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अनातिका बोरकर

या मित्ाांनो! सांदर पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

गमती देशोदेशीच्या -२
उरोस, स्कायट्रेन, ममरॅकल गार्डन
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण िरीही आम्ही िे वाचकानां ा तवनािल्ू य घेऊ देिो.
कारण ई पुस्िक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख. आिचां काहीच किी होि नाही.
उलट आनांद वाढिो. िजा येिे.

पण िुम्ही िे फ़ुकट का घ्यावां?
िुम्हालाही काही देिा येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सातहत्यच्या लेखकानां ा, टीिला आतण िुम्हालाही आनदां तिळेल

आतण िुिचां काहीच किी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िुभेच्छव द्यव. लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या. तित्ाांना हे पुस्िक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक 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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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

गमती देशोदेशीच्या -२
उरोस, स्कायट्रेन, ममरॅ कल गार्डन
लेहिका

अनाहिका धनंजय बोरकर
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गमती देशोदेशीच्या -२
उरोस, स्कायट्रे न, ममरॅकल गार्डन
लेखिका... अनाममका धनंजय बोरकर
अ / १८,र्डू लडां अपवटािेंट, गवांधी भर्न िवगा,कोथरुड,पुिे ४११०२९.
दरू ध्र्नी:९८१९८६९०९०.
ई-िेल: bodhamu@gmail.com

मुिपृष्ठ: कनक वाईकर (7738950216)

यव प्ु तकातील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखके कडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अि
ां वचे पनु िाद्रु ि र् नवट्य,
शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेशखके ची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई (दिां व िरु ां 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
• शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे.
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* शसांगवपरू िध्ये असतवनव िहवरवष्ट्र िांडळवच्यव अनेक उपक्रिवत सशक्रय सहभवग घेण्यवची सांधी शिळवली.
िहवरवष्ट्र शदनवशनशित्त सवदर के लेल्यव िहवरवष्ट्रवच्यव ्टॉलचे आयोजन करतवनव खपू िोठिोठ्यव भवरतीय
िवन्सयर्रवचां ी जर्ळून भेट घेतव आली. शसगां वपरू सरकवरने आयोशजत के लेल्यव भवरतवच्यव स्ां कृ शतक प्रदिानवत
िहवरवष्ट्रवचे शदिवखदवर पर्ेशलयन, िहवरवष्ट्रवतील र््तचूां ी शसगां वपरू िध्ये शर्क्री, शसांगवपरू िधील िवन्सयर्रवांच्यव
त्यविळ
ु े झवलेल्यव ओळखी अशर््िरिीयच! िहवरवष्ट्र र् भवरतवसांबांधी र्ेगर्ेगळ्यव सवां्कृ शतक
कवयाक्रिवसां वठी पढु वकवर घेिे, त्यवसवठी येिवऱ्यव पवहुण्यवचां ी यथोशचत सरबरवई करिे हवही एक छांदच.
* कॉलेज जीर्नव पवसनू च नवटकवबद्दल
् खपू प्रेि. नवटकवच्यव सदां भवात शदग्दिान करिे, नेपथ्य करिे यवची जव्त आर्ड. िहवरवष्ट्र
िांडळवच्यव नवटकवांबरोबरच भवरतवतून शतथे सवदर होिव-यव नवटकवांसवठी नेपेथ्य करतवनव खपू शिकतव आले. खपू िव प्रशथतयि नट
नट्यवांनव जर्ळून बघतव आले आशि ब-यवच शठकविी त्यवांनव र्वटवड्यव म्हिनू शसांगवपरू दिानही घडर्ण्यवचव योग आलव.
* र्वचन िनवपवसनू आर्डते. पि कोिीही शर्षय शर्शिष्ट असे नवहीत. लेखक तर सगळे च शप्रय. कवरि प्रत्येकविध्ये कवहीतरी
शलखविवचे र्ेगळे कौिल्य लपलेले असते. त्यविळ
ु े र्ेगर्ेगळ्यव लेखकवचां ी शर्शर्ध शर्षयवर्ां रची प्ु तके र्वचिे ह्यवतली गिां त
कवही र्ेगळीच. िलव ती आर्डते. तरीही त्यवतल्यव त्यवत पल
ु आशि िांगलव गोडबोले आर्डते लेखक. ऎशतहवशसक प्ु तके हव र्ीक
पॉईटां म्हितव येईल .
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लहवन असतवनव आपल्यव िनवत शकती गांितिीर कल्पनव असतवत आशि तेंव्हव त्यव अगदी
खऱ्यवखऱ्ु यवही र्वटतवत. आतव िवझ्यवच िनवत पृथ्र्ीच्यव दशिि गोलवधवात रहविवऱ्यव िविसवबां द्दल शकती
गांितीदवर कल्पनव होती बघव! िळ
ु वत पृथ्र्ी सरळ सपवट नसनू गोलवकवर आहे हे िवळेत गेल्यवर्र कळले.
नांतर पृथ्र्ीचव गोल हव अखडां नसनू दोन गोलवधा जोडून बनलेलव आहे, दोन गोलवधवांचव जळ
ु लेलव बेस—
शर्षर्ु र्ृत्त-- म्हिजे िविसवनां व पवय ठे र्ण्यवसवठी उपयोगवत येिवरी जिीन गोलवच्यव िध्यभवगी आहे ह्यव
गोष्टींची नांतर िवशहती झवली. िग डोक्यवत प्रश्न डोकवर्लव की आपि र्रच्यव गोलवधवात आहोत म्हिनू आपि
सरळ जशिनीलव पवय र् र्रच्यव बवजल
ू व डोके असे उभे असतो पि त्यव िधल्यव जिीनीखवली म्हिजेच
काल्पतनक शर्षर्ु र्ृत्तवखवलच्यव भवगवत रहविवरी िविसे उभी रहवतवनव आपल्यवसवरखी सरळ उभी असतवत
कव खवली डोके र्र पवय करून उभी असतवत... छतवलव शचकटिवऱ्यव पवलीसवरखी..? ही लहवनपिची
कल्पनव िवत् खपू शदर्स िनवत पक्की होती. ती खरी कव खोटी ते पहवण्यवसवठी शर्षर्ु र्ृत्त ओलवडां ू न जविे
भवग होते.
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शर्षर्ु र्ृत्तवच्यव खवली नवही पि त्यवच्यव खपू च जर्ळ असलेल्यव शसांगवपरू च्यव र्व्तव्यविळ
ु े प्रर्वस
करण्यवच्यव सधां ी उपलब्ध होत गेल्यव, नर्ीन िवशहती गोळव करण्यवची इच्छव िनवत उत्पन्सन झवली तसव
भगू ोलवसवरखव अत्यांत नवर्डतव शर्षय र्वचनवत सिवशर्ष्ट करवर्वच लवगलव. त्यवतनू च पृथ्र्ीच्यव र्ेगर्ेगळ्यव
भवगवांची ओळख होत गेली र् िख्ु य म्हिजे शर्षर्ु र्ृत्तवच्यव रे षेखवलील भवगवबद्दल िनवत कुतहू ल शनिवाि
झवले. आशिके चव दशिि भवग, ऑ्रेशलयव, न्सयझू ीलांड, दशिि अिेररकव... अिव बऱ्यवच शर्षर्ु र्ृत्तवखवलील
देिवांशर्षयी िवशहती र्वचली होती. यवतील बरे चसे देि तसे शसांगवपरू लव जर्ळ. पि दशिि अिेररकव खपू च
दरू . इग्र्वसू सवरखव िहवकवय धबधबव, ऍिेझोनसवरखी शर््तीिा नदी, िवचशू पच,ू नव्कवच्यवरे षव... कवय अन
कवय...! अिी बरीच आश्चये दशिि अिेररके त एकर्टली होती म्हिनू आम्ही शतथे जवयचां ठरर्लां. दशिि
अिेररकव प्रचांड िोठव र् बऱ्यवच देिवांचव शिळून बनलेलव आहे हे कळल्यवर्र शतथे जवयचव शर्चवर नवही म्हटलां
तरी थोडव लवबां िीर्रच पडत होतव. पि िेर्टी शतकडचे सगळे देि जरी नवही तर नवही, पि बरांच कवही
दवखर्िवरी “अनभु र् हॉलीडॆज”ची टूर आम्ही घेतली.
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अजेंशटनव, शचले, पेरू आशि ब्रवशझल असे चवर देि एकर्ीस शदर्सवत आम्ही पवशहले. अकरव जिवांचव
आिचव आजी आजोबव झवलेलव शसनीयर शसटीझन्ससचव चिू “अनभु र्”चे अनभु र्ी र् उत्सवही सचां वलक
ियरु े ि भट यवांच्यवसह िांबु ईहून शनघवलव. जवहीर न करतवही आिची ही “शसनीयर शसशटझन्ससची ्पेिल“ टूर
होती. सहलीतील िांडळी पशहल्यव शदर्सवपवसनू च एकिेकवत पिू ा शिसळून गेली. सगळ्यवांच्यवच गरजव, छोटी
छोटी दख
ु िी, औषधे, पथ्ये सवरखीच असल्यवने सांकोच र्व ओढवतवि नव्हती. उलट खपू िोकळेपिव होतव.
रवहतव रवशहलव जेर्िवचव प्रश्न! ियरु े िच्यव उत्ति कोऑशडानेिने सर्वांच्यव - िवझ्यवसवरख्यव िवकवहवरीच्यवबवबतीतही तो सहज सटु लव- अगदी भरल्यव पोटवने.
अजेंशटनव-शचले िवगे पेरूलव आम्ही कधी पोहोचलो ते कळलेच नवही इतके हे दोन्सही देि सांदु र आहेत.
आिचे डोळे र् किेरव पिू ा तप्तॄ होऊन गेले. आतव पेरू कवय गांिती दवखर्तो ते पहवयची उत्सक
ु तव लवगली
होती. पेरु हव देि शनसगारम्य र् सदांु र आहे. ऍिेझॉन र् शतच्यव कवठच्यव जगां लविां ळ
ु े एक प्रकवरची
शनसगासौंदयवाची उधळिच झवली आहे. शकती पहवल तेर्ढां थोडांच अिी श्थती होऊन जवते. लीिव, इक
ां वांच्यव
सां्कृ तीिळ
ु े गवजलेलां कु्को, ही देखिी िहरां पवहून आम्ही ऍिेझॉनची उपनदी ‘तांबोपवटव’च्यव कवठवर्रील
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नैऋत्य ऍिेझोशनयन रे झर्वा (रवखीर् जांगल) पहवण्यवसवठी ‘इक
ां वटेरेन’ यव शठकविी र्व्तव्य के ले. दोन शदर्स
जगां लवत र् रवत्ी नदीपवत्वत भरपरू भटकांती करून नर्ीन र्न्पती, प्रविी र् पिी िनवत र् फोटोत बशां द्त
के ले. कनोपी र्ॉकलव तर जशिनीपवसनू िांभर फूट उांचीर्रून झवडवांच्यव िेघडांबरीतनू चवलतवनव छवतीत
धडधडत होते आशि िजवही येत होती. पेरूिधील िविसे गरीब असली तरी खपू प्रेिळ, अगत्यिील र्
प्रर्विवांची व्यर्श्थत कवळजी घेिवरी असल्यवने जांगलवत रहविे खपू च सख
ु द झवले. िांगोशलयन नवही पि
शतबेटी लोकवांिी सवम्य असिवरी ही िविसे बेतवची उांची र् अांगलटीची पि कवटक शदसली.
जगां लर्व्तव्य सपां र्नू आम्ही कु्कोलव परतलो. िवचशु पच,ू कशथड्रल, कोररकवचां व (इक
ां वचां े प्रवचीन
सयू ािांशदर) पवहून ‘पनु ो’ च्यव शदिेने शनघवलो. सांपिू ा शदर्सवचव बसचव प्रर्वस तसव रखरखीतच. डोंगर, दऱ्यव,
नद्यव पवर करत, रे ल्र्े लवईनच्यव सोबतीने, िध्ये िध्ये थवांबत, कवहीतरी र्ेगळे पहवत आम्ही सांध्यवकवळी
पनु ोलव पोहोचलो. एर्ढां करून इथां बघवयचां कवय, .. तर ‘लेक शटशटकवकव’ र् त्यवतील तरांगती खेडी!
बहुतेकवांनव हॉांगकॉांग बकॉकचे
तरांगते बवजवर, तरांगती घरां, व्हेशनस िहरवत पडवर्वतनू शफरिे आठर्त होतेच.
ां
त्यविळ
ु े लेक शटशटकवकवतल्यव तरांगत्यव र््त्यव पहवयलव इतकव त्वस सहन करून येण्यवची गरज कवय असे
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र्वटिे ्र्वभवशर्कच होते. त्यवत पनु ो हे सिद्रु सपवटीपवसनू ११०००-११५०० फुट उांचीर्र, लेक
शटशटकवकवच्यव शकनवऱ्यवर्र र्सलेलां छोटस गवर्. त्यविळ
ु े शतथे पोहोचल्यवर्र शदर्सभरवच्यव प्रर्वसवने थकले
भवगलेले आम्ही सगळे हवय आशल्टट्यडु शसकनेसने बेजवर झवलो. हेलपवटत, हव- हूः करत सगळे जेितेि
खोल्यवांत पोहोचलो. गवर् पहवयलव जवण्यवची एनजी कुिवतच नव्हती र् गवर्वतही प्रथिदिानी कवही आकषाक
र्वटलां नव्हत.ां
दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी “आतव आलोच आहोत तर पवहू कवय आहे ते’’ म्हिनू सगळे बवहेर पडलो.
तसे शटशटकवकव तळे पनु ोत शिरल्यवपवसनू च आिची सोबत करत होते. पि त्यवची शर्िवलतव र् सौंदया
पनु ोतल्यव डॉकयवडाच्यव िेजवरील उांच टॉर्रर्रून बघवयलव शिळवले. ‘शटशटकवकव’चव अथा रवनिवांजर शकांर्व
शबबळ्यव’. खपू उांचवर्रून आकविवतनू पवशहल्यवस यव तळ्यवचव आकवर सश्यवर्र झेप घवलिवऱ्यव
रवनिवजां रवसवरखव शदसतो. पि िेकडो र्षवांपर्ू ी िनष्ट्ु यवलव उांचवर्रून उडण्यवची िितव नव्हती तेव्हव त्यवनां व यव
आकवरवचे आकलन कसे झवले हे एक न उलगडिवरे कोडेच आहे. सिद्रु सपवटीपवसनू ११५०० फूट उांचीर्रचां
हे शर्िवल तळां अजनू ही बोशलशव्हय़व आशि पेरू यव दोन देिवांिधील दळिर्ळिवसवठी र्वपरलां जवतां.
13

अबब!उरोस,तिबे
के र्ढव
! खरां बोरकर
तर यवलव तळां
ट, दबु ईप्रचांड शर््तवर! अांदवजे ८३०० चौरस शकिी एर्ढव तर खोली ३५० ते ९५० फुटवपयांतअनातिका
म्हििां चक
ू च आहे. सिद्रु विधल्यव उांचच उांच लवटव नवहीत एर्ढे सोडले तर हे सिद्रु वपेिव शर्िवलतेत जरवही किी नवही.

जर्ळ जर्ळ २५-२६ नद्यव आपले जलर्ैभर् यवच्यव ओटीत अशर्रत ररते करीत असतवत. आशि ते िक्त
ु करिवरी एकच नदी!
तीही इतकी अरुांद की येिवऱ्यव जेितेि दहव टक्के पवण्यवचव शनचरव करते. पि अशर्रत र्वहिवरव र्वरव र् उांचीिळ
ु े शिळिवरी सयू वाची
दवहक उष्ट्ितव यविळ
ु े उरलेले बहुतवि
ु े यव तळ्यवची ियवादव कवयि रवशहली आहे ां पविी बवष्ट्परूपवने परत हर्ेत शिसळते. त्यविळ
ऐकून िोठीच िजव र्वटली. १०-१२ अांि सें. तपिवनवचे कवळसर शनळे ्र्च्छ पविी र् पवण्यवच्यव पोटवत अनेक जलचर, र्न्पतींनव
आसरव देिवरे हे तळे आपले दोन्सही कवठ एकव दृशष्टिेपवत दवखर्त नवही.
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जेितेि दोन बसगवड्यव एकवर्ेळी जवऊ िकतील अिव र्त्यवतनू दतु फवा उभी असिवरी एक िजली,
दिु जली घरे ओलवडां त आम्ही तळ्यवच्यव कवठी पोहोचलो. नक
ु तीच दक
ु वने उघडू लागली होती.
छोट्यविोठ्यव घरवतनू रोजच्यव सकवळच्यव कविवांची लगबग चवलू होती. त्यवतनू र्वट कवढत आम्ही
तळ्यवच्यव कवठी पोहोचलो. शतथे उभ्यव असिवऱ्यव बोटीत बसनू लेक शटशटकवकव बघवयलव शनघवलो. १२१५ जिवांनव आरविवत बसतव येईल अिव बोटी उरोस बेटवांपयांत प्रर्विवांची ने-आि करतवत. पनु ोिधल्यव
र्वटवड्यवने सहु व्य िद्रु ने े आिचे ्र्वगत के ले. जर्ळपवस २०-२५ शिशनटवांचव हव प्रर्वस एकव बवजल
ू व
डोंगरवर्र चढत जविवरी र््ती आशि दसु रीकडे दरू दरू जविवरव तळ्यवचव कवठ यविधनू चवललव होतव. कवळपट
शनळसर शदसिवरां पविी उन्सहवत चिकत होतां. िधनू च तोतोरव- पविलव्हवळ्यवचां ी िेर्वळी शहरर्ी बेटे लवगत
होती. त्यवांचे पवण्यवर्र डुलिवरे पांजु के नयनिनोहर शदसत होते. दरू र्र शनळसर डोंगर धसू र शदसत होते. हळूहळू
र््ती िवगे पडली र् शितीजवर्र तपशकरी रांगवचे कवहीतरी तरांगतवनव शदसू लवगले.
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जसजसे ते जर्ळ आले तसतसे
तरांगिवरी बेटे, त्यवर्रील झोपड्यव, र्ॉचटॉर्र,
किवनी, बोटी ्पष्ट होऊ लवगले. किेऱ्यवांची
शभांगे पढु े िवगे करून सर्ाजि ती दृश्ये
अधविवसवरखी शटपत होते. बघतव बघतव बोट
दोन बेटवांच्यविधनू पढु े जवत एकव बेटवच्यव
शकनवऱ्यवलव लवगली.
“हीच ती जगप्रशसध्द उरोस बेटे बरां कव”
गव्हवळी रांगवचव, िध्यि बवांध्यवचव, उिदव,
चिु चिु ीत र्वटवड्यव आम्हवलव िवशहती
परु र्त होतव.
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इग्रां जी भवषेचव फवरसव प्रसवर नसनू ही र्वटवड्यवचे इग्रां जी उच्चवर ्र्च्छ र् खपू च छवन होते. िदतीचव हवत
देण्यवतही तो शततकवच तत्पर होतव.
आिची बोट तरांगत्यव बेटवच्यव म्हिजे खेड्यवच्यव शकनवऱ्यवलव लवगतवच उतरण्यवसवठी आिची एकच
लगबग सरू
ु झवली. र्वटवड्यवने आम्हवलव आर्रले म्हिनू बरे . तो प्रथि उतरलव र् त्यव तरांगत्यव जशिनीर्र
उतरतवच भसकन त्यवचव पवय ३-४ इचां जशिनीत रुतलवच की! आम्ही तर त्यवच्यव पेिव खपू च र्जनदवर!
कवय झवले असते आिचे यव भीतीने “पशहले आप पशहले आप” चे नवटक आपसवत सरू
ु झवले. र्वटवड्यवने
र् नवर्वड्यवने आम्हवलव सवर्कविपिे त्यव बेटवर्ां र उतरर्ले. आिचेही पवय खोलवत जवतच होते पि कसेबसे
तोल सवभां वळत होतो. जिीन नव्हतीच ती. र्वळलेल्यव ‘तोतोरव’ गर्तवचे भवरे एकवर्र एक रचनू र् पसरून
तयवर झवलेली पवण्यवर्रची चटई होती ती. त्यविळ
ु े पवय रुतत होते र् गर्त तटु ण्यवचव आर्वजही येत होतव.
आिच्यव ्र्वगतवलव हसतिख
ु वने उभे होते – त्यव गवर्चव ‘प्रेशसडेंट’ (प्रिख
ु ), त्यवची बवयको र् पररर्वरवतील
इतर सद्य!
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िध्ये िोकळी जवगव र् कडेने झोपड्यव अिी यव खेड्यवांची रचनव आहे. बोटीतनू उतरून तोल सवांभवळत
आम्ही िोकळ्यव जवगेत येतवच उपश्थत उरोसर्वशसयवनां ी आिचे ्र्वगत गविी म्हिनू , नवच करून आम्हवलव
िभु ेच्छव देऊन के ले. त्यवांच्यव प्रिख
ु वने खेड्यवची, कुटुांबवची, लेक शटशटकवकची िवशहती तर शदलीच पि त्यवांचे
गर्तवच्यव चटयवचां े बेड कसे बनर्तवत, शर्िकवि, भरतकवि, करििक
ू ीचे 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 ‘हे लोक ्र्यांपवक कसव करतवत’ हव प्रश्न
आिच्यव िनवत इथे पवऊल टवकल्यवपवसनू डोकवर्त होतवच. कसे शर्चवरवर्े यवचव शर्चवर िनवत येण्यव अगोदर
आिच्यव चेहऱ्यवर्र उिटलव असवर्व. शिर्वय त्यव लोकवांनवही आतव प्रर्विवच्ां यव कुतहु लवची सर्य झवली
आहेच. त्यविळ
ु े त्यवांच्यव प्रेशसडेंटने खिू करतवच दोन िशहलव पढु े सरसवर्ल्यव. त्यवनां ी िोकळ्यव जवगेच्यव
एकव बवजल
ू व गर्तवच्यव जशिनीर्र एक फुटभर उांचीच्यव दगडवच्ां यव भक्कि दोन उतरांडी रचल्यव, त्यवर्र जवड
पत्व टवकून चल
ु ी िवांडल्यव र् त्यवर्र शसरशिकची भवांडी ठे ऊन ्र्यांपवकवचे प्रवत्यशिक दवखर्ले.
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“तम्ु ही कवय खवतव” यव प्रश्नवचे उत्तर लगेच “आम्ही तळ्यवत शिळिवरे िवसे, बदके , बटवटे र् पनु ोहून
कधीिधी आिलव जविवरव तवदां ळ
ू शिजर्नू खवतो” असे शिळवले.
“तिु चे बवथरूि कसे असते?” न रहवऊन आिच्यवपैकी एकवने शर्चवरले.
“आिच्यव शनत्यनैशिशत्तक गरजव भवगर्ण्यवपरु तव गर्तवच्यव चटयवांचव आडोसव बेटवच्यव िवगच्यव बवजल
ू व
तळ्यवच्यव कवठवर्र उभवरून आम्ही बवथरूि तयवर करतो. चलव. तम्ु हवलव दवखर्तो” असे म्हिनू आम्हवलव
र्वटवड्यवने खवलच्यव गर्तवच्यव जवड चटईर्र पढु च्यवबवजनू े थोडवसव उांच र् पवण्य़वच्यव बवजनू े उतरतव होत
जविवरव जवड पत्व टवकून के लेल्यव बवथरूि दवखर्नू आिचे पढु चे कुतहु लही ओळखले.
“यव पत्र्यवच्यव उतवरविळ
ु े पविी र् इतर गोष्टी खवलच्यव गर्तवर्र न पवडतव सरळ तळ्यवत सिशपात होतवत”
यव र्वक्यवने सर्वांच्यव चेहऱ्े यवर्र एक हलके से श्ित पसरले.
“कुिवलव रवय करवयचे आहे कव?” त्यवने शिशश्कलपिे शर्चवरले. पनु ो सोडून जर्ळपवस २-३ तवस झवले
होते. त्यविळ
ु े तिी गरज र्वटत होतीच तरीही ती तळ्यवच्यव अगदी कडेर्र पवण्यवर्र हेलखवर्े खविवरी पढु ून
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बदां पि तळ्यवच्यव बवजनू े उघडी असिवरी बवथरूि र् त्यवर्रचव लटपटिवरव पत्व पवहून “नो नो” म्हित
सगळ्यवनां ी पळ कवढलव. र्वटवड्यवच्यव चेहऱ्यवर्र हव्य पसरले. आिच्यव िनवत अजनू ही प्रश्नवचां ी िवशलकव
तयवर होतीच र् त्यवांच्यवकडे उत्तरवांची. िोकळ्यव भवगवत यव बेटवचे प्रेशसडेंट आिची र्वटच पहवत होते.
“यव अिव बवथरूि िध्येच तम्ु ही आांघोळही करतव की कवय?”
प्रेशसडेंट हसले र् म्हिवले ”आम्हवलव तम्ु हव लोकवसां वरखी रोज अघां ोळीची चैन करतव येत नवही. कवरि
गर्त कुजण्यवचव धोकव! म्हिनू आम्ही िशहन्सयवतनू १-२ र्ेळव पनु ोिध्ये सवर्ाजशनक ्र्च्छतवगृहवत जवऊन
आघां ोळ उरकतो. इतक्यव उांचीर्रच्यव कोरड्यव र् थडां हर्ेलव इतकी ्र्च्छतव परु ते. त्यवच र्ेळी आम्ही कपडे
धण्ु यवचव कवयाक्रिही उरकतो. ”
“आजबु वजल
ू व र्वढिवऱ्यव तोतोरव गर्तवचव बेड, चटयव तयवर करण्यव पशलकडे दसु रे कवही उपयोग
आहेत कव?”आिचे प्रश्न सपां तच नव्हते.
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“हो तर! ” प्रेशसडेंट सवहेबवांनी सवांगवयलव सरुु र्वत के ली. एक तोतोरवचे गर्त िळ
ु वपवसनू उपटून त्यवच्यव
शर्शर्ध भवगवचां ी िवशहती ते देऊ लवगले.
“ तोतोरवचे गर्त िळ
ु वपवसनू 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. थडां पिव हव यवचव िहत्र्वचव गिु असल्यवने तीव्र उन्सहवपवसनू आिचे
रिि करिे र् र्ेदनविविक म्हिनू प्रथिोपचवरवत भवग घेिे हेही यव भवगवचे कवि. तोतोरवच्यव फुलवांपवसनू
बनर्लेलव चहव शर्रळ हर्विवनवपवसनू आिचव बचवर्ही करतो. इतके च कवय पि यव गर्तवची िळ
ु ेही भक्कि
आधवर देण्यवबरोबरच “र्े्ट िटेरीयल’िोषनू घेऊन तळे ्र्च्छ ठे र्ण्यवचे कवि पवर पवडतवत. अिी ही
तोतोरव पविलव्हवळी कल्पर्ृिवप्रिविे आिच्यव गरजव भवगर्वयलव सदॆर् सज्ज आहेत. ”
आम्हवलवही त्यवनां ी तोतोरवच्यव िळ
ु वचव छोटव छोटव तक
ु डव खवयलव शदलव. प्रथि कोिीच तयवर होईनव.
पि ह्यवांनी ते धवडस के ले. र् त्यवांच्यवकडॆ पवहून िीही. खरांच, नवरळवच्यव कोंबवची गोडसर चर् होती. “खपू
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प्रिविवत खवल्लव तर तिु चे पोट शबघडू िके ल “ यव प्रेशसडेंटच्यव इिवऱ्यवनांतर आिखी िवगवर्ेसे र्वटत
असनू ही कोिीच ते धवडस के ले नवही.
“ तम्ु हवलव शन्सवनिधनू जवयचेय कव िशसाशडज िधनू ?”आतव प्रश्न शर्चवरण्यवची पवळी प्रेशसडेंटची होती.
“िशसाडीज नक्कीच आर्डेल पि इथे पवण्यवर्र...?”
प्रेशसडेंटने हसनू र्वटवड्यवलव खिू के ली र् पवण्यवर्र तरांगत एक सबु क आकवरवची १०-१२ िविसवांनव
सविवर्नू घेिवरी आकषाक लवल रांगवची होडी बेटवजर्ळ आली.
“शहच आिची िशसाडीज. पशलकडे शदसते ती शन्सवन” प्रेशसडेंटचे उत्तर. ते पढु े सवगां वयलव लवगले
”बोटीचव प्रर्वस हव तर आिच्यव जीर्नवचव अशर्भवज्य भवग. त्यवसवठी यवच तोतोरव गर्तवच्यव घट्ट
जडु ् यव एकिेकवांनव बवांधनू लहवन िोठ्यव होड्यव के ल्यव जवतवत. ड्रगन, िवसव, नवग, िवकड यवांचे आकवर यव
होड्यवनां व देतवत त्यविळ
ु े त्यव खपू च आकषाक शदसतवत. गिां त म्हिनू आम्ही यव होड्यवनां व शनसवन, िशसाडीज,
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बीएिडब्ल्यु र्गैरे नवर्े देतो. िल
ु वांनवही लहवनपिवपवसनू यव होड्यव बनर्ण्यवचे र् चवलर्ण्यवचे शििि शदले
जवते.
“िग यव िल
ु वांचे शििि र्गैरे?”
“एकव त्यवतल्यव त्यवत िोठ्यव खेड्यवत लहवन िल
ु वांची प्रवथशिक िवळव आहे. अगदी छोटी छोटी िल
ु ेही
िजेत होड्यव र्ल्हर्त िवळेत जवतवत. त्यवचां े प्रवथशिक शििि यव िवळेत होते. पढु ील शिििवसवठी िवत्
पनु ोशिर्वय पयवाय नवही. ”
“आशि कोिी आजवरी पडले तर त्यवच्यवर्र उपचवर...?”
“इथे जजु बी उपचवर के ले जवतवत पि िोठ्य़व दख
ु ण्यवसवठी पनु ो गवठवर्े लवगते” असे उत्तर दसु ऱ्यव
बेटवर्रचव दर्वखवनव दवखर्नू प्रेशसडेंट्ने शदले.
“तसेच उजव्यव हवतवलव पहव. ते आिचे चचा”. प्रेशसडॆांटने छवतीर्र हवत ठे र्त सवशां गतले. 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 निनु े, िवसे िहरवत नेऊन शर्किे हव जरी यव लोकवचां व परांपरवगत
उपजीशर्के चव िवगा असलव तरी र्वढत्यव पयाटन व्यर्सवयवचवही ते उत्ति फवयदव घेतवत. (येिवऱ्यव प्रत्येक
प्रर्वसी बोटीर्र ‘टोल’ र्सल
ु ी आहे. ) प्रर्विवांची खवशतरदवरी करिे, त्यवांनव आपल्यव र््तु शर्किे,
आसपवसच्यव खेड्यवतनू त्यवनां व ‘िशसाडीज’ िधनू चक्कर िवरून आििे र् त्यव सर्वातनू धनप्रवप्ती करून घेिे
यव सर्ा गोष्टी हे लोक अगदी कुिलतेने हवतवळतवत. बोशलव्हीयवत तोतोरवच्यव चटयव, ह्तकलेच्यव र््तु
शर्किे हवही यवच
ां व एक उद्योग.
ही खेडी शकतीही भक्कि असली तरी िेर्टी ते गर्तच. आशि तेही पवण्यवत रहविवरां. त्यविळ
ु े ते हळूहळू
तळविी कुजतचां . आपल्यवसवरख्यव प्रर्विवांच्यव र्वढत्यव र्दाळीिळ
ु े र्रचव थरही तटु तो त्यविळ
ु े त्यवर्र शनदवन
िशहन्सयवतनू एकदवतरी नर्ीन चटयवच
ां ी भर टवकत रहवर् लवगतां. एर्ढी कवळजी घेऊनही ३५-४० र्षवांनी ही
खेडी तळ्यवचव तळ गवठतवतच. त्यवसवठी खेड्यवलव तीस र्षा झवली की नर्ीन खेडां बवांधवयलव सरुु र्वत
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करतवत. ते परु े से भक्कि झवले की यव जन्सु यव खेड्यवर्रच्यव चवांगल्यव झोपड्यव, सविवनसिु वन, र्ॉचटॉर्र र्गॆरे
उचलनू बोटीने नव्यव खेड्यवत नेतवत.
अिी अांदवजे सवठ-पवसष्ट तरांगती खेडी आहेत म्हिे लेक शटशटकवकविध्ये. सगळी दहव ते बवरव फूट खोल
पवण्यवत. तोतोरव गर्त र्वळर्नू त्यवचे भवरे उलट सल
ु ट एकिेकवर्र पसरून र् भक्कि लवकडवांच्यव र् दोरीच्यव
सवहवय्यवने बवधां नू तयवर के लेल्यव सहव ते आठ फूट जवडीच्यव चटयव म्हिजे ही तरांगती खेड्यवची जिीन. ही
खेडी सवधवरि तीस ते तीनिे चौ. िीटरपयांत कोित्यवही आकवरवची. त्यवांचव आकवर, त्यवर्रील घरे , िविसे
यव एकूिच र्जनविळ
ु े ‘तरांगती’ असली तरी खपू च सोसवट्यवच्यव र्वदळ र्वऱ्यवशिर्वय “र्वऱ्यवर्रती घेत
लके री, दरू चवलली उरोसची खेडी” असे होत नवही पि थोडीिी तरी जवगव बदलतेच. शकती गांित र्वटत
असेल नव! सकवळी इथे तर सांध्यवकवळी दसु रीकडे. प्रत्येक खेड्यवत त्यवच्यव र् कुटुांबवच्यव आकवरिवनवप्रिािे
तीन-चवर कुटुांबे रहवतवत. रहवण्यवच्यव झोपड्यवही यवच गर्तवच्यव चटयवपां वसनू के लेल्यव असतवत. त्यवच
ां ी
कुटुांबसां्थव भवर्वभवर्वत भवडां िे होईपयांत अगदी घट्ट र् एकसांध असते. पि पटेनवसे झवले की भल्यव िोठ्यव
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करर्तीने तरांगती जिीन कवपनू िांडळी र्ेगळी होतवत. कधीकवळी एकी झवली तर परत जर्ळ येऊन दोरीच्यव
सहवय्यवने एकिेकवनां व बवधां नू र् परत गर्तवचे थर रचनू झवले की परत भवऊभवऊ एक.
िळ
ु वत चवर एकिे र्षवांपर्ू ी ्पशनि लोकवांच्यव हल्ल्यवपवसनू बचवर् करण्यवसवठी ‘इक
ां वपर्ू ा’ लोकवांनी
तलवर्वच्यव पवण्यवत तरांगती घरे बवांधनू अिव तऱ्हेने आश्रय घेतलेलव असल्यवने ‘र्ॉच टॉर्र’ तर हर्वच!
पर्ू ीची दोन-तीन हजवर कुटुांबवची सख्ां यव आतव पवच सहविे कुटुांबवपयांत आली आहे, कवरि उच्च शििि र्
रोजगवरवच्यव िोधवत बरे च उरोसर्वसी पनु ो, बोशलव्हीयव र् इतरत् रहवतवत. िवत् कुठे ही असले तरी हे सगळे
आपल्य़व इक
ां वपर्ू ा स्ां कृ तीिी एकशनष्ठ आहेत. कुटुांबवतील िोठ्यव िविसवनां ी ठरर्नू के लेली शर्र्वहपध्दत,
पोषवख, रहविी यवतनू त्यवच्यव सां्कृ तीची कल्पनव येते. परू
ु ष िटा, पट,ां जवकीट, हट यव पोिवखवत तर शियव
्कटा, ब्लवऊज, जवकीट, हट यव र्ेिवत असतवत. आयिवरव ही त्यवचां ी सध्यवची प्रचशलत भवषव. इग्रां जीही
कविचलवऊ येते पि सहसव बोलत नवहीत. प्रचडां सोसवट्यवचव र्वरव, थडां ी, प्रखर ऊन यवपवसनू रिि व्हवर्े
म्हिनू कपड्यवांचे एकवर्र एक थर घवलण्यवची पद्धत आहे. बवयकवांच्यव घट्ट घवतलेल्यव २ र्ेण्यव र् टोकवलव
लग्न व्हवयचे असेल तर रांगीत र् झवले असेल तर कवळे झपु के दवर गोंडे आपले लि र्ेधनू घेतवत. गर्तवर्रूनच
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शदर्सरवत् ये जव असल्यवने पवयवत बटू आर्श्यकच. पवय फवकर्नू दोन्सही पवयवांर्र भवर देत डुलत डुलत
चवलण्यवची उरोसच्यव लोकवच
ां ी पद्धत पेंग्र्ीनची आठर्ि करून देत होती. आिचेही थोड्यवच र्ेळवत
आपोआप पेंग्र्ीन झवले. कवही प्रगत र् त्यवतल्यव त्यवत श्रीिांत खेड्यवत सोलवर पनल्स बसर्नू र्ीज, रे शडओ
र्गैरे सोयी के लेल्यव 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 सवध्यवसध्ु यव खेडुतवच
ां ी धडपड पवहून उरोसची ही तरांगती र््ती पहवयलव पनु ोपयांत आल्यवचां सवथाक
झवले. येतवनव यव आश्चयवाची कवशहच िवशहती नसल्यवने येर्र्त नव्हतां, पि जवतवनव िवत् प्रेिळ
आदरवशतथ्यविळ
ु े जवर्र्त नव्हतां. परततवनव आम्हवलव एके कवने हवतवत हवत घेऊन न कळिवऱ्यव भवषेतनू
“परत यव बर कव” म्हिनु शदलेलव शनरोप भवषेच्यव िवध्यिवशर्नव अचक
ु हृदयवलव शभडलव. बोटीने र्ेग घेतलव,
पनु ो दरू र्र शदसू लवगल. आम्ही िवत् परत परत िवगे र्ळून एक आगळांर्ेगळ अद्भुत 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 र्ृत्तपत्वत रकवनेच्यव रकवने भरून आलेले र्वचल्यवपासनू `शतच्यव’ बद्दलचां
कुतहू ल िनवत जवगृत झवलेलां होतां आशि १ जल
ु ै २००६लव `ती’ सर्वांसवठी खल
ु ी झवल्यवने त्यवतनू प्रर्वस
करण्यवची इच्छव बळवर्ली. सरुु र्वतीच्यव ` शतच्यव’ शदसण्यवची, उपयक्त
ु तेची, कवयािितेबद्दलची बरीच र्िान
र्तािवन पत्वतनू र्वचण्यवत येऊ लवगली. पि कवही शदर्सवच्यव यव नर्लवईनांतर ‘शतच्यव’ ्टशबशलटी र्
भशर्तव्यवबद्दल उलटसल
ु ट भवशकतां येऊां लवगली. बफा शर्तळिे, अश्थर भ्ू तर, त्यविळ
ु े ‘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 जळ
ु ून आलव. एव्हवनव हे सगळे
किवबद्दल चवललां आहे हे तिु च्यव लिवत आले असेलच. ‘ती’ म्हिजे चीन र् शतबेट यवांनव जोडिवरी
‘शचांघवई-शतबेट रेन‘्कवय रेन’—’शबजींग ल्हवसव एक््प्रेस’-- ‘जगवच्यव छपरवर्रून धवर्िवरे रॉके ट’ अिव
र्ेगर्ेगळ्यव नवर्वनां ी ओळखल्यव जविवरी ही जगवतील सर्वात उांचवर्रून धवर्िवरी ‘आगगवडी’ म्हिजे
िवनर्शनशिात अदभतू च आहे.
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शतबेटिधील भौगोशलक श्थती फवर र्ेगळी आहे. शहिवलयवच्यव उांच उांच पर्ातवांनी शतबेटलव जगवपवसनू
खपू च दरू ठे र्लां आहे. सिद्रु सपवटीपवसनू ११८०० फूट उांचीर्र असलेल्यव शतबेटची रवजधवनी ल्हवसवलव
जवयलव पर्ू ी फक्त शर्िवन शकांर्व र्तव - तोही डोंगरवतनू , र्वळर्ांटवतनू , प्रचांड चढ उतवरवांचव- एर्ढवच पयवाय
होतव. त्यविळ
ु े शतथे पोहोचिे खपू च अर्घड र् र्ेळखवऊ होतां. त्यवतच सिद्रु सपवटीपवसनू असलेल्यव उांचीिळ
ु े
प्रविर्वयचू ी कितरतव, किी तपिवन, बफा , पवऊस यव सर्ा लहरी हर्विवनविळ
ु े पीकपविीही बेतवचांच, िहरी
सधु वरिवांचव अभवर्, धिवाचव पगडव यविळ
ु े गेल्यव कवही र्षवांपयांत शतबेटिध्ये कविवव्यशतररक्त कुिवलव
सहजवसहजी प्रर्ेि शिळत नव्हतव. पर्ू ी चीनहून तेथे जवण्यवसवठी जन्सु यव शसल्करोडचव एकिेर् पयवाय होतव.
त्यवनांतर शचघां वई हवयर्े सरू
ु झवलव. सवधवरिपिे चीन िधनू व्यवपवरवसवठी र् शतबेटिधली पररश्थती तवब्यवत
ठे र्ण्यवसवठी िविसवांची, सैन्सयवची ये-जव रकिधनू व्हवयची. त्यव हवयर्े र्रून सद्ध
ु व अत्यतां शर्रळ हर्विवनवत
शहिवलयवच्यव १४००० फुटवपां ेिव जव्तीच्यव उांचीच्यव पर्ातविां ळ
ु े हे दळिर्ळि खपू च कठीि होते. चीनने
ह्यव रे ल्र्ेिवगवाची शनशिाती के ली त्यविळ
ु े आतव शतथे जविे बरे च सक
ु र झवले आहे. चीन र् ‘जगवचे छप्पर’ असे
ज्यवचे र्िान के ले जवते तो शतबेट यवांनव जोडिवरी ही गवडी म्हिजे ्थवपत्य िविवतील एक आश्चयाच आहे.
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जगवतील सर्वात उांचवर्रून धवर्िवरव रे ल्र्ेिवगा, त्यवच्यव बवांधकविवलव लवगलेले (त्यविवनवने) किी शदर्स,
जगवतील सर्वाशधक उांचीर्र बवधां लेले रे ल्र्े्टेिन, यव िवगवासवठी खोदलेलव सर्वाशधक उांचीर्रचव बोगदव असे
अनेक शर्क्रि यव रे ल्र्ेिळ
ु े नोंदर्ले गेले आहेत. अिव यव बहुचशचात गवडीिध्ये बसण्यवसवठी आम्ही उत्सक
ु
होतो. पि त्यवसवठी आम्हवलव शबजींग शकांर्व ल्हवसवलव जविे आर्श्यक होते. आम्ही ल्हवसवलव जवण्यवचव
पयवाय घेतलव.

ल्हवसवच्यव र्वटेर्र
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आम्ही चीनिधल्यव चेंगडू यव गवर्वहून ल्हवसवचां शर्िवन पकडलां. दोन-तीन हजवर फुट उांचीर्रून आम्ही
एकदि बवरव हजवर फुटवर्ां र पोहोचिवर होतो. त्यविळ
ु े बऱ्यवच प्ु तकवतनू र्वचलेल्यव र् शसगां वपरू पवसनू गवईडने
शदलेल्यव ‘हवय अशल्टट्यडू ’ िध्ये कसे र्वगवर्े, कसे चवलवर्े, कवय खवर्े यव बद्दलच्यव सचू नव प्रर्वसभर
आठर्त होत्यव र् शर्नवकवरिच पोटवत गोळव आित होत्यव. बघतवबघतव शर्िवन जशिनीलव टेकले आशि
धडधडत्यव म्हिजे’हवय अल्टीट्यडु च्यव” पररिविविळ
ु े खरोखरच्यवच धडधडत्यव हृदयवने आम्ही ल्हवसवत
पवउल टवकले. पि सदु र्ै वने थोडेसे गरगरिे सोडले तर इतर कोितवही त्वस न होतव आम्ही इशिग्रेिनिधनू
बवहेर आलो. आिच्यव गवईडने बोलवर्लेले २ ्थवशनक गवईड त्यवच्ां यव आिखी २ सहकवऱ्यवसां ह आिची
र्वटच पहवत होते. आम्ही बवहेर येतवच आिच्यव गळ्यवत रॉ शसल्कचव ्कवफा घवलनू त्यवांनी िोठ्यव आनांदवने
आिचे ्र्वगत के ले. ल्हवसवची िवशहती ऐकत र् ब्रह्मपत्ु ेचे पशहले दिान घेत आम्ही हॉटेलर्र पोहोचलो.
हॉटेल खपू च छवन, ४ तवरवशां कत होते. बवजनू े डोंगर शदसत होते. हॉटेलर्र जवतवच खोल्यव तवब्यवत घेतल्यव
आशि बग उघडली तर गवईडने र्व कोित्यवही िवशहती प्ु तकवत न सवांशगतलेली एक गांित अनभु र्ली.
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ल्हवसव शर्िवनतळ र् ब्रह्मपत्ु व नदी

ल्हवसव शर्िवनतळ र् ब्रह्मप
ु व नदी
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आिच्यवजर्ळच्यव जेर्ढ्यव सीलबांद शपिव्यव होत्यव त्यव सगळ्य़व ‘टम्ि’ फुगल्यव होत्यव. ‘हवय
अल्टीट्यडु चव’ गिां तिीर पररिवि! रवत्ी जेर्तवनव सगळ्यव सहप्रर्विवच्ां यव गप्पवचां व ओघ त्यव शपिव्यवक
ां डेच
र्रचेर्र र्ळत होतव. हॉटेलिध्ये ऑशक्सजनची कितरतव दरू करण्य़वची पिू ा तयवरी होती. प्रत्येक खोलीत
पोटेबल कूलरसवरखी ऑशक्सजनचव परु र्ठव करिवरी यांत्े बसर्ली होती. आपि फक्त आर्श्यक रकिेचे कवडा
शर्कत घेऊन त्यवत सरकर्वयचे की रवत्भर परु े ल इतकव ऑशक्सजनचव परु र्ठव होिवर. यवशिर्वय
्र्वगतकिवजर्ळच इिजान्ससी सेर्व परु र्िवऱ्यव दोन नशसांग रूिही डॉक्टसासह तयवर होत्यव. आिच्यवपैकी
एकीलव ऑशक्सजनच्यव कितरतेचव खपू त्वस झवलव तेव्हवां त्यव सर्ा सोईचेां िहत्र् कळवले. हॉटेलबवहेर
शफरण्यवच्यव बसिध्येही ऑशक्सजनने भरलेल्यव उश्यव र् नळकवांडी सज्ज ठे र्लेली होती. यव सगळ्यवचे खपू च
कौतक
ु र्वटले. शतबेटची रवजधवनी ल्हवसव उांच उांच डोंगरवच्यव कुिीत र्सलेलां छोटसां गवर्. पि टुिदवर घरे ,
िोठिोठ्यव िॉने्री, जिेल शतथे बवधां लेल्यव, र्वऱ्यवर्र डुलिवऱ्यव रांगीबेरांगी पतवकव यवनां ी नटलेलां ल्हवसव
खपू च छवन शदसत होतां. पर्ू ीचां ल्हवसवचां सवधांसधु ां रूप आतव यव रे ल्र्ेिळ
ु े होिवऱ्यव आशथाक प्रगतीिळ
ु े,
त्यविळ
ु े येिवऱ्यव सधु वरिवांिळ
ु े बदलू लवगलेलां जविर्त होतां.
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दलवई लविवांचव पोतवलव पलेस
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जोखवांग िॉने्री
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बेतवच्यव चिीचे, चपट्यव नवकवचे, िळ
ू चे गौरर्िीय पि हर्विवनविळ
ु े लवलसर, तविलेल्यव कवतडीचे
हसतिख
ु , प्रविवशिक रशहर्वसी एकतर सदैर् कविवत गका तरी असतवत नवहीतर हवतवतील चक्र शफरर्त तोंडवने
प्रवथानव तरी पटु पटु त असतवत. पि आतव येिवऱ्यव प्रर्वश्यवचां े ्र्वगतही ते शततक्यवच प्रसन्सनतेने करू लवगलेत.
र्ेगर्ेगळ्यव देिवतनू येिवऱ्यव प्रर्विवांच्यव र्ेगर्ेगळ्यव भवषव, सां्कृ ती, रहविीिवन यवच्यविी जळ
ु र्नू घेण्यवचव
प्रयत्न करतवनवसद्ध
ु व ल्हवसवचे रशहर्वसी ्र्तःची खवस अिी ‘शतबेटी’ ओळखही सवांभवळून ठे र्ण्यवत यि्र्ी
झवले आहेत यवत िांकव नवही. दथु डीभरून र्हविवरी ब्रह्मपत्ु व हे शतबेटचे िोठे र्ैभर् आहे. त्यवच्यविळ
ु े बवली,
गहू, थोड्यव प्रिविवत कव होईनव बटवटे, िकव यवसां वरखी शपके हीच ह्यवचां ी िेती. बवलीतर इथल्यव लोकवचां े
िख्ु य धवन्सय. बवलीचे पीठ यवकच्यव तपु वत भाजनू यवकच्यवच दधु वत शिजर्लेलव’त्सवांपव’ हव शतबेटी लोकवांचव
आर्डतव खवद्यपदवथा. इथल्यव हर्विवनवत, िख्ु यतः शर्रळ र्वतवर्रिवत हिखवस होिवऱ्यव यरु ीन प्रॉब्लेिसवठी
बवलीचव उपयोग औषधवसवरखव होतो ही िवशहतीही नव्यवनेच सिजली. आतव ‘हररतगृहव’ां (ग्रीनहवउस)िधनू
हळूहळू इतर भवजीपवलवही शपकर्ण्यवचे प्रयत्न सरू
ु झवलेले शदसत होते. प्रिख
ु र्त्यवांर्र र् चौकवतनू ि्त
फुले फुलली होती. हर्ेत गवरठव नव्हतव पि उकवडवही नव्हतव. िधनू च येिवरी पवर्सवची भरु भरु र्वतवर्रिवत
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प्रसन्सनतव आित होती. ८-१० शदर्सवत ल्हवसव, पोतवलव पलेस, आजबु वजचू ी कवांही शठकविे पवहून झवल्यवर्र
आम्ही आिचव िोचवा िख्ु य लक्ष्याकडे म्हिजेच रे ल्र्ेच्यव प्रर्वसवकडे र्ळर्लव.

43

उरोस,तिबेट, दबु ई

अनातिका बोरकर

ल्हवसव रे ल्र्े ्टेिन गवर्वच्यव बवहेर अगदी सवधांसधु ,ां डोंगरवच्यव पवयथ्यविी आहे. आम्ही शतथे
पोहोचलो तेंव्हव पवर्सवची भरु भरु चवलचू होती. त्यविळ
ु े ्टेिनची इिवरत एकदि ्र्च्छ, चकचकीत शदसत
होती. आतलव पररसर िविसवांनी गजबजलेलव होतव. दोन पवयऱ्यव चढून गेल्यवर्र प्रथि नजरे त भरलव तो
गवड्यवच्ां यव र्ेळव दवखर्िवरव भलव िोठव बोडा. तो इग्रां जीत असल्याने र्वचतव आलव. बवजल
ू व दोन तीन छोट्यव
खोल्यव सोडल्यव तर बघण्यवसवरखे फवरसे कवही नव्हते. आतलव प्लटफॉिा बघण्यवची उत्सक
ु तव लवगली होती.
पि गवडीची र्ेळ होईपयांत शतथे प्रर्ेि नव्हतव. हळूहळू. गदी र्वढवयलव लवगली. तसे कुठूनसे रे ल्र्ेचे ४-५
अशधकवरी आतल्यव बवजनू े अर्तरले र् त्यवनां ी प्लटफॉिार्र 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 सोडण्यवपर्ू ी
प्लटफॉिार्र प्रर्ेि करण्यवपर्ू ीच आपल्यवलव आपल्यव प्रकृ तीशर्षयी सर्ा तपिील ्टेिनर्रच्यव
अशधकवऱ्यवलव द्यवर्व लवगतो. गवडीचव र्वपर सरू
ु झवल्यवपवसनू शर्रळ हर्विवनविळ
ु े २-३ िृत्यू घडून आलेले
असल्यवने आतव जरव जव्तच कवळजी घेतली जवते. पवसपोटा, शसक्यरू रटी, शतकीट, आरोग्यवशर्षयीचे प्रकटन
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यवांची सवांगोपवांग तपवसिी झवल्यवर्र आम्हवलव फलवटवर्र प्रर्ेि शिळवलव. बॉटलग्रीन रांगवची शपर्ळे पट्टे
असिवरी र् गडद लवल रांगवची शपर्ळे पट्टे असिवरी अिव दोन प्रकवरच्य़व गवड्यव फलवटवर्ां र उभ्यव होत्यव.
त्यवपैकी टी २८ यव गवडीने आम्ही बीशजांगपयांत न जवतव गोलिडु लव उतरिवर होतो. गवडीलव प्रत्येकी ९४
सीटस असलेले कवही डबे, १-२ ्लीपर डबे, ३-४ सॉफ्ट कोचर्वले र् एक जेर्िवचव 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 र्ेळ घवलर्ण्यवसवठी कुिी प्ु तक आिले होते, तर कुिी झोप कवढण्यवच्यव
शर्चवरवत होते. प्रत्यिवत यवतले कवहीच के ले गेले नवही. जिेल तेर्ढे फोटो कवढिे र् जव्तीत जव्त र्ेळ
बवहेरचे दृश्य डोळ्यवत सवठर्िे एर्ढेच १४ तवसवत के ले गेले.
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रे ल्र्ेचव शबजींग ते गोलिडु हव भवग बरवच अगोदर बवांधनू तयवर होतव पि गोलिडु ते ल्हवसव तयवर
होईपयांत शतबेट जगवपवसनू दरू च होतव. यव िवगवािधलव खरव अडसर होतव तो यव भवगवतलव ८०% पिवािॉ्ट
एररयव. पृष्ठभवगवर्रच्यव बफा शिशश्रत र्वळूिळ
ु े शठसळ
ू होिवरव र् त्यवखवली सदैर् घट्ट बफवाचे थर असिवरव हव
भवग पल
ु वचव भवर, गवडीचव र्ेग, त्यविळ
ु े शनिवाि होिवरी उष्ट्ितव किी पेलेल हे खरां िख्ु य आव्हवन होते. पि
इशां जशनयररांग िेत्वलव असलेलां आव्हवन पेलनू र्ीस हजवर कविगवरवांच्यव िदतीने सहविे कोटी डॉलसा खचा
करून चीनने अर्घ्यव ४ र्षवात हव चित्कवर के लव र् शतबेट जगविी जोडलां गेलां. ‘यव गवडीिळ
ु े होिवरव आशथाक
लवभ कोिवलव होिवर? शतबेटची त्यविळ
ु े भरभरवट होईल कव?’ यवर्र प्रर्विवत जोरजोरवत चचवा चवलू होती.
यवची उत्तरे शिळवयलव कवांही र्षे जवर्ी लवगतील हे नक्की पि सर्ासविवन्सय प्रर्विवचां ी र् हौिी पयाटकवांची
सोय छवन झवली हे िवत् खरे . पर्ू ी र्वपरवत असिवरव एकिेर् र्हवतक
ु ीचव िवगा ह्यव गवडीिवगवाच्यव जर्ळून
धवर्तो. कधी उजर्ीकडून तर कधी डोंगरवच्यव कुिीतनू तो र्तव एखवद्यव लहवन िल
ु वच्यव कुतहु लवने
धवर्िवऱ्यव गवडीकडे पहवत असतो. कुनलनू र् तांगल
ु व यवच्ां यवसवरख्यव प्रचांड िोठ्यव डोंगरवांच्यव अांगवखवांद्यवर्र
हव दपु दरी र्तव एखवद्यव रे घसे वरखव नवजक
ू शदसतो. अन ही रे ल्र्े कधी डोंगरवच्यव पोटवत शिरून, कधी दोन
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डोंगरवच्यव धळीतनू तर कधी यव डोंगरवांतनू र्हविवऱ्यव पवण्यविळ
ु े झवलेल्यव शर््तीिा पवत्वर्रून आपल्यवच
डौलवत एखवद्यव नवशगिीप्रिविे ि्त सळसळत जवते.
यव टूर िध्ये ्लीपर शकांर्व सॉफ्ट कोच सिवशर्ष्ट नव्हते. त्यविळ
ु े गवडीत बसण्यवआधीच ‘हवडाकोच
शकती हवडा असतील? एर्ढव लवांबचव प्रर्वस नसु तव बसनू कसव कवय करू िकू?’ हे प्रश्न सर्वांचव चेहऱ्यवर्र
्पष्ट र्वचतव येत होते. कुिवलवही उत्तरे न देतव गवईड िडां ळींनी प्रथि आिचे सविवन डब्यविध्ये नीट लवर्िे,
आम्हवलव आपवपल्यव जवगवर्ां र ्थवनवपन्सन करिे र्गैरे कविे िवगी लवर्ली. आशि ’कवय?’ अिव अथवाने
आिच्यवकडे पवहून भर्ु यव 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 के िरी रूिवलवांिळ
ु े खपू च िोशभर्ांत शदसत होते. िब्याच्यव दोन्सही बवजांनू व ्र्च्छ प्रि्त शखडक्यव
बवहेरची िोभव पिू ापिे दवखर्त होत्यव. त्यव शखडक्यवनां व कवटकोनवत ३-३ जिवचां ी 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 बवजांनू व सविवन ठे र्ण्यवसवठी बथा होते. दोन बवकवच्ां यव िध्ये छोटेसे सशव्हांग टेबल होते ते
पवहून, आपि चक
ु ू न र्रच्यव र्गवाच्यव डब्यवत तर शिरलो नवही अिी िक
ां व िनवत आली.
सकवळी बरोबर ८र्व. गवडीने ल्हवसव सोडले र् ती गोलिडु च्यव शदिेने शनघवली. आिच्यव नजरव
आपोआप शखडकीकडे र्ळल्यव. सकवळची र्ेळ होती, कोर्ळी उन्सहे आजबू वजच्ू यव घरवांर्र, बवगवांर्र पसरली
होती. जरी यव रे ल्र्ेचे धवर्िे हे रोजचेच होते तरी रे ल्र्ेिवगवाच्यव जर्ळच्यव भवगवतील िल
ु े िविसे हवत हलर्नू
हसऱ्यव चेहऱ्यवने आम्हवलव शनरोप देत होती. शडझेल इशां जन लवर्लेली ही गवडी छोटीिोठी गवर्े- गवर्े कसली,
छोट्यव छोट्यव र्वड्यव- िवगे टवकत ‘नवग्कू’ (Nagqu) ्टेिनकडे धवर्त होती. यव िवगवार्र लवगलेलव
पशहलवच बोगदव ‘यवांग बव शजांग’हव सर्वात जव्त म्हिजे ३३४५ िी. लवांब र् सिद्रु सपवटीपवसनू ४२६४ िी
उांचीर्र होतव. हे पवहून आतव यव गवडीच्यव जवगशतक शर्क्रिवांनव सरुु र्वत झवली यवची खवत्ी पटली. एक दीड
तवसवत नवग्कू ्टेिनवर्र गवडी थवबां ली. प्रर्विवचां ी कवही फवरिी चढउतवर झवलेली शदसली नवही. पि गवडीलव
पवठीिवगनू आिखी २ शडझेल इशां जने जोडण्यवसवठी हव िक्ु कवि होतव हे नांतर सिजले. ल्हवसव १२००० फूट
उांचीर्र आहे. गवडीलव यवपढु चव तीन-चवर हजवर फुटवांचव चढ चढवयचव होतव. त्यवसवठी ही जवदव कुिक
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आर्श्यक होती. नवग्कूनांतर िवत् गवडी जी ससु वट शनघवली ती एकदि १२ तवसवांनी गोलिडु आल्यवर्रच
थवबां ली. गवडीने ्टेिन सोडले आशि आिचां लि डब्यवत र्ळलां.
प्रत्येक सशव्हांग टेबलवर्र एक सिु वरे २५ सें. िी. व्यवसवची ्टेनलेस ्टीलची चकचकीत थवळी ठे र्लेली
पवहून ‘हे किवसवठी? ६ प्रर्विवांसवठी एकच थवळी किी?’ हे प्रश्न िनवत डोकवर्ण्यवआधीच गवईडने त्यवत
‘कचरव टवकवयचव आहे’ यव िवशहतीची भर टवकली. लगेच ‘एर्ढ्यव छोट्यवश्यव थवळीत शकती कचरव
िवर्िवर? रवशहलेल्यव कचऱ्यवचे कवय?’ हे प्रश्न अपररहवयाच होते. पि जेव्हव दर दोन तवसवांनी कचरव गोळव
करिवरी छोटी रॉली डब्यवत शफरवयलव लवगली तेव्हव आपि शसगां वपरू िध्ये असल्यवचव भवस व्हवयलव लवगलव.
हे किी होते म्हिनू की कवय दर चवर तवसवांनी गिर्ेिधवरी सेर्क हवतवत झवडू घेऊन एक किही कचरव
बवकवख
ां वली न लोटतव सगळव हवतवतल्यव शपिर्ीत गोळव करीत शहडां ू लवगलव तेंव्हव आश्चयवाने दवही बोटे
तोंडवत जवयची बवकी रवशहली. ्टेिन सोडल्यवर्र दवरे घट्ट बदां झवली, तखडक्यव िळ
ु वतच बदां , त्यविळ
ु े
‘खवल्ले की शखडकीतनू बवहेर भरु ा र् ा ...’ हव खेळ नवही. इतके च कवय पि टॉयलेटचे र्े्ट, पविीही
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डब्यवखवलील बांद पेटीत सवठर्नू पढु च्यव िक्ु कविवलवच ररकविे के ले जवते. ही रे ल्र्े बवांधतवनव चीन सरकवरने
जे पयवार्रिवचे रिि करण्यवचे ठरर्ले होते त्यवसवठी ही सर्ा कवळजी घेतली जवते.
गवडी डोंगरवच्यव कुिीत शिरतवच गवडीतलां लि परत
शखडकीबवहेरच्यव दृश्यवकडे गेलां. एखवदव शसनेिवचव पट उलगडत जवर्व
तसे एकविवगोिवग एक डोंगर शदसवयलव लवगले, जर्ळ जर्ळ यवयलव
लवगले, गवडीच्यव दोन्सही बवजांनू ी धवर्वयलव लवगले. गवडी अांदवजे १००
शक. िी. पेिव जव्त र्ेगवने धवर्त होती. ल्हवसव गवर्, घरां, त्यवतील र्ते
आजबू वजल
ू व होते तोर्र गवडीचव र्ेग जविर्त होतव. पि गवडीपेिव िोठ्ठे
डोंगर जर्ळ आल्यवर्र तो तेर्ढव जविर्ेनवसव झवलव. पवहतव पवहतव
गवडी शलउ र्ू (Liu Wu) बोगद्यवत शिरली. त्यवनतां र गवडीचव कधी
बोगद्यवत तर कधी डोंगरवबवहेर असव सयू वािी लपांडवर् चवलू झवलव.
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हळूहळू ऊन शखडकीतनू डोकवर्त प्रर्विवांनव न्सयवहवळू लवगलां. एर्ढ्यव उांचीर्र, शर्रळ हर्ेत सयू वाच्यव
अल्रव व्हवयोलेट शकरिवच
ां वही बरवच त्वस होतो असां कुिवलव तरी आठर्लां आशि आिच्यवतल्यव हौिी
िांडळींनी गॉगल्स कवढले. पि शखडकीच्यव कवचवही यव्ू ही प्रोटेक्टेड आहेत अिी िवशहती लगेच कुिीतरी
परु र्ली. गवडीची नवगिोडी र्ळिेही चवलचू होती. त्यविळ
ु े तसव उन्सहवचव त्वस अशजबवत जविर्त नव्हतव.
पि सिजव व्हवयलव लवगलवच तर शखडक्यव’पडदवनिीन’ करवयलव सरु े ख ्र्च्छ जवड पडदे शखडकीच्यव
दोन्सही बवजांनू व रूळत होते.
आम्ही बवहेर पहवण्यवत िग्न होतो तोच गवईडने आिचे लि गवडीतील खवस सोयींकडे र्ळर्ले. गवडी
१५-१६ हजवर फुटवांपेिव जव्त उांचवर्रून जविवर असल्यवने, ह्यव गवडीसवठी अांदवजे ८-९ हजवर फुटवांर्र
असवर्े शततपत प्रेिर असिवरे , परु े सव प्रविर्वयु खेळतव ठे र्ण्यवजोगे खवस डबे तयवर करून घेतले आहेत.
त्यवसवठी डब्यवच्यव तळवतनू जवड नळ्यवद्वां वरे परु े सव प्रविर्वयू डब्यवत परु र्लव जवतो. यव खेरीज जर कोिवलव
जवदव प्रविर्वयचू ी आर्श्यकतव भवसलीच तर प्रत्येक सीटसवठी (बवकवखवली) ऑशक्सजन कनेक्टर असतो.
त्यवच्यव र्वपरवसवठी आर्श्यक पवईप घेऊन एक अशधकवरी सतत गवडीत चकरव िवरत होतव.
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गवडीतील तपिवनही आर्श्यकतेनसु वर योग्य रवखलेले होते. यव सर्वांिळ
ु े आपि उांचवर्रून प्रर्वस करत
आहोत हे जविर्त नवही. प्रत्येक डब्यवत भवरतीय पद्धतीची २-२ ्र्च्छतवगृहे र् ३-३ बेशसन होती. गरि
पवण्यवचव परु र्ठव अगदी उन्सहवळ्यवत सद्ध
ु व सतत चवलू होतव यवचे खपू कौतक
ु र्वटले. ह्यव सर्ा सोयींच्यव र्
त्यवच्ां यव र्वपरवबद्दलच्यव सचू नव ३ भवषवांिध्ये ्पष्ट शलशहलेल्यव होत्यव. शिर्वय िवशहती सतत शड्प्लेर्रही
दवखर्ली जवत होती. जेर्िवच्यव बोगीिध्ये आम्हवलव २ भवज्यव, सपू र् भवत असे िवकवहवरी जेर्िसद्ध
ु व
शिळू िकल्यवने आिखी िजव आली.
दऱ्यव, डोंगर पवर करत, र्ळिे घेत, कधी बोगद्यवतनू तर कधी पल
ु वर्रून गवडी ससु वट धवर्त होती. कवही
शठकविचे पल
ू तर एर्ढे लवांबलचक होते की पल
ु वचव बरवचसव भवग गवडीत बसनू ही दृष्टीिेपवत येत होतव.
डोंगरवर्रून र्वहिवऱ्यव पवण्यवने अनेक शठकविी िोठिोठ्यव घळी शकांर्व सपवट जवगव शनिवाि झवल्यव आहेत.
पल
ु वखवली चरिवरे यवकचे कळप पल
ु वखवलच्यव तरु ळक गर्तवत गवडीकडे पहवत शनभायपिे चरत होते.
कदवशचत ऑग्टिध्ये शतबेटिध्ये उन्सहवळव असल्यवने असेल पि िवझ्यव कल्पनेतल्यव ‘शहिवलय म्हिजे
बफवाचव डोंगर’ ह्यव शचत्वच्यव अगदी उलट आजबु वजल
ू व शदसत होतां. दरू र्र कुठे ही बफवाचव िवगिसू ही नव्हतव.
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नसु ते िोकळे डोंगर! नव झवडां, नव गर्त! नवही म्हिवयलव खरु टी झडु ु पां क्र्शचत कुठे कुठे शदसवयची. बवकी
सगळीकडे फक्त दगड — आडर्े उभे, िोठे छोटे, चपटेगोल, लवल, पवढां रे , शपर्ळे, कवळे, तपशकरी, शहरर्े
दगडच दगड. कधी ते एकिेकवांर्र आडर्े रचलेले शदसवयचे तर कधी िवळेतल्यव िल
ु वांप्रिविे शि्तीत
एकविेजवरी एक उभे. कधी फे र धरल्यवप्रिविे गोलवकवर करून उभे. दगडवांची ही चढि, उतरांड, घसु ळि पवहून
सिद्रु वच्यव पोटवतनू र्र येतवनव शहिवलय शकती नैसशगाक प्रकोपवतनू गेलव असेल यवची कल्पनव येते.
पहवतव पहवतव गवडी सिु वरे चवर हजवर चौरस शक. िी. आकवरवच्यव ‘तग्रां ीलव नोर’ शकांर्व ‘नवि त्सो’ असां
नवर् धवरि करिवऱ्यव प्रचडां तळ्यवलव र्ळसव घवलू लवगली. जर्ळजर्ळ २० शिशनटे गवडी यव तळ्यवच्यव
कडेकडेने धवर्त होती. डोंगरवची रवांग तळ्यवच्यव पवर्श्ाभिू ीर्र िो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
हे एक. िवनसरोर्र पवहवण्यवचव योग अजनू यवयचव आहे पि ते तळां, त्यवची रवखि करण्यवसवठी सज्ज
असिवरव नवि त्सो पर्ात पवहून खपू प्रसन्सन र्वटलां हे खरां.
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यवनतां र पर्ातवच्यव रवांगविवगनू रवांगव िवगे टवकत गवडी जगवतील सर्वात उांचीर्रच्यव फें ग हुओ िवन
(Fenghuoshan) यव बोगद्यविध्ये शिरली. हव १३४० िीटर लवांबीचव बोगदव सिद्रु सपवटीपवसनू ४९००
िीटरपेिव जव्त उांचीर्र आहे. ही सर्ा िवशहती प्रत्येक डब्यवतील ्पीकसािधनू शचनी र् इग्रां जीतनू शदली
जवत होती. त्यव नांतर लवगलेल्यव ऍिडो रे ल्र्े ्टेिनपवसनू २९ जनू २००१ रोजी ल्हवसवच्यव र् गल
ु िडच्यव
शदिेने दोन्ही शदिवांनव एकवचर्ेळी रे ल्र्े रक बवांधवयलव सरू
ु र्वत झवली होती ही िवशहतीही ्पीकरिधनू
शिळवली. ते ्टेिन बघेपयांत गवडी चढ चढवयलव लवगल्यवचे जविर्ू लवगले. ‘तांगल
ु व शखांड’ जर्ळ येत
आहे हे कळतवच सगळे बवहेर बघू लवगलो.
१६६४० फूट उांचीर्र असिवऱ्यव तांगल
ु व शखांडीतलव हव िवगा जगवतील, शखांडीतनू जविवऱ्यव अनेक
रे ल्र्ेिवगवांपक
ै ी सर्वाशधक उांचीर्रून जविवरव िवगा आहे. गवडी’तगां ल
ु व ्टेिन’ िध्ये शिरत असल्यवची घोषिव
झवली र् सगळे खवली उतरवयची तयवरी करू लवगले. तांगल
ु व ्टेिन जगवतील सर्वात जव्त म्हिजे १६६२७
फूट उांचीर्र आहे. त्यव गडबडीत शचनी भवषेतली िवशहती सवांगनू सांपली होती र् इग्रां जीत ्पीकरर्रून
जोरजोरवत सचू नव देण्यवत येत होती की, गतर्षी प्रर्विवनां व शर्रळ हर्ेचव त्वस झवलव असल्यवने गवडी आतव
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इथे थवांबत नवही, पि र्ेग िवत् खपू च किी करते. थोडीिी शनरविव झवली खरी, पि िोठिोठ्यव शखडक्यवांिळ
ु े
र् गवडीच्यव धीम्यव गतीिळ
ु े आपले कवही तरी हुकले अिी हुरहुर िवत् र्वटली नवही. तगां ल
ु व शखडां , तगां ल
ु व
डोंगर र् आसपवसचव पररसर पवहून िन तृप्त झवले. अत्यांत शर्रळ प्रविर्वयू असिवऱ्यव हर्ेत, सिद्रु सपवटीपवसनू
उांचवर्र, अत्यांत प्रशतकूल र् अशनयशित हर्विवन बदलवांनव तोंड देत हव रे ल्र्े िवगा बवांधिवऱ्यव श्रशिकवांचे कौतक
ु
हव िवगा प्रत्यि बशघतल्यवर्र प्रकषवाने र्वटले. प्रविर्वयचू ी कितरतव दरू करण्यवसवठी यव कविगवरवांनव सतत
शसलेंडरचे ओझे जर्ळ बवळगवर्े लवगे हे ऐकल्यवर्र तर गवडीतनू अलगद आरविवत प्रर्वस करतवनव िनोिन
कवनकोंडे व्हवयलव झवले. त्यव कविगवरवनां व प्रविर्वयचू व तटु र्डव पडू नये म्हिनू चीन सरकवरने प्रविर्वयू शनिवाि
करिवऱ्यव डझनवर्वरी फक्टरीज यव िवगवाच्यव जर्ळपवस उभवरलेल्यव शदसत होत्यव.
तांगल
ु व डोंगर बशघतल्यवर्र िग पढु चे डोंगर सवहशजकच लहवन र्वटवयलव लवगले. पि जे दृश्य शदसत
होते ते अप्रशतिच होते. पल
ू तर अगदी बघण्यवसवरखे होते. २००१ सवली यव भवगवत झवलेल्यव ८. १ ररश्टरच्यव
भक
ा बवांधिी करण्यवत आली. डोंगरवपवसनू थोड्यव दरू िोठिोठ्यव
ू ां पवनांतर यव िवगवाची अशधकच कवळजीपर्ू क
सपवट घळीत िोठिोठे गडासा टवकून, त्यवर्र खवांब उभवरून पल
ू उभे के ले आहेत. बऱ्यवच शठकविी हे पल
ू
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इग्रां जीतल्यव आडव्यव एस, सी शकांर्व यू यव आकवरवत आर्श्यक तसे र्ळर्ले आहेत. अत्यांत शर्लोभनीय
असे दृश्य होते ते. जिीन खचण्यवची शकांर्व शतची धपू होण्यवची भीती र्वटत होती म्हिनू ही कवळजी. असख्ां य
भक
ू ां पिवपक यांत्ेही यव िवगवाच्यव आसपवस बसर्ण्य़वत आली आहेत.
आम्ही शतबेट्लव -ल्हवसवलव गेलो होतो तेंव्हव शतथे उन्सहवळव होतव. त्यविळ
ु े डोंगरवांर्र शकांर्व िवगवार्र जरी
बफा नव्हते तरी डोंगरवर्रच्यव प्रचडां घळी र् पल
ु वखवलची सपवट जिीन पवहून इथे खपू पवऊस र् बफा पडत
असिवर यवचव अांदवज येत होतव. बघतवबघतव गवडी उतरिीलव लवगली. सयू ाही आपलव शदर्सभर पसरलेलव
सोनेरी शकरिवच
ां व शपसवरव आर्रून घ्यवयलव लवगलव. सहज बवहेर नजर गेली आशि आम्ही बघतच रवशहलो.
ल्हवसवलव गेल्यवपवसनू ज्यव बफवाच्छवशदत शिखरवचां ी िन आससु नू र्वट पहवत होतां ती शिखरां प्रथि दरू र्र र्
नांतर गवडीच्यव अगदी जर्ळ येऊन गवडीच्यव दोन्सही बवजांनू ी धवर्वयलव लवगली. सवयांकवळचव कलतव सयू ा त्यव
चिकत्यव शहिशिखरवनां व कोिवची नजर लवगू नये म्हिनू त्यवर्र आपल के िरी पवघां रूि पसरत होतव. त्यवच्यव
पवर्श्ाभिू ीर्र ही धर्ल शहिशिखरां अर्िानीय सांदु र शदसत होती. शहिवलयवने आपले शहिवच्छवशदत रूप दवखर्नू
िलव अगदी तृप्त के ले.
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जन्सिभर लिवत
रवशहल असव
देखवर्व प्रर्वसवच्यव
िेर्टी आिच्यव
सोबत पळू लवगलव
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जन्सिभर लिवत रवशहल असव देखवर्व प्रर्वसवच्यव िेर्टी आिच्यव सोबत पळू लवगलव आशि डोळ्यवचां
पवरिां शफटल.ां अधवापवऊि तवस तरी आिची नजर त्यव देखवव्यवने शखळर्नू ठे र्ली होती. शकतीही बशघतलां
तरी िनवचां र् डोळ्यवांचां सिवधवन होत नव्हतां. सयू वानेच िेर्टी आपलां सोनेरी के िरी शकरशिजी रांगवच पवांघरूि
कवढून घेतल,ां धररत्ीर्र कवळी उबदवर िवल पवघरली आशि अांधवरवत बवहेरचां दृश्य लपनू गेलां.
एव्हवनव प्रर्वस पिू ा होत आलवय र् गोलिडु जर्ळ येत चवललां आहे हे दरू र्र शदसिवऱ्यव बवरीकिव
शदव्यवांर्रून र् पवठोपवठ गवडीत होत असलेल्यव सचू नेिळ
ु े कळलां. कसे १४ तवस सांपले तेच कळलां नवही.
र्वतवनक
ु ू शलत, योग्य हर्ेच्यव दवबवखवली प्रर्वस के ल्यवने अशजबवत िीि आलव नवही. गवडीच्यव र्ेगवचव
अशजबवत आर्वज नसल्यवने आम्हव िांबु ईकरवांनव थोडे चक
ु ल्य़व चक
ु ल्य़वसवरखे र्वटले इतके च. एक दोन र्ेळ
शिट्टीचव आर्वजच कवय तो ऐकू आलव. बवकी ि्त! एकदि िे ि! गवडी शकतीही आर्डली तरी गोलिडु
आल्यवर्र उतरवर्ेच लवगले आशि हे १४ तवसवचां े गोड ्र्प्न सपां ले.
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(पर्ू डप्रखिद्धी: ‘मस्त भटकंती- मदर्ाळी २०१४’)
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“र्वळर्टां वत फुललेली बवग तम्ु ही पवशहलीत कव हो?” गवडी चवलर्तव चवलर्तव यिोधनने अचवनक
शर्चवरलेल्यव प्रश्नवलव कवय उत्तर द्यवर् हेच सिजेनव.
“ तू र्ेडव आहेस की कवय? र्वळर्ांटवत बवग, तीही फुललेली? छे , कवहीतरीच प्रश्न! ” अिीच कवहीिी
प्रशतशक्रयव िवझी होती! कवरि र्वळर्ांट म्हटले की डोळ्यवसिोर येतो तो र्वळूचव अथवांग सिद्रु , त्यवर्र उठिवरी
र्वळूची र्वदळे, त्यविळ
ु े तयवर होिवऱ्यव र्वळूच्यवच लवटव... क्र्शचत त्यवत शदसिवरी खरु टी, कवटेरी टोकदवर
पवनवांची झडु ु पां र् कधीकधी शदसिवरे ‘उांटवर्रचे िहविे’. पि जेंव्हव ‘शिरकल गवडान’ कडे यिोधनने गवडी
र्ळर्ली तेंव्हव पवशहलेल्यव आश्चयवाने दवही बोटे तोंडवत गेली असे म्हटले तरी चवलेल.
जेव्हवां हवच िवझव िल
ु गव – यिोधन – पशहल्यवांदव दबु ईलव जवयलव शनघवलव, तेव्हवां िी दबु ईची अिीच
कवहीिी कल्पनव के ली होती. म्हिजे पर्ू ी कधीतरी र्वचलेली ‘अगदी नसु तेच र्वळर्ांट र् त्यवत तरु ळक घरे ’
ही लहवनपिची र्वळर्टां वची कल्पनव िवगे पडून आखवती देिवतही उांच इिवरती, सख
ु सोयीयक्त
ु घरे , दक
ु वने
असतवत पि बवकी सर्ात् र्वळू असे शचत् िनवत रुजले होते. शतथल्यव िवती नसलेल्यव र्वळर्ांटवत झवडे,
फुलबवगव र्गैरे नसिवरच यवची खवत्ी होती. त्यविळ
ु े शसांगवपरू सवरख्यव फुलझवडवांनी बहरलेल्यव देिवतनू
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प्रथिच दबु ईलव जवतवनव शर्िवनवतनू उतरे पयांत “ बवईसवहेब आतव शसांगवपरू ची शहरर्वई, फुलझवडवांची नयनरम्य
आरवस सगळे शर्सरव १५ शदर्स” असे ्र्तःलवच बजवर्त होते. शदर्स नोव्हेंबरचे होते. उतरतवनां व रवत्
असल्यवने खवली फक्त शदव्यवांचव चकचकवट र् सिद्रु वच्यव बवजनू े चिकिवऱ्यव शदव्यवांची रोषिवई एर्ढेच
शदसले होते. पि दसु ऱ्यव शदर्िी उठून पहवते तर चौपदरी र्तव, त्यवलव कवपिवरव दभु वजक शदसलव. त्यवर्र
शि्तीत दोन रवांगते लवर्लेली शहरर्ीगवर छोटी छोटी झडु ु पे होती र् त्यवर्र चक्क शपर्ळ्यवधिक र् लवल
चॉकलेटी रांगवची फुले र्वऱ्यवर्र डुलतवांनव शदसत होती. त्यवांच्यव िधनू च थोड्यव थोड्यव अांतरवर्र खजरु वची
परुु ष दीड परुु ष उांचीची झवडे आपल्यव झवर्ळ्यव पसरून उभी होती. िल
ु वचे घर कॉशनािर्र - सिद्रु वच्यव
जशिनीत घसु लेल्यव पट्ट्यवर्र - होते, त्यविळ
ु े सयू ाप्रकविवत चिचििवरे पविी, त्यवर्र िधनू च बोटींच्यव
येण्यवजवण्यवने उठिवऱ्यव लवटव र् िधनू च पटकन पवण्यवपविी सरू िवरून िवसव िटकर्िवरे सिद्रु पिी,
शनसगाशचत्वत भरच घवलत होते र् दबु ई म्हिजे फक्त र्वळर्टां र् त्यवतील घरे यव कल्पनेलव सरुु ां ग लवर्त होते.
जसजिव िवझ्यव दबु ईभेटी र्वरांर्वर होऊ लवगल्यव तिव दबु ईतल्यव र्वळर्ांटवच्यव कल्पनवही बदलत गेल्यव.
र्वळर्ांटवत फुले लवऊन त्यवची शनगव शकती कवळजीपर्ू क
ा घेतली जवते यवची कल्पनव येऊ लवगली. र्त्यवचे
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शडव्हवयडर, चौकवतले रवउांड अबवऊट शकांर्व फ्लवय ओव्हसाचे उतवर... कवहीही सोडलां नव्हतां. उपलब्ध
जवगेचे आकषाक लड्के
ां शपांग करून त्यवर्र रांगीबेरांगी फुलझवडे, खजरू वची झवडे लवऊन सगळीकडॆ
शिनीबवगवचां ी रे लचेल करिे असव प्रकवर जवगोजवगी पहवयलव शिळत होतव. शजतके पहवर्े शततके किीच अिी
पररश्थती होती. बरां ही झवडे र् फुलझवडे र्वटेल तिी उगर्लेली नव्हती ह!ां दगड शर्टव र् र्वळूचे उत्ति
आखीर् रे खीर् आकवरतयवर करून, त्यवत िऊ िल
ु वयि लसु लि
ु ीत शहरर्ळ लवऊन त्यवत आकषाक रांगसांगती
करून लवर्लेली होती. फुलवचां ी भरपरू शर्शर्धतव पहवयलव शिळवली. सिद्रु वच्यव कडेकडेने असिवऱ्यव बऱ्यवच
शठकविी शहरव्यवगवर बवगव, जॉशगगां रक दबु ईची िोभव अशधकच र्वढर्त होती.
इग्ां लडां , अिेररकव, कनडव र्गैरे शठकविी प्रचांड शहिर्षवार् होतो. तेथे बफवाखवली गवडली गेलेली फुलझवडे
र् बवगव शहर्वळव सांपलव की परत फुलर्वव्यव लवगतवत. दबु ईत हीच गोष्ट उन्सहवळ्यवत होते. ४-५ िशहने तरी
४0⁰ च्यव र्र तपिवन जवत असेल. त्यव कवळवत दभु वजकवच्ां यवर्रच्यव आशि छोट्यव बवगव उन्सहवने अिरिः
करपनू जवतवत. तरीही िोठ्यव बवगव शकांर्व फुलझवडे आग ओकिवरे ऊन, पवर्सवचे अत्यल्प प्रिवि, र्वळूची
र्वदळे यवनां व दवद न देतव शजर्तां रहवतवत यवचां सर्ा श्रेय इथल्यव यत्ां िवनां व आहे.
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खरांतर सभोर्तवली पविीचपविी शदसत
असनू ही “सिद्रु ी चहूकडे पविी शपण्यवलव थेंबही
नवही “अिी अर््थव दबु ईची! त्यविळ
ु े इतक्यव
शठकविी फुलझवडे र्वऱ्यवर्र डुलतवहेत यवचे खपू
आश्चया र्वटते. घरवघरवतनू र् कवरखवन्सयवांतनू र्वयव
जविवरे पविी िद्ध
ु करून यव बवगवांसवठी र्वपरले
जवते. त्यवसवठी ते शठबक शसच
ां नवद्ववरे शकांर्व
जशिनीच्यव अगदी र्रच्यव थरवखवलनू िद्दु वि
पसरलेल्यव भोकवभोकवांच्यव नळ्यवतनू िळ
ु वपविी
पोहोचर्ले जवते र् भर उन्सहवळ्यवतही त्यवनां व शजर्तां
ठे र्ते ही पद्धत खपू च कौतक
ु व्पद र्वटली.
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शिरकल गवडान म्हिजे खरोखर िवनर्शनिीत चित्कवर म्हिवर्व लवगेल. सिु वरे ८०, ००० चौ. फू. जवगेर्र
बनर्लेल्यव आशि फे ब्रर्ु वरी २०१३ िध्ये सर्वांसवठी खल्ु यव झवलेल्यव यव बवगेत पयाटकवचां ी नसु ती रीघ
लवगलेली असते. अप्रशति हव िब्द किी पडवर्व अिी ही र्वळर्ांटवतील अफलवतनू करवित ‘दबु ईलड’
ां यव
भवगवत आहे. तेथे पोहोचण्यवसवठी एशिरे ट्स िॉल पवसनू बस असल्यवने तेथे पोहोचिे सोपे जवते. प्रशक्रयव
के लेल्यव सवांडपवण्यवचव शठबक शसांचन प्रकवरवने र्वपर करून सर्ात् शहरर्ीगवर शहरर्ळ शनिवाि के ली आहे. रांगीत
फुलझवडे िवत् बऱ्यवच प्रिविवत छोट्यव छोट्यव कांु ड्यवत र्व भवांड्यवत लवर्लेली आहेत. त्यविळ
ु े उन्सहवळ्यवत
ती सरु शित जवगी हलशर्िे सोपे जवते. उन्सहवळव सपां ल्यवनतां र ती बवगेत परत िवडां तवनव रचनव बदलतव येत
असल्यवने, पनु ः भेट देिवऱ्यव अभ्यवगतवांनव दरर्ेळी नर्ीन रचनव पवहण्यवचव आनांद शिळतो.
यव बवगेत शहरर्ळीखेरीज छोटे छोटे तलवर्, त्यवत जलचर पिी, फ्लेशिांगो, कवरांजी र् सर्ात् शदसिवरी
फुले िन र्ेडवर्नू टवकतवत. बवगेत नसु त्यव जशिनीर्रच्यव कांु ड्यवच आहेत असे िवत् नवही. िोठिोठ्यव
किवनीतील टोपल्यवांत बसनू थांडगवर र्वऱ्यवर्र डोलिवऱ्यव फुलवांनी आिचे लि र्ेधनू घेतले. किवनींर्र
शहरव्यवगवर र्ेली, पष्ट्ु पलतव िद्दु वि चढर्ल्यव होत्यव. त्यवत िळ
ू च्यव र्ेतवच्यव किवनी लपनू गेल्यव होत्यव.
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त्यवखवलनू जविवरव ्र्च्छ लवलचटु ु क पेव्हर ब्लॉकचव र्तव अगदी शचत्वतल्यवसवरखव शदसत होतव. त्यव
किवनींखवलनू जवतवनव खपू च छवन र्वटले. पवयवखवली लवल पवयघड्यव, बवजल
ू व र् डोक्यवर्र लोंबिवऱ्यव
र्ेली, र्वऱ्यवर्र डुलिवरी फुले, त्यवांचव िांद सगु ांध आशि िधनू च येिवरी र्वऱ्यवची थांडगवर झळ
ु ूक आपल्यवलव
्र्प्ननगरीत घेऊन जवतवत.
किवनीशिर्वय इतरही खपू र्ेगर्ेगळे आकवर तयवर करून त्यवर्र फुले र् र्ेली चढर्लेल्यव आहेत.
शपरशिड, फे रवरी िोटवर, ४ डब्यवांची आगगवडी, शदव्यवांच्यव िेड, आयफे ल टॉर्र, सफरचांद, किळे, सयू ाफुले
असे असख्ां य आकवर तयवर करून फुलवनां ी सजर्लेले शदसले. एक िोठी बोटही आहे शजच्यव नवगां रवलव
फुलवांच्यव परड्यव लोंबकवळत होत्यव. एकव तळ्यवच्यव कवठवर्र बसनू झवडवांनव झवरीतनू पविी घवलिवऱ्यव
िल
ु ीचे शिल्पही फवर आकषाक आहे. शतच्यव के सवांच्यव फुलवांच्यव बटव अलगद पवण्यवत उतरल्यव आहेत.
त्यवच्ां यव रांगवचे शिशक्सगां अशतिय सदांु र जिले आहे. शतचव गोरवपवन रांग लवल पवढां री फुले र् शहरर्ी गवर पवने
यवांनी तयवर झवलेल्यव िॉकर्र उठून शदसत होतव. िेजवरच्यव तळ्यवतल्यव िल
ु ीचे िवत् अश्रू फुलवांच्यव रूपवने
पवण्यवत उतरत होते. शतचव चेहरव, के स सगळ्यवची रांगसगां ती अशतिय सांदु र होती, ते दृश्यही खपू छवन होते.
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परांतु इतक्यव सांदु र बवगेत बसनू ही कव बरे रडत असवर्ी हव प्रश्न िनवत सलतच रवशहलव. एके शठकविी १३ िी.
व्यवसवचे भले िोठे फुलवच
ु वबी, लवल रांगवच्यव फुलवच्ां यव
ां े घड्यवळ आहे. त्यवतले पवडां रे ठसठिीत आकडे गल
पवर्श्ाभिू ीर्र उठून शदसत होते. शहरव्यव पवनवांची र् चॉकलेटी रांगवांच्यव फुलवांची गोलवकवर कड घड्यवळवलव
उठवर् देत होती. घड्यवळवच्यव िधोिध बसलेलव छोटवसव पिी दर १५ शिशनटवांनी शचर्शचर्वट करून त्यवचे
अश्तत्र् दवखर्त होतव.
अरे शबयन शडझवईनची र्ैशिष्ट्यपिू ा किवन आम्हवलव शतकडे खेचत होती. शतकडे गेल्यवर्र र्ेगळीच गांित
पहवयलव शिळवली. बजु ा खशलफवची प्रशतकृ ती, पवलथे अधागोल (डोि) टपोरी के िरी सत्र्ां यवनां ी र्
शपर्ळयवधिक शलांबवनी सजलेले होते. शहरव्यवगवर र्ेलींच्यव िधनू ही शपर्ळीधिक शलबां े, सांत्ी बवगेची िोभव
आिखीच र्वढर्त होती. सगळे बघतव बघतव र्ेळ कसव जवतो कळतच नवही. परतीच्यव र्वटेर्र िवथेरवनच्यव
टॉय रेनची आठर्ि करून देिवऱ्यव आगगवडीने शतच्यवर्रील फुलवच्ां यव रांगवनां ी लि र्ेधनू घेतले.
इशां जनविेजवरी उभव ड्रवयव्हर हवत उांचवर्नू आपल्यवलव शनरोप देतो र् नसु ती चक्कर िवरवयच्यव उद्देिवने बवगेत
शिरलेले आपि उल्हशसत िनवने पि थकलेल्यव पवयवांनी बवगेबवहेर पडतो. अधवा शदर्स तरी फुलवांच्यव रवज्यवत
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सहज सांपतो. िन तृप्त झवल्यवर्र पोटपजू ेची आठर्ि झवली. इथे खवनपवन सेर्व असिवर हे तर उघडच होते.
र्ेगर्ेगळी दक
ू आिखीनच र्वढर्त होती. हव भवगसद्ध
ु व
ु वने शर्शर्ध पदवथा तयवर करून आपली भक
र्ैशिष्ट्यपिू ा र् बवगेची िोभव र्वढर्िवरवच होतव. लोकवांनव िधु विवतां ी करण्यवसवठी आरविदवयी र्वशटकव तयवर
के ल्यव आहेत. त्यविध्ये ऊन लवगू नये म्हिनू रांगीबेरांगी छत्र्यव उलट्यव टवांगनू त्यवांच्यव दवांड्यवांनव फुलवांच्यव
परड्यव लटकवर्लेल्यव होत्यव. नसु त्यव र्वसवने चवळर्लेली भक
ू पोटभर भवगर्नू शतथनू बवहेर येतवांनव िवगे
र्ळून पहवण्यवचव िोह कवही आर्रत नवही. ३० शडरहिा चे शतशकट कवढतवनवची सरुु र्वतीची चटु पटु बवगेत
कधीच हरर्नू गेलेली असते. िन भरून प्रसन्सनतव, फुलवचां व दरर्ळ, फुलपवखरवचां े शर्शर्ध रांग... शकतीही र्िान
के ले तरी किीच! ‘Largest Vertical Garden’ अिी शगनीज बक
ु िध्ये नोंद झवलेली हे उद्यवन म्हिजे
र्वळर्ांटवतील खरोखर ‘शिरकल’ आहे यवत सांिय नवही.
बवगेच्यव शर्कसनवतील ‘शिरकल गवडान’ हव पशहलव टप्पव होतव. िवचा २०१५ िध्ये यव बवगेच्यव िेजवरील
सिु वरे ४००० ्क्र्े. िी. च्यव पररसरवत दसु री फे ज आकवरवलव आली. ती म्हिजे `Dubai Butterfly
Garden’.
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Dubai Butterfly Garden’.
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शिरकल गवडान र् ‘बटरफ्लवय गवडान’ िेजवरी िेजवरी असले तरी त्यवांची प्रर्ेिद्ववरे , प्रर्ेि िल्ु क आशि
रवगां वही र्ेगर्ेगळ्यव आहेत. दोन्सही बवगवच
ु ोभीकरिवचे प्रकवरही
ां ी थीि शभन्सन आशि म्हिनू अतभां वागवतील सि
शभन्सन. दवरविीच एक भले िोठे फुलपवखरू आपल्यव शर्शर्ध रांगवांनी पयाटकवांनव आकशषात करते. त्यवलव फोटो
र् सेल्फी कवढून हैरवि के ल्यवर्रच आपि आत शिरतो. आतिध्ये शजकडे बघवर्े शतकडे रांगीबेरांगी
फुलपवखरवांचे कट आऊट्स शदसतवत. त्यवर्र शर्शर्ध रांगी फुलवांच्यव कांु ड्यव ठे र्नू त्यवत रांग भरले आहेत. रांगीत
फुलवांर्र नवचिवरी फुलपवखरे अशतिय शर्लोभनीय शदसतवत. जरव पढु े गेल्यवर्र शर्शर्ध रांगी ९ िोठे डोि
शदसले. हे डोि म्हिजे फुलपवखरवसां वठी तयवर के लेली उत्ति घरे च म्हिवनव. फुलपवखरवनव २०⁰ ते ३०⁰
तपिवन आर्श्यक असते. दबु ईत ते अिक्यच! त्यवसवठी डोििध्ये २४⁰ से. तपिवन कवयि ठे र्ले आहे.
डोििधल्यव बवगेत आिचे ्र्वगत र्ेगर्ेगळ्यव फुलपवखरवनां ी के ले. खरे तर त्यवनां व आिच्यव खवद्यां वर्र,
डोक्यवर्र बसनू िैत्ी करवयची होती. पि आपल्यवलव एकदि दचकवयलव होते नव! शतथे असिवरे ्र्यांसेर्क
आपल्यवलव फुलपवखरवलव शकती हळुर्वरपिे हवतवळिे आर्श्यक आहे, त्यवांनव अशजबवत इजव न करतव कसे
पकडवयचे हे दवखर्तवत. हे पशहलेच बटरफ्लवय गवडान असवर्े, शजथे अभ्यवगत फुलपवखरे हवतवळू िकतवत.
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यव डोििध्ये २४ देिवतनू आिलेली शर्शर्ध प्रजवतींची फुलपवखरे गोळव के ली आहेत. छोटी िोठी फुलपवखरे
आपल्यवभोर्ती रुांजी घवलतवत. आपल्यवलव उगीचच आपि फुलवसवरखी सौंदयार्ती असल्यवसवरखे र्वटते.
यव फुलपवखरवांसिर्ेत छोटी छोटी गोबरी िल
ु ेही गितीजिती करत असतवत, आनांदवने चीत्कवरतवत. िोठी
िजव येते.
यव डोिच्यव िधोिध फुलपवखरवच्यव आकवरवचे एक म्यशु झयि आहे. यव म्यशु झयिलवही फुलपवखरवच्ां यव
आकवरवत शत्शिती पद्धतीने फुलवांच्यव र्ेगर्ेगळ्यव शडझवइन्ससने सि
ु ोशभत के ले आहे. तेथे अनेक शभन्सन शभन्सन
कीटक, फुलपवखरे , यवच्ां यव जवती र् प्रकवर पहवतव येतवत. शिर्वय म्यशु झयििधील कवचेच्यव घरवत
फुलपवखरवांचे जीर्नचक्रही नीटपिे अभ्यवसतव येते. यव शर्भवगवत बरीच िल
ु े र् त्यवांनव िवशहती देिवरे पवलक
यवांची गदी होती. यव बवगेत ३ तळीही आहेत. यव तळ्यवत ‘कोई’जवतीचे िवसे सोडलेले आहेत. दहव
र्ेगर्ेगळ्यव रांगवच्ां यव यव िविवच
ु कन पवण्यवत शिरिे,
ां े पोहिे, िधेच पटकन पवण्यवच्यव पृष्ठभवगवर्र येिे, सळ
कधी गप्पव िवरवयलव एकत् येिे र् भवांडि झवल्यवस तडकवफडकी पवठ शफरर्नू शनघनू जविे... सवरे च
शर्लोभनीय !
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४000 चौ. िी. चे गोलवकवर बटरफ्लवय गवडान पहवतव पहवतव दििक
ू तर होतेच पि तहवन भक
ू ही लवगते.
अथवातच त्यवचीही सोय येथे आहेच. आशि घरी परततवनव फुलपवखरवचां ी आठर्ि सोबत नको कव? त्यवनां व
तर नेिे िक्य नवही, पि त्यवांच्यव प्रशतकृ ती तर आपि घेऊ िकतोच नव! फुलपवखरवांची रांगीबेरांगी र्
र्ेगर्ेगळ्यव आकवरवतली शभांतीर्र लवर्वर्यवची शचत्े, िीजर्र लवर्ण्यवसवठीचे लोहचांबु क, की चेन्सस, टी
िटा, ्कवफा र्गैरे घेण्यवचव िोह पवडिवरे एक भेटर््तांचू े दक
ु वनही आहे. यव बटरफवय गवडानचे शतकीट ५०
शदरहि असनू ही फुलपवखरवांच्यव आकषािविळ
ु े शतथे भेट देिवऱ्यवांची गदी खपू आहे.
शिरकल गवडानच्यव शतसऱ्यव टप्प्यवचे म्हिजे ‘हर्े तेर्ढे पहव, हर्े तेर्ढे तोडव र् (पैसे देऊन) घेऊन जव’
यव तत्त्र्वर्र उभवरण्यवत येिवऱ्यव फळभवजीच्यव बवगेचे, त्यवतच असिवऱ्यव रोलर को्टर, िेरी- गो- रवऊांड
र्गैरे िल
ु वांच्यव करििक
ू ीच्यव सवधनवांनी यक्त
ु अश्यव बवगेचे कविही सरू
ु झवले आहे. ते लर्करच पिू ात्र्वलव
जवण्य़वच्यव िवगवार्र आहे असे सिजले.
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यव दोन्सही बवगवांचे र्वरव, र्वळूची र्वर्टळ र्
र्वळूकिवांपवसून रिि करण्यवसवठी अगदी सोपी यक्त
ु ी
र्वपरलेली आढळते. िख्ु य र्त्यवपवसनू दोन्सही बवगवांकडे
येिवऱ्यव छोट्यव र्त्यवच्यव दोन्सही बवजांनू व १०-१५ फूट
उांचीची अगदी दवट झवडे लवर्ली आहेत. यव झवडवांिळ
ु े एकव
छवनिव कॉररडॉरिधनू आपि जवतो हे तर छवन र्वटतेच, पि
जर्ळच िोठव रहदवरीचव र्तव असनू ही र्वहनवांच्यव
आर्वजवचव अशजबवत त्वस होत नवही र् बवगेचे सांरििही
उत्तिरीत्यव होते...
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असेच आिखी एक, दबु ईतील ‘झवबील पवका ’चव ्र्तत्ां भवग असिवरे आगळे र्ेगळे सांदु र उद्यवन
World’s First Unique Themed Park म्हिनू ज्यवची नोंद झवलेली आहे ते Dubai Glow Gareden.
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नक
ु तेच २२ शडसें. २०१५लव त्यवचे उद्घवटन झवले. रिवदवनपयांत ही बवग प्रेिकवांचे िन ररझर्िवर आहे.
यव र्षीची थीि आहे: ‘के शनयन सफवरी, नेदरलांडची ट्यशू लप र् इतर िनिोहक फुले.’ येथे जगवतील सिु वरे
१५० कलवकवरवांनी एकशत्त २००, ००० तवस कवि करून र् ३ कोटी शदरहि खचा करून जर्ळपवस ४० एकर
जवगेत ३२ र्ेगर्ेगळ्यव रचनव सवकवर के ल्यव आहेत. यवखेरीज येथे लेझर फवउांटन िो, चकचकीत चांदरे ी कपडे
घवतलेल्यव कलवकवरवांचव लवईव्ह परफॉिान्सस सांध्यवकवळच्यव आल्हवददवयी र्वतवर्रिवलव अशधकच
आनांददवयी बनर्तवत. र्वपरून टवकून शदलेल्यव सविवनवतनू कलव शनिवाि होऊ िकते हे लोकवांच्यव िनवर्र
शबबां शर्ण्यवसवठी हव खटवटोप! शदर्सवच्यव उजेडवत बवगेचे रांग कसे शदसतवत हे पहवयलव आम्ही िद्दु वि जरव
लर्करच बवगेत प्रर्ेि के लव 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 आहेत हे
िवशहती असनू ही आपि घवबरतो हे िवत् खरां! अगदी िल
ु वांपेिव िल
ू होऊन आपि यव जगवत हरर्नू जवतो. हे
सगळे अनभु र् बऱ्यवच र्षवानी आल्यवने खपू िजव र्वटली. बरवच र्ेळ बवगेत भटकून आम्हीपि दिलो होतो.
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तेर्ढ्यवत पहवतव पहवतव शदर्स िवर्ळलव र्
सध्ां यवकवळच्यव के िरी, लवल, शपर्ळ्या प्रकविवने
आकवि व्यवपनू टवकले. यव सांध्यवसियी बवगेचे रांग
र्ेगळेच शदसत होते. बघतव बघतव आकवि शनळ्यव
कवळ्यव रांगवने झवकोळून गेले र् अांधवरवच्यव पवर्श्ाभिू ीर्र
बवगेचे र्ेगळेच रूप शदसले. झवडवांच्यव अगां वखवद्यां वांर्र
कांु पिवच्यव कडेने लवखो छोटे िोठे रांगीबेरांगी एल ई डी
शदर्े लखलख करू लवगले र् आकविवतल्यव चवांदण्यवच
आपल्यवलव जशिनीर्र उतरून र्वट दवखर्तवहेत असव
भवस झवलव. परत एकदव आम्ही बवगेकडे र्ळलो र्
शदर्सव बशघतलेलीच बवग नव्यवने पहवयलव सरुु र्वत के ली.
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अगदी दवरवतच आम्हवलव दबु ईची ्कवयलवईन
असिवरी इिवरतींची बवह्य रे षव शदसली. १४ िी.
उांचीच्यव, बजु ा खशलफवच्यव शनिळ
ु त्यव ्तांभवने आिचे
लि र्ेधनू घेतले. त्यवचे उांची-आकवरिवनवचे प्रिवि तर
उत्ति जिले आहेच पि त्यव आकवरिवनवनसु वर इतर
इिवरतींची बवह्य रे षवही उत्कृ ष्ट जिली आहे. यव
इिवरतींच्यव कडवर्ां र लवर्लेले शदर्े लवबां नू सद्ध
ु व खपू
सांदु र शदसतवत. यव बजु ा खशलफवची शनशिाती शर्शर्ध
औषधवांच्यव अांदवजे ३,३०,००० ररकवम्यव
बवटल्यवपां वसनू के ली आहे हे सिजल्यवर्र यव कृ तीच्यव
शनिवात्यवच्यव कल्पकतेलव दवद द्यवर्ीिी र्वटली.
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बवगेच्यव आतल्यव भवगवकडे र्ळलो तो २-३ िोठ्यव कृ शत्ि झवडवांच्यव िेजवरी एक बोलिवरे झवड सिोर
आले. शहरव्यव झवडवच्ां यव पवर्श्ाभिू ीर्र हे शपर्ळसर के िरी झवड उठून शदसत होते. बध्ांु यवच्यव र्रच्यव भवगवत
डोळे, भर्ु यव, पवपण्यवांसह प्रिविबद्ध चेहरे व सवकवरलव होतव. त्यवर्रच्यव र् खोडवर्रच्यव चॉकलेटी रे षव त्यवचे
र्वढलेले र्य शनदेशित करीत होत्यव. त्यवच्यव िरीरवतनू उजळून टवकिवरव प्रकवि एक प्रकवरचे सिवधवन र्
तृप्ती दवखर्त होतव. त्यवच्यव डोळ्यवांच्यव बवहुल्यव हवलचवल करून येिवऱ्यव जविवऱ्यवचां ी दखल घेत होत्यव.
आपल्यव तोंडून शनघवलेले आश्चयोद्गवर पनु ः त्यवच्यव तोंडून ऐकू येत होते. लहवन िल
ु वांबरोबरच आम्ही िोठी
िविसेही त्यवलव हवय, हलो करत होतो. शपर्ळ्यव र् शहरव्यव अधापवरदिी रे ििी कवपडवचां ी बनर्लेली ही झवडे
अांधवरवच्यव पवर्श्ाभिू ीिळ
ु े र् आतनू प्रकवििवन होिवऱ्यव उजेडविळ
ु े उठून शदसत होती. शहरव्यव झवडवचां ी र्
शपर्ळ्यव बोलिवऱ्यव झवडवांची उघड्यव छत्ीसवरखी पसरलेली पवनेही उज्ळून शनघवली होती. ही पवनेही रे ििी
शहरव्यव शपर्ळ्यव कवपडवच्ां यव सवगां वड्यवर्र लवर्लेल्यव पवण्यवच्यव ररकवम्यव बवटल्यवचां ी बनर्लेली पवहून
खपू च कौतक
ु र्वटले.
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बोलिवऱ्यव झवडवनतां र अचवनक पवटी सिोर आली... BEWARE OF DINOSAURS! िघविी
आम्ही शदर्सव ह्यव भवगवत येऊन गेलो होतो त्यविळ
ु े यवर्ेळी थोडे िरू पिवने आत घसु लो. आतव यव भवगवत
डवयनोसॉर चे ओरडिे र् अधां क
ु प्रकवि यविळ
ु े र्वतवर्रि थोडेसे भीशतदवयक झवले होते. आम्ही पवयर्वटेने
पढु े गेलो तर अधां वरवत कवही हवलचवल शदसली. ते कवय असवर्े यवचव शर्चवर करतोय तोच आिच्यवपवसनू
अचवनक ३-४ फूट अतां रवर्र हर्ेत कवहीतरी आडर्े शफरले. एक पवऊल िवगे सरलो तेव्हव लिवत आले की
ती डवयनोसॉरची भली लवबां कवटेरी िेपटी होती. ती िवगे गेली अन त्यवचव र्वसलेलव अक्रवळ शर्क्रवळ जबडव
पढु े आलव. त्यवचे अिकुचीदवर दवत र् लवलभडक जीभ पवहून धडकीच भरली! त्यवची िोठी गजानव ऐकून
शतथनू पळवलो खरे पि लगेच दसु ऱ्यवच्यव तवर्डीत सवपडलो. हव डवयनॉसॉर तर सगळीकडे पढु े िवगे शफरत,
नवचत होतव, कांु पिवबवहेर तोंड कवढून िल
ु वच्ां यव टोप्यव, हवतवतलव खवऊ खेळिी पकडण्यवचे नवटक करीत
होतव. त्यवचव आर्वज ऐकतवच पढु े झेपवर्िवरी बच्चे कांपनी एकदि आईबवबवांच्यव िवगे लपत होती. कोिी
फोटो कवढत असेल तर ि्त पोझही देत होतव. सगळे पवहून गांित र्वटत होती. एके शठकविी उभवरलेलव तांब,ू
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िेकोटी, डवयनोसॉरने धडक िवरून िोडतोड के लेली गवडी िेजवरी उभी, असे दृश्य... खोटेखोटेच, पि त्यव
भवगवतनू बवहेर पडल्यवर्र हवयसे र्वटले हे खरे ! एकच शठकवि पि शदर्सव र् रवत्ी शकत्ती र्ेगळे शदसले!
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पढु चव भवग के शनयन सफवरीचव होतव. त्यविळ
ु े छोटीिी झोपडी, एक
दोन झवडे, जगां ल, तळे र् त्यवतले प्रकवििवन असलेले ‘शबग फवईव्ह’.
शजरवफ, हरिे, झेब्रे तर होतेच, पि भले िोठे हत्ती, शचत्ते, तळ्यवकवठी
पविी प्यवयलव येिवरे र्वघ शसांह र्गैरेही त्यवांच्यव योग्य आकवरिवनवप्रिविे
होते. त्यवांचे रांग प्रकविविळ
ु े 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 रवजपत्ु वसां ह
शदिवखवत खडकवर्र शर्रवजिवन झवले होते. झोपडीजर्ळ िोठिोठ्यव
म्हिी चरत होत्यव. झोपडीबवहेर २ गोंडस िल
ु े खेळत होती र् त्यवचां े
आईबवबव त्यवच्ां यव लीलव पवहुन हसत होते. सगळेच खपू छवन होते.
जांगल सफवरीचे पिू ा दृश्य डोळ्यवत सवठर्नू आम्ही पढु े सरकलो.
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पढु चे दृश्य अगदीच र्ेगळे होते. शसांगवपरू लव लटना
ां फे श्टर्लिध्ये बरे च प्रविी, फुले, झवडे
आकविकांशदलवच्यव ्र्रूपवत पवशहले होते. पि इथे प्रथिच िग्ांु यवचां ी भली िोठी रवगां बशघतली. कवळसर
चॉकलेटी डोके , कवळे डोळे, लवल पोट र् शपर्ळे पवय अिव २-३ फूट उांचीच्यव िांग्ु यवांची रवांग सिोर शदसत
होती. एकव पडलेल्यव झवडवची पवने कवही िांग्ु यवांच्यव पवठीर्र होती, तर कवहींच्यव पवठीर्र सवखरे चे कि. कवही
जिी फळे, शिठवईचे, पवर्वचे तक
ु डे नेत होत्यव. सगळ्यवजिी एकव भल्यव िोठ्यव र्वरुळवकडे जवत आहेत,
र्वरूळवच्यव भोकवतनू त्यवांची छोटवसव िक
ु ु ट घवतलेली रविी िांगु ी त्यवच्ां यवकडे बघत आहे असव अप्रशति
देखवर्व... शकतीही र्ेळ पवशहलव तरी िन तृप्त होत नव्हते. सगळे दृश्य त्यव शठकविी उभे रवहून डोळ्यवत
सवठर्तवांनव िेर्टी पवयवलव िग्ांु यव आल्यव तेव्हवच आम्ही पढु े सरकलो.
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पढु े होतव एकव िोठव तळ्यवचव देखवर्व. त्यवत शर्हवर करिवरी बदके र्
हसां , फुललेली शर्शर्ध रांगवच
ां ी किळे, किलपत्वर्ां र उडी िवरून बसलेले
बेडूक, किळवांभोर्ती रुांजी घवलिवरे भगांु े र् िधिवश्यव... शजतकां र्िान करवर्े
तेर्ढां थोडांच. एव्हवनव रवत् झवली होती. त्यविळ
ु े सगळे जव्तच उजळून
शनघवले होते. तेर्ढ्यवत लवईट र् सवउांडचव िो सरू
ु झवलव. छवन सरु े ल सांगीत
र् प्रकवि आशि सवर्ल्यवचां े खेळ िोठे िनोहर शदसत होते. इकडून शतकडे
धवर्िवऱ्यव उजेडवच्यव झोतवनां ी कवठवर्रची झवडे िधनू िधनू उजळून
र्ेगर्ेगळे रांग दवखर्त होती. २-३ झवडवांर्र शर्शर्ध रांगवांची फुले उिलली
होती. एकांदर खपू च नेत्वकषाक दृश्य होते ते. हव खेळ रांगवत आलव असतवनवच
तळ्यवत उभवरलेल्यव ्टेजर्र चदां रे ी कपडे घवतलेले नताक तवलवत पवर्ले
टवकत अर्तरले. त्यवांच्यव नृत्यवच्यव हवलचवली िनोर्ेधक होत्यव. िधरु
सांगीत, उजळलेली बवग, तळ्यवतील किळे सगळेच आकषाक!
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िो सांपतवच परतीच्यव र्वटेलव लवगलो तो, सिोर िशिदीची भलीिोठी पवांढरी िभ्रु प्रशतकृ ती शदिवखवत
उभी शदसली. जर्ळ जवऊन पवशहले तर दरू
ु न सगां िरर्री र्वटिवऱ्यव िभ्रु शभतां ी प्रत्यिवत पोशसालीनच्यव टवकून
शदलेल्यव कप, बिव यवांच्यव बनर्लेल्यव होत्यव. जर्ळ जर्ळ ९०,००० असे तक
ु डे र्वपरले गेले आहेत
यवसवठी. तसेच बवगेतील प्रविी, पिी, दृश्ये सर्ा रीसवयकल्ड शसल्कची बनर्ली आहेत आशि जर्ळ जर्ळ
४० लवख र्ीज र्वचर्िवरे बल्ब र्वपरले आहेत. प्रत्येक र््तचू व पनु र्वापर करव, र्ीज र्वचर्व, पयवार्रिवचव
तोल सवांभवळव असव जगभर प्रचवर होत आहे, पि इतक्यव िोठ्यव बवगेच्यव रूपवने असव िनोरांजक सांदि
े देिवरव
उपक्रि िी प्रथिच पवशहलव... आशि तोही र्वळर्टां वत!! ६० शडरहि शतकीट – बवहेर पडतवनां व ‘फक्त ६०
शदरहिच’ असे र्वटून गेले. यव कल्पक शिल्पकवरवांचे कौतक
ु करवर्े तेर्ढे किीच!
यव तीन बवगव म्हिजे कलवत्िकतेचव खरोखरीच उत्ति निनु व आहे. िल
ु वांच्यव खेळण्यवांनी यक्त
ु , फुलवांची
पखरि असिवऱ्यव इतरही बऱ्यवच बवगव दबु ईत फुलर्लेल्यव आहेत पि यव तीन बवगव जरव हटके च आहेत!
(पूर्डप्रखिद्धी: ‘साप्तामिक सकाळ १६ एमप्रल २०१६’)
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