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बँकॉकची सफर   

डॉ. सु. �व. रानडे 

भूत भ�वंयातील भारताचे दश�न घड�वणार� बँकॉकची सफर 

सांगली प	रसर संर�ण व संशोधन संःथे�यावतीने थायलंडमधील साखर, अ�कोहोल (म�ाक ) व कागद 
कारखा#यातील सांडपा$या�या शु&'करण (यवःथांचा अ*यास कर$यासाठ, २ मे ते १२ मे १९८७ असा एक 
अ*यास दौरा व तेथील तंऽ5ानाबरोबर एक चचा सऽ आयो8जत कर$यात आले होते. भारतातील िनरिनराळया 
>ठकाण�या साखर व कागद कारखा#यांचे संचालक, तंऽ5 तसेच जलूदषण िनयंऽण मंडळाचे अिधकार' असे ू
एकूण ३२ ूितिनधी या दौC यात सहभागी झाले होते. या दौC याचे वैिशF Gहणजे थायलंड सरकार, आंतरराHीय 
पया वरण संःथा आ8ण बँकॉक मधील चलुालुकॉन  Kव�ापीठ यांच ेसहकाय  या दौC यासाठ, व चचा सऽासाठ, 
िमळाले होते. सांगलीहन याू  अ*यास दौC यात संःथेचे अLय� डॉ. बी. सुMबाराव व काय वाह Gहणून मी 
सहभागी झालो होतो. 
परदेशी ूवासाला जायचे Gहणजे पासपोट  व 8(हसा काढणे जPर असते. देशाबाहेरजा$याचा परवाना Gहणजे 
पासपोट . व दसC याु  देशात ूवेश कर$याची अनुमती Gहणजे 8(हसा. कोणताह' सरकार' परवाना िमळKवताना 
जो (याप व ऽास सहन करावा लागतो Qयाला पासपोट  काह' अपवाद नाह'. सहा फोटो�या ूती, ज#मतार'ख व 
िश�ण व रेशनकाडSचे सटT>फकेट यासह अज  केला कU पासपोट  िमळायला सुमारे दोन म>हने लागतात सी. 
आय. ड'. खाQयातफS  पोिलसतपास होऊन Qयांचे नाहरकत पऽ आले कU पासपोट  >दला जातो. एकदा पासपोट  
िमळाला कU 8(हसा माऽ १/२ >दवसात िमळतो. तुGह' ूथमच परदेशी जात असाल तर सरकारतफS  तुGहाला 
५०० अमे	रकन डॉलर परदेशी चलन िमळ शकतेू . Qयाला एफ.ट'. एस. असे Gहणतात. येथनू ूवासास 

िनघ$यापूव[ बँकेमाफ त ते Kवकत घेता येते. एकदा एफ.ट'. एस. िमळाले कU पुढे तीन वषS परदेशी चलन िमळ ू
शकत नाह'. 
पासपोट , 8(हसा व परदेशी चलन यांची पूत ता होईपय]त ३० एKूल उजाडला. आGह' १ तारखेला राऽी�या 
Kवमानाने मंुबईहन ूयाण करणार होतो व आम�या ूवासी सहा_यक संःथे�याू  चकुUमुळे सवा]ना Kवमानात 
जागा िमळाली नाह'. बाकU ूितिनधींना पाठवून आGह' आमचे ूयाण एक >दवस पुढे ढकलले. 
२ तारखेला ११ वाजताच आGह' सहार Kवमानतळाकडे टॅaसीने िनघालो. मनात अमाप उQसाह होता पण 
Qयाचबरोबर कुतूहल आ8ण भीती यांचीह' लपाछपी चालू होती. ूवेश(दारातील आपोआप उघडणाC या भ(य 

काचे�या दारांनी आमचे ःवागत केले. Kवमानतळावर'ल भ(यता, ःव�छता, सजावट पा>ह�यावर परदेशातच 
पाऊल टाक�याची अनुभूती आली. पण भारतीय (यवःथेचा >हसका बस�यावर आGह' परत मूळ >ठकाणीच 
अस�याचे जाणवले. Gहणजे असे झाले कU तेथे गे�यावर कळले कU दपार' तीन चे Kवमान आठ तास उशीरा ु
सुटणार आहे. Gहणजे राऽी ११ पय]त येथेच वेळ काढावा लागणार काय करणार? आिलया भोगासी असावे सादर 
Gहणत तेथेच मुaकाम ठोकला. काह' ूवासी तर बस ःटँड >कंवा रे�वे फलाटावर झोपतात तसे पथार' पसPन 
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झोपले देखील. आGह'च उगीच िशFपणाचा आव >टकव$यासाठ, ताटकळत बसून रा>हलो. वेळ जावा Gहणून 
तेथील रेःटॉरंटमLये गेलो. एका बाजू�या काचे�या िभंतीतून Kवमानतळावर'ल cँय >दसत होते ते पहात व 
कॉफU पीत बराच वेळ काढला. जवळजवळ ूQयेक पाच िमिनटाला एक Kवमान येत होते वा सुटत होते. 
येताना सावकाश फेर' मारत Kवमान कसे उतरते व उतर�यावर रनवेवर धावून कसे थांबते हे पाहणे मोठे 
मनोरंजक होते Kवमान सुटताना देखील वेग आ�यावर ते हवेत के(हा झेपावते हे पहाताना उQकंठा ताणली 
जायची eास रोखायचा. एकदा Kवमान वर जाऊन Qयाने आपला तोल सांभाळला कU हायसे वाटायचे. आपले 
Kवमान उडतानाह' असेच कोणीतर' पहात असतील अशी क�पना येऊन गंमत वाटली. शेजार'च पा>कःतान 
इंटरनॅशनलचे >हर(या पंखांचे Kवमान उभे होते. Qयात सामान चढKव$याची प&त देखील नाKव#यपूण  वाटली. 
शकसारhया वाहनावPन सामानाचे मोठे खोके यायचे शक थांबला कU खाल�या 8ःूंग उघडून सव  खोके वर 
उचलले जायचे. सव  काम यंऽाने. माणसे फi हात लाव$यापुरती आहेत असे वाटले. 
राऽ झाली आठ वाजताच चेक इन कjटरवर आम�या Kवमानाचा AI308 असा फलक लागला. ूथम आमचे 
सामान सुर�ा तपासणीसाठ, एaस रे मशीन मधनू पाठKवले. बाहेर बसणाC या माणसाला ट'. (ह'. पड�ावर बंद 
बॅगमधील सव  सामान >दसू शकत होते. काह' संशयाःपद वाटले तर येथील अिधकार' बॅग उघडावयास 
लावतात. तपासणी झाले�या बॅगवर कागदाचे लेबल लावले जाते. आम�या बॅगांवर लेबले लागली आ8ण बॅगा 
Qयां�या ताMयात गे�या. ितकUट िमळाले कU सामान आधीच Kवमानात ठेव$यासाठ, >फरQया पkkयावPन नेले 
जाते. मग >डaलेरेशन कjटरवर सोबत असणाC या कॅमेरासारhया वःतंूची नlद करावी लागते व नंतर आपली 
(यKiगत तपासणी होते. ूQयेका�या हातातील हॅ$डबॅगची तर तपासणी होतेच पण एaस रे Pममधून जावे 
लागते व अगंावर चाचपून ूQय� तपासणी होते नतंर Kवमानात जा$यासाठ, अनुमती दश क िशaका मारला 
जातो. ह' तपासणी झा�यावर आGह' Kवमानाची ूती�ा कर'त आत�या दालनात बसलो. Kवमान उभे होतेच 
ूथम Kवमानाचे वैमािनक व एअर होःटेस आप�या आकष क गणवेशात सक स संुदर' सारhया मोmया >दमाखाने 
आम�या दालनातून Kवमानाकडे गे�या नंतर आGहाला सूचना आली. रांगेने ित>कटे दाखवून आGहाला दाराबाहेर 
सोडले तर तेथे एक तरंगता बोगदाच Kवमाना�या दारापय]त लाव�याचे >दसले Qयातून आGह' Kवमानात गेलो. 
राजेशाह' थाटाचे ूचडं Kवमान ूQयेक सीटवर लाईट, वारा िमळावा याची (यवःथा सामानासाठ, कnपा, 
कोचसारhया ख�ुया , खचु[ मागेपुढे कर$याची समोर घड' करता येणारे टेबल, समोर ‘नमःकार’ नावाचे रंगीत 

आट पेपरवर छापलेले मािसक, बाजूला १० चनेॅल मLये संगीत ऐक$याची सोय. दारे बंद झाली तरंगता बोगदा 
दर झालाू . ःवागत होऊन बे�ट बांध$याची सूचना आली. बे�ट बांधले तर संकटकाळ' ूाणवायू पुरKवणारे 
साधन कसे आपोआप वPन खाली येईल व Qयाचा कसा वापर करायचा याचे एअर होःटेसने ूाQय8�क कPन 

दाखKवले. Qयांनी ते ूाQय8�क नेहमीचा उपचार Gहणून दाखKवले तर' आम�या मनात उगीचच धडकU भरली. 
Kवमानाचा सूऽई असा आवाज सुP झाला Kवमानाने गती घेतली ती ते 8खडकU बाहेरचे >दवे जोरात मागे 
पळताना पा>ह�यावरच जाणवले. एकदम आवाजात तीोता आली आ8ण कोणीतर' आप�याला एकदम 
खचु[सकट उचल�यासारखे वाटले. Kवमानाने हवेत झेप घेतली. �णाधा त बाहेर�या इमारती ितरaया झा�या, 
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आमचे Kवमान कल�याचा तो प	रणाम होता. Kवमानाने जशी उंची गाठली, तसे मंुबईचे मनोहार' cँय >दसू 
लागले. ूचडं मोठ, मंुबानगर' आम�यापुढे छोट' होऊन >द(यानी सजलेले Pप आGहास दाखवीत होती. 
समुि>कनारा व इमारतीवPन कोणता भाग आहे याची ओळख पट$यापूव[च Kवमान अिधक उंचीवर गेले व 
मंुबईचे cँय अतंधा न पावून Qयाची जागा गडद अधंाराने घेतली. १ वाजता >द�ली आली. Kवमान तासभर 
थांबून बँकॉककडे िनघाले. Kवमानातील नाजुक साजुक जेवणाचा ूसाद घेऊन, इयर फोन कानाला लावून संगीत 
ऐकत डोळे िमटले अन झोप के(हा लागली ते कळलेच नाह'. 
जाग आली ती एकदम डोळयासमोर ूकाश चमक�याने. Qयानेच मी दचकून उठलो. माझी सीट 8खडकUशेजार' 
अस�याने 8खडकUतून सूय ू काश माtया अगंावर पडला होता. 8खडकUतून बाहेर नजर गेली माझा Kवeासच 
बसेना. समोर िनळे आकाश तर खोलवर खाली कापूस Kपंजून पसरावा Qयाूमाणे शुॅ ढगांची Kबछायत पसरली 
होती. खरोखर' ःवगा तून आपण Kवहार कर'त आहोत असे वाटले. ढगां�या फट'ंतून काह' खालची जमीन 
>दसते का ते पाहू लागलो. एका >ढकाणी ढग जरा चांगले होते. खाली वळणावळणाने जाणाC या सोनेर' नद'चा 
ूवाह >दसला व शेतांचे आ8ण घरांचे पुंजके >दसू लागले Kवमानातील संगीत बंद झाले व कानावर शMद आले 
आपण आता थोvयाच वेळात बँकॉक Kवमानतळावर उतरणार आहोत पkटे बांधावेत. बँकॉकमधील तापमान 
२८०से. असून तेथे सकाळचे ७ वाजून २० िमिनटे झाली आहेत. मी घडाळयात पाह'ले तर फi ५ वाजले 
होते. बँकॉक पूवSस अस�याने आGह' सूया ला दोन तास आधीच गाठले होते Gहणायचे. घvयाळ न(या जगातील 
वेळेशी जमवून घेतले. पkटा बांधला व उQसुकतेने बँकॉक Kवमानतळाची व परदेशात प>हले पाऊल टाक$याची 
वाट पाह लागलोू . Kवमान खाली येऊ लागले तशी खालची घरे ःपw होऊ लागली सुबक चौकोनी इमारती 
आ8ण रःQयावPन धावणाC या खेळ$यात�या मोटार' पाह'�यावर थोvयाच वेळात आपण QयापैकU एखा�ा 
मोटार'त असणार या क�पनेने मन आनंद'त झाले. सारा देखावा एकदम कलला Kवमान ितरके होऊन 
उतर$याची तयार' कP लागले. Kवमानतळ cwीप�ात आला. Kवमान खाली आले आ8ण एस. ट'. खडकाळ 
रःQयावPन जाताना जसे धaके बसतात तसे धaके बसले आ8ण मी ओळखले Kवमानाची चाके जिमनीला 
लागली आपले पायच जिमनीला लाग�यासारखा मला आनंद झाला व हायसेह' वाटले. Kवमानाचा आवाज 
बदलला वेग कमी होऊन ते थांब�यास ५/१० िमिनटे लागली. एअर होःटेस�या अिभवादनाचा ःवीकार कर'त 
सव जण 8ज#यावPन खाली उतरलो. Kवमानाशेजार' आले�या बसेसमधनू Kवमानतळावर गेलो तेथे Kवमानात 
भरलेला फॉम  व पासपोट ची तपासणी झाली. नंतर >फरQया पkkयावPन सामान काढन घेतले व शॉलीवर ू
टाकून ःवत:च शॉली ढकलत Kवमानतळा�या बाहेर�या दाराशी आलो आम�या शॅ(हल एज#सीची गाईड िमसेस 
लेक आम�या ःवागतासाठ, उभीच होती. एका वातानुकुलीत ःटेशनवॅगनमधनू आGह' रःQयाला लागलो. 
गाड'तील थाट पाह कU बाहेर�या Kब8�डंग पाह अशाू ू  संॅमात असतानाच िमसेस लेकने ःपीकरवPन बँकॉकची 
मा>हती सांग$यास सुPवात केली. 
थायलंड हा ॄGहूदेशा�या द8�णेकडे समुिापय]त पसरलेला देश. बँकॉक ह' Qयाची राजधानी पूव[ अयुधया 
(आयोLयाचे अपभFृ नाव) येथे ह' राजधानी होती. ॄGहदेशा�या आबमणात ह' राजधानी उLवःत झा�याने 
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बँकॉक येथे नवी राजधानी वसKव$यात आली. थायलंडची लोकसंhया ५.५ कोट' तर बँकॉकची ५५ लाख. 
थायलंडचा उ}रेकड'ल भाग डlगराळ व मागासलेला आहे अजूनह' तेथे ह}ींचे कळप�या कळप लाकड' 
ओडaयांची वाहतूक कर$यासाठ, वापरले जातात. आता माऽ बँकॉक आधिुनकतेने नटले आहे. उ}म रःते, 

सुबक देख$या इमारती, वातानुकूलीत टॅaसी व इतर अनेक ूकार�या परदेशी मोटार गाvया, उंची हॉटेल आ8ण 

चनैी�या वःतंूची बाजारपेठ यामुळे बँकॉक पूण पणे युरोप अमे	रकेतील शहरासारखे वाटते. माऽ येथे जु#या 
संःकृतीची व धािम क परंपरांची काळजीपूव क जपणूक के�याचे पदोपद' जाणवते. सव ऽ बौ& धमा चा पगडा 
असला तर' न�ीकाम केलेली मं>दरे, सांःकृितक काय बमात वापरले जाणारे मुगुट, राम नावा�या राजाला >दला 
जाणारा मान, हात जोडून नॆपणे अिभवादन कर$याची प&त व थाई लोकां�या चेहC यावर'ल िनंपाप गlडस 
भाव पा>हले कU आपण परुातन कालातील भारता�या सुवण युगातच वावरत आहोत असा भास होतो. एका 
बु&मं>दरात ५॥टन वजन असलेली अःसल सो#याची भ(य मूत[ पा>ह�यावर तर हा समज अिधकच cढ होतो. 
थायलंडचे चलन `बाथ' सव साधारणपणे २ बाथ Gहणजे एक Pपया असा >हशोब धरता येईल. थायलंडमधील 
मुhय पीक भात. खा$यामLये माऽ थाई लोक समुिातील मासे व इतर जलचरांचा भरपूर वापर करतात. 
येथील ७० टaके लोक बु& धम[य आहेत व धािम क परंपरांची जपणूक ते काळजीपूव क करतात. थायलंडमLये 
राम नावाचा राजा आहे व Qया�या आ5ेनुसार सव  रा�यकारभार चालतो. िमसेस लेक सांगत होती आGह' 
भोवतालची रहदार' पहात होतो KवKवध रंगी छपरे असणाC या देख$या इमारती, न�ीकाम केलेली देवळे व रेखीव 
रःते यामुळे आपण परदेशात आहोत हे �णो�णी जाणवत होते. 
पेनु#सुला हॉटेल या भ(य वातानुकुिलत हॉटेलमLये आमची राह$याची सोय केली होती. सव  आधिुनक 

सोयीनीयुi असले�या ूQयेक खोलीत डबल बेड, ृ Uज व छोटा `सोनी' ट'(ह' होता. ट'(ह'वर सकाळ' ७ पासून 
राऽी २ पय]त १२ चनेॅलवर KवKवध काय बम चालू असायचे. भारतीय >हंद' िसनेमे इं8�लश, थाई व िचनी 
िचऽपटां�या 8(हड'ओ >फ�म ट'(ह' मधनू दाखKव$याची सोय हॉटेलमLये केलेली होती. सकाळ' काय बम सुP 
(हायचे तेच थायलंद�या राजाचे गुणगानाने व Qया�या >दनबमाचे दश न घडKवले जायचे. नंतर बातGया ूथम 
थाई व नंतर इं8�लश. Qयानंतर (यायाम. संगीता�या तालावर चालणारा कवायतीचा हा काय बम इतका 
आकष क असायचा कU ूQयेक ूे�काला Qया तालावर (यायाम कर$याची ूेरणा (हावी.सLया भारतातह' 
ट'(ह'वर असे ूयोग चालू झाले आहेत. पण Qयात खपूच सुधारणा (हावयास हवी असे येथील काय बम पाहन ू
वाटले. nलॅ8ःटक�या नाजुक फुलांचा �लॉवर पॉट शोिभवंत िसिलंग, डनलॉप गा�ा व वुलनची पांघPणे, गार, 
गरम पा$या�या शॉवरची सोय यामुळे तेथे राह$याचे सुख काह' औरच होते. आंघोळ'साठ, माऽ टब अस�याने 
फारच पंचाईत (हायची भरले�या टबमLये बसून आंघोळ करणे न आवड�याने टब 	रकामा ठेवून शॉवरवरच 

आGह' आंघोळ उरकून घेत असू. सकाळ' ॄेकफाःट Gहणून टोःट, आGलेट, सं�याचा रस िमळायचा. चहा 
KपणाC याचे माऽ जरा हालच (हायचे. दधू पावडरचे व Kपवळया रंगाच,े चहाह' अगद' बेचव व फार महाग ८ - ९ 
Pपयाला एक कप. Qयामुळे चहा Kप$यापे�ा सं�याचा रस घेणेच आGह' पसंत केले. 
हवा मंुबई, गो(यासारखी पण Qयामानाने खपूच दमट व ऊनह' जाणव$यासारखे कडक. Qयामुळे बाहेर >हंडताना 
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घामाची िचकिचक नकोशी वाटते. जेवणाखाणाचे बाबतीत नवhया व Qयातून शाकाहार' माणसाची पंचाईत 
होते. कारण सव  हॉटेलमधनू `सी- फूड' समुिातील अ#न या नावाखाली KवKवध ूकारचे मासे, 8झंगे, आईःटर, 

खेकडे व इतर कUटक तळन दश नी कपाटांत लावलेले असतात व Qयांचा उम दप ू  नाकात भरतो Qयामुळे 
खा$यावरची वासनाच उडते. सी-फूड हा थाई लोकांचा आवड'ने आम�या सव  दौC यात आGह' हॉटेलमधून मु�ाम 
भारतीय अ#नपदाथा]चे डबे घेऊन जायचो Qयामुळे आमचा तेथे िनभाव लागला. 
येथील सव  इमारती व गाvया वातानुकूिलत केले�या >दस�या. आप�याकडे वातानुकूलन (यवःथा Gहणजे 
अूूप व अितौीमंतीचे ल�ण वाटते . इमारतीसाठ, पूण  काचे�या 8खडaया, िभंतीना वालपेपर, जिमनीवर पूण  
गािलचा, पा$याचे कारंजे, फुलझाडे व >कमती शोभे�या वःतू यांनी येथील हॉटे�सच न(हे तर साधी दकानेु , घरे 
व ऑ>फसेसह' सजवलेली अस�याने फार आिलशान वाटतात. येथील इमारतींचे बांधकाम करता 
वातानुकूलना�या cwीकोनातून केलेले आढळते. वातानुकूलन यंऽणादेखील अगद' सोपी वाटली. इमारती�या 
छतावर पा$याची गोल टाकU असावी तशी ह' यंऽणा >दसते. वर�या बाजूला जाळ' व आत हवा वर 
खेच$यासाठ, पंखा बसKवलेला असतो. इमारतीतील ऊंण हवा बाहेर टाक�याने आतील तापमान कमी होते. 
मंुबईत अशाूकारे वातानकूुलन यंऽे बसवायला खरे Gहणजे हरकत नसावी. 
थायलंडमधील साखर, कागद व अ�कोहोल िनिम ती करणाC या अनेक कारखा#यांना आGह' भॆट' >द�या. Qया सव  
>ठकाणी Kवशेष जाणवलेली गोw Gहणजे तेथील सवा]चा, मॅनेजरपासून कामगारापय]त एकच गणवेश होता. 
ूQयेका�या शटा वर रंगीत फोटो असणारे आयड�>टट' काड  होते. ूQयेक कारखा#यात ःवागतक�ाशेजार'च एक 
छोटा हॉल होता. Qयात सरकते फळे, ःलाईद ूोजेaटर व ओ(हरहेड ूोजेaटरची सोय होती. कारखा#याKवषयी 
सव  मा>हती तेथे >दली जायची. एका >ठकाणी तर कारखा#याची 8(ह>डओ >फ�म आGहाला दाखKव$या} आली. 
सवा]ची बोल$याची प&त नॆ व अदबीची. थायलंडमिधल सव  वाःत(यात कोठेह' गडबड, गlधळ वा भांडण 
पहायला िमळाले नाह'. हा Kवशेष खरोखरच आपण आQमसात करावयास हवा. कारखा#यातील ःव�छता व 
टापट'प वाखाण$याजोगी होती. कारखा#यात, हॉटेल, ऑ>फस, दकुाने या सव  >ठकाणी आGहाला 8�यांचे ूमाण 
खपूच जाःत आढळले. Qयातह' हे Kवशेष कU 8�याह' सव  कामे अितशय सहजतेने व कुशलतेने करताना 
आढळली. अगद' टॅaसी, बस वा शकचे साय(हर, पोःटमन, पोलीस यासारखी कामेह' 8�या कर'त होQया. 
ॄ�देशाला 8�यांचा देश Gहणायचे. थायलंड ॄ�देशा�या जवळचा Gहणून असे असेल कदािचत. याबाबतीत 

तेथील लोकांना Kवचारले ते(हा कळले कU 8(हएटनाम�या लढाईपासून येथील बहतेक पुPष व मुले सै#यात ु
भरती होतात. 
ब�काकमLये प>हले तीन >दवस कारखा#यां�या भेट' दे$यात गेले. ५ मे रोजी थयलंडचा राँश'य >दवस 

‘रा�यारोहण >दन’ अः�याने सुkट' होती. Gहणून Qया >दवशी बॅकाकमधील ूे�णीय मं>दरे व अयुधयाची 
पुरातन राजधानी पा>हली. येथील देवळांमLये न�ीकाम व सोनेर' रंगाचा वापर बराच केलेला आढळला. 
इमारतींची छपरे वेगवेग�या रंगांची, Kवशेष कPन गडद जांभ�या, िन�या वा लाल रंगाची होती. Qयासाठ, 
QयाQया रंगांची कौले वापरली होती. एकावर एक पांग�णे गेत�यासारखी दोन >कंवा तीन छपरांची रचना, मोर 
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व अ#य काह' न�ीकामाच ेनमुने या चपराGवर लावलेले अस�याने थाई लोकां�या कलाQमकतेचे दश न होत 

होते. 
>दनांक ७ व ८ तारखांना चलुालुकॉगं Kव�ाKपठात चचा सऽ झाले. आंतरराHीय पया वरण संःथा, थायलं�ड 
सरकारचे ूितिनधी, Kव�ाKपठातील ूाLयापक आ8ण तेथील कारखा#यांचे जवळजवळ ५०-६० ूितिनधी व 
आGह' ३२जण असे १०० लोक चचा सऽास उप8ःथत होते. 
ूQयेक सऽात एक थायलंडमधील त5 व एक भारतीय त5 अशा दोघांनी आपले शोध ूबंध सादर केले. 
भारतीय व थाई तंऽ5ानाचा सापे�ाने Kवचार झा�याने या मा>हतीचा सवा नाच लाभ झाला. नंतर थायलंड 
येथील ूदषण िनयंऽणाबाबत असणाC याू  काय�ातील तरतुद' व (यवःथा याKवषयी उ�ोधक चचा  झाली. 
ब�काकमधील वाःत(यानंतर आGह' िसंगापूरला रवाना झालो. िसंगापूरमधील बाजार व ूे�णीय ःथळे पाहन ू
तेथील ूगतीची क�पना आली माऽ तेथे थायलंडमLये जो अनोखा न(या जु#याचा संगम झालेला अनुभवास 
आला Qयाची सर आधिुनक िसंगापूरला आली नाह'. 
ब�काक-िसंगापूरची श'प कPन परत आलो व इतके >दवस झाले तर' ब�काकची सफर मनात जशी�या तशी 
ताजी आहे. एकाचवेळ' ूाचीन भारतातील सुवण युगाचा काळ व भKवंयकाळातील ूगत वैभवसंप#न भारताचे 
दश न झा�यासारखे मला वाटले. भKवंयात भारत ूगत झाला तर Qयाने थायलंडसारखी ूाचीन भारतातील 
सुवण युगाची ूितसwृी पुढ�या Kप�यांसाठ, िनमा ण करायला हवी.  


