फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

या मित्ाांनो! सांदर पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

गमती देशोदेशीच्या -3
फ़िनलंड, जपान, फ़ गं ापूर
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानं ा फ़वनािल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख. आिचं काहीच किी होत नाही.
उलट आनंद वाढतो. िजा येते.

पण तुम्ही ते िुकट का घ्यावं?
तुम्हालाही काही देता येईल.
अ े काही द्या ज्याने ई ाफ़हत्यच्या लेखकानं ा, टीिला आफ़ण तुम्हालाही आनदं फ़िळेल

आफ़ण तुिचं काहीच किी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िुभेच्छव द्यव. लेखकवांनव िोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या. फ़ित्ांना हे पुस्तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. ोशल फ़िफ़डयावर ई ाफ़हत्यचा 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 देशोदेशींच्या -३
फ़िनलंड, जपान, स ंगापूर
लेहिका

अनाहिका धनंजय बोरकर
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गमती देशोदेशींच्या -३
फ़िनलडं , जपान, फ़ गं ापरू
लेखिका... अनाफ़मका धनंजय बोरकर
अ / १८,र्डू लडां अपवटािेंट, गवांधी भर्न िवगा,कोथरुड,पुिे ४११०२९.
दरू ध्र्नी:९८१९८६९०९०.
ई-िेल: bodhamu@gmail.com
Most of the photoes are by author but a few photoes are taken from Google (noncommercial licence).

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 (दडं व तरु ं गवा ) 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 ाफ़हत्य प्रफ़तष्ठान
www.esahity.in
www.esahity.com
esahity@gmail.com
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604
प्रकाशन : १० जानेवारी २०२१
©esahity Pratishthan® 2021
• 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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अनाफ़मका धनंजय बोरकर
* शसगां वपरू िध्ये असतवनव िहवरवष्ट्र िडां ळवच्यव अनेक उपक्रिवत सशक्रय
सहभवग घेण्यवची सधां ी शिळवली. िहवरवष्ट्र शदनवशनशित्त सवदर के लेल्यव
िहवरवष्ट्रवच्यव ्टॉलचे आयोजन करतवनव खपू िोठिोठ्यव भवरतीय
िवन्सयर्रवचां ी जर्ळून भेट घेतव आली. शसांगवपरू सरकवरने आयोशजत के लेल्यव
भवरतवच्यव स्ां कृ शतक प्रदिानवत िहवरवष्ट्रवचे शदिवखदवर पर्ेशलयन,
िहवरवष्ट्रवतील र््तचांू ी शसांगवपरू िध्ये शर्क्री, शसगां वपरू िधील िवन्सयर्रवच्ां यव
त्यविळ
ु े झवलेल्यव ओळखी अशर््िरिीयच! िहवरवष्ट्र र् भवरतवसांबधां ी
र्ेगर्ेगळ्यव सवां्कृ शतक कवयाक्रिवांसवठी पढु वकवर घेिे, त्यवसवठी येिवऱ्यव
पवहुण्यवांची यथोशचत सरबरवई करिे हवही एक छांदच.
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* कॉलेज जीर्नव पवसनू च नवटकवबद्द्ल खपू प्रेि. नवटकवच्यव सांदभवात शदग्दिान करिे, नेपथ्य करिे
यवची जव्त आर्ड. िहवरवष्ट्र िांडळवच्यव नवटकवांबरोबरच भवरतवतनू 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 लेखकवांची
शर्शर्ध शर्षयवांर्रची प्ु तके र्वचिे ह्यवतली गांित 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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नमस्कार.

आपि एव्हवनव िवझ्यव ' गिती देिोदेिींच्यव ' यव प्ु तकवचे दोनही भवग र्वचले
असतीलच. (Links on last page) पशहल्यव भवगवत तुम्ही अिेझोनच्यव खोऱ्यवतील तवांबोपवटविध्ये
र्व्तव्य के लेत, आशिके िधील जगां ल सफवरी अनभु र्लीत, प्रविी पिी बशघतले,
न्सयझू ीलांडच्यव र्वयटविो गुहते ील कवजव्यवांची गांित बशघतली. दसु ऱ्यव भवगवत तम्ु ही उरोस
इथल्यव टीटीकवकव यव तळ्यवत तरांगत्यव खेड्यवतली गिां त अनभु र्लीत, दबु ईतल्यव
र्वळर्ांटविधील फुललेल्यव बवगव बशघतल्यवत, शतथल्यव फुलपवखरवांनव हवतवळलेत, शतबेटच्यव
सर्वात उांचवर्रून जविवऱ्यव रे ल्र्ेचव थरवर अनभु र्लवत, बफवाचे डोंगर पवशहलेत. तुम्ही यव दोन
भवगवतील लेख र्वचतवनव त्यव त्यव शठकविी िनवने नक्कीच सफर करून आलव असवल.
चलव तर िग ! आपि आतव अिव आिखी कवही शठकविी जवऊन येऊ. म्हिजे ' गिती
देिोदेिींच्यव ' यव प्ु तकवचव शतसरव भवग र्वचू यव. यव भवगवत कवय आहे सवगां ू? दर शडसेंबर
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िशहन्सयवत जगभर लहवन िल
ु वांनव खेळिी खवऊ र्वटिवरव सवांतव क्लॉज आपल्यवलव भेटिवर
आहे, जपवनचव सप्रु शसद्ध चेरी ब्लॉसि जर्ळून पवहिवर आहोत, शतथल्यव बवगवचां ी र्ैशिष्ट्ये
बघिवर आहोत आशि शसांगवपरू िधील नर्ीन र्षवाच्यव कवही चवलीरीती र्वचिवर आहोत.
जिी पशहली दोन प्ु तके आपल्यवलव आर्डली तसेच यव पढु चे भवगही आपल्यवलव
आर्डतील यवची िलव खवत्ी आहे. ई सवशहत्यने आम्हवलव लेखन करवयलव र् आपल्यवलव
र्वचन करवयलव जी सांधी उपलब्ध करून शदलीय त्यविळ
ु े आपल्यवपयंत पोहोचिे िलव िक्य
झवले आहे. ई सवशहत्यने उपलब्ध करून शदलेल्यव यव सधां ीचव आपि सगळे जव्तीत जव्त
फवयदव करून र्ेगर्ेगळ्यव शठकविी जवण्यवचव आनांद अनभु र्यू व.....
अनवशिकव बोरकर (९८१९८६९०९०)
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अनुक्रम
फ़िनलंड : एक आनांददवयी भेट- सवांतवच्यव गवर्ी!
जपान: ले गयव शदल, सवकुरव जपवनकव...
फ़ ंगापरू : शसगां वपरू चे “गॉांग सी फव चवय”
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एक आनंददायी भेट- ांताच्या गावी!
“आज्जी, िलव झोप येत नवशहये. गविां म्हि नव! ”
“नवही नवही... गविां नको! तू आपली गोष्टच सवांग िलव! ”
िवल्र्लीचे एकव िवगोिवग पयवाय सवांगिे चवलचू होते! शतचव रवत्ी ११ र्वजतव सद्ध
ु व तवजवतर्वनव असलेलव आर्वज
एरर्ी शकतीही छवन र्वटत असलव तरी.. आत्तव शतलव झोपर्ण्यवसवठी कवहीतरी करिे िलव भवगच होते. भसवड्य़व
आर्वजविळ
ु े नवतीलव अांगवईगीत म्हिनू झोपर्िे तर िलव िक्य नव्हते पि गोष्टी सवांगिे सहज िक्य होते. शडसेंबरचव
िशहनव असल्यवने सवांतवक्लॉजच्यव गोष्टी िलव बरे च शदर्स परु त. त्यवतलीच एक िी िवल्र्लीलव –िवझ्यव नवतीलव –
सवांगत होते. ती पेंगळ
ु लीय असे िलव र्वटले म्हिनू िी गोष्ट सांपर्ण्यवच्यव िवगवार्र आििवर तोच “आजी, सवांग नव, तू
खरांच सवतां वक्लॉजलव भेटली आहेस? ” यव िवल्र्लीच्यव प्रश्नविळ
ु े िी एकदि शफनलडां िध्ये पोहोचले.
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लहवनपिवपवसून सवांतवक्लॉजच्यव गोष्टी ऐकल्यव होत्यव, पि सवांगलीसवरख्यव गवर्वत आिच्यव अर्तीभर्ती त्यवचव
र्वर्र फवरसव नव्हतव. आम्ही लहवन असतवनव िवळे लव शिसिसच्यव सट्टु ् यवही नसवयच्यव. त्यविळ
ु े सवांतवक्लॉज, त्यवच्यव
गोष्टी यव िवळे तल्यव र्वचनवलयवतनू शिळिवऱ्यव प्ु तकवतनू च र्वचलेल्यव. िांबु ईत त्यवची दरू
ू न ओळख झवली खरी पि
शसांगवपूरलव गेल्यवर्र शतथल्यव सां्कृ तीिळ
ु े तो एकदि जर्ळ आलव. “एकव रवत्ीत जगभर खेळिी र्वटत शफरिवरव
सवांतवआजोबव” म्हिून त्यवची नव्यवने ओळख झवली. यवतील खरे पिव र्व कुतुहल र्वटण्यवचां र्य रवशहलां नसलां तरी
दरर्षी शिसिसच्यव गवजवर्वजविळ
ु े िनवत कुठे तरी यव व्यशक्तित्र्वबद्दलचां कुतहु ल घर करून होतां. आिच्यव ’दरर्षी
एक परदेि’ यव कवयाक्रिवत एकव र्षी ्कडां ेनेशव्हयवची सफर आली अन अचवनक ’सवांतवच्यव’ गवर्वलव जवण्यवची सांधी
सिोर आली.
शसगां वपूरहून जिानी िवगे शफांनलांडची रवजधवनी हेलशसांकी, र् शतथनू शर्िवन बदलनू रोर्वशनएिी यव गवर्ी आम्ही
पोहोचलो. शतथनू आिची टूर सरू
ु होिवर होती. आिचे सगळे सहप्रर्वसीही जगभरवतून कुठून कुठून येऊन आम्हवलव
शतथेच भेटिवर होते.
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हेलशसांकीहून रोर्वशनएिीलव जवण्यवसवठी आम्ही शफन एअरचे शर्िवन पकडले. शर्िवन र्र चढतवच खवली धररत्ीने
अलगद ढगवांची चवदर पवांघरून घेतली. तरीपि खोडकर िल
ु वप्रिविे अनेक छोटी िोठी गवर्ां ढगवांच्यव चवदरीच्यव छोट्यव
छोट्यव भोकवतून आम्हवलव दिान देत होती. यव प्रर्वसवत ढगवांच्यव शर्शर्ध रांगछटव पहवयलव शिळवल्यव आशि शर्शर्ध
आकवर सध्ु दव. सकवळची र्ेळ होती॰ आिचे छोटेसे शर्िवन र्वऱ्यवच्यव झोतवर्र थोडेथोडेसे हेलकवर्े खवत होते. नक
ु तवच
नवश्तव झवलव होतव आशि रवत्भरवच्यव प्रर्वसवचव थकर्व होतव. त्यविळ
ु े नवही म्हटले तरी डोळ्यवांर्र िधनू िधनू शनद्रवदेर्ी
आपली िवयेची पवखर घवलत होती. िीही यवलव अपर्वद नव्हतेच. डोळे शिटून घेण्यवअगोदर ढगवांनव ’गडु नवईट’
करण्यवसवठी शखडकीकडे नजर टवकली. तर शखडकीतून खवली एक अगदी अनोखे दृश्य अनपेशितपिे शदसले. ्र्च्छ
पवांढऱ्यव ढगवांर्र सांपिू ा गोलवकवर इद्रां धनष्ट्ु य!! त्यवचे सवतही रांग अशतिय स्ु पष्ट शदसत होते. अगदी करकटक ठे ऊन
कवढवर्व तसव इद्रां धनष्ट्ु यवचव आखीर् रे खीर् गोल नजर शखळर्नू ठे र्त होतव. बरवच र्ेळ ते इद्रां धनष्ट्ु य आिच्यव बरोबर
पढु ेपढु े जवत होते. कधीकधी ढगवांच्यव छोट्यव भोकवतून खवलची गवर्ेही त्यव गोलवत येत होती. शर्िवनविेजवरून खवली
ढगवर्ां रून शर्िवनवची छोटीिी सवर्लीही चवलली होती. शर्िवनवच्यव गतीिी जळ
ु र्नू घेतवनव कधी ती खवलच्यव ढगवर्ां र
13

फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

्र्वर होत होती तर कधी ठे चकवळून उडी िवरत होती. बरवच र्ेळ अिी शर्िवनवबरोबर पळवपळ के ल्यवर्र सवर्ली
दिली. इकडे इद्रां धांनष्ट्ु यवचवही शर्िवनवजर्ळ येण्यवचव र्ेग र्वढलव र् ते इतके जर्ळ आले की बघतव बघतव शर्िवनवची
छोटीिी सवर्ली इद्रां धांनष्ट्ु यवच्यव गोलवच्यव िधोिध शदसांू लवगली. थोडव र्ेळ ही गांित शदसली. सवर्ली र् इद्रां धनष्ट्ु यवचव
खेळ बघतव बघतव र्ेळ कसव गेलव कळलेच नवही. रोर्वशनएिी जर्ळ आले तिी शर्िवनवचीही उतरण्यवची तयवरी सरू
ु
झवली. जसे शर्िवन ढगवांच्यवजर्ळ यवयलव लवगले तिी सवर्ली िोठी िोठी व्हवयलव लवगली आशि इद्रां धनष्ट्ु यवत
िवर्ेनविी झवली. सवर्लीलव सविवर्नू घेण्यवसवठी तेही िोठे िोठे होत गेल,े त्यवचे रांग शफकूटवयलव लवगले. पहवतवपहवतव
शर्िवन ढगवांचव पडदव फवडून रोर्वशनएिीकडे झेपवर्ले आशि आम्ही भवनवर्र आलो. नांतरही शकतीतरी र्ेळ ते गोलवकवर
इद्रां धनष्ट्ु य डोळ्यवसिोरून हवलत नव्हते.
रोर्वनीएिी हे अगदी छोटेसे पि टुिदवर गवर्. पयाटन हवच िख्ु य व्यर्सवय. पि ‘आशक्टाकसका ल’र्रचे पशहलेच
गवर् म्हिनू िहत्र्वचे. र्षवातले कवही शदर्सतरी २४ तवस सयू ा बघिवरे गवर्. हवतवतले घड्यवळ रवत्ीचे ९ र्वजल्यवचे
14
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सवगां त होते म्हिनू रवत् झवलीय असे सिजवयचे. पि सांध्यवकवळच्यव ५ - ६ र्वजतव असतो तेर्ढव लख्ख उजेड. उद्यव
आम्ही इथे आिची पहीलीच सविी व्हीलेजची टूर करिवर होतो. गवर् पहवण्यवची उत्सक
ु तव होती पि थकलेले िरीर
आम्हवलव हॉटेलर्र घेऊन गेलेच. “सयू वाच्यव उजेडवत किीकवय झोप लवगेल कोिजविे” असे म्हित सगळे अांथरूिवर्र
पडतवच ढवरवढूर झोपलो. सकवळी शतथल्यव शकिी नदीच्यव कवठी जवयलव शनघवलो ते सविी शव्हलेजलव जवण्यवसवठी.
आिचव र्वटवड्यव रोर्वशनएिीची िवशहती सवांगत होतव, िहत्र्वची शठकविे दवखर्त होतव. ‘शकिी’ नवर्वची शनळ्यविवर
पवण्यवची नदी ्र्च्छ सयू ाप्रकविवत न्सहवऊन शनघवली होती. आिची नवर् कवठवर्र आिची र्वट पहवत होती. ्र्च्छ
्फशटकवसवरखे पविी आिची नवर् पढु े ढकलत िवगे िवगे जवत होते. त्यवच्यव फे सवत हवत बडु र्ण्यवचव िोह आर्वरत
नव्हतव. पि “जर ते पविी तोंडवत गेले तर पढु चव सगळव िक्ु कवि इश्पतळवत नक्की इतके ते नर्ीन िविसवलव पचवयलव
जड आहे” हे र्वटवड्यवकडून ऎकल्यवर्र हवत आपोआपच शखिवत गेले. फक्त आसपवसचव भवग पहवत र् यव नदीचे
पविी के सवांच्यव र्वढीसवठी शकती उत्ति आहे हे ऎकत, बवजचू े शनसगा सौंदया पहवत एकव तवसवने सविीशव्हलेजच्यवजर्ळ
आम्ही पोहोचलो. शतथे उतरलो तर आश्चयाचकीतच झवलो कवरि गवर्वत जविवरी लवकडी अरुांद पवयर्वट सोडली तर
15
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आजबु वजल
ू व कवहीच शदसलां नवही. दरू पयंत फक्त गर्तच गर्त शदसत होतां. नवर्ेचव िक्ु कवि चक
ु लव की कवय असे
र्वटतेय तोच एक सविी िविसू त्यव पवयर्वटेर्रून पढु े आलव.
आिचे ्र्वगत करून त्यवच्यव आगविी भवषेत बडबड करत त्यवने आिची र्रवत त्यव िेतवतनू जविवऱ्यव एक फूट
उांचीच्यव र्वटेर्रून चवलर्ली. तो अखांड बडबडत होतव पि एक िब्द कळे ल तर िपथ. आम्हवलव कुठे नेत होतव तोच
जविे. यवच भवषेत जर सविी लोकवांच्यवशर्षयी िवशहती शिळिवर असेल तर उगीचच र्ेळ फुकट घवलर्वयचव कव असवही
शर्चवर िनवत डोकवर्लव. फक्त इथे सविी शव्हलेजलव भेट शदल्यवचे र् आशक्टाकरे षव ओलवांडल्यवचे सशटाशफके ट शिळिवर
होते हवच कवय तो फवयद्यवचव िद्दु व आम्हवलव पढु े नेत होतव. आिची र्रवत त्यव पवयर्वटेच्यव दसु ऱ्यव टोकवलव पोहोचली
तर शतथे एकदि र्ेगळे च दृश्य बघवयलव शिळवले. एक गोलवकवर भल्यविोठ्यव घरवसवरखी झोपडी, शतच्यवभोर्ती
आिखी तीन चवर छोट्यवछोट्यव झोपड्यव, आशक्टाकरे षव कवढलेलव बोडा आशि रे नशडयरच्यव पवठीर्र हवत ठे ऊन उभ्यव
असिवऱ्यव दोन अप्सरे सवरख्यव सांदु र िल
ु ी. त्यवांची र्ेषभषू वही सविी पध्दतीची होती ते पवहून तर आतव आगम्य
भवषेतलवच सगळव व्यर्हवर असिवर यवची खवत्ीच झवली. िवशहती कळवली नवही तर न कळू दे पि शनदवन रे नशडयरचे
16
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फोटो तरी कवढू म्हिनू आम्ही पढु े सरकिवर तोच ्र्च्छ ्पष्ट इग्रां जीत त्यव दोघींच्यवकडून आिचे ्र्वगत झवले र्
आम्हवलव सुखद धक्कव बसलव. िग तो आम्हवलव न्सयवयलव आलेलव िविसू ही हसतहसत पढु े आलव. त्यवने आम्हवलव
िोठ्यव झोपडीत नेऊन िद्ध
ु इग्रां जीत सविी लोकवांच्यव जीर्नपध्दतीची िवशहती देिे, त्यवांच्यव टोप्यव घवलनू आिचे फोटो
कवढिे, रे नशडयरबरोबर फोटो, त्यव सांदु र
िल
ु ींबरोबर फोटो र्गेरे सर्ा उपचवर यथवसवांग पवर
पवडले. िेर्टी आम्हवलव सशटाशफके ट देऊन
आिची रर्वनगी के ली. (फक्त रे नशडयरचे दधू
आिच्यवपैकी फक्त परू
ु षवांनवच प्यवयलव शिळवले
हव अन्सयवय बरवच र्ेळ िनवत डवचत होतव) .
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शफनलांडिधील रोर्वशनएिी यव आशक्टाकसका लर्रील गवर्वपवसनू ८ शक. िी. र्र सवांतवशव्हलेज आहे. शर्षर्ु र्ृत्तवच्यव
उत्तरे लव ६६°३२´३९̋ अिवांिवर्र आशक्टाक ही कवल्पशनक रे षव आजपयंत फक्त नकविवर्र पवशहली होती, (परीिेत
शिळिवरव एक िवका इतके च त्यवचे तेंव्हव िहत्र्). ती प्रत्यिवत पवयवखवली आल्यवर्र शिल तर र्वटलांच पि
लहवनपिच्यव अनेक कल्पनव शकती हव्यव्पद होत्यव त्यवचीही गांित र्वटून गेली. रोर्वशनएिीलव िक्ु कवि र् रवत्भर (न
िवर्ळलेल्यव) सयू वाचे शनरीिि करून आम्ही पढु े शनघवलो. बसचव प्रर्वस िलव िनवपवसनू आर्डतो. शखडकीबवहेरची
धवर्ती दशु नयव आपल्यवलव खपू कवही र्ैशर्ध्य दवखर्त असते. एखवद्यव स्ु तवर्लेल्यव अजगरवप्रिविे कवळवभोर र्तव
दरू पयंत शदसत होतव. दोन्सही बवजांनू ी सरू
ु , देर्दवरवचे र्ृि होते. र्त्यवच्यव अगदी कडेलव छोटी छोटी झडु ु पे आपली
र्ेषभषू व फुलवांच्यव पवकळ्यव उलगडून पिू ा करत होती. चढउतवर भरपरू होते. शठकशठकविी “र्त्यवर्र रे नशडयर शफरत
असतील, चवलकवनां ी योग्य कवळजी घ्यवर्ी” अिव त-हेच्यव पवट्यव होत्यव.
त्यव पवट्यवचां ी िलव खपू च गिां त र्वटली. रे नशडयर असे र्त्यवच्यव अधेिधे किवलव येतील (िरवयलव) असव शर्चवर
िनवत येत होतव तोच बस कचकन ब्रेक दवबनू थवबां ली.
18
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दचकून सिोर बघतो तो
कवय! िे दीडिे रे नशडयर ‘रव्तव
रोको’ च्यव पशर्त्र्यवत उभे! झवलां!
बसचव िक्ु कवि शतथेच!
ड्रवयव्हरसवहेब हॉनासध्ु दव न
र्वजर्तव बस बांद करून ्र््थ
बसलेले पवशहले आशि आम्ही
त्यवांच्यव परर्वनगीने खवली
उतरलो. र्त्यवच्यव दोन्सही
बवजांनू व, सिोर र्त्यवर्र
सगळीकडे रे नशडयरच रे नशडयर.
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एक दीड तवस त्यवांनव भेटून र् भरपरू फोटो कवढून त्यवांची सिजतू कवढली तेंव्हव कुठे पढु े जवण्यवची परर्वनगी शिळवली.
अन खरोखरच र्ते िोकळे र् गळ
ु गळ
ु ीत असनू ही र्वहने कवळजीपर्ू ाक र् सवर्कवि कव चवलर्ली जवत होती यवचे रह्य
कळवले.
्र्च्छ सयू ाप्रकवि र् सकवळची र्ेळ असनू ही सर्ा र्वहनवचां े शदर्े चवलू होते. (तसव शनयिच आहे म्हिे) . ‘रे नशडयर त्यवांनव
हर्े तसे र्वगतील, र्तव र् सगळवपरीसर त्यवच्यवसवठी आधी र् िग इतरवांसवठी’ हव शनयि इथे कवटेकोरपिे पवळलव जवतो.
निीब त्यव र्ेळी आम्ही बोगद्यवत नव्हतो. नवहीतर बसिध्येच बसनू रवहवर्े लवगले असते. हे सगळां पहवतवनव ८ शक. िी. चव
र्तव भरु ा कन िवगे पडलव.
अचवनक सिोर “सवांतव शव्हलेज” ही पवटी शदसली आशि सर्ा प्रर्विवांिधे एकदि चैतन्सय सांचवरले. सवांतवक्लॉज ही व्यशक्त
जगभरवत सर्वंनवच पररशचत आहे. त्यवच्यवबद्दलच्यव खऱ्यव खोट्यव बऱ्यवच गोष्टी लहवनपिवपवसनू ऐकून त्यवच्यव एकांदर
व्यशक्तित्त्र्वबद्दल, कतृत्ा र्वबद्दल खपू च कुतहू ल सर्वंनव र्वटते. अिी जगप्रशसद्ध ’सेलेशब्रटी’ सहजवसहजी भेटेल शकांर्व बघवयलव
शिळेल यवर्र शर्श्ववस बसिां थोडां कठीिच! (शर्िेषतः भवरतवतल्यव िोठ्यव िविसवांच्यव भेटीतले अडथळे आठर्ल्यवर्र) .
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‘सवतां व शव्हलेज’ यव छोटेखवनी
(किशिायल) खेड्यवतली िहत्त्र्वची
शठकविे म्हिजे सवांतवचे ऑशफस, पो्ट
ऑशफस, रे नशडयरची बवग, बफवार्रचे खेळ
आशि अथवातच शगफ्ट िॉप. हो! िख्ु य
म्हिजे आशक्टाक सका लची रे षव र् त्यव
शठकविवहून िहत्त्र्वचे छोटे िोठे देि
कुठल्यव शदिेलव शकती अांतरवर्र आहेत ते
दवखर्िवऱ्यव पवट्यवांनव सवांभवळिवरे खवांब.
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सिोरची किवन ओलवांडून पढु े गेलो तो शजांगल बेलचे सिु धरु , िन उल्हशसत करिवरे सरू ऐकू येऊ लवगले. सवथीलव
िांद आर्वजवतलव घांटवनवदही होतव. िख्ु य किवनीपवसनू थेट सवांतवच्यव ऑशफसपयंत सरळ पवांढरव पट्टव जशिनीर्र
आखलेलव आहे. पृथ्र्ीच्यव पृष्ठभवगवर्र आखलेली ही आशक्टाक रे षव आतव आपि खरच ओलवांडिवर ही कल्पनवच
अांगवर्र रोिवांच आििवरी होती.
त्यवर्र पवय ठे र्तवांनव कवय र्वटले हे िब्दवत र्िान करिे कठीि आहे.
उन्सहवळ्यवत आशक्टाक रे षेच्यव उत्तरे लव सयू ा ओव्हरटवईि करतॊ र् शनदवन २-३ शदर्स तरी तो २४ तवस ड्यटू ीर्र
असतो. जसजसे उत्तरे लव जवर्े तसतिी सयू वाची रजव किी किी होत जवते आशि २४ तवसवची ड्यटु ी सयू ादर्े करू
लवगतवत. यवउलट शहर्वळ्यवत सयू ादर्े पिू ापिे दवांडी िवरतवत. म्हिजे २४ तवस फक्त सांशधप्रकवि शकांर्व रवत्च असते. यव
सगळ्यवची िवळे त िवकवंसवठी घोकांपट्टी के ली होती. आतव ते प्रत्यि अनभु र्त होतो. आशक्टाक रे षेर्र उभे रहवण्यवचव
थरवर परु े सव झवल्यवर्र आम्ही सवांतवच्यव ऑशफस कि घरवकडे शनघवलो.
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र्रर्र सवध्यवसध्ु यव घरवसवरखे शदसिवरे हे तीन िजली
ऑशफस त्यवच्यव छतवर्र लवर्लेल्यव सवांतवच्यव भव्य शचत्विळ
ु े
र् दवरवबवहेरच्यव शबनचवकवच्यव गवडीिळ
ु े लगेच ओळखू येते.
“चलव बवई, एर्ढां लवांब आलो तसे सवांतवक्लॉजचे घर तरी
बघवयलव शिळवले. ”
“ हो बवई, कधी आपि सवांतक्लॉजच्यव घरी येऊ असां
र्वटल नव्हत हो! ”
“इथर्र आल्यवचां सवथाक झवलां असां म्हिवयचां! ”
“आतव सवांतवसवहेब शदसले म्हिजे झवल! ते घरी असतील नव हो? ”
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“नसले तरी कवय झवल? आपि थोडेच त्यवांनव कळर्नू आलोत? त्यवांची त्यवांनव कविां असिवरच”
अश्यव अथवाची पि र्ेगर्ेगळ्यव भवषेतील र्वक्ये आसपवस ऎकू येत होती. आिच्यवही गृपिध्ये अिीच र्वक्ये
बोलली जवत होती. िेर्टी “नसतील सवांतवसवहेब तर नसू देत. आपि त्यवांचे घर, ऑशफस तर बघ”ू अिी चचवा खरतर
शकतीही र्ेळ चवलली असती. पि गवईड सवहेबवांनव र्ेळ फुकट घवलर्िे फवरसे िांजरू नव्हते.
“प्रथि त्यवचे पो्ट ऑशफस पवहू. इथनू जगभरच्यव चहवत्यवांच्यव पत्वांनव ्र्तः सवांतवसवहेब उत्तरे पवठर्तवत. ”असे
सवांगत आिचव िोचवा गवईडसवहेबवांनी सवांतवक्लॉजच्यव घरविेजवरील पो्ट ऑशफसकडॆ र्ळर्लव. भलेिोठे चौरस डे्क,
सवांतवची खचु ी, पेन, िवई र् भरपूर कप्पे असिवरे िेल्फ अिी सटु सटु ीत िवांडिी असिवरे हे ऑशफस किवलीचे ्र्च्छ
होते. त-हेत-हेची िभु ेच्छव पत्े, पवशकटे िेल्फविधे व्यर््थीत रचनू ठे र्लेली होती. हे पो्टऑशफस तीन चवर चिु चिु ीत
गोऱ्यवपवन िल
ु ी सवांभवळत होत्यव. आपि कवडा शर्कत घेऊन त्यवर्र पत्तव र् शतकीट लवर्नू त्यवांच्यवकडे द्यवयचां. म्हिजे
ते सवांतवसवहेबवांच्यव सहीशिक्क्यवशनिी त्यव पत्त्यवर्र रर्वनव होतां. त्यवर्र रोर्वशनएिी/शफनलांडचव शिक्कव न येतव
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’सवतां वक्लॉज पो्टवचव’ शिक्कव येतो. एकव बोडवार्र सवांतवने आपल्यव शकती चहवत्यवांनव पत्े शलशहली यवचव आकडव
होतव. जगभरवतून लवखो िुले त्यवलव दरर्षी पत्े शलशहतवत. येिवऱ्यव प्रत्येक पत्वलव तो ्र्तः उत्तर देतो असे म्हितवत.
“चलव, आपि आत सवांतवसवहेबवांच्यव ऑशफस कि घरविध्ये जवऊ”असे म्हित गवईड सवहेबवांनी आम्हवलव
सवांतवक्लॉजच्यव घरवकडॆ र्ळर्ले. सवांतवच्यव घरवच्यव चवर पवयऱ्यव चढलो ते ”सवांतव इथे नसिवरच, त्यवच्यव र््त,ू घरवचव
आतलव भवग पवहून परत”ू अिी खवत्ी िनवत बवळगूनच.
बसिधनू उतरून बरवच र्ेळ झवलव होतव, सवांतवशव्हलेजचव कवही भवगही पवहून झवलव होतव. अजनू तरी ’तो’ कुठे
भेटलव नव्हतव. ऑशफसवत कवय, फवर तर क्लवका लोकवांची टेबले र् इतर गोष्टी असिवर यव सिजतू ीतच बवहेर ठे र्लेली
गवडी, र्ेगर्ेगळे फोटो, बफवातल्यव प्रवण्यवांची कवतडी, रे नशडयरची शिांगे इ. गोष्टी पहवत आम्ही पढु े सरकत होतो. एकव
िोठ्यव पनलर्र सवांतवची िवशहतीही र्वचवयलव शिळवली.
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सवतां व आपल्यवलव िवहीत असतो तो दरर्षी नवतवळिध्ये येिवरव म्हवतवरव, प्रेिळ, कनर्वळू आजोबव म्हिनू .
सवांतक्लॉजचे िळ
ू गवर् कोिते यवबद्दल बरे च र्ेगर्ेगळे ितप्रर्वह आहेत. पि सवांतवक्लॉज हे तुका्तवनवतील िवयरव यव
गवर्वत जन्सिलेले असवर्ेत असे बरे चजि िवनतवत. त्यवांचव िृत्यू इटलीतील बवरी यव गवर्ी झवलव असेही एक ित आहे.
सवांतव ्पेन िधनू येतो असवही सिज आहे. िळ
ू चे ४थ्यव ितकवतले तक
ु ा ्थवनवतील शबिप सेंट -- सांत शनकोलस गरीबवांनव
िदत करीत. आजबू वजच्ू यव िल
ु वबवळवांनव ते खेळिी, भेट पैसे र्गैरे िदत ्र्रूपवत देत असत. अत्यांत कनर्वळू म्हिून
ते त्यव भवगवत प्रशसद्ध होते. सांत शनकोलसचे सवांतव शनकोलस र् नांतर त्यवचेच सवांतवक्लॉज हे नवर् प्रचलीत झवले. गरीबवांनव
भेट र््तू देिे र् िदत करिे ही परांपरव पढु े सवांतवक्लॉजच्यव रूपवत चवलू रवशहली. आम्ही भेट शदली ते १९२० िध्ये
शफनलांडिधील कुरर्वतांतु रु ी यव डोंगरवर्र रहविवरे सवांतव. हव डोंगर आपल्यव कवनवच्यव आकवरवचव आहे. त्यविळ
ु े शतथे
रहविवऱ्यव सवांतवलव जगवतल्यव सर्ा लोकवांच्यव हवकव ऐकू येतवत असां म्हिे. ४८३ िी. उांचीचव हव डोंगर दगु ाि आहे.
त्यवर्र जवण्यवचव िवगा फक्त श्री. र् सौ. सवांतव, त्यवांची जवदचू ी हररिे र् त्यवांच्यव देर्दतू वसवरख्यव सेर्कवांनवच िवहीत आहे.
त्यवच्ां यव सवहवय्यवनेच ते एकव रवत्ीत जगभर सचां वर करू िकतवत अिीही दतां कथव आहे. १९५० पयंत सवतां व रोर्वशनएिी
29

फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

यव गवर्वत डोंगरउतरून र्रचेर्र येत असे, पि १९८५ पवसनू त्यवने आपले खेडेच इथे र्सर्ले. आिखीही खपू कवही
शलशहलेले होते. पि तेव्हढव दि आतव शनघत नव्हतव.
पवयऱ्यवांच्यव सिोर एक लवांबलचक कॉररडॉर होतव र् उजव्यव
हवतवलव एक खोली. इतक्यव र्ेळवत आम्हवलव एकही िविसू भेटलव
नव्हतव – नव हटकवयलव, नव आिच्यवसवरखव प्रर्वसी. आजबू वजल
ू व
कोिीच कसे नवही यवचे आश्चया र्वटत होते. ती खोलीही
सहजवसहजी शदसण्यवसवरखी नव्हती. त्यविळ
ु े कॉररडॉर पवहून
आम्ही िवघवरी र्ळण्यवच्यवच बेतवत होतो तोच “हल्लो फ़्रेन्सड्स”
असव गोड आर्वज र् त्यव पवठोपवठ पवयघोळ अांगरखव घवतलेलव,
उांच, उांचीलव योग्य अांगवबेतवचव, गोरवपवन चश्िेर्वलव िविसू अर्तरलव. “यव शित्वांनो, सवांतवक्लॉजच्यव ऑशफसिधे
्र्वगत आहे. यव असे पढु े यव” हे ऎकून हव कोिी बवबू असवर्व, सवतां व सवहेबवच्ां यव अनपु श्थतीबद्दल कदवशचत शदलगीरी
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व्यक्त करिवर असवर्व यवची खवत्ी बवळगत पढु े सरकत होतो तोच पढु चे “यव, आत यव. सवांतवक्लॉज तिु ची र्वट पहवत
आहे” हे िब्द ऐकून अर्वकच झवलो. सवांतव ‘आपली’ र्वट पहवत थवांबलव आहे यव कल्पनेनेच अपररशित आनांद झवलव.
खोलीत गेलो तो कवय!
’सवतां वक्लॉज’ ्र्तः एकव प्रि्त खचु ीर्र बसून आिचे ्र्वगत करीत होते... लवल रांगवचव पवांढऱ्यव शकनवरपट्टीचव
पोिवख -- अांगरखव, तसवच पवयघोळ र् भरपरू ढगळ पवयजिव. पोटवर्र रुळिवरी भली िोठी पवांढरी िभ्रु दवढी, कवनवर्रचे
कल्ले, िोठ्यव छपरी शििव, गोल शभांगवचव सोनेरी चष्ट्िव, पवांढऱ्यव गोंड्यवची लवल टोपी, भले िोठे कवतडी बटू िोजे...
सगळे पहवतवनव आपि ्र्प्नवत तर नवहीनव असे र्वटत होते. शधप्पवड नव्हे पि सदृु ढ र्य्कर व्यशक्तित्त्र्, गोरवपवन रांग,
शनतळ त्र्चव, हवलचवलीतलव र्यवलव िोभेसव सांथपिव, चेहऱ्यवर्रच्यव अ्पष्टिव सरु कुत्यव, लवांबसडक बोटां असिवरव
शकांशचत नवजक
ु सव पांजव.. सगळां कवही सवांतवक्लॉजच्यव शचत्वसवरखां र्वटत होतां. शपर्ळी झवक असिवरव गोरवपवन रांग
लवल कपड्यवत उठून शदसत होतव. शनळे शनळे डोळे अगदी नजर शखळर्नू ठे र्त होते. चेहऱ्यवर्रचां प्रेिळ हसांू त्यवच्यव
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दवढीशििविधनू ही र्वतवर्रि प्रसन्सन ठे र्त होतां. जन्सु यव कथवांिधलव सवांतव तो हव नव्हे हे िवहीत असनू ही अगदी अ्सल
र्वटत होतव. भवरलेल्यव अर््थेतच आम्ही पढु े गेलो.
त्यव भल्यविोठ्यव खोलीत सवांतवच्यव आसनवखेरीज भली िोठी फवयरप्लेस, कोपऱ्यवत उभव असिवरव चिकिवरव
शिसिस री, खरी खोटी झडु ु पे, प्रवचीनकवलीन र्वटिवऱ्यव िवतीच्यव फुलदवण्यव, जिीन, छतवर्रची तळ
ु ई, रे नशडयरचे
पतु ळे – सगळे कवही अगदी खरे खरु े भवसत होते. एर्ढे सगळे शनरीिि करून होतांय तोच “र्ेलकि िे ण्डस, र्ेलकि
इन िवय ऑशफस” असे खद्दु सवांतवने के लेले ्र्वगत ऐकून आम्ही पिू ापिे भवरवर्नू गेलो. तो खचु ीत बसलव होतव.
लवांबहवत करून त्यवने आिचे हवत हवतवत घेतले र् जर्ळ बसवयलव सवांशगतले. आम्ही त्यवच्यव जर्ळ बसतवच शतथल्यवच
फोटोग्रवफरने आिचे त्यवच्यवबरोबर फोटो कवढले. आम्ही अगदी िांत्िग्ु ध होऊन सवांतवकडे पहवत होतो.
त्यवने आम्हवलव जर्ळ बसर्नू कोठून आलवत, िळ
ू देि कोितव, उद्योग व्यर्सवय कवय यवची चौकिी सरू
ु के ली
तेव्हव त्यवच्यव आर्वजवतली जवदू खरी जविर्ली. अगदी खोलर्रून येिवरव गढू पि गोड आर्वज कवन तृप्त करत होतव.
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आजबू वजचू े सर्ा कवही शर्सरवयलव लवर्िवरव त्यवचव आर्वज आतव खोलीभर पसरलव होतव आशि सोनेरी चष्ट्म्यवतनू
त्यवचे शनळे शनळे प्रेिळ डोळे िनवच्यव तळवपयंत र्ेध घेत होते.
त्यवने जेव्हव आिच्यव िल
ु वबवळवांची चौकिी करवयलव सरुु र्वत के ली तेव्हव तर तो प्रेिळ आजोबवच र्वटून गेलव.
त्यवनांतर त्यवने आिच्यव देिवलव के व्हव भेट शदली होती तेही सवांशगतले - म्हिजे गेल्यव शिसिसलव... (आशि अथवात तो
प्रत्येकवलव तसेच सवांगिवर कवरि दरच शिसिसलव सवांतव जगवत सर्ात् शहडां तो) . सकवळी फवरिी गदी नसल्यवने त्यवने
आिच्यविी जर्ळजर्ळ अधवा तवस गप्पव िवरल्यव. पि त्यवचव आर्वज सोडलव तर त्यवने कवय शर्चवरले आशि आम्ही
कवय सवांशगतले, कवही म्हितव कवही आठर्त नवही. आठर्तो तो फक्त त्यवचव आर्वज आशि नजर! आजही सवांतव म्हटले
की तो आर्वज कवनवत घिु ू लवगतो र् अांगवर्र रोिवांच उभे रहवतवत आशि त्यव अनोख्यव अशर््िरिीय भेटीची आठर्ि
िनवत तवजी होते.
(हा लेख यापर्वू ी ‘साप्ताहहक सकाळ २८ हिसें २०१३’ या अंकात प्रहसद्ध झाला आहे)
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ले गया फ़दल, ाकुरा जपानका...

आम्ही कॉलेज िध्ये असण्यवच्यव र्यवत रे शडओर्र ` शबनवकव गीतिवले’ िध्ये जर्ळजर्ळ दर बधु र्वरी २ गविी
हिखवस लवगवयची—‘ ले गयी शदल गशु डयव जपवनकी’, र् ‘ऍन इशव्हनींग इन पररस’. सगळ्यवच िविसवांनव यव गवण्यवांनी
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जिू र्ेड लवर्ल होतां म्हिवनव! तरूिवांच्यव िनवर्र तर त्यव गवण्यवांनी गवरूडच के लां होतां. आम्ही पि त्यव र्यवत होतो.
त्यविळ
ु े हे देि कसे असतील, शर्िेषतः जपवन कसे असेल, शकिोनो घवतलेल्यव बवहुली सवरख्यव शदसिवऱ्यव गोंडस
िल
ु ी, लगबग करत चवलिवरी र् सदैर् उद्योगवत िग्न असिवरी िविसे यवशर्षयीचे कुतहू ल िनवत खपू पर्ू ीपवसनू घर
करून होते. खरतर जपवन अगदी लहवन र्यवतच िवशहती झवलव होतव. त्यव देिवतील लोकवांनी दसु ऱ्यव िहवयद्ध
ु वतनू देि
र्र आिण्यवसवठी घेतलेले अशर्रत कष्ट, रवष्ट्रवलव परत जगवच्यव नकविवत िवनवचे ्थवन शिळर्नू देण्यवसवठी के लेली
िेहनत िवलेय जीर्नवपवसनू ओळखीची झवलेली होती. त्यविळ
ु े जपवन पहवयलव जवण्यवची इच्छव सांधी शिळतवच उसळी
िवरून र्र आली.
भवरतवच्यव पूर्ेलव अगदी शचांचोळव, चवरी बवजांनू ी सिुद्रवचे सांरविि असिवरव, शनसगासौंदयवाने नटलेलव शचिक
ु लव
देि. शहिवलयवच्यव कवही शिखरवांिी ्पधवाकरू पहविवरव िवऊांट ‘फुजी’सवरखव पर्ात, लेक ‘अिी’ सवरखी शर््तीिा र्
शनिाळ तळी, ‘पगोडव’ सवरख्यव उतरत्यव छपरवांच्यव र्ैशिष्ठ्यपिू ा इिवरती, र्त्यवचे चढ उतवर, त्यवर्रून लगबगीने
चवलिवरी िध्यि उांचीची गोरीपवन चपट्यवनवकवची िविसे... कवयकवय अन किवकिवचां र्िान ऎकवर्ां... पि त्यवतही
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शतथल्यव चेररब्लॉसिच्यव र्िानवांनी िनवर्र भरु ळ घवतली अन जरी ऑ्रेशलयव, अिेररके तील ब्लॉसि बशघतलव होतव
तरी जपवनचव चेररब्लॉसि पहवयलव जवयचच अस ठरर्नू एकव र्षी एशप्रलच्यव पशहल्यवच आठर्ड्यवत जपवनकडे कूच
के ले.
जपवन हव िळ
ु वतच देखिव देि. एखवदी रूपर्ती नवर पिू ा यौर्नवत असवर्ी र् त्यवतही ती सवलांकृत नटवर्ी तसे
जपवन ‘सवकुरवच्यव’ म्हिजे ‘चेररब्लॉसिच्यव’ शदर्सवत शदसते. खपू र्षवंपूर्ी जपवनिध्ये ‘इपां ीररयल पलेसचव’ पररसर
सजर्ण्यवसवठी उत्तर भवगवत आढळिवऱ्यव ‘प्रुनस’ यव जवतीतील शर्शर्ध प्रकवरच्यव झवडवांची लवगर्ड के ली र्
बघतवबघतव त्यवची जपवनभर भरभरवट झवली. यव झवडवांनव जपवनिधलव उन्सहवळव सरू
ु होण्यवच्यव र्ेळेलव र्षाभरवतून
एकदवच पवांढरी, गल
ु वबी, शपर्ळसर रांगवांची, क्र्शचत पवांढऱ्यव फुलवांर्र रवखवडी छटवसद्ध
ु व असलेली असांख्य छोटी छोटी
फुले येतवत. जपवनिध्ये प्रविख्ु यवने ‘प्रनु स सेरूलतव’ म्हिजेच ‘जपनीज चेरीज’’यव जवतीची झवडे िोठ्यव प्रिविवर्र
आढळतवत. यवखेरीज जर्ळ जर्ळ २० प्रकवरची यवच गटवतील झवडेही यवत िोडतवत. यव झवडवांनव जी फुले येतवत त्यवांचे
गच्ु छ असतवत. प्रत्येक गच्ु छवत ३ ते ५ फुले असतवत. पि सगळी फुले फुलली की जो िोठ्ठव घोस तयवर होतो तो अगदी
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एखवद्यव ढगवसवरखव शदसतो. त्यवर्रूनच यव झवडवांच्यव फुलवांच्यव अप्रशति बहरवलव जपवनी भवषेत ‘सवकुरव’ म्हितवत.
थांडीत पवनगळ झवलेली असते, सयू ा प्रकविवचव अभवर् जविर्तो र् सांपिू ा र्वतवर्रिवतच थोडी िरगळ येते. अिव र्ेळी,
उन्सहवळ्यवच्यव सुरूर्वतीलव फुलिवऱ्यव यव फुलवांच्यव बहरविळ
ु े प्रसन्सनतव येते म्हिनू यव बहरवलव चेररब्लॉसि असेही
म्हितवत. गळलेल्यव पवनवांिळ
ु े ओक्यवबोक्यव झवलेल्यव फवांदीचव थोडवसद्ध
ु व भवग शदसू नये इतकव यव फुलवांचव बहर
असतो. यव फुलवांचे आयष्ट्ु य जेितेि एक आठर्ड्यवएर्ढेच असते. त्यवच कवलवर्धीत शदसिवऱ्यव यव फुलवांच्यव सौंदयवाचव
उपयोग पयाटकवांनव आकशषात करण्यवकरतव जपवनिध्ये भरपूर करून घेतलेलव शदसतो. आतव तर जपवनिधील
चेररब्लॉसिचव बहर बघवयलव जविे हव एक जवगशतक इव्हेंट झवलेलव आहे. प्रत्येक र्षवाच्यव सुरूर्वतीलवच जपवनच्यव
कोिकोित्यव भवगवत के व्हवां सवकुरवचव बहर असिवर आहे यवचे अचक
ू र्ेळवपत्क जवहीर के ले जवते. (हव बहरही अगदी
आज्ञवधवरकपिे बरोबर त्यवच शदर्सवत येतो हे शर्िेष) . सांपिू ा जपवनभर ही झवडे फुललेली असतवत. अगदी र्त्यवच्यव
कडेलव सद्ध
ु व. पि ती झवडे येतव जवतव पवहून लोकवांनी सिवधवन करून घ्यवर्े यवऎर्जी हव बहर पहवण्यवसवठी, तो िनिरु वद
उपभोगण्यवसवठी जपवन सरकवरने शठकशठकविी बवगव तयवर के लेल्यव आहेत. हव बहर प्रत्येक शठकविी फक्त चवर-सहव
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शदर्सच शटकतो. सौंदयवाच्यव आ्र्वदवबरोबरच यव फुलवांच्यव बहरवचे भवर्शनक नवते भगर्वन बद्ध
ु वांच्यव कृ पवप्रसवदविीही
जोडले जवते. त्यविळ
ु े पयाटकच कवय पि जपवनी नवगररकही जव्तीत जव्त बवगवांनव भेटी देण्यवचव प्रयत्न करतवत. आम्ही
तर कवय हवच बहर पहवण्यवसवठी आलेलो. त्यविळ
ु े जव्तीत जव्त सौंदया पहविे र् किेऱ्यवत कै द करिे यवत िग्न झवलो
तर नर्ल नवही.
आम्ही टोशकयोिधलव बहर पहवण्यवसवठी एशप्रलच्यव ४ तव. लव नररटव शर्िवनतळवर्र टेकलो र् आिच्यव ‘शप्रन्सस
हॉटेल’ िध्ये जवण्यवसवठी शिनवगवर्व ्टेिन गवठले. सांध्यवकवळची र्ेळ होती त्यविळ
ु े हॉटेलच्यव खोलीतनू आजबु वजचू व
पररसर फवरसव शदसत नव्हतव. पि आिच्यवसवठी सौंदयवाची कोिती िेजर्वनी र्वट पहवत आहे यवची झलक हॉटेलकडे
जविवऱ्यव र्त्यवर्रच आली. र्त्यवच्यव दोन्सही बवजच्ू यव प्रफुशल्लत झवडवांच्यव किवनींनी आिचे ्र्वगत के ले.
फूटपवथच्यव बवजल
ू व पडलेलव सडवही िोठव आकषाक शदसत होतव. १४ व्यव िजल्यवर्रच्यव खोलीच्यव गलरीतनू खवली
पवशहल्यवर्र फक्त झवडवांचे एकवत एक गांतु लेले िेंडे शदसत होते.
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सकवळी सकवळी जवग आल्यवर्र प्रथि गलरीकडे िोचवा र्ळर्लव. कवलचेच दृश्य आज एकदि र्ेगळे शदसले.
आिच्यव गलरीतून लवांबर्रचे दृश्य शदसत होते. आकविवलव गर्सिी घवलू पहविवऱ्यव उांच इिवरती एकिेकींिी ्पधवा
करीत होत्यव. पि खवली र्वकून पवशहले तर अगदी र्ेगळवच नजवरव शदसत होतव. सगळीकडे कळ्यवच कळ्य़व. कवही
िक्ु यव, कवही अधोशन्सिलीत तर कवही पिू ा फुलनू फुलवत रूपवांतररत झवलेल्यव. त्यवांचव पवांढरट गल
ु वबी रांग नवजक
ू कोर्ळ्यव
फवांद्यवांनव झवकून टवकत होतव. पवने अगदी तुरळक-- नगण्यच म्हिवनव. त्यव सगळ्यवांच्यव फटीतून खवली जशिनीर्र
पडलेले उन्सहवचे कर्डसे िोठे ि्त शदसत होते. जपवनिधल्यव चेररब्लॉसिचे र्ैभर् दवखर्िवरे ‘शिनवगवर्व उद्यवन’ अगदी
आिच्यव हॉटेलच्यव खवलीच आपल्यव पिू ा शदिवखवत आपलव पसवरव िवांडून आम्हवलव बोलवर्त होते. त्यव आिांत्िवलव
िवन देऊन आम्ही लगेचच खवली गेलो.
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खवली आल्यवर्र खवलून र्र पहवतवनव आतव बवगेचव पसवरव खपू र्ेगळव शदसत होतव. इतकव र्ेळ िोठ्यव झवडवांिळ
ु े
न शदसलेले ट्यशू लप्स, र्ेगर्ेगळ्यव रांगवांचे गुलवब, ऑशफस शलशलज पिू ा फुललेल्यव होत्यव. िोठ्यव झवडवांच्यव भोर्ती यव
फुलझवडवांची रवांगोळी िोठी आकषाक शदसत होती. जवगोजवगी छोटयवछोट्य़व पष्ट्ु करिी, त्यवांच्यवभोर्ती फुलझवडवांची
िशहरप, त्यवांच्यवर्र आपल्य़व पवने, फुले, फवांद्यवांच्यव पसवऱ्यवची िेघडांबरी तोलनू धरिवरी प्रुनस जवतीची झवडे र्
त्यवांच्यवर्र उिलू पहविवरी छोटी छोटी फुले... यव सगळ्यवांच्यव िधनू िद्दु वि के लेल्यव फरसबांदी पवयर्वटेर्रून चवलतवनव
खपू च िजव र्वटत होती. बवगेचव आकवर जरी खपू िोठ्ठव नव्हतव तरी बवग खपू सांदु र होती हे नक्कीच. बवगेच्यव नैसशगाक
चढउतवरवांचव बवगेची िोभव र्वढर्ण्यवसवठी िोठ्यव कौिल्यवने उपयोग के लव होतव. शठकशठकविी लवकडी प्लटफॉिा,
कवही शठकविी पवयऱ्यव, कवही शठकविी बसण्यवचे बवक तर कुठे लवकडी गलऱ्यव के ल्यव होत्यव. सांध्यवकवळच्यवर्ेळी
शतथे जपवनचव प्रशसद्ध ‘टी सेररिनी’’आयोशजत के लव जवतो. त्यव लवकडी फरसबांदीर्रून आजबु वजचू े सौंदया डोळ्यवत
सवठर्त शफरतवनव शदर्स कसव िवर्ळलव तेच कळले नवही.
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सध्ां यवकवळचव झवडवांचव नजवरव कवही औरच होतव.
सयू वाची के िरी, सोनेरी शकरिे लेऊन फुलवांचव रांग
आिखीनच र्ेगळव नयनरम्य शदसत होतव. कवल रवत्ी
हॉटेलकडे आम्हवलव घेऊन आलेलव र्तव आज
अगदीच र्ेगळव शदसत होतव. िख्ु य र्त्यवलव
जोडिवऱ्यव छोट्यव र्त्यवर्र दोन्सहीबवजांनू ी असिवरी
झाडे हलक्याश्या वार्याच्या झुळुकेवर डोलत
आमच्यावर छत्रचामरे ढाळताहेत व कोणीतरी
आमच्या ाठी “बा आदब... बा मल
ु ाहीजा... ”अशी ललकारी देते आहे असव भवस आम्हवलव उगीचच
होऊ लवगलव होतव. आिची पवर्ले आपोआपच तवलवत पडू लवगली. टोशकयो िहरवत िनसोक्त भटकून थकले
भवगले पवय घेऊन आम्ही हॉटेलकडे र्ळलो.
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बवगेत झवडवांच्यव फवांद्यवांर्र झवडवांच्यव फुललेल्यव िेंड्यवकडे नेिकव प्रकविझोत टवकिवरे शदर्े होते. त्यविळ
ु े रवत्ीचव
सवकुरवही शर्लिि खुलनू शदसत होतव. पवयर्वटेच्यव दोन्सहीबवजांनू व जशिनीकडे उजेड टवकिवरे शदर्े अदबीने उभे होते.
शचनी-जपवनी पद्धतीचे लवल नवररांगी रांगवांचे कवगदी र् रे ििी िोभेचे शदर्े बवगेची िोभव र्वढर्त र्वऱ्यवच्यव झळ
ु के बरोबर
िांद हेलकवर्े खवत होते. आतव शदव्यवांच्यव प्रकविवत फुलवांचे रांग आिखीनच िोहक झवले होते. लवकडी पवयऱ्यवपवयऱ्यव
करून िध्येच एक छोटवसव प्लटफॉिा तयवर के लेलव सकवळी बवहेर जवतवनव पवशहलव होतव. आतव त्यवच्यवर्र लवल सोनेरी
निी कवढलेलव शहरव्यव रांगवचव गवलीचव अांथरलेलव होतव. गवलीच्यवच्यव एकव टोकवलव १-२ कलवकवर जपवनी र्वद्ये
र्वजर्ीत आपली कलव सवदर करीत होते, तर िधोिध तक्क्यवलव टेकून ३-४ िांडळी ि्त, आनांदी िडु िध्ये गप्पव िवरत
होती. त्यवांच्यवपवसनू योग्य ते अांतर रवखून एक दोन जपवनी गेईिव—म्हिजे अिीर उिरवर्वांच्यव करििक
ू ीसवठी खवस
शििि घेतलेल्यव जपवनी शियव-- त्यव लोकवांिी गप्पव िवरत, निा शर्नोद करीत खवस जपवनी पवरांपवररक शकिोनो घवलून
बसल्यव होत्यव. िळ
ु वतच गोऱ्यवपवन अिव त्यव गेईिव त्यवांच्यव खवस र्ेषभषू ेिळ
ु े र् रांगभषू ेिळ
ु े ्र्गवातील अप्सरव
असवव्यवत असव भवस होत होतव. त्यवचां े ते आदब रवखनू यजिवनवि
ां ी बोलिे, हवर्भवर्, त्यवनां व सोनेरी निीच्यव
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शकटलीतनू खवस जपवनी छोट्यवछोट्यव कपवतून चहव देतवनवची नजवकत... सगळे च अप्रतीि! हवच तो जपवनिधलव ‘टी
सेरीिनी’! सर्ा बोलिे, शर्नोद, गप्पव जपवनी भवषेतल्यव असल्यवने अथा सिजत नव्हतव. पि हवर्भवर् र् हलचवली
पहवयलवही खपू गांित र्वटली.
सकवळी बवगेत आलो तर आज कळ्यव थोड्यव जव्त प्रिविवत उिललेल्यव होत्यव. आतव जशिनीर्र पडिवरे उन्सहवचे
कर्डसे किी झवल्यवचे शदसत होते. बवकीची बवग तिीच आनांदी र् प्रसन्सन होती. हे सगळे पहवत आज दसु ऱ्यव बवगेकडे
जवण्यवसवठी शनघवलो होतो. पि ही बवग कवही आिचे पवय बवहेर पडू देत नव्हती. शकती पहवर्े तेर्ढे थोडेच असे र्वटत
होते. यव सगळ्यव सौंदयवात भर पडवर्ी म्हिनू की कवय त्यव शदर्िी एक जपवनी पद्धतीचव पोिवख के लेले नर्पररिीत
जोडपे बवगेतनू शहडां त आपले ‘शिलनवचे सांकेत्थळ’ फोटोग्रवफरच्यव िदतीने किेऱ्यवत शटपत होते. आम्हवलव त्यविळ
ु े
अगदी खेळण्य़वतील बवहुलवबवहुली र्वटवर्ी अिी लवलचटु ू क जपवनी पोिवखवतली नर्रवनर्री अनपेशितपिे जर्ळून
न्सयवहवळतव आली.
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शदर्सेंशदर्स बवगेचव डौल कवही र्ेगळवच शदसू लवगलव होतव. हॉटेल िधनू खवली पवशहले तर पवांढऱ्यव, गुलवबी
रांगवच्यव फुलवांचव गवशलचव जव्त घट्ट शर्िीचव होत चवललव होतव, फुले खपू प्रिविवत उिलली होती. पढु चे २-३ शदर्सवत
हव गवशलचव पिू ा दवट झवलव र् शजकडे पहवर्े शतकडे फक्त पवांढरव र् गल
ु वबी रांगच शदसवयलव लवगलव. त्यवर्र फुलवांचव िध
खवण्यवसवठी येिवरे पिी र् कीटकही शदसवयलव लवगले. बवगेत उतरून पवशहले तर आकवि नवहीसे होऊन फुलवांची
िेघडांबरी बवगेर्र आच्छवदल्यवसवरखे दृश्य शदसत होते. ५ व्यव शदर्सवनांतर ह्ळूहळू फुलवांचव रांग शर्टवयलव लवगलव,
आकवर लहवनलहवन व्हवयलव लवगलव, पवकळ्यव गळू लवगल्यव. बवगेत तर पवकळ्यवांचव सडव पडवयलव लवगलव. जोरवचव
र्वरव आलव की त्यवबरोबर तरांगत पवकळ्यवांची जी रांगीबेरांगी शिरर्िक
ू शनघे ती अगदी बघत रहवर्ी अिी होती. आशि
आपि त्यवत अर्शचत सवपडलो की अिी ि्त िजव येते की कवय सवांग.ू .. आपल्यव दोन्सही बवजांनू ी थांडगवर र्वरव र्हवत
असतो. त्यवच्यवबरोबर र्हवत येिवऱ्यव नवजक
ू फुलवांच्यव िृदिु ल
ु वयि पवकळ्यव दोन्सही बवजांनू ी आपल्यवलव खेटून
र्वऱ्यविी ियात करत पढु ेपुढे धवर्त असतवत तर आपल्यव पवठीलव शचकटलेल्यव पवकळ्यव गदु गल्ु यव करत असतवत.
सिजव र्वऱ्यवचव झोत आपल्यव सिोरून आडर्व जवत असेल तर खपू छोटीछोटी फुलपवखरे अगदी एकिेकवनां व खेटून
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उडत आहेत असव भवस होतो. टोशकयोिधल्यव ज्यव १० बवगव ‘सवकुरवच्यव’ खवस दिानवसवठी तयवर के लेल्यव आहेत,
त्यवतली ‘शिनवगवर्व गवडान’ शप्रन्सस हॉटेलिधल्यव आिच्यव िक्ु कविवत अगदी सहज पहवतव आली. इतके च नव्हे तर
फुलवांच्यव उिलण्यवपवसून बवगेतले होिवरे सगळे बदल अनभु र्तव आले.
िविसवची थोडक्यवत कधी तृप्ती होत नवही. आिचेही तसेच होते. जपवनिधलव हव सवकुरवचव बहर र्ेगर्ेगळ्यव
शठकविी र्ेगर्ेगळ्यव र्ेळी पिू ापिे फुलतो. तो ‘शिांजक
ू ू शगऑन उद्यवनव’त पिू ात्र्वलव पोहोचल्यवचे कळल्यवर्र आम्ही
ते उद्यवन पहवयलव गेलो. शिांजक
ू ू ्टेिनपवसनू चवलत अगदी ५ शिनीटवांच्यव अांतरवर्रच हे उद्यवन आहे. ‘इडो’ कवलखांडवत
जपवनचे िळ
ू चे रशहर्वसी ‘नवईटो’ कुटुांशबयवांनी त्यवांच्यव पररसरवत ही बवग प्रथि ्र्तःपरु ती, िग आसपवसच्यव
लोकवांच्यवसवठी तयवर के ली. आतव ती शिशन्री ऑफ एन्सव्हवयरन्सिेंटने शर्कशसत करून सर्वंसवठी खल
ु ी के ली. सिु वरे ६०
हेक्टर आकवरिवन असलेली ही प्रचांड िोठी बवग सवधवरि गोल आकवरवत आहे. ३. ५ ते४ शकिी. इतकव शहचव घेर
आहे. बवगेच्यव िधोिध अांदवजे १ शक. िी. चवलले की दसु रे टोक गवठतव येते इतकव िोठव यव उद्यवनवचव पसवरव आहे.
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बवग िें च, इशां ग्लि र् जपवनी अिव तीन भवगवत शर्भवगलेली आहे. प्रत्येक शर्भवग आपआपल्यव देिवची र्ैशिष्ट्ये
दवखर्तो. िें च शर्भवगवत गल
ु वबवच्यव असांख्य जवती पहवयलव शिळतवत, इशां ग्लि शर्भवगवत लवांबचलवांब पसरलेली
शहरव्यवगवर गर्तवची कुरिे तर जपवनी भवगवत लहवनिोठी तळी, त्यवांच्यवर्रचे छोटेिोठे पल
ू , पगोडव पहवयलव शिळतवत.
यव उद्यवनवत अांदवजे २०००० तरी झवडे असतील. यवपैकी नसु ती प्रनु स जवतीची १५०० ते २००० झवडे आहेत. यव
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शिर्वय शहिवलयन सेडसा, सवयप्रस र्ृिही िोठ्यव प्रिविवत आहेत. ट्यशु लप, गल
ु वब तर जवगोजवगी शदसतवत. यव बवगेत
शहरोशहतो यव तैर्वनी रवजकुिवरवलव तैर्वनिधल्यव लोकवांनी प्रेिवने भेट शदलेले तैर्वनी पव्हेशलयनही आहे. यव बवगेच्यव
िधोिध असलेल्यव र्त्यवच्यव दतु फवा चेररब्लॉसि पिू ा बहरवत असलेलव शदसत होतव. दोन्सहीबवजांच्ू यव झवडवांच्यव फवांद्यव
एकिेकवत पिू ा गांतु नू त्यवची यव र्त्यवर्र फुलवांची िनिोहक लवांबलचक छत्ी तयवर झवली होती. पवांढऱ्यव गल
ु वबी
फुलवांच्यव खवली असिवऱ्यव फवांद्यवांर्र टवांगलेले लवल, के िरी रांगवांचे शदर्े र् रांगीबेरांगी पतवकवांच्यव िवळव र्वऱ्यवर्र झोके
घेत सगळ्यव सौंदयवात भरच घवलत होत्यव. त्यव छत्ीखवलून चवलतवनव अांतर कसे सांपले ते कळलेच नवही. यव बवगेत
खपू पूर्ीपवसनू फुलवांच्यव सौंदयवार्र कशर्तव रचण्यवची, त्यवांचे नयनिनोहर शचत् कवढण्यवची, ती शचत्े रांगर्ण्यवची पदध्् त
आहे. आतव यव सगळ्य़वबरोबरच सर्ा कुटुांशबयवांनी एकत् जिनू यव झवडवांखवली एक शदर्स आरविवत िनसोक्त गप्पवटप्पव
करत, खविेशपिे करत घवलर्वयचव हीही कल्पनव रूढ झवली आहे. त्यवसवठी खवनपवन सेर्व पुरशर्िवरी छोटीछोटी
उपहवरगृहहे ी आपलव पसवरव िवांडून बसलेली होती.

53

फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

54

फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

यवनतां र आम्ही गेलो ते ऊएनो (उनो) पवका पहवयलव. ही बवगही
ऊएनो ्टेिनच्यव जर्ळच होती. लोकलिधनू उतरल्यवर्र कोिवलव
‘पवका िध्ये कुिीकडून जवयचे’ हे शर्चवरवर्े लवगलेच नवही. गवडीतून
उतरलेल्यव लोकवांच्यव लोंढ्यविवगोिवग आपि फक्त चवलत रहवयचे की
आपि बवगेतच प्रर्ेि करतो. अगदी गिपतीच्यव शदर्सवतल्यव गदीची
आठर्ि झवली. यव बवगेलव सिु वरे ४०० र्षवंचव जनु व इशतहवस आहे.
एकांदर ८००० झवडवांपैकी सिु वरे ११०० ते १२०० झवडे चेरीब्लॉसिचे
र्ैभर् आपल्यव अांगवखवांद्यवर्र शिरर्िवरी होती. यव झवडवांर्र के िरी,
लवल, शपर्ळे शदर्े र् पतवकवांच्यव िवळव होत्यवच पि जर्ळजर्ळ प्रत्येक
झवडवखवली शनळ्यव, शहरव्यव, शपर्ळ्यव रांगवांची प्लश्टकची तवडपत्ी
नीटसपिे अथां रलेली होती. कुठे कुठे त्यवच्ां यव भोर्ती दोऱ्यव बवधां नू
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पवट्यवही लवर्लेल्यव होत्यव. त्यव अथवात जपवनी भवषेत असल्यवने आम्हवलव कळल्यव नवहीत पि जरव एकदोघे इशां ग्लि
जविकवर हेरल्यवर्र उलगडव झवलव की टोशकयो िधल्यव िोठिोठ्यव कांपन्सयवांनी आपल्यव किाचवऱ्यवांसवठी यव जवगव
रवखीर् के ल्यव आहेत. किाचवऱ्यवांनी त्यवांच्यव कुटूांबीयवांसह शतथे येऊन र्ेळ घवलर्वर्व, िौजिजव करवर्ी, खवर्े, प्यवर्े
यवसवठी ही सोय. फुलवांच्यव पिू ा बहरवचव आनांद उपभोगत गविी गवर्ी, कवव्य रचवर्े, िजव करवर्ी अिी पद्धत जपवनिध्ये
सिु वरे ९व्यव ितकवपवसून चवलत आली आहे. त्यवलव ‘हनविी’ असेही एक नवर् आहे. त्यवचे पवरांपवररक ्र्रूप पवलटून
िौजिजव करिे र् फुलवांच्यव बहरवचव िनसोक्त उपभोग घेिे असे झवले आहे. खरोखरच डोळ्यवांचे पवरिे शफटवर्े असव
एकांदर सगळव िवहोल होतव.
कवही लोक जपवनी पवरांपवररक र्ेषवतही आलेले होते. ते तर यव झवडवखवली शफरतवनव खपू च छवन शदसत होते.
तेर्ढ्यवत जोरवचव र्वरव आलव र् फुलवांच्यव गळलेल्यव पवकळ्यवांचव िॉर्रही अनुभर्तव आलव. थांडगवर र्वरव र् त्यवपेिव
गवर पडलेल्यव पवकळ्यवांचव र्षवार् अांगवर्र गोड शिरशिरी उठर्नू गेलव. थोड्यवच र्ेळवत सयू ा शितीजवकडे झक
ु लव र् यव
बवगेतली सध्ां यवकवळची शदव्यवचां ी िोभवही आम्हवलव पहवयलव शिळवली.
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नतां रच्यव िक्ु कविवत क्योटोिधल्यव ‘इशां परीयल पलेसचव’, प्रशसद्ध ‘शकां कवकुजी’ देर्ळवच्यव आसपवसचव, ओसवकव
िधलव चेररब्लॉसि पवशहलव. रे नबो शब्रज, नदीतली छोटीिी सफर, आसवकुसव देऊळ... सगळीकडे िहरी भवग नसून
फक्त बवगवच बवगव पसरलेल्यव आहेत असव भवस होत होतव. उन्सहवळ्यवचे ्र्वगत अिव प्रसन्सन र्वतवर्रिवत, फुलवांच्यव,
शनसगवाच्यव सवशन्सनदध्् यवत, कुटुांशबयवांबरोबर आनांदवत करण्यवची जपवनी पदध्् त खूपच छवन आहे. शकतीही पवशहलां, शफरलां
तरी डोळ्यवांनव र् किेऱ्यवची तृप्ती न होऊ देिवरव हव चेररब्लॉसिचव बहर पवहून म्हिवर्ेसे र्वटते...
“ले गयव शदल, सवकुरव जपवनकव..... ”
(हा लेख यापर्वू ी ‘मस्त भटकंती २०१५’ या अंकात प्रहसद्ध झाला आहे)
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फ़ ंगापूरचे “ग ंग ी फा चाय”
“जीर्निें एक बवर जवनव शसांगवपरू ” हे गविां अगदी सांर्ेदनविि र्यवत अनेकदव ऐकलां होतां. तेंव्हव शसांगवपूर नवर्वचव
एक देि यव पृथ्र्ीर्र आहे यव पशलकडे कवही शर्िेष भवर्नव िनवत शनिवाि झवली नव्हती. शतथे शचनी लोक जव्त आहेत
इतकीच िवशहती त्यवर्ेळी होती. १९८७ सवली िी शतथे प्रर्वसी म्हिनू गेले होते तेव्हव िलव शसांगवपरू फवरफवर र्ेगळे
र्वटले होते. आम्ही तेव्हव ‘सरांगनू रोड’ ह्यव शिनी भवरतवत उतरलो होतो. ‘ि्ु तवफव सेंटर’ िधली खरे दी, प्रेिशिय
्थळवांनव भेट देिे, ‘कोिलव शर्लवस’िध्ये इडली र्डव खविे र् सरांगनू रोडर्र शहडां िवरे भरपूर भवरतीय पोटभर पहविे...
यविळ
ु े शसांगवपूर हव परदेि नसनू दशिि भवरतवचवच एक छोटवसव शह्सव असवर्व अिी िवझी कल्पनव झवली तर त्यवत
कवही चूक नव्हते. त्यवर्ेळी शसांगवपूरलव जविवऱ्यव सर्ा प्रर्विवांनव जर्ळपवस असेच र्वटत असवर्े. पि त्यवच देिवत
‘शसांगवपरू एअर लवईन्सस’ िधल्यव नोकरीसवठी जेव्हव १९९२सवली रशहर्वसी म्हिनू िक्ु कविवलव गेलो तेव्हव त्यव देिवचे
एकदि र्ेगळे च रूप सिोर आले.
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जगवच्यव नकविवर्रच्यव छोट्यविव शबांदू एर्ढेच ्थवन असिवऱ्यव शसांगवपरू च्यव भिू ीर्र िी जेंव्हव िवझ्यव
नर्ऱ्यवबरोबर उतरले तेंव्हव िवझेही शसांगवपरू बद्दलचे दन्स् यवन एकव शठपक्यवहून जव्त नव्हते. पि शर्िवनवतनू बवहेर
आल्यवपवसनू सर्ात् शदसिवरी शतथली ्र्च्छतव, शि्त, शहरर्ीगवर र्नश्री, तवजी टर्टर्ीत फुले... कवय बघू अन कवय
नको असे होऊन गेल.े जगवच्यव नकविवर्र एकवद्यव शठपक्यव एर्ढव छोटवसव देि शकती शर्शर्धतेने भरलेलव आहे हे शतथे
रवशहल्यवशिर्वय सिजत नवही. त्यव ्र्प्ननगरीतले आिचे पशहले घरटे ‘बेडॉक’ यव गदीने गजबजलेल्यव उपनगरवत होते.
भवरतवतील िांबु वपुरीतून शतकडे गेल्यवर्र बेडॉकसवरख्यव भर बवजवरवत असलेल्यव घरवत िलव खपू च ‘होिली’ र्वटले.
भवरतीय चेहऱ्यवऐां र्जी सगळीकडे शचनी लोक होते, इतकवच कवय तो फरक. बवकी दवदरची पवध्ये चवळ र् आिचव
बेडॉकिधलव ब्लॉक (आपि ज्यवलव सोसवयटी म्हितो त्यवलव शतकडॆ ब्लॉक म्हितवत) सवरखवच. शसांगवपूरलव येईपयंत
िी एकही शचनी िविसू दरू
ु व कधी बशघतलव नव्हतव. त्यविळ
ु े त्यवांच्यव देिवत, त्यवांच्यव िेजवरी रहवण्यवच्यव
ु नसद्ध
कल्पनेनेच िी भवरून गेले होते, िनवतनू खपू उत्सक
ु ही होते. एकव एकव िजल्यवर्र सरळ एकव ओळीत ६ घरे असव चवर
िजल्यवचां व आिचव ब्लॉक बेडॉकच्यव भर बवजवरवत होतव. सर्ा घरवांनव जोडिवरी सिवईक गलरी शतथल्यव जनजीर्नवची
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हळूहळू ओळख करून देण्यवचे कवि चोख पवर पवडत होती. िध्ये िोठव चौक सोडून चवरी बवजांनु व चवर ब्लॉक र् िध्ये
भवजी फळवांचव बवजवर अिी शतथली रचनव होती. त्यवतल्यवच एकव घरवत रवहून आम्ही शतथल्यव लोकवांच्यव रहविीिवनविी
जळ
ु र्नु घेण्यवच्यव प्रयत्न करीत होतो.
आिच्यव ब्लॉकिध्ये बहुतेक सगळे शचनी होते. बेतवच्यव उांचीचे, लहवनखोर चिीचे, गौरर्िीय आजी आजोबव र्
त्यवांचव र्ीकें डलव येिवरव २ र्षवाचव नवतू एर्ढेच लोक िलव येतवजवतव िेजवरच्यव घरवत शदसत. आजोबव खवलच्यव
उपहवरगृहवतून खवद्यपदवथा ने आि करतवनव शदसत र् आजीबवई सवफसफवई करतवनव. ८ शदर्स झवले तरी फक्त
िांदश्ितवपशलकडे आिची गवडी जवईनव. कवरि भवषेचव िोठ्ठव अडसर! ते सगळे फक्त िडेां ररन भवषव बोलिवरे र् िी उत्ति
िरवठी, सफवईदवर शहदां ी (!) र् तोडकांिोडकां इग्रां जी बोलू िकिवरी. आिच्यवत सांभवषि होिवर कसां? पि एकूिच नव्यव
र्वतवर्रिवत र् नव्यव देिवतल्यव रहविीिी जळ
ु र्नू घेण्यवत िी एर्ढी गका होते की, ‘िेजवऱ्यविी कवहीही सांपका करू
िकत नवही’ ही बवब फवरिी िहत्र्वची र्वटलीच नवही. पि एके शदर्िी िवत् िी पवर गोंधळून गेले. झवलां असां की
अचवनक घरवबवहेरच्यव गलरीतनू कवगद जळवल्यवचव र्वस येऊ लवगलव. जोपयंत तो किी होतव तोर्र िी गप्प बसले.
62

फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

पि जिी त्यव र्वसवची तीव्रतव र्वढू लवगली, तसे दवर उघडून बवहेर बघिे आर्श्यक झवले. िेजवरचे आजोबव लवल
रांगवच्यव छोट्यवश्यव िेगडीत पेटते शनखवरे घवलनू त्यवत एकविवगोिवग एक कवगद जवळीत होते. हळूहळू सट्टु ् यव कवगदवांची
जवगव कवगदवांच्यव थप्पीने घेतली. िी बवहेर गेल,े
गलरीच्यव कठड्यवलव टेकून उभी रवशहले तरी
िवझी अशजबवत दखल न घेतव ते आपले कवि
करतच होते. ह्यव गोष्टीचे िलव फवरच नर्ल
र्वटले. सहज कवगदवांर्र नजर गेली तर त्यवर्र
कवही शचत्े र् अिरे छवपलेली शदसली. तेंव्हव
िवत् िनवत थोडी भीती र्वटली. यवपूर्ी कधीही
असे दृश्य पवशहले नव्हते. कवय चवललांय ते
कळे नव, तेंव्हव पटकन आत जवऊन दवर लवर्नू
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बसिेच िवझ्यव हवती होते. पन्सु हव ८-१० शदर्सवांच्यव अांतरवने तोच प्रकवर. दर ८-१० शदर्सवांनी जेंव्हव यवच प्रकवरवची
पनु रवर्ृत्ती व्हवयलव लवगली तेंव्हव िवत् ह्यवांनवही रहवर्ेनव. ऑशफसिधे शचनी सहकवऱ्यवकडे शर्चवरिव के ल्यवर्र कळले
की ती शचनी लोकवांची त्यवांच्यव पर्ू ाजवांसवठी प्रवथानव करण्यवची र् त्यवांनव िोिवच्यव िवगवार्र लवगिवऱ्यव र््तू परु र्ण्यवची
पद्धत आहे. त्यव प्रसांगवने शनिवाि झवलेली उत्सक
ु तव िलव आतव ्र््थ बसू देईनव.
भवषव न कळिवऱ्यव शठकविी र्वचनवलयवत जवऊन िवशहती शिळर्िे हवच एक िवगा. िी त्यवचवच अर्लांब के लव
आशि िवझ्यवपढु े एक नर्ीनच सां्कृ ती उलगडत गेली, तसेच त्यवच्यव आशि आपल्यव सां्कृ ती र् चवलीरीतींिधले सवम्य
सद्ध
ु व. जसजसे शदर्स पढु ेपुढे सरकवयलव लवगले तसतसे दवरवर्र लवर्लेले लवलभडक कवपडवचे तोरि, दवरवच्यव दोन्सही
बवजल
ू व लवर्लेले खोक्यवसवरखे लवल देर्घर, त्यवत जळिवऱ्यव िेिबत्त्यव, उदबत्त्यव, त्यवत ठे र्लेली सांत्ी, के क यव
सगळ्यवबद्दलची भीती किी झवली र् उत्सक
ु तव र्वढली. तोपयंत िवशब्दक भवषेच्यव पशलकडची जी हवर्भवर्वांची र्
हवतर्वऱ्यवांची भवषव असते त्यवत िी बऱ्यवपैकी पवरांगत झवले र् शचनी आजोबव आजींिीही सांपका करून त्यवांच्यव कृ तीची
िवशहती शिळर्वयलव लवगले. त्यवचां ी परदेिी शिकिवरी कन्सयकव थोड्यव शदर्सवांसवठी घरी आली र् शतच्यविी इग्रां जी
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भवषेतून सांभवषि करून िांकव दरू करिे सोपे झवले. िी सवडी नेसनू ( सच्च लॉांन्सग क्लॉथ) न पडतव शदर्सभर र्वर्रते,
घरवतच शदर्सवतनू ३-४ र्ेळव अन्सनपदवथा शिजर्ते, नॉनव्हेज खवत नवही तरी शजर्ांत रवहू िकते यव सद्गिु वांिळ
ु े (!) हळूहळू
िवझव शिरकवर् त्यवांच्यव घरवच्यव आतपयंत झवलव र् त्यवांच्यव चवलीरीती जर्ळून पहवयलव शिळवल्यव. आपल्यव र्
त्यवांच्यव रीतीभवतींतले सवम्य र् फरकही कळू लवगले तिी िजव र्वटवयलव लवगली.
आपल्यवसवरखीच शचनी लोकवांची चवांद्र कवलगिनव आहे. त्यविळ
ु े आपल्यवप्रिविेच त्यवांच्यव कवलगिनेलव इग्रां जी
कवलगिनेबरोबर जळ
ु र्नू घेण्यवसवठी दर तीन र्षवानी एक चवांद्रिवस अशधक घवलवर्व लवगतो. आपल्यव प्रत्येक र्षवालव
र्ेगर्ेगळे नवर् असते. तसेच त्यवांचेही र्षा र्ेगळ्यव नवर्वचे असते. फरक इतकवच की त्यवांच्यव प्रत्येक र्षवालव एके कव
प्रवण्यवचे नवर् शदलेले असते. ती नवर्े १२ र्षवंनी पनु ः येतवत. त्यविळ
ु े दर १२ र्षवंनी ही नवर्वांची सवखळी परत सरू
ु होते.
आपल्यव घरवत देर्घर असतां, त्यवत देर् असतवत, शचनी लोक सद्ध
ु व देर्घरवत देर् िवांडतवत. रोज त्यवांची पूजव करतवत.
आपल्यवसवरखीच तेही पजू ेसवठी फुले र्वपरतवत, फक्त आपि ती देर्वच्यव डोक्यवर्र र्हवतो, ते ती आरवस के ल्यवसवरखी
सिोर िवडां तवत. आपि देर्वसवठी र्वटीत दधू ठे र्तो, ते दधु वऐर्जी पविी र् तवदां ळवपवसनू तयवर के लेली र्वईन ठे र्तवत.
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आपि फळवांचव नैर्ेद्य देर्वलव दवखर्तो, तेही तेच करतवत. आपल्यव दवरवत तुळस र् तळ
ु िीर्ृांदवर्न असते, त्यवांच्यव
दवरवत ते कांु डीत डवशळांबवचे, शलांबवचे, सांत्र्यवचे झवड लवर्तवत. आपि देर्वपढु े र् दवरवबवहेर तळ
ु िीपविी उदबत्ती लवर्तो,
तेही लवर्तवत. फरक इतकवच की आपि एक शकांर्व दोन इतक्यवच उदबत्यव एकवर्ेळी लवर्तो, ते िवत् ७, ९ उदबत्त्यव
एकवर्ेळी पेटर्नू ३ देर्वपढु े, ३ दवरवबवहेर र् १ कांु डीत लवर्तवत. कधीकधी यवपेिवही जव्त सांख्येत उदबत्त्यव लवर्तवत्त.
आपली र् त्यवांची हवत जोडून नि्कवर करण्यवची पद्धत एकच आहे, अगदी सवष्टवांग नि्कवर घवलण्यवची सद्ध
ु व! आपि
शनरवांजन लवर्तो, ते िेिवचे शदर्े पेटर्तवत. आपि शपतृपि पवळतो, शचनी लोकही त्यवांच्यव शपतरवांसवठी चक्क एक
िशहनवभर ‘हग्रां ी घो्ट फे ्टव्हल’ पवळतवत. आपि आपल्यव शपतरवांसवठी नैर्ेद्य घरवबवहेर ठे र्तो र् घरवत जिलेल्यव
नवतेर्वईकवांसिर्ेत प्रसवद घेतो, तसेच तेही नैर्ेद्य तयवर करून बवगेत, घरवबवहेर, र्त्यवर्र ठे र्तवत र् उरलेल्यवचव प्रसवद
सगळे जि घेतवत. पर्ू ी आपल्यवकडे िृत्यपु श्चवत पशहल्यव र्षी िवशसक श्रवद्ध करत, तेही करतवत. आपि दवरवर्र तोरि
लवर्तो तेही लवल कवपडवचे तोरि लवर्तवत, आपल्यवसवरखेच आकविकांदील दवरवबवहेर टवांगवयची त्यवांच्यवकडेही पद्धत
आहे. आपल्यव प्रिविेच त्यवचां ेही र्षाभर िनू फे श्टर्ल, लटना
ां फे श्टर्ल, हग्रां ी घो्ट फे श्टर्ल, ऑटि फे श्टर्ल, श्प्रगां
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फे श्टर्ल अिवांसवरखे सि चवलू असतवत. आपि जसे होळीलव पुरिपोळी, पवडव्यवलव श्रीखांड, सांक्रवांतीलव गळ
ु पोळी
करतो तसे तेही र्ेगर्ेगळे के क, र्ेगर्ेगळ्यव शिठवयव तयवर करतवत. जसजसे शसांगवपूरच्यव र्व्तव्यवतले शदर्स जवत होते,
तिव खपू गितीच्यव गोष्टी कळू लवगल्यव. होतव होतव शचनी नर्र्षवाचे शदर्स जर्ळ येऊ लवगले, अन िळ
ु वतच देखिी
नवर नर्ीन अलांकवरवांनी नटवर्ी त्यव प्रिविे देखिे शसांगवपरू नर्र्षवाच्यव ्र्वगतवसवठी नटवयलव लवगले.
आपल्यवलव ज्यवप्रिविे दसरव झवलव की शदर्वळीचे, खरे दी, खवद्यपदवथा तयवर करण्यवचे र्ेध लवगतवत, तसे शचनी
लोकवांनवही त्यवांच्यव र्षवाचव १२र्व म्हिजे िेर्टचव िशहनव आलव की नर्ीन र्षवाचे र्ेध लवगतवत. १२ व्यव िशहन्सयवच्यव
आठव्यव शदर्सवपवसूनच कवही नव कवही िहत्र्वचे शदर्स सवजरे करिे चवलू होते. िेर्टच्यव िशहन्सयवचव ८ र्व शदर्स
सवांख्यिनु ी बद्ध
ु वच्यव ्िरिवथा तवांदळवची खीर बनर्नू त्यवचव नैर्ेद्य दवखर्नू सवजरव के लव जवतो. त्यव िशहन्सयवच्यव १६
व्यव शदर्िीची एक र्ेगळीच गांित कळवली. सगळ्य़व कांपन्सयवांचे िवलक यव शदर्िी आपवपल्यव किाचवऱ्यवनां व एक
िेजर्वनी देतवत. त्यव जेर्िवसवठी किाचवऱ्यवांनव कवहीही कॉन्सरीब्युिन द्यवयचे नसते. त्यवांच्यव बॉसकडून त्यवांनव ते शदले
जवते. त्यव शदर्िी जेर्िवत िसवलव भरून शिजर्लेली सपां िू ा कोंबडी हव िख्ु य पदवथा असतो. त्य़व कोंबडीचे डोके ज्यव
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किाचवऱ्यवकडे असते त्यवलव नांतर नोकरीर्रून कवढले जवते. शकांबहूनव बॉसलव ज्यव किाचवऱ्यवलव कवढून टवकवयचे
असते त्यवच्यवकडेच कोंबडीचे डोके येईल अिीच व्यर््थव बॉसकडून के ली जवते. त्यविळ
ु े जरी हे जेर्ि फुकटवत
शिळिवरे असले तरी सहसव कवही नव कवही कवरिे दवखर्नू किाचवरी ते टवळत असतवत. बॉसकडे जर त्यव कोंबडीचे
डोके आले तर िवत् सर्ाच र्वचतवत. कवरि बॉसलव कोि शडसशिस करिवर? ही प्रथव फशिलीने चवलर्लेल्यव
कांपन्सयवांिध्ये अजनू ही पवळली जवते. िोठ्यव कांपन्सयवांत िवत् ह्यव जेर्िवत देण्यवत येिवऱ्यव कोंबडीचे फक्त धड असते,
डोके कधीच टेबलवर्र आिले जवत नवही. ही िवशहती र्वचून िोठीच करििक
ू झवली. यवच शदर्िी सांपिू ा प्रदेिवचव
िवलक –भपू ती- असिवऱ्यव देर्वलव खूि ठे र्ण्यवसवठी त्यवलवही र्वईन, के क र् कोंबडीचव नैर्ेद्य दवखर्लव जवतो. इतर
देर्वांपेिव हव देर् सर्ा लोकवांच्यव जव्त जर्ळ असतो. तो खषू झवलव तर तो आपली भरभरवट करे ल, सांपत्ती देईल असव
शचनी लोकवांचव शर्श्ववस आहे. र्त्यवत जवगोजवगी यव देर्वचे छोट्यवश्यव देव्हवऱ्यवत पतु ळे शदसतवत.
१२व्यव िशहन्सयवच्यव २४ व्यव शदर्सवचीही एक िहत्र्वची प्रथव आहे. र्षाभर कवि करून ‘शकचन गॉड’ (आपली
अन्सनपिू वादेर्ी) खपू दितो. आपि अन्सनपिू ेलव कधीच सट्टु ी देत नवही र्व रजेर्र पवठर्त नवही. पि शचनी लोकवचां ी पद्धत
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र्ेगळी शदसली. त्यवांच्यव ्र्यांपवकवच्यव ओट्यविवगच्यव शभांतीर्रती एकव छोट्यवश्यव अल्तवर िध्ये ‘शकचन गॉड’चे शचत्
लवर्लेले असते. त्यवच्यवपुढे तवांब्यवच्यव बिीत त्यवच्यवसवठी तवांदळवचव के क, खीर, पविी र्गैरेचव नैर्ेद्य ठे र्ण्यवची
त्यवांची प्रथव आहे. १२ व्यव िशहन्सयवच्यव २४ व्यव शदर्िी हव ‘शकचन गॉड’ ्र्गवातल्यव िोठ्यव देर्वकडे जविवर असतो.
यव शदर्िी ते ‘शकचन गॉड’सवठी के क, भवतवची खीर, तवांदळवपवसून बनर्लेली र्वईन, खजरू अिव बऱ्यवच गोड गोष्टींचव
नैर्ेद्य दवखर्तवत. यव सर्ा पदवथवात खपू शचकटपिव येईल अिवप्रकवरे ते बनर्ले जवतवत. हव नैर्ेद्य खवऊन ‘शकचन गॉड’
्र्गवात त्यवच्यव सप्रु ीि देर्वलव भेटवयलव जविवर असतो. त्यविळ
ु े त्यवने बरे च गोड, शचकट पदवथा खवल्ले तर त्यवचे तोंड
बांद रवहील र् तो िोठ्यव देर्वजर्ळ हव नैर्ेद्य देिवऱ्यव लोकवांबद्दल फक्त चवांगलेच र् गोडगोड बोलेल अिी शचनी लोकवांची
सिजतू आहे. त्यविळ
ु े ‘िोठव देर्’ खषु होऊन येिवऱ्यव र्षवात सख
ु , सांपत्ती देईल य़वसवठी हे सगळे प्रयत्न. (आपि तरी
यव पेिव दसु री िवगिी देर्वजर्ळ कवय करतो?) ्र्गालोकी गेलेलव हव ‘शकचन गॉड’ नर्ीन र्षवाच्यव आदल्यव
शदर्सवपवसनू पढु च्यव १५ शदर्सवत कधीही परत येऊ िकतो. हव त्यवचव ्र्गवात जवण्यवयेण्यवचव प्रर्वस बरवच लवांबचव र्
िोठव असतो. त्यवलव जवतवनव पष्ट्ु कळ खवद्यपदवथा, र्वटेत शर्श्रवतां ी घेण्यवसवठी अल्तवर, त्यवच्यव रोजच्यव उपयोगवच्यव
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र््तचांू ी गरज लवगिवर असते. ते त्यवच्यवपयंत पोहोचर्ण्यवचव शचनी लोकवांचव िवगा म्हिजे यव सगळ्यवची शचत्े छवपलेले
कवगद जवळिे. त्यविळ
ु े त्यवच्यव प्रशतिेबरोबर त्यवचे जनु े र्षाभर र्वपरलेले अल्तवर, हट, कपडे, कवठी, बटू अिव गोष्टींची
शचत्े छवपलेले कवगदही जवळले जवतवत. नर्ीन र्षवाच्यव आदल्यव शदर्िीच्यव सांध्यवकवळीच यव ‘शकचन गॉडची’ नर्ीन
प्रशतिव, नर्ीन अल्तवर आिनू ते योग्य त्यव शठकविी शर्रवशजत के ले जवते. तो के व्हवही परत आलव तरी नर्र्षवाच्यव
आदल्यव शदर्िीचव “बडव खवनव” त्यवच्यव उपश्थतीतच बनर्लव जविवर असतो.
१२ व्यव िशहन्सयवच्यव २५-२६ व्यव शदर्िीच म्हिजे शकचनगॉडची पवठर्िी के ल्यवच्यव दसु ऱ्यव शदर्िीच घरवच्यव
्र्च्छतेलव सरू
ु र्वत करतवत. घरवचव कवनवकोपरव अगदी धर्ु नू कवढतवत. िवगच्यव र्षवातल्यव सगळ्यव र्वईट घटनव,
र्वईट गोष्टी के रकचऱ्यवबरोबर घरवबवहेर फे कल्यव जवव्यवत यव इच्छे ने अगदी लिपर्ू ाक ्र्च्छतव करतवत. घरवर्रची
इडवशपडव बवहेर जवण्यवसवठी ्र्च्छतव करतवनव बवांबच्ू यव पवनवांपवसनू बनर्लेल्यव के रसिु ीचव उपयोग के लव जवतो. लहवन
िल
ु वांपवसनू िोठ्यवांपयंत सगळे ह्यव कविवत उत्सवहवने भवग घेतवत. २-३ शदर्सवत सगळी ्र्च्छतव पिू ा होते र् नर्र्षवाची
तयवरी सरू
ु होते.
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तयवरीलव सरू
ु र्वत करवयची म्हिजे खरे दी अपररहवयाच. शसांगवपरू हे िळ
ु वतच खरे दीचे िोठे शठकवि. अप्रशति
सजवर्ट, रोषविवई के लेली दक
ु वने आपलव पसवरव अशभिवनवने शिरर्त ग्रवहकवांनव आकशषात करत असतवत. र्ेगर्ेगळ्यव
दक
ु वनवांिध्ये र्ेगर्ेगळ्यव र््तांर्ू र सेल लवगतवत. १ र््तू घेतली तर दसु री कधीकधी शतसरीही फुकट शिळते. अगदी
र्ेडवर्नू जवयलव होतां. सांपिू ा शसांगवपरू खरे दीसवठी र्त्यवर्र उतरल्यवसवरखे र्वटते. कपडे, घरगतु ी र््त,ू खेळिी, िोभेच्यव
र््त,ू फुले, फळे यवांची भरपरू खरे दी के ली जवते. सेलिध्ये र्वचलेल्यव पैिवांिळ
ु े र् के लेल्यव भरपरू खरे दीिुळे सगळीकडे
अगदी आनांदीआनांद असतो. शसांगवपरू िध्ये तसव रोजच पवऊस पडतो, त्यविुळे झवडे, पवने, फुले कवयि टर्टर्ीत
असतवत. नर्र्षा जवनेर्वरी–फे ब्रर्ु वरीिध्ये सवजरे के ले जवते. त्यवांच्यव शदनशिाकेतील १२ व्यव िशहन्सयवचव िेर्टचव शदर्स
म्हिजे अिवर््येची रवत् ही िभु र् कुटुांबवतील सर्वंनी एकशत्तपिे सवजरी करण्यवची ‘री-यशु नयन इव्ह’ असते. त्यवर्ेळी
सर्ात् फुलवांचव बहर असतो. नर्र्षवासवठी शर्िेषकरून चेररब्लॉसिच्यव फवांद्यव घर सि
ु ोशभत करण्यवसवठी र्वपरतवत.
त्यवही यव शदर्सवत िबु लक प्रिविवत उपलब्ध असतवत. चौकवचौकवत नर्र्षवा शनशित्तवने डेकोरे िन के लेले असते.
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जोडीलव सरु े ल आर्वजवत “गॉांग सी फव चवय” हे सर्वंनव िुभेच्छव देिवरे गविे दिु दिु त असते. सांपिू ा शसांगवपरू सरु े ख,
सरु े ल, प्रसन्सन अिव र्वतवर्रिवने भवरल्यवसवरखे होते.
घरवची ्र्च्छतव झवल्य़वर्र घरच्यव िशहलव नर्ीन र्षवाच्य़व आदल्यव शदर्िीच्यव जेर्िवच्यव तयवरीलव लवगतवत.
त्यव जेर्िवसवठी बवहेरगवर्ी गेलेली िविसे िद्दु वि घरी परतत्तवत. जेर्िवचे खपू पदवथा तयवर करतवत. हे पदवथा तयवर
करतवनव सर्वंनी खवऊन झवल्यवर्र सद्ध
ु व भरपरू प्रिविवत उरवर्ेत, किीत किी नर्र्षवाची न्सयवहवरी तरी आदल्यव
शदर्िीच्यव उरलेल्यव पदवथवातनू च झवली पवशहजे असव गृहीिींचव कटवि असतो. म्हिजे यव घरवत सरप्लस अन्सन शिजू
िकते, कुठलीही कितरतव नवही, सबु त्तव आहे, जे शिळते त्यवत व्यर्श्थत परु र्नू त्यव घरवतली गृशहिी टवपशटपीने घर
चवलर्ते हे देर्वलव कळे ल र् तो खि
ू होऊन भरपूर देईल असव सिज आहे. असे भ्ररपरू पदवथा बनर्िे हे खपू कष्टवचे
कवि आहे, शर्िेषतः तवांदळवपवसनू बनर्लेले गोड र् थोडेसे खवरट चर्ीचे के क बनर्िे हे एक कौिल्यवचे र् र्ेळ खविवरे
कवि असते. २-४ शदर्स अगोदरच हे के क बनर्ण्यवचे कवि सरू
ु असते. के क तयवर होतवनव जे शर्शिष्ठ सवचे र्वपरतवत
त्यविळ
ु े त्यव के कर्रती नर्ीन र्षवाच्यव भरभरवटीच्यव, प्रसन्सन्सतेच्यव, सबु त्तेच्यव शचन्सहवच्ां यव खिु व उिटतवत. त्यव के कलव
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‘नीआन गवओ’ र् ‘फव गवओ’ असे म्हितवत. हे के क यव
शदर्िी देर्वलव अपाि करून खवल्ले तर येिवऱ्यव र्षवात आपली
भरभरवट होईल अिी सिजतू आहे. यव शिर्वय िभु ेच्छव
देण्य़वसवठी येिवऱ्यव पवहुण्य़वांसवठी भवजलेले शचांचोके , कवज,ू
बदवि, बेदविे, िेंगदविे, भोपळ्यवच्यव, पवईनच्यव, सूयाफुलवांच्यव
शबयव, उकडलेल्यव भईु िगु वच्यव िेंगव र्गैरेंनी भरलेलव अष्टकोनी
शकांर्व गोल रे तयवर करतवत. घरवतभरपरू सांत्ी आिनू ठे र्तवत.
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िभु ेच्छवांबरोबरच प्रत्येकवलव २-२ सांत्ी देण्यवची पद्धत आहे. आपिही कोिवच्यव घरी गेलो तर सांत्ी नेण्यवची पद्धत
आहे. किळे , गल
ु वब, िेर्ांती अिी फुलेही नेतवत. ‘अांग पवऊ’ म्हण्जे लहवन व्यक्तीलव भेट देण्यवसवठी लवल रांगवर्र
सोनेरी अिरवत िुभेच्छव शलशहलेली पवकीटे र् त्यवत घवलण्यवसवठी नव्यवकोऱ्यव नोटवही आिनू ठे र्तवत.
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परू
ु ष त्यवर्ेळी घर सजवर्ट करण्यवत िग्न असतवत.
घरभर लवल कवगदवर्र लकी पो्टसा लवर्ली जवतवत. िख्ु य
दरर्वज्यवच्यव चौकटीर्र िुभ अिरे शलशहलेले लवल रांगवचे
कवपड लवर्तवत. कुटुांबवच्यव भरभरवटीसवठी लवल र्ेल्व्हेटचे
सोनेरी अिरवने िुभेच्छव शलशहलेले कवगदही सगळीकडे
लवर्तवत. दरर्वज्यवच्यव बवहेर डवव्यव बवजल
ू व नर्ीन
आिलेले ्र्गवातील िख्ु य देर् ‘गॉड ऑफ हेर्न’ चे अल्तवर
लवर्तवत. र् उजव्यव बवजल
ू व त्यवचेच छोटे अल्तवर लवर्तवत. बऱ्यवच घरवांिध्ये दवरवबवहेर दोन्सही बवजांनू व अखांड उस
लवर्ण्यवची र् लवल आकविकांशदल टवांगण्यवची पद्धत आहे. घरवच्यव िख्ु य़ हॉलिध्ये आपल्यव देर्घरवसवरखे शचनी
देर्घर िवांडतवत. देर्घर लवल रांगवचे, लवकडी असते. हे देर्घर म्हिजे घरवतली ‘श्पररच्यअ
ु ल टब्लेट’ असते. सवयप्रस
शकांर्व पवईनच्यव लवल रांगवच्यव फळीर्र सोनेरी अिरवत पर्ू ाजवचां ी नवर्े, जन्सि िृत्यच्ू यव तवरखव शलहून ही टब्लेट तयवर
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करतवत. ती एकव आयतवकृ ती पवटवर्र उभी ठे र्तवत. त्यव उभ्यव फळीच्यव पढु े कडेर्र २-३ िल
ु े असलेली व्यक्ती
(सांततीच्यव सौख्यवसवठी) , िध्यभवगी यि शिळण्यवसवठी पतवकव घेतलेली व्यक्ती र् दीघायष्ट्ु यवसवठी एकव हवतवत कवठी
र् दसु ऱ्यव हवतवत पीच घेतलेली प्रसन्सन िद्रु चे ी व्यक्ती असे पोसेलीनचे तीन पतु ळे िवांडतवत. यवच देर्घरवत नैर्ेद्यवसवठी
तवांदळवचव के क, तवांदळवची र्वईन, पविी र्गैरेही ठे र्तवत. त्यवांच्यवकडे अननस र् त्यवचे फूलही देर्वपढु े ठे र्ण्यवची रीत
आहे. जर ते देर् बदलवयचे असतील तर ते कसे बदलवयचे, त्यवची अल्तवर िधली शदिव, ते कोिी बसर्वयचे, कुठल्यव
शदिेकडे तोंड करून आिवयचे, यवचीही एक शर्शिष्ट पद्धत र् अनक्र
ु ि आहे. तो ते अगदी कटविवने पवळतवत.
ही सर्ा तयवरी होईपयंत नर्र्षवाच्यव आधीची सांध्यवकवळ होते र् सर्वंची नर्े कपडे, दवशगने घवलनू नटून तयवर
होण्यवची एकच लगबग उडते. त्यव कुटुांबवतील सर्वात िोठ्यव व्यक्ती ज्यव घरी रहवत असतील त्यव घरी सगळे जितवत.
आज कुटुांबवतील िक्य असतील तेर्ढेजि एकत् जेर्िवसवठी जििवर असतवत. िोठ्ठ्यव िविसवांसवठी हव अत्यांत
आनांदवचव शदर्स असतो. सर्ाजि जिल्यवर्र एकिेकवांनव िभु ेच्छव देिे, खजरू , र्ेगर्ेगळ्यव शबयव खवऊ घवलिे हव
कवयाक्रि सरू
ु होतो. िग के लेले सर्ा पदवथा टेबलवर्र िवडां ू न सर्वंसवठी भरभरवटीची, दीघवायष्ट्ु यवची प्रवथानव करतवत. िभु
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िब्द र्वपरून ‘यू िेंग’ हव िहत्र्वचव शर्धी सर्ाजि शिळून पवर पवडतवत. ‘यू िेंग’ म्हिजे एकव िोठ्यव थवळीत शकसलेलव
कच्चव िवसव, शकसलेले गवजर, बवरीक शचरलेलव िळ
ु व, कोबी र्गैरे भवज्यव, दवण्यवचे अधार्ट कुटलेले कूट, शिरी पवर्डर,
िसवले, पविचे तक
ु डे, तेल र्गैरे एकत् करून तोंडवने िुभेच्छव उच्चवरत चॉपश्टक्सने हर्ेत टॉस करिे. शजतके उांच टॉस
करतव येईल तेर्ढी जव्त भरभरवट नर्ीन र्षवात होिवर. जेर्िवच्यवर्ेळी इतर पदवथवंबरोबरच नर्र्षवाचव ‘नीआन गवओ’
म्हिजे नर्ीन र्षवासवठी के लेलव के क र् ‘फव गवओ’ हव प्रॉ्पेरीटीसवठी के लेलव के क खवऊन सर्ाजि िेजर्वनीचव
आ्र्वद घेतवत. त्यव रवत्ी १२ र्वजनू गेल्यवर्र परत एकिेकवांनव िुभेच्छव शदल्यवखेरीज कोिीही झोपवयलव जवत नवही.
घरवबवहेर लहवनवांबरोबर िोठ्यवांनी के लेली आशतषबवजीही अगदी बघण्यवजोगी असते. भरपूर िोभेची दवरू उडर्तवत,
िोठिोठ्यव िेिबत्त्यव पेटर्तवत, उदबत्त्यव जवळतवत. अगदी लहवन िल
ु वांनवही रवत्ी १२ र्वजेपयंत जवगे ठे र्ण्यवचव प्रयत्न
के लव जवतो. असे जवगे रहवण्यवने आयिु ायवादव र्वढते असे सिजतवत. रवत्ी १२ नांतर नर्र्षा चवलू होते. लहवनवांपवसनू
सरू
ु र्वत करून नवत्यवच्यव र् र्यवच्यव चढत्यव क्रिवने जिलेले सगळे क्रिवक्रिवने घरवतील र्य्कर व्यक्तींच्यव पढु े
गडु घ्यवर्र बसनू त्यवनां व खजरू शकांर्व सपू र्व चहव देतवत. िोठी िविसे त्यव बदल्यवत लहवनवांनव ‘अगां पवऊ’ची पैसे
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घवतलेली पवशकटे देतवत. कोिी र्ेगर्ेगळ्य़व देर्ळवत जवऊन देर्वपढु े उदबत्त्यव लवऊन त्यवचे आिीर्वाद िवगतवत.
अपिब्द बोलवयचे टवळिे, दसु ऱ्यवांनव कवत्ी सुरी यव सवरख्यव धवरदवर र््तू भेट देिे टवळिे अिव बऱ्यवच गोष्टी आर्जानू
पवळल्यव जवतवत. नर्ीन र्षवाच्यव िहत्र्वच्यव यव शदर्सवत के स कवपिे अिभु िवनतवत. री-यशु नयनच्यव जेर्िवसवठी लग्न
झवलेल्यव िल
ु ी आपवपल्यव सवसरच्यव घरी जवतवत. दसु ऱ्यव शदर्िी िल
ु ी त्यवांच्यव नर्ऱ्यविल
ु वांसह आईर्शडलवांनव
भेटवयलव जवतवत. नर्र्षवाच्यव पढु चे पांधरव शदर्स तरी हव भेटीगवठींचव र् िभु ेच्छव देण्यवचव कवयाक्रि चवलतो. १५ व्यव
रवत्ी सर्ात् र्ेगर्ेगळ्यव आकवरवचे रांगीबेरांगी आकविकांदील टवांगून नर्र्षवाच्यव ्र्वगत सिवरांभवची सवांगतव होते. २१,
२२, २३व्यव शदर्िी हवक्कव, हॉकीयन्सस, कटां ोनीज, तवओ र् हवयनीज ह्यव पांथवांचे र्ेगर्ेगळे देर् िहरवत फे रफटकव
करवयलव शनघतवत. यव शिरर्िक
ू ीत र्ेगर्ेगळे ग्रपु नवच करत आपवपली कलव दवखर्तवत. यव शिरर्िक
ू ीलव ‘शचांगे
प्रोसेिन’ म्हितवत. शसांगवपूरिध्ये आतव ही शिरर्िक
ू ऑचाडा रोडर्र सवदर के ली जवते. र्ेगर्ेगळ्यव देिवचे लोकही
आपवपल्यव देिवतील र्ैशिष्ठ्यपिू ा कलव यव शिरर्िक
ू ीत सवदर करतवत. िी कधीच ही शिरर्िक
ू पहवण्यवची सांधी
चक
ु र्ली नवही.
79

फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

80

फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

यव नर्र्षा सवजरे करण्यवच्यव पदध्् तीिध्ये आतव कवळवप्रिविे
र् प्रदेिवप्रिविे बदल झवले आहेत. तरीही त्यवतलव, आनांद,
अपेिव, उत्सवह यवत जरवसवही फरक पडलेलव नवही. शसांगवपरू च्यव
१८ र्षवंच्यव र्व्तव्यवत यव नर्र्षवाच्यव ्र्वगतवत जव्तीत जव्त
भवग घेण्यवचव आिचव प्रयत्न असवयचव. शसांगवपूरच्यव चवयनव
टवऊन यव भवगवत यव शदर्सवत खवद्यपदवथवंचव, शचनी र््तांचू व,
शचनी िुभशचन्सहवांचव बवजवर फुललेलव असतो. चेररब्लॉसिच्यव
कळ्यव असिवऱ्यव कवड्यव, किळे , िेर्ांती सवरखी फुले बवजवरवत आपली र्वट पहवत असतवत. जवगोजवगी बद्ध
ु वची
र्ेगर्ेगळी रूपे, ज्यव प्रवण्यवचे र्षा असेल त्यवचे पतु ळे , प्रशतकृ ती, कवगदवर्रची शचत्े शर्क्रीसवठी तयवर असतवत. र्त्यवत,
चौकवत, िोकळ्यव जवगेत, दक
ु वनवत यव प्रवण्यवांनव िहत्र्वचे ्थवन शिळते. र्ेगर्ेगळ्यव शठकविी शचनी ऑपेरव सवदर होत
असतवत. आपल्यवलव भवषव अशजबवत कळत नसली तरी ऑपेरवचव आनदां आपि िनवपवसनू घेऊ िकतो इतकव हव
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ऑपेरव सवदर करिवऱ्यव कलवकवरवांचव अशभनय सिथा असतो. लवयन डवन्सस र् ड्रगन डवन्सस सवदर होतवनव पहविे हव एक
रोिहषाक अनभु र् आहे. िविसवांनी र् र््तांनू ी गजबजलेल्यव चवयनव टवऊनिध्ये नर्र्षवाच्यव रवत्ी शफरण्य़वची िजव कवही
औरच. अगदी पण्ु यवतल्यव गिपतींच्यव शदर्सवांची आठर्ि येते. सरकवरी, शनिसरकवरी, खवजगी व्यवपवर उद्योगवांनव २
शदर्स सट्टु ी असतेच पि िोठिोठ्यव िॉपींग िॉल्सलवही यव सिवची २ शदर्स सुट्टी असते. यव सट्टु ीच्यव शदर्सवत शचनी
लोकवांचव आर्डतव खेळ ‘िवजॉांग’ घरवघरवत रांगतो. शर्िेषतः ज्येष्ठ िांडळी यव खेळवत शर्िेष रस घेतवत. यव खेळवत
लोकवांनव रवत्रवत् तल्लीन झवलेले पहवण्यवतसद्ध
ु व खपू आनांद असतो. शसांगवपूरिध्ये र्षाभर अनेक सि सवजरे के ले जवतवत.
पि हव नर्र्षवाचव सि सर्ा सिवांचव रवजव र्वटतो. तो सि नयनरम्य तर आहेच पि जोडीलव तो ‘गॉांग सी फव चवय’ च्यव
सरु े ल धनू िळ
ु े सरु े लही आहे. शचनी नर्र्षवाची िोभव चीनिध्ये यव पेिव नक्कीच जव्त असेल पि शसंगवपूर हे तसे अगदी
छोटे र् सगळीकडे शफरवयलव सोपे असल्यवने सगळीकडची रोषिवई, सजवर्ट पहवतव येते र् िजव अनभु र्तव येते. सांपिू ा
िहर नव्हे तर सांपिू ा देि नटलेलव पहवयचव असेल तर शचनी नर्र्षवाच्यव सिवच्यव शदर्सवत नक्की शसांगवपरू लव जवर्ां!
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अनाफ़िका बोरकर यांची यापवु ीची दोन पस्ु तके
कव्हरवर फ़ललक करताच उघडतील.
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त्या ंदु र यात्े ाठी
www.esahity.com वर िहाराष्ट्र, भारत व जग प्रवा ाची अफ़तशय ंदु र प्रवा वणणनं आहेत.
तिु च्याआिच्या ारख्या लोकांनी आपापले प्रवा अनभु व शब्द आफ़ण छायाफ़चत्ांतनू िांडले आफ़ण
पाठवले. ई ाफ़हत्यच्या टीिने त्याची जावट वगैरे करून त्यानं ा पस्ु तकरूप फ़दल.ं अशी शंभराहून
अफ़िक पस्ु तकं आता ई ाफ़हत्यवर आहेत. आफ़ण ही ंख्या काही हजारांत जाईल याची आम्हाला
खात्ी आहे. कारण…
कारण आपण फ़लहीणार आहात. आपण फ़जथे फ़जथे फ़िरायला जाल फ़तथले िोटो व वणणनं पाठवा.
आपण फ़जथे रहाता त्या परर रातील फ़ठकाणांचे िोटो व िाफ़हती पाठवा. ते प्रफ़ द्ध पयणटनस्थळ अ ेल
84

फ़िनलंड-जपान-फ़ ंगापूर

अनाफ़िका बोरकर

वा न ेल. तम्ु हाला ते स्थळ आवडलं ना? िग फ़लहा. पाठवा. अलंकाररक भाषेची फ़चंता करू नका.
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