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श्री 

आभची साऊथ आफ़्रिकेची सपय 

प्रलासारा सुरुलात:  

 

ऐन ददलाऱीच्मा ददलळी आम्शी कॐ नमा, वाऊथ आफ़्रिका, झाांबफमा आणण 
णझांफाब्लॐ ह्मा टूयवाठी रॉव एांजॐलरवच्मा वलभानतऱालरुन ननघारो. ददलाऱीचॐ 
लातालयण बायताांत अवतॐ तवॐ आभच्मा रॉव एांजॐलरवरा नवतॐ. त्माभऱुॐ तवा 
वलळॐऴ पयक जाणलरा नाशी. आम्शी तीन कुटूांफॐ (वात जण) शोतो. त्मातीर 
प्रत्मॐक स्त्रीचॐ भार ह्मा ददलळीचॐ ननघणॐ आणण तॐशी ददलाऱीच्मा 
पयाऱालळलाम? ह्मा वलऴमी एकभत अवल्मानॐ आधीच ठयवलल्माप्रभाणॐ आम्शी 
’चॐक इन’ कॐ ल्मानांतय वलभानतऱालय फवनु ददलाऱीचा पयाऱ कॐ रा आणण 
बायतीम वांस्त्कृतीरा बयल्मा ऩोटी जागाण्मावाठी मळस्त्ली रयतीनॐ "तोंड" ददरॐ 
ननदान तवा प्रमत्न कॐ रा. ददलाऱीचॐ आणण त्माांतल्मा त्माांत अभ्मांगस्त्नानाचॐ 
भशत्ल (कदाचचत त्माददलळी वलभानतऱालय मॐण्मावाठी बल्मा ऩशाटॐ आांघोऱ 
कयाली रागरी अवल्मानॐशी अव ुळकॐ र) शा पयाऱ कयताांनाचा चचचेा वलऴम 
शोता शॐ वाांगणॐ न रगॐ! अळा ऩद्धतीनॐ अनतळम प्रवन्न भनोलस्त्थॐत आम्शी 
वलभानाांत स्त्थानाऩन्न झारो. एभॐरयट कां ऩनीचॐ वलभान अवल्मानॐ वलभानाांत 
फवण्माची ऊत्तभ व्मलस्त्था, टाऩटीऩ, स्त्लच्छता आणण आलजुनु कॐ री जाणायी 
अचकु वॐला ह्माचॐ भनोभन गुणग्रशण कयण्माांत वोऱा ताव कवॐ ननघनु गॐरॐ 
तॐ कऱरॐच नाशी. आणण तब्फर वोऱा तावाांनी आम्शी दफुईव ऩोशोचरो. 
नय॑ोफीव जाणायॐ ऩढुीर वलभान वभुायॐ लीव तावाांनी अवल्मानॐ वलभानकां ऩनीनॐ 
आम्शाांव एका शॉटॐरभध्मॐ ऩोशोचवलरॐ, ल तॐथॐ वलश्राांती घॐऊन आम्शी दवुयॐ 
ददलळी नय॑ोफीच्मा वलभानाांत फवरो आणण वात तावाांनी नय॑ोफीव ऩोशोचरो. 
 

नैयोफी: 
नय॑ोफीचॐ शॐ आभचॐ ऩदशरॐ दळनु! ज्मा शऑटॐरभध्मॐ आम्शी याशाणाय शोतो 
तॐथल्मा रॉफीांत आधी थांड ऩॐम दॐऊन स्त्लागत झारॐ, आणण आभचॐ ऩावाऩोर्टुव 
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लग॑यॐ जजुफी औऩचारयक कागदऩर तऩावनु आम्शाांव आभच्मा खोल्मा अलघ्मा 
काांशी लभननटाांतच लभऱाल्मा. भधल्मा लॐऱॐत तॐथरॐ ननदान दोन कभचुायी तयी 
आभची चौकळी करुन गॐरॐ, आम्शी वलभानप्रलावानॐ थकरो अव ुतॐव्शाां आम्शी 
तुभचॐ वाभान ताफडतोफ तुम्शाव ददरॐल्मा खोरीलय ऩोशोचल ुअळी खारी 
त्माांनी ददरी. त्माभऱुॐ एक प्रकायची आऩरुकीची बालना वरुुलातीवच ननभाणु 
झारी. वाशाजजकच कॐ नमा दॐळावलऴमी आभचॐ ऩदशरॐ भत शॐ अनतळम 
वकायाथी झारॐ. अभॐरयकॐ भधल्मा एका प्रलवद्ध कॐ व काऩणा-मा दकुानाचॐ 
ब्रीदलाक्म " You never get a second chance to make the first 

impression" ह्मा भांडऱीांनी फयोफय याफवलरॐरॐ ददवरॐ. दवुयॐ ददलळी वकाऱी 
बायताभधरी वपु्रलवद्ध कां ऩनी "कॐ वयी" आम्शाांव शॉटॐरलरुन नाश्ता घॐण्मावाठी 
घॐलनु जाणाय शोती, आणण त्माच लॐऱी आम्शी आभच्मा वशप्रलाश्माांनाशी 
प्रथभच बॐटणाय शोतो. त्माभऱुॐ आजची वांध्माकाऱ आभचॐवाठी "शभ कयॐ वो 
कामदा" ह्मा स्त्लरुऩाची अवल्मानॐ आम्शी वातशी जणाांनी नय॑ोफीच्मा स्त्थाननक 
अन्नाचा आस्त्लाद घ्माला अवॐ ठयवलरॐ आणण त्माप्रभाणॐ चौकळी करुन आम्शी 
टॎक्वी करुन तॐथॐ ऩोशोचरो. ऩढुीर १५-१६ ददलव कॐ वयी तपे बायतीम जॐलण 
लभऱणायच शोतॐ त्माभऱुॐ शा स्त्थाननक जॐलणाचा आनांद रटुण्माची वांचध आम्शी 
गभावलणॐ ळक्मच नव्शतॐ! भार शॐ दठकाण ननलडताांना स्त्थाननक भांडऱी जात 
मॐत अवतीर अवॐच दठकाण ननलडणॐ शॐ आम्शाव अलबप्रॐत शोतॐ. कायण 
"योभरा गॐल्मालय योभन रोकाांवायखॐ लागा" शी म्शण आभच्मा रषाांत शोती 
आणण खाण्माचॐ दठकाण शॐ खुऩ झकऩक अवरॐ की "ऩयदॐळी ऩाशुण्माांना" 
आलडॐर अवॐ कयण्मावाठी भऱु स्त्थाननक ऩदाथाुत ऩषु्कऱवॐ फदर कॐ री 
जाण्माची ळक्मताशी अवतॐ. आम्शाांरा तॐ नको शोतॐ. ननदान एक ददलव काां 
शोईना आम्शाव कॐ नमन म्शणुन (म्शणजॐ खाऊन वऩऊन) जगामचॐ शोतॐ.  

आणण आभचा शा प्रमोग अगदी मळस्त्ली झारा अवॐ म्शणामरा शयकत नाशी. 
ऩदाथ ुतय छान शोतॐच ऩण फ़्रकां भतशी लाजली शोती. वलभानप्रलावानॐ आऩण 
खुऩ थकरॐरो आशोत अळी आम्शी स्त्लत:ची करुन घॐतरॐरी वोनमस्त्कय वभजुत 
आणण त्माभऱुॐ (म्शणजॐ ननदान तॐ ननलभत्त दाखलनु) आम्शी वलाांनी स्त्थाननक 
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बफमयशी घॐतरी. दवुया ब्रॅंड कवा रागतो शॐ ऩाशु मा अवा वालजुननक ननणमु 
(शा ननणमु आम्शी ऩदशरी बफमय वांऩवलल्मानांतय न "अडखऱता" ला कोणताशी 
आडऩडदा न फाऱगता भोकऱॐऩणानॐ आणण त्लरयत घॐतरा शॐ ओघानॐ आरॐच) 
घॐलनु दवुयीशी बफमय घॐतरी. काांशीांनी लाई्न घॐतरी. भग भार फामकाांनी "आता 
ऩयुॐ झारां शां" अवां दटालनु (भार स्त्लत:च ’द्रव्म’ घॐतल्माभऱुॐ त्मा दटालण्माांत 
पायवा अथ ुनव्शता शॐ चाणाष लाचकाांच्मा रषाांत आरॐ अवॐरच!) आणण 
बफमय लाईनचा ळॐलटचा घोट घॐलनु त्मा अपरातुन नडनयचा ननयोऩ घॐतरा. 
सहप्रलाळाांची ऩहहरी बेट 

दवुयॐ ददलळी कॐ वयी कां ऩनीचा ड्रामव्शय वकाऱी आठचॐ वभुायाव ठयल्माप्रभाणॐ 
आम्शारा घ्मालमाव आरा आणण आम्शी आता आऩरॐ ऩढुीर १५-१६ ददलवाांत 
अवणायॐ वश प्रलावी बॐटतीर ह्मा वलचायानॐ ऊत्तॐजजत झारो आणण शा 
ड्रामव्शय आऩल्मारा कुठॐ नॐतो आशॐ ह्माचा वलचाय कयीत अळा दठकाणी 
ऩोशोचरो की क्मा फात श॑! आणण तॐ दठकाण म्शणजॐ नय॑ोफी ळशयाभधरॐ 
स्त्लाभी नायामण भांददय! त्मा बव्म लास्त्तुऩावनु आणण दॐलाच्मा ऩामालय डोकॐ  
ठॐलनु आऩल्मा प्रलावारा वरुुलात शोणाय शी कल्ऩनाच भनारा आल्शाद दॐलनु 
गॐरी. तॐथॐ गॐल्मालय काांशी वशप्रलावी प्रथभच बॐटरॐ. त्माांची ओऱख करुन 
घॐतरी आणण तॐथॐ थोडा नाश्ता करुन (कायण आधी शॉटॐरभधनु ननघताांनाशी 
झारा शोता) आम्शी दॐलदळनु घॐतरॐ. भनाची काम गांभत अवतॐ ऩशा! 
लास्त्तवलक मा आधीशी आम्शी जगप्रलवावाठी फ़्रपयरो आशॐ, भार दॐल 
दळनुाऩावनु वरुुलात कुठॐच झारी नव्शती! ह्मालॐऱी भार भनाभधल्मा श्रद्धॐनॐ  
भनाराच कौर ददरा की आता ऩढुीर टूय व्मलजस्त्थत ऩाय ऩडॐर. श्रद्धा आणण 
आळालाद, अथला श्रद्धा आणण वकायाथी वलचाय-वयणी शा बल्माबल्माांना न 
ऊभगरॐरा वलऴम! त्माभऱुॐ त्मालय चचाु न कयताां "आभ खानॐवॐ भतरफ, ऩॐड 
चगननॐवॐ क्मा पामदा" ह्मा न्मामानॐ आम्शी ह्मा घटनॐचॐ भन:ऩलुकु स्त्लागत 
कयीत आभच्मा टूयचा प्रायांब कॐ रा. आणण लन्म प्राण्माांवाठी प्रलवद्ध अवरॐल्मा 
जगाभध्मॐ नाांलाजरॐल्मा भवाईभाया ह्मा बागाकडॏ ननघारो. भार तॐथॐ 
ऩोशोचण्माऩलुी आम्शी रॐक नाकुरु नॎळनर ऩाकुभध्मॐ जाउन ऩढुॐ जाणाय शोतो. 
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नाकुरु नॅळनर ऩाकक :  

यस्त्त्माांतुन जाताांना एक गोष्ट प्रकऴाुनॐ रषाांत आरी की ईकडॐ फशुतॐक ळॐतकयी 
गाढलगाडी लाऩयतात. (आऩल्माकडॐ बायताांत अवतॐ तळा फर॑गाडीवायखी 
गाढलगाडी -गाढलाांकडुन ओढरी जाणायी-गाढल जुांऩरॐरी) आभच्मा ह्मा 
प्रलावाांत यस्त्त्माभध्मॐ अनॐक दठकाणी त्माचा भारलाशातकुीवाठी लाऩय शोताांना 
ऩादशरा. त्माभऱुॐ "नवुता गाढल आशॐव-तुझा काांSSSSSSशी ऊऩमोग नाशी" 
अवा ळब्दप्रमोग कदाचचत कॐ नमाभध्मॐ शोत नवाला अवॐ ऊगाच लाटुन गॐरॐ. 
णझब्राांचॐ कऱऩच्मा कऱऩ यानाभध्मॐ चयत अवताांना ददवरॐ. वरुुलातीरा खुऩ 
अप्रऩु लाटरॐ ऩण तॐ आऩल्माकडॐ यस्त्तोयस्त्ती ददवणा-मा फर॑-म्शळीांवायखॐच! 
त्माभऱुॐ ऩढुॐ ऩढुॐ त्माचॐ अप्रऩु वांऩरॐ. भार ननयननयाळ्मा यांगाचॐ ऩषी, भोय 
ह्माांची ह्मा जांगराांत यॐरचॐर शोती. एकां दयीत ऩढुॐ ददव ुघातरॐल्मा लन्म 
प्राण्माांच्मा ऩाश्लबुभुीलय शा लातालयण ननलभतुीचा ट्रॐरयच लाटरा. रॐक नाकुरु 
खुऩ वुांदय आशॐ. जगबयचॐ प्रलावी मॐत अवरॐ तयी त्माांनी लातालयण 
ओरयजीनरच ठॐलण्माचा प्रमत्न कॐ रा आशॐ. रॐकलय याशाणायॐ ऩषी आधीच 
थोयाड त्माभध्मॐ रॐकभधॐ मॐणायॐ प्रलावी काम काम टाकीत अवतात तॐ आणण 
रॐकभधरॐ भावॐ खाऊन खाऊन अजुनच भोठॐ झारॐरॐ आशॐत. गरुड शा 
जास्त्तीतजास्त्त ऊां च झाडालय याशाणाया ऩषी आणण भर॑ोनभर॑ ऩोशोच ुळकणायी 
त्माची दृष्टी, तयीशी प्रलाळाांना मॐथरॐ शोडीलारॐ एक खॐऱ दाखवलतात. लळटी 
लाजलनु गरुडारा आऩल्माजलऱचा भावा घॐलनु जामरा वाांगतात आणण तो 
भावा ऩाण्मालय पॐ कतात. तो ज्मा ऩद्धतीनॐ जोळाांत बयायी घॐलनु भावा घॐलनु 
जातो त्माचॐ जव्शडीओ चचरण कयामरा लभऱणॐ शा ऊद्दॐळ अवतो. ह्मा खॐऱाभऱुॐ 
गरुडारा जलऱुन फघामरा लभऱतॐ शॐ खयॐ अवरॐ तयी भानलानॐ ननवगाुच्मा 
भधॐ रडुफडु कॐ ल्माचा बाव नक्कीच शोतो. प्रलावी लभऱलालॐ म्शणनु भानलानॐ 
कॐ रॐरी शी ननवगाुळी तडजोड म्शणा शली तय! ळॐलटी काम आऩरॐ वायॐ 
आमषु्मच एक तडजोड अवतॐ नाशी का? 
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भसाई भाया: 
भवाईभाया शा प्रदॐळ म्शांटरा तय भागावरॐरा आणण म्शांटरा तय ऊद्मोगळीर 
जगारा शांवतभखुानॐ वाभोया जाणाया आऩल्मा वुांदय ऩथृ्लीचा एक अवलबाज्म 
आणण तांरळदु्ध बाग! ह्मा दठकाणी ऩोशोचण्मवाठी ळॐलटच्मा जलऱ जलऱ १०० 
फ़्रकरोभीटयभधॐ यस्त्ता नाशी. कोणत्माशी न फाांधल्मा गॐरॐल्मा यस्त्त्माभधनु लाट 
काढीत काढीत प्रलाव कयाला रागतो. त्माभऱुॐ भध्मॐ वलश्राांनतगशृाची वोम 
नाशी, ऩाणी नाशी आणण वाांलरीशी क्लचचतच! त्मा ओवाड बागाांतुन आभची 
गाडी जात अवताांना ळॐलटी व्शामचॐ तॐच झारॐ. यस्त्त्माभधरा एक दगड 
आभच्माच गाडीच्मा टामयरा रागुन गाडीखारी गॐरा आणण जिजजनची एक 
टुफच तोडरी गॐरी. आता अळा ह्मा जांगराांत आऩरॐ काम शोणाय ह्मा 
वलचायानॐ आम्शी श॑याण झारो. भार काम आश्चम!ु कॐ लऱ दशा लभननटाांत 
जाणा-मा मॐणा-मा गाड्मा भदतीवाठी थाांफल्मा, भार स्त्ऩॐअय-ऩार्टुव नवल्मानॐ 
काभ झारॐ नाशी. ऩढुीर दशा लभननटाांत इकडच्मा नतकडच्मा गाड्माांभध्मॐ 
कॐ वयीनॐ आभची व्मलस्त्था कॐ री आणण आम्शी भवाईभायाांत ऩोशोचरो. 
शा बाग झोऩड्माांनी लवरॐरा आशॐ. इथॐ आजशी रोक कऱऩानॐ याशातात. 
काांशीांना तय ल्मामरा लस्त्रशी नवतॐ. शाताांत वांयषणावाठी एक काठी, अांग 
ऊघडॐ अवॐ अनॐक रोक यस्त्त्माांत ददवरॐ. लांळ ऩयांऩयागत ऩद्धतीनॐ तॐ अजुनशी 
गाईचॐ यक्त आणण गाईचॐ दधु एकर करुन वऩतात. त्माांना चशा, कॉपी शॐ 
ऩदाथ ुअजुनशी सात नाशीत. त्माच लस्त्तीच्मा भधोभध भार प्रलाळाांवाठी तीन 
तॐ वाडॐतीन स्त्टाय शॉटॐर आशॐ. त्माभध्मॐ स्त्नानाची, जॐलणाची, याशाण्माची अळी 
वल ुअद्द्मालत व्मलस्त्था आशॐ. आणण वलळॐऴ म्शणजॐ अळा दठकाणी ऊत्तभ 
बायतीम जॐलणशी कॐ वयीनॐ ऊऩरब्ध करुन ददरॐ. आता फोरा! अथाुतच ह्मा 
आजुफाजुच्मा झोऩड्मातुन याशाणायी भांडऱी शाच ह्मा शॉटॐरचा नोकयलग ुआशॐ. 
अवॐ अवनुशी एका प्रलाळानॐ तॐथल्मा कूकरा "वनी वाईद अऩ आणण स्त्रॅं फल्ड 
एग" ह्माभधरा पयक कऱत नाशी म्शणुन रागा कॐ रा. आजुफाजचु्मा 
लातालयणाांत ळक्मता नवताांनाशी इतक्मा ऊत्तभ प्रकायची व्मलस्त्था कॐ री जात 
आशॐ, त्माचॐ कौतकु फाजुराच आणण ह्मा भाणवारा कूकरा त्माची ऑडयु 
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कऱत नाशी ह्माची चचांता! भाणवानॐ अऩॐषाांचॐ ओझॐ जरुय फाऱगालॐ ऩयांत ु
आजुफाजुच्मा ऩरयजस्त्थतीचा अांदाज अवण्माचॐ तायतम्मशी ठॐलालॐ! अन्मथा 
इतयाांच्मा नजयॐतुन ऊतयण्माचॐच बम अचधक! अवो 
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१०० फ़्रकरोभीटयचा वल ुअांगारा झटकॐ  दॐणाया प्रलाव आता चाांगराच जाणवलत 
शोता त्माभऱुॐ यारी टामरॐनॉर घॐऊनच झोऩरो. ऊत्तभ झोऩ रागरी. वकाऱी 
ऩषाांच्मा भधयु वादानॐ जाग आरी. मॐथरॐ ऩषी अगदी भोकऱॐऩणानॐ गात 
अवतात. दोन ननयननयाळ्मा ऩषाांचॐ ननयननयाऱॐ आलाज अगदी ओऱख ऩटाली 
इतकॐ  ननयाऱॐ अवतात आणण दोघाांभध्मॐ कोण भोठ्मानॐ गातो अळी जणकुाांशी 
स्त्ऩधाु रालरॐरी. एखादा गलई आऩल्मा घयाांत ज्मा भोकऱॐऩणानॐ रयमाज 
कयतो, वभोय श्रोतॐ नाशीत ह्माची भनोभन जाणील अवल्मानॐ रयमाजारा एक 
प्रकायचॐ स्त्लातांत्र्म अवतॐ, तॐ कुणी ऐकतॐ आशॐ की काम शी लबती गलमाव 
लाटत नाशी. गुरुच्मा नकऱत  त्माचा रयमाज ऐकणा-मा लळष्मारा भार तॐ 
ऐकणॐ एखाद्मा वलुणवुांचधवायखॐ लाटतॐ. तवॐ काांशीवॐ त्मा ऩषाांचॐ भोकऱॐऩणानॐ 
गामरॐरॐ गाणॐ लाटरॐ. त्मा बागाांत याशाणा-मा आणण योज ज्माांना शॐ अवॐ 
ऐकण्माची वलुणवुांचध लभऱतॐ आशॐ त्माांच्मा बाग्माचा शॐला लाटरा. भार तो 
षणबयच! ळशयी बागाांत फशुतॐक आमषु्म घारवलरॐल्मा भाझ्मावायख्मा 
व्मक्तीरा शा एक दोन आठलड्माांचा फदर तॐव्शढ्माऩयुता चाांगरा लाटतो, भार 
अळा दठकाणी ननलतृ्तीनांतय याशामचॐ अवॐर तय लभऱत अवरॐल्मा ऩेंळनच्मा 
यकभेंत याजावायखॐ याशामरा लभऱुनशी आऩण मॐल ुकाां? शा नकायाथी ऊतय 
लभऱणाया प्रश्न भी स्त्लत:राच ऩयत एकदा वलचायरा आणण "कवां ळक्म 
आशॐ?" अवां ऊत्तयशी ऩयबायॐच भाझ्मा भनारा ददरां! आऩल्मा अांगाांत 
ऩऱऩटुॐऩणा लबनरा आशॐ की भरुा-नातलांडाांच्माऩावनु दयु याशामरा भन कचयतॐ 
आशॐ ह्मा भनाच्मा घारभॐरीत भी ऩयत एकदा अडकरो. आमषु्माांत काांशी 
काांशी प्रश्नाांची ऊत्तयॐ आऩल्मारा आधीच भादशती अवतात, पक्त त्मा 
ऊत्तयाांना वाभोयॐ जाण्माचॐ धाष्टम ुअवालॐ रागतॐ शॐशी (ऩयत एकदा) जाणलरॐ. 
अवो! 
 

सपायी: 
 

लन्म श्लाऩदाांचॐ दळनु घ्मामरा आम्शी उत्वकु शोतो, त्मा ददळॐनॐ आभची जीऩ 
ननघारी. अथाुत दबुफणु, कॎ भॐया, शॎट, ऩाण्माची फाटरी शी वल ुजय्मत तमायी 
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कॐ री शोतीच. शयणाांचॐ आणण णझब्राांचॐ कऱऩ, शत्ती, भाकडॐ, ननयननयाळ्मा 
प्रकायचॐ ऩषी, -शामनो, यानगामी आणण यानम्शळी अवॐ अनॐक प्राणी 
यस्त्त्माच्मा दोन्शी फाजरुा स्त्लच्छांदऩणॐ लालयत शोतॐ. एका झाडालय एक 
बफफळ्मा भस्त्त डुरकी घॐत पाांदीलय डोकॐ  ठॐलनु चक्क घोयत अवाला कायण 
त्माचॐ ऩोट अगदी रमीत खारीलय शरत शोतॐ. तॐव्शढ्माांत आभच्मा ड्रामव्शयरा 
तीन लवांशीणी ददवल्मा. त्मानॐ आम्शाव अजजफात आलाज करु नका अवा 
भोराचा वल्रा ददरा. ’भोराचा’ शा ळब्द भी भदु्दाभ लाऩयरा आशॐ. कायण 
त्माचॐ ऐकरॐ नवतॐ तय प्रकयण पाय भशागाांत टाकणायॐ शोतॐ. एकतय त्मा 
लवांशीणी तॐथनु ननघनु गॐल्मा अवत्मा अथला आभच्मा आलाजाच्मा ददळॐनॐ 
चार करुन आल्मा अवत्मा. त्माभधरी दवुयी ळक्मता शी भशाग ऩडरी 
अवती. तयी दॐखीर आभच्माभधरॐ काांशी प्रलावी त्माांच्मा बालना आलरु ळकत 
नवल्मानॐ Oh my God! How beautiful! This is amazing! अवॐ काांशीवॐ ऩनु: 
ऩनु: ऩण भोठ्मानॐ, इतयाांना ऐकु जाइर अळा ऩद्धतीनॐ फोरत शोतॐ. वगळ्माांनी 
ळकु ळकु कॐ रॐ की तॐव्शढ्माऩमांत फोरणॐ थाांफामचॐ! एखाद्मा यणबभुीलय 
ळरऩुष आऩल्मा अगदी जलऱ आरा आशॐ, तॐव्शाां कोणताशी आलाज न कयता 
रऩनु याशाणॐ शॐ फ़्रकती कभ ुकदठण अवॐर ह्माची थोडीपाय कल्ऩना भार जरुय 
आरी. अवो. आभच्मा जीऩच्मा ऊजव्मा फाजुरा एक "झाड एक लाकडॐ’ शोतॐ. 
त्मा पाांदीकडॐ ऩाशुन खारी फवरॐल्मा दोन्शी लवांशीणी झाडाच्मा लय ऩाशुन 
कुणारा तयी आलाज दॐत शोत्मा. आभच्मा ड्रामव्शयनॐ तॐ ओऱखरॐ आणण त्मा 
लवांशीणीची वऩल्रॐ लय झाडालय अवालीत अवा अांदाज व्मक्त कॐ रा. आम्शी 
ळाांतऩणॐ जीऩभध्मॐ ऊबॐ याशुन तॐ वायॐ दृश्म डोळ्माांत वाठलनु घॐत शोतो. 
तॐव्शढ्माांत एक लवांशीण जया जोयातच ओयडरी. कदाचचत ’ए, कार्टुमा, आता 
खारी मॐतोव की...." अवा वयु त्माांत अवाला. त्माचा ऩरयणाभ म्शणुन की 
काम, एक छोटा फछडा पाांदीलय भोठ्मा ऐटीत ऊबा याशुन खारी मॐण्माच्मा 
इयाद्माांत ऊबा अवरॐरा ददवरा. त्मानॐ एकदा आईकडॐ ऩादशरॐ, एकदा लय 
(कदाचचत त्माच्मा बालांडाकडॐ जो अजुनशी लयच शोता त्माकडॐ) ऩादशरॐ. तो 
खारी भार ऊतयॐना! भग लवांशीण ऩयत एकदा ओयडरी. "आता कळाचा भशुुत ु
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फघतोम, ह्मा आताां उतया खारी आणण आऩरा ऩदस्त्ऩळ ुशोल ुदॐ ह्मा 
अलनीतरालय?" अवॐ काांशीवॐ तॐ ओयडणॐ लाटरॐ. तॐव्शाां कुठॐ तो फछडा शऱु शऱु 
खारी मामरा रागरा. भग भार त्मा आईचॐ वऩत्त खलऱरॐ. ती कदाचचत 
"भॐरा फाऩावायखा अगदी चचकट आशॐ! फ़्रकां ला भॐल्मा, कॐ व्शाांऩावनु फोरालतॐ 
आशॐ, कानबफन पुटरॐ की काम तुझॐ?" अवॐ काांशीवॐ ऒयडरी अवाली. 
नतच्माकडुन त्मा वऩल्राचा तो थांडऩणा काांशी ऩाशालरा गॐरा नाशी. ती चक्क 
त्मा पाांदीलय दोन ऩाम ठॐलनु ऩढुॐ आरी आणण त्मा वऩल्राच्मा भानगुटीरा 
आऩल्मा बल्माभोठ्मा जफड्माांत ऩकडुन नतनॐ त्मारा अषयळ: जलभनीलय 
पॐ करॐ. एव्शढॐ वगऱॐ शोलनुशी तॐ वऩल्र ुजणु काांशी झारॐच नाशी अळा ळाांतऩणॐ 
एकदा आइकडॐ आणण एकदा लय पाांदीलयच्मा बालांडाकडॐ नजय टाकीत,  
भकुाटऩणॐ आता ऩढुॐ काम गांभत शोतॐ आशॐ तॐ ऩाशात फवनु यादशरॐ. तॐव्शढ्माांत 
दवुयॐ वऩल्रशुी तवॐच चधटाईनॐ त्मा पाांदीलय भोठ्मा रुफाांफात खारी मॐल ु
रागरॐ. ऩयत तोच प्रकाय. तॐ नतथॐच थाांफरॐ. त्मानॐ आईकडॐ अवॐ काांशी ऩादशरॐ 
की "च्मामरा काम राव आशॐ ह्मा आमाांचा! जया कुठॐ वलश्राांती घॐत ऩडरो 
शोतो तो झारा दशचा थमथमाट वरुु!" अवा बाल त्माच्मा नजयॐत शोता. आता 
भार आईच्मा ळाांतऩणाचा अांत झारा अवाला. " मा, आराांत का ळॐलटी 
आऩण? काम एक एक काटी आशॐत!" अळा काांशीळा बालनॐनॐ नतनॐ त्मारा एक 
अवा काांशी ऩांजा शाणरा की तॐ बफचायॐ कोरभडुन खारीच ऩडरॐ. ऩण खारी 
ऩडरॐ तयीशी लवांशाच्मा फछड्माव (ओ)यडणॐ ळोबणायॐ नवालॐ, त्माभऱुॐ तॐ 
आऩण जण ुभखभरी गादीलयच ऩडरो आशोत अवॐ दळलुनु काांशीच झारॐ नाशी 
अळा बालनॐनॐ ऊठरॐ आणण आधीच त्माची लाट ऩशात अवरॐल्मा बालांडाच्मा 
फयोफय फशुदा " अयॐ आज च्मामरा आईरा झारांम तयी काम? आता ऩढुची 
काम आसा?" अळा वलचायानॐ जाऊन फवनु यादशरॐ. काांशीच लभननटाांत त्मा 
दोन्शी लवांशीणी अभची जीऩ ऩाय कडुन दवु=मा फाजुरा गॐल्मा. ती दोन्शी 
फारकॐ  एखाद्मा आसाधायक भरुाांप्रभाणॐ त्माांच्मा भागोभाग ऩण (वाधायण 
एखाद्मा याणीच्मा भागोभाग चारणायॐ वॐलक जॐव्शढॐ अांतय ठॐलतात तॐव्शढॐ 
ठॐलनु) थोडॐ अांतय ठॐलनु चार ुरागरी. आभची जीऩ ओराांडुन त्मा दोघी आणण 
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फच्चाकां ऩनी दवु-मा फाजुव ऩोशोचत नाशी तोऩमांत अजुन एक लवांशीण नतच्मा 
वात फछ्ड्माांना घॐलनु नतथॐ ऩोशोचरी. एकां दयीत तीन लवांशीणी आणण ९ फछडॐ 
अवॐ तॐ कुटुांफ शोतॐ. आभच्मा ड्रामव्शयनॐ शी भादशती ऩयुवलरी. ऩण Head of 

the Department म्शणजॐ लवांशभशायाज कुठॐच ददवरॐ नाशीत. तॐ कुठॐ आशॐत 
(अथला ह्मा तीन्शी लवांशीणी "लवांगर" आशॐत की काम अवॐशी एका लारट वश 
प्रलाळानॐ वलचायल्माचॐ स्त्भयतॐ जवा काांशी तो डॏटीांगराच जाणाय शोता-पाजीर 
कुठरा!) ह्मा प्रश्नाव ड्रामव्शयनॐ ऊत्तय ददरॐ की जया धीय धया आणण ऩढुॐ 
काम काम शोतॐ तॐ ऩशा. आभची ऊत्वकुता लळगॐरा ऩोशोचरी. त्मा लवांशीणी 
तॐथॐ आधीच भारुन टाकरॐल्मा एका प्राण्मालय तुटुन ऩडल्मा शोत्मा. त्माांचॐ तॐ 
डीनय भार भानली डोळ्माांवाठी ऩाशाण्माच्मा ऩरीकडचॐ शोतॐ. भाणवारा काम 
फ़्रकां ला प्राण्मारा काम एकदा बकु रागरी की त्मा षुधा ळाांतीवाठी तो काम 
कयॐर ह्माचा भार बांयलवा नाशी शॐ भार खयॐ! तॐव्शढ्माांत त्माांतल्मा एका 
थोयाड लवांशीणीनॐ भागॐ लऱुन एक डयकाऱी पोडरी. तॐव्शाां ड्रामव्शय म्शणारा 
की तुभचॐ कॎ भॐयॐ तमाय ठॐला. नतची ती डयकाऱी लवांशयाजाव डीनयवाठी 
आभांरण दॐण्मावाठी शोती. "अशो मॐताम ना की आम्शी फवामरा रागु?" अळा 
फोरवलण्माांतरॐ भादुल भार त्मा डयकाऱीत नक्कीच नव्शतॐ. त्मा ऐलजी   
"अशो, मा आता चगऱामरा" अवा अथ ुत्मा डयकाऱीत स्त्ऩष्टऩणॐ प्रतीत 
झारॐरा लाटत शोता. जलऱ जलऱ ऩाांचवातळॐ पुटाांलरुन एक काऱी आकृती 
आभच्मा ददळॐनॐ मॐताांना ददवरी. ती जलऱ मॐत चाररी तवॐ आभच्मा रषाांत 
आरॐ की अयॐ शॐ तय आऩरॐ लवांशयाज! फाकी भाणवाचॐ चारणॐ अवालॐ तय 
लवांशावायखॐ! काम त्माचा रुफाफ! एखाद्मा याजावायखा तो झऩझऩ आभच्मा 
जीऩजलऱ ऩडरॐल्मा त्माच्मा डीनयकडॐ मॐत शोता. तो जवा जवा जलऱ आरा 
तळी त्माची कभनीम ळयीयमष्टी स्त्ऩष्ट ददव ुरागरी. वाध्मा चारण्माांत इतका 
आत्भवलश्लाव अव ुळकतो? क्मा फात श॑! अभॐरयकॐ तीर काांशी भॉडॐर ळोंना भी 
गॐरो शोतो आणण तॐथल्मा भॉडॐल्वचॐ तॐ कॎ टलॉक चारणॐ फ़्रकती आत्भवलश्लावानॐ 
बयरॐरॐ अवतॐ शॐ भी ऩादशरॐशी शोतॐ. ऩण त्माांचॐ चारणॐ ह्मा लवांशयाजाच्मा 
चारण्माची एक नक्करच लाटाली अवॐ शॐ चारणॐ शोतॐ! तो जलऱ मॐताच 
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त्माची नऊ वऩल्रॐ आऩल्माकडॐ वांध्माकाऱी फाफा घयी आल्मालय भरुॐ जळी 
"Hi Dad Hi Papa" म्शणुन गळ्माांत ऩडतात तवॐ काांशीतयी कयतीर म्शणुन 
लाट ऩादशरी. अशो कवरॐ काम आणण कवरॐ काम? ती वऩल्रॐ एखाद्मा 
बमबीत शरयणीवायखी भकुार्टमानॐ एका फाजरुा (आणण शो अगदी ळाांतऩणॐ) 
फवनु यादशरी शोती. एखादा भायकुटा फाऩ घयी माला आणण भरुॐ घाफरुन 
एखाद्मा कोऩ-माांत रऩनु याशालीत तळी ती नऊ वऩल्रॐ नाशी म्शांटरी तयी 
गबगुलऱत झाल्मावायखी लाटरी. ऩण त्माांच्माकडॐ वाधॐ ऩाशाण्माचॐ ओांदामशुी 
फाऩानॐ दाखवलरॐ नाशी. भार त्मारा ऩाशातच त्माांतल्मा दोन तरुण लवांशीणी 
भोठ्मा अदफीनॐ फाजरुा झाल्मा (फशुदा नकुतॐच रग्न झारॐरॐ अवालॐ) आणण 
त्मा प्राण्माच्मा जलऱ फवनु खाण्मावाठी त्माांनी नल-माव स्त्लत:शुन जागा 
ददरी. भार वीनीमय लवांशीण खाण्माभधॐ गुांग अवाली. नांतयचॐ दृश्म भार 
आम्शी स्त्लपनाांतशी कल्ऩना करु न ळकणायॐ शोतॐ. त्मा लवांशानॐ वीनीमय 
लवांशीणीरा एका ऩांजानॐ अवॐ काांशी दयु रोटरॐ की ती एव्शढी भोठी लवांशीण 
शॐरकाांडॐ खात फाजुरा ऩडरी. तयीशी एखाद्मा ळाांत (आणण कोडग्मा) 
स्त्लबालाच्मा गदृशणीप्रभाणॐ "काम फाई भॐरा शा दाांडगटऩणा! ह्माांच फाई शॐ 
अवच अवतां" अवा कां शीवा बाल चॐश-मालय आणण "शॐ फाई योजचांच आशॐ" 
अवा लागण्माभधरा बाल आणुन ती जणु काांशी घडरॐच नाशी अळा ऩद्धतीनॐ 
तोंडाभधरा घाव यलांथ करु रागरी. एकदा नतच्माकडॐ तोयस्त्कायानॐ ऩाशुन भग 
लवांशभशाळम आयाभाांत फवरॐ आणण  कॐ लऱ एका ऩांजानॐ त्मानॐ तॐ भॐरॐरॐ 
जनालय ऊरथॐ कॐ रॐ तॐव्शाां त्माच्मा ताकदीची कल्ऩना आरी. "शॐ वल ुकाम 
चाररॐ आशॐ?" अवा प्रश्न त्मा ड्रामव्शयरा वलचायताांच तो म्शणारा की त्मा 
नतघीांनीशी त्मा प्राण्माच्मा ळयीयाचा इतय बाग अळा रयतीनॐ खाल्रा आशॐ की 
लवांशाव त्मा भॐरॐल्मा प्राण्माच्मा रृदमाऩमांत वशज ऩोशोचता मालॐ, कायण तो 
तॐव्शढाच बाग आलडीनॐ खातो. वीनीमय लवांशीणीनॐ (आता फशुदा ती त्माची 
नालडती फामको झारी अवाली) आऩण आल्मानांतयशी आऩल्मारा जागा करुन 
ददरी नाशी म्शणुन नल-मारा याग आरा, आणण त्मानॐ नतरा रोटुन नतची 
’जागा’ दाखलनु ददरी. आता फोरा! फामकोळी अळा रयतीनॐ ऊघड ऊघड 
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वाभना कयणा-मा त्मा लवांशाचॐ भनाांतल्मा भनाांत कौतकु कॐ रॐ (कायण 
ऊघडऩणॐ कयताां मॐणॐ ळक्म नव्शतॐ) आम्शी तॐथॐ फयाच लॐऱ थाांफरो. शऱुशऱु तॐ 
तीन्शी फछडॐ दोन तरुण आमाांच्मा भागॐ चारत जात अवताांना ऩादशरॐ. 
त्माांच्मा झोऩामची लॐऱ झारी शोती. त्माांना भनोभन ननयोऩ दॐलनु आम्शीशी 
आभची जीऩ शॉटॐरच्मा ददळॐनॐ लऱवलरी! 
 

 
 
दवु-मा ददलळी आम्शी ऩयत वपायीवाठी आरो तॐव्शाां अनॐक लॐऱा लाघ, शत्ती, 
जजयाप, शी भांडऱी भोकळ्मा लनाांत भकु्तऩणॐ लालयताांना आढऱरी. योज योज 
तॐच आांखरॐरॐ आमषु्म जगामचॐ, नोकयी धांदा करुन ऩव॑ॐ लभऱलामचॐ, दऩुायी, 
यारी ठयरॐल्मा लॐऱी जॐलामचॐ आणण यारी ठयरॐल्मा लॐऱी झोऩामचॐ, अवा 
आमषु्मबय ददनरभ जगताांना ह्मा प्राण्माांच्मा जीलनळर॑ीचॐ आश्चम ुलाटरॐ. 
जागा लभऱॐर तॐथॐ योज भकु्काभ कयामचा, बकु रागरी तयच लळकाय करुन 
ऩोट बयामचॐ, तशान रागरी की ऩाण्माचा ओशोऱ ळोधामचा अन्मथा भकु्त 
आमषु्म जगामचॐ शॐ खयॐ स्त्लातांत्र्म! ननदान भरा तयी स्त्लातांत्र्माची शी व्माख्मा 
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नतथॐ जाणलरी नाशी शॐ भार खयॐ! अळा काांशीळा वलचायाांनी बायरॐल्मा अलस्त्थॐत 
त्मा जांगरातल्मा शॉटॐरलय ऩोशोचरो. गयभ गयभ चशाचा आस्त्लाद घॐताांना 
आता ती लवांशाची फारकॐ  कुठॐ फयां झोऩरी अवतीर? शा वलचाय भनाांत 
आल्मालाचनु यादशरा नाशी.  

वांध्माकाऱी जॐलणानांतय तॐथल्मा स्त्थाननक भांडऱीांनी आभच्मावाठी त्माांचा 
ऩोळाख कॐ रा, त्माांच्मा बाऴॐतरी भधयु वसु्त्लय  रोकगीतॐ गामरी. आणण 
त्माांच्मा वभाजाांत रोकवप्रम अवरॐरॐ नाच वादय कॐ रॐ. रॉव एांजॐलरव 
ळशयाांतल्मा शॉरीलडूभध्मॐ लवरॐल्मा कोडॏक चथएटयभध्मॐ ळीतभम लातालयणाांत 
१०० डॉरवचु्मा नतकीटालय ऩादशरॐल्मा ळोची तुरना कदाचचत ह्मा ळोळी कयणॐ 
अस्त्लाबावलक ठयॐर, ऩयांतु ज्मा आऩरुकीनॐ आणण अलबभानानॐ त्माांनी त्माांचा 
ळो वादय कॐ रा त्माचा भार वादय ऊल्रॐख कयामराच शला. तो नक्कीच 
अतुरनीम शोता. वलळॐऴ म्शणजॐ त्माांनी आम्शी वायॐ बायतीम आशोत शॐ 
ओऱखुन एक दोन दशांदी गाण्माांच्मा ओऱीशी गाऊन दाखवलल्मा आणण 
आभच्मा स्त्लतांर बायताची दशांदी बाऴा मॐथल्मा ह्मा शजायो भर॑ दयु अवरॐल्मा, 
जजथॐ यस्त्तॐ दॐखीर झारॐरॐ नाशीत अळा दठकाणी ऩोशोचरी आशॐ शॐ ऩाशुन धन्म 
लाटरॐ. त्मा वलचायाांतच आम्शी दवु-मा ददलळीच्मा प्रलावाच्मा तमायीवाठी 
आभच्मा रूभलय ऩयतरो. 
 

केऩ टाऊन: 
कॐ ऩ टाऊन शॐ अनतळम वुांदय ळशय आशॐ. ळशयाचॐ रोकॐ ळन वभदु्रकाांठी  
अवल्मानॐ त्मा ळशयाव इतय ळशयाांच्मा भानानॐ ऊजलॐ स्त्थान लभऱारॐरॐ आशॐ. 
एखाद्मा कुटूांफाभधरा एक बाऊ खॐड्माांत स्त्थानमक झारॐरा अवतो आणण 
दवुया ळशयाांतल्मा ऊच्च लस्त्तीत ऊत्तभातल्मा ऊत्तभ घयाांत याशात अवतो 
तॐव्शाां त्माच्माकडॐ ज्मा आदयाच्मा बालनॐनॐ ऩादशरॐ जातॐ, जलऱ जलऱ त्माच 
नजयॐनॐ ह्मा ळशयाकडॐ ऩादशरॐ जातॐ. भखु्म म्शणजॐ ह्मा ळशयाांतल्मा 
कोणत्माशी घयालय, यस्त्त्माांभधल्मा लबांतीांलय अथला वालजुननक दठकाणी 
कोणत्माशी प्रकायची ग्राफ़्रपटी नाशी. कोणी त्मालय चचरवलचचर यॐघोर्टमाशी 
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भायरॐल्मा नाशीत, जादशयाती दॐखीर रालरॐल्मा नाशीत, वायॐ ळशय कवॐ 
तुभच्मा स्त्लागताव नॐशभीच जय्मत तमाय ठॐलरॐ आशॐ अवॐ लाटतॐ. वालजुननक 
दठकाणी इतय दॐळाांत (अगदी आभच्मा अभॐरयकॐ त दॐखीर) ज्मा काांशी खोडवाऱ 
यॐघोर्टमा भायरॐल्मा अवतात आणण नवरॐल्मा अकरॐचॐ तायॐ तोडरॐरॐ अवतात 
त्माऩावनु शॐ ळशय लांचचत कवॐ यादशरॐ अवॐर शा एक अभ्मावाचा वलऴम शोल ु
ळकॐ र. अळा प्रकायची ग्राफ़्रपटी शी तॐथल्मा वभाजाच्मा प्रकृतीचॐ ननदान अव ु
ळकतॐ, त्मा वभाजाचॐ प्रनतबफांफ स्त्लच्छ वलचायाांच्मा ऩाण्माांत ऩशालॐ इतकॐ  स्त्ऩष्ट 
अव ुळकतॐ. ह्मा ननमभाचा लाऩय मॐथल्मा वभाजाव राग ुकॐ रा तय इतका 
वयऱ स्त्लच्छ वभाज ननभाुण कयणा-मा नॐत्माांचॐ, नॐल्वन भॅंडॐरावायख्मा 
दयूदृष्टीच्मा भशान व्मक्तीचॐ भनाऩावनु आबाय भानणॐ आणण कौतुक कयणॐच 
कृतसऩणाचॐ ठयॐर. Cleanliness is next to Godliness  शी म्शण नवुती 
लबांतीलय लरदशणॐ ननयाऱॐ आणण त्माची योजच्मा व्मलशायाांत अांभरफजालणी 
कयणॐ ननयाऱॐ. ह्मा दृष्टीतुन ऩाशाताां वाऊथ आफ़्रिकॐ चॐ भन:ऩलुकु अलबनांदनच 
कयालॐ रागॐर. 
ह्मा फाह्म स्त्लच्छतॐफयोफयच रोकाांचॐ एकभॐकाांळी लागणॐ, आभच्मावायख्मा 
अनोऱखी ऩयदॐळी रोकाांफयोफय अदफीनॐ वादयऩलुकु लागणॐ शॐ रषाांत मॐईर 
इतकॐ  चाांगरॐ शोतॐ. अथाुत त्माांच्माकडॐ गनु्शॐ शोत नाशीत अवॐ नाशी. जजथॐ 
जजथॐ भानलजात ऩवयरी आशॐ नतथॐ नतथॐ चाांगल्माफयोफय लाईट अवणायच. 
पक्त त्माचॐ प्रभाण फ़्रकती आशॐ ह्मालयच वभाजाच्मा प्रकृतीचॐ ननदान ठयलालॐ 
रागतॐ. वभाजाच्मा प्रकृतीचॐ  अथला स्त्लास्त्थ्माचॐ भोजण्माचॐ भाऩ जय कुणी 
तमाय कॐ रॐच तय वल ुजगाांत वाभाईक आणण ज्मा मोगॐ प्रकृतीस्त्लास्त्थ्म 
अचकुऩणॐ भोजता मॐईर अवॐ जॐ भदु्दॐ अवतीर त्माभध्मॐ चो-माांफयोफय ग्राफ़्रपटी 
शाशी भदु्दा नक्कीच अवॐर. कॐ ऩ टाऊनभधॐ फ़्रपयताांना एखाद्मा चचरऩटाची 
तमायी कॐ रॐरी अवतॐ त्माप्रभाणॐ वल ु’वॐट’ (ऊां च ईभायती, स्त्लच्छ यस्त्तॐ, त्मालय 
नीटनॐटकॐ ऩणानी आदफळीयऩणॐ चारणायी, ऊत्तभ लॐऴबऴुा कॐ रॐरी भाणवॐ, 
लग॑यॐ लगय॑ॐ) नीट रालरॐरॐ आशॐत अवॐ लाटतॐ त्माभऱुॐ ह्मा ळशयाच्मा प्रॐभाांत 
ऩडामरा पायवा लॐऱ रागत नाशी. 
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ळयातल्मा वगळ्मात ऊां च दठकाणी बॐट ददल्मानांतय (Table Mountain) तय 
ह्मा ळशयाचॐ वौंदम ुअचधकच बालरॐ. एकाद्मा आलडीच्मा व्मक्तीचा ननयोऩ 
घॐताांना लाईट लाटतॐ तवॐ काांशीवॐ लाटत अवरॐ तयी ऩढुीर टूयवाठी ह्मा 
ळशयाचा ननयोऩ घॐणॐ रभप्रापतच शोतॐ. वलभानतऱाच्मा जलऱच अवरॐल्मा एका 
फागॐतल्मा, नकुत्माच ऊभररॐल्मा आणण दलबफांद ुल्मारॐल्मा एका पुराचा  
"फाम" म्शणून भी ननयोऩ घॐतरा आणण आभचॐ वलभान जव्शक्टोरयमा पॉल्व 
ह्मा जगप्रलवद्ध धफधब्मारा शॎरो म्शणण्मावाठी ऊडारॐ. 
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व्हहक्टोरयमा फ़ॉल्स: 
शा धफधफा जॐव्शढा भोठा तॐव्शढाच तो वलभानतऱ रशान. वल ुजगाभधनु ह्मा 
दठकाणी धफधब्माचॐ वौंदम ुजोखण्मावाठी राखो रोक मॐत अवतात, भार 
वलभानतऱ खुऩ रशान आणण त्मालय ईलभग्रॐळन, कस्त्टम्व ची वलळॐऴ वोम 
(म्शणजॐ अचधक नोकयलग)ु नव्शती. त्माभऱुॐ तॐ वोऩस्त्काय कयताां कयताां 
आभचॐ दोन ताव गॐरॐ. आभच्मा गऩृभध्मॐ २५ रोक शोतॐ. प्रत्मॐकाचॐ त्माांच्मा 
गतीनॐ फ़ॉम्व ुबयणॐ, भग याांगॐत ऊबॐ याशाणॐ, आणण भुांगीच्मा गतीनॐ 
वलभानतऱालयीर ऑफ़्रपववचुॐ प्रलावी भांडऱीांचॐ कागदऩर तऩावणॐ ह्माभऱुॐ 
तॐथल्मा एकां दयीत आमषु्माच्मा गतीचा अांदाज आरा. वल ुकाांशी अगदी 
’आयाभवॐ’ चाररॐ शोतॐ. एका दृष्टीनॐ तॐशी खयॐच. नाशीतयी आम्शी व्शॐकॐ ळनलयच 
शोतो नाशी का? भग कळाची आणण कळावाठी घाई कयामची? गॐरी तीन 
वाडॐतीन तऩॐ अभॐरयकॐ वायख्मा दठकाणी जरद गतीच्मा आमषु्माची वांलम 
झारी शोती त्माभऱुॐ अध्मा ुतावाचॐ काभ दोन तावाांलय नॐणा-मा त्मा भांडऱीांना   
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"Process Improvement" च्मा ट्रॐनन ांगवाठी काांशी ददलव अभॐरयकॐ त आणालॐ 
की काम ह्माची वाधकफाधक चचा ुभी आणण भाझ्मा Industrial Engineer 

लभरानॐ याांगॐत ऊबॐ अवताांनाच कॐ री. भार ती आऩल्मा अस्त्वर भामफोरी  
’भ-शाटीत’ कॐ ल्माभऱुॐ आभच्मा वौबाग्मलतीांना वोडुन कुणावशी पायळी कऱरी 
नाशी. तयीशी आम्शी एव्शढॐ तालातालानॐ काम फोरत शोतो अळी ऩवुटळी ळांका 
तॐथल्मा ऑफ़्रपववनुा आरी अवाली अवा भरा दाट वांळम आशॐ. अवो 
वलभानतऱालरुन आभची व्मलस्त्था ज्मा शॉटॐरभध्मॐ कॐ री तॐ एक ऊत्तभ 
दठकाण शोतॐ. जव्शक्टोरयमा पॉल्वच्मा बव्मतॐरा वाजॐर अवॐच तॐ शोतॐ. 
भामदॐळाऩावनु दयू अळा दठकाणी आता कॐ वयी आम्शा वलाांना बायतीम अन्न 
कवॐ ऩयुवलणाय अवा प्रश्न घॐऊनच आम्शी वांध्माकाऱच्मा जॐलणावाठी गॐरो 
आणण कॐ वयीच्मा कौळल्मानॐ चाटच झारो. ईतक्मा रशान गाांलाांत दॐखीर 
त्माांनी बायतीम अन्नऩदाथ ुतमाय कयणायी व्मक्ती ळोधनु काढुन आम्शाांव 
नतच्माकडुन जॐलण तमाय कयलनु आम्शा वलाांना वगु्राव जॐलण जॐल ुघातरॐ. 
भार कधी कधी अवॐ जरुय लाटरॐ की तवॐ झारॐ नवतॐ तय ननदान तॐथरॐ 
स्त्थाननक अन्नऩदाथ ुघॐऊन त्माांची ननदान चल तयी कऱरी अवती. भार अवा 
प्रवांग आख्ख्मा १६-१७ ददलवाांत एक ला दोन लॐऱॐच आरा. तो अजुन दोन 
तीन लॐऱा आरा अवता तय अचधकच आलडरॐ अवतॐ. भार बायतातुन मॐणा-मा 
प्रलाश्माांना अवॐ प्रमोग कदाचचत आलडणाय नाशीत अवॐ कऱरॐ. त्माभऱुॐ 
कॐ वयीनॐ मोग्म तॐच कॐ रॐ अवॐ म्शणालॐ रागॐर. 
दवुयॐ ददलळी जगप्रलवद्ध जव्शक्टोरयमा पॉल्व ऩशालमाव गॐरो. त्मा ऩाकुभध्मॐ 
दयलाजाांतुन आांत गॐरो तयी धफधब्माचा आलाज आरा नाशी त्माभऱुॐ आशॐ तयी 
कुठॐ शा प्रऩात? अळी जजसावा ननभाणु झारी. आभच्मा गाईडनॐ वचुना ददल्मा 
त्माप्रभाणॐ तो वललळष्ट जागॐऩावनुच ऩशामरा वरुुलात कायामची अवल्मानॐ 
आम्शी त्माजागी ऩोशोचरो आणण त्मा अजस्त्र धफधब्माचॐ ऩदशरॐ लदशरॐ दळनु 
झारॐ. आणी भखुाांतुन ऩदशरा ळब्द फाशॐय ऩडरा तो अफफ! OMG (Oh, my 

God!) ह्मा आधी आम्शी वपु्रलवद्ध नामगाया ऩादशरा शोता. प्रत्मॐक धफधब्माचॐ 
एक ननयाऱॐच वोंदम ुअवतॐ त्माभऱुॐ तळी तुरना कयणॐ अमोग्म आशॐ. भार 
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आकायाच्मा फाफतीत भार तुरना शोणॐ कट्इण! जव्शक्टोरयमा शा दीड तॐ दोन 
फ़्रकरोलभटय राांफच राांफ ऩवयरॐरा आणण ऩाण्माचा प्रऩात जॐथॐ ऩडतो तॐथॐ 
नामगायावायखॐ जाता मॐत नाशी कायण तो एका खोर दयीत ऩडतो. 
त्मानांतच्मा जलऱ १५ ननयननयाळ्मा ऩॉजिर्टवलरुन आम्शी तो ननयखरा. पोटो 
काढरॐ आणण तयीशी भनाचॐ वभाधान झारॐ नाशी. तो ऩाशाताांना आऩरी शी 
ऩथृ्ली फ़्रकती फयां वुांदय आशॐ? शा वलचाय प्रकऴाुनॐ आरा. वशप्रलाळाांची आता 
चाांगरी भर॑ीशी झारी शोती, त्माभऱुॐ धफधब्माच्मा वोंदमाुवलऴमी आऩाऩवातरी 
चचाु दॐखीर यांगत शोती. वशप्रलावी नवरॐरॐ इतय प्रलावी दॐखीर ह्मा 
वोंदमाुच्मा जाणीलॐनॐ भगु्ध झारॐरॐ शोतॐ. त्माभऱुॐ जगाच्मा ऩाठीलरुन कुठुन 
कुठुन आरॐरी शी भांडऱी अगदी अचानक ह्मा एका कायणानॐ जोडरी गॐरी 
शोती. धफधब्माचॐ वोंदम ुआऩाऩल्मा ऩद्धतीनॐ लणनु कयण्माांत धन्मता भानीत 
शोती, अनोऱखी अवरॐ तयी एकभॐकाांफयोफय पोटो काढुन घॐत शोती. 
आमषु्माभधल्मा ह्मा षणारा आऩाऩल्मा वलचायानवुाय भनाांत वाांठलनु ठॐलीत 
शोती. आणण ह्मा वोंदमाुफद्दर दवु-मारा फ़्रकती वाांगु आणण फ़्रकती नको अळा 
इच्छॐनॐ बायालनु गॐरी शोती. कधी कधी भरा अवां लाटतां की एकभॐकाांळी मदु्ध 
कयणा-मा जगाभधल्मा याष्ट्रप्रभखुाांना ह्मा दठकाणी एकर आणालां, आणण दोन 
ददलवाांतच शांवतभखुानां एकभॐकाांचा शात शाताांत घारनु फाशॐय ऩडताांना ऩशालां, 
वभजुतीनॐ एकभॐकाांचॐ प्रश्न वोडवलताांना अनबुलालां, म्शणजॐ वायॐ तांटॐ भोडतीर 
तयी! ननवगाुनां भाणवारा नॐशभीच एकर आणरां आशॐ. भार ह्मा धकाधकीच्मा 
जीलनाांत आऩरी भानलजात आमषु्माचॐ शॐ भरुबतु तत्ल वलवयरॐ आशॐत की 
काम? 

त्मा ऩाकुभध्मॐ जागोजागी पुरझाडाांना शात राल ुनमॐ अळी ऩाटी अवताांनाशी 
आभचॐ काांशी वशप्रलावी तो ननमभ डालरनु चक्क पुराांना नवुतॐ शात रालत 
नव्शती तय ती तोडुन त्माचा लाव घॐण्माचा प्रमत्नशी कयीत शोतॐ. कधी कधी 
अळी जांगरी पुरॐ वलऴायी अव ुळकतात त्माभऱुॐ प्रलाळाांच्मा वॐफ्टीच्मा 
वलचायानॐ अळा वचुना कॐ रॐल्मा अवतात. त्मा डालरनु वशप्रलावी स्त्लत:चॐ तय 
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शांवॐ करुन घॐतातच ऩण तुम्शी ज्मा ग्रूऩभधॐ आशाांत त्माांचॐशी नाांल त्माभऱुॐ 
खयाफ शोतॐ शॐ त्माांच्मा रषाांत कवॐ मॐत नाशी? अवो 
 

ह्मा धफधब्माच्मा वौंदमाुरा फ़्रकती ऩाशु आणण फ़्रकती नको अवां फ़्रकतीशी लाटत 
अवरां तयी आभच्मा बफचा-मा गाईडवभोय Plan, Schedule, Time, Next 

attraction इत्मादी व्मालशारयक प्रश्न वतावलत शोतॐ त्माभऱुॐ आम्शारा ऩयतीचा 
वल्रा लभऱारा. ळॐलटी फघा, भाणवारा आऩल्मारा काम शलां आशॐ शॐ भादशत 
अवनुवदु्धाां व्मलशायाच्मा ऊां फयठ्माांत अडकुन ऩडालां रागतां तॐ अवां! ळॐलटी 
नाईराजानां त्मा बव्म प्रऩाताचा ननयोऩ घ्मामचा षण आरा. आम्शी 
प्रऩाताऩावनु जलऱ जलऱ तीन चायळॐ पुटाांलय अवनु दॐखीर प्रऩाताच्मा 
तुऴायाांचा अांगालय अलबऴॐक शोत शोता. त्मा तुऴायाांभध्मॐ अांग थोडां ओरां शोत 
अवताांनाच त्माांतल्मा काांशी तुऴायाांना भी ओांजऱीत घॐतरां, आणण तॐ तीथ ुघॐत 
घॐतच त्मा ननवगाुच्मा चभत्कायारा बालऩणु ुननयोऩ ददरा. 
 

सन ससटी: 
अवां म्शणतात की फ़्रफ़नीलळांग टच शा चाांगरा अवाला. आभच्मा प्रलावाांत 
जव्शक्टोरयमा पॉल्व शा ळॐलटचा टपऩा अवता तय फ़्रकती फयां झारां अवतां! 
कायण अळा अनत वुांदय नव॑चगकु वोंदमाुरा वोडुन आभचा ऩढुचा टपऩा शोता 
वन लवटी. म्शणजॐ वन लवटी लाईट आशॐ अवां भरा म्शणामचां नाशी. ऩण वन 
लवटी शा आऩल्मा राव व्शॐगाव वायखा कलवनोचॐ ळशय. ऊत्तभ यस्त्तॐ, ऊत्तभ 
ईभायती आणण भानलानॐ तमाय कॐ रॐरा Artificial Beach की जॐथॐ आऩल्मा 
बायताभधरॐ दॐखीर काांशी चचरऩट ळटू झारॐरॐ आशॐत. थोडक्माांत काम तय 
जव्शक्टोरयमा पॉल्व शी १०० टक्कॐ  नव॑चगकु  ननलभतुी तय वन लवटी शी १०० 
टक्कॐ  भानली ननलभतुी! भार ळशय अगदी ऊत्तभ फाांधरॐरॐ आशॐ ह्माांत ळांकाच 
नाशी. आभच्माभधल्मा काांशी शौळी भांडऱीांनी अगदी तमायीवदशत मॐलनु त्मा 
कृबरभ फीचलय आांघोऱी दॐखीर कॐ ल्मा. त्मा ददलळी इथॐ ळाऱॐच्मा खुऩ वशरी 
आल्मा शोत्मा त्माभऱुॐ स्त्थाननक भांडऱीांची तरुण वऩढी ऩशामलाव लभऱारी. शी 
भरुॐ आणण तरुण तरुणी खुऩ शांवयी, तडपदाय, आणण "कोण भरा लाांकल ु
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ळकतॐ तॐ भी ऩाशॐ" अळी गजनुा कयणायी लाटरी. अथातु शॐ कॐ लऱ प्राथलभक 
भत आशॐ, त्मारा कोणताशी ऩयुाला नाशी. (शो! ऊगाच भयाठी लाचकानॐ शातालय 
शात भारुन "कळालरुन?" अवां ठणकालनु वलचायरां तय भरा अजजफात 
ऩयुाव्माननळी वाांगता मॐणाय नाशी म्शणुन शा आधीच खुरावा) त्माांतल्मा एका 
दोघाांळी भी फोरामचा प्रमत्न कॐ रा त्मालय बाऴॐच्मा अडचणीभऱुॐ (तॐ कोणती 
बाळा फोरत शोतॐ तॐ कऱरॐ नाशी) पायवा वांलाद वाधता आरा नाशी. भार 
स्त्कूर, वऩकननक, ग्रूऩ अवॐ काांशी ळब्द तॐ ऊच्चारु ळकरॐ त्मालरुन अांदाज 
आरा. लळलाम भाझ्मावायख्मा अऩरयचचत व्मक्तीळी काम फोरालॐ शाशी वांभ्रभ 
त्माांना अवॐरच. त्मा दृष्टीनॐ ऩाशाताां बाऴॐऩरीकडचा शा प्रश्न शोता.  

 

सोन्माची खाण: 
आभच्मा ह्मा ट्रीऩचा शा ळॐलटचा टपऩा शोता. आय़षु्माभधॐ शाती वोनॐ घॐण्माचा 
प्रमत्न करुन दॐखीर फयॐच लॐऱा शाताांत रोखांडच आल्माचा कटू ऩण वत्म 
अनबुल गाांठीळी अवल्मानॐ वोनॐ ह्मा धातवुलऴमी भाझॐ पायवॐ चाांगरॐ भत 
कधीच झारॐ नाशी. ऩषु्म नषराच्मा भशुुताुलय ऐऩत नवनुशी कज ुकाढुन वोनॐ 
खयीदी कयणा-मा भाझ्मा आईच्मा काांशीळा त-शॐलाईक ननणमु घॐण्माच्मा 
ऩाश्लबुभुीलय आणण त्मा वलऴमालय भाझ्मा अगदी रशानऩणाऩावनु 
नतच्माफयोफय झारॐरी लादालादी आणण त्मानांतयचा भनस्त्ताऩ अळा 
ऩाश्लबुभुीलय मा आधीच चाांगरॐ नवरॐल्मा भताचॐ काांशीवॐ नतयस्त्कायाांत 
रूऩाांतयशी झारॐरॐ शोतॐ. त्माभऱुॐ वोन्माची खाण आऩण ऩशामरा जाणाय 
आशोत अवॐ  कऱताांच भाझॐ भन नाशी म्शांटरॐ तयी थोडॐ खटू्ट झारॐरॐ शोतॐ. 
लास्त्तवलकत: वोनॐ खयॐदीनॐ वप्रमकय प्रॐमवी जलऱ मॐतात, नलया फामकोभधरॐ 
नातॐ ह्मा धातुच्मा गणुधभाुप्रभाणॐ चकाकामरा रागतॐ आणण (वोनॐ ददरॐल्मा) 
नातॐलाईकाांचॐ वांफांधशी वधुायतात, अवॐ अवनुशी एखाद्मा व्मक्तीच्मा फाफतीत 
पायवॐ वांमजुक्तक कायण नवताांनाशी लाईट भत जवॐ शोतॐ तवॐच वोन्माच्मा 
फाफतीत भाझॐ झारॐ आशॐ. त्माांत त्मा बफचा-मा वोन्माचा काम दोऴ फयॐ? अवा 
वभतोर वलचाय करुन आणण ऊवनॐ शास्त्म आणुन "शो जाऊ मा की वोन्माची 
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खाण ऩशामरा!" अवा ननणमु भी घॐतरा. लमानवुाय वभजुतऩणा लाढतो तो 
अवा! 
वध्मा शी वोन्माची खाण फांद आशॐ म्शणजॐ त्माभधनु वोनॐ काढरॐ जात नाशी. 
कायण वोनॐ काढण्मावाठी मॐणाया खच,ु शा खाणीभधनु ननघणा-मा वोन्माच्मा 
फ़्रकां भतीभधनु बरुन मॐत नाशी. त्माभऱुॐ वध्मा शी खाण कॐ लऱ प्रलावी 
भांडऱीांना दाखवलण्मावाठीच लाऩयरी जातॐ आशॐ. तयीशी त्माांत वोनॐ भार अजुन 
आशॐ. त्माांच्मा टूयचा एक बाग म्शणजॐ जलभनीखारी जलऱ जलऱ ४०० तॐ 
५०० फ़ूट खारी अवरॐल्मा खोदकाभाची भादशती दॐण्मावाठी नॐणॐ. जीलांतऩणी 
जलभनीच्मा खारी इतक्मा खोरलय जाण्माचा आभचा ऩदशराच प्रवांग 
अवल्मानॐ भी थोडा घाफयरोच शोतो. भार खारी गॐल्मालय फ-माऩक॑ी थांड शोतॐ 
त्माभऱुॐ टूय घॐणॐ ववुह्म झारॐ. त्माच्मा खारीशी ळॐकडो पूटाांलय काभगायाांना 
जालॐ रागतॐ शॐ कऱल्मालय तय भाझॐ धाफॐच दणाणरॐ. त्मा बमुायाांतुन जाताांना 
काभगायाांना १४ तॐ १६ ताव अवलयत काभ कयालॐ रागत शोतॐ, त्माांच्मा 
जॐलणाची आणण इतय वलधीांची वोम शी दॐखीर ह्मा बमुायाांतच अवामची शॐ 
कऱल्मालय अळा प्रकायॐ वोनॐ लभऱवलण्मावाठी फ़्रकती रोकाांना काम काम त्माग 
कयाला रागतो आणण फ़्रकां भत भोजाली रागतॐ ह्माची कल्ऩना आरी. आऩण 
फाजायाांत अवणायॐ रखरखणायॐ वोनॐ पक्त ऩाशातो भार त्माभागचॐ कष्ट 
ददवत नाशीत. वोनॐ ह्मा धातुनॐ जागनतक फाजाय ऩॐठ काफीज करुन अनॐक 
दॐळाांच्मा चरनारा काफतु ठॐलरॐरॐ आशॐ तॐ ऊगाच नाशी. अवो. ती टूय वांऩलनु 
बमुायाांतुन आम्शी लय आल्मालय, आम्शारा एका वबागशृाांत फवलनु वोनॐ कवॐ 
वलतऱवलरॐ जातॐ ह्माचॐ प्रात्मक्षषक करुन दाखवलरॐ. त्मालॐऱी खाणीतुन 
काढरॐरी वोन्मानॐ भाखरॐरी भाता कळी वलतऱवलतात, ती कळी ओततात 
आणण त्माऩावनु वोनॐ कयण्माची प्रफ़्ररमा काम अवतॐ तॐ आम्शाांव फघामरा 
लभऱारॐ. त्मादठकाणी तमाय कॐ रॐल्मा "वोन्माच्मा वलटॐरा ऊचर ुनमॐ" अळी 
स्त्ऩष्ट ऩाटी रालरॐरी अवताांना दॐखीर, आभच्माांतरॐ वशप्रलावी त्माकडॏ 
दरुकु्ष्म करुन चक्क त्मा लीटॐरा ऊचरामचा प्रमत्न कयीत शोतॐ. लास्त्तवलक  
शा ननमभ प्रलाळाांच्मा वॐफ्टीवाठीच शोता. ती लीट इतकी जड अवतॐ की चकुुन 
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ती शातालय ऩडरी आणण फोट दखुालरॐ गॐरॐ तय त्मा प्रलाळावशी राव आणण 
त्मा कां ऩनीराशी. ळॐलटी तॐथीर नोकयलगाुनॐ आम्शाां वलाांकडॐ अवॐ काांशी ऩादशरॐ 
की त्मालरुन "फ़्रकती शा गालांढऱऩणा? अशो ह्मा ऩार्टमा ननमभ ऩाऱण्मावाठी 
रालल्मा आशॐत, भोडण्मावाठी नव्शॐत" अवॐ अलबप्रॐत व्शालॐ. त्मा एकदोन 
व्मक्तीांभऱुॐ वा-मा ग्रूऩराच लाईट ठयवलरॐ जात शोतॐ, ऩण जो वशप्रलावी शॐ 
ननमभ तोडीत शोता, त्मारा त्माची अजजफात ऩला ुआशॐ अवॐ भार लाटरॐ नाशी. 
कॐ वयी कां ऩनीनॐ त्माांच्मा टूयभध्मॐ वशबागी शोणा-मा भांडऱीांना टूयभध्मॐ कवॐ 
लागालॐ, काम कयालॐ, काम करु नमॐ ह्माचॐ धाांलतॐ प्रलळषण टूय वरुु शोण्माऩलुी 
अलश्म द्मालॐ अवॐ लाटतॐ. फशुतॐक भांडऱी वल ुवाधायणऩणॐ ननमभ ऩाऱतातच, 
ऩण त्माांतरी एकदोनच अळी अवतात की त्माभऱुॐ वगळ्माांचॐच नाांल खयाफ 
शोतॐ. अवो  

वोन्माची खाण ऩाशुन झाल्मालय आम्शी फवभध्मॐ मॐत अवताांना रशान रशान 
भरुाांचॐ थलॐच्मा थलॐ त्मा टूयवाठी आरॐरॐ ददवरॐ. शी वल ुभरुॐ इतकी िें डरी 
शोती की वलचायामची वोम नाशी. नाचत फागडत आभच्मा शाताांलय टाळ्मा दॐत 
ती चचभणी ऩाांखयॐ आऩाऩल्मा घयी ननघनु गॐरी. वोन्माच्मा खाणीभऱुॐ 
फ़्रकत्मॐकाांच्मा चॐश-मालयचॐ शास्त्म शी फारवॐना ऩाशुन अचधकच रुां दालरॐ. ’भरुॐ शी 
दॐलाघयची पुरॐ’ शॐ लचन ऩयत एकदा आठलरॐ. 
 

आरी ननयोऩाची लेऱ! 
आता आभची वोऱा वतया ददलवाांची टूय जलऱ जलऱ वांऩत आरी शोती. 
वांध्माकाऱचॐ ळॐलटचॐ जॐलण (म्शणजॐ आभच्मा ट्रीऩभधरॐ) झाल्मालय शॉटॐरलय 
जाऊन फाांधाफाांध कयामची शोती. थोडक्माांत काम तय ऩयतीच्मा प्रलावावाठी  
वाभान एकर कयणॏ, लस्त्तु नीटऩणॐ ऩॎक कयणॐ अळी तमायी वरुु शोत शोती. 
भार वोऱा वतया ददलव वांऩरॐ आशॐत शी भनाची तमायी शोत नव्शती. 
आमषु्माची काम कभार अवतॐ ऩशा! ज्मा वश प्रलाळाांना आम्शी दोन 
आठलड्माऩलुी ओऱखत दॐखीर नव्शतो, त्माांचा ननयोऩ घ्मामची लॐऱ काांशी 
तावाांलय आरी शोती. ह्मा प्रलावाांत एकभॐकाांळी फोरताांना प्रत्मॐकाच्मा 
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आमषु्माचॐ काांशीना काांशी फ़्रकस्त्वॐ ऐकरॐ शोतॐ आणण शजायो मोजनॐ दयू याशुनशी 
कुणाचॐ ना कुणाचॐ द:ुख्ख जलऱ जलऱ वायखॐ लाटत शोतॐ तय काांशीांच्मा 
आमषु्माांत आरॐरॐ वखुाचॐ षण एकभॐकाांळी ओऱख अवल्मावायखॐ लाटत शोतॐ. 
आता कुठॐ आऩरा खया ऩरयचम शोतो आशॐ तॐव्शढ्माांत ननयोऩाची लॐऱ मॐलनु 
ठॐऩरी शोती. प्रत्र्मष ननघामरा अजुन काांशी तावाांचा अलचध शोता ऩण त्मा 
ननयोऩाच्मा कल्ऩनॐनॐ वगळ्माांची भनॐ आधीच बरुन मॐत शोती. एखादी 
वांगीताची भफ़्॑रपर वांऩत आरी आशॐ आणण बय॑लीचॐ काांशीवॐ करुण लाटणायॐ वयू 
वबागशृाांत दयलऱामरा रागरॐ आशॐत, आता शी बय॑ली वांऩरी की भफ़्॑रपर 
वांऩणाय शी बालना ज्मा प्रकायच्मा वलचायाांना भनाांत आणतॐ तवॐच काांशीवॐ 
लाटत शोतॐ की शॐ काांशी ताव वांऩरॐ की प्रत्मॐक जण आऩाऩल्मा लाटॐनॐ ननघनु 
जाणाय! भग कधी तयी शी भांडऱी बॐटतीर काां? का शी ळॐलटचीच बॐट ठयॐर? 

ह्मा प्राक्तनाचॐ कुणी वाांगालॐ? बवलष्माांत काम शोणाय ह्मा असानाांतच तय 
वखु द:ुख्खाची भमाुदा वाांबाऱरॐरी अवतॐ नाशी का? 

 

 

 

ननयोऩाच ेअसे ऺण 

भना बारुनी टाफ़्रकती 
भनोभनी जाणवलती 
सकु्ष्भ ऺणाांची ही नाती! 
   कधीकाऱी भात्र मेईर 

   सम नक्की ह्मा ऺणाांची 
   आता भात्र लऱे झारी 
   भफ़ै्रपरीच्मा बयैलीची ६ 

 

बय॑ली शा वांगीताच्मा भफ़्॑रपरीचा ननयोऩ घॐणाया दलुा! भफ़्॑रपर वांऩॐऩमांत काांशीवॐ 
वलयशाचॐ बाल भनाांत मॐतातच! भार त्माांतशी अळी एखादी भफ़्॑रपर ऩयत 
ऐकामरा लभऱणाय आणण त्मा अनबुलाांतुन आऩण जाणाय ह्माची एक आळा 
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अवतॐ. अळा काांशीळा बयकटरॐल्मा वलचायाांनी शॉटॐरलयच्मा खोरीलय ऩयतरो 
आणण ऩयतीच्मा प्रलावाची फाांधाफाांध कयामरा वरुुलात कॐ री! 
 
 

 

आभची साऊथ आफ़्रिकेची सपय 

२५ आक्टो.--८नोहहें.२०१४ 

ळसळकाांत ऩानट 

shashi@panat.org 

909-861-8889 Home 

805-338-8242 Cell 

 


