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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लटु ा! लुटून न्या!

मला दिसलेला चीन हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पर्ण तरीही आम्ही ते वाचकाांना दवनामल्ू य घेऊ िेतो.
कारर्ण ई पुस्तक एकिा बनलां की एकजर्ण वाचो वा एक लाि.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांि वाढतो. मजा येत.े

पर्ण तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तुम्हालाही काही िेता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सादहत्यच्या लेिकानां ा, टीमला आदर्ण तुम्हालाही आनांि दमळे ल

आदर्ण तुमचां काहीच कमी होर्णार नाही.
िुम्िी आहिर्ााद आहि िभु ेच्छा द्या
लेिकाांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या हित्ाांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या, दमत्ाांना हे पुस्तक िेल आहि Whatsapp करा
ई साहित्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिराांना आिांहत्ि करा. सोशल दमदडयावर ई सादहत्यचा प्रचार करा.
सर्ााि बिुिोल अिा िुिच्या सूचना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत
िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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िला हदसलेला चीन
लेदिका - डॉ. नीहलिा कुलकिी
Address - D/28, palm Acres Society, M. Phule Road, Mumund( E), Mumbai -400 081.
Phone - 09619911705.
Mail - drneelimakulkarni@gmail.com
Photo: डॉ. नीहलिा कुलकिी, पनु म दसांगवी
या प्ु िकािील लेखनाचे सर्ा िक्क लेखकाकडे सरु हिि असनू प्ु िकाचे हकांर्ा त्यािील अांिाचे पनु िद्राु ि र्ा नाट्य, हचत्पट
हकांर्ा इिर रुपािां र करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेिीर कारर्ाई (दडां र्
िुरुांगर्ास) िोऊ िकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works.
Although an author’s copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright entitles
the owner to remedies of injunction, damages and accounts.
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• हर्नािल्ू य हर्िरिासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपि िे फ़ॉरर्डा करू िकिा.
िे ई प्ु िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी हकांर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोििािी र्ापर करण्यापर्ु ी ई साहित्यप्रहिष्ठानचीलेखी परर्ानगी घेिे कायद्याने आर्श्यक आिे.
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डॉ. नीहलिा कुलकिी.
MSc; MSc; PhD; DHE; PGD in NGO managemant; successfully
completed certificate course in translation skills ( EnglishMarathi) by IIKEM, Thane, Maharashtra.
शैक्षणिक
1. ्टेट आहि नेिनल ्कॉलर
2. िांबु ई येथील र्झे ििाहर्द्यालयािून, प्रािीिास्त्र - हर्भाग प्रिख
ु
पदार्रून २०१५ िध्ये हनर्ृत्त
3. एक हििक म्ििून ३९ र्र्ााचा प्रदीघा अनुभर् ( यु जी आहि पी जी
्िरार्र)
4. िांबु ई हर्द्यापीठािील प्रािीिास्त्र हर्र्यािील पी एच डी िागादिाक –
5. २ हर्द्यार्थयाांना पी एच डी साठी, ३ हर्द्यार्थयाांना पी जी प्रकल्पासाठी
िागादिान िसेच अनेक हर्द्यार्थयाांना यु जी प्रकल्पासां ाठी िागादिान.
6. अनेक राष्ट्रीय आहि आांिरराष्ट्रीय पररर्दाांिध्ये सिभाग आहि िोध हनबांध र्ाचन
7. िोध हनबांध प्रकाहिि.
8. िांबु ई हर्द्यापीठाच्या अनेक सांिोधन प्रकल्पाांिध्ये प्रकल्प प्रिख
ु हकर्ा प्रकल्प सिाय्यक म्ििून सिभाग.
9. अनेक िैिहिक आहि कॉपोरे ट आ्थापनाि पयाार्रि हर्र्यक भार्िां
6

मला दिसलेला चीन

10.
11.
12.
साणित्य
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

डॉ. नीदलमा कुलकर्णी

‘िररयाली’ या पयाार्रि िेत्ाि काि करिाऱ्या ्र्यांसेर्ी सां्थेची - िल
ु ुांड हर्भाग प्रिख
ु
प्रािीिास्त्र हर्र्यािील ४ प्ु िके प्रकाहिि
पयाार्रि िेत्ािील कािासाठी सिाजसेर्ी परु ्कार -२०१८, जेष्ठ नागररक सघां , िल
ु डुां िर्फे
डॉ. अहभहजि कुलकिी याांच्या एन बी टी ने प्रकहिि के लेल्या दिां र्ैद्यकिास्त्रा सांबांहधत्त प्ु िकाचा अनुर्ाद, एन बी टी कडून
प्रकाहिि.
‘कुिारकोि’ साठी नोंदींचे हलखाि
‘हर्श्वकोि’ साठी हलखाि, प्रािीिास्त्र िांडळाची सभासद.
१९९५ पासनू आकािर्ािीर्रून प्रसाररि िोिाऱ्या पररसर, ऐसी अिरे रहसके , हचांिन, झळा या लागल्या जीर्ा, अिा
कायाक्रिाांसाठी लेखन.
‘आपलां पयाार्रि’ या िाहसका साठी गेली १२ र्र्ा लेखन.
‘हर्र्ेक’ िध्ये प्रकाहिि लेख आहि ‘जीर्जागर’ िे सदर.
२०२० िधील लोकसत्ताच्या ‘कुिूिल’ सदरासाठी लेखन
‘िल
ु ुांड नागररक’ साठी लेखन.
‘िररयाली’च्या हर्र्ध उपक्रिाच्ां या प्रहसध्धीसाठी के लेले लेखन.
Successfully Completed certificate course in Translation skills ( English – Marathi) conducted by
Indian Institute of Knowledge Engineering & Management .
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१८ जल
ु ै, २००७ ला कॉन्सर्फरन्सससाठी िॉांगकॉांगला जाण्याचे ठरहर्ल्यापासनू एक्सायिेंट िोिीच.त्याला
कारि िी िसेच िोिे. २००५ साली ‘सीएटल’ अिेररका, येथे दोन िोधहनबांध ्र्ीकारले गेले, जाण्याचे
ठरले, इिर ियारी झाली परांिु अिेररके ने िला हव्िसा नाकारल्यािळ
ु े िला जािा आले नव्ििे. अथााि नक
ु सान
त्याांचचे झाले िे नक्की... असो. एकूि काय परदेिी जाऊन िोधहनबांध र्ाचण्याची उत्सक
ु िा िोिीच. प्रो.
हसांगर्ी, प्रा. ओक, िी डॉ. कुलकिी आहि डॉ. थत्ते असे आम्िी चौघे जािार असे ठरि िोिे कारि,
abstract चौघाांच्या नार्ाने पाठहर्ले िोिे. परांिु डॉ. थत्ते आहि प्रा. ओक याांना कािी कारिािळ
ु े त्याि भाग
घेिा येिार नव्ििा. त्यानां ी िे कळहर्ल्यार्र िग िी आहि प्रो. हसगां र्ी याच्ां या नार्ाने पेपर पाठहर्ला गेला. या
हसम्पोहसयिचे १५ र्े र्र्ा िोिे. दर दोन र्र्ाांनी िे हसम्पोसीयि असिे. इटां रनेिनल कॉन्ससोहिायि र्फॉर सोिल
डेव्िलपिेंटिी (ICSD) ििी प्रहथियि सां्था – अनेक सािाहजक प्रश्ाांचा उिापोि करिारी... त्याचा
अभ्यास करिारी अिी िी स्ां था.या र्र्ी सिाज हर्कास आहि पयाार्रि असा हर्र्यिी िोिा. त्यािळ
ु ेच
9
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आम्िी abstract पाठहर्ले, िे ्र्ीकारले गेले, आहि पढु चा िोधहनबांधर्ाचन पयांिचा प्रर्ास घडून आला.
िी, हसांगर्ी सर आहि िॅडि – म्ििजे सराांची पत्नी असे जाण्याचे हनहिि झाले, आम्िी हिघे म्ििजे इन,
िीन, आहि िीन असे नािकरि झाले, सराांनीच हदलेली नार्े...चीनी लोकाांच्या नार्ाि हिसळून उच्चारली
िर सिज चीनी म्ििनू खपनू जार्ीि. पिाटेची फ्लाईट िोिी. रात्ी पाउिच्या सिु ारास ऐयरपोटार्रच भेटायचे
ठरले. िला सोडायला िाझा नर्रा आहि िल
ु े आले िोिे. िेथे पोचल्यार्र, भेट झाल्यार्र आहि जजु बी
बोलिे झाल्यार्र आम्िी आि गेलो आहि सोडायला आलेली िांडळी परिीच्या र्ाटेला लागली. आम्िी
एयरइहां डयाच्या काउांटरर्र गेलो िर हिथे कळले हक हडलगे
ां ज िध्ये कोििेिी खाण्याचे सािान असनू
चालिार नािी. िी िाझ्या एका बॅग् ेला कुलपू लार्ले िोिे आहि दसु री हडलगे
ां ज म्ििनू घ्यायची असे
ठरल्याने हिला कुलपू लार्ण्याचा प्रश्च नव्ििा. परांिु िी बॅग आिा िािाि ठे र्िा येिार नव्ििी. अखेर िी
कुलपू नसलेली र्रून पिू ा चेन असलेली बॅग सािानाबरोबर द्यार्ी लागली.त्याच र्ेळी िाझ्या लिाि आले
हक बॅग् च्े या िळािी एका पाहकटाि पैसे ठे र्ले िोिे. बॅग आि गेली आहि िग िाझ्या लिाि आले त्यािळ
ु े
आिा कािीच उपयोग नव्ििां. भगर्ान ‘भरोसे’ असे म्ििि िो हर्चार िनािनू काढून टाकण्याचा प्रयत्न
के ला. इहिग्रेिन, हसक्यरु रटी र्गेरे सोप्कार उरकून आम्िी आिच्या ११ नांबरच्या गेट जर्ळ येऊन बसलो.
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२० रुपयाला एक असा चिा प्यायलो. एयरपोटाचा चिा िोिा िो... थोडे पेंगलो, थोड्या गप्पा िारल्या िोपयांि
पाऊिे चार र्ाजिा उद्घोर्िा झाली. आम्िी हर्िानाकडे प्रयाि के ले आहि हर्िानाि बसलो. उड्डािाची
र्ेळ १८ जल
ु ै २००७ ला पिाटे ४:३० ची िोिी. आम्िाला िधल्या सीट हिळाल्या िोत्या पि ििा
आराििीर िोत्या.. खरां म्ििजे कॉन्सर्फरन्सस १६ जल
ु ैला सुरु िोिी परांिु आम्िी १८ जल
ु ै ला जाण्याचे ठरर्ले
कारि १७ िारखेला एयरइहां डयाची फ्लाईट नव्ििी. १६ िे २० जल
ु ै म्ििजे ५ हदर्स ‘ सिाज हर्कास’
आम्िाला झेपेल का अिी िांका र्ाटून, नव्िे आम्िाला िो झेपिार नािीच असे ठरर्नू च आम्िी १८ ला
जाण्याचा हनिाय घेिला िोिा. म्ििजे अडीच हदर्स आम्िी त्या हसम्पोझीयि िध्ये िजेरी लार्ली. आिचा
पेपर १९ िारखेला िोता. पि नांिर असेिी र्ाटले हक ५ हदर्साि जा्ि लोकाांिी ओळखी झाल्या असत्या
आहि गार्, देि, िािसां जा्ि चाांगली सिजली असिी. असो. िा िद्दु ा पढु ील कॉन्सर्फरन्सससाठी लिाि
ठे र्ायला िर्ा. खरां म्ििजे िी ‘कॅ थे पेहसहर्फक’ ने जार्े या ििाची िोिे परांिु सर नेििी एयर इहां डया ने प्रर्ास
करिाि त्यािळ
ु े त्याांचा कल आहि प्रचांड हर्श्वास एयर इहां डया बरोबर िोिा. िी खपू र्र्ाांपर्ू ी िांबु ई- लांडन
असा प्रर्ास के ला िोिा एयर इहां डयाने... .िेव्िाचा अनभु र् र्ाईट िोिा असे नव्िे कारि खरां साांगायचां िर
िला र्फारसां आठर्ि नव्ििां ( एकिर पहिलाच हर्िान प्रर्ास, बरोबर लिान िल
ु गा, आहि इिर टेन्सिन्सस).
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िरीसध्ु धा पेपरािील कािी बािम्या, त्याांचे सांप, फ्लाईट उहिरा सटु िे या िळ
ु े सहर्ासची अर््था र्फारिी
चाांगली नसार्ी असे िाझे िि बनले िोिे. परांिु प्रर्ास अखेर एयरइहां डयाने सरुु झाला आहि िला सख
ु द
धक्काच बसला. अगदी हर्िानाि पाय ठे र्ल्यापासनू िर्ाई सांदु ऱ्या अहधक चपळ आहि व्यार्साहयक
र्ाटल्या. एकूिच कांटाळलेपिा, सस्ु तपर्णा याचा िागिसू िी नव्ििा. त्या िसऱ्या आहि खि
ु हदसि िोत्या
आहि सर्ाांचे िाहदाक ्र्ागि करीि िोत्या. िला नेििी पडिारा प्रश्... या िर्ाई सांदु ऱ्यानी दाराि उभे रािून
हर्िानाि बसिाऱ्या प्रत्येल प्रर्ािाचे ्र्ागि करण्याची खरच गरज असिे का? एस टी, लक्झरी बस, रेन
या हठकािी अिाप्रकारे ्र्ागि करायला कोिी असिे का? रेनने िर आपि हकत्येक िास प्रर्ास करिो.
जसे हिकीट असेल त्यानसु ार प्रर्ासी िक
ु ाट्याने आपापल्या सीटर्र जाऊन बसिाि. हिथे कोि असिे त्याचां ां
्र्ागि करायला? असो... आम्िाला स्ु र्ागिि...र्ेलकि... असेच कािीसे म्ििि दारािील सांदु रीने
आम्िाला पढु ील सदांु रीच्या िर्ाली के ले. हिने आम्िाला आिच्या सीट्स दाखहर्ल्या. आम्िी ्थानापन्सन
झालो. हर्िानाि सर्ा प्रकारच्या सचू ना सरुु झाल्या आहि हर्िान िळुिळू चालू लागले. िख्ु य रनर्े र्र
आल्यार्र िे प्रचांड र्ेगाने पळू लागले आहि एका ििी त्याने िर्ेि भरारी घेिली. कानाि दडे बसले, कानाि
इयरप्लग घािले आहि आिचा प्रर्ास सरुु झाला. हर्िान र्ेळेर्र सटु ले आहि आिा ढगाांच्यािी र्र िे ह्थर
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झाले. आिा काय करार्े असा हर्चार करि असिाांनाच ज्यसू सिोर आला, चिा-कॉर्फी, गरि गरि ब्रेक
र्फा्ट, के क, जेर्ि असे सिि कािी ना कािी सिोर येिच राहिले. खाल्लेले अन्सन खाली उिरायच्या आधीच
दसु रे कािीिरी... अरे बापरे ... आिची पोटे म्ििजे याांना पसरिाऱ्या पोिड्या र्ाटल्या हक काय? िे अन्सनसत्
सरुु असिाांना हसनेिा पाििे, म्यहु झक ऐकिे, िे सध्ु धा सरुु िोिे. परांिु म्यहु झक र्फारसे चाांगले नव्ििे, चॉइस
सध्ु धा र्फारसा नव्ििा...दजेदार हसनेिा, दजेदार सांगीि याची ििी र्ा न र्ा च िोिी.साधारि २ िास ४५
हिहनटाांनी आम्िी बँकॉकच्या ‘्र्िाभिू ी’ एयरपोटाला पोचलो. हर्िानिळ येण्या पर्ू ी, आपि हकिी उांचीर्र
आिोि, बािेरील िापिान हकिी आिे, हकिी र्ेळ हर्िान इथे थाबां िार आिे या गोष्टींची िाहििी हदली गेली.
उिरिाऱ्या प्रर्ािाक
ां डून एक र्फॉिा भरून घेि िोिे. आम्िी पढु े िॉांगकॉांगला जािार असल्याने आम्िी िो र्फॉिा
भरला नव्ििा. बँकॉक िी थायलांड ची राजधानी... एयरपोटा सांदु र िोिा परांिु आम्िाला हर्िानािच बसनू
रािण्याच्या सचू ना िोत्या. हर्िान येथे १ िास थाबां िार िोिां. कािी प्रर्ासी उिरिार िोिे, िर कािी प्रर्ासी
येथनू चढले देखील... एका गोष्टीचे खपू अप्रपू र्ाटले. उिरिारे प्रर्ासी बािेर पडले आहि लगेचच एयरपोटा
र्रील सर्फाई कािगार पटापट हर्िानाि हिरले. त्याांनी आिच्यासकट हर्िानाचा िाबाच घेिला जि.ू ..
िोकळ्या सीट र्रील सगळी कव्िसा बदलली, सीट्स व्िाक्यिु ने ्र्च्छ के ल्या, कचरा उचलला आहि अध्याा
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िासाि िी टीि बािेर देखील पडली. कुठे गडबड नािी, गोंधळ नािी, प्रत्येकजि ्र्िःचे काि व्यर्ह्थि
करून िोकळा िोिार...सर्ाांची उांची, रांग, ठे र्ि आहि िेल काढून हकरटे बोलिे सारखेच...िात् या िध्ये
िल
ु ींचे प्रिाि जा्ि..िे सर्ा बािेर पडिाच नर्ीन प्रर्ासी येण्यास सरुु र्ाि झाली. आम्िाला खरां िर थोडे पाय
िोकळे करार्ेसे वाटि िोिे पि िेव्िढा र्ेळच नव्ििा आहि आम्िी हर्िान प्रर्ास करि िोिो ना... .असो.
आिचा पढु ील प्रर्ास म्ििजेच बँकॉक – िोंगकोंग प्रर्ास सरुु झाला. पढु े साडे िीन िासाांचा प्रर्ास िोिा.
खाि, हपिां, झोप, गप्पा, हसनेिा पाििे असा सगळा कायाक्रि सरुु िोिा. आम्िी लोकल टाईि दपु ारी ३:२०
र्ाजिा िॉांगकॉांगला पोचलो. आपल्या आहि हिथल्या र्ेळेि साधारि ३ िासाचां ा र्फरक आिे. एयरपोटा खपू
िोठा, ्र्च्छ आहि सांदु र आिे. २-४ जीने चढून- उिरून, अखेर ट्यबू ने आम्िी आिचे सािान िोिे िेथे
पोचलो. सािान िाब्याि घेऊन, इिर सोप्कार सांपर्नू आम्िी बािेर आलो. एके हठकािी आिच्या ्र्ायर
रार्ेल्सने हदलेली पार्िी दाखर्नू आम्िी जेथनू कोचेस सटु ि िोिे हिथे येऊन थाबां लो. १० हिहनटाि आिचा
कोच आला. िॉांगकॉांगचा एयरपोटा िख्ु य आयलांड पासनू लाांब आिे. आिच्या सारखीच इिर िािसेिी
कोचसाठी थाांबलेली िोिी. सिद्रु एयरपोटाच्या इिक्या जर्ळ आिे हक र्ैिाहनकाचा अांदाज जरा जरर चक
ु ला
िरी हर्िान सिद्रु ािच जाईल..कोच िधनू जािाांनािी एका बाजल
ू ा सिि सिद्रु हदसि राििो.
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िोठा रोप हब्रज, बांदराि उभे असलेले कांटेनसा, क्रेन्सस, र्त्याचा दिु र्फाा झाडे, ्र्च्छ र्िे िे सगळे
पाििाांना हसांगापरू ची आठर्ि झाली. आम्िाला जायचे िोिे ‘कार्लर्ु ’ला. कार्लर्ू जसे जर्ळ येऊ लागले
िसे िांबु ईि आल्यासारखे र्ाटू लागले. र्िे, इिारिी, दक
ु ाने, अगदी आपल्या िांबु ईिल्या सारखे... एक गोष्ट
िात् नक्की िी म्ििजे िे सर्ा िांबु ईसारखे हदसि असले िरी ्र्च्छिेच्या बाबिीि हचत् अगदी र्ेगळे िोिे.
आिखी एक प्रकर्ााने जािर्लेली गोष्ट म्ििजे र्िे कोठे िी खोदलेले नािीि, र्त्याची कािे करिाांना
पादचारी हकर्ा र्ािनचालकाांना आहि र्ाििक
ु ीला किीिकिी त्ास िोईल याची घेिलेली काळजी सिज
हदसनू येि िोिी. र्िा क्रॉस करिानां ाची हि्ि देखील र्ाखािण्या सारखी, म्ििजे आपि हिकण्यासारखी.
पादचारी र्ािनाांचा िन राखिार आहि र्ािने पादचाऱ्याचां ा... हकिी छान. अखेर १ िासाच्या प्रर्ासानांिर
आम्िाला कोचने YWCA (आिचे रािण्याचे हठकाि) च्या दाराि सोडले. आिच्या २ रूम्स आरहिि
िोत्या. िेथील ऑहर्फस िधील सर्ा व्यर्िार उरकून आम्िी ६ व्या िजल्यार्र गेलो. खोल्या चागां ल्या िोत्या.
एव्िाना सांध्याकाळचे ६ र्ाजले िोिे. आम्िी थोडे िाजे िर्ाने िोऊन आहि थोडेसे खाऊन त्या हदर्िीच्या
कॉन्सर्फरन्ससच्या ‘प्रेहसडेंट हडनर’ साठी हनघालो. खाली आलो आहि िेथे असलेल्या एकिेर् व्यक्तीला पत्ता
हर्चारून बािेर पडलो. त्याला देखील र्फारसे इग्रां जी कळि नव्ििे. त्याने पॉलीटेकनीक यहु नव्िहसाटीला
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जािारी ८ नांबरची बस साांहगिली िोिी. परांिु थोडा र्ेळ बसची र्ाट पािून आम्िी टॅक्सीने जाण्याचे ठरर्ले.
इथे आपल्यासारखे िाि दाखहर्ला हक टॅक्सी हिळि नािी, िी ्टेन्सडर्रूनच घ्यार्ी लागिे. गम्िि म्ििजे
टॅक्सीिध्ये बसल्यार्र आम्िाला कळले हक आम्िी हर्रुध्ध हदिेला जािाऱ्या बस थाांब्यार्र उभे िोिो. असो.
हडनरची र्ेळ ७ िे ९ अिी िोिी त्यािळ
ु े आम्िाला लर्कर पोिोचिे भाग िोिे..आम्िी पोली. य.ु िधील
जॉकी क्लबला पोचलो. एक गोष्ट जरािी खटकली िी म्ििजे िेथे कुठे च कॉन्सर्फरन्सस हर्र्यीचे र्फलक नव्ििे.
इिके च काय त्याहर्र्यी कोिाला िाहििीिी नव्ििी. आम्िी बिुिेक पत्ता चक
ु लो िोिो परांिु िेथील प्रत्येक
व्यक्ती आम्िाला िदि करण्याचा िनापासनू प्रयत्न करीि िोिी. हिथल्या एका िल
ु ीने आम्िी हदलेल्या
नांबरर्र र्फोन करून कें टोनी भार्ेि बोलनू आिची अडचि त्या सिोरील व्यक्तीला साांहगिली. पलीकडून
साांहगिलेला पत्ता चीनी भार्ेि हलिून घेऊन आम्िाला हदला म्ििजे आम्िी िो टॅक्सीर्ाल्याला दाखर्ू िकू...
आम्िी िो इग्रां जीिपि हलिून घेिला. आम्िी त्या जागेच्या जर्ळपासच िोिो. सरुु र्ािीला िजा र्ाटली परांिु
नांिर थोडा रागिी यायला लागला..आपल्याकडे कॉन्सर्फरन्ससच्या हठकािी िोठे र्फलक, हदिादिाक र्गेरे
असिाि िसे र्फारसे नव्ििे. िे सगळे िोईपयांि ८:०० र्ाजले. हडनरला जार्े हक नािी असा एक हर्चार डोके
र्र काढू लागला िोिा. परांिु आिा आिच्याकडे १ िास िोिा, आम्िी त्या जागेच्या जर्ळ िोिो आहि
17

मला दिसलेला चीन

डॉ. नीदलमा कुलकर्णी

आिच्याकडे चीनी भार्ेिील पत्ता सध्ु धा िोिा. टॅक्सी साठी चालि जािाांना आम्िी आिचा हनिाय बदलला.
टॅक्सी िध्ये बसलो पि र्ळर्ली हडनरच्या हठकािी..आहि अिरिः १० हिहनटाि पोचलो. हडनर रांगाि
आले िोिे.्टेजर्र हर्हर्ध देिािील लोकाांनी आिलेल्या र््िांचू े ऑक्िन सरुु िोिे. आम्िाला या गोष्टीची
आधीच कल्पना हदली िोिी. आम्िीपि कािी हगफ्ट्स आिल्या िोत्या. िी एक छोटा गिपिी आहि हसल्क
चा एक ्कार्फा आिला िोिा परांिु आम्िाला उिीर झाल्यािळ
ु े आिच्या हगफ्ट्सचे हलह्टांग झाले नािी.
आम्िी त्या िोठ्या प्रकाहिि अिा िॉलिध्ये एका टेबलािी बसलो. अनेक टेबल िोिी आहि िजेि िा्य
हर्नोद सरुु िोिे.व्िेज – नोन व्िेज, इिर खाद्य पदाथाांची रे लचेल, आहि प्रेिाने, आग्रिाने खायला घालिारे
्र्यांसेर्क. त्यािध्ये िल
ु ी जा्ि...सर्ााि प्रथि त्याांचा िो “चा” म्ििजे िबाल चिाचे कोिट पािी जे
हबनकानाच्या कपािनू हपिाि. िला िो चा आर्डला. नांिर सोफ्ट हरांक्स, ज्यसू , सूप, कुकीजची पेकेट्स
आहि अनेक नर्नर्ीन पदाथा... ..आम्िी त्या टेबलािी बसलेल्या सर्ाांिी ओळक करून घेिली, आिची
ओळख हदली.
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दोघे भारिािनू आलेले िर दोघे ब्राझीलिून... इनािदाराांचा ररसचा पाण्याचे व्यर््थापन या िेत्ाि िोिा
िर ब्राझीलच्या जोडीचे काि एड्स आहि हस्त्रया यार्र िोिे. एकूिच र्ािार्रि एकदि ि्ि िोिे...बरां
झालां आम्िी येण्याचा हनिाय घेिला.. िांबु ईचे आिखी ४-५ जि िोिे. आम्िी ्टेजर्र जाऊन“से चेन”
(सांयोजक) याांच्या बरोबर र्फोटो काढला.
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आिची देिी टीि
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हिथेच िला िांबु ईची एक िैत्ीि भेटली. खपू िजा आली. सांदु र झांबु रे , छान छान कपड्यािील िािसां,
उत्ति खाण्याचे पदाथा, िलकसां सांगीि आहि गोड िसनू खाऊ घालिाऱ्या चीनी ्र्यांसेर्क... सगळे कसे
छान िोिे... आिा कॉन्सर्फरन्ससला आल्यासारखे र्ाटि िोिे. आम्िी खि
ु िोिो. नव्या ओळखी, काडााची
देर्ाि घेर्ाि, ििु चा पेपर कधी – आिचा कधी या हर्र्यीच्या गप्पा...एव्िाना १०:३० र्ाजले. हनरोप घेऊन,
बािेर पडून टॅक्सी पकडून YWCA ला परिलो. खरां म्ििजे परि येण्यासाठी कोचची व्यर््था िोिी पि
आम्िाला त्याचा पत्ताच नव्ििा. असो... आिा िात् झोप खपू आली िोिी.. सरुु र्ाि िर चाांगली झाली िोिी.
अखेर आम्िी ११:३० ला हनद्राधीन झालो.ज्या कारिासाठी आम्िी इिक्या लाबां आलो िोिो िो हदर्स, १९
जल
ु ै उजाडला, आिच्या पेपर प्रेझेन्सटेिनचा. सकाळी लर्करच पोली. यहु न. ला पोचण्याचे ठरहर्ले आहि
आिा आम्िाला जागािी िाहििीची िोिी. सर्ा उरकून बरोबर ८:०० र्ाजिा हनघण्याचे ठरर्ले िोिे. चिा
प्यायला हिथल्या उपिारगृिाि गेलो आहि र्फक्त चिा घेिला कारि बाकीच्या गोष्टी ििाग र्ाटल्या. १ चिा
– १६-१८ िॉांगकॉांग डॉलर x ७ रुपये... .िा हििोब करून आम्िी र्फक्त चिाच प्यायला आहि रूिर्र आलो.
सगळी ियारी म्ििजे, सी डी, पेन राईव्ि, पेपरची प्रि, र्गेरे घेऊन िेर्टी टॅक्सी करूनच पोली य.ु ला पोचलो.
आज िात् येथे चिलपिल िोिी. ्र्यांसेर्काांची गडबड, रहज्रेिनच्या हिथे गदी, आहि सगळीकडे
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उत्सािाचे र्ािार्रि... आम्िी देखील औपचाररकपिे रहज्रेिन के ले, आिच्या र्फाईल घेिल्या, आहि
आम्िी देखील िेथील लोकाच्ां याि हिसळलो. काल भेटलेले डॉ.पर्ार भेटले. िे १६ िारखेपासनू आले िोिे
त्यािळ
ु े त्याांनी आम्िाला हिथल्या अनेक गोष्टी दाखहर्ल्या. भार्ेचािी थोडा प्रश् िोिाच..कािी साध्या गोष्टी
सद्ध
ु ा हिथल्या लोकाांना सिजि नव्ित्या कारि इगां जी त्याांना येिच नव्ििे. आम्िी आिची कुपन्सस घेऊन
ब्रेकर्फा्टसाठी कॅ न्सटीनला गेलो. कॅ न्सटीनच्या बािेर पदाथााच्या नार्ासकट आहि िे किाचे बनर्ले आिे
त्याची हचत्देखील लार्लेली िोिी. यािळ
ु े आपल्याला यािील काय खािा येईल िे ठरर्िे सोपे झाले.
आम्िी ओम्लेट, सेंडहर्च, ज्यसू , असे घेिले. प्लेनरी लेक्चर सरुु झाले िोिे परांिु िधेच आि हिरिे योग्य
र्ाटेना..िग आम्िी हिसऱ्या िजल्यार्र असलेल्या activity रूि िध्ये गेलो. हिथे र्फोने िोिा, कॉम्पटु र िोिे,
नेट िी सरुु िोिे. आम्िी आिच्या सी डी िपासल्या आहि पन्सु िा एकदा चिा घेिला. हिथेिी बऱ्याच ओळखी
झाल्या. त्यानिां र आम्िी खोली क्रिाक
ां ३०३ िध्ये पोचलो हजथे आिचे प्रेझेनटेिन िोिे. आिचा नबां र चौथा
िोिा.
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िोधहनबांधाचे सादरीकरि
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एक गोष्ट िात् आम्िाला पटली नािी िी म्ििजे भारिािील
सगळे डेहलगेट्स एकाच सेिन िध्ये टाकले िोिे. पेपर िी आहि
सराांनी एकहत्िपिे र्ाचला. सर्ाांना पेपर आर्डला.
प्रश्ोत्तरे सध्ु धा आम्िी दोघाांनीिी ्र्िांत्पिे हदली. उत्तराांनी
प्रश्कत्याांचे सिाधान झाले. सिाांिर सेिन्सस सरुु असनू सध्ु धा
पेपर ऐकायला साधारि ५०-६० लोकां िोिे. त्यािील कािी
भारिीय िोिे.सेिनच्या अध्यिानां ी आिच्या पेपरचे कौिक
ु के ले
आहि त्याचा आर्जानू उल्लेख के ला. िे सगळे सांपेपयांि १२:३०
र्ाजले. येथील सर्ाच ्र्यांसेर्क चाांगले काि करीि िोिे,
आलेल्या पािुण्याच
ु ाने काळजी घेि िोिे. सर्ा जि
ां ी िसििख
आनांदाने काि करीि िोिे. एकूिच र्ािार्रि खपू चाांगले िोिे.
पायऱ्या चढून आले हक सिोरच एक िोठा र्फुललेला िािि र्ृि
िोिा, ििाराष्ट्राचा राज्य र्ृि.

िािि र्ृि
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हलफ्ट, र्फोयर , कॉरीडोर, सगळे कसे ्र्च्छ आहि हजथल्या हिथे...प्रत्येक १०० पार्लाांर्र प्रसाधन
गृि...िला आपल्याकडील प्रसाधन गृहाचां ी आठर्ि झाली. आधी िोधा, आहि त्यािील ्र्च्छिेबद्दल िर
न बोललेलेच, नव्िे न हलहिलेलेच बरे ... त्या हर्रुध्ध इथे ्र्च्छिा सगळ्याच बाबिीि. िला र्ाटिे िा िळ
ू
र्ृत्तीिील र्फरक असार्ा... असो.. पॉली. य.ु चे आर्ार खपू िोठे िोिे. ‘जी’ ब्लॉक िध्ये एक चाांगली
कायािाळा िोिी १२ र्ाजिा... पि िो ब्लॉक आिच्या येथनू खपू लाांब िोिा आहि आम्िाला आिचे
सेिन सांपायलाच उिीर झाला िोिा. आम्िी परि activity रूि िध्ये आलो आहि भारिाि िेल र्गेरे
पाठर्ले आहि जेर्िासाठी कॅ न्सटीनिध्ये आलो... िािसाचां ी जत्ाच िोिी... पि हि्िबध्ध. आम्िाला
प्रत्येकी २५ िॉांगकॉांग डॉलरची कुपन्सस हदली िोिी... जेर्ि व्यर्ह्थि झाले... त्यानांिर आम्िी YWCAला
परि आलो. त्या हदर्िी दपु ारची सेिन्सस नव्ििी. दपु ारी थोडा आराि के ला आहि सांध्याकाळी जर्ळच िाय
– चाय येथील लेडीज िाके ट, आहि नाथन ्रीटर्रील इलेक्रोहनक िाके टला गेलो. खपू हिडां लो, थोडीर्फार
खरे दी के ली. बाजाराि भार्ेचा प्रश् र्फारसा जािर्ला नािी कारि कोिाला िरी इग्रां जी कळि िोिे. हर्क्रेत्याांना
िर इग्रां जी बऱ्यापैकी सिजि िोिे. ‘कार्लनु ’ िा िोंगकॉांग चा पहििेकडील भाग. िॉांगकॉांग चे ३ भाग –
कार्लनु , िोंगकोंग बेट आहि न्सयू टेरीटरीज. िॉांगकोंग िा भाग जरी र्ेगळा असला िरी िो ‘ग्रेटर चायना’ चा
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एक भागच सिजला जािो. बाजाराि िरुिाची सांख्या जा्ि आहि त्याििी िल
ु ी जा्ि...िध्यिर्यीन िािसे
किी हदसि िोिी हक आम्िाला ओळखू येि नव्ििी कोिास ठाऊक! सराांचे लेप्टोप आहि एल सी डी
प्रोजेक्टर याांचे खरे दीपर्ू ा सांिोधन सरुु िोिे. या दक
ु ानाि िात् परुु र् जा्ि िोिे. िी आहि िॅडि िात्, आधी
रििगिि नांिर कांटाळि आहि त्यानांिर अहनच्छे ने प्रत्येक दक
ु ानाि हिरि िोिो. आिच्या आर्डीचे असे
िेथे एकिी दक
ु ान नव्ििे. असो. बाजाराच्या सर्ा र्त्याांर्र गदीच गदी. सट्टु ीचा हदर्स असो अथर्ा नसो...
रोज इिकी िािसां इिकी कसली खरे दी करिाि कोिास ठाऊक. बाजारच्या र्त्यार्र िधील कािी क्रॉस
रोड्सर्र र्ािने येि नव्ििी. या हठकािी आम्िाला पथनाट्य पािायला हिळाले. िोठे िोठे र्फलक िे हर्द्याथी
पटापट र्त्याांर्र हचकटर्ि िोिे.एखादा हर्द्याथी उांच हिडीर्र चढून घोर्िा देि िोिा.१० -१० हर्द्याथी
नाटक करीि िोिे, थोडेर्फार बघे जिले िोिे. आम्िी दक
ु ानािील अथर्ा र्त्यार्रील कािी लोकाांना हर्चारले
हक िे सगळे किासाठी आिे? परांिु त्यानां ा आिचा प्रश्च कळि नव्ििा. अखेर आम्िी एका हर्द्यार्थयााला
हर्चारले. त्याला थोडे इग्रां जी कळि िोिे. त्याने साांहगिले हक आम्िाला िैिहिक धोरिािध्ये बदल िर्ा
आिे. सध्याच्या धोरिािधील कािी िद्दु े आम्िाला िान्सय नािीि. इथे ८०% िाळा चीनी िाध्यिाांच्या आिेि.
आम्िाला जा्ि िाळा इग्रां जी िाध्यिािील िव्या आिेि. ज्यािळ
ु े आम्िी बािेरील जगाि जा्ि
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आत्िहर्श्वासाने र्ार्रू िकू. िाळा- ििाहर्द्यालयाच्या र्फी सांबांधाि िम्ु िाला कािी अडचिी आिेि का
असे हर्चारले असिा त्याने नािी असे उत्तर हदले. कािी हर्द्याथी आिच्या भोर्िी जिा झाले. नाटक जोिपिू ा
िोिे, त्याांच्या चीनी- कें िोनी भार्ेि आहि हटपेच्या हकरट्या आर्ाजाि. बरीचिी िािसे त्याांच्याकडे लि न
देिा पढु े हनघनू जाि िोिी...हर्द्यार्थयाांना कािी र्फरक पडि नव्ििा, त्याांचा उत्साि कायि िोिा. िला आपल्या
कडील िोचे, पथनाट्य , पोलीस, घोर्िा, याची आठर्ि झाली. िध्ये एके हठकािी थाांबनू आम्िी र्ेर्फसा
घेिले आहि खाि खाि पढु े सरकलो. अखेर सराांचा ररसचा त्याहदर्सासाठी िरी सांपला आहि आम्िी
चालिच YWCA ला परि येण्यास सरुु र्ाि के ली. भरलेला बाजार, एकसारखी दक
ु ाने, एकसारखी हदसिारी
िािसे, सिाांिर र्िे, सारखे हदसिारे चौक... ...आहि हर्चारिार िरी कोिाला... अखेर आम्िी र्िा
चक
ु लो.. नक्की... लोकाांचा YWCA आहि YMCA या िधला प्रचांड गोंधळ.. एक सेन्सरल लायब्ररीची
खिू आम्िी लिाि ठे र्ली िोिी, पि िीहि कुठे हदसेना... अखेर आिची पायपीट सपां ली आहि आम्िाला
अखेर िो ओळखीचा र्िा हदसला... रूिर्र येऊन िेथीचे ठे पले, खाखरे अिा बरोबर आिलेल्या गोष्टी
खाऊन आहि चिा हपऊन झोपलो (चिाचे रे डीिीक्स पि आम्िी र्फार कष्टाने हर्कि घेिले िोिे. कारि सपु र
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िाके ट िध्ये आम्िाला काय िर्े िे कोिाला कळिच नव्ििे, अखेर एका िल
ु ीला कािीिरी कळून हिने
आम्िाला िी पाहकटे दाखहर्ली आहि िी पािून आम्िाला इिका आनांद झाला िोिा हक बास)...
आज २० जल
ु ै २००७, आम्िी सकाळी ८ र्ाजल्या पासनू च YWCA सोडले िोिे. म्ििजे सािान
बािेर काढून िॉटेललाच ठे र्नू आम्िी पोली. यहु न. ला आलो. कारि आज आम्िी दपु ारच्या फ्लाईटने बेहजगां
ला जािार िोिो. आजचे सकाळचे ९ चे सेिन आम्िाला ऐकायचेच िोिे कारि त्यािध्ये ्र्यांसेर्ी सां्था,
त्याचां े सािाहजक काया आहि पयाार्रि रिि या हर्र्यार्र चचाा िोिी.आम्िी इिक्या घाईने आलो खरे पि
गम्िि म्ििजे त्या सेिनला र्फक्त २ लोकाांचा सिभाग िोिा. आिची हनरािा झाली. िध्ये चिा, कॉर्फी, गप्पा,
काडााची देर्ाि घेर्ाि, र्फोटो काढिे र्गेरे सरुु िोिे...आम्िी पि भारिाच्या ग्रपु चा एक र्फोटो काढला.दोन
्र्यांसेर्क िल
ु ींिी छान िैत्ी झाली िोिी.एकीचे नार् िोिे याना. हिला हगफ्ट म्ििनू गिपिी हदला. िला
र्ाटले घेिे की नािी... पि हिने घेिले िे हगफ्ट...खपू र्फोटो काढले, िेंबरहिपचे पैसे भरले आहि आिच्या
िॉांगकॉांग- बेजींग बहु कांगची चौकिी के ली. अध्याा िासाि साांगिे असे िी म्ििाली त्यािळ
ु े आम्िी टाईि पास
करि िोिो. कॉन्सर्फरन्सस चा िेर्टचा हदर्स असल्याने िािोल एकदि ि्ि िोिा. नर्ीन ओळखी पन्सु िा घट्ट
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के ल्या जाि िोत्या. आम्िाला पि काटिाांडू चा डॉ. राजू लाझ्झायीनाचा, डॉ.नाथन आहि इिर सगळ्याांचा
हनरोप घ्यायचा िोिा.
१२ र्ाजिा जॉकी ऑडीटोरीयििध्ये एक लेक्चर िोिे. ऑडीटोरीयि खपू च िोठे िोिे. िी जागा िीन
िजले खाली िोिी.चीन ची सािाहजक पररह्थिी, हिथले पयाार्रि या हर्र्यार्र र्क्त्याने हर्चार िाांडले.
भार्ि चीनी भार्ेि िोिे परांिु प्रत्येकाला हदलेल्या इयरर्फोन िध्ये इग्रां जी भार्ेि ऐकण्याची सोय िोिी.
जागहिकीकरि, त्याचा चीनिधील खेड्यार्ां र झालेला पररिाि, बिुराष्ट्रीय कांपन्सयाचां े आगिन आहि त्यािळ
ु े
उद्भर्लेली ह्थिी...भारिािील पररह्थिीिी जळ
ु िाऱ्या गोष्टी... िेिी सोडून, लिान खेड्यािनू िािसां
ििराकडे हनघाली आिेि असेच हचत्...त्यार्र उपाय काय या हर्र्यीचा उिापोि... असो...आिा आम्िाला
येथनू हनघायचे र्ेध लागले िोिे. आिचा हपकअप YWCA पासनू दपु ारी २:०० र्ाजिा...आम्िी साधारि
१ च्या सिु ारास यहु न. ची जागा सोडली आहि YWCA ला आलो. रूि सकाळीच सोडली िोिी. सािान
बाांधनू च हनघालो िोिो सकाळी...बरोबर २:०० र्ाजिा कोच आला आहि आम्िी ३:१५ च्या सिु ारास
एयरपोटाला पोचलो. एयरपोटा सांदु र आिे, ड्यटु ी फ्री दक
ु ानाच्या राांगा, ्र्च्छिा, नीटनेटके पिा..आहि गम्िि
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म्ििजे िािसाांची गदी हकिीिी असली िरी त्याि र्फरक नािी िोि... चीनच्या टूर ऑपरे टरिी र्फोन र्र सराांचे
बोलिे सरू
ु च िोिे. सकाळी भरपरू खाल्ले िोिे त्यािळ
ु े अजनू िरी र्फारिी भक
ू नव्ििी. िी.हर्क्टरिी
(टूरर्ाला) बोलण्यासाठी आम्िी एक सीिकाडा हर्कि घेिले. िे िाझ्या र्फोन िध्ये घािले...या सगळ्यािध्ये
हिथल्या चीनी िल
ु ाने खपू िदि के ली. िो जिू आिचा दभु ाष्ट्या झाला िोिा. आिची २ िासाांची फ्लाईट
िोिी. खाि र्गेरे ठीक िोिां. बेहजांगला पोचल्यार्र एयरपोटार्रच सर्ााि प्रथि जािर्लेली गोष्ट म्ििजे हिथले
िर्ेिील प्रदर्ू ि.हिडीने हर्िानािनू खाली आलो...आकािाकडे पाहिले िर हनळे आकाि नािीच, सगळे
धरु कट...कोचने एयर पोटा हबल्डींग िध्ये आलो आहि पाहिले िर सगळ्या काऊटर सिोर लाबां च लाबां रागां ा...
आम्िी इहिग्रेिनच्या राांगेि उभे राहिलो. १ िास उभां राहिल्यार्र आिचा नांबर लागला. एकूिच िोंगकोंग
आहि बेहजांगच्या र्ािार्रिाि खपू च र्फरक िोिा. बरे चसे चीनीच िोिे, टूरी्ट र्फार किी िोिे. सगळे
सोप्कार उरकून बािेर पडेपयांि १० र्ाजले िोिे. आिच्याकडील र्फोनचा खपू र्फायदा झाला. आम्िाला
नेण्यासाठी ‘च’ू नार्ाची िल
ु गी( टूरी्ट कांपनी कडून आलेली). आम्िी कोचिध्ये बसनू आिच्या िॉटेलर्र
आलो. िॉटेलचे नार् िोिे ‘िािोनी’.
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िोंगकोंगिध्ये एक गोष्ट नक्की जािर्ली िी म्ििजे िािसां... िािसां जे बोलिाि िे करिाि. बस
ठरलेल्या र्ेळेि येिार, र्फोनर्र बहु कांग िोिार, र्फोनर्र िाहििी हिळिार, हिकीट घेऊन कोिीिरी येिार
म्ििजे येिार... . सगळ्या गोष्टी सिज, आनांदाने, आहि हि्िीि सरुु िोत्या. िला र्ाटिां िे िोण्यासाठी त्या
िनाि उिराव्या लागिाि िेच खरे ...िी िानहसकिा ियार व्िायला िर्ी..त्या बरोबरच देिासाठीचा अहभिान
सिि ििु च्या बरोबर असायला िर्ा. त्या भारलेपिाने आपल्याकडेपि काि झाली िर हकिी चाांगले
िोईल..’.च’ू ने ‘टीना’ नार्ाच्या टूर कांपनीच्या बाईला आिच्या िॉटेलिध्ये बोलार्ले िोिे, आिचा पढु ील
प्लान ठरहर्ण्यासाठी... चू िी एकिेर् इग्रां जी सिजिारी आहि बोलिारी गाईड िोिी िरीिी हिचे इग्रां जीचे
ज्ञान िसे यथािथाच िोिे. इथल्या १% लोकाांना िरी इग्रां जी येिे हक नािी असा प्रश् पडेल िी
पररह्थिी...सांर्ाद साधिे, सांपका करिे अहििय अर्घड गोष्ट...म्ििजे टी, सपू , टाईि, रोड, िाउस, ओके ,
गडु , र्ाटर अिा अगदी नेििीच्या र्ापरािील िब्दाचां ा सध्ु धा त्यानां ा गधां नव्ििा.
िॉांगकॉांगिध्ये लोकाांना बऱ्यापैकी इग्रां जी कळि िोिे. जगािी असलेला सांपका , आहथाक प्रगिी आहि
एकूिच िोकळेपिा यािळ
ु े िािसां जा्ि िोकळी आहि आनांदी र्ाटली. िदि करायला ित्पर आहि
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जगाहभिख
ु ...िे फ्री पोटा असल्यािळ
ु े त्याांच्याि िी र्ृत्ती आहि व्यार्साहयकिा आली असार्ी.या उलट चीन
िध्ये पाउल ठे र्ल्यापासनू जािर्िो िो र्ृत्तीिील र्फरक.. येथील िािसाांिध्ये उत््र्फूिा पिा ऐर्जी
एकप्रकारचा िेकटपिा, अडेलपिा, जािर्िो. िॉटेल िात् चाांगले िोिे. लाउांजिध्येच टीनाबरोबर हिहटांग सरुु
िोिी. आिच्या उद्याच्या साईटसीइगां , टूरसाठीचे पैसे या हर्र्यीचा कार्थयाकुट सरुु िोिा... त्याि पन्सु िा भार्ेची
अडचि िोिीच... िीन नव्िे िॅडिने आिलेल्या ठे पल्याांिळ
ु े हकिीिी उिीर झाला िरी आिची भक
ु े ची सोय
कायिच झालेली िोिी..१२ र्ाजि आले िोिे...अखेर हिचे आहि सराांचे एकिि झाले आहि आम्िी
आपापल्या खोलीिध्ये झोपायला गेलो. या रीपच्या हनहित्ताने िी एलेक्रोनीकली काडा घालनू रूिचे दर
उघडायला हिकले.
२१ जल
ु ै २००७- सकाळी िॉटेलिध्ये ब्रेकर्फा्ट घेऊन आम्िी ८:३० र्ाजिा ियार झालो. िॉटेल चाांगले
िोिे आहि ब्रेकर्फा्ट एकदि एक नबां र. टो्ट, ओम्लेट, ज्यसु , िेंि, अडां ी, बेकन, हसररयल्स, चिा, कॉर्फी
आहि बरे च कािी...आिची सो कॉल्ड इग्रां जी बोलिारी गाईड ‘चू ‘ र्ेळेर्र िजर िोिी. आिची िोंडा गाडी
िोिी. खरां म्ििजे चू ला बरे चसे इग्रां जी िब्द गेलेच नव्ििे. असेल २४-२५ र्र्ााची...पैसे हिळर्ण्यासाठी िी
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नोकरी. बेहजांग िध्ये िी एकटीच रािि िोिी. कालसद्ध
ु ा हिहटांग नांिर इिक्या रात्ी एकटीच गेली, लाांब रािि
िोिी िी िॉटेलपासनू ... घरी गेली आहि सकाळी पन्सु िा िजर...आपल्या इथल्या सारखेच अनेक िरुि/
िरुिी.. खेडेगार्ािनू िािसाचां ा लोंढा कािाच्या िोधाि िोठ्या ििराकडे र्ळिोय. हिचे आई-र्डील बेहजांग
जर्ळच्या एका खेड्याि रािि िोिे. थोडीर्फार िेिी िोिी िी करि िोिे. हिच्या म्ििण्याप्रिािे हिने इग्रां जीि
पदर्ी हिळहर्ली िोिी अथााि असे अहजबाि र्ाटि नव्ििे. असो.
येथील र्त्यार्र टॅक्सीज हर्हर्ध रांगाच्या हदसि िोत्या. एक िधला हपर्ळा रांग सोडला िर र्रचा आहि
खालील रांग र्ेगर्ेगळा. चू च्या म्ििण्यानसु ार कांपनी बदलली आहि प्राांि बदलला हक रांग बदलिो. बेहजांग
िध्ये पाउल ठे र्ल्यापासनू हनळे आकाि हदसलेच नव्ििे. र्ािार्रि ढगाळ िोिे आहि त्यािळ
ु ेच िर्ेिील
प्रदर्ू ि जािर्ि िोिे.प्रत्येक र्त्याच्या बाजनू े सायकल अथर्ा दचु ाकी र्ािनासाठी र्ेगळी लेन...येथे
सायकली खपू हदसि िोत्या िी गोष्ट चागां ली र्ाटली. परांिु र्ािनाची कोंडी नव्ििी, आहि िसे आम्िी ऑहर्फस
र्ेळेच्या जरा आधीच हनघालो िोिो आहि हिर्ाय रहर्र्ार िोिा. राहर्फक किी असला िरी प्रत्येक पयाटन
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्थळी गदी िोिी.िाळाांना सट्टु ् या िोत्या आहि र्फोहबाडन हसटी सारख्या हठकािी िर लोकाांनी भहक्तभार्ाने
के लेली गदी िोिी. टुरी्ट िात् किी िोिे.
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आम्िी र्फोहबाडनहसटीला पोचलो. कडेकोट बांदोब्िाि
असलेली िी जागा म्ििजे हिांग राजर्ांिािील िांडळींचे
रािण्याचे – प्राथानेचे – झोपण्याचे हठकाि. १४ व्या ििकािील
जगप्रहसध्द राजर्ाडा. या हसटीला दोन दरर्ाजे आिेि.काल
िॉटेलकडे जािाांना आम्िी याच्याकडे एक दृष्टीिेप टाकला
िोिा. त्यार्ेळी बेहजगां ्टेिनसद्ध
ु ा पाहिले िोिे बािेरून. बेहजांग
िधला ‘िी जेंगन िी’ िा िोठा र्िा िोिा. आज हदर्सा ्टेिन
पािायला हिळाले. या र्फोहबाडनहसटीचा एक दरर्ाजा म्ििजे ‘
िीनानआिेन गेट’ या गेट िधनू आम्िी बािेर पडलो. सिोर
िोिा ‘हिनानआिेन ्क्र्ेयर’. आम्िी प्रर्ेि के ला िे िोिे दहिि
गेट. िी दोन्सिी प्रर्ेि द्वारे म्ििजे पािी आहि अग्नीचे प्रहिक
िानिाि.
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र्फोहबाडन हसटी
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चीनिध्ये लोकाांना प्रत्येक गोष्टीचे प्रहिक करण्याची खोड आिे. त्याांची त्याांच्या राजाांर्रची श्रद्धा अगदी
अढळ आिे. त्याांचे िाओर्र देखील हििके च हनिाांि प्रेि आिे, आदर आिे, भक्ती आिे. त्याांच्या सांबांधाि
एकिी उिा िब्द ऐकून घेण्याची त्याांची ियारी नसिे. चीन िध्ये हदिाांना सध्ु धा खपू िित्र् हदलां जािां.
र्फोहबाडन हसटी िा राजर्ाडा दहििोत्तर बाांधलेला आिे. त्याि र्ेगर्ेगळी िोठी दालन आिेि लाल आहि
हपर्ळ्या रांगाने रांगर्लेली. िॉल ऑर्फ पीस, िॉल ऑर्फ लोन्सजीहर्टी, िॉल ऑर्फ र्ाटर, िॉल ऑर्फ र्फायर
र्गेरे... आपि पांचििाभिू म्िििो िसेच कािीसे... हक्र्ग आहि हिांग राजर्टीिील िी दालन. त्याांची भव्यिा
पािून आपि अर्ाक िोिो. साधारि ५०० र्र्े िा राजर्ाडा चीनचा कें द्रहबदां ू िोिा परांिु सािान्सय जनिेला
इथे पाउल टाकण्याची िभु ा नव्ििी. पर्ू ी त्याला जनु ा राजर्ाडा असे सांबोधले जायचे आिा त्याला ‘पेलसे
म्यहु झयि’ असे सरकारी गोंडस असे नार् हदले आिे. इथे २४ सम्राट सलगपिे राहिले असे चू साांगि िोिी.
इथल्या िॉल्सची कलाकुसर ििी र्फारिी आगळी र्ेगळी नसली िरी भव्यिा िात् डोळ्याि भरिे. सट्टु ् या
असल्यािळ
ु े हर्द्यार्थयाांचे लोंढेच्या लोंढे आिच्या हर्रुध्ध हदिेने येिाांना हदसि िोिे कारि आम्िी प्रर्ेि उलट
हदिेने के ला िोिा. आिच्या ददु र्ै ाने आिच्या ‘इहां ग्लि ह्पहकांग’ गाईडला इहििासाची र्फारिी जाि नव्ििी.
इग्रां जीपि यथािथाच. परांिु एकूि चीनी लोक जा्ि आक्रिक र्ाटिाि, म्ििजे ्र्िःचे म्िििे ऐकायला
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लार्िारे आहि ्र्िःच्या देिाबद्दल जाज्ज्र्ल्य र्गेरे अहभिान बाळगिारे . सभोर्िालच्या बदलिाऱ्या
पररह्थिीची र्फारिी जाि नसलेले अथर्ा पर्ाा नसलेले. ििालाची अनेकहर्ध दालन पार करि आम्िी
उत्तरद्वारापयांि पोचलो. िे गेट आहि िीनानआिेन ्क्र्ेयर या िध्ये हिचीगान िा िोठा र्िा. गेटने बािेर
पडण्यापर्ू ी ५ सांगिरर्री पल
ू आिेि. िधील भव्य पल
ु ार्रून म्ििे सम्राट जाि असे, बाजच्ू या दोन पल
ु ार्रून
राजाचे कुटुांबीय आहि अगदी पलीकडील २ पल
ू दरबारी लोकाांसाठी. आम्िी आत्ता िधल्या पल
ु ार्रून
एखाद्या सम्राटासारखे बािेर पडलो. सर्ााि उांच किानीर्र िाओचे भव्य हचत्. सगळीकडेच िाओचे िेच
हचत्, एकिेर्... हचत्ाच्या हदनिी बाजल
ू ा चीनी भार्ेि हलहिलेल्या घोर्िा. ‘ चीनी प्रजासत्ताक राज्य हचरायू
िोर्ो” “आांिरराष्ट्रीय सांघ िक्ती हचरायू िोर्ो” असा त्याचां ा अथा. िे आम्िाला नांिर कळल. िेथेच एक िोठा
खाांब िोिा. खाबां ाच्या खालील भागाि हसांिाची आकृ िी िर र्र एक पिी आकार. दोन िीन िास (र्फोबीडन
हसटी िध्ये िित्त्र्च्या इिारिी दहििोत्तर रे र्ेर्र बाधां ल्या आिेि. त्याच्ां या दोन बाजनांू ी इिर इिारिींची
सिहििीय बाांधिी, रचना, कळस,...कडेला र्र र्ळिारी उिरिी छप्परर्गेरे सारखेच ) हर्फरून पाहिलां िे ५००
र्र्ाापासनू च हर्श्व. िरीराने आहि िनाने सध्ु धा दिायला झाले िोिे. अनेक सम्राटाांनी आपली आयष्ट्ु ये इथे
घालर्ली. अनेक अडचिी, गढू , कट, खलबिां इथे हिजली असिील आहि ही र्ा्िू िा सारा प्राचीन र्ारसा
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घेऊन इथे उभी आिे. १९११ साली हक्र्ांग राजर्टीिील िेर्टचा सम्राट पदाच्च्यिु झाला असां इहििास
साांगिो. असो.. उत्तरद्वारािनू बािेर पडले हक सिोरच हदसिो हिनानआिेन ( चीर िािां ी) ्क्र्ेयर. िा चौक
आहि उत्तरद्वार यािध्ये आिे बारा पदरी र्िा. िा चौक म्ििजे जगािील सर्ााि िोठी सार्ाजहनक जागा.
कािी र्र्ाांपर्ू ी, १९८९ साली हर्द्यार्थयाांनी के लेल्या लोकिािीसाठीच्या आहि भ्रष्टाचार हर्रोधािल्या
उठार्ाला त्याच्ां यार्र रिगाडेघालनू हर्द्यार्थयाांची कत्तल करून कसे दाबनू टाकले िोिे ती बाििी आठर्ली.
िा उठार् एक िहिना आहि दोन आठर्डे चालला. ४ जनू ला लष्ट्कराने उठार्ाच्या हर्रोधाि िजारो
हर्द्यार्थयाांची कत्तल के ली. अथााि जगािील सर्ा नेत्यानां ी या गोष्टीचा हनर्ेध के ला. आज िी र्िािानपत्ािील
िो र्फोटो आठर्िो. िे ऐहििाहसक हठकाि प्रत्यि पािण्याचा योग आला. िे पाििाांना साधारि २००४२००५ साली आपल्या डॉक्टराांनी के लेल्या आांदोलनाि त्याांना झालेली अिानर्ु िारिाि सध्ु धा आठर्ली.
लोकिािीि िे घडले िर साम्यर्ादी चीन िध्ये िीननआिेनची घटना घडली त्याि काय नर्ल? िळ
ु ाि या
चौकाची हनहिािीच प्रक्षोभािनू झाली असेिी इहििास सागां िो.
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१९११ साली िेर्टचा सम्राट पदच्च्यिु झाल्या नांिर त्याच्या हनिाण्या नष्ट करण्यासाठी सम्राटाची घरां,
र्ाडे, हभांिी पडल्या गेल्या आहि िा प्रचांड िोठा चौक ियार झाला. ५०० र्र्ााि जेथे कोिासािान्सय
नागररकाचे पाउल पडले नव्ििे हिथे आिा कोिीिी जाऊ िकि िोिा. कम्यहु न्टाांचे राज्य आले आहि
िाओची सत्ता सरुु झाली. १ ऑक्टोबर १९४९, रे डगाडास ची ्थापना झाली. हर्द्यार्थयाांनी दडपिािी हर्रोधाि
चौक िाब्याि घेिला आहि पढु ील सगळे घडले. िेथे एक ्िांभ उभा आिे. र्त्याच्या पलीकडून त्या
चौकाकडे पाििाांना अनेक भार्ना उचांबळून आल्या.
िािसु कीला काहळिा र्फासिाऱ्या कृ त्याचा सािीदार असा िा चौक...इथे अनेक ििीद िब्दिः
हचरिाांिी घेि आिेि.
परांिु र्त्याच्या दिु र्फाा सायप्रस, पाईन्ससच्या रागां ा, आहि ्र्च्छ पररसर.
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हिनानआिेन ्क़े अर
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जर्ळच्याच प्रसाधनगृिाि गेलो. ्र्च्छ, उत्ति सोय... िला आपल्याकडील प्रसाधनगृिाची आठर्ि
झाली. ‘सल
ु भ’च्या बािेर र्फक्त पैिाांची िागिी करीि बसलेले हबनकािाचे अटेंडांट आठर्ले. ्र्च्छिेिी
त्याांचा र्फारसा सांबांध नसिो ...हिथल्या ्र्च्छिेची काळजी घेण्याची जर्ाबदारी नेिकी कोिाची असिे या
प्रश्ाचे उत्तर िला अजनू सापडलेले नािी. असो... त्यानिां र आम्िी एके हठकािी जेर्ण्यासाठी थाांबलो. थेट
चीनी पद्धिीचे िॉटेल. सजार्ट थोडी भडकपिाकडे झक
ु िारी. रॅगन, हर्फहनक्स याांची रे लचेल...िॉटेलिध्ये
हिरिाांना दिु र्फाा अनेक दक
ु ाने, र््िू हर्कायला ठे र्ल्या िोत्या. िी दक
ु ाने िम्ु िी हजथे जाल हिथे ििु चा
पाठलाग करिाि...पयाटकानां ा खरे दीसाठीची एकिी सधां ी िे सोडू देि नािीि. सगळीकडेच ‘िाके हटांग’ र्फार
आक्रिक र्ाटले. िॉटेल चाांगले िोिे आहि जेर्ििी सांदु र िोिे. आम्िी अथााि िाकािारी जेर्ि घेिले. िका,
बटाटे, कांद, पालेभाज्या, िे सर्ा उकडून हकर्ा भाजनू र्र छानसे हसरप घालनू आिले िोिे. त्याबरोबर भाि...
उकड्या िादां ळ
ु ाचा... पि िादां ळ
ू चर्ीला गोड िोिा.त्याबरोबरच चीप्स, ज्यसु ... . पोट छान भरले. आिच्या
गाईड ने आम्िी आग्रि करून देखील जेर्ि आिच्याबरोबर घेिले नािी. कदाहचि िो ‘हसनोटूर’च्या
हि्िीचा भाग असार्ा. हिथला एक र्फोटो काढला. बािेरच ‘अकयबु ा’ म्ििजेच चीनी पोिाख घालनू दोन
िरुिी उभ्या िोत्या. आम्िीिी त्या दोघींबरोबर र्फोटो काढला.
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िॉटेल
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अक्यबु ा रेस
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बािेर बऱ्यापैकी उन िोिे अथााि आिची गाडी र्ािानक
ु ु लीि असल्याने उकाडा जािर्ि नव्ििा.
आिची सर्फर पढु े सरुु झाली. एक बुद्धाचे देऊळ पािून आम्िी गेलो हसल्क हसटी पिायला. भारिािसध्ु धा
जेथे जेथे रे िीि हकड्याांची पैदास िोिे हिथे त्या हर्र्ायीची िाहििी हदली जािे. या उद्योगाला ‘सेरीकल्चर’
असे म्िििाि. रे िीि हकडा, त्याच अन्सन असलेली ििु ीची झाडां, हकडे कसे र्ाढिाि, कोि कसा ियार िोिो,
अन त्या पासनू रे िीि कसे बनिे िे सगळे पािून हनसगााची हकिया अगाध आिे याचां नव्याने प्रत्यिां र आले.
एका कोिािनू एक धागा असे ८-९ कोि एकत् घेऊन एक िजबिू धागा ियार करिाि. कोिाला चार बाजनू े
हर्हिष्ठ प्रकारे ओढ हदली हक एक चौकोनी असे कापड ियार िोिे. असे अनेक चौकोन एकिेकार्ां र ठे र्ले
आहि सर्ा कोपऱ्यािनू ओढि राहिले हक छानिी रे ििाची रजई ियार िोिे. आम्िी िी ियार िोिाांना प्रत्यि
पहिली आहि एक छोटेसे र्स्त्रिी ियार के ले. खपू छान अनभु र् िोिा िो... रे िीिधागा र्ापरून ियार के लेल्या
हर्हर्ध र््िू हर्क्रीला िोत्या. र््िू हर्कि घेिानां ा हकिी घासाघीस करायची याची आम्िाला कल्पना नव्ििी
त्यािळ
ु े थोडी र्फसर्िक
ू झाली. नांिर कळले हक इथे िोठ्या बाजारािसध्ु धा प्रचांड बागेहनांग करार्े लागिे.
बागेहनांग हकिी असार्े... ..दक
ु न हकांिि साांहगिलीिर आपि २ यआ
ु न िी हकांिि साांगायची
ु ानदाराने १० यआ
आहि अखेर त्याच हकििीि र््िू हर्कि घेिा येिे. त्याांच्या प्रिािेच आिच्या भारिािपि हर्हर्ध प्रकारचे
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छान रे िीि ियार िोिे असे आम्िी साांगनू िी त्यार्र त्याचां ा र्फारसा हर्श्वासच बसि नव्ििा. आम्िी थोडीर्फारहकरकोळ खरे दी के ली आहि परिीच्या र्ाटेला लागलो.आजचे साईट सीइगां सांपले. एक गोष्ट प्रकर्ााने
जािर्ली िी म्ििजे सगळीकडे, दक
ु ी- बायकाच कािाि व्यग्र िोत्या. िल
ु े- परुु र्
ु ानाि, बाजाराि बिुदा िल
अगदी किी...चीनी िािसां, परुु र् नेिके कोििे काि करिाि िा प्रश् िला सिि पडि िोिा. असो... .
आम्िी िॉटेलर्र परिलो आहि आिच्या ‘िो’ ची सरुु र्ि झाली. म्ििजे असां हक आिच्या टूरऑपरे टर
बरोबर िोिाऱ्या पढु ील हदर्साच्या साईट सीइगां च्या चचाा- बोलिी ज्याला आम्िी गििीने ‘िो’ असे म्ििि
अस.ू या टूरर्ाल्या िल
ु ी खपू च हबनधा्ि आहि आक्रिक र्ाटल्या. रात्ी ११-१२ पयांि त्या त्याांच्या
कािाहनहित्त बािेर असि. टीना िी त्याांची टूर िेनेजर िोिी. हिच्यािी खपू कार्थयाकुट करार्ा लागि असे
आहि त्याचे िख्ु य कारि म्ििजे हिचे इग्रां जीचे अज्ञान. परांिु त्या सर्ाच िल
ु ी आर् असा आिि हक
िम्ु िालाच कळि नािी िी काय बोलिेय िे... ..िी आहि िीन कधी त्या सभां ार्िाि भाग घेि असू अथर्ा
कधी नसु िेच श्रोिे (आहि सभां ार्ि कसले िे, नसु त्याच खािाखिु ा..). आिची बोलिी हर्फ्कटली त्यािळ
ु े
रात्ी १० र्ाजिा हिच्या सारखीच आिखी एक टीना येऊन आिचे डीपोझीट परि करून जािार असे ठरले.
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िे सर्ा झाल्यार्र आम्िी जरा चक्कर टाकायला बािेर पडलो. आम्िाला १० र्ाजिा परि यायचे िोिे. बोलिी
हर्फसकटण्याचे िित्त्र्ाचे कारि म्ििजे या टूर कांपनीने आम्िाला कोित्यािी प्रकारची कागदपत् हदली नव्ििी
आहि आम्िी त्यासाठी आग्रिी िोिो. बेहजांग िधली िी सांध्याकाळची चक्कर खास झाली. आम्िाला
सीिकाडा घ्यायचे िोिे. सगळीकडे भार्ेचा िोssssठठा प्रश् िोिा. आिचे िॉटेल िसे िोठ्या र्त्यार्र िोिे.
परांिु हिथे िािसां र्फुटपाथर्र र््िू हर्किाांना, पथारी टाकून झोपिाांना हदसली. लिान टपऱ्यापि िोत्या. एक
टेबल आहि चार खच्ु याा टाकून िािसां कािीिरी खाि िोिी. ISD/ STD अिा पाट्या नव्ित्या, सायबर
के र्फे नव्ििे... अखेर एक टपरी हदसली. त्याच्याकडे ररर्फील सबां धां ी हर्चारले. त्याने आम्िाला काडा दाखर्ले,
आम्िी िो म्ििालो, त्याने िाझ्या र्फोन िध्ये िे काडा टाकले नांबर हिळाला, हि्ड कॉल देऊन झाले... आहि
िो जा्ि पैसे िागायला लागला.. का िे आम्िाला कळेना...आहि िो काय बोलि िोिा िेिी आम्िाला
कळेना... आम्िी छापील हकििीर्र अडून िोिो. कॅ ल्क्यल
ु ेटर र्रील आकड्याखेरीज त्याला आहि
आम्िाला कािीच कळि नव्ििे. काडा िर आिच्या र्फोन िध्ये िोिे. बघ्याचां ी गदी जिायला लागली. लोकां
आिच्याकडे हर्हचत् नजरे ने पािायला लागली. िेव्िढ्याि एक िल
ु गी जिू आिच्या िदिीला धार्नू आली.
हिला थोडेर्फार इग्रां जी येि िोिे असे आम्िाला र्ाटले पि िे आम्िाला आहि दक
ु ानदाराला कळेल इिके
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नव्ििे. अखेर आम्िी र्फोन िधील काडा काढून परि हदले आहि जा्ि गदी आहि गोंधळ िोण्यापर्ू ीच हिथनू
हनघालो... १० र्ाजिा िी टूरर्ाली बाई येिार िोिी... १० र्ाजिा िी आली. हिचे नार्िी टीना िोिे...िे
नार् र्फार लोकहप्रय असार्े..िी टीना त्या टीना पेिा जा्ि सिजिू दार िोिी आहि हिला थोडे जा्ि इग्रां जी
कळि िोिे... िेर्टी काय टूर कांपनीला पि आिची गरज िोिीच हक...अखेर सौदा पटला,,,म्ििजे , पैसे,
हकिी हठकािे पिायची, र्ेळ, परि कुठे सोडिार या पैकी बराचश्या गोष्टींर्र एकिि झाले आहि आिचा
बेहजांग िधील दसु रा हदर्स आम्िाला िर्ािसा िोिार अिी हचन्सिे हदसू लागली. उद्याच्या गाडीचा नांबर,
गाईड, हिचे नार् या सर्ा गोष्टी आम्िाला हिळाल्या. आम्िी खाऊन िािां हचत्ताने झोपलो.
२२ जल
ु ै २००७ - सकाळी ८:३० र्ाजिा, िनसोक्त ब्रेकर्फा्ट करून आम्िी आिची गाईड ’िेन’ ची
र्ाट पिाि थाांबलो िोिो. िॉटेल चाांगलेच िोिे. नार् िोिे ‘यझु ीय’ू . इथल्या बिुिेक गाईड्स इग्रां जी नार्े घेिाि.
जगभरािनू पयाटक येिाि, त्यािळ
ु े त्यानां ा ओळखीची, सर्यीची, जर्ळची र्ाटिील अिी नार्े त्या धारि
करिाि. बदलिाऱ्या पररह्थिीबरोबर बदलिारी िािसां िळ
ु ाि अडेल नसिाि असे र्ाटिे. िेन िोिी
जर्ळपास हििीची, लग्न झालेली... नर्रा MR िोिा असे म्ििाली. ििी र्ागायला जर्ाबदार, चाांगली
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िोिी, इग्रां जी पि बर्यापैकी बोलि िोिी. म्ििजे चू पेिा खपू च चागां ले...इहििास पि िाहिि िोिा, आपि
गाईड आिोि याची सिि जािीर् असलेली... हसनीटूरची व्यर््था िात् चाांगली िोिी. छान िोंडा ए. सी.
गाडी, लांच ची व्यर््थािी उत्ति, गाईडिी चाांगली, ठरलेली सर्ा हठकािां दाखहर्िार... असा कालचा अनभु र्
िोिा. िात् कोििेिी कागदपत् देण्याची टाळाटाळ िी र्ाईट खोड िोिी... असो... आज आम्िी प्रथि ‘टेम्पल
ऑर्फ िेर्न’ पािायला हनघालो िोिो.
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हिगां राजर्ट काळािील िे हठकाि. िींग आहि क्र्ींग राजर्टीिील राजे चाांगले हपक यार्े म्ििनू प्राथाना
करण्यासाठी येथे येि असि. िे हठकाि यनु े्कोचे जागहिक र्ारसा ्थळ आिे. पररसर खपू िोठा िोिा. िेथे
आिे एक बळी देण्यासाठीचा सांगिरर्री चबिु रा. देर्ाला सांिष्टु करण्यासाठी बोकड, घोडा अिा प्राण्याांचा
बळी हदला जाि असे. येथील बाांधकािाि ९ िा आकडा आपल्याला सिि हदसिो. म्ििजे असे हक
चबिु ऱ्याच्या हजन्सयाचे हजने ९-९ पाहिऱ्याचे, प्रत्येक हजन्सयाच्या ९ र्फरश्या र्ाढि जािाि. इिके जनु े बाांधकाि
असनू िी र्फरश्या आजिी सलग आिेि. चबिु ऱ्याला छप्पर नािी. त्याच्या िध्यार्र उभे रािून कािी
िब्दोच्चार के ल्यास िो परि ्पष्टपिे आपल्याकडेच येिो. त्या िध्यार्र उभां रािण्यासाठी लोकाचां ी इिकी
गदी िोिी हक आम्िी िध्यापयांि पोिोचू िकलो नािी. चबिु ऱ्याच्या पढु े आिखी एक देऊळ आिे. त्याच्या
हभांिीलगि उभां रािून िळूच बोललां िर कािी अांिरार्रच हभांिीलगि उभ्या असलेल्या िािसाला िे ्पष्ट ऐकू
येि.ां िा प्रयोग िात् आम्िी करून पहिला. आपल्याकडील गोलघम्ु िटा प्रिािेच िा एक कुजबजु िा अधागोल
आिे. त्या पररसराि सगळीकडे अनेक प्रकारची झाडे आिेि. त्यािील एक सायप्रस र्ृि असा हदसिो जसा
अनेक रेगन्सस एकत् आलेि. त्याकडे पािि राहिले हक िे खरच एकिेकाांिी खेळिाि हक काय असे र्ाटिे.
िे झाड म्ििे ५०० र्र्े जनु े आिे अिी िाहििी हदली आिे.
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त्यानिां र आिखी एक र्ा्िू पािीली. एक िोठा िॉल िोिा. आििध्ये बरे च लाल रांगाचे खाांब िोिे,
कािी िोठे , कािी लिान. आि जाण्याची परर्ानगी नव्ििी. आििधील गोष्टी नीट हदसि देखील नव्ित्या.
त्यानांिर दीसली हिगां घराण्यािील राजाांची थडगी. आजबू ाजल
ू ा अनेक डोंगर िोिे. पररसर अहििय प्रसन्सन
र्ाटि िोिा. एकूि १३ राजाांची थडगी या पररसराि आिेि. आसपासच्या टेकड्याांना ‘हिल्स ऑर्फ
लोन्सजीहर्टी’ असे म्िििाि. जेथे सम्राटाचे थडगे आिे िो भाग सांदु र आिे. सगळी थडगी पािून झाले हक
एका किानीर्जा दारािनू बािेर पडायचे. कल्पना अिी आिे हक आपि र्ेगळ्या जगाचा र्फेरर्फटका िारून
आलेले असिो, त्यािळ
ु े परि िािसाच्ां या जगाि यायचे आहि त्यासाठी त्या किानीिनू बािेर येिानां ा
प्रत्येकजि ‘ िी परि आलोय’ अिा अथााचे ओरडून साांगि िोिा. आम्िी ्र्िःच्या भार्ेि िे ओरडून
साांहगिले. थडग्यािध्ये राजाचे दाहगने, कपडे, आहि इिर र््िांचू े प्रदिान आिे. आपल्या कोल्िापरू च्या
ििाराजाचां ा राजर्ाडा आिे िसेच कािीसे. िेथनू आम्िी जेड र्फेंक्टरी पािायला गेलो. खरे म्ििजे एक िोठे
दक
ु ानच िोिे िे. चीनी लोकानां ा जेड ( िररिििी) चे र्फार र्ेड असार्े असे हदसिे. पिु ळे, भाांडी, दाहगने र्गेरे
र््िू हर्कायला िोत्या.जेड हर्र्यीची िाहििी साांहगिली जाि िोिी.जेड चे िित्र् और्धाांिध्ये सध्ु धा आिे
असेिी साांहगिले गेले. जेड र्फक्त हिरर्ाच असिो असे नािी िर िो अनेक छटाांचा असू िकिो. िेथील अनेक
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र््िांसू ोबि एक कौटुांहबक सख
ु ाचा चेंडू देखील दाखहर्ला जाई. त्याला बॉल ऑर्फ िहपनेस असे म्ििि.
एकाि एक घािलेले साि चेंडू आहि कौटुांहबक सौख्य याचां काय सांबांध िे िला आजिी कळलेले नािी.
असो. खपू गोष्टी िोत्या, चाांगल्यािी िोत्या आहि ििागिी िोत्या... आम्िी सोडून र्फारसे हगऱ्िाईक नव्ििेच...
खरा जेड आहि बनार्ट जेड यािील र्फरक कसा ओळखायचा िे सध्ु धा त्याांनी दाखहर्ले. काचेर्र ओरखडा
काढेल िो खरा जेड. या दक
ु ीच िोत्या. एव्िाना आम्िाला बागेहनांगचे िांत् सगळीकडेच
ु ानाि पि सगळ्या िल
लागू िोिे िे सिजले िोिे. िानेर्रून, डोक्यार्रून हर्फरहर्ण्यासाठी जेड चे एक यांत् आम्िाला घ्यायचे िोिे
परांिु हकििीिध्ये हर्फसकटल. एरर्ी सगळ्या िल
ु ी हगिााईक नसल्यािळ
ु े नसु त्या गप्पा िारीि बसलेल्या
िोत्या. आम्िी अगदी हकरकोळ खरे दी के ली आहि बािेर पडलो. आिा आिची गाडी हनघाली चीनची
जगप्रहसध्ध हभांि पािायला. आिखी एक गोष्ट लिाि आली िी म्ििजे बऱ्याचिा लोकाांकडे बाटलीि िबाल
चिा भरलेला असिो आहि िे सिि िो पीि असिाि. साध पािी हपिच नािीि हक काय कोिास ठाऊक.
आम्िी िेनला (आिची आजची गाईड) हटकली हदली िोिी. हिने िी लार्नू पि घेिली. छान हदसि िोिी,
म्ििाली घरी जाईपयांि ििीच ठे र्ीन.
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चीनची हभांि आम्िी ‘बदाहलांग’ या हठकािािून पाहिली.
इिके हदर्स नसु िी ऐकलेली, प्ु िकाि, हचत्ाि पाहिलेली,
जगािील एक आिया ठरलेली हभांि प्रत्यि पािायला हिळिर या
हर्चारानेच आम्िी खपू उत्सािाि िोिो. चीनच्या सर्ा
कागदपत्ाांर्र असलेली िी चीनची हनिािी आज आम्िी प्रत्यि
पाििार िोिो इिकच नव्िे िर आम्िाला त्यार्रून चालण्याची
सधां ी हिळिार िोिी. आसपास डोंगर, झाडी आहि अगदी
चढायला सरुु र्ाि करे पयांि हर्हर्ध र््िू हर्किाऱ्या दक
ु ानाांची
असलेली साथ. गाडीिनू उिरिा उिरिाच किाकका ि असा
हसकाडा या कीटकाचां ा आर्ाज. आर्ाज इिका कका श्य पि
कीटक हदसि िात् नािी.
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इन आहि िीन गाईड बरोबर
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चीनची िी हभांि साधारि २३०० र्र्ा जनु ी आिे. असे म्िििाि हक िी हभांि बाांधिाांना ४ लाख िािसाांचा
िृत्यू झाला आहि त्यािील अनेकाांना िेथचे दर्फन करण्याि आले असा सिज आिे. हकत्येक र्र्े अनेक
राजर्टी आहि राजाांनी िी हभांि बाांधण्याचे काि िािी घेिले िोिे. सर्ा राजर्टींनी खचा के लेला हभांि
बाांधण्यासाठीचा काळ एकत् के ला िर िो २०-२२ ििकां इिका िोईल आहि सर्ा हभांिींची लाांबी एकत् के ली
िर िी १२,००० हक िी इिकी िोईल..अगदी अलीकडील हिांग राजर्टीने साधारि ६००० हक िी हभांि
बाांधण्यासाठी २५० र्र्ा खचा के ली. चीनर्र राज्य करिाऱ्या प्रत्येक राजाने उत्तरे कडून िोिाऱ्या परकीय
्र्ाऱ्या रोखण्यासाठी िळ
ु ाि िी हभिां बाधां ली. या हभिां ीला जर्ळ जर्ळ २५,००० बरुु ज आिेि. असे निदू
आिे हक १९६६ साली झालेल्या साां्कृ हिक क्राांिीच्यार्ेळी या हभांिीची खपू नासधसू झाली. लोकाांनी हचरे
उखडून नेले परांिु त्यानांिर, िाओच्या िृत्यनु ांिर परु ाित्र् खात्याने या हभांिीला पनु रुज्जीहर्ि के लां. िी हभांि
पर्ािार्ां रून जाि असल्याने सरुु र्ािीचा कािी भाग सपाट असला िरी निां र बऱ्याच पायऱ्या चढाव्या
लागिाि. पायऱ्या उांच उांच आिेि. हभांि रुांद आहि िजबिू आिे. दोन्सिी बाजांनू ा रे हलांग आिे. आजबू ाजल
ू ा
सायप्रस र्ृि आहि हसकाडाचा कका श्य गजर. पायऱ्या उांच असल्याने दिछाक िोि िोिी. आम्िी दीड
बरू
ु जाइिकी उांची गाठली. बरू
ु जा र्रून हदसिारां दृश्य कधीच हर्सरिा येिार नािी. िख्ु य म्ििजे िी हभांि
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हकिी प्रचांड आिे याचा अदां ाज उांचीर्रून येिो आहि चहकि व्िायला िोिां. इसर्ीसनपर्ू ा चार ििकां या
हभांिीच्या बाधां कािाला सरुु र्ाि झाली असे म्िििाि..
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हभांि चढायला सरुु र्ाि करण्याच्या जागी एक सांगिरर्री उांच असा दगड आिे त्यार्र चीनी भार्ेि
कािीिरी हलहिलां आिे. सर्ाजि त्या दगडासिोर उभे रािून र्फोटो काढून घेि िोिी. आम्िी सुध्धा र्फोटो
काढला. आहि काय हलहिले आिे िे हर्चारण्यासाठी योग्य िािसाच्या िोधाि िोिो. आिच्या गाईडला
हर्चरले ...खपू प्रयासानांिर आम्िाला कळले हक त्या दगडार्र हलहिले आिे ‘ I have made it’... ...िी
िे के लांय, िी िी हभांि चढलोय... अिा अथााने... आिची आजची गाईड ििी बऱ्यापैकी इग्रां जी बोलि
िोिी...हिला भार्ा सिजििी िोिी. हिच्यािी थोड्यार्फार गप्पा िोऊ िकल्या. इिर चीनी लोकाांप्रिािे हिला
सध्ु धा आपल्या देिाचा प्रचडां अहभिान िोिा, आहि नर्ीन सिजनू घेण्याची इच्छा सध्ु धा िोिी. हिच्या
म्ििण्याप्रिािे नर्रा- बायको आहि एकच िल
ु – असे असिे इथले कुटुांब. राजेिािी, राजा, राजधरािे या
गोष्टींचा इिका पगडा आिे प्रजेर्र हक कुटुांबािील त्या एकुलत्या िल
ु ाला ‘हलटल एम्परर’ असे सांबोधले
जािे. कुटुांब एकसधां राहिले पाहिजे असे हिचे िि. परांिु अलीकडे घट्र्फोटाचे प्रिाि र्ाढले आिे असेहि िी
म्ििाली. एक बरुु ज पार करून र्र चढिाांना खरोखरीच दिायला झाले. एके हठकािी आम्िी हिथनू परि िागे
हर्फरण्याचा हनिाय घेिला आहि पायऱ्या उिरू लागलो. अनेक लिान िल
ु ां, र्य्क िािसां, कडेर्र िल
ु
असलेल्या हस्त्रया, अिी अनेक र्योगटािील िािसां हभांि चढि िोिी. प्रत्येकासाठीच हभांि चढिे, हभिां ीर्रून
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चालिे िे अहर््िरिीय असेच िोिे. देि हर्देिािील पयाटक िरु ळक असले िरी गदी चीनी लोकाचां ीच िोिी.
आम्िी उिरून खाली आलो. सगळीकडे दक
ु ानाांची गदी, प्रचांड बागेहनांग आहि चीनी लोकाचां ीच
झांबु ड...थोडीर्फार छोटी खरे दी करून आम्िी गाडीि येऊन बसलो. भक
ू सपाटून लागली िोिी आहि आम्िी
आिच्या टूरर्ाल्याने ठरहर्लेल्या िॉटेलकडे हनघालो. िाकािारी जेर्ि म्ििजे अनेक भाज्या, कॉना,
ििरुम्स, बटाटा चीप्स, आहि या सगळ्यार्र हसरप, उकड्या िाांदळ
ु ाचा भाि, आहि बरोबर ‘चा’ , थांडपेय...
. सपू म्ििजे काय? आहि िे त्याच्ां याकडे हिळिे का? िे िात् आम्िी त्याांना िेर्टपयांि हर्चारू िकलो नािी..
इिकी र्ाईट पररह्थिी सर्ां ाद साधण्याची...भक
ू लागलीच िोिी त्यािळ
ु े जे सिोर आले त्यार्र िार् िारला.
जेर्िानांिर आम्िाला ‘ क्लोईझोन’ म्ििजे हर्हर्ध धाि,ू काच याची भाांडी, ज्यार्र सांदु र कलाकुसर के लेली
असे, बनिाऱ्या कारखान्सयाला भेट द्यायची िोिी. बेहजांग िध्ये या कलेची सरुु र्ाि यआ
ु न राजाच्या काळाि
झाली. त्या र्ेळेपासनू चीनिध्ये यआ
ु न िे चलन चालिे. िींग राजर्टीि सध्ु धा िी कला हदसनू येिे. त्यार्ेळी
के र्ळ राजघराण्यािच क्लोईझोनचा र्ापर िोि असार्ा.उच्चभृपिाचे लिि जि.ू नांिर िात् िी कला जगभर
पसरलेली हदसनू येिे. आि हिरल्या हिरल्या आम्िाला एक क्टिर सहर्ास काडा हदले. या जागेचे नार् िोिे
चाांगहपांग... िाांब्याच्या भाांड्याांचे, इिर र््िांचु े ढीग िोिे.
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कािाि व्य्ि असलेले कलाकार
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इथे पि कािाला सगळ्या िल
ु ीच... ्र्िःच्या कािाि िग्न. िाांब्याची बारीक िार करून िी िबाल ग्लनू े
हर्हर्ध हडझाईनिध्ये भाांड्यार्ां र हचकटर्ायचे अहििय नाजक
ू असे काि िोिे िे. त्या हडझाईनिध्ये िग िबाल
रांग भरले जाि. िो रांग हडझाईनभर एकसारखा पसरार्ा यासाठी िग िी भाांडी भट्टीि घािली जाि. भट्टीिनू
बिर काढून पन्सु िा रांग नीट करायचा असे साधारि ६-७ र्ेळा चाले. यािळ
ु े िाांब्याच्या िारे ची उांची आहि रांग
िे एकजीर् िोि असि. अहििय सांदु र, नाजक
ू र्फुलदाण्या, बाांगड्या, िाळ, भाांडी, अिा अनेक सबु क र््िू
आम्िाला पािायला हिळाल्या. आम्िी थोडीर्फार खरे दी के ली आहि बािेर पडलो. आिा आजच्या
हदर्सािील िेर्टचे हठकाि िोिे ‘ चायनीज िेहडहसन आहि ररसचा सेंटर’. हबल्डींग चागां ली िोिी. खास
पयाटकाांना आकहर्ाि करण्यासाठी अनेक गोष्टी के ल्या िोत्या. आम्िाला एका खोलीि बसायला साांहगिले.
आहि िग एका डॉक्टरने(?) आिचा िाबा घेिला. िला भोंदबू ाबाकडे आलो आिोि असे र्ाटले. िरीरािील
अगदी सािान्सय आहि जजु बी गोष्टी एका चाटाद्वारे साहां गिल्या. म्ििजे ििु चे हलर्र, िाटा, हकडनी कुठे आिेि
र्गेरे..िनािल्या िनाि िला िसू येि िोिे. िम्ु िी या र्याि किी आहि कोििी काळजी घ्यायला पाहिजे
र्गेरे साांहगिले आहि कािी और्धे आहि त्याांच्या भरिसाठ हकििीिी साांहगिल्या... सगळे जनरल ...
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कोिीिी सागां ू िके ल असे... िे सगळे बोगसपिाकडे झक
ु िारे ... राग येिारे ... िी कसाबसा राग आर्रला.
जजु बी गोड बोलनू , आम्िाला और्धे नकोि असे साांगनू आम्िी अिरिः हिथनू सटकलो.
आिची िाघां ाईची फ्लाईट सध्ां याकाळची िोिी. ‘िेन’ ( आिची गाईड) ने आम्िाला बेहजगां एयरपोटाला
चेक इन पयांि सोडायचे असे ठरले िोिे. आम्िी जेव्िा बेहजांगला आलो िेव्िा अधां ार झाला िोिा, आहि
आम्िाला एयरपोटा नीट बघिा आला नव्ििा. आत्ता आम्िाला िो चाांगल्या प्रकारे पाििा आला. आम्िी
कािी यआ
ु न िोजनू हिथेच कॉर्फी प्यायलो. िेन ने आम्िाला चेक इन के ले ( कारि आिच्या कडे कािीच
पेपसा नव्ििे) आहि िी गेली. हिला आम्िी एक हसल्कचा ्कार्फा भेट म्ििनू हदला.. फ्लाईट येईपयांि हनर्ाांि
गप्पा िारल्या..आिा िाांघाईला र्फोन लार्ण्याचे प्रयत्न सरुु के ले. आिच्या साठी िेनला २ िास थाांबार्े
लागले िोिे. रहर्र्ार िोिा. हिचा नर्रा घरी िोिा, परांिु आिचा आहि हिचािी नाईलाज िोिा. चीन िधील
िरुि- िरुिी, त्याच
ां े लग्नाबद्दलचे हर्चार, हपढ्याच्ां या हर्चारािील अिां र, अिा अनेक हर्र्यार्ां र आम्िी
बोललो. हिने सकाळी लार्लेली हटकली नर्ऱ्याला दाखर्नू िगच काढिार असे म्ििाली. हिच्या म्ििण्या
प्रिािे िल्ली िल
ु ी र्फार आक्रिक आहि िक्काने िागिी करिाऱ्या झाल्या आिेि. परांिु नोकरी हनहित्त लिान
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गार्ािनू बेहजगां िध्ये येिाि आहि िरर्नू जािाि... कुटुांबापासनू लाांब राििाि, लिान जागेिध्ये राििाि,
आहि हिळेल िे काि करिाि. बेहजांग िध्ये जागाांचे भार् आकािाला हभडलेले त्यािळ
ु े नोकरी, पैसा, िो
घरी पाठर्िे, जा्ि पैिासाठी जा्ि काि करण्याची त्याचां ी ियारी असिे. खपू हर्चार करिारी िोिी िेन...िी
गेल्यार्र आम्िी अखेर ठरलेल्या गेटपािी येऊन बसलो. बेहजांग ला बाय - बाय के ले. िाांघाई पयांिचा दोन अडीच िासाांचा प्रर्ास...प्रर्ास बरा झाला. देिाांिगाि प्रर्ास थोडासा र्ेगळा र्ाटला. आम्िी िाांघाईला
पोचण्यास उत्सक
ु िोिो. २२ जल
ु ैला रात्ी ८:३० – ९:०० च्या सिु ारास आम्िी पोचलो. इहिग्रेिनची भानगड
नव्ििी. आिचे र्फोन लार्ण्याचे प्रयत्न सर्फल झाले आहि हसनोटुसाने गाईड पाठहर्ण्याची व्यर््था के ली
िोिी. आम्िी १० हिहनटाि बािेर पडलो िर आिच्या नार्ाचा र्फलक घेऊन ‘पौला’ उभीच िोिी. नकटी,
गोरी, िोठा चष्ट्िा, िोटा आहि टी िटा घािलेली पौंला प्रथिदिानी र्फारिी सांर्दे निील र्ाटली नािी.
असो...िोंडा गाडीिनू आम्िी आिच्या िाराक
ां ीि िॉटेलकडे हनघालो. आम्िी आिच्या खोल्याचां ा िाबा
घेिला आहि उद्याची र्ेळ ठरर्नू पौलाने आिचा हनरोप घेिला. हर्िानाि खािे िसे झाले िोिे पि िरीिी
थोडे खाऊन आहि चिा कॉर्फी घेऊन आम्िी झोपेच्या आधीन झालो. िाांघायचा एयरपोटा सांदु र आहि
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झगिगीि िोिा. आिच्या िॉटेल चे नार् िोिे ‘गांग िॉांग’. इटां रनेटची सोय असलेले ि्ि िोिे िॉटेल... झोप
पि ि्ि लागली. आम्िी िोिो २५ व्या िजल्यार्र... . हिथनू हदसिारे िाांघाई पािायला छान र्ाटि िोिे.
सकाळी सगळे उरकून आम्िी ब्रेकर्फा्ट करण्यासाठी डायहनगां एररयाि गेलो. २३ जल
ु ै २००७ ...
.सकाळी साडे आठची र्ेळ हदली िोिी गाईडला. ब्रेकर्फा्ट अगदी चारीठार् िोिा...पोट भरून लाउांजिध्ये
येऊन बसलो. िाांघायची िान र्ेगळी िोिी. िाांघायचा अथा “sail together”. सगळे कसे जागच्या जागी
िोिे. आज आम्िी ‘व्िू झान’ या हठकािी जािार िोिो. साधारि २ िासाचां ा प्रर्ास िोिा. आिची गाडी,
आम्िी आहि पौला. गाडीिनू र्त्याकडे पाििाांना सारखे िनाि येि िोिे, आपली िांबु ई िोऊ िके ल का
कधी िाांघाय? इिकी ्र्च्छ, आखीर् आहि नेटकी? हर्चार िनाि येिा येिाच नािीसा झाला.आपले
िासक, इथले िासन, िोहसक प्रजा, रोज िांबु ईकडे येिारे िािसाांचे लोंढे, र्ैहर्ध्यपिू ा िािसां, आपली
लोकिािी, आहि राजकीय इच्छािक्ती अिा अनेक गोष्टी. गेल्या २५-३० र्र्ााि िाघां ायचा झालेला
कायापालट िा एक र््िपु ाठच म्ििार्ा लागेल. अखेर िांबु ईला िाांघाय सारखे पािण्याचा नाद िी सोडून
हदला.जस जसे आम्िी ििराच्या गजबजाटापासनू लाांब जाि िोिो िस िसे घराचां ी उांची किी किी िोि
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िोिी. िायर्ेच्या दोन्सिी बाजसू २-३ िाजली इिारिी, प्रत्येक इिारिीर्र सोलर पॅनेल्स... प्रर्ास अगदी
सख
ु कर... २ िासाांच्या प्रर्ासाि ६ र्ेळा टोल भरला. सहु र्धा िर्ी िर त्याची हकांिििी िोजायलाच िर्ी ना?
अखेर आम्िी व्िू झान ला पोचलो. व्िू झान येथे चीन िधील
एखादे कािी ििकापर्ू ीचे गार् कसे असेल िे दाखर्ले आिे. िे
गार्ाचे प्रदिान २००० साली लोकाांसाठी खल
ु ां झालां. गार्ाि हर्हर्ध
प्रकारची काि किी िोि िोिी, त्यार्ेळची घरां,लोकां, त्याचां े लग्न
सिारांभ, उद्योगधदां ,े हपकां, लायब्ररी, डी्टीलरी, िाििाग, िाळा,
आहि असेच बरे च कािी. इथे सध्ु धा पयाटकाांपेिा ्थाहनक
लोकाांची गदी जा्ि हदसि िोिी. आिचे हदसिे, आिचे कपडे,
साडी, रेस र्गेरे त्याच्ां या साठी नर्ीनच िोिे. कािींनी आिच्या
बरोबर र्फोटोिी काढून घेिले. उन िात् खपू िोिे. आम्िी पि ३ िास
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हर्फरून दिलो िोिो.िाकािारी जेर्ि घेण्यासाठी आिच्या टूर
कांपनीने ठरर्लेल्या िॉटेलिध्ये गेलो.
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पन्सु िा िेच..िाकािारी जेर्ि म्ििजे हसरप िधील भाज्या, िक्याचे दािे, बटाट्याचे काप, त्याांचा िबाल
चिा, आहि जाड उकडा िादां ळ
ु ाचा भाि... िाांदळ
ू गोड िोिा...पोट छान भरले. जेर्ि उरकून आम्िी लेदर
िाके ट िध्ये गेलो. ५-६ िजली प्रचांड असे िे िाके ट र्फक्त लेदरचे िोिे. बेग्स, पाकीट, पसेस, पट्टे, जेकेटस,
चपला, बटू , असे बरे च कािी...िी जागा लेदर, लाकडाच्या र्फेकटरी, आहि लीकसा यासाठी प्रहसध्ध आिे.
इथेपि आम्िी थोडी खरे दी के ली आहि दोन िास परिीचा प्रर्ास करून आम्िी िॉटेलर्र परिलो. आज त्या
िानाने आम्िी लर्कर परिलो िोि. पौंला ने क्रुझ र्र जािार का असे हर्चारले अथााि त्याचा चाजा र्ेगळा.
आम्िी क्रुझर्र जायचे ठरहर्ले. रात्ीच्या र्ेळी िाघां ाय खपु छान हदसि.ां पैिाचा झगिगाट, र्रून हदसिारी
सबु त्ता, आहि सौंदया िे सगळां एकत् पािायचां म्ििजे क्रुझची सर्फर िर करायलाच िर्ी. आम्िी िासाभराि
ियार रािार्े असे ठरले. पौंला पन्सु िा ७ र्ाजिा िजार झाली. आम्िी हनघालो. क्रुझसाठीचां हिकीट
काढण्यासाठी आम्िाला एके हठकािी रागां ेि उभे करून िी नािीिी झाली. िा यागां त्से नदीर्रील क्रुझ. खपू
गदी िोिी, पि बरीचिी ्थाहनक लोक. पन्सु िा एकदा प्रकर्ााने जािर्लेली गोष्ट म्ििजे टूरर्ट िसे किीच.
हिकीट घेऊन आम्िी क्रुझ र्र पोचलो. बोट छान िोिी. हजना चढून आम्िी पहिल्या िजल्यार्र गेलो.
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िाांघाय
डोळ्याांचां पारिां हर्फटलां... चिचििी िायानगरी िाघां ाय. उांच इिारिी आहि सर्ााि सांदु र हदसिारा
टी.व्िी टॉर्र- िाघां ाय येथील एक आकर्ाि. एक िेलाटी बाध्ां याची इिारि. र्र एक गोलाकार आहि पन्सु िा
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हनिळ
ु ि िोि जािार टोक. िाांघायची सीग्नेचर... .जिू कािी हिरे जडीि र्ा्ि.ू त्याच्या जर्ळच िाांघ्रीला िे
िॉटेल. अनेक िोठ्या कांपन्सयाांच्या इिारिी.
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टी.व्िी. टॉर्र र्रून पि िाांघाय बघण्याची सोय आिे. आम्िी िात् क्रुझ र्रूनच िाघां ायचांिे रात्ीचां रूप
डोळ्याि साठर्लां. अिेररके चे राष्ट्राध्यक्ष्य बील हक्लांटन म्ििे या िाांघ्रीला िॉटेलिध्ये राहिले िोिे. ५०
हिहनटाचा क्रुझ िोिा. अहििय सांदु र असे दृश्य... कायि ्िरिाि रािील. आम्िी क्रुझ सांपर्नू रात्ी ९ ला
िॉटेल र्र परिलो. आजच्या सांपिू ा हदर्साच्या प्रर्ासाि आिची पौंलािी चाांगली ओळख झाली िोिी. हिने
आम्िाला चीनी भार्ेिील कािी जजु बी िब्द हिकर्ले, जसे ‘श्ये श्ये’ म्ििजे आभार... आहि ‘नी
िार्’म्ििजे िलो... आिखीहि कािी िब्द... डायरीि हलिून घेिले सगळे.. िब्दाांची उजळिी करि आम्िी
िॉटेलर्र पोचलो. थोडे जेर्लो आहि फ्रुट डीि खार्नू आम्िी झोपलो. दसु ऱ्या हदर्िी जरा उहिरा हनघायचे
िोिे...२५ व्या िजल्यार्रील त्या छानिा थांडगार खोलीि कधी झोप लागली िे कळलेच नािी. सकाळी
बरोबर ९ र्ाजिा ब्रेकर्फा्ट उरकून आम्िी पौंलाची र्ाट पािि थाांबलो िोिो.
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आज २४ जल
ु ै २००७. गाडी घेऊन पौंला र्ेळेर्र आली. आज
आम्िाला ‘िॉांग झोऊ’ िधील ‘हलांग यीन’ िे देऊळ पािायला जायचे िोिे.
िा भाग पवू ण चीन उपसागराचा आिे आहि त्याला ‘चीनचा ्र्गा’ असे
म्िििाि. सर्ा बाजांनू ी पर्ािराजींनी र्ेढलेले िे हठकाि. र्े्ट लेक िा एक
हक्र्यांगटांग नदीच्या पाण्यािळ
ु े ियार झालेला गोड्यापाण्याचा िलार्
आिे, या िध्ये असांख्य िांहदरे, पागोडा, कृ हत्ि बेटे आहि बागा आिेि. िी
यनु े्कोने जािीर के लेली जागहिक र्ारसा ्थळ आिे. अहििय रम्य, सन्सु दर
असे लेन्सड्के प, एक छान हर्कहसि के लेले पयाटन ्थळ. पार्लोपार्ली
पयाटकाांसाठी दक
ु ाने असनू िी सगळीकडे ्र्च्छिा, सिज सापडिारी
आहि ्र्च्छ अिी प्रसाधनगृि.े
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आधी म्िटल्याप्रिािे िाांघायपासनू िायर्े ने बािेर पडले हक छोटी २-३ िाजली घरे हदसू लागिाि.
घराांर्रील कौलाांर्र र्ाटर प्रहू र्फांगसाठी र्ापरलेल्या इपॉकसी िळ
ु े चकाकिारी छि. िोंग झो िे हठकाि
पयाटकाांसाठी खास हर्कहसि के ले आिे. या िोठ्या िलार्ािध्ये दोन हिरर्ीगार बेट आिेि. िेथे एक बद्ध
ु ाचे
देऊळ आिे, एक िटु का पल
ू आिे आहि त्याच्यािी हनगडीि प्रचहलि एक कथा. १९९७ साली अिेररके चे
राष्ट्राध्यि हक्लांटन या हठकािी आले िोिे. येथील रॅगन टी, र्ाईन आहि लेदर प्रहसध्द आिे. िळ्याचां सन्सु दर
रूप बोटीर्रून िनाि साठर्िाांना िीना प्रभू याांच्या प्ु िकाि र्ाचलेली िाहििी आठर्ली. असो. िळां
अहििय सदांु र आिे. एक गोष्ट प्रकर्ााने जािर्ली िी िी हक प्रत्येक गाईड नव्िे प्रत्येक व्यक्ती आपल्या देिाचा
जाज्र्ल्य अहभिान बाळगनू आिे. एम्परर, हर्फहनक्स, रॅगन िे त्याांचे देर् आिेि. देिाहर्र्यीची एकिी उिी
गोष्ट िे ऐकून घेि नािीि. त्यािळ
ु ेच िळ्याहर्र्यीची खरी िकीगि िे कधीच उलगडि नािीि आहि आपि
‘इहििास असे सागां िो का’ असे र्चारले िर िे त्याकडे सपां िू ा दल
ु ाक्ष्य करिाि. असो... .
लेकच्या पररसराि हसकाडा या कीटकाांचे किाकका श्य सांगीि सरू
ु च िोिे. देर्दार, सार्र, ओक अिी
झाडे आखीर्पिे लार्ली िोिी त्यािळ
ु े सांपिू ा पररसर थांड िोिा. बािेर िात् रखरखीि उन िोिे. एका
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बेटार्रील देर्ळाचा सोन्सयाचा कळस चकाकि िोिा. असे म्िििाि हक त्या गार्ािील लोकाांना कोिीिरी
गरीब असे सांबोधले. िे अपिाना्पद र्ाटून लोकाांनी पैसे गोळा करून प्रयत्नपर्ू ाक देर्ळार्र िा सोन्सयाचा
कळस चढर्ला. िा चीनचा ्र्गा आिा सर्ाांसाठी खल
ु ा झाला आिे. साधारि २००० पासनू पयाटक िळूिळू
चीनकडे र्ळू लागले आिेि. बोट राईड दरम्यान पयाटकाांना िाहििी देण्यासाठी बोटीर्रील गाईड सिि चढ्या
आर्ाजाि चीनी भार्ेि कािीिरी साांगि िोिा. आिच्या सारखे चीनी न कळिारे आम्िी हिघेच िोिो. आिची
गाईड पि ििी इग्रां जीि कच्चीच िोिी. िो काय बोलला आम्िाला कािी कळले नािी. परांिु एक गोष्ट नक्की,
बोटीि चढण्या उिरण्याि कोििीिी गडबड नािी, धक्का बक्ु की नािी... बोटीिील व्यर््था, र्ेळेचे भान,
सगळां हि्िीि... आम्िी बोटीिनू उिरलो आहि एका बद्ध
ु ाच्या देर्ळाि गेलो. लींगयीन िे चीनच्या १०
प्रहसध्द बौध्द िांहदराांपैकी एक आिे.
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soul’s retreat
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िाक्यिनु ी बद्ध
ु ा

83

मला दिसलेला चीन

डॉ. नीदलमा कुलकर्णी

भारिीय हभख्खनू े याला ‘आत्म्याचे िांहदर’ असे नार् हदले. हिथली ििू ी खपू प्रचांड िोठी िोिी.
साक्यिनु ीची िी ििू ी ७५ र्फुटाची आिे. िेथे एक भारिीय साधू येऊन राहिला िोिा म्ििे. त्याची आठर्ि
म्ििनू एक हठकाि आिे. डोंगराि कोरलेल्या बद्ध
ु ाच्या ििू ी सध्ु धा सांदु र आिेि. परांिु प्रत्येक सांदु र हठकाि
पाििाांना आपल्याकडील सदांु र हठकािां नजरे सिोर येिाि. कोरीर् किानीने नटलेली, पेंटीगने सजलेली अनेक
देर्ळ आठर्िाि आहि त्या बरोबर आठर्िे, िी कािी िोजकी हठकािां सोडिा बाकीच्याांची झालेली
दरु र््था. अजांठा – एलोराची प्रकर्ााने आठर्ि झाली. िे सर्ा पाििा पाििा दपु ारचे ३ र्ाजले. जेर्िासाठी
उिीरच झाला िोिा. टूरने ठरहर्लेले आहि इिर िॉटेल्स देखील बदां झाली. पौंला िॉटेलच्या िोधाि गाडी
पळर्ीि िोिी. िळ्याला र्फेऱ्या िारि खपू पेरोल जाळले. अखेर ४ : ३० ला एक िॉटेल सापडले.
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हिथे जेर्लो, चॉप्टीकने जेर्ण्याचा यि्र्ी प्रयोग के ला (हदसिे िेव्िढे अर्घड नािी र्ाटले) आहि
साधारि दोन – अडीच र्फुटार्रून आपल्या कपािध्ये अचक
ू पिे चिा ओििारी िॉटेल िधील िल
ु गी पािून
थक्क व्िायला झाले..असो. िेथील िाके टिध्ये हकरकोळ खरे दी करून लागलो परिीच्या र्ाटेला. ९ च्या
सिु ारास िॉटेलला पोचलो. थोडे ताजे-िर्ाने िोऊन िॉटेल जर्ळच्या र्त्यार्र हर्फरलो. र्फळ घेिली. इथे
बिुदा भारिीय लोकाांना ‘ िाऊ िच’ असे ओळखिाि कारि आपि हकांिि हर्चारिाांना ‘िाऊ िच’ असे
म्िििो. आिची भार्ा आहि र्ेि यािळ
ु े आम्िी एखाद्या दक
ु ानाि हिरलो अथर्ा र्त्यार्रील र्फळाचां ा भार्
हर्चारला िेव्िा अनेक चौकस लोक गोळा झाले. रात्ीच्या १०:३० र्ाजिा सध्ु धा चागां ली १५-२० िािसे
गोळा झाली. िाझी आहि िॅडिची िसनू परु े र्ाट... आजबू ाजच्ू या त्या िािसाांना इग्रां जीचा एक िब्दिी कळि
नव्ििा. िािर्ारे करूनिी कळि नािी. के ल्क्यल
ु ेटर र्र हकििीचा आकडा हलिायचा,नोटा दाखर्ायच्या
आहि बोटानां ी हकिी पाहिजे िे सागां ायचे असे करून अखेर सर्ां ाद साधला जाि िोिा. िॉटेलकडे परििाना
िाांघायच्या या िध्यर्िी हठकािी र्त्यार्र झोपलेली िािसे पािून थोडे आिया र्ाटले. िॉटेलर्र येऊन
र्फलािार के ला आहि झोपलो.
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२५ जल
ु ै २००७ म्ििजे दसु ऱ्या हदर्िी आम्िी जािार िोिो ‘यो - YO गाडान’ येथे. सािान आम्िी
सकाळीच गाडीि टाकले िोिे. यो गाडान िा खपू िोठा िॉहपांग एररया िोिा . आम्िी दोन िास िेथे घालर्ले.
छोटी छोटी पि बऱ्यापैकी खरे दी के ली. खपू गदी िोिी. चायना िाके टचा अथा खऱ्या अथााने कळला. परांिु
बािेरील हकििी आहि येथील हकििी आहि दजाा यािध्ये र्फारसा र्फरक नव्ििा.प्रचांड गदी आहि खपू उन...
त्यािळ
ु े आम्िी २ िासािच हििलो. आहि आिच्यापैकी िसे िॉहपांगचे र्ेड असलेले कोिी नव्ििे...हिथनू
हनघनू आम्िी गेलो ‘जेड बुद्धा टेम्पल’ आहि ‘सेररिनी टी िाउस’ पािायला. िाांघाय च्या पहििेकडील
भागाि असलेले िे देऊळ. कर्ींग राजर्टी हर्रुद्धच्या उठार्ा दरम्यान िहां दर उध्द्व्ि झाले परांिु त्यार्ेळी
जेडच्या बद्ध
ु ाच्या दोन ििू ी िात् र्ाचल्या. १९२८ िध्ये िे देऊळ पन्सु िा बाधां ले गेले. एक बसलेला आहि
दसु रा पिुडलेला अिा या त्या दोन ििू ी आिेि. प्रत्येकजि िािाि आपल्याकडील उदबत्तीच्या पडु ् याप्रिािे
हदसिारे कािीिरी घेऊन गढु गे टेकून नि्कार करीि िोिा. चार ऋिचांू े चार देर्, त्याच्ां या ििू ी झाडाला
बाांधलेल्या. रांगीहबरांगी पट्ट्या अनेक लोक येऊन गेल्याचे दाखर्ीि िोत्या. िरीिी बद्ध
ु ाच्या देर्ळाांिधला िोच
िोचपिा जािर्ि िोिा. जेर्ि करून आम्िी पर्पर हर्िानिळार्र गेलो. पौंला ने आम्िाला चेक इन करून
हदले, हिच्या बरोबर एक र्फोटो काढला आहि आम्िी हिला बाय के ले. आिची सांध्याकाळी ६ ची फ्लाईट
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िोिी.आिचा परिीचा प्रर्ास सरुु झाला िोिा िी जािीर् िोि िोिी. अचानक आिचे लि सिोरील ्क्रीन
र्र गेले आहि हदसले हक आिची फ्लाईट रद्द झाली िोिी. पाटी र्फक्त एव्िढेच साांगि िोिी, कुठे िी घोर्िा
नािी, हकर्ा व्यर्ह्थिपिे सिि हदसिारी पाटी नािी, िदि नािी, ज्याचा िो...िेथील एका किाचाऱ्याला
हिकीट दाखर्नू हर्चारले िर त्याने आम्िाला एका नर्ीन गेटकडे जाण्यास साांहगिले. हिथे िाांघायिॉांगकॉांगच्या दोन फ्लाईट एकत् के ल्या आिेि असे सिजले. नर्ीन गेट सिोरील लाउांज िध्ये बसलो गोंधळ
पिाि. आिा फ्लाईटची र्ेळ दाखर्ि िोिे ७:१५ ची. प्रचांड गोंधळ िोिा. आपल्याकडे लार्लेली एस टी
रद्द झाली की कसा िोिो अगदी िसाच...नसु िा हकरट्या आर्ाजािील कलकलाट..कोिाचेिरी भाडां ि सरुु
झाले. िे सर्ा िोि असिाांना हदलहगरी नािी, िार्फी र्गेरे िर नािीच...आम्िीिी या गोंधळाि बसनू िोिो.
गम्िि बघि...िध्येच साांगिील िेव्िा लाईन लार्ि िोिो, पि िसे िजेि िोिो. अखेर आिचे आधीचे बोहडांग
पास घेऊन नर्ीन बोहडांगपास आम्िाला हिळाले म्ििजे आिा आम्िी िॉांगकॉांगला जािार िे नक्की. आिा
पढु े धार्नू सीट र्गेरे पकडायची नसार्ी असा हर्चार के ला आम्िी...निीब िसे कािी नव्ििे...या गोंधळािनू
आम्िी अखेर रात्ी ९:३० ला िॉांगकॉांग हर्िानिळार्र उिरलो. िॉटेलचे बहु कांग नव्ििेच त्यािळ
ु े चौकिी
करि िोिो. त्यार्ेळी िुसेन नार्ाच्या िािसाने आम्िाला िेरलां. आम्िी त्याला िॉटेल आहि हिथे जाण्यासाठी
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टॅक्सी त्याचीपि चौकिी के ली. त्याने आम्िाला अगदी िाके टिध्येच असलेल्या ‘िॉटेल दादल
ू ’ येथे आिनू
सोडले. िॉटेल िसे सिु ारच िोिे परांिु िाके ट जर्ळ असण्याचा र्फायदािी िोिा. आम्िाला र्फक्त दोन रात्ी
आहि एक हदर्स काढायचा िोिा. सांपिू ा हदर्स दगदगीचा गेला िोिा त्यािळ
ु े आम्िी लगेचच झोपलो. २६
जल
ु ै २००७ ची सकाळ... आम्िी िसे आरािािच उठलो. कारि आज कुठे जायचे नव्ििे. ब्रेकर्फा्ट करून
११:३० च्या सिु ारास बािेर पडलो. हदर्सभर िाके ट िध्ये जर्ळजर्ळ ५ र्ाजेपयांि हिडां लो. जेर्ि बािेरच
के लां आहि उरलेली खरे दी सांपहर्ली. खरे दी िॉटेलर्र ठे र्ायला आलो आहि परि बािेर पडलो ‘द पीक’
पािायला. यार्ेळी आम्िी िेरोने प्रर्ास के ला. िेरो एक््चेंज या ्टेिनर्र आलो. हिथनू टॅक्सी करून पीक
र्र गेलो. अांधार िोि आला िोिा. पीक म्ििजे, डोंगरार्रून उांच उांच जाि अगदी टोकार्रील छोट्यािा
पठारार्र जायचे. िेथे पोचल्यार्र उांचार्रून िोिारे िॉांगकॉांग दिान नयनरम्य िोिे. सगळीकडे िॉहपांगसाठी
दक
ां ा झगिगाट, हकिी िािस आहि काय खरे दी करिाि कोिास ठाऊक... िरी िेथील र्रचा
ु ान,ां हदव्याच
िजला बांद झाला िोिा. पि एकूि सांदु र जागा िोिी. परिेपयांि रात् झाली, ११ र्ाजले.खपू दिलो िोिो.
हिथल्या एका भारिीय रे ्टॉरांटिध्ये जेर्लो. गेल्या ६ हदर्साि िे असे जेर्ि हिळालेच नव्ििे ना... आम्िी
खि
ु झालो. आपल्यासारखे इथे चिाची टपरी, र्फळर्ाले, भजीर्ाले,एखादे छोटेसे दक
ु ान अिा गोष्टी इथे
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जर्ळजर्ळ नािीिच. भारिीय रे ्टॉरांटपि र्फार िहु श्कलीने हिळाले. िरी इथे भार्ेचा प्रश् चीन इिका र्ाईट
नव्ििा. िॉटेलर्र येऊ झोपलो. २७ जल
ु ै २००७, पढु चा हदर्स, आज आम्िी हनघिार...सकाळी उिीराच
उठलो...आिा र्फक्त सािानाची बाांधाबाांध करायची बाकी िोिी. आज आिच्याकडील खाण्याच्या गोष्टी
सांपहर्ल्या. १० र्ाजिा पन्सु िा बािेर पडलो बाजारार्र िेर्टचा िाि िारायला... १२ ला परिलो. कारि
िुसेनची टॅक्सी १२:३० ला आम्िाला हर्िानिळार्र नेण्यासाठी येिार िोिी. १:३० र्ाजिा एयरपोटार्र...
फ्लाईट िोिी दपु ारी ४:३० ची.
पन्सु िा एयर इहां डया, प्रर्ाश्याांना खायला प्यायला घालायला ियार िोिीच... एकूिच टूर िधील गििी,
खािे, कॉन्सर्फरन्सस, चीन िधली िािसां , भार्ेची गम्िि यार्र चचाा करीि, आराि करीि फ्लाईटचा र्ेळ ि्ि
गेला. अिा प्रकारे इन, िीन, िीनचा जगािील एका िोठ्या आहि अद्भूि देिािील प्रर्ास सांपला.
डॉ. नीहलिा कुलकिी.
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प्रा. डॉ. नीणलमा कुलकिी य ांचे अरण्य नभ
ु व व चण्य स ठी ख लील कव्हरवर क्ललक कर
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दुर्ग दुर्गट भ री
आसेतहू िमाचल

सुंदर िा देश
त्या सांिु र यात्ेसाठी
www.esahity.com वर महाराष्ट्र, भारत व जग प्रवासाची अदतशय सांिु र प्रवासवर्णणनां आहेत.
तमु च्याआमच्यासारख्या लोकाांनी आपापले प्रवास अनभु व शब्ि आदर्ण छायादचत्ाांतनू माांडले आदर्ण
पाठवले. ई सादहत्यच्या टीमने त्याची सजावट वगैरे करून त्यानां ा पस्ु तकरूप दिल.ां अशी शांभराहून
अदिक पस्ु तकां आता ई सादहत्यवर आहेत. आदर्ण ही सांख्या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला
िात्ी आहे. कारर्ण…
कारर्ण आपर्ण दलहीर्णार आहात. आपर्ण दजथे दजथे दफ़रायला जाल दतथले फ़ोटो व वर्णणनां पाठवा.
आपर्ण दजथे रहाता त्या पररसरातील दठकार्णाांचे फ़ोटो व मादहती पाठवा. ते प्रदसद्ध पयणटनस्थळ असेल
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वा नसेल. तम्ु हाला ते स्थळ आवडलां ना? मग दलहा. पाठवा. अलांकाररक भाषेची दचांता करू नका.
बाकी सगळां आम्ही बघनू घेऊ.
सपां िु ा जग, सांपिु ा भारि देि, ििाराष्ट्रािला प्रत्येक हजल्िा, प्रत्येक िालुका आहि प्रत्येक गार्
सांदु र आिे. आहि त्याचां सौंदया पािू िके ल असा कोिीिी हदव्यदृष्टीचा पाईक आिच्या या “िी
पाहिलेला…” हसरीजिध्ये भाग घेऊ िकिो.
याचा फ़ायिा त्या त्या दठकार्णाला भेट िेर्णार्याांना होईल. दकांवा परिेशात राहर्णार्या मराठी
वाचकाांना त्या जागेला भेट दिल्याचा आनिां दमळे ल. दकांवा प्रकृ ती अस्वास््यामळ
ु े दफ़रू न शकर्णारे
जीव त्याचा आनांि घेतील. वाटा. आनांि वाटा. वाटा आदर्ण वळर्णाांचा आनांि वाटत रहा.
आपल्या लेिनाची मेल व foto पाठवा.
esahity@gmail.com
94

