भारतापेक्षा वेगळा व्हिएतनाम
पहिल्या हिवशी पाहिले िोते तसेच, िनोईमधल्या िु सऱ्या हिवशीिी गजबजलेल्या रस्त्यावर फुटपाथवर
खुची टाकून केशकततन करणारे हफरते न्िावी हिसले.जवळच्या भिंतीवर आरसा लटकवलेला आहण
आजूबाजूची गिी वजा करून मन लावून एका आजोबाचे केस कापणारा एकाग्र न्िावी. नंतर
सायगाव(िो हचहमन्ि हसटी) मधे मात्र असे न्िावी हिसले नािीत. िु चाकी वरून तर काय काय वािू न
जाताना हिसलं. अख्खख्खया डुकराचं कलेवर,भकवा भपजऱ्यातलं डुक्कर,बिकं,कोंबड्या,पक्षी,िोन्िी बाजूला
बांधलेल्या मोठ्या हपपांत मासे भकवा इतर सामान,गाद्या हगद्या आहण असंख्खय प्रकार. तसंच आईबाप
आहण मधे एक मूल उिंं अशी िंारतातल्या सारखी िु चाकीवरची कुटुंबिी हिसली. पहिल्या हिवशी
कल्पना केली िोती तशी िनोईतली टूहरस्तटी हिकाणं अगिी स्तवच्छ नीटनेटकी. इतर आहशयाई
िे शांसारखे िे लोकिी मुळातले सुपारी-तंबाखू खाणाऱ्यातले. तसे ते मात्र हिसले नािीत फारसे. पूवीच्या
तैवानात आहण आताच्या मलेहशया,थायलंड, कंबोहडया इथे हिसले िोते.तसे असते तर रस्यावर थुंकण
हिसलं असतं का? का इतर हशस्ततीबरोबर ्याचीिी हशस्तत या लोकांनी नव्यानं अंग बाणवलेली असती?
असे प्रश्न पडले. ्या बद्दल हवचारलं तर गाईड म्िणाला "आमच्याकडे तंबाखू खाण्याची फारशी पद्धत
नव्िती.आता सुपारी फक्त छोट्या छोट्या गावाकडचे लोक हवशेषतः बायका खातात. शिरातच मोिे
झालेले लोक नािी खात." यांच्याकडे पान-सुपारी-तंबाखूची जागा आधुहनक गुटख्खयानं घेतलेली नािीये
म्िणूनच िे अशी स्तवच्छता राखणं सोपं गेलंय.नािी तर काय रस्तते ,कोपरे लाल केलेच असते. असा
आपला कुचकट हवचार आलाच.

पहिल्या हिवशीच्या अनुिंवातच ग्रि करून घेऊ नये िे लक्षात आलं कारण काल पाहिलेली कचऱ्याची
छोटी छोटी हिगळं संध्याकाळी कचरा वािु न नेणाऱ्यांसािी केलेली असावी असं लक्षात आलं.हिवसातून
िोन वेळा रस्तते झाडतात इथे.तसे कमतचारीिी हिसले. एकूण िनोई आवडलंच. फ्रेंचांनी
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आखलेला,बांधलेला फ्रेच पहरसरच नािी तर ्या आधी आहण नंतर स्तथाहनक लोकांनी आखलेला
बांधलेला कािी पहरसरिी रम्य वाटला.गजबजलेला,हगचहमड,लिान गल्ल्यांचािी कािी पहरसर
िोताच.पण बऱ्यापैकी स्तवच्छ.

अथातच पूवीच्या िनोईचं हचत्र यापेक्षा
वेगळं

िोतं.इतका नेटकेपणा आहण

स्तवच्छता नव््ती. या बद्दलिी आधी
वाचलेलं िोतंच. िे तळयांचं शिर. कािी
नैसर्गगक कािी गरजेप्रमाणे माणसांनी
तयार

केलेली.

गिीच्या

िंागातिी

राखलेले वृक्ष.इवल्या इवल्या आहण
बंगलेवजा िोन्िी प्रकारच्या घराघरात लावलेली झाडं . हिरवंच शिर. शिराच्या मध्य िंागातलं हवस्ततीणत
'िोन हकएम' तळं आहण ्यातल्या बेटावरचं िे ऊळ पाहिलं.या तळयािंोवती आहण िे वळात स्तथाहनक आहण
पयतटकांचा

राबता

सतत

असतो.

कोल्िापूरातल्या सारखा िा इथला
रंकाळा

म्िणाना

सारसबाग.पण
अगिी

भकवा

पुण्यातली

तळयाची

स्तवच्छता

आश्चयतकारक.

कुिल्यािी

प्रकारची घाण तरंगताना हिसली नािी.
आपल्या सारखाच एक िे श पण अहधक
पोळलेला जर िे करू शकतो तर आपण
का करू शकत नािी अशी खंत वाटली.

या िे शाने खूप सारी युद्धं अनुिंवली आिे त.खूप पूवी

आपापसात आहिवासी टोळाा्यांची मग मंगोहलया,चीन,फ्रेंच यांची चढाई आहण कबजा ्यातून सुटका,
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नंतर अलीकडचं फार िंयानक आहण सवतनाशाच्या उं बरठ्यावर नेणारं अमे हरकनांशी. अगिी घराघराला
बॉम्ब शेल्टर करावा लागण्याइतकं. िो हच हमन्िच्या सु रवातीच्या काळात थोडी स्तवस्तथता तीिी उत्तर
िंागात.उत्तरे त रहशयाचा प्रिंाव. िहक्षणेत अमे हरकेचा. १९७५ पयंत चाललेली उलथापालथ. स्तवस्तथता
शोधण्याची धडपड, अिंाव आहण जगण्याशीच जुळवून घेणं असं सगळं . पण ्या मानानं खूपच हवकास
झालेला हिसतो आपल्या तुलनेत.तो हशस्ततीच्या रूपानं अहधकच िसला.

रस्त्यावर िु चाकींची गिी पण रििारीचे हनयम पाळणारे लोक.खूप गिी असूनिी िॉनतचा िंहडमार
नािी. झेब्रा क्रॉभसगशी थांबलेली वािनं. पािचाऱ्यांना अग्रक्रम. कुिूनिी रस्तता ओलांडायची मुिंा
असावी असं वाटण्याइतकी. कारण
शिरात वािनांचा वेग ४० च्या आत.
काल रस्त्यावर कचरा हिसला िोता
बऱ्यापैकी पण एक लक्षात आलं की रस्तते
हिवसात िोन वेळा झाडले
जातात.रस्त्यावर खाण्याहपण्याचे पिाथत
हवकणाऱ्यांची संख्खया सगळीकडे च खूप
पण ्यामानानं कचरा फारच
कमी,अगिी बाजार िंागातिी. पुण्यातल्या बोिरी आळी,बुधवार-रहववार पेिेतल्या सारखी एकेक गल्ली
एकेका प्रकारची हवक्री करणारी.

आधुहनक कपडे ,पारंपहरक कपडे ,अंततवस्तत्रं, बूट-चपला,चष्मे -गॉगल,हशलाईसजावटीचेसामान,स्तटे शनरी,बॅगा-हपशव्या,फुलं,फळं ,िंाज्या,बॉनसाय,पेट्स,फर्गनचर अशा सगळया
गल्ल्या नजरे खालून गेल्या.खूप आपल्या सारखं वाटणारं पण नव्या हशस्ततीचा,ऑगतनायझेशनचा
पोशाख ल्यायलेलं.
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एथहनहसटी म्युहझयम पाहिल्यावर
तर आपण आपल्या डायव्िर्गसटाचा
अहतच गवगवा करतो असं वाटलं.
इथेिी प्रचंड डायव्िर्गसटी आिे .
हिसायला माणसं सारखी वाटत
असली

तरी

्याचं

सांस्तकृहतक

वेगळे पण ते जपतात. तसा सगळा
इंडोचायनाचा पहरसर सांस्तकृहतक
साम्य राखणारा आिे तरीिी जमाती जमातींचे फरक िंाषेसहित आिे तच. आता राजकीय िृष्ट्या
वेगळया असलेल्या शेजारी िे शांतून िंटकत येऊन इथे स्तथाहयक झालेल्या असंख्खय जमाती आहण अनेक
धमत असं वैहवध्य. िे शात एकपक्षीय आहण समाजवािी राजकारण असल्यानं जमातींचं,धार्गमक
राजकारण फारसं िोत नािी असं कळलं. बुध्ध्िस्तट ध्व्िएत लोकं बिु संख्खयेनं आिे त आहण इतर आहिवासी
जमाती,ताओ,कन््युहशअन िे िी बरे च आिे त. मुसलमान,भििू मात्र अगिी अल्पसंख्खय.कॅथॉहलक अल्प
असले तरी चचतच्या पैशाच्या बळावर राजकारणात थोडी िमरीतुमरी करतात म्िणे.असो.

िनोईतलं मुख्खय हिकाण म्िणजे िो हच हमन्ि यांचं रहशयाच्या मितीनं बांधलेलं िंव्य स्तमारक.
पहरसरात एक प्रकारचा शांत-गंिंीरपणा िंरून राहिलेला.रहशयात आल्यासारखंच वाटलं. स्तकाऊटची
शाळकरी मुलं मुली,्यांचे बॅंड हशस्ततीत बािे रच्या प्रशस्तत पहरसरात हशस्ततीनं उिंी िोती,पावसाची िंुरिंुर
असूनिी. पयतटकिी नम्रपणे रांगेत.कॅमे रे न्यायला परवानगी नसल्यानं क्यू मधे ्यांचा हिकहिकाट
नव्िता. सफेि कपड्यांवर लाल-सोनेरी सजावट असलेल्या गणवेषातले हशपाई सगळीकडे करडी
नजर िे ऊन िोते. आत लेहननप्रमाणे हप्रझवत केलेला िो हच हमन्ि यांचा िे ि. नम्र व्िावंसं वाटलंच. नम्र
व्िावंसं अहधकच वाटलं ते ्याचं घर आहण कचेरीची जागा पाहिली तेव्िा. साधेपणाची कमाल. फक्त
उपयुक्ततेच्या हनकषावर योजलेलं कमीत कमी फर्गनचर. एक फ्रेंच पद्धतीचं आहण एक पारंपहरक पद्धतीनं
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खांबावर बांधलेलं घर. ्यालाच बॉंभबग झालं तर सुरहक्षत जागी जाण्याची सोय जाडलेली. गाड्यािी
फक्त तीन. एक वैयहक्तक वापरासािी आहण िोन कायालयीन वापरासािीच्या. तीनिी साध्या,्यातली
एक रहशयन. अहववाहित रािू न िे शाची सेवा करतो म्िणणाऱ्या या माणसाबद्दल अहधक वाचलं पाहिजे
असं वाटलं. स्तथाहनक बाल-तरुण-वृद्धिी बऱ्याच संख्खयेनं िोते िशतनाला आलेले. या िे शात एकूणच िीरो
आहण पूवतजांना िे व्व िे ण्याची खूप जुनी परंपरा आिे असं आमचा गाईड सांगत िोता.
बुद्ध,कन््युहशअस,ताओ यांची मंहिरं आहण या सगळयांची हफलॉसॉहफ एकहत्रत आणणारा एक
जनरल,हवद्यापीि स्तथापन करणारा राजा यांची मंहिरं पाहिली आहण गाईड म्िणाला ्याची खात्री पटली.

आपल्याकडे नालंिा िोतं तसं पण लिानसं एक हवद्यापीििी पाहिलं. अनेक युद्धांतून राखलेलं आहण
िु रुस्तत केलेलं. िु शार मुलं हनवडून ्यांना ३ ते ७ वषांचं हशक्षण िे ण्यासािी राजानं स्तथापन केलेलं. इथून
डॉक्टरे ट झालेल्या मुलांची चायनीज हलपीत नावं हलहिलेले,पायाशी िगडी कासव असलेले िगडी
फलक पाहिले. मुलींना हशक्षण नाकारण्याची परंपरा हकती सवतव्यापी आिे ते जाणवलं.पहरसरातल्या
बॉनसायमुळे का कुणास िाऊक ते अहधकच िसलं(सुंिर असले तरी) पण मग हवखुरलेल्या ऑर्गकड्सनी
मन प्रसन्निी केलं.इथेच आवारात राजा,बुद्ध आहण इतर सन्यासी यांचं एकहत्रत मंिीर आिे .्याच्या
वरच्या गॅलरीत गेले असता खाली छपरावर ध्व्िएतनामी डॉंगच्या नोटा हिसल्या. िे वाला अनेक गोष्टी
समर्गपत करायची पद्धत आिे ्यातलीच िी सुद्धा एक असं गाईडनं सांहगतलं.

पारंपहरक ध्व्िएतनामी जेवण हमळणाऱ्या एका उपिारगृिात पोटपूजेसािी थांबलो.स्तथाहनक पद्धतीचं
डे कोरे शन शांत आहण कला्मक िोतं.मात्र परिे शी पयतटकांची फुल्ल गिी.सगळयांची टे बलं स्तथाहनक
पिाथांनी गजबजलेली ्यातच जगव्यापी फ्रेंच फ्राईज उपध्स्तथत.खूप गिी असूनिी स्तवच्छ टॉयले ट िोतं
हतथे. िी आपल्यापेक्षा वेगळी वाटलेली एक अ्यंत मि्वाची गोष्ट. रेस्तटटॉरन्ट्स आहण सवत
पयतटनस्तथळांजवळ स्तवच्छ आहण पुरेशी टॉयलेट्स िोती.आपल्याकडे राजस्तथाननं पयतटन खूप चांगलं
हवकहसत केलं आिे .पण हतथेिी मे वाड मारवाडच्या सिलीत िी सोय अपवािानंच आढळली िोती.

www.sahityasanskruti.com

िनोईतल्या िु सऱ्या हिवसाच्या शेवटी पाहिलेला वॉटर पपेट शो म्िणजे माझ्यासारख्खया पपेहटअरला
पंचपक्वान्नाची मे जवानीच. िी ध्व्िएतनामची खाहसयत. िलक्या लाकडापासून तयार केलेली माणसं,
मासे,सुसरी,बिकं,पक्षी,माकडं

िी

्यातली

पात्र.

माणसांचा

पोशाखिी

गडि

रांगात,पारंपहरक.ध्व्िएतनामी संगीतावर बािु ल्यांचं नृ्यं आहण कािी पारंपहरक हमथ्यकथा असा
कायतक्रम िोता. प्र्यक्ष पपेट्सच्या िालचाली तशा मयाहित िो्या, फक्त िाताच्या. कारण पाय नव्िते
आहण कंबरे त वाकतिी नव्ि्या ्या. पण ्यांना इथून हतथे िलहवण्याच्या िालचाली नजर िरणार नािी
अशा. प्र्यक्ष माणसांनी गायलेलं, वाजवलेलं पारंपहरक, संथ आहण वेगवान संगीत.आधुहनक अकुध्स्तटक
आहण हिव्यांची साथ.मस्तत मस्तत मस्तत.थेटरच्या बािे रच्या लॉबीत अनेक पारंपहरक पपेट्स मांडलेल्या
आहण

लिान

िालचाली

स्तवरुपात
करणाऱ्या

मयाहित
पपेट्स

हवकायलािी िो्या. हवक्रे्या ्यांची
िालचाल करून बािे र पडणाऱ्या प्रेक्षकग्रािकांचं लक्ष वेढून घेत िो्या.

िनोईत एवढं सगळं एका हिवसात
झाल्यावर िमणूक इतकी झाली की
बरोबर आणलेल्या गुळाच्या पोळया खाऊन गुरगुटून झोपून गेलो. हतसऱ्या हिवशी लवकर उिून न्यािारी
करून पूणत हिवसाच्या िलॉंग बे आहण ग्रामीण िंागाच्या सिलीसािी हनघायचं िोतं.

-सुषमा दातार
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