
होईल ते परिेश्वरवच्यव हवतवत सोपर्नू उभे रवशहलो. (नांतर ड्रवयव्हर
ने सवांशगतले शक जर जोरवत गवडी अजनू िवगे घेतली असती आशि
शतथे बवकीचेपि प्रविी असतील तर सगळयवांनी शिळून गवडीर्र
हल्लव के लव असतव असव शर्चवर िनवत येतवच त्यवने गवडी बांद
के ली आशि हेडलवईट आपोआप बदां के ले गेले) पविघोडव हळूहळू
चवलत बसकडे येत होतव
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आशि आम्ही जीर् ििु ीत धरून बसलो होतो. अचवनक तो
चवलवयचे थवबां लव आशि गवडीकडे बघत बसलव. बहुतक
े त्यवच्यव
िनवत आले असेल शक आत्तव इथे उजेड शदसलव होतव आशि
एकदि कसलवतरी आर्वज आलव होतव आशि एकदि बांद कसव
कवय झवलव हव शर्चवर करून तो गोंधळून जवगेर्रच थवबां लव असवर्व
शकांर्व आिच्यवसवरखे घवबरलव पि असू िकतो नवही कव! खपू र्ेळ
एकवच जवगी उभव रवहून खपू च कांटवळव येऊन िेर्टी त्यवने र्तव पवर
के लव, त्यवनांतरही आम्ही जर्ळपवस ५ शिशनट कवय िवशहत शतथेच
लपनू बसलव असेल आशि एकदि बवहेर आलव तर ह्वशर्चवरवने
तसेच उभे रवशहलो.
थोड्यव अांतरवर्र र्त्यवच्यव उजव्यव बवजल
ू व शसांहवचे कुटुांब
होते. कवहीजि बसले होते तर कवहीजि उभे होते. शसहां ि्त
एके शिकविी उभव रवहून गवर र्वऱ्यवचव आनांद घेत होतव, एक शसांहीि
पहुडली होती आशि शतची ४-५ शपल्ले शतच्यव अांगवर्र खेळवत
होती, तर दसु री शसहां ीि शसांहवच्यव आजबू वजल
ू व शफरत होती, तर
शतसरी पडून ्र्तःचे अांग ्र्च्छ करत होती. लगेच बस आशि
हेडलवईट्स दोन्सही बांद करून शतथेच उभे रवशहलो. शतकडून ते हलत
पि नव्हते! ड्रवयव्हरलव कवय करवर्े कळत नसवर्े. गवडीचव आर्वज
येऊन एकदि त्यवांनी हल्लव के लव तर! खपू र्ेळ थवबां लो, िेर्टी
लवईट सरुु न करतव गवडी सरुु के ली. सगळयवचां े डोळे आिच्यव
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शदिेने चिकत होते, भीतीने कवळजवचव िोकव चक
ु लव होतव पि
तसेच गवडी एकदि हळू र्ेगवत पढु े जवऊ लवगली आशि ते डोळे
शदसेनवसे होईपयंत आिच्यवकडेच बघत होते.

पढु े कवही अांतरवर्र जर्ळपवस १०-१२ फूट अजस्त्र अजगर
बससिोरून झरा कन शनघनू गेले. हरि, कवळर्ीट ह्वांचे कळप
गवडीचव आर्वज बघनू घवबरून जोरजोरवत उड्यव िवरत पळत होते.
शजरवफ, हत्ती, गेंडे, पविघोडे, यगु वांडन कॉब, झेब्रे, हरीि, कवळर्ीट,
लवांडगे, र्वनर, िवकडां, शसांह, शबबट्यव, शचत्तव, अजनू ही बरे च प्रविी
र् त्यवचां े कळप, ४-५ प्रकवरवचे सवप बघवयलव शिळवले.
हळूहळू नांतर थोडी भीती किी होत गेली आशि थवांबत थवांबत
बवहेरचे दृश्य, आर्वज, र्ेगर्ेगळे प्रविी, त्यवचां े आिच्यवकडे बघत
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असतवनव चिकिवरे डोळे , हरिवांची भीतीने उड्यव िवरत जविे
(आशि त्यवनां व बघनू न घवबरतव आम्ही गवडी थवबां र्त होतो) झरा कन
सरपटत जविवरे सवप, पक्षी ( एक घबु ड झवडवच्यव टोकवर्र बसनू
आर्वज करत होते, डोळे चिकल्यविळ
ु े पटकन शतकडे लक्ष गेले
होते), हे सगळे आशि ते र्वतवर्रि, रवत्ीची िवांततव पढु े बसल्यविळ
ु े
अनभु र्तव आली. तो अनभु र् कवही र्ेगळवच होतव आशि खपू
कवही शिकून गेलव. त्यवक्षिी असे र्वटले शक पढु च्यव क्षिी
आपल्यवबरोबर कवय होईल हे सवांगतव येत नवही तरीही आपि
पढु च्यव १० र्र्वाचे पलॅशनांग करून तेव्हव छवन जगवयलव शिळवर्े
म्हिनू आज जगवयचे शर्सरतो. हव शर्चवर के लवच पवशहजे पि
त्यवबरोबर आजपि जगतव यवयलव हर्े.
अश्यवरीतीने हळूहळू करत आम्ही एकदवचे जगां ल पवर के ले
आशि नांतर िवत् ससु वट र्ेगवत कवही र्ेळवतच हॉटेल गविले.
आम्ही दोघे, आई र् ड्रवयव्हर सोडलव तर सगळे इतके िवांत झोपले
होते शक गवडी बदां के ल्यवर्र सगळयवनां व उिर्वर्े लवगले (त्यवनां व
असेच र्वटले असेल शक कुिले तरी जनवर्र आले आहे म्हिनू
गवडी थवांबर्ली आहे म्हिनू ). रूििध्ये जवऊन सगळे तसेच झोपले
पि आम्ही दोघे िवत् नतां र बरवचर्ेळ तो अनभु र् हृदयवत सविर्त
िवांतपिे खपू र्ेळ नसु तेच बसनू होतो.
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िुबई हिप

आम्ही यगु वांडवलव असतवनव भवरतवत सट्टु ीसविी जवतवनव ४
शदर्स दबु ई बघनू नांतर भवरतवत जवयचे हे िरर्ले. शतथल्यवच एकव
एजन्सटकडे बशु कांग के ले तेव्हव त्यवने शर्चवरले की अजनू एकव
कपललव दबु ई बघवयचे आहे आशि त्यवांनव कोिवबरोबर तरी जवयचे
आहे तर तम्ु हवलव चवलेल कव? आम्ही लगेच होकवर शदलव.
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आम्ही चौघे, िवझी आई र् ते कपल असे आम्ही दबु ई
शिपसविी शनघवलो. शर्िवनप्रर्वस छवन झवलव. एअरपोटार्र
आम्हवलव घ्यवयलव भवरतीय चवलक असलेली गवडी आली होती.
त्यवने आिचे छवन ्र्वगत करून आतव पढु चे ४ शदर्स िी तम्ु हवलव
सगळीकडे शफरर्िवर आहे म्हिनू सवांशगतले. हॉटेल िध्ये गेल्यवर्र
बॅग्स िे र्नू थोडे िे ि होऊन आम्ही लगेच बवहेर पडलॊ. िी िवझ्यव
लेखविध्ये प्रर्वसर्िान न शलशहतव प्रर्वस करतवनव आलेले
अशर््िरिीय अनभु र् इथे शलहीत आहे. त्यवप्रिविे आजपि ह्व
लेखवत तेच शलशहिवर आहे!
तर आम्ही अबधु वबी िध्ये फे रवरी र्ल्डा ह्व अम्यझु िेंट पवका
िध्ये गेलो होतो.
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तिी िी खपू फट्टू बरां कव! पि तरीही सगळयव गोष्टी
अनभु र्वयच्यवपि असतवत त्यविळ
ु े प्रत्येक गोष्ट िी घवबरत कव
होईनव पि करते! शतथे आत गेल्यवगेल्यवच एक उांचच्यव उांच १३.५
िीटरचव खवबां आशि त्यवलव गोलवकवर सगळीकडे खच्ु यवा. आयवा
र् आईलव त्यवत बसवयलव परर्वनगी नव्हती. म्हिनू आम्ही
पवचजि त्यवदोघींनव बवहेर असलेल्यव खचु ीर्र बसर्नू शतथे रवांगेत
थवबां लो. अगोदर बसलेल्यवचां े ओरडवयचे आर्वज आशि त्यवचव
र्वढतव ्पीड.. हृदय असे धडधडत होते की शर्चवरवयची सोय नवही.
आिचव नबां र आलव तेव्हव त्यवत बसवर्े की नवही असव प्रश्न पडलव
होतव पि जवन्सहर्ीपि िवझ्यवसवरखी फट्टू! त्यविळ
ु े िी कवहीच
म्हिचू िकत नव्हते. ती नवही म्हित असतवनव शतचव हवत पकडून
आम्ही त्यवर्र बसलो. र्रून एक से्टी बेल्ट येऊन आम्ही सरु शक्षत
झवलो. अगोदर ते थोड्यव उांचीर्र हळूहळू र्र गेले परत हळूहळू
खवली आले असे २-३ दव हळूहळू करत ्पीड र्वढर्लव आशि
नांतर झपु कन र्र आशि झपकन खवली. आईिपथ! तोंडवतनू
आर्वज पि शनघत नव्हतव, असे र्वटले की आतव हृदय िरीरवतनू
बवहेर येिवर आहे! पि २दव असे झवल्यवर्र नांतर िजव आली, छवन
र्वटवयलव लवगले. टबो टॉर्रर्रून उतरल्यवर्र िवत् थोडेसे गरगरले.
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अश्यवप्रकवरच्यव बऱ्यवच रवइड्स के ल्यव. खपू िजजव आली,
प्रत्येक रवईड करतवनव र्ेगळव अनभु र् येत होतव. आिच्यवबरोबरचे
कुटुांब थोडेसे आिच्यवपेक्षव र्यवने जव्त होते पि तरीही प्रत्येक
रवईडिध्ये आम्ही एकत् बसून खपू िजजव के ली. आई र् आयवालव
पि खपू सवऱ्यव रवइड्स होत्यव, शतथेपि एकत् बसलो. टबो िॅक,
्लवईगां शर्ांग्स, ्पीड ऑफ िॅशजक, टवयर ट्शर््ट, ड्रवयशर्ांग शर्थ
चॅशम्पअनस असे अनेक रवइड्स िध्ये बसलो.

आतव र्ेळ आली जगवतली फव्टे्ट रोलर को्टर िध्ये
बसवयची. ्पीड ० to २४० km/h, ५२ िी उांची. ही रवईड फक्त
४.९ सेकांदविध्ये पिू ा होते. शदसतवनवच इतकव भलव िोिव शदसिवरव
कसवही कुिूनही र्ळलेलव, खवलनू एकदि सरळ र्र आशि र्रून
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खवली येतवनव एकदि सरळ खवली.. बघनू च भीतीने पोटवत गोळव
उित होतव. शतथे भली िोिी रवगां होती! इथे त्यवनां ी आई र्
आयवाबरोबर जवन्सहर्ीलवपि परर्वनगी नवकवरली. िग कवय आम्ही
चौघेच गेलो. पोटवत खड्डव आलव होतव तरीही त्यवत बसवयचीपि
उत्सक
ु तव होती. २ रवईड झवल्यवर्र आिचव नांबर आलव. बसल्यवर्र
सगळयवांचे बेल्ट घट्ट आहेत कव आशि प्रत्येकवने गॉगल लवर्लव
आहे नव हे तपवसल्यवनतां र त्यवनां ी रवईड सरुु के ली. सरुु झवल्यवनतां रच
इतकव जव्त ्पीड होतव की घवबरून तोंडवतनू आर्वज पि शनघेनव,
र्र जवतवनव िवझ्यव डोळयवर्रचव त्यवांनी शदलेलव गॉगल आपोआप
उडून गेलव. इतकव जव्त ्पीड होतव की त्यव हर्ेने डोळे खरवब
होतील कव अिी भीती र्वटून आपोआप डोळे एकदि घट्ट बांद के ले
गेले, कवहीही बघतव आले नवही. आत्तवच तर बसलो होतो आशि
लगेच रवईड किी सपां ली असे र्वटून खवली उतरवयलव लवगलो तर
एकदि पडल्यवसवरखे झवले. बरोबर असिवऱ्यव दवदवांनव थोडव त्वस
झवलव आशि त्यवांच्यव छवतीत शकांशचत दख
ु वयलव लवगले. त्यवांनव
आधवर देऊन एकव खचु ीर्र बसर्ले र् त्यवांनव और्ध र्गैरे हर्े कव
शर्चवरत होतो पि थोड्यवर्ेळवने ते नॉिाल झवले, िी आतव िीक
आहे कवळजी करू नकव म्हिनू सवशां गतले. त्यव भवभींनव परत रोलर
को्टर िध्ये बसवयचे होते. दवदवांनी लगेच सवांशगतले,"िवझी कवळजी
करू नकव, तम्ु ही शतघे जवर्व!" िगविी आलेलव अनभु र् बघतव
103

अगोदर िी नवही म्हिवले पि भवभी फक्त "चल ग" म्हिवल्यव आशि
िी लगेच तयवर झवले. दवदवनां व आई र् २ िल
ु ींबरोबर बसर्नू आम्ही

परत रवांगेत उभे रवशहलो. ह्वर्ेळी िवत् ती रवईड आम्ही एन्सजॉय के ली
आशि एक गोष्ट जविर्ली की कुिल्यवही गोष्टीची भीती र्वटत
असेल तर ती गोष्ट आपि लगेच करवयलव पवशहजे आशि हो दोनदव
के ली पवशहजे कवरि पशहल्यवदां व के ली की अधवा र्ेळ भीतीच र्वटत
रवहते पि दसु ऱ्यवर्ेळी त्यवची िजजव अनभु र्तव येते.
शतकडून नतां र िवत् आम्ही शनघवलो आशि हॉटेल र्र गेलो.
थोडवर्ेळ आरवि करून लगेच बजु ा खशलफव बघणयवसविी शनघवलो.
शल्ट ने आम्ही १२४व्यव िजल्यवर्र पोहचलो. शल्टने जवतवनव
इतकव ्पीड होतव की थोडवर्ेळ एकदि पोटवत गोळव आलव. र्र
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पोहचल्यवनतां र िवत् खपू छवन र्वटत होते, पिू ा दबु ई शतकडून शदसत
होती. खवली बशघतले की सगळे िग्ांु यवपेक्षवही लहवन शदसत होते!
थोड्यवर्ेळवने सयू ा िवर्ळवयलव लवगलव आशि ते दृश्य आम्ही
सगळे डोळयवत सविर्त होतो. सगळे इकडे शतकडे शफरिवरे , गपपव
िवरिवरे बऱ्यवपैकी सगळे िवतां झवले होते. सयू ा िवर्ळतवनव थोडेसे
उदवस र्वटत होते, एकव कवचेच्यव खवली किड्यवर्र बसनू िी खपू
र्ेळ एकदि िवतां बसनू बवहेर बघत बसले होते. कवहीर्ेळवनी दोन्सही
लेकी ‘आई कव रडत आहेस’ हे शर्चवरत आल्यवर्र िलव जविर्ले
की िवझ्यव डोळयवत पविी होते. कव ते िवत् िलवपि कळवले नवही!
थोड्यवर्ेळवने खपू छवन सांगीतवबरोबर फवऊांटन िो सरुु झवलव.
िैसरू लव गेलो होतो शतथे आम्ही हव िो बशघतलव होतव त्यवची
आिर्ि झवली. छवन होतव िो.
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िो सांपल्यवनांतर परत खवली जवऊन शतथे असलेल्यव
aquarium िध्ये र् शतथल्यव िॉल िध्ये भरपरू शफरलो.
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शतथे अजनू बऱ्यवच शिकविी आम्ही भेट शदली आशि हो रोज
रवत्ी दोघींनव हॉटेलिध्ये सोडून भरपरू खरे दी के ली. थोडीफवर सोनां
खरे दी पि झवली बरां कव!
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के हनया मारासफरी

दोन र्र्वंपर्ू ी िवर्सजवऊ के शनयव शफरवयलव आली होती,
तेव्हव पशहल्यवांदव के शनयव सफवरी के ली. खपू सवरे प्रविी, पक्षी,
तवनझवशनयव-के शनयव बॉडार, आशि सगळयवत जव्त पयाटक जल
ु ैऑग्ट ह्व िशहन्सयवत जयवसविी येतवत ते र्वईल्ड बी्टचे ररव्हर
क्रॉशसगां पि खपू छवन बघवयलव शिळवले. र्वईल्ड बी्ट हे
तवनझवशनयवहुन अन्सनवच्यव िोधवथा के शनयवलव येतवत. इथे खवऊन
शपऊन खि
ु होतवत, सिवगि करतवत आशि नांतर ते परत
तवनझवशनयवलव जवऊन शपलवनां व जन्सि देतवत आशि िरलेल्यव र्ेळी
परत शपलवांनव घेऊन के शनयवलव येतवत.
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के शनयवच्यव िवरव ह्व जांगलविध्ये एक नदी आहे, नदी सवधवरि
१०-२० फूट खवली आहे. हे बी्ट त्यवांच्यवबरोबर कवही झेब्रे र्
कॉब हेपि अन्सनवच्यव िोधवथा ही नदी पवर करतवत. सगळेजि
एकदि शि्तीत एकव रवांगेत उभे असतवत, कधी कधी सकवळपवसनू
नसु तेच रवांगेत उभे असतवत. एकव कविवर्रून उतवरवर्रून खवली
उतरून नदी पवर करून परत शतकडून चढ चढून र्र जवर्े लवगते
आशि त्यवत िध्ये िगर/शसहां /शचत्तव असे बरे च िवांसवहवरी प्रविी
शिकवर करवयलव टपनू असतवत. िळ
ु वतच हे खपू शभत्े, त्यवत ही
नदी पवर करिे अर्घड आशि जीर् जवयची भीती ह्विळ
ु े नदी क्रॉस
करवयलव खपू र्ेळ लवगतो. त्यवतलवच िग एखवदव तरुि बी्ट जरव
शहिां त करतो आशि एकदव एकवने खवली उतरवयलव सरुु र्वत के ली
की सगळेजि त्यवच्यविवगनू पळत खवली उतरून पवर करून, परत
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पळतच चढ चढून र्र गेल्यवर्र सद्ध
ु व शकतीतरी र्ेळ ते नसु तेच
जीर्वच्यव आकवतां वने पळत असतवत. त्यवच्ां यव िनवचव शर्चवर
करतवनव खरे च असे र्वटते की इतकी भीती र्वटत आहे तर कव नदी
पवर करतव, इथे जे शिळते ते खव नव! पि तो शनसगाशनयि
असल्यवसवरखवच आहे. जे देर्वने त्यवांनव िरर्नू शदले आहे
त्यवप्रिविे ते र्वगत असतवत. आशि हो सिजव नदी पवर करतवनव
एखवद्यवचे शपल्लू ह्व बवजल
ू व रवशहले असेलतर शकतीही भीती र्वटत
असतवनवसद्ध
ु व त्यवची आई परत दसु ऱ्यव ग्रपु बरोबर शतकडून नदी
पवर करून इकडे येऊन शपल्लवलव घेऊन परत नदी पवर करून
दसु रीकडे जवते. आईची िितव ही शपल्लवलव एकटे िे र्ू देत नवही.
ह्व सगळयवत बरे च प्रविी पवणयवच्यव प्रर्वहविध्ये र्वहून जवतवत,
झांडु असल्यविळ
ु े एखवदव खवली पडलव तर बवकीचे जोरवत पळत
असल्यविळ
ु े तो त्यवच्ां यव पवयवखवली जवऊन शचरडलव जवतो,
कवहीजिवांचे पवय िोडतवत, कवहीजि अचवनक र्र चढतवनव
थवांबतवत आशि घवबरून र्र चढतव येत नसल्यवने शतथेच अडकून
बसतवत. हे क्रॉशसांग बघनू आपि खपू कवही शिकून जवतो.
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आम्ही ररव्हरक्रॉशसांग सविी खपू र्ेळ उभे होतो पि बी्ट कवही
ररव्हरक्रॉस करत नव्हते िेर्टी आिच्यव ड्रवइर्रने हॉटेललव
जवणयवसविी गवडी र्ळर्ली. बी्टनव बहुतेक आिची दयव येऊन
लवखोंच्यव सांख्येने त्यवांनी ररव्हर क्रॉस करवयलव सरुु र्वत के ली.
सयु ाास्ताची र्ेळ, खपू सांदु र आकवि, त्यवचे बदलिवरे रांग आशि
त्यवत हे बी्ट लवखोंच्यव सांख्येने पळतवनवचे दृश्य आशि त्यवांचे
ओरडिवरे आर्वज, नदी पवर करतवनव तो पवणयवचव आर्वज,
नदीच्यव दसु ऱ्यव शकनवऱ्यवर्र पोहचल्यवनांतर जीर्वच्यव आकवांतवने
पळतवनव उडिवरी धळ
ू आशि त्यवांच्यव झांडु ी, इतके अप्रशति दृश्य
होते! अगदी आिच्यव डोळयवच
ां े पवरिे शफटले आशि आिची ही
शिप सवथाकी झवली.
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आम्हवलव शचत्तीि आशि शतची शपल्ले, शसांहवचे कुटुांब,
शबबट्यव (जो खपू क्र्शचत शदसतो. त्यवलव एकवतां वत, झवडवत
रवहवयलव जव्त आर्डते. भक
ू लवगल्यवर्र शिकवर िोधतवनव,
करतवनव शकांर्व शिकवर झवल्यवर्र जेव्हव झवडवर्र शिकवर िे र्नू
बसलेलव असतो तेव्हवच तो शदसतो. पि आिचे निीब खपू चवांगले
असल्यवने आम्हवलव तो झवडवर्र बसलेलव ि्त जर्ळून शदसलव),
शतथे एक कव दोनच गेंडे आहेत त्यविळ
ु े तेपि खपू क्र्शचत शदसतवत
पि अगदी परत जवयच्यवर्ेळी आम्हवलव गेंड्यवचे दिान झवले.
पविघोडे आशि िगर पवणयवत डुांबलेल्यव आशि कविवर्रपि भरपरू
शदसले. हत्ती, शजरवफ, झेब्रे, कॉब, र्न्सय पिु (र्वईल्ड बी्ट) ह्वचां े
भरपरू र् खपू िोिे कळप, खपू सवरे र्ेगळे पक्षी, असे सगळेच्यव
सगळे प्रविी र् पक्षी शदसल्यविळ
ु े तसव आिचव प्रर्वस यि्र्ी
झवलव होतव पि शिकवर बघवयलव शिळवली असती तर चवर चवदां
झवले असते. बहुतेक नांतरच्यव सहलीत ती इच्छव पिू ा होिवर होती
म्हिनू ह्वर्ेळी झवली नसेल.
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कोरोनविळ
ु े ह्वर्र्ी बवहेरच्यव देिवतनू येिवरे पयाटक नव्हते.
के शनयविध्ये कोरोनवची खपू भीती नसल्यवने आशि हॉटेलचे दर
एकदि किी असल्यवने इथे रवहिवरी लोक सगळयव पयाटन्थळी
शफरत होते. आिच्यव एक खपू जर्ळचे कौटुांशबक शित् देिपवांडेनी
ह्वांनव फोन के लव र् हॉटेलचे चवांगले दर शिळत आहेत तर आपि
जवऊयवत कव म्हिनू शर्चवरले. िग िल
ु ींचे परीक्षेचे र्ेळवपत्क बघनू
आम्ही दोन शदर्सवनां ी लगेच शनघवलो. खविे शप्रय असल्यवने
दोघींनीशिळून िरर्नू भरपरू खवयचे पदवथा घेतले. हॉटेलिध्ये सगळे
शिळिवर होते पि र्वटेत खवयलव म्हिनू भरपरू पदवथा घेतले होते.
सकवळी ६.३० र्वजतवच घरून शनघवलो. आशदती र् आयवा
जर्ळपवस एकवच र्यवच्यव असल्यवने त्यव दोघींचे पि छवन जिते
आशि अनन्सयव सगळयवत लहवन असल्यवने आिचे सगळयवचां ेच
िेंडेफळ. त्यविळ
ु े सगळे शतचे भरपरू लवड करत होते. पि
जवन्सहर्ीलव िवत् ह्व शिपिध्ये आम्ही सगळेच खपू शिस करत होतो.
गवडीत बसल्यवर्र गपपवनां व ऊत आलव. हसनू हसनू सगळयवचां े पोट
दख
ु वयलव लवगले इतकी िजजव के ली. अधनू िधनू खविेशपिे होत
होतेच. र्तव खपू छवन असल्यवने आशि खपू िजजव करत
असल्यवने िसवईिवरव कधी आले हे कळलेच नवही इतकव छवन र्ेळ
गेलव. प्रर्ेिद्ववरवर्र तम्ु हवलव चेशकांग आशि पैसे भरणयवसविी थवांबवर्े
लवगते. शतथनू च आिचे फोटोिटू सरुु झवले.
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जांगलवत कुिे ही डवांबरी र्तव नवही, सगळीकडे त्यवांनी िवतीचव
कच्चव र्तव के लव आहे जयवर्रून आपल्यवलव जवर्े लवगते.
कवहीकवही शिकविी र्तव चवांगलव नवहीये त्यविळ
ु े गवडी उड्यव
िवरत जवत असते अगदी कवही कवही शिकविी रोलरको्टरिध्ये
बसल्यवचवसद्ध
ु व अनभु र् येतो. आिचे हॉटेल जगां लवच्यव बरे च आत
होते त्यविळ
ु े आम्ही त्यवर्वटेने जवयलव लवगलो तोपयंत ड्रवइर्रलव
र्वयरलेसर्रून कुिे तरी शचत्तव शदसल्यवचव िेसेज आलव. िग आम्ही
र्वकडी र्वट करून शचत्तव बघवयलव गेलो आशि अगदी एक
फुटवच्यव अतां रवर्र ५ भवऊ एकव झवडवखवली आरवि करतवनव
शदसले. झवडवच्यव बवजल
ू व एक एक करून ते बसले होते. ते
बघणयवसविी आम्ही झवडवलव पिू ा प्रदशक्षिव घवलत असतवनवच एक
शचत्तव उिून उभव रवशहलव आशि आिच्यवकडे बघवयलव लवगलव. २
शिशनट कवळजवत ध्स झवले. पि लगेच खवली बसनू त्यवने ि्त
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जवांभई शदली. त्यविळ
ु े आम्ही परत हुश्ि करत हॉटेलचव र्तव
धरलव.

अिक्य इतकव खरवब र्तव असल्यवने कधी एकदव हॉटेल येते
असे झवले होते. १५ शिशनटवचव र्तव १ तवस झवलव तरी पवर होत
नवही असे र्वटत होते. एकदवचे २ र्वजतव हॉटेलिध्ये पोहचलो.
जेर्वयची र्ेळ १ते३ असल्यवने आम्हवलव र्ेलकि शड्रांक देऊन
लगेच जेर्वयलव सवांशगतले. आम्ही िे ि होऊन जेर्लो. जेर्ि
व्हवयलव ३.४०-३.५० झवले आशि सफवरीलव ४ र्वजतव जवयचे
असल्यवने आम्ही खोलीत न जवतव शतकडूनच सफवरीलव जवयलव
शनघवलो.
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हॉटेलच्यव बवहेर पडलो आशि लगेच हत्तींचव झांडु शदसलव.
चलव! सरुु र्वत छवन झवली म्हिनू आम्ही खि
ु झवलो होतो. र्वटेत
जवतवनव शजकडे नजर जवईल शतकडे र्वईल्ड बी्टच शदसत होते.
आम्ही ररव्हरक्रॉस बघवयलव म्हिनू त्यव र्वटेने गेलो. बरवच र्ेळ
र्वट बशघतली पि त्यवशदर्िी कवही त्यवांनी नदी पवर के ली नवही.
आम्ही िवगच्यव र्ेळेस आलो होतो तेव्हव हे क्रॉशसगां बशघतले होते
पि बरोबरच्यव कुटुांबवलव बघवयलव न शिळवल्यविळ
ु े खपू सवऱ्यव
आिव बवळगनू होतो. उद्यव सकवळी परत येतव येईल असव शर्चवर
करून आम्ही बवकीचे प्रविी बघवयलव म्हिनू गेलो. आम्हवलव
शसांहवचे कुटुांब शदसले. २शसांहीि, ४ शपल्ले आशि शिकवर खवत
बसलेलव शसांह. इथे िवत् आम्हवलव एक नर्ीन गोष्ट कळली.
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शसहां एकटवच खवत बसलव होतव. एक शसांहीि ि्त पहुडली
होती आशि शपल्ले शतच्यव अगां वर्र खेळवत होती. िध्येच ती त्यव
शपल्लवनव चवटत होती. शपल्ले एकिेकवांबरोबर पळवपळी पि खेळत
होती. एक शसांहीि शतथे नसु तीच उभी होती, िधनू च ती शसांह खवत
होतव शतकडे जवऊन चक्कर िवरून परत दसु रीकडे जवऊन िन्सू यवत
बघत उभी रवहत होती. आम्ही आपलव अांदवज बवांधलव की शतलव
बहुतेक भक
ू लवगली असेल म्हिनू ती सवरखे शिकवर करून िे र्ली
आहे शतथे चक्कर िवरत असेल, िग ती खवत कव नसेल बरां!
त्यवर्ेळी आम्हवलव खल
ु वसव झवलव की जेव्हव शसांहवचे कुटुांब असते
तेव्हव प्रत्येकवच्यव भशू िकव िरलेल्यव असतवत. त्यव कुटुांबवतल्यव
बवयकवांचे (शसांहीिींचे) कवि िल
ु वांनव ते २ र्र्वाचे होईपयंत सवांभवळिे
र् कुटुांबवलव खविे परु र्िे असते. त्यविळ
ु े शसांहीि ह्व शिकवर
करतवत. शसहां हव कुटुांबप्रिख
ु असतो आशि कुटुांबवचे रक्षि करिे हे
त्यवचे कवि असते. शसांहीि जेव्हव शिकवर करतवत तेव्हव त्यवर्र
पशहलव हक्क शसांहवचव असतो. एकदि िे ि के लेली शिकवर
पशहल्यवांदव शसांह खवतो, त्यवचे पोट भरले की िग शसांहीि उरलेले
खवतवत. खपू च आश्चया र्वटले ऐकून. इतकव िदागडी असतवनवसद्ध
ु व
आयते कसे खवत असेल हव प्रश्न िवत् नक्कीच पडलव.
शसहां हव कुटुांबर्त्सल प्रविी आहे. जेव्हव त्यवांची शपल्लां २
र्र्वाची होतवत तेव्हव िग त्यवच्ां यवत सगळयवत जो तवकदर्र असतो
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तो कळप िोधनू शसांशहिीबरोबर रवहवयलव लवगतो आशि आपले
कुटुांब तयवर करतो. बवकीचे िवत् िग भवऊभवऊ एकत् रवहतवत.
दसु ऱ्यव कळपवतल्यव शसांहीिी िोधतवत आशि त्यवांच्यवत जो
तवकतर्र िरतो तो त्यवचे कुटुांब तयवर करतो. म्हवतवरव झवलेल्यव
शसांहवलवपि त्यव कळपवतनू ते हवकलनू देतवत. िग म्हवतवरे शसांह
र्ेगळे रवहतवत.
त्यवउलट शचत्तव फक्त सिवगि करणयवसविी शचशत्तिीकडे जवतो
आशि परत शनघनू येतो. शचत्तीि शतच्यव िल
ु वांनव घेऊन रवहत असते.
त्यविळ
ु े शतलव शपल्लवांचे रक्षि आशि त्यवांची र् ्र्तःची खवयची
जबवबदवरी शतच्यवर्रच असते. शपल्लवांनव सख
ु रूप िे र्नू शतलव
शिकवर िोधनू ती ्र्तःच करवर्ी लवगते. (ही सगळी िवशहती
आम्हवलव आिच्यव ड्रवयव्हरने सवशां गतली आहे)
ह्व जांगलवत आम्ही ५ शचत्तव (भवऊ) आशि २ शचत्तव असे
र्ेगर्ेगळे भवऊ एकत् रवहतवनव बशघतले. ह्वर्ेळी शचत्तीि बघवयलव
नवही शिळवली (िवगच्यव र्ेळेस िल
ु वांसकट बघवयलव शिळवली
होती).
जोपयंत तम्ु ही हत्तींच्यव नवदी लवगत नवही तोपयंत हत्ती कवही
करत नवही. हत्ती पिू ा िवकवहवरी असनू ही हव तवकदर्र प्रविी आहे.
अगदी शसहां , शचत्ते र्गैरेपि त्यवनां व घवबरतवत.
121

आम्ही शफरत असतवनव कळपवतनू बवहेर पडलेलव एक
म्हवतवरव जजार हत्ती झवडवच्यव इथे उभव होतव. ड्रवइर्रने चक
ु ू न गवडी
त्यव हत्तीच्यव थोडीिी जर्ळून घेतली तर तो हत्ती एकदि जोरवत
आर्वज कवढून आिच्यव गवडीर्र हल्लव करिवर तोपयंत ड्रवइर्र
खपू जोरवत गवडी िवगे घेऊन जवऊ लवगलव. तो गवडीच्यव शदिेने

पळतव पळतव आम्ही त्यवच्यवर्र हल्लव करिवर नवही हे उिजनू
आल्यविळ
ु े एकदि जवगेर्र थबकलव. आम्ही बरवच र्ेळ शतथे गवडी
बदां करून उभे रवशहलो आशि तो आिच्यवकडे एकटक बघत उभव
होतव. जयवर्ेळी त्यवने आिच्यवर्रून नजर हलर्ली तेव्हवच आम्ही
गवडी सरुु के ली. खरे च सवांगते खपू फवटली होती आिची तेव्हव!
थोडे पढु े जवऊन ड्रवइर्र २ शिशनट एकव जवगी िवांत उभव रवशहलव.
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थोड्यवर्ेळवने परत श्थर्थवर्र झवल्यवर्र त्यवने आम्हवलव
हत्तीचव अजनू एक शक्सव सवशां गतलव. बरे च र्र्वंपर्ू ी असेच एकव
फॅ शिलीलव घेऊन तो आलव होतव, तेव्हव पढु च्यवच गवडीतनू एक
िविसू खवली उतरून हत्तीि शतच्यव शपल्लवबरोबर उभी होती शतकडे
गेलव. त्यवच्ां यव ड्रवयव्हरचे लक्ष गेल्यवर्र त्यवने लगेच त्यवलव हवक
िवरली आशि पढु े जवऊ नको म्हिनू सवांशगतले आशि गवडी सरुु
के ली, त्यव िविसवलव हत्तीकडे जवतवनव बघनू शतथे असलेल्यव
बवकीच्यव सगळयवांनी पि आपवपल्यव गवड्यव सरुु के ल्यव. पि
तोपयंत त्यवचे नव ऐकतव 'तल
ु व कवय कळते' ह्व अशर्भवार्वने कॅ िेरव
घेऊन शपल्लवच्यव अगदी जर्ळ गेलव. त्यवलव बघनू हत्तीि पळत
त्यवच्यवजर्ळ आली, त्यवलव सोंडेत उचलनू खवली आपटले
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आशि त्यवच्यवर्र पवय देऊन पवयवखवली अगदी शचरडून टवकले.
सगळेजि गवडी घेऊन हत्तीिीलव घवबरवर्यवलव पढु े जवत होते पि
शतच्यव अांगवत िक्ती सांचवरली होती. तो िविसू शपल्लवच्यव जर्ळ
गेल्यवने शपल्लवलव धोकव आहे असे र्वटून ती चर्तवळली होती.
त्यवलव शचरडून िवर िवरल्यवर्र ती गवडयवांच्यव शदिेने यवयलव
लवगली. सगळयवांनी गवडी िवगे घेऊन शतकडून पळ कवढलव.
गवडीिध्ये त्यवची बवयको, िल
ु ां जीर्वच्यव आकवतां वने ओरडत होते
पि कोिी कवहीच करू िकले नवही. शतथे govt च्यव गवडयव कोिी
शनयिवचे उल्लांघन करू नये म्हिनू शफरत असतवत. नेिके त्यवर्ेळी
ती गवडीपि शतथे नव्हती. थोड्यवर्ेळवने र्वयरलेस र्रून िेसेज
शिळवल्यवर्र त्यव िविसवलव शतकडून उचलनू आिणयवत तरी त्यवांनव
यि शिळवले नवहीतर कधी कधी लवांडगे येऊन ते खवयची पि
िक्यतव असते. ऐकूनच अगां वर्र कवटव उभव रवशहलव. कवहीही चक
ु ी
नसतवनव त्यव ड्रवयव्हरचे लवयसेन्सस कवयिचे जप्त के ले गेले आशि
त्यव िॅव्हल एजेन्ससीलव पि कवयिचे बॅन के ले.
अनन्सयवलव शजरवफ खपू आर्डतवत पि अगदी १-२ शजरवफ
बघवयलव शिळवले होते. पि हररिींचे खपू सवरे कळप खपू छवन
उड्यव िवरतवनव शदसले आशि हत्ती, शसहां वचे कुटुांब, शचत्तव बघवयलव
शिळवल्यविळ
ु े खपू नवरवज न होतव उद्यव ररव्हरक्रॉशसांग बघवयलव
शिळेल ह्व आिेर्र आम्ही परत हॉटेलिध्ये आलो. खपू दिल्यवने
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रूििध्ये न जवतव जेर्नू नांतरच जवयचे असे िरर्ले र् शतथेच बसलो.
खपू छवन र्वतवर्रि होते, नतां र नतां र तर हर्ेत चवगां लवच गवरर्व
झवलव होतव. वजथे िेकोटी पेटर्ली होती शतथे आम्ही गांडु वळे करून
बसलो आशि र्ेगर्ेगळे गेि खेळलो. जेर्ि सरुु झवल्यवर्र लगेच
शतकडे गेलो. आम्ही दोन्सही कुटुांब िवकवहवरी असल्यवने बघनू च
खवर्े लवगिवर होते. शतथे भवरतीय र् दसु रे पदवथापि होते. आम्ही
शजथे उतरलो होतो शतथे भवरतीय जेर्ि खपू छवन शिळते म्हिनू
उतरलो होतो पि नेिकव त्यवचर्ेळी त्यवांचव ्र्यांपवकी बदलल्यवने
आम्हवलव शतथले जेर्ि इतके नव्हते आर्डले पि पव्तव खपू च
छवन होतव. िग आम्ही पव्तव, भरपरू फळे र् डेझटा हे भरपरू
प्रिविवत खवऊन पोट भरले. आम्ही बहुतेक नीट जेर्लो नवही असे
र्वटून शतथल्यव िॅनेजरने आिची कवही फिवाईि असेलतर आम्ही
त्यवप्रिविे शडि बनर्नू देऊ म्हिनू सवशां गतले. आम्ही लगेच दसु ऱ्यव
शदर्िी लांचचव िेनू िरर्लव र् आम्हवलव कवय हर्े ते सवांशगतले.
रूििध्ये गेलो. तर त्यवनां ी िच्छरदविी घवलनू बेडर्र हॉटबॅग
िे र्नू रूि छवन तयवर करून िे र्ली होती. खपू दिलेलो असल्यवने
आशि सकवळी लर्कर उिवयचे असल्यविळ
ु े लर्कर झोपवयलव
गेलो आशि पडल्यवपडल्यव झोप लवगली.
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आम्हवलव २ ऑपिन होते - एकतर सकवळी ६-६.३० लव
बवहेर पडून दपु वरी ३.३० पयंत परत हॉटेलर्र यवयचे. हॉटेलिधनू
आम्हवलव लांचबॉक्स शिळिवर होते आशि जांगलवत एकवशिकविी
थवांबनू आपि जेर्पू ि िकतो.
शकांर्व सकवळी ८-९ च्यव दरम्यवन हॉटेलिधनू शनघनू १ पयंत
जेर्वयलव हॉटेलिध्ये येऊन परत चहव शपऊन ४ ते ६.३० ह्व र्ेळवत
सफवरी लव जवयचे.
आम्ही दसु रव ऑपिन शनर्डलव होतव.
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सकवळी उिून तयवर होऊन पोटभर नवश्तव करून शनघवलो.
अनन्सयवलव शजरवफ बघवयचे असल्यविळ
ु े अगोदर आम्ही
शजरवफवच्यव िोधवत शनघवलो. शजरवफ, हरीि, कवळर्ीट, झेब्रव,
र्वईल्ड बी्ट असे बरे च प्रविी बघनू आम्ही ररव्हरक्रॉशसांग
बघवयलव गेलो, बरवचर्ेळ र्वट बघत थवांबलो होतो. खपु सवऱ्यव
गवड्यव र्वट बघत होत्यव. तर एक छोटव झडांु पढु े येऊन त्यवनां ी
ररव्हरक्रॉस के ले. थोड्यवर्ेळवने थोड्यव िोि्यव कळपवने क्रॉस के ले.
असे १-२ कळप क्रॉस करतवनव बघत असतवनव आिच्यव छोट्यव
अनन्सयवलव १ नांबर आली म्हिनू िग शतथे िरर्नू शदलेल्यव जवगी
जवऊन सगळेच िे ि व्हवयलव उतरलो. शतथे खपू सवऱ्यव प्रवणयवांची
शर्ष्ठव बघनू असे र्वटले की त्यवनां व पि इथे होऊनच िोकळे व्हवयचे
हव शनयि िवशहत असवर्व की कवय! शतथे उतरून भरपरू फोटो
कवढले. परत दसु रीकडे खपू िोिव कळप क्रॉशसांग करत आहे हे
ऐकून शतकडे गेलो. शतकडे गेलो आशि शतथेच पि २-३
शिकविवहून बी्ट नदी पवर करत होते आशि दसु ऱ्यवबवजल
ू व ३ शसांह
शिकवर करवयलव टपनू बसले होते. कळप इतक्यव जोरवत पळत
असतो की शिकवर करिे अिक्य असते. त्यविळ
ु े कळपवतनू
बवजल
ू व झवलेलव एखवदव प्रविी बघनू त्यवची शिकवर करतवत. असेच
एक झेब्रव कळपवतनू सटु लव आशि त्यवची शिकवर के ली. बवजल
ू व
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खपू सवऱ्यव गवड्यव असल्यवने इतके ्पष्ट आम्हवलव शदसले नवही.
थोडे नवरवज झवलो होतो. ३ शसहां वपेकी 2 शसहां ती शिकवर खवत होते.
शतसरव शसांह अजनू एक शिकवर करणयवसविी अगदी
कविवच्यवजर्ळ लपनू बसलव होतव. नेिके एक बी्ट कळपवतनू
र्ेगळे झवले आशि शसांहवने त्यवच्यवर्र हिलव के लव पि बी्टने पि
त्यवच्यवर्र उलट हिलव के लव. शिांगवने हिलव करून ते शसांहवर्र
उलटून जवत होते, इतके की शसहां परत िवगे जवत होतव. पि शसहां
त्यवलव सोडतपि नव्हतव. ते पळवयलव लवगले की लगेच पढु े जवऊन
त्यवलव पकडवयचव प्रयत्न करवयचव. बी्ट अशजबवत हवर न िवनतव
एकदि जोरदवर टक्कर देत होतव. प्रविपिवलव लवर्नू
िरर्ल्यवप्रिविे शब्ट शसांहवलव असव शभडलव होतव की लढतव
लढतव एकदव शसांह नदीच्यव इतक्यव कविवर्र आलव की शब्टची
शिकवर करतव करतव ्र्तःच नदीत पडून त्यवचवच प्रवि जवतो की
कवय असे र्वटले! शसांह हरलवच होतव पि तोपयंत दसु रव शसांह िवगनू
आलव आशि दोघवांनी त्यवलव िध्ये घेतले तेव्हव िवत् त्यवने हवर
िवनली. एकव शसांहवने त्यवची िवन पकडली आशि दसु यवाने दोन पवय
घट्ट पकडले. जर्ळपवस ४-५ शिशनट लवगली त्यवनां व त्यवलव
िवरवयलव. हळूहळू प्रवि जवईपयंत एकव शसहां वने त्यवची िवन पकडून
धरून िे र्ली होती र् दसु यवाने पवय पकडले होते. त्यवचव प्रवि
िरीरवतनू शनघनू गेल्यवर्र िग एक शसांह ती शिकवर खवऊ लवगलव
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आशि दसु रव शसांह अगोदरची शिकवर असलेल्यव शिकविी गेलव र्
शतकडे खवत असलेल्यव शसहां वबरोबर ती शिकवर दोघेशिळून खवयलव
लवगले. खपू च र्वईट र्वटले बघनू , उगवचच बशघतले असे झवले पि
हे म्हिवले अरे हीच सवखळी आहे, ते िवांसवहवरी आहेत तर ते
शिकवर करून आपले पोट भरिवरच नव! हव सवरव प्रकवर बघनू एक
िवत् नक्कीच शिकवयलव शिळवले की तम्ु ही ्र्तःलव कधीही
किजोर सिजले की तिु ची शिकवर सहज होऊ िके ल, पि तेच
पढु चव शकतीही तवकतर्र असू दे न घवबरतव जर तम्ु ही त्यवलव
शभडलव तर तम्ु ही नक्कीच शजांकू िकतव! नवहीच शजांकलवत तरी
शनदवन तम्ु ही त्यवचव िक
ु वबलव के लव आशि हवतवत नसल्यवने हत्यवर
खवली टवकवयलव लवगले ह्वचे तरी सिवधवन शिळेल!
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ते बघनू झवलेच तोपयंत पवणयवत २ िगरी होत्यव त्यवतल्यव एकव
िगरीने र्वहत जवत असलेल्यव एकव बी्टलव पटकन तोंडवत पकडून
खवणयवसविी बवजल
ू व घेऊन जवतवनव बशघतले.

हे ररव्हरक्रॉशसांग खपू कवही शिकर्नू गेले. शतथे एक बी्ट र्र
चढतवनव एकदि थवबां ले, िग र्र जवयलव त्यवलव भीती र्वटवयलव
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लवगली. त्यवच्यविवगनू बरे च प्रविी र्र चढून गेले पि हे शतथेच
थवबां ले होते. एकवचव पवय िोडल्यविळ
ु े त्यवलव र्र चढतवच आले
नवही, तर अजनू २-३ जि पवयवलव लवगलेले असतवनवसद्ध
ु व तसेच
लांगडत लांगडत र्र चढले, बरे चजि पवणयवच्यव प्रर्वहवबरोबर र्वहून
गेले. एक बी्टतर पवणयवत िध्येच थवांबली होती आशि शतच्यव
बवळवलव बोलवर्त होती. बवळ येईपयंत ती जवगेर्रून हलली नवही,
जेव्हव शपल्लू आले तेव्हव त्यवलव पढु ेकरून िग त्यव दोघवनां ी
दसु रीकडे चढ पवर के लव. हे सगळे बघनू झवल्यवर्र प्रत्येकजि
गवडीत िवांत बसनू होतव आशि ड्रवयव्हरने पि िवांतपिे गवडी

हॉटेललव जवयलव र्ळर्ली.
सध्ां यवकवळी परत आम्ही सफवरी लव शनघवलो तेव्हव खपू सवरे
लवांडगे, जांगली िवांजर, िांगु सू , आशि बवकीचे सगळे प्रविी बघवयलव
शिळवले. आिच्यव गवडीचव चवलक गवडी घेऊन दसु रीकडे घेऊन
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गेलव होतव आशि बवकीच्यव गवड्यव दसु रीकडे गेल्यव होत्यव. त्यव
गवड्यव जयव शदिेलव गेल्यव शतथे त्यवनां व शबबट्यव बघवयलव शिळवलव
पि आम्ही दसु रीकडे गेल्यविळ
ु े ह्वर्ेळी िवत् आम्हवलव शबबट्यव
बघवयलव नवही शिळवलव म्हिनू खपू र्वईट र्वटत असतवनव बवकीचे
प्रविी बघवयलव शिळवले असे मनाला समजावनू ्र्तःचे सिवधवन
करून घेतले.
त्यवशदर्िी रवत्ी आम्ही शपझ्झव सवशां गतलव होतव. खपू छवन
शपझ्झव, पव्तव, फळे आशि भरपरू गोड खवऊन थोडवर्ेळ
िेकोटीजर्ळ बसनू नांतर आशदती आशि आयवा पत्ते खेळवयचे
म्हिनू िवगे लवगल्यव म्हिनू रूििध्ये गेलो. िे ि होऊन बवहेर
येईपयंत दोघी गवढ झोपनू गेल्यव होत्यव. आम्हीपि कांटवळलेलो
असल्यविळ
ु े लगेच झोपी गेलो.
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दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी शनघवयचे असल्यवने सगळयव बॅग्स
र्गैरे आर्रून आम्ही ररसॉटार्र फोटोसेिन करत असतवनवच एक
सांदु र छोटे हरीि शतथे उड्यव िवरत आले. खरे च तो सोनेरी रांग आशि
त्यवर्र तपशकरी, पवांढरे शिपके बघनू एकदि हर्ाभररत व्हवयलव झवले
आशि सीतेलव त्यव हरिवचव िोह कव पडलव असवर्व हे उिगले!

भरपेट नवश्तव करून जवतवनव एकदव परत जांगलवत शहडां ू न
गेटच्यव बवहेर पडलो, आतव छवन ब्रेक शिळवलव असल्यविळ
ु े
एकदि िे ि होऊन रोजचे रुटीन आनदां वने सरुु करवयचव हव शनधवार
करून परतीचव प्रर्वस सरुु के लव!
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शित्हो

पस्ु तकां वाचनू कोणी शहाणां होतां का?
हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी माणसां
त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार्या माणसाांहून अवधक प्रगल्भ
आवण ववचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण येतां.
इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण देतात.
पण मानव हा असा प्राणी आहे ज्याला पवु ी जगलेल्या आवण आता
वजवांत नसलेल्या माणसाांचे अनभु वही वशकता येतात. ते पस्ु तकाांद्वारे .
माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू देशातल्या माणसाांचे
अनभु व समजनू घेऊन वशकता येत.ां तेही पस्ु तकाद्वां ारे . प्रत्यक्ष
अनभु वाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलेले अनभु व,
त्याांनी खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे
करून सोितात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे शांभर टक्के सत्य आहे.
िांडळी!
र्वचवयलव तर हर्ांच!
www.esahity.com
www.esahity.in
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