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दक्षषण अभेरयकेतीर एखादॊ ऩमयटनस्थऱ ऩशालॊ अवॊ आभच्मा भनात चाररॊ शोत. आता दक्षषण अभेरयका 
म्शटरॊ की ब्राझझरचॊ रयओ-डी-जाननयो, येनपॉयेस्ट, इग्लाव ुपॉल्व, आजेंटटनाचॊ लेनोव आमयेव, चचरीतीर 
वाॊनतमागो शी टिकाणॊ भनात मेतात. आम्शी कु्रझची भाटशतीशी गोऱा कयत शोतो. ब्राझझररा जामचॊ 
जलऱऩाव ऩक्कॊ शी झारॊ शोतॊ आझण नततक्मात भाझ्मा भुराने - ओभने ’भाच ुपऩच ूऩाशूमा’ अळी टूभ 
काढरी. 
 
भाच ुपऩच ूशे ऩेरूत आशे, (ऩेरू शा देळ दक्षषण गोराधायत, दक्षषण अभेरयकेत आशे), भाच ुपऩचतू जगातल्मा 
वात आश्चमाांऩकैी अवरेरे इॊका वॊस्कृतीच ेअलळऴे आशेत, ऩेरूची याजधानी लरभा आशे आझण ऩेरूत राभा 
नालाच ेप्राणी अवतात (एका टटनटटन कॉलभकभध्मे शे राभा, कॅप्टन शॅडॉक मा ऩात्राच्मा तोंडालय वतत 
चऱू टाकतात) मा तीन-चाय गोष्ीॊऩरीकड ेआम्शारा भाच ुपऩचू ककॊ ला ऩेरूफद्दर काशी पलळऴे भाटशती नव्शती. 
ऩयॊतु ओभने (त्माच्मा लाचनात आरेल्मा थोड्माळा भाटशतीलरून) घोळा रालरा म्शणून भी इॊटयनेटलय 
ळोधरॊ आझण भाच ुपऩचफूद्दर जी भाटशती, छामाचचत्रॊ ऩाटशरी ती खयोखयच पायच interesting लाटरी. 
आझण अगदी ळलेटच्मा षणी ब्राझझर यद्द करून ’फारादपऩ वुबापऴतॊ ग्राह्यॊ’ मा लचनाप्रभाणे आम्शी ऩेरूलय 



लळक्काभोतयफ केरॊ. 
 
ऩेरू शे पाय रोकपप्रम ऩमयटनस्थऱ नवालॊ. त्माभुऱे आभच्मा ओऱखीत तयी नतथे गेरेरॊ कोणी वाऩडनेा. 
ऩूली आम्शी मुयोऩरा जात शोतो तेव्शा न पलचायता आम्शारा बयऩूय वल्रे लभऱत शोत.े ऩयॊतु ऩेरूच्मा 
फाफतीत आम्शी पलचायत अवून वुद्धा काशीच भाटशती/वल्रे लभऱत नव्शत.े (’ऩेरूरा जाऊन चचकू खाणाय 
आशात का ?’ मा प्रकायचे पलनोद फयेच ऐकामरा लभऱारे.) अथायत इॊटयनेटलय वॊऩूणय भाटशती शोतीच 
आझण त्मा आधायेच आम्शी शी टिऩ आखरी. 
 
ऩेरूत आम्शारा फघामचॊ अवरेरॊ भुख्म आकऴयण शोतॊ भाच ुपऩचू. ऩण नतथ ेआॊतययाष्ट्रीम पलभानतऱ 
तय वोडाच, ऩण देळाॊतगयत पलभानतऱदेखीर नव्शतॊ. ऩेरूची याजधानी लरभा. नतथ ेअथायतच आॊतययाष्ट्रीम 
पलभानतऱ आशे, ऩण इॊटयनेटलय तयी लरभात कयण्माजोगॊ पलळऴे काशी टदवेना. आझण लरभाशून भाच ु
पऩचरूा जाणॊ देखीर किीण लाटरॊ. लेगलेगळ्मा ऩमयटन आमोजकाॊच्मा लेफवाईट् वलय आणखी एक 
भशत्त्लाचॊ टिकाण टदवत शोतॊ, ते म्शणज ेकुस्को. (’कुस्को ऩेरू’लयशी काशी भारलणी पलनोद झारे.) 
कुस्कोतीर लेगलेगळ्मा वशरीॊची भाटशती तय आम्शारा आलडरीच, लळलाम नतथनू भाच ुपऩचरूा 
जामचदेेखीर फयेच ऩमायम टदवरे. म्शणून आम्शी कुस्कोतच भुक्काभ कयामचॊ ियलरॊ.  
 

 
’फुटटक कावा वान ब्राव’ 

 
कुस्को ळशयाच्मा वान ब्राव नाभक उऩनगयातरॊ ’फुटटक कावा वान ब्राव’ शे शॉटेर आम्शी ननलडरॊ 
शोतॊ. खयॊ म्शणज ेआम्शी पाय उळीया फुककॊ ग कयत अवल्माने पायवे ऩमायम उऩरब्ध नव्शते. ह्या शॉटेरात 
देखीर आम्शारा शली शोती तळी family suite with kitchen एकच उयरी शोती. ती आम्शी घाईघाईन े
फुक केरी. त्मानॊतय शॉटेरच्मा ऑकपवभध्मे काभ कयणार् मा भारयमा नालाच्मा भुरीने आभच्मावािी 
खाजगी टुवयदेखीर फुक केल्मा. आश्चमय म्शणज ेत्माॊच्मा ककॊ भती फाशेय उऩरब्ध अवरेल्मा ऩब्ब्रक टुवय 
इतक्माच ननघाल्मा. लळलाम मा वगळ्मा ऩॅकेजभध्मे पलभानतऱ ते शॉटेर जाता-मेतानाची ride देखीर 



included शोती. 
 
कुस्कोतशी आॊतययाष्ट्रीम पलभानतऱ नव्शतॊ, ऩण देळाॊतगयत पलभानतऱ शोतॊ. त्माभुऱे आम्शी न्मू मॉकय च्मा 
जे. एप. के. पलभानतऱालरून लरभारा गेरो. शे ८ तावाॊचॊ डामयेक्ट फ्राईट शोतॊ. नतथनू रगेचच कुस्कोचॊ 
कनेब्क्टॊग फ्राईट शोतॊ. शे लरभा-कुस्को फ्राईट एकाच तावाचॊ आशे. कुस्कोरा पलभानतऱातून फाशेय 
आल्मा आल्मा आम्शी वगऱे, राभा कुिे टदवतात का त ेळोध ूरागरो. (म्शणज ेबायतात आरेल्मा ऩयदेळी 
ऩाशुण्माॊनी पलभानतऱाफाशेय रगेच शत्ती ळोधामरा रागालॊ तवॊ.) तेव्शा प्रत्मष ते प्राणी टदवरे नाशीत 
तयी एका भोठ्ठम्ा शोर्डांगलय राभाचॊ चचत्र टदवरॊ. 
 
पलभानतऱाफाशेय आम्शारा न्मामरा भारयमा, शॉटेरची गाडी आझण ड्रामव्शय आरे शोत.े कुस्कोतल्मा 
आभच्मा भुक्काभात शीच गाडी आझण शाच ड्रामव्शय वलय टूवयभध्मे आझण कुस्को पलभानतऱालय ऩयत 
मेताना आभच्मा फयोफय शोते. प्रत्मेक टूयवािी गाईड भात्र लेगऱा शोता. शी गाडी म्शणज ेचाॊगरा प्रळस्त 
भलवयडीझ कोच शोता. लरभा पलभानतऱालय वलय काभॊ ऩटऩट शोणॊ, कुस्को पलभानतऱालय भारयमाने 
स्लागतारा मेणॊ, भारयमा ल ड्रामव्शय माॊचॊ अगत्मळीर, प्रवन्न, खेऱीभेऱीचॊ आझण तयीशी अदफळीय लागणॊ, 
टूवयचॊ चाॊगरॊ ऩॅकेज, टूयवािी लभऱारेरी ऐवऩैव गाडी मा वलाांभुऱे आभचॊ ऩेरुफद्दर प्रथभदळयनीच छान 
भत झारॊ. आझण नॊतयशी त ेपायवॊ फदररॊ नाशी. 
 

 
 

पलभानतऱाऩावून आभचॊ शॉटेर दशा-ऩॊधया लभननटाॊलय शोतॊ. लाटेत थोडॊ कुस्को ळशयाचॊ दळयन झारॊ. आम्शी 
वान ब्रावभध्मे लळयरो आझण एका छोट्माळा ऩण टुभदाय जागी आल्माची जाणील झारी. गाडीतून 
आम्शारा छोटी छोटी फैिी घयॊ, छोटी दकुानॊ टदवत शोती. इॊटयनेटलय ऩाटशरेरी काशी शॉटेल्ववुद्धा रागत 
शोती. ती पाय भोिी लाटत नव्शती. नतथरॊ एक ऩॊचतायाॊककत शॉटेर भोनॅस्टेरयओ देखीर फाशेरून तयी 
पाय भोिॊ ककॊ ला ऩॊचतायाॊककत लाटरॊ नाशी. नॊतय तय अनतळम अरुॊ द फोऱ रागरे आझण आभची (शॉटेरची 
:-)) प्रळस्त गाडी अषयळ: दोन्शी फाजूॊच्मा घय-दकुानाॊना स्ऩळय करून जात आशे अवॊ लाटामरा रागरॊ. 



लळलाम मा फोऱाॊतून भाणवॊ चारत शोतीच. पक्त शे फोऱ एक-टदळा-भागी (one way) अवल्माने त्मातल्मा 
त्मात शामवॊ लाटरॊ. भी भुॊफईत जन्भरेरी-लाढरेरी अवून आझण भुॊफईतल्मा िॅकपक-ड्रामब्व्शॊगची वलम 
अवूनशी शा अनुबल थयायक लाटरा. भुॊफईतल्मा िॅकपक-ड्रामब्व्शॊगचा धवका घेतरेरी भाझी भुरॊवुद्धा 
म्शणारी की इथ ेगाडी चारलणॊ भुॊफईऩेषाशी किीण टदवतॊम. ऩण शा अनुबल आलडरा देखीर. 

 
अळाच एका फोऱात एका टिकाणी आम्शी उतयरो. इथून एका छोट्मा पाट्मालय लऱून आभच्मा शॉटेरच्मा 
आलायात लळयरो.  नतथेशी ऩयत आभचॊ अनतळम अगत्मळीरऩणे स्लागत झारॊ. त्माॊनी आम्शा वलाांना 
त्माॊचा ऩेरुब्व्शमन ऩद्धतीचा कोका नालाच्मा लनस्ऩतीच्मा ऩानाॊचा चशा टदरा. तो भात्र काढ्मावायखा 
रागत अवल्माने आम्शारा पऩललेना. आधी यस्त्माॊलय ऩाटशरेल्मा शॉटेल्वप्रभाणेच आभचॊ शे शॉटेर ’फुटटक 
कावा वान ब्राव’ आझण त्मातरी आभची suite देखीर रशानच लाटरी. अथायत तयीदेखीर शॉटेर आझण 
खोरी चाॊगरी, नीटनेटकी आझण स्लच्छ शोती. स्टाप अगत्मळीर आझण कामयतत्ऩय शोता. खोरीदेखीर 
तळी आभच्मावािी ऩुयेळी भोिी शोती. तीन भोिे ऩरॊग शोत.े टेफर-खचु्माय शोत्मा. फाशेय उघडा ऩॅवेज 
शोता, त्माभुऱे खोरीफाशेय आल्मालय कुस्कोचा वुॊदय देखाला टदवे. 
 

 
 
ककचनशी तवॊ छोटेखानीच शोतॊ. भामक्रोलेव्श, टोस्टय, लभक्वय, छोटा किज लगैये शोतॊ, ऩण इरेब्क्िक स्टोव्श 
अवल्माने आझण भरा त्माची वलम नवल्माने नॊतय एकदा वाधॊ भॅगी कयणॊ देखीर किीण गेरॊ. ऩूली 
आम्शी एक-दोन टिकाणी ककचनलारी suite घेतरी शोती नतकडची ककचन घयच्मा ककचनएलढ्माच 
आकायाची, गॅव स्टोव्श अवरेरी आझण वॊऩूणय वुवज्ज अळी शोती. इथ ेभोजून तीन कप्व आझण तीन 
प्रेट्व शोत्मा (ऩाऩा फेअय, भाभा फेअय आझण फेफी फेअयवािी ?) आझण एक भोिी वुयी शोती (गोब्ल्डरॉकरा 
धभकालण्मावािी ?). भॅगी कयण्मावािी ऩातेरॊ आझण खाण्मावािी काटे-चभचे भागलाले रागरे आझण 
त्माॊनी त ेरगेच टदरेशी. ऩण शी अऩुयी वाभुग्री आझण इरेब्क्िक स्टोव्श ऩाशून आम्शी नतथे ऩुन्शा काशी 
लळजलण्माचा पलचाय वोडून टदरा. आणरेरे तमाय खाद्यऩदाथय िेलण्मावािी आझण गयभ कयण्मावािी 
किज, टोस्टय आझण भामक्रोलेव्शचा भात्र उऩमोग झारा. 
 



खोरीत रुभ शीटय शोता. Central heating नव्शतॊ. लळलाम यात्री त ेhot water bags देत. ऩटशल्माॊदा 
आम्शारा hot water bags चॊ प्रमोजन कऱेना. दवुर् मा कुिल्मा रुभभधल्मा कुणाची ऩाि लगैये दखुत 
अवल्माने त्माॊनी भागलल्मा अवतीर आझण स्टापने चकूुन आभच्मा रुभभध्मे ऩािलल्मा अवतीर अवॊ 
आम्शारा लाटरॊ. म्शणून front desk रा पोन करून पलचायल्मालय त्माॊनी वाॊचगतरॊ की यात्री त्मा 
बफछान्मात िेलल्मा की उफदाय लाटतॊ. आझण खयोखयच तवॊ लाटरॊ. अथायत न्मू जवीच्मा टशलाळ्मातनू 
ऩेरूरा गेल्माभुऱे, आम्शारा नतथे काशी पाय थॊड लाटत नव्शतॊ. रुभभधरा तो शीटय आझण यात्रीच्मा त्मा 
hot water bags ह्याभुऱे खोरीतरॊ तऩभान अगदी comfortable शोतॊ. 
 
फाशेय वयावयी तऩभान टदलवा ६५ र्डग्री पॅयन्शाईट (१८-२० र्डग्री वेब्ल्वअव) आझण यात्री ४५-५० र्डग्री 
पॅयन्शाईट (८-१० र्डग्री वेब्ल्वअव) शोतॊ. कुस्को, भाचु पऩचू, ओरॅण्टीटॅम्फो मा डोंगयाऱ बागाॊत (उॊचीभुऱे) 
वाधायण लऴयबय अवॊच तऩभान अवतॊ. ऩेरू दक्षषण गोराधायत अवल्माने र्डवेंफय त ेएपप्ररच्मा भध्माऩमांत 
इथ ेउन्शाऱा अवतो ऩण तेव्शाच ऩेरूच्मा डोंगयाऱ बागाॊत ऩाऊवशी अवतो. त्माभुऱे कुस्को, भाच ुपऩच ू
वायख्मा टिकाणी मामचा उत्तभ वीझन म्शणज ेएपप्ररच्मा भध्माऩावून त ेनोव्शेंफयऩमांत. कायण तेव्शा 
टशलाऱा अवरा तयी उन्शाळ्माऩेषा पाय कभी तऩभान नवतॊ आझण भशत्त्लाचॊ म्शणज ेऩाऊव नवतो. 
जानेलायी-पेब्रुलायीत वलायचधक ऩाऊव अवतो. जानेलायी-पेब्रुलायीत भाच ुपऩचरूा प्रलावी उॊचालय ऩोशोचरे 
आझण नॊतय इतका ऩाऊव ऩडरा की ऩयत मामच ेयस्ते फॊद कयाल ेरागरे आझण त्माॊना airlift कयालॊ 
रागरॊ अळा चचत्तथयायक कथा आम्शी ऐकल्मा शोत्मा. आम्शी भाचय अखेयीरा जात अवल्माने इतकी 
लाईट ऩरयब्स्थती अवणाय नाशी शे भाटशत शोतॊ, ऩयॊत ुथोडा का शोईना, ऩण वतत ऩाऊव ऩडरा अवता 
तय आभच्मा टिऩलय अषयळ: ऩाणी ऩडरॊ अवतॊ. ऩण इॊकाॊची वूमयदेलता आभच्मालय प्रवन्न अवाली. 
आम्शारा ननदान फाशेय कपयामच्मा लेऱी जलऱ जलऱ कधीच ऩाऊव लभऱारा नाशी. फशुतेक लेऱा रख्ख 
वूमयप्रकाळ शोता आझण फाशेय कपयण्मावािी उत्तभ शलाभान शोतॊ. 
 
डोंगयाऱ प्रदेळाॊफद्दर ऐकरेरा आणखी एक प्रॉब्रेभ म्शणज ेजवॊ जवॊ उॊचालय जालॊ तवा तवा ऑब्क्वजन 
पलयऱ शोत जातो. भागे शलाईतल्मा एका डोंगयभाथ्मालय ऩोशोचल्मालय भरा थोडॊ गयगयामरा झारॊ शोतॊ. 
म्शणून भरा लाटरॊ शोतॊ की इथ ेवुद्धा भरा त्राव शोईर. ऩण इथ ेभरा काशी न शोता फाकी नतघाॊना 
भात्र आऱीऩाऱीने तीन लेगलेगळ्मा टदलळी थोडॊ गयगयामरा झारॊ. अळा लेऱी कोकाची ऩानॊ चघऱाली 
ककॊ ला ती ऩानॊ घातरेरा (आम्शारा ऩोचताषणी शॉटेरभध्मे टदरेरा) चशा घ्माला अवॊ म्शणतात. (शा 
कोका लेगऱा आझण चॉकरेट कयतात ते कोकालचॊ झाड लेगऱॊ शी भाटशतीदेखीर लभऱारी.) आम्शी अवॊ 
काशी केरॊ नाशी. थोड्मा लेळ्माने त्मा उॊचीची आझण ऑब्क्वजन ऩातऱीची वलम झाल्मालय ऩयत िीक 
लाटतॊ. म्शणून भाच ुपऩचूरा जामच्मा आधी ननदान एक टदलव तयी कुस्कोरा यशालॊ अवॊ म्शणतात. 
कुस्को वलाांत जास्त उॊचीलय आशे (१०,०००-११,००० पूट). भाच ुपऩच ूवात-आिशजाय पुटाॊलय आशे. इथल्मा 
शॉटेल्वभध्मे वुद्धा गयज ऩडल्माव ऑब्क्वजनची नऱकाॊडी ऩुयलतात. वुदैलान ेआम्शारा त्माची काशी 



गयज ऩडरी नाशी. शॉटेरच ेब्जने चढताना (लरफ्ट/एलरव्शेटय नव्शती) धाऩ भात्र रागामची. लळलाम आम्शी 
नेरेरी भॅगीची आझण चचप्वची ऩाककटॊ टम्भ पुगरी शोती, ती ह्या altitude भुऱे की इतय कळाभुऱे 
कोण जाणे. 
 

 
 

ऩटशल्मा टदलळी आम्शी कुस्कोरा शॉटेरभध्मे वकाऱी वाधायण ९:३०-९:४५ रा ऩोशोचरो. थोडॊ िेळ शोऊन, 
वाभान रालून, आयाभ करून, १२ च्मा वुभायारा रॊचवािी आझण वबोलतारचा ऩरयवय ऩामी कपरून 
ऩाशण्मावािी आम्शी फाशेय ऩडरो. दकुानॊ, येस्टयाॉट्व लगैये अवरेरा भुख्म चौक (वान ब्राव प्राझा), 
शॉटेरऩावून वाधायण १०-१५ लभननटॊ चारण्माच्मा अॊतयालय शोता. आधी ऩाटशरेल्मा अरुॊ द फोऱाॊतूनच 
आम्शी चारत जात शोतो. भोठ्मा गाड्मा आल्मा की अॊग चोरून फाजूच्मा घया-दकुानाच्मा लबॊतीरा चचकटून 
चारत शोतो. फशुतेक टुरयस्ट रोकच यस्त्मात कपयत शोत.े स्थाननक रोक दकुानात ककॊ ला यस्त्मालय काशी 
ना काशी पलकताना ककॊ ला काभ कयतानाच टदवत शोते. ऩायॊऩारयक यॊगीफेयॊगी कऩड ेघातरेरे थोड ेस्थाननक 
रोक भात्र (कदाचचत लातालयणननलभयतीवािी) यस्त्मालय कपयत शोत.े एकॊ दयीत अगदी प्रवन्न लाटत शोतॊ. 
छोटी छोटी दकुानॊ रागत शोती. कुिल्माशी ऩमयटनस्थऱी अवतात तळी souvenirs ची आझण स्थाननक 
रोकाॊच्मा शस्तकरेच्मा लस्तू पलकाणायी फयीच दकुानॊ शोती. भुख्म चौक चाॊगरा भोिा शोता. त्माच्मा 
वबोलती दकुानॊ, येस्टयाॉट्व आझण एक भोिॊ कॅचथड्रर शोतॊ ज्मातरी कुब्झ्क्लनो ऩेंटटॊग्ज पाय प्रलवद्ध आशेत 
अवॊ म्शणतात. 
 



 
 

प्राझारा ऩोशोचल्मालय आम्शी कुिल्मा येस्टयाॉटभध्मे जालॊ ते ऩाशू रागरो. (आभच्मा शॉटेरचॊ येस्टयाॉट 
पक्त ब्रेकपास्टवािी उघडॊ शोतॊ. एपप्ररनॊतयच रॊच आझण र्डनय वुरू शोणाय शोतॊ. काॉटटनेंटर ऩध्दतीचा 
ब्रेकपास्ट भोपत शोता आझण चाॊगराशी शोता.) भुराॊना इटालरमन ककॊ ला भेब्क्वकनच खामचॊ शोतॊ. ऩेरूत 
bottled water च प्मालॊ आझण लळजलरेरॊच खालॊ अवॊ लाचरॊ शोतॊ. त्माभुऱे भारयमारा चाॊगल्मा 
येस्टयाॉट्वची नालॊ पलचारूनच ननघारो शोतो. भात्र नतथ ेऩेरुब्व्शमन छाऩाचॊच 
इटालरमन/भेब्क्वकन/चामनीज म्शणज ेथोडक्मात फ्मुजन खाणॊ लभऱेर अवॊ ती म्शणारी. दकुानाॊची 
आझण येस्टयाॉट्वची नालॊ लाचता लाचता ’वूमय-चॊद्र’ अवॊ भोठ्मा अषयाॊत लरटशरेरा फोडय टदवरा. शे बायतीम 
येस्टयाॉट आशे की काम म्शणून जलऱ जाऊन फोडय लाचरा तय ते बायतीम ऩद्धतीच्मा भवाजचॊ ऩारयय 
शोतॊ आझण फोडयलय ऐश्वमाय यामचॊ चचत्र शोतॊ. चौकात भॅकडॉनल्ड शोतॊ, ऩण वगळ्माॊनी नतथे खाण्माव 
वाप नकाय टदरा. भग भारयमाने वाॊचगतरेल्मा एका इटालरमन येस्टयाॉटभध्मे ऩेरुब्व्शमन छाऩाचा 
ऩास्ता-पऩझ्झा, लगैये खाल्रॊ. चल लेगऱी अवरी तयी वगऱॊ जेलण रुचकय शोतॊ. 
 
भग शॉटेरभध्मे ऩयतून जया आयाभ केरा. दऩुायी दोन लाजता आभची कुस्को ळशयाची चाय तावाॊची 
टूय वुरू शोणाय शोती. फयोफय लेऱेलय आभची ियरेरी गाडी, ड्रामव्शय आझण येने नालाचा गाईड आरा. 
त्माने आम्शारा ऩटशल्माॊदा वान ब्राव प्राझा आझण कॅचथड्ररराच नेरॊ, ऩण आम्शी वकाऱी नतथ ेकपयरो 
अवल्माचॊ वाॊचगतल्मालय नतथे न उतयता तो वयऱ आम्शारा वॅक्वामलाभान आककय ओरॉब्जकर ऩाकय रा 
घेऊन गेरा. शी जागा एका उॊच टेकडीलय आशे. ऩण फर् माच लयऩमांत गाडी जात.े ऩाकय च्मा फाशेय उतरून 
आम्शी आत जात शोतो तेलढ्मात आम्शारा काशी प्राणी टदवरे. आम्शारा ते राभा लाटरे, ऩण ते अल्ऩाका 
आझण पलकुन्मा नालाच ेप्राणी शोते. त्माॊच्मा रोकयीऩावून कऩड ेफनलतात. त्माॊच्माफयोफय पोटो घेऊन 
आम्शी ऩाकय भध्मे लळयरो. 
 



 
 

वॅक्वामलाभान आककय ओरॉब्जकर ऩाकय भध्मेशी भाच ुपऩचपू्रभाणेच इॊका वॊस्कृतीच ेअलळऴे आशेत. कुस्को 
तय इॊकाॊची याजधानीच शोती. इथ ेउत्खनन कयणार् मा वॊळोधकाॊच्मा भते ह्या बागात कभीत कभी शजाय 
लऴाांऩूलीऩावून भानली लस्ती शोती. वाधायण इ.व. १२०० ऩावून इॊका वभाज इथ ेयाशू रागरा. इ.व. 
१४४२ ऩमांत तय ऩाचाकुटेकच्मा नेततृ्लाखारी इॊकाॊचॊ वाम्राज्म कुस्को आझण आजूफाजूच्मा फर् माच बागाॊत 
(भाच ुपऩच,ू ओरॅण्टीटॅम्फो, इ.) ऩवयरॊ. ऩण नॊतय इ.व. १५३०-३३ च्मा दयम्मान लयच्मा बागाॊत याशणार् मा 
आझण खारच्मा बागाॊत याशणार् मा इॊकाॊच्मा दोन गटाॊभध्मे अॊतगयत मादली मुध्द वुरू झारॊ. शॉस्काय 
आझण आथ्लाल्ऩा शे दोन बाऊच एकभेकाॊपलरुध्द उबे िाकरे शोते आझण मा दोन गटाॊचॊ नेततृ्ल कयत 
शोत.े (काशी नलीन लाटत नाशी ना ?) नेभकॊ  माच दयम्मान िाब्न्वस्को पऩझायोच्मा नेततृ्लाखारी स्ऩॅननळ 
रोकाॊनी मा बागात आक्रभण केरॊ. इॊकाॊच्मा दोन गटाॊतरी मादली त्माॊच्मा ऩथ्मालयच ऩडरी आझण त्माॊनी 
मा बागालय शऱूशऱू कब्जा लभऱलरा. इ.व. १५४२ ऩमांत तय त्माॊनी इॊकाॊचा ऩूणयत: ऩाडाल करून इथ े
स्ऩॅननळ लवाशत स्थाऩन केरी ती एकोणीवाव्मा ळतकाऩमांत टटकरी. इ.व. १८१० त ेइ.व. १८२४ भध्मे 
स्ऩेनपलरुध्द स्लातॊत्र्मरढा झारा आझण अखेयीरा इ.व. १८७९ भध्मे ऩेरू स्लतॊत्र झारॊ. ककत्मेक लऴां 
कुणाराशी इॊका वॊस्कृतीच्मा अलळऴेाॊफद्दर काशीशी भाटशती नव्शतॊ. खदु्द स्ऩॅननळ रोकाॊना वुध्दा भाच ु
पऩच ूलवाशत वाऩडरीच नव्शती. अखेय इ.व. १९११ भध्मे टशयाभ बफॊगशॅभ नालाच्मा वॊळोधक प्रलाळारा 
भाच ुपऩचचू्मा इॊका लवाशतीच ेअलळऴे वाऩडरे. त्माच्मा नालाची एक रक्झयी िेन भाच ूपऩचरूा जाते. 
 



 
वॅक्वामलाभान बागात इॊकाॊनी फाॊधरेरी प्रचॊड लबॊत 

 
कुस्कोचा वॅक्वामलाभान बाग म्शणज ेइॊकाॊचा ककल्राच शोता. वोऱाव्मा ळतकात (मादली आझण स्ऩॅननळ 
आक्रभणाच्मा दयम्मान) इथ ेफर् माऩैकी रढाई झारी शोती. स्ऩॅननळ आक्रभणाच्मा ऩूली इथे फुरुज शोते, 
फयीच कोिायॊ शोती आझण इतयशी छोट्मा-भोठ्मा इभायती/लास्तू शोत्मा. एक वूमयभॊटदय आझण भोठ्ठॊ भोकऱॊ 
आलायशी शोतॊ. म्शणज ेनतथे धालभयक पलधी शोत अवालेत. इथेच एका chamber भध्मे पलवाव्मा ळतकात 
mummies शी वाऩडल्मा शोत्मा. स्ऩॅननळ रोकाॊनी शे वलय तोडून, त्माॊतरे दगड लाऩरून आऩल्मा 
लवाशतीॊभध्मे घयॊ फाॊधरी. आता पक्त अलळऴे उयरे आशेत आझण बल्मा भोठ्मा (तटफॊदीच्मा) तीन लबॊती 
अजून आशेत. ह्या लबॊतीॊची उॊची ६ भीटवय आशे आझण वगळ्मात राॊफ लबॊतीची राॊफी ४०० भीटवय आशे. 
ह्या लबॊतीॊचॊ लैलळष्ट्म म्शणज ेत्माॊत लाऩयरेरे फशुतेक दगड शे प्रत्मेकी १२० त े२०० टन लजनाच ेआशेत. 
शे एकभेकाॊलय आझण एकभेकाॊळजेायी कुिल्माशी लवभेंट/चनुा/mortar वायख्मा ऩदाथायपलनाच इतक्मा 
अचकूतेन ेजोडरेरे आशेत की त्माॊच्माभधनू एखादा ऩातऱ कागद देखीर जाऊ ळकणाय नाशी. ह्या अळा 
यचनेभुऱेच म्शणे १९५० वारी कुस्कोत झारेल्मा बूकॊ ऩात देखीर ह्या लबॊतीॊना काशीशी इजा ऩोशोचरी 
नाशी. स्ऩॅननळ रोकाॊनाशी ह्या लबॊती तोडता आल्मा नवाव्मात ककॊ ला एलढे भोिे दगड नतथनू शरलता 
आरे नवालेत, म्शणूनच त्मा टटकल्मा अवाव्मात अवॊ म्शणतात. भुऱात इॊका रोकाॊनी देखीर ते कव े
ओढत आणरे अवतीर कल्ऩना कयलत नाशी. ते तय म्शणे चाकशी लाऩयत नव्शत.े 
 



 
 
ह्या लबॊती, अलळऴे फघत, ऩामर् मा चढत आम्शी थोडे लय गेरो. नतथनू वभोय डोंगय आझण त्माॊच्मा 
ऩामथ्माळी कुस्को ळशयाचा अनतळम वुॊदय view टदवत शोता. (वॅक्वामलाभान बाग ल कुस्को ळशय 
लभऱून प्मुभा मा प्राण्माचा आकाय शोतो म्शणतात. त्माॊऩैकी वॅक्वामलाभान बाग शा प्मुभाच्मा डोक्माच्मा 
आकायाचा आशे म्शणे. कॊ डोय, प्मुभा आझण वऩय शे इॊका वॊस्कृतीत तीन जगाॊचॊ प्रतीक भानतात. त्माॊऩैकी 
प्मुभा म्शणज ेइशरोक.) एका डोंगयालय टशयलऱीभध्मे अषयाॊच ेआकाय काऩून Peru, Cusco लगैये लरटशरॊ 
शोतॊ. आभच्मा शॉटेरच्मा खोरीफाशेयच्मा ऩॅवेजभधनूदेखीर शे टदवामचॊ ऩण पाय राॊफ लाटामचॊ. इथनू 
शी अषयॊ अगदी स्ऩष् टदवत शोती. तवॊच डाव्मा फाजूरा आणखी एका छोट्मा टेकडीलय अवरेरा White 
Christ चा ऩुतऱाशी टदवत शोता. १९४५ भध्मे कुस्कोत आश्रमारा आरेल्मा झिस्ती ऩॅरेब्स्टनी रोकाॊनी 
ऩयत जाताना आबायप्रदळयनाथय शा ऩुतऱा कुस्को ळशयारा बेट टदरा. 
 

 
 

इथनू येनेने आम्शारा कुस्कोतरॊ वूमयभॊटदय ऩशामरा नेरॊ. लाटेत फयीच ननरचगयीची झाडॊ टदवत शोती. 



छोटी छोटी घयॊ रागत शोती. फशुतेक घयाॊलय वजालटीवािी चचत्रॊ काढरी शोती. फर् माच घयाॊलय झिस्ती 
क्रॉव शोत.े स्ऩॅननळ रोकाॊनी इथे झिस्ती धभय ऩूणयऩणे योलरा. काशी भूिबय natives भात्र अजूनशी ऩूलीच्मा 
धालभयक चारी-यीतीरयलाज ऩाऱतात. वूमयभॊटदयाच्मा जागी आता त्मा भॊटदयाच ेअलळऴे, एक स्ऩॅननळ चचय, 
फाग आझण एक आटय गॅरयी आशे. इथ ेइॊकाॊच्मा कल्ऩनेतीर ताये, ग्रश, नषत्राॊचॊ एक लबॊतीचचत्र (mural) 
आशे.  
 
फाकी कुस्को ळशयात थोडॊ कपयलून टूयच्मा ळलेटी येने आम्शारा एका दकुानात घेऊन आरा. वॅक्वामलाभान 
आककय ओरॉब्जकर ऩाकय च्मा फाशेय ऩाटशरेल्मा अल्ऩाका आझण पलकुन्मा मा प्राण्माॊची रोकय अनतळम भऊ 
आझण उफदाय अवते. आझण अथायतच भशाग अवते. पलकुन्माची रोकय वलायत भशाग, त्माच्मा खारोखार 
फेफी अल्ऩाकाची आझण भग अल्ऩाकाची. (फाशेय नकरी अल्ऩाका रोकयीच ेकऩडे लभऱतात त्माॊना maybe 
alpaca म्शणतात. :-)) दकुानाफाशेय त्माॊनी मा रोकयीॊच्मा कऩड्माॊच ेआझण लस्तूॊच ेनभुन ेरालरे शोते. 
त्माॊना शात रालल्मा रालल्माच त्माॊचा दजाय रषात आरा. फाशेयच्मा कुिल्मा दकुानाऩेषा इथ ेशे कऩड/ेलस्त ू
स्लस्त लभऱतीर अवॊ येने म्शणारा. भागे आग्र्मारा ताज भशार ऩाटशल्मालय नतकडचा गाईडदेखीर 
ताजवािी लाऩयरेल्मा वॊगभयलयाच्मा आझण भौलरक खड्माॊच्मा लस्तूॊच्मा अळाच दकुानात घेऊन गेरा 
शोता त्माची आम्शारा आिलण झारी. एयली इतय ऩमयटनस्थऱी आम्शी जेभतेभ भॅग्नेट, ऩोस्टकाड्यव 
अळी पुटकऱ खयेदी कयणायी भाणवॊ, आग्र्माच्मा त्मा दकुानातल्मा वॊगभयलयी लस्तूॊची चाॊगरीच बुयऱ 
ऩडल्माभुऱे झखवा फयाच शरका करून आरो शोतो. फाशेयच्मा ऩेषा मा दकुानाॊभध्मे खयोखयच कभी ककॊ भत 
अवरी तयी इथ ेदेखीर भूऱात मा लस्तूॊची ककॊ भत फयीच अवते. कुस्कोच्मा मा दकुानात आग्र्माच्माच 
प्रकायाची ऩुनयालतृ्ती शोणाय मा काशीळा बीतीनेच आम्शी आत लळयरो. ऩण वुदैलाने म्शणा ककॊ ला ददैुलाने 
म्शणा आम्शारा आतल्मा कऩड्माॊची यॊगवॊगती पलळऴे आलडरी नाशी. (शोते भात्र खयोखयच अपरातून 
भऊ-भुरामभ आझण अनतळम उफदाय !) त्माभुऱे पक्त भुराॊनी शातभोजे, ऩामभोज ेघेतरे आझण आम्शी 
नेशभीवायखी भॅग्नेट, ऩोस्टकाड्यव, souvenirs ची ककयकोऱ (आझण स्लस्त) खयेदी करून फाशेय ऩडरो. 
 

(बाग १ वभाप्त. बाग २ - जुरै २०११ च्मा अॊकात.) 
 

- नीता नाफय 
अचधक भाटशती: 
 
पलभान नतककटॊ ल शॉटेर फुककॊ ग वािी लेफवाईट्व: 
www.travelocity.com 
www.expedia.com 



www.kayak.com 
www.orbitz.com 
www.hotels.com 
 
ऩेरूतीर टूवयवािी 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 वगळ्मा (लरभा वोडून. ती www.grayline.com लरून घेतरी.) टूवय घेतल्मा. 
ह्या खाजगी टूवय अवूनशी इतय लेफवाईट्वलयच्मा ऩब्ब्रक टूवयइतकीच ककॊ भत ऩडरी. शॉटेर रुभ वुध्दा 
डामयेक्ट शॉटेरळी (लेफवाईटलरून ककॊ ला पोनलरून) वॊऩकय  वाधनू घेतरी अवती तय रुभची ककॊ भत इतय 
लेफवाईट्ववायखीच ऩडरी अवती आझण लळलाम एक टूय भोपत लभऱारी अवती. 
स्लत:शून येल्ले नतककट काढून कपयामचॊ अवल्माव: 
https://www.perurail.com/en/ 
भाच ुपऩचरूा जामरा तीन प्रकायच्मा िेन्व अवतात. टशयाभ बफॊगशॅभ नालाची रक्झयी िेन अवते. ती 
चाॊगरीच भशाग अवते. दवुर् मा दोन िेन्व म्शणज े- १. ब्व्शस्ता डोभ आझण २. फॅकऩॅकय ककॊ ला 
एक्वपऩडीळन. (फशुतेक टूवयभध्मे शेच दोन ऩमायम अवतात.) त्माॊऩैकी ब्व्शस्ता डोभ जयाळी भशाग अवत े
कायण नतच्मा छतालय झखडक्मा अवतात. ऩण आम्शी नॊतय स्टेळनभध्मे ऩाटशरॊ तय ब्व्शस्ता डोभ आझण 
फॅकऩॅकय वायख्माच टदवल्मा. दोघीॊच्माशी छतालय वायख्माच झखडक्मा शोत्मा. पक्त ब्व्शस्ता डोभ भधल्मा 
वीट्व रेदयच्मा शोत्मा, तय फॅकऩॅकय भध्मे काऩडी कव्शयलाल्मा. 
 
जाण्माचा उत्तभ वीझन: 
डोंगयाऱ प्रदेळात लऴयबय वाधायण वायखॊच तऩभान अवतॊ. त्माभुऱे कुस्को, भाच ुपऩचू, ओरॅब्ण्टटॅम्फो 
वायख्मा डोंगयाऱ प्रदेळात जामचा उत्तभ वीझन म्शणज ेएपप्ररच्मा भध्माऩावून ते नोव्शेंफयऩमांत. कायण 
तेव्शा दक्षषण गोराधायत टशलाऱा अवरा तयी उन्शाळ्माऩेषा पाय कभी तऩभान नवतॊ आझण भशत्त्लाचॊ 
म्शणज ेऩाऊव नवतो. दक्षषण गोराधायतीर उन्शाळ्मात, म्शणजे र्डवेंफय ते एपप्ररच्मा भध्माऩमांत ऩाऊव 
अवतो. जानेलायी-पेब्रुलायीत वलायचधक ऩाऊव अवतो.  
लरभावायख्मा वभुद्रवऩाटीरा अवरेल्मा टिकाणी भात्र उन्शाळ्मात टशलाळ्माऩेषा जया जास्त तऩभान 
अवतॊ. आझण लरभात ऩाऊव अब्जफातच नवतो म्शणे. त्माभुऱे लरभावायख्मा टिकाणी जामचा चाॊगरा 
वीझन म्शणज ेदक्षषण गोराधायतीर उन्शाऱा म्शणज ेर्डवेंफय त ेएपप्रर. 



 
ऩेरूचॊ चरन: 

Nuevo Sol  शे ऩेरूचॊ चरन आशे. 

१ Nuevo Sol = १०० centimos 

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

पलभानतऱ, चाॊगरी शॉटेल्व, येस्टयाॉट्व, भोिी दकुानॊ, भॉल्व इथ ेके्रर्डट काड्यव चारतात. भात्र ऩावऩोटय 
दाखलाला रागतो. येस्टयाॉट्वभध्मे तय ऩावऩोटय दाखलल्मालय टॅक्व ऩडत नाशी. छोट्मा दकुानाॊभध्मे, 

यस्त्मालयच्मा पलके्रत्माॊकड ेभात्र वोल्वच द्याल ेरागतात. शॉटेरभधल्मा रोकाॊना ककॊ ला गाईडरा टटप्व डॉरय 

भध्मे टदरी तयी चारते, ऩण येस्टयाॉट्व, स्लच्च्छतागशृ लगैये टिकाणच्मा टटप्वना वोल्व रागतात. का 
कोण जाणे, ऩण डॉरयच्मा नोटा त्माॊना कयकयीत रागतात. वोल्वफाफत तवा आग्रश नवतो. 

 

 

 

 


