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असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
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ु उांचीिर जात रहािा.
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आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
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िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर

करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.

श्री. शैलेश पुरोहहत यांचे अजून एक प्रर्ासर्र्गन
इंद्रपुरी हसक्कीि
नक्की र्ाचा
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प्रमतार्ना
२०११च्या ददर्ाळीत आम्ही नौकु चीयाताल (उत्तराखंड) येथे जाऊन आलो. त्या नंतर
२०१३ िध्ये आिची र्ंर्टोकची सफर झाली. ई साहहत्यने सदर प्रर्ासर्र्गन प्रकाहशत के ले. अनेक
र्ाचकांनी प्रहतदिया पाठर्ल्या. लेखनाला हुरूप आला, िर् र्र्गभरात एक छोटासा कथा संग्रह
हलहहला. तो ही ई साहहत्यने प्रहसध्द के ला. प्रहतदियांचा पाऊस पडला. त्यानंतर ताडोबा , पेंच (
आिच्या सोबत हशरीर्, हिहतजा, हनलेंदू र् सोनाली होते) , ऋर्ीके श - देहरादून – िसुरी धनोल्टी अशी उत्तराखंडची सफर झाली ( ती िात्र घाटे र् र्ेलर्कर दाम्पत्यांसोबत) . ताडोबा
अभयारण्यात र्ाघाची आहर् आिची तीन र्ेळा चुकािुक झाली ( कधी आम्ही हनघून र्ेल्यार्र
त्याच आर्िन व्हायचं. तर कधी आम्ही पोहोचण्या आधीच मर्ारी हनघून र्ेलेली असायची) नाही
म्हर्ायला पहहल्याच सफारीला हबबट्याने दशगन ददले. पेंचच्या िुक्कािातही आम्ही बेसार्ध
असताना र्ाघीर् आपल्या बछड्या सोबत आिच्या जीप सिोरून र्ेली. उत्तराखंडला आम्ही
आठजर् होतो. एकं दरीत या सर्ळ्या सह्लींचं लेखन झालं नाही हे खरं . या सर्ळ्या सहलींची
जिेची बाजू म्हर्जे फोटो, आम्ही भरपूर फोटो काढले.
सुरुर्ातीला म्हटल्याप्रिार्े २०११ च्या ददर्ाळीत आम्ही नौकु चीयाताल (उत्तराखंड)
येथे र्ेलो होतो. तेथले अनुभर् आठ र्र्ागनंतर जसे आठर्ले तसे आपर्ासिोर ठे र्तो. उत्तराखंड,
हनसर्गदत्त देर्र्ी असर्ारे उत्तरे कडील राज्य. उत्तर प्रदेशात असूनही मर्भार्ाने र्रीब, शांत
प्रर्ृत्तीचे लोक. प्रर्ासाच्या पहहल्या ददर्शीच अनपेहित असा अनुभर् हिळाला तेर्ढाच.
एकं दरीत प्रर्ास छान झाला. आजर्रचे आिचे बहुतेक प्रर्ास ददर्ाळीच्या सुट्टीत ककं र्ा भर
ददर्ाळीत झालेले आहेत.
नौकु चीयातालचे प्रर्ास र्र्गन हलहहण्याचा र् ई साहहत्याच्या िाध्यिातून आपर्ापयंत
पोहोचर्ण्याचा हा एक प्रयत्न. आर्डल्यास जरूर कळर्ा. ई साहहत्यने पुन्हा एकदा िाझे
छोटेखानी प्रर्ासर्र्गन प्रकाहशत करून िाझा हुरूप र्ाढर्ल्याबद्दल ई साहहत्यच्या टीिला
िनापासून धन्यर्ाद .
आपला
शैलेश न. पुरोहहत
िुलुंड (पूर्)ग , िुंबई. १० नोव्हेंबर २०१९

र्ाझ्या आजर्रच्या साऱ्या सिपयवटकािंना अपवण

नौकुचीयाताल
१५ एप्रिल २०११ च्या आसपास आम्ही, म्हणजे हे मंत व उल्का वेलणकर, अतुल व
अप्रपिता घाटे , श्रावणी व मी हे मंतच्या घरी म्हणजे ठाण्याला जमलो होतो, सभेचा ‘अजेंडा’ एका
वाक्याचा म्हणजे ‘प्रिवाळीत कोठे तरी जायचे’ इतकाच. सुरुवातीलाच प्रिवाळीच्या सुट्टीत की
भर प्रिवाळीत यावर खल झाला. आम्ही, म्हणजे पुरोप्रहत भर प्रिवाळीत बाहे र गेल्याचा इप्रतहास
नव्हता. अखेर प्रतप्रकटांचे िर व उपलब्धता लक्षात घेता भर प्रिवाळीतच जाण्याचे ठरले. हे मंत
व श्रावणी आमच्या पायलट कार ते वेगवेगळी प्रठकाणे शोधत व आमचा ‘सपोप्रटिंव्ह स्टाफ’ त्या
प्रठकाणां ना पूरक माप्रहती ( म्हणजे तेथे जायचे कसे, प्रवमान, रे ल्वे, बसची काही सोय आहे
काय? असल्यास परवडणारी (!) आहे काय ? त्यां ची उपलब्धता वगैरे, वगैरे ) शोधू लागला.
उल्का - हे मंत आर सी आय व क्लब मप्रहंद्र चे सभासि असल्याने टे कडी, कुगि, श्रीलंका करीत
आमची प्रवमाने पार Bangkok पयिंत उडाली परं तु ित्येक प्रठकाणी वेगवेगळ्या अडचणी प्रनमािण
होत होत्या व आम्हाला िु सरीकडे मोचाि वळवावा लागत होता. अखेर उत्तराखंड मधील
‘नौकुचीयाताल’, -- कानाला जरा वेगळे वाटले ना ? खरे सां गायचे तर, प्रतकडे जाईपयिंत
आमच्या मनात ह्या नावाचा उच्चार कसा करतात ह्या बाबत बराच गोंधळ होता -- , प्रबन्सर
अथवा प्रजम कॉबेटची माप्रहती गोळा करण्यास लागलो. मागच्या वर्षीच हेमंत - उल्का प्रबन्सरला
जाऊन आलेले असल्याने प्रबन्सर बाजूला पडले, लगेचच प्रजम कॉबेटच्या क्लब मप्रहंद्रला फोन
लावला आप्रण कॉबेट अभयारण्य जून ते १४ नोव्हें बर पयिंत बंि असल्याचे वतिमान समजले.
त्यावर्षी प्रिवाळी होती २५ ऑक्टोबरला म्हणजे प्रजम कॉबेटला जाऊन अभयारण्यात जायला
प्रमळणार नव्हते, तेव्हा कॉबेटवर मोठी फुली मारून नौकुचीयातालला जायचे प्रनप्रित केले.
नौकुचीयाताल हे उत्तराखंड राज्यात समुद्रसपाटीपासून १२९२ मीटसिवर असणारे एक
थंड हवेचे प्रठकाण आहे . आता, नौकुचीयातालला कसे पोहोचायचे तर, मुंबईहून प्रिल्ली व पुढे
रे ल्वेने गेल्यास काठगोिाम पयिंत व पुढे मोटारने जावे लागते व प्रवमानाने गेल्यास मुंबई – प्रिल्ली
- पंतनगर व पुढे रस्त्याने. सारासार प्रवचार करून मुंबई प्रिल्ली प्रवमानाने, पुढे त्याच रात्री
सुटणाऱ्या रानीखेत एक्स्प्रेसने पहाटे
काठगोिाम गाठायचे व प्रतकडे ‘क्लब’ ची गाडी बोलवायची असे ठरले. काठगोिाम हे
एक महत्वाचं स्थानक आहे प्रजम कॉबेट अभयारण्य, प्रबन्सर, नैप्रनताल, नौकुचीयाताल या
प्रठकाणी जायचे असल्यास काठगोिाम येथेच उतरावे लागते. क्लब मप्रहंद्राचे बुप्रकंग १ मे ला
उघडणार होते तेव्हा १ तारखेला सकाळीच हेमंतने बुप्रकंग करायचे ठरले. मुंबई – प्रिल्ली
प्रवमानाची ८ प्रतप्रकटे ( उल्का व हे मंत वेलणकर , अप्रपिता व अतुल घाटे , स्वराली , गंधवि,

श्रावणी व शैलेश पुरोप्रहत ) काढली पुढे रात्रीचा प्रिल्ली – काठगोिाम िवास रे ल्वेने व परतीचा
िवास प्रिल्ली पयिंत झायलोने व प्रिल्ली – मुंबई राजधानी एक्स्प्रेसने असा कायिक्रम ठरला व
त्यािमाणे बुप्रकंगची जबाबिारी वाटली गेली. मधल्या काळात हे मंतने क्लब मप्रहंद्र बरोबर ‘ई
पत्रव्यवहार’ करून स्थल िशिन, वाहन व्यवस्था इत्यािी माप्रहती गोळा केली.
उत्तराखंड मध्ये तलावाला ‘ताल’ असे म्हणतात. म्हणजे, जेथे भीमाने स्नान केले ते
‘भीमताल’, नयनािे वीचे जेथे वास्तव्य होते तो तलाव ‘नैप्रनताल’, नऊ टोके असणारा तलाव तो
‘नौकुचीयाताल’. तर हा नौकुचीयाताल व आजूबाजूचा पररसर पाहण्यासाठी आम्ही ८ जण २३
ऑक्टोबर २०११ ला सकाळी साडे िहाच्या सुमारास प्रिल्लीकडे एअर इं प्रडयाने प्रनघालो.
साडे बाराच्या सुमारास इं प्रिरा गां धी प्रवमानतळावर पोहोचलो. प्रिल्लीच्या इं प्रिरा गां धी
प्रवमानतळावरून ररलायन्स एअरपोटि एक्सिेस ने प्रिल्ली एअरो प्रसटी, धौला कुआ, प्रशवाजी
स्टे प्रडयम करीत नवी प्रिल्ली गाठले.
१८ प्रकमी फक्त २० प्रमप्रनटां त. त्या मंतरलेल्या िवासाचे काही व्हव्हडीओ काढले.
त्या नंतर पहाडगंज भागातील एका हॉटे लात उतरलो. तीनच्या सुमारास जेवलो. थोडी
प्रवश्रां ती घेतली, संध्याकाळी पहाडगंजच्या आसपासच्या गल्ल्यात भटकलो प्रिल्लीचे चाट,
प्रटक्की, भल्ल्ल्ले, गोलगप्पे हापले व परत हॉटे लवर आलो. रस्त्यातच पुतण्याने (तो तेव्हा
िे हरािू नला प्रशकत होता) फोन करून सां प्रगतले गाप्रझयाबाि ते रानीखेत मागाि चे नुतनीकरण
करणार असल्याने व ते जवळजवळ िोन मप्रहने चालणार असल्याने त्या मागाि वरील गाड्या
उप्रशरा सुटतात. तेव्हा खात्रीकरूनच हॉटे ल सोडा. पहाडगंजहून नवी प्रिल्ली स्थानक जवळ
आहे , आम्हाला गाठायचे होते जुनी प्रिल्ली. प्रिल्लीच्या स्टे शनचा इन्क्वायरीचा नंबर सतत प्रबझी
प्रमळत होता. अखेर रात्री साडे नवाच्या सुमाराला आम्ही जुनी प्रिल्ली स्थानकाकडे प्रनघालो.
इन्क्वायरी ला कोणीही नव्हते. कुलींना प्रवचारले तर त्यां नी रानीखेत एक्स्प्रेस वेळेवर असल्याचे
सां प्रगतले. त्यानंतर बरीच घासाघीस करून आम्ही कुली ठरवले व आमचे अजस्त्र समान
त्यां च्या हातगाड्यां वर स्वार झाले. ते पुढे व आम्ही त्यां चा पाठलाग करतोय असे दृश प्रिसत
असावे. अखेर बरे च पूल, स्कॅनसि ओलां डत त्यां नी आमचे समान फलाट क्रमां क ११ वर टाकले
व हुशार कुली आमच्याकडून पैसे घेऊन पसार झाले. आम्ही गाडीची वाट पहात असताना
घोर्षणा ऐकू आली, “ िे ल्लीसे काठगोिाम जानेवाली ‘रानीखेत एक्स्प्रेस’ अपने पुनप्रनिधाि ररत
समय के अनुसार सुबह २.४५ बजे रवाना होगी.” बापरे ! जुनी प्रिल्ली स्टे शनच्या गप्रलच्छ
फलाटावर पहाटे िोन वाजेपयिं त बसायचे, ह्या प्रवचारानेच अंगावर काटा आला. आमच्या think
tankची तातडीची बैठक फलाटावरच भरली व रानीखेत एक्स्प्रेसची वाट न पहाता प्रमळे ल त्या
साधनाने नौकुचीयाताल गाठायचे असे ठरले. हे मंतने लगेचच क्लब मप्रहंद्रला फोन लावून
त्यां ची एखािी गाडी प्रिल्लीला आलेली आहे काय हे तपासले, बऱ्याचिा त्यां च्या गाड्या

प्रिल्लीला पयिटकां ना सोडण्यासाठी येतात व जातां ना बहुतेकवेळा ररकाम्याच जातात. परं तु
आम्हाला, प्रिल्लीसाठी गाडी िु सऱ्या प्रिवशी प्रनघणार असल्याचे समजले. बर प्रिल्ली स्थानक
आप्रण पररसराची माप्रहती आमच्यापैकी कोणालाही नव्हती. तेव्हा कोठे काय प्रमळते, कोठून
उत्तराखंडसाठी बस सु टतात वगैरे माप्रहती कोणालाच नव्हती. अखेर एका पोप्रलसाने उजव्या
बाजूच्या गेटने बाहे र जा, तेथून खासगी बसेस सुटतात प्रकंवा आय एस बी टीहून उत्तराखंडकडे
जाणाऱ्या बसेस तेथे येतात. तेथे पहा काही प्रमळालं तर. असा सल्ला प्रिला. मग आम्ही आमचा
मोचाि नैप्रनतालकडे जाणाऱ्या खासगी बसवाल्यां कडे वळवला पण छे ! सुमो, वालीस, झायलो
सगळीकडून नकारच येत होता. हे सारे होत असताना श्रावणीचा आम्ही ज्या हॉटे लात उतरलो
होतो त्याच्याशी फोनवर संवाि चालू होता, त्याने गाडी िे ण्याचे मान्य केले, िर ठरला, अधे पैसे
आता व उरलेले नौकुचीयातालला पोहोचल्यावर. साधारणतः ११ च्या सु मारास झायलो आली,
आमचे पेटारे गाडीला करकचून आवळू न अध्याि तासां त आम्ही पुरानी प्रिल्ली स्थानक सोडून
नौकुचीयातालकडे रवाना झालो. रे ल्वेच्या कृपेने आम्हाला रात्रीचे जामा मशीि, लाल प्रकल्ला,
अक्षरधाम, राजघाट वगैरेंचे धावते िशिन झाले. आमचे कॅमेरे सामानात बंि असल्यामुळे फोटो
काढता आले नसल्याचे िु खः झाले. असो. गाप्रजयाबािच्या पुढे पहाटे एकच्या सुमारास चालक
जेवायला थां बला व आम्ही पाय मोकळे करायला गाडीतून उतरलो, प्रतकडे च ‘पेसल चाय’
मारके उगीचच तेथे असणाऱ्या िु कानां त फळां चे िर प्रवचारीत प्रहंडलो. पुढे गंगा निी
ओलां डल्या नंतर डर ायव्हर वगळता सारे झोपी गेलो. वैशाली – गाप्रझयाबाि पयिंत वाहनां नी
गजबजलेला रस्ता आता मोकळा प्रिसू लागला हे मंत पुढे बसला होता गाडी एक िोनिा
रस्त्याच्या िोनीही कडां ना प्रशऊन आल्याचे त्याला जाणवलं आप्रण त्याला डर ायव्हर िे खील
पेंगुळतोय हे जाणवलं, बर आम्ही कोठे आहोत हे समजत नव्हते, आम्हाला अनोळखी अशा
प्रनजिन अशा रस्त्यात आमचीच गाडी चालली होती. ना पुढे कोणी ना मागे, समोरूनही एकही
वाहन येताना प्रिसत नव्हते. तेव्हा एका ए टी एम जवळ गाडी लावली व सारे झोपी गेलो. अध्याि
- पाऊण तासाने चालक फ्रेश झाला व आम्ही प्रनघालो. पुन्हा पाचच्या सुमारास आम्ही असेच
तास-िीड तास थां बलो.
सकाळी हलद्वानी गावात एक बरे से
हॉटे ल पाहून चहा नाश्त्त्याला थां बलो (
योगायोग असा की परतीच्या िवासात त्याच
हॉटे लात आम्ही चहा नाश्त्त्या कररता थां बलो
होतो ). पुढे, पंत नगर, काठगोिाम करीत
सकाळी नऊ – साडे नऊच्या सुमारास
आम्ही नौकुचीयातालला पोहोचलो. िु सऱ्या
नौकुचीयातालच्या मार्ाावर पहाटे

प्रिवशी संध्याकाळी रानीखेत एक्सिेस ज्यावेळी आम्ही नौकुचीयातालमध्ये पोहोचलो तेव्हा
प्रिल्लीहून प्रनघून सायंकाळी काठ् गोिाम येथे पोहोचल्याचे समजले.

डान्सिंर् वाटर रे सोटा , नौकुचीआताल

ररसॉटवर पोहोचलो तेथे आमचे पारं पाररक पद्धतीने स्वागत केले गेले. खोल्यां वर
पोहोचताच आम्ही सारे झोपी गेलो ते िीडच्या सुमारास उठलो ते ‘जेवायला चला’ च्या फोन ने.
गरमागरम जेऊन. पुन्हा थोडा आराम केला. तसा आमचा एक प्रिवस वाया गेलाच होता.
तत्पूवी ररसोटि मध्ये असणाऱ्या रं गीबेरंगी फुलां नी आमचे स्वागत केले.

संध्याकाळी भीमताल पाहायला गेलो, तेथील तलावात
भीमाने स्नान केल्याची आख्याप्रयका आहे . तेथून पुढे सातताल
ला पोहोचलो, सात ताल म्हणजे सात तलाव नैसप्रगिकरीत्या
एकमेकां ना जोडले गेले आहे त. तेथे छोट्या नावेतून पॅडल
मारत मनसोक्त हुं िडलो व सुयि मावळताच परतलो. ररसॉटि वर
येऊन पाहतो तो काय िरवाज्यात फुलां नी शुभ िीपावली
प्रलप्रहलेलं. लाकडी प्रजन्याच्या ित्येक पायरीवर पणती तेवत
होती. बाहे र गुलाबी थंडी पडली होती. प्रनसगाि ने व क्लब
मप्रहंद्रने िीपावलीची वातावरण प्रनप्रमिती छानच केली होती.

िु सऱ्या प्रिवशीचा कायिक्रम ठरवण्यासाठी हे मंत, अतुल व मी टर ॅ व्हल डे स्क ला गेलो
आमचा रानी खेत करण्याचा प्रवचार होता तर, त्यापेक्षा मुक्तेश्वर (महािे वाचे स्थान) पाहून या,
रस्त्यात संपूणि जंगल आहे व रस्त्यातून धुक नसल्यास प्रहमालयातील नंिा िे वी – प्रत्रशूल या
प्रहमप्रशखरां च िशिन होईल असा सल्ला आम्हाला प्रिला. ठीक आहे , परवा आम्ही मुक्तेश्वरला
जाऊ, असे म्हणून आम्ही परवा सकाळी मुक्तेश्वर साठी गाडी सां प्रगतली.
िु सरा प्रिवस आम्ही नैप्रनतालसाठी राखून ठे वला होता.
नैप्रनताल ते नौकुचीयाताल २६ प्रकलोमीटसिचे अंतर, डोंगराळ रस्ता म्हणून सकाळीच
न्याहरी करून प्रनघालो. रस्त्यात पँथर केव्ह ला थां बलो. प्रतकीट काढू न आत गेलो, गुहा
कोठे च प्रिसे ना. एका टे कडीच्या पायथ्याशी प्रवप्रवध िकारच्या फुलां नी बहरलेली फुलझाडं

असणारा बगीचा मात्र प्रिसला. टे कडी चढू न जाताच वर एके प्रठकाणी पँथर केव्ह प्रलप्रहलेलं
पाप्रहलं आप्रण आत प्रशरलो. िोन मोठ्या प्रशळांच्या मधून अरुंिशा जागेतून ( कसा पँथर
प्रफरत असेल कुणास ठाऊक ).

टायगर केव्हमध्ये प्रशरताना मला मध्य ििे शातील पचमढी जवळ गुप्त महािे वची
आठवण झाली, तेथे अशाच अरुंि कपारीतून िवेश करावा लागतो.
तेथून आम्ही नैप्रनताल कडे रवाना झालो. जाताना रस्त्यावरून प्रिसलेले दृश्य

नयना िे वी मंप्रिराच्या शेजारील तलाव म्हणजे नैप्रनताल.सकाळच्या नाश्त्त्यानंतर पोटात
काही नव्हत. भुकेमुळे असेल किाप्रचत पण आता आम्हाला थंडी चां गलीच जाणवायला लागली
होती. नैप्रनतालचा मुख्य रस्ता हा मोटार वाहतुकीसाठी िु पारी चार नं तर बंि होतो . तेव्हा जे
काही पहायचे , खरे िी करायचे ते त्या आधी. सवििथम पुरोप्रहतच्या हॉटे लात आलू प्रटक्की,
आलू - छोले , छोले - पुडी, छोले – भटु रे वगैरेंवर ताव मारत उिर शां ती केली. तेथून रोप वे ने
नैप्रनतालच्या शेजारी असणाऱ्या टे कडीच्या टोकावर गेलो. वर खूपच थंडी होती. आप्रण आमचे
स्वेटसि गाडीत होते. वरून आजूबाजूच्या पवितरां गां चे दृश्य पाहण्यासारखे होते.

नैप्रनतालच्या मॉल रोडवर खरे िी करून ( कारण िु पारी चार नंतर मॉल रोड वाहनां ना बंि
होतो) आम्ही ररसॉटि वर परतलो.

आमच्या खोल्ािंवर टॉवेल्स अशा पद्धतीने मािंडलेले होते.

खोल्यां च्या प्रकल्ल्या घेताना स्वागप्रतकेने ७.३०वाजता पप्रहल्या मजल्यावरील ‘फन झोन’ मध्ये
येण्याचे प्रनमंत्रण प्रिले. संध्याकाळी ‘फन झोन’मध्ये प्रवप्रवध खेळां चे आयोजन केले होते. त्या
प्रनप्रमत्ताने सहपयिटकां ची ओळख झाली. कायिक्रम बराचवेळ चालणार होता. अखेर नऊच्या
सुमारास आम्ही रात्रीच्या भोजनासाठी तेथून काढता पाय घेतला. तेथून प्रनघताना आम्हाला उद्या
संध्याकाळी याचं प्रठकाणी लक्ष्मी पूजनाला जमण्याचे आग्रहाचे प्रनमंत्रण िे ण्यात आले.

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

आज नरक चतुििशी तेव्हा सकाळीच अभ्यंग (!) स्नान करून प्रिवाळीचा फराळ केला. आप्रण
िहाच्या सुमारास आम्ही मुक्तेश्वरचा रस्ता धरला. मुक्तेश्वर नैप्रनताल पासून ५१ प्रकलोमीटसि
अंतरावर आहे . तेथे ३५० वर्षि जुने प्रशवमंप्रिर आहे . संत मुक्तेश्वर महाराज यां चे या पररसरात
वास्तव्य होते म्हणून या भागाला मुक्तेश्वर म्हटले जाते. महाराजां ची समाधी तेथेच आहे .
त्याभागात भारत सरकारच्या प्रवप्रवध संस्था ( Indian Veterinary Research Institute,
Central Institute of Temperature, Horticulture-Regional Station ) आहे त. रस्त्याच्या
िु तफाि िे विाराचे िचंड वृक्ष आजूबाजूला प्रहरवी गिि झाडी, वळणावळणाचे रस्ते. आजमात्र
आम्ही स्वेटसि – शाली घेऊन प्रनघालो होतो. मुक्तेश्वरच्या वाटे वरचे काही फोटो िे तो आहे
त्यावरून वाचकां ना अंिाज यावा. या वाटे वर काही प्रठकाणी झेंडूच्या फुलां नी भरलेली झाडं
फुलपाखरां सह प्रिसली.

आणि मुक्तेश्वरच्या वाटे वरून णिसिारी णहमणशखरे .

मुक्तेश्वर मिंणिराजवळू न णिसिारा नजारा तर भन्नाट होता.

मुक्तेश्वर मंप्रिर छोटे सेच होते.

संध्याकाळी प्रिवेलागणीच्या सुमारास आम्ही फन झोनच्या सभागृहात जमलो.

गुरुजींनी पूजा सां प्रगतली, प्रमठाई वाटली गेली आप्रण साऱ्या पयिटकां ना नवनवीन खेळ
खेळण्यासाठी पयिटकां ना बोलावण्यात आलं.

त्यानंतर खाली मुख्य िरवाज्यापाशी फटाक्यां च्या आतर्षबाजीसाठी येण्याचे सां गण्यात आले.
लहानथोरां नी फटाक्याचा आनंि घेतला. एकंिरीत आजचा प्रिवसाची सां गता छान झाली.

२७ तारखेला नुकतच फटफटू लागल्यावर म्हणजे सकाळी सातच्या सुमारास आम्ही
ररसॉटि च्या आजूबाजूच्या पररसर सोबत एक वाटाड्याघेऊन पायी प्रहंडण्यास छोटासा टर े क
म्हणाना , करण्यास प्रनघालो. ररसॉटि च्या मुख्यिारामधून बाहे र पडल्यावर शहराकडे
जाण्यासाठी डावीकडे रस्ता होता तर आम्ही उजव्याबाजूला वळू न ररसॉटि च्या मागील बाजूला
जाऊलागलो. रस्त्याबाजूच्या उतारावर अधूनमधून टु मिार बंगले प्रिसत होते. बहुतेक बंगल्यां चे
मालक भारतीय सेनािलां तून प्रनवृत्त झालेले होते. आता आम्ही रस्त्याच्या उजव्याबाजूला
क्रॉसकंटर ी जाऊ लागलो. मोकळ्या शेतातून जातां ना सकाळचा गारवा जाणवू लागला.

नौकुचीयातालच्या प्रनतळ पाण्यात शेजारील डोंगर (टे कडी नव्हे ) आपली छबी न्याहाळताना.

वाटाड्यासोबत बोलत बोलत आमच्या शेजारचे मोकळ्या मैिानाची जागा गिि झाडीने
केव्हा घेतली हे समजलच नाही. मध्येच तीव्र चढ तर मध्येच अप्रततीव्र उतारावर आम्ही
अधूनमधून साखळी करून चढत – उतरत होतो. आमचा वाटाड्याही आम्हा मुंबईकरां ची
गम्मत (की फप्रजती) पहात होता. अखेर आम्ही एका पाणवठ्या समोरच्या मोकळ्या जागी
आलो.

त्या जागेत बरीचशी पोती ठे वली होती व समोरच उं चावर तंबू बां धलेले होते. या भागात
उन्हाळ्यात प्रवप्रवध अॅडव्हे न्चरस खेळां चे िप्रशक्षण प्रिले जाते. त्या पाण्यावरील तरं गां चा
स्वरालीला एक छानसं छायाप्रचत्र प्रमळालं.

तेथून पुढे रस्त्यात एक छानसा बगीचा लागला. प्रवप्रवध झाडं , फुलं पहात साधारणतः
पावणे नऊच्या सुमारास आम्ही आमच्या खोल्यां वर परतलो. िु पारच्या भोजनाच्या वेळी
रे स्तोराँ च्या कमिचाऱ्याना पाच – साडे सातच्या सुमारास तयार राहण्यास सां प्रगतले .

गेले चार प्रिवस सकाळ संध्याकाळ आमच्या प्रजभेचे चोचले पुरवणाऱ्या बल्लवाचायािं चे
आभार मानून त्यां च्यासोबत एक सामूप्रहक छायाप्रचत्र काढलं. एक िकारची कृतज्ञता त्त्ां च्या
डोळ्यात प्रिसली. िे शाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हे कमिचारी या छोट्याश्या कृतीने खूप
सुखावले. आप्रण आमच्या सहलीच साथिक गाडी आली. घाट उतरून आल्यावर काठगोिाम,
साडे सातच्या सुमारास हलद्वानी, पुन्हा २४ तारखेला ज्या हॉटे लात नाश्ता केला तेच आताही
उघडले होते. पुन्हा त्याच जागी बसून उपहार केला... पंत नगरचा टाटा मोटसिचा कारखाना.
चार प्रिवसापूवी असाच सकाळच्यावेळी पप्रहल्या पाळीला जाणारा कामगारवगि प्रिसला
होता..... जाताना रात्री झोपेत पार केलेला गंगा निीवरचा पूल भर िु पारी वेगळाच प्रिसला....
मेरठ शहर... गाप्रझयाबाि ... अक्षरधाम, शां प्रतवन, प्रफल्म उलगडावी तशी तीच दृश्य परतीच्या
मागाि वर प्रिसत होती. िु पारी तीनच्या सुमारास आम्ही नवी प्रिल्ली स्थानकावर पोहोचलो.

अखेर आम्ही २८तारखेच्या राजधानी एक्स्प्रेसने प्रिल्लीहून प्रनघून २९ तारखेला
सकाळी मुंबईत पोहोचलो. सुरुवातीला अडचणी प्रनमाि ण करणाऱ्या िवासाचा शेवट सुखि
झाला.

esahity@gmail.com
जर् सुंदर आहेच. पर् त्याचे सौंदयग खुलर्र्ारे शब्द र् दृष्टी आपल्याला लेखक अहर् कर्ी देतात.
के शर्सुत म्हर्तात

पाहर्मपशगच आिुचा शकतसे र्मतूंप्रती द्यार्या –
सौंदयागहतशया, अशी र्सतसे जादु करांिहज या;
लेखकांच्या आहर् कर्ींच्या शब्दमपशागने आम्हाला आिच्या
आजूबाजूच्या हनसर्ागतले आहर् हनजीर् दर्डांतले, पाण्यातले सौंदयग
“जार्र्ू” लार्ले. प्रर्ासर्र्गने र्ाचून आपलेही पाय हशर्हशर्ायला
लार्तात, त्यांनाही ओढ लार्ते त्या त्या ददशांची, त्या त्या देशांची.
ई साहहत्यचा प्रर्ासर्र्गन हर्भार् काहींच्या िते खूप सिृद्ध आहे.
जर्ातले अनेक देश, भारतातली अनेक राज्ये आहर् िहाराष्ट्रातले
अनेक हजल्हे आहर् दकल्ले यांची सखोल आहर् सहचत्र िाहहती
देर्ारी भरपूर पुमतके ई साहहत्यने प्रकाहशत के ली. पर् आम्ही
अहजबातच सिाधानी नाही. िहाराष्ट्रातला प्रत्येक हजल्हा, प्रत्येक
तालुका आहर् प्रत्येक र्ार् सुंदर आहे. आहर् त्याचं सौंदयग पाहू शके ल
असा कोर्ीही ददव्यदृष्टीचा पाईक आिच्या या “िी पाहहलेला…”
हसरीजिध्ये भार् घेऊ शकतो.
आपर् हजथे कु ठे प्रर्ास के ला असेल, त्याचं र्र्गन द्या.
आपर् आपल्या र्ार्ाचं र्र्गन द्या.
आपर् आपल्या आर्डत्या कोर्त्याही र्ार्ाचे, ककं र्ा हजल्याचे
र्र्गन द्या.

आपलं आजोळ असो र्ा िाहेर ककं र्ा सासुरर्ाडी, आम्हाला त्याचा
िहहिा कळर्ा.
आहर् हो, सोबत भरपूर फ़ोटो पाठर्ा.
तुम्ही पाठर्लेली िाहहती एखाद्या प्रर्ाशाला आकृ ष्ट करेल
ककं र्ा ज्यांनी आधीच प्लॅन के ला त्यांना िार्गदशगक ठरे ल
ककं र्ा ज्यांना प्रकृ ती अमर्ाम्यािुळे दफ़रता येत नाही त्यांना
सहलीचा आनंद देईल
ककं र्ा परदेशात राहून भारतार्र प्रेि करर्ार्या बंधू भहर्नींना
आपल्या देशाच्या कोना कोपर्याचं दशगन घडर्ेल. कृ पया हलहा

