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वायनाड 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

o आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.    
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र्ाझ्या आजर्रच्या साऱ्या सिपयवटकािंना अपवण  
  



   

 

शलैेश न. पुरोहित 

 

 



प्रस्तावना 

केरळ तसं छोटसं  परंतु निसर्ग सौंदर्यगची मकु्तहस्ते उधळण झयलेलं रयज्र्. कोनझकोडे 

(कनलकत), वयर्ियड, कोची, मनु्ियर, अलेप्पी, अष्टमडुी, टेकडी, कोट्टयर्म केरळ बॅक वॉटर. 

केरळमधील पर्गटि स्थळयंची  र्यदी संपतच ियही. रं्दयच्र्य, म्हणजे २०१९च्र्य नदवयळीत आम्ही 

(म्हणजे  हमेंत, उल्कय ,  श्रयवणी, स्वरयली , रं्धवग व मी ) उत्तर केरळ मधील वयर्ियड र्ेथे र्ेलो 

होतो.  ‘क्र्यर’ वयदळयच्र्य पयर्श्गभमूीवर आमची सहल झयली.  केरळलय देवभमूी म्हणतयत तर उत्तर 

केरळलय ‘खयद्यभमूी’ म्हटल्र्यस वयवर् ठरू िरे्.  वेळेअभयवी आम्ही कनलकत शहरयत आलोच ियही 

त्र्यमळेु आमची कनलकत शहरयची, नतथल्र्य समदु्र नकियऱ्र्यची सफर रयनहली. तेथल्र्य र्यड र्यंवरची 

फळं, नवनवध प्रकयरची  भजी, तळलेल ेमयसे, सरबतं तसेच इतर पदयथग खणुवत होते. परंत ु त्र्यंचय 

आस्वयद घेण्र्यचे रयनहलं. असो. पढुच्र्य वेळी ह ेसयरं अिभुवयर्चं. सदर सहलीचय कयर्गक्रम ठरवतयिय 

नकंवय तो प्रत्र्क्षयत उतरवण्र्यसयठी आम्हयलय हरीश बयली र्यंच्र्य र् ुट र्बुवरील व्हीडीओ ची बरीच 

मदत झयली. श्री हरीश बयली र्यंच ेमियपयसूि आभयर.  

उत्तर केरळच्र्य वयर्ियडचे प्रवयस वणगि नलनहण्र्यचय व ई सयनहत्र्यच्र्य मयध्र्मयतिू आपणयपर्ंत 

पोहोचवण्र्यचय हय एक प्रर्त्ि. आवडल्र्यस जरूर कळवय. ई सयनहत्र्ि ेपनु्हय एकदय मयझे छोटेखयिी 

प्रवयसवणगि प्रकयनशत करूि मयझय हुरूप वयढवल्र्यबद्दल ई सयनहत्र्च्र्य टीमलय  मियपयसिू धन्र्वयद . 

आपलय 

शैलेश ि. परुोनहत 

मलुुंड (पवूग), मुंबई.  



वायनाड 

 

दर दोि वर्यंिी (जेव्हय सवड नमळेल तवे्हय कोठेतरी) बयहेर जयण्र्यच्र्य मयनलकेत आम्ही आजवर 

िौकुचीर्यतयल ( उत्तरयखंड ), रं्र्टोक (नसक्कीम ), र्हुयर्र (कोकण), दहेरयदिू – मसरुी (उत्तरयखंड) 

इत्र्यदी करूि आलो. र्य वर्ीची नदवयळी आम्ही वयर्ियड (केरळ) र्ेथे सयजरी केली. 

जयिेवयरी २०१९च्र्य सरुुवयतीलयच एकय रनववयरी हमेंत वेलणकरच्र्य घरी नदवयळीत कोठेतरी 

जयण्र्यसयठी आमची बैठक भरली होती. पनहल्र्य बैठकीत आम्ही कोठे जयऊ शकतो र्यचय केवळ 

आढयवय घेतलय. अतलु – अनपगतयि ेते र्य वर्ी सहलीलय र्ेऊ शकणयर िसल्र्यचे जयहीर केल ेआनण 

आमची पनहली बैठक संपली. पढुच्र्य एक दोि बैठकयंतिू वेर्वेर्ळी पर्गटि स्थळं पहयत पहयत आम्ही 

पयरो (भतूयि) , कयझीरंर्य (आसयम) ,  कुल्ल ू– मियली (नहमयचल),  वयर्ियड ( उत्तर केरळ ) ,  

टेकडी ( केरळ ) र्यवर र्ेऊि थयंबलो. रयहुल र्यंधींमळेु वयर्ियड मयनहती झयलेले होते आनण क्लब 

मनहदं्रिे नतकडे िवीिच ररसोटग सरुु केल्र्यचे वतगमयि हमेंतिे नदले. मधल्र्यकयळयत र् ुट र्बु वर नवनवध 

नठकयणचे नव्हडीओ पनहले. ते आमच्र्य ‘पर्गटि’ ग्रपुवर शेअर केल.े हरीश बयलीचे वयर्ियड नवर्र्क 

नव्हडीओ बनघतले आनण आम्ही दवेभमूी केरळलय – वयर्ियडलय – जयर्च ेपक्के केले. आजवर आम्ही 

नदल्लीहूिच उत्तरेतील नवनवध स्थळ पनहली होती. मुंबई – नदल्ली प्रवयसयसयठी रेल्वे, नवमयिं भरपरू 

असल्र्यि ेकयही प्रश्न आलय िव्हतय.  त्र्यमयियि मुबंई – कोनझकोडे (कलीकत) नवमयिं खपूच कमी. 

रेल्वेि ेजयर्लय र्यड र्य भरपरू परंत ुनदवस नदवस घेणयऱ्र्य. खर म्हणजे रं्धवगलय रेल्वेचं आकर्गण परंत ु

आमच्र्य िोकऱ्र्य आम्हयलय ५-६ नदवसयंपेक्षय जयस्ती नदवस दते िव्हत्र्य म्हणजे प्रवयसयत वेळ 

घयलवण्र्यची चैि परवडणयरी िव्हती. तेव्हय नदवयळीची सटु्टी पकडूि आधी दोि – तीि नदवस निघिू 

भयऊबीजेलय परतयर्चं असें ठरले. नदवयळीचे नदवस असल्र्यमळेु कदयनचत अस ूशकेल, नवमयियची 

नतकीट ही स्वस्तयत नमळयली. तेव्हय पनहली आम्हय ६ जणयंची नतकीट कयढली. क्लब मनहन्द्रचे बनुकंर् 

सहय मनहि ेआधी – समजय ियही नमळयलं तर ? – आमच्र्यतली  ‘मध्र्मवर्ीर् िकयरयत्मकतय’ 

चकुचकुलीच.  हरकत ियही, मनहदं्रिे िकयर नदलयच तर दसुरी हॉटेल्स पयहूि ठेवली होती. पण तसे 



कयही झयल ेियही. आनण आम्ही २४ ऑक्टोबरलय सकयळी ६.५०च्र्य  एअर इनंडर्य िे जयर्ची आनण 

२९ ऑक्टोबरलय ११.५० च्र्य इनंडर्ोची परतीची नतकीट तयब्र्यत घेतली.  

वयर्ियड ह ेउत्तर केरळमध्र्े कोनझकोडे (कयलीकत) रे्थिू ८६ नकमी अंतरयवर, कल्पेट्टय र्ेथे 

त्र्यच ेप्रशयसकीर् कयर्यगलर्. मंथिवडी, सलुतयिबयथेरी व वयर्तीरी तयलकेु नमळूि वयर्ियड नजल्हय तर्यर 

झयलय. वयर्ियड ह ेियव  'वयर्ल ियड'  (land of paddy fields) र्य मल्र्यळी शब्दयवरूि 

पडल.े  

नतकडे र्ेल्र्यवर कयर् कयर् पहयर्चे र्यची उजळणी झयली. क्लब मनहदं्रलय ई मेल पयठवली. 

त्र्यंिी त्र्यलय उत्तर म्हणूि ढोबळ ‘आर्टिरी’ पयठवली. हमेंतिे ती शेअर केली. २४ तयरखेलय दपुयरी 

कोठे जयर्च,े २५ लय कयर् करयर्चे र्यचे वेळयपत्रक मियत तर्यर ठेवल.े त्र्यप्रमयणे मनहदं्रलय २४ लय 

सकयळी कयनलकत नवमयितळयवर र्यडी पयठवयर्लय सयंनर्तली.   

रं्दय पयवसयि ेचयंर्लयच उच्छयद मयंडलय होतय. र्णपती- िवरयत्री – दसरय झयलय तरी बेटय 

थयंबयर्लय तर्यरच ियही. त्र्यतच रं्धवगिे बयतमी आणली २६ – २७ ऑक्टोबरच्र्य समुयरयस अरबी 

समदु्रयत एक वयदळ तर्यर होतंर् आनण ते ओमयिच्र्य नदशेि जयणयर. तयत्पर्ग त्र्य आठवड र्यत संपणूग 

कोकणयत पयऊस असेल .  झयलं आम्ही टेन्शिमध्र्े पनु्हय फोियफोिी झयली. कयर् करयर्चं, कयही 

कळेिय. संपणूग सहल रद्द करणं परवडणयरे िव्हत.े  अखेर अती पयऊस असल्र्यस हॉटेलमध्र्ेच थयंब ूव 

िंतर पनु्हय सवडीिे वयर्ियडचय कयर्गक्रम आख ूपरंत ुआतय वयर्ियडलय जयर्चच असे ठरले. तरीही रं्धवग 

पयवसयवर लक्ष ठेऊि होतय व वेळोवेळी अपडेट स दते होतय. 

 

२३ ऑक्टोबरलय सयरी कयम संपविू निघयलो. रयत्री  ‘के बी सी’ ि पहयतयच झोपलो, सकयळी 

पयवणे पयचलय  टॅक्सी बोलयवली होती िय !   ५.२० – ५-२५ च्र्य समुयरयस नवमयितळयवर पोहोचलो 

आनण एअर इनंडर्यच्र्य भोंर्ळ कयरभयरयचय झटकय बसलय.  वयस्तनवक पहयतय आम्ही वेब चेक इि 

आधल्र्य नदवशीच केल े होते, नवमयितळयवरील नकओस मशीिवर बोनडंर् पयस बॅर्ेज टॅग्ज छयपिू 

घेतल्र्य होत्र्य.  



मुंबई – कनलकत सयठीच्र्य प्रवयशयंच्र्य बॅर्य E-14 र्य नखडकीत स्वीकयरणयर असे नखडकीवर 

नलनहले दखेील होत.े परंतु नदल्ली, लखिौ, बंर्ळूरू, चेन्िई, कोहीकोड थोडक्र्यत सकयळी सयडे सहय 

ते सयडेसयत दरम्र्यि भयरतयत कोठेही एअर इनंडर्यच्र्य नवमयियि ेजयर्च ेअसल्र्यस प्रवयशयंिी एकयच 

रयंकेत उभं रयहयर्च ंआनण आपलय िंबर आल्र्यवर त्र्य नखडकीत जयर्च.े  सत्तपेढुे शहयणपण िसते हचे 

खरे. र्थयवकयश ६.५० लय उडणयरे नवमयि प्रत्र्क्षयत ७.२५ लय कलीकतकडे झेपयवल. उड डयणय िंतर 

नस्थरस्थयवर झयल्र्यवर जयणवलं की आमचं नवमयिं व पथृ्वी र्यंच्र्यमध्रे् ढर्यंचय दयट पडदय असल्र्यमळेु 

खयलच ंकयहीही नदसत िव्हत.  ८.१५ च्र्य समुयरयस नवमयि करयडच्र्य पढुे रे्लं आनण ियष्ट र्यचे वयटप 

झयलं. मधल्र्य मयनर्गकेलय लयर्िू मयझ आसि असल्र्यमळेु शेजयरच्र्य रयंरे्त बसलेल्र्य एकयच कुटंुबयतील 

तीिजण मलय स्पष्ट नदसत होते. त्र्यतल्र्य मधल्र्य व्र्क्तीि ियष्ट र्यसोबत नदलेल े प्लयनस्टकचे चमचे, 

फोकग  चक्क आपल्र्य हडँ बॅर्मध्र्े टयकतयंिय मी पयनहलं, पढुच्र्य रयंरे्तील एकय मलुीिे र्ोर्टगचय कप 

आपल्र्य बॅर्ेत चक्क हवयई सुंदरी समोर ठेवतयिय पयनहलं आनण आम्हय भयरतीर्यंची ‘नचंधी चोर’ 

मिोवतृ्तीपयहूि नकळस आली. पढुच्र्य प्रवयसयत असेच कयही अिभुव आल,े ते वेळोवेळी वयचयर्लय 

नमळतील.  खरच आम्ही भयरतीर् असे कय वयर्तो ?  ती एक नवकृती आह ेह ेआमच्र्य लक्षयत र्ेतच 

ियही कय ?   

असो.  कनलकत जवळ र्ेतयच सीट बेल्ट बयंधण्र्यची सचूिय वैमयनिकयि ेकेली, हळूहळू ढर्यंच्र्य 

पडद्ययतिू नवमयिं जनमिीकडे र्ेऊ लयर्लं आनण चहूकडे नहरवीर्यर झयडी नदस ूलयर्ली. अधिूमधिू घरं 

नदसत होती. वरुि नचमकुल्र्य  नदसणयऱ्र्य झयडयंचे आकयर अचयिक मोठे होत र्ेले आनण नवमयि 

धयवपट्टीवर धयऊ लयर्ल्र्यच 

लक्षयत आलं.कयनलकतलय 

नवमयिं १० नमनिटे आधीच 

पोहोचल.  

 रमत-र्मत, निसर्ग 

सौंदर्ग पहयत आम्ही सयडेबयरय 

– पयऊणच्र्य समुयरयस वैतीरी 

नव्हलेज र्य ररसॉटगलय 



पोहोचलो. दरवयज्र्यत आमच स्वयर्त चयपिू चोपिू  

सयड र्य िेसलेल्र्य दोि ियजकुचणीच्र्य केरळी मलुीिी 

व दोि तरुणयंिी केल े (बहुतेक हॉटेल मॅिेजमेंटचे 

नवद्ययथी असयवेत) केले. स्वयर्त कक्षयंत इतर 

सोपस्कयर पणूग होईस्तोवर आम्हयलय छयिसय  लेमि टी 

दणे्र्यत आलय.  

लरे्च आम्ही आमचय मोचयग ‘टॅ्रव्हल डेस्क’ 

कडे वळवलय. तर नतथल्र्य मलुीिे आम्हयलय मयनहती 

नदली की, “र्ेले कयही नदवस संध्र्यकयळी पयऊस 

पडतो आह,े तेव्हय मी तरी तमु्हयलय बयहेर ि जयण्र्यचय 

सल्लय दईेि.” बयहरे तर छयिसं ऊि पडलं होत. 

असो.   

  



स्वयर्त कक्षयपयसूि आमच्र्य खोल्र्य २५०–३००मीटर अंतरयवर होत्र्य. तेथ े जयण्र्य – 

र्ेण्र्यसयठी इको र्यड र्य होत्र्य.  तथेपर्ंतचय रस्तयही नहरव्र्य र्दगझयडीिे व्र्यपलेलय होतय.  

सयडेतीि चयरच्र्य समुयरयस खरोखरीच र्डर्डयटयसह पयऊस सरुु झयलय. आनण आमच्र्य बयहरे 

जयण्र्यच्र्य  मिसबु्र्यंवर अक्षरशः पयणी पडलं.   



दसुऱ्र्य नदवशी आम्ही पटुु्ट रयईस, कडलय करी, मसयलय बोंडय, अप्पम चय  ियश्तय करूि  उरकूि 

र्यडीत जयऊि बसलो. “मै, महम्मद रनफक, आपकय र्यईड कम ड्रयर्व्हर “, अशी सरुुवयत करीत 

महम्मद िे आम्ही कोठे कोठे जयऊि आल्र्यचे नवचयरल.े आमचय हय पनहलय नदवस आह ेह ेसमजल्र्यवर 

त्र्यिे आमचय व र्यडीचय तयबय घेतलय. “सयब इधरको शयम मी बयरीश आतय, उससे पैले हम ज्र्यदयसे 

ज्र्यदय स्पॉट पे जयिेकय कोनशस करेर्य”. “ हम पलैय बियसुर सयर्र डॅम दखेेंर्य”. वयर्ियड नजल्ययत 

कल्पटे्टय पयसिू २१ नकलो नमटसगवर बयणयसरु टेकड र्यंच्र्य पयर्थ्र्यशी र्य मयतीच्र्य धरणयची निनमगती 

१९७९ सयली मखु्र्तः कक्क्र्म हयर्ड्रो वीज निनमगतीसयठी, नसंचियसयठी व लर्तच्र्य र्यवयंच्र्य 

नपण्र्यच्र्य पयण्र्यचय प्रश्न सोडवण्र्यसयठी बयंधण्र्यत आल.े  बयणयसरु हय केरळचय,  महयबली र्य  

                                     

 

 

 



नहदंरुयजयचय मलुर्य .  सदर धरणयच्र्य 

मखु्र् दरवयजयपयसिू धयरणय पर्ंत जयर्लय बंद 

जीप्सची सेवय होती. अथयगत त्र्यचे वेर्ळे पैस े

भरयर्चे. आम्ही जीपमध्र्े बसलो आनण जोरयची 

पयवसयची सर आली.   

 

 

धरणयजवळ र्ेऊि तर पोहोचलो. पयऊस थोडय कमी झयलय. पळतच धरणयपयसिू २५० – ३०० 

फुटयंवर असलेलय  आडोसयपयहूि पयऊस थयंबण्र्यची वयट पहयत उभे रयनहलो. धरणयवर त्र्यंिी सोलर 

पॅिेल्स लयवली होती. कोणत्र्यतरी कॉलेजचे १०० एक नवद्ययथी तेथ ेथयंबले होत.े पयऊस थयंबतयच ते 

झपयट र्यिे उतरूि रे्ले. धरणयवरील रस्त्र्यच्र्य एकयबयजलूय निळेशयर पयणी तर दसुऱ्र्यबयजलूय नहरवीर्यर 

विरयई, िकुतीच पयवसयची सर र्ेऊि र्ेलेली, आकयशयत ढर्यंशी सरू्ग लपयछपी खेळत होतय. 

पयण्र्यवरूि र्ेणयरय थंड वयरय.  दरूवर डोंर्र नहरवी शयल पयंघरूि बसले होत.े पयण्र्यत दरूवर एक 

मोटरबोट नफरत होती. निसर्यगिी रेखयटलेल ेिेपथ्र् मतं्रमगु्ध करणयरे होत.े स्वरयली, रं्धवग आधयशयसयरखे 

फोटो कयढत होत.े बरयच वेळयिी आम्ही धरणयवरूि कयढतय पयर् घेतलय. तेथिू आम्ही ‘स्पयईस र्यडगि’ 

पहयण्र्यस र्ेलो. केरळ ह ेमसयले व चहयच्र्य मळर्यंसयठी प्रनसद्ध.  वयर्ियडच्र्य रस्त्र्यंवर दतुफयग चहयच्र्य 

बयर्य नदसतयत.  



 

 

पनु्हय एकदय आम्हयलय पयवसयिे र्यठलं आतय आम्ही ‘छत्रपती’ बििू मसयलय उद्ययियत नफरत 

होतो.  पयच वेर्वेर्ळर्य प्रकयरच्र्य तळुशी असतयत ह े तेथे प्रथमच समजत होत.े तसेच वेलची, 

तमयलपत्र, दयलनचिी वर्ैरेंची उपर्कु्ततय व नवनवध और्धयंत त्र्यचय केलय जयणयरय उपर्ोर् ह ेसयंर 

आम्हयलय िवीिच होत.े ते आम्ही ऐकत होतो, सयठवत होतो.  एकमयत्र खर,  मसयल्र्यचे पदयथग केरळयत 

जरी उर्वत असल ेतरीही तेथेही त्र्यच्र्य नकमतीत जयस्तच वयटल्र्य.  

आतय जेवणयची वेळ झयली होती, कडकडूि भकू ही लयर्ली होती. उत्तर केरळ ‘फुडीज’ सयठी 

िंदिविच आह.े पटुु्ट रयईस सोबत नफश करी नकंवय कडलय करी (म्हणजे कयळसर अख्र्य चण्र्यची 

रसदयर उसळ ) नकंवय परुी आनण कडलय करी. र्रमयर्रम अप्पम, ियरळयच्र्य चटणी सोबत नकंवय 

कोणत्र्यही करी सोबत खय, मसयलय बोंडय, अनवर्ल, स्ट र्,ू बयंब ूरयईस, रसम, सयंबयर ह ेशयकहयरींसयठी 

. आनण मयंसहयरींसयठी मयशयंचे नवनवध प्रकयर, नवशेर्तः नझंर्य, मटणयचे नवनवध प्रकयर.  मसुलमयि व 

कॅथनलक बहुल भयर् असल्र्यिे मयंसहयरींिय नजभेवर तयबय ठेवण एकंदरीत कठीणच. नशवयर् खोबरेल 

तेलयत तळलेल ेकच्र्य केळीचे वेफसग, फणसयच ेर्रे , नपकलेल्र्य केळर्यच ेवेफसग (नचप्स) रीसॉटगमध्र्े 

एकय सकयळी उकडलेली कच्ची केळी होती ब्रेकफयस्टलय. अक्षरशः कयर्कयर् खयऊ आणखी नकती 

खयऊ असे होऊि जयत असे.   



  

केरळयत जरी पटुु्ट रयईस हय सकयळच्र्य न्र्यहयरीलय खयत असल ेतरी मी आज पटुु्ट रयईस नवथ 

कडलय करी दपुयरी  घेतली. पटुु्ट रयईस म्हणजे तयंदळू नकसलेल्र्य ियरळयसोबत नशजवतयत, मध्र्ेच 

हलकेस ेनजरे,  एक वेर्ळीच चव र्ेत.े सोबत ियरळयची चटणी नकंवय कडलय करी नकंवय नफश करी. 

केरळयत जरी मसयल्र्यंची रेलचेल असली तरीही मोठी हॉटेलं सोडय परंत ुरस्त्र्यच्र्य बयजलूय असणयऱ्र्य 

छोट र्य हॉटेलयत सदु्धय अन्ि जळजळीत नकंवय नतखटजयळ िसल्र्यच ेजयणवल,े आनण कडीपत्त्र्यचय 

सढळ वयपर आढळलय त्र्यमळेु अन्ियलय एक स्वयद र्ेतो. बहुतेक नठकयणी कॉफी म्हणिू bru कॉफीच 

होती, नफल्टर कॉफी एक दोि नठकयणीच नमळयली.  

तेथिू आम्ही चहयचय कयरखयिय पहयर्लय र्ेलो. आर पी र्ोएंकय समहुयच एक र्नुिट होते ते. सी 

टी सी डस्ट बिवीत होत.े नहरव्र्यर्यर चहयच्र्य पयियंच्र्य सरंु्धयिे संपणूग आसमंत भरूि रयनहलय होतय. 

हय अिुभव पयनहल्र्यप्रथमच घेत होतो. हमेंत – उल्कय श्रीलंकेलय जयऊि आल्र्यि े त्र्यंिय कयहीशी 

मयनहती होती. बहुतेक हॉटेलयत अशयच प्रकयरचय डस्ट चहय वयपरलय जयतो. चहयचं पयियंपयसूि बयरीक 

पडू होण्र्यपर्ंत बदलत जयणयर रूप पहयण्र्यसयरख आह,े 

नतकडूि आम्ही पकु्कुड लेक पहयर्लय र्ेलो. तेथे पेडल बोनटंर्ची सोर् होती. परंत ुपयवसयिे 

पनु्हय एकदय आम्हयलय मयघयर घ्र्यर्लय लयवली व आम्ही तेथील मत्सयलर् पयहूि र्यडीत र्ेऊि बसलो 

आनण पनु्हय  धो धो .... 

  



 

शकु्रवयर रयत्रीपयसिूच क्र्यर वयदळयच्र्य पयवसयिे जोर धरलय होतय. परंत ुशनिवयरी सकयळी 

उघडीप होती. सकयळी लवकरच मी व हमेंत ररसोटगच्र्य आजबूयजलूय आज लोकल ियश्तय करयर्च्र्य 

उद्दशेयि ेबयहेर पडलो. पयऊस भरुूभरुू सरुु झयलय होतय. बयहेर मखु्र् रस्त्र्यवर आलो तो इनंडर्य रे्ट 

हॉटेल नदसलं. त्र्यलय नवचयरलं केरळी पद्धतीचय ियश्तय नमळेल कयर् ? तो हो म्हणतयच. उल्कय – 

श्रयवणी - स्वरयली व रं्धवग र्यंिय बोलयविू घेतलं.  मस्त वयफयळतय ियश्तय व चहय ढोसलय. िऊ - 

सयडेिवयच्र्य समुयरयस र्यडी र्ेणयर होती श्रयवणी , स्वरयली व रं्धवग ररसोटगवर परत र्ेले,  तर मी हमेंत 

व उल्कय बयजयरयत फेरफटकय मयरयवय म्हणूि पढुे र्ेलो. इनंडर्य रे्ट उपयहयरर्हृयच्र्य एक छोटयसय ियलय 

होतय, जो आमच्र्य रेसोटगमधिू र्ेत होतय. त्र्यवरील पलू ओलयंडूि पढु ेआल्र्यवर बयजयरपेठ नदसली. 

समोरच वयर्ियड बस स्थयिक होत.े त्र्यच्र्य आजबूयजलूय ग्रयमोद्योर् तसेच मयशयंची दकुयिं होती. नवनवध 

प्रकयरच ेतयज,े वयळवलेले मयसे मयंडले होत.े नवनवध प्रकयरच्र्य मयशयंचय संनमश्रवयस, आम्हयलय कोकणयत 

असल्र्यची जयणीव करूि दते होतय.  पढुे अिेक जिरल स्टोअरमध्र्े भयजी नवकयर्लय ठेवलेली आम्ही 

पयनहली ह ेदृश्र् जरय हटके वयटलं. तसच मयशयंची दकुयिं दखेील वेर्ळीच वयटली. 

                         

 

 

  



आतय पयऊस वयढू लयर्लय आनण आम्ही ररसोटगवर परतलो. आमच्र्य खोल्र्यंत आम्ही 

पोहोचलो आनण अर्दी आर्यढयत पडयवय तसय पयऊस कोसळू लयर्लय. आमच्र्य खोल्र्यंच्र्य जवळूि 

एक ियलय वहयत होतय त्र्यतिू वयहणयऱ्र्य पयण्र्यच्र्य आवयजयिे वयतयवरण आणखीच रं्भीर केल.े 

नदवसभर पयऊस रयहणयर अशी नचन्ह नदस ूलयर्ली. अखेर सयडे िऊ – पयवणेदहयच्र्य समुयरयस  महम्मद 

रनफक र्य ड्रयर्व्हरलय आजचय कयर्गक्रम उद्यय करू असे सयंर्िू ररसोटगवरच बसिू रयनहलो. दपुयर िंतर 

पयऊस ओसरलय. तो नदवस ररसोटगवरच टेबल टेनिस, कॅरम वर्ैरे खेळण्र्यत घयलवलय.  

खर म्हणजे आम्हयलय चेंब्रय नपकलय जयण्र्यची खपू इच्छय होती. समदु्रसपयटीपयसूि २१०० नमटसग 

उंच. हृदर्यच्र्य आकयरयचय तलयव. तेथे पोहोचण्र्यसयठी र्दग झयडीतिू जयणयरय रस्तय. टे्रनकंर्सयठी प्रनसध्द. 

पण हयर् पयवसयमळेु  प्रशयसियिे तेथे जयर्लय मज्जयव केलय होतय.  

कुरुवयद्वीप : सयधयरणतः ४ चौरस मीटर क्षेत्रयचे ह ेएक छोटेसे बेट. कयबयिी िदीत ह ेबेट आह.े 

कयल्पेत्तयहूि िदीच्र्य नकियरी र्यर्च ेनतथूि बयंबचू्र्य छोट र्यशय बोटीतिू बेटयवर जयर्चे. निसर्यगसोबत 

हुदं डयर्च.े एक मयत्र लक्षयत ठेवयर्चे प्लयनस्टक नकंवय प्लयनस्टकच्र्य वस्त ूअनजबयत सोबत न्र्यर्च्र्य 

ियहीत. कॅमेरय असल्र्यस कॅमेरयच ेनतकीट कयढय.  

सिरयईज व्हलँी : सलुतयि बयथेरीपयसिू २०  नकलोमीटसगवर ही जयर्य आह.े वयर्ियडहूि जयर्चे 

तर पहयटे चयर वयजतय निघयवे लयर्त.े वयर्ियडलय जयणयऱ्र्य पर्गटकयंिी जयवेच असे नठकयण. 

आजबूयजचू्र्य नहरव्र्यकंच डोंर्रयंमधिू सरू्ग उर्वतयिय पहयण हय एक अिभुव आह.े  

 रनववयरी लक्ष्मी पजूि होते. सकयळी जजुबी फरयळ आटोपिू एड क्कल केव््जच्र्य नदशेि ेकूच 

केल.े केरळमध्र्े एक वेर्ळयच अिभुव आम्ही सकयळ संध्र्यकयळ घेत होतो. तमु्ही शहरयच्र्य बयहरे 

पडतयच तमु्हयलय नहरवीर्यर विश्री वेढुि टयकते. वयर्ियड, कल्पेट्टय, सलुतयि बयथेरी, मकुम शहरं केव्हय 

व कोठे सरुु होतयत व कोठे संपतयत र्यचय अंदयजच लयर्त िव्हतय. कल्पटे्टयच्र्य रस्त्र्यवर शधु्द शयकहयरी 

उनडपी रेस्तरय ँ नदसल ेआनण आमच्र्य र्यडीतल्र्य  मधल्र्यफळीिे र्यडी थयंबवण्र्यचय आदशे नदलय. 

रस्सम वडय, उपमय, उत्तपम आनण नफल्टर कयपी.  वय ! तपृ्तीची ढेकर दते बयहरे पडलो.  

  



ियश्तय करूि आम्ही वयर्ियड हरेीटेज म्र्नुझर्मकडे र्ेलो.  तेथे एकंदरीत वयर्ियड नवर्र्ी 

मयनहती, तेथील शेतीची अवजयरे , लोकयंची रयहण्र्यची पद्धती वर्ैरे मयनहती तसेच जिुी नशल्पं, मतूी 

पयनहल्र्य.  

                

 

तेथिू आम्ही अग्रीकल्चर म्र्नुझर्म पहयर्लय र्ेलो. कृर्ी नवर्र्क नवनवध प्रर्ोर् केल ेजयतयत 

र्ेथे. 

               



कल्पेट्टय, सलुतयि बथेरी करत सयधयरणतः तयसयभरयिे आम्ही एड क्कल केव््सलय पोहोचलो. 

पयनकंर्पयसिू  तेथे पोहोचण्र्यसयठी  अत्रं्त उभय असय चढ पयरकरूि समुयरे १५० पयर्ऱ्र्य चढयव्र्य 

लयर्तयत. तेथे पोहोचल्र्यवर मयत्र पोहोचल्र्यच ेसयथगक झयल्र्यच ेसमयधयि लयभत.े  अिेक शतकयंपयसिु 

म्हसैरूहूि केरळच्र्य नकियरपट्टीलय जयण्र्यसयठी र्य मयर्यगचय उपर्ोर् होत असे.  र्ेथे िैसनर्गकररत्र्य नशळय 

तर्यर झयलेल्र्य आहते अशय प्रकयरच्र्य नशळय मलय मध्र्प्रदशेयतील पचमढी र्ेथे ररजर्ढ र्ेथ ेपयहयर्लय 

नमळयल्र्य. दोि छयर्यनचत्र दते आह.े 

                       

                 



ही नशल्प ेबरीच जिुी असयवीत. परंत ुत्र्यंचय शोध १८८४ सयली एकय नब्रटीश अनधकयऱ्र्यलय 

लयर्लय. आज बयंब ूरयईस करी खयण्र्यचय र्ोर् असयवय. बयंब ूश्र्टु रयईस हय प्रकयर आम्ही रं्र्टोक र्ेथे 

र्ेलो होतो तेव्हय खयल्लय होतय. केरळयत र्य तयंदळय नवर्र्ी मयनहती नमळयली ती अशी. बयंबचूे झयडयच े

आर्षु्र् ४० वर्.े झयड मरण्र्यपवूी त्र्यतिू एक प्रकयरचय तयंदळू र्ेतो. तोच बयंब ूरयईस. निसर्यगची नकमर्य 

पहय, झयडंसदु्धय जर्यचय निरोप घेतयिय कयहीतरी दऊेि जयतयत.  

दपुयरी अडीच वयजतय हमेंत व मी वयर्ियडच्र्य मथुयंर्य अभर्यरण्र्यच्र्य दयरयत जीपच्र्य प्रतीक्षेत 

उभे होतो. तीि वयजतय नतकीट नखडकी उघडणयर परंत ुदोि वयजल्र्यपयसिू लोक रयंरे्त उभे. मल्र्यळम 

भयरे्त बरेच कयहीसं नलनहल ेहोत.े आम्ही आपले त्र्य कक्षयत लयवलेली अभर्यरण्र्यतील प्रयण्र्यंची नचत्र 

पहयत वेळ कयढीत होतो. केवळ २० जीप सोडणयर असल्र्यचे समजल.े तीि वयजतय नतकीट नखडकी 

उघडली, एकय व्र्क्तीलय जयस्तीतजयस्त ७ नतनकटे नमळतील असे जयहीर झयलं. मी सयरखय रयंरे्तली 

मयझ्र्यपढु ेअसणयरी मयणसे मोजत होतो. निनितच जयस्त मयणस होती. २० व्र्य जीप मध्र् ेही िंबर 

लयर्ण्र्यचय संभयव िव्हतय. परंत ुआशय वेडी असत े !  आमच्र्य आधी उभे असलेल्र्य दोि- दोि 

जणयंच्र्य र्टयंिय एकत्र करीत सहय जणयंची एकय जीपमध्र्े वणी लयर्ली आनण आमचय िंबर आलय. 

मयणशी १६० रुपर् ेअनधक केरळ फ्लड सेस मोजिू आम्ही जीपकडे धयवलो. नतकडे जीपच े७२० रुपर् े

द्ययर्च ेहोत.े िंतर लक्षयत आल ेनतकीट बयबूिे १० रुपर् ेकमीच नदले. आमच्र्य जीपचय ४० पैकी ३८ 

वय िंबर ( सकयळी २० व संध्र्यकयळी २० अशय ४० जीप सोडल्र्य जयतयत असे समजल)े.  सयडे 

तीिच्र्य समुयरयस आम्हयलय घेऊि जीप निघयली. जरी पयऊस िसलय कडकडीत ऊि असल ेतरीही प्रयणी 

नकतपत नदसतील र्य बद्दल आम्ही सयशंक होतो. पर्गटकयंचय भ्रमनिरयस होऊ िर् ेम्हणिू प्रशयसियि ेतीि 

– चयर हत्ती सयखळीलय बयंधिू ठेवलेले पनहल.े पढुे चयलकयि ेजीप ज्र्य प्रकयरे चयलवली की आम्ही 

क्रॉस कंट्री रॅलीत भयर् घेतलेल्र्य वयहियत बसलो तर ियही िय !  असय भयस झयलय. समुयरे ४० नमनिट 

जंर्लयतिू प्रवयस केल्र्यवर अचयिक आमची जीप म्हसैरू – वयर्ियड रस्त्र्यलय लयर्ली. मलय वयटत 

५० – ५५ नमनिटयंत आम्ही जंर्ल सफयरीचय उपचयर करूि ३ – ४ बयंधलेले हत्ती पयहूि परतलो. 

अजिूही नतकीट नखडकीजवळ लोक उभे होत.े म्हणजे २० जीप वर्ैरे निव्वळ कयर्दयवरच .  िकळतपण े

तयडोबय , पेंच, रयजयजी रयष्ट्रीर् उद्ययियच्र्य सफरींची तलुिय झयली आनण र्ेथल्र्य जंर्ल सफयरीचय 



फोलपणय उघड झयलय. तथेे र्ेलेल्र्य इतर पर्गटकयंचय  कदयनचत वेर्ळय अिभुव अस ूशकेल परंत ुआम्ही 

जे अिभुवले ते र्ेथे िमदू केल.े तयडोबय – पेंच – रयजयजी र्ेथील चयलक, र्यईड पर्गटकयंिय जंर्लयच्र्य 

नवनवध भयर्यतिू नफरवीत, मयकडयंच्र्य – सयम्बयरयच्र्य कॉनलंर्चय मयर्ोवय घेऊि जियवर कोठे आह ेतेथे 

वयहि िेण्र्यचय प्रर्त्ि करीत. पर्गटकयंिय जंर्लयतील पश ुपक्षयंचे दशगि घडयवे र्यसयठी प्रर्त्ि करीत. 

वयर्ियडलय तसे कयही आढळले ियही.   

र्ेतयिय कल्पेट्टय ह ेएक लहयिसे शहर लयर्लं. नतथल्र्य रस्त्र्यंवरूि नफरतयिय अर्दी पणु्र्यच्र्य 

लक्ष्मीरोडवर नफरल्र्यसयरख वयटलं. 

 

 

 

 

 

 

 



तेथिू मी, स्वरयली व रं्धवग ररसॉटग जवळूि ऑटो ररक्षय करूि ‘लक्कीडी व्य ूपॉईटंलय’ र्ेलो. 

कनलकतहूि वयर्ियडकडे र्ेतयिय घयट चढूि वर आल ेकी हय लक्कडी व्य ूपॉईटं आपल्र्यलय कयहीकयळ 

वयहि थयंबविू उभं रहयर्लय भयर् पयडतो. म्हणजे कसं पणु्र्यहूि मुंबईकडे र्ेतयिय रयजमयची टोकयवर 

थयंबत िय, नकंवय कोल्हयपूरहूि कोकणयत र्ेण्र्यसयठी र्र्िबयवडय घयटयतूि जयणयऱ्र्य वळणदयर रस्त्र्यचं 

दृश्र् कसं पयहयर्लय आपण थयंबतो. लनक्कडी व्य ूपॉईटंची ही कयही दृश्र्.  वयर्ियड म्हटल ेकी खयली 

नदलेल ेनचत्र नदसत.  

   

 

                                            



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नदवेलयर्णीच्र्य समुयरयस तर तो भयर् इतकय भयरी नदसतो िय की पहयत रहयव. संध्र्यकयळी 

अनवर्ल नवथ अप्पम अंड केरलय रयईस नवथ सयंबयर खयण्र्चय र्ोर् जळूुि आलय.  केरळी अनवर्ल 

म्हणजे सोप्र्य मरयठीत नमकसं वेनजटेबल करी नवथ कोकिट अंड र्ोर्टग. अनवर्ल बिवतयिय केळफूल, 

सरुण, र्यजर, बटयटे, शेवग्र्यच्र्य शेंर्य, कयकडी. र्य भयज्र्यंचे लयंब कयप करूि हळद व नमठयसह 

उकडतयत, नशजल्र्यवर त्र्यत ियरळ, नजरे, नहरवी नमरची व र्ोर्टग र्यंच ेनमश्रण घयतले जयत ेव वरूि 

कडीपत्तय र्कु्त खोबरेल तेलयची फोडणी नदली जयत.े  सवुयसयिेच भकू चयळवलीच पयनहजे. सोबत र्रम 

र्रम अप्पम . त्र्यिंतर केरळ रयईस आनण सयंबयर , क्र्य बयत ह|ै केरळचय तयंदळू नकंवय भयत कयहीसय 



कुरमरुर्यचय आकयरयचय आनण वर सयंबयर.  बदल म्हणिू ठीक आह.े एरवी सयधय भयत आनण सयंबयरलय 

निनितच झकुत मयप.    

आज सोमवयर , एड क्कल केव््ज जवळ असणयरे एड क्कल हनमगटेज ररसॉटग  पहयर्चे रयहूिच 

र्ेले ते , सीतयमयतय मंनदर करयर्चे होत.े पनु्हय उनडपीचय ियश्तय करूि सीतयमयतय मनन्दर पयहण्र्यस र्ेलो. 

वयर्ियड अभर्यरण्र्यच्र्य पुढे दोि एक नकलोमीटसगवर ही जयर्य आह.े  श्री रयमयिे सीतेचय त्र्यर् केल्र्यवर 

सीतय वयनल्मकी ऋर्ींच्र्य आश्रमयत रहयत होती. हय आश्रम सीतयमयतय मंनदरयपयसिू तीि नकलोमीटसगवर 

आह.े र्य आश्रमयतच लव – कुश र्यंचय जन्म झयलय. तसेच एड क्कल र्हुयंच्र्य पररसरयत ते धिनुवगद्यय 

नशकल्र्यचे सयंनर्तले जयते. सीतयमयतय मंनदरयत प्रसयद म्हणिू पयर्सम नमळयले. 

 



ह े छयर्यनचत्र एकय खोलीच्र्य 

समोरूि कयढले आहे. सरू्ोदर्  –  सरू्यगस्त 

पहयत  ,नदवसभर  निरव शयंततय अिुभवत 

र्ेथे र्ेऊि रहयण्र्यत जे सुख आह े ते 

अिभुवयवेच .  

 

                        

एड क्कलचय रस्तय र्यठलय.  सयडे बयरयच्र्य समुयरयस एड क्कल हनमगटेज ररसॉटगलय पोहोचलो. ह े

एक इको फ्रें डली ररसॉटग आह.े एकंदर ११ खोल्र्य आहते. दर सदु्धय परवडेबल आहते. रेल्वे स्थयिक – 

नवमयितळयपयसूि नपक अप  ड्रॉपची सोर् आधी कळनवल्र्यस आह.े र्यच ेआणखी एक र् ुएस पी 

म्हणजे तेथील र्हुमेध्रे् १०० – १२५ मेंणबत्त्र्यंच्र्य प्रकयशयत तमुची भोजियची व्र्वस्थय होऊ शकत.े  

आनण तमु्ही आधी कळनवल्र्यस तमु्हयलय केळफुलयंच्र्य भज्र्यंचय आस्वयद सदु्धय घेतय र्ेतो बरे ! 

केळफुलयची भजी . एड क्कललय र्ेल्र्यस एक वेर्ळीच डीश,  अवश्र् चयखयवी अशी.  सदर प्रवयसयत 

पयवसयि ेसतत आमची सोबत केल्र्यि ेव र्हुते पयणी सयचल्र्यि ेआम्हयलय र्हुेतील भोजियचय  अिभुव 

घेतय आलय ियही.  र्रु्लवर ियव टयकल्र्यस र्य ररसोटगची  वेबसयईट नमळत,े  ठरविू जय आनण कयर् 

वयटत ते अवश्र् कळवय.   

  



परतीच्र्य प्रवयसयत कल्पेट्टय र्ेथे खरेदीसयठी ‘महयरयणी’ ियवयच्र्य दकुयियत र्ेलो त्र्य चयर मजली 

दकुयियचय प्रत्र्ेक मजलय हय २००० – ३००० चौरस फुटयंचय असिू मलुयंसयठी, मलुींसयठी, निर्यंसयठी 

व चौथय मजलय परुुर्यंच्र्य पोशयखयसयठी रयखिू ठेवलेलय. जेथ ेपयरंपयररक पोर्यखयपयसिू अत्र्यधनुिक 

पोशयखयपर्ंत सयरं कयही उपलब्ध होत.े आनण दकुयि म्हणजे पणु्र्यतलं ‘जर्नहदं’ नकंवय मुंबईतील 

परळच्र्य नहदंमयतय जवळच्र्य ‘भरतके्षत्र’ अथवय ‘आसो पयलव’ची आठवण व्हयवी. संपणूग मजल्र्यवर 

आम्ही सहयजण ( वयर्ियड र्ेथ ेनदवयळीचय सण असय जयणवलयच ियही. कोठेही रोर्णयई िव्हती, की 

फटयके िव्हत,े ओणम तेथ ेमोठ र्यप्रमयणयवर सयजरय होतो असे समजल)े होतो आनण आमच्र्य मयर्े एक 

मखु्र् नवके्रती मलुर्ी व नतलय सहयय्र् करणयऱ्र्य इतर जणी. 

पनु्हय एकदय लक्कडी व्य ूपॉईटंलय भेट दणे्र्यचय मोह टयळू शकलो ियही आनण चयलकयलय र्यडी 

तेथे घ्र्यर्लय सयंनर्तली.  संधीप्रकयशयत दरीतिू धकु्र्यच ेढर् वर र्ेतयियचे दृश्र् अवणगिीर्. जो नजवंतपणय 

आपल्र्यलय डोळर्यंिय नदसतो  तो  नकतीही चयंर्लय कॅमेरय असलय तरी छयर्यनचत्रयत नदसत ियही.  

असेच दृश्र् आम्ही  िथलुय पयसहूि रं्र्टोकलय परततयिय पयहील्र्यचे आठवले. परंत ुतेथे चीिची सीमय 

जवळ असल्र्यि ेवयहि थयंबवण्र्यची परवयिर्ी िव्हती. म्हणिू कयहीशय मर्यगदय आल्र्य. 

आम्ही उभे असतयिय ते धकु्र्यचे ढर् केव्हय वर आल ेसमजलेच ियही आजबूयजचूय संपणूग 

आसमंत धकु्र्यिे व्र्यपलय आनण आम्ही आमच्र्य मुक्कयमी परतलो. आतय स्ट र्चूय आस्वयद  रयनहलय 

होतय. स्ट र् ू: खयस केरळी भयजी.  खोबरेल तेलयत लवंर्, दयलनचिी, वेलची, कयळ  ं नमरी र्य सयऱ्र्यचय 
संनमश्र घमघमयट होईस्तो तळयवे. त्र्यत नहरवी नमरची, आलं, लसणू व बयरीक नचरलेलय कयंद्ययचे नमश्रण  

कढईत  परतले जयते. कयंदय चयंर्लय नशजल्र्यवर र्यजर, बटयटे, फरसबी, मटयर आनण ियरळयच ेदधु व 

थोडे पयणी नमसळूि मंद आचेवर  ह ेनमश्रण नशजवले जयते, त्र्यत पनु्हय ियरळयच ेदधु घयतले जयत.े आतय 

ह ेस्ट र् ूअप्पम अथवय भयतयसोबत मस्त लयर्तं. 

उद्यय मंर्ळवयरी मुंबईलय परतयर्च.े  कयनबिी िदीच्र्य नकियरर्यवर असणयरे कुरुव बेट पयवसयमळेु 

बंद होत,े चेंब्रय नपकलय जयण्र्यसयठी दोरयलय पकडूि चढत जयवे लयर्त,े निसरडे असल्र्यि ेतेथे जयर्लय 

बंदी होती. तसेच सचुीपयरय धबधबय पयहण्र्यस आम्ही मकुलो पयवसयळी वयतयवरण असल्र्यि ेसिरयईज 



पॉईटं दखेील पहयर्चय रयनहलय. त्र्यकररतय पयहते चयरच्र्य समुयरयस जयवे लयर्त.े मियतल्र्यमियत 

पयवसयचय उद्धयर करीत रयत्री झोपी र्ेलो. 

 २९ ऑक्टोबरलय सकयळी बरोब्बर ७ वयजतय र्यडी आली. आम्ही हॉटेलचे व्र्वहयर पणुगकरूि 

निघयलो. लक्कडी र्यवयतील ‘स्पयईस बयउल’ मध्र् े र्रम केरळी ियश्तय केलय. आनण निघयलो. 

सकयळच्र्य कोवळर्य उन्हयतील लक्कडी व्य ूपॉईटं डोळर्यत सयठवत ( कयरण कनलकत र्यठयर्चं होत 

िय ! )  घयट उतरूि दहय वयजण्र्यच्र्य समुयरयस नवमयितळयवर पोहोचलो. सयमयि र्ो इनंडर्ो कडे सपुदूग 

करूि सरुक्षय तपयसणी होईस्तोवर सयडेदहय वयजल.े ११.५० लय नवमयियचे दरवयजे बंद होऊि 

११.५५च्र्य समुयरयस नवमयिं धयवपट्टीवरूि उडयल े सदु द्धय. परतीचय आमचय प्रवयस पनिम 

नकियरपट्टीवरूि होणयर होतय. जयतयंिय आम्ही पणुे -  करयड – कोल्हयपरू -  बेळर्यव असे र्ेलो. आतय 

र्ोवय – रत्ियनर्री करीत मुंबईच्र्य जवळ आलो आनण अचयिक नवमयि समदु्रयत आतमध्र्े भजूच्र्य 

नदशेि ेजयऊ लयर्ले. मुंबई उजवीकडे खपूच मयर्े पडली. अखेर १५ – २० नमनिटयंिी एअर ट्रयनफक 

कंट्रोलर िे मुंबईलय उतरण्र्यचय इशयरय करतयच दीड – पयवणे दोिच्र्य समुयरयस आम्ही सयंतयकू्रझ 

नवमयितळयवर उतरलो. अिेक आठवणी छयर्यनचत्र घेऊि घरी परतलो ते ि पयनहलेले वयर्ियड पनु्हय 

पयहण्र्यचय नििर् करूिच. 

  



जर् सुदंर आहिे.  

पण त्यािे सौंदयग खलुवणारे शब्द व दषृ्टी आपल्याला लखेक अहण कवी देतात.  

केशवसतु म्हणतात 

पाहणमपशगि आिुिा शकतस ेवमतूंप्रती द्यावया – 

सौंदयागहतशया, अशी वसतस ेजाद ुकरािंहज या; 

लेखकांच्या आहण कवींच्या शब्दमपशागने आम्हाला आिच्या 

आजूबाजूच्या हनसर्ागतले आहण हनजीव दर्डांतले, पाण्यातले सौंदयग 

“जाणव”ू लार्ल.े प्रवासवणगने वािून आपलेही पाय हशवहशवायला 

लार्तात, त्यांनाही ओढ लार्ते त्या त्या ददशांिी, त्या त्या देशांिी. 

ई साहहत्यिा प्रवासवणगन हवभार् काहींच्या िते खूप सिदृ्ध आह.े 

जर्ातले अनेक देश, भारतातली अनेक राज्य ेआहण िहाराष्ट्रातल े

अनेक हजल्ह े आहण दकल्ले यांिी सखोल आहण सहित्र िाहहती 

देणारी भरपूर पुमतके ई साहहत्यने प्रकाहशत केली. पण आम्ही 

अहजबाति सिाधानी नाही. िहाराष्ट्रातला प्रत्येक हजल्हा, प्रत्येक 

तालुका आहण प्रत्येक र्ाव सुंदर आह.े आहण त्यािं सौंदयग पाहू शकेल 

असा कोणीही ददव्यदषृ्टीिा पाईक आिच्या या “िी पाहहललेा…” 

हसरीजिध्ये भार् घेऊ शकतो.  

आपण हजथे कुठे प्रवास केला असले, त्यािं वणगन द्या. 

आपण आपल्या मवतःच्या र्ावािं वणगन द्या. 

आपण आपल्या आवडत्या कोणत्याही र्ावािे, ककंवा हजल्यािे 

वणगन द्या. 



आपलं आजोळ असो वा िाहरे ककंवा सासरुवाडी, आम्हाला त्यािा 

िहहिा कळवा. 

आहण हो, सोबत भरपूर फ़ोटो पाठवा.  

तुम्ही पाठवलेली िाहहती एखाद्या प्रवाशाला आकृष्ट करेल 

ककंवा ज्यांनी आधीि प्लनॅ केला त्यांना िार्गदशगक ठरेल 

ककंवा ज्यांना प्रकृती अमवाम्यािुळे दफ़रता येत नाही त्यांना 

सहलीिा आनंद देईल 

ककंवा परदेशात राहून भारतावर प्रेि करणार् या बंध ू भहर्नींना 

आपल्या देशाच्या कोनाकोपर् यािं दशगन घडवले. कृपया हलहा 

esahity@gmail.com 
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