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डेव्हिड लिव्हििं गस्टन याचा जन्र् 1813 सािी
स्कॉटििंडर्धीि ग्िासगो शिरानव्जक झािा. तयाचे
आईवडीि खूप गरीब िोते. एकच खोिी असिेल्या
घरात तयािंच्या कुटुिंबातीि सात जण रािात. वयाच्या
दिाहया वर्षी डेव्हिड जवळच्या कापड धगरणीत र्जुरी
करू िागिा. ततथे सकाळी सिा वाजल्यापासून रात्री
आठ वाजेपयांत र्ान र्ोडून कार् करावे िागे. फक्त
रवववारी सुट्टी असे. धगरणीत कर्ािीचे उकडत असे.
कापसाचा धागा तुटणार नािी, याकडे िक्ष द्यायचे
कार् ििान र्ि
ु ािंना करावे िागे. िे कार् करताना
तयािंना धोकादायक यिंत्रािंच्या र्धून वाट काढत,
वाकून तर कधी सरपटत चािावे िागे. कार्ात कािी
चूक झािी तर तयािंना र्ार लर्ळत असे.
एवढ्या ििान वयात आणण असुरक्षक्षत वातावरणात
रािूनिी डेव्हिडने स्वत:िा लसद्ध करून दाखविे.
हदवसभर कठोर पररश्रर् करून झाल्यावर पुन्िा
शाळे त जाऊन लशकणे तसे कठीणच! पण डेव्हिड
शाळे त न जाता लशकिा. कार्ावरून घरी परतल्यावर
तो र्ध्यरात्रीपयांत जागून वाचन करत बसे. िळूिळू
तो लििायिा-वाचायिा लशकिा. र्ग तो िॅ टीन
भार्षािी लशकू िागिा. डेव्हिडची िी धचकाटी खरोखरच
थक्क करणारी आिे .
वयाच्या एकववसाहया वर्षामपयांत डेव्हिड याच
पद्धतीने स्वत:िून लशकिा. तयाच्या वडडिािंकडून
तयािा धालर्मक सिंस्काराचे बाळकडू लर्ळािे. तयातून
तयािा लशकण्याची प्रेरणा लर्ळत असे. एक हदवस
तयाच्या आयुष्याने एक वेगळे च वळण घेतिे. एका
जाहिरातीत धर्मप्रसारक डॉक्टरािंनी चीनर्ध्ये जाऊन
कार् करावे, असे आवािन केिे िोते. डेव्हिडिा वाटू
िागिे की िे तयाच्यासाठी अगदी योग्य कार् आिे .

धर्मप्रसारक बनण्याआधी लिव्हििं गस्टनिा ग्िासगो
ववद्यापीठात वैद्यकीय लशक्षण घ्यावे िागिे. तयानिंतर,
ििंडन लर्शनरी सोसायटीने तयािा धर्मप्रसाराचे प्रलशक्षण
हदिे. 1840 सािापयांत तयाची तयारी पण
ू म झािी. पण
तयाच वर्षी चीन आणण इिंग्ििंडर्ध्ये अफूचे युद्ध सरू
ु
झािे, तयार्ळ
ु े तो चीनिा जाऊ शकिा नािी. रॉबटम
र्ोफ्फट नावाच्या प्रलसद्ध धर्मप्रसारकराच्या भेटीतन
ू
प्रेरणा लर्ळून तयाने आफ्रिकेिा जाण्याचा तनणमय
घेतिा. अशाप्रकारे , डोक्यात अनेक कल्पना घेऊन
तयाने तयाचे घर कायर्चे सोडिे आणण तो केपटाऊनिा
जाणाऱया जिाजात बसिा.

रॉबटम
र्ोफ्फटचे
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जाऊन धर्मप्रसाराचे कार्
करण्याची प्रेरणा हदिी.

आफ्रिका पादाक्ािंत
करणारा
पहििा इिंग्रज

आफ्रिकेत
आगर्न.....तेथीि र्ूळ
जर्ातीिंचे धर्ाांतर
करण्यात
अपयश.....र्ध्य
आफ्रिकेत भटकिंती
करण्याची इच्छा...एका
लसिंिाचा िल्िा....र्ेरी
र्ोफ्फटशी
िग्न....नगार्ी
सरोवराचा
शोध....कुटुिंबबयािंना पुन्िा
इिंग्ििंडर्ध्ये
पाठविे....झािंबेसी नदीचे
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धबधब्याचा शोध....सिंपूणम
आफ्रिका
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परिं तु केपटाउन शिरापासून 960 फ्रकर्ी दरू उत्तरे िा
कुरुर्ान गावात पोिोचल्यावर तयािा धक्का बसिा.
खरिं तर, कुरुर्ान िे एखाद्या गलिच्छ गावासारखेच
छोटे से शिर िोते आणण र्ोफ्फट ततथे वीस वर्षे रािीिा
िोता. तरीिी तेथीि जर्ातीतीि कुणी णिस्ती धर्म
स्वीकारिा नहिता.
पुढची तीन वर्षे लिव्हििं गस्टनने उत्तर भागात अनेक
दौरे केिे. तयाने तेथीि र्ूळ जर्ातीिंचे धर्ाांतर
करण्याचा प्रयत्न केिा. पण तयात तयािा यश लर्ळािे
नािी. पण या अनुभवाने तयािा आफ्रिकन िोकािंची
र्नोवत्त
ृ ी कळिी. तयार्ुळे तयाने धर्मप्रसाराचे कायम
करण्याचा ववचार सोडून हदिा. इिंग्रज िोक आफ्रिकेच्या
ज्या भागात अद्याप पोिोचिेिे नािीत, ते भाग शोधून
काढायचे तयाने ठरविे. तयािा वाटे , इिंग्रज हयापाऱयािंनी
या भागािंर्ध्ये आपिा हयापार सुरू केिा तर आफ्रिकन
गुिार्ािंची खरे दी-ववक्ी बिंद िोईि आणण गोऱया िोकािंना
ततथे स्थातयक िोता येईि.
दरम्यान, लिव्हििं गस्टनवर एका लसिंिाने िल्िा
केल्यार्ुळे तयािा गिंभीर इजा झािी. तयार्ुळे तयाची
र्ित्त्वाकािंक्षा पूणम हिायिा उशीर झािा. िवकरच तो
बरा झािा पण तयाचा डावा िात कायर्चा दब
ु ळा
झािा. याच काळात तयाचे र्ोफ्फटची र्ुिगी र्ेरीशी
िग्न ठरिे. िा कािी प्रेर्वववाि नहिता. पण र्ेरीने
धर्मप्रसारकाचे आयुष्य जवळून अनुभविे िोते आणण ती
आपल्याशी चािंगिे जुळवून घेईि, असे तयािा वाटिे.
लिव्हििं गस्टन लसिंिाच्या िल्ल्यातन
ू बचाविा. पण तयाचा डावा
िात कायर्चा दब
ु ळा झािा.

धर्मप्रसाराच्या कायामत अपयशी ठरल्याने लिव्हििं गस्टन अस्वस्थ झािा. तयाचवेळी
तयािा उत्तर भागात एक र्ोठे सरोवर असल्याचे कळिे. ततथे जाण्यासाठी तयाने
तवररत एका र्ोिीर्ेची तयारी सुरू केिी. 1849 सािी तयाने रखरखीत कििारी
वाळविंटातून प्रवास केिा आणण तया सरोवरापयांत पोिोचिा. तेथीि र्ूळ जर्ाती तयािा
नगार्ी सरोवर म्िणत.
िा कािी फार र्ोठा शोध नहिता. पण आणखी उत्तरे िा गेिो तर ततथे एक र्ोठी
नदी लर्ळू शकते, याबद्दि लिव्हििं गस्टनिा खात्री वाटू िागिी. युरोपर्धीि हयापाऱयािंना
र्ध्य आफ्रिकेत आणण्यासाठी िी नदी एक आदशम र्ागम ठरू शकेि, असे तयािा
वाटिे. तयार्ुळे िी नदी शोधण्याचा तयाने ध्यास घेतिा.
या काळात, लिव्हििं गस्टन आपल्या कुटुिंबबयािंची फारशी काळजी करत नसे. तो
केवळ आफ्रिकेच्या ववचारािंनी झपाटिेिा असे. कुटुिंबबयािंना तयाने इिंग्ििंडिा पाठवून
हदिे. इिंग्ििंडर्ध्ये तयािंना रािायिा ना घर िोते ना पैसा! पण ते र्िेररया
आजारापासून ततथे सुरक्षक्षत िोते. अखेरीस, लिव्हििं गस्टनिा ती नदी सापडिी. नदीचे
नाव िोते, झािंबेसी. तयाने लितनआन्ती या नवीन हठकाणी तळ ठोकिा. या शोधाने
उतसाि वाढून नदीत आणखी शोधकायम करण्यासाठी तयाने नवीन र्ोिीर् आखिी.
नगार्ी सरोवरावर लिव्हििं गस्टनचे आगर्न. या शोधाने
तयािा आपिी शोधर्ोिीर् पुढे सुरू ठे वण्यास प्रेरणा हदिी.

व्हिक्टोररया धबधब्याचे नेत्रदीपक दृश्य! झािंबेसी नदीच्या र्ोहिर्ेदरम्यान लिव्हििं गस्टनने याचा
शोध िाविा.

आहदवासीिंचा एक ििानसा गट घेऊन लिव्हििं गस्टन पव्िर्ेकडे चािू िागिा. गदम
जिंगिे, तयातीि हििंस्त्र र्ूळ जर्ाती, र्िेररया आणण आर्ािंश या आजारािंचे आक्र्ण
अशा सिंकटािंना तोंड दे त सिा र्हिन्यािंनिंतर ते अटिािंहटक र्िासागराच्या फ्रकनाऱयावर
पोिोचिे.

इिंग्ििंडचा िीरो

लिव्हििं गस्टनिा तातकाळ जाणविे की र्ध्य आफ्रिकेत पोिोचण्यासाठी िा र्ागम
हयापाऱयािंसाठी धोकादायक आिे . र्ग आजारातून बरे झाल्यावर लिव्हििं गस्टन
लितनआन्तीिा परतिा आणण नदीर्ागामने पूवम फ्रकनाऱयाकडे तनघािा. र्ागामत तयािा
एक र्िाकाय, र्िंत्रर्ुग्ध करणारा धबधबा हदसिा. तयाने तयाचे नार्करण व्हिक्टोररया
धबधबा असे केिे. नदीतून नावेने र्ध्य आफ्रिकेत जाताना िा धबधबा अडथळा ठरू
शकतो, िे तयािा जाणविे. 1856 पयांत तयाने सिंपूणम आफ्रिका खिंडाचा दौरा केिा.
असा शोधप्रवास करणारा तो पहििाच इिंग्रज हयक्ती िोता.

आपल्या शोध र्ोहिर्ेदरम्यान लिव्हििं गस्टनने अनेक सिंकटे झेििी. इथे एक पाणघोडा तयािंची
नाव उिटण्याचा प्रयत्न करत आिे .

अटिािंहटक सर्ुद्रफ्रकनारी पोिोचल्यावर लिव्हििं गस्टनिा एक शािी जिाज
हदसिे. ते तयािा इिंग्ििंडिा घेऊन जाण्यासाठी पाठवण्यात आिे िोते. इिंग्ििंडर्ध्ये
तो एक र्ोठी र्ातब्बर हयक्ती बनिा िोता. पण तयाच्याबाबत जे कािी लिहििे
गेिे िोते, तयातीि बरे चसे हदशाभि
ू करणारे िोते. उदािरणाथम, तयाने बऱयाच
आफ्रिकन िोकािंचे धर्ाांतर घडवून तयािंना णिस्ती बनविे. या अफवािंर्ुळे िोक
तयािा एखाद्या सिंतासारखे र्ानू िागिे.
ििंडनर्ध्ये तयाच्यासाठी र्ेजवान्या आयोव्जत करण्यात आल्या. तयािा अनेक
पुरस्कार आणण पदकािंनी गौरवण्यात आिे. घराबािे र पडून रस्तयावर चािणे
तयािा कठीण झािे. कारण िोक तयाचा सर्ुद्री वाऱयाने रापिेिा चेिरा आणण
तयाची प्रलसद्ध टोपी चटकन ओळखत. र्ात्र आपल्या द:ु खी कुटुिंबबयािंना दे ण्यासाठी
तयाच्याकडे वेळ नसे, िी ववर्षण्ण करणारी गोष्ट िोती.

झािंबेसी र्ोहिर्ेचे
अपयश

लिव्हििं गस्टनकडे झािंबेसी
र्ोहिर्ेचे नेततृ व
....सुरुवातीपासूनच
अडथळे ....नदीच्या
वेगवान प्रवािार्ळ
ु े
योजनेत बदि....शाइर
नदीचा
शोधप्रवास....न्यासा
सरोवराचा
शोध...र्िेररयार्ुळे
धर्मप्रसारकािंचा
र्तृ यू....पत्नीचे
तनधन...र्ोिीर् अधमवट
सोडून इिंग्ििंडिा
परत....बाथ शिरात
बटम नच्या सभेत
उपव्स्थत..........
नाईि नदीचा उगर्
शोधण्याच्या र्ोहिर्ेसाठी
तनर्िंत्रण....अल्बटम
सरोवराच्या दक्षक्षणेिा िा
उगर् असल्याची खात्री.

िवकरच लिव्हििं गस्टन पुन्िा आफ्रिकेत परतिा. झािंबेसी
नदीद्वारे हयापार र्ागम खि
ु ा करण्याची तयाची योजना बिहटश
सरकारिा पसिंत पडिी. यार्ुळे आफ्रिकेच्या उत्तर भागातीि
सुपीक जलर्नीवर गोऱया िोकािंची वसाित िोऊ शकणार िोती.
सरकारने लिव्हििं गस्टनिा या र्ोहिर्ेचे नेततृ व दे ऊन तेथीि
बिहटश राजदत
म्िणून तनयुक्त केिे. या र्ोहिर्ेत वाफेवर
ू
चािणाऱया बोटीतून प्रवास करून वसाितीसाठी जागा
शोधायच्या िोतया.
1858 सािी लिव्हििं गस्टन आपिी पत्नी आणण सात
युरोपीयन
िोकािंना
घेऊन
र्ोहिर्ेवर
तनघािा.
पण
सुरुवातीपासूनच या प्रवासात ववघ्ने येऊ िागिी. तयािंच्या
आगबोटीचा वेग खप
ू धीर्ा िोता. बोटीत जागा अपरु ी िोती.
बोट चािवायिा जास्त इिंधन िागत िोते. लशवाय,
र्ोहिर्ेदरम्यान खिाशािंना र्िेररया आणण आर्ािंश आजारािंनी
ग्रासिे. लिव्हििं गस्टन िा चािंगिे नेततृ व करू शकिा नािी. तो
आपल्या चुका स्वीकारत नसे. तयािा आजारी खिाशािंची पवाम
नसे. शेवटी तर तयाने सगळयािंशी बोिणेच टाकून हदिे.
लिव्हििं गस्टनचे एक धचत्र. आफ्रिकेतीि र्ोहिर्ेने तयािा एक
र्िान हयक्ती बनविे.

धर्मप्रसारासाठी
इिंग्ििंडिून
आफ्रिकत
जाण्याआधी
बबशप
र्ॅकेन्झी
यािंचे
घेतिेिे छायाधचत्र.

लिव्हििं गस्टन रोजतनशी लििीत
असताना.
यात
तयाने
आफ्रिकेतीि
र्ोहिर्ािंचे
बारीकसारीक तपशीि लिहििे.
.

यापेक्षा वाईट गोष्ट म्िणजे, पुढे येणाऱया सिंकटािंची
तयाने कािीच तयारी केिी नािी. तयाने र्िेररयाच्या
धोक्याचा ववचारिी केिा नािी. सर्ुद्रफ्रकनाऱयापासून
शिंभर-दोनशे र्ैि दरू वर वेगवान प्रवाि असल्यार्ुळे
नदीत पुढे प्रवास करणे असिंभव िोते. कोणतेिी हयापारी
जिाज वेगवान प्रवािािंचा िा प्रदे श ओिािंडून पुढे जाऊ
शकत नहिते. लिव्हििं गस्टनने घाईघाईत एक नवीन
योजना आखिी आणण झािंबेसीची प्रर्ुख उपनदी
शाइरचा शोधप्रवास करायचे ठरविे. पण शाइर नदीतिी
वेगवान प्रवाि असल्यार्ुळे तो पुढे जाऊ शकिा नािी.
आपल्या स्वपनािंचा चक्काचूर झाल्यागत तयािा वाटिे.
परिं तु शाइर नदीच्या र्ोहिर्ेदरम्यान तयािा एक यश
लर्ळािे. तो र्िाकाय न्यासा सरोवराजवळ पोिोचण्यात
यशस्वी झािा. अथामत, ततथे पोिोचणारा तो पहििा
गोरा हयक्ती नहिता. पोतग
ुम ीज िोकािंनी ततथे आधीच
गुिार्ािंच्या हयापाराचे केंद्र स्थापन केिे िोते. शेवटचा
प्रयत्न म्िणून लिव्हििं गस्टनने इिंग्ििंड सरकारिा सुट्या
भागािंच्या स्वरुपात एक आगबोट पाठवण्याची ववनिंती
केिी. वेगवान प्रवाि पार करून पुढे गेल्यावर िे सुटे
भाग जोडून नवीन आगबोट तयार करता आिी असती.

याच
वेळी
चारिी
बाजन
सिंकटे
कोसळिी.
ुिं ी
लिव्हििं गस्टनच्या उतसािाने स्फूती लर्ळून बबशप र्ॅकेन्झी
इिंग्ििंडिून आिे आणण तयािंनी ततथे धर्मप्रसाराचे केंद्र
उभारिे. पण िवकरच ते आणण तयािंचे सिकारी र्िेररया
आजाराने र्रण पाविे. एका दीघम परिं तु द:ु खी वैवाहिक
जीवनानिंतर र्ेरी लिव्हििं गस्टनचेिी र्िेररयाने तनधन झािे.
लिव्हििं गस्टनिा नदीत पुढे जाणे जवळजवळ अशक्य झािे
आणण सिकारी कधीिी बिंड करतीि अशी शक्यता वाटू
िागिी. अगोदरच दोन युरोपीयन सिकारी राजीनार्ा दे ऊन
गेिे िोते. या गोष्टीचा राग येऊन लिव्हििं गस्टनने आणखी
दोन जणािंना र्ोहिर्ेतून काढून टाकिे.
शेवटी तयाने र्ाघार घेतिी आणण र्ोहिर् अधमवट
सोडून तो इिंग्ििंडिा परतिा. या वेळी तयाचे पव
ू ीसारखे
स्वागत झािे नािी. पत्नीच्या ववयोगाने द:ु खी असतानाच
र्ोठा र्ि
ु गा रॉबटम अर्ेररकन नागरी यद्ध
ु ात जखर्ी िोऊन
र्रण पावल्याची खबर तयािा याचवेळी लर्ळािी.

लिव्हििं गस्टनची चक
ू
भक
ु े ल्या-तिानल्या, गि
ु ार्ािंना
पुढे चािणे अशक्य झाल्याने
तयािंच्या
अरब
र्ािकािंनी
तयािंना ततथेच र्रण्यासाठी
सोडून हदिे.

पण िवकरच तयाचे सिंपूणम िक्ष आणण उजाम एका नवीन
र्ोहिर्ेवर केहद्रत झािे. 1864 सािी तो बाथ शिरात एका
सभेत उपव्स्थत राहििा. या सभेत स्पेक आणण बटम न या
दोन हयडक्तिं र्ध्ये नाईि नदीच्या उगर्ावर वाद रिं गणार
िोता. पण स्पेकच्या दद
ु ै वी र्तृ युर्ुळे नाईि नदीच्या
उगर्ाचे गढ
ू अधधकच गहिरे झािे. सर रॉडिक र्रु धचसनने
िे गूढ उकिण्याचा एक शेवटचा प्रयत्न म्िणून
लिव्हििं गस्टनिा आफ्रिकेत परतण्याची ववनिंती केिी.
लिव्हििं गस्टन या रिस्याबाबत तयाच्या स्वत:च्या
कल्पनािंवर कार् करू िागिा. नाईि नदी व्हिक्टोररया
सरोवरातून उगर् पावते, िे स्पेकचे र्त तयािा र्ान्य
नहिते. नाईि नदी अल्बटम सरोवरातून उगर् पावते, िे सर
सॅम्युअि बेकर यािंनी अलिकडेच लसद्ध केिे िोते.
लिव्हििं गस्टनिा खात्री िोती की नाईि नदीचा उगर् अल्बटम
सरोवराच्या दक्षक्षणेकडे कुठे तरी िोतो, कदाधचत टािंगातनका
सरोवरात!
पण तयाचा अिंदाज चुकिा. (1873 सािी) िी चक
ू च
पुढे तयाच्या र्तृ युचे कारण बनिी.

नाईि नदीच्या
उगर्ाचा तनणामयक
शोध
झािंजीबारिून न्यासा
सरोवराकडे प्रयाण....
लिव्हििं गस्टनिा
आर्ािंश....टािंगातनका
सरोवरावर
आगर्न....गुिार्ािंचा
हयापार करणाऱया
अरबािंकडून र्दतीचा
स्वीकार....िुअिाबा
नदीतून नाईिचा
उगर् िोतो, याची
खात्री....र्ागम बदिून
उव्जजीिा जाण्यास
र्जबरू ....गि
ु ार्ािंची
कत्ति पािून
स्तिंलभत....स्टॅ निेची
भेट....टािंगातनका
सरोवरात नाईिचा
उगर् िोत नािी िे
लसद्ध....िुअिाबा
नदीची शोधर्ोिीर्
सुरू असतानाच
र्तृ यू.

स्पेक आणण बटम नप्रर्ाणेच लिव्हििं गस्टनने आपिी र्ोिीर्
झािंजीबारिून सुरू केिी. पण तो दक्षक्षणेपासून बराच दरू
असिेल्या फ्रकनाऱयावर पोिोचिा. तयाच्या गटात फक्त चाळीस
िर्ाि िोते. तयािंपक
ै ी कािी र्िंब
ु ईिून भरती केिेिे भारतीय िोते,
पण कुणी युरोपीयन नहिता. कारण लिव्हििं गस्टनिा इतर
गोऱया िोकािंसोबत प्रवास करायिा आवडत नसे. तयाचा सवामत
जवळचा सोबती िोता धचटे न नावाचा एक छोटासा कुत्रा!
नेिर्ीसारखाच प्रवास धीम्या गतीने सुरू झािा. तयािंना एका
गदम जिंगिातून प्रवास करावा िागिा. भारतीय िर्ािािंना
र्ोहिर्ेपेक्षा वस्तुिंची चोरी करण्यात जास्त रस िोता. न्यासा
सरोवरावर पोिोचेपयांत तयािंच्या गटात केवळ बारा िोक उरिे.
लिव्हििं गस्टनिा पुन्िा आर्ािंश आजाराने घेरिे. तयािा आता
आयुष्यभर िे आजारपण घेऊनच प्रवास करायचा िोता.
पररव्स्थती अधधकाधधक बबकट िोत गेिी. लिव्हििं गस्टनच्या
और्षधािंचा खोका चोरीिा गेिा. तयािा र्िेररया िोण्याची सतत
काळजी वाटत िोती. आता व्क्वनाईन िे रार्बाण और्षध जवळ
नसल्यार्ुळे तयािा र्िेररयािा तोंड दे णे कठीण झािे. तयािंच्या
खाण्या-वपण्याचे व्जन्नस सिंपत आिे. तयाचा िाडका कुत्रा नदी
पार करत असताना बुडािा. एवढे सगळे
िोऊनिी,
लिव्हििं गस्टनची दद
ु म म्य इच्छाशक्ती र्ात्र कायर् िोती. तयाने
आपिी र्ोिीर् सरु
ु च ठे विी. वर्षमभरानिंतर तो टािंगातनका
सरोवराच्या दक्षक्षण फ्रकनाऱयावरीि एका गावात पोिोचिा.
लिव्हििंगस्टनच्या िर्ािािंवर रानटी म्िशीिंनी िल्िा केिा.

जर्ातीचा प्रर्ुख धचतापािंगा
र्ोठ्या आदरपूवक
म आणण
सर्ारिं भपूवक
म लिव्हििं गस्टनचे
स्वागत करताना.

गुिार्धगरी प्रथा अर्ान्य असन
ू िी ततथे तयाने गुिार्ािंचा
हयापार करणाऱया अरब िोकािंकडून र्दत स्वीकारिी. तयािंनी
अन्न आणण और्षधे पुरविे नसते तर तापाने तयाचा जीविी
घेतिा असता. उपचारादरम्यान तयाने पव्िर् हदशेिा
असिेल्या एका ििान सरोवराबाबत ऐकिे आणण तयाचा
उतसाि वाढिा. ततथे पोिोचल्यावर तया सरोवराच्या उत्तर
फ्रकनाऱयावरून एक रुिं द पात्र असिेिी नदी उगर् पावत
असल्याचे तयािा हदसिे. ते बघन
ू तो आनिंदीत झािा. “िी
िुअिाबा नावाने ओळखिी जाणारी नदी दीघमकाळापासून
रे गाळिेल्या प्रश्नाचे उत्तर आिे , िे उघड आिे. िी नदी उत्तर
हदशेिा जात आिे . तर र्ग ती अल्बटम सरोवरािा नािी
लर्ळणार तर कुणािा लर्ळणार? ततथे िी नदी नाईि नदी
बनून पुढे वािाते,” तयाचे तकम-ववतकम सुरू झािे.

गुिार्ािंची कत्ति

आजाराने अशक्त झािेिा
लिव्हििं गस्टन आफ्रिकी
वाटाडयािंसोबत प्रवास
करताना.

पण िी एक सिजपणे घडिेिी चक
ू िोती. िअ
ु िाबा नदी
अल्बटम सरोवराकडे जातच नािी, उिट ती पव्िर्ेिा वळून
ततचा शेवट कािंगो नदीत िोतो, िे लिव्हििं गस्टनिा कळणे
अशक्य िोते. आणण िे कळे पयांत, या शोधकाची उरिीसरु िी
उजाम स्वत:ची कल्पना लसद्ध करण्याचत खचम झािी िोती.
सवामत आधी, लिव्हििं गस्टनिा िुअिाबाच्या उगर्ाचा शोध
घ्यायचा िोता. दक्षक्षण हदशेिा गेल्यावर तयािा आणखी एक
र्ोठे सरोवर हदसिे. इथेच नाईिचा उगर् िोतो, असे तयािा
वाटिे. सािव्जकच, तयाने िुअिाबाच्या प्रवािाचा पाठिाग
केिा. िअ
ु िाबा नदी अल्बटम सरोवरािा जाऊन लर्ळते, अशी
तयाची खात्री पटिी.

टािंगातनका सरोवराकाठी
वसिेिे उव्जजी गावाचे
दृश्य. इथेच 1872 सािी
लिव्हििं गस्टन
आणण
स्टॅ निे यािंची भेट झािी.

पण आता तयाच्याकडे अन्न आणण और्षधािंचा गिंभीर तट
ु वडा
झािा. नाईिाजास्तव, र्ागम बदिून तो टािंगातनका सरोवराकाठी
असिेल्या उव्जजी गावात गेिा. ततथे पुढच्या प्रवासासाठी पुरेशी
रसद लर्ळू शकेि, असे तयािा वाटिे.
ताप आणण आर्ािंशाबरोबरच, लिव्हििं गस्टनच्या उजहया फुफ्फुसािा
न्यूर्ोतनया आजाराने ग्रासिे. तयाच्या तोंडातून खोकल्याबरोबर रक्त
पडू िागिे. उव्जजीिा जाताना शेवटचे कािी र्ैि तयािा स्रे चरवर
झोपवून नेण्यात आिे. पण उव्जजीत आणखी एक सिंकट तयािंची
वाट पािात िोते. सर्ुद्रफ्रकनाऱयावरून तयािंच्यासाठी पाठविेिी रसद
िुटण्यात आिी िोती. धचठ्या-पत्रे, अन्न, जीवनाश्यक वस्तू आणण
किर म्िणजे और्षधेसद्ध
ु ा आता तयािंना लर्ळणार नहिती.
लिव्हििं गस्टनवर आभाळच कोसळिे, पण तयाने िार र्ानिी नािी.
कािी र्हिने आरार् केल्यावर तो िुअिाबा सरोवराच्या
फ्रकनाऱयावरीि न्यािंगवे गावात गेिा. ततथे तयािा एक र्ोठाच धक्का
बसिा. अरब हयापाऱयािंनी सुर्ारे पाचशेपेक्षा जास्त गुिार्ािंची कत्ति
केिी िोती. अनेक गुिार्ािंनी कत्ति टाळण्यासाठी नदीत बुडून जीव
हदिा िोता. लिव्हििं गस्टनने रोजतनशीत नोंद केिी: ‘तया क्षणी र्िा
नरकात असल्यासारखिं वाटििं.’

एक प्रलसद्ध भेट

डॉ.लिव्हििं गस्टनचे जीवन
चररत्र आणण तयािंच्या
शोधर्ोहिर्ा
या पुस्तकाचे र्ख
ु पष्ठ
ृ .

िे चचम झािंजीबारर्ध्ये पूवी जेथे
गुिार्ाचा बाजार भरत असे,
तेथे उभारिे आिे .

लिव्हििं गस्टनने आपल्या र्ोहिर्ेच्या अिवािासोबत
गि
ु ार्ािंच्या कत्तिीचे वववरणिी बिहटश सरकारकडे
पाठवन
हदिे. यार्ळ
ू
ु े बिटनर्ध्ये खळबळ र्ाजिी.
बिहटश सरकारने आपल्या साम्राज्यात 1833 सािीच
गि
ु ार्ािंचा हयापार बिंद केिा िोता. पण तरीिी गि
ु ार्ािंची
खरे दी-ववक्ी सुरुच िोती. गुिार्ािंना जिाजाने आणिे-नेिे
जात िोते. लिव्हििं गस्टनच्या अिवािार्ळ
ु े बिटनने
झािंजीबारच्या सुितानावर दडपण आणिे. यार्ुळे 1873
सािी झािंजीबारर्ध्ये गि
ु ार्ािंचा हयापार बिंद झािा.
थकिा-भागिा
लिव्हििं गस्टन
पन्
उव्जजीिा
ु िा
परतिा. आता तयाच्याकडे कािी रसद लशल्िक नहिती.
गि
ु ार्ािंचा हयापार करत असल्यार्ळ
ु े तो खरिं तर अरब
हयापाऱयािंचा ततरस्कार करत असे. पण आता
तयािंच्याचकडून तयािा र्दतीची याचना करावी िागिी.
आपिी र्ोिीर् सुरू ठे वणे तयािा अशक्य वाटू िागिे.
तयाचवेळी एक गोरी हयक्ती उव्जजीिा येत आिे , िी
बातर्ी तयाने ऐकिी आणण तो अचिंबबत झािा. तीन
हदवसािंनिंतर र्ोठ्या सर्ारिं भपव
म
तो अनोळखी गोरा
ू क
र्ाणूस ततथे पोिोचिा. तयाने असिाय अवस्थेत
असिेल्या लिव्हििं गस्टनिा पाहििे आणण तयाच्या तोंडून
शोधर्ोहिर्ािंच्या इततिासातीि सुप्रलसद्ध उद्गार बािे र
पडिे: “डॉक्टर लिव्हििं गस्टन, तुम्िीच ना?”

स्टॅ निे आणण लिव्हििं गस्टन
टािंगातनका सरोवरात शोधप्रवास
करताना.
एक
नदी
या
सरोवरािा येऊन लर्ळते, िे
तयािंना आढळिे.
लिव्हििंगस्टनिा पािखीतून
धचटिं बो गावात नेत आिे त.

ती अनोळखी हयक्ती खरिं तर एक पत्रकार िे न्री र्ॉटम न स्टॅ निे
िोता. लिव्हििं गस्टन अद्याप व्जविंत आिे की नािी, िे
पािाण्यासाठी तयािा आफ्रिकेत पाठवण्यात आिे िोते.
स्टॅ निेचा दीघम प्रवास आणण तयाने केिेिे लिव्हििं गस्टनच्या
र्ोहिर्ेचे वणमन यािंनी इिंग्ििंडर्ध्ये पुन्िा खळबळ उडािी.
लिव्हििं गस्टनिा िोकािंनी पन्
ु िा नायकाचा दजाम हदिा. तयाच्या
र्ोहिर्ेिा सिंपूणम आधथमक र्दत दे ण्यात आिी. तयाने केिेल्या
सवम र्ागण्या पूणम करण्यात आल्या.

र्ोहिर्ेतीि अखेरचा प्रवास
सवामत र्ित्त्वाची बाब म्िणजे, स्टॅ निेच्या आगर्नार्ळ
ु े
लिव्हििं गस्टनिा जाणीव झािी की बािे रचे जग तयािा
ववसरिेिे नािी. तयाच्या अिंगात पुन्िा नवा उतसाि सिंचारिा.
िवकरच, तयाच्यात आणण स्टॅ निेर्ध्ये र्ैत्री झािी. िा
पहििाच गोरा र्ाणूस िोता ज्याच्यासोबत लिव्हििं गस्टनचा वाद
झािा नािी. दोघािंनी लर्ळून टािंगातनका सरोवराच्या उत्तर
भागाचा प्रवास केिा. ततथे तयािंना एक नदी हदसिी. ती
सरोवरािा येऊन लर्ळत िोती. तयावरून, टािंगातनका
सरोवरातून नाईि नदीचा उगर् िोत नािी, िे लसद्ध झािे.

लिव्हििंगस्टनचे तनधन झािे तया
धचटिं बो गावाचे स्थान दशमवणारा
नकाशा.

1873
सािी
स्टॅ निे
इिंग्ििंडिा
परतिा
तेहिा
लिव्हििं गस्टनिा वाईट वाटिे. र्ग तयाने िअ
ु िाबा नदीच्या
र्ागामची शोधर्ोिीर् सरू
ु करायचे ठरविे. कािी काळ रसद
आणण िर्ाि येण्याची वाट पािाण्यात गेिा. ते आल्यावर
तो नाईिचा उगर् शोधण्यासाठी दक्षक्षणेकडे तनघािा.
पण अनेक वर्षाांचा खडतर प्रवास, आजार आणण
कुपोर्षण यािंर्ळ
ु े लिव्हििं गस्टनच्या आरोग्य खूप खािाविे
िोते. तो खूप अशक्त झािा िोता. सरोवराच्या पूवक
े डीि
भाग दिदियुक्त आणण दग
म िोता. दररोज ते फक्त दोनच
ु र्
र्ैि अिंतर कापू शकत िोते. शेवटी धचटिं बो गावात
पोिोचल्यावर लिव्हििं गस्टन कोसळिा आणण दोन हदवसािंनी
ततथेच तयाचा र्तृ यू झािा.
तयाच्या उरल्यासुरल्या सिकाऱयािंनी तयाच्या पाधथमवावर
और्षधी िेप िावून ते हटकवन
ठे विे आणण तयािा
ू
सर्ुद्रफ्रकनारी आणिे. ततथे एका बिहटश युद्धनौकेवर
पाधथमव चढवण्यात आिे. इिंग्ििंडर्ध्ये या र्िान शोधकाचा
अिंततर् सिंस्कार एखाद्या र्िानायकासारखा करण्यात आिा.
लिव्हििं गस्टनचे पाधथमव ििंडनर्धीि वेस्टलर्न्स्टर चचम येथे
दफन करण्यात आिे. आजिी ते ततथे पािायिा लर्ळते.

साि आणण घटना

1840:
1849:
1856:
1858:
1864:
1865:
1866:
1868:
1869:
1871:
1872:
1873:

1813: स्कॉटििंडर्धीि िो ब्िािंटायर भागात डेव्हिड लिव्हििं गस्टनचा जन्र्.
ििंडन लर्शनरी सोसायटीने दीक्षा हदल्यानिंतर दक्षक्षण आफ्रिकेत प्रस्थान.
कििारी वाळविंट पार करून नगार्ी सरोवराची पहििी शोधर्ोिीर्.
सिंपूणम आफ्रिका खिंडाचा प्रवास करून इिंग्ििंडिा परत.
इिंग्ििंडचे अस्थायी राजदत
ू म्िणून आफ्रिकेत तनयुक्त. झािंबेसीची शोधर्ोिीर्.
नाईि नदीच्या उगर्ाचे गढ
ू उकिण्यासाठी सर रॉडिक र्ुरधचसनकडून तनर्िंत्रण.
इिंग्ििंडच्या फोकस्टोन बिंदरातून प्रवास सुरू.
झािंजीबारर्ध्ये आगर्न.
बािंगवुिू सरोवराचा शोध.
उव्जजीर्ध्ये आगर्न.
न्यािंगवे येथे गुिार्ािंची भयानक कत्ति पािून भयचफ्रकत. उव्जजीत स्टॅ निेची भेट.
र्ोिीर्ेतीि अखेरचा प्रवास.
1 र्े रोजी बािंगवि
ु ू सरोवराच्या फ्रकनाऱयावरीि धचटिं बो गावात तनधन.

