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१. व्हिएतनामात व्दसलेला भारत 

११ मार्च २०१४, मलेहशअन एअिलाईनने मुबंई,क्वालालंपूि ते िनोई असा आमर्ा प्रवास 

सरुू झाला. या हवमान-कंपनीर्ं हवमान आश्चयचकािकरित्या बेपत्ता झाल्याच्या बातमीला 

दोन हदवस झालेले. खूप सािा हवमान प्रवास केलेला असल्यान ंयाबद्दल मनात फािशी 

भीती नव्िती. पर्ण सावट िोतंर्. मलेहशया,थायलं , कंबोह या, हफहलपीन्स,हसंगापूि या 

दहिर्ण-पूवच आहशयातल्या देशांना भेटी हदलेल्या असल्या आहर्ण नकुतीर् नेपाळ भूतानर्ी 

सिल केलेली असली तिी हव्िएतनामबद्दल एक वेगळी उत्सकुता िोती. ओळखीतलं 

फािसं कुर्णी हतथे जाऊन आलेलंिी नव्ितं. वतचमानपत्रात वार्लेले फुटकळ लेख,अमेरिके 

हवरूद्ध झालेल्या यदु्धासंबधंी  १-२ हर्त्रपट,एखादी कादबंिी, पयचटनाच्या दृष्टीनं इंटिनेटवि 

वार्लेलं कािीबािी एवढार् मनात असलेला हव्िएतनामर्ा ऐवज. समाजवाद आहर्ण 

(भां वलशािी)लोकशािी असा हतढा सो वून समाजवादाच्या झें ्याखाली एक झालेला 

देश  
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जागहतकीकिर्णाच्या जमान्यात कसा हदसेल याबद्दल उत्सकुता िोती. 

     यावेळी सिलीर्ा कायचक्रम जिा भिगच्र् िोता.पर्ण भाितातल्या हनव र्णकुीच्या 

गलबल्यातून लांब आल्यार् ंबििंी वाटत िोतं. (पर्ण इथे आल्यावि त्या न साप लेल्या 

ददैुवी हवमानावरून आहर्ण यकेु्रन-क्रीहमया प्रकिर्णार्ा आतंििाष्ट्रीय िाजकािर्णार्ा गलबला 

िोतार् टीव्िीवि.) हव्िएतनामच्या जनु्या िाजधानीत िनोईत पोिोर्लो. आगमन किात 

ब कंॉक,क्वालालंपिुच्या हवमानतळासािखा  ्यूटीफ्री दकुानी झगमगाट आहर्ण सांस्कृहतक 

सजावट हदसली नािी.आम्िी नकुतेर् कोऱ्या कोऱ्या कलात्मक सजवलेल्या मुबंई-टहमचनल 

२ वरून आलो िोतो. त्यामळेु िा हवमानतळ बघून जनुा मुबंईर्ा हवमानतळ आठवला आहर्ण 

हव्िसाच्या िांगेत उभे िाहिल्यापासूनर् भाितात आल्यासािखं वाटू लागलं.आम्िी 

ऑनलाईन फी-नोंदर्णी करून आगमनाबिोबि व्िीसा घ्यायर्ी प्रहक्रया आधीर् केली 

िोती.आता फक्त ४५  ॉलि भरून हशक्का मारून घ्यायर्ा आहर्ण बािेि प ायर् ंअशी 
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कल्पना.पर्ण आधी हशक्का का आधी क हशयिक े पैसे ते सांगायला कुर्णी मारू्णस 

कशाला,पाटीिी नव्िती. आपल्याक े पैसे भिल्याहशवाय (खाल्ल्याहशवाय!!?) कािीिी 

िोत नािी िा अनभुव असल्यानं क हशअिच्या पढेु लोकांनी िांग लावली िोती हतच्यात 

सामील झालो.(इथे क हशअि शब्दाखाली 'क श ओनली' असं स्पष्ट परेु्णिीत हलहिलेलं 

िोत)ं.मग िांगेतल्या पहिल्याला क हशअि बाईनं "हशक्का आधी" असं सांहगतल्यावि सगळे 

ग ब ीने, िांग मो ून, जथ्थथ्थयानं हशक्केवाल्याक े गेले (अगदी यिुोपीय आहर्ण इति 

अभाितीयिी) मग पित क हशअिक े नंबि लागल्यावि आधीर् मोजून तयाि ठेवलेल्या 

 ॉलिच्या नोटा पढेु केल्या. उगीर् धांदिटपर्णा नको म्िरू्णन. त्यातली ५०  ॉलिर्ी र्ी 

नोट पित कित त्या गर्णवेषधािीनं "जनुाट हदसतेय म्िरू्णन दसुिी द्या" असं कािीसं 

मो क्या इंग्रजीत सांहगतलं. इथल्यासाऱखी फाटलेली नोट खपवायर्ा प्रयत्न कित असतो 

ति गोष्ट वेगळी. आता  ॉलि काय कुर्णी मध्यमवगीय पयचटक रुपयांइतके बाळगून असतं 

का? पर्ण पनु्िा पाहकटात धुं ाळत पयाचयी नोट द्यावीर् लागली.या  ॉलिांच्या नोटा तिी 

इतक्या सािख्या का कितात कुर्णास ठाऊक !! हतनं जनुाट ठिवलेली नोट ब केंत घेतील 

अशी आशा मनात धरून हवमानतळाबािेि प लो. बािेि प र्णाऱ्यात आम्िीर् भाितीय 

िोतो. 

    तरूर्ण र्टुर्टुीत गाई  ओळखीर्ं िसू िसत पढेु आला.'िेइन' असं आपलं नाव सांगून 

आमच्याक ून वदवूनिी घेतलं. गा ीत बसल्यावि त्याच्या भाषेतले ग ु मॉहनिंग आहर्ण 

नमस्ते िे शब्द हशकवायर्ा अल्प प्रयत्निी केला पर्ण आमर्ं लि दोन्िी बाजूला हदसर्णाऱ्या 

ओळखीच्या परिसिाक े लागलेलं िोतं. 
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हििवीगाि भात शेतं, केळीच्या बागा,सगळं सपाट त्यामळंु दूिपयिंतर्ा प्रदेश हदसत िोता. 

परु्ण ंसो ताना िोती तशीर् ढगाळ िवा. कािी हविळ ति कािी हदल्लीतल्या कोठ्यांसािखी 

हर्कटून हर्कटून, मधे अतंि न सो ता बांधलेली दोन तीन मजली घि ंआहर्ण 

(स्वस्तातली) िॉटेलं. िगं मात्र झगमगीत आहर्ण दशचनी भाग कमानदाि हकंवा कािीबािी 

सजावट केलेला. शेतातली पािपंरिक घि ंमात्र फाि हदसली नािीत. िे सगळं आपलंसं 

पािताना आपर्ण हव्िएतनाममधे आिोत यार्ा अनभुव देण्यासाठीर् जरू्ण गाई  आहर्ण 

ड्रायव्ििच्या नॉन स्टॉप हसंगसॉगं गप्पा ब कग्राउं ला िोत्या. त्याच्या नादानं आहर्ण स्मूथ 

 ाई चव्िनं गुंगी येतीय असं वाटत असताना एकदम कािी तिी लिात आलं. जाण्यायेण्याच्या 

दोन दोन लेनरे्र् िे िस्ते टोटल ख ् े िहित. िे कसं साधलंत म्िरू्णन हवर्ािलंर् 

गाई ला.८० च्या दशकात िहशयनांनी करून हदलेले म्िरू्णन दर्णदर्णीत आिेत असं तो 

म्िर्णाला. 
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   आपल्या सािखार् शिि जवळ आल्यावि थो ा थो ा इं हस्रअल इस्टेटर्ा भाग हदसू 

लागला.हवस्तीर्णच नदीच्या प्रदेशावरून पूल क्रॉस किताना ढगाळ िवेबिोबि स्मॉग जार्णवू 

लागलं. िेिी आपल्या सािखंर्. नकुतीर् बीहजगं मधल्या जीवघेण्या स्मॉगर्ी बातमी 

वार्ली िोती ती आठवली. 

नवे नवे हदसर्णाि ेफ्लाय ओव्िि ओलां ले. 

वाढती दरु्ाकीस्वािांर्ी संख्या लिात आली.कुटंुब आहर्ण बिरं् कािी वािून नेर्णाऱ्या या 

मल्टी पपचज दरु्ाकींबद्दल नेटवि वार्लं िोतंर्. िनोईत बिरं्सं भाितातल्या सािखं वाटत 

असताना शििापयिंतर्ी सावचजहनक स्वच्छता मात्र गा ीतून तिी बिी वाटली.  
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जनु्या 

नव्या 

इमाितींरे् भाग मागे टाकत िॉटेलशी पोिोर्लो.भाितीय ओळखीच्या, मदु्दाम लावलेल्या 

झा ांर्ी गदच झा ी असलेल्या  छोट्याश्या गल्लीत िोतं आमर्ं िॉटेल.स्वच्छता सजावटिी 

छान. हव्िएतनामी म्िर्णावं असं कािी नािी.खोलीच्या हख कीतून िॉटेलच्या मागच्या 

बाजूला आपल्या सािखीर् सबुक टॉवि आहर्ण आधहुनक र्ाळवजा टॉवि यांच्या मधली 

जनु्या घिांर्ी हगर्हम िी हदसली आहर्ण त्यातले जीवनिगंिी हदसले. वाळत घातलेल्या 

कप ्यांच्या रूपानं..एव्िाना जेवायर्ी वेळ टळून गेली िोती भोजन किात आम्िी 

दोघंर्.सूप,स  ंहवर्,स ल  अशी िलकी आहर्ण सेफ ऑ चि हदली (त्यातिी एक ऑ चि 

आर्णायला सेहवका हवसिली-िेिी भाितीय म्िर्णावं का असं मनात आलं.)तोवि र्ाि 

सा ेर्ाि वाजले. थ ंी आहर्ण ढगाळ िवा िे मात्र अपेहिलेलं नव्ितं.स्वेटि मफलिर्ा 

जामाहनमा करून जिा पाय मोकळे किायला बािेि प लो. 

   उहख वाहख  टाइल्सच्या फुटपाथवरून थो ं र्ाललो. त्यातर् फुटपाथवि पाकच  

केलेल्या स्कूटिींच्यातनं वाट काढावी लागत िोतीर् आहर्ण मग तो नाइलाजानं तो सो ून 



११ 
 

िस्त्यावरूनर् जपून र्ालण्यार्ा अस्सल भाितीय अनभुव घेतला.तोिी आपल्यापेिा 

उलट्या हदशेन ंजार्णाऱ्या वािनांर्ा.लिान मलुांच्या कप ्यांर्ी आहर्ण खाण्यार्ी घिगतुी 

दकुान ंहजक े हतक े हदसली.मधून मधून हलकि शॉप्सिी. आधहुनक पर्ण साध्या 

पेििावातली मालक म ंळी कािी स्वागताला मात्र तत्पि ति कािी 'घ्यायर् ंति घ्या' 

छापार्ी आपल्यार् कामात,गप्पांत गकच . बिुतेक सािी दकुानं आहर्ण खाऊ-गाळे कुटंुबानं 

र्ालवलेले. म्िर्णजे आगे दकुान पीछे मकान छापारे्.एकीक े व्यवसाय आहर्ण एकीक े 

कुटंुबव्यविाि र्ालेलेल. अगदी भाितातल्या जनु्या शिि भागासािखंर्. मग िस्ता थो ासा 

आ वून आपापल्या स्कूटिींवि बसलेल्या बायाबाप्यारं्ी (अथाचतर् बाया अहधक) गदी 

हदसली अगदी पणु्यातल्या सािखी. काय असेल म्िरू्णन बघर्णाि इतक्यात साई सट्ु्टयो 

म्िरू्णन उधळलेली मलंु एका इमाितीतून बािेि आली. शाळार् िोती ती. आपापली मलंु 

शोधून त्यांना आपापल्यार् वािनांवि घेण्यार्ी गदी उ ाली. िे ति अस्सल परेु्णिी. स्वतः 

आहर्ण मलुांना िेलमेट,मास्क घालर्ण ंिे मात्र अहजबात आपल्यासािखं नािी. मग इवली 

इवली कर्ऱ्यार्ी हठगळं र्कुवत पढेु हनघालो.  
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संध्याकाळर्ी वाढू लागलेली गदी र्कुवत, आलो तो िस्ता पनु्िा पायाखाली घेत पित 

िॉटेलात जायर् ं

िोतं.त्यामळेु जाताना वि 

जिा बघायर्ा प्रयोग केला 

ति वायिींर्ी जजंाळं 

खांबांपासून  खांबापयिंत 

आहर्ण खांबापासून घिांपयिंत 

पसिलेली हदसली.पढेु ति 

कििर्. शेवटच्या वळर्णावि 

एका वायिींनी गजबजलेल्या 

हवजेच्या खांबावि कुठलीिी 

सिुहिततेर्ी साधनं न 

वापिता र्ढून  दरुुस्ती 

किर्णािा मारू्णस 

हदसला.आता या पेिा 

हव्िएतनाममधल्या 

भाितीयत्वार्ी आर्णखी 

कािी उदाििर्ण ंद्यायर्ी 

गिज आिे? 

 दसुऱ्या हदवशीपासून मात्र 

पयचटकांसाठी खास अशा गोष्टी बघायला जार्णाि म्िर्णजे मग त्या सबुक-सुंदि पे्रझेंट 
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केलेल्या असर्णाि यार्ी खात्रीर्. नेटवरून माहिती घेतली िोती ना आम्िी. खूप सािी 

महंदि,ंप गो ा बघायरे् िोते. आपल्या क च्या देवळांबािेि असतो तसा बकालपर्णा नसेल िे 

ब्रोशि पािून तिी वाटतंय पर्ण बघू. िोप फॉि बेस्ट. 
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२.भारतापेक्षा वेगळा व्हिएतनाम 

पहिल्या हदवशी पाहिले िोते तसेर्, िनोईमधल्या दसुऱ्या हदवशीिी गजबजलेल्या िस्त्यावि 

फुटपाथवि खरु्ी टाकून केशकतचन किर्णाि ेहफिते न्िावी हदसले.जवळच्या हभतंीवि आिसा 

लटकवलेला आहर्ण आजूबाजूर्ी गदी वजा करून मन लावून एका आजोबारे् केस 

कापर्णािा एकाग्र न्िावी. नंति सायगाव(िो हर्हमन्ि हसटी) मधे मात्र असे न्िावी हदसले 

नािीत. दरु्ाकी वरून ति काय काय वािून  जाताना हदसलं. अख्ख्या  ुकिार्ं 

कलेवि,हकंवा हपजंऱ्यातलं  ुक्कि,बदकं,कोंब ्या,पिी,दोन्िी बाजूला बांधलेल्या मोठ्या 

हपपांत मासे हकंवा इति सामान,गाद्या हगद्याच आहर्ण असंख्य प्रकाि. तसंर् आईबाप आहर्ण 

मधे एक मूल उभ ंअशी भाितातल्या सािखी दरु्ाकीविर्ी कुटंुबिी हदसली. पहिल्या 

हदवशी कल्पना केली िोती तशी िनोईतली टूरिस्टी हठकार्ण ंअगदी स्वच्छ नीटनेटकी. 

इति आहशयाई देशांसािखे िे लोकिी मळुातले सपुािी-तंबाखू खार्णाऱ्यातले. तसे ते मात्र 

हदसले नािीत फािसे. पूवीच्या तैवानात आहर्ण आताच्या मलेहशया,थायलं , कंबोह या इथे 

हदसले िोते.तसे असते ति िसत्यावि थुकंर्ण हदसलं असतं का? का इति हशस्तीबिोबि 

त्यार्ीिी हशस्त या लोकांनी नव्यानं अगं बार्णवलेली असती? असे प्रश्न प ले. त्या बद्दल 

हवर्ािलं ति गाई  म्िर्णाला "आमच्याक े तंबाखू खाण्यार्ी फािशी पद्धत नव्िती.आता 

सपुािी फक्त छोट्या छोट्या गावाक रे् लोक हवशेषतः बायका खातात. शििातर् मोठे 

झालेले लोक नािी खात." यांच्याक े पान-सपुािी-तंबाखूर्ी जागा आधहुनक गटुख्यानं 

घेतलेली नािीये म्िरू्णनर् िे अशी स्वच्छता िाखर्ण ंसोप ंगेलंय.नािी ति काय िस्ते,कोपि े

लाल केलेर् असते. असा आपला कुर्कट हवर्ाि आलार्.  
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  पहिल्या हदवशीच्या अनभुवातर् ग्रि करून घेऊ नये िे लिात आलं कािर्ण काल 

पाहिलेली कर्ऱ्यार्ी छोटी छोटी हठगळं संध्याकाळी कर्िा वािुन नेर्णाऱ्यांसाठी केलेली 

असावी असं लिात आलं.हदवसातून दोन वेळा िस्ते झा तात इथे.तसे कमचर्ािीिी हदसले. 

एकूर्ण िनोई आव लंर्. फ्रें र्ांनी आखलेला,बांधलेला फे्रर् परिसिर् नािी ति त्या आधी 

आहर्ण नंति स्थाहनक लोकांनी आखलेला बांधलेला कािी परिसििी िम्य 

वाटला.गजबजलेला,हगर्हम ,लिान गल्ल्यांर्ािी कािी परिसि िोतार्.पर्ण बऱ्यापैकी 

स्वच्छ. 

 

अथाचतर् पूवीच्या िनोईर्ं हर्त्र यापेिा वेगळं िोत.ंइतका नेटकेपर्णा आहर्ण स्वच्छता 

नव््ती. या बद्दलिी आधी वार्लेलं िोतरं्. िे तळयांर्ं शिि. कािी नैसहगचक कािी 

गिजेप्रमारे्ण मार्णसांनी तयाि केलेली. गदीच्या भागातिी िाखलेले विृ.इवल्या इवल्या 



१६ 
 

आहर्ण बगंलेवजा दोन्िी प्रकािच्या घिाघिात लावलेली झा ं. हििवंर् शिि. शििाच्या मध्य 

भागातलं हवस्तीर्णच 'िोन हकएम' तळं आहर्ण त्यातल्या बेटाविर्ं देऊळ पाहिलं.या 

तळयाभोवती आहर्ण देवळात स्थाहनक आहर्ण पयचटकांर्ा िाबता सतत असतो. 

कोल्िापूिातल्या सािखा िा इथला िकंाळा म्िर्णाना हकंवा पणु्यातली सािसबाग.पर्ण 

तळयार्ी स्वच्छता अगदी आश्चयचकािक. कुठल्यािी प्रकािर्ी घार्ण तिगंताना हदसली नािी. 

आपल्या सािखार् एक देश पर्ण अहधक पोळलेला जि िे करू शकतो ति आपर्ण का करू 

शकत नािी अशी खतं वाटली.    या देशाने खूप सािी यदु्ध ंअनभुवली आिेत.खूप पूवी 

आपापसात आहदवासी टोळा्यांर्ी मग मगंोहलया,र्ीन,फ्रें र् यारं्ी र्ढाई आहर्ण कबजा 

त्यातून सटुका, नंति अलीक र् ंफाि भयानक आहर्ण सवचनाशाच्या उंबिठ्यावि नेर्णाि ं

अमेरिकनांशी. अगदी घिाघिाला बॉम्ब शेल्टि किावा लागण्याइतकं. िो हर् हमन्िच्या 

सिुवातीच्या काळात थो ी स्वस्थता तीिी उत्ति भागात.उत्तिते िहशयार्ा प्रभाव. दहिरे्णत 
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अमेरिकेर्ा. १९७५ पयिंत र्ाललेली उलथापालथ. स्वस्थता शोधण्यार्ी ध प , अभाव 

आहर्ण जगण्याशीर् जळुवून घेर्ण ंअसं सगळं. पर्ण त्या मानानं खूपर् हवकास झालेला 

हदसतो आपल्या तलुनेत.तो हशस्तीच्या रूपानं अहधकर् ठसला. 

   िस्त्यावि दरु्ाकींर्ी गदी पर्ण ििदािीरे् हनयम पाळर्णाि ेलोक.खूप गदी असूनिी िॉनचर्ा 

भह माि नािी. झेब्रा क्रॉहसंगशी थांबलेली वािनं. पादर्ाऱ्यांना अग्रक्रम. कुठूनिी िस्ता 

ओलां ायर्ी मभुा असावी असं वाटण्याइतकी. कािर्ण शििात वािनांर्ा वेग ४० च्या 

आत. काल िस्त्यावि कर्िा हदसला िोता बऱ्यापैकी पर्ण एक लिात आलं की िस्ते 

हदवसात दोन वेळा झा ले जातात.िस्त्यावि खाण्याहपण्यारे् पदाथच हवकर्णाऱ्यारं्ी संख्या 

सगळीक ेर् खूप पर्ण त्यामानानं कर्िा फािर् कमी,अगदी बाजाि भागातिी. पणु्यातल्या 

बोििी आळी,बधुवाि-िहववाि पेठेतल्या सािखी एकेक गल्ली एकेका प्रकािर्ी हवक्री 

किर्णािी. 
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                 आधहुनक कप े,पािपंरिक कप े,अतंचवस्त्रं, बूट-र्पला,र्ष्ट्मे-गॉगल,हशलाई-

सजावटीरे्सामान,स्टेशनिी,ब गा-हपशव्या,फुलं,फळं,भाज्या,बॉनसाय,पेट्स,फहनचर्ि अशा 

सगळया गल्ल्या नजिखेालून गेल्या.खूप आपल्या सािखं वाटर्णाि ंपर्ण नव्या 

हशस्तीर्ा,ऑगचनायझेशनर्ा पोशाख ल्यायलेलं. 
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एथहनहसटी म्यहुझयम पाहिल्यावि ति आपर्ण आपल्या  ायव्िहसचटार्ा अहतर् गवगवा 

कितो असं वाटलं. इथेिी प्रर्ं   ायव्िहसचटी आिे. हदसायला मार्णसं सािखी वाटत 

असली तिी त्यार्ं सांस्कृहतक वेगळेपर्ण ते जपतात. तसा सगळा इं ोर्ायनार्ा परिसि 

सांस्कृहतक साम्य िाखर्णािा आिे तिीिी जमाती जमातींरे् फिक भाषेसहित आिेतर्. 

आता िाजकीय दृष््टया वेगळया असलेल्या शेजािी देशांतून भटकत येऊन इथे स्थाहयक 

झालेल्या असंख्य जमाती आहर्ण अनेक धमच असं वैहवध्य. देशात एकपिीय आहर्ण 

समाजवादी िाजकािर्ण असल्यानं जमातींर्ं,धाहमचक िाजकािर्ण फािसं िोत नािी असं 

कळलं. बहुध्दस्ट हव्िएत लोकं बिुसंख्येनं आिेत आहर्ण इति आहदवासी 

जमाती,ताओ,कन्फ्यहुशअन िेिी बिरे् आिेत. मसुलमान,हिंदू मात्र अगदी 

अल्पसंख्य.क थॉहलक अल्प असले तिी र्र्चच्या पैशाच्या बळावि िाजकािर्णात थो ी 

िमिीतमुिी कितात म्िरे्ण.असो. 
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       िनोईतलं मखु्य हठकार्ण म्िर्णजे िो हर् हमन्ि यांर्ं िहशयाच्या मदतीनं बाधंलेलं भव्य 

स्मािक. परिसिात एक प्रकािर्ा शांत-गभंीिपर्णा भरून िाहिलेला.िहशयात आल्यासािखंर् 

वाटलं. स्काऊटर्ी शाळकिी मलंु मलुी,त्यांरे् ब  ं हशस्तीत बािेिच्या प्रशस्त परिसिात 

हशस्तीनं उभी िोती,पावसार्ी भिुभिु असूनिी. पयचटकिी नम्रपरे्ण िांगेत.क मेि ेन्यायला 

पिवानगी नसल्यानं क्यू मधे त्यारं्ा हक्लकहक्लकाट नव्िता. सफेद कप ्यांवि लाल-

सोनेिी सजावट असलेल्या गर्णवेषातले हशपाई सगळीक े कि ी नजि ठेऊन िोते. आत 

लेहननप्रमारे्ण हप्रझवच केलेला िो हर् हमन्ि यांर्ा देि. नम्र व्िावंसं वाटलंर्. नम्र व्िावंसं 

अहधकर् वाटलं ते त्यार्ं घि आहर्ण करे्िीर्ी जागा पाहिली तेव्िा. साधेपर्णार्ी कमाल. 

फक्त उपयकु्ततेच्या हनकषावि योजलेलं कमीत कमी फहनचर्ि. एक फ्रें र् पद्धतीर्ं आहर्ण एक 

पािपंरिक पद्धतीन ंखांबावि बांधलेलं घि. त्यालार् बॉहंबगं झालं ति सिुहित जागी 

जाण्यार्ी सोय जा लेली. गा ्यािी फक्त तीन. एक वैयहक्तक वापिासाठी आहर्ण दोन 

कायाचलयीन वापिासाठीच्या. तीनिी साध्या,त्यातली एक िहशयन. अहववाहित िािून 

देशार्ी सेवा कितो म्िर्णर्णाऱ्या या मार्णसाबद्दल अहधक वार्लं पाहिजे असं वाटलं. 

स्थाहनक बाल-तरुर्ण-वदृ्धिी बऱ्यार् संख्येन ंिोते दशचनाला आलेले. या देशात एकूर्णर् िीिो 

आहर्ण पूवचजांना देवत्व देण्यार्ी खूप जनुी पिपंिा आिे असं आमर्ा गाई  सांगत िोता. 

बदु्ध,कन्फ्यहुशअस,ताओ यांर्ी महंदि ंआहर्ण या सगळयांर्ी हफलॉसॉहफ एकहत्रत आर्णर्णािा 

एक जनिल,हवद्यापीठ स्थापन किर्णािा िाजा यांर्ी महंदि ंपाहिली आहर्ण गाई  म्िर्णाला 

त्यार्ी खात्री पटली. 

   आपल्याक े नालंदा िोतं तसं पर्ण लिानसं एक हवद्यापीठिी पाहिलं. अनेक यदु्धांतून 

िाखलेलं आहर्ण दरुुस्त केलेलं. िुशाि मलंु हनव ून त्यांना ३ ते ७ वषािंर्ं हशिर्ण देण्यासाठी 

िाजान ंस्थापन केलेलं. इथून  ॉक्टिटे झालेल्या मलुांर्ी र्ायनीज हलपीत नावं 
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हलहिलेले,पायाशी दग ी कासव असलेले दग ी फलक पाहिले. मलुींना हशिर्ण 

नाकािण्यार्ी पिपंिा हकती सवचव्यापी आिे ते जार्णवलं.परिसिातल्या बॉनसायमळेु का 

कुर्णास ठाऊक ते अहधकर् ठसलं(सुंदि असले तिी) पर्ण मग हवखिुलेल्या ऑहकच  ्सनी 

मन प्रसन्निी केलं.इथेर् आवािात िाजा,बदु्ध आहर्ण इति सन्यासी यारं्ं एकहत्रत मदंीि 

आिे.त्याच्या विच्या ग लिीत गेले असता खाली छपिावि हव्िएतनामी  ॉगंच्या नोटा 

हदसल्या. देवाला अनेक गोष्टी समहपचत किायर्ी पद्धत आिे त्यातलीर् िी सदु्धा एक असं 

गाई न ंसांहगतलं.    

      पािपंरिक हव्िएतनामी जेवर्ण हमळर्णाऱ्या एका उपिािगिृात पोटपूजेसाठी 

थांबलो.स्थाहनक पद्धतीर् ं ेकोिशेन शातं आहर्ण कलात्मक िोतं.मात्र पिदेशी पयचटकांर्ी 

फुल्ल गदी.सगळयांर्ी टेबलं स्थाहनक पदाथािंनी गजबजलेली त्यातर् जगव्यापी फ्रें र् 

फ्राईज उपहस्थत.खूप गदी असूनिी स्वच्छ टॉयलेट िोतं हतथे. िी आपल्यापेिा वेगळी 

वाटलेली एक अत्यंत मित्वार्ी गोष्ट. िसे्टटॉिन्ट्स आहर्ण सवच पयचटनस्थळांजवळ स्वच्छ 

आहर्ण पिुशेी टॉयलेट्स िोती.आपल्याक े िाजस्थाननं पयचटन खूप र्ांगलं हवकहसत केलं 

आिे.पर्ण हतथेिी मेवा  मािवा च्या सिलीत िी सोय अपवादानरं् आढळली िोती.   

    िनोईतल्या दसुऱ्या हदवसाच्या शेवटी पाहिलेला वॉटि पपेट शो म्िर्णजे माझ्यासािख्या 

पपेहटअिला परं्पक्वान्नार्ी मेजवानीर्. िी हव्िएतनामर्ी खाहसयत. िलक्या 

लाक ापासून तयाि केलेली मार्णसं, मासे,ससुिी,बदकं,पिी,माक ं िी त्यातली पात्र. 

मार्णसांर्ा पोशाखिी ग द िांगात,पािपंरिक.हव्िएतनामी संगीतावि बािुल्यांर्ं नतृ्यं आहर्ण 

कािी पािपंरिक हमथ्थयकथा असा कायचक्रम िोता. प्रत्यि पपेट्सच्या िालर्ाली तशा 

मयाचहदत िोत्या, फक्त िाताच्या. कािर्ण पाय नव्िते आहर्ण कंबिते वाकतिी नव्ित्या त्या. 
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पर्ण त्यांना इथून हतथे िलहवण्याच्या िालर्ाली नजि ठिर्णाि नािी अशा. प्रत्यि मार्णसांनी 

गायलेलं, वाजवलेलं पािपंरिक, संथ आहर्ण वेगवान संगीत.आधहुनक अकुहस्टक आहर्ण 

हदव्यांर्ी साथ.मस्त मस्त मस्त.थेटिच्या बािेिच्या लॉबीत अनेक पािपंरिक पपेट्स 

मां लेल्या आहर्ण लिान स्वरुपात मयाचहदत िालर्ाली किर्णाऱ्या पपेट्स हवकायलािी 

िोत्या. हवके्रत्या त्यांर्ी िालर्ाल करून बािेि प र्णाऱ्या पे्रिक-ग्रािकारं्ं लि वेढून घेत 

िोत्या.

 

   िनोईत एवढं सगळं एका हदवसात झाल्यावि दमरू्णक इतकी झाली की बिोबि 

आर्णलेल्या गळुाच्या पोळया खाऊन गिुगटूुन झोपून गेलो. हतसऱ्या हदवशी लवकि उठून 

न्यािािी करून पूर्णच हदवसाच्या िलॉगं बे आहर्ण ग्रामीर्ण भागाच्या सिलीसाठी हनघायर्ं 

िोत.ं    
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३. व्हिएतनाममधली व्नसगयबाबाची गिुा. 

 सफिीच्या हतसऱ्या हदवशी सकाळी उठून हख की बािेि पाहिलं ति िवा कंुद पावसाळी 

आहर्ण घिांर्ी छपि ंहभजलेली.

बे्रकफास्ट साठी िसे्टॉिटंमधे गेलो तेव्िा हतथल्या कारे्च्या हभतंीबािेिर्ी िस्त्याविर्ी 

सगळी झा ं हर्ंब झालेली हदसली. “िा लॉगं बे' र्ं खि ंसौदयच हदसर्णाि का? अशी शंका 

वाटू लागली. पढेु आठ तासार्ा मोटािीर्ा प्रवास आहर्ण तीन 

तासार् ंहनसगच हनिीिर्ण, असं मजेशीि प्रमार्ण िोतं. 'िा लॉगं' 

शििापयिंत  मोटािीनं आहर्ण नंति 'िा लॉगं बे' र्ी सफि 
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बोटीतून िोती.पर्ण आम्िी िनोई सो ून दूि गेलो तसं िवामान बदलत गेलं.पावसाळी तिीिी 

सूयचदशचन न िोता प्रकाशमान िाहिलं. िायवेवरून जाताना दोन्िी बाजूला हवस्तीर्णच 

पसिलेली भात शेती,तिुळक पर्ण मोठे भाजीरे् वाफे अगदी हििवे गाि.छोटी शिि,ंकािी गाव ं

यांर्ं गा ीतूनर् अल्प दशचन झालं. 

 

िा ल ॉंग बे मध ेपययटकाॉंची गदी आव्ि म्ििून बोटीिी खूप 

म्िशींर्ा शेतीत वापि िोताना हदसला.बदकं,कोंब ्या पाळलेल्या हदसल्या.कािी नैसहगचक 

कािी तयाि केलेली मत्स्य शेतीर्ी तळी हदसली. बऱ्यार्श्या शेतात मार्णसं काम कित 

िोती ति कािींमधे यतं्रारं्ा वापि हदसला.       
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वाटेत ऑइस्टि फामच,मोती आहर्ण ऑइस्टिपासून केलेल्या इति उत्पादनांर्ं दकुान अशी 

भेट िोती. र्ांगले एकसािखे कल्र् च मोती तयाि किर्ण-ंिोर्णिंी हकती अवघ  आिे िे 

बघायला हमळालं. मोती काढल्यावि उिलेल्या हशंपल्यार्ािी पिुपूेि वापि केला जातो िे 

पािून मजा वाटली.  

'िा लॉगं' जवळ आलं तसे एका बाजूला  ोंगि हदसू लागले. कोकर्ण आहर्ण गोव्यार्ी 

आठवर्ण करून देर्णािा हनसगच. मग एका बाजूला समिु हदसू लागला. नजि जाईल हतक े 

असंख्य बेटांर्ा नजािा समोि आला. स्वच्छ सूयचप्रकाश असता ति अहधक छान हदसलं 

असतं असं वाटलं पर्ण गाई  म्िर्णला "हनळंशाि पार्णी आहर्ण आकाश, त्यामधे कि ी हििवी 

लिान मोठ्या उंर्ीर्ी र्मकती बेटं असा  हपक्र्ि पोस्टका च मधल्या सािखा फाि क्वहर्त 

हदसतो िा बे." वर्णचन किण्यापेिा फोटोतूनर् कळेल या २००० िून अहधक हवखिुलेल्या 

बेटांर् ंसौदयच. क न ातल्या थाउज ं आयलं  भागार्ी आठवर्ण मात्र झाली. या बेटांमधून 

बोटीतून तासभि सैि झाली.त्यातर् स्पेशल माझ्यासाठी हवस्ततृ हव्िएतनामी व्िेहजटेरिअन 

मेनू आहर्ण बशीभरून सोनकेळी िोती लंर् साठी. नवऱ्यानं सी फू वि ताव मािला.  

    मखु्यत्वे लाईम स्टोनर्ी िी बेटं. कुठे थो ी उघ ी बो की कुठे हििवीगाि. कुठे र्णु्या 

प लेली,कुठे हनऱ्या घातल्या सािखी,कुठे कमानदाि हकंवा हवहवध आकािात कोिलेली 

हकंवा गळुगळुीत झालेली.या बेटांच्या मधून बोटीर्ी सफि घ ते. आमर्ी वयं पािून गाई नं 

हवर्ािलं "तमु्िाला र्ढण्यार्ा कािी त्रास नािी ना ? कािर्ण आपल्याला थो ा  ोंगि र्ढून 

गिेुत जायर् ंआिे." 
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कसं कुर्णास ठाऊक पर्ण या सफिीतल्या गिुा भेटी बद्दल कािी मािीतर् नव्ितं आम्िाला.

गाई नंिी कािी पूवच कल्पना हदली नव्िती.त्यामळेु अर्ानक अर्हंबत किर्णाि ंसौदयच 

सामोि ंआल्यावि जो आनंद िोतो तो अनभुवायला हमळाला.  

'िा लॉगं बे' ला यनेुस्कोच्या वल् च िेरिटेज साईटर्ा मान हमळालाय तो या बेटांच्या 

पोटातल्या हनसगच हकमयेसाठी. 
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लाखो 

वषिं समिुार् ंध कर्णाि,ंखेळर्णाि ंपार्णी तसंर् साधं हकंवा आम्लयकु्त पावसार्ं हझिपर्णाि ं

पार्णी यांनी केलेल्या गिुा आहर्ण त्यातलं कोिीव काम.शब्दात न मावर्णाि.ंसात आठ गिुा 

मािीत झाल्या आिेत आहर्ण पयचटकांना खलु्या आिेत.त्यातली पहिली साप लेली आहर्ण 

सवाचत मोठी आहर्ण अरं्हबत किर्णािी गिुा आम्िी पाहिली. 

   बोट इथल्या धक्क्याला लागली तेव्िा कोळयांर् ंसिुहिततेसाठी प्राथचना किायर्ं महंदि 

म्िर्णजे दग ात कोिलेला दिवाजा हदसला. थो ्या पायऱ्या र्ढून गेल्यावि हनसगचबाबाच्या 

गिेुत प्रवेश. नाटकार्ा प दा उघ ल्यावि लिानपर्णी म हजकल अनभुव यायर्ा तसा 

अनभुव. कुठे उंर्र् उंर् कोिीव खांब कुठे बैठकीला मां ल्या सािखी मशू्रमच्या आकािार्ी 

दग ी स्टुलं ति कुठे हसंिासनं. कुठे तसिाळया आकािारे् निीदाि खोल भाग. कुठे कमानी 

ति कुठे झुंबिासािखे नाजूक लटकर्णाि ेआकाि. कुठे गळुगळुीत िशेमी पोत ति कुठे 

खिबिीत तिीिी नाजूक पोत. िात न लावतािी नजिलेा जार्णवर्णािा. कुठे हफकट अबोली 
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िगं ति कुठे हपवळसि, कुठे हफकुटलेला पांढिा,कुठे कि ा-तपहकिी. कुठे थो ं हझिपर्णाि ं

पार्णी ति कुठे वाळवटंातल्या सािखी वाळू असल्यार्ा भास.सगळं दग ातलं पर्ण नजिबंदी 

किर्णाि.ं इथे फक्त एकटीला बसता आलं ति हकती बि ंिोईल असं वाटून बिोबिच्या 

पयचटकांर्ी गदी मनेमन वजा किण्यार्ा हनष्ट्फळ प्रयत्न केला.  

 

  साठच्या दशकात सनुामीच्या वादळात आश्रय शोधर्णाऱ्या कोळयाला िी गिुा अर्ानक 

साप ली. मग सिकाि आहर्ण अभ्यासकांनी शोध घेतला. ऐशंीच्या दशकात आतून बािेरून 

िस्ता, पायऱ्या,हवजेरे् हदवे अशी सगळी सोय सिकािनं केली आहर्ण पयचटकांना िा खहजना 

खलुा झाला.अम्यजुमेंट पाकच  सवयीरे् झालेल्या पयचटकांसाठी मग िी हनसगचतःर् सुंदि 

असलेली गिुा अहधक िगंीत आहर्ण झगमगीत झाली. वं िल  ं झाली. ते बघताना मी 
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गाई ला म्िर्णाले "या हठकार्णी मदं हपवळा हकंवा पांढिा प्रकाश ठेवायला िवा िोता. म्िर्णजे 

गिेुतल्या नैसहगचक हशल्पांरे् िगं नैसहगचक िगंाच्या जवळपास जातील असे बघता आले 

असते" माझ ंवाक्य पिु ंव्िायच्या आत तो म्िर्णाला "अगदी बिोबि मलािी असंर् वाटत.ंपर्ण 

आता पयचटकांना आकहषचत किायर्ीिी र्ढाओढ आिे ना. हर्नी टुरिस्ट अहधक येतात 

त्यांना असंर् आव तं असा आमच्या सिकािर्ा आ ाखा असावा." ("पे्रिकांना आव तं 

तेर् आम्िी देतो" असं म्िर्णर्णाऱ्या गल्लाभरू हर्त्रपट-टीव्िी शो कत्यािंर्ी आठवर्ण झाली.) 

मी त्यातल्या त्यात कािी हनसगच हशल्पारें् नैसहगचक िगं पक ाता येतील असे फोटो 

काढायर्ा प्रयत्न केलाय.पर्ण.....असो. 

जे बघायला हमळालं ते थक्क किर्णाि ंिोतं िे नक्की.  पितीच्या प्रवासात कुर्णाशीिी न 

बोलता बोटीच्या विच्या मोकळया  ेकवि, क मेिा ब गेत बदं करून बसून ििावंसं 

वाटलं.मनातल्या हर्त्रगिेुर्ी सफि कित आहर्ण आजूबाजूर्ी बोटींर्ी ििदािी हवसरून 

समिुी हनसगाचशी एकतानता साधत.       
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४. व्हिएतनाम आव्ि युद्धाचा ऐव्तिाव्सक कालखॉंड 

एकदा मलंु लिान असताना त्यांना पहिल्यांदार् र्ढून नेलं िोत ंपवचतीवि तेव्िा 

इहतिासपे्रमी मलुगा रे्िऱ्यावि अमाप उत्सकुता घेऊन म्िर्णाला िोता "पसु्तकात वार्तो ते 

पेशवे आहर्ण इति लोक खि ेखि ेइथे येऊन गेलेत ना!" मोठं झाल्यावि अशी इहतिासार्ी 

अनभूुती येर्ण ंकमी िोत असावं बिुधा.मला असे इहतिासाशी जो ण्यारे् अनभुव फाि 

क्वहर्त आले. िो हर् हमन्ि हसटी जवळच्या कू र्ी प्रांतातल्या कू र्ी टनेल मधे अशी 

भूतकाळाला स्पशच केल्यार्ी अनभूुती हमळाली. हव्िएतकॉगं(कम्यहुनस्ट रिबेल्स)गिुीला 

सैहनकांनी वषाचनवुषच िाबून(१९४८ ते १९७५),साध्या आयधुांनी खर्णलेली आहर्ण 

िर्नाकािांना-तंत्रज्ांनािी तों ात बोटं घालायला लावतील अशी भयुाि ंआहर्ण बूबी र प्स 

पाहिले. जवळ जवळ १२० हकमी. भयुाि ंआिेत िी.(नॉथच-साउथ हव्िएतनामच्या सीमेवििी 

हव्िन मॉक टनेल्स आिेत.अमेरिकन सैन्न्यानं इथली गावं उठवायर्ा प्रयत्न केला तेव्िा 

गावकऱ्यानी िािण्यासाठी खर्णलेली आिेत.१० मी.पासून ३०मी पयिंत खोली आिे.गावारे् 

सगळे व्यविाि इथेर् र्ालत.सगळे गावकिी वार्ले आहर्ण मलंुिी जन्माला आली इथे.िी 

टनेल आमच्या कायचक्रमात नव्िती.)कू र्ी टनेलच्या आत उतरून फक्त वीस मीटि िांगत 

गेलो.अगंावि काटा आर्णर्णािा अनभुव.गेल्या फक्त पधंिा ते वीस वषाचत िा भाग 

पयचटकांसाठी सिुहित आहर्ण योग्य केलाय हव्िटनामी सिकािनं.त्याआधी सगळं 

जवळजवळ मतृ िोतं.अगदी भयुािांच्या विच्या जहमनीविर्ं जगंल-शेतं सदु्धा.सगळं नवं 

लावलेलं.मूळ इकोहसहस्टमर्ं काय झालं? कुर्णास ठाऊक. 

   कू र्ी प्रदेशाक े जाताना नेटवि वार्लेलं आठवत िोते. पर्ण गाई  क ून या प्रांताबद्दल 

ऐकण्यार्ा अनभुव वेगळा.बऱ्यार् प्रश्नांर्ी प्रामाहर्णक उत्ति(ंबिुधा)तो देत िोता. खाजगी 



३१ 
 

घि,ंमालमत्ता,व्यवसाय,कि,सिकािी सेवा सहुवधा या बद्दल बिरं् सांहगतलं त्यानं."आमर्ी 

हस्थती कोरिया सािखीर् िोती.एक प्रदेश पर्ण िाजकािर्णानं हवभागलेला. आम्िी एकीकिर्ण 

स्वीकािलं नसतं ति कदाहर्त लोकशािी-क हपट हलस्ट इकॉनॉमी स्वीकािलेल्या दहिर्ण 

कोरिया सािखे प्रगत-सधन देश झालो असतो. 

 पर्ण दफुळीर् ंदखुर्ण ंिाहिलं असतं. आम्िी एकी स्वीकािली आहर्ण कािी तोटेिी 

स्वीकािले. आत्ता आमच्या सिकािक े फाि पैसे नािीत.िव्या त्या सगळया कल्यार्णकािी 

योजना नािी देऊ शकत सिकाि.१९९०-२००० सालांमधे ओपन इकॉनॉमी स्वीकािली 

वल् च ब केंर् ंकजच,जपान आहर्ण इति देशांर्ी कजच हकंवा गुंतवर्णकु यामळेु अनेक प्रकाि े

हवकास झाला पर्ण गिीबांर्ं हजर्ण ंअहधक अवघ  झालंय की काय असं वाटतं. मात्र 

एकीकिर्णाआधी आहर्ण लगेर् नतंि जी हस्थती िोती त्यापेिा खूपर् बिी परिहस्थती 

आिे.त्यामळेु लोक शांत आिेत.पूवी कसं िोतं.... कोर्ण हमत्र कोर्ण शतू्र कळत नािी,सतत 

मतृ्यूर्ी छाया,अन्नार्ा अभाव त्या पेिा िे बि.ं िी सगळी नवी झगमगीत  ेव्िलपमेंट 

हदसतेय तिी आम्िी कम्यहुनस्ट देश आिोत िे नाकािता येर्णाि नािी. जनु्या कम्यहुनस्ट 

सिकािांनी जशा मूलभूत सेवा हदल्या तसं सगळं आमर्ं सिकाि देत नािी पर्ण िेल्थकेअि 

क्यूबाक ून हशकून र्ांगली देतंय.भ्रष्टार्ाि इति देशांत आिे तसा कािी प्रमार्णात आिेर्." 

यावि मीिी आपल्याक र्ी परिहस्थती शेअि केली आहर्ण म्िर्णाले "तमुच्या देशात आपर्ण 

असं मोकळेपर्णान ंआपापल्या देशातल्या बऱ्यावाईट गोष्टींबद्दल मोकळेपर्णानं बोलू शकतोय 

िे छान आिे ना!" िसून तो म्िर्णाला  "िो ना.प्रत्येक नापसंत गोष्टींबिोबिर् पसंतीच्या गोष्टी 

येतात.आत्ता आपर्ण जार्णाि आिोत त्या कू र्ी प्रदेशात जे हव्िएत कॉगं्ज स्वातंत्र्यासाठी 

लढत िोते ते सदु्धा र्ांगले आहर्ण वाईटिी िोते. फ्रें र् आहर्ण अमेरिकनांशी िुशािीनं शौयाचनं 
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लढले तसे कू्रिपरे्ण हसहव्िल वॉििी खेळले,देशपे्रमासाठी हस्त्रया, अल्पवयीन मलुांर्ा वापि 

केला.कािी खशुीन ं

आली,कािी जगंलात-टनेल्स मधेर् हव्िएतकॉगं आईबापांच्या पोटी जन्मली,कािी आर्णली 

गेली.आता जिी आम्िी त्यांना िीिो म्िर्णत असलो तिी तमुच्या मिात्मा गांधींप्रमारे्ण 

शांततेन ंलढण्यार्ी भूहमका असलेले पितं ुकम्यहुनस्ट िाजवट आर्णर्णाि ेिो हर् हमन्ि 

सगळयात मानाच्या स्थानावि आिेत आमच्या देशात." थो ं थाबून म्िर्णाला "Nobody 

wins the war and History is always written by the victorious. But in 

Vietnam it may be confusing. There were close friends and brothers in 

opposing armies. My grandfather was part of Vietcong.He tells different 

stories, not written in books." असंर् कािीसं कंबोह यातला गाई िी ख्मेि रूज-

पोलपॉटच्या यदु्धाबद्दल म्िर्णाला िोता ते आठवलं. 

        Cu Chi प्रांतातून जाताना िा ग्रामीर्ण भाग.भात,ट हपओका आहर्ण फळं-भाज्या-फुलं 

यांच्या शेतीन ंसंपन्न हदसला.लांबलर्क पसिलेली 

सिकािी िबि प्लान्टेशन्स.कुठे क्वहर्त एखादा रिकामा प्लॉट प्ल हस्टक हपशव्यानंी थो ा 

कुरुप झालेला.  
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मधेर् िायाहसंथ भिलेली सायगाव नदी.हनमशििी असल्यासािखी कोिी घि,ंपढेु दकुान-

िसे्टॉिटं असलेली.कािी शेतातली घि.ंबऱ्यार् कािी सबुते्तच्या खरु्णा छान बगंल्यांच्या 

रूपात.मी म्िटलं "खूपर् सबुत्ता हदसतेय इथे.शेतीिी र्ांगली आिे." त्यावि गाई  सांगू 

लागला "अमेरिकन यदु्ध संपलं तेव्िा मार्णसं सो ून इति जीव मािर्णाऱ्या एजटं ऑिेंज  

सगळी शेती,जगंलं नष्ट झाली िोती.स्थाहनक आहर्ण अमेरिकन ल  ं माईन्सिी 

िोत्या.इथल्या सगळया मार्णसांना िलवलं िोतं.त्या स्थलांतरितांर्ी सोय किायला सिकाि 

असमथच िोत.ंिी शेतकिी मार्णसं शििात हमळेल हतथे तंबू ठोकून ििात िोती. भीक मागत 

िोती हमळेल ते काम कित िोती. कुर्णी बदंकुा,गे्रने  बाळगून िोते ते त्यार्ा धाक दाखवून 

लूटिी कित िोते. जवळ जवळ १९८५ साल उजा लं इथे मार्णसं पित आर्णण्यासाठी 

आहर्ण झा ं,हपकं,विृ उगवण्यासाठी.  
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हव्िएतनाम यदु्ध जगात प्रहसद्ध किर्णािा तो उघ ्या पळर्णाऱ्या मलुीर्ा फोटो इथलार्. 

नापामन ंमार्णसं मािली जातात म्िरू्णन एजटं ऑिेंज आर्णला पर्ण त्यारे् भयानक दूिगामी 

परिर्णाम त्यांनािी मािीत नव्िते. आता कािी अमेरिकन व्िेटिन्स येतात इथे. त्यांना 

इथल्या व्िेटिन्सना भेटवायर्ं कामिी आम्िी कितो. अमेरिकनांशी नात ंजो लेल्या 

स्त्रीयांबद्दल आमर्ी लोकं-सिकाि यारं्ी यदु्ध संपल्यावि सिानभूुती नव्िती. त्या आहर्ण 

त्यांर्ी मलंु अमेरिकेत स्थलांतरित व्िायला त्या सिकािनं मदत केली िे बिुधा ठीकर् 

झालं म्िर्णाव ंलागेल.दोन्िी बाजूला दःुखर्." 

     प्रत्यि भयुािांच्या प्रदेशात....पालापार्ोळयानी झाकलेली भयुािांर्ी झाकर्ण,ंएक फूट 

बाय दी  फूट. 
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लिानखिुी मार्णसं जातील एवढीर्. पार्ोळा बाजूला करून झाकर्ण काढून आत उतिायर्ं 

पनु्िा झाकर्णावि पार्ोळा पसिायर्ा आहर्ण आत हशरून िात  ोक्यावि नेऊन ते जागेवि 

ठेवून द्यायर् ंिा प्रयोग स्वतः करून पाहिला. आता प्रत्यि भयुािात जाण्यासाठी जिा मोठं 

भोक आहर्ण पायऱ्या केल्या आिेत. आत उतरून २० हकंवा १०० मीटि वाकून,िांगत 

जायर्ा अनभुव घेता येतो.त्यात  ाव्या उजव्या बाजून इति वाटा फुटलेल्या हदसल्या.नतंि 

नकाशात आहर्ण मॉ ेल्स मधून,बॉबं शेल्टि,िॉहस्पटल खोली,हनवासी खोल्या,स्वयपाघि िे 

पाहिलं.वि आल्यावि झा ांजवळ मातीरे् ढीग हदसत िोते. एकाक े बोट करून गाई नं 

हवर्ािलं "िे काय आिे?" मी म्िर्णाले "अथाचतर् मुगं्यांर् ंवारूळ." मग त्यानं काठीनं थो ं 

खिव ून दाखवलं."िी स्वच्छ िवा हमळण्यार्ी आहर्ण स्वयपाकार्ा-वकच शॉपर्ा धूि 

जाण्यासाठी सोय आिे."  
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मग वेगवेगळया ह झाइनरे् बूबी र परे् नमनेु पाहिले.थक्क व्िायला झालं. त्यात वापिलेल्या 

लोखं ाक े बोट दाखवून गाई न ंहवर्ािलं "िे कसं तयाि केलं असेल त्या लोकांनी?" 

गावकऱ्यांनी करून हदलं असेल असं म्िर्णतार् तो म्िर्णाला "नािी अमेरिकनांनी टाकलेल्या 
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बॉबं,गे्रने  इत्यादींमधून धातू घेऊन इथेर् जहमनीखाली वकच  शॉप केलेली िोती.

 

गावकिी मदत किायरे् पर्ण अमेरिकनांनी या जागेर्ा ताबा हमळवला तेव्िा कफ्यूच असायर्ा 

ति गावकऱ्यांच्या घिा पयिंत भयुाि ंनेली यांनी. 

त्या आधी धािदाि-टोकदाि करून बांबूर्ा वापि शस्त्र आहर्ण र पसाठी व्िायर्ा. आत्ता जी 

झा ं,जगंलवजा जे कािी हदसतंय ते गेल्या वीसेक वषाचपूवी लावलेलं आहर्ण आता रुजून 

आपापलं वाढर्णाि.ं" िे ऐकताना समोि एक प्रर्ं  प्रमार्णात फर्णसानं लग लेला विृ 

हदसला. नाशानंतिर्ी आशा रुजवर्णािा आहर्ण र्िुअगंानं फळलेला. सगळं बघत असताना 

एक जार्णवत िोतं... कुठेिी अमेरिकनांनी केलेल्या ित्त्या,िल्ले यांर् ंउते्तजक प्रदशचन हदसलं 

नािी.तिीिी हििोहशमातल्या पीस म्यहुझयमर्ी आठवर्ण झाली.....हतथे मां लेल्या हवरूप 
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झालेल्या वस्तू,न पािवर्णाि ेफोटो. तसं कािी नव्ितं इथे.एक अहतशय बेताच्या दजाचर्ी 

जनुी कािी हमहनटांर्ी वॉि  ॉक्यमेुटिी हफल्म फक्त दाखवली. िे हवर्ािपूवचक का असंर् 

सिज ते कळलं नािी.इथे फािशी दृश्य मदत नसताना भयुािात िािर्णाऱ्या मार्णसांर्ं 

शौयच,कौयच,तिान-भूक-िोगिाई-हक ेमुगं्यापासून त्रास याला तों  द्यायर्ी हर्काटी का 

कुर्णास ठाऊक जार्णवली.काय िोतं या मागे? देशपे्रम?....पर्ण एकसंध देशर् कुठे िोता? 

कम्यहुनस्ट आयह ऑलॉजीर्ं पे्रम......ती तिी नीटशी तयाि िोण्यासािखं जगर्ण ंिोतं का 

त्यांर्ं? इति कम्यहुनस्ट देशांर्ी मदत......बािेिच्या मदतीवि इतकी अतंरिक उजाच-

कर्णखिपर्णा? सगळंर् को ्यात टाकर्णाि ंआहर्ण आपल्याक च्या निलींर्ी आठवर्ण 

करून देर्णाि.ं           
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५.कम्युव्नस्ट व्हिएतनामच ेधाव्मयक रॉंग! 

कािी वषािंपूवी िे शीषचक हवनोदी वाटलं असतं ना! आता कम्यहुनस्ट देश हबन कम्यहुनस्ट 

झाल्यामळेु हकंवा कम्यहुनस्ट िािूनिी धमाचर्ं अहस्तत्व नाकािायरे् थांबल्यामळेु िे िगं 

नीटर् पािता येऊ लागले आिेत.िनोई,िो हर् हमन्ि हसटी आहर्ण आसपासच्या परिसिात िे 

धाहमचक िगं खूपर् वैहवध्यपूर्णच वाटले. असंख्य प गो ा,बदु्ध धमाचतल्या वेगवेगळया सेक्टर्ी 

महंदि,ं मोन स्टिी, लिान मोठी र्र्च मधून मधून हदसत िोतीर्. कंबेह या इतका जवळ 

असूनिी हतथल्या अकंोि वाट महंदिांसािखे महंदि समूि मात्र इथल्या पयचटन-आकषचर्णात 

नािीत.ती इथे नसतीलर् हकंवा ती असली तिी अजून साप ली नसावीत.     

 ‘Caodaiism’ िा गंभीिपरे्ण पाळला जातो असा धमच आिे. ‘Coconut Religion’ िा मतृ 

झालेला धमच आिे. आता ते मजेदाि वाटते. या सवािंर्ी महंदि ंपाहिली. Caodaiism िे 

गंभीि आहर्ण श्रीमतं प्रकिर्ण आिे. ज्यांना उत्सकुता आिे त्यांनी हवकीवि जरूि वार्ाव.ंिा 

धमच तसा अगदी नवा. दहिर्ण हव्िएतनाम मधल्या ते हनन्ि प्रांतात १९२६ सालात स्थापन 

झाला. यात स्थाहनक आहदवासी धाहमचक धािर्णांर्ा बहुद्धस्ट,ताओइस्ट,क थॉहलक 

धािर्णांर्ा समावेश िोता तसा फ्रें र्ाहंवरुद्ध लढण्यार्ा िाजकीय िगंिी िोता. पढेु जाऊन या 

धमाचच्या लोकांनी या प्रातंात जवळ जवळ प्रहतिाष्ट्र स्थापन केलं. कम्यहुनस्टांना हविोध 

किण्यासाठी या धमाचनी स्वतःर्ं सैन्यिी ठेवलं िोतं म्िरे्ण. १९७५ च्या एकीकिर्णानंतििी 

या धमाचला सिकािी स्वीकाि हमळालेला नव्िता.१९९७ मधे या धमाचच्या आर्िर्णाला 

िीतसि पिवानगी हमळाली.या धमाचरे् अनयुायी जसे स्थाहनक आिेत तसे अमेरिका, 

ऑस्रेहलया इथे स्थाहयक झालेले हव्िएतनामीिी आिेत आहर्ण त्यांच्याक ून बिार् पैसा 

येतो. 
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या प्रांतात जास्त आहर्ण इतित्र तिुळक यांर्ी महंदि ेबांधली जातािेत. यांर्ं मखु्य मदंीि 

पाहिलं. हतथे हदवसातल्या र्ाि पैकी एका मखु्य आिाधनेर्ा कायचक्रम पाहिला. स्तिांप्रमारे्ण 

पांढऱ्या(सामान्य अनयुायी),हपवळया,हनळया िगंांच्या पािपंरिक गर्णवेषात आहर्ण हवहशष्ट 

टोप्या घातलेले लोक उभे िोते त्यात गमंत म्िर्णजे हस्त्रयांर्ी संख्या खूपर् जास्त 

िोती.(शहनवाि सटु्टीर्ा हदवस असूनिी)आहर्ण लिान मलंु फक्त दोन. 

 

  मक्का हकंवा आपलं बनािस सािख ंिे मखु्य स्थान. अनयुायांनी एकदातिी भेट हदली 

पाहिजे असं. खूप मोठा परिसि आिे त्यात बागा,शाळा,मोन स्टिी आिेत.मदंीि सो ून बाकी 

फािसा मार्णसांर्ा वावि हदसला नािी.इमािती आहर्ण महंदिांवि फ्रें र्, 

क थॉहलक,महुस्लम,र्ायनीज,हिंदू महंदिारं्ा प्रभाव हदसला. महंदिात अनवार्णी आत गेलो. 
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खालच्या उंर् छत असलेल्या मोठ्या िॉलमधे तीन बाजूनी ग लिी िोती.सगळीक े पानं 

फुलं,ड्र गन वगैि ेमोहटफ्स िगंवलेली.खांबांनािी अशीर् ग द िगंीत उठावार्ी हशल्प-

हर्त्रकािी. छतावि हनळं आकाश आहर्ण र्ांदण्या.एकतािी सािखी स्थाहनक वाद्य 

वाजवार्णािा वाद्यमेळ विच्या ग लिीत खालच्या अल्टिला सामोिा बसलेला. खाली मखु्य 

िॉलमधे अल्टिच्या समोि हशस्तीत बसलेले अनयुायी (स्त्रीया एका बाजूला आहर्ण परुुष 

एका बाजूला.)  

बहुद्धस्ट र् टं प्रमारे्ण प्राथचना करू लागले आहर्ण आम्िी व्यूइंग ग लिीतून काढता पाय घेतला. 

िे पिात असताना मला बिाई धमाचर्ी आठवर्ण झाली.िािी तसा नवा धमच,अनेक धमाचतलं 

र्ांगलं हनव ून तयाि झालेला सहिष्ट्र्ण ुधमच म्िरू्णन मला मािीत आिे. त्यांर्ं हदल्लीतलं 

कमल-मदंीि आहर्ण िे मदंीि यात मात्र जमीन आस्मानार्ा फिक. 



४२ 
 

 

हतथे गेल्यावि मी हनधमी असूनिी शांत बसावसं वाटलं िोतं. इथून मात्र केव्िा हनघतो असं 

झालं.Too much ritualistic. सन यत सेन(र्ीन), हव्िक्टि यगुो(फ्रें र्) आहर्ण स्थाहनक 

कवींच्या हवर्ािसिर्णीर्ा प्रभाव या धमाचवि आिे असं बािेिच्या एका पाटी व हर्त्रावि 

िोत.ंत्या पार्श्चभूमीवि सगळा समािभं हवहर्त्रर् वाटला. यांना आपल्या धमाचर्ा प्रसाि 

किायर्ा नसावा बिुधा कािर्ण कुठल्यािी प्रकािर्ं प्रर्ाि साहित्य,माहिती पत्रक इथे 

उपलब्ध केलेलं नव्ितं.    

     मेकॉगं रिव्िि  ेल्टा िा हव्िएतनामर्ा िाईस बाउल.पर्ण त्याबद्दल नंति बघू. इथली 

बोटीर्ी सैि तशी नेिमीर्ीर् जगातल्या इति पयचटन स्थलळांसािखी.  स्थाहनक ग्रामीर्ण 

कला, िस्तकला,खाद्यपदाथच,िािर्णी यारं्ी शोकेस असलेली. घो ागा ीतून गाव पाहिलं. 
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शाळेला सटु्टी असल्यानं गा ीवानार्ा सिा वषािंर्ा पर्ण वयाच्या मानान ंर्ांगला उंर्हनंर् 

गो  मलुगािी मास्क घालून आमच्या बिोबि बसला. इथे आपल्या कोकर्णासािखंर् सगळं 

वाटलं.अगदी जाम आहर्ण िादग्यार्ी झा ंिी हदसली. पर्ण मार्णसं हदसायला, भाषेनं वेगळी 

आहर्ण घि ंतशी अधहुनक. मग  ेल्टातल्या शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोठ्या पाटातून छोट्या 

वल्िवायच्या नावेतून मखु्य बोटीक े गेलो. वेगळा झा झा ोिा आहर्ण नावेतनं जार्णािी 

कुटंुब ंहदसली. नंति एका बेटावि गेलो. िे बेट म्िर्णजे कोकोनट रिहलजनर्ी जन्मभूमी उफच  

कोकोनट हकंग म. एका श्रीमतं कुटंुबातल्या,फ्रान्समधे हशकून आलेल्या आहकच टेक्टने 

१९६३ मधे स्थापन केला. इथे एक प गो ा बांधला. त्यारे् कािी उच्र्हशहित कुटंुबीय िे 

त्यारे् पहिले अनयुायी आहर्ण प्रर्ािक.याच्या पैशाच्या आकषचर्णानं स्थाहनक नागरिक त्यारे् 

अनयुायी झाले. िा कोकोनट मॉकं बहुद्धस्ट कप े घालायर्ा आहर्ण क्रॉसिी घालायर्ा.त्यान ं

१९७१ साली पे्रहसं ेंटर्ी हनव र्णकुिी लढवली आहर्ण प ला. तो हवहिप्त िोता तिी 

सिकाि दिबािी त्याला मानिी िोता. आता या बेटावि छोटा पाकच  आिे आहर्ण पयचटकांना 

जेवर्णखार्ण,आिाम किायला िम्य जागा केली आिे.    या बिोबिर् अनेक प गो ा आहर्ण 

महंदि ंया कम्यहुनस्ट िाजवटीनं पयचटकासंाठी आहर्ण स्थाहनकांसाठी सोयी सहुवधांनी यकु्त 
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केली आिेत. 

 

ज्यांर्ी बिीर् प झ  झाली िोती ती नीट केली आिेत.  

दहिर्ण भाितातलं महंदि वाटेल असं एक कलिफुल हव्िन र गं बदु्ध मदंीि मेकॉगं रिव्िि 

 ेल्टाच्या सिलीला जाताना पाहिलं. मूळ महंदिार्ा जीर्णोद्धाि किताना महंदिाच्या 

आवािात तळी आहर्ण बागा केल्या आिेत. 
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त्यात लाहफंग बदु्धा,स्लीहपगं बदु्धा आहर्ण स्ट हं ंग बदु्धा असे प्रर्ं  आकािारे् बदु्ध पतुळे 

आत्ताच्या सिकािनं उभािले आिेत. 
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पयचटकांसाठी फोटो काढायर्ी आर्णखी एक पवचर्णी तयाि झाली आिे. 

 

हशवाय श्रीमतं लोक सिकाि क ून जमीन भा ्यानं घेऊन पापल्या (बदु्धधमाचतल्यािी 

हवहवध सेक्टच्या)श्रद्धेप्रमारे्ण गो ा,महंदि ंबांधतािेत. हिंदू महंदि,ंर्र्चिी आिेत.आम्िी भेट 

हदलेल्या प्रत्येक बहुध्दस्ट महंदि,ंप गो ांमधे खूप स्थाहनक लोक येताना 

हदसले.फुलं,फळं,उदबत्त्या,मेर्णबत्त्यांर्ीिलेरे्ल हदसली.मासे,कासवं,पिी हवकत घेऊन ते 

मकु्त(पाण्यात,आकाशात)सो ण्यार्ा एक अजब प्रकाि पाहिला. कािी देवळातल्या कंु ात 

जाळण्यासाठी मदु्दाम तयाि केलेल्या खोट्या नोटािी हवकत हमळतात. 

  इथे जमीन सिकािी मालकीर्ी असते आहर्ण कसायला वापिायला लीजनं घेतलेली 

असते. तिीिी पािपंरिक पद्धतीर्ी छोटी कौटंुहबक दफनभूमी शेतांमधेर् केलेली 



४७ 
 

हदसली.कुठे २-३ ति कुठे अहधक,सबुकपरे्ण बांधलेली थ गी हदसली. बऱ्यार् घिांबािेििी 

आपल्या तळुशीवृंदावनासािखी छोटी महंदि ंहदसली. अशी महंदि ंसगळयार् इं ोर्ायना 

प्रदेशातल्या घिातं हदसतात.  

इथे आता फ्रें र् भाषेर्ा प्रभाव कमी िोऊन इंग्रजीर्ा वाढला आिे. शाळांमधे इंग्रजी 

हशकवलं जातंर्. आपल्या सािखंर् कॉन्व्िेंट स्कूलर्ं इंग्रजीसाठी आहर्ण म्यहुझकसाठी 

स्थाहनकांत आकषचर्ण आिे. िे सगळं गाई न ंसांहगतल्यामळेु नेटवि आहर्ण पसु्तकातून 

इथल्या धाहमचक गोष्टींबद्दल अहधक कािी वार्ावंसं वाटतंय. या कम्यहुनस्ट िाजवटीच्या 

धमािंबद्दलच्या भूहमकेबद्दल आश्चयच मात्र  
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वाटलं. असंर् 

सत्तिच्या दशकात 

कम्यहुनस्ट पोलं  

मधली वदचळ 

असेलली र्र्च 

पािून वाटलं िोतं.   
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६. व्हिएतनामी बाजार 

इंटिनेटच्या जमान्यात पयचटनाला जाताना बिीर् माहिती आधीर् घेतलेली असते. एवढा 

खर्च करून एवढं दूि गेल्यावि मित्वार्ं कािी पिायर्ं िािू नये असा सिळ हिशोब असतो 

त्यात. पर्ण त्यामळेु एखादी गोष्ट अर्ानक पहिल्यांदा अनभुवण्यातली मजा ििवते िेिी खि.ं 

हव्िएतनामातला बाजाि कसा असेल यार्ी हर्त्रं पयचटनाच्या साईट्सवि पाहिलेलीर् 

िोती.ती इति दहिर्ण-पूवच आहशयाई शििांपेिा फाि कािी वेगळी वाटली नव्िती.तिीिी 

उत्सकुता िोती कािर्ण १९७५-७६ च्या दिम्यान नवऱ्याच्या बोटीविच्या नोकिीमळेु मी 

कम्यहुनस्ट िहशयातल्या ओ ेसा शिि-बदंिार्ा आहर्ण पोलं मधल्या ग्दान्सक आहर्ण वॉसॉच 

शििांर्ा अनभुव घेतला िोता ते आठवलं. ओ ेसात दोन-तीन हदवस िाहिलो िोतो. हतथे 

मखु्य िस्त्यावि र्ालताना दबक्या आवाजात मागून शकुशकु करून,लि वेधून,मागे मागे 

लागत " ॉलि हवकायरे्त का?" हवर्ािर्णािा मारू्णस पाहिला तेव्िा मला धक्कार् बसला 

िोता. नंति पढेु गेल्यावि तसार् एक मारू्णस हकंहर्ंत िसत मागे मागे येत िाहिला आहर्ण 

कानाक े िात करून खरु्णा कित हवर्ाित िोता. तेव्िा मला थो ंसं िहशयन येत असल्यानं 

तो मला कानातल्या सोन्याच्या रिगं्ज हवकायच्यात का हवर्ाितोय िे कळलं आहर्ण दसुिा 

धक्का बसला. हतसिा धक्का बसला तो भिलेली सवुहनअि शॉप्स आहर्ण बिीर्शी रिकामी 

स्थाहनकांसाठीर्ी दकुानं पािून. तिीिी पाश्चात्य कॉस्म हटक्सच्या, ॉलिच्या,हलकिच्या 

बदल्यात हतथून दर्णकट भां ीकंु ी हकंवा सतुाि-वीज कामार्ी आयधुं नेऊन भाितात 

हवकर्णाि ेमिाभाग बोटीवि असायरे्. बधंन तो र्णाि ेघालर्णाऱ्यांपेिा जास्त िुशाि असतात 

नािी का !! पोलं मधे मात्र आमच्या कंपनीच्या एजटंनं छोट्याश्या क्यूमधे उभ ंिािून 

त्याच्या आहर्ण माझ्यासाठी भिपूि र्ॉकलेटं हवकत घेतल्यार् ंआठवलं. हतथली दकुान ं

आहर्ण िसे्टॉिटंिी हलहमटे  गोष्टी हवकर्णािी तिीिी प्रसन्न वाटर्णािी िोती असं आठवतं. 
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    आता २०१४ मधे कम्यहुनस्ट देशातिी तसा धक्कादायक अनभुव येर्णाि नािी िे 

मािीत िोत ंतिी १९७५ सालापयिंत कमकुवत असलेला आहर्ण त्यानंति एकीकिर्ण िोऊन 

िहशयाच्या प्रभावाखाली असलेला, कम्यहुनस्ट झालेला िा देश जागहतकीकिर्णानंति 

आपला बाजाि कसा िाताळतोय िे पिायर्ी उत्सकुता िोतीर्. िनोईत पयचटन 

स्थळांबिोबि खिेदीला हकंवा बाजािाच्या फेिफटक्याला वेगळा ठेवलेला नव्िता.तिी 

बाजाि हदसत िाहिलार्.पहिल्या हदवशीर्ी संध्याकाळ मोकळी असल्यानं िहिवासी 

भागातल्या दकुानी िस्त्यार्ा फेिफटका झाला. 

 

 शेवटच्या हदवशी पपेट शोर्ं हतकीट काढल्यावि शो सरुू िोईपयिंत हमळालेल्या मोकळया 

वेळात मखु्य बाजाि भागात फेिफटका झाला िोता.येता जाता हदसर्णािी तिुळक हकंवा 
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हवहशष्ट प्रकाि ेएकवटलेली दकुानं पाहिली िोती.िो हर् हमन्ि हसटीत मात्र पहिल्यार् हदवशी 

'र्ो बेन थान' िे १९१२ मधे बांधलेलं जनुं माकेट (सवच समावेशक म ंई हकंवा हतथलं हमनी 

क्रॉफ च माकेट)  

 

आहर्ण त्याच्या आजूबाजूर्ा बाजाि भाग, शेवटच्या हदवशी त्यार् भागात भिर्णाि ंनाईट 

माकेट िे कायचक्रमातर् िोतं. जगातल्या बिुतेक सगळया हवकहसत पयचटन स्थळावंि एक 

समान गोष्ट हदसते. जाताना-येताना प्रवासात थो ं थांबतो हतथे,हतहकट काढताना, प्रवेश 

किताना, बािेि प ताना नेमक्या जागेला योजलेली, एक दोन तिी 'स्थाहनक कलांर्ी 

दकुाने कम वकच शॉप्स' हकंवा सवुहनअि शॉप्स उफच  खिदेीरे् सापळे असतात.ते इथेिी 
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िोतेर्.

 

अशा एका हठकार्णी हव्िएतनामी संगमिविार्ी लिान-मोठ्ठी हशल्प ठेवलेलं आवाि बघायला 

हमळालं. त्यात बदु्ध अथाचतर् मित्वाच्या स्थानी िोता. 
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इथेर् असलेल्या ह पांटचमेंटल स्टोअसच सािख्या दकुानात एक भितकामार्ं वकच शॉपिी 

िोत.ं संदभाचला हदलेलं हर्त्र वापरून िातानं पािपंरिक एम्ब्रॉय िीर्ी मोठीमोठी हर्त्र 

किर्णािी अपगं म ंळी िोती.त्या हर्त्रांच्या फे्रम्स हवकायला िोत्या.असंर् एकवेळ खाऊ 

ल कि तंत्रार्ा वापि करून लाक ाच्या हवहवध वस्तू, हर्त्रं तयाि किण्यार्ं वकच शॉपिी 
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िनोईत पाहिलं िोतं.

 

कािी प्रमार्णात स्थाहनकता आहर्ण बऱ्यार् प्रमार्णात जागहतक समानता (universal 

similarities) असलेलं असं एकूर्ण बाजािर्ं रूप वाटलं. अनेक हठकार्णी झालंय तसं 

शॉहपगंर्ं रूपांति मॉल िॉहपगं मधे इथेिी झालेलं आिे. श्रीमतंी धाटर्णीर्ी हनश् हकंवा 

ह पाटचमेंटल स्टोअसचिी हदसली. एक ति अगदी जनु्या फ्रें र् आहकच टेक्र्िर्ं म्िरू्णन खपेल 

असं पर्ण नव्यानं बांधलेलं, आहलशान, फक्त उच्र्भू्रनंा पिव तील असे ब्र  ं हवकर्णाि ंिोतं. 

ऑपेिा िाऊस, सेंरल पोस्ट ऑहफस, हसटी िॉल अशा फ्रें र् हबहल् ंगांशी जवळीक 

साधर्णाि.ं म्िर्णजे ज्याला जसं पिव ेल,आव ेल तसं सवच उपलब्ध. िे सगळं पािून या 

कम्यहुनस्ट देशानं 'माकेट इकॉनॉमी' आहर्ण त्यातिी 'माकेट टूरिझम' र्ांगलंर् अगंी बार्णलेलं 
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आिे िे लिात आलं. 

 

 त्यार् ंवैयहक्तक प्रहतहबबं लोकांक े पािूनिी हदसत िोतंर्. 
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दोनर्ाकी विानांवि अर्ाट पद्धतीनं अफाट सामान लादून जार्णाि ेग्रामीर्ण आहर्ण शििी 

बायाबाप े.(याविर्ं 'बाईक्स ऑफ ब चन' नावार्ं  र् फोटोग्राफि ि न्स कें म्प यारं्ं सुंदि 

पसु्तकिी दकुानात आढळलं-अमेझॉनवि आिे.) शििी आहर्ण ग्रामीर्ण अशा 

सवािंर्ंर्,एकुर्णातर् पोशाखार्ं झालेलं पाश्चात्यीकिर्ण. स्माटचफोनर्ा आहर्ण इति ग जेट्सर्ा 

वापि,असंख्य ब्र  ंच्या र्ाि आहर्ण दोन र्ाकी गा ्यांर्ा सळुसळुाट. घिांर्ंिी तसंर्. 

'कािीतिी हव्िएतनामी' आिे असं वाटत असूनिी आधहुनकतेर्ा प्रभाव अहधक हदसला. 

िनोईिून 'िा लॉगं बे' १६० हकमी.र्ा आहर्ण सायगाव ते 'कू र्ी टनेल' िा ४० हकमी. असा 

प्रवास शििाबािेि झाला. लिान शिि,ंगावं लागली पितं ुथायलं , मलेहशया, 

कंबोह यातल्या प्रवासात शििाबािेि प ल्यावि स्थाहनक साधन ंवापरून बांधलेली, 

पािपंरिक ग्रामीर्ण घि ंबिीर् हदसली िोती तशी हव्िएतनामात जवळ जवळ हदसलीर् 

नािीत.(आम्िी जो भाग पाहिला नािी हतथ ंती असण्यार्ी शक्यता आिे.) सोय, 

जागहतकीकिर्ण,बाजाि-अथचव्यवस्थेर्ा प्रभाव आहर्ण यदु्धात झालेला हवनाश िी कािर्ण ं

यामागे आिेत असं गाई नं सांहगतलं. असा यदु्धार्ा संदभच सािखार् येत िोता. सायगावात 

जनु्या नव्याच्या मधे एक िहिवासी टॉवि दाखवून गाई  म्िर्णाला "िी मध्यमवहगचयांजोगी 

म्िरू्णन बांधलेली इमाित. पर्ण या भागात जो भाव आिे घिांर्ा तो पिव त नािी कुर्णाला 

म्िरू्णन रिकामी प ली आिे.बांधकाम कंपनी आहर्ण सिकाि आता यार् ंकाय किर्णाि 

कुर्णास ठाऊक. इति आहशयाई देशांसािखी आमच्याक ेिी एकत्र कुटंुब पद्धती आिे.पर्ण 

आता ती वेगळी घि ंपिव त नािीत म्िरू्णन हटकून आिे. तरुर्ण आयांसाठी मलंु 

सांभाळायर्ी र्ांगली पिव र्णािी सोय नािी म्िरू्णनिी. आजी आजोबांसि पे्रमानं एकत्र 

िािर्णाििेी आिेत." माझ्या नजिसेमोि सोहवएट देश माहसकात पूवी पाहिलेली कामाच्या 

हठकार्णी असलेली ससुज्ज के्रशर्ी हर्त्र ंतिळली हविलीिी. 

   सायगाव उफच  िो हर् हमन्ि हसटी मधे आम्िी शििाच्या कें िभागातल्या िॉटेलात उतिलो 
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िोतो. 

 

थो ा िहिवासी आहर्ण बिार्सा व्यावसाहयक परिसि. त्यामळेु मखु्य 'र्ो बेन थान' 

माकेट,त्या भोवतालर्ा परिसि,नाईट माकेट आहर्ण शेजािीर् असलेलं ट क्स फ्री आहर्ण 

खाजगी गाळे असलेलं ह पाटचमेंटल स्टोअसच अनभुवता आलं.बो थानर्ी हवशेष मजा 

हदसली. इथल्या गाळेवजा दकुानात हनळया यहुनफॉमच मधे मार्णसं असतील ति ती सिकािी 

दकुान.ं हतथे वस्तूंर्ी हवहवधता कमी पर्ण हकंमती ठिलेल्या. हबन यहुनफॉमचवाल्या खाजगी 

दकुानांत वस्तूंर्ी हवहवधता अहधक पर्ण घासाघीस करून खिदेी किायर्ी असते. एका 

खाजगी दकुानात पसचर्ी हकंमत हवर्ािली (१ ॉलि म्िर्णजे २१००० हव्िएतनामी  ॉगं) 

६० ॉलि सांहगतली म्िरू्णन मी पढेु जाऊ लागले ति हतन ंम  म म  म कित पित 

बोलावलं.क लक्यलेुटिवि ५० र्ा आक ा दाखवला. मी पित हफिले.ति हतनं हवर्ािलं 
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"which country?" मी इंह या साहंगतल्यावि ती थेट ३०  ॉलिवि आली. िी आपल्या 

देशार्ी पयचटकीय हकंमत. मी खजील झाले आहर्ण पढेु हनघून गेले. मग जे काय घ्यायर्ं िोत ं

ते सिकािी दकुानातूनर् मकुाट्यानं घेतलं.इथल्या बिुताशं गाळयांमधे र्रु्णर्रु्णीत मलुी 

आहर्ण बायकांर्ी मेजॉरिटी हदसली. क लक्यलेुटिच्या सिाय्यानं भिाभिा  ॉलि- ॉगं रे् 

हिशेब कित िोत्या, िवी ति  ॉलिला  ॉलिर्ी र्ेंज नािीति अग बबं शून्य असलेल्या 

 ॉगंांच्या नोटा अरू्क पित देताना पािून कौतकु वाटलं. दपुािर्ी वेळ असल्यानं एखाद्या 

गाळयात दोन तीन हपढ्यांर्ं सिकुटंुब जेवर्ण र्ाललेलं िोतं.

 

आज्या हप्रटें  काप ाच्या पायजमा कुत्याचत आहर्ण तरुर्ण हपढी आधहुनक कप ्यात. 

हवकायला असलेल्या कप ्यातिी अशीर् तफावत. मिाग आहर्ण स्वस्त प्रकािरे् बायकांरे् 

पािपंरिक हव्िएतनामी डे्रस मात्र हजक े हतक े हवकायला िोते. स टीन सािख्या प्लेन 
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काप ार्ा पायजमा आहर्ण त्यावि दोन्िी बाजूनी हस्लट असलेला लांब अगंाबिोबि बसर्णािा 

कुताच. िवाई सुंदिी,वेरेस,िोस्टेस,रिसेप्सहनस्ट या अशा पोशाखात िोत्या हकंवा एकदम 

फॉमचल टाईट स्कटच-ब्लाऊज-ज केट मधे. मोठ्या शििातं आहर्ण लिान गावा-शििातिी 

लिान मलुांच्या कप ्यांर्ी, हववािाच्या पोशाखांर्ी दकुानं-टेलि खूप हदसले.इथे लग्न 

आहर्ण मलंु िोर्ण ंयाला सांस्कृहतकदृष््टया फाि मित्व असाव ंबिुधा. गाई ला या 

हनिीिर्णाबद्दल हवर्ािायर्ं िाहिलं. 

     खूप साि ेगाळयांरे् बाजाि असूनिी जागोजाग खाण्या-हपण्याच्या आहर्ण फुटकळ गोष्टी 

हवकर्णाि ेफेिीवाले,इवली इवली स्टुलं टाकून र्ाललेले र्िा-नाश्त्यारे् अ ् े, खांद्याविच्या 

काव ीतून उक लेली िताळी-ट हपओकार्ी मळंु, शेंगदारे्ण, फळं, काव ीतल्यार् शेग ीवि 

भाजलेल्या पाप  कु चया असं काय काय िस्त्यावि हवकायला िोतं.पर्ण या बाजािात 

लिात िाहिली ती िात्रीच्या वेळी हदसलेली एक मध्यमवयीन हवके्रती. लिानखिुा बांधा. 

छोट्या पसेसने भिलेला ज सा रे गळयातल्या पट््टयानं पोटावि तोललेला. "कुठलीिी घ्या 

सगळया पार्  ॉलिला"असं सांगर्णाऱ्या आजचवी नजिरे्ी,पाठीवि लिानग्याला बांधून 

घेतलेली आई. "खलुी असो नािी ति बदं असो सगळया अथच व्यवस्थेत कष्टकऱ्यांमधे 

बायांर्ी संख्या अहधक" िेर् खि ंआिे असं वाटायाला लावर्णािी.   
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७. पोटपूजा आव्ि व्हिएतनाम 

हव्िएतनामच्या सिलीला मलेहशअन एअिवेजनी हनघताना जसं बेपत्ता हवमानच्या बातमीर्ं 

सावट िोत ंतशी आर्णखी एका बातमीनं उत्सकुता वाढवली िोती. िो हर् हमन्ि हसटीत 

पहिलं म क ोनाल् र्ं आउटलेट ८ मार्च २०१४ ला सरुू झालं आहर्ण पहिल्या र्ोवीस 

तासात सा ेबावीसशे ग्रािकांनी खाद्यानदं घेतला. त्यात आर्णखी एक मजेर्ी गोष्ट 

वार्ण्यात आली. पतंप्रधानांर्ा जावई या म क ोनाल् च्या आहशयाई फ्रांर्ाईज कंपनीर्ा 

प्रमखु आिे आहर्ण त्यानं टीनएजि असताना अमेरिकेत म क ोनाल् मधे काम केलेलं आिे. 

तेव्िापासून त्यार्ं स्वप्न िोतं हव्िएतनामात हपवळी कमान आर्णण्यार्ं.सोशाहलस्ट 

रिपहब्लक ऑफ हव्िएतनामच्या संदभाचत या बातमीतले सगळेर् तपशील फािर् इंटिहेस्टंग 

आिेत.!     स्टािबक्स,केएफसी,सबवे,बगचि हकंग तिुळकपरे्ण का िोईना िे आधीर् आलेले 

आिेत हतथे. पर्ण िे सगळे बदल २०१३ मधे गुंतवर्णकुीविरे् हनबिंध सैल केल्याबिोबि 

झालेले.पर्ण यदु्धानंति अमेरिकेतली हपवळी कमान हव्िएतनामात येर्ण ंयात दोन्िी देशांना 

खास वाटत िोतं असा बातम्यांर्ा सूि. म्िर्णजे खाद्यपदाथािंर्ंिी जागहतकीकिर्ण 

झालेलं.बाजािकें िी व्यवस्थेत यदु्धाच्या जखमािी लवकि भिातात बिुधा. पयचटनाच्या 

साईट्सिी हव्िएतनामी शिि ंजगातल्या इति मोठ्या शििांसािखीर् दाखवीत िोत्या.पर्ण 

यशस्वी पयचटनासाठी स्थाहनक खाद्यसंस्कृतीिी मित्वार्ी असते.त्यामळेु हतथला खाद्य-

बाजाि कसा असेल यार्ी उत्सकुता िोती.प्रत्यिात िनोई आहर्ण िो हर् हमन्ि(सायगाव) या 

दोन्िी शििात मात्र अमेरिकन खाद्यकंपन्यांच्या साखळयांर्ी आउटलेटस हजक ेहतक े 

कािी हदसली नािीत. गाई च्या म्िर्णण्याप्रर्णारे्ण "नाहवन्य ओसिलं म्िर्णजे फक्त पैसेवाले 

तरुर्ण लोक हतथे जातात असा अनभुव आिे. तो पदाथािंच्या आव ीपेिा स्टाईलर्ा भाग 

अहधक आिे.स्थाहनक पदाथािंर्ी ह मां  आहर्ण आव  कािी कमी झालेली नािी.We 
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Vietnamese like to be outdoors.Hence local street food will not lose its 

popularity."  

ते ति सगळयार् हवकहसत आहशयाई शििातं हदसतं. आपल्याक े नािी का व ापाव, 

भेळपूिी, कच्छी दाबेली आहर्ण हबग म क्,सबमिीन गणु्यागोहवंदानं नांदतात तसे इथेिी 

नांदर्णाि म्िर्णायरे्. 

    धाहमचक कािर्णानं नव्िे ति र्वीच्या कािर्णानं मी शाकािािी आिे. वेळ प ली ति 

म क ोनाल्  मला तारू शकतं.कुठल्यािी पयचटनाला जाताना आम्िी घिरे् खाद्य पदाथच 

घेऊन जात नािी. मी अल्पािािी असल्यानं खायला काय हमळेल असा बाऊिी नािी 

वाटत. हशवाय पथ्थयिी नािीत. हजथे जाऊ हतथल्या र्वी बघायच्या. त्यातलं आपल्याला 

रुरे्ल,परे्ल,पिव ेल ते खायर् ंअशी पद्धत. जे हजभेला,नाकाला आव ेल त्यात 

"कािीबािी" घातलं असेल अशा शंकेला जागा नािी. नविा सवाचिािी असल्यानं त्यानं 

मागवलेल्या ह शेस बिोबि मोठ्ठी भातार्ी मूद येर्णाि िा कंबोह याच्या सिलीर्ा अनभुव 

िोतार्. या भातखाऊ शेजािी िाष्ट्रातिी तसंर् असर्णाि हशवाय शिाळी, फळंिी तशीर् 

मबुलक असर्णाि अशी खात्री िोती.पर्ण हनघायच्या आदल्या हदवशी नकुत्यार् 

हव्िएतनामला जाऊन आलेल्या बाई भेटल्या. त्यांनी त्यांच्या गटातल्या शाकािािी लोकांरे् 

दोन तीन हठकार्णी कसे िाल झाले ते साहंगतलं आहर्ण काळजी वाटली. नकुतरं् छोटंसं 

आजािपर्ण झालेलं असल्यानं पोट जिा निम िोतं.म्िरू्णन गूळपोळया, सतू्तर्ं 

पीठ,सोयाबीनर्ी हबहस्कटं असं थो ं बिोबि घ्यायर्ं ठिवलं. पक्क्या मांसािािी असलेल्या 

हव्िएतनाम्यांनी मात्र गळुाच्या पोळया सो ून सगळं तसंच्या तसं पित पाठवलं.यात माझ्या 

टॉलिन्सलािी के्रह ट आिे बि ंका. 
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    िनोईच्या भिगच्र् कायचक्रमात दपुािच्या जेवर्णाला ज्या भोजनगिृात गेलो हतथे र्क्क 

व्िेहजटेरिअन सेट मेन्यू हमळाला. जेवर्ण हतखट िव ंका नको िेिी हवर्ारून घेतलं.हशवाय 

पोशचन्स लिान िे ति फािर् आव र्णाि.ं अमेरिकेतल्या प्रवासात अदंाज येई पयिंत माझ्या 

पढ्ुयात वाया जाताना हदसर्णाि ेअग बंब पोशचन्स आठवले आहर्ण समोिर्ी हर्मकुली बशी 

पािून भरून आलं. शेजािीर् अमेरिकन पयचटकांर्ं टेबल पदाथािंनी गच्र् भिलेलं िोतं आहर्ण 

पढुर्ा कोसच आला की आधीच्या अनेक ह शेस वाया जाताना हदसत िोत्या. 

 (नहथगं अगेन्स्ट अमेरिकन्स.जस्ट ऑबझिवेशन) इथल्या जेवर्णातला बोनस म्िर्णजे 

स्थाहनक पदाथच सगळे िलक्याफुलक्या फ्लेविरे्. नैसहगचक र्वी आहर्ण स्वाद अनभुवायला 

भाग पा र्णाि.े(िॉगंकॉगं मधल्या बहुद्धस्ट मोन स्टिीतल बेर्व व्िेज जेवर्ण आठवलंर्).शेवटी 
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मखुशदु्धीला बशीभि फळांच्या फो ी. इथ ंखशु झाल्यानं नंति गाई  बिोबि मी अधाच तास, 

ते आहर्ण आपर्ण नािळ कसा खिव तात,वापितात यावि गप्पा मािल्या. मलेहशयाच्या 

सिलीत एका मॉ ेल हव्िलेज मधे मी हतथल्या हवळीवि बसून नािळ खिव ल्यार्ी 

आठवर्ण सांहगतली. त्याला ते आजीक ून मािीत िोतं.पर्ण त्यार्ं घि माझ्यापेिा आधहुनक 

हनघालं.हवळी बाद आिे. ि  ंलन ंगोल हफिवायर्ं यतं्र हमळतं आपल्याक े तसंर् वापितात 

िल्ली घिाघिात. त्यार्ी आई घिात जास्त पािुरे्ण येर्णाि असतील ति बाजािातून समोिर् 

यंत्रावि ताजा खिव ून हदलेला नािळार्ा र्व आर्णते.(दबुई वगैिते हमळतो तसा.)फाि 

आळस आला तिर्  ेहसकेटे  वापिते,पर्ण ते कािी खि ंनािी वगैि ैवगैि.े एखाद्या 

हव्िएतनामी कुटंुबात दोन तीन हदवस जेवायला, स्वयपाक किायला हमळालं ति छान 

िोईल असं वाटलं. िल्ली कहलनिी टूरिझम िािी एक प्रकाि उपलब्ध असतो िे 

िॉटेलातल्या ब्रोशिवरून कळलं. पर्ण हखशाबािेिर्ा वाटला तो. िस्त्याविच्या खऱ् या 

हव्िएतनामी पदाथािंर्ी र्व पिायर्ं धा स मात्र झालं नािी.तसं ते आता पणु्यातिी िोत 

नािी म्िर्णा.सायगावात नाईट माकेटात एका सायकल-रॉलीवि आपल्या हतिगं्यातल्या 

िगंांरे् भात हवकायला हदसले. खावेसे वाटले नािीत पर्ण फोटो काढावासा वाटला तो मात्र 

हवके्रतीन ंनािी काढू हदला. या िस्त्याविच्या माकेटात काव ीमधून उक लेली िताळी 

हकंवा कमळारे् हवहवध प्रॉ क्ट्स हदसले. कमळाच्या झा ारे् सगळे भाग वेगवेगळया प्रकाि े

खाता येतात. आपल्याक े देठ,मळंु आहर्ण हबया मखुत्वे वापितात. इथे फुलं आहर्ण पानंिी 

वापितात. त्यामळेु कंबोह यात हदसली तशी इथेिी कमळार्ी लागव  केलेली तळी 

हदसली.पर्ण त्यारे् पदाथच खायर्ा र्ान्स नािी हमळाला. 
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    िा ल ॉंग बचे्या बोटसफरीत माझ्याठी खास हिजे जेवि िोतं.

 

.ते आधीच्या जेवर्णाइतकं र्हवष्ट वाटलं नािी पर्ण बोटसुंदिीनं ते आर्णलेल्या साहित्यातून 

बोटीविर् तयाि केलेलं िोत,ं ताज्यार्ी र्व अनभुवली. कसल्याश्या हपठांरे् गोळे,व ्या 

करून उक लेले दोन गो  प्रकाि, टोफू आहर्ण भाज्या सॉते केलेल्या,पालेभाजीर्ा एक 

प्रकाि,स ल , िे सगळं आव लं नािी ति असाव ंम्िरू्णन बिुधा बशीभि फ्रें र् फ्राईज. पर्ण 

 ेझटच मस्तर्. अगंठ्या एवढ्या सोनकेळयांर्ी छानशी फर्णी.आ ता आपल्याक े सोनकेळी 

सोन्याच्या भावात येतात. त्यामळेु त्याविर् ताव मािला. नवऱ्यानं प्रॉन्स,क्र ब,हस्क्व  आहर्ण 

इति साहमषार्ा मनसोक्त समार्ाि घेतला.     
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   िल्ली एक बि ंअसतं.बऱ्यार् पयचटक पे्रमी आहशयाई शििांतिी िसे्टॉिटंच्या बािेि मेन्यू 

वार्ायला ठेवलेला असतो. सायगावात िॉटेल बािेिच्या िस्त्यावि आम्िी र्क्क मेन्यू 

वार्त अधाचतास हफिलो. हतनात एक अशा प्रमार्णात लिान का िोईना व्िेज मेन्यू साप ले. 

मला माझ्या जिाज प्रवासातले सत्तिच्या दशकातले अनभुव आठवले. अमेरिकेत आहर्ण 

यिुोपात आलेले. सिज उपलब्ध व्िेहजटेरिअन पदाथच म्िर्णजे पोट टो हर्प्स,बेकिी 

प्रॉ क्ट्स आहर्ण आईस्क्रीम.िे सगळंर् मला आव त असल्यानं अ र्र्ण आली नािी. पर्ण 

हपझ्झा,स  ंहवर्,स्ट्यू,सूप व्िेज द्या असं सांहगतलं की ते ि म,बेकन असलं कािी त्यात 

असेल ते बाजूला काढून व्िेज म्िरू्णन द्यायरे्. माझा शाकािाि धाहमचक नसल्यानं मला ते 

र्ालायर्ं. आता ग्लोबलायझ्  पयचटनार्ा फायदा,व्िेहजटेरिअन म्िर्णजे काय िे सांगत 

बसाव ंलागत नािी. व्िेगन्स आता खूप हफितात आहर्ण आपले सधन जैनिी खूप पयचटन 

करू लागले आिेत.हगऱ्िाईक हतथे पिुवठा िे खि.ं    

  सायगावात 'लेमन ग्रास' अशा छान नावाच्या जिाश्या पॉश िसे्टिॉमंधेिी छान व्िेज मेन्यू 

हमळाला.हव्िएतनामी व्िेज हक्लअि सूप...पोटाला आहर्ण स्वादाला अगदी िलकं.त्यानंति 

िाईसपेपि मधे गुं ाळून केलेले हस्प्रगं िोल घेतले. स ल र्ी सबुक सजावट आहर्ण इवल्या 

इवल्या सॉसच्या वाट्यांसि आले. र्ॉपहस्टकर्ं कािी जमर्णाि नािी,िातानी खावं का 

फोकच नी असा हवर्ाि कित असताना िॉटेल सुंदिी सेवेला िजि.हतनं कसं खायर्ं िेिी 

दाखवलं. लेट्यूसच्या पानात हस्प्रगंिोल गुं ाळायरे् .गुं ाळताना त्यातर् स्वादासाठी 

(नसुतं  ेकोिशेनसाठी नव्िे) हदलेली छोटीछोटी पानं घालायर्ी मग िी गुं ाळी सॉस मधे 

ब ुवून र्वी र्वीन ंलिान लिान घास घेत खायर्ी.व्वा मजा आया. िा िाईस पेपि म्िर्णजे 

जरू्ण आपल्या क च्या तांदळुाच्या सालपाप ्यार् िे नंतिच्या एका ग्राम भेटीत 

कळलं.हव्िएतनामी लोक हफश ऑइल आहर्ण हफश सॉस खूप वापितात तो वास 
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आपल्याला सिन िोत नािी असं ऐकलं िोतं पर्ण तसा अनभुव नािी आला कुठेर्. 

    'िा लॉगं बे'च्या प्रवासात आजूबाजूला हदसर्णाऱ्या शिि गावात बायका लंबे उस हवकत 

घेऊन जाताना हदसल्या. त्यारे्  

र्क्क कवे करून र्ोखतात िे ऐकून मजार् वाटली. आपल्या शििी सखुवस्तू घिांतून िे 

गायबर् व्िायला लागलंय उसाच्या िसार्ी गऱु्िाळंिी कमी िोतािेत. इथल्या गजबजलेल्या 

िस्त्यांवि उभ्या स्ट  ं विरे् आटोपशीि असे हवजेवि र्ालर्णाि ेर्िक पाहिले. त्याला 

जो लेला प्ल हस्टक हपशव्यांर्ा िोल.िस त क प्ल हस्टकच्या हपशवीत जाईल आहर्ण सील 

किता येईल अशी योजना.म्िर्णजे िस घिी घेऊन जायलािी बि.ं 
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मेकॉगं बे च्या ग्रामभेटीत फर्णस, हलर्ी, अननस,कहलंग ,ओल्या खोबऱ्यारे् िलकी 

हपठीसाखि पेिलेले पातळ स्लाईस,खाि ेदारे्ण आहर्ण ग्रीन टी असा 

लंर्.पपनस,फर्णस,कोको,फळांनी लग लेला आबंा,पपनस,भोकि,ंकिबंळं(स्टाि फू्रट),जाम 

अशा झा ांच्या साहन्नध्यात. शाकािािी पोटोबा खशु. 

 हतथल्या को ऑपिहेटव्ि मधे तीळ,दारे्ण,खोबि ंयांच्या व ्या,हर्क्कया 

िोत्या.आबंा,फर्णस,केळी यांर्ी एक प्रकािर्ी साटं िोती.त्या तलं कािी घेतलं िोतं ते 

पितीच्या वाटेवि र्ाखलं. जो ीला नािळ पार्णी आहर्ण आतली मलाई. मजा आया. दहिर्ण 

हव्िएतनाम िा भाता प्रमारे्ण भाज्या-फळासंाठीिी सपुीक प्रदेश.आपल्याक े हमळर्णािी 

जवळ जवळ सगळी फळभाज्या,फळं इथे हदसली. 
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 इथलं ड्र गन फू्रट र्ाखलं पर्ण 

म गंोस्टीन,िांबटुान,स्टाि ञ पल, िामफळाच्या जातीर्ं फळ, वासासाठी कुप्रहसद्ध  ुरिअन 
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िी इं ोर्ायना भागातली फळं पूवी िाहिली तशी आत्तािी र्ाखायर्ी िाहिली. मखु्य िाहिलं 

म्िर्णजे वॉटि कोकोनट. म नग्रोव्ि सािखा पाण्यात वाढर्णािा मा  आहर्ण त्याला मजेदाि-

निीदाि फळ. हदसायला वेगळं पर्ण आत खोबि ंहनघर्णाि .मेकॉगं बे मधली िी खाहसयत.    

सायगावाजवळच्या 'कू र्ी' टनेलच्या सिलीत टनेल मधे िािर्णाि ेगिुीला सैहनक ज्या 

अन्नावि तगले ते उक लेले ट हपओका रूट्स देतात.  

त्या भेटीमधे,त्याबिोबि दाण्यार्ी कोि ी र्टर्णी आहर्ण छोट्याश्या ग्लासातून िलकासा 

ग्रीन टी. अनहलहमटे . िार् लंर्,र्ांगला पोटभि .यार्ी उजाच हदवसभि पिुली. .बाकी सगळे 

छान छान मेन्यू र्ाखले असले तिी िे सव्िाचयव्िल  ाएट मनात ठसलं. टनेल्स सािखी 

फक्त आहर्ण फक्त हव्िएतनामर्ीर् खूर्ण म्िरू्णन.   
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८.व्हिएटनाम-व्दसलेला....मनात रेंगाळिारा.  

    आपर्ण कुठल्यािी नव्या हठकार्णी का जातो त्यावि ठितं आपल्याला हतथलं काय 

'हदसतं,भावत'ं ते. आम्िी उभयंता जोतो तेव्िा फक्त मजा,खानपान आहर्ण शॉहपगं िे मखु्य 

अजें ्यावि नसतं. नवं कािी बघायर्ी उत्सकुता अहधक असते.तसंर् हव्िएतनामला 

जाताना िोत.ं तिी का आपलासा वाटला,भावला आहर्ण मनात िेंगाळला तो देश? यार्ा 

शोध घ्यावासा वाटला. नवऱ्याच्या बोटीविच्या नोकिीमळेु मी अनेक देशांर्ी झलक 

पाहिली आिे. अमेरिका सो ली ति कुठे जास्त मकु्काम झालेला नािी. गेल्या १५-२० 

वषािंतला फिक एवढार् की भेट द्यायच्या आधी त्यात्या हठकार्णांबद्दल नेटवि,हफक्शन-नॉन 

हफक्शन पसु्तकातूंन, हसनेमांतून वार्ता-पािता येतं. त्यामळेु अथाचतर् कािी अपेिाभगं 

िोतात हकंवा सगळंर् मािीत असल्यान ंनवं पाहिल्यार्ी अनभूुतीर् हमळाली नािी असंिी 

िोत.ं अपेिेपेिा वेगळंर् कािी हदसलं,उमजलं असिी िोतं. इं ोर्ायनातले इति देश 

पाहिले िोते पयचटक म्िरू्णन. तसार् सगळा हनसगच आहर्ण पयचटन स्थळं हनघर्णाि की काय 

अशी शंकािी िोती.प्रत्यिात पािताना ती शंका हनसगाचच्या बाबतीत खिीिी झाली आहर्ण 

तिीिी कािी वेगळी अनभूुती हमळाली.भौहतक गोष्टींर्ं जे प्रथमदशचन झालं ते,नंति जे 

अनभुवत-पिात गेले ते आहर्ण गाई शी बोलून कळत गेलं ते, या सगळयावरून खूप प्रश्न 

प ले. हव्िएटनामातले िे सगळे अर्ंहबत किर्णाि ेबदल कशामळेु झाले? कम्यहुनस्ट 

असल्यान ंमयाचहदत असलेल्या खाजगीकिर्ण, उदािीकिर्ण,जागहतकीकिर्ण या मळेु झालेल, 

का ते स्वीकािल्याविच्या िट्ेयामळेु झालेले, का एकाहधकािशािी सिकािी-िाजकीय 

इच्छाशक्तीच्या-प्रभावशक्तीच्या जोिावि झालेले, का हव्िएतनामी लोकारं्ी बदलार्ी इच्छा-

आकांिार् तेवढी तीव्र िोती आहर्ण आिे?  
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     िे सगळं थो ं हसंगापूि सािखं वाटलं.सत्तिच्या दशका पासून मी हसंगापिुात बोटीवरून 

बिरे्वेळा कािी वषािंच्या अतंिानं जात िाहिले. हतथे िोर्णाि ेबदल पाहिलेले आिेत. 

ऐहतिाहसक मित्वारे् आहर्ण पयचटकांना पािपंरिकेर्ा अनभुव देऊ शकर्णाि ेअगदी मोजके 

भाग सो ून संबधं जनुं हसंगापूि पा ून वाढीच्या लांब पल्ल्याच्या हनयोजनानं नव्यानं 

बांधलं-हवकहसत केलं आिे त्यात सावचजहनक स्वच्छता आहर्ण पहब्लक रान्सपोटच यांना खूप 

मित्व हदलेलं हदसतं..तसंर् कािीसं दबुईर्ं आहर्ण िॉगंकॉगंर्िी झालेलं पाहिलं आिे. या 

हतन्िी शिि-देशानंा स्वतःर्ं नैसहगचक उत्पादन नािी म्िरू्णन बदंि-व्यापाि-बाजाि-पयचटन 

याच्या आधाि ेिे बदल घ लेत. पर्ण हव्िएटनामर्ं तसं नािी. उत्ति दहिर्ण लांबलर्क 

पसिलेला आहर्ण सांस्कृहतक सिहमसळ असलेला,अन्नधान्य-खहनज-ंपे्रशस मेटल्स आहर्ण 

स्टोन्स आहर्ण आता तेल यांनी समदृ्ध असलेला देश आिे.मग िे कसं झालं? गाई  क ून 

ऐकलेल्याच्या जो ीला नेटवरून कािी शोध घेतला.     

      या शोधाला संदभच म्िर्णजे नजिलेा हदसलेली सावचजहनक स्वच्छता, ििदािीर्ी हशस्त, 

िस्त्याविरे् हवके्रते आहर्ण अहत आहलशान दकुानं यांर्ी 

सांग ,खाद्यपदाथच,फळफळावळ,उपभोग्य वस्तू यारं्ी मबुलकता, ज्याला हनहवचवाद 

झोप पट्टी म्िर्णता येईल अशा वस्त्यांर्ी,हभकािी-अपगं, िात्र िोऊ लागल्यावि परुुष 

पयचटकांच्या िातात िात घालून जाण्याऱ्या रे्िि ेिगंहवलेल्या असंख्य तरुर्णी यारं्ी 

गैििजेिी. कंबोह या, मलेहशया, थायलं  या देशांच्या भेटीत या संदभाचतलं हर्त्र थो ं वेगळं 

नजिलेा आलं िोतं.हतथे पािपंरिक मसाजसेवेर्ी िस्त्याविर् िोर्णािी आजचवी 

जाहििातबाजी फािशी हदसली नािीत.(मसाजसेवा िोत्या आहर्ण कािाओकेर्ी कंििी बिीर् 

हदसली.)हतथे शििाबािेि प ू लागल्यावि हकंवा कधी शििातिी 'पयचटकीय शोकेस' 

बािेिच्या गोष्टी हदसल्या िोत्या. जपान,अमेरिका आहर्ण यिुोपीय देशांतल्या मोठ्या शििात 

हभकािी, मानहसक रूग्र्ण, दारु े, र मं्प्स िस्त्यावि पाहिले िोते.फक्त िो हर् हमन्ि शििात 



७२ 
 

दोन अपगं हभकािी हदसले. एकाच्या िातात मोबाईल िोता.ते संपूर्णच हव्िएटनामात नसतील 

असा दावा नािी. कुठल्यािी 'सुंदि' हदसर्णाऱ्या,छान/न्याय्य वाटर्णाऱ्या हवकासाला 

काळी/कि ी नकािात्मक बाजू असतेर्. ती पयचटक म्िरू्णन हदसतेर् असं नािी.पर्ण आता 

नेटच्या मदतीन ंती वार्ता-बघता येते. 

     हव्िएटनाम मधली भातशेती, बागायत  ोळ्ांना सखुावर्णािी िोती. त्यासंबधंीर्ं एक 

वाक्य, पयचटकांसाठी असलेल्या माहिती पत्रकात वार्लं. त्यान ंको ं सो वायला थो ी 

मदत झाली. मेकॉगं  ेल्टा या भात उत्पादनाच्या प्रदेशाहवषयी िोतं ते. "योग्य अशी भिपूि 

जमीन आहर्ण कसर्णाि ेखूप साि ेिात असूनिी १९८९ पयिंत हव्िएटनाम मोठ्या प्रमार्णावि 

तांदूळ आयात किर्णािा देश िोता. १९९० मधील आहथचक धोिर्णांतील बदलांनंति 

शेतकऱ्यांना हपकं लावण्याबद्दलर्ं अहधक स्वातंत्र्य हदलं आहर्ण आता जगात दोन नंबिर्ा 

तांदूळ हनयाचत किर्णािा आिे हव्िएटनाम. कोर्ण म्िर्णतं अल्पकालात बदल किता येत 

नािीत." आता िा एकाहधकािशािी असलेल्या सिकािर्ा प्रर्ाि आिे असं म्िरू्णन 

नाकािायर् ंकािर्ण नािी. या मोकॉगं रिव्िि  ेल्टावि १८ व्या शतकात कंबोह यानं कब्जा 

केला िोता.नंतिच्या काळात हवहवध यदु्धांमधून देशावि हवहवध देशांर् ंवर्चस्व िाहिलं.तेर् 
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या भागावि िाहिलं. िनोई त ेिा ल ॉंग बे रस््याकडेची भात शेती

 

पितं ुएकीकिर्णानंति तो अथाचतर् हव्िएटनामक े आला. पर्ण कंबोह याला भूतकाळ 

आठवत िोता.१९७८ मधे र्ढाई करून तो बळकाहवण्यार्ा प्रयोग केला पर्ण तो अयशस्वी 

झाला.अजूनिी कंबोह यन लोक म्िरे्ण िा भागाला दहिर्ण कंबोह या म्िर्णतात. जसे सयाम 

िीप शििाजवळच्या प्रर्ं  आकािाच्या टोन्ले साप लेकमधे मासेमािी किर्णाि ेआहर्ण आता 

पयचटकांमळे तयाि िोर्णाि ंभगंाि गोळा करून उपजीहवका किर्णाि,े हवस्थाहपत हव्िएटनामी 

लोक, तिगंती गाव ंकरून िािताना पाहिली. तशी कंबोह यन कोळी,शेतकिी या मेकॉगं 

 ेल्टा भागात अजूनिी आिेत.त्यांर्ं अहस्तत्वर् प्रश्नांहकत आिे.असं आमच्या गाई नं 

सांहगतलं.त्या वस्त्या पिायला मात्र हमळाल्या नािीत. देशांच्या अनैसहगचक सीमांमळेु 

मार्णसांर्ी सवयीर्ी असलेली नैसहगचक जीवनशैली नाकािली जाते, िे अनेकर् देशांत 

हदसत.ं           
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      १९७८ नंति कम्यहुनस्ट सिकाििी जिा हस्थिस्तावि झाल्यावि घट्ट कबजा ठेऊन 

भात उत्पादन वाढवायर्ा प्रयत्न करून बहघतल्यार्ं कळतं.ते मयाचहदतर् यशस्वी झालं 

म्िरू्णन आता ५० वषाचच्या लीजनं कसायला जमीन हदली जाते आहर्ण पीक हनव , जो  

व्यवसाय, दसुऱ्याला कसण्यार्ा िक्क हवकर्ण ंयांर्ं बिरं् स्वाततं्र्य हदल्यार् ंकळतं.त्यामळेु 

उत्पादन वाढलं िे खि ंआिे. तिीिी जगात इति हठकार्णसािखे शेतकऱ्यांना भे सावर्णाि े

प्रश्न आिेतर्. अहधक वेळा-अहधक पीक काढायच्या मोिापोटी नापीक िोत जार्णािी जमीन, 

क शक्रॉपक े वाढता कल, जागहतक स्पधाच, हशकलेल्या तरुर्ण हपढीर्ा शििाक े ओढा, 

वाढत्या पयचटनान,ं इं हस्रअलायझेशननं त्याला हदलेली गती, सिकािी गैिव्यविाि, 

किप्शन, शेतीतला खिा फायदा शेतकऱ्यांना न हमळर्ण ंइत्यादी.पर्ण शेतकऱ्यांनी 

आत्मित्त्या केल्यार्ा उल्लेख कािी आढळला नािी. िनोई ते िा लॉगं बे(र्ाि तास) आहर्ण 

िे हर् हमन्ि ते काओ  ाई मदंीि ते कू रू् टनेल(तीन तास) या प्रवासात जे शेतकिी हदसले, 

शेती हदसली, शेतातली घि ंआहर्ण परिसि हदसला तो कािी िातातों ाशी गाठ असलेल्या 

गरिबीर्ा वाटला नािी. जसा कंबोह याच्या सयाम िीप आहर्ण थायलं च्या ब कंकॉक 

शििाजवळच्या,बािेिच्या परिसिामधे हदसला िोता. इथे पयचटकीय हदखावा आिे का िा? 

अशी शंका आली पर्ण इतक्या लांबीच्या िस्त्यांक ेला हदखावा ठेवर्ण ंअवघ  आिे ना !    

पयचटकांना काय आहर्ण कसं दाखवायर्ं या बद्दल कू र्ी टनेलच्या भेटीच्या वेळी सांहगतली 

तशी एक हवशेष गोष्ट गाई नं साहंगतली. अमेरिकेबिोबिच्या यदु्धात हवजयी झाल्यानंति 

१९७५ मधे सायगावात  "Exhibition House for US andPuppet  Crimes" या 

नावार् ंम्यहुझयम सिकािनं उघ लं.यदु्धातल्या शतू्रनी केलेल्या कुरुप गोष्टी दाखवर्णाि.ं मग 

१९९० मधे त्यार्ं नाव बदलून ते " Exhibition House for Crimes of War and 

Aggression" असं झालं आहर्ण १९९५ पासून अमेरिकेशी नातं पनु्िा जळुल्यावि "War 

Remnants Museum" असं नाव केलं.यदु्धांत दोन्िी बाजूला अन्यायग्रस्त लोक 
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असतात अशी नव्यानं संवेदना आल्यामळेु िे बदल झाले, का िाजनैहतक िटेा आला,का 

अमेरिकन पयचटक हवशेषतः व्िेटिन्स खूप येऊ लागल्यावि त्यांना दखुावेल असं नावात 

कािी असू नये िािी िेतू िोता या बदलामागे? नाव बदललं तसे त्यातले ह सप्ले बदलले 

का ते मात्र कळलं नािी िे हठकार्णर् न बहघतल्यामळेु. नव्या काळार्ी आर्णखी एक गंमत 

पाहिली. दहिर्ण हव्िएटनामर्ं क हपट हलस्ट सिकाि असताना सायगावात फ्रें र् आहकच टेक्टनं 

बांधलेला पे्रहस ेंहशअल प लेस पयचटकांना दाखवला जातो.ती तशी प लेस या नावाला न 

शोभर्णािी आधहुनक इमाित,त्यात िाजस्थानच्या िाजवा ्यात पाहिला तसा मोठा श्रीमतंी 

थाटिी नािी..  

 िो च् व्मन्ि व्सटीतल्या प्रेव्सडेंव्न्सयल पॅलेस मधून व्दसिारा रस्ता, झाडी

       

िी इमाित तशीच्या तशी ठेवली आिे.अगदी िहिवासी भाग,बॉबं शेल्टि, हतथली 

यदु्धकाळातली कम्यहुनकेशन यंत्रर्णा,स्वयंपाकघि असं सगळं. मजेर्ी गोष्ट अशी की 
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यातल्या कािी बैठकीच्या खोल्या आता भा ्यानं कॉन्फिन्सना हदल्या जातात. प्रहतषे्ठर्ा 

भाग म्िरू्णन मोठ्या मोठ्या कंपन्या गलेलट्ठ भा ं देऊन इथ ंयेतात. ऐहतिाहसक हठकार्णी 

आयोजन केलं अशी कंपन्या शेखी हमिवत असर्णाि आहर्ण सिकािला िवे्िेन्यू हमळतो. 
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    पयचटकांना आकहषचत किण्यासाठी असावेत असे आहर्ण एकुर्णातर् अनेक बदल मला 

आर्श्ासक वाटले. िायवेवि आहर्ण शििातल्या िस्त्यावि एकिी अपघातग्रस्त वािन हदसले 

नािी. फोिव्िील ड्राईव्ि िातात असतानािी आमर्ा ड्रायव्िि आहर्ण इतििी कुर्णी(१-२ 

अपवाद सो ता) लिानांवि दादाहगिी किताना हदसलं नािी. झेब्रा 

क्रॉहसंग,लाललाईट,लेनर्ी हशस्त आहर्ण ओव्ििटेक किायर्ी हशस्त पाळत िोते सगळे. 

शििात र्ाळीस-पन्नासच्या वि कुर्णी वेग घेत नव्ितं. गदी असूनिी 'आम्िी तमुच्या पढ्ुढे' 

वतृ्तीनं आहर्ण समोरून येर्णाऱ्या वािनारं्ी पवाच न किता त्यांच्या लेनमध्ये घसूुन, स्वहस्तक 

घालून सगळयांना अ वण्यार्ा परेु्णिी गेमिी हदसला नािी.(पोलीस द ं किायच्या ऐवजी 

पैसे घेतात असंिी िनोईतला गाई  म्िर्णाला.पर्ण द ंार्ी िक्कम इतकी मोठी आिे की त्या 

प्रमार्णात लार् देर्ण ंपिव त नािी,त्यामळेु लोक हनयम पाळत असावेत. असा त्यार्ा 
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अदंाज आिे.) िनोई-सवयजि िले्मेटेड...व्शस्तीत. 

वाितकुीच्या हशस्तीबद्दल कौतकु केल्यावि सायगावातला गाई  म्िर्णाला "पोलीस हकंवा 

सवेिलन्स नसेल हतथे आमरे्िी लोक हनयम मो तात." पर्ण प्रत्यिात तसं हदसलं नािी.         

    सावचजहनक स्वच्छतेच्या बाबतीत पाश्चात्यांर्ी छाप हदसली. शििातली इति 

पयचटनस्थळं,िनोई ते 'िा लॉगं बे' सायगाव ते 'कू र्ी आहर्ण काओ  ाई मदंीि' या प्रवासात 

िायवे आहर्ण ग्रामीर्ण भाग हदसला. (कर्िा कंु ्या उर्कर्णािी!) भटकी कुत्री हदसली नािीत. 

िले्वे लाईन क ेला एक दोन हठकार्णी आहर्ण हवकसनासाठी वस्ती उठवून मोकळया 

केलेल्या पर्ण अजून प ीक असलेल्या कािी जागांवि कर्िा हदसला.पर्ण िे अपवाद 

वगळता कुठेिी कर्िा टाकलेला,उ त येऊन पसिलेला हदसला नािी. सायगावात शिाळं-

पार्णी प्याल्यावि आमर्ा गाई  लगेर् म्िर्णाला रिसायकलसाठी मी टाकायला नेऊ 
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का. पर्ण मला खोबि ंखायर्ं िोतं म्िरू्णन मी िॉटेलात घेऊन गेले.घिांच्या पढेु 

(प्ल हस्टकच्या हपशव्यातं िोता ते बि ंनव्ितं तिी...)कर्िा साठवलेला हदसला.िस्ता-

परिसि झा र्णाििेी खूप वेळा हदसले. एक हदवस सकाळी लवकि बािेि प लो तेव्िा 

पणु्यातल्या 'स्वच्छ'संस्थेच्या  गा ्यांसािख्या िातगा ्या बऱ्यार् पाकच  केलेल्या हदसल्या. 

नव्यानं  ेव्िलप िोर्णाऱ्या बागेतिी बांधकाम सरुू झालं असतानार् पूर्णच वाढलेली झा ं 

आरू्णन लावलेली हदसली (िनोई आहर्ण िो हर् हमन्ि हसटीतिी)जनु्या नव्या भागात घिांर्ी 

गदी असली तिी झा ांर्ी संख्या खूपर् िोती. सायगावातून बािेि प ताना कािी जनुाट 

हदसर्णािा भाग, आटोपशीि बांधून काढलेल्या स्वच्छ नदीपात्रा पलीक े हदसला.ते काय 

आिे असं हवर्ािल्यावि गाई  म्िर्णाला "तो जनु्या बदंिार्ा भाग आिे.हतथे िािर्णाऱ्या 

हवहशष्ट प्रकािच्या लोकांमळेु फािसा सिुहित समजला जात नािी. पर्ण या बाजूला हदसतोय 

तसा हवकास हतक र्ािी िोईल कािी वषािंत.आपर्ण जार्णाि आिोत त्यासािखे एक्सपे्रस 

वे,मेरो िेिी व्िायर्ंय." या सगळयासाठी हवस्थाहपत झालेल्यांसाठी बांधलेल्या 

टाउनहशप्सिी हदसल्या.नदी स्वच्छ हदसतेय पर्ण प्रदूषर्ण हविहित नािी असंिी 

प्रामाहर्णकपरे्ण गाई  म्िर्णाला.मग काठ बांधून काढल्यानं नदीपात्रातल्या इको हसहस्टमर्ं 

काय झालं असा प्रश्न कािी मी हवर्ािला नािी. िहववािच्या सटु्टीसाठी तिुळक का िोईना 

नदीकाठी बसलेली कुटंुब,ंपोिर्णािी मलंु,िौशी मासे पक र्णाि ेपाहिले आहर्ण मनात 

बदलातून कमावण्या-गमावण्यार्ा हिशोब सरुू झाला.   

    मास मीह या आहर्ण एकूर्णर् जागहतकीकिर्णार्ी सांस्कृहतक झलक छोट्या छोट्या 

प्रसंगांतून हदसते. िनोईतल्या टेंपल ऑफ हलटिरे्ि(जनु ंहवद्यापीठ) इथे पािपंरिक पर्ण 

पांढऱ्या हव्िएटनामी वेषातल्या मलुी आहर्ण काळया सटुातली मलंु आपलं ग्र ज्यएुशन, हतथे 

फोटो काढून साजि ंकिायला आली िोती. सायगावातल्या नोत्रदाम र्र्च इथे नवपरिहर्णत 
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जो पी हववािवेषात हतथे मदु्दाम येऊन फोटो काढून घेत िोती. िेर् अमेरिका,यिुोपमधेिी 

पयचटन स्थळांवि िे पाहिलं िोतं. हजक े हतक े पाश्चात्य पद्धतीरे्,पांढि ेआहर्ण िगंीत वधवेुष 

हवकर्णािी दकुानं खूप हदसली तसेर् घिाचं्या पढेु हववािासाठी घातलेले आपल्याक च्या 

सािखे पर्ण िगंसंगतीत हर्नी वाटर्णाि ेमा ंविी पाहिले. बहुद्धस्ट देवळांमधे देवाला अपचर्ण 

केलेल्या फळफळावळांच्या पािपंरिक िर्ना मूतीसमोि हदसल्या तसंर् हबहस्कटांसािखे 

प कबदं खाद्यपदाथचिी अपचर्ण केलेल हदसले.िे भूतानमधेिी पाहिलं िोतं. िे  मात्र अजून 

आपल्याक े आलेलं नािी.प कबदं पेढे हमठाया फाि ति हदसतील.    

आधहुनक सेवांर्ा हवकास हदसला तिी िस्त्याच्या क ेला आपापले इवलेसे ठेले 

लावून,खांद्यावि काव ी घेऊन,सायकलला स्ट  ं करून त्यावि 

सवेुहनि,फुलं,फळ,र्िा,खार्ण-ंहपर्ण ंहवकर्णाििेी खूप िोते. कािी कमळतळयांच्या काठावंि 

काव ीतून कमळ-प्रॉ क्ट्स हवकार्णाऱ्या बायका हदसल्या. संस्कृतीतर् रुजलेली िी 

मोबाईल हवक्री व्यवस्था मो ीत काढण्या ऐवजी बऱ्यार् मोठ्या वदचळीच्या 

िस्त्यांवि,मार्णसांनी एकत्र येण्याच्या हठकार्णांजवळ फुटपाथर् रंुद करून त्यांना आहर्ण 

पादर्ाऱ्यांना पिुशेी जागा करून हदलेली हदसली. स्टुलं टाकून हतथे आिामात र्काट्या 

हपटत बसलेले लोकिी िोते.तिीिी कर्िा त्यामानानं टाकलेला हदसला नािी. िनोई 

शििातल्या तळयांमधे हकंवा िा लॉगं बेच्या समिुात कुरूप कर्िा तिगंताना सो ार् वािून 

येतानािी हदसला नािी. बे मधे अगदी अपवादानंर् वस्तू तिगंताना हदसल्या. ज्या 

बोटीवरून आम्िी फेिफटका केला त्यािी अहतशय स्वच्छ िोत्या, हतथलं इवलंसं 

स्वयपाघििी. पयचटनासाठी असलेल्या बोटींना खाद्यपदाथच हकंवा इति वस्तू पिुहवर्णाि े

छोट्या बोटींमधले तिगंते दकुानादाििी हदसले.त्यांनािी पाण्यात कर्िा हभिकावताना 

पाहिलं नािी. सावचजहनक वतचर्णकुीत आपर्ण मागे िाहिलो आहर्ण ते पढेु गेले असं का झालं 
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असेल? तंत्रहशिर्णासाठी आहर्ण इं हस्रअलायझेशन साठी भाित आहर्ण हव्िएटनाममधे 

खाजगी आहर्ण सिकािी पातळीवि खूपर् देवार्ण घेवार्ण र्ालतेय.आपर्ण त्यांना या बाबतीत 

मदत कितोय,हशकवतोय मग र्ांगली सावचजहनक वतचर्णकु का हशकत नािी आपर्ण त्यांच्या 

क ून? असंर् भूतानमधेिी जार्णवलं िोतं.    

     तसा हव्िएटनाम आहर्ण भाितार्ा सासं्कृहतक संबधं फाि जनुा आिे.इति इं ोर्ायनीज 

देशांप्रमारे्ण मध्य,दहिर्ण-मध्य हव्िएटनाम मधे इ.स. ५०० ते १५०० या काळात हिंदू िाजे 

िोऊन गेले.(र्ंपा नावानं ओळखलं जार्णाि ंिाज्य) कंबोह यातल्या प्रहसद्ध अकंोि वाट पेिा 

वेगळी पर्ण हतथेिी हदसलेली लाल हवटामंधली,दग ांमधली महंदि,ंहशल्पकला इथ ंआिे. ती 

आमच्या कायचक्रमात नव्िती.सायगावातल्या ऑपेिा िाऊसच्या दशचनी भागात भाितीय 

क्लाहसकल  ान्सच्या कायचक्रमार्ं पोस्टि पाहिलं,हतथ ंभाित मिोत्सव र्ालू िोता तेव्िा. 

दोन्िी देशातल्या वाढत्या जवळीकीर्ी झलक हदसली. िो हर् हमन्ि मधल्या पे्रहस ेहन्शअल 

प लेस मधल्या फोटो ग लिीत १९५८ मधे िाजेंि प्रसाद यांच्या हव्िएटनाम भेटीर्ा फोटो 

आवजूचन लावलेला पाहिला. आपलुकी वाढली.     

     गाई  सांगत िोता नवे देशी पिदेशी उत्पादनांरे् कािखाने ज्या भागात िोत आिेत 

तेथेिी कुशल मनषु्ट्यबळ तयाि व्िावं म्िरू्णन हशिर्ण सेवा सरुू िोत आिेत.एकपिीय 

िाजकािर्ण,संपांर्ा अभाव, जमीन फक्त सिकािी मालकीर्ी यामळेु बािेिरे् देश गुंतवर्णकु 

किायला उत्सकु आिेत त्यासाठी इंग्रजी हशिर्णाला मित्व देण्यार्ा बदलिी झालाय.(या 

सवच शैिहर्णक उपक्रमात खाजगी संस्थारं्ी फ्रांर्ाईज आहर्ण भाित सिकािनं मदत केल्यार्ं 

वार्लं.) 
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१९९७-२००० सालांपयिंत हवहवध यदु्धांच्या परिर्णामातूंन, अहस्थितेतून बािेि प ण्यात 

गेली. सोहवएट यहुनयनच्या हवघटनानतंि हतक र्ी मदत अर्ानक थांबली. तिीिी 

स्थाहनक कला आहर्ण हठकार्ण ंयांर्ा पयचटनासाठी वापि किण्यार्ी प्रगती अल्प काळात 

कशी साधली जी आपर्ण मिािाष्ट्रात अजूनिी साधू शकलेलो नािी? (जलद आहथचक 

बदलारे् सामाहजक-सांस्कृहतक दषु्ट्परिर्णाम असले ति ते कसे जारू्णन घेता येतील िािी 

हवर्ाि आला मनात) लोकशािी आहर्ण समाजवादी म्िर्णवर्णािी एक पिशािी याचं्यातल्या 

फिकामळेु िे झालं का लोकांनीर् ठिवलं बदलायर्ं म्िरू्णन? समजून घ्यायला 

आव ेल.पर्ण त्यासाठी इथे येऊन ििाव ंलागेल.पयचटक म्िरू्णन नािी जमर्णाि ते. कदाहर्त 

उिलेला हव्िएटनाम बघण्यासाठी पित जाईन तेव्िा पयचटना बिोबिर् अभ्यासक म्िरू्णन 

जाव ंलागेल.तोपयिंत मनात िेंगाळत िािील िा आपल्या सािखार् पर्ण आपल्यासािखा 

नसलेला देश.      
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व्हिएटनाम आणि भारताचा साांस्कृततक सांबांध बराच जनुा आिे. 

ग्लोबलायझेशनच्या काळात दोन्िी देश वेगाने बदलत आिेत. त्या बदलाांतिी 
सामय्सथ्ळे आिेत. ववववध यदुधाांच्या पररिामाांतनू,अव्स्थरततेनू बािेर 
पडण्यात व्हिएटनामला २००० साल उजाडले. सोववएट यतुनयनच्या 
ववघटनानांतर ततकडची मदत अचानक थाांबली. तरीिी स्थातनक  कला आणि 

ठिकािां याांचा परय्टनासािी वापर करण्याची पर्गती व्हिएटनामने अलप् 

काळात साधली. भारतीय मािसाने भारत आणि व्हिएटनाममध्ये असलेले 

सामय् नोंदले नािी तरच नवल.  

भटकां ती करताांना जािवलेल्या  या साम्याचा आणि ववववधतचेा लेखाजोखा 
माांडत आिेत सषुमा दातार.  आपल्यासारखाच तरीिी आपल्यािून भभनन् 

असलेल्या या देशाची सफर करायला तमु्िालािी आवडले. 
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तमु्िी सषुमा दाताि  यारें् ‘कुटंुबायन’ वार्ले आिे  का? 
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