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स िंगापूर

हल: २००१

आम्ही Seattle मध्ये अ ताना काही मसहन्ािं पूवी आमचा जयिंत
उमराणी व मीना उमराणी यािं चाशी पररचय झाला. अभयचा
समत्र िंजय जेजुरीकर याचा तो नातेवाईक होता व स िंगापूरच्या
त्याच्या ऑसि मधून काही मसहने बदलीवर आला होता.
असधक पररचयानिंतर कळले की तो माझे थोरले भाऊ अण्णा
याचा सजवलग समत्र व िंत उमराणीिंचा दोन निंबरचा मुलगा होता.
व िंताचा थोरला भाऊ शेखर याच्याशी आमची पुण्यामध्ये
अ ताना खूप घ ट होती त्यामुळे जयिंतची व आमची घट्ट मैत्री
होण्या वेळ लागला नाही. गप्ािं मध्ये त्याने आम्हाला भारताला
परत जाताना स िंगापूर भेटीचे मनापा ून आमिंत्रण सदले.
स िंगापूरबद्दल, तेथील स्वच्छता, सशस्त, स्वस्ताई, रहदारीचे
कठोर सनणणय या बद्दल खूप ऐकले होते. त्यामुळे आम्ही या
आमिंत्रणाचा िायदा घेण्याचे ठरवले.
30 एसिल 2001 रोजी जयिंतचे स्पॉन्सर लेटर आले व अभयअिंजूने आमचा स िंगापूर व्हि ा व परतीचा कायणक्रम ठरवला.
चार ते नऊ जून स िंगापू रला थािं बणार होतो. 3 जूनच्या रात्रीपयंत
बॅगा भरून गप्ा मारीत जागे होतो. आम्ही थेट भारतात जाणार
अ ल्याने आम्हाला सनरोप दे ण्या ाठी वण जागे होते. रात्री
दीडला घरून सनघालो. फ्लाईट रात्री तीन पन्ना ला ुटली.
सवमानात अ ताना मोरच्या छोट्या टीिीवर 180 रे खावृत्त
ओलािं डलेले पासहले व ोमवार ओलािं डून परत ोमवार मध्ये
िवेश केला (तोच सदव परत ुरू झाला होता). Eva Air ची

एक खास यत म्हणजे सहिं दू िुड िे सजटे ररयन भरपूर खाऊ
घालतात.
१२ ता ािं नी पॅस सिक महा ागर ओलािं डून आम्ही तैवानच्या
राजधानीत ताइपेइ मध्ये िवेश केला. Eva Air ही तैवानची
राष्ट्रीय सवमान किंपनी आहे . आमचा िवा पसिमेकडे अ ल्याने
आम्ही रात्रीतून सदव ाकडे येत होतो. काळच्या व्वानऊ
वाजता तैवान टाईम िमाणे, तीन ता ािं च्या मुक्कामानिंतर आम्ही
तैपेई
ोडले. Eva Air ही नवी एअरलाइन अ ल्यामुळे
सवमाने नवी, स्वच्छ व अपटू डे ट होती. कमणचारी तत्पर, आजणवी
होते. खाणे सपणे वारिं वार व भरपूर होते. आम्ही दोघे या airline
वर खूप खूश होतो. दु पारी १-४० वाजता आम्ही स िंगापूरला
पोहोचलो. स िंगापूर व ताईपेइचे स्टँ डडण टाईम एकच आहे .
लगेजच्या पट्ट्यावरून आमच्या दोन बॅगा घेऊन बाहे र आलो.
जयिंत आमची वाट पहात बाहे र उभा होता. सवमानिवा बराच
वेळा झाल्यामुळे आम्ही औपचाररक गोष्ट्ीिंना रावलेलो होतो.
जयिंतने आम्हाला त्याच्या गाडीने तीन वाजता घरी आणले.
जयिंतचे घर िशस्त, ुिंदर व कलात्मकरीत्या जवलेले होते पडदे , रिं ग िंगती व बाहे रचा view. ो ायटीच्या वण घरािं ना
एकच रिं ग होता आसण गळ्ािं चे ेसटिं ग एक ारखे होते त्यामुळे
आकर्णक वाटत होते. I was impressed. आम्हाला घरी ोडून
जयिंत ऑसि ला गेला. मीना आमचे जेवण डायसनिंग टे बलवर
तयार ठे वून स टी बँकेच्या सतच्या ऑसि ला गेली होती. थोडे े
खाऊन आम्ही सवश्ािं ती घेत पडलो.

िंध्याकाळी दोघे घरी आल्यावर East Coast Beach पाकणला
गेलो व जेटीवरून बिंदरातील बोटीपयंत जाता येत होते. पण
थकलो अ ल्याने िार े न चालता या वण गोष्ट्ीिंचा दु रूनच
आस्वाद घेतला. स िंगापू रचे पसहले दशणन - िशस्त स्वच्छ मोठा
सवमानतळ, स्वच्छ व ुिंदर सशस्तबद्ध वाहतूक व ुिंदर रे खीव
इमारती - झोपेतही आम्हाला खुणावत होते.
या िवा ात wheel-chair सवण ने आम्हाला िभासवत केले.
एरवी िीलचेअर ाठी थािं बावे लागत अ े. सवमानापा ून काही
अिंतरावर त्या थािं बत अ त, आसण सवमानातून उतरून खाली
आल्यानिंतरच ती ेवा समळत अ े. पण या खेपेला सवमानाच्या
दारापा ूनच दारापयंत ही ेवा समळाली, थािं बावे लागले नाही.
Seattle ताईपेई व स िंगापूर या सतन्ही सवमानतळावरून
सवमानात आम्हाला ामाना ह सतथपयंत िथम िवेश समळाला.
6 जून 2001 बुधवार

जयिंतच्या ूचनेनु ार आम्ही लवकर उठून ाडे ातला तयार
झालो. स िंगापूरचे वाण त िस द्ध स्थळ ेंटो ा बेट पहायला
सनघालो. जयिंतने गाडीने आम्हाला िवेशद्वाराजवळ पोचवले.
तेथील exchange
ेंटर मध्ये आम्ही यु ए डॉलर स िंगापूर
डॉल ण मध्ये बदलून घेतले व आमची सतसकटे घेतली. आम्हाला
ोडून जयिंत सनघून गेला आसण आम्ही मुक्तपणे आमची हल
ुरू केली. Elevator ने पिंधराव्या मजल्यावर पोहोचलो आसण
एका केबल कारने
मुद्रावरून ेंटो ा कडे सनघालो. वरून

खालचे सहरवेशार पाणी, बिंदरातील मोठा सवसवध दे शािं च्या बोटी,
दाट सवर्ुववृत्तीय अरण्य मस्त वाटत होते. ती समसनटे मध्यम
गतीने जाणारी केबल राइड हा एक अनोखा रमणीय अनुभव
वाटला.
बेटावर उतरल्यानिंतर पसहला शो मोर आला - 'इमेजे ऑि
स िंगापूर' याचे तीन भाग होते. १. pioneers of Singapore २.
Surrenders of Singapore (once in 1942 to Japan,
second time in 1945 Japan to Britain) आसण ३.
Festivals of स िंगापूर. सतन्ही सवभाग वास्तववादी व्यक्ती व
दे खाव्याद्वारे सजविंत वाटावे इतके आकर्णक होते.
दु रा शो होता 'Underworld'. या सवभागात अनेक िकारचे
मा े, ागरी िाणी, िे ल, डॉव्हिन, शाकण ऑक्टोप इत्यादी
आसण इतर ागरी वनस्पती यािं चे दशणन होते. त्यािं च्या मध्ये
सवसवधता होती व सजविंतपणा होता.
सत रा कि होता Cinemania. या सवभागात अनेक रोलर
कोस्टर राइड होत्या. काही
ोप्या
ाध्या तर बहु िंख्य
आकाशामध्ये नेणाऱ्या व तरूण लोकािं ना thrilling आसण
वृद्धािं ना scary अशा होत्या. आम्ही २-३ rides घेऊन चौथ्या
आकर्णणाकडे गेलो - Monorail. या एक रूळी रे ल्वे टर े नला
ात स्टे शने होती व राईड सवनामूल्य होती. आम्ही दोन वेळा तो
िवा केला. पहाणे व अनुभवणे िंपले होते. िंध्याकाळी
ाडे पाच वाजता आम्ही परत Cable ride जवळ आलो. अधून
मधून िोन करून जयिंत मीना आमच्याशी िंपकण ाधत होते.

केबल राईड आम्हाला खूप आवडली pleasant and
spectacular. Single-use कॅमेऱ्यावर आम्ही दोन रोल िंपवले
होते. हा वाजता वर्ल्ण टर े ड ेंटरजवळ जयिंत आम्हाला भेटला
आसण आम्ही घरी आलो. दु पारी आम्ही मीनाने सदलेले toasted
ँडसवचे व ज्यू कॅन्सचा लिंच म्हणून उपयोग केला. घरी चहा
सबव्हिटे घेऊन थोडी सवश्ािं ती घेतली.
रात्री ाडे आठ वाजता जयिंतबरोबर आम्ही शहरातील एका
ाउथ इिं सडयन हॉटे लला भेट सदली. मीना बँकेतून डायरे क्ट सतथे
आली होती. डो ा इडली ािं बार व बदाम दू ध अ े पोटभर
जेवण केले व सिरत सिरत घरी आलो. हलीचा वृत्तािं त
डायरीमध्ये सलसहला आसण सनद्राधीन झालो.
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उठायला थोडा उशीर झाल्यामुळे िातसवणधी लवकर आटपले.
मीनाने तयार केलेला ब्रेकिास्ट व स्नॅक्स डब्यात घेऊन टॅ क्सीने
Jurong पाकणमधे आलो. सतसकटे सवकत घेऊन आत सशरलो.
अमेररकेत
राव झाल्यामुळे (अभयने मुद्दाम आम्हाला
याबाबतीत िवा व पै े यािं चे स्वातिंत्र्य सशकवले होते) आम्ही
दोघे कोणावरही अवलिंबून न राहता Sight seeing मुक्तपणे
करत होतो. आम्ही अनेक िकारचे पिी पासहले. फ्लेसमिंगो,
तलावातील मोठे पिी, वेगवेगळ्ा िकारची घुबडे , Birds of
Prey, गरूड, Falcon Hawk इत्यादी. एका वेगळ्ा सवभागात
बिाण च्या सिगाऱ्यात आम्ही दहा-बारा Penguins पासहले. हा

दु समणळ पिी त्याचे ते जाडे लठ्ठ गसभणणी ारखे पािं िरे शुभ्र पोट,
ारखी हलणारी गदण सनळी चोच, खाली बदका ारखे छोटे -छोटे
पिंजे व हळू हळू चालणारा हा पिी आम्ही िथमच पाहात होतो.
एका वेगळ्ा थिंडगार सवभागात बिाण ळ पाण्यात त्यािं ना ठे वले
होते. बाहे र पडताना एक पिीवाला आमच्या जवळ आला,
आमच्या खािं द्यावर, हातावर ित्येकी तीन चार रिं गीत पिी ठे वले
व आमचे िोटो घेतले.
Jurong पाकणमधून आम्ही टॅ क्सीने ायन्स ेंटरला आलो.
सिरता सिरता एका हॉलजवळ आलो. नाव होते 'Chamber of
Mirrors’. आतमध्ये मय भे ारखा दे खावा होता. वण सभिंतीिंना
छतािं ना स्वच्छ आर े लावले होते व मधून मधून रिं गीत वस्तूही
ठे वल्या होत्या. िेिक, वस्तू व त्यािं ची हस्त्रावधी िसतसबिंबे.
याचा गदारोळ व जल्लोर् इतका झाला की खरिं काय खोटिं काय
हे च
मजेना िं झालिं. एखाद्या िचिंड कॅसलडोिोपिमाणे
िसतसबिंबािं चा ागर तयार झाला होता. इिं दूरच्या शीशमहालाची
मला आठवण झाली. पण हा शीशमहाल असतशय िचिंड होता.
स्पशण केल्यासशवाय आरशािं चे अव्हस्तत्व कळत निते.
चार वाजता मय भेतून ुटका करून घेऊन आम्ही शेजारच्या
I-Max सथएटरमध्ये आलो. I-Max मधला मूवी म्हणजे एक
सवलिण रोमािं चकारी अनुभव अ तो. स एटल मध्ये अ ताना
आम्ही 2 सचत्रपट पासहले होते: Volcanoes of Saint Helena
आसण Journey to the West. नुकतेच हे तिंत्र िगत राष्ट्रात ुरू
झाले होते आसण तो अनुभव मोठा भारावून टाकणारा होता.
स िंगापूर मधील I-Max मूिी मध्ये आम्ही ''Journey to

Amazing Caves" हा सपक्चर पासहला. पाहताना अिंगावर
काटा उभा राहत होता इतका रोमािं चकारी अनुभव होता.
िंध्याकाळी हा वाजता जयिंतबरोबर आम्ही घरी आलो.
ाडे ात वाजता आम्ही Night Safari पाहण्या ाठी सनघालो.
ुरूवाती
आम्ही रात्री जागे अ णारे िाणी पासहले,
उदाहरणाथण, अजगर, कोल्हे , तर , लािं डगे व रात्री सवहार
करणारे पिी - घुबड, सपिंगळा, गरूड इत्यादी. िाणी जिंगलात
स्वैर सवहार करत होते आसण आम्ही टर ामच्या काचेतून त्यािं ना
सनरखत होतो. सवसवध िकारची हरणे, गवे, रे डे , वाघ, स िंह
आपापल्या ुरसित सवभागात सहिं डत होते. हा कायणक्रम खा
आकर्णक वाटला नाही. 1978 ाली मी िॉटलिंड ला Sterling
िारी पाकणमध्ये गाडीमधून अ ाच सिरलो होतो. त्यावेळी एक
वाघ आमच्या गाडीच्या जवळ आला होता. काचेतून त्याची व
माझी नजरानजर झाली त्यावेळी एक सवलिण भीती आसण
आकर्णण यािं चे जे रोमािं चकारी समश्ण मी अनुभवले त्याला
कशाची तोड नाही. तेथे तो मुक्त होता व मी बिंसदवान होतो.
अकरा वाजता आम्ही घरी आलो, जेवलो व झोपलो.
८ जून २००१ शुक्रवार

स िंगापूरला Shopping Paradise म्हणतात. इलेक्टरॉसनक्स
वस्तू, jewellery, शोभेच्या वस्तू, furniture, छोटी छोटी
उपकरणे खूप स्वस्त समळतात. अमेररकेत १० डॉलरला

समळणारी वस्तू इथे स िंगापुरी १० डॉलरला समळते. म्हणजे जवळ
जवळ ५०% स्वस्त. सवसवधता आसण सवपुल िमाणात.
जयिंतने आम्हाला 'मुस्तिा' नावाच्या िचिंड ुपर स्टोअरमध्ये
ोडलिं. या मॉलच्या ७ इमारती एकमेकािं ना सब्रजने जोडलेल्या
आहे त. खरे दीपेिा आमचा पाहण्यात, सवसवधता सनरखण्यात
जास्ती वेळ गेला. नाही म्हटले तरी २ ुिंदर ाड्या (ित्येकी १४
डॉलर रु.२४०, त्यावेळचे), माझ्या ाठी wrist watch, rolled
gold स टीझन,ऑल िूि ४४ डॉलरला, २ calculators, १
इलेक्टरॉसनक रे झर, १ make-up box, १ टॉचण व १ रे नकोट अशी
१०५ डॉल णची खरे दी आम्ही केली. मोहात पडाविं अशी
सकतीतरी रत्नजसडत jewellery सवपुल िमाणात व सवसवध
िकारात उपलब्ध होती. It was indeed a fascinating mall,
difficult to resist. ५ वाजता टॅ व्हक्सने आम्ही घरी आलो.
सवश्ािं ती घेऊन आम्ही स िंगापूरच्या शेवटच्या कायणक्रमाला रात्री ९
वाजता सनघालो. Clark’s key नावाच्या बोटीच्या धक्क्यावर
आम्ही गाडीने आलो. एका मोटरबोटने आमचा मोठ्या
खाडीमध्ये River Cruise ुरू झाला. स िंगापूर आिं तरराष्ट्रीय
बिंदराचे रात्रीचे दशणन सवलिण ुिंदर होते. दे शोदे शीच्या िचिंड
बोटी नािं गर टाकून उभ्या होत्या. मोठमोठ्या क्रेन्सच्या ाहाय्याने
मालाची चिउतार चालू होती. बिंदरावरचे मोठे मोठे सदवे आसण
बोटीिंवरले सदवे यामुळे बिंदर व ारा परर र झगमगत होता.
स िंगापूर हे सहिं दी महा ागरातील िमुख आिं तरराष्ट्रीय बिंदर
अ ल्याने तत गजबजलेले अ ते. एका िचिंड सवशाल बिंदराचा
परर र आम्ही िथमच पाहत होतो. आमची बोट मोठमोठ्या

बोटीिंच्या जवळ जाऊन सतथला सजविंतपणा दाखवत होती. खूप
आत जाऊन आल्यावर व ता भर cruise केल्यावर आम्ही
धक्क्यावर परत आलो. आम्ही दोघेच या cruise वर गेलो होतो.
मग आम्ही चौघािं नी गोदीच्या जवळच्या हॉटे लमध्ये mixed
flavours चे (वॅसनला चॉकोलेट आसण सपस्ता) cone icecream
भरपूर खाल्ले व ११ वाजता घरी आलो. आज आमच्या स िंगापूर
हलीचा शेवटचा सदव होता. ेंटो ा Island, Jurong bird
पाकण, नाइट िारी व आजची रात्रीची ररवर क्रूझ यािं ची स्वप्ने
पहात पहात आम्ही झोपी गेलो.
9 जून 2001 शसनवार

आज ुट्टी अ ल्याने चौघे आरामात उठलो. आम्ही दोघे नऊ
वाजता तर जयिंत मीना अकरा वाजता. वां चीच िंकष्ट्ी चतुथी
अ ल्याने उपवा ाची व्हखचडी व आिं बा नारळ बिी यािं च्यावर
उपा
ाजरा झाला. स िंगापूरच्या वण छान छान गोष्ट्ी बघून
झाल्या होत्या. पण या वां ना एक गालबोट होते ते म्हणजे
सतथला सवर्ुववृत्तीय उष्मा. आधीच स िंगापूरचे सवर्ुववृत्तीय
हवामान, त्यात जून मसहन्ात व वण हॉटे ल्स इमारती मॉल्स
गाड्या ए ी अ ल्याने यातून बाहे र पडलिं की घामाची आिं घोळ
ुरू िायची. ’आहे मनोहर तरी उन्हाळ्ाचा त्रा ’ अ े
ारखे म्हणावे लागत होते. फ्लाइट िंध्याकाळी अ ल्याने
वडीचा िोनािोनी करण्यात उपयोग केला. आसशर् पेठेला
मुिंबईला िोन करून आमची मुिंबईला पोहोचण्याची वेळ

कळवली. त्याने एअरपोटण वर येण्याची तयारी दाखवली. अभय व
तनुजाला स िंगापूर हलीचा अहवाल सदला.
पावणे हा वाजता आमची एअर इिं सडया फ्लाईट होती. ाडे पाच
वाजता आम्ही चािं गी सवमानतळावर आलो. अमेररकेला जाताना
िथम या एअरपोटण वर आम्ही आलो होतो त्यावेळी तो पासहला
होता. खूप मोठा व वण ुख ोयीिंनी ु ज्ज अ ा आहे . ड्यूटीफ्री वस्तूिंची दु काने खुणावत होती. चालून आम्ही थकलो होतो.
जयिंत मीना आम्हाला ोडून सनघून गेले. आम्ही बॅगा चेकीन
केल्या, बोसडं ग पा घेतला व ाडे ात वाजता सवमानाने झेप
घेतली. है दराबादला एक ता ाचा सवश्ाम घेऊन मुिंबईला रात्री
बारा वाजता पोचलो. है दराबाद भारतीय हवामानाचे स्वरूप
दाखवत होता. पाऊ धो धो पडत होता. मुिंबईलाही जोरदार
पाव ाने आमचे स्वागत केले. एअरलाईन्सच्या ब ने आम्हाला
सवमानतळावर इमारतीमध्ये जावे लागले. अध्याण ता ाच्या
धडपडीनिंतर आम्ही आम्हाला wheel-chair सवण समळाली
पट्ट्यावरून बॅगा घेतल्या आसण आम्ही घरी सनघालो.
िीलचेअरवाल्यािं नी हट्टाने आमच्याकडून वी स िंगापूर डॉल ण
घेतले. स िंगापूर इ. कुठे ही आमच्याकडून िीलचेअरवाल्यािं नी
पै े घेतले निते. त्यामुळे भारतात परतल्याची खात्री पटली!

पिंजाब - दे वभूमी
( ुवणणमिंसदर, वाघा बॉडण र, वैष्णोदे वी, धमणशाला, डलहौ ी, कुलू,
मनाली, रोहतािं ग, स मला, चिंदीगड, सदल्ली)
9 मे 2005 रोजी आमची उत्तर भारताची अमृत र-कुलू-मनाली
ही आणखी एक हल ुरू झाली श्ी टर ॅ िल्स या हल
किंपनीच्या आयोसजत हलीमध्ये पिंधरा सदव ापा ून हभागी
होण्या ाठी आमचे ियत्न ुरू होते. हा तारखेला चेकने त्यािं ची
रक्कम रुपये 10000 भरली व आमचे जाणे सनसित झाले
त्यासदवशी आमच्या हिवाशािं ची यादी आम्हाला समळाली.
नऊ मे रोजी काळी ात वाजता आम्ही श्ी टर ॅ िल्सच्या
ऑसि मध्ये दाखल झालो. आम्हा दोघािं च्या वण बॅगा त्यािं च्या
स्वाधीन केल्या व ब ने आठ वाजता औरिं गाबादकडे ियाण
केले. वाटे त एका धाब्यावर न्ाहारी केली. आता इथून पुिे वण
खचण किंपनीचा. िक्त रे ल्वेतील िवा ातील जेवणाचा खचण
ोडून. दु पारचे जेवण औरिं गाबाद स्टे शनजवळ एका हॉटे लमध्ये
केले.
दु पारी दोन वाजता नािं देड-अमृत र या चखिंड एक्सिे ने
आम्हीिं उत्तरे कडे सनघालो. स्लीपर कोचमध्ये निंबर S-7 मध्ये
आमचे मोरा मोर खालचे बथण होते. इतर िवा ी - हलीचे S-4 ते S-30 पयंत सवखुरले होते. टू र मॅनेजर चा पत्ता निता.
स्वसप्नल नावाचा आमचा मॅनेजर S-13 मध्ये चक्क झोपला होता.

त्याच्या हाय्याने आमच्या हॅिं डबॅग्ज आशाने समळवल्या. तोपयंत
मनमाड स्टे शन आले होते.
नािं देडचे गुरुद्वारा व अमृत रचे ुवणणमिंसदर जोडणारी आमची
गाडी चखिंड ुपरिास्ट एक्सिे होती आसण ती खरोखरच
ुपरिास्ट होती. आमचे बस्तान लागेपयंत सतने भु ावळ गाठले
होते. दोनला औरिं गाबाद ोडलेल्या गाडीने केवळ पावणेतीन
ता ात ह पल्ला गाठला होता. आग्र्याला गाडी उभी रासहली त्या
वेळी सकल्ला झाडीतून सद ला पण ताजमहाल काही नजरे पुिे
आला नाही. 1986च्या उत्तर भारताच्या िदीघण हलीमध्ये आम्ही
ताजमहाल जवळ तीन ता घालवले होते.
रात्रीची झोप गाडीत छान झाली. दु ऱ्या सदवशी दु पारी तीन
वाजता न्ू सदल्ली स्टे शन आले. दोन ता ानिंतर गाडी सदल्लीला
न जाता पिंजाब मध्ये सशरली. अिंबाला, लुसधयाना मागे रात्री
ाडे नऊ वाजता अमृत रला पोहोचलो.
रात्रभर गाडीत झोपणारा मॅनेजर सदल्लीला आम्हाला ोडून
गेला. त्याच्या जागी आलेला ुनील सनकम तरूण, चुणचुणीत
युवक होता. सदल्ली निंतर तो आम्हाला गाडीत भेटला; त्याने
स्वतः ची ओळख करून सदली व हलीचे सनयोजन आपल्या
हाती घेतले.
औरिं गाबाद पा ून आमच्याबरोबर नािं देडला चिलेला शीख
पररवार होता. नािं देडचा गुरुद्वारा सशखािं चे गुरू गोसविंद स िंग यािं नी
स्थापन केलेला. त्याला त्यािं नी चखिंड (The True Land) हे

नाव सदले. त्याची पररक्रमा करून हा पररवार परत अमृत रच्या
ुवणण मिंसदराला चालला होता. त्यािं च्यातील स्त्रीवगाण शी ौ.
आशाने थोड्या वेळातच दोस्ती केली आसण त्यािं च्या छान गप्ा
ुरू झाल्या. त्या अमृत र पयंत चालल्या.
रे ल्वेतील व रे ल्वे स्टे शनवरील खाण्याचे पदाथण अगदीच बेचव,
टाकाऊ अ ल्याने या शीख मैत्रीचा आपला थेटपयंत िायदा
झाला. औरिं गाबादला खरे दी केलेली जाड कापडाची वॉटर बॅग
िारच गळकी सनघाली. पूणण भरलेल्या, डब्याबाहे र लटकवलेल्या
बॅगेतून सदल्लीपयंत आम्हाला जेमतेम एक ग्ला थिंड पाणी
समळाले. सदल्ली स्टे शन वर त्या कुचकामी बॅगेला आम्ही गुडबाय
केले.
अमृत र स्टे शनवर आमच्या वण बॅगा "श्ी" च्या मुलािं नी ताब्यात
घेतल्या. पुणे ते पुणे बिंध िवा भर आम्हाला आमचे मान
जराही उचलावे लागले नाही. That was a great comfort.
अमृत रला ुनील सनकमने एक िवा ी ब - 24 िवाशािं ना
आरामशीर - ठरवली. आता सदल्लीला परत येईपयंत तीच
आम्हाला गळीकडे येणार होती.
या ब ने आम्ही हॉटे ल ब्लू मून या हॉटे लकडे रात्रीच्या
मुक्कामा ाठी गेलो. हॉटे ल छान, 24 ता गरम पाणी, टॉवेल्स,
ाबण, intercom ेवा, रूम सवण , ोिा, खुच्याण , डबल बेड,
ब्लॅिंकेट वण ोयी ु खद आसण आसलशान होत्या. थोड्याच
वेळात "श्ी"च्या ेवकािं नी तयार केलेले रुचकर महाराष्ट्रीयन
जेवण आणले. त्यावर आम्ही वां नी ताव मारला. इथून पुिे परत

येईपयंत अ ेच जेवण आम्हाला समळणार होते. It was indeed
a nice beginning.
ुनील कतणबगार, अनुभवी मॅनेजर होता. त्याने वां ची मने
थोड्याच वेळात सजिंकली. आम्ही दोघे ज्येष्ठ नागररक अ ल्याने
आमची तो असधक काळजी घेत होता. ित्येक हॉटे लमध्ये
आमची खोली तळमजल्यावर, वण ोयीिंनी युक्त, आसलशान
अ ेल याची तो काळजी घेत होता. आम्ही श्ी टर ॅ िल्सचे जुने
सगऱ्हाईक अ ल्यामुळे कदासचत किंपनीने आमच्या नावापुिे
VIP शेरा मारला अ ावा. ित्येक हॉटे लमधे आम्ही well
served and well catered for होतो एििे मात्र खरे .
अकरा तारखेला काळी 05:45 ला उठवले गेले, ाडे हाला
बेड-टी आला. वण िातसवणधी आटपून आम्ही ातला तयार होतो.
ाडे ातला न्ाहरी आटपून आठ वाजता आम्ही वण पूवण
ूचनेनु ार outing ाठी तयार झालो. ही आता आमची ठरीव
ुरूवात होती. काळी आठ ते बारा जुन्ा अमृत रमधील वण
रस्ते अरुिंद अ ल्यामुळे
आम्ही
वणजण ररिािं नी
ुवणणमिंसदराजवळ आलो. गदी खूप पण ररिावाले मोठ्या
कौशल्याने वेग व ब्रेक यािं चा मन्वय ाधून अध्याण ता ात
आम्हाला ुवणणमिंसदराजवळ घेऊन आले.
"मिंसदर" सचत्रात/िोटोत सद ते अगदी त ेच चौर आहे . एका
मोठ्या तलावाच्या बरोबर मध्यभागी चारी रस्ते मान रू
िं दीचे,
मान अिंतरावर, िवेशद्वारे अगदी ारखी, चारी सभिंती व सतन्ही
मजले जाड ोनेरी पत्र्याने मिवलेले. कार ेवेने वण मिंसदर

पाण्याने व िडयाने तत पु ून स्वच्छ ठे वले जात अ ते. कार
ेवा म्हणजे स्वयिंस्फूतीने भक्त व मिंसदराचे ेवक सवनामूल्य ही
स्वच्छतेची ेवा करीत अ तात. आम्हीही एका ेवकाच्या
हातून पाण्याची बादली व िडके घेऊन आमची ेवा रुजू केली.
मिंसदरात कुठलीही मूती नाही. सतन्ही मजल्यावर िचिंड
आकाराची पोथी ठे वलेली अ ते. काही लाल कपड्यातील लोक
ती आलटू न-पालटू न वाचत अ तात. काही कार ेवक
ग्रिंथ ासहबवर चवऱ्या िाळत अ तात. वाचणाऱ्यािं ना अधून मधून
लेमोनेड दे त अ तात आसण हे पठण तत चालू अ ते.
ग्रिंथ ासहब मध्ये नामदे वाचे काही अभिंग मासवष्ट् केले आहे त,
त्या अभिंगािं ची एक ित आम्हाला बाहे र सवकत समळाली.
ुवणणमिंसदर स्थापत्यशास्त्राचा एक अजोड नमुना आहे . वण
बािं धकाम मािं डणी सवलिण symmetric आहे . चार िवेशद्वारे ,
चारी मजल्यावरील मािंडणी, ग्रिंथ ाहे बािं ची जावट अगदी
identical आहे . आम्ही चारी मजले सिरून पासहले. पसहल्या
मजल्यावर "सशरोमणी िबिंधक िंस्थेचे" िमुख कायाण लय आहे .
अकाल तख्तचे बडे महिं त पसहल्या मजल्यावर राहतात.
ुवणणमिंसदराला हररमिंसदर, हरसमिंदर ासहब अशीही पयाण यी नावे
आहे त.
आम्ही गेलो त्यावेळी खसलस्तानी चळवळ ओ रली होती. त्याचे
मुख्य कायाण लय, शस्त्रे, हत्यारािं चा ाठा व त्यािं चा पुिारी बाबा
सभिंद्रानवाले. इिं सदरा गािं धीिंनी ुवणण मिंसदरात ैन् घु वून
सभिंद्रनवाले यािं चा व खसलस्तान चळवळीचा नायनाट केला होता.
त्याची िलश्ुती म्हणून काही मसहन्ातच इिं सदरा गािं धी त्यािं च्या

अिंगरिकािं कडून झालेल्या हत्येला बळी पडल्या होत्या.
सदल्लीमध्ये सशखािं चे मोठ्या िमाणावर सशरकाण झाले होते. हा
वण इसतहा ताजा होता. सभिंद्रानवालेंची हत्या झालेले सठकाण
आम्ही पासहले. सभिंतीवरील रक्ताचे डाग अजून काही सठकाणी
ताजे होते. काही ेवकािं नी आम्हाला तो भाग करून दाखवला.
सशखािं च्या मनात ती जखम अजून भळभळत अ ल्याचे जाणवत
होते.
मिंसदराच्या परर रात तीन मोठी बोरीची झाडे होती. शीख लोक
त्यािं चीही पूजा करताना सद त होते. आम्ही तलावाच्या पसवत्र
पाण्यात परत हात पाय धुतले. कार ेवकािं नी सदलेले पसवत्र तीथण
िाशन केले. गळीकडे कार ेवकािं च्या अहसनणश ेवेमुळे
कमालीची स्वच्छता सद त होती. ूयाण च्या सकरणािं त झगमगत
अ लेली ुवणण मिंसदराची पसवत्र ुिंदर छबी अिंतः करणात आसण
कॅमेऱ्यात सटपून आम्ही बाहे र पडलो. काळचे दहा वाजले होते.
ररिाने दु ऱ्या सदवशी एका पसवत्र स्थळी आम्ही आलो -जासलयनवाला बाग. एकेकाळी गोळीबाराच्या वर्ाण वात अनेक
सनरपराध जीवािं चे बळी घेणारी ही वास्तू आता एक स्मृतीस्थान
झाली. अजून ती तशीच बिंसदस्त, एक छोटे िवेशद्वार अजूनही
अ लेली, जासलयनवाला बाग-पाकण झाली आहे . हुतात्म्ािं चे
िोटो, गोळीबाराचे आसण रक्तािं सकत दृश्ये दाखवणारे एक
िंग्रहालय आहे . वास्तू खूप िशस्त आहे . जागोजागी सभिंतीवर
बिंदुकीच्या गोळ्ािं च्या खुणा, अचानक ुरू झालेल्या कनणल
डायरच्या ैसनकािं च्या गोळीवर्ाण वाने ैरावैरा धावणाऱ्या लोकािं नी
सद ेल त्या जागेचा आश्य घेतला; एका अरू
िं द खोल सवसहरीमध्ये

शेकडो स्त्री-पुरुर्ािं नी बेधडक उड्या मारल्या आसण एका
वेगळ्ा मृत्यूला समठ्या मारल्या. जासलयनवाला हे एक मोठे
स्मशान आहे , मन ुन्न करणारे . आम्हाला सतथे जास्त वेळ
थािं बवेना, व्हस्त्रयािं चे डोळे अश्ूिंनी डबडबले होते आसण पुरुर् ुन्न
होते.
बारा वाजता आम्ही ररिािं नी हॉटे लवर आलो. दु पारचे जेवण व
थोडी वामकुिी, सवश्ािं ती घेऊन िंध्याकाळच्या ेशन ाठी तयार
झालो.
दु रे मध्ािंतर: दोन ते चार
अमृत रमधील लालमाता नावाच्या धन स्त्रीने व वैष्णोदे वीच्या
अनेक भक्तािं नी शहरात वैष्णोदे वीची एक िसतकृती सनमाण ण केली
आहे . लालमातेला वैष्णोदे वीने आपले दशणन सदले व मिंसदर
सनमाण ण करण्याचा आदे श सदला अशी आख्यासयका आहे .
िसतकृती मूळ वैष्णोदे वीच्या मिंसदरा ारखीच एका गुहेत बािं धली
आहे . चक्रव्युहा ारख्या बोगद्यातून पाण्यातून - घोटाभर - आत
वळणे घेत जावे लागते. खाली वाकून वण अिंतर चालणे ही
कष्ट्ाची, हनशीलतेची परीिा आहे . आम्ही वां नी कुरकुरत ते
सदव्य पूणण केले.
ाडे चार ते

ाडे आठ वाघा बॉडड र भेट:

बहुचसचणत आसण गाजावाजा केली गेलेली ही जागा एक
दमवणारी िालतू भेट आहे अ े वां चे मत झाले. उन्हामध्ये
दोन ता
इकडे सतकडे
ोयीिर जागा शोधण्याच्या

ियत्नानिंतर भारत-पासकस्तान ीमारे र्ेवर बरोबर हा वाजता
दोन्ही बाजूिंनी भारतीय दलाची तुकडी व पासकस्तान ैन्ाची
तुकडी स्लो माचण करत ीमारे र्ेवर भेटतात, लाम करून मागे
परत जातात. दररोज ाठ- त्तर हजार माण े - पासकस्तानी
थोडे भारतीयच जास्त - हा िा ण बघतात आसण मनात सवचार
करतात - कशा ाठी हा ारा दे खावा? यात ना दे शभक्तीचे
दशणन, ना दोन्ही राष्ट्रािं च्या मैत्रीचे िदशणन! It is just a waste of
time, playing with the emotion of simple gullible
people!
खूप चालावे लागल्यामुळे थकलेलो, श्ािं त, क्ािं त आम्ही ब ने
हॉटे लकडे आलो, जेवण करून सनद्रादे वीच्या समठीत सव ावलो.
12 मे 2005:
रोजच्या सदनक्रमािमाणे आम्ही वण आवरून, न्ाहारी करून,
काळी आठ वाजता अमृत र ोडले. अकरा वाजता माधवपुर
पिंजाब यािं चा सनरोप घेतला व रावी नदी ओलािं डून जम्मूकाश्मीरमध्ये िवेश केला. वाटे त धाब्यावर "श्ी" कमणचाऱ्यािं नी
बनवलेली लिंच घेतली व ाडे पाच वाजता कतरा (वैष्णोदे वीचे
िवेशद्वार) येथे आलो, जय मॉिं हॉटे लमध्ये िवेश, लगेच रात्रीचे
जेवण उरकले. डोिंगरावर अ लेल्या वैष्णोदे वी ाठी ित्येकाने
आपापल्या प िंती व कुवतीिमाणे चिणीची ोय सनसित केली.
कोणी पालखी (खुची डोली), कोणी पायी, कोणी घोडे स्वारी,
कोणी खािं द्यावरून नेणाऱ्या मोठ्या टोपलीतून आपले वाहन त्या
त्या िमाणे रक्कम भरून सनसित केले. पाच हजार रुपये भरून

हे सलकॉप्टर ेवाही उपलब्ध होती. पण त्याने चालणे सकिंवा चिणे
कमी होत न ल्याने कोणीही ती ेवा सनवडली नाही. आम्ही
खुची डोली सनवडली. दोन व्यक्ती आपल्या आपल्या खािं द्यािं वर
खुचीला जोडलेले जाड लाकडी बािं बू ठे वून खुचीधारीला घेऊन
जाणे अशी ती ोय होती. एक दोन सठकाणी ते चार मजूर पाचदहा समसनटे सवश्ािं ती घेत. हे वण पै े भरुन बुसकिंग केले व आम्ही
हॉटे ल कडे परत आलो.
पावणे नऊ वाजता ुनील बरोबर ररिािं नी बाणगिंगा या
सनघण्याच्या सठकाणी आलो. आमचे चार हमाल (कॅररय ण)
तयारच होते व लगेच खुचीवर (डोली) ब ून सनघालो. रस्ता
अरुिंद, चिणीचा, वळणावळणाचा व गदीचा होता. पादचारी,
घोडे स्वार, आमच्या ारखे डोलीस्वार, दोन्ही बाजूला दु कानािं च्या
रािं गा या वां शी मी पुिे मी पुिे करत िवा
ुरू होता. चािं दणी
रात्र होती. थोडे वर गेल्यावर एक वळण आले; एक सवहिं गम
नजारा डोळ्ािं पुिे दृष्ट्ीमान झाला. मी हमालािं ना थािं बायला
ािं सगतले. आम्ही खुचीवरून खाली उतरलो. कडे च्या सभिंतीमध्ये
एक मोठे भगदाड होते. मधून आम्ही पहातच रासहलो. वर
आकाशात प्तमीचा सकिंवा अष्ट्मीचा चिंद्र, सनळे शार आकाश,
खाली दाट अरण्य, अिंधारातही त्यािं चा दाट सहरवा सनळा रिं ग
काळ्ा रिं गातूनही जाणवत होता. एका कोपऱ्यात बिाण च्छासदत
सशखर चिंद्रिकाशात, दाट अिंधारात खुलून चमचमत होते. दहा
समसनटे आम्ही तो सवलिण
ुिंदर दे खावा, मध्यरात्रीच्या
अिंधारातही वेड लावणारा, पाहत रासहलो. हमालािं ना सदलेला चहा
व ब्रेड िंपला होता. आता पुिे जाणे भाग होते. आम्ही आ नस्थ
झालो.

रात्री एक वाजता वैष्णोदे वी मिंसदराच्या परर रात पोहोचलो.
डोलीवाले आम्हाला उतरवून सनघून गेले. वैष्णोदे वी मिंसदर
लालमाता मिंसदराचा मोठा अवतार होता. एक मोठी गुहा, त्यातून
िंगमरवरी लािं ब बोगदा, पायाखाली घोट्याइतके पाणी, गोल
गोल सिरतच होते. जवळच्या बहुतेक वण वस्तू - ररकामी प ण
(कातडे म्हणून), पेन्स, डायरी, किंगवा, इत्यादी दशणन रािं गेपूवी
टाकून द्याव्या लागल्या. (परत आलो त्यावेळी िक्त किंगवा
समळाला!) वैष्णोदे वीचे दशणन िायला पहाटे चे ाडे तीन वाजले.
आसण दे वी क ली तर एक दगडी सपिंडी आसण दोन दे वीच्या
फ्रेम्स. या ाठी एविा गळा अट्टाहा ! आपली वण िस द्ध
मिंसदरे एक मोठा fraud वाटतो. लोकािं च्या भक्तीचा हे िचिंड
गैरिायदा. आसण सतथे कमणचारी भक्तािं चा अपमान करण्यात,
त्यािं ना अनेक िकारे ि वण्यात अग्रे र - माझ्या ारखा डोळ
भक्त या ाऱ्या वागणुकीने सवटू न जातो. पहाटे ाडे चार वाजता
डोलीवाल्यािं ना शोधून कािू न आम्ही वैष्णोदे वी सशखर ोडले व
बाणगिंगाला ाडे ात वाजता आसण ररिाने हॉटे लवर आठ
वाजता पोहोचलो.
आम्ही मध्ये थािं बलो त्यावेळी डोलीवाल्याशी आमच्या थोड्या
गप्ा झाल्या. त्या मोठ्या हे लावणाऱ्या होत्या. डोलीवाल्यािं च्या
ेवे ाठी आम्ही ित्येकी 1850 रुपये कायाण लयात भरले, त्यापैकी
ित्येक डोलीवाल्याला िक्त दोनशे रुपये समळतात. सबचारे
असशसित, भोळे , या कामा ाठी ुद्धा गयावया करणारे ,
गररबीमुळे नाडले जातात. त्यािं नी आपले दु ः ख आमच्याजवळ

भडाभडा बोलून दाखवले. ौ. आशाने त्यािं ना मोकळ्ा हाताने
मदत केली. डोली वाल्यािं नी माझे गुडघे, खािं दे दाबून सदले.
वैष्णोदे वीला दशणनाकडे जात अ ताना गळीकडे जय मातादी
अ ा जयघोर् चालू होता, आम्हीही त्यात हभागी झालो.
वैष्णोदे वी दशणन करून पुिे जाण्यापूवी पिंजाबचा आम्ही सनरोप
घेत होतो. पिंजाबबद्दलची काही सनरीिणे व्यक्त करणे इथेच
युव्हक्तक ठरे ल.
पिंजाब हा एक मृद्ध िदे श आहे . पाच मोठमोठ्या नद्यािं च्या झेलम, रावी, सबया , तलज, स िंधू - या पाच नद्यािं च्या
पाण्यामुळे
गळीकडे सहरवीगार वनश्ी, िुलणारे बगीचे,
सपकािं नी डोलणारी शेते. या सन गण मृद्धी बरोबरच 24 ता
वीजपुरवठा गळीकडे बािं धकाम, रस्ते सनसमणती, फ्लाय-ओि ण,
बोगदे या मानवसनसमणत सवका ाच्या खुणा आसण सवका ाबरोबर
येणाऱ्या असनबंध वाहतूक, स मेंटची जिंगले, वाहनािं ची गदी या
खुणाही जागोजागी अनुभवा येत होत्या. आमचा बहुतेक िवा
नद्यािं च्या काठाकाठानेच चालला होता. मे मसहना अ ूनही हवेत
ुखद गारवा होता.
जम्मू
ोडल्यानिंतर लखनपूर, पठाणकोट ओलािं डल्यानिंतर
चिाचा रस्ता ुरू झाला. अवघड वळणे घेत वर वर ब चित
होती. िंध्याकाळी ात वाजता डलहौ ी आले. आता या उिं चीवर
थिंडी जाणवू लागली होती. उिं च उिं च झाडािं च्या राजीमध्ये
अन्वथणक नावाचे Nest नावाचे एक टु मदार छोटे हॉटे ल आले.

डलहौ ी हे सब्रटीशकालीन सहलस्टे शन त्यामुळे टु मदार , छोटी
घरे , सहरव्यागार वृिािं चा ततचा िंपकण - virgin forest - आसण
रावीवरील धरणामुळे सवशाल backwaters चा रणजीत ागर
नावाचा तलाव - हनीमून ाठी आदशण अ े सठकाण!
तळमजल्यावरील आमची खोली निं. १०२ वण ुसवधािं नी युक्त बाथरूम, टीिी, टॉयलेट वगैरे. नऊ वाजता ताजे , गरम-गरम
जेवण समळाले. रात्री अकराला गाि झोपी गेलो. झोपेतही
डलहौ ीच्या ुिंदर परर राची स्वप्ने पडत होती - all green
with thick green virgin forest, ूचीपणी वृिािं चे जिंगल
आसण सनळाशार रणजीत
ागर! A dream place!
सहमालयाच्या बिाण च्छासदत कुशीत व लेले मनुष्यवस्तीपा ून
गोिंगाटापा ून को ो दू र - Far from the madding crowds!
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काळी हा वाजता उठलो. डलहौ ीला वेिून अ लेल्या पीर
पािं जाल सशखराच्या बिाण च्छासदत ूयणसकरणात झगमगणाऱ्या
पवणतरािं गा मोहून टाकत होत्या. खाली सहरवीगार जिंगलाने
भरलेली दरी सततकीच आकर्णक होती. सहमालयाचा बहुरिं गी
नजारा सकतीही पासहला तरी तृप्ती होत निती. किंटाळा येत
निता. डलहौ ी हे स्वतः च एका सशखराच्या टोकावर होते.
आजूबाजूचे खोरे चिंबा िॅ ली म्हणून िस द्ध होते. थोडिं िं
आरामात काळचे कायणक्रम आटपून, लिंच थोडी लवकर
आटपून आम्ही आमच्या सदमतीला अ लेल्या ४ ुमोनी एका
अद् भुत सठकाणाकडे सनघालो - खव्हज्जयार - एका खोलगट
तलावा ारखे गोल सठकाण - ुमारे हा सकलोमीटर परीघ

अ लेला नै सगणक तलाव - त्याच्यातील वनस्पतीिंनी माखलेला.
आजूबाजूला गोल दाट झाडीचा सवळखा. वर पासहले की कैला
पवणताचा नयनरम्य नजारा. बराच वेळ मिंत्रमुग्ध करणारा हा
दे खावा डोळ्ािं नी िाशन करीत, मनात ाठवत आम्ही रस्त्यावर
आलो. आता आम्ही सहमाचल िदे शात - दे वभूमीत आलो होतो अनेक दे वालयािं चा - दे वािं नी, पािं डवािं नी वस्ती केलेली पुण्यभूमी.
पसहले मिंसदर नाग (सशव) मिंसदर. स्वैर सिरत होतो. सहमाचली
वेर्भूर्ेत दोन िोटो आठवण म्हणून कािू न घेतले . वाटे त
मुिंबईहून आलेले एक गुजराती कुटुिं ब भेटले. ौ. आशाने
गुजरातीचा राव करून घेतला. 15 ऑगस्ट 1947 ाली शहीद
झालेल्या असजतस िंगची पिंचिुली नावाची छोट्या धबधब्यािं नी
जलेली स्मृतीशैय्या, ज्या सठकाणी नेताजी ुभार् बो
हा
मसहने रासहले होते तो ुभार् बावडीचा झरा - त्यात स्नान
केल्या िय व कातडीचे सवकार बरे होतात - पहात पहात
आसण कॅमेऱ्यात पकडत पकडत एक रोल िंपवला. ाडे पाच
वाजता डलहौ ीला घरट्यात - नेस्ट हॉटे लमध्ये - परत आलो.
रात्री ाडे ात ते दहा खोलीतल्या टीिीवर "गीतरामायण ुधीर िडके" कायणक्रम ऐकत सवश्ािं ती घेतली. We had fallen
in love with Dalhousie.
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ोमवार

आठ वाजता जड अिंतः करणाने सनरोप घेऊन मागाण त
सत्रलोकीनाथ सशवमिंसदर पाहून दु पारी दोन वाजता आम्ही
धमणशाला येथे पोहोचलो. आता

आम्ही कािं ग्रा खोऱ्यात (valley) िवेश केला होता. अडीच
वाजता ररिािं नी आम्ही MacLeaod Ganj या दलाई लामािं च्या
मठात िवेश केला. दलाई लामा भक्तािं च्या गराड्यात
अ ल्यामुळे इच्छा अ ूनही त्यािं ची भेट समळाली नाही. त्यािं च्या
Art of Living या पुस्तका िंबिंधी मला त्यािं च्याशी बोलायचे
होते. त्यािं ना सचठ्ठी पाठवली पण िंधी समळाली नाही. कॅम्प खूप
मोठा होता. सभिू, िवा ी यािं ची गदी बरीच होती - भव्हक्तगीतािं चा,
नामजपाचा आवाज हवेत भरून रासहला होता. तीन मजल्यािं चा
सवशाल मठ आम्ही िंपूणण सिरून पासहला - आकर्णक, स्वच्छ.
आतमध्ये वण सभिंतीिंवर धातूिंचे स्वतः भोवती सिरणारे िचिंड मोठे
स सलिंड ण सिरत होते. त्यािं च्यावर सतबेटी भार्ेतील शब्द कोरले
होते. त्यािं ना सिरवणे हे पुण्य होते. आम्ही थोडा वेळ ते सिरवले.
एका वेगळ्ा खोलीत एक खूप िचिंड स लेंडर हळू हळू सिरत
होता. त्याला पाहून मला ाखर कारखान्ातील मोलॅस
स लेंडरची आठवण झाली. सतबेटी भार्ेत घोर्णा सलसहलेले
कापडी ध्वज वणत्र िडिडत होते. बाहे र दोन मुले ते
रिं गवण्याचे काम करत होते. जवळजवळ दोन ता केिा गेले
कळलेच नाही.
लामािं च्या धमणशाळे निंतर आम्ही एक िाचीन सशवमिंसदर हे माडपिंती बािं धकाम व सशल्पकला अ लेले - पासहले आसण
पालमपूर रस्त्यावरील चामुिंडा गावातील चामुिंडा हॉटे लमध्ये ात
वाजता आलो. शेजारीच अ लेल्या चामुिंडा दे वी मिंसदराचे दशणन
घेतले. ाडे ातच्या आरतीला हजेरी लावून हॉटे लमध्ये आलो.
मिंसदर मध्यम आकाराचे छान होते.

धमणशालाजवळ कािं गरा दरी व धोलाधार पवणतरािं गा सवलिण
आकर्णक होत्या. बिण, जिंगले, ूसचपणी वृिािं च्या रािं गा, सशखरािं ची
टोके आसण नद्यािं ची िंगत या वां ची लयलूट या वण िवा ात
जाणवत होती. आसण ही वण ौिंदयणस्थळे अगदी सनकट भा त
होती.
सदव भर चालल्याने व पायऱ्या चि-उतार करून वण गात्रे
सशणली होती. पण गाडीवर पडल्यानिंतर हा शीण
जाणवण्याऐवजी हे ौिंदयणच समटल्या डोळ्ािं मोर नाचत होते.
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आठ वाजता वण आवरून आम्ही वण 26 जण चामुिंडा हॉटे ल
ोडले. रस्त्यावर पालमपुरला चहाच्या बागा वाटे त आल्या.
आम्ही त्या बागािं मध्ये सिरलो, तीन पानािं चे दोन-तीन शेंडे खुडले,
चहा झाडािं च्या िंगतीत िोटो कािले आसण िवा पुिे चालू
केला. वैजनाथ मिंसदराजवळ थोडे थािं बलो. काही िोटो खरे दी
करण्याच्या गडबडीत ौ. आशाचा गॉगल कुठे तरी गायब झाला.
ब मध्ये येऊन ब ली आसण सतच्या लिात आलिं. झालिं, मूड
गेला आसण माझ्यावर टीकास्त्र ुरू झालिं. मी वैजनाथला
िाथणना केली, "भगविंता, गॉगल शोधून दे , नाहीतर माझी काही
खैर नाही" वैजनाथ आमचे कुलदै वत अ ल्यामुळे व माझा जन्म
महासशवरात्रीचा अ ल्यामुळे कदासचत, ब मध्ये येऊन ब लो
आसण ीटखालील सद ला. Thank God! वाटे त हनुमान ि ाद
ही समळाला.

बिंध िवा ात धौलाधार पवणताच्या सहमाच्छासदत सशखरािं ची व
सबया नदीची तत िंगत होती. 5:30 ला आम्ही कुलूला
पोहोचलो. इथे शालीिंचा कारखाना होता. शाली खरे दी ाठी
वां ची झुिंबड गदी झाली. परतीच्या वेळी आम्ही कुलूला
थािं बणार अ ल्याने आम्ही मुलािं ाठी तीन जॅकेट् (ित्येकी ९०
रू) घेतली व मनालीकडे ियाण केले आठ वाजता उिं च- खल
रस्त्याचा िवा
िंपला आसण आम्ही मनालीत दाखल झालो.
सनसशता रर ॉटण हे नवेच हॉटे ल होते. 212 निंबरची आमची खोली
वण ुख ोयीिंनी युक्त, आसलशान होती. गॅलरीतून सद णारा
बिाण च्छासदत सशखरािं चा व खोल सनळ्ाशार जिंगलयुक्त दरीचा
दे खावा सवलिण मनोहर होता. हॉटे लचा मालक एक रदारजी
आदबशीर व अगत्यशील होता. एकच गैर ोय होती - लपिंडाव
खेळणारा वीजपुरवठा! आतापयंतच्या वण हॉटे लमध्ये सनसशताचा
निंबर पसहला लागला अ ता. रात्री पाऊ
ुरू झाला आसण
त्यामुळे हवामान असधक थिंड आसण ुखद झाले. मखमली
ब्लॅिंकेटमध्ये गुरिटू न झोपण्यात मोठी मजा आली.
काळी ाडे हाला जाग आली पण लाईट निते; चहाही
कोमटच समळाला. ुदैवाने आमच्या खोलीतल्या बॉयलरमध्ये
पुष्कळ गरम पाणी होते. मनाली एक ुिंदर सहल स्टे शन आहे रमणीय, ुिंदर, थिंड. वां नी एकमताने आजचा सदव इथेच
घालवायचा ठरवलिं. रोहतािं ग व्हखिंड भेट उद्यावर िकलली.
ाडे दहा ते दोन दरम्यान सहसडिं बा मिंसदर व घटोत्कच मिंसदर ही
महाभारतातील राि ािंची दोन मिंसदरे पासहली. पािं डवािं ना त्यािं नी

हकायण केल्याने त्यािं नाही इथे दे वत्व समळाले होते. मुलािं ाठी
बाग, बोसटिं ग पूल अशी रमणीय सठकाणे पहात पहात एका ुिंदर
भव्य बौद्ध मठाजवळ आलो. बुद्ध सभिू, महिं त, गोल सिरणारे
स लेंड ण आसण बुद्ध मिंसदरावरील मोठा घुमट या वैसशष्ट्ट्यपूणण
बौद्ध गोष्ट्ी इथे होत्या. इथे एका दु कानात आम्हाला छान शाली
समळाल्या. आम्ही तीन शाली (ित्येकी 90 रुपये) घेतल्या. आज
दु पारचे जेवणही खा
होते - म ालेभात, फ्रूट
लाड.
जेवणानिंतर िंध्याकाळ वां ना फ्री होती. बरे च जण - सवशेर्तः
भसगनी वगण - खरे दीत गुिंतला. आम्ही काही थोडे जण सहमाचल
िदे श पयणटन कायाण लयात गेलो. बरीच टु ररस्ट मासहती पत्रके
गोळा केली. जाताना ब ने गेलो; येताना ररिाने आलो. रात्रीचे
जेवण पावभाजी होते. आमच्यापैकी काही तरुण नॉनिे जचे
शौकीन - रे ड्डी, िभू, ुसनल शहा सचकन खाऊन दोन ता ाने
आले. थोड्याच वेळात रे ड्डी पोट सबघडल्याने तळमळू लागले.
त्यािं ना food poisoning झाले होते. हॉव्हस्पटलमध्ये ठे वावे
लागले. कुलू मनाली कुलू दरीतील आठ हजार िूट उिं चीचे
वाण त उिं च सहलस्टे शन आहे .
19 मे 2005 गुरुवार
नेहमीचा सदनक्रम उरकून
काळी आठ वाजता आम्ही
ुमोमधून चिाने सनघालो. दहा वाजता बिाणळ भागात सशरलो.
बिाण च्या लाद्या गळीकडे प रल्या होत्या. मनाली पा ून 61
सकलोमीटर दू री वर अ लेला हा भागरोहटािं ग पा (व्हखिंड)
नावाने ओळखला जातो. गळीकडे घट्ट गोठलेल्या बिाण च्या
सभिंती व रस्ते व त्यातून व्हखिंडीतून िवेश करायचा. व्हखिंडीच्या

आधी थोड्या अिंतरावर अनेक दु काने होती. तेथे आम्ही snowshoes भाड्याने - ित्येकी चाळी पन्ना रुपये - अिंगावर
चिवले. कुठलेही सडपॉसझट न घेता त्यािं नी हे वण कपडे
(overcoat, snow-shoes, snow-gloves, cap) आम्हा
सदले. परत आल्यावर भाडे द्यायचे होते. त्यािं च्या या सवश्वा ाचे
आम्हाला कौतुक वाटले. त्या वेर्ात आम्ही बरे च िोटो कािू न
घेतले. दोन िोिेशनल िोटोग्रािर कडूनही िोटो कािू न
घेतले. बिाण त खेळलो बरे च आत बिाण त गेलो; वर पाहीले तर
थिंड वािेच्या पलीकडे काही सद त निते. बिाण त दोन ता
एक अनोखा अनुभव घेऊन आम्ही sledging करून बाहे र
आलो. Snow-suits परत केले, भाडे सदले. सबया नदीचे
उगमस्थान पासहले व ुमोमध्ये येऊन ब लो. व्या मुनीिंनी
यासठकाणी महाभारत व भागवत हे िस द्ध ग्रिंथ सलसहले अशी
आख्यासयका आहे .
बिाण च्या रुिंद रस्त्यामध्ये पासकंग केलेल्या व परत जाणाऱ्या
ुमो ारख्या अनेक गाड्यािं ची एविी गदी झाली. सशस्त लावणारे
पोली वगैरे कोणीच निते. या टर ासिक जाम मधून बाहे र
पडायला आम्हाला दोन ता लागले. ाडे तीन वाजता हॉटे लवर
येऊन पोटभर सशरा खाल्ला व िंध्याकाळ सवश्ािं ती घेण्यात
घालवली. डलहौ ी ारखे मनाली आम्हाला खूप आवडले. ते
ोडताना खूप सजवावर आले.

20 मे 2005 शुक्रवार
दे वभूमी चा सनरोप घेण्याचा परतीचा िवा
काळी आठ
वाजता ुरू झाला. धाब्यात न्ाहारी व मिंडीला हॉटे लमध्ये लिंच
घेऊन सबया नदीच्या काठाने, सहरव्यागार दाट जिंगलामधून
चित, उतरत िंध्याकाळी ात वाजता आम्ही स मल्याला
पोचलो. सदव भराच्या िवा ाने दमलो होतो. Lower Mall
(खालची बाजारपेठ) वर अ लेल्या Victory हॉटे लमध्ये आमचा
मुक्काम होता. 212 निंबरची पसहल्या मजल्यावरची आमची
डबल रूम िशस्त, आसलशान होती. ोिे, कारपेट् , िसनणचर.
टीिी वगैरे वण ोयी छान होत्या. स मल्यात िवेश केल्याकेल्या
अपर मॉलवर सबरबल शमी नावाच्या एका कलाकाराचे
’सहमाचल दशणन’ नावाचे छायासचत्रािं चे एक ुिंदर िदशणन
पासहले. सहमाचलमधील ुिंदर सन गणरम्य दे खावे, मिंसदरे , तलाव,
ऐसतहास क स्थळे , लोक व ािं िृसतक कायणक्रमािं चे शेकडो
िोटो पाहून आमचे डोळे सनवले.
स मल्याला नेहमीच पाण्याची टिं चाई अ ते; आजही ती होती,
त्यामुळे पाणी वापरावर बिंधने होती. आमच्या हॉटे लचा टँ कर
सदव ातून िक्त दोन वेळा पाणीपुरवठा करत अ े. काळी
दहा आसण रात्री दहा वाजता. रे ड्डीिंची िकृती अजूनही ुधारलेली
निती. सचकन खाण्यामुळे झालेले िूड पॉयझसनिंग खा गी
दवाखान्ात टर ीटमेंट घेऊन थोडे े ुधरत होते. दु रे भिक शहा, िभू, पतिंगे िवा ात ओकत होते.
शसनवारी काळी आम्ही कुिरीला भेट सदली. काहीजणािं नी
घोड्यावर मुशासिरी करून महाराष्ट्रीय बाणा दाखवला. १९६७

मधे मी स मल्याला िथम आलो होतो त्यावेळी नुकतीच बिणवृष्ट्ी
ुरू झाली होती. एका िासण िंग्रहालयाला व मोठ्या बागेला
आम्ही भेट सदली. पायािं ना चालण्याची मेहनत यासशवाय काही
िेिणीय निते.
अशा िकारच्या हलीमध्ये अनुभवा येणारा मानवी स्वभाव
इथेही अनुभवा आला. तीन भा दािं च्या पतिंगे कुटुिं बाला
अडीशे रुपये दराने घोडे समळाले तर इतरािं ना 150 रुपये दराने
घोडे समळाले. मुशािरीच्या शेवटी ज्यावेळी त्यािं ना हे कळले
त्यावेळी त्यािं च्या मस्तकात गेली आग गेली. गळ्ािं ना सशव्या
दे ऊन, मॅनेजर स्वप्नीलला दे ऊनही त्यािं चा राग काही कमी झाला
नाही. रे ड्डी, शहा, िभू यािं ना अट्टाहा ाने केलेला मािं ाहार
बाधला. खाजगी हॉव्हस्पटलमध्ये उपचार घ्यावे लागल्याने दोनतीन हजार खचण करावे लागले. यात कुणाचा दोर्? इतर
भा दािं चा, श्ी टर ॅ िल्स सकिंवा मॅनेजरचा काय दोर्? पण त्या
सतघािं नीही
हल
िंपेपयंत इतरािंशी अ हकार पुकारला.
हलीच्या शेवटी मॅनेजर व इतर ेवा करणाऱ्या कमणचाऱ्यािं ना
स्वखुशीने बसि ी दे ण्याचा सवर्य सनघाला त्यावेळी या सतघािं नी
ाि नकार सदला.
स मल्याची िंध्याकाळ बहुतेकािं नी अपर मॉलमध्ये शॉसपिंगमध्ये
घालवली. आम्ही सब्रसटश काळात भारताची उन्हाळी राजधानी
अ णाऱ्या स मल्याच्या त्या इसतहा ाच्या खुणा अवलोकण्यात
गात्रे सशणवली.

22 मे 2005 रसववार
काळी ाडे ात वाजता स मला ोडले, सदल्ली एक्सिे
हायवेने सपिंजोरला ताजमहाल मोरच्या आकर्णक गाडण नची
आठवण करून दे णारा यादवेंद्र गाडण न पासहला. कलका,
भसटिं डा, अिंबाला ही पिंजाब मधील मोठी शहरे ओलािं डून
चिंदीगडमध्ये आलो. चिंसदगड मधला रॉक गाडण न एक सवलिण
कलाकृती आहे . नेकचर नावाच्या एका माण ाने मोडया,
तुटया, तुटलेल्या, िेकून सदलेल्या काचेच्या, सचनीमातीच्या,
िरशी िंगमरवर बािं गड्यािं चे कपबश्यािं चे प्लेट् चे छोटे मोठे
तुकडे सचकटवून, एकत्र करून ुिंदर, आकर्णक कलाकृती व
दे खावे सनमाण ण केले आहे त. माकडे , कुत्री, घोडे , मेंढ्या, पिी,
मोर, पोपट या ारखे पशुपिी, िंगीतकार, परे ड करणारे
सवद्याथी, सशपाई, ैसनक, िंपूणण ऑकेस्टर ाचे कलाविंत या वण
आकृतीिंच्या उपयोगातून हुबेहूब दे खावे पाहून कौतुक तर
वाटतेच, पण आियाण ने मन मुग्ध होते. कलेचा उत्कृष्ट् नमुना
म्हणून आयुष्यभर लिात राहील अ ा हा बाग (रॉक गाडण न)
आहे . आम्ही अिरशः मिंत्रमुग्ध पहातच रासहलो. दोन ता हा
मानवसनसमणत अभूतपूवण िंग्रहालय पाहून परत परत मागे वळू न
नजर टाकत आम्ही सनरोप घेतला. ाडे तीन वाजता चिंदीगड
ोडले आसण रात्री ाडे नऊ वाजता सदल्लीच्या परर रात
सशरलो. िथमच आम्ही रात्री सदल्ली पहात होतो. भव्य हॉटे ल्स,
कलादालने, सनवा ी गृह िंकुले, सवशाल बागा आसण या वां वर
केलेली
जावट, सवद् युत रोर्णाई - आम्हाला आमच्या
राजधानीचा असभमान वाटे ल अ ेच हे दृश्य होते. रात्री अकरा
वाजता करोलबाग मधील हॉटे ल असर्णत पॅले या आमच्या

सनवा स्थानी पोचलो. हॉटे ल छान होते आसण आमची १०४
निंबरची खोली िशस्त, आसलशान होती.
23 मे 2005

ोमवार

ोमवार मुळे मुख्य बाजार बिंद होता. पण छोट्या दु कानातून
स्वेट ण वगैरे खरे दी करून हॉटे लमध्ये परत आलो. यािं ची पूवी
ित्येकाकडून रूपये 100 गोळा केलेल्या रकमेतून मॅनेजर,
आमचे इतर ेवा कमणचारी, व सदल्ली ते सदल्ली ब चे चालक या
वां ना आम्ही दोनशे पन्ना रुपयाची पासकटे भेट सदली. घेणारे
वण या हृद्य कृतीने गसहवरून आले. पतिंगे व िभू कुटुिं बीयािं नी या
कायणक्रमावर आसथणक व हजर राहण्याचा बसहष्कार टाकून
आपल्या मनाचा हलकेपणा व्यक्त केला. वयाने आम्ही ज्येष्ठ
अ ल्यामुळे आम्हा दोघािं ना मुख्य भूसमका सदली होती.
िंध्याकाळी चार वाजता इतर हिवाशािं चा (ते वण रे ल्वेने
पुण्याला येणार होते) सनरोप घेऊन टॅ क्सीने इिं सदरा गािं धी
इिं टरनॅशनल-डोमेव्हस्टक एअरपोटण वर आलो. ाडे पाच वाजता
जेट एअरवेजने आम्ही सदल्ली ोडले. सवमानात ऑरें ज ज्यू व
पोटभर high tea चा आस्वाद घेऊन ात वाजता पुणे
सवमानतळावर उतरलो. Pre-paid taxi ने घरी आलो; दोन-तीन
िोन करून झोपी गेलो.

आमची केरळ

हल

ऑक्टोबर [२०११] मध्ये एका िंध्याकाळी ौ. आशा एक पत्रक
िडिडसवत आली; माझ्या हातात दे ऊन ती जवळच ब ली. ते
होते ’ ॅम्सन टू र’ किंपनीचे हलीचे जासहरातपत्रक. आम्ही
दोघािं नी ारा भारत पासहला होता. पण केरळने आम्हाला
हुलकावणी सदली होती. कश्मीरपा ून कन्ाकुमारीपयंत आम्ही
ारा भारत पायाखाली घातला होता; दासजणसलिंग स क्कीम हा
कोपराही आम्ही गेल्या मे मध्ये ’श्ी टर ॅ िल्स’ बरोबर जाऊन
मन ोक्त पासहला. पण हा दसिणेकडील छोटा कोपरा आम्हाला
कायमच सडवचत रासहला होता; त्याला अवलोकण्याची ही
ुवणण िंधी आली होती. ’घरापा ून घरापयंत’ हे आकर्णण,
िक्त आजीआजोबािं ाठी ही हल होती. पिंचवटीतील सतघेजण
हिवा ी होते. आमच्या मनाने कौल दे ऊन टाकला - ’ही िंधी
ोडायची नाही’.
आम्ही लगेचच टू र मॅनेजर ूरज शहा याला िोन करून
बोलावून घेतले. त्याच्याकडून वण मासहती घे तली व आमचा
हभाग नक्की केला. अभय त्यावेळी आमच्याजवळच होता.
घरातले कोणीही न ताना आम्ही या हलीला जावे हे अभयला
िार े प िंत निते. पण आमची जोरदार इच्छा पाहून त्याने
सवरोध केला नाही. िक्त येताना ३६ ता ािं चा रे ल्वे िवा न
करता येताना आम्ही सवमानाने यावे ही त्याची ूचना आम्हाला
पटली व त्यािमाणे आम्ही आमचे ित्येकी २३ हजार व सवमानाचे
दोघािं चे ९ हजार ४०० रू. दे ऊन बुसकिंग केले.

आमची हल २ सड ेंबरला सनघणार होती. त्या दरम्यान आम्ही
या हल किंपनीबद्दल चौकशी केली; ररपोटण चािं गले होते: हॉटे ल्स
व जेवण्याची व्यवस्था खूप छान होती; रे ल्वेत ुद्धा किंपनी स्वतः
बनवलेले न्ाहरी जेवण दे त होती व खरे दीसशवाय एकही पै ा
खचण करावा लागत निता.
२ सड ेंबर रोजी ठरल्यािमाणे दु पारी २ वाजता टू र किंपनीची ब
दारा मोर येऊन उभी रासहली. आमच्या िवा ाची तयारी
करून दे ण्या ाठी सच. ौ. तनुजा २ सदव आधी मुिंबईहून आली
होती. सच. अभय नोिें बरमध्येच अमेररकेला गेला होता.
तनुजाच्या येण्यामुळे आम्हाला खूप बरे वाटले; आम्हाला
कोणीतरी घरचे “बाय बाय” करायला होते याचा आनिंद मनात
बाळगून आम्ही अडीच वाजता पुणे ोडले.
ठरल्यािमाणे िवा ात मधे थोडा नाश्ता-चहा घे ऊन आमची ब
पनवेल स्टे शनवर आली; दु ऱ्या ब ने आलेले हिवा ी
आम्हाला येऊन समळाले व अ े आम्ही ४० जण िंध्याकाळी ६२५ वाजता “गरीब रथ” या a/c गाडीने केरळ हलीला
सनघालो.
गरीब रथगाडी a/c अ ूनही खरे च नावािमाणे गरीब सनघाली.
इतर a/c गाड्यािं मधे रात्रीच्या िवा ाला बेसडिं ग-उशी, ब्लॅिंकेट
वगैरे रे ल्वेकडून िुकट समळते. पण इथे तशी काहीच ोय
निती. आधीच थिंडी, त्यात a/c! आमची चािं गलीच पिंचाइत
झाली. ौ. आशाच्या ि िंगावधानाने आमचे हाल टळले. सतने
शाली, स्वेट ण “मुन्नार” च्या थिंडी ाठी घेतले होते ते इथेच

कामाला आले. थिंडीचे सनराकरण झाले व आम्ही आडवे झालो.
त्यापूवी आमचे रात्रीचे जेवण झाले. चािं गले होते जेवण. आमच्या
किंपाटण मेंटमधल्या मुली (खरिं तर त्या आज्या होत्या पण आमच्या
मानाने लहान पन्नाशीतल्या अ ल्यामुळे) शैला व शोभा - बसहणी
बसहणी - खूप चािं गल्या सनघाल्या. खूप गव्हप्ष्ट् होत्या व हकायण
करणाऱ्या होत्या. पुिे वण िवा भर त्यािं नी बाबा-काकू हे
िंबोधन व नाते सटकवून धरले. आशाचे व त्यािं चे छान जमले.
ुमारे १० वाजता आम्ही सनसद्रस्त झालो. दु ऱ्या सदवशी काळी
आम्ही जागे झालो; उडु पीला किंपनीचा चहा आला, तोिंड धुवून
आम्ही व्हखडकीशी बाहे रचे सन गण ौिंदयण बघत ब लो. मलबार
ुरू झाले होते व सकनाऱ्यावरील नारळापोिळीच्या बागा
दाटीदाटीने चवऱ्या िाळत होत्या. या सहरव्यागार ौिंदयाण ने मने
ि न्न झाली.
कोसझकोडे ला १२-३० ला दु पारचे जेवण आले - भरपूर आसण
चवदार. दु पारी ३-३० वाजता सत्रचूर (मल्ल्याळी भार्ेत सत्र ूर)
आले. हा आमचा केरळमधला पसहला मुक्काम होता िथमदशणनीच दाट वनराईने आम्ही भारून गे लो. ब ने आम्ही
“हॉटे ल ोपानन” वर पोचलो. ता ाभरात आम्ही टर े नमधे
रासहलेले दे हाचे स्नानासद व्यवहार उरकून घेतले व पसहल्या
कायणक्रमा ाठी तयार झालो.
पसहला कायणक्रम होता गुरूवायूर मिंसदर भेट. मिंसदर जवळच
अ ल्याने वणजण चालत पुिे गेले. आम्ही चौघे जण ररिा करून
मिंसदराजवळ गेलो. व्हस्त्रयािं नी पािं िरी ाडी व पुरूर्ािं नी पािं िरी

लुिंगी व वरचे अिंग उघडे अशा वेर्ात जायचे बिंधन होते. त्या
िमाणे आम्ही वेर् करून सनघालो. पण कॅमेरा, मोबाइल, प ण इ.
वस्तूिंचेही बिंधन सनघाल्यामुळे आम्हाला लॉकर शोधा, त्यात या
वस्तू व पादत्राणे ठे वा अ े गळे करीपयंत खूप उशीर झाला.
त्यामुळे आम्ही एकटे पडलो; बाकीचे वण पुिे गेले. रािं ग
सतरूपतीच्या मिंसदरा ारखी गोल गोल होती व भक्तािं ची खूप गदी
होती. खूप वेळाने आमचा निंबर आला. तोपयंत आम्ही थकलो
होतो; दशणनाचे औत्सुय रासहले नाही. आत गेल्यानिंतर पासहले तो
दे व खूप दू र, अिंधारात दडलेला, बाजूला छोट्या छोट्या
सदव्यािं च्या मध्ये त्याला एवढ्या दु रून पाहायचे म्हणजे एक
सदव्यच होते. कुणाला ुदैवाने सद ला, कुणाला तो कुठे आहे हे
कळण्याच्या आतच पुिे रकावे लागले. ज्यािं ना सद ला ते
“सद ला गिं बाई सद ला” म्हणत आनिंदाने बाहे र आले; बाकीचे
चुटपुटत हात चोळत सनराश होऊन बाहे र आले. या धडपडीत
माधानापेिा वैिल्यच बहुतेकािं च्या नसशबी आले. लॉकरमध्ये
वस्तू ठे वण्या ाठी ज्याच्याजवळ सदल्या तो माणू बाहे र येऊन
बघतो तो गायब; आमचे धाबे दणाणले. प ण, चपला, कपडे
वणच त्यात; गडबडीने सनघाल्यामुळे हॉटे लचे नावही मासहती
नाही. आम्ही चािं गलेच हडबडलो. चेहऱ्यावरून त्या माण ाला
शोधत एक ता
गेला. दशणना ाठी उभे राहून आता
शोधण्या ाठी ही पायपीट, आसण मनात तो माणू
ापडतो की
नाही ही धास्ती. आम्ही चौघेही चािं गलेच थकलो. ता दीड
ता ाने तो माणू व ूरज शहा आम्हालाच शोधत अ लेले
ापडले व आमचा जीव भािं ड्यात पडला. या पायसपटीत आम्हा
दोघािं चे पाय मात्र चािं गलेच थकले. हॉटे ल जवळ अ तानाही
आम्ही ररिा करून हॉटे लवर आलो व कॉटवर दाणकन पडलो.

हा दे वदशणनाचा अनुभव आम्ही मनात जपून ठे वला. पुिे तो
उपयोगी पडणार होता.
रात्रीचे जेवण छान झाले. दु रे सदवशी हॉटे ल ोडायचे
अ ल्याने बॅगा परत पॅक केल्या व हवीहवीशी वाटणारी झोप
घेण्यात मग्न झालो.
दु रा सदव उजाडला तो माझ्या ाठी अपशकुनी ठरला. चहा,
नाश्ता घेऊन, बॅगा नोकराकडे ोपवून आम्ही ब मध्ये येऊन
ब लो. जवळ जवळ १०० सक.मी. रस्ता मस्त सहरव्यागार
जिंगलामधून जात होता; दाट, ुिंदर सहरवेशार जिंगल पाहून मने
खूर् झाली. सदव ाची ुरूवात तर ुिंदरच झाली. असथरापल्ली
जिंगलातील एका धबधब्याकडे आम्ही चाललो होतो. १० वाजता
आम्ही त्यासठकाणी पोचलो. िवेशाचे पा समळण्यात ता भर
गेला. केरळी लोकािं च्या आडमुठ्या आसण सबनडोक स्वभावाचा
पसहला सह का आम्हाला सतथे समळाला. वास्तसवक त्यािं च्याजवळ
सतकीटपुस्तके निती. आम्ही “पै े घ्या व सतकीटे परत
आल्यावर द्या” अशी सवनिंती केली. पण त्यािं च्या डोयात ती
कल्पना सशरे ना. आत ोडणाऱ्या मुलीिंना आमच्या वयाकडे
बघून व उशीर होतो आहे अ े ािं गूनही काही दया येईना.
ता ाने त्यािं चा माणू सतकीटपुस्तक घेऊन आला; माण े मोजून
त्याने सतकीटे िाडली व आमचा ४० िवाशािं चा ग्रुप पुिे रकला;
तोपयंत ूयण बराच वर आला होता. ब पा ून धबधबा थोडा ा
दू र होता.
गळा दगडी उतार होता, रस्ता निताच.
ओबडधोबड वाट काित जायचे होते. धबधबा खाली थोड्या
अिंतरावर उतारावर होता. आम्ही खरे तर खूप धबधबे पासहले

होते - नायगारा, जोग, सगर प्ा, स्नोकाल्मी. मन
नको हे ररि! पण ...

ािं गत होते,

उन्हात आम्ही दोघेजण हळू हळू सनघालो. ाडे बाराची उन्हाची
वेळ, डोयाला टोपी निती. खालून वरून ऊन रणरणत होते.
बरोबर शैला, शोभा होत्याच. खाली एका कोपऱ्यात पोचलो.
धबधबा सद ू लागला - चार पाच पाण्याचे ओहळ ५०-६०
िुटावरून खाली पडत होते. इकडून सतकडून पासहले; काहीच
िेिणीय वाटत निते. थोडा वेळ थािं बून आम्ही परत सनघालो
आसण गरण कन चक्कर आली. अरे रामा, मला “िसटण गो” चा
attack येत होता; इथे, या सठकाणी! मी हबकलोच. ियत्नपूवणक
चि चिू लागलो, पण डोके गरगरायला लागले, आणखी एक
चक्कर! शेजारीच अ लेल्या आशाला ािं सगतले. सतने जवळच्या
दोघा तरूण मुलािं ना बोलावले व त्यािं च्या आधाराने माझी यात्रा
हळू हळू
ुरू झाली. त्या दोघािं नाही माझा दे ह पेलवेना.
क ाब ा एका शेजारच्या बाकाचा आधार घेतला. माझी अवस्था
दयनीय झाली. गळीकडे माझ्या अवस्थेची वाताण पोचली.
आमचा टू र मॅनेजर व त्याचा हकारी लगबगीने माझ्याजवळ
आले. त्यािं नी शब्दशः माझे मुटकुळे करून मला उचलले व
थािं बत थािं बत गेटपयंत मला आणले. माझी अवस्था पाहून मदत
करण्याऐवजी सतथल्या केरळी मुलीिंनी वण खुच्याण गोळा करून
ऑसि मध्ये नेल्या व दार बिंद करून घेतले. या कठोर अमानुर्
वागण्याने आम्ही थक्क झालो. ूरज शहाने एका पोली
ऑसि रची मदत घेतली व मला त्याच्या जीपमधून ब पाशी
आणले. दोघा सतघािं नी मला आत ीटवर ब वले. दरम्यान

Vertin च्या २ गोळ्ा आशाने माझ्या पोटात िकलल्या व पुिचा
स्पॉट येईपयंत मी थोडा ा ताळ्ावर आलो.
२ वाजता आम्ही धबधब्याला टा-टा केले. ाडे तीन वाजता
आम्ही निंतरच्या स्थळापाशी आलो - कालडी, आसद शिंकराचार्ण
यािं चे जन्मस्थान! आशाचे हे असतशय आवडीचे सठकाण. टू रला
सनघताना सतने इथे भेट आहे ना हे अनेक वेळा ूरजला
सवचारून खात्री करून घेतली होती. मला एकटे ोडून जायचे
सतच्या सजवावर आले, पण मी सतला माझी काही काळजी करू
नको अ े वारिं वार ािं सगतले. एका कमणचाऱ्याला माझ्याजवळ
ब वून घेतले, तेिािं कुठे ती उतरायला तयार झाली.
शिंकराचाऱ्यािं च्या बालपणीच्या
वण खाणाखुणा पाहून ती
लगबगीने परत आली. सतचे माधान झाले आहे याची मला
खात्री झाली व सतच्या तोिंडून मी वण हकीकत ऐकत ब लो.
ाडे पाच वाजता आम्ही कालडी ोडले व ात वाजता
कोचीनमध्ये िवेश केला. M. G. Road, Marine Drive या
सठकाणी गाडीतूनच िेरिटका मारल्यानिंतर एका आकर्णक
दु काना मोर ब उभी करून वां ना खरे दी ाठी जाण्याची
मुभा दे ण्यात आली. आम्हा दोघािं नाही खरे दीचे आकर्णण
न ल्यामुळे व अभय, तनुजा यािं नी खरे दी सनिून वज्यण केल्यामुळे
आम्ही ब मध्ये ब ून बाहे रची शोभा पहात ब लो.
कोची(न) खूप मोठे शहर आहे . त्या रात्री शहारुख खान एका
िचिंड मॉलचे (७ लाख चौ. िूट िेत्रिळ) उदघाटन करण्या

येणार होता, त्याचेच जागोजागी मोठमोठे िलक लागले होते. ९
वाजता आम्ही हॉटे ल “ समट” वर पोचलो.
त्या सदवशी मी दु पारपा ून काहीही खाल्ले निते, तरी पण
ारख्या करपट िे करािं नी व तोिंडाशी गुळमट भावनेने मला
अस्वस्थ केले होते. पोटाला काय झाले आहे ते कळत निते.
त्यामुळे मी रात्रीही ब्रेडसशवाय काहीही खाल्ले नाही. या अस्वस्थ
भावनेतच मी झोपलो. आसण रात्री १ ते दीड च्या दरम्यान मला
तीन जबरदस्त जुलाब झाले. वण पोट खरवडून कािल्या ारखे
ररकामे झाले. अनपेिीतपणे हा हल्ला झाल्याने वण कपडे खराब
झाले. आशा तर या वण िकाराने हादरून गेली, पण धीराने सतने
या वण िकाराला तोिंड सदले. और्धािं च्या सपशव्यािं तून सतने
“लोमोसटल” शोधून कािले व दोन गोळ्ा माझ्या पोटात
उतरवल्या. थोड्या वेळाने हा गळा िकार थािं बला व मला शािं त
झोप लागली. सबचारी आशा वण ाि िाई करून बऱ्याच
उसशरा झोपली. काळी सतने शैला, शोभा, त्यािं चे वसडल नाना व
ूरज यािं ना बोलावले व त्यािं ना हा िकार ािं गून ल्ला सवचारला.
ूरजने टू र अधणवट ोडून कोचीहून सवमानाने मुिंबईला व तेथून
पुण्याला जावे अ ा ल्ला सदला; तशी reservations करण्याची
व्यवस्था करण्याची तयारी दाखवली. बाकी मला सवचारूनच
सनणणय घ्यावा अ ा ल्ला सदला. नाही तरी १ वाजेपयंत काहीही
सनणणय घेण्याची घाई निती.
वण जण
काळच्या
स्थळदशणना ाठी गेले. आशा मी जागे होण्याची वाट पहात
थािं बली.

११ च्या ुमारा मला जाग आली. लोमोसटल मुळे व शािंत झोप
झाल्याने मला बरे वाटत होते. पोटातले वादळ पूणणपणे शािं त
झाले होते. आम्ही दोघािं नी चचाण केली व टू र चालू ठे वण्याचा
सनणणय घेतला. ऊन टाळायचे व चिावर दू र जाणे करायचे नाही
एविी काळजी घेतल्या काहीही त्रा होणार नाही याची मला
मनोमन खात्री वाटली. दोन वाजता मला ब मध्ये गळ्ािं च्या
बरोबर पाहून गळ्ािं ना मनापा ून आनिंद झाला. वां नी माझे
स्वागत केले व आमचा िवा
ुरू झाला. एक दु ष्ट् स्वप्न
िंपल्या ारखे वाटले.
सच. ौ. तनुजाला िोन करून माझ्या तब्येतीबद्दल व आमच्या
सनणणयाबद्दल मासहती सदली. सतला बरे वाटले व सतने िवा ाच्या
शुभेच्छा सदल्या. मी िार े खाल्ले निते; भूकही निती व
कालच्या ि िंगानिंतर मी असधकच ावध होतो.
२ ला आमचा मुन्नारचा िवा
ुरू झाला. जवळ जवळ दोन
ता ािं चा - १३२ सक.मी. चा हा िवा केरळचे ौिंदयण दाखवणारा
होता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सहरवेगार दाट जिंगल होते. ते
जिंगल खूप ुखद, डोळ्ािं ना आल्हाददायक गारवा दे णारे आसण
बघत रहावे अ े वाटले. मी माझा शीण व थकवा पूणणपणे
सव रून गेलो. It was all dark green all around, so
pleasing, so enlivening, so refreshing!
वाटे त एका हॉटे लमध्ये वां बरोबर मीही चहा व सबव्हिटे घेतली.
िथमच मला भूक लागली आसण काही खावे े वाटले. मुन्नार थिंड
हवेचे सठकाण, बऱ्याच उिं चीवर होते; रस्त्याचा शेवटचा टप्ा

वळणा वळणाचा होता. केरळमध्ये िथमच थिंडी वाजू लागली.
रस्त्यावर रहदारीही बरीच होती. आम्हाला कुलू मनालीची आसण
हररद्वार जोशीमठ रस्त्याची आठवण झाली. त ेच अरू
िं द,
वेडेवाकडे , चित जाणारे , वरून खाली बसघतले की अिंगावर
शहारे आणणारे ! केरळमध्ये सहमालयाची आठवण करून
दे णारे . मस्त मजा आली. एकच िरक होता; सहमाचलमध्ये गाडी
खाली को ळली तर सकमान गिंगेमध्ये मोि समळण्याची आशा
होती. इथे खाली नदी न ल्यामुळे दगडावर तुकडे तुकडे
होण्याचीच खात्री होती.
ाडे हालाच अिंधार पडला व
ाडे आठला आम्ही मुन्नारच्या हॉटे लजवळ पोचलो. तेंिा
चािं गलाच काळोख झाला होता.
हॉटे ल िार े दजेदार निते. खोल्याही अशा तशाच होत्या.
अस्वच्छ, छोट्या, जेमतेम डबलबेड मावेल एवढ्या! अथाण त Hill
Station ला मध्यम वगीय ज्येष्ठ नागररकािं नी यापेिा जास्ती
अपेिा करण्यात अथण निता. आमची खोली त्या मानाने बरीच
ोसयिर होती. इतरािं ना सजने चिू न वर तरी जावे लागत होते
सकिंवा सजने उतरून खाली जावे लागत होते.
पहाटे ४ वाजता माझ्या डाव्या पायाचा तळवा दु खू लागल्यामुळे
मला जाग आली. ता भर मी ती वेदना हन केली पण ती काही
कमी होण्याचे सचन्ह सद ेना. मग मी आशाला जागे करून
सतच्याकडून Iodex चोळू न घेतले व एक Combiflam गोळी
घेतली. ६॥ वाजता चहा घेतला. पोट ाि झाले, गरम पाण्याने
आिं घोळ केली, पाय चािं गला शेकला, खूप बरे वाटले.

८॥ वाजता बॅगािं ह हॉटे ल ोडले आसण “टे काडी” कडे
ियाण केले. वाटे त धाब्यावर शहाळे पाणी प्यालो. दु पारी १॥
वाजता आम्ही टे काडी या गावी पोचलो. या गावाला ३ नावे
आहे त: टे काडी, कुसमली, व पेररयार. लेकशोअर या हॉटे ल मध्ये
जेवण घेतले, थोडी सवश्ािं ती घेतली. इथल्या खोल्या चािं गल्या
होत्या - िशस्त, वण ोयीिंनी युक्त.
दु पारी ३ वाजता आम्ही म ाल्याच्या बागा (spices park)
पाहण्या गेलो. वेलदोडे , समरी, कॉिी यािं ची झाडे पासहली;
त्यािं ची छोटी िळे लहान बोरािं ारखी होती. पाकणमध्ये ौ.
आशाने हत्तीवरून िेरिटका मारला; हा नवा अनुभव सतला
गिंमतीशीर वाटला. परत येताना एका म ाल्याच्या दु कानात
बायकािं नी जिंगी खरे दी केली. ौ. आशानेही थोडीशी खरे दी
केली. ७ वाजता हॉटे लवर परतलो.
टे काडी हे तामीळनाडू व केरळ यािं च्या ीमेवर आहे . पेररयार
धरणाच्या पाण्यावरून या दोन राज्यात वाद उिाळला होता.
ीमा सहिं ात्मक होती.
ुदैवाने आमच्या भेटीच्या वेळी
वातावरण शािं त होते. रात्री ८॥ वाजल्यापा ून ौ. आशाचे पोट
थोडे सबघडले पण Lomotil च्या एक गोळीने ते ताळ्ावर
आले.
दु ऱ्या सदवशी लवकर उठून ७ वाजता आम्ही हॉटे ल ोडले.
ररिाने बोटराइडच्या जागी पोचलो. पे ररयार नदीच्या
Backwaters मध्ये आज आमचा नौकासवहार होता. सतकीटे
घेऊन, अिंगावर Lifejackets चिवून आम्ही नौकेवर चिलो.

पेररयार नदीचे पात्र खू पच सवशाल, रू
िं द होते. नदीच्या दोन्ही
सकनाऱ्यावर दाट, सहरवीगार जिंगले होती. केरळचे िस ध्द ौिंदयण
आमच्या मोर चौिेर प रले होते. कुठे पाहू आसण सकती पाहू
अशी अवस्था झाली. Periyar Wildlife Sanctuary व Tiger
Reserve अशीही या पयणटनस्थळाला नावे होती. केरळ,
तासमळनाडू, व कनाण टक या तीन राज्यािं च्या ीमािं ना ही नदी
स्पशण करत होती. या नदीचे लािं बवरचे दृश्य (long shots) मला
Jurassic Park मधील ुरूवातीच्या दे खाव्यािं ची आठवण
करून दे त होते. मी नु ता पहात होतो आसण माझे डोळे ते
ौिंदयण आकिंठ पीत होते व हृदयात ाठवत होते. काही लोकािं ना
वाघ सद ल्याचा भा होत होता, काहीिंना रानडु क्कर, तर
काहीिंना गवा. नदीच्या पात्रात आलेल्या पणणसवहीन झाडािं वरील
(snags) घरटी व त्यातील पिी हे च िक्त त्य दृश्य होते; बाकी
होते ारे भा ! मन ोक्त िोटो कािले. १॥ ता ाच्या या बेभान
नौकासवहारानिंतर आम्ही परत सिरलो. केरळला ुिंदर का
म्हणतात याची िसचती या दीड ता ाने सदली होती. Daffodils
या कसवतेच्या शेवटी Wordsworth म्हणतो:
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude.
त्याचे ित्यिंतर आजही मला होते.
१२॥ वाजता हॉटे लवर परतलो, जेवण केले, आसण ४ वाजता
अलेप्ीच्या सदशेने ियाण केले. वाटे त रबराचे मळे पासहले आसण
७॥ वाजता अलेप्ीच्या Hotel Prince मध्ये दाखल झालो.

बाकीचे खरे दी ाठी गे ले, आम्ही खोलीत ब ून रासहलो. जेवण
खोलीवरच मागवले. बुिंदी रायता आसण dessert िालुदा हा
बदल मस्त वाटला. गेल्या २/३ सदव ापा ून रात्री बदामाचे दू ध
खोलीवर येत होते, ते सपऊन झोपायला मजा येत होती. हल
luxurious होत होती.
रात्री परत पायदु खीने जागे केले. कालच्यािमाणेच iodex
चोळले व Combiflam घेतले आसण पहाटे ५ वाजता
हाउ बोटीने Backwaters Ride ाठी ज्ज झालो. हा
जलसवहार आता मुद्रातून होता. आधी खाडी व निंतर खुला
समिंदर अ े या ३ ता ािं च्या जलसवहाराचे स्वरूप होते. बोटीतच
न्ाहरी सदली गेली. ुरवातीचे खाडीचे पाणी गिू ळ आसण
तेलकट होते. पण मुद्रात सशरल्यानिंतर स्वच्छ व सनळे पाणी
सद ू लागले. बोटीत मी िारशी हालचाल न करता पडून
जलसवहाराची मजा घेत होतो. पाय थोडे थोडे दु खतच होते.
जलसवहार ११ वाजता िंपला. आम्ही खाली उतरून ब मधे
ब लो व कन्ाकुमारीचा िवा
ुरू केला. ामान आधीच
बरोबर घेतले होते. वाटे त एका ोसयिर सठकाणी लिंच घेतले. ५
वाजता आम्ही कन्ाकुमारीला पोचलो. दरम्यान पाय बरे च
दु खायला लागले होते. कष्ट्ाने पाय उचलत गािं धीभवनपाशी
आलो. वण जण ूयाणस्त पहायला गेले. मी मुद्रसकनाऱ्यावर
ब ून सन गणशोभा अवलोकन केली व हळू हळू हॉटे लकडे
पावले वळवली. खोली िारशी ोसयिर निती पण आम्ही
कुरकुर न करता सतचा स्वीकार केला. खोलीवर आल्यावर ौ.
तनुजाला िोन करून छोटा ा ररपोटण सदला. कमणचारी खूप
मदत करत होते, त्यामुळे पायदु खी ु ह्य झाली होती. दरम्यान

एक छोटे े नाटक घडले. नाना – शैला-शोभाचे वडील हरवले
होते; त्यािं ना शोधण्यात वेळ गेला. पण ते आधीच हॉटे लवर आले
होते व त्यािं ना तेथे पाहताच काळजी िंपली.
िंध्याकाळी पाय खूप दु खू लागले; Iodex चोळले,
Combiflam च्या दोन गोळ्ा घेतल्या, जेवलो आसण झोपून
गेलो.
काळी कन्ाकुमारीचे स्थळदशणन करायला वण जण गेले,
आम्ही खोलीतच ब ून रासहलो. १९७६ च्या भेटीत आम्ही
सववेकानिंद स्मारक आरामात पासहले होते; तीन ागरािं च्या
िंगमात हात पाय बुडवून विंदन केले होते; आजूबाजूला खूप
भटकलो होतो; कन्ाकुमारीचे अगदी जवळू न दशणन केले होते.
त्यामुळे पाय दु खत अ ताना परत ती पायपीट करायची आमची
इच्छा निती. थोड्या वे ळाने आम्ही खाली स्वागत किात येऊन
ब लो.
७॥ वाजता आमची मनापा ून ेवा करणारा एक कमणचारी
गणेश आमच्याजवळ आला व आम्हाला बाहे र घेऊन जायला
तयार झाला. त्याच्याबरोबर आम्ही बाहे र पडलो; कन्ाकुमारी
दे वतेचे अगदी जवळू न दशणन घेतले व मुद्राच्या कडे ला
अ लेल्या बाल्कनी मधून सववेकानिंद स्मारकाचे लािं बून दशणन
घेतले. गणेशशी गप्ा मारताना एक सवलिण मासहती समळाली.
तो मूळचा नैनी(ताल)चा. तो मुिंबईला स ने ृष्ट्ीत Assistant
Cameraman म्हणून काम करत होता. चािं गल्या चािं गल्या
सदग्दशणकािं च्या बरोबर त्याने काम केले; पण सतथल्या

वातावरणाला किंटाळला व केरळमध्ये कमणचारी म्हणून काम
करू लागला. त्याचा हा पूवेसतहा
ऐकून मला वारणा
बालवाद्यवृिंदाच्या शिंकरराव कुलकणींची आठवण झाली.
नवलाची गोष्ट् म्हणजे हा इसतहा त्याने आतापयंत कोणालाच
ािं सगतला निता. त्याने आमचे बरे च िोटो कािले. ूयोदय व
ूयाण स्त मुद्रातच सद णारे कन्ाकुमारी हे एकमेव सठकाण
अ ावे.
दु पारी २॥ वाजता आम्ही आमचे Tri Sea हॉटे ल ोडले व थेट
सत्रवेंद्रमची सदशा धरली. ६-३० वाजता आम्ही Hotel Dubai
Internatioal मध्ये चेक-इन केले. हॉटे ल नावा ारखेच छान
होते व आमची खोलीही मस्त होती - िशस्त, वण ोयीिंनी युक्त
व सलफ्टच्या जवळ, आठव्या मजल्यावर होती.
सत्रवेंद्रमचे पसहले िेिणीय स्थळ होते पद्मनाभ मिंसदर. त्याच्या
अिाट पुरातन खसजन्ामुळे ते ध्या गाजत आहे . त्याच्या बिंद
अ लेल्या दोन खोल्यािंमध्ये अजून सकती िंपत्ती दडलेली अ ेल
याचा लोक अिंदाज करत आहे त. लािं बून आम्ही त्या दोन खोल्या
पासहल्या. मिंसदर खूप ुिं दर आकर्णक होते. पण खूप गदीमुळे,
कपड्याच्या बिंधनामुळे व लॉकर ाठी मोठी रािं ग पाहून आम्ही
दशणनाचा नाद ोडला; ऊनही तापू लागले होते. पूवीच्या
अनुभवामुळे आम्ही ररि टाळले व ावलीत येऊन ब लो.
आतल्या बाजूला आम्ही निंतर जे म्युसझयम पाहण्या जाणार
होतो त्याच्या िरािं ड्यातच आम्हाला ब ायला छान जागा
समळाल्या. सतथे ब लेल्या युवकाने आमची श्ािं त अवस्था बघून

आम्हाला वारा घालायला ुरवात केली; थिंड पाणी मागवून सदले;
एविे च निे तर मिंसदरातून आलेल्या एका पुजाऱ्याकडून दे वाला
लावलेले चिंदन आमच्या कपाळी लावले. दे वाला वासहलेली िुले
आमच्या हातात सदली व आम्हाला भरपूर ि ाद सदला. हे वण
आमच्या ाठी करणारा युवक एक नायर - भगवान पद्मनाभ
यािं चा एक पुजारी होता. आम्हाला धन् धन् वाटले. भगविंतानेच
आमची वेदना ओळखून त्याच्या रूपाने आमचे माधान केले.
केरळमधले वण दे व अिंधारात अ तात. लािं बून त्यािं चे ओझरते
पु ट अव्हस्तत्व िक्त जाणवते. ता ता भर रािं गेत उभे राहून
आलेल्या आमच्या हिवाशािं पैकी एकालाही दे वाचे दशणन झाले
निते; आसण इथे दे वाने आम्हाला त्याच्या कपाळीचे चिंदन,
नैवेद्यातील ि ाद पाठवला होता.
गळे आल्यावर आम्ही म्युसझयम पासहले; काही खा निते.
त्रावणकोरच्या राजाच्या खाजगी मालकीचे, जमवलेल्या शस्त्रािं चे
व कपड्यािं चे ते िंग्रहस्थान होते. चालून चालून आम्ही खूप
दमलो होतो; ब पयंत परत चालत जावे लागले. हॉटे लवर आलो,
जेवण घेतले, आसण ता भर ताणून सदली. २॥ वाजता पुिचा
दौरा ुरू झाला. वाटे त Blossom Park नावाचा ामान्
बसगचा पासहला आसण ऊन अ तानाच ४॥ वाजता ुिस द्ध
कोवालम बीचवर येऊन पोचलो. ता भर आम्ही ावलीत
ब लो व ऊन कमी झाल्यावर बीचवर गेलो. तो एक छोटा,
आकुिंसचत, जोरात लाटा आत येईल अ ा बीच होता. गोव्याचे
सकनारे याच्यापेिा सकतीतरी लािं बलचक व आकर्णक आहे त.
थोडे िार िोटो कािले व आम्ही तो सकनारा
ोडला.
ररिावाल्यािं च्या आडमुठेपणामुळे आम्हाला चिावर अ लेल्या

ब पयंत जायला त्रा होईल अ े वाटत अ तानाच एका
गुजराती कुटुिं बाच्या मदतीमुळे आम्ही त्यािं च्या गाडीतून
ब जवळ पोचलो. शैला-शोभािं ना
ौ. आशाच्या गुजराती
व्यव्हक्तमत्वाचा िभाव पाहून आियण वाटले. सदव भर तब्येतीने
चािं गली ाथ सदल्यामुळे सदव चािं गला गेला.
रात्री गच्चीमध्ये छोटा ा गप्ािं चा, कमणचाऱ्यािं ना बसि ी दे ण्याचा
व सनरोपवजा जेवण्याचा कायणक्रम झाला; दु ऱ्या सदवशी
परतीचा िवा
ुरू होत होता; पत्ते, िोन्स यािं ची दे वाण घेवाण
झाली; भेटीची सनमिंत्रणे सदली गेली व वणजण स्वप्नमयी झोप
घेण्या रवाना झाले.
काळी ६ वाजता रे ल्वेने जाणाऱ्या वण हिवाशािं ना आम्ही
बाय बाय केले. आम्ही सवमानाने पुण्याला परत जाणार अ ल्याने
व आमची flight दु पारी ४ वाजता अ ल्याने आम्ही थोडा
आराम केला. राजू मॅनेजरने लिंच व टॅ क्सीची व्यवस्था केली
होती. दु पारी आम्ही हॉटे ल ोडले व सत्रवेन्द्रम सवमानतळावर
आलो. सवमानतळ छोटा होता पण स्वच्छ होता. सत्रवेंद्रम ते
बिंगलोर व बिंगलोर ते पुणे अशा दोन टप्प्प्यात िवा करून रात्री
११-४५ वाजता आम्ही पुणे सवमानतळावर उतरलो. सच. ुबोध
घ्यायला आला होता; त्याच्या बरोबर आम्ही घरी आलो आसण
केरळच्या ौिंदयणस्थळाची स्वप्ने पाहात सनद्राधीन झालो.

Tulip Festival, Seattle
२४ एसिल, शसनवार
कालपा ून थिंडावा कमी होऊ लागला. आज काळी तर चक्क
ूयाण निं उठवलिं. आज दु पारी tulip fields बघायला जायचिं होतिं.
Alexandra Dumas च्या Black Tulip या कादिं बरीचिं मी
शाळे त अ तानाच वाचन केलिं होतिं. त्यावेळेपा ून tulip बद्दल
माझ्या मनात खूप उत्सुकता होती. गेल्या अमेररका भेटीत आम्ही
tulip च्या बागा पाहायला आलो होतो त्यावेळी िक्त सपवळे
tulips पाहायला समळाले होते. त्यािं चा season आसण festival
अजून ुरू िायचा होता. कुणीतरी श्ीखिंडाच्या मेजवानीला
बोलवाविं आसण चमचाभर श्ीखिंडावर बोळवण करावी त िं झालिं
होतिं.
यावेळी आम्हाला उशीर झाला होता. स झन िंपला होता. अभय
भारतात जाताना ािं गून गेला होता - जमल्या जाऊन या, पाहून
या. त्यामुळिं सकतपत पाहायला समळे ल याबद्दल ाशिंकच होतो.
दु पारी २ वाजता आम्ही घर ोडलिं. आम्ही ४ मोठी, २ लहान एका गाडीत सनयमानिं ब ू शकत नितो. पण आगाशे कुटुिं ब
बरोबर येत अ ल्यानिं त्यािं च्या गाडीत माझी ोय झाली. Seattle
- Vancouver रस्त्यावर Interstate-5 वर उत्तर सदशेनिं आमचा
िवा
ुरू झाला. हवामान खरिं च छान होतिं. ६० मैलावरील
Skagit Valley spot वर आम्ही ३:३० वाजता पोचलो. शेतािं च्या
सदशेनिं वळतानाच लािं बवर तािं बडे -सपवळे पट्टे सद ू लागले आसण
आमची भेट िलदायी ठरण्याची खात्री वाटू लागली. थोड्याच
वेळात आम्ही शेतात पोचलो. लाल, सपवळ्ा, गुलाबी रिं गाच्या

tulip िुलािं ची मैलोिंमैल प रलेली शेते सिसतजापयंत पोचली
होती. मखमली गासलचे अथािं ग प रल्या ारखे दृश्य
breathtaking या शब्दाचा अथण दृष्ट्ािं त दे ऊन ािं गत होते.
आम्ही खरिं च भाग्यवान होतो. उत्सवाचा तो शेवटचा सदव होता.
दु ऱ्या सदव ापा ून ती िुलिं तोडली जाणार होती. एका बाजूला
Daffodils िुलािं ची प रलेली शेतिं पाहताना Wordsworth
च्या ओळी डोळ्ािं मोर नाचत होत्या Ten thousand saw I at a glance
Tossing their heads in sprightly dance …
I watched and watched but little thought
What wealth the show to me had brought !
िुलािं च्या शेतात मन ोक्त सहिं डल्यानिंतर आम्ही शेजारच्या
पाकणमध्ये गेलो आसण तेथील सन गण िंपत्ती पाहून चक्क वेडे
झालो. शेतात तीनच रिं गाची लयलूट होती - सपवळा, लाल आसण
गुलाबी. पण इथिं तर नवरिं गािं ची आसण त्यािं च्या सवसवध छटािं ची
उधळण होती. कुिंड्यािं मध्ये लावलेल्या िुलािं चे इथे िदशणन होते.
काळ्ापा ून पािं िऱ्यापयंत वण रिं गािं च्या छटा आसण त्यावर
काळ्ा पािं िऱ्या रे र्ािं ची अ िंख्य designs! एकाच िुलाच्या या
अगसणत varieties बघून मन ैरभैर झालिं. सकतीही पासहलिं तरी
माधान होत नितिं. जमेल तेवििं कॅमेऱ्यात ाठवून, परतताना
माना वळू न वळू न पाहत आम्ही नाईलाजानिं कािता पाय घेतला
आसण ८:३० वाजता घरी पोचलो. रात्रभर जागेपणी आसण
झोपेतही tulips चिं अवणणनीय ौिंदयणच आम्ही पीत होतो.

Lake Chelan
रसववार, ३० मे २०००
गेल्या खेपेच्या Orcas Island च्या आठवणी मनात घोळवत
आम्ही उभयता रात्री झोपलो होतो. सच. ौ. तनुजानिं तरी
बजावलिं होतिं - आपण पाण्याच्या आत जाणार नाही आहोत.
एका पवणतातील तलावाच्या भेटी ( Lake Chelan ) जात
आहोत. काठावरून हे ौिंदयण न्ाहाळायचिं आहे .
लौकर उठून, लौकर आवरून, आम्ही भाड्याच्या van निं
काळी १०:३० ला घर ोडलिं. दु तिाण ‘पाईन’ वृिाच्या
जिंगलातून वळणिं घेत जाणारा ुिंदर शुभ्र रस्ता मागिं पडत होता.
शहराच्या बाहे र पडल्यावर Highway 90 ला आल्यावर
अभयनिं गाडीचा वेग वािवला आसण आम्ही Snowqualmie
व्हखिंड ओलािं डली. एरवी व्हखिंडीतील रस्ता १००-२०० िुटािं चा
अ तो पण ही व्हखिंड तर ५० मैल होती. दोन्ही बाजूला उिं च उिं च
बिाण च्छासदत आसण जिंगलात गुरिटलेले Cascade पवाण चे कडे
आसण मधून वळणिं वळणिं घेत जाणारा रस्ता. आजूबाजूचिं
पवणतािं चिं ौिंदयण पाहाविं का रस्त्याच्या मनोहर वळणािं ना कवेत
घेणारा गाडीचा ु ाट आवाका पाहावा आसण डोळे समटू न धुिंदी
अनुभवावी - काही कळत नितिं. What was more
beautiful - the landscape or the ride ? एका सवलिण
ुखाची अनुभूती शरीराला जाणवत होती. िख्यात
Snoqualmie Falls जवळपा कुठे तरी होता आसण गेल्या
खेपेला बिाण त skating ाठी आलेल्या ३ तरूणािं चे दे ह इथेच
कुठे तरी गाडले गेले होते - शेवटपयंत ापडलेच निते. १९९७

ालच्या माचणमधील तो अपघात आम्ही वतणमानपत्रात वाचला
होता. सच. अभय, तनुजा आसण अिंजू २ मसहन्ािं पूवी बिाण तल्या
skating ाठी इथिं आले होते. अभयनिं ती जागा मला दाखवली.
िणभर मन शहारून गेलिं. अजूनही तेथे भरपूर बिण होतिं.
१ वाजता आम्ही Leavenworth या गावी आलो. हे एक
typical German गाव आहे . इमारती, चचे , रस्ते जमणन
गावा ारखे. अमेररकेत wagon मधून आलेल्या ुरवातीच्या
जमणन लोकािं नी इथे वस्ती केली होती म्हणे. ‘वनाची’ नदीच्या
दोन्ही काठावर व लेलिं हे छोटिं गाव अगदी लहान बाळा ारखिं
Cascade पवणतरािं गािं च्या कुशीत सव ावलिं आहे . नदीच्या काठी इथिं सतला Icicle म्हणतात - सतच्या अवखळ जलौघाकडे पाहत
आम्ही बराच वेळ थािं बलो. बरोबर घेतलेल्या उप्ीट व इतर
खाऊवर लिंचची भूक भागवली, गावात चक्कर मारली, िोटो
कािले, मुलािं च्या बरोबर आम्हीही mini train निं िवा केला
आसण ३ वाजता ते गाव ोडलिं. Essentiat नदीच्या काठानिं व
railway line च्या मािं तर रस्त्यानिं बराच िवा करत आम्ही ५
वाजता Lake Chelan जवळ आलो. एका बाजूनिं अध्याण
तलावाला वळ ा घालून िंध्याकाळी ५:३० वाजता आम्ही
तलावाच्या दु ऱ्या काठावरील Wapato Point या हॉटे लपाशी
पोचलो. आमचा flat/ condo निं. ७१५ आधी बुक केला होता.
हॉटे लमध्ये ामान ठे वलिं आसण तलावाच्या काठाकाठानिं आम्ही
बरे च चालत गेलो.
हॉटे लमधील आमचा फ्लॅट तलावाच्या अगदी काठावर, just 50
steps away होता. पाठीमागच्या दारानिं बाहे र पाय टाकला की

तो रे तीतच. जागा spacious; TV, fridge, tub bath,
cooking range, microwave, dishwasher; स्वयिंपाक
करण्याच्या वण भािं ड्यािं नी, ुख ोयीिंनी युक्त होती.
सच. अभय - तनुजानी ब्रेड, दू ध, केळी, डोनट् आणले.
उप्ीटाच्या मवेत या गोष्ट्ी आमच्या बुभुसित पोटात झपकन
लुप्त झाल्या. वण सदवे बिंद केले आसण चहाचे घुटके घेत आम्ही
व्हखडकीशी ब ून मोरचा तलावाचा ‘नजारा ’ पाहत ब लो.
गळीकडे सनस्तब्ध शािंतता, आकाशात ‘चिंद्र आहे ािीला’
आसण सनळ्ाशार पाण्याचा Lake Chelan मोर सवस्तीणण
प रलेला. It was a dream scene. थकलेल्या डोळयािं च्या
पापण्या समटू पाहत होत्या आसण या शािं त tranquil beauty निं
मोसहत झालेल्या पापण्या समटायला तयार नित्या. डोळ्ात
मोठा सवलिण िंघर्ण चालला होता. नाराज पापण्यािं ची केिा हार
झाली कळलिं नाही.
दु ऱ्या सदवशी काळी तृप्त मनानिं तलावाच्या काठी सहिं डलो,
शेजारच्या पाकणमध्ये सच. ारिं ग, रश्मीला भरपूर खेळू सदलिं.
दु पारी १ वाजता व्हखन्न मनानिं Lake Chelan ला ायोनारा
म्हटलिं आसण आम्ही परतीचा रस्ता धरला. Snowqualmie
Pass मधून जाताना िगाळ वातावरण सनमाण ण झालिं. धुकिं, िग,
जिंगल, बिण यािं च्या आक्रमणामुळे रस्त्यावर थोडा वेळ
terrifying beauty जीव झाली होती. Weekend च्या
परतीच्या traffic मुळे Highway 90 जॅम झाला होता. We
were literally inching our way home. ६:३० ला आम्ही
घरी पोचलो.

लेक Chelan स एटल पा ून पूवे
ुमारे १५० मैल अिंतरावर
आहे . Cascade पवणतात सहमनदीमुळिं सनमाण ण झालेला हा तलाव
१५०० िूट खोल, १५० मैल परीघ अ लेला, गोड्या स्वच्छ
पाण्याचा लािं बलचक प रलेला आहे . Boating, skiing वण
ोयी आहे त. काठावर व लेल्या गावाचिं नाव आहे Manson.

BON VOYAGE
Air India च्या जेट सवमानाने हवेत झेप घेतली, थोडा वेळ
अिंधारात चमचमणाऱ्या मुिंबईवर ते गोल सिरले आसण उत्तर
सदशेने त्याने आपला िवा
ुरू केला.
माझा हा पसहलाच सवमान िवा होता त्यामुळे एखाद्या लहान
मुला ारखे माझे कुतुहल चौक नजरे ने गळीकडे पाहत
होते, मेंदूत ाठवण्याचा ियत्न करत होते. बोररवलीहून टॅ क्सी
करून आम्ही वणजण - मी, ौ. आशा व सदलीप - हार
सवमानतळावर आलो. ौ. आशा व सदलीपला सवमानाचे उड्डाण
पाहता यावे म्हणून वरील डे कची सतकीटे घेतली व मी फ्रान्स
समत्रमिंडळाच्या ग्रुपमध्ये ामील झालो. चार जण ओळखीचे होते
पण बाकीचे वी जण महाराष्ट्र व गुजरात मधून वेगवेगळ्ा
सठकाणाहून आलेले अ ल्यामुळे अजूनही अपररसचतच होते.
पुण्याच्या फ्रान्स समत्रमिंडळातिे माझी आसण आणखीन सतघा
हाध्यायीिंची फ्रान्स भेटी ाठी सनवड झाली होती. सनघण्याआधी
पुण्याला आमच्या तीन समटीिंग्स झाल्या होत्या. गळ्ािं चा पररचय
करून सदला गेला होता. मी इिं व्हग्लशचा िोिे र अ ल्यामुळे
माझी लीडर म्हणून सनयुक्ती झाली होती. मिंडळाच्या िमुख
सनमणलाताई पुरिंदरे यािं नी आवश्यक त्या ूचना वारिं वार सदल्या
होत्या. काही उपयुक्त िंभार्णाच्या फ्रेंच भार्ेतील सटप्स त्यािं नी
आम्हाला सदल्या होत्या. शेवटच्या समसटिं गपयंत आम्ही एकमेकािं ना
Good Morning च्या ऐवजी Bon Jour आसण thanks च्या
ऐवजी Merci म्हणायला लागलो होतो. Travel Corner चे
िसतसनधी श्ी कारखानी यािं ना तर आम्ही सवद्याथ्याण ारखे छोटे

छोटे िश्न सवचारून भिंडावत होतो. मिंडळानेच आमचे वण
पा पोटण , व्हि ा, व हवाई सतसकटे बुक करायची व्यवस्था केली
होती. मी येताना लिंडनला थािं बणार अ ल्याने त्याचा व्हि ा
समळवण्या ाठी मला बरीच मेहनत घ्यावी लागली.
27 एसिलच्या मुिंबईतील शेवटच्या समटीिंगला पा पोटण व त्यावर
आवश्यक ते व्हि ाचे सशक्के मारलेले आमच्या ताब्यात दे ण्यात
आले. सतसकटे , परकीय चलन सवमानतळावर आम्हाला दे णार
होते. ३० एसिलच्या रात्री 1 मेच्या पहाटे दीड वाजता आमची
एअर इिं सडयाची फ्लाईट मुिंबईहून ुटणार होती. ३० एसिलला ९
वाजता आम्ही
वण सवमानतळावर हजर झालो. सतथल्या
हॉटे लमध्ये मिंडळाने आम्हाला ेंड-ऑि मेजवानी सदली. वण
कागदपत्र आमच्या हवाली केले. लीडर म्हणून मला काही खा
ूचना, मासहती व पत्रे सदली. १०:३० वाजता आम्ही check-in
ाठी आत सशरलो. काचेच्या पाटीशनमधून मी आशाला हात
हलवून बाय बाय केले. check in, boarding pass वगैरे
ोपिार आटोपून एक वाजता आम्ही सवमानाकडे जाणाऱ्या
ब मध्ये ब लो. आसण पिंधरा समसनटात सवमानात आमच्या
ीटवर येऊन ब लो. हवाई ुिंदरी ूचना दे त होती त्या आम्ही
एका स व्हन्सयर सवद्याथ्याण िमाणे लि दे ऊन ऐकत होतो. सवमान
पाण्यावर उतरण्याचा ि िंग आला तरच्या ूचना ऐकताना मला
धास्तीच ब ली होती. सतच्या ूचना तर मी माझ्या एका छोट्या
नोटबुकमध्ये सलहून ठे वल्या, म्हटलिं काय नेम! सवमानिवा ात
अ ा काही ि िंग येत अ ेल हे कधी मनातही आले निते,अ ो.

फ्लाईट ४० समसनटे उसशरा ुटली. डे कवर पाहत ब लेल्या
आशाला आमचे सवमान ुटलेले सद ले सकिंवा कळले की नाही
कोण जाणे. कारण सवमानतळावर खूप मोठमोठी अवािव्य
सवमाने उभी होती. दर ४-५ समसनटािं नी एखादे सवमान उतरत होते
अथवा उड्डाण करत होते.
ता ाभरात ज्यू चहा कॉिी सदली गेली, चॉकलेट टॉिीज
दे ण्यात आल्या आसण आम्ही आपल्या ीटवर आरामशीर
स्थानापन्न झालो. मला व्हखडकीजवळची ीट समळाली होती
त्यामुळे बाहे रचा दे खावा पाहता येत होता. सवमानातील मास क,
इयरिोन या वां ची टर ायल झाल्यानिंतर मी सवमानातील ओिर
हे ड किंपाटण मेंट हिवा ी या वण गोष्ट्ी पाहू लागलो आसण हज
एक गोष्ट् माझ्या लिात आली की आमच्या किातील
हवाई ुिंदरी माझ्याकडे जमेल त्यावेळी आडून,
मोरून,
जवळू न जाताना जरा असधकच जवसळकीने सनरखून पहात
होती. ती आकर्णक ुिंदर होतीच गोरी पान मोठे मोठे सपिंगट
डोळे , काळे भोर के ािं ची पोनी, मध्यम उिं चीची डपातळ छानच
होती. माझ्या लिात आल्यावर मी सतच्याकडे सनरखून पासहले.
सतने ह ून माझ्या नजरे ला िसत ाद सदला आता ती असधक
धीटपणाने माझ्याकडे पाहू लागली. कोण आहे ती माझ्या
ओळखीची नक्कीच निती. I was intrigued.
कैरो आल्याची घोर्णा झाली आसण माझ्या घड्याळात काळचे
आठ वाजत होते. कैरोला माझ्या शेजारचा हिवा ी उतरून
गेला. त्याच्या जागी कोणीच न आल्याने ती स ट ररकामीच
रासहली. चाळी समसनटािं नी सवमानाने कैरो ोडले व सजनेिाच्या

सदशेने िवा
ुरू केला. परत juice आसण या खेपेला Toffie
भरलेली ओिंजळ माझ्या मोर करत ती हवाई ुिंदरी शुद्ध
मराठीत मला म्हणाली, "तुम्ही मृणासलनी कुलकणीला
ओळखता का?" माझी स्मृती click झाली नाही. मी नाही म्हणून
मान हलसवली . समव्हिलपणे ह त माझ्या डोळ्ािं ना डोळे
सभडले सतने सवचारले, "सकलोिरवाडीची?" िणभर मिंदावलेली
माझी िज्ञा एकदम पेटली, "माझी बहीण?" स िंधू जोशी
लग्नानिंतर मृणासलनी कुलकणी झाली होती आसण आमच्या
सकलोिरवाडीत एका कारखाना सतचा नवरा नोकरीला होता.
ती माझ्या शेजारच्या ीटवर ब ली. एक मिंद गोड ुवा
माझ्या नाकात सशरला. ती खूपच ुिंदर होती. मोठे सपिंगट डोळे
माझ्यावर रोखून ती म्हणाली "मला ओळखलिं का? सनरखून
बघा आसण मग ािं गा." मला बरोबर पाहता यावे म्हणून ती
शेजारी उठून उभी रासहली. ह त ह त माझ्याकडे पहात
रासहली. पण मला ओळखीची खूण काही सद ली नाही.
नाईलाजाने " ॉरी नाही आठवत" म्हणून मी मान वळवली. ती
परत माझ्या शेजारी ब ली. "माझे नाव सशल्पा सशिंत्रे, मी तुमच्या
बसहणीची खा मैत्रीण, तुम्ही १९५९ ाली सकलोिरवाडीला
आला होता मला पाहायला. तुम्ही आमच्या घरी आला होता. मी
त्यावेळी P.D.Arts ला होते." "मी नाप िं ती कळवली?"
इतया ुिंदर पोरीला मी का नाकारले हे न कळु न मी न राहवून
सवचारले. "नाही, तुम्ही प िंती कळवली होती मी तुम्हाला
नाप िंत केले. तुम्ही आवडला नाहीत म्हणून निे . तुम्ही मला
खूप आवडला होतात. तुमचा पगार 120 रुपये िार कमी होता.
माझ्या मैसत्रणीिंनी ही मला सचडवले. "िक्त एकशे वी रुपये

तुझा िं ार क ा िायचा? या तुटपुिंज्या कमाईत? सनदान तीनशे
रुपये तरी हवा ग!" मला त्यािं चिं बोलणिं िंयुव्हक्तक वाटलिं आसण....
मी नकार सदल्याची रुखरुख सकतीतरी सदव माझ्या मनात
होती. आसण दोनच वर्ाणने मृणालने मला बातमी सदली सक तुमचिं
लग्न बडोद्याच्या एका मुलीशी झालिं. निंतर तीन मसहन्ािं नी तुम्ही
M.A. झाला आसण धुळ्ाला इिं व्हग्लशचे िोिे र झालात.
मृणालने मला सचमटा कािू न ािं सगतलिं , "सशल्पा माझ्या भावाचा
पगार दरमहा रुपये तीनशे आहे ." मी कपाळाला हात लावला.
मी माझ्या हाताने हातातोिंडाशी आलेलिं ुख लाथाडलिं होतिं. एक
ुिारा ोडून बराच वेळ सशल्पा गप् ब ून होती.
सजसनिा सवमानतळ जवळ आल्याची announcement झाली
आसण सशल्पा काही न बोलता उठून सनघून गेली. मी व्हखडकीतून
जीसनिाचा सवस्तीणण सनळाशार तलाव व त्यातील उत्तुिंग उडणारे
कारिं जे पहात ब लो. जीसनिाला उतरणाऱ्या लोकािं ची लगबग
िंपली. मी कुतूहलाने सवमानाच्या दाराशी जाऊन थािं बलो.
अनपेसितपणे सशल्पा माझ्याजवळ आली, माझा हात हातात
घेऊन सवमानाच्या बाहे र पडली. "चल, आपण कॅिेटे ररयात
जाऊन कॉिी घेऊया."
गुबगुबीत खुचीत ब ून कॉिी व कुकीज खाता-खाता सतने
सनवेदन ुरू केले. "त्यानिंतर तीन वर्ाण ने माझे लग्न झाले, माझे
वडील माझ्या लहानपणीच सनवतणले होते. माझे काका घरचे वण
पाहत होते. मी T Y मध्ये होते, बोरगावच्या जमीनदाराने मला
मागणी घातली. कमी पगारामुळे मी तुम्हाला नाकारले होते हे
काकािं ना मासहती होते त्यामुळे त्यािं नी या श्ीमिंत जमीनदाराला

होकार कळवला. मी ही आिे वेिे घेतले नाहीत. लग्नानिंतर हा
मसहन्ािं च्या आतच या लग्नाच्या बाबतीत मी पार ि ले आहे हे
माझ्या लिात आले. माझा नवरा व्य नी आसण कमालीचा
छिं दीििंदी होता. दारुड्या तर होताच पण बायकोपेिा बाहे रच्या
व्हस्त्रयािं मध्ये त्याला जास्ती र होता. िामण हाऊ वर त्याने एक
बाई ठे वली होती. आसण लग्नाची नवलाई िंपताच त्याचा रात्रीचा
मुक्काम सतकडे होऊ लागला. तमाशे आसण नाचगाण्याच्या
पाट्याण िामणहाऊ वर झडत होत्या. त्याचे हे छिं द अडवणारे
घरात कोणीच वडीलधारे माणू न ल्याने इस्टे टीवर डोळा
ठे वून अ लेला थोरला ावत्र भाऊ त्याला उलट उत्तेजन दे त
होता. मी त्याला एकदा बोलायचा ियत्न केला तर, "गुमान
आपल्या खोलीत ब ून राहायच, मास्तराच्या पोरीला
जमीनदाराचे जीवन काय मासहती अ णार?" काकािं ना "मला
घेऊन माहे री जा" अ ा सनरोप पाठवला तर त्यािं नी घरी न्ायला
नकार सदला. मला बाहे र जायचे स्वातिंत्र्य होतिं पण तेही मयाण सदत.
मी पुरती ि ले होते आसण अडकले होते.
एक रात्री बाहे र खूप आवाज येत होते मी बाहे र गेले आसण
पासहले, कुणीतरी माझ्या नवऱ्याला गाडीतून बाहे र काित होते.
त्याचा रक्तबिंबाळ दे ह पाहून मला घेरीच आली. दु ऱ्या सदवशी
कळलिं दारू सपऊन गाडी चालवत अ ताना एक टर क वर गाडी
धडकली होती. कार आसण टर क यािं च्यामध्ये त्यािं चा दे ह सचरडला
होता, जागीच मरण आलिं होतिं.पतीच्या िेमाचा काहीच अनुभव
न ल्याने मी बधीर मनाने या बातमीचा स्वीकार केला.
लोकािं च्या मोर मला शोक िदशणन कराविं लागत होतिं पण
अिंतः करणात मी ुन्न होते. या आकव्हस्मक मरणाने एक चािं गली

गोष्ट् झाली. ावत्र भावाचा इस्टे ट हडप करण्याचा मन ुबा
ि ला होता. पत्नी या नात्याने मी मालकीण झाले होते आसण तो
माझा आसश्त झाला होता.
माझ्या एका मैसत्रणीचा नवरा वकील होता त्याने मला या वण
िकरणात खूप मदत केली. वण कटकटी त्याने समटवल्या.
जसमनी, खेड्यातली घरे सवकून त्याचे पै े बँकेत गुिंतवले.
ािं गलीमधील छान े टु मदार घर, गुलमोहर कॉलनीतले, व
पन्ना लाखािं च्या गुिंतवणुकीवरील भरपूर व्याज या कमाईत मी
मजेत राहू लागले.
मृणालनेही ािं गलीला घर बािं धले होते व ती माझ्या जवळच
राहायला आली होती. तू वारणा नगरला आहे हे सतनेच मला
ािं सगतले. न रहावून मी एकदा मृणाल ह तुमच्या फ्लॅटवर
आले. तू पुण्याला परीिेच्या कामा ाठी गेला होता . आशा मला
खूप आवडली. ाधी रळ, सतचे तुझ्यावर खूप िेम होते. सतचा
का कोण जाणे मला जरासह हे वा, मत्सर वाटला नाही. तुझी मुले
तर मला िार आवडली. दोघी मुली ditto तुझ्या ारख्या, सपिंगट
डोळे रळ नाक, भरपूर के . अभय ुरुवाती दू र दू र
राह्यचा पण निंतर सम ळला . रसववारी आम्ही वारणा बझारला
भेट सदली. मुलािं ाठी भरपूर खरे दी केली. आयुष्यात िथम मी
माझ्या माण ा ाठी खरे दी करते आहे अ े मला वाटले, खूप
रमले मुलािं च्यात आसण आशाच्या
हवा ात. आधी
ठरवल्यािमाणे सतची एक श्ीमिंत मैत्रीण एविीच माझी मासहती
मृणालने आशाला सदली. दोन सदव ानिंतर सतथून सनघायचे
माझ्या सजवावर आले, माझे पाय तेथे घुटमळत होते, तुझी भेट

झाली निती तू चार सदव ािं नी येणार होता . 'परत लवकर या,
जास्त सदव या' हा िेमळ सनरोप हृदयात ाठवून मी बाहे र
पडले. आदल्या सदवशी वाद्यवृिंदाचा कायणक्रम पाहायला गेलो
होतो. अभयचे violin वादन व अिंजुची अनेक वाद्यािं वरील
िाई राहून राहून डोळ्ा मोर येत होते. मी मूखणपणा केला
न ता तर ही मुले माझी अ ती हा सवचार राहून राहून माझ्या
मनात डोकावून जात होता.
चार वर्ां नी मी M A झाले, पुणे युसनिस णटीचा फ्रेंच भार्ेचा
सडप्लोमा पूणण केला. १९७४ ाली मी Air India मध्ये अजण
केला व सतथे Air Hostes म्हणून माझी सनवड झाली. मला
आवडली ही नोकरी. गेले हा मसहने मी मुिंबई पॅरर लिंडन
फ्लाईट वर काम करते आहे .
सतचे सनवेदन िंपले आसण ती उठून सनघून गेली. सतच्या डौलदार
बािं ध्या कडे मी थोडावेळ पहात रासहलो. अध्याण ता ाने ती परत
माझ्याजवळ आली व माझ्याकडून सतने फ्रान्स दौऱ्याचे वण
वेळापत्रक घेतले, लिंडन मुक्कामाची मासहती घेतली, मुिंबईची
परतीची तारीख घेतली. या वण गोष्ट्ीिंची छोट्या वहीत नोिंद केली.
पॅरर आगमनाची अनाउन्समेंट झाली. त्याबरोबर मला पॅरर
मुक्कामात भेटण्याचे व मुिंबईला receive करण्याचे आश्वा न
दे ऊन दोन बोटे ओठावर ठे वुन, Bon Voyage असभवादन
करत सनघून गेली.
पॅरर ला फ्रान्स समत्रमिंडळाने आमचे आगमन किात जिंगी
स्वागत केले. मला मोठा पुष्पगुच्छ दे ऊन व इतर दस्ािं ना

गुलाब पुष्प दे ऊन मादाम Landormi यािं नी वां ची ओळख
करून घेतली व सदली. १५ जणािं चा माझ्या नेतृत्वाखालचा ग्रुप
२.३० वाजता पसहल्या केंद्राकडे मेझ स्टर ा बुगणकडे रवाना झाला
व दु रा 9 जणािं च सलयोन्झ कडे .
यानिंतर ४ आठवडे आम्ही कायणक्रमात, स्थासनक कुटुिं बाच्या
आदरासतथ्यात पॅरर दशणनात इतके गुिंतून गेलो की सशल्पाची
एकदासह आठवण झाली नाही. सतला मी पार सव रून गेलो.
31 मे ला आमचा फ्रान्स दौरा िंपला. फ्रेंच समत्र-मैसत्रणीिंना Bon
Voyage करून आम्ही लिंडनला आलो. माझ्या भावाचा समत्र
सत्रिंबक पाटील याने माझा ताबा घेतला. लिंडन, आ पा चा
परर र, शेक्ससपअरचे जन्मस्थान, StratFord on Avon,
ऑक्सिडण युसनिस णटी व खूप खरे दी उरकून आम्ही वारणा
नगरचे ४ जण मॅिंचेस्टर मागे डॉ. ुधाकर कोरे यािं चे पाहुणे
म्हणून सकल्मेरनॉकला गेलो. त्यािं चा पाहुणचार व िॉटलिंडचा
सहरवागार परर र, एसडिं बरो, ग्ला गो, अबरडीन ही High
Lands मधील शहरे , उत्तर मुद्रातील खाडी वरील ४ मैल
लािं बीचा पूल ओलािं डून आम्ही इिं व्हग्लश स्थापत्यशास्त्र पाहून
चसकत झालो. पाच सदव
कोरे दािं पत्याने आम्हाला वण
िॉटलिंडची, जॉनी वॉकर व्हििी ची Beers च्या
वण
िकारािं ची अनुभूती दे ऊन खूर् केले. रात्री गप्ा मारीत उसशरा
झोपायचे व पाचला उगवणाऱ्या ूयाण ला गुड मॉसनंग करत
सिरायला बाहे र पडायचे. अिरशः
सदव ातील 16 ता
गाडीच्या चाकावर घालवून आम्ही Sight Seeing करायचो.
आम्ही लिंडनला परत आलो.

14 जूनला आम्ही चौघािं नी लिंडन ोडले. मॉिो तेहरान मागे
मुिंबईला 15 ला आलो. ौ आशा, मुलािं नी माझे स्वागत केले.
दु ऱ्या सदवशी मला कॉलेजमध्ये नोकरीवर हजर िायचे
अ ल्याने आम्ही दु पारी लगेच ब ने वारणानगर ला रवाना
झालो.
कॉलेजमध्ये हजर झालो. दु दैवाने माझ्या वसडलािं च्या सनधनाचा
समरजेहून िंध्याकाळी िोन आला व पुिील पिंधरा सदव मी
कामात पार बुडून गेलो.
५ जुलैला फ्रान्स समत्र मिंडळाची बैठक होती. लीडर या
भूसमकेतून मी सनमणलाताईिंना वण अहवाल सदला. कारखानी
यािं नी बोलता बोलता हज एक बातमी सदली, "तुम्हाला
पॅरर ला घेऊन येणारे एअर इिं सडयाचे सवमान लिंडनला सहथ्रो
सवमानतळावर उतरताना त्याला अपघात झाला होता. ३७
िवा ी व एअर इिं सडयाचे चार कमणचारी मृत्यू पावले होते. एअर
होस्टे सशल्पा सशिंत्रे यािं चा त्यात मावेश होता"....
सशल्पाने मला पॅरर ला Bon Voyage म्हटले होते पण मी सतला
Bon Voyage म्हणावया सव रलो होतो.

Whale Watching
८
प्टेंबरचा Whale Watching चा अनुभव
ुखद
म्हणण्यापेिा थरारक व लिणीय म्हणून लिात राहील. महाराष्ट्र
मिंडळातिे गणेशोत्सवानिंतर ‘महा ागरात िचिंड Whale
माशािं चे दशणन’ ही सटर प आयोसजत केली होती. एका छोट्या
मध्यम आकाराच्या बोटीने
ुमारे ९० िवा ी पॅस सिक
महा ागरात खोलवर गेलो. माश्यािं च्या िचिंड दे हािं चे दशणन झाले
खरे ; पण िचिंड हे लकाव्यािं मुळे आम्ही जवळजवळ वणजण
ओकाऱ्या आसण मळमळणे यािं नी है राण झालो. भल्याभल्यािं चे
गवणहरण करणारी ही हल बोटीचे थोडा वेळ दवाखान्ात
रूपािं तर करणारी ठरली. Friday Harbour या बेटावर
उतरल्यानिंतर वणजण हळू हळू ताळ्ावर आले. गरमगरम
कॉिी पोटात गेल्यावर बरे वाटले. परत येताना मोठ्या िेरीतून
काहीच त्रा झाला नाही. वण पेशिंट मजेत खेळत होते.
आता आठवलिं की ािं गायला मजा वाटते; पण त्यावेळेला ३
ता ािं चे हे सदव्य क े िंपेल अ े झाले होते. Whale Watching
च्या ऐवजी Hell Watching म्हणाविं अशी झाली ही हल !

Vancouver
गेल्या तीन अमेररकन भेटीत हुलकावणी सदलेले िॅ न्कुिर या
खेपेला अनपेसितपणे घडले. दर खेपेला काही ना काहीतरी
अडथळा सनमाण ण िायचा व िॅ न्कुिर राहून जायचिं. एकदा तर
आम्ही चौघेजण व सच. ारिं ग वण तयारी करून गाडीनिं सनघालो
आसण आमच्या लिात आलिं की I94 Card INS कडिं
पाठवल्यानिं आमचे िवा ी कागदपत्र पुरे े निते. परत येताना
कॅनडा बॉडण रवर आम्ही दोघेजण अडवले जाण्याचा धोका होता.
या खेपेला मात्र जुलैमध्येच अभयनिं जाहीर केलिं की
ऑक्टोबरमधल्या एका Long Weekend ला आपण
Vancouver ला नक्की जाऊ. ित्यिात ऑगस्टच्या अखेरी
Long Weekend लाच आमची िॅ न्कुिर भेट झाली.
१ प्टेंबर रसववारी काळी ११ वाजता दोन गाड्यािं तून आम्ही वण
तयारी करून सनघालो. सच. अिंजूच्या गाडीत आम्ही दोघे होतो व
सच. अभयच्या ‘होिंडा’मध्ये बाकी
वण. I-5 Interstate
Highway निं गाड्या ु ाट ुटल्या होत्या. मध्ये एका Rest
Area मध्ये बरोबरीचिं काही व तेथील Free Cookies व कॉिी
पोटात ररचवून िे कर सदले व बरोबर १:३० वाजता कॅनडा
बॉडण रवर दाखल झालो. ुटीचा ीझन अ ल्यानिं गाड्यािं ची
बरीच लािं बलचक रािं ग व्हि ा वगैरे कागदपत्रिं तपा ून हद्द
ओलािं डण्या ाठी सतष्ठत उभी होती. आमचा निं बर येईपयंत अधाण
ता आम्ही गाडीत ब ून कािला. बाहे त असतशय ुिंदर अ ा
Peace Arch Park होता. सहरवीगार िशस्त सहरवळ व त्यावर
जागोजागी सवसवध रिं गािं च्या िुलािं ची असतशय आकर्णक जावट.
कॅनडा बॉडण रला लगेच लागून कॅनडाचा सतरिं गी ध्वज व त्यावर

मध्ये शािं सतसनदशणक Maple चे पान ( सबल्वदला ारखे सत्रपणी )
त्या त्या रिं गािं च्या िुलात प रला होता. बिंध Canada - US
रहद्द रिं गीबेरिंगी िुलािं च्या गासलच्यािं नी लगडली होती. हवेत
ुखद गारवा आसण रिं गािं ची ही रे लचेल दोन दे शािं तील गाि मैत्री
दाखवत होती. दोन्ही दे शािं च्या नागररकािं ना परस्परािं च्या दे शात
जाण्या ाठी Visa लागत नाही. २:३० वाजता आमच्या
पा पोटण वर
कॅनडाच्या
Immigration
असधकाऱ्यािं नी
Admitted म्हणून सशक्के मारले. ५ समसनटािं चे काम पण
गदीमुळे आम्हाला एक ता लागला.
रहद्दीवरील उिं च शुभ्रधवल Peach Arch ओलािं डून आम्ही
िॅ न्कुिरच्या परर रात सशरलो. िॅ न्कुिर हे British
Columbia या िािं ताचे िमुख शहर. इमारती, रस्ते, उपनगरािं ची
नावे सब्रसटश िभाव जाणवून दे त होते. िॅ न्कुिर बेट हे स्वतिंत्रच
भूिदे श आहे .
Indian Market मध्ये थोडीशी खरे दी व भारतीय जेवण ( खूप
सतखट ) करून पसहल्या िेिणीय स्थळाकडे मोचाण वळवला.
रू
िं द, स्वच्छ रस्ते, िचिंड Flyovers व िदीघण पूल हे िॅ न्कुिरचे
वैसशष्ट्ट्य आहे . Lions Gate Bridge अगदी हुबेहूब San
Francisco च्या Golden Gate Bridge ारखा िचिंड,
स्थापत्यशास्त्रातील आियण आहे . तो ओलािं डून आम्ही Capilano
Suspension Bridge कडे गेलो. २३० िुट खोलवर घळ,
सतच्या तळाला कॅसपलानो नदीचा िवाह व वर दोन्ही काठािं ना
जोडणारा ४५० िूट लािं ब अरू
िं द झुलता पूल. माण ािं च्या पायी
वदण ळीमुळे पूल ारखा हालत अ तो. मध्ये खोलगट, दोन्ही

बाजूला पीळदार लोखिंडी दोरािं नी वर ओिू न धरलेला हा पूल
लोखिंडी जाळीचा, पूणण ुरसित, दोन्ही बाजू ला १० िूट उिं च
लोखिंडी जाळी अ लेला, एका वेळी २-३ माण े चालू शकतील
एििाच ( अ ) रुिंद आहे . दोन्ही बाजूला धरलिं नाही तर ारखा
तोल जाण्याची भीती वाटते. पूल ओलािं डून पलीकडे जाईपयंत
जीव टािं गलेला अ तो. हा पूल ओलािं डणे म्हणजे एक सवलिण
आकर्णक धाड आहे . खरिं हास् पूल ओलािं डल्यावरच तोिंडावर
िुटतिं. तोपयंत नु ती धास्ती - केिा िंपतिंय हे सदव्य अशी
अधीरता.
पूल दोन्ही बाजूिंनी ओलािं डल्यानिंतर मुक्त मनाने कॉिी घेतली.
अमेररकेतील मूळचे रसहवा ी Native Americans (Indians)
यािं चे लाकडावरील कोरीव काम व रिं गकाम दाखवणारे उिं च
Totem खािं ब पसहले. Indians ना गरूड िार सिय व पसवत्र.
वण खािं बािं चा आकार व रिं गकाम गरूडाची िसतकृती दाखवणारे
होते.
रात्री ८ वाजता आम्ही आमच्या सनयोसजत Comfort Inn
हॉटे लमध्ये येऊन पोचलो. िवेशद्वारावरील कारिं ज्यािं नी Kings
Way वरील हे तारािं सकत हॉटे ल असतशय
ु ज्ज व
Comfortable वाटले. भूक िारशी नितीच पण उवणररत अन्न
पोटात िकलून गादीत को ळलो. गाद्या तशा मऊमऊ होत्या व
थोड्याच वेळात बॉडण रवरील िुलािं चा मुदाय, लायन्स गेट सब्रज,
कॅसपलानो झुलता पूल व Downtown िॅ न्कुिरची सवहिं गम
Skyline यािं ची स्वप्ने पाहत झोपेच्या कुशीत सशरलो.

दु ऱ्या सदवशी न्ाहारीनिंतर Stanley Park या ुिस द्ध बागेत
आम्ही सहिं डलो. मध्यभागी मोठा तलाव व भोवती Ring Road.
आम्ही दोघे १५०० पौिंड वजनाच्या, एका वेळी ५० िवाशािं ना
वाहून नेणाऱ्या लाकडी गाडीत ब लो. २ मोठे घोडे , ताकदवान,
धष्ट्पुष्ट्, मोठ्या जाड पायािं चे व खुरािं चे, गाडी ओिू न नेत होते व
जागोजागी अ णाऱ्या िेिणीय सशल्पािं चे, पुतळ्ािं चे, बागािं चे
वणणन Driver-cum-Guide करीत होती. ता भर ही घोडदौड
झाल्यानिंतर Prospect Point वरून आम्ही िॅ न्कुिरचे
Cinemascopic दशणन घेतले. एका बाजूला दू र प रलेला
िशािं त महा ागर, मोर िॅ न्कुिर बिंदरातील मोठमोठ्या बोटी,
Loading ची वाट पाहत अ लेले Sulphur चे सपवळे उिं च िीग,
पाठीमागे उिं च चित गेलेल्या टे कड्यािं च्या ात रािं गा, त्यािं च्या
उतारावर घरिं गळणारी, झाडािं च्या कुशीत सव ावलेली घरे ,
उजवीकडे Downtown िॅ न्कुिरच्या गगनचुिंबी इमारती व
त्यािं च्या अलीकडे Lions Gate पुलाची मनोहर कमान. अधाण
ता या दृश्याचे आकिंठ दशणन घेतल्यावर आम्ही आमची नजर
आवरती घेतली. वाटे वर Indica नावाच्या भारतीय हॉटे लमध्ये
जेवण घेतले व बॉडण रच्या सदशेने गाड्या वळवल्या. Canada US border वर अध्याण ता ात आमची
ुटका झाली.
मावळतीकडे वळलेल्या
ूयाण च्या िकाशात परत एकदा
पािं िरीशुभ्र Peace Arch व नयनमनोहर िुलािं च्या - पानािं च्या
रे लचेल बागािं चे ौिंदयण मनात ाठवून घेतले आसण ु ाट वेगाने
घरचा रस्ता धरला. रात्रीचे जेवण वाटे वरील Denny’s या
उपाहारगृहात घेतले व घरी येऊन थेट शयनगृहात सशरलो.

Shakespeare Festival
ही असवस्मरणीय भेट घडली १४-१५ प्टेंबरला. सच. अभयच्या
ऑसि मधील एक अमेररकन हकारी John Scarborough
दसिण ओरे गॉनमधील Ashland गावी राहतात. गेली सकत्येक
वर्े त्यािं च्या गावी िेब्रुवारी ते ऑक्टोबर शेक्ससपयरच्या नाटकािं चे
ियोग होतात. ोमवार ोडून ित्येक सदवशी एक नाटक, व
शसनवारी - रसववारी दोनदोन नाटके
ादर केली जातात.
स्थासनक कलाविंतािं बरोबरच अनेक नामविंत कलाविंत - राष्ट्रीय व
आिं तरराष्ट्रीय - या नाटकािं त भूसमका करण्या ाठी अहमहसमका
करतात. जॉनने आम्हाला ही नाटके पाहण्या ाठी त्यािं च्या घरी
राहण्याचे आमिंत्रण केले व आम्ही ते उत्सुकतेने स्वीकारले.
शसनवारी १४ प्टेंबरला Crater Lake हलीनिंतर Medford
मागे दु पारी Ashland मध्ये दाखल झालो. Scarborough
दाम्पत्य - जॉन आसण मागाण रेट आमची वाटच पाहत होते.
एका अमेररकन कुटुिं बाचे आसतथ्य त्यािं च्यात राहून अनुभवण्याचा
हा आमचा पसहलाच अनुभव होता. जॉनचा आमचा थोडा
पररचय झाला होता; पण मागाण रेट पूणणपणे अनसभज्ञ, अनोळखी
होती. गृसहणीची ओळख न ल्यामुळे आम्ही दोघेही थोडे े
सबचकत, बावरत त्यािं च्या घरात सशरलो आसण काही समसनटािं तच
मागाण रेटने सतच्या भारतीय चहाने आसण अन्नाने आसण
मनमोकळ्ा स्वभावाने आमचा िंकोच पूणण घालवला. भार्ेची
अडचण, िंिारािं चा वेगळे पणा आसण िथम भेटीचा बुजरे पणा
यावर मात करून आशा व मागाण रेट सदलखुला गप्ा मारणाऱ्या
मैसत्रणी झाल्या. इिं ग्रजी भार्ेचा िार ा गिंध न तािं नाही थोड्याच
वेळात िक्त आिं ग्लभासर्काशी चटकन मैत्री करण्याचे आशाचे

हे इिं गीत मला मोठे अगम्य आसण अद् भुत वाटते.
Communication
ाठी सतला भार्ेची अडचण कधीच
जाणवत नाही. Paula, Kate, Jennie आसण आता मागाण रेट त्यािं च्याशी नु ता कामापुरतेच निे तर चक्क गप्ा मारणे सतला
हज जमतिं. I admire her skill.
पसहल्या सदवशी रात्री ( शसनवारी ) As You Like It व दु ऱ्या
सदवशी ( रसववारी ) मूळचे इटासलयन English मध्ये रूपािं तररत
केलेले Saturday, Sunday and Monday ही दोन नाटके
पसहली. थकवा व किंटाळा आल्यामुळे रात्रीचे Winters Tale
रद्द केले व गप्ा मारत ब लो. जॉनना भारतीय दे वता, अध्यात्म
व सहिं दू िंिृती याबद्दल बरीच मासहती व आत्मीयता होती.
मागाण रेटही स्वभावाने बरीच सहिं दू सवचारािं ची होती. दारावरील
पडदे , बागेतील िुलझाडे , सहिं दू दे वतािं चे आदरणीय पाश्वणभूमीवर
ठे वलेले पुतळे व एकिंदर घराची जावट यामध्ये श्ीमिंतीचे
िदशणन निते; पण कलात्मकता, रस कता व पाहुण्याबद्दलचा
आदर जाणवत होता. घरात कुठे ही मद्य, मािं व स गारे टचा
मागमू
निता. Personal Library मध्ये भारतीय
सवर्यावरील आम्हाला ुद्धा सवलोभनीय, अिूप वाटतील अशी
भरपूर पुस्तके होती. दोन्ही सदव जेवण िंपूणण भारतीय पद्धतीचे
आसण चवीचे होते. घर Victorian पद्धतीचे व बाग िशस्त,
कलात्मक होती. दोन्हीही सदव जॉन व मागाण रेट दोघािं नीही
असतशय अगत्याने आमचे आसतथ्य केले. मुलािं ची जागा ४
गुबगुबीत व असतशय शािं त मािं जरािं नी घेतली होती. त्याच हक्काने
व मायेने. त्यािं ची नावेही मोठी गमतीची होती - मव्हल्लका, उमा,
Tobias आसण अमर.

ोमवारी काळी भरल्या पोटाने व तृप्त मनाने आम्ही दोघािं चा
सनरोप घेतला. Airport पयंत दोघेही पोचवायला आले होते.
परत एकदा छोट्या सवमानाने दीड ता िवा करून आम्ही
स ऍटलला परत आलो. अध्याण ता ात गाडीने घरी पोचलो. मनात
िेम व आत्मीयता अ ली तर भार्ा, दे श, िंिृती, सवचार यातील
भेद
ुखी जीवनाला छे द दे त नाहीत; हा आिं तरराष्ट्रीय
ामिंजस्ाचा आणखी एक अनुभव पाठीशी घेऊन आलो.

Crater Lake
शसनवारी १४ प्टेंबर रोजी काळी ७ वाजता एका छोट्या ५०
ीटर सवमानाने आम्ही स ऍटल ोडले व ८:२० ला मेडिोडण या
सवमानतळावर उतरलो. सच. अभयने Online भाड्याने घेतलेली
गाडी बाहे र पाकणमधे उभी होती. आम्ही गाडीत ब लो व बरोबर
घेतलेल्या न्ाहारीचा आस्वाद घेत ८० मैलावरील Crater Lake
च्या सदशेने सनघालो. िंबिंध िवा डोिंगराच्या माथ्याच्या सदशेने
Rogue नावाच्या नदीच्या काठाने होता. Rogue या शब्दाचा
अथण अवखळ, अ िंिृत, untamed अ ा आहे . एखाद्या
अनावर हुिं दडणाऱ्या जिंगली जनावरािमाणे ही नदी कधी
डोिंगरावरून उड्या मारत होती, कधी लािाच्या नळ्ािं ारख्या
अरुिंद मागाण ने झेपावत होती, तर कधी आजूबाजूच्या उिं च वृिािं ना
मुळाशी धक्के मारत अिरशः एक पायावर उभे रासहलेल्या
योग्यािमाणे क रत करायला लावत होती. एका सठकाणी तर
एक उिं च वृि सतच्या धक्क्यामुळे तोल गमावून सतच्यावरच
आडवा धाराशायी झाला होता. सतच्यावरील पूल उलट ुलट
ओलािं डत वर जात होतो. सतचे पात्र छोटे छोटे होत गेले व सतच्या
उगमस्थानाला - Diamond Lake ला मागे टाकताच सतचा
हिवा
िंपला. ६०-६५ मैलािं च्या या टप्प्प्याला म्हणूनच
Rogue Valley म्हणतात व Medford सवमानतळाला Rogue
Valley Airport म्हणतात.
डोिंगर उघडाबोडका सद ू लागला, झाडे सवरळ झाली, रस्त्याची
वळणे वािली. Fall चा रास्ता उजवीकडे गेला. रळ पुिे जात
शेवटचे वळण घेतले. गाडी एका मोठ्या पठारा ारख्या
भूिदे शावर आली. उजवीकडे एक मोठा गोल कठडा सद त

होता. आम्ही खाली उतरलो आसण कठड्यावरून खाली बसघतले
- Wow !
कठड्यापा ून खाली ुमारे १००० िूट खोलीवर एका िचिंड
नै सगणक गोल किईत (cauldron) अथािं ग सनळाशार जलाशय
प रला होता, त्याचे नाव Crater Lake ! डोळ्ात भरून
वाहणारी त्याची खा ीयत होती तो सनळा रिं ग. ६ मैल रुिंद, २०
मैल परीघ व पाण्याची खोली २००० िूट अ णारा हा गोलाकार
जलाशय सवलिण तेजस्वी सनळ्ा रिं गाचा होता. एििा दाट
सनळाशार रिं ग पूवी कुठे च पसहला निता. ूयणिकाशात तो
आकाशी सद त होता, तर दू रवर झाडािं च्या छायेत त्याचा रिं ग
दाट मोरपिंखी होता. सनळ्ा रिं गाच्या अनेक मनोहर छटा वाऱ्याने
उठणाऱ्या तरिं गत खुलत होत्या. भान हरपून पाहत रासहलो…
Wordsworth च्या अजरामर ओळी सजभेवर रें गाळू लागल्या I looked and looked, but little thought
What wealth the show to me had brought !
त्या ुिंदर, िचिंड नीरव शािं ततेत मती कुिंसठत झाली होती, बुद्धी
स्तब्ध झाली होती.
७८०० वर्ां पूवी ज्वालामुखीच्या स्फोटाने माझमा सशखराचे डोके
उडून गेले. वारिं वार झालेल्या स्फोटामुळे लािा, खडक, धूळ
उडून जाऊन एक खोल सववर (crater) तयार झाले. पाऊ ,
बिण त्यात
ाठून िचिंड खोल तलाव तयार झाला.
ज्वालामुखीच्या सववरातला तलाव म्हणून नाव पडले Crater

Lake. पाण्याची अथािं ग खोली व आतील घनदाट जिंगल यामुळे
हा सवलिण मनोहर सनळा रिं ग पाण्याला िाप्त झाला आहे अ े
म्हणतात. पाण्याभोवती मोठा वतुणळाकार घ रता कडा आहे .
आत उतरता येत नाही, उतरू दे तही नाहीत. वरून १००० िूट
दू रीवरून, बािं धीव कठड्यावरूनच पाहावे लागते. ४४००
वर्ां पूवी झालेल्या आणखी एका उद्रे काने तळाचा थोडा भूिदे श
वर आला व तलावात छोटे े बेट सनमाण ण झाले. त्याचे नाव आहे
Wizard Island. तलावाच्या भोवती गोल रस्ता आहे - Rim
Road.
सकतीतरी वेळ पासहलिं तरी तृप्ती होत निती. दोन ता
कठड्यावर वेगवेगळ्ा सठकाणी ब लो, जमेल तेििे सिरलो,
सनळ्ा रिं गाला कॅमेऱ्यात ाठवण्याचा िया केला आसण शेवटी
नाईलाजाने तलावाला ‘ ायोनारा’ म्हणत परतीचा िवा
धरला. परतताना २-३ सठकाणी थािं बून Rogue नदीचे सवहिं गम
अवखळ पात्र पासहले, पाण्यात हातपाय, तोिंड धुवून घेतले आसण
Medford मागे Ashland मध्ये शेक्ससपयर महोत्सवा ाठी
आलो.

Ocean Shores, Quinault
२६ जुलै, २००६, बुधवार
आधी ठरवल्यामुळे केट, माटी काळी ८:३० वाजता आपली
गाडी घेऊन आले आसण आम्ही उभयता रश्मीला बरोबर घेऊन
सनघालो. १० वाजता आम्ही Fort Lewis या ैसनकी ठाण्यावर
पोचलो. माटी अमेररकन आरमाराचा सनवृत्त असधकारी
(Veteran) अ ल्याने आम्हाला या िंरसित सठकाणी िवेश
समळाला. सतथल्या ड्युटी-फ्री, वलतीच्या दराच्या दु कानात
आम्ही थोडी खरे दी केली; केदार ाठी $१० चिं wristwatch,
रश्मी ाठी Hairbrush घेऊन आम्ही Pacific Beach Resort
मध्ये दाखल झालो. Ocean Shores हे पॅ स सिक
महा ागराच्या सकनाऱ्यावरील एक ुिंदर लोकसिय स्थळ आहे .
लािं ब, ुरसित सकनारा; बारीक रे ती व पायाशी लसडवाळपणे
घुटमळणाऱ्या लाटा यामुळे बारमाही दयाण िेमीिंची इथे वसहवाट
अ ते. हॉटे लच्या व्हखडकीतून थोडा वेळ ागराचे मनोहर दशणन
घेऊन गादीवर लविंडलो.
५:३० ते ६ मी व रश्मी दोघािं नी हॉटे लच्या स्पाचा गरम पाण्याचा
अिंगभर शेक घेतला; खूप बरे वाटले. दरम्यान केट व माटी
जवळच अ लेल्या Aloha Reservation मध्ये Red Indian
कुटुिं बाशी आमची भेट ठरवायला गेले.
अमेररकेचे मूळ रसहवा ी Red Indians (कोलिंब ने त्यािं ना
सदलेले नाव) युरोसपयन आक्रमणामुळे पराभूत झाले. सब्रसटश,
फ्रेंच, डच, स्पॅसनश या व ाहतवाल्यािं नी अमेररका पूवेकडून

(अटलािं सटक महा ागर) पसिमेकडे (पॅस सिक महा ागर)
पादाक्रािं त केली. Red Indians ना त्यािं नी दे शभर ठरासवक
सठकाणी राहण्याच्या वण ोयीनीिं युक्त अशा राखीव जागा Reservations उपलब्ध करून सदली. त्यािंच्या ाठी स्वस्त
खाणेसपणे व भरपूर दारू समळण्याची ोय केली. आयते
ऐर्ारामी जीवन समळाल्यामुळे अमेररकेचे हे मालक वैर सव रले
व आळशी जीवनात दिं ग झाले. केटचा काही रे ड इिं सडअन्सशी
चािं गला पररचय होता. मला त्यािं ना पाहायचे होते, भेटायचे होते,
गप्ा मारायच्या होत्या, म्हणून ही भेट.
रात्री १०:३० वाजता सटपूर चािं दण्यात आम्ही बीचवर एका
वळणावर काही रे ड इिं सडयन्स सगटार वाजवत व गात होते.
आम्ही तेथे गेलो. केटने मसलणन व सतचा पती यािं च्याशी ओळख
करून सदली. दोघेही आधुसनक अमेररकन वेर्ात, इिं व्हग्लशमध्ये
व्यवव्हस्थत बोलत होते. माझी थोडी सनराशा झाली. अमेररकेतील
हे आसदवा ी, सचत्रामध्ये , स नेमामध्ये पासहल्यािमाणे ते अधाणवृत
(half-naked), डोयावर उिं च सप ािं चे मुकुट घातलेले, उिं च
अशा त्यािं च्या आकृती मी अपेसित होतो; पण हे तर सनळ्ा जीन्स
व शटण घातलेले, अस्खसलत इिं व्हग्लशमध्ये बोलणारे आधुसनक
अमेररकन होते. त्यािं च्याशी आम्ही गप्ा मारल्या. मी जी अपेिा
केली त े रे ड इिं सडयन्स त्यािं चे टोळी नायक अ तात व वर्ाण तून
१-२ वेळा त्यािं चे असधवेशन अ ते त्यावेळी ते या वेर्ात
मारिं भाने येतात. गरूडाची सप े त्यािं ना पसवत्र वाटतात व ही
सप े डोयावरील टोपीत खोचून ते मारिं भात येतात. वण
ाधारण रे ड इिं सडयन्स इतर अमेररकन लोकािं ारखेच सशकलेले
आहे त व आपल्या व ाहतीत ते त ेच राहतात. Merlin व सतचा

पती आमच्याशी असतशय ौजन्ाने वागले, बोलले; आमच्या
शिंकािं ची उत्तरे मनमोकळे पणे सदली; bonfire करून थिंडगार
वाऱ्यात आम्हाला ऊब सनमाण ण करून सदली; सगटारवरील िंगीत
ऐकवले. थोडयात ते रे ड इिं सडयन्स होते पण americanised
होते. They were no doubt good-natured and polite.
रात्री १:३० वाजता आम्ही खोलीवर परत आलो.
२७ जुलै; गुरूवार

Merlin ने आज आणखी काही रे ड इिं सडयन्सशी आमची भेट
घडवून आणायचे ठरवले होते. त्यािमाणे Windjammer
हॉटे लमध्ये ब्रेकिास्ट घेऊन आम्ही पाचजण Aloha
Reservation (of Quinault Indian Nation) कडे गेलो.
Fred, Merlin, Philip Merlin आसण आणखी ५-६ जण
आमची वाट पाहत होते. आमच्या अपेिेतील एकही रे ड इिं सडयन
त्यािं च्यात निता; वण अमेररकन होते. गप्ा मारल्या, त्यािं ची
व ाहत सिरून पसहली. एका स्थळाने आम्हाला स्तिंसभत केले Quinault नदीचा पॅस सिक महा ागराशी झालेला िंगम !
आम्ही आतापयंत छोटे मोठे िंगम पसहले होते; सववेकानिंद
स्मारकाजवळ अरबी मुद्र, बिंगालचा उप ागर व सहिं दी
महा ागर यािं चा सत्रवेणी िंगम अनुभवला होता. पण नदीचा
महा ागराशी िंगम, हे एक अनोखे दृश्य होते. चालत चालत
आम्ही नदीच्या मुखाशी गेलो. काही िूट अिंतरावरून आम्ही ते
मीलन पसहले. पॅस सिक आडवा प रलेला होता आसण सवशाल
Quinault त्याच्यामध्ये अलगद सवलीन होत होती.

Philip ने खुला ा केला - रे ड इिं सडयन्स पूणणपणे अमेररकन झाले
आहे त. आपली िंिृती, वेशभूर्ा, भार्ा, पद्धती वण ोडून
सदल्या आहे त. वर्ाण तून एकदा त्यािं चे असधवेशन भरते. त्या
सठकाणी ते पूवीचा वेर्, खाणेसपणे, िंिृती व्यक्त करतात;
समरवणुकीने सिरतात. त्यािं चा राजा पूवीच्या वण थाटामाटात ३
सदव भर राहतो. ऑगस्ट ५ ला पुिील वर्ी Auburn (Seattle
चे उपनगर) मध्ये पुिील असधवेशन भरणार आहे . आम्हाला
त्यािं नी अगत्याचे आमिंत्रण सदले. सनरोप घेऊन आम्ही हॉटे लवर
आलो.

Jasper National Park ( Alberta )
३१ ऑगस्ट ते ५ प्टेंबर २००० हे हा सदव आम्ही माझे थोरले
भाऊ व वसहनी Alberta मध्ये St. Albert येथे राहतात
त्यािं च्याकडे गेलो होतो. जवळच अ लेल्या Edmonton या
राजधानीच्या शहरात आम्ही दोन सदव सहिं डलो. तेथील West
Edmonton Mall हा िचिंड ुपरबझार पसहला. ८०० हून
असधक सवसवध वस्तूिंची दु काने, मुद्रा ारखा बीच, लाटा
अ लेला सवशाल swimming pool, roller coaster, giant
wheel अशा अनेक ाह पूणण rides अ लेला Fantasy
Land ! पाणबुडी, Dolphin Show अ लेला पाण्याचा िवाह,
िंबिंध बाजारामध्ये मध्यभागी खेळवलेली अनेक िकारची
कारिं जी यािं नी युक्त अ ा हा दोन मजली िचिंड बझार एक
मय भाच होती. रोज ६-७ ता यािमाणे दोन सदव पाहत
होतो नु ते.
Edmonton ोडण्याच्या आधल्या सदवशी आम्ही काळी
लवकरच उठून एका असवस्मरणीय सठकाणाच्या भेटी गेलो.
भावाने मुद्दामच काहीही मासहती न दे ता ‘जरा थोडिं सिरून येऊ
’अ िं म्हणून आम्हाला बाहे र कािलिं.
कॅनडाच्या पसिम आसण उत्तर भागात बिाणचिं ाम्राज्य आहे .
Rockies या पवणतराजीतील सशखरे कायम बिाण च्छासदत
अ तात. वर्णभर ाठलेला बिण उन्हाळ्ात थोडािार सठ ूळ
होतो आसण बिाण चे कडे खाली को ळू न सहमनद्या ( glaciers )
वाहू लागतात. येथील वण शेकडो तलाव अशा सहमनद्यािं पा ून

तयार झालेले आहे त. अशा अनेक िचिंड सहमनद्या या पवणतात
आहे त. त्यािं चे दशणन घडवणारा; जिंगले, पवणतातील
ुिंदर
नागमोडी रस्ते, तलाव, बिाण च्छासदत सशखरे यािं नी भरलेला एक
ुिस द्ध पाकण - Jasper National Park पाहायला आम्ही
चाललो होतो. नावाचा बोडण पासहल्यावर मग आमच्या लिात
आलिं आसण आम्ही उत्साहाने व्हखडकीच्या बाहे र पाहू लागलो.
एक
ुिंदर छोटा धबधबा, Mt. Edith Kevil नावाचे
पवणतसशखर, सहमनदी व तलाव यािं नी रोमहर्णक केलेले एक
सठकाण कायम लिात राहील अ े होते.
दोन सशखरािं च्या मधल्या पोकळीत िचिंड बिण
ाठलेले होते.
पूवी तेथील बिण वारिं वार खाली को ळू न खाली एक मोठा तलाव
तयार झाला होता. त्या तलावाचा पृष्ठभाग बिाण च्या िचिंड
दगडािं नी माखलेला होता. आजूबाजूला सवतळलेल्या बिाण तून पाण्यातून छोटीछोटी झुडुपिं तोिंड वर काित होती. दरवर्ी
बिाण चा हा िचिंड कडा खाली को ळू न ारा परर र बिाण खाली
गाडला जाई व अल्पमुदतीच्या उन्हाळ्ात सवतळलेल्या बिाण त
ही झुडुपिं तोिंडिं वर काित. जीवनमरणाचा एक सवलिण िंघर्ण
who wins या सजद्दीनिं इथिं चालला होता. मोर डोिंगरावरला
िचिंड बिण मृत्यू ारखा ‘आ’ वा ून खाली पडण्या ाठी
आ ु ला होता आसण खाली छोटीछोटी झुडुपे वाऱ्यावर डोलत
होती - सजविंत, ह री. एकाच दृसष्ट्िेपात जीवनमृत्यूचे हे
ािात्कारी दशणन सवलिण िभावी आसण पररणामकारक होते.
आम्ही थक्क होऊन ही savage beauty पाहत होतो. पाहवत
नितिं तरी पाहत होतो - मिंत्रमुग्ध होऊन, चुपचाप. आमच्या
दे खत कड्याचा एक भाग कडकड आवाज करीत खाली

को ळला आसण त्यानिं आम्हाला अद् भुत भयानक स्वप्नातून जागिं
केलिं.
जातायेता ९०० सकलोमीट णचा हा िवा
ाथणकी वाटत होता.
काळी ८ ला घराबाहे र पडलेलो आम्ही रात्री ९ ला घरी परत
आलो. भारावलेले, शािं त आसण सवलिण िंतुष्ट् !
अल्बटाण मधे अजून पाहण्या ारखिं खूप होतिं - तेलाच्या,
कोळशाच्या खाणी; वाळू तून तेल कािल्यानिंतर रासहलेले रे तीचे
िचिंड िीग; Calgary हे सन गण मृद्ध शहर; Lake Louis चा
आठवडाभर झुलवणारा, भुलवणारा परर र; ७ सशखरे आसण
त्यािं ना कुशीत घेणारा सवस्तृत सनळाशार Leman Lake - ारा
Rockies पवणतच जागोजागी आपल्या भीर्ण ौिंदयाण चिं िदशणन
उघडून ब ला होता - सकती सकती पाहाल ?!

अमेररकेतील काही छोट्या

हली

१९९६ ते २००२ या काळात आम्हा उभयतािं च्या अमेररकेला
खूपच भेटी झाल्या. या कालावधीतच आमच्या आजूबाजूच्या
िेिणीय स्थळािं च्या हली झाल्या आसण त्या काळात आमचा
मुक्काम Seattle येथे होता.
स्पे

नीडल ( Space Needle )

१९६७ ाली Seatlle येथे जागसतक सवज्ञान पररर्द झाली. त्या
सनसमत्ताने उभारलेले हे ुळया ारखे उिं च टोकदार सशल्प
Seattle चे मानसबिंदू (icon ) झाले आहे . इथे अ णाऱ्या बऱ्याच
िंस्था उदा. महाराष्ट्र मिंडळ आपल्या कागदोपत्री
व
पत्रव्यवहारात या सचन्हाचा सबरुद म्हणून गौरवाने उल्लेख
करतात. या सशल्पाजवळ अ लेले पॅस सिक ेंटर, सवज्ञान
पररर्दे ाठी ुरू केलेली मोनोरे ल व निंतर उभारलेले I-max
theatre या वां चे हे एकसत्रत पयणटन स्थळ झाले आहे .
शसनवारी-रसववारी पयणटकािं ची व शाळे तील सवद्याथ्यां ची येथे एक
सदवशी वनभोजना ारखी (सपकसनक) गदी अ ते. बऱ्याच वेळी
आम्ही इथे ज्ञान व करमणूक यािं चा एकसत्रत आनिंद घेतला आहे .
काळी 520 Freeway ने DownTown Seattle मध्ये
यायचे, पसहली भेट Space Needle ला, सलफ्टने वर जायचे,
वरच्या १० पायऱ्या चिू न गेल्यावर गोलाकार मिंचावर जायचे,
आजूबाजूचा स एटल नगरीचा व िशािं त महा ागराचा सवहिं गम

आ मिंत पहायचा, अध्याण -पाऊण ता ानिंतर खाली उतरायचे.
पॅस सिक ेंटरमधील वैज्ञासनक गमतीजमती, िदशणने पहायची,
शेजारीच अ लेल्या म्युसझकल िाऊिंटनचे िंगीत व तुर्ार
ऐकत, अिंगावर घेत ब ायचे, आजूबाजूच्या स्टॉल्सवरून
खाण्याच्या वस्तू आणून लिंच करायचे अ ा पसहला अधाण अिंक
(first half) घालवायचा. अमेररकेतील ित्येक पयणटन स्थळी
पुरे े चौकोनी टे बल-खुच्याण ेट अ तात. सजथे ब ून खाता सपता
येते, Use Me कचरा पेटीत कचरा टाकता येतो. पाण्याच्या व
ि ाधनाच्या ुसवधा हज उपलब्ध अ तात. त्यामुळे या एक
सदवशी हली सवनाकष्ट्, आनिंददायी होतात. आम्ही ित्येक वेळी
४ वाजता I-Max सथएटरमधला स नेमा पाहून हलीचा मारोप
करत अ ू. काही वेळा मोनोरे लमध्ये सिरायचे, कधीतरी
जवळच्या Pier माकेटमध्ये िेरिटका मारायचा. या
माकेटमध्ये स्थासनक कलाविंतािं ची पेंसटिं ग्स, धातूच्या कलाकृती
पहात सहिं डायचे, आवडल्या भारतीय पद्धतीने सकमतीचा ौदा
करायचा, पटलिं तर घ्यायचिं, नाही तर पुिे रकायचे. रात्री ८८.३० पयंत घरी यायचिं. पासहलेल्या गोष्ट्ीिंवर गप्ा मारायच्या
आसण झोपायचिं. अमेररकेत शसन-रवी ुट्टी अ ल्यामुळे बहुतेक
दर शसनवारी-रसववारी आम्ही आटोपशीर हलीला जात अ ू.
त्यात अन् काही पयाण य न ल्या Space Needle वणमान्
पयाण य अ े.
माऊिंट रे सनयर ( Mt Rainier )

Seattle ला दु रा एक सदव
हलीचा हज ुलभ पयाण य
म्हणजे माउिं ट रे सनयर. हे रॉकीजमधले १५००० िूट उिं च अ लेले
पवणत सशखर Seattle चा दु रा मोठा landmark आहे . त्याच्या
दै व बिाण च्छासदत सशखराचे दशणन स ऍटल मध्ये कुठूनही होते.
उन्हात चमकणाऱ्या त्याच्या बिाण च्छासदत टोकामुळे लोक
त्याला लोण्याचा गोळा म्हणतात. शहरापा ून केवळ ८० मैल दू र
अ लेले पयणटनस्थळ स एटल-वास यािं चे खूप लाडके आहे .
शहरातील शौकीन युवक-युवती दर रसववारी या सशखराची वर
चिू न िर करतात.
आम्ही दोघािं नी ४/५ वेळा या पवणताची हल केली आहे .
त्यापैकी दोन लिात आहे त - एक चौधरी जोडप्याबरोबर, दु री
अभय व ीमा यािं च्याबरोबर. आम्ही पसहली हल केली
नेहमीच्या रस्त्याने, आम्ही वर चिलो जाताना नारद धबधबा (हो
आपले नारदमुनी ) पासहला, आपल्याकडील गोकाक
धबधब्याइतकी त्याची उिं ची आहे पण रुिंदी जेमतेम १०० िूट
आहे . चित चित आम्ही Paradise Point पयंत गेलो. सतथून
पुिे चि अवघडच आहे . सतथे अ लेल्या हॉटे लमध्ये आम्ही
जेवण घेतले, सहरवळीवर आडवे पडलो. ४ वाजता आम्ही
पासकंगपाशी आलो आसण िंध्याकाळी ६.३० वाजता घरी आलो.
ही आमची हल १९९६ ाली केिातरी झाली.
९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी झालेली आमची रे सनयरची हल
वाण त रोमहर्णक झाली. आमची थोरली कन्ा ीमा स ऍटलला
आली होती. आम्ही दोघे, ती व अभय अ े चौघेजण आम्ही
काळी ९.३० वाजता अभयच्या होिंडाने सनघालो. नेहमीच्या

पायथ्याच्या, Paradise पॉईिंट जवळ गेलो तर कळले की
नेहमीचा रस्ता काही कारणाने बिंद होता. नारद आमच्यावर
रु ला होता. पण अभयने रे सनअरच्या पाठीमागे Sunrise
पॉईिंटवर आम्हाला नेले. रस्ता वळणावळणाचा घनदाट
जिंगलातून बराच लािं ब - दोन ता ाचा - होता. Sunrise पॉइिं ट वर
पोचलो आसण जो दे खावा पासहला त्यािं नी आमच्या डोळ्ाचे
पारणे सिटले. Sunrise पॉइिं ट एखाद्या पठारा ारखा, पवणताच्या
पाठीमागे िेिणीय पॉईिंट होता. आम्ही गाडीतून उतरलो आसण
थक्क होऊन पाहत रासहलो. सशखर बिाण नी लहडलेले,
त्याच्यावरून सहमनद्या पवणताच्या खाचामधून मागण कािीत खाली
येत होत्या. वरचे जाड सशखर दाट गोठलेल्या बिाण ने उन्हािं त
तळपत होते. सशखराचा वण उिं च रुिंद भाग इतका जवळ सद त
होता की जणू तो
लक्ष्मी रोडवर दगडूशेठ हलवाई
मिंसदराजवळच होता. पवणत आसण आमच्यामध्ये एक रुिंद खोल
दरी होती आसण लगेच पलीकडे रे सनयर स्वच्छ स्पष्ट् ुिंदर उन्हात
तळपत अ लेला; पवणताचा तो जाडजूड आकार इतया
नसजकच्या ासन्नध्यात कधी पहायला समळे ल अ े स्वप्नातही
वाटले निते, आम्ही सदग्मूि होऊन पहातच रासहलो. नराइज्
पॉइिं ट दरीने वेिलेला होता. एका बाजूला एक िशस्त सनळाशार
तलाव होता. भीती वाटावी अ ा रौद्र ुिंदर दे खावा पाहवतही
निता आसण डोळ्ात ाठवावा अ े वाटत होते. पॉईिंटच्या
आजूबाजूला स्वैर सिरून तो अभूतपूवण ोहळा आम्ही पाहतच
होतो. शसनवार रसववार न ल्याने आम्हा चौघािं सशवाय सशवाय
दु रे कोणीच निते. खूप चाललो, दमलो. एका पाट
टे काडावर ब ून घरून आणलेली ँडसवचे खाल्ली. तो सवस्तृत
दे खावा (panorama) पाहून आमचे डोळे सनवले, सशणलेली

गात्रे सव ावली. एक असवस्मरणीय अनुभव हृदयात ाठवून एविे िचिंड उिं च पवणत सशखर एवढ्या जवळू न पाहण्याचा आम्ही चौघेही मूक स्तब्ध होऊन गाडीत ब लो, परत परत
व्हखडकीतून तो नजारा न्ाहाळत, त्या पठारावर आम्ही १.३०
ता होतो.
रे सनयरचा माथा शिंकू ारखा टोकदार नाही, एखाद्या उपड्या
बाउल ारखा अधणगोल आहे . एिरे स्ट पादाक्रािं त करण्याची
महत्त्वाकािं िा बाळगणारे बहुतािं श सगयाण रोहक ुरुवातीचा राव
रे सनयरवर सकिंवा आसफ्रकेतील सकसलमिंजारो सशखरावर करतात.
रे सनयर हा सनसद्रस्त ज्वालामुखी आहे , मृत नाही, सकिंबहुना
Cascade पवणताची वण रािं ग भूकिंप व ज्वालामुखी-िवण आहे .
Snowkalmie Falls (धबधबा)
स एटल पा ून ४० मैलावर अ लेला स्नोकलमी धबधबा एका
सदव ाच्या हली ाठी एक आकर्णक पयणटन स्थळ आहे .
िख्यात नायगारा धबधब्या पेिा हा धबधबा उिं च आहे . आपल्या
कडील जोगच्या उिं चीचा अ ू शकेल. ५/६ वेळा तरी आम्ही या
स्थळाला भेट सदली अ ावी.
पसहल्यािं दा आम्ही वण गेलो त्यावेळी आमचा ६ मसहन्ािं चा नातू
ारिं ग अजून चालायला लागला निता. त्याला बाबा गाडीतून
नेले होते. व िंत ऋतूची नुकतीच ुरुवात होती. हवेत गारवा
बराच होता. त्याला ब्लॅिंकेट स्वेटरमध्ये चािं गला लपेटला होता.

आम्ही गाडीतून उतरून धबधब्याजवळ गेलो. नदीचा िवाह धो
धो करीत खालच्या ित्तरावर आपटल्यानिंतर तुर्ार बरे च वर
उ ळत होते, वारा वाहात अ ताना तुर्ार वरपयंत अिंगावर येत
होते. शेजारी एक पायवाट खाली धबधब्यापयंत जाण्या ाठी
होती, आम्ही सनम्मे अिंतर गेलो, आसण ारिं ग त्या थिंडीने घाबरा
झाला. मग आम्ही परत वर आलो. गाड्या बऱ्याच लागल्या
होत्या. रसववार अ ल्यामुळे गदी बरीच होती. आम्ही झटकन
गाडीत ब लो, हीटर ऑन केला, थोड्यावेळात ारिं ग नॉमणल
झाला. आम्ही बरोबर आणलेली ॅिंडसवचे पासकंगमध्ये ब ून
खाल्ली, वाटे त Starbucks कॉफ़ी घेतली आसण घरी आलो.
त्यानिंतर आम्ही बऱ्याच वेळा स्नोकलमीला भेट सदली.आरामात
धबधब्याचे, वां गीण, वण ोईिर पॉईिंट् पाहून त्याचा
आस्वाद घेतला. पायवाटे ने तळाशी गेलो. एविी मोठी पाणीदार
नदी खाली आल्यावर २-३ िवाहाने शािं तपणे पुिे वाहत होती.
धबधब्याचे रौद्र स्वरूप शािं त शालीन िवाहािं त रूपािं तररत झाले
होते. आता ारिं ग मोठा झाला अ ल्यामुळे आमचे बोट
पकडून कठड्यापयंत येऊन धबधब्याचा आनिंद लुटत होता.
ित्येक वेळी आम्ही सदव ाचा बराच वेळ व्यतीत करत होतो.
आम्ही दोघे सन गणिेमी अ ल्याने आम्हाला हे स्थळ खूप
आवडले होते. या धबधब्याजवळ आणखी एक आकर्णण होते:
Snowqualmie pass (व्हखिंड). Fall City निंतर थोड्या
अिंतरावर ही व्हखिंड ु रू होते. एरिी व्हखिंड हा २ डोिंगरािं मधील
छोटा रस्त्याचा भाग अ तो, पण इथे चक्क १२ मैल दोन्ही
बाजूच्या उिं च कड्यािं मधून वाकडी वळणे घेत रस्ता जात होता.
डोिंगरावर दोन्ही बाजूला दाट ूचीपणी जिंगले आहे त. ऑक्टोबर

ते माचण ही जिंगले बिाण ने आच्छादलेली अ तात. गाडीतून
उतरून व्हखिंडीच्या टोकावर थािं बून तो रौद्र ुिंदर दे खावा मोठा
आकर्णक अ तो. आम्हा दोघािं चे हे हलीचे असतशय आवडते
सठकाण आहे .
२०१४ मध्ये आमच्या आत्तापयंतच्या शेवटच्या स एटल भेटीत
आम्ही परत एकदा इथे आलो. वण ौिंदयण आरामात थािं बत
थािं बत परत एकदा अिंतकरणात, स्मृतीत भरून घेतले. या
खेपेला आमची थोरली कन्ा िथमच आमच्याबरोबर होती.
आमची सतन्ही मुले ीमा, अभय, व अिंजली आमच्याबरोबर
अ ल्याने या भेटीला एक आगळे च महत्व आले होते. खात,
पीत, गप्ा मारत, इतर धबधब्यािं च्या आठवणी काित आम्ही हे
ौिंदयण डोळ्ािं नी प्यालो. वाधणयामुळे आता अमेररका िवा
अवघड झाला आहे , पण यदाकदासचत स ऍटलला आलो तर ही
वण एक-सदव ाची हलीची सठकाणिं परत आणखी एकदा
नक्कीच पाहू.

व्रजभूमी
मथुरा - वृिंदावन - गोकुळ परर र
वयाच्या १२-१३ व्या वर्ी मी द्वारकेला आई - अण्णाबरोबर गेले
होते. भगवान श्ीकृष्णाच्या उत्तर आयुष्यातील वैभव द्वारकेने
मला दाखवले. श्ीकृष्णाबद्दल गुजरातमध्ये खूपच भक्तीचे
वातावरण आहे . डाकोरच्या रणछोडरायामुळे व माझ्या
आजूबाजूच्या गुजराती लोकािं च्या कृष्णभक्तीमुळे मला
कृष्णाबद्दल खूप कुतूहल होते. त्या कुतूहलाचे भक्तीत केिा
रूपािं तर झाले मला कळलेच नाही.
द्वारकेच्या भेटीनिंतर व डोिंगरे महाराजािं च्या भागवत श्वणानिंतर
मला श्ीकृष्णाच्या बाललीलािं बद्दल खूप उत्सुकता सनमाण ण झाली
व या बाललीला ज्या भूमीने पासहल्या त्या मथुरा - वृिंदावन गोकुळ या व्रजभूमीचे मला खूपच आकर्णण वाटू लागले. तो
परर र स्वतः च्या डोळ्ािं नी पाहावा; तो यमुनेचा िवाह, सजच्या
काठावर गाईबैलािं ना गावात चारा चारताना कृष्णाने गोपाळ
विंगड्यािं ना िेम सदले; त्या यमुनेच्या काठच्या वृिंदावनाने
श्ीकृष्णाची बा री ऐकली; त्याची गोपीिंबरोबरची रा लीला
पसहली; किं ाने त्याच्या पाररपत्या ाठी पाठवलेल्या पुतना,
कासलया आसण अनेक अ ुरािं चा कृष्णाने केलेला नायनाट
पसहला; गोपीिंना ज्ञान सशकवण्या आलेल्या उद्धवाचा गोपीिंच्या
करवी झालेला पराभव पसहला; अक्रूराबरोबर कृष्ण बलरामाचा
त्या परर राला सदलेला कायमचा सनरोप पसहला; ती व्रजभूमी अनेक रोमहर्णक ि िंगािं ची ािीदार व्रजभूमी पाहण्याची माझी
उत्किंठा वाितच गेली.

लग्नानिंतर महाराष्ट्रात ही उत्किंठा हृदयाशी बाळगून मी आले.
उत्तर सहिं दुस्तानच्या आमच्या बऱ्याच हली झाल्या. १९७२ मध्ये
कॉलेजची २० सदव ािं ची काश्मीर - सदल्ली - आग्रा हल झाली.
१९८६ मध्ये २६ सदव ािंची चारधाम - काशी - ियाग - गया नेपाळची दीघण हल झाली. २००५ मध्ये स मला - कुलू - मनाली
ही दे वभूमी हल झाली. पण या वण हलीिंनी मथुरा, वृिंदावनना
बगल सदली. अयोध्येची रामजन्मभूमी पसहली. अगदी ोनेरी
सत्रकोण म्हणून गाजलेली आग्रा - सदल्ली - जयपूर हल ुद्धा
व्रजभूमीचा अिंतभाण व करत निती. दरम्यान श्ीमद्भगवद्गीतेच्या व
ज्ञानेश्वरीच्या अध्ययन, अभ्या ाने माझी ही उत्किंठा पराकोटीला
पोचली. मुद्दाम गेल्यासशवाय ती बाळकृष्णाची जन्मभूमी मला
सद णार निती. शेवटी परवा ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोिें बरला तो
योग आला. आमची बडोदे भेट ठरली व त्याच दरम्यान आम्ही
व्रजभूमी भेट सनसित केली. राजधानी एक्सिे चे दोन्ही वेळचे; ३
सदव ािं चे मथुरेतील हॉटे ल सनवा ाचे अशी वण आरिणे श्ी
टर ॅ िल्सकडून सनसित केली. आमची मुलगी ौ. ीमा व नात
मधुरा आमच्याबरोबर यायला तयार झाल्या व उत्सुकतेने माझी
झोप उडाली. २ ऑक्टोबरला बडोद्याला व ३१ ऑक्टोबरला
आम्ही उभयता मथुरेला ियाण केले, रात्री १०:४५ वाजता.
राजधानी एक्सिे चा पाहुणचार, आरामदायक A.C. िवा व
तुिान वेग यािं चा ि न्न अनुभव घेऊन १ नोिें बरला काळी ९
वाजता आम्ही मथुरा स्टे शनवर व अध्याण ता ात आमच्या
आसलशान ३-स्टार ‘व्रजवा ी रॉयल’ या हॉटे लमध्ये पोचलो.
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जेवण व वामकुिी घेऊन आम्ही ररिाने ४ वाजता भगवान
श्ीकृष्ण जन्मस्थान मिंसदरात पोचलो. मिंसदर िशस्त, खूप सवशाल,
मोठ्या इमारती व भरपू र मोकळी जागा यािं नी भरले होते. ज्येष्ठ
नागररकािं ची वेगळी, व्हस्त्रयािं ची वेगळी, इतरािं ची वेगळी अशा
वेगवेगळ्ा रािं गािं तील आपली रािं ग सनवडून; मोबाइल, प ण,
कॅमेरा, चाजणर अशा वेगवेगळ्ा सवसवध वस्तू बाहे र ठे वून, िक्त
पै े व भव्हक्तयुक्त अिंतः करण बरोबर घेऊन पाण ारख्या
रािं गािं तून आम्ही िवेश समळवला. खुद्द जन्मस्थान खूप आत, एका
बोळकिंडीतून, अिंधारातून मागण कािीत शोधावे लागले.
बाळकृष्णाची एक छोटी त बीर एका दगडी जागेवर होती
आसण तेच मिंसदर ! त्या जागेला अजूनही कारागृहाची कळा होती;
गूिता, सभिंतीिंचा दाट काळे पणा व अ ूयणपश्या खोलीची भयाण
शािं तता. जाड काळ्ा दगडी सभिंतीिंनी अिंधार आसण गूिता यािं त
भर पडली होती. ावली गोपुराची सकिंवा सशखराची निती, तर
एका भव्य मसशदीच्या घुमटाची होती. अयोध्येच्या
रामजन्मभूमीला बाबरी मसशदीने तर इथे कृष्ण जन्मभूमीला
अशाच एका सवशाल मसशदीने झाकले होते. ४०० वर्ां पूवी
मोगल बादशहाने बािं धलेल्या या मसशदीचे
ोयर ुतक
आत्तापयंत कोणत्याही राज्यकत्याण ला वाटले नाही व पुिे वाटे ल
अ े वाटत नाही. कृष्ण जन्मस्थानाच्या भेटीच्या आनिंदापेिा ही
सवर्ण्णताच मनात घेऊन आम्ही बाहे र पडलो.
ISCON चे िचिंड कृष्णमिंसदर त्यािं च्या जगभरातील इतर
मिंसदरािं पेिा असधक श्ीमिंत आसण आकर्णक होते. गोरे कृष्णभक्त
हरे कृष्ण हरे रामचा जप करत वणत्र सिरत होते. एका छोट्या

बोगदे वजा गुहेत श्ीकृष्णाच्या बालवयातील पूतनावध,
कासलयामदण न वगैरे ि िंग मातीच्या आकृतीद्वारे ाकार केलेले
होते. २ ता मिंसदराच्या परर रात घालवून िंध्याकाळी ६:३०
वाजता आम्ही बाहे र पडलो. पौसणणमा अ ल्यामुळे गळीकडे
तोबा गदी होती व रािंगेत उभे रासहल्यासशवाय कुठे ही िवेश
समळत निता. भटकता भटकता काळोख झाला. हॉटे ल
मॅनेजरच्या मदतीने दु ऱ्या सदवशी पाहण्याची वण सठकाणे
ठरवून व काळी ७ वाजता एक भाड्याची गाडी ठरवून आम्ही
जेवलो व सनद्राधीन झालो.
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ोमवार

काळी ६:३० वाजता आम्ही चौघे खाली आलो. हॉटे लची
Complimentary रुचकर न्ाहारी घेतली. आमच्या टाटा
इिं सडकाचा डर ायिर धरमस िंह उत्साही तरुण मासहतगार होता.
ित्येक स्थळाच्या भेटीपूवी त्याची पाश्वणभूमी, त्याचे महत्व व
घ्यावयाच्या काळजीच्या ूचना दे त होता. पसहले सठकाण होते
वृिंदावन. मथुरेचे ते आता उपनगर झाले होते, व आधुसनक
िगतीच्या खाणाखुणा जागोजागी दाखवत होते. मथुरा ोडताच
आम्हाला ४ मोठ्या गोशाळा सद ल्या. ित्येकीमध्ये शेकडो गायी
व त्यािं ची वा रे व भोवती सवशाल गवताची कुरणे होती.
वृिंदावनमध्ये, सकिंबहुना
वण व्रजभूमी परर रामध्ये गायीिंना
अभयदान होते. त्यािं च्या ाठी चारा, सनवा , िंरिण यािं ची
पररपूणण ोय होती. कोट्यवधी रुपयािं च्या दे णग्या त्या ाठी
समळत होत्या व त्यािं चा योग्य सवसनयोगही होत होता. मुव्हस्लम,

खाटीकखाना व राजकारणी शक्तीचा भ्रष्ट्ाचार सतथे पोचला
निता.
गोशाळा मागे टाकून आम्ही वृिंदावनात िवेश केला. वृिंदावनाचा
आतील भाग मिंसदरािं नी, जुन्ा वाड्यािं नी, छोट्या छोट्या गल्ल्यािं नी
व्यापला होता. वृिंदावन बरे च मोठे , सवकस त झाले होते, पण मूळ
जुने वृिंदावन गदी, नवीन हातगाड्या, त्यातच मोठ्या, जुन्ा
हवेल्या, छोटी जुनी घरे आसण गल्लीवजा अरुिंद रस्ते यािं नी
आपले मूळ स्वरूप सटकवून होते. मिंसदरे बरीच होती. व्रजभूमी
परर रात छोटी मोठी एकूण ५५०० मिंसदरे आहे त. त्यातली
मोजकीच पाहण्या ारखी आहे त. ही मिंसदरे खाजगी, श्ीमिंत
जमीनदारािं च्या हवेलीत स्थानापन्न झालेली आहे त. दगडी, भव्य,
िशस्त व भगवान श्ीकृष्णाच्या मूती सवसवध आकाराच्या आहे त.
सबलाण मिंसदर त्यािं च्या लौसककािमाणे आसलशान, भव्य, श्ीमिंत,
िंगमरवरी बािं धकाम अ लेले, सभिंतीवर गीतेतील श्लोक
कोरलेले अ े आहे . राधावल्लभ मिंसदर मूळचे उिं च, अनेक
मजली पण औरिं गजेबाच्या रोर्ाला बळी पडल्यामुळे िक्त
खालच्या ओट्यापयंतच उध्वस्त अवस्थेत आहे . या मिंसदरातील
कोरीव काम भग्न अवस्थेत ुद्धा मन मोसहत करते. गोसविंद दे व
मिंसदर १५९० ाली जयपूरच्या मानस िंग राजाने बािं धलेले,
भारतीय स्थापत्यशास्त्राचा अिसतम नमुना आहे . ७ मजली
मिंसदराचे वरील ४ मजले औरिं गजेबाच्या द्वे र्ाला बळी पडले.
मिंसदराच्या १० िूट जाड सभिंती लाल दगडाच्या आहे त. वृिंदावन
मधील हे वां त ुिंदर मिंसदर आहे . मिंसदराच्या परर रातील
गोसविंदकुण्ड व ब्रम्हाकुण्ड हे दोन तलाव असतशय पसवत्र मानले
जातात. रिं गजी मिंसदर हे अ ेच एक ुिंदर स्थान आहे . बाहे रील ४

िवेशद्वारे जयपूर धतीवर, जाळीच्या बारीक कोरीव कामाने
आकर्णक वाटतात. तर आतील ७ िवेशद्वारे दसिण भारतीय
धतीची आहे त. असतशय भव्य, िशस्त व भगवान बालाजीची
रे खीव मूती ही या मिंसदराची वैसशष्ट्ट्ये आहे त. मिंसदराच्या
खािं बािं वर कोरलेल्या आकृती सवलिण रे खीव आहे त.
वृिंदावनमधील वाण त उल्लेखनीय सठकाण म्हणजे सवधीवन श्ीकृष्णाच्या रा क्रीडे चे स्थान. ुमारे १००’ X १००’
िेत्रिळाचे गोल र हे एक छोटे अरण्य आहे . १०’ ते १२’
उिं चीची झाडे बहुतेक एकाच जातीची आहे त. त्यािं चे हे दाट वन
आहे ; आत छोट्या पायवाटा आहे त. सवधीवनात अजूनही रात्री
८:३० निंतर श्ीकृष्ण गोपीिं ह रा क्रीडा खेळतात अ ा िवाद
आहे . त्यामुळे ८:३० निंतर कोणालाही वनात िवेश नाही. एखादा
चुकून आत रासहला तर दु ऱ्या सदवशी त्याचे िे त ापडते. दोन
इिं व्हग्लश लोकािं नी श्ीकृष्णाची रा लीला चोरून पासहली; दु ऱ्या
सदवशी ते ठार वेड्या अवस्थेत ापडले. या वनात सदव ा
सहिं डताना चष्मा सकिंवा गॉगल घालणे धोयाचे आहे . असनबंध
सवहार करणाऱ्या माकडािं ना त्याचे मोठे आकर्णण वाटते. तुमचा
चष्मा केिा एखाद्या माकडाच्या डोळ्ािं वर चिला अ ेल हे
तुम्हालाही कळणार नाही. धरमस िंहाने आधीच आम्हाला या
िंकटाची ूचना सदली होती म्हणून माझा चष्मा वाचला. या
वनातील बािं केसबहारी ( Bending Lord Krishna ) ची मूती
पुिे िभुपाद स्वामी यािं ना समळाली व त्यािं च्या भक्तािं नी त्या मूतीची
‘बािं केसबहारी’ मिंसदरात स्थापना केली.

‘सवधीसवना’ बरोबरच आमची वृिंदावनाची भेट िं पली. वृिंदावनातून
बाहे र पडण्यापूवी एका मासहतीची दाखल घेणे आवश्यक आहे .
आपण वण भगवान श्ीकृष्णाच्या बाललीला गोकुळात व त्याच्या
नजीक अ लेल्या वृिंदावनात झाल्या अ े मजतो; वस्थुव्हस्थती
तशी नाही. वृिंदावन आपण मजतो सततके गोकुळाच्या सनकट
नाही. मथुरा, वृिंदावन यमुनेच्या एका काठावर आहे त तर गोकुळ
परर र दु ऱ्या काठावर आहे . यमुना नदी मथुरा, वृिंदावन यािं ना
कवेत घेऊन वळणे घेत वाहत राहते. सतचे पात्र खूप रुिंद आहे
अ े म्हणतात. पूवीपेिा सतचा िवाह खूप बदलला आहे .
बाळकृष्ण ८-१० वर्ां चा होईपयंत किं ाच्या पूतना, केशी, राि ,
कासलया यािं च्या कारवायािं चा निंद व गोकुळवा ीयािं ना खूप त्रा
झाला. श्ीकृष्णाच्या ुरसितते ाठी त्यािं नी गोकुळ ोडले व
मथुरेपा ून २५ सक. मी. अिंतरावरील एका टे कडीच्या परर रात
मुक्काम हलवला. त्या स्थळाला नाव पडले निंदगाव. टे कडीवर
निंद, बलराम व बाळकृष्ण यािं चे मिंसदर आहे. बऱ्याच पायऱ्या
चिू न वर जावे लागते. एका स्थासनक ब्राम्हणाने अनाहूतपणे
आमच्या गाईडची भूसमका घेतली व वरच्या गच्चीतून
श्ीकृष्णाच्या बालपणाचे राधाकुिंड, हरीकुिंड, गायी चरण्याचा
परर र अ े बरे च टप्े दाखवले. टे कडीच्या आजूबाजूला
मातीच्या, स मेंटच्या बऱ्याच घरािं ची वस्ती झाली आहे . वृिंदावन
ोडल्यानिंतर एका बािंधकाम चालू अ लेल्या Flyover ला
वळण घालून आग्रा - सदल्ली Highway वर २५ सक.मी. िवा
केल्यानिंतर एका कच्च्च्या रस्त्याला आम्हाला निंदगाव भेटले. सतथे
िेिणीय काहीच निते; िक्त स्थानमाहात्म् !

त्यानिंतर आम्ही थािं बलो बर ाना येथे, मथुरेहून २५ सक.मी.
अिंतरावर. हे होते आणखी एक टे कडीवरील व टे कडीभोवती
व लेले गाव. टे कडी बरीच उिं च होती व पायऱ्या अवघड होत्या.
त्यामुळे डोलीचा उपयोग करून आम्ही दोघे वर गेलो. वर होते
एक राधाराणीचे ुिंदर मिंसदर. बर ाना हे राधेचे जन्मगाव.
वृर् ेन या राजाची कन्ा राधा ही सववाहीत होती. अनय नावाचा
सतचा पती होता याचा कुठे च उल्लेख होत निता. सकिंबहुना राधा
ही गािं धवण सववाहाने श्ीकृष्णाशी पररणीत झाली होती अशीच
वणमान् भावना होती. ती त्याची राणी होती अ ाच सतचा थाट
होता व वृिंदावन हे त्यािंच्या रा लीलेचे स्थान होते, अ ा वणदूर
वणमान् भाव होता. व्रजभूमीमध्ये कृष्णाला कोणीच आवाहन
करत नाही. गळीकडे ‘राधे राधे’ अ ा घोर् चाललेला
अ तो. राधेच्या मागे कृष्ण आपोआप येतो अशी व्रजवा ीयािं ची
श्द्धा आहे .
व्रजभूमीमध्ये ित्येक मिंसदरात दे वदशणनाच्या ठरासवक वेळा
आहे त. इतर वेळी दे व पडद्याआड अ तात. राधाराणीच्या
दशणना ाठी आम्हाला थोडा वेळ थािं बावे लागले. राधाकृष्णाच्या
मूती छान आकर्णक होत्या. इथेही टे कडीच्या गच्चीवरून
व्रजभूमीचा झाडािं नी गजबजलेला परर र सहरवागार, रम्य सद त
होता.
एिाना दोन वाजले होते. पोटात कावळे ओरडायला लागले
होते. पण धरमस िंहाने ‘अधाण ता कळ कािा, पुिे गोवधणनात
छान जेवण समळे ल’ अ े गाजर पुिे धरल्याने आम्ही िक्त
चहा दे ऊन आगेकूच केले. १५ सक.मी. वर गोवधणन आले.

धरमस िंग मिंसदरापाशी आम्हाला ोडून गाडी पाकण करायला
गेला. वण मिंसदरच व मूती रस्त्याच्या पातळीच्या खाली होत्या व
पायऱ्या सचखलमय होत्या, त्यामुळे आम्ही वरूनच दशणन घेतले.
शेजारच्या एका भक्ताला ‘गोवधणन पवणत कुठे आहे ’ अ े
सवचारताच त्याने रस्त्याच्या पलीकडील भागाकडे बोट केले.
आम्ही रस्ता ओलािं डून पलीकडे गेलो. पलीकडे एखादा उिं च
डोिंगर, कमीतकमी एखादी टे कडी, उिं चवटा सद तो का ते पाहू
लागलो. आजूबाजूला पवणत, डोिंगर ोडा, ाधे टे काड, चिही
सद त निता. आजूबाजूचा परर र खडबडीत, शेतातल्या
िोकळािं नी भरलेला होता. जवळू न जाणाऱ्या एका पोर वदा
माण ाला आम्ही गोवधणनाचा सठकाणा सवचारला. त्याने सदलेल्या
उत्तराने आम्ही स्तिंसभत झालो. ‘हे काय, तुम्ही उभे रासहला
आहे त तोच गोवधणन पवणत’ ! बहुतेक एिढ्या वर्ां निंतर गोवधणन
हळू हळू बुटका होत होत जमीनदोस्त झाला होता. कालाय तस्मै
नमः ! आजूबाजूला बरीच गदी होती. त्यातले बरे चजण
गोवधणनाला ३ सक.मी. ची िदसिणा घालत होते.
आम्ही चक्रावून रस्त्यावर परत आलो. गाडी शोधत पुिे आलो
तर डाव्या बाजूला ‘वैष्णव शाकाहारी भोजनालयाचा’ बोडण
सद ला. धरमस िंगही आमच्यात हभागी झाला. आम्ही तेथे
जेवण घेतले - ाधे, स्वच्छ, रुचकर, पोटभर, गरमगरम - ताजे
दही तर भरपूर आसण चवदार होते. वािपी वािण्यात हात
आखडता घेत निता. या अगत्यशील जेवणाने आम्ही िंतुष्ट्
झालो. पै े दे ऊ केले, त्यािं नी हात जोडून नाकारले. गोवधणन
भेटीबरोबर आमचा यमुनेच्या एका काठावरील िेिणीय भाग
िंपला होता. आता रासहले होते गोकुळ ! आतापयंत आमच्या

सहिं डण्यात यमुनामाई कुठे च आल्या नित्या. त्यािं ना पाहायला
आम्ही उत्सुक होतो.
४ वाजले आसण मथुरेला बाजूला टाकून ‘बायपा ’ रस्त्याने
आम्ही सदल्ली - आग्रा हायवेवर आलो. गोकुळ १५ सक.मी.
अिंतरावर होते. हायवे ोडून गोकुळ रस्ता घेतला. यमुना आली
पण सतच्यावरील बिंधाऱ्यामुळे ( Barrage ) सतच्या सवस्तृत
िवाहाचे दशणन झालेच नाही. धरणातून बाहे र पडलेली एखाद्या
ओहोळा ारखी झालेली यमुना व्हखन्न करून गेली.
ुरवाती आली रमण रे ती. एका मिंसदराजवळ बारीक रे तीचा
लािं बरुिंद पट्टा होता. पुरात यमुना या पट्ट्यावर येते व सतच्या
रे तीचा आणखी एक थर त्या पट्ट्यावर ठे वून जाते. या रे तीमध्ये
बाळकृष्ण खूप लोळला होता. भगविंताचा स्पशण झालेल्या रे तीत
आजही त्याचे भक्त लोळतात; अगदी गडबडा लोळतात.
वेड्यािं ना उमगत नाही - भगविंताचा स्पशण झालेली रे ती एकतर
इतया वर्ां च्या पुरात वाहून गेली अ ेल सकिंवा शेकडो थरािं च्या
खाली लुप्त झाली अ ेल - पण मग भक्ती कशाला म्हणायचे ?
आम्ही लोळलो नाही पण थोडीशी रे ती प्लाव्हस्टक सपशवीत
भरून घेतली.
इथे गाईडच्या रूपाने एक शाकण आम्हाला अनाहूत सचकटला.
त्यावेळी कळले नाही पण त्यानिंतर ज्यावेळी आमची प ण
ररकामी झाली, त्यावेळी आम्हाला उमगले की तो एक हुशार,
लुच्चा पिंड्या होता.

१० समसनटािं नी गोकुळ आले. असतउत्कट श्द्धाभाव उराशी
बाळगून आम्ही त्या गाईडच्या मागे गेलो. निंदाच्या िशस्त लािं ब
जुन्ा वाड्यात सशरलो. पसहल्याच खोलीत बाळकृष्ण पाळण्यात
आमच्या झोयािं ची वाट पाहत होता. सतथल्या पुजाऱ्यािं नी
आमच्याकडून ाग्र िंगीत पूजा करून घेतली; बाळकृष्णाला
झोके दे ण्याची आम्हाला िंधी सदली; धन् धन् वाटले. वण
शािं ततेने पार पडल्यानिंतर पुजाऱ्यािं नी आमच्या मोर दानाचे ३
िस्ताव ठे वले १.) रु. ५००१ बाळकृष्णाच्या आजीव ेवेला;
२.) रु. २५०१ बाळकृष्णाच्या १ वर्ण ेवेला;
३.) रु. १२५१ बाळकृष्णाच्या १ मसहना ेवेला;
आमच्या चेहेऱ्यािं कडे पाहत त्यािं नी आमच्या अ ल्या - न ल्या
गुणािं चे भरपूर कौतुक केले. दान केल्यानिंतर आम्हाला आमरण
समळणाऱ्या कृष्णकृपेचे आसमर् दाखवले. आम्हाला त्या िणी
काय भूल पडली कोण जाणे. त्यािं नी आम्हाला १०,००० रुपये जरी
मासगतले अ ते तरी आम्ही खुशीने सदले अ ते. ुदैवाने ौ.
आशाच्या प णमध्ये १४०० व सच. ौ. ीमाच्या जवळ ८००
रुपयेच सनघाले. त्यािं नी उदार मनाने आमचा १२५१ चा ( दु रा )
व ीमाचा ५५१ चा ( सत रा ) िस्ताव जुळवून घेतला. आम्ही
भगविंताच्या आशीवाण दाने स्वतः ला धन् करून घेतले . हर्णसवभोर
हृदयािं नी आम्ही बाहे र पडलो. आमच्या मनात जराही शिंका
आली नाही. गाईडने ११ रुपये घेऊन िंतोर् व्यक्त केला; बाहे र
पडलो. धरमस िंगाने पसहला िश्न सवचारला, ‘पिंड्याने सकतीला
गिंडवले ?’ ‘कोण पिंड्या ?’ आमचा िश्न. ‘तुमच्या बरोबरचा
गाईड’. िणात आमच्या आनिंदाचा, दानाच्या ुखाचा बुडबुडा

िटकन िुटला. काहीही न बोलता आम्ही गाडीत ब लो व
परतीच्या िवा ाला लागलो. मथुरेच्या हॉटे लमध्ये िंध्याकाळी ७
वाजता पोचलो. गोरज मुहूताण वर आमची आजची मुशासिरी
िंपली होती, व्हखन्नता मनात दाटलेल्या अवस्थेत !
३ नोव्हेंबर २००५

काल उशीर झाल्यामुळे एक महत्वाचे स्थान रासहले होते द्वारकाधीश मिंसदर. त्याच्या दशणनाच्या वेळा िार मयाण सदत होत्या;
आम्ही लवकर उठून ायकल ररिाने मिंसदरात दाखल झालो. १०
वाजले होते आसण नुकताच पडदा झाकला गेला होता; आता ११
पयंत तो उघडणार निता. यमुना नदी जवळच आहे हे
कळल्यावर आम्ही सतच्या दशणना ाठी सनघालो. आज मात्र सतने
आम्हाला सनराश केले नाही. आम्ही नदीवरच्या २४ घाटािं पैकी
िमुख सवश्ामघाटावर आलो. नदीचे पात्र खूप रुिंद, लािं बवर
प रलेले होते. एक नाववाला आम्हाला यमुनेचे ैर करायला
बोलवत होता. काठावरील दात झाडीच्या िसतसबिंबामुळे
काळ्ाशार पाण्याच्या यमुनेच्या पात्रात आम्ही अधाण ता
नौकासवहार केला. काठावर आल्यावर यमुनेची पूजा केली.
चोहीकडून ‘यमुना महाराणी की जय’ अ े जयघोर् होत होते.
११ ला ५ समसनटे कमी अ ताना आम्ही मिंसदरात दाखल झालो.
लगेच पडदाही दू र झाला आसण वैभवशाली द्वारकाधीशाचे दशणन
झाले. इतर मिंसदरािं िमाणे हे मिंसदरही खूप सवशाल होते; गदीही
खूप होती; पण दशणन छान झाले. थोड्या वेळाने पुजाऱ्याने
िेकलेला मूतीवरील एक हार अचानक माझ्या गळ्ात अलगद
येऊन पडला. ि ाद म्हणून मी त्याचा स्वीकार केला. आशा तर

हर्णभररत झाली. आमची भेट भगविंताने स्वीकारल्याची ती पावती
होती जणू !
मिंसदरात सहिं डून बाहे र आलो. एका ‘गुजराती सहिं दू हॉटे ल’ मध्ये
कालच्या वैष्णव हॉटे ल ारखे रुचकर, भरपेट जेवण समळाले.
व्रजवा ी हॉटे लमध्ये घरी नेण्या ाठी खरपू पेिे व थोर ही
समठाई घेतली. व्रजभूमीचे वण दशणन झाले होते; मनाने तृप्त
झालो होतो.
इथल्या लोकािं ना आपण व्रजवा ी अ ल्याचा एििा असभमान
आहे की जागोजागी दु कानािं च्या नावात व्रजवा ी शब्दाचा
अिंतभाण व अ तो. अगदी आमच्या ‘व्रजवा ी रॉयल हॉटे ल’
पा ून ते व्रजवा ी बेकरी, डे अरी, सकराणा दु कान, िसनणचर,
पालणर, अगदी hair cutting salon पयंत वण व्यव ाय हे
सबरुद असभमानाने समरवत अ तात.
िंध्याकाळी ६ वाजता ऑगस्ट क्रािं ती राजधानी एक्सिे
सदल्लीहून आली. भरल्या पोटी िे कर द्यावा ता भरल्या
अिंतः करणाने आम्ही व्रजभूमीचा सनरोप घेतला, व्रजवा ी भगवान
श्ीकृष्णाच्या शैशवाला अिंतः करणात ाठवून !
आधुसनक सवका ाच्या लाटे त मथुरा खूप बदलत आहे ; पण
गोकुळ अजून बाळकृष्णाच्या लीला उराशी कवटाळू न ब ले
आहे आसण वृिंदावन ! ते तर राधाकृष्णाच्या रा क्रीडे च्या स्वप्नात
अजून सवहरत आहे . राधे राधे !

व्हव्हक्टोररया - कॅनडा
कॅनडाला आमची ही चौथी भेट. पसहल्या १९९० च्या भेटीत पूवण
कॅनडातील टोरािं टो, सतथला C. N. Tower आसण मुख्यतः
Horse Shoe आकाराचा मुख्य नायगारा धबधबा पसहला; ती
आमची अमेररकेचीही पसहली भेट. सच. तनुजा - अभयच्या
सशकागोतील लग्ना ाठी. २००० ाली आम्ही सच. अिंजू व
रश्मीबरोबर कमाकडे एडमिंटनला गेलो होतो. त्या शहरातील
मोठा बझार व जॅस्पर नॅशनल पाकणमधील सहमनदीचा अद् भुत
दे खावा आम्ही पासहला. २००२ ाली आम्ही िॅ न्कुिर पासहलिं,
ती आमची सत री भेट आसण २००३ ाली २४ - २५ मे ला
आमची कॅनडा (पसिम) ची चौथी भेट झाली, ‘व्हिक्टोररया’ शहर
पाहण्या ाठी.
िॅिं कुिर बेटाच्या दसिण टोकावर व लेलिं व्हिक्टोररया शहर हे
कॅनडाच्या पसिम सकनाऱ्यावरील British Columbia िािं ताची
राजधानी आहे . खा
सब्रसटश धतीचे, इिं व्हग्लश जीवनाची,
वातावरणाची जागोजागी छाप अ लेले हे शहर मुिंबईच्या ‘िोटण ’;
लिंडनच्या ‘West End’ ारखे. सब्रसटश धतीच्या िचिंड दगडी वा
स मेंट
काँ सक्रटच्या
डौलदार
इमारती,
घोडागाड्या,
मुद्रसकनाऱ्याची
पाश्वणभूमी,
ताजमहाल,
ओबेरॉय
शेरेटन ारखी ‘पॉश’ हॉटे ल्स, थिंड व उबदार हवामान;
जागोजागी मुिंबई िोटण ची आठवण करून दे णारे - िक्त निती
ती मुिंबईची गदी आसण घामट सचकसचक !
२४ मे २००३, शसनवारी आम्ही वण जोशी कुटुिं बीय दोन गाड्या
भरून काळी ९ वाजता सनघालो. सच. अिंजू व तनुजाने वण

सनयोजन, आरिणे आसण तयारी केली होती. ौ. तनुजाची
अमेररका भेटीला आलेली बहीण कुमुदताई आमच्यात मासवष्ट्
झाल्या. कॅनडा - अमेररका रहद्दीकडे आम्ही सनघालो. २००२
ालच्या िॅिं कुिर भेटीिमाणे I - 5 Highway वरील Rest
Area मध्ये न्ाहारी; रहद्दीवरील तपा णीचे वण उपचार व
अनुभव उरकून आम्ही िॅिं कुिरमध्ये न सशरता बोटीच्या
Tsswwanssen (उच्चार वाचकाने हवा त ा करावा) नावाच्या
बोटीिंच्या धक्क्याकडे वळलो. बिंदराशेजारी एका Cafeteria
मध्ये घरून आणलेल्या उप्ीट, परोठे , ँडसवचे , दह्यावर लिंच
केलिं व दु पारी २ वाजता बोटीने िॅिं कुिर बिंदर ोडले.
पॅस सिकमधील छोट्या छोट्या बेटािं ना बगल दे त ३:४५ ला
आम्ही Victoria च्या Shwartz Bay या बोटीच्या धक्क्यावर
पोचलो.
British Columbia किंपनीची ही बोट एक चार मजली चालती
तरिं गती इमारतच होती - लािं बरुिंद आसण िशस्त, ऐ पै .
तळमजल्यावर िवाशािंच्या गाड्या, िवा ी ब े , टर क्स या
वाहनािं चा Parking Lot. इथिं हे िार छान अ तिं; तुम्ही तुमच्या
गाड्या दे ऊन बोटीवर िवेश करता व िवा
िंपला की गाडीतून
बाहे र पडता. दु रा व सत रा मजला - िवाशािंच्या आरामशीर
बैठका, Cafeteria, दोन्ही बाजूिंनी Open Decks अ तात;
िवा करता करता तुम्ही ब ून वा सहिं डत सिरत मुद्राची,
बेटािं ची, आकाशाची दृश्ये पाहू शकता; बोटीवरील Games खेळू
शकता; खाऊ - सपऊ शकता; वरच्या मजल्यावरील डे कवर
जाऊन Open to Sky दृश्ये पाहू शकता. रे ल्वे ारखा एका
जागी जखडलेला िवा नाही; गदीचा त्रा नाही. गळिं स्वैर,

आरामशीर, बिंधनरसहत. वण डे कना बाजूला जाड काचा. चुकून
मुद्रात पडण्याची भीती नाही; पण मुद्रातील लाटा पाहायला
अडथळा नाही. आसण हे दोन्ही मजले Air Conditioned. The
entire journey is a pleasure trip ! ३:४५ वाजता आम्ही
आमच्या गाड्यािं तून बोट ोडली व व्हिक्टोररयाच्या जसमनीवर
िवा
ुरु केला. अध्याण ता ात आम्ही १२ मैलािं वरील (अमेररका
कॅनडात अिंतर अजून मैलािं त मोजतात; सकलोमीटरमध्ये नाही)
पसहल्या िेिणीय स्थळापाशी आलो - बुचाटण बाग.
Buchart Gardens

वणच व्हिक्टोररया शहर पॅस सिकच्या ासन्नध्यामुळे उबदार
हवामान, बारमाही पाऊ
व
ुपीक जमीन यािं मुळे
गळीकडे च िुलािं नी बहरलेले आहे . रस्तोरस्ती लटकवलेल्या
िुलािं च्या कुिंड्या व त्यािं मधून डोकावणारे िुलािं चे झुबके
पाहावया समळतात. शहरात अनेक बागा आहे त. त्यात
शहराच्या थोडा ा बाहे र अ णारा ‘बुचाटण बाग’ हा बागािं चा
बादशहा आहे . ुरवाती श्ी. व ौ. बुचाटण यािं नी आपल्या
खाजगी उभारलेला हा बाग असधक ावणजसनक झाला आहे .
शहराचे एक िमुख भूर्ण व िवाशािं चे आकर्णण झाला आहे .
१५ एकर जसमनीवर प रलेला हा बाग अनेक भागािं त सवभागला
आहे . झुलता बाग ( Hanging Gardens ) मध्ये मािं डवा ारखी
वळणे आहे त व त्यािं त वर मोठमोठ्या टािं गलेल्या कुिंड्यािं तून
सवसवधरिं गी िुले बाहे र झेपावतात. ित्येक मािं डवात २०-२५
कुिंड्या व अ े ४ मािं डव आहे त. ित्येक कुिंडीतील िुले एकाच
जातीची व अनेक रिं गािं ची अ ल्यामुळे त्यािं चे वणत्र प रलेले

समश्ण मोठे मनोहर सद ते. दु रा सवभाग होता ‘खोलगट बाग’ (
Sunken Garden ) एखाद्या मोठ्या किई ारख्या खोल व
िशस्त भूभागात िुलािं चे शेकडो िुलबाग (Flowerbeds)
िुललेले होते - सवसवध जातीिंचे व रिं गछटािं चे. त्यािं च्यातून छोट्या
वाटा व नागमोडी सहरवळीचे पट्टे होते. मध्ये एक मोठे उत्तुिंग
कारिं जेही आहे . वेड्यावाकड्या वाटािं च्या दोन्ही कडािं नी हा बाग
खूप प रलेला आहे . थोडा वेळ सिरून आम्ही ज्येष्ठािं नी वरूनच
पाहणे प िंत केले; तरुणािं नी आसण बालवगाण ने (आमची ३ वर्ां ची
ासनका ुद्धा) िंपूणण चालत हे ौिंदयण अवलोकन केले.
जपानी बाग - हा सत रा बाग - पररपूणण व छोट्या स्वरूपात
होता. वण रोपे दीड - दोन िुटी उिं च झाडे - िािं द्या, पाने, िुले
यािं नी पररपूणण होती. वणच छोटे छोटे (सपग्मी) व स्मरणीय होते.
ही झाडे जास्ती वािू दे त नाहीत.
चौथा सवभाग होता गुलाब बाग (Rose Garden), ज्यािं त वण
गुलाबािं ची सवसवध रिं गी िुले होती. जगातील अनेक दे शािं तून (५०
पेिा असधक) गुलाबािं च्या दु समणळ जाती या बागे त होत्या. ही िुले
जूनमध्ये बहरतात. आम्ही त्याआधी आल्यामुळे आम्हाला
अस्फुट कळ्ािं च्या दशणनावरच माधान मानावे लागले. वण बाग
िुलल्यानिंतर रिं गािं ची रे लचेल सकती अ ेल याची कल्पनाच मोठी
सवस्फाररत करणारी होती.
यासशवाय १६ बाजू अ लेला एक मोठा तलाव, २ भव्य कारिं जी,
उपाहारगृह व Gift and Seed Shop (भेटकाडे व बी - सबयाणे)
हे ही सवभाग होते. गळीकडे िुले इतकी भरगच्च आसण भरपूर

होती की कचराकुिंड्यािं वर ुद्धा िुलािं नी लहडलेल्या कुिंड्या
ठे वल्या होत्या. ुगिंधी, नु ती शोसभविंत अ लेल्या हस्त्रावधी
िुलािं ची ही िचिंड बाग पाहून आमचे डोळे सनवले आसण अिरशः
सशणले. अष्ट्रिं गािं च्या (काळा
ोडून) सवसवध रिं गछटािं नी
सवनटलेली िुले सन गाण ची अिसतम सकमया होती; रिं गािं ची आसण
सवसवधतेची लयलूट होती. आम्ही पाहून पाहून दमलो. सदव
मोठा अ ल्यामुळे ८:३० वाजले तरी ूयणिकाश भरपूर होता.
एक मृद्ध अनुभव उराशी बाळगून आमच्या Hotel Motor
Inn वर आलो.
लवकर जेवण उरकून आम्ही रात्री १० वाजता British
Columbia Royal Museum मधल्या National
Geographic I-Max Theatre मध्ये The Day of the Tiger
हा एक ता ाचा लघुपट पसहला. भारतातील कुमाऊिं जिंगलातील
दृश्ये, सजम कॉबेटच्या जीवनातील पररवतणन - नरभिक वाघािं चा
सशकारी वाघािं चा िं रिक बनतो, हे वण भव्य पडद्यावर पाहून
मायभूमीबद्दल धन्ता वाटली. काही भारावलेले गोरे िेिक
आम्ही भारतीय आहोत हे ओळखून आमच्या भोवती गोळा
झाले. थोडा वेळ आमची कॉलर ताठ झाली आसण अ े वाघ
आमच्या शेतात नेहमी वावरत अ तात अशा थाटात आम्ही
त्यािं च्याशी गप्ा मारल्या. Oh yes, they are very ferocious;
but they won’t hurt you unless you tease them …
आसण मग त्या गोऱ्यािं चे डोळे सवस्फारून बोलणे - Oh really,
how cute! … रात्री Downtown मधून गाडीतून सिरत
सिरत इमारती, रोर्णाई केलेली Legislature Building

(मिंत्रालय), मोठमोठी ५-स्टार हॉटे ल्स, सब्रसटश धतीच्या इमारती
पाहत पाहत हॉटे लवर आलो.
२५ मे , रसववार

काळी लवकर तयार झालो. पाहण्याची स्थळे खूप व वेळ
कमी; थोडयात रात्र थोडी आसण ोिंगे िार होती. बरीचशी
स्थळे बाहे रूनच पसहली. लिणीय दोन स्थळे सनरखून पसहली;
Miniature World (छोटे जग). Empress Hotel या 5-Star
हॉटे लच्या एका िशस्त दालनात हे एक छोटे जग उभे केले होते.
पसहल्या व दु ऱ्या महायुद्धातील दे खावे अगदी हुबेहूब, ज ेच्या
त े, लहान िमाणावर उभे केले होते. घरे , माण े, पूल, चचण,
तोिा, ैसनक, सवध्विं
सवलिण वास्तववादी वाटत होते.
Reaping The Whirlwind या दृश्यात अमेररकेन - रसशयन
सवमानािं नी केलेल्या बॉम्ब वर्ाण वात उध्वस्त झालेले बसलणन शहर
इतके हुबेहूब उभे केले होते की आम्ही भान हरपून पाहत होतो.
Dolls House (बाहुलीचे घर) मधील वेगवेगळी दालने, Tudor
Mansion या िाचीन रदारगृहातील (Mansion) िेिागृहे,
Circus Arena मधील त्यािं ची शहरातील समरवणूक - तिंबू,
जनावरे , सपिंजरे , सवदू र्क वगैरे वण कलाविंत पाहून हे जग तयार
करण्याऱ्या कलाविंतािं चे क ब व कौशल्य अिसतम वाटले.
छोट्या जागेत - एक मोठा हॉल - हे जग काटया, लाकूड,
गवत, छोट्या वस्तू यािं च्या ाहाय्याने इतके सवलिण खरे खुरे
झाले होते की बस्स ! मानवसनसमणत कलाकृती या दृष्ट्ीने हे दालन
अभूतपूवण, िेिणीय, लिणीय वाटले.

सच. ारिं गच्या आग्रहास्तव पासहलेले Underneath the Sea हे
मत्स्यालय खा वाटले नाही. मुद्राच्या पाण्यात एक पाणबुड्या
वेगवेगळ्ा जातीचे मा े दाखवत होता; ोबत एक युवती
धावती सटप्णी - Running Commentary करत होती.
बहुचसचणत Octopus (अनेक ोिंडािं चा िाणी) ही िार ा िभावी
वाटलिं नाही. सशराळ्ाच्या नागपिंचमीतील वारिं वार खेळवून सिला
झालेला नाग ज ा लुळा वाटला, त ाच तो ऑक्टोप गसलतगात्र
वाटला.
ज्यािं नी लिंडनमधील Madame Tussaud Wax Museum
पासहलिं नितिं, त्यािं नी येथील मेणाचे िेिालय पासहले. आम्ही दोघे
एका बाकावर सच. अिंजूने आणलेले लेमोनेड पीत, पाय लािं ब
करून ब लो.
वेळेअभावी आम्ही इतर िेिणीय स्थळािं ना, Garden,
Butterfly Museum, एक जुना सकल्ला, Observatory या
वां ना बाहे रूनच टाटा केलिं. Subway Sandwich खाऊन
बोटीच्या धक्क्याच्या सदशेने गाड्या वळवल्या. िंध्याकाळी ५ ची
िॅ न्कुिर बोट पकडली व परत Canada - US border
ओलािं डून रात्री १०:३० वाजता घरी परतलो.

दसिण भारत

हल

आम्ही वारणानगरला अ ताना दोन मोठ्या, दीघण भारतीय
हली केल्या: एक दसिण भारत व दु री उत्तर भारत.
1981 ाली माचण मध्ये दसिण भारत हलीची जासहरात
वाचण्यात आली. िशािंत टर ॅ िल्स यािं ची िंपूणण भारताची एक
मसहन्ाची हल, १ मे ते ३० मे. परीिेची वण कामे िंपली होती,
पुण्याला सशकायला अ लेली मुले ुट्टी अ ल्यामुळे घरी आली
होती. त्यािं च्या आग्रहाने आम्ही ही िंधी घ्यायचे ठरवले.
कोल्हापूरला जाऊन पै े भरले. िवा ाची वण तयारी केली व
आम्ही दोघे आमच्या दोन ुटके े घेऊन ठरलेल्या सदवशी
कोल्हापुरात आलो. वण िवा ब नेच होता. ोळा हिवा ी,
बहुतेक वण कोल्हापूरचे. ब
काळी 11 वाजता सनघाली.
तुिंगभद्रा धरणाचे सवशाल पात्र पार करून व टे कडीवरील
हनुमिंताचे दशणन घेऊन आमचा दसिण सदशेने िवा
ुरू झाला.
पसहले िेिणीय स्थळ होते िाचीन सवजयनगरचे ाम्राज्य हम्पी व
बदामी. या दोन स्थानािं मध्ये प रलेले ाम्राज्याचे सवशाल
अवशेर् पाहून मन व्हखन्न झाले. िवेशाला एका िचिंड सशळे मधून
कोरलेली श्ी गणेशाची मूती लि वेधून घेते. सजकडे पहावे
सतकडे मैलोनमैल िचिंड सशळा, दगड व त्याला वेिून अ लेले
वाळलेल्या गवताचे जिंगल! 'काय होते आसण काय रासहले' याची
सवर्ण्ण जाणीव करून दे ते.

सहिं दुस्थानला मुव्हस्लम त्तेचा सवळखा पडला त्याची ुरूवात
सवजयनगर, दसिणेतील या
ामथ्यणशाली
ाम्राज्याच्या
अधः पतनापा ून झाली. आसण तो सवळखा तथाकसथत आजच्या
सनधमी रकारला क ा ग्रा ून रासहला आहे याची उदा वाणी
जाणीव ही उद् ध्वस्त भूमी करून दे ते. खूप वाईट वाटले. आम्ही
वणजण सवर्ण्ण नजरे ने वतणमान काळातील भूतकाळ अनुभवत
होतो. ही सवदारक जाणीव ित्येक सहिं दूधमीयाला जागी करणारी
आहे .
बदामीला एक छोटे े गोल मिंसदर आहे . त्याचा कळ लोप
पावलेला आहे , मूतीही अदृश्य झाली आहे , पण मिंसदराला ात
छोटे नाजूक खािं ब आहे त. एखादे लािं ब पेन सकिंवा छोटी पातळ
काठी घेऊन खािं बावर हलकेच आघात केले तर ा रे ग म प ध
नी हे
ूर गोड आवाजात बाहे र पडतात. आमच्यातील
िंगीतिेमीिंनी त्याची खात्री करून घेतली.
उद् ध्वस्त, अवसशष्ट् सशल्पातून ुद्धा त्या वेळचे बािं धकाम व
कोरीव कलाकाम सकती उत्कृष्ट् होते याचा ित्यय येतो. ते स्थळ
अिंतः करणात एक ािं द्र उदा ी घेऊन आम्ही ोडले, परत परत
मागे वळू न बघत! पुिचा मुक्काम होता है दराबाद. आमच्या
कॉलेजच्या (४० गावच्या) हलीमध्ये हे शहर त्याच्या वण
िेिणीय स्थळािं ह पासहले होते,
ालारजिंग म्युसझयम,
चारसमनार, स किंदराबाद वगैरे; त्याचे वणणन त्या हलीत आले
आहे . या सटर पमध्ये कमी वेळ अ ल्यामुळे िार े त्या वेळेइतके
पाहावया समळाले नाही. िंधी ाधून मी चारसमनार जवळच्या

गल्लीतून आमची धाकटी कन्ा अिंजू ाठी सहरव्या सनळ्ा
खड्यािं चा आणखी एक ुिंदर ेट घेतला.
त्यानिंतर थािं बा होता ुिस द्ध सतरुपती. सतरुपती हे गावाचे नाव
आहे , दे वाचे नाव आहे सतरूमल. मिंसदर बऱ्याच उिं चीवर आहे .
मिंसदराकडे जाणारा रस्ता नागमोडी, वळणा वळणाचा वर चित
जाणारा आहे . काही वळणािं निंतर शेवटी एक थेट चिाचा रस्ता
येतो. तेथे एक सवलिण दृश्य आम्हाला सद ले.अनेक स्त्री-पुरुर्
डोयाचे पूणण केशवपन करून काही गुडघ्यािं वर रािं गत, तर
काही दोन हात दोन पाय वापरून पुिे चित होते, दे वाला
बोललेला नव ते लोक पूणण करत होते. थोडा वेळ गाडीतून
उतरून आम्ही भक्तीचा हा सवलिण िकार स्तिंसभत होऊन
पाहात रासहलो. रस्त्याचा एक भाग त्यािं च्या ाठी राखीव होता.
मिंसदरात आल्यानिंतर लिात आले दशणना ाठी खूप गदी होती
आसण ित्यि मूतीपयंत जाईपयंत बरे च ता ितीिा करावी
लागणार होती. दशणनापूवी वेळ घालवण्याची व्यवस्था मात्र छान
होती. तीन ितीिा गृहे (मोठे हॉल्स) वण ोयीिंनी युक्त- आराम
करण्याची, पै े दे ऊन खाद्यपदाथण समळण्याची, इडली ािं बार
सकिंवा ािं बार भात अल्प सकमतीत पोटभर समळत होते. बाहे र
जाऊन सिरून येण्याची ोय होती. मूतीच्या दशणनाजवळच्या
हॉलमध्ये रािं गेने गदी पुिे रकत होती. पसहल्या व दु ऱ्या
हॉलमध्ये वणजण एकदम िगती करत होते. दीड सदव (एक
सदव रात्र पूणण अधाण सदव ) वाट पासहल्यानिंतर सत ऱ्या
हॉलमध्ये दशणनाच्या रािं गेत आमचा निंबर लागला. खूप
किंटाळवाणी उभे राहण्याची िसतिा िंपल्यानिं तर दशणनाला निंबर

लागतो आसण दशणन ते क ले दे वाचे तोिंड सद ते न सद ते
तेवढ्यात तुम्ही गाभाऱ्यातून बाहे र िकलले जाता. Whisk या
शब्दाचा अथण तुम्हाला अनुभवाने कळतो. You are simply
whisked out. गाभाऱ्यात िकाश जाणीवपूवणक मिंद अ तो.
इतया िदीघण ितीिेनिंतर ुद्धा दे वदशणन खऱ्या अथाण ने होतच
नाही. अ ाच अनुभव दसिण भारतातील वण मिंसदरात येतो.
२०१२ ाली केरळमधील गुरुवायूर आसण पद्मनाभ मिंसदरात
अ ाच अनुभव आला होता. तेथे तर दे व पूणणपणे काळोखात,
त्यािं च्या तोिंडावर एक छोट्या समणसमणत्या सदव्याचा िकाश, कुठे
बघायचे हे कळायच्या आतच आपण मिंसदराबाहे र िकलले
गेलेलो अ तो. ही दशणनाची mystery का ते काही कळत नाही.
एकमेकािं ना सवचारत 'दे व सद ला का?' आम्ही बाहे रच्या वाटे ला
लागलो. आमच्यापैकी कोणाचेही जराही माधान झाले निते,
पण......
पुिचा मुक्काम श्ीशैल्यम. हे मिंसदर छान आहे , नदीच्या
झुळझुळत्या िवाहाच्या कडे ला अ लेले भगवान शिंकराचे मिंसदर
खूप माधान दे ऊन जाते. एका पुजाऱ्यासशवाय येथे कोणीही
नाही, कोणी अडवत नाही, थािं बवत नाही.
तेथून आम्ही गेलो चेन्नईला. चेन्नईचा 'मसदना बीच' खूप ुिंदर
आहे , रमणीय आहे . बिंगालच्या उप ागराचा आम्ही पासहलेला हा
पसहला सकनारा. खूप ुखद आहे . लाटा लहान मुला ारख्या
पायाशी घोटाळतात व मागे जातात. It is pleasing . मद्रा
शहरािं मध्ये खा काही नाही, इतर शहरािं ारखेच. बहुतािं श
माण े लुिंगी मध्ये,पॅन्ट शटण मध्ये िारच थोडे आसण आपल्याला

न मजणारी दसिणी भार्ा बोलणारे . दसिणेकडील वण
राज्यािं ची खास यत एकतर ते त्यािं ची भार्ा बोलतात - तमीळ,
मल्याळी, कानडी सकिंवा इिं ग्रजी. सहिं दी बोलायला कोणीही तयार
न तात . English न येणाऱ्या आमच्या भसगनी वगाण ची
शॉसपिंगच्या वेळी िार पिंचाईत झाली. चेन्नईच्या १ सदव
मुक्कामानिंतर
म्हणून तर आम्ही आणखीन दसिणेकडे
अ लेल्या पॉिंडीचेरी (आता पुदुच्चेरी) ला भेट सदली. श्ी अरसविंद
यािं चा आश्म खूप ाधा होता. येथून मुद्र अगदी जवळ होता.
पाण्यातूनच बऱ्याचशा हालचाली, ताडामाडािं ची नारळाची उिं च
उिं च झाडे , मुद्रािं च्या िंथ हलया लाटा आसण अरसविंदबाबूिंचा
रमणीय छोटे खानी आश्म! सन गाण ने आपल्या ौिंदयाण ची इथे लूट
मािं डली होती. आमच्या कोडॅ क कॅमेऱ्यातील एक रोल आम्ही इथे
िंपवला. आत्तापयंत ४ रोल िंपले होते. मुलािं ना दाखवण्या ारखे
खूप नयनरम्य िोटो आम्ही कॅमेऱ्यात ाठवले होते. मुले मोठी
अ ल्यामुळे घरी रासहली होती. इिं दू भो ले व मुलािं ची आजी
(आशाची आई) त्यािंच्या ेवेला अ ल्यामुळे त्यािं ची गैर ोय
होण्याची सचिंता निती. या हलीमध्ये आमच्यासशवाय बाकीचे
वण िवा ी कोल्हापूरचे होते.
चेन्नईनिंतर आणखी दसिणेकडे आम्ही महाबसलपुरमला भेट
सदली. तेथे महाभारतातील पािं डव व इतर अनेक योद्ध्ािं च्या
दगडातील िचिंड मूती कोरलेल्या होत्या. निंतरचे स्थळ ते
ुिस द्ध रामेश्वर. येथे शिंकराचे खूप मोठे मिंसदर आहे . िभू
रामचिंद्रािं नी येथे स्थापन केलेल्या िचिंड सपिंडीवर असभर्ेक करणे
हे मोठे पुण्यदायी कृत्य अ ते. त्यापूवी मला २४ वेळा थिंड
पाण्याने अिंघोळ - उघड्या अिंगाने स्नान करावे लागले आसण

निंतर वां नी एकत्र असभर्ेक केला. खरिं तर वाराण ीची गिंगा
सशवसलिंगावर अपणण
करून मग रामेश्वरच्या
सपिंडीवर
असभर्ेका ाठी वापरायची अ ते. माझे उलटच झाले. आधी
रामेश्वर मग काशी अ ा क्रम झाला, अ ो.
रामेश्वरहून पिंदनला आम्ही परत गेलो. येथून लिंका वाण त जवळ
आहे . रामायणातील ेतू इथे बािं धल्याची आख्यासयका आहे .
िेरीतून येत अ ताना आम्ही पाण्यात डोकावून तो कुठे सद तो
का पाहण्याचा ियत्न केला पण आम्ही वण ामान् मानव
अ ल्याने ेतूचा मागमू ही सद ला नाही. आसण यानिंतर आले
िस द्ध िेत्र कन्ाकुमारी. कन्ाकुमारी दे वीचे मिंसदर छोटे े
आहे . दे वीचे दशणन करून आम्ही िेरी घे ऊन सववेकानिंद
स्मारक मिंसदराच्या िचिंड सशळे वर आलो. तीन ागरािं च्या
िंगमावर िचिंड मोठ्या खडकावर बािं धलेले सववेकानिंदािं चे
स्मारक वाण थाण ने अिसतम आसण अलौसकक आहे . श्ी एकनाथजी
रानडे यािं नी 21 वर्े भारतभर भटकिंती करून रकार, खाजगी
िंस्था, वैयव्हक्तक दे णग्या गोळा करून हे स्मारक उभे केले
आहे . त्यािं ची आमची भेट झाली, गप्ा मारल्या. ौ.आशाची
ज्ञानेश्वरी अध्यापनाची मासहती ऐकून त्यािं नी सतच्याशी असधकच
आपुलकीने गप्ा केल्या. आम्ही स्मारकाच्या परर रात स्वैर
भटकलो. स्मारकाच्या पाठीमागे एका मोठ्या सशळे वर आम्ही
दोघे पाण्यात पाय ोडून ब लो होतो. कोणीतरी पाठीमागून
बोलले, 'तीन मुद्राचा हा महा िंगम आहे ' (डावीकडे बिंगालचा
उप ागर, उजवीकडे अरबी मुद्र, आसण मोर सवस्तृत
प रलेला सहिं दी महा ागर). आमच्या पायातून डोयापयंत एक
आनिंददायक सशरसशरी गेली. काहीतरी सवलिण, उदात्त

आध्याव्हत्मक भावनेने आम्ही भारून गेलो. आम्ही ओिंजळीतून
पाणी िाशन केले, खारट होते.
कन्ाकुमारी मध्ये आम्ही एक बिंध सदव घालवला, स्वैर
सहिं डण्यात, पाहण्यात. केरळची हद्द ओलािं डून ुचीिंद्रम पयंत
गेलो. तेथील हनुमिंताची मोठी मूती पासहली. ुचीिंद्रम पा ून
सतरुवनिंतपुरम (सत्रवेंद्रम) िक्त ४० मैल होते, पण केरळ
आमच्या कायणक्रमात निते. आम्ही परत सिरलो. मदू रे ला
आलो. मदु राईचे समनािी मिंसदर पासहले, त्याचे िवेशद्वारच
सवलिण ुिंदर होते, कमानीवरच्या छोट्या छोट्या रिं गीत रे खीव
मूती पाहण्यात आम्ही रमून गेलो. दे वीचे मिंसदर तर अिसतम
ुिंदर आहे . दे वीची उिं च, रे खीव मूती पाहून नेत्र ुखावले.
दसिणेकडे
वणत्र
मिंसदरे , त्यातील दे वतािं च्या मूती आसण
जावटीचे रे खीव ौिंदयण सवलिण आकर्णक, वेधक आसण खा
दसिणी शैलीचे आहे . उत्तरे कडे सकिंवा महाराष्ट्रामध्ये हा
कोरीवपणा आसण सवसशष्ट् ुिंदर शैली क्वसचतच आिळते. आम्ही
पाहातच रासहलो, डोळे हालायलाच तयार निते.
मदु रेनिंतर एक सदव मुक्काम होता कािं जीवरमला. अधाण सदव
ाऱ्या भसगनीिंनी ाड्या खरे दीची धमाल केली, काही हजारािं चा
ौदा नक्कीच झाला.
चेन्नईला येण्यापूवीचा एक महत्त्वाचा उल्लेख राहूनच गेला.
तिंजावर (Tanjore) व तेथील व्यिंकोजी महाराजािं चा (छत्रपती
सशवाजी महाराजािं चे ावत्र भाऊ) मराठी छापाचा महाल व
बृहदे श्वर मिंसदर पासहले. मिंसदराचे सशल्पकाम व कोरीव काम िार

िंुदर आहे . त्याच्यावर दसिणेची छाप आहे . मिंसदर खूपच मोठे व
रे खीव आहे . पाहण्या ाठी सकत्येक ता जातात आसण मान
अवघडून जाते.
दसिणेकडील वणच मिंसदरे भव्य बािं धकाम, भक्कम दगडी,
आसण दगडातील खोदकाम आसण कोरीवकाम कुठे ही भारतात
पहावया समळत नाही. धासमणक मूतींची जडण-घडण अिसतम
रे खीव आहे . पाहातच रहावे े वाटते.
दसिणेकडील िवा ात एक किंटाळवाणा, तोच-तोचपणा म्हणजे
खाण्यातील एक ुरीपणा. वण िवा ात न्ाहारीला इडली व
पातळ चटणी, जेवणाला काळ- िंध्याकाळ भाताच्या िचिंड
मुदी व त्यावर बादलीने वािले जाणारे ािं भार, कुठे ही पुऱ्या,
चपाती, भाजी, कोसशिंबीर नाहीत. या स्वागताला आम्ही
किंटाळलो होतो.
कािं जीवरमवरून आम्ही बिंगलोरला बाजूला टाकून आधी म्है ूर
ला आलो. आधीच्या आम्हा दोघािं च्या एका वैयव्हक्तक सटर पमध्ये
आम्ही बेंगलोर, म्है ूर व उटी पासहले होते, त्यामुळे तेथील
त्रोटक वणणन दे ऊन मी पुिे रकतो.
मै ूरला जाण्यापूवी आम्ही शहरापा ून ६० मैल बाहे र अिंतरावर
अ लेल्या सशवमिंसदर व सवष्णू मिंसदर यािं ना भेट सदली. दोन्ही
मिंसदरे डाव्या उजव्या बाजूला कमालीची ारखी identical!
मूती ोडता वण बाबतीत आम्ही दोन्ही मिंसदरािं चे कोरीवकाम व
त्यािं च्यातील सवलिण ाधम्यण पाहून थक्क झालो. काय कारासगरी

आहे ! मागच्या आमच्या भेटीत या मिंसदराजवळ आणखीन एक
गोष्ट् मासहती होती - श्वणबेळगोळ डोिंगरावरून खालील मूतीवर
केलेला दु धाचा असभर्ेक. दु धाच्या धारा दे वािं च्या डोयावर पडत
अ तात आसण खालून तो दे वदु लणभ दे खावा आम्हाला गेल्या
भेटीत पाहायला समळाला होता; सतथी कोठली होती आठवत
नाही.
कावेरी नदीच्या छोट्या धबधब्यापा ून कारिं जी व musical
fountain पयंत चालून आम्ही थकलो होतो. आजचे sight
seeing बरे च taxing झाले होते. मोठे कारिं जे व त्यािमाणे
िंगीताचे ूर हा चमत्कार आम्ही वणजण िथमच अनुभवत
होतो. तो एक अद् भुत चमत्कार होता. ९.३० वाजता तो ोहळा
व त्याची जादू िंपल्यानिंतर लिात आले आम्ही खूप थकलो
होतो, वण गात्रे सवश्ािं ती मागत होती. थोड्या अिंतरावर आमचा
makeshift रात्रीचा मुक्काम कारे करािं नी ऐनवेळी ठरवलेला.
एका मिंसदराच्या उघड्या ओ रीत; पुजाऱ्याकडून तरिं ज्या,
चादरी समळाल्या. अध्याण ता ातच आम्ही गाि झोपी गेलो.
आसण तो अपशकुनी सदव उगवला! पहाटे ४/५ वाजता आम्हा
दोघािं नाही जाग आली आसण लिात आले झोपताना आमच्या
दोघािं मध्ये ठे वलेली ौ आशा ची प ण गायब झाली होती. आमची
झोप खाडकन उडाली. रात्री आम्ही दोघािं नी वण मौल्यवान वस्तू
प णमध्ये ठे वल्या होत्या. ौ. आशाच्या मिंगळ ूत्रा ह वण
दासगने, कानाच्या कुड्या, परदे शी मनगटी घड्याळ, परदे शी
नवा कोडॅ क कॅमेरा, वण कॅश - जवळजवळ दहा हजार रुपये कोऱ्या करकरीत नोटा, ज्यादा कॅमेरा रोल, वापरलेले रोल, वण

वण मौल्यवान वस्तू एका झटयात आम्हाला ोडून गेल्या
होत्या, आम्ही हतबुद्ध झालो. शेजारच्या दोघासतघािं ना उठवून
बातमी सदली. टू र मॅनेजर कारे करािं ना
ािं सगतले . त्यािं नी
जवळच्या पोसल इन्स्पेक्टरला बोलावून घेतले . चौकशी,
जबानी, वण ोपिार झाले, काहीच सनष्पन्न झाले नाही.
हलीत २-३ कुटुिं बे आमची समत्र झाली होती, अशोक पाटील
त्यािं चे समत्र भालेराव वां ना एक गोष्ट्ीचे आियण वाटले की एविा
जबर
धक्का ब ूनही आम्ही दोघे शािं त होतो. काहीच
आरडाओरडा, आक्रस्ताळे पणा करीत नितो. मला ौ.
आशाच्या शािं तपणाचे - सतचे वाण त जास्त नुक ान झाले होते मला अिंतयाण मी कौतुक वाटले. अध्यात्माचा सतच्या वागण्यात
पररणाम जाणवत होता. दोघा-सतघािं नी आम्हाला खरे दी ाठी पै े
दे ऊ केले. आम्ही ते नाकारले. कन्ाकुमारी, कािं जीवरम येथे
आम्ही मुलािं ाठी आवश्यक खरे दी केली होती, उ नवार करून
नवीन खरे दी करावयाची इच्छा निती व हव्या निता.
हलीचा मूडच गेला होता. पण वरकरणी आम्ही शािं त होतो. ७८ सदव ािं चा िवा बाकी होता. कारवार, गोकणण महाबळे श्वर
येथे रावणाने आणलेले सशवसलिंग श्ीगणेशाच्या हुशारीने जसमनीत
घट्ट रुतून गेले व शेवटचा गोवा, पणजी, शािं तादु गाण , म्हाळ ा
वगैरे मिंसदर आम्ही आधीच पासहलेली ती स्थळे पाहून आम्ही
कोल्हापूरला व तेथून वारणानगरला परत आलो. ुट्टी िंपायला
अजून २-३ सदव अवकाश होता.
दसिणेच्या एक मसहन्ाच्या िवा ाने आम्ही काळे पडलो होतो मुलािं चे पसहले सनरीिण. िवा ाच्या गमतीजमती त्यािं ना
ािं सगतल्या पण चोरीचे वृत्त त्यािं ना ािं सगतले नाही. रात्री ीमाने,

आमच्या थोरल्या कन्ेने, आईच्या ररस्टवॉचची मागणी केली.
(रात्री वण घड्याळािं ना सकल्ली दे ण्याची ड्युटी ती करत अ े.)
त्यावेळी सपतळ उघडे पडले. कॅमेरा गेल्याचे दु ः ख वण मुलािं ना
खूप जाणवले. वण रोल्स आसण िोटोही गेले होते. आमच्यापेिा
आमची मुले आणखीन मजूतदार सनघाली. त्यािं नी आम्हाला
काहीही न सवचारता बॅ गेतल्या वण वस्तू योग्य सठकाणी ठे वून
सदल्या. त्यािं च्या ाठी आणलेल्या वस्तूिंवर मात्र आनिंद व्यक्त
केला. आजही त्या ि िंगाची आठवण झाली की सतन्ही मुलािं च्या
मजुतदारपणामुळे मन भरून येते. ोमवारी मुलािं ची शाळा व
आमचे कॉलेज ुरू झाले, दै निंसदन कायणक्रमात वण सव र
पडला. त्यावेळी आणलेल्या काही वस्तू - सशिंपल्याच्या बाहुल्या,
सतघािं ाठी त्यािं ची नावे कोरलेले ३ शिंख घेऊन धातूच्या छोट्या
मूती - आमच्या शोके मध्ये आहे त.

