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ऩेरूतरा ऩहशरा हदलव म्शणजे कुस्कोच्मा टूयचा हदलव चाॊगरा गेरा शोता, ऩण भध्मयात्रीनॊतय ऩाऊव 
ऩडू रागरा. दवुर मा हदलळी आभची भशत्त्लाची म्शणजे भाचपुऩचचूी टूय शोती. भाच ुपऩच ूकवॊ काम जभेर 
अळी ळॊका लाटू रागरी, ऩण जे काम शोतॊ ते ऩशालॊ म्शणून वकाऱी ननघारो. ऩब्लरक टूवस ऩशाटे ५ 
लाजता शॉटेरभधनू पऩक-अऩ कयतात, म्शणून आम्शी खाजगी टूय घेतरी शोती. आभच्मा ड्रामव्शयने 
आम्शारा वकाऱी ६:३० लाजता पऩक-अऩ केरॊ. खयॊतय ऐन वीझनभध्मे म्शणजे एपिरऩावून शॉटेरऩावून 
१० लभननटाॊलय अवरेल्मा कुस्को स्टेळनऩावून भाच ुपऩचरूा वयऱ टे्रन जाते. आम्शी ऩेरूत मामच्मा आधी 
इॊटयनेटलय ऩाहशरॊ शोतॊ तेव्शा शॉटेरऩावून अध्मास तावालय अवरेल्मा ऩयॉम स्टेळनऩावून भाच ुपऩचचूी 
टे्रन लभऱेर अवॊ हदवरॊ शोतॊ. ऩण टूय फुक कयामच्मा लेऱीच भारयमा म्शणारी की ह्या लऴी एपिरच्मा 
आत भाच ुपऩचरूा जामचॊ अवेर तय शॉटेरऩावून दीड-दोन तावालय अवरेल्मा ओरॅब्टटटॅम्फो 
स्टेळनऩावूनच भाच ुपऩचचूी टे्रन लभऱेर. त्माभुऱे शॉटेरऩावून कुस्को स्टेळनलय आम्शी शॉटेरच्मा गाडीने 
गेरो. नतथनू ऩेरुयेर मा कॊ ऩनीच्मा फवने ओरॅब्टटटॅम्फोरा गेरो. 
 
कुस्कोतल्मा शॉटेरचॊ रयझलेळन झाल्मालय आम्शारा एकदा लाटून गेरॊ शोतॊ की ओरॅटटीटॅम्फोतच यशामरा 
शलॊ शोतॊ की काम. कायण इथनूच भाचु पऩचूची टे्रन वुटत शोती. आणण नतवर मा हदलळीची टूयशी इथरी 
आणण आजूफाजूच्मा िदेळाॊची शोती. नतथेशी तळी फयी शॉटेल्व शोती. ऩण एक तय ओरॅटटीटॅम्फोराशी 
पलभानतऱ नव्शतॊ. आणण नतथे आल्मालय ऩाहशरॊ तय ते अगदीच रशान गाल शोतॊ. त्मातशी एक चौक 
शोता ज्मात दकुानॊ आणण येस्टयाॉट्व शोती ऩण ती अगदीच खोऩटाॊवायखी हदवत शोती. ऩण ऩेरूत यशामरा 
जास्त हदलव अवतीर तय दोन हदलव इथ ेयाशून भाच ूपऩच ूआणण वेके्रड व्शॅरीची टूय इथनू कयामरा 
शयकत नाशी. तवॊ तय भाच ूपऩचरूाशी चाॊगरॊ शॉटेर आशे. 
 



 
 

कुस्को ते ओरॅटटीटॅम्फो फव िलावाच्मा दयम्मान थोडापाय ऩाऊव ऩडतच शोता. त्माभुऱे फाशेयचॊ जास्त 
हदवत नव्शतॊ. ऩण नाशीतयी फव गालाॊतल्मा यस्त्माॊलरून जात अवल्माने पाय काशी ऩाशटमाजोगॊ नवालॊशी. 
टे्रनचा भागस खऩू ननवगसयम्म बागाॊभधनू जातो अवॊ लाचरॊ शोतॊ. आणण ओरॅब्टटटॅम्फो स्टेळनलय भाच ु
पऩचचू्मा टे्रनभध्मे फवल्माऩावून तो अनुबल आराच. ह्या लेऱेऩमतं ऩाऊव देखीर थाॊफरा शोता. फाशेयचॊ 
नीट स्लच्छ हदवू रागरॊ शोतॊ. त्माभुऱे ननवगसवौंदमासची उधऱण अगदी भुक्तऩणे ऩाशता मेत शोती. त्मात 
ह्या टे्रनच्मा छतालय देखीर णखडक्मा शोत्मा. त्माभुऱे वलस फाजूॊची ननवगसळोबा डोळमाॊत आणण कॅभेर मात 
भनवोक्तऩणे हटऩता मेत शोती. टे्रनभध्मे खामरा हदरेरे छोटे snacks देखीर रुचकय शोते. वाधायण 
दीड-दोन तावाॊनी टे्रन भाच ुपऩच ूनजीकच्मा अग्लाव कॅलरएन्टेव मा स्टेळनलय ऩोशोचरी. 
 

 
 

ऩाऊव कधीचाच थाॊफून आता रख्ख उन ऩडरॊ शोतॊ. तऩभान ७० डडग्री पॅयनशाईट (२१ डडग्री वेब्ल्वअव) 
च्मा आवऩाव शोतॊ. फपयटमावाठी अगदी झकाव शलाभान शोतॊ. ते चचभुकरॊ, टुभदाय स्टेळन, वुखद 
शलाभान आणण वबोलती हदवणाया वुॊदय ननवगस माभुऱे वगऱॊ लातालयण अगदी िवन्न लाटत शोतॊ. 



इथ ेस्टेळनाफाशेय आभचा लेलरॊग्टन नालाचा गाईड आम्शारा बेटरा. इथनू आता फव घेऊन डोंगयालय 
त्मा इॊकाॊच्मा अलळऴेाॊऩमतं जामचॊ शोतॊ. फवच्मा ह्या १५-२० लभननटाॊच्मा िलावात देखीर view अनतळम 
वुॊदय हदवत शोता. उॊचालरून आजूफाजूच ेडोंगय, खारची दयी, छोटी नदी, लनयाजी, धफधफे आणण खारचॊ 
स्टेळन देखीर (आता लरलरऩुटनगयीतरॊ लाटालॊ अवॊ) हदवत शोतॊ. 
 
आणण अखेय इतक्मा लाशनाॊतून िलाव करून आम्शी ळलेटी भाच ुपऩचतूल्मा अलळऴेाॊऩमतं ऩोशोचरो. 
आता इथनू लयती ऩामीच चढत जामचॊ शोतॊ. लेलरॊग्टनने आम्शारा बयऩूय ऩाणी फयोफय घ्मामरा वाॊचगतरॊ 
आणण mosquito repellent क्रीभ रालामरा वाॊचगतरॊ. इथल्मा डावाॊफद्दर आणण कीटकाॊफद्दर फयॊच 
ऐकरॊ शोतॊ. ऩण आम्शारा तयी डाव फकॊ ला तत्वभ कीटक पलळऴे हदवरे नाशीत. (नाशी म्शणामरा भरा 
तऱशातारा एक कीटक चालरा [अवाला]. ऩण तो चालतानाशी कऱरॊ नाशी आणण नॊतयशी दखुत नव्शतॊ 
फकॊ ला खाज मेत नव्शती. ऩण भहशनाबय एक अनतवूक्ष्भ खणू [फशुधा त्मा कीटकाची नाॊगी] तऱशातालय 
शोती. नॊतय ती ननघून गेरी.) आम्शी जवजवॊ लय चढत शोतो तवातवा वूमस िखय लाटामरा रागरा. 
त्माभुऱे आता जॅकेट काढालॊ रागरॊ आणण डोक्मालय टोऩी घाराली रागरी आणण अॊगारा sunscreen 
रालालॊ रागरॊ. म्शणज ेइथ ेवगळमा िकायच्मा शलाभानाॊवाठी (थॊडी, ऩाऊव, उन) तमायीत अवालॊ रागतॊ. 
 

 
 

चढता चढता आता आजूफाजूच्मा ननवगासफयोफय इॊका अलळऴेाॊचशेी वुॊदय views हदव ूरागरे. आणण 
वगळमाॊच्मा तोंडून ’ओह् !’, ’आह् !’, 'wow !' लगैये उद गाय ननघू रागरे. लेलरॊग्टन आता लेगलेगळमा 
structures भध्मे नेऊन त्माॊची भाहशती देऊ रागरा. काशी घयॊ शी वाभान्म भाणवाॊवाठी, काशी 
श्रीभॊताॊवाठी आणण काशी याजघयाटमाॊतीर रोकाॊची शोती. मा लगसलायीिभाणे त्माॊच्मा फाॊधकाभाचा दजासशी 
फदरत शोता. ('Some men are more equal than others' चॊ ऩॊधयाव्मा ळतकातीर उदाशयण !) 



देऊऱ, तीन णखडक्माॊचॊ घय, याजऩुत्राचॊ घय, स्नानगशृ अवरेरॊ एकभेल घय, इतय घयॊ, structures ऩाशून 
आम्शी नतकडच्मा कॊ डोय टेम्ऩरभध्मे आरो. आधी वाॊचगतल्मािभाणे कॊ डोय, प्मुभा आणण वऩस शे इॊका 
वॊस्कृतीत तीन जगाॊचॊ ितीक भानतात. कॊ डोय ऩषी शे स्लगासचॊ ितीक भानरॊ जातॊ. भाच ुपऩचचू्मा 
लवाशतीची यचनाशी कॊ डोयच्मा आकायात केरी आशे अवॊ म्शणतात. मा कॊ डोय टेम्ऩरच्मा आत कॊ डोयच्मा 
आकायाचा दगड कोयरेरा आशे. 
 

 
 

कॊ डोय टेम्ऩरच्मा खारी इॊकाॊचा तुरुॊ ग शोता. नतथ ेएक mummy शी वाऩडरी शोती. लळलाम देलऱात 
एक लेदी शोती. नतथ ेनयफऱी देत अवालेत. इॊकाॊभध्मे नयफऱीची बमॊकय िथा शोती. लेलरॊग्टनने एक 
ळाऱाशी दाखलरी ब्जथे इॊकाॊच्मा भुराॊना धालभसक लळषण देऊन नयफऱीवाठी त्माॊच्मा भनाची तमायी 
केरी जाई. ह्या गोष्टी ऐकताना आणण ह्या जागा ऩाशताना भात्र अॊगालय ळशाये आरे. 
 

 
Sun-Dial 

 



नॊतय लेलरॊग्टन आम्शारा sun-dial अवरेरी जागा फघामरा घेऊन गेरा. इॊका रोकदेखीर वूमासभुऱे 
ऩडणार मा वालरीिभाणे ताव, हदलव, ऋतु ठयलीत. त्माॊची उऩजीपलका ळतेीलय चारत शोती आणण ऩेयणी 
कधी वुरू कयाली शे त्माॊना वूमासभुऱेच कऱत शोतॊ. त्माभुऱे अवेर फकॊ ला िखय तेज अवरेल्मा मा दैली 
गोराफद्दर त्माॊना गूढ आकऴसण/आदय लाटत अवल्माभुऱे अवेर, ऩण वूमस शे त्माॊचॊ िभुख दैलत शोतॊ 
आणण त्माॊच्मा (ननदान आम्शी ऩाहशरेल्मा) ित्मेक लवाशतीत एक वूमसभॊहदय शोतॊ. धान्म उगलणार मा 
धयतीभातेफद्दरशी (इॊकाॊच्मा बाऴेत ’ऩाचा भाभा’) इॊकाॊना फयाच आदय अवाला. त्माॊची ळतेीची ऩध्दतशी 
लेगऱी लाटरी. त्माॊच्मा फशुतेक लवाशती डोंगय-उतायालय शोत्मा. ह्या उतायालय बयऩूय राॊफ-रुॊ द ऩामर मा 
करून ित्मेक ऩामयीलय त ेधान्म उगलीत. मा वऩाट ऩामर माॊभुऱे पऩकारा ऩालवाचॊ ऩाणीशी व्मलब्स्थत 
लभऱे. नाशीतय उतायालरून त ेऩटकन लाशून गेरॊ अवतॊ. लळलाम ऩाटमाच ेकारले, ओशोऱ नीट वगऱीकडे 
ऩोचतीर अळी त्माॊनी चाॊगरी व्मलस्थाशी केरी शोती. म्शणजे terrace gardening आणण irrigation 
शे त्माॊनी अगदी चाॊगल्मा रयतीने केरेरॊ शोतॊ. 

 
कॊ डोय टेंऩरच्मा णखडकीतून हदवणायॊ यखलारदायाचॊ घय आणण नतकड ेजाणार मा ऩामर मा 



 
आता भाच ुपऩच ूलवाशतीतरॊ वगळमात लय अवरेरॊ guard house म्शणज ेयखलारदायाचॊ घय ऩशामचॊ 
याहशरॊ शोतॊ. भाच ुपऩच ूलवाशतीतरी शी वगऱी घयॊ, देलऱॊ डोंगय-उतायालय लेगलेगळमा रेव्शरलय शोती. 
एका रेव्शरलरून दवुर मा रेव्शरकड ेजामरा राॊफ-रुॊ द ऩामर मा शोत्मा (ज्मा इॊकाॊनी ळतेीवाठी केल्मा 
शोत्मा). अळा वाधायण १०० रेव्शल्व आशेत म्शणतात. Guard house ऩमतं ऩोचामरा एकूण शजायच्मा 
आजूफाजूरा ऩामर मा अवाव्मात. तेव्शा आयाभात एक-एक रेव्शर कयत, नतथरी घयॊ लगैये फघत, लाटरॊ 
तय भध्मे-भध्मे नुवतॊ फवत, चाय-ऩाच तावाॊत नक्कीच guard house ऩमतं जाऊन खारी मेता मेतॊ. 
नतथ ेयशामरा लेऱ अवेर तय अजून वालकाळऩणे देखीर कयता मेईर. इतय ऩमसटनस्थऱी ननलतृ्त/लमस्क 
रोकाॊची गदी हदवते. त्मा भानाने इथ ेलमस्क रोक कभी हदवरे, तयी थोड ेतयी शोते (काशी जण काठी 
घेऊन देखीर शोते) आणण त्माॊनाशी शे चढणॊ जभत शोतॊ. आणण धाऩा रागणॊ, पलश्राॊतीवाठी थाॊफणॊ, फकॊ चचत 
गयगयणॊ शे तरुणाॊना देखीर शोत शोतॊ. इथ ेभाझ्मा भुरीरा गयगयामरा रागल्माभऱेु ती आणण भी guard 
house ऩमतं गेरो नाशी. ऩण ओभ आणण वॊतोऴ गेरे आणण भाच ुपऩचचूा तो जगिलवध्द view ऩाशून 
आणण त्माचा पोटो-ब्व्शडीओ लगैये काढून आरे. 
 

 
 

अळा िकाये उत्तभ रयतीने भाच ुपऩच ूदळसन झारॊ. लळलाम इथ ेअखेय आम्शारा फयेच राभाशी हदवरे. 
चचॊचचरा नालाच ेउॊदयाॊवायखे हदवणाये आणण ऩूली पक्त ऩुस्तकात ऩाहशरेरे िाणी वुध्दा हदवरे. ननवगसळोबा 
आणण ऐनतशालवक अलळऴे ऩाशून तपृ्त भनाने आणण तपृ्त डोळमाॊनी आम्शी ऩयतीच्मा िलावारा रागरो. 
अलळऴेाॊकडून खारी उतरून आम्शी फवच्मा हठकाणी आरो. फव घेऊन अग्लाव कॅलरएन्टेव स्टेळनरा 
आरो. टे्रन मामरा लेऱ अवल्माने स्टेळनफाशेयीर एका भेब्क्वकन (ऩेरुब्व्शमन फ्मुजन) येस्टयाॉट भध्मे 



खाल्रॊ. इथेशी लेगऱी चल अवूनशी खाणॊ चलीरा चाॊगरॊ शोतॊ. आम्शी येस्टयाॉटभध्मे फवरो अवताना 
फाशेय चाॊगराच धो धो ऩाऊव ऩडरा. फाशेय ऩडरो तय रयभणझभ चारू शोती, ऩण ऩयत उनशी ऩडरॊ शोतॊ. 
आणण टे्रनभध्मे फवल्मालय तय फाशेय आकाळात रख्ख इॊद्रधनुष्म हदवरॊ आणण एका वुॊदय िलावाची 
वुॊदय वाॊगता झारी. 
 

 
 

नतवर मा हदलळी आभची वेके्रड व्शॅरी, पऩवाक, ओरॅटटीटॅम्फो, चचॊचयेो अवा आजूफाजूचा ननवगसयम्म िदेळ 
आणण नतकडच्मा इॊका लवाशतीॊच ेअलळऴे ऩशामची टूय शोती. त्मा हदलळी वुध्दा ऩशाटेऩावून ऩाऊव ऩडत 
शोता. ऩण आधल्मा हदलळीच्मा अनुबलाभुऱे आम्शी पलळऴे रष हदरॊ नाशी. ह्या टूयची आभची गाईड 
हशल्डा वकाऱी ९ लाजता आम्शारा न्मामरा आरी. वलासत आधी नतन ेआम्शारा एका petting zoo 
भध्मे नेरॊ. इथ ेअल्ऩाका, पलकुन्मा, राभा शे ऩेरूत आढऱणाये िाणी शोते. आम्शी शे आधी कुस्को आणण 
भाच ुपऩचतू ऩाहशरेच शोते, ऩण तयीशी भुराॊनी इथ ेत्माॊना शात रालरा, खामरा चाया हदरा, पोटो काढरे. 
इथ ेत्माॊनी आम्शारा अल्ऩाका, पलकुन्माच्मा रोकयीऩावून कऩड ेकव ेफनलतात त्माचॊ िात्मक्षषक दाखलरॊ. 
ऩाऊव रयभणझभ ऩडत शोता, ऩण zoo भध्मे फशुतेक बागालय छप्ऩय शोतॊ. चचॊचयेो आणण ओरॅटटीटॅम्फोरा 
ऩोचऩेमतं तय ऩयत ऩाऊव वाप थाॊफरा आणण रख्ख उन आरॊ. 
 



 
 

चचॊचयेो आणण ओरॅटटीटॅम्फोराशी भाच ुपऩचिूभाणेच यभणीम ननवगसवाब्न्नध्मात डोंगय उतायालय अवरेरे 
इॊकाॊच्मा लवाशतीच ेअलळऴे आशेत. आणण ते तवेच ऩामर मा चढून लेगलेगळमा रेव्शरलय जाऊन फघामचे 
अवतात. ऩण आम्शी ऩाहशरेल्मा वलस लवाशतीॊभध्मे भाच ुपऩचतूरीच वलांत भोठी शोती. मा वलसच लवाशती 
वॊऩूणसऩणे फाॊधनू झाल्मा नव्शत्मा. त्माआधीच स्ऩॅननळ रोकाॊचॊ आक्रभण झारॊ. आणण काशी घयॊ, लास्तू 
तय इॊकाॊनीच स्ऩॅननळाॊना घाफरून ऩऱून जाटमाआधी ऩाडून आणण काशी तय जाऱून टाकल्मा. म्शणज े
स्ऩॅननळ रोकाॊना आमती घयॊ आणण लवाशती लभऱू नमेत म्शणून. चचॊचयेोरा इॊकाॊची एक भोठी दपनबूभी 
शोती. नतथ ेजाता मेत नव्शतॊ, आणण जाऊन फघणाय तयी काम ? ओरॅटटीटॅम्फोरा इॊकाॊचॊ एक भोठॊ 
कोठाय शोतॊ. डोंगयाच्मा ह्या बागारा इॊकाॊनीच फाशेरून नषीकाभ केरॊ शोतॊ आणण ऩुढच्मा बागालय एक 
(चचडरेरा) चशेया कोयरा शोता. शे चचत्र फर माच ऩुस्तकाॊत ऩशामरा लभऱतॊ. ह्या कोठायाकड ेजामराशी 
ऩामर मा नव्शत्मा. 
 

 
 

चचॊचयेोभध्मे हशल्डा आम्शारा एका घयगुती ऩदाथस फनलणार मा फेकयीत घेऊन गेरी. नतथरे एम्ऩनाडा 



चपलष्टशी अवतात आणण healthy शी अवतात अवॊ ती म्शणारी. US भध्मे आम्शी एक-दोन लेऱा 
एम्ऩनाडा खाल्रे शोते, ऩण आम्शारा काशी ते पलळऴे आलडरे नव्शत.े म्शणून खाव इच्छा नवतानाशी 
केलऱ हशल्डाच्मा आग्रशाखातय आम्शी नतथ ेगेरो. आणण खयोखयच ते एम्ऩनाडा आम्शा वलांना, एयली 
शे नको-ते नको कयणार मा भुराॊना वुध्दा, एलढे आलडरे की आम्शी वगऱे एकाऩाठोऩाठ एक आणखी 
एम्ऩनाडा भागत वुटरो. चचॊचयेोराच एका भाकेटभध्मे फुध्दीफऱ आणण भुराॊच ेकाशी फैठे खेऱ 
इॊका/ऩेरुब्व्शमन ऩध्दतीची प्मादी लाऩरून केरे शोत.े शा िकाय आलडल्माभुऱे आम्शी त्मातरे फधु्दीफऱ 
आणण ल्मुडो अवॊच गॊभत म्शणून पलकत घेतरे. 
 
ळलेटच्मा हदलळी आम्शी कुस्कोशून ऩयत लरभारा आरो. नतथ ेआम्शी दऩुायी १२ रा ऩोशोचरो आणण 
लरभा-न्मू मॉकस  फ्राईट भध्मयात्री फायाची शोती. त्माभुऱे आम्शी (न्मू जवीतूनच www.grayline.com 
लरून) लरभा ळशयाची चाय तावाॊची टूय फुक केरी शोती. न्मू जवीशून ननघामच्मा आधी इॊटयनेटलय आम्शारा 
लरभात कयटमाजोगॊ काशी पलळऴे हदवरॊ नव्शतॊ, ऩण फाया ताव पलभानतऱालय तयी काम कयणाय शोतो, 
म्शणून शी टूय घेतरी. गे्रराईनची ऩब्लरक लवटी टूय शोती, ऩण त्मात पलभानतऱालरून पऩक-अऩ कयत 
नव्शते आणण लेऱशी जभरी अवती की नाशी त्माचीशी खात्री नव्शती, म्शणून आम्शी इथेशी खाजगी टूय 
घेतरी. (शी भात्र ऩब्लरक टूयऩेषा भशाग शोती.) इथेशी आभचा ड्रामव्शय आणण गाईड गॅब्रिएर 
कुस्कोतल्मावायखाच भवीडीज कोच घेऊन पलभानतऱाफाशेयच तमाय शोत.े 
 
भग आभची लरभाची टूय वुरू झारी. लरभा शे इतय कुठल्माशी भोठ्मा भेट्रोऩॉलरटन ळशयावायखॊच लाटरॊ. 
लरभाची स्लत:ची अळी काशी खालवमत हदवरी नाशी. भात्र फयॊच भुॊफईवायखॊ (ऩण स्लच्छ) हदवत 
अवल्माने आम्शारा जया फयॊशी लाटरॊ. लरभात अवतानाच्मा १२ तावाॊत २-३ लेऱा रोक याॊगेची ऩलास 
न कयता ऩुढे घुवताना ऩाहशरे आणण तो अनुबलशी ओऱखीचा लाटरा :-) 
 



 
 

लरभा शी ऩेरूची याजधानी अवल्माने फर माच वयकायी इभायती आणण कामासरमॊ शोती. गाडीतूनच गॅब्रिएरने 
आम्शारा Monuments to the Heroes (El Paseo de los Héroes), the Palace of Justice 

(El Palacio de Justicia) आणण Historic San Martín Square दाखलरे. भग त्माने आम्शारा 
लरभाच्मा भुख्म चौकात (Main Square) नेरॊ. इथ ेएका फाजूरा ऩहशरा स्ऩॅननळ याज्मकतास फ्राब्न्वस्को 
पऩझायो माचा याजलाडा आणण दवुर मा फाजूरा त्मानेच फाॊधरेरॊ चचस आशे. याजलाडा आता वयकायी कामासरम 
म्शणून लाऩयरा जातो. लळलाम चौकाच्मा बोलतीच्मा इतय बागात वयकायी आणण भशनगयऩालरकेच्मा 
इभायती आशेत. चौकाच्मा भध्मबागी एक कायॊजॊ आशे. चचसभध्मे फ्राब्न्वस्को पऩझायोची कफय आशे. जयी 
फ्राब्न्वस्को पऩझायोभुऱे ऩेरू ऩयतॊत्र झारा, तयी त्माच्माचभुऱे ऩेरूत णिस्ती धभासची भुशुतसभेढ योलरी 
गेरी, म्शणून ऩेरूतल्मा फशुवॊख्म णिस्ती जनतेच्मा दृष्टीने मा चचसरा भशत्त्ल आशे. चचसचॊ आफकस टेक्चय, 
आतीर बव्म चचत्रॊ, आतून-फाशेरून नषीकाभ आणण वजालट अिनतभ आशे. आत मेळू णिस्त आणण 
काशी ऩेरुब्व्शमन णिस्ती वॊताॊच्मा बव्म भूती आशेत. 
 



 
 

लरभाच्मा ह्या गजफजरेल्मा आणण भशत्त्लाच्मा पलबागात आम्शी आणखी ऩुढे चारत गेरो. भुख्म टऩार 
कामासरम, आणखी वयकायी, म्मुननलवऩर इभायती लगैये रागत शोत्मा. भुॊफईतल्मा दकुानाॊवायखीच 
हदवणायी फकयाणा भाराची, ऩुस्तकाॊची, केलभस्टची लगैये दकुानॊ, डॉक्टवसच ेदलाखाने आणण 
भुॊफईतल्मावायखेच पेयीलारे, यस्त्मालय फवून फकॊ ला शातगाडीलय लस्तू पलकणाये हदवत शोते. अळा 
यस्त्माॊलरून चारत आम्शी वॅंटो डॉलभॊगोच्मा चचसभध्मे गेरो. नतथ ेदोन भशत्त्लाच्मा ऩेरुब्व्शमन णिस्ती 
वॊताॊच्मा - वॅंटा योझा आणण वॅन भाहटसन - वभाधी आशेत. त्माच्मा थोडॊ ऩुढे वॅन (वॊत) फ्राब्न्वस्कोची 
भोनॅस्ट्री आशे. इथ ेभाकोव झऩाता नालाच्मा चचत्रकायाचॊ ’द रास्ट वऩय’ शे मेळू णिस्ताच्मा जगिलवध्द 
ळलेटच्मा बोजनाचॊ वुॊदय आणण बव्म चचत्र आशे. ह्या भोनॅस्ट्रीच्मा खारीच वाभान्म रोकाॊवाठी अवरेरी 
दपनबूभी आशे. जुन्मा काऱात पक्त श्रीभॊताॊना दपनपलधी आणण दपनावाठी खाजगी जागा ऩयलडामच्मा. 
इतयाॊना वाभुदानमक रयत्मा इथे ऩुयटमात मामचॊ. इथल्मा पलहशयीवायख्मा खड्ड्माॊभध्मे आणण इतय 
छोट्माछोट्मा chambers भध्मे शजायो शाडॊ आणण कलट्मा ऩडल्मा शोत्मा. ह्या बागाॊना catacombs 
म्शणतात. इथनू भात्र कधी एकदा आम्शी फाशेय ऩडतो अवॊ झारॊ. शी भोनॅस्ट्री ह्या catacombs वाठी 
आणण ऩुयातन ऩुस्तकाॊच्मा रामियीवाठी िलवध्द आशे. ह्या रामियीतीर काशी ऩुस्तकॊ  तय स्ऩॅननळ रोकाॊनी 
आक्रभणाच्मा लेऱी म्शणजे वोऱाव्मा ळतकात त्माॊच्माफयोफय आणरी शोती. इतकी जुनी ऩुस्तकॊ  त्माॊनी 
अजून नीट हटकलून ठेलरी आशेत. आणण ती कामभच हटकून यशापलत म्शणून अथासत ती राॊफूनच 



दाखलतात. काशी ऩुस्तकॊ  चाॊगरीच बरी-भोठी आणण जाडजूड आशेत. जुन्मा काऱातीर लरऩी हदवाली 
म्शणून अळी काशी भोठी ऩसु्तकॊ  उघडूनशी ठेलरी आशेत. ह्या भोनॅस्ट्रीत कुठेशी पोटो/ब्व्शडीओ काढामरा 
देत नाशीत. 
 

 
 

भोनॅस्ट्रीतून फाशेय ऩडून ऩयत गाडीत फवून आम्शी ऩुढे ननघारो. लाटेत वॅन भाकोव मुननव्शलवसटी मा 
उत्तय-दक्षषण अभेरयका खॊडाॊतीर वलासत जुन्मा (इ.व.१५५१ भध्मे स्थाऩन केरेल्मा) मुननव्शलवसटीची जुनी 
लास्त ूहदवरी. नतथनू गॅब्रिएर आम्शारा लभयाफ्रोयेव पऩयॅलभड फघामरा घेऊन गेरा. इथे इॊकाॊच्माशी 
ऩूलीच्मा काऱातरे अलळऴे आशेत. लरभात ऩाहशरेल्मा इतय गोष्टीॊऩेषा इथ ेकाशीतयी जास्त चाॊगरॊ ऩशामरा 
लभऱेर अवॊ लाटरॊ शोतॊ. ऩण शे िचॊड पऩयॅलभड फाशेरूनच ऩशामरा हदरॊ. स्ऩॅननळ रोकाॊनी इथ ेफयीच 
भोडतोड करून लस्ती फाॊधरी. आतावुध्दा आम्शी एका आधनुनक यस्त्मालरून गेरो ज्माच्मा दोन फाजूॊना 
इॊकाऩूलस अलळऴे हदवत शोते. आता ह्या बागात उच्चभ्रू धननक रोकाॊची लस्ती आशे. भुॊफईत/बायतात 
हदवतात तवे फॊगरे हदवत शोत.े 

 

लरभाच्मा भुख्म चौकातल्मा दकुानाॊभध्मे भी खयेदी कयामची इच्छा दाखलरी शोती, तेव्शा गॅब्रिएर म्शणारा 



शोता की इथ ेनको, नॊतय तमु्शारा चाॊगल्मा हठकाणी खयेदीरा नेईन. नॊतय फाकी फपरून झाल्मालय आम्शा 
वगळमाॊना बूक रागरी शोती. त्मारा चाॊगल्मा येस्टयाॉटफद्दर पलचायल्मालय तो म्शणारा की ’भी तुम्शारा 
आता एका भॉरभध्मेच घेऊन चाररो आशे. नतथ ेखामराशी व्शयामटी लभऱेर आणण तुम्शारा खयेदी 
कयामची शोती तीशी कयता मेईर. भी शीच ती खयेदीची चाॊगरी जागा म्शणत शोतो.’ भी भनातल्मा भनात 
कऩाऱारा शात रालरा. खामच्मावाठी भॉरभधरॊ पूड कोटस ठीक आशे, ऩण पुटकऱ खयेदी भरा ऩेरूच्मा 
त्मा भाकेटवायख्मा हठकाणीच कयामची शोती. भॉरभधरी खयेदी कयामरा लरभारा कळारा मामरा ऩाहशजे 
? ऩण आता काशी कयता मेणाय नव्शतॊ. लरभाचा भुख्म चौक फयाच ऩाठी याहशरा शोता. त्माभुऱे ननभूटऩणे 
आम्शी भॉरकड ेननघारो. 

लरभा ळशय ऩॅलवफपक भशावागयाच्मा फकनार मालय लवरेरॊ आशे. (वभुद्रवऩाटीरा अवल्माभुऱे इथ ेभात्र 
तऩभान उन्शाळमात हशलाळमाऩेषा जया जास्त अवतॊ. आणण गॅब्रिएर म्शणारा की लरभात ऩाऊव 
अब्जफातच नवतो. त्माभऱेु लरभावायख्मा हठकाणी जामचा चाॊगरा वीझन म्शणजे दक्षषण गोराधासतीर 
उन्शाऱा म्शणज ेडडवेंफय ते एपिर.) आता आभची गाडी अगदी फकनार मारगतच्मा यस्त्मालरूनच चाररी 
शोती. शे आता लयऱी वी-पेवच्मा यस्त्मालरून गेल्मावायखॊ लाटामरा रागरॊ. थोडॊ ऩुढे गेल्मालय भयीन 
ड्राईव्श, Queen's Necklace वायखॊ लाटामरा रागरॊ. आणण भॉरच्मा एरयमात ऩोचल्मालय तय अगदी 
दक्षषण भुॊफईत फकॊ ला शल्रीच्मा रोअय ऩयेर बागात आल्मावायखॊ लाटरॊ. भोठ्मा भोठ्मा फशुदेळीम 
कॊ ऩन्माॊची कामासरमॊ, ळयेेटॉन, भॅरयमट वायखी इॊटयनॅळनर शॉटेल्व, आणण उॊच येलवडबे्न्ळअर टॉलवस हदवत 
शोत.े 

 

लरभा भॉर आणण ळशय 

भॉरच्मा काशी बागाॊत ऩयऱच्मा ’ब्रफग फझाय’ भध्मे अवल्मावायखॊ लाटत शोतॊ. भॉरच्मा पूड कोटसभध्मे 



भात्र ’पऩझ्झा शट’, ’फगसय फकॊ ग’, ’स्टायफक्व, ’चचरीज’ लगैये ऩाशून USAतल्माच भॉरभधल्मा 
पूडकोटसभध्मे आल्मावायखॊ लाटरॊ. तळी काशी ऩेरुब्व्शमन शस्तकरेची, souvenirs ची, ऩुस्तकाॊची, 
अल्ऩाका-पलकुन्माच्मा रोकयीच्मा कऩड्माॊची दकुानॊदेखीर शोती. इथल्मा अल्ऩाका-पलकुन्माच्मा 
रोकयीच्मा कऩड्माॊची यॊगवॊगती तळी फयी शोती, ऩण ते कुस्कोतल्मा दकुानाऩेषा भशाग शोत.े ह्या भॉरभध्मे 
आम्शी अल्ऩाकाच्मा रोकयीच ेगुॊड ेघेतरे आणण कुस्को-भाच ुपऩचफूद्दरची भाहशतीऩुस्तकॊ  घेतरी. 
शस्तकरेच्मा दकुानातीर लस्तू आणण भोठी ऩेंहटॊग्ज देखीर आम्शारा फर माऩैकी आलडरी, फकॊ भतशी पाय 
नाशी लाटरी, ऩण नेणाय कळी शा िश्न शोता. आणण लेऱशी उयरा नव्शता म्शणून आम्शी भॉरभधनू फाशेय 
ऩडरो. फाशेय गॅब्रिएर आणण ड्रामव्शय गाडीवश उबेच शोते. आणण ऩयत आम्शी त्मा भयीन ड्राईव्श, लयऱी 
वी-पेव वायख्मा यस्त्माॊलरून एअयऩोटसच्मा हदळनेे ननघारो. 

एकॊ दयीत शी ऩेरूची वपय खयॊच छान झारी. कुस्को, भाच ुपऩचू, वेके्रड व्शॅरीत ऩुयातन अलळऴे, 
ननवगसवौंदमस भुफरक िभाणात ऩशामरा लभऱारॊ, तय लरभात भुॊफईची आठलण झारी. ऐनतशालवक 
भाहशतीतशी फयीच बय ऩडरी. लळलाम मा स्ऩॅननळ बापऴक देळाभध्मे भुराॊना ळाऱेत लळकरेरॊ थोडॊ स्ऩॅननळ 
लाऩयामरा लभऱारॊ. एकॊ दयीत ओभच्मा फारशट्टाभुऱे आम्शारा शा आगऱा-लेगऱा अनुबल लभऱारा आणण 
चाॊगल्मा स्भतृीॊवशच आम्शी ऩेरूतून फाशेय ऩडरो. 

(वभाप्त) 

 
- नीता नाफय 
  जुर,ै २०११ 
 
अचधक भाहशती: 
 
पलभान नतफकटॊ ल शॉटेर फुफकॊ ग वाठी लेफवाईट्व: 
www.travelocity.com 
www.expedia.com 
www.kayak.com 
www.orbitz.com 
www.hotels.com 
 
ऩेरूतीर टूवसवाठी लेफवाईट्व: 
http://www.viator.com/Peru/d927-ttd 



http://www.graylinevacations.com/Peru_Lima/Modern_and_Cultural_Lima_City_Tour 
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&source=hp&q=peru+tours&aq=f&aqi=g5
&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=3630020dd2414e1d&biw=1024&bih
=685 
आम्शी भात्र शॉटेरभधनूच वगळमा (लरभा वोडून. ती www.grayline.com लरून घेतरी.) टूवस घेतल्मा. 
ह्या खाजगी टूवस अवूनशी इतय लेफवाईट्वलयच्मा ऩब्लरक टूवसइतकीच फकॊ भत ऩडरी. शॉटेर रुभ वुध्दा 
डामयेक्ट शॉटेरळी (लेफवाईटलरून फकॊ ला पोनलरून) वॊऩकस  वाधनू घेतरी अवती तय रुभची फकॊ भत इतय 
लेफवाईट्ववायखीच ऩडरी अवती आणण लळलाम एक टूय भोपत लभऱारी अवती. 
स्लत:शून येल्ले नतफकट काढून फपयामचॊ अवल्माव: 
https://www.perurail.com/en/ 
भाच ुपऩचरूा जामरा तीन िकायच्मा टे्रन्व अवतात. हशयाभ ब्रफॊगशॅभ नालाची रक्झयी टे्रन अवते. ती 
चाॊगरीच भशाग अवते. दवुर  मा दोन टे्रन्व म्शणज े- १. ब्व्शस्ता डोभ आणण २. फॅकऩॅकय फकॊ ला 
एक्वपऩडीळन. (फशुतेक टूवसभध्मे शेच दोन ऩमासम अवतात.) त्माॊऩैकी ब्व्शस्ता डोभ जयाळी भशाग अवत े
कायण नतच्मा छतालय णखडक्मा अवतात. ऩण आम्शी नॊतय स्टेळनभध्मे ऩाहशरॊ तय ब्व्शस्ता डोभ आणण 
फॅकऩॅकय वायख्माच हदवल्मा. दोघीॊच्माशी छतालय वायख्माच णखडक्मा शोत्मा. पक्त ब्व्शस्ता डोभ भधल्मा 
वीट्व रेदयच्मा शोत्मा, तय फॅकऩॅकय भध्मे काऩडी कव्शयलाल्मा. 
 
जाटमाचा उत्तभ वीझन: 
डोंगयाऱ िदेळात लऴसबय वाधायण वायखॊच तऩभान अवतॊ. त्माभुऱे कुस्को, भाच ुपऩचू, ओरॅब्टटटॅम्फो 
वायख्मा डोंगयाऱ िदेळात जामचा उत्तभ वीझन म्शणज ेएपिरच्मा भध्माऩावून ते नोव्शेंफयऩमतं. कायण 
तेव्शा दक्षषण गोराधासत हशलाऱा अवरा तयी उन्शाळमाऩेषा पाय कभी तऩभान नवतॊ आणण भशत्त्लाचॊ 
म्शणज ेऩाऊव नवतो. दक्षषण गोराधासतीर उन्शाळमात, म्शणजे डडवेंफय ते एपिरच्मा भध्माऩमतं ऩाऊव 
अवतो. जानेलायी-पेिुलायीत वलासचधक ऩाऊव अवतो.  
लरभावायख्मा वभुद्रवऩाटीरा अवरेल्मा हठकाणी भात्र उन्शाळमात हशलाळमाऩेषा जया जास्त तऩभान 
अवतॊ. आणण लरभात ऩाऊव अब्जफातच नवतो म्शणे. त्माभुऱे लरभावायख्मा हठकाणी जामचा चाॊगरा 
वीझन म्शणज ेदक्षषण गोराधासतीर उन्शाऱा म्शणज ेडडवेंफय त ेएपिर. 
 
ऩेरूचॊ चरन: 

Nuevo Sol  शे ऩेरूचॊ चरन आशे. 

१ Nuevo Sol = १०० centimos 



आणण वाधायण १ US Dollar = २.७६ Nuevo Sol  (२०११ भध्मे).  

पलभानतऱ, चाॊगरी शॉटेल्व, येस्टयाॉट्व, भोठी दकुानॊ, भॉल्व इथ ेके्रडडट काड्सव चारतात. भात्र ऩावऩोटस 
दाखलाला रागतो. येस्टयाॉट्वभध्मे तय ऩावऩोटस दाखलल्मालय टॅक्व ऩडत नाशी. छोट्मा दकुानाॊभध्मे, 

यस्त्मालयच्मा पलके्रत्माॊकड ेभात्र वोल्वच द्याल ेरागतात. शॉटेरभधल्मा रोकाॊना फकॊ ला गाईडरा हटप्व डॉरय 

भध्मे हदरी तयी चारते, ऩण येस्टयाॉट्व, स्लच्च्छतागशृ लगैये हठकाणच्मा हटप्वना वोल्व रागतात. का 
कोण जाणे, ऩण डॉरयच्मा नोटा त्माॊना कयकयीत रागतात. वोल्वफाफत तवा आग्रश नवतो. 
 


