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या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

गमती देशोदेशीच्या -२ 

उरोस, स्कायटे्रन, ममरकॅल गार्डन 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण िरीही आम्ही िे वाचकाांना तवनािूल्य घऊे देिो.  

कारण ई पुस्िक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  आिचां काहीच किी होि नाही.  

उलट आनांद वाढिो.  िजा यिेे.  

पण  िुम्ही िे फ़ुकट का घ्यावां?  

िुम्हालाही काही देिा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई सातहत्यच्या लेखकाांना, टीिला आतण िुम्हालाही आनांद तिळेल 

आतण िुिचां काहीच किी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िुभेच्छव द्यव. लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या. तित्ाांना ह ेपुस्िक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल तितियावर ई सातहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सूचनव 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 सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.   
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गमती दशेोदशेीच्या -२ 
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गमती देशोदेशीच्या -२ 

उरोस, स्कायटे्रन, ममरॅकल गार्डन 

लेखिका... अनाममका धनंजय बोरकर 

अ / १८,र्डूल ांड अपवटािेंट, गवांधी भर्न िवगा,कोथरुड,पुिे ४११०२९. 

दरूध्र्नी:९८१९८६९०९०. 

ई-िेल: bodhamu@gmail.com 
मुिपृष्ठ: कनक वाईकर (7738950216) 

यव पु् तकातील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखकेकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व  त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र् नवट्य, 

शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेशखकेची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदेिीर 

कवरर्वई (दांि व िरुां गवास) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. 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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प्रकविक : ई सातहत्य प्रतिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604 

प्रकाशन  : ३० नोव्हेंबर २०२० 

©esahity Pratishthan® 2020  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पु्तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आहे.  
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* शसांगवपरूिध्ये असतवनव िहवरवष्ट्र िांडळवच्यव अनेक उपक्रिवत सशक्रय सहभवग घेण्यवची सांधी शिळवली. 

िहवरवष्ट्र शदनवशनशित्त सवदर केलेल्यव िहवरवष्ट्रवच्यव ्टॉलचे आयोजन करतवनव खपू िोठिोठ्यव भवरतीय 

िवन्सयर्रवांची जर्ळून भेट घेतव आली. शसांगवपरू सरकवरने आयोशजत केलेल्यव भवरतवच्यव सां्कृशतक प्रदिानवत 

िहवरवष्ट्रवच ेशदिवखदवर प र्ेशलयन, िहवरवष्ट्रवतील र््तूांची शसांगवपरू िध्ये शर्क्री, शसांगवपरूिधील िवन्सयर्रवांच्यव 

त्यविळेु झवलेल्यव ओळखी अशर््िरिीयच! िहवरवष्ट्र र् भवरतवसांबांधी रे्गरे्गळ्यव सवां्कृशतक 

कवयाक्रिवांसवठी पढुवकवर घेिे, त्यवसवठी येिवऱ्यव पवहुण्यवांची यथोशचत सरबरवई करिे हवही एक छांदच. 

* कॉलेज जीर्नव पवसनूच नवटकवबद्द्ल खपू पे्रि. नवटकवच्यव सांदभवात शदग्दिान करिे, नपेथ्य करिे यवची जव्त आर्ड. िहवरवष्ट्र 

िांडळवच्यव नवटकवांबरोबरच भवरतवतून शतथे सवदर होिव-यव नवटकवांसवठी नपेेथ्य करतवनव खपू शिकतव आले. खपूिव प्रशथतयि नट 

नट्यवांनव जर्ळून बघतव आल ेआशि ब-यवच शठकविी त्यवांनव र्वटवड्यव म्हिनू शसांगवपरू दिानही घडर्ण्यवचव योग आलव. 

* र्वचन िनवपवसनू आर्डत.े पि कोिीही शर्षय शर्शिष्ट असे नवहीत. लेखक तर सगळेच शप्रय. कवरि प्रत्येकविध्य ेकवहीतरी 

शलखविवच ेर्ेगळे कौिल्य लपललेे असते. त्यविळेु रे्गरे्गळ्यव लखेकवांची शर्शर्ध शर्षयवांर्रची  पु् तके  र्वचिे ह्यवतली गांित 

कवही रे्गळीच. िलव ती आर्डते. तरीही त्यवतल्यव त्यवत पलु आशि िांगलव गोडबोल ेआर्डत ेलेखक. ऎशतहवशसक पु् तके हव र्ीक 

पॉई ांट म्हितव येईल . 
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लहवन असतवनव आपल्यव िनवत शकती गांितिीर कल्पनव असतवत आशि तेंव्हव त्यव अगदी 

खऱ् यवखऱु् यवही र्वटतवत. आतव िवझ्यवच िनवत पथृ्र्ीच्यव दशिि गोलवधवात रहविवऱ् यव िविसवांबद्दल शकती 

गांितीदवर कल्पनव होती बघव! िळुवत पथृ्र्ी सरळ सपवट नसनू गोलवकवर आहे हे िवळेत गेल्यवर्र कळले. 

नांतर पथृ्र्ीचव गोल हव अखांड नसनू दोन गोलवधा जोडून बनलेलव आह,े दोन गोलवधवांचव जळुलेलव बेस—

शर्षरु्र्तृ्त-- म्हिजे िविसवांनव पवय ठेर्ण्यवसवठी उपयोगवत यिेवरी जिीन गोलवच्यव िध्यभवगी आह ेह्यव 

गोष्टींची नांतर िवशहती झवली. िग डोक्यवत प्रश्न डोकवर्लव की आपि र्रच्यव गोलवधवात आहोत म्हिनू आपि 

सरळ जशिनीलव पवय र् र्रच्यव बवजलूव डोके असे उभ ेअसतो पि त्यव िधल्यव जिीनीखवली म्हिजेच 

काल्पतनक शर्षरु्र्तृ्तवखवलच्यव भवगवत रहविवरी िविसे उभी रहवतवनव आपल्यवसवरखी सरळ उभी असतवत 

कव खवली डोके र्र पवय करून उभी असतवत... छतवलव शचकटिवऱ् यव पवलीसवरखी..? ही लहवनपिची 

कल्पनव िवत् खपू शदर्स िनवत पक्की होती. ती खरी कव खोटी ते पहवण्यवसवठी शर्षरु्र्तृ्त ओलवांडून जवि े

भवग होते.  
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शर्षरु्र्तृ्तवच्यव खवली नवही पि त्यवच्यव खपूच जर्ळ असलेल्यव शसांगवपरूच्यव र्व्तव्यविळेु प्रर्वस 

करण्यवच्यव सांधी उपलब्ध होत गेल्यव, नर्ीन िवशहती गोळव करण्यवची इच्छव िनवत उत्पन्सन झवली तसव 

भगूोलवसवरखव अत्यांत नवर्डतव शर्षय र्वचनवत सिवशर्ष्ट करवर्वच लवगलव. त्यवतनूच पथृ्र्ीच्यव रे्गर्ेगळ्यव 

भवगवांची ओळख होत गेली र् िखु्य म्हिजे शर्षरु्र्तृ्तवच्यव रेषेखवलील भवगवबद्दल िनवत कुतहूल शनिवाि 

झवले. आशिकेचव दशिि भवग, ऑ्रेशलयव, न्सयझूीलांड, दशिि अिरेरकव... अिव बऱ् यवच शर्षरु्र्तृ्तवखवलील 

दिेवांशर्षयी िवशहती र्वचली होती. यवतील बरेचसे दिे तसे शसांगवपरूलव जर्ळ. पि दशिि अिेररकव खपूच 

दरू. इग्र्वस ूसवरखव िहवकवय धबधबव, ऍिेझोनसवरखी शर््तीिा नदी, िवचशूपच,ू नव्कवच्यवरेषव... कवय अन 

कवय...! अिी बरीच आश्चये दशिि अिेररकेत एकर्टली होती म्हिनू आम्ही शतथे जवयचां ठरर्लां. दशिि 

अिेररकव प्रचांड िोठव र् बऱ् यवच दिेवांचव शिळून बनलेलव आह ेह ेकळल्यवर्र शतथे जवयचव शर्चवर नवही म्हटलां 

तरी थोडव लवांबिीर्रच पडत होतव. पि िेर्टी शतकडचे सगळे दिे जरी नवही तर नवही, पि बरांच कवही 

दवखर्िवरी “अनभुर् हॉलीडॆज”ची टूर आम्ही घेतली.  

  



उरोस,तिबेट, दबुई  अनातिका बोरकर 

10 

 

  



उरोस,तिबेट, दबुई  अनातिका बोरकर 

11 

 

अजेंशटनव, शचले, पेरू आशि ब्रवशझल असे चवर दिे एकर्ीस शदर्सवत आम्ही पवशहले. अकरव जिवांचव 

आिचव आजी आजोबव झवलेलव शसनीयर शसटीझन्ससचव चि ू“अनभुर्”चे अनभुर्ी र् उत्सवही सांचवलक 

ियरेुि भट यवांच्यवसह िुांबईहून शनघवलव. जवहीर न करतवही आिची ही “शसनीयर शसशटझन्ससची ्पेिल“ टूर 

होती. सहलीतील िांडळी पशहल्यव शदर्सवपवसनूच एकिेकवत पिूा शिसळून गेली. सगळ्यवांच्यवच गरजव, छोटी 

छोटी दखुिी, औषध,े पथ्ये सवरखीच असल्यवने सांकोच र्व ओढवतवि नव्हती. उलट खपू िोकळेपिव होतव. 

रवहतव रवशहलव जेर्िवचव प्रश्न! ियरेुिच्यव उत्ति कोऑशडानेिने सर्वांच्यव - िवझ्यवसवरख्यव िवकवहवरीच्यव- 

बवबतीतही तो सहज सटुलव- अगदी भरल्यव पोटवने. 

अजेंशटनव-शचले िवगे पेरूलव आम्ही कधी पोहोचलो ते कळलेच नवही इतके ह ेदोन्सही दिे सुांदर आहते. 

आिचे डोळे र् क िेरव पिूा तपॄ्त होऊन गेले. आतव पेरू कवय गांिती दवखर्तो ते पहवयची उत्सकुतव लवगली 

होती. पेरु हव दिे शनसगारम्य र् सुांदर आहे. ऍिेझॉन र् शतच्यव कवठच्यव जांगलवांिळेु एक प्रकवरची 

शनसगासौंदयवाची उधळिच झवली आह.े शकती पहवल तेर्ढां थोडांच अिी श्थती होऊन जवते. लीिव, इांकवांच्यव 

सां्कृतीिळेु गवजलेलां कु्को, ही दखेिी िहरां पवहून आम्ही ऍिेझॉनची उपनदी ‘तांबोपवटव’च्यव कवठवर्रील 



उरोस,तिबेट, दबुई  अनातिका बोरकर 

12 

 

नैऋत्य ऍिेझोशनयन रेझर्वा (रवखीर् जांगल) पहवण्यवसवठी ‘इांकवटेरेन’ यव शठकविी र्व्तव्य केले. दोन शदर्स 

जांगलवत र् रवत्ी नदीपवत्वत भरपरू भटकां ती करून नर्ीन र्न्पती, प्रविी र् पिी िनवत र् फोटोत बांशद्त 

केले. क नोपी र्ॉकलव तर जशिनीपवसनू िांभर फूट उांचीर्रून झवडवांच्यव िेघडांबरीतनू चवलतवनव छवतीत 

धडधडत होते आशि िजवही येत होती. पेरूिधील िविसे गरीब असली तरी खपू पे्रिळ, अगत्यिील र् 

प्रर्विवांची व्यर्श्थत कवळजी घेिवरी असल्यवने जांगलवत रहविे खपूच सखुद झवले. िांगोशलयन नवही पि 

शतबेटी लोकवांिी सवम्य असिवरी ही िविसे बेतवची उांची र् अांगलटीची पि कवटक शदसली.  

जांगलर्व्तव्य सांपर्नू आम्ही कु्कोलव परतलो. िवचशुपच,ू क शथड्रल, कोररकवांचव (इांकवांचे प्रवचीन 

सयूािांशदर) पवहून ‘पनुो’ च्यव शदिेने शनघवलो. सांपिूा शदर्सवचव बसचव प्रर्वस तसव रखरखीतच. डोंगर, दऱ् यव, 

नद्यव पवर करत, रेल्र्े लवईनच्यव सोबतीने, िध्ये िध्ये थवांबत, कवहीतरी र्ेगळे पहवत आम्ही सांध्यवकवळी 

पनुोलव पोहोचलो. एर्ढां करून इथां बघवयचां कवय, .. तर ‘लेक शटशटकवकव’ र् त्यवतील तरांगती खेडी! 

बहुतेकवांनव हॉ ांगकॉ ांग ब ांकॉकचे तरांगते बवजवर, तरांगती घरां, व्हशेनस िहरवत पडवर्वतनू शफरिे आठर्त होतेच. 

त्यविळेु लेक शटशटकवकवतल्यव तरांगत्यव र््त्यव पहवयलव इतकव त्वस सहन करून येण्यवची गरज कवय अस े
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र्वटिे ्र्वभवशर्कच होते. त्यवत पनुो ह े सिदु्रसपवटीपवसनू ११०००-११५०० फुट उांचीर्र, लेक 

शटशटकवकवच्यव शकनवऱ् यवर्र र्सलेलां छोटस गवर्. त्यविळेु शतथे पोहोचल्यवर्र शदर्सभरवच्यव प्रर्वसवने थकल े

भवगलेले आम्ही सगळे हवय आशल्टट्यडु शसकनेसने बेजवर झवलो. हलेपवटत, हव- हूः करत सगळे जेितेि 

खोल्यवांत पोहोचलो. गवर् पहवयलव जवण्यवची एनजी कुिवतच नव्हती र् गवर्वतही प्रथिदिानी कवही आकषाक 

र्वटलां नव्हतां.  

दसुऱ् यव शदर्िी सकवळी “आतव आलोच आहोत तर पवहू कवय आह ेत’े’ म्हिनू सगळे बवहरे पडलो. 

तसे शटशटकवकव तळे पनुोत शिरल्यवपवसनूच आिची सोबत करत होते. पि त्यवची शर्िवलतव र् सौंदया 

पनुोतल्यव डॉकयवडाच्यव िेजवरील उांच टॉर्रर्रून बघवयलव शिळवले. ‘शटशटकवकव’चव अथा रवनिवांजर शकां र्व 

शबबळ्यव’. खपू उांचवर्रून आकविवतनू पवशहल्यवस यव तळ्यवचव आकवर सश्यवर्र झेप घवलिवऱ् यव 

रवनिवांजरवसवरखव शदसतो. पि िेकडो र्षवांपरू्ी िनषु्ट्यवलव उांचवर्रून उडण्यवची िितव नव्हती तेव्हव त्यवांनव यव 

आकवरवचे आकलन कसे झवले ह ेएक न उलगडिवरे कोडेच आहे. सिदु्रसपवटीपवसनू ११५०० फूट उांचीर्रचां 

ह ेशर्िवल तळां अजनूही बोशलशव्हय़व आशि पेरू यव दोन दिेवांिधील दळिर्ळिवसवठी र्वपरलां जवतां.  



उरोस,तिबेट, दबुई  अनातिका बोरकर 

14 

 

  

जर्ळ जर्ळ २५-२६ नद्यव आपले जलर्ैभर् यवच्यव ओटीत अशर्रत ररते करीत असतवत. आशि ते िकु्त करिवरी एकच नदी! 

तीही इतकी अरुां द की येिवऱ् यव जेितेि दहव टक्के पवण्यवचव शनचरव करते. पि अशर्रत र्वहिवरव र्वरव र् उांचीिळेु शिळिवरी सयूवाची 

दवहक उष्ट्ितव यविळेु उरलेले बहुतवांि पविी बवष्ट्परूपवने परत हरे्त शिसळते. त्यविळेु यव तळ्यवची ियवादव कवयि रवशहली आह े- 

ऐकून िोठीच िजव र्वटली. १०-१२ अांि सें. तपिवनवचे कवळसर शनळे ् र्च्छ पविी र् पवण्यवच्यव पोटवत अनेक जलचर, र्न्पतींनव 

आसरव दिेवरे ह ेतळे आपले दोन्सही कवठ एकव दृशष्टिेपवत दवखर्त नवही. 

 

अबब! केर्ढव प्रचांड शर््तवर! अांदवजे ८३०० चौरस शकिी एर्ढव तर खोली ३५० ते ९५० फुटवपयांत! खरां तर यवलव तळां 

म्हििां चकूच आह.े सिदु्रविधल्यव उांचच उांच लवटव नवहीत एर्ढे सोडले तर ह ेसिदु्रवपेिव शर्िवलतते जरवही किी नवही.  
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जेितेि दोन बसगवड्यव एकवरे्ळी जवऊ िकतील अिव र्त्यवतनू दतुफवा उभी असिवरी एक िजली, 

दिुजली घरे ओलवांडत आम्ही तळ्यवच्यव कवठी पोहोचलो. नकुतीच दकुवने उघडू लागली होती. 

छोट्यविोठ्यव घरवतनू रोजच्यव सकवळच्यव कविवांची लगबग चवल ू होती. त्यवतनू र्वट कवढत आम्ही 

तळ्यवच्यव कवठी पोहोचलो. शतथे उभ्यव असिवऱ् यव बोटीत बसनू लेक शटशटकवकव बघवयलव शनघवलो. १२-

१५ जिवांनव आरविवत बसतव येईल अिव बोटी उरोस बेटवांपयांत प्रर्विवांची ने-आि करतवत. पनुोिधल्यव 

र्वटवड्यवने सहुव्य िदु्रनेे आिचे ्र्वगत केले. जर्ळपवस २०-२५ शिशनटवांचव हव प्रर्वस एकव बवजलूव 

डोंगरवर्र चढत जविवरी र््ती आशि दसुरीकडे दरू दरू जविवरव तळ्यवचव कवठ यविधनू चवललव होतव. कवळपट 

शनळसर शदसिवरां पविी उन्सहवत चिकत होतां. िधनूच तोतोरव- पविलव्हवळ्यवांची िेर्वळी शहरर्ी बेटे लवगत 

होती. त्यवांचे पवण्यवर्र डुलिवरे पुांजके नयनिनोहर शदसत होते. दरूर्र शनळसर डोंगर धसूर शदसत होते. हळूहळू 

र््ती िवगे पडली र् शितीजवर्र तपशकरी रांगवचे कवहीतरी तरांगतवनव शदस ूलवगले.  
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जसजसे ते जर्ळ आले तसतस े

तरांगिवरी बेटे, त्यवर्रील झोपड्यव, र्ॉचटॉर्र, 

किवनी, बोटी ्पष्ट होऊ लवगले. क िेऱ् यवांची 

शभांगे पढेु िवगे करून सर्ाजि ती दृश्य े

अधविवसवरखी शटपत होते. बघतव बघतव बोट 

दोन बेटवांच्यविधनू पढेु जवत एकव बेटवच्यव 

शकनवऱ् यवलव लवगली.  

 “हीच ती जगप्रशसध्द उरोस बेटे बरां कव” 

गव्हवळी रांगवचव, िध्यि बवांध्यवचव, उिदव, 

चिुचिुीत र्वटवड्यव आम्हवलव िवशहती 

परुर्त होतव.  
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इांग्रजी भवषेचव फवरसव प्रसवर नसनूही र्वटवड्यवचे इांग्रजी उच्चवर ्र्च्छ र् खपूच छवन होते. िदतीचव हवत 

दणे्यवतही तो शततकवच तत्पर होतव.  

आिची बोट तरांगत्यव बेटवच्यव म्हिजे खेड्यवच्यव शकनवऱ् यवलव लवगतवच उतरण्यवसवठी आिची एकच 

लगबग सरुू झवली. र्वटवड्यवने आम्हवलव आर्रले म्हिनू बरे. तो प्रथि उतरलव र् त्यव तरांगत्यव जशिनीर्र 

उतरतवच भसकन त्यवचव पवय ३-४ इांच जशिनीत रुतलवच की! आम्ही तर त्यवच्यव पेिव खपूच र्जनदवर! 

कवय झवले असते आिचे यव भीतीने “पशहले आप पशहले आप” चे नवटक आपसवत सरुू झवले. र्वटवड्यवने 

र् नवर्वड्यवने आम्हवलव सवर्कविपिे त्यव बेटवांर्र उतरर्ले. आिचेही पवय खोलवत जवतच होते पि कसेबस े

तोल सवांभवळत होतो. जिीन नव्हतीच ती. र्वळलेल्यव ‘तोतोरव’ गर्तवचे भवरे एकवर्र एक रचनू र् पसरून 

तयवर झवलेली पवण्यवर्रची चटई होती ती. त्यविळेु पवय रुतत होते र् गर्त तटुण्यवचव आर्वजही येत होतव. 

आिच्यव ्र्वगतवलव हसतिखुवने उभे होते – त्यव गवर्चव ‘पे्रशसडेंट’ (प्रिखु), त्यवची बवयको र् पररर्वरवतील 

इतर सद्य!  
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िध्ये िोकळी जवगव र् कडेने झोपड्यव अिी यव खेड्यवांची रचनव आह.े बोटीतनू उतरून तोल सवांभवळत 

आम्ही िोकळ्यव जवगेत येतवच उपश्थत उरोसर्वशसयवांनी आिचे ् र्वगत गविी म्हिनू, नवच करून आम्हवलव 

िभुेच्छव दऊेन केले. त्यवांच्यव प्रिखुवने खेड्यवची, कुटुांबवची, लेक शटशटकवकची िवशहती तर शदलीच पि त्यवांचे 

गर्तवच्यव चटयवांचे बेड कसे बनर्तवत, शर्िकवि, भरतकवि, करििकूीचे कवयाक्रिही दवखर्ले. आम्हव 

सर्वांनव आपल्यव झोपड्यव आतनू दवखर्ल्यव. कवही लोकवांनव तर त्यवांचे कपडे घवलनू शि. र् शिसेस प्रेशसडेन्सट 

म्हिनू फोटोही कवढवयलव लवर्ले. गर्तवची जिीन असल्यवने ‘ह ेलोक ्र्यांपवक कसव करतवत’ हव प्रश्न 

आिच्यव िनवत इथे पवऊल टवकल्यवपवसनू डोकवर्त होतवच. कसे शर्चवरवर्े यवचव शर्चवर िनवत येण्यव अगोदर 

आिच्यव चेहऱ् यवर्र उिटलव असवर्व. शिर्वय त्यव लोकवांनवही आतव प्रर्विवांच्यव कुतहुलवची सर्य झवली 

आहचे. त्यविळेु त्यवांच्यव पे्रशसडेंटने खिू करतवच दोन िशहलव पढेु सरसवर्ल्यव. त्यवांनी िोकळ्यव जवगेच्यव 

एकव बवजलूव गर्तवच्यव जशिनीर्र एक फुटभर उांचीच्यव दगडवांच्यव भक्कि दोन उतरांडी रचल्यव, त्यवर्र जवड 

पत्व टवकून चलुी िवांडल्यव र् त्यवर्र शसर शिकची भवांडी ठेऊन ्र्यांपवकवचे प्रवत्यशिक दवखर्ले.  
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“तमु्ही कवय खवतव” यव प्रश्नवचे उत्तर लगेच “आम्ही तळ्यवत शिळिवरे िवसे, बदके, बटवटे र् पनुोहून 

कधीिधी आिलव जविवरव तवांदळू शिजर्नू खवतो” असे शिळवले.  

“तिुचे बवथरूि कसे असत?े” न रहवऊन आिच्यवपैकी एकवन ेशर्चवरले.  

“आिच्यव शनत्यनैशिशत्तक गरजव भवगर्ण्यवपरुतव गर्तवच्यव चटयवांचव आडोसव बेटवच्यव िवगच्यव बवजलूव 

तळ्यवच्यव कवठवर्र उभवरून आम्ही बवथरूि तयवर करतो. चलव. तमु्हवलव दवखर्तो” असे म्हिनू आम्हवलव 

र्वटवड्यवने खवलच्यव गर्तवच्यव जवड चटईर्र पढुच्यवबवजनेू थोडवसव उांच र् पवण्य़वच्यव बवजनेू उतरतव होत 

जविवरव जवड पत्व टवकून केलेल्यव बवथरूि दवखर्नू आिचे पढुचे कुतहुलही ओळखले.  

“यव पत्र्यवच्यव उतवरविळेु पविी र् इतर गोष्टी खवलच्यव गर्तवर्र न पवडतव सरळ तळ्यवत सिशपात होतवत”  

यव र्वक्यवने सर्वांच्यव चेहऱे् यवर्र एक हलकेसे श्ित पसरले.  

“कुिवलव रवय करवयचे आह ेकव?” त्यवने शिशश्कलपिे शर्चवरले. पनुो सोडून जर्ळपवस २-३ तवस झवल े

होते. त्यविळेु तिी गरज र्वटत होतीच तरीही ती तळ्यवच्यव अगदी कडेर्र पवण्यवर्र हलेखवरे् खविवरी पढूुन 
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बांद पि तळ्यवच्यव बवजनेू उघडी असिवरी बवथरूि र् त्यवर्रचव लटपटिवरव पत्व पवहून “नो नो” म्हित 

सगळ्यवांनी पळ कवढलव. र्वटवड्यवच्यव चेहऱ् यवर्र हव्य पसरल.े आिच्यव िनवत अजनूही प्रश्नवांची िवशलकव 

तयवर होतीच र् त्यवांच्यवकडे उत्तरवांची. िोकळ्यव भवगवत यव बेटवचे प्रेशसडेंट आिची र्वटच पहवत होते.  

“यव अिव बवथरूि िध्येच तमु्ही आांघोळही करतव की कवय?” 

प्रेशसडेंट हसले र् म्हिवले ”आम्हवलव तमु्हव लोकवांसवरखी रोज अांघोळीची चैन करतव येत नवही. कवरि 

गर्त कुजण्यवचव धोकव! म्हिनू आम्ही िशहन्सयवतनू १-२ रे्ळव पनुोिध्ये सवर्ाजशनक ्र्च्छतवगहृवत जवऊन 

आांघोळ उरकतो. इतक्यव उांचीर्रच्यव कोरड्यव र् थांड हरे्लव इतकी ्र्च्छतव परुते. त्यवच र्ेळी आम्ही कपडे 

धणु्यवचव कवयाक्रिही उरकतो. ” 

“आजबुवजलूव र्वढिवऱ् यव तोतोरव गर्तवचव बेड, चटयव तयवर करण्यव पशलकडे दसुरे कवही उपयोग 

आहते कव?”आिचे प्रश्न सांपतच नव्हते.  
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“हो तर! ” पे्रशसडेंट सवहबेवांनी सवांगवयलव सरुुर्वत केली. एक तोतोरवचे गर्त िळुवपवसनू उपटून त्यवच्यव 

शर्शर्ध भवगवांची िवशहती ते दऊे लवगले.  

“ तोतोरवचे गर्त िळुवपवसनू तोडले तर त्यवचव खवलचव शर्तभर उांचीचव भवग नवरळवच्यव आतल्यव 

कोंबवसवरखव गोडसर, कुरकुरीत र् पवांढरव ्र्च्छ असतो. खवण्यवत उपयोगी येिवरव हव भवग पोटवच्यव तक्रवरी 

र् आयोडीनची कितरतव दरू करतो. थांडपिव हव यवचव िहत्र्वचव गिु असल्यवने तीव्र उन्सहवपवसनू आिच े

रिि करिे र् रे्दनविविक म्हिनू प्रथिोपचवरवत भवग घेिे हहेी यव भवगवचे कवि. तोतोरवच्यव फुलवांपवसनू 

बनर्लेलव चहव शर्रळ हर्विवनवपवसनू आिचव बचवर्ही करतो. इतकेच कवय पि यव गर्तवची िळेुही भक्कि 

आधवर दणे्यवबरोबरच “र्े्ट िटेरीयल’िोषनू घऊेन तळे ्र्च्छ ठेर्ण्यवचे कवि पवर पवडतवत. अिी ही 

तोतोरव पविलव्हवळी कल्पर्िृवप्रिविे आिच्यव गरजव भवगर्वयलव सदरॆ् सज्ज आहते. ” 

आम्हवलवही त्यवांनी तोतोरवच्यव िळुवचव छोटव छोटव तकुडव खवयलव शदलव. प्रथि कोिीच तयवर होईनव. 

पि ह्यवांनी ते धवडस केले. र् त्यवांच्यवकडॆ पवहून िीही. खरांच, नवरळवच्यव कोंबवची गोडसर चर् होती. “खपू 
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प्रिविवत खवल्लव तर तिुच े पोट शबघडू िकेल “ यव पे्रशसडेंटच्यव इिवऱ् यवनांतर आिखी िवगवरे्से र्वटत 

असनूही कोिीच ते धवडस केले नवही.  

“ तमु्हवलव शन्सवनिधनू जवयचेय कव िशसाशडज िधनू?”आतव प्रश्न शर्चवरण्यवची पवळी प्रशेसडेंटची होती.  

“िशसाडीज नक्कीच आर्डेल पि इथे पवण्यवर्र...?” 

पे्रशसडेंटने हसनू र्वटवड्यवलव खिू केली र् पवण्यवर्र तरांगत एक सबुक आकवरवची १०-१२ िविसवांनव 

सविवर्नू घेिवरी आकषाक लवल रांगवची होडी बेटवजर्ळ आली.  

“शहच आिची िशसाडीज. पशलकडे शदसते ती शन्सवन” प्रेशसडेंटचे उत्तर. ते पढेु सवांगवयलव लवगले 

”बोटीचव प्रर्वस हव तर आिच्यव जीर्नवचव अशर्भवज्य भवग. त्यवसवठी यवच तोतोरव गर्तवच्यव घट्ट 

जड्ुयव एकिेकवांनव बवांधनू लहवन िोठ्यव होड्यव केल्यव जवतवत. ड्र गन, िवसव, नवग, िवकड यवांचे आकवर यव 

होड्यवांनव दतेवत त्यविळेु त्यव खपूच आकषाक शदसतवत. गांित म्हिनू आम्ही यव होड्यवांनव शनसवन, िशसाडीज, 



उरोस,तिबेट, दबुई  अनातिका बोरकर 

26 

 

बीएिडब्ल्य ुर्गैरे नवरे् दतेो. िलुवांनवही लहवनपिवपवसनू यव होड्यव बनर्ण्यवचे र् चवलर्ण्यवचे शििि शदले 

जवत.े  

“िग यव िलुवांचे शििि र्गैरे?” 

“एकव त्यवतल्यव त्यवत िोठ्यव खेड्यवत लहवन िलुवांची प्रवथशिक िवळव आह.े अगदी छोटी छोटी िलेुही 

िजेत होड्यव र्ल्हर्त िवळेत जवतवत. त्यवांचे प्रवथशिक शििि यव िवळेत होते. पढुील शिििवसवठी िवत् 

पनुोशिर्वय पयवाय नवही. ” 

“आशि कोिी आजवरी पडल ेतर त्यवच्यवर्र उपचवर...?” 

 “इथे जजुबी उपचवर केले जवतवत पि िोठ्य़व दखुण्यवसवठी पनुो गवठवरे् लवगते” असे उत्तर दसुऱ् यव 

बेटवर्रचव दर्वखवनव दवखर्नू पे्रशसडेंट्ने शदले.  

“तसेच उजव्यव हवतवलव पहव. ते आिचे चचा”. पे्रशसडॆांटने छवतीर्र हवत ठेर्त सवांशगतले. आिखीही बरीच 

िनोरांजक िवशहती शिळवली.  
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खरांच एकव छोटेखवनी बेटवर्र एक टुिदवर गर्ती इिवरतीच्यव छपरवर्र क्रॉस शिरर्त चचाची इिवरत 

शदिवखवत उभी होती. ह्तकलेचे निनेु, िवसे िहरवत नेऊन शर्किे हव जरी यव लोकवांचव परांपरवगत 

उपजीशर्केचव िवगा असलव तरी र्वढत्यव पयाटन व्यर्सवयवचवही ते उत्ति फवयदव घतेवत. (यिेवऱ् यव प्रत्यके 

प्रर्वसी बोटीर्र ‘टोल’ र्सलुी आह.े ) प्रर्विवांची खवशतरदवरी करिे, त्यवांनव आपल्यव र््त ु शर्किे, 

आसपवसच्यव खेड्यवतनू त्यवांनव ‘िशसाडीज’ िधनू चक्कर िवरून आििे र् त्यव सर्वातनू धनप्रवप्ती करून घिे े

यव सर्ा गोष्टी ह ेलोक अगदी कुिलतेने हवतवळतवत. बोशलव्हीयवत तोतोरवच्यव चटयव, ह्तकलेच्यव र््त ु

शर्किे हवही यवांचव एक उद्योग.  

ही खेडी शकतीही भक्कि असली तरी िेर्टी ते गर्तच. आशि तेही पवण्यवत रहविवरां. त्यविळेु ते हळूहळू 

तळविी कुजतांच. आपल्यवसवरख्यव प्रर्विवांच्यव र्वढत्यव र्दाळीिळेु र्रचव थरही तटुतो त्यविळेु त्यवर्र शनदवन 

िशहन्सयवतनू एकदवतरी नर्ीन चटयवांची भर टवकत रहवर् लवगतां. एर्ढी कवळजी घेऊनही ३५-४० र्षवांनी ही 

खेडी तळ्यवचव तळ गवठतवतच. त्यवसवठी खेड्यवलव तीस र्षा झवली की नर्ीन खेडां बवांधवयलव सरुुर्वत 
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करतवत. ते परेुसे भक्कि झवले की यव जनु्सयव खेड्यवर्रच्यव चवांगल्यव झोपड्यव, सविवनसिुवन, र्ॉचटॉर्र र्गॆरे 

उचलनू बोटीने नव्यव खेड्यवत नेतवत.  

अिी अांदवजे सवठ-पवसष्ट तरांगती खेडी आहते म्हिे लेक शटशटकवकविध्ये. सगळी दहव ते बवरव फूट खोल 

पवण्यवत. तोतोरव गर्त र्वळर्नू त्यवचे भवरे उलट सलुट एकिेकवर्र पसरून र् भक्कि लवकडवांच्यव र् दोरीच्यव 

सवहवय्यवने बवांधनू तयवर केलेल्यव सहव ते आठ फूट जवडीच्यव चटयव म्हिजे ही तरांगती खेड्यवची जिीन. ही 

खेडी सवधवरि तीस ते तीनि ेचौ. िीटरपयांत कोित्यवही आकवरवची. त्यवांचव आकवर, त्यवर्रील घरे, िविस े

यव एकूिच र्जनविळेु ‘तरांगती’ असली तरी खपूच सोसवट्यवच्यव र्वदळ र्वऱ् यवशिर्वय “र्वऱ् यवर्रती घेत 

लकेरी, दरू चवलली उरोसची खेडी” असे होत नवही पि थोडीिी तरी जवगव बदलतचे. शकती गांित र्वटत 

असेल नव! सकवळी इथे तर सांध्यवकवळी दसुरीकडे. प्रत्येक खेड्यवत त्यवच्यव र् कुटुांबवच्यव आकवरिवनवप्रिाि े

तीन-चवर कुटुांबे रहवतवत. रहवण्यवच्यव झोपड्यवही यवच गर्तवच्यव चटयवांपवसनू केलेल्यव असतवत. त्यवांची 

कुटुांबसां्थव भवर्वभवर्वत भवांडिे होईपयांत अगदी घट्ट र् एकसांध असते. पि पटेनवसे झवले की भल्यव िोठ्यव 
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करर्तीने तरांगती जिीन कवपनू िांडळी रे्गळी होतवत. कधीकवळी एकी झवली तर परत जर्ळ येऊन दोरीच्यव 

सहवय्यवने एकिेकवांनव बवांधनू र् परत गर्तवचे थर रचनू झवले की परत भवऊभवऊ एक.  

िळुवत चवर एकिे र्षवांपरू्ी ्प शनि लोकवांच्यव हल्ल्यवपवसनू बचवर् करण्यवसवठी ‘इांकवपरू्ा’ लोकवांनी 

तलवर्वच्यव पवण्यवत तरांगती घरे बवांधनू अिव तऱ् हनेे आश्रय घेतलेलव असल्यवने ‘र्ॉच टॉर्र’ तर हर्वच! 

परू्ीची दोन-तीन हजवर कुटुांबवची सांख्यव आतव पवच सहविे कुटुांबवपयांत आली आह,े कवरि उच्च शििि र् 

रोजगवरवच्यव िोधवत बरेच उरोसर्वसी पनुो, बोशलव्हीयव र् इतरत् रहवतवत. िवत् कुठेही असले तरी हे सगळे 

आपल्य़व इांकवपरू्ा सां्कृतीिी एकशनष्ठ आहते. कुटुांबवतील िोठ्यव िविसवांनी ठरर्नू केलेली शर्र्वहपध्दत, 

पोषवख, रहविी यवतनू त्यवच्यव सां्कृतीची कल्पनव येते. परुूष िटा, प ांट, जवकीट, ह ट यव पोिवखवत तर शियव 

्कटा, ब्लवऊज, जवकीट, ह ट यव र्ेिवत असतवत. आयिवरव ही त्यवांची सध्यवची प्रचशलत भवषव. इांग्रजीही 

कविचलवऊ येते पि सहसव बोलत नवहीत. प्रचांड सोसवट्यवचव र्वरव, थांडी, प्रखर ऊन यवपवसनू रिि व्हवरे् 

म्हिनू कपड्यवांचे एकवर्र एक थर घवलण्यवची पद्धत आह.े बवयकवांच्यव घट्ट घवतलेल्यव २ रे्ण्यव र् टोकवलव 

लग्न व्हवयचे असेल तर रांगीत र् झवले असेल तर कवळे झपुकेदवर गोंडे आपले लि रे्धनू घेतवत. गर्तवर्रूनच 
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शदर्सरवत् ये जव असल्यवने पवयवत बटू आर्श्यकच. पवय फवकर्नू दोन्सही पवयवांर्र भवर दते डुलत डुलत 

चवलण्यवची उरोसच्यव लोकवांची पद्धत पेंग्र्ीनची आठर्ि करून दते होती. आिचेही थोड्यवच रे्ळवत 

आपोआप पेंग्र्ीन झवले. कवही प्रगत र् त्यवतल्यव त्यवत श्रीिांत खेड्यवत सोलवर प नल्स बसर्नू र्ीज, रेशडओ 

र्गैरे सोयी केलेल्यव शदसल्यव.  

ही सगळी िवशहती गोळव करतवकरतव र्ेळ कसव गेलव कळलेच नवही. िशसाडीजची परत एक ि्त चक्कर 

िवरण्यवचव िोह आम्हवलव आर्रतव आलव नवही. भवषव सिजत नसतवनवही आिच्यविी सांर्वद सवधण्यवची 

त्यव सवध्यवसधु्यव खेडुतवांची धडपड पवहून उरोसची ही तरांगती र््ती पहवयलव पनुोपयांत आल्यवचां सवथाक 

झवले. येतवनव यव आश्चयवाची कवशहच िवशहती नसल्यवने येर्र्त नव्हतां, पि जवतवनव िवत् प्रेिळ 

आदरवशतथ्यविळेु जवर्र्त नव्हतां. परततवनव आम्हवलव एकेकवने हवतवत हवत घेऊन न कळिवऱ् यव भवषेतनू 

“परत यव बर कव” म्हिनु शदलेलव शनरोप भवषेच्यव िवध्यिवशर्नव अचकु हृदयवलव शभडलव. बोटीने र्ेग घेतलव, 

पनुो दरूर्र शदस ूलवगल. आम्ही िवत् परत परत िवगे र्ळून एक आगळांरे्गळ अदु्भत डोळ्यवत सवठर्त होतो. 

नकळत ते आिच्यव िनवत खोलर्र घर करत होतां.  
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(पुववप्रखिद्धी: ‘मेनका जुलै २०१३’) 
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२००५ सवली ‘शतचे’ र्िान र्तृ्तपत्वत रकवनेच्यव रकवने भरून आलेले र्वचल्यवपासनू `शतच्यव’ बद्दलचां 

कुतहूल िनवत जवगतृ झवलेलां होतां आशि १ जलैु २००६लव `ती’ सर्वांसवठी खलुी झवल्यवने त्यवतनू प्रर्वस 

करण्यवची इच्छव बळवर्ली. सरुुर्वतीच्यव ̀  शतच्यव’ शदसण्यवची, उपयकु्ततेची, कवयािितेबद्दलची बरीच र्िान 

र्तािवन पत्वतनू र्वचण्यवत येऊ लवगली. पि कवही शदर्सवच्यव यव नर्लवईनांतर ‘शतच्यव’ ्ट शबशलटी र् 

भशर्तव्यवबद्दल उलटसलुट भवशकतां येऊां  लवगली. बफा  शर्तळिे, अश्थर भू् तर, त्यविळेु ‘शतचव’ प्रर्वसवचव 

िवगा खचिे र्गैरे िक्यतव जिव चशचाल्यव जवयलव लवगल्यव, तिी जिेल तेर्ढ्यव लर्कर शतथे गेलां पवशहजे ही 

इच्छव परवकोटीलव पोहोचली आशि २००७ च्यव ऑग्टिध्ये हव योग जळूुन आलव. एव्हवनव हे सगळे 

किवबद्दल चवललां आह े ह े तिुच्यव लिवत आले असेलच. ‘ती’ म्हिजे चीन र् शतबेट यवांनव जोडिवरी 

‘शचांघवई-शतबेट रेन‘्कवय रेन’—’शबजींग ल्हवसव एक््प्रेस’-- ‘जगवच्यव छपरवर्रून धवर्िवरे रॉकेट’ अिव 

रे्गरे्गळ्यव नवर्वांनी ओळखल्यव जविवरी ही जगवतील सर्वात उांचवर्रून धवर्िवरी ‘आगगवडी’ म्हिज े

िवनर्शनशिात अदभतूच आह.े  
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शतबेटिधील भौगोशलक श्थती फवर र्ेगळी आहे. शहिवलयवच्यव उांच उांच पर्ातवांनी शतबेटलव जगवपवसनू 

खपूच दरू ठेर्लां आहे. सिुद्रसपवटीपवसनू ११८०० फूट उांचीर्र असलेल्यव शतबेटची रवजधवनी ल्हवसवलव 

जवयलव परू्ी फक्त शर्िवन शकां र्व र्तव - तोही डोंगरवतनू, र्वळर्ांटवतनू, प्रचांड चढ उतवरवांचव- एर्ढवच पयवाय 

होतव. त्यविळेु शतथे पोहोचिे खपूच अर्घड र् रे्ळखवऊ होतां. त्यवतच सिदु्रसपवटीपवसनू असलेल्यव उांचीिळेु 

प्रविर्वयचूी कितरतव, किी तपिवन, बफा , पवऊस यव सर्ा लहरी हर्विवनविळेु पीकपविीही बेतवचांच, िहरी 

सधुवरिवांचव अभवर्, धिवाचव पगडव यविळेु गेल्यव कवही र्षवांपयांत शतबेटिध्ये कविवव्यशतररक्त कुिवलव 

सहजवसहजी प्रर्ेि शिळत नव्हतव. परू्ी चीनहून तेथे जवण्यवसवठी जनु्सयव शसल्करोडचव एकिेर् पयवाय होतव. 

त्यवनांतर शचांघवई हवयरे् सरुू झवलव. सवधवरिपिे चीन िधनू व्यवपवरवसवठी र् शतबेटिधली पररश्थती तवब्यवत 

ठेर्ण्यवसवठी िविसवांची, सैन्सयवची य-ेजव रकिधनू व्हवयची. त्यव हवयरे् र्रून सदु्धव अत्यांत शर्रळ हर्विवनवत 

शहिवलयवच्यव १४००० फुटवांपेिव जव्तीच्यव उांचीच्यव पर्ातवांिळेु ह ेदळिर्ळि खपूच कठीि होते. चीनने 

ह्यव रेल्रे्िवगवाची शनशिाती केली त्यविळेु आतव शतथे जविे बरेच सकुर झवले आह.े चीन र् ‘जगवचे छप्पर’ अस े

ज्यवचे र्िान केले जवते तो शतबेट यवांनव जोडिवरी ही गवडी म्हिजे ्थवपत्य िविवतील एक आश्चयाच आहे. 
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जगवतील सर्वात उांचवर्रून धवर्िवरव रेल्रे्िवगा, त्यवच्यव बवांधकविवलव लवगलेले (त्यविवनवने) किी शदर्स, 

जगवतील सर्वाशधक उांचीर्र बवांधलेले रेल्रे््टेिन, यव िवगवासवठी खोदलेलव सर्वाशधक उांचीर्रचव बोगदव असे 

अनेक शर्क्रि यव रेल्रे्िळेु नोंदर्ले गेले आहते. अिव यव बहुचशचात गवडीिध्ये बसण्यवसवठी आम्ही उत्सकु 

होतो. पि त्यवसवठी आम्हवलव शबजींग शकां र्व ल्हवसवलव जविे आर्श्यक होते. आम्ही ल्हवसवलव जवण्यवचव 

पयवाय घतेलव.  

  

  ल्हवसवच्यव र्वटेर्र 
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आम्ही चीनिधल्यव चेंगडू यव गवर्वहून ल्हवसवचां शर्िवन पकडलां. दोन-तीन हजवर फुट उांचीर्रून आम्ही 

एकदि बवरव हजवर फुटवांर्र पोहोचिवर होतो. त्यविळेु बऱ् यवच पु् तकवतनू र्वचलेल्यव र् शसांगवपरूपवसनू गवईडने 

शदलेल्यव ‘हवय अशल्टट्यडू’ िध्ये कसे र्वगवरे्, कसे चवलवर्े, कवय खवरे् यव बद्दलच्यव सचूनव प्रर्वसभर 

आठर्त होत्यव र् शर्नवकवरिच पोटवत गोळव आित होत्यव. बघतवबघतव शर्िवन जशिनीलव टेकले आशि 

धडधडत्यव म्हिजे’हवय अल्टीट्यडुच्यव” पररिविविळेु खरोखरच्यवच धडधडत्यव हृदयवने आम्ही ल्हवसवत 

पवउल टवकले. पि सदुरै्वने थोडेसे गरगरिे सोडले तर इतर कोितवही त्वस न होतव आम्ही इशिग्रेिनिधनू 

बवहरे आलो. आिच्यव गवईडने बोलवर्लेले २ ्थवशनक गवईड त्यवांच्यव आिखी २ सहकवऱ् यवांसह आिची 

र्वटच पहवत होते. आम्ही बवहरे येतवच आिच्यव गळ्यवत रॉ शसल्कचव ्कवफा  घवलनू त्यवांनी िोठ्यव आनांदवने 

आिचे ्र्वगत केले. ल्हवसवची िवशहती ऐकत र् ब्रह्मपतेु्चे पशहले दिान घेत आम्ही हॉटेलर्र पोहोचलो. 

हॉटेल खपूच छवन, ४ तवरवांशकत होते. बवजनेू डोंगर शदसत होते. हॉटेलर्र जवतवच खोल्यव तवब्यवत घेतल्यव 

आशि ब ग उघडली तर गवईडने र्व कोित्यवही िवशहती पु् तकवत न सवांशगतलेली एक गांित अनभुर्ली. 
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ल्हवसव शर्िवनतळ र् ब्रह्मपतु्व नदी 

ल्हवसव शर्िवनतळ र् ब्रह्मपतु्व नदी 
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आिच्यवजर्ळच्यव जेर्ढ्यव सीलबांद शपिव्यव होत्यव त्यव सगळ्य़व ‘टम्ि’ फुगल्यव होत्यव. ‘हवय 

अल्टीट्यडुचव’ गांितिीर पररिवि! रवत्ी जेर्तवनव सगळ्यव सहप्रर्विवांच्यव गप्पवांचव ओघ त्यव शपिव्यवांकडेच 

र्रचेर्र र्ळत होतव. हॉटेलिध्ये ऑशक्सजनची कितरतव दरू करण्य़वची पिूा तयवरी होती. प्रत्येक खोलीत 

पोटेबल कूलरसवरखी ऑशक्सजनचव परुर्ठव करिवरी यांते् बसर्ली होती. आपि फक्त आर्श्यक रकिेचे कवडा 

शर्कत घेऊन त्यवत सरकर्वयचे की रवत्भर परेुल इतकव ऑशक्सजनचव परुर्ठव होिवर. यवशिर्वय 

्र्वगतकिवजर्ळच इिजान्ससी सेर्व परुर्िवऱ् यव दोन नशसांग रूिही डॉक्टसासह तयवर होत्यव. आिच्यवपैकी 

एकीलव ऑशक्सजनच्यव कितरतेचव खपू त्वस झवलव तेव्हवां त्यव सर्ा सोई ांचे िहत्र् कळवले. हॉटेलबवहरे 

शफरण्यवच्यव बसिध्येही ऑशक्सजनने भरलेल्यव उश्यव र् नळकवांडी सज्ज ठेर्लेली होती. यव सगळ्यवचे खपूच 

कौतकु र्वटले. शतबेटची रवजधवनी ल्हवसव उांच उांच डोंगरवच्यव कुिीत र्सलेलां छोटसां गवर्. पि टुिदवर घरे, 

िोठिोठ्यव िॉने्री, जिेल शतथे बवांधलेल्यव, र्वऱ् यवर्र डुलिवऱ् यव रांगीबेरांगी पतवकव यवांनी नटलेलां ल्हवसव 

खपूच छवन शदसत होतां. परू्ीचां ल्हवसवचां सवधांसधुां रूप आतव यव रेल्रे्िळेु होिवऱ् यव आशथाक प्रगतीिळेु, 

त्यविळेु येिवऱ् यव सधुवरिवांिळेु बदल ूलवगलेलां जविर्त होतां.   
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दलवई लविवांचव पोतवलव प लेस 
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जोखवांग िॉने्री 
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बेतवच्यव चिीचे, चपट्यव नवकवचे, िळूचे गौरर्िीय पि हर्विवनविळेु लवलसर, तविलेल्यव कवतडीच े

हसतिखु, प्रविवशिक रशहर्वसी एकतर सदरै् कविवत गका  तरी असतवत नवहीतर हवतवतील चक्र शफरर्त तोंडवन े

प्रवथानव तरी पटुपटुत असतवत. पि आतव येिवऱ् यव प्रर्वश्यवांचे ् र्वगतही ते शततक्यवच प्रसन्सनतेने करू लवगलेत. 

रे्गरे्गळ्यव दिेवतनू येिवऱ् यव प्रर्विवांच्यव रे्गरे्गळ्यव भवषव, सां्कृती, रहविीिवन यवच्यविी जळुर्नू घेण्यवचव 

प्रयत्न करतवनवसदु्धव ल्हवसवच ेरशहर्वसी ् र्तःची खवस अिी ‘शतबेटी’ ओळखही सवांभवळून ठेर्ण्यवत यि्र्ी 

झवले आहते यवत िांकव नवही. दथुडीभरून र्हविवरी ब्रह्मपतु्व ह ेशतबेटचे िोठे रै्भर् आह.े त्यवच्यविळेु बवली, 

गहू, थोड्यव प्रिविवत कव होईनव बटवटे, िकव यवांसवरखी शपके हीच ह्यवांची िेती. बवलीतर इथल्यव लोकवांच े

िखु्य धवन्सय. बवलीचे पीठ यवकच्यव तपुवत भाजनू यवकच्यवच दधुवत शिजर्लेलव’त्सवांपव’ हव शतबेटी लोकवांचव 

आर्डतव खवद्यपदवथा. इथल्यव हर्विवनवत, िखु्यतः शर्रळ र्वतवर्रिवत हिखवस होिवऱ् यव यरुीन प्रॉब्लेिसवठी 

बवलीचव उपयोग औषधवसवरखव होतो ही िवशहतीही नव्यवनेच सिजली. आतव ‘हररतगहृवां’ (ग्रीनहवउस)िधनू 

हळूहळू इतर भवजीपवलवही शपकर्ण्यवचे प्रयत्न सरुू झवलेले शदसत होते. प्रिखु र्त्यवांर्र र् चौकवतनू ि्त 

फुले फुलली होती. हरे्त गवरठव नव्हतव पि उकवडवही नव्हतव. िधनूच येिवरी पवर्सवची भरुभरु र्वतवर्रिवत 
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प्रसन्सनतव आित होती. ८-१० शदर्सवत ल्हवसव, पोतवलव प लेस, आजबुवजचूी कवांही शठकविे पवहून झवल्यवर्र 

आम्ही आिचव िोचवा िखु्य लक्ष्याकडे म्हिजचे रेल्र्ेच्यव प्रर्वसवकडे र्ळर्लव.  
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 ल्हवसव रेल्रे् ्टेिन गवर्वच्यव बवहरे अगदी सवधांसधुां, डोंगरवच्यव पवयथ्यविी आहे. आम्ही शतथे 

पोहोचलो तेंव्हव पवर्सवची भरुभरु चवलचू होती. त्यविळेु ्टेिनची इिवरत एकदि ्र्च्छ, चकचकीत शदसत 

होती. आतलव पररसर िविसवांनी गजबजलेलव होतव. दोन पवयऱ् यव चढून गेल्यवर्र प्रथि नजरेत भरलव तो 

गवड्यवांच्यव रे्ळव दवखर्िवरव भलव िोठव बोडा. तो इांग्रजीत असल्याने र्वचतव आलव. बवजलूव दोन तीन छोट्यव 

खोल्यव सोडल्यव तर बघण्यवसवरखे फवरसे कवही नव्हते. आतलव प्ल टफॉिा बघण्यवची उत्सकुतव लवगली होती. 

पि गवडीची र्ेळ होईपयांत शतथे प्रर्ेि नव्हतव. हळूहळू. गदी र्वढवयलव लवगली. तसे कुठूनसे रेल्रे्चे ४-५ 

अशधकवरी आतल्यव बवजनेू अर्तरले र् त्यवांनी प्ल टफॉिार्र जवण्यवची र्ेळ जर्ळ येतवच ्टेिनिधली चवर 

गेटस उघडली. ‘चलव, आतव शतकीट दवखर्नू आत गेलो की गवडीत बसवयलव िोकळे’असव शर्चवर िनवत 

डोकवर्वयलव लवगलव. शतकीट र् पवसपोटाची तपवसिी अगदी बवरकवईने होऊ लवगली. ल्हवसव सोडण्यवपरू्ी 

प्ल टफॉिार्र प्ररे्ि करण्यवपरू्ीच आपल्यवलव आपल्यव प्रकृतीशर्षयी सर्ा तपिील ्टेिनर्रच्यव 

अशधकवऱ् यवलव द्यवर्व लवगतो. गवडीचव र्वपर सरुू झवल्यवपवसनू शर्रळ हर्विवनविळेु २-३ ितृ्य ूघडून आलेले 

असल्यवने आतव जरव जव्तच कवळजी घेतली जवते. पवसपोटा, शसक्यरूरटी, शतकीट, आरोग्यवशर्षयीचे प्रकटन 
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यवांची सवांगोपवांग तपवसिी झवल्यवर्र आम्हवलव फलवटवर्र प्रर्ेि शिळवलव. बॉटलग्रीन रांगवची शपर्ळे पट्ट े

असिवरी र् गडद लवल रांगवची शपर्ळे पट्टे असिवरी अिव दोन प्रकवरच्य़व गवड्यव फलवटवांर्र उभ्यव होत्यव. 

त्यवपैकी टी २८ यव गवडीने आम्ही बीशजांगपयांत न जवतव गोलिडुलव उतरिवर होतो. गवडीलव प्रत्येकी ९४ 

सीटस असलेले कवही डबे, १-२ ्लीपर डब,े ३-४ सॉफ्ट कोचर्वले र् एक जरे्िवचव असे अांदवजे १२ डबे 

होते.  

बीशजांग ते ल्हवसव यव प्रर्वसवलव ३६ तवस लवगतवत. त्यवतील शहिवलयवच्यव कुिीतनू कवढलेलव ल्हवसव 

ते गोलिडु हव अप्रशति सौंदयवाने नटलेलव ११४२ शकिी चव टप्पव आम्ही शनर्डलव होतव. यवसवठी लवगिवरव 

र्ेळ होतव चौदव तवस. प्रर्वसवत रे्ळ घवलर्ण्यवसवठी कुिी पु् तक आिले होते, तर कुिी झोप कवढण्यवच्यव 

शर्चवरवत होते. प्रत्यिवत यवतले कवहीच केले गेले नवही. जिेल तेर्ढे फोटो कवढिे र् जव्तीत जव्त र्ेळ 

बवहरेचे दृश्य डोळ्यवत सवठर्िे एर्ढेच १४ तवसवत केले गेले.  
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रेल्रे्चव शबजींग ते गोलिडु हव भवग बरवच अगोदर बवांधनू तयवर होतव पि गोलिडु ते ल्हवसव तयवर 

होईपयांत शतबेट जगवपवसनू दरूच होतव. यव िवगवािधलव खरव अडसर होतव तो यव भवगवतलव ८०% पिवािॉ्ट 

एररयव. पषृ्ठभवगवर्रच्यव बफा शिशश्रत र्वळूिळेु शठसळू होिवरव र् त्यवखवली सदरै् घट्ट बफवाचे थर असिवरव हव 

भवग पलुवचव भवर, गवडीचव र्गे, त्यविळेु शनिवाि होिवरी उष्ट्ितव किी पेलेल ह ेखरां िखु्य आव्हवन होते. पि 

इांशजशनयररांग िेत्वलव असलेलां आव्हवन पेलनू र्ीस हजवर कविगवरवांच्यव िदतीने सहविे कोटी डॉलसा खचा 

करून चीनने अर्घ्यव ४ र्षवात हव चित्कवर केलव र् शतबेट जगविी जोडलां गेलां. ‘यव गवडीिळेु होिवरव आशथाक 

लवभ कोिवलव होिवर? शतबेटची त्यविळेु भरभरवट होईल कव?’ यवर्र प्रर्विवत जोरजोरवत चचवा चवल ूहोती. 

यवची उत्तरे शिळवयलव कवांही र्षे जवर्ी लवगतील ह ेनक्की पि सर्ासविवन्सय प्रर्विवांची र् हौिी पयाटकवांची 

सोय छवन झवली ह ेिवत् खरे. परू्ी र्वपरवत असिवरव एकिेर् र्हवतकुीचव िवगा ह्यव गवडीिवगवाच्यव जर्ळून 

धवर्तो. कधी उजर्ीकडून तर कधी डोंगरवच्यव कुिीतनू तो र्तव एखवद्यव लहवन िलुवच्यव कुतहुलवने 

धवर्िवऱ् यव गवडीकडे पहवत असतो. कुनलनू र् तांगलुव यवांच्यवसवरख्यव प्रचांड िोठ्यव डोंगरवांच्यव अांगवखवांद्यवर्र 

हव दपुदरी र्तव एखवद्यव रेघसेवरखव नवजकू शदसतो. अन ही रेल्र्े कधी डोंगरवच्यव पोटवत शिरून, कधी दोन 
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डोंगरवच्यव धळीतनू तर कधी यव डोंगरवांतनू र्हविवऱ् यव पवण्यविळेु झवलेल्यव शर््तीिा पवत्वर्रून आपल्यवच 

डौलवत एखवद्यव नवशगिीप्रिविे ि्त सळसळत जवते.  

 यव टूर िध्ये ्लीपर शकां र्व सॉफ्ट कोच सिवशर्ष्ट नव्हते. त्यविळेु गवडीत बसण्यवआधीच ‘हवडाकोच 

शकती हवडा असतील? एर्ढव लवांबचव प्रर्वस नसुतव बसनू कसव कवय करू िकू?’ ह ेप्रश्न सर्वांचव चेहऱ् यवर्र 

्पष्ट र्वचतव येत होते. कुिवलवही उत्तरे न दतेव गवईड िांडळींनी प्रथि आिचे सविवन डब्यविध्ये नीट लवर्िे, 

आम्हवलव आपवपल्यव जवगवांर्र ्थवनवपन्सन करिे र्गैरे कविे िवगी लवर्ली. आशि ’कवय?’ अिव अथवान े

आिच्यवकडे पवहून भरु्यव उांचवर्ल्यव. पि आिचे प्रश्न ओठवतच अडकले होते. तथवकशथत ‘हवडाकोच’ 

पवहूनच आम्ही थक्क झवलो होतो. शनळ्यव रांगवचे नीटनेटके अभ्रे घवतलेले जवड कुिन्सस असिवरे प्रि्त कोच 

पवठीर्रच्यव केिरी रूिवलवांिळेु खपूच िोशभर्ांत शदसत होते. िब्याच्यव दोन्सही बवजूांनव ् र्च्छ प्रि्त शखडक्यव 

बवहरेची िोभव पिूापिे दवखर्त होत्यव. त्यव शखडक्यवांनव कवटकोनवत ३-३ जिवांची बसण्यवची सोय होईल 

असे २ बवक सिोरवसिोर तोंडे करून बसर्लेले होते. जेिेकरून आपि आपल्यव सहप्रर्विवांिी व्यर्श्थत 

गप्पव िवरू िकू.  
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र्रच्यव दोन्सही बवजूांनव सविवन ठेर्ण्यवसवठी बथा होते. दोन बवकवांच्यव िध्ये छोटेसे सशव्हांग टेबल होते त े

पवहून, आपि चकूुन र्रच्यव र्गवाच्यव डब्यवत तर शिरलो नवही अिी िांकव िनवत आली.  

सकवळी बरोबर ८र्व. गवडीने ल्हवसव सोडले र् ती गोलिडुच्यव शदिेने शनघवली. आिच्यव नजरव 

आपोआप शखडकीकडे र्ळल्यव. सकवळची र्ेळ होती, कोर्ळी उन्सह ेआजबूवजचू्यव घरवांर्र, बवगवांर्र पसरली 

होती. जरी यव रेल्र्ेचे धवर्िे ह ेरोजचेच होते तरी रेल्र्ेिवगवाच्यव जर्ळच्यव भवगवतील िलेु िविसे हवत हलर्नू 

हसऱ् यव चेहऱ् यवने आम्हवलव शनरोप दते होती. शडझेल इांशजन लवर्लेली ही गवडी छोटीिोठी गवरे्- गवर्े कसली, 

छोट्यव छोट्यव र्वड्यव- िवगे टवकत ‘नवग्कू’ (Nagqu) ्टेिनकडे धवर्त होती. यव िवगवार्र लवगलेलव 

पशहलवच बोगदव ‘यवांग बव शजांग’हव सर्वात जव्त म्हिज े३३४५ िी. लवांब र् सिदु्रसपवटीपवसनू ४२६४ िी 

उांचीर्र होतव. ह ेपवहून आतव यव गवडीच्यव जवगशतक शर्क्रिवांनव सरुुर्वत झवली यवची खवत्ी पटली. एक दीड 

तवसवत नवग्कू ् टेिनवर्र गवडी थवांबली. प्रर्विवांची कवही फवरिी चढउतवर झवलेली शदसली नवही. पि गवडीलव 

पवठीिवगनू आिखी २ शडझले इांशजने जोडण्यवसवठी हव िकु्कवि होतव ह ेनांतर सिजले. ल्हवसव १२००० फूट 

उांचीर्र आह.े गवडीलव यवपढुचव तीन-चवर हजवर फुटवांचव चढ चढवयचव होतव. त्यवसवठी ही जवदव कुिक 
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आर्श्यक होती. नवग्कूनांतर िवत् गवडी जी ससुवट शनघवली ती एकदि १२ तवसवांनी गोलिडु आल्यवर्रच 

थवांबली. गवडीने ्टेिन सोडले आशि आिचां लि डब्यवत र्ळलां.  

प्रत्येक सशव्हांग टेबलवर्र एक सिुवरे २५ सें. िी. व्यवसवची ्टेनलेस ्टीलची चकचकीत थवळी ठेर्ललेी 

पवहून ‘ह ेकिवसवठी? ६ प्रर्विवांसवठी एकच थवळी किी?’ ह ेप्रश्न िनवत डोकवर्ण्यवआधीच गवईडने त्यवत 

‘कचरव टवकवयचव आह’े यव िवशहतीची भर टवकली. लगेच ‘एर्ढ्यव छोट्यवश्यव थवळीत शकती कचरव 

िवर्िवर? रवशहलेल्यव कचऱ् यवचे कवय?’ ह ेप्रश्न अपररहवयाच होते. पि जेव्हव दर दोन तवसवांनी कचरव गोळव 

करिवरी छोटी रॉली डब्यवत शफरवयलव लवगली तेव्हव आपि शसांगवपरूिध्ये असल्यवचव भवस व्हवयलव लवगलव. 

ह ेकिी होते म्हिनू की कवय दर चवर तवसवांनी गिरे्िधवरी सेर्क हवतवत झवडू घऊेन एक किही कचरव 

बवकवांखवली न लोटतव सगळव हवतवतल्यव शपिर्ीत गोळव करीत शहांडू लवगलव तेंव्हव आश्चयवाने दवही बोटे 

तोंडवत जवयची बवकी रवशहली. ्टेिन सोडल्यवर्र दवरे घट्ट बांद झवली, तखडक्यव िळुवतच बांद, त्यविळेु 

‘खवल्ले की शखडकीतनू बवहरे भर्््ु ्ारा...’ हव खेळ नवही. इतकेच कवय पि टॉयलेटचे र्े्ट, पविीही 
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डब्यवखवलील बांद पेटीत सवठर्नू पढुच्यव िकु्कविवलवच ररकविे केले जवते. ही रेल्रे् बवांधतवनव चीन सरकवरने 

जे पयवार्रिवचे रिि करण्यवचे ठरर्ले होते त्यवसवठी ही सर्ा कवळजी घेतली जवते.  

गवडी डोंगरवच्यव कुिीत शिरतवच गवडीतलां लि परत 

शखडकीबवहरेच्यव दृश्यवकडे गेलां. एखवदव शसनेिवचव पट उलगडत जवर्व 

तसे एकविवगोिवग एक डोंगर शदसवयलव लवगले, जर्ळ जर्ळ यवयलव 

लवगले, गवडीच्यव दोन्सही बवजूांनी धवर्वयलव लवगले. गवडी अांदवजे १०० 

शक. िी. पेिव जव्त र्ेगवने धवर्त होती. ल्हवसव गवर्, घरां, त्यवतील र्ते 

आजबूवजलूव होते तोर्र गवडीचव रे्ग जविर्त होतव. पि गवडीपेिव िोठे्ठ 

डोंगर जर्ळ आल्यवर्र तो तेर्ढव जविर्ेनवसव झवलव. पवहतव पवहतव 

गवडी शलउ र् ू (Liu Wu) बोगद्यवत शिरली. त्यवनांतर गवडीचव कधी 

बोगद्यवत तर कधी डोंगरवबवहरे असव सयूवािी लपांडवर् चवल ूझवलव.  
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हळूहळू ऊन शखडकीतनू डोकवर्त प्रर्विवांनव न्सयवहवळू लवगलां. एर्ढ्यव उांचीर्र, शर्रळ हरे्त सयूवाच्यव 

अल्रव व्हवयोलेट शकरिवांचवही बरवच त्वस होतो असां कुिवलव तरी आठर्लां आशि आिच्यवतल्यव हौिी 

िांडळींनी गॉगल्स कवढले. पि शखडकीच्यव कवचवही यवू्ही प्रोटेक्टेड आहते अिी िवशहती लगेच कुिीतरी 

परुर्ली. गवडीची नवगिोडी र्ळिेही चवलचू होती. त्यविळेु तसव उन्सहवचव त्वस अशजबवत जविर्त नव्हतव. 

पि सिजव व्हवयलव लवगलवच तर शखडक्यव’पडदवनिीन’ करवयलव सरेुख ्र्च्छ जवड पडद े शखडकीच्यव 

दोन्सही बवजूांनव रूळत होते.  

आम्ही बवहरे पहवण्यवत िग्न होतो तोच गवईडने आिचे लि गवडीतील खवस सोयींकडे र्ळर्ले. गवडी 

१५-१६ हजवर फुटवांपेिव जव्त उांचवर्रून जविवर असल्यवने, ह्यव गवडीसवठी अांदवज े ८-९ हजवर फुटवांर्र 

असवर्े शततपत प्रेिर असिवरे, परेुसव प्रविर्वय ुखेळतव ठेर्ण्यवजोगे खवस डबे तयवर करून घेतले आहते. 

त्यवसवठी डब्यवच्यव तळवतनू जवड नळ्यवांद्ववरे परेुसव प्रविर्वय ूडब्यवत परुर्लव जवतो. यव खेरीज जर कोिवलव 

जवदव प्रविर्वयचूी आर्श्यकतव भवसलीच तर प्रत्यके सीटसवठी (बवकवखवली) ऑशक्सजन कनेक्टर असतो. 

त्यवच्यव र्वपरवसवठी आर्श्यक पवईप घेऊन एक अशधकवरी सतत गवडीत चकरव िवरत होतव.  
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गवडीतील तपिवनही आर्श्यकतेनसुवर योग्य रवखलेले होते. यव सर्वांिळेु आपि उांचवर्रून प्रर्वस करत 

आहोत ह ेजविर्त नवही. प्रत्येक डब्यवत भवरतीय पद्धतीची २-२ ्र्च्छतवगहृ ेर् ३-३ बेशसन होती. गरि 

पवण्यवचव परुर्ठव अगदी उन्सहवळ्यवत सदु्धव सतत चवल ूहोतव यवचे खपू कौतकु र्वटले. ह्यव सर्ा सोयींच्यव र् 

त्यवांच्यव र्वपरवबद्दलच्यव सचूनव ३ भवषवांिध्ये ्पष्ट शलशहलेल्यव होत्यव. शिर्वय िवशहती सतत शड्प्लेर्रही 

दवखर्ली जवत होती. जेर्िवच्यव बोगीिध्ये आम्हवलव २ भवज्यव, सपू र् भवत असे िवकवहवरी जेर्िसदु्धव 

शिळू िकल्यवने आिखी िजव आली.  

 दऱ् यव, डोंगर पवर करत, र्ळिे घेत, कधी बोगद्यवतनू तर कधी पलुवर्रून गवडी ससुवट धवर्त होती. कवही 

शठकविचे पलू तर एर्ढे लवांबलचक होते की पलुवचव बरवचसव भवग गवडीत बसनूही दृष्टीिेपवत येत होतव. 

डोंगरवर्रून र्वहिवऱ् यव पवण्यवने अनेक शठकविी िोठिोठ्यव घळी शकां र्व सपवट जवगव शनिवाि झवल्यव आहते. 

पलुवखवली चरिवरे यवकचे कळप पलुवखवलच्यव तरुळक गर्तवत गवडीकडे पहवत शनभायपिे चरत होते. 

कदवशचत ऑग्टिध्ये शतबटेिध्ये उन्सहवळव असल्यवने असेल पि िवझ्यव कल्पनेतल्यव ‘शहिवलय म्हिज े

बफवाचव डोंगर’ ह्यव शचत्वच्यव अगदी उलट आजबुवजलूव शदसत होतां. दरूर्र कुठेही बफवाचव िवगिसूही नव्हतव. 
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नसुते िोकळे डोंगर! नव झवडां, नव गर्त! नवही म्हिवयलव खरुटी झडुुपां क्र्शचत कुठे कुठे शदसवयची. बवकी 

सगळीकडे फक्त दगड — आडर्े उभे, िोठेछोटे, चपटेगोल, लवल, पवांढरे, शपर्ळे, कवळे, तपशकरी, शहरर्े 

दगडच दगड. कधी ते एकिेकवांर्र आडरे् रचलेले शदसवयचे तर कधी िवळेतल्यव िलुवांप्रिविे शि्तीत 

एकविेजवरी एक उभे. कधी फेर धरल्यवप्रिविे गोलवकवर करून उभे. दगडवांची ही चढि, उतरांड, घसुळि पवहून 

सिदु्रवच्यव पोटवतनू र्र येतवनव शहिवलय शकती नैसशगाक प्रकोपवतनू गेलव असेल यवची कल्पनव येते.  

 पहवतव पहवतव गवडी सिुवरे चवर हजवर चौरस शक. िी. आकवरवच्यव ‘तांग्रीलव नोर’ शकां र्व ‘नवि त्सो’ असां 

नवर् धवरि करिवऱ् यव प्रचांड तळ्यवलव र्ळसव घवल ूलवगली. जर्ळजर्ळ २० शिशनटे गवडी यव तळ्यवच्यव 

कडेकडेने धवर्त होती. डोंगरवची रवांग तळ्यवच्यव पवर्श्ाभिूीर्र िोभत होती, ्र्च्छ ऊन पवण्यवर्र चिकत 

होते आशि िवांत, ् र्च्छ, ्फशटकवसवरखां पवरदिाक असिवरां तळ्यवचां पविी आकविवचव शनळविवर रांग लेऊन 

आिचां ् र्वगत करत होतां. िवन सरोर्रवसवरखीच आिखी ३ तळी शतबेटिध्ये पशर्त् िवनली जवतवत. त्यवपैकी 

ह े एक. िवनसरोर्र पवहवण्यवचव योग अजनू यवयचव आह े पि ते तळां, त्यवची रवखि करण्यवसवठी सज्ज 

असिवरव नवि त्सो पर्ात पवहून खपू प्रसन्सन र्वटलां ह ेखरां. 
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यवनांतर पर्ातवच्यव रवांगविवगनू रवांगव िवगे टवकत गवडी जगवतील सर्वात उांचीर्रच्यव फें ग हुओ िवन 

(Fenghuoshan) यव बोगद्यविध्ये शिरली. हव १३४० िीटर लवांबीचव बोगदव सिदु्रसपवटीपवसनू ४९०० 

िीटरपेिव जव्त उांचीर्र आह.े ही सर्ा िवशहती प्रत्येक डब्यवतील ्पीकसािधनू शचनी र् इांग्रजीतनू शदली 

जवत होती. त्यव नांतर लवगलेल्यव ऍिडो रेल्रे् ्टेिनपवसनू २९ जनू २००१ रोजी ल्हवसवच्यव र् गलुिडच्यव 

शदिेने दोन्ही शदिवांनव एकवचरे्ळी रेल्रे् र क बवांधवयलव सरुूर्वत झवली होती ही िवशहतीही ्पीकरिधनू 

शिळवली. ते ्टेिन बघेपयांत गवडी चढ चढवयलव लवगल्यवचे जविर् ूलवगले. ‘तांगलुव शखांड’ जर्ळ येत 

आह ेह ेकळतवच सगळे बवहेर बघ ूलवगलो.  

 १६६४० फूट उांचीर्र असिवऱ् यव तांगलुव शखांडीतलव हव िवगा जगवतील, शखांडीतनू जविवऱ् यव अनके 

रेल्रे्िवगवांपैकी सर्वाशधक उांचीर्रून जविवरव िवगा आह.े गवडी’तांगलुव ्टेिन’ िध्ये शिरत असल्यवची घोषिव 

झवली र् सगळे खवली उतरवयची तयवरी करू लवगले. तांगलुव ्टेिन जगवतील सर्वात जव्त म्हिजे १६६२७ 

फूट उांचीर्र आह.े त्यव गडबडीत शचनी भवषतेली िवशहती सवांगनू सांपली होती र् इांग्रजीत ्पीकरर्रून 

जोरजोरवत सचूनव दणे्यवत यते होती की, गतर्षी प्रर्विवांनव शर्रळ हरे्चव त्वस झवलव असल्यवने गवडी आतव 
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इथे थवांबत नवही, पि रे्ग िवत् खपूच किी करते. थोडीिी शनरविव झवली खरी, पि िोठिोठ्यव शखडक्यवांिळेु 

र् गवडीच्यव धीम्यव गतीिळेु आपले कवही तरी हुकले अिी हुरहुर िवत् र्वटली नवही. तांगलुव शखांड, तांगलुव 

डोंगर र् आसपवसचव पररसर पवहून िन तपृ्त झवले. अत्यांत शर्रळ प्रविर्वय ूअसिवऱ् यव हरे्त, सिदु्रसपवटीपवसनू 

उांचवर्र, अत्यांत प्रशतकूल र् अशनयशित हर्विवन बदलवांनव तोंड दते हव रेल्रे् िवगा बवांधिवऱ् यव श्रशिकवांचे कौतकु 

हव िवगा प्रत्यि बशघतल्यवर्र प्रकषवाने र्वटले. प्रविर्वयचूी कितरतव दरू करण्यवसवठी यव कविगवरवांनव सतत 

शसलेंडरचे ओझे जर्ळ बवळगवरे् लवगे ह ेऐकल्यवर्र तर गवडीतनू अलगद आरविवत प्रर्वस करतवनव िनोिन 

कवनकोंडे व्हवयलव झवले. त्यव कविगवरवांनव प्रविर्वयचूव तटुर्डव पडू नये म्हिनू चीन सरकवरने प्रविर्वय ूशनिवाि 

करिवऱ् यव डझनवर्वरी फ क्टरीज यव िवगवाच्यव जर्ळपवस उभवरलेल्यव शदसत होत्यव.  

तांगलुव डोंगर बशघतल्यवर्र िग पढुचे डोंगर सवहशजकच लहवन र्वटवयलव लवगले. पि जे दृश्य शदसत 

होते ते अप्रशतिच होते. पलू तर अगदी बघण्यवसवरखे होत.े २००१ सवली यव भवगवत झवलेल्यव ८. १ ररश्टरच्यव 

भकूां पवनांतर यव िवगवाची अशधकच कवळजीपरू्ाक बवांधिी करण्यवत आली. डोंगरवपवसनू थोड्यव दरू िोठिोठ्यव 

सपवट घळीत िोठिोठे गडासा टवकून, त्यवर्र खवांब उभवरून पलू उभे केले आहते. बऱ् यवच शठकविी ह ेपलू 



उरोस,तिबेट, दबुई  अनातिका बोरकर 

60 

 

इांग्रजीतल्यव आडव्यव एस, सी शकां र्व य ूयव आकवरवत आर्श्यक तसे र्ळर्ले आहते. अत्यांत शर्लोभनीय 

असे दृश्य होते ते. जिीन खचण्यवची शकां र्व शतची धपू होण्यवची भीती र्वटत होती म्हिनू ही कवळजी. असांख्य 

भकूां पिवपक यांते्ही यव िवगवाच्यव आसपवस बसर्ण्य़वत आली आहते.  

 आम्ही शतबेट्लव -ल्हवसवलव गेलो होतो तेंव्हव शतथे उन्सहवळव होतव. त्यविळेु डोंगरवांर्र शकां र्व िवगवार्र जरी 

बफा  नव्हते तरी डोंगरवर्रच्यव प्रचांड घळी र् पलुवखवलची सपवट जिीन पवहून इथे खपू पवऊस र् बफा  पडत 

असिवर यवचव अांदवज येत होतव. बघतवबघतव गवडी उतरिीलव लवगली. सयूाही आपलव शदर्सभर पसरलेलव 

सोनेरी शकरिवांचव शपसवरव आर्रून घ्यवयलव लवगलव. सहज बवहरे नजर गेली आशि आम्ही बघतच रवशहलो. 

ल्हवसवलव गेल्यवपवसनू ज्यव बफवाच्छवशदत शिखरवांची िन आससुनू र्वट पहवत होतां ती शिखरां प्रथि दरूर्र र् 

नांतर गवडीच्यव अगदी जर्ळ येऊन गवडीच्यव दोन्सही बवजूांनी धवर्वयलव लवगली. सवयांकवळचव कलतव सयूा त्यव 

चिकत्यव शहिशिखरवांनव कोिवची नजर लवग ूनये म्हिनू त्यवर्र आपल केिरी पवांघरूि पसरत होतव. त्यवच्यव 

पवर्श्ाभिूीर्र ही धर्ल शहिशिखरां अर्िानीय सुांदर शदसत होती. शहिवलयवने आपले शहिवच्छवशदत रूप दवखर्नू 

िलव अगदी तपृ्त केले.  
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जन्सिभर लिवत 

रवशहल असव 

दखेवर्व प्रर्वसवच्यव 

िेर्टी आिच्यव 

सोबत पळू लवगलव 
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जन्सिभर लिवत रवशहल असव दखेवर्व प्रर्वसवच्यव िेर्टी आिच्यव सोबत पळू लवगलव आशि डोळ्यवचां 

पवरिां शफटलां. अधवापवऊि तवस तरी आिची नजर त्यव दखेवव्यवने शखळर्नू ठेर्ली होती. शकतीही बशघतलां 

तरी िनवचां र् डोळ्यवांचां सिवधवन होत नव्हतां. सयूवानेच िेर्टी आपलां सोनेरी केिरी शकरशिजी रांगवच पवांघरूि 

कवढून घेतलां, धररत्ीर्र कवळी उबदवर िवल पवघरली आशि अांधवरवत बवहरेचां दृश्य लपनू गेलां.  

 एव्हवनव प्रर्वस पिूा होत आलवय र् गोलिडु जर्ळ येत चवललां आह ेहे दरूर्र शदसिवऱ् यव बवरीकिव 

शदव्यवांर्रून र् पवठोपवठ गवडीत होत असलेल्यव सचूनेिळेु कळलां. कसे १४ तवस सांपले तेच कळलां नवही. 

र्वतवनकूुशलत, योग्य हरे्च्यव दवबवखवली प्रर्वस केल्यवन ेअशजबवत िीि आलव नवही. गवडीच्यव र्ेगवचव 

अशजबवत आर्वज नसल्यवने आम्हव िुांबईकरवांनव थोडे चकुल्य़व चकुल्य़वसवरखे र्वटले इतकेच. एक दोन र्ेळ 

शिट्टीचव आर्वजच कवय तो ऐकू आलव. बवकी ि्त! एकदि िेि! गवडी शकतीही आर्डली तरी गोलिडु 

आल्यवर्र उतरवरे्च लवगले आशि ह े१४ तवसवांचे गोड ्र्प्न सांपले.  
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(पूर्डप्रखिद्धी: ‘मस्त भटकंती- मदर्ाळी २०१४’) 
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“र्वळर्ांटवत फुललेली बवग तमु्ही पवशहलीत कव हो?” गवडी चवलर्तव चवलर्तव यिोधनने अचवनक 

शर्चवरलेल्यव प्रश्नवलव कवय उत्तर द्यवर् हचे सिजेनव.  

 “ त ूरे्डव आहसे की कवय? र्वळर्ांटवत बवग, तीही फुललेली? छे, कवहीतरीच प्रश्न! ” अिीच कवहीिी 

प्रशतशक्रयव िवझी होती! कवरि र्वळर्ांट म्हटले की डोळ्यवसिोर येतो तो र्वळूचव अथवांग सिदु्र, त्यवर्र उठिवरी 

र्वळूची र्वदळे, त्यविळेु तयवर होिवऱ् यव र्वळूच्यवच लवटव... क्र्शचत त्यवत शदसिवरी खरुटी, कवटेरी टोकदवर 

पवनवांची झडुुपां र् कधीकधी शदसिवरे ‘उांटवर्रचे िहवि’े. पि जेंव्हव ‘शिर कल गवडान’ कडे यिोधनने गवडी 

र्ळर्ली तेंव्हव पवशहलेल्यव आश्चयवाने दवही बोटे तोंडवत गेली असे म्हटले तरी चवलेल.  

जेव्हवां हवच िवझव िलुगव – यिोधन – पशहल्यवांदव दबुईलव जवयलव शनघवलव, तवे्हवां िी दबुईची अिीच 

कवहीिी कल्पनव केली होती. म्हिजे परू्ी कधीतरी र्वचलेली ‘अगदी नसुतेच र्वळर्ांट र् त्यवत तरुळक घरे’ 

ही लहवनपिची र्वळर्ांटवची कल्पनव िवगे पडून आखवती दिेवतही उांच इिवरती, सखुसोयीयकु्त घरे, दकुवने 

असतवत पि बवकी सर्ात् र्वळू असे शचत् िनवत रुजले होते. शतथल्यव िवती नसलेल्यव र्वळर्ांटवत झवडे, 

फुलबवगव र्गैरे नसिवरच यवची खवत्ी होती. त्यविळेु शसांगवपरू सवरख्यव फुलझवडवांनी बहरलेल्यव दिेवतनू 
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प्रथिच दबुईलव जवतवनव शर्िवनवतनू उतरेपयांत “ बवईसवहबे आतव शसांगवपरूची शहरर्वई, फुलझवडवांची नयनरम्य 

आरवस सगळे शर्सरव १५ शदर्स” असे ्र्तःलवच बजवर्त होते. शदर्स नोव्हेंबरच े होते. उतरतवांनव रवत् 

असल्यवने खवली फक्त शदव्यवांचव चकचकवट र् सिदु्रवच्यव बवजनेू चिकिवऱ् यव शदव्यवांची रोषिवई एर्ढेच 

शदसले होते. पि दसुऱ् यव शदर्िी उठून पहवते तर चौपदरी र्तव, त्यवलव कवपिवरव दभुवजक शदसलव. त्यवर्र 

शि्तीत दोन रवांगते लवर्लेली शहरर्ीगवर छोटी छोटी झडुुपे होती र् त्यवर्र चक्क शपर्ळ्यवधिक र् लवल 

चॉकलेटी रांगवची फुले र्वऱ् यवर्र डुलतवांनव शदसत होती. त्यवांच्यव िधनूच थोड्यव थोड्यव अांतरवर्र खजरुवची 

परुुष दीड परुुष उांचीची झवडे आपल्यव झवर्ळ्यव पसरून उभी होती. िलुवचे घर कॉशनािर्र - सिदु्रवच्यव 

जशिनीत घसुलेल्यव पट््टयवर्र - होते, त्यविळेु सयूाप्रकविवत चिचििवरे पविी, त्यवर्र िधनूच बोटींच्यव 

येण्यवजवण्यवने उठिवऱ् यव लवटव र् िधनूच पटकन पवण्यवपविी सरू िवरून िवसव िटकर्िवरे सिदु्रपिी, 

शनसगाशचत्वत भरच घवलत होते र् दबुई म्हिजे फक्त र्वळर्ांट र् त्यवतील घरे यव कल्पनेलव सरुुां ग लवर्त होते. 

जसजिव िवझ्यव दबुईभेटी र्वरांर्वर होऊ लवगल्यव तिव दबुईतल्यव र्वळर्ांटवच्यव कल्पनवही बदलत गेल्यव. 

र्वळर्ांटवत फुले लवऊन त्यवची शनगव शकती कवळजीपरू्ाक घेतली जवते यवची कल्पनव येऊ लवगली. र्त्यवच े
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शडव्हवयडर, चौकवतले रवउांड अबवऊट शकां र्व फ्लवय ओव्हसाचे उतवर... कवहीही सोडलां नव्हतां. उपलब्ध 

जवगेचे आकषाक ल ांड्केशपांग करून त्यवर्र रांगीबेरांगी फुलझवडे, खजरूवची झवडे लवऊन सगळीकडॆ 

शिनीबवगवांची रेलचेल करिे असव प्रकवर जवगोजवगी पहवयलव शिळत होतव. शजतके पहवर्े शततके किीच अिी 

पररश्थती होती. बरां ही झवडे र् फुलझवडे र्वटेल तिी उगर्लेली नव्हती हां! दगड शर्टव र् र्वळूचे उत्ति 

आखीर् रेखीर् आकवरतयवर करून, त्यवत िऊ िलुवयि लसुलिुीत शहरर्ळ लवऊन त्यवत आकषाक रांगसांगती 

करून लवर्लेली होती. फुलवांची भरपरू शर्शर्धतव पहवयलव शिळवली. सिदु्रवच्यव कडेकडेने असिवऱ् यव बऱ् यवच 

शठकविी शहरव्यवगवर बवगव, जॉशगांग र क दबुईची िोभव अशधकच र्वढर्त होती.  

इांग्लांड, अिेररकव, क नडव र्गैरे शठकविी प्रचांड शहिर्षवार् होतो. तेथे बफवाखवली गवडली गेलेली फुलझवडे 

र् बवगव शहर्वळव सांपलव की परत फुलर्वव्यव लवगतवत. दबुईत हीच गोष्ट उन्सहवळ्यवत होते. ४-५ िशहने तरी 

४0⁰ च्यव र्र तपिवन जवत असेल. त्यव कवळवत दभुवजकवांच्यवर्रच्यव आशि छोट्यव बवगव उन्सहवने अिरिः 

करपनू जवतवत. तरीही िोठ्यव बवगव शकां र्व फुलझवडे आग ओकिवरे ऊन, पवर्सवचे अत्यल्प प्रिवि, र्वळूची 

र्वदळे यवांनव दवद न दतेव शजर्ांत रहवतवत यवचां सर्ा श्रेय इथल्यव यांत्िवांनव आह.े  
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खरांतर सभोर्तवली पविीचपविी शदसत 

असनूही “सिदु्री चहूकडे पविी शपण्यवलव थेंबही 

नवही “अिी अर््थव दबुईची! त्यविळेु इतक्यव 

शठकविी फुलझवडे र्वऱ् यवर्र डुलतवहते यवचे खपू 

आश्चया र्वटते. घरवघरवतनू र् कवरखवन्सयवांतनू र्वयव 

जविवरे पविी िदु्ध करून यव बवगवांसवठी र्वपरले 

जवत.े त्यवसवठी ते शठबक शसांचनवद्ववरे शकां र्व 

जशिनीच्यव अगदी र्रच्यव थरवखवलनू िदु्दवि 

पसरलेल्यव भोकवभोकवांच्यव नळ्यवतनू िळुवपविी 

पोहोचर्ले जवते र् भर उन्सहवळ्यवतही त्यवांनव शजर्ांत 

ठेर्ते ही पद्धत खपूच कौतकुव्पद र्वटली.  
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शिर कल गवडान म्हिजे खरोखर िवनर्शनिीत चित्कवर म्हिवर्व लवगेल. सिुवरे ८०, ००० चौ. फू. जवगेर्र 

बनर्लेल्यव आशि फेब्ररु्वरी २०१३ िध्ये सर्वांसवठी खलु्यव झवलेल्यव यव बवगते पयाटकवांची नसुती रीघ 

लवगलेली असते. अप्रशति हव िब्द किी पडवर्व अिी ही र्वळर्ांटवतील अफलवतनू करवित ‘दबुईल ांड’ यव 

भवगवत आह.े तेथे पोहोचण्यवसवठी एशिरेट्स िॉल पवसनू बस असल्यवने तेथे पोहोचिे सोपे जवते. प्रशक्रयव 

केलेल्यव सवांडपवण्यवचव शठबक शसांचन प्रकवरवने र्वपर करून सर्ात् शहरर्ीगवर शहरर्ळ शनिवाि केली आह.े रांगीत 

फुलझवडे िवत् बऱ् यवच प्रिविवत छोट्यव छोट्यव कुां ड्यवत र्व भवांड्यवत लवर्लेली आहते. त्यविळेु उन्सहवळ्यवत 

ती सरुशित जवगी हलशर्िे सोपे जवते. उन्सहवळव सांपल्यवनांतर ती बवगेत परत िवांडतवनव रचनव बदलतव येत 

असल्यवन,े पनुः भेट दिेवऱ् यव अभ्यवगतवांनव दररे्ळी नर्ीन रचनव पवहण्यवचव आनांद शिळतो.  

यव बवगेत शहरर्ळीखेरीज छोटे छोटे तलवर्, त्यवत जलचर पिी, फ्लेशिांगो, कवरांजी र् सर्ात् शदसिवरी 

फुले िन रे्डवर्नू टवकतवत. बवगेत नसुत्यव जशिनीर्रच्यव कुां ड्यवच आहते असे िवत् नवही. िोठिोठ्यव 

किवनीतील टोपल्यवांत बसनू थांडगवर र्वऱ् यवर्र डोलिवऱ् यव फुलवांनी आिचे लि रे्धनू घेतले. किवनींर्र 

शहरव्यवगवर र्ेली, पषु्ट्पलतव िदु्दवि चढर्ल्यव होत्यव. त्यवत िळूच्यव रे्तवच्यव किवनी लपनू गेल्यव होत्यव. 
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त्यवखवलनू जविवरव ्र्च्छ लवलचटुुक पेव्हर ब्लॉकचव र्तव अगदी शचत्वतल्यवसवरखव शदसत होतव. त्यव 

किवनींखवलनू जवतवनव खपूच छवन र्वटले. पवयवखवली लवल पवयघड्यव, बवजलूव र् डोक्यवर्र लोंबिवऱ् यव 

रे्ली, र्वऱ् यवर्र डुलिवरी फुले, त्यवांचव िांद सगुांध आशि िधनूच येिवरी र्वऱ् यवची थांडगवर झळूुक आपल्यवलव 

्र्प्ननगरीत घेऊन जवतवत.  

 किवनीशिर्वय इतरही खपू रे्गरे्गळे आकवर तयवर करून त्यवर्र फुले र् रे्ली चढर्लेल्यव आहते. 

शपर शिड, फेरवरी िोटवर, ४ डब्यवांची आगगवडी, शदव्यवांच्यव िेड, आयफेल टॉर्र, सफरचांद, किळे, सयूाफुले 

असे असांख्य आकवर तयवर करून फुलवांनी सजर्लेले शदसले. एक िोठी बोटही आह े शजच्यव नवांगरवलव 

फुलवांच्यव परड्यव लोंबकवळत होत्यव. एकव तळ्यवच्यव कवठवर्र बसनू झवडवांनव झवरीतनू पविी घवलिवऱ् यव 

िलुीचे शिल्पही फवर आकषाक आह.े शतच्यव केसवांच्यव फुलवांच्यव बटव अलगद पवण्यवत उतरल्यव आहते. 

त्यवांच्यव रांगवचे शिशक्सांग अशतिय सुांदर जिले आह.े शतचव गोरवपवन रांग लवल पवांढरी फुले र् शहरर्ी गवर पवने 

यवांनी तयवर झवलेल्यव िॉकर्र उठून शदसत होतव. िेजवरच्यव तळ्यवतल्यव िलुीचे िवत् अश्र ूफुलवांच्यव रूपवने 

पवण्यवत उतरत होते. शतचव चेहरव, केस सगळ्यवची रांगसांगती अशतिय सुांदर होती, ते दृश्यही खपू छवन होत.े 
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परांत ुइतक्यव सुांदर बवगेत बसनू ही कव बरे रडत असवर्ी हव प्रश्न िनवत सलतच रवशहलव. एके शठकविी १३ िी. 

व्यवसवचे भले िोठे फुलवांचे घड्यवळ आह.े त्यवतले पवांडरे ठसठिीत आकडे गलुवबी, लवल रांगवच्यव फुलवांच्यव 

पवर्श्ाभिूीर्र उठून शदसत होते. शहरव्यव पवनवांची र् चॉकलेटी रांगवांच्यव फुलवांची गोलवकवर कड घड्यवळवलव 

उठवर् दते होती. घड्यवळवच्यव िधोिध बसलेलव छोटवसव पिी दर १५ शिशनटवांनी शचर्शचर्वट करून त्यवच े

अश्तत्र् दवखर्त होतव.  

अरेशबयन शडझवईनची रै्शिष््टयपिूा किवन आम्हवलव शतकडे खेचत होती. शतकडे गेल्यवर्र रे्गळीच गांित 

पहवयलव शिळवली. बजुा खशलफवची प्रशतकृती, पवलथे अधागोल (डोि) टपोरी केिरी सांत्र्यवांनी र् 

शपर्ळयवधिक शलांबवनी सजलेले होते. शहरव्यवगवर रे्लींच्यव िधनू ही शपर्ळीधिक शलांबे, सांत्ी बवगेची िोभव 

आिखीच र्वढर्त होती. सगळे बघतव बघतव र्ेळ कसव जवतो कळतच नवही. परतीच्यव र्वटेर्र िवथेरवनच्यव 

टॉय रेनची आठर्ि करून दिेवऱ् यव आगगवडीने शतच्यवर्रील फुलवांच्यव रांगवांनी लि रे्धनू घेतले. 

इांशजनविेजवरी उभव ड्रवयव्हर हवत उांचवर्नू आपल्यवलव शनरोप दतेो र् नसुती चक्कर िवरवयच्यव उद्दिेवने बवगते 

शिरलेले आपि उल्हशसत िनवने पि थकलेल्यव पवयवांनी बवगेबवहरे पडतो. अधवा शदर्स तरी फुलवांच्यव रवज्यवत 
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सहज सांपतो. िन तपृ्त झवल्यवर्र पोटपजूेची आठर्ि झवली. इथे खवनपवन सेर्व असिवर ह ेतर उघडच होते. 

रे्गरे्गळी दकुवने शर्शर्ध पदवथा तयवर करून आपली भकू आिखीनच र्वढर्त होती. हव भवगसदु्धव 

रै्शिष््टयपिूा र् बवगेची िोभव र्वढर्िवरवच होतव. लोकवांनव िधुविवांती करण्यवसवठी आरविदवयी र्वशटकव तयवर 

केल्यव आहते. त्यविध्ये ऊन लवग ूनये म्हिनू रांगीबेरांगी छत्र्यव उलट्यव टवांगनू त्यवांच्यव दवांड्यवांनव फुलवांच्यव 

परड्यव लटकवर्लेल्यव होत्यव. नसुत्यव र्वसवने चवळर्लेली भकू पोटभर भवगर्नू शतथनू बवहरे येतवांनव िवग े

र्ळून पहवण्यवचव िोह कवही आर्रत नवही. ३० शडरह ािचे शतशकट कवढतवनवची सरुुर्वतीची चटुपटु बवगते 

कधीच हरर्नू गेलेली असते. िन भरून प्रसन्सनतव, फुलवांचव दरर्ळ, फुलपवखरवांचे शर्शर्ध रांग... शकतीही र्िान 

केले तरी किीच! ‘Largest Vertical Garden’ अिी शगनीज बकुिध्ये नोंद झवलेली ह ेउद्यवन म्हिज े

र्वळर्ांटवतील खरोखर ‘शिर कल’ आह ेयवत सांिय नवही.  

बवगेच्यव शर्कसनवतील ‘शिर कल गवडान’ हव पशहलव टप्पव होतव. िवचा २०१५ िध्ये यव बवगेच्यव िेजवरील 

सिुवरे ४००० ्क्रे्. िी. च्यव पररसरवत दसुरी फेज आकवरवलव आली. ती म्हिजे `Dubai Butterfly 

Garden’.  
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Dubai Butterfly Garden’.  
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शिर कल गवडान र् ‘बटरफ्लवय गवडान’ िेजवरी िेजवरी असले तरी त्यवांची प्ररे्िद्ववरे, प्ररे्ि िलु्क आशि 

रवांगवही र्ेगर्ेगळ्यव आहते. दोन्सही बवगवांची थीि शभन्सन आशि म्हिनू अतांभवागवतील सिुोभीकरिवचे प्रकवरही 

शभन्सन. दवरविीच एक भले िोठे फुलपवखरू आपल्यव शर्शर्ध रांगवांनी पयाटकवांनव आकशषात करते. त्यवलव फोटो 

र् सेल्फी कवढून हरैवि केल्यवर्रच आपि आत शिरतो. आतिध्ये शजकडे बघवरे् शतकडे रांगीबेरांगी 

फुलपवखरवांचे कट आऊट्स शदसतवत. त्यवर्र शर्शर्ध रांगी फुलवांच्यव कुां ड्यव ठेर्नू त्यवत रांग भरले आहते. रांगीत 

फुलवांर्र नवचिवरी फुलपवखरे अशतिय शर्लोभनीय शदसतवत. जरव पढेु गेल्यवर्र शर्शर्ध रांगी ९ िोठे डोि 

शदसल.े ह ेडोि म्हिजे फुलपवखरवांसवठी तयवर केलेली उत्ति घरेच म्हिवनव. फुलपवखरवनव २०⁰ ते ३०⁰ 

तपिवन आर्श्यक असते. दबुईत ते अिक्यच! त्यवसवठी डोििध्ये २४⁰ से. तपिवन कवयि ठेर्ले आहे. 

डोििधल्यव बवगते आिचे ्र्वगत रे्गरे्गळ्यव फुलपवखरवांनी केले. खरे तर त्यवांनव आिच्यव खवांद्यवर्र, 

डोक्यवर्र बसनू िैत्ी करवयची होती. पि आपल्यवलव एकदि दचकवयलव होते नव! शतथे असिवरे ्र्यांसेर्क 

आपल्यवलव फुलपवखरवलव शकती हळुर्वरपिे हवतवळिे आर्श्यक आह,े त्यवांनव अशजबवत इजव न करतव कसे 

पकडवयचे ह ेदवखर्तवत. ह ेपशहलेच बटरफ्लवय गवडान असवर्े, शजथे अभ्यवगत फुलपवखरे हवतवळू िकतवत. 
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यव डोििध्ये २४ दिेवतनू आिलेली शर्शर्ध प्रजवतींची फुलपवखरे गोळव केली आहते. छोटी िोठी फुलपवखरे 

आपल्यवभोर्ती रुां जी घवलतवत. आपल्यवलव उगीचच आपि फुलवसवरखी सौंदयार्ती असल्यवसवरखे र्वटते. 

यव फुलपवखरवांसिरे्त छोटी छोटी गोबरी िलेुही गितीजिती करत असतवत, आनांदवने चीत्कवरतवत. िोठी 

िजव येते.  

 यव डोिच्यव िधोिध फुलपवखरवच्यव आकवरवचे एक म्यशुझयि आह.े यव म्यशुझयिलवही फुलपवखरवांच्यव 

आकवरवत शत्शिती पद्धतीने फुलवांच्यव रे्गरे्गळ्यव शडझवइन्ससने सिुोशभत केले आह.े तेथे अनेक शभन्सन शभन्सन 

कीटक, फुलपवखरे, यवांच्यव जवती र् प्रकवर पहवतव येतवत. शिर्वय म्यशुझयििधील कवचेच्यव घरवत 

फुलपवखरवांचे जीर्नचक्रही नीटपिे अभ्यवसतव यतेे. यव शर्भवगवत बरीच िलेु र् त्यवांनव िवशहती दिेवरे पवलक 

यवांची गदी होती. यव बवगेत ३ तळीही आहते. यव तळ्यवत ‘कोई’जवतीचे िवसे सोडलेले आहते. दहव 

रे्गरे्गळ्यव रांगवांच्यव यव िविवांचे पोहिे, िधेच पटकन पवण्यवच्यव पषृ्ठभवगवर्र येिे, सळुकन पवण्यवत शिरिे, 

कधी गप्पव िवरवयलव एकत् येिे र् भवांडि झवल्यवस तडकवफडकी पवठ शफरर्नू शनघनू जविे... सवरेच 

शर्लोभनीय !  
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४000 चौ. िी. चे गोलवकवर बटरफ्लवय गवडान पहवतव पहवतव दििकू तर होतेच पि तहवन भकूही लवगत.े 

अथवातच त्यवचीही सोय येथे आहचे. आशि घरी परततवनव फुलपवखरवांची आठर्ि सोबत नको कव? त्यवांनव 

तर नेिे िक्य नवही, पि त्यवांच्यव प्रशतकृती तर आपि घेऊ िकतोच नव! फुलपवखरवांची रांगीबेरांगी र् 

रे्गरे्गळ्यव आकवरवतली शभांतीर्र लवर्वर्यवची शचते्, िीजर्र लवर्ण्यवसवठीचे लोहचुांबक, की चेन्सस, टी 

िटा, ्कवफा  र्गैरे घेण्यवचव िोह पवडिवरे एक भेटर््तूांचे दकुवनही आह.े यव बटरफवय गवडानचे शतकीट ५० 

शदरह ि असनूही फुलपवखरवांच्यव आकषािविळेु शतथे भेट दिेवऱ् यवांची गदी खपू आह.े  

शिर कल गवडानच्यव शतसऱ् यव टप्प्यवचे म्हिजे ‘हरे् तेर्ढे पहव, हरे् तेर्ढे तोडव र् (पैसे देऊन) घेऊन जव’ 

यव तत्त्र्वर्र उभवरण्यवत येिवऱ् यव फळभवजीच्यव बवगेचे, त्यवतच असिवऱ् यव रोलर को्टर, िेरी- गो- रवऊां ड 

र्गैरे िलुवांच्यव करििकूीच्यव सवधनवांनी यकु्त अश्यव बवगचेे कविही सरुू झवले आह.े ते लर्करच पिूात्र्वलव 

जवण्य़वच्यव िवगवार्र आह ेअसे सिजले.  
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यव दोन्सही बवगवांचे र्वरव, र्वळूची र्वर्टळ र् 

र्वळूकिवांपवसून रिि करण्यवसवठी अगदी सोपी यकु्ती 

र्वपरलेली आढळत.े िखु्य र्त्यवपवसनू दोन्सही बवगवांकडे 

येिवऱ् यव छोट्यव र्त्यवच्यव दोन्सही बवजूांनव १०-१५ फूट 

उांचीची अगदी दवट झवडे लवर्ली आहते. यव झवडवांिळेु एकव 

छवनिव कॉररडॉरिधनू आपि जवतो ह ेतर छवन र्वटतेच, पि 

जर्ळच िोठव रहदवरीचव र्तव असनूही र्वहनवांच्यव 

आर्वजवचव अशजबवत त्वस होत नवही र् बवगेचे सांरििही 

उत्तिरीत्यव होत.े..  

  



उरोस,तिबेट, दबुई  अनातिका बोरकर 

80 

 

असेच आिखी एक, दबुईतील ‘झवबील पवका ’चव ्र्तांत् भवग असिवरे आगळे रे्गळे सुांदर उद्यवन 

World’s First Unique Themed Park म्हिनू ज्यवची नोंद झवलेली आह ेते Dubai Glow Gareden.  
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नकुतेच २२ शडसें. २०१५लव त्यवचे उद्घवटन झवले. रिवदवनपयांत ही बवग पे्रिकवांचे िन ररझर्िवर आह.े 

यव र्षीची थीि आह:े ‘केशनयन सफवरी, नेदरल ांडची ट्यशूलप र् इतर िनिोहक फुले.’ येथे जगवतील सिुवरे 

१५० कलवकवरवांनी एकशत्त २००, ००० तवस कवि करून र् ३ कोटी शदरह ि खचा करून जर्ळपवस ४० एकर 

जवगेत ३२ र्ेगर्ेगळ्यव रचनव सवकवर केल्यव आहते. यवखेरीज येथे लेझर फवउांटन िो, चकचकीत चांदरेी कपडे 

घवतलेल्यव कलवकवरवांचव लवईव्ह परफॉिान्सस सांध्यवकवळच्यव आल्हवददवयी र्वतवर्रिवलव अशधकच 

आनांददवयी बनर्तवत. र्वपरून टवकून शदलेल्यव सविवनवतनू कलव शनिवाि होऊ िकते ह ेलोकवांच्यव िनवर्र 

शबांबशर्ण्यवसवठी हव खटवटोप! शदर्सवच्यव उजेडवत बवगेच ेरांग कसे शदसतवत ह ेपहवयलव आम्ही िदु्दवि जरव 

लर्करच बवगेत प्रर्ेि केलव होतव. पटकन एक चक्कर िवरून येऊ असे म्हवित आत शिरलेले आपि 

बघतवबघतव बवगेतील रांगीबेरांगी प्रविी, झवडे, फुले, बदके यवत रिनू जवतो. जबडव र्वसलेले र् चीत्कवर करिवरे 

अनेक अक्रवळशर्क्रवळ डवयनॉसॉर बघनू आपि नकळत शतथनू पळ कवढतो. हे डवयनॉसोर खोटे आहते ह े

िवशहती असनूही आपि घवबरतो ह ेिवत् खरां! अगदी िलुवांपेिव िलू होऊन आपि यव जगवत हरर्नू जवतो. ह े

सगळे अनभुर् बऱ् यवच र्षवानी आल्यवने खपू िजव र्वटली. बरवच र्ेळ बवगेत भटकून आम्हीपि दिलो होतो. 
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तेर्ढ्यवत पहवतव पहवतव शदर्स िवर्ळलव र् 

सांध्यवकवळच्यव केिरी, लवल, शपर्ळ्या प्रकविवने 

आकवि व्यवपनू टवकले. यव सांध्यवसियी बवगेचे रांग 

र्ेगळेच शदसत होते. बघतव बघतव आकवि शनळ्यव 

कवळ्यव रांगवने झवकोळून गेले र् अांधवरवच्यव पवर्श्ाभिूीर्र 

बवगेचे र्ेगळेच रूप शदसले. झवडवांच्यव अांगवखवांद्यवांर्र 

कुां पिवच्यव कडेने लवखो छोटे िोठे रांगीबेरांगी एल ई डी 

शदरे् लखलख करू लवगले र् आकविवतल्यव चवांदण्यवच 

आपल्यवलव जशिनीर्र उतरून र्वट दवखर्तवहते असव 

भवस झवलव. परत एकदव आम्ही बवगेकडे र्ळलो र् 

शदर्सव बशघतलेलीच बवग नव्यवने पहवयलव सरुुर्वत केली.  
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अगदी दवरवतच आम्हवलव दबुईची ्कवयलवईन 

असिवरी इिवरतींची बवह्य रेषव शदसली. १४ िी. 

उांचीच्यव, बजुा खशलफवच्यव शनिळुत्यव ्तांभवने आिचे 

लि रे्धनू घतेले. त्यवचे उांची-आकवरिवनवचे प्रिवि तर 

उत्ति जिले आहचे पि त्यव आकवरिवनवनसुवर इतर 

इिवरतींची बवह्य रेषवही उत्कृष्ट जिली आह.े यव 

इिवरतींच्यव कडवांर्र लवर्लेले शदरे् लवांबनूसदु्धव खपू 

सुांदर शदसतवत. यव बजुा खशलफवची शनशिाती शर्शर्ध 

औषधवांच्यव अांदवजे ३,३०,००० ररकवम्यव 

बवटल्यवांपवसनू केली आह ेहे सिजल्यवर्र यव कृतीच्यव 

शनिवात्यवच्यव कल्पकतलेव दवद द्यवर्ीिी र्वटली.  
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बवगेच्यव आतल्यव भवगवकडे र्ळलो तो २-३ िोठ्यव कृशत्ि झवडवांच्यव िेजवरी एक बोलिवरे झवड सिोर 

आल.े शहरव्यव झवडवांच्यव पवर्श्ाभिूीर्र ह ेशपर्ळसर केिरी झवड उठून शदसत होते. बुांध्यवच्यव र्रच्यव भवगवत 

डोळे, भरु्यव, पवपण्यवांसह प्रिविबद्ध चेहरेव सवकवरलव होतव. त्यवर्रच्यव र् खोडवर्रच्यव चॉकलेटी रेषव त्यवच े

र्वढलेले र्य शनदशेित करीत होत्यव. त्यवच्यव िरीरवतनू उजळून टवकिवरव प्रकवि एक प्रकवरचे सिवधवन र् 

तपृ्ती दवखर्त होतव. त्यवच्यव डोळ्यवांच्यव बवहुल्यव हवलचवल करून येिवऱ् यव जविवऱ् यवांची दखल घेत होत्यव. 

आपल्यव तोंडून शनघवलेले आश्चयोद्गवर पनुः त्यवच्यव तोंडून ऐकू येत होते. लहवन िलुवांबरोबरच आम्ही िोठी 

िविसेही त्यवलव हवय, ह लो करत होतो. शपर्ळ्यव र् शहरव्यव अधापवरदिी रेििी कवपडवांची बनर्लेली ही झवडे 

अांधवरवच्यव पवर्श्ाभिूीिळेु र् आतनू प्रकवििवन होिवऱ् यव उजेडविळेु उठून शदसत होती. शहरव्यव झवडवांची र् 

शपर्ळ्यव बोलिवऱ् यव झवडवांची उघड्यव छत्ीसवरखी पसरलेली पवनेही उज्ळून शनघवली होती. ही पवनेही रेििी 

शहरव्यव शपर्ळ्यव कवपडवांच्यव सवांगवड्यवर्र लवर्लेल्यव पवण्यवच्यव ररकवम्यव बवटल्यवांची बनर्लेली पवहून 

खपूच कौतकु र्वटल.े  
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बोलिवऱ् यव झवडवनांतर अचवनक पवटी सिोर आली... BEWARE OF DINOSAURS! िघविी 

आम्ही शदर्सव ह्यव भवगवत यऊेन गेलो होतो त्यविळेु यवरे्ळी थोडे िरूपिवने आत घसुलो. आतव यव भवगवत 

डवयनोसॉर चे ओरडिे र् अांधकु प्रकवि यविळेु र्वतवर्रि थोडेसे भीशतदवयक झवले होते. आम्ही पवयर्वटेने 

पढेु गेलो तर अांधवरवत कवही हवलचवल शदसली. ते कवय असवरे् यवचव शर्चवर करतोय तोच आिच्यवपवसनू 

अचवनक ३-४ फूट अांतरवर्र हरे्त कवहीतरी आडरे् शफरले. एक पवऊल िवगे सरलो तेव्हव लिवत आले की 

ती डवयनोसॉरची भली लवांब कवटेरी िेपटी होती. ती िवगे गेली अन त्यवचव र्वसलेलव अक्रवळ शर्क्रवळ जबडव 

पढेु आलव. त्यवचे अिकुचीदवर दवत र् लवलभडक जीभ पवहून धडकीच भरली! त्यवची िोठी गजानव ऐकून 

शतथनू पळवलो खरे पि लगेच दसुऱ् यवच्यव तवर्डीत सवपडलो. हव डवयनॉसॉर तर सगळीकडे पढेु िवगे शफरत, 

नवचत होतव, कुां पिवबवहरे तोंड कवढून िलुवांच्यव टोप्यव, हवतवतलव खवऊ खेळिी पकडण्यवचे नवटक करीत 

होतव. त्यवचव आर्वज ऐकतवच पढेु झेपवर्िवरी बच्चे कां पनी एकदि आईबवबवांच्यव िवगे लपत होती. कोिी 

फोटो कवढत असेल तर ि्त पोझही दते होतव. सगळे पवहून गांित र्वटत होती. एके शठकविी उभवरलेलव तांब,ू 
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िेकोटी, डवयनोसॉरने धडक िवरून िोडतोड केलेली गवडी िेजवरी उभी, असे दृश्य... खोटेखोटेच, पि त्यव 

भवगवतनू बवहरे पडल्यवर्र हवयसे र्वटले ह ेखरे! एकच शठकवि पि शदर्सव र् रवत्ी शकत्ती र्ेगळे शदसले!  
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पढुचव भवग केशनयन सफवरीचव होतव. त्यविळेु छोटीिी झोपडी, एक 

दोन झवडे, जांगल, तळे र् त्यवतले प्रकवििवन असलेले ‘शबग फवईव्ह’. 

शजरवफ, हरिे, झेब्रे तर होतेच, पि भले िोठे हत्ती, शचत्त,े तळ्यवकवठी 

पविी प्यवयलव येिवरे र्वघ शसांह र्गैरेही त्यवांच्यव योग्य आकवरिवनवप्रिवि े

होते. त्यवांचे रांग प्रकविविळेु उठून शदसत होते. शिर्वय झवडवांर्र फुले, 

िवकडे, शर्शर्ध पिी, तळ्यवकवठी छोटे ससे तर तळ्यवत बदके र् 

किळेही होती. एके शठकविी र्नरवज आपली रविी र् दोन रवजपतु्वांसह 

शदिवखवत खडकवर्र शर्रवजिवन झवले होते. झोपडीजर्ळ िोठिोठ्यव 

म्हिी चरत होत्यव. झोपडीबवहरे २ गोंडस िलेु खेळत होती र् त्यवांच े

आईबवबव त्यवांच्यव लीलव पवहुन हसत होते. सगळेच खपू छवन होते. 

जांगल सफवरीचे पिूा दृश्य डोळ्यवत सवठर्नू आम्ही पढेु सरकलो.  
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पढुचे दृश्य अगदीच रे्गळे होते. शसांगवपरूलव ल ांटना फेश्टर्लिध्ये बरेच प्रविी, फुले, झवडे 

आकविकां शदलवच्यव ्र्रूपवत पवशहले होते. पि इथे प्रथिच िुांग्यवांची भली िोठी रवांग बशघतली. कवळसर 

चॉकलेटी डोके, कवळे डोळे, लवल पोट र् शपर्ळे पवय अिव २-३ फूट उांचीच्यव िुांग्यवांची रवांग सिोर शदसत 

होती. एकव पडलेल्यव झवडवची पवने कवही िुांग्यवांच्यव पवठीर्र होती, तर कवहींच्यव पवठीर्र सवखरेचे कि. कवही 

जिी फळे, शिठवईचे, पवर्वचे तकुडे नेत होत्यव. सगळ्यवजिी एकव भल्यव िोठ्यव र्वरुळवकडे जवत आहते, 

र्वरूळवच्यव भोकवतनू त्यवांची छोटवसव िकुुट घवतलेली रविी िुांगी त्यवांच्यवकडे बघत आह ेअसव अप्रशति 

दखेवर्व... शकतीही रे्ळ पवशहलव तरी िन तपृ्त होत नव्हते. सगळे दृश्य त्यव शठकविी उभे रवहून डोळ्यवत 

सवठर्तवांनव िेर्टी पवयवलव िुांग्यव आल्यव तवे्हवच आम्ही पढेु सरकलो.  
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पढेु होतव एकव िोठव तळ्यवचव दखेवर्व. त्यवत शर्हवर करिवरी बदके र् 

हांस, फुललेली शर्शर्ध रांगवांची किळे, किलपत्वांर्र उडी िवरून बसलेले 

बेडूक, किळवांभोर्ती रुां जी घवलिवरे भुांगे र् िधिवश्यव... शजतकां  र्िान करवरे् 

तेर्ढां थोडांच. एव्हवनव रवत् झवली होती. त्यविळेु सगळे जव्तच उजळून 

शनघवले होते. तेर्ढ्यवत लवईट र् सवउांडचव िो सरुू झवलव. छवन सरेुल सांगीत 

र् प्रकवि आशि सवर्ल्यवांच ेखेळ िोठे िनोहर शदसत होते. इकडून शतकडे 

धवर्िवऱ् यव उजेडवच्यव झोतवांनी कवठवर्रची झवडे िधनू िधनू उजळून 

रे्गरे्गळे रांग दवखर्त होती. २-३ झवडवांर्र शर्शर्ध रांगवांची फुले उिलली 

होती. एकां दर खपूच नेत्वकषाक दृश्य होते ते. हव खेळ रांगवत आलव असतवनवच 

तळ्यवत उभवरलेल्यव ्टेजर्र चांदरेी कपडे घवतलेले नताक तवलवत पवर्ले 

टवकत अर्तरल.े त्यवांच्यव नतृ्यवच्यव हवलचवली िनोरे्धक होत्यव. िधरु 

सांगीत, उजळलेली बवग, तळ्यवतील किळे सगळेच आकषाक!  
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िो सांपतवच परतीच्यव र्वटेलव लवगलो तो, सिोर िशिदीची भलीिोठी पवांढरी िभु्र प्रशतकृती शदिवखवत 

उभी शदसली. जर्ळ जवऊन पवशहले तर दरुून सांगिरर्री र्वटिवऱ् यव िभु्र शभांती प्रत्यिवत पोशसालीनच्यव टवकून 

शदलेल्यव कप, बिव यवांच्यव बनर्लेल्यव होत्यव. जर्ळ जर्ळ ९०,००० असे तकुडे र्वपरले गेले आहते 

यवसवठी. तसेच बवगेतील प्रविी, पिी, दृश्य ेसर्ा रीसवयकल्ड शसल्कची बनर्ली आहेत आशि जर्ळ जर्ळ 

४० लवख र्ीज र्वचर्िवरे बल्ब र्वपरले आहते. प्रत्येक र््तचूव पनुर्वापर करव, र्ीज र्वचर्व, पयवार्रिवचव 

तोल सवांभवळव असव जगभर प्रचवर होत आहे, पि इतक्यव िोठ्यव बवगेच्यव रूपवने असव िनोरांजक सांदिे दिेवरव 

उपक्रि िी प्रथिच पवशहलव... आशि तोही र्वळर्ांटवत!! ६० शडरह ि शतकीट – बवहरे पडतवांनव ‘फक्त ६० 

शदरह िच’ असे र्वटून गेले. यव कल्पक शिल्पकवरवांचे कौतकु करवरे् तेर्ढे किीच!  

यव तीन बवगव म्हिजे कलवत्िकतेचव खरोखरीच उत्ति निनुव आह.े िलुवांच्यव खेळण्यवांनी यकु्त, फुलवांची 

पखरि असिवऱ् यव इतरही बऱ् यवच बवगव दबुईत फुलर्लेल्यव आहते पि यव तीन बवगव जरव हटकेच आहते!  

(पूर्डप्रखिद्धी: ‘साप्तामिक सकाळ १६ एमप्रल २०१६’)   
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