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अभिभित टोणग ांवकर  

र्ी एक इांभजभनयर - भशिणाने आभण पेशाने. पोटापाण्यासाठी 

आयषु्यिर सॉफ्टवेअर भलभहलेले. रॅ्नेजर बननू इतर 

बापड्या इांभजभनयसवना 'हल्या, हल्या' केलेले. ह े करत असताना 

भर्त्राांची टोळकी जर्वनू बरीच टवाळकी केलेली. तो एक छांिच 

म्हणाना. आवडलेली र्राठी पसु्तके वाचनू काढून ती रेकॉडव करणे हा 

अजनू एक छांि. स्वयांपाकघरात बरीच लडुबडु करण्याची सवय - पण 

खरांतर तो एक stressbuster उद्योग. वाचनाची आवड - पलुां, वप,ु 

याांच्याबरोबर गौरी िशेपाांडे, इरावती कव,े जीए ही र्ांडळी जरा जास्तच आपलुकीची. स्फुट भलखाण हा एक 

आवडीचा उद्योग. बांगळुरूहुन प्रभसद्ध होणाऱ्या भर्त्रर्ांडळ कट्टा र्धनू बरेच भलखाण प्रकाभशत. सध्या 

पणु्यात वास्तव्य. सर्पुिशेक बनण्याच्या दृष्टीने भशिण आभण प्रयत्न. या पवूी "िोन बभुद्धवाद्याांची नर्विा 

पररक्रर्ा" ह ेपसु्तक ई -साभहत्य येथे प्रकाभशत झाले आह.े 
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अर्पण र्भिक  

 

हे र्ुस्तक ख स मीनलस ठी. 

"एकट  ि यच  नुसत  भवच रसुद्ध  करू नकोस ...", 

ही धमकी, भतने य  य िेत उत्स ह ने ि ग घेत खरी केल्य बद्दल. 

त्य त, म झां र्ुण्य दुप्र्ट झ लां, ह  म झ  वेगळ  फ यद ! 
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प्रस्तावना 
काही गोष्टी योगायोगानेच घडत असतात. कैलास यात्रा करायचां तीन-चार वरे्ष डोक्यात होतां - पण ते आपलां 

नसुतांच होतां. २०१६ साली ऑक्टोबर-नोव्हेंबर र्ध्ये कधीतरी गगुल वरती बातम्या वाचत असताना अचानक कैलास 

र्ानसरोवर यात्रेबद्दलची एक बातर्ी सर्ोर आली. सपु्त इच्छा चाळवली गेली. थोडा तपास करत गेलो. लिात आलां, 

की या प्रवासासाठी जर जायचां असेल, तर नोंिणी करण्याची र्िुत एखािा र्भहनाच उरली आह.े र्ग फारसा भवचार न 

करता, सरुुवातीचे पाच हजार रुपये िरून टाकले. वाटलां की जर नाही जर्लां, तर फार फार तर पाच हजाराचा तोटा 

होईल. पण र्ग त्याच्याबद्दल वाचतच गेलो आभण ही यात्रा घडली. आम्ही िोघाांनी केलले्या असांख्य प्रवासाांपैकी हा 

अजनू एक. िोघाांनी केल्यार्ळेु नेहरे्ीप्रर्ाणेच वेगळा झालेला. 

आता हाही प्रवास करून पाच वरे्ष झाली. त्याच्यानांतर नर्विा पररक्रर्ा घडली. त्याबद्दलच ेअनिुव लगेचच 

भलहून झाले. या भलखाणाची रूपरेर्षा तयार होती, पण भलखाण पाठीर्ागेच रेंगाळत पडलां होतां. ते शेवटी नेटाने पणूव 

करत, आता 'जसे आह ेतसे', या तत्त्वावरती प्रकाभशत करायला काढलां आह.े  

पररक्ररे्वरच्या पसु्तकाप्रर्ाणेच ह ेपसु्तक सदु्धा, आज या भिवशी ह ेकेलां, उद्या ते केलां, असे सरळसोट अनिुव 

नाहीत. तर एखाद्या भवर्षयावरचे आर्चे अनिुव, आर्च्या र्नावरचे इांप्रेशन्स, ह ेएकत्र करायचा हा प्रयत्न केलेला आह.े 

किाभचत ह ेभलखाण थोडां भवस्कळीत वाटेल. प्रत्येक अनिुवाला बरेच पैल ूआहते, त्यार्ळेु काही पनुरुक्ती सदु्धा आह.े 
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झालां काय, की पररक्ररे्वरच्या पसु्तकावर 'अहो, तरु्चे अनिुव वगैरे ठीक आह ेहो, पण तमु्ही नक्की कुठला र्ागव 

घेतलात, कुठून कुठे गेलात, ते कळतच नाही. ते आधी साांगा र्ग तरु्चे अनिुव ..." अश्या एक िोन कडक शब्िातल्या 

प्रभतभक्रया होत्या. त्या िावनाांना र्ान िते आता या पसु्तकात सरुुवातीला सबांध याते्रच्या र्ागावचा एक आढावा घेतला 

आह,े र्ग 'अनिुव वगैरे'! तेव्हा भलखाण भवस्कळीत होणारच. पण त्या र्ागच्या िावना पोहोचतील, अशी अशा आह.े  

नर्विा पररक्रर्ा आभण कैलास यात्रा. या िोन र्ोठ्या प्रवासानिुवाांवरती भलहून काढल्यानांतर आता लिात 

येतांय, की असां भलखाण हीच र्ाझी शैली आह.े र्ला िनैांभिनी या स्वरूपातलां प्रवासाचां वणवन करताच येत नाही. आता 

ह ेचाांगलां की वाईट, ह ेतमु्ही वाचकच ठरवा. पण एक गोष्ट साांग ूइभच्छतो, या प्रवासात आम्हाला र्ात्र खपूच र्जा 

आली. आर्च्या लग्नाच्या पांचवीसाव्या वाढभिवशी आम्ही र्ानसरोवरावर होतो, हा र्ोठा छानच योगायोग आर्च्या 

आयषु्यात आला. याबद्दल आम्ही िोलेबाबाांचे ऋणी आहोत. आर्चे ह े भलखाण तमु्हाला आवडेल अशी आशा 

करतो.  

ॐ नर्ः भशवाय! 

 

अभिभित टोणग ांवकर, फेबु्रव री २०२३ 
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"ओम नमः भिव यिी, ओम नमः भिव य"!! एका खास पांजाबी ढांगाच्या आवाजानां र्ाझां लि वेधनू 

घेतलां. सकाळची वेळ. एका र्ीभटांग र्धनू िसुऱ्या र्ीभटांग कडे जाताना घेतलेला फोन. नांबर अनोळखी होता. एकिा 

येऊन गेलेला. र्ीभटांगर्ध्ये होतो म्हणनू कट केलेला. भिल्लीचा नांबर. असेल कुठल्या बँकेचा भकां वा के्रभडट काडवचा, 

म्हणनू टाळलेला. तेव्हा ह े'ओर् नर्ः भशवाय' अनपेभितच होतां. "रै् आपको LO बोल रहा हू जी. आप आने वाल े

हैं ना. कन्फरे्शन के भलए बात कर रहा हू" िोन िण गोंधळलो. र्ग ट्यबू पेटली, की ह ेबहुधा आम्ही प्लॅन करत 

असलेल्या कैलास याते्रसांबांधात असावां. लगेच होकार िरत, चार 

िोन खशुालीच्या गप्पा र्ारल्या आभण जायचां जायचां म्हणनू तयारी 

करत होतो त्या कैलाश र्ानसरोवर यात्रेच्या आर्च्या सहिागावर 

परत भशक्कार्ोतवब केलां. 

 'तमु्ही कैलास यात्रा करायचां का ठरवलां?' हा प्रश्न 

गेल्या िोन र्भहन्यात खपू जणाांनी खपू वेगवेगळ्या शब्िात 

भवचारला. त्यात थोडां कौतकु, बरांच आश्चयव, तर क्वभचत असयूा. 



 

12 

बऱ्याच वेळा , 'तमु्ही िीडशे भकलोर्ीटर खरच चालणार का काय?' हा अनचु्चाररत प्रश्न होता. आता couch 

potato अशी प्रभतर्ा असताना तो प्रश्न सहजही होता. कॉलजेर्ध्ये चार वर्षावत बरेचसे टे्रक केले होते. पणु्याच्या 

आसपासचे बरेच गड पालथे घातले होते. बांगलोर र्ध्ये तो फारसा स्कोप नसला तरी कुठेतरी इच्छा होती. टे्रभकां ग 

आवडतां ह ेर्ाहीत होतां. चालण्याची िर्ता होती. तेव्हा हा प्रवास करायचांच असां गेले तीन-चार वर्षव डोक्यात होतां. 

यावर्षी योग आला एवढांच. एकटाच जाण्याचा भवचार होता पण र्ीनलने त्यावर अगिीच फर्वली पाणी टाकलां. सिुवैानां 

याबाबतीत आम्ही िोघेही परफेक्ट रॅ्च. बरां अशी जोडीने यात्रा केली की पणु्य जास्त भर्ळते म्हणतात. तेव्हा र्ी र्नोर्न 

खशूच. 
आम्ही काही नाभस्तक नाही. पण एकां िरीतच धाभर्वक 

कर्वकाांडाांपासनू बेतशीर अांतर राखनू असतो. लहानपणची सवय. 

वगावत कधी पभहल्या बाकावर नव्हतो, भकां वा शेवटच्या. या िोन्ही 

बाकाांवर बसणाऱ्या र्ांडळींवर भशिकाांचा वेगवेगळ्या कारणाांसाठी 

डोळा असतो ह ेलिात आल्यावर र्धले बाक र्ी पसांत केले. तसाच 

काहीसा प्रकार. त्यार्ळेु र्ाझ्यासाठी तरी कैलाश र्ानसरोवर प्रवास, 

हा यात्रेपेिा, एक टे्रक होता. िीडशे भकलोर्ीटर भहर्ालयातनू 
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चालण्याचां आकर्षवण होतां. याते्रच्या या वेबसाईटवर (kmy.gov.in) फोटो बघनू र्लाही इथां चालायला आवडेल 

असां र्नापासनू वाटत होतां. सगळी तयारी trek च्या दृष्टीने चाल ूहोती 

या सरोवराच ेनाव नक्की काय, याबद्दलही आर्च्या र्नात खपूच गोंधळ होता, भकां बहुना सध्या सदु्धा तो 

थोडाफार आहचे! बहुतेक भहांिी िाभर्षक लोक याला 'र्ानसरोवर' असां म्हणतात. इांग्रजीर्ध्ये जेव्हा या सरोवराचा 

उल्लेख येतो त्याचां स्पेभलांग सदु्धा र्ानसरोवर असांच केलां जातां. पण का कोण जाणे, र्ाझ्या र्राठी डोक्यात या सरोवराच े

नाव 'र्ानस सरोवर' असांच होतां. त्यार्ळेु सरुुवातीला इथले लोक गोंधळायचे. परत एकिा गगुल िवेाचा आसरा घेतला, 
आभण र्ानसरोवर असां म्हणायला लागलो. 

टे्रक सर्जत असल्याने, या ट्रीप आधी आम्ही डेकाथलॉन च्या बऱ्याच चकरा केल्या. अर्ेझॉन, भफ्लपकाटव 

वर टे्रभकां गचे साभहत्य बघण्यात बराच वेळ घालवला. प्रत्यिात ट्रीपवरच्या सहयात्री र्ांडळींना बभघतल्यावर त्याांच्यातला 

आभण आर्च्यातला फरक पटकन कळला. या र्ांडळींकडे पजेूचे साभहत्य होते. म्हणजे अगिी खास बनवनू घेतलेला 

भत्रशळू, चाांिीच्या शांकर भपांडी, चाांिीचे पजूासाभहत्य, शांकराच्या िजनाच्या mp3! एकां िरीतच बहुताांश 

र्ांडळींसाठी ही यात्रा होती. टे्रक, िीडशे भकलोर्ीटर चालणे, वगैरे हा एक केवळ उपचार होता. कैलाशजींचां िशवन, 
र्ानसरोवरातील डुबकी की ह ेध्येय होतां. त्यासाठी कष्ट करावे लागणार ह ेगहृीत होतां म्हणनू ते चालणां अपेभित होतां. 

स्वािाभवक होतां.  
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यात्रेसाठी िर चार भिवसानी एक तकुडी भनघते. प्रत्येक तकुडीत साधारणपणे ५० जण. यातले ३-४ तरी वाटेत 

वेगवेगळ्या कारणाांनी बाहरे पडतात. अश्या १८ तकुड्या प्रभतवर्षी - म्हणजे जेर्तेर् ९०० लोकाांना ही सांधी भर्ळते. 

चार ते पाच हजार आविेनपत्रां येतात असे सर्जले. त्यातले ९०० जण लॉटरी पद्धतीने भनवडले जातात. प्रथर् 

जाणाऱ्याांना प्राधान्य असते. अगिी सगळे - म्हणजे खाजगी धरून सदु्धा - िरवर्षी कैलाशर्ानसरोवर यात्रेवर जाऊ 

शकणाऱ्याांची सांख्या ५-६ हजाराांपेिा जास्त नसावी. ही सांख्या लिात घेतली की र्ग या याते्रचां 'बोलावण'े यावां, 

याचां र्हत्व कळतां. वाटेतले लोक तरु्चा एवढा हवेा का करतात ह ेउर्जतां. या उलट, या यात्रेपेिा भकत्येक पटीने 

खडतर असलेली नर्विा पररक्रर्ा करायला िरवर्षी ६०-७० हजार लोक भनघतात. त्यातले िहा बारा हजार, पायी 

पररक्रर्ा करणारे असतील. 

गांर्त अशी की या ट्रीपवरचां वातावरण इतकां  िारलेलां होतां, की नकळत आम्हीही त्या भतन आठवड्यात, 

धाभर्वकतेकडे (कर्वकाांडाकडे नाही!) झकुलो. कैलाश पववताचे पभहलां िशवन इतकां  अभवस्र्रणीय, िारावनू टाकणारां, 

होतां की, आता ‘कैलाशजी’ असा उल्लेख नकळत होतो. या पववताची िव्यता, रौद्र सौंियव, एकटक बघत रहावे 

असां वाटणारी र्ानभसक शाांतता िणेारां रूप बभघतलां की ही यात्रा आह ेआभण आम्ही याते्रकरू असां वाटत गेलां.  

-o-o-o-o-  
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या ट्रीप साठी काय तयारी करायची हा प्रश्नच होता. असले थांडी वाऱ्यातले चालत प्रवास आम्ही काही केले 

नव्हत,े तेव्हा गगुल िवेाला शरण जाण्यावाचनू गत्यांतर नव्हते. तोही बापडा लगेच प्रसन्न झाला. िरिरून र्ाभहती 

भर्ळाली. पण तोच प्रॉब्लेर् झाला. म्हणजे, आता काय नेऊ अन काय नको, असां झालां. बरां भनगर्ने त्याांच्या र्ाभहती 

पसु्तकातही एक यािी भिलेली होती. त्यात एक धर्कीवजा सचूनाही होती - वीस भकलोपेिा जास्त वजन आणायचां 

नाही. एका भठकाणी एक उल्लेखही होता – भलपलूेख पासनू तीन भकलोर्ीटर स्वतःचे सार्ान स्वतः घेऊन जायचे 

असते. अगिी तीनच भकलोर्ीटर असलां तरी.' 

 
यािीनसुार सार्ान गोळा केल्यावर लिात आलां की ह ेतर वीस पेिाही जास्त होत आह.े र्ग परेुशी र्ोठी 

haversack याांची खरेिी वगैरे. शेवटी प्रचांड खटपट करून 15 भकलो प्रत्येकी पयंत िोन haversack 

उभ्या केल्या. त्या खाांद्यावर घेतल्यावर लिात आलां, की त्या घेऊन तीन भकलोर्ीटर काय, तीनशे र्ीटरही जाणां 

कठीण आह.े गांर्त अशी की, सगळ्या वेबसाईट्सवर, भनगर्च्या पभुस्तकेत, काय घेऊन या ह ेभिललेां असलां, तरी 

‘कसे’ घेऊन या, ही र्ाभहती सोयीस्करपणे म्हणा, अनवधानाने म्हणा, गायब होती. आह.े त्यातनू कुठेतरी भलभहल े

होते, पावसाची शक्यता नव्ह,े खात्रीच असल्यान;े तरु्चे बॅकपॅक झाकण्यासाठी रेनप्रफू कव्हर हवेत. सार्ान वाहून 

नेण्यासाठी प्लाभस्टकच्या गोण्या हव्यात. एकां िरीतच सगळाच गोंधळ उडवणारी भस्थती. सध्याची र्ाभहती काय आह े
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म्हणनू kmy.gov.in/ वेबसाईट पाहायचा प्रयत्न केला तेव्हा ती गायब झाल्याचां भिसतांय. बहुधा Covid 

आभण चीनबरोबरचे तणावपणूव सांबांध यार्ळेु 'सरकारी' यात्रा बांि असावी! 

 
शेवटी पन्नास भलटर ची एक haversack, प्रत्येकी एक छोटी haversack, सगळे जड कपडे 

म्हणजे जभकव न अांगावर, जड बटू पायात, अशा अवस्थेत आम्ही भिल्लीत पोहोचलो. िोन्हीही भवर्ानतळाांवर आर्च्या 

वय आभण शरीरयष्टीला अत्यांत भवसांगत असे कपडे आभण सार्ान पाहून बऱ्याचश्या चक्रावलेल्या नजरा आम्हाला 

झेलाव्या लागल्या. जनू र्धला भिल्लीतला उन्हाळा. एअरपोटववरून गजुरात सर्ाज र्ध्ये जाईपयंत उकडलेल्या 

बटाट्यासारखी भस्थती झालेली. भतथे िेटले सहप्रवासी. बरेचसे गजुरातर्धनू आललेे. पण त्या एवढ्या र्ोठ्या 

haversack बरोबर आम्हाला बघनू ‘ह ेकोण आले परग्रहावरून!’ असां त्याांना वाटलां असणार.  

 
भिल्लीला गजुरात िवन र्ध्ये आर्ची राहण्याची सोय होती. एका र्ोठ्या खोली र्ध्ये तीस bunkbed. 

आम्ही पोहोचलो तेव्हा आधीच बरेचसे जण आले होते. खोलीत गेल्यावर एक-िोन जण सहज पढेु आले 'ओर् नर्ः 

भशवाय' म्हणत आर्च्या हातातनू बॅग्स घेत "अांकल आईये" म्हणत आम्हाला सार्ावनू घेतलां. त्या लोकाांचां सार्ान 

बभघतलां, आभण बरेचसे सांििव जळुले. ही र्ांडळी सगळी सटुकेसेस भकां वा haversack च्या ऐवजी सॉफ्ट लगेज 
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घेऊन आली होती. काहींनी तर डायरेक्ट पोत्यातच सार्ान आणलां होतां. गजुराती र्ांडळींकडे खाण्याचे सार्ान जास्त 

आभण अांगावर घालण्याचां कर्ी. त्याच्यार्ागचां कारणही नांतर कळलां. र्ानसरोवरावर पोहोचेपयंत खाण्याचे डब्बे ररकारे् 

झाले होते - ते आता, र्ानसरोवराचां जल घेऊन यायला उपयोगी पडणार होते. गांर्त अशी होती की बहुताांश सार्ान 

ह ेखेचराांवरून भलपलूेख पयंत वाहून नेले जाणार होतां. त्यासाठी वीस भकलो ची र्याविा होती. प्रत्यि भलपलूेख पासला 

फक्त छोटी haversack नेणां अपेभित होतां. त्यातही धारचलुा, गुांजी, याभठकाणी सार्ान सोडण्याची सोय होती 

आभण ते सार्ान परत येताना घेऊन येणे अपेभित होतां. परत एकिा हा टे्रक नव्ह,े ही यात्रा ह ेलिात आलां.  

 
आपल्या सांस्कृतीत पाांढऱ्या केसाांना नक्कीच आिर भर्ळतो - त्याला अनसुरूनच ह ेहोते. त्यानांतर र्ग 'ओर् 

नर्ः भशवाय', 'जय िोले की' या सलार्ीची सवयच होऊन गेली. ते तीन चार आठवडे आम्ही गडु र्ॉभनंग आभण हलॅो 

भवसरलो. 'ओर् नर्ः भशवाय’ हा आर्चा शब्ि बनला. आम्ही भनघालो होतो टे्रकलाच. िारतीय पववतारोहण सांस्थेचे 

तसे प्रर्ाणपत्रही आह.े पण आम्ही केली ती यात्रा!! एक वेगळ्या प्रकारची वारी. भजथे भवठ्ठल भवठ्ठल ऐवजी ओर् नर्ः 

भशवाय आभण भवठूर्ाउली च्या जागी भततकेच प्रेर्ळ आभण हक्काचे वाटणारे िोलेबाबा!! 
कैलाशयाते्रला जाणाऱ्याांर्ध्ये गजुराती लोक सगळ्यात जास्त! आपल्याकडे कसां गावोगावी वारीबद्दल र्ाभहती 

असणारे खपू वारकरी सापडतात, तसेच काहीसे गजुरातर्ध्ये कैलाश यात्रा केलेले कैलाशी! जयाांनी हज यात्रा केली 
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आह ेते जसे हाजी, तसे कैलाश यात्रा केलेले कैलाशी! तर या जनु्या, जाणत्या र्ांडळींनी या लोकाांना छानच र्ित 

केलेली. अगिी सार्ानाचे पॅभकां ग कसे करावे, ते खाण्याच्या डब्ब्याांचा उपयोग र्ानसरोवराचे जल आणण्यासाठी कसा 

करायचा या भटप्स िणे्यापयंत. आम्हाला हा असा सपोटव नव्हता ! गजुरात सर्ाजाला पोहोचल्यावर एक िोन तासात ह े

ज्ञान भर्ळाले. तोपयंत जरा ओळखही झाली होती. तवे्हा चौकशी केली. आता आम्ही सदु्धा जे सार्ान नेलां, त्यातलां 

थोडां न वापरताच परत आणलां. काही रस्त्यात िपु्पट िावाने भवकत घेतलां, भवशेर्षतः रेनकोट. ते जडशीळ रेनकोट फक्त 

एकिा वापरले. पण चढ्या िार्ाने घेतलेले. ते अध्याव वाटेत सोडून यायचा काही धीर झाला नाही! तरी इतर बरांच सार्ान 

वाटेत सोडून भिलां, वाटून टाकलां.  

 
शेवटी लिात ठेवण्याची बाब ही की या याते्रवर जाताना प्रवासाच्या सरुुवातीला तरु्ची बाग २०% ररकार्ी 

हवी. प्रेर्ाने भर्ळालेली पसु्तकां , टी-शटव, याांच्यासाठी जागा हवी. नाहीतर या गोष्टी भतथेच सोडून द्याव्या लागतात 

आभण ते कार् फार काळजीपवूवक करावे लागते. नाही तर िणेाऱ् याांच्या िावना िखुावतात. परतीच्या वाटेवर काठगोिार् 

इथे आम्हाला यात्रा पणूव केल्याचे परराष्ट्र खात्याकडून सभटवभफकेट भर्ळाले. त्याबरोबर आयोजकाांनी एक कॉफीटेबल 

पसु्तक आभण एक र्ोठा लाकडी plaque प्रत्येकाला भिला. आर्च्या बगॅा इतक्या ठेचाठेच िरलले्या होत्या की 

शेवटी आम्ही एक पसु्तक आभण एक plaque गपुचपू भतथेच सोडून भनघनू आलो. र्ला खात्री आह े त्या 
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आयोजकाांना नक्कीच त्याचां आश्चयव वाटलां असेल भकां वा वाईट वाटलां असेल. त्याांनी एवढ्या प्रेर्ाने एका कैलाशी 

साठी भिलेल्या वस्त ूराहून गेल्या.  

 
या ट्रीप साठी र्ाझा सल्ला हा, की एक भकां वा िोन छोट्या सॉफ्ट लगेज घेऊन जा. या अशा बॅगा पोत्यार्ध्ये 

सरेुख पॅक करता येतात. एक र्ोठी सतुळी, कापसाची िोरी (साधारणपणे िहा र्ीटर) जवळ ठेवा. एक छोटा 

backpack जवळ ठेवा. सार्ानात ररकाम्या पाण्याच्या बाटल्या ठेवा र्ानसरोवराचे जल आणायला त्या उपयोगी 

पडतात. 

-o-o-o- 
आम्ही केली ती श्री कैलाश-र्ानसरोवर यात्रा ही िारत सरकारच्या परराष्ट्र र्ांत्रालयाने आयोभजत केलेली. यात्रा 

एकूण चार आठवड्याांची आह.े त्यातले िोन आठवडे प्रत्यि प्रवास - बसन,े चालत वगैरे. या प्रवासाची साधारण 

रूपरेर्षा अशी असते. उत्तराखण्डातले कुर्ाऊ र्ांडल भवकास भनगर् – KMVN ( याांच्याकडे राहणे, खाणे, 
प्रवासव्यवस्था याांची जबाबिारी असते. आता बऱ्याच खाजगी सांस्थाही ही यात्रा आयोभजत करतात - पण त्या यांत्राांचा 

र्ागव भतबेटची राजधानी ल्हासाला भवर्ानाने जाऊन र्ग पढेु बसने असा असतो. चीनपयंत चालत जात करावी लागणारी 

ही एकच - सरकारी यात्रा. अथावत सरकारी असली तरी र्ोठ्या लाडाकोडाची अशी ही यात्रा आह.े 
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या याते्रचा प्रवास म्हटला तर सखुाचा आह.े पायी नर्विा पररक्ररे्च्या तलुनेत तर हा प्रवास पांचताराांभकत आह.े 

पण यातही अगिी कष्ट नाहीत असे नाही. चाल िीडशेच भकलोर्ीटरची पण ती भहर्ालयातली आह.े र्रुुर्ाड, 
पायाखाली सरकणारी जर्ीन. पण र्कु्कार् कुठे ह ेर्ाभहती आह.े प्रत्येक र्कु्कार्ी राहण्या जेवण्याची साधीच पण उत्तर् 

सोय. गरर् अन्न, अांथरूण, पाांघरूण भर्ळणार याची शाश्वती. सार्ान वाहून न्यायला पोटवर. वाटलांच तर स्वतःला 

वाहून न्यायला घोड्याचीसदु्धा सोय! एकूणच कैलाशी (कैलासवासी नव्ह!े!) याते्रकरूां बद्दल इथल्या जनसार्ान्यात 

फारच प्रेर् आभण आिर. तेव्हा त्याांच्या व्यवस्थेची काळजी सगळ्याांनाच.  
परिशेप्रवास हा र्ाझ्या व्यवसायाची गरज होती. तरी अशात परिशेी चलन रोखीच्या स्वरूपात नेणां बांिच 

झालेलां होतां. या याते्रसाठी र्ात्र, सातशे डॉलसव आभण िोन हजार यवुान प्रत्येकी रोखीत िरायचे होते. र्ी नेहरे्ीच्या 

करन्सी एजन्टकडे गेलो. र्ला काय हवे आह ेह ेसाांभगतले.  

"तरु्च्या िोघाांच्या पासपोटवची कॉपी, भव्हसाची कॉपी द्या.", एजन्ट.  

"पण अजनू भव्हसा हातात नाहीये.", र्ी.  

"काही हरकत नाही. भतकीटाची कॉपी द्या.", एजन्ट  

"भतकीटसदु्धा नाही!", र्ी  
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"अच्छा बोटीने जाताय का? तेही भतकीट चालेल!", एजन्ट  

"ते सदु्धा नाही!" 

आता तो थोडा वैतागलाच होता, म्हणाला, "कसे जाताय चीनला?". र्ी म्हटलां "चालत"! त्याने र्ाझ्याकडे करुण 
नजरेने पभहले आभण र्ान नकाराथी हलवत र्ला बाहरेचा रस्ता िाखवला. आपल्या एकेकाळी बऱ्या असलेल्या 

क्लायन्टवर काय वेळ आली आह ेअसा भवचार त्याच्या र्नात नक्कीच आला असणार.  

 या पढुच्या नकाशात याते्रचा र्ागव आह.े याते्रत र्कु्कार्ाची भठकाणां म्हणजे - भिल्ली, अलर्ोडा, धारचलुा, 

नारायणाश्रर्, भसरखा, गाला, बधुी, गुांजी, कालापानी, नािीढाांग, भलपलूेख. र्ग चीनर्ध्ये, ताकलाकोट, 

िारचेन, डेराफूक, डोलर्ा पास, झोंगझोरब,ू त्सगु,ु ताकलाकोट, भलपलूेख, नािीढाांग, गुांजी, बधुी, धारचलुा, 

जगेश्वर, भिल्ली. 

या प्रवासात भलपलूेखकडे जाताना जास्त चाल आह,े जास्त भिवस लागतात, तर येताना चाल कर्ी आह ेआभण 

भिवसही. जाताना भवरळ होत जाणाऱ्या हवार्ानाची सवय होत जावी म्हणनू, र्दु्दार्च लाांबच्या रस्त्याने नेल ेजाते. 
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त्यातनू, जाताना सगळा चढ आह.े तर येताना, एकत्र उतार आह,े आभण भवरळ हवार्ानाचा धोका कर्ी होत जातो, 
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त्यार्ळेु याते्रकरूां चा जास्त वेळ पाहुणचार करण्याची जरुरी िासत नसावी. 

 KMVN कडे भिल्ली ते गुांजी पयंतच्या प्रवासाची जबाबिारी आह.े तर गुांजी ते भलपलूेख या प्रवासाची 

व्यवस्था ITBP पाहते. भलपलूेख ते परत भलपलूेख हा चीनर्धला प्रवास एक भचनी खाजगी / भनर्सरकारी सांस्था 

पाहते. ढोबळ र्ानाने, भिल्ली ते धारचलुा/ नारायणाश्रर् हा प्रवास बसने होतो. नारायणाश्रर् ते भलपलूेख हा प्रवास 

पायी. र्ग भलपलूेख (िारत चीन सीर्ा) ते बरखा - भजथे यर्द्वार आह े- भतथपयंत परत बसने. यर्द्वारपासनू श्री कैलाशजी 

पररक्रर्ा चाल ूहोते - ती झॊन्गझरब ूया गावापयंत. या गावापासनू काही भकलोर्ीटर पढेु चालत गेलां की परत बसर्ध्ये 

बसनू र्ानसरोवराची पररक्रर्ा असते. त्यानांतर परत टाकलाकोटर्ागे भलपलूेखपयंत बसने प्रवास असतो. िारत-चीन 

सीरे्वरून धारचलुापयंत परत चार भिवस चालत यावे लागते - र्ग िोन भिवस बसचा प्रवास - तो भिल्लीपयंत. अशी 

ही यात्रा आह.े यात साधारणपणे िीडशे भकलोर्ीटर चाल आह.े चालायला सरुुवात केल्याांनतर भलपलूेख पयंत जायला 

सात भिवस लागतात तर येताना तोच प्रवास चार भिवसात होतो. एकतर चीनकडे जाताना सगळा चढ आह.े भशवाय 

आपल्या शरीराला अभतउांच िागातल्या भवरळ हवार्ानाची सवय व्हावी म्हणनूही हा र्ागव सहा-सात भिवसात 

भविागलेला आह.े येताना सगळा उतार आह ेआभण खाली उतरत असल्यार्ळेु भवरळ हवार्ानाचा धोका कर्ी होत 

राहतो. 
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भिल्ली ते अल्र्ोरा हा प्रवास बसने. र्ग अल्र्ोरा ते धारचलुा हा प्रवास भतथल्या पहाडी प्रिशेाला योग्य अश्या छोट्या 

बसेसर्धनू. धारचलुा इथां बहुतेक सार्ान घोड्याांवरून नेण्यासाठी वेगळां केलां जातां. चालताना अगिी अत्यावश्यक 

असेल तेच सार्ान बरोबर ठेवणे अपेभित असते. िर र्कु्कार्ी तरु्च्या आगेर्ागे सार्ान येते - ते काढून घ्यायचे आभण 

परत पढुच्या प्रवासासाठी जर्ा करायचे. अशी पद्धत. धारचलुाहून नारायणाश्रर् 

हा प्रवास जीपने होतो. हळूहळू आपण पववताकडे जात आह ेयाची खात्री पटते. 

इथनू चालायला सरुुवात. पभहला र्कु्कार् अगिी जवळ - सहा भकलोर्ीटरवर 

भसरखा गावात. अथावत गावात ह ेनावालाच. सगळीच र्कु्कार्ाची भठकाणां ही 

यात्रा र्ागाववर गावाबाहरे आहते. प्रत्येक र्कु्कार्ावर साठ एक लोकाांची 

राहण्याची सोय - त्यार्ळेु सवावना जागा भर्ळणार ह े नक्की. पण तरु्च्या 

भर्त्राांजवळच कशी भर्ळवायची ह े वेगळेच कौशल्य! प्रत्येक र्कु्कार्ी 

पोहोचताना स्वागत एखाद्या सरबताने होणार. चालनू आल्यावर थांड सरबताने 

छानच वाटायचां. भसरखाला आम्ही िपुारी १च्या सरु्ारास पोहोचलो. त्यार्ळेु 

िपुारचे जेवण भतथेच झाले. िपुारी चारला चहा - सांध्याकाळी साडेसातच्या 

सरु्ारास जेवण असा प्लॅन होता. िोन्हीही जेवणां साधीच - चपाती, िाजी 
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(बहुधा पालेिाजी), डाळ आभण िात. कच्चा काांिा, र्ळुा जोडीला. आपापलां ताट धवुनू ठेवावे ही अपेिा. ताटात 

घेतलेलां टाकायचां नाही, ही अजनू एक अपेिा. यावरून र्ीनल आभण काही इतराांचा एकिोनिा वािही झाला. 
िसुऱ्या भिवशी चार-साडेचारला उठून भनघण्याची तयारी. या 

याते्रत सकाळी अांघोळ केलीच पाभहजे असां काही भिसलां नाही. जो 

तो आपल्या सोयीने, सांध्याकाळी र्कु्कार्ावर पोहोचल्यावर स्नान 

करत असे. भसरखाहून  आम्ही गालाला आलो. ह े सोळा 

भकलोर्ीटरचां अांतर पार करायला आम्हाला िपुारचे िोन वाजले. 

यात र्ध्ये एक ब्रेकफास्टचा आभण एक जेवणाचा स्टॉप होता. 

वाटेतल्या छोट्या हॉटेलर्ध्ये ही व्यवस्था होती. तमु्ही या हॉटेलला 

आलात की जेवणाची वेळ! पैसे वगैरे द्यायची काही बात नाही. ते 

सवव KMVN ने घेतलेल्या पैशातनू. र्कु्कार्ाांवर सदु्धा, राहणे, 
जेवण याांच्यासाठी भखशातनू पैसे काढायचा सांबांध नाही. 
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या पायऱ्या उतरून लभखनपरू गावात चहाचा स्टॉप होता - त्यानांतर काली निीकाठचा र्ागव चाल ूझाला.सरु्ारे 

िहा भकलोर्ीटरची ही चाल आह.े वाटेत लर्ारी गाव लागते. नांतर 

र्ालपा गाव येते - हा जेवणाचा स्टॉप होता. १९९८ साली एका 

िरड कोसळण्याचा अपघात झाला - त्यात र्ालपा इथला 

KMVN चा कॅम्प वाहून गेला - बरेच जणही वाहून गेले. त्या 

िघुवटनेच्या खणुा अजनूही भिसतात. 

 
काली निीशेजारचा हा रस्ता हा या यात्रतेला एक अभतशय 

सुांिर, आभण थोडासा ियावह असा टप्पा आह.े नेपाळच्या 

नकाशात डाव्या बाजलूा चीनकडे वरती जाणारी एक रेर्ष भिसते. 

त्यातला थोडा िाग म्हणजे हा रस्ता! याच्या डाव्या बाजलूा उांच 

भहर्ालय. रस्ता साधरणपणे तीन फुटी - र्ग पांचवीस ते शांिर फूट 

खोल िरी र्ग काली निी! निीच्या त्या तीरावर नेपाळ - इकडे 

िारत. भहर्ालयातली निी. पाण्याचा वेग अिर्ासे शांिर भकर्ी / 

तास. त्यार्ळेु र्ोठ्ठा घोंघोकार करत ही वाहते. त्यार्ळेु िीतीत वाढ. 
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या रस्त्यावर िरड कोसळणे ह ेअगिी नेहरे्ीचेच. अगिी िरड जरी नाही तरी एखाििसुरा िगड कधी वरून येईल साांगता 

येत नाही. भठकभठकाणी वरून पाझरणारे पाणी एकत्र होऊन छोटे धबधबे. या रस्त्यावरून जाताना रेनकोट अांगात अस ू

द्या असा प्रेर्ळ सल्ला आम्हाला अगिी परराष्ट्र र्ांत्रालयात झालेल्या र्ीभटांगपासनू भर्ळत होता. रेनकोट पावसापेिा 

धबधब्याांपासनू सांरिणासाठी होता! 

 
गालाहून भनघालो की बधुीसाठी - अठरा भकलोर्ीटरवर. ही चाल िोन गोष्टींर्ळेु कठीण ठरली. गालाचा र्कु्कार् 

सोडल्यावर लगेचच एक डोंगर उतरून जावे लागते. डोंगरात सरु्ारे सात-आठ भकलोर्ीटर िगडात पायऱ्या तयार 

केलेल्या आहते. या पायऱ्या पायीच उतराव्या लागतात. िल्या पहाटे सहा वाजताच्या थांडीत थोड्याश्या भनसरड्या 

पायऱ्याांवरून तोल न जाऊ ितेा खाली उतरणे ही एक र्ोठीच कसरत होती. एकिोघाांनी तर या पायऱ्याांचा चाांगलाच 

धसका घेतला. र्ीनल आभण र्लासदु्धा ही उतरण फार काही सोपी गली नाही. 
या पायऱ्या उतरून लभखनपरू गावात चहाचा स्टॉप होता - त्यानांतर काली निीकाठचा र्ागव चाल ूझाला.सरु्ारे 

िहा भकलोर्ीटरची ही चाल आह.े वाटेत लर्ारी गाव लागते. नांतर र्ालपा गाव येते - हा जेवणाचा स्टॉप होता. १९९८ 

साली एका िरड कोसळण्याचा अपघात झाला - त्यात र्ालपा इथला KMVN चा कॅम्प वाहून गेला - बरेच जणही 

वाहून गेले. त्या िघुवटनेच्या खणुा अजनूही भिसतात. 
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काली निीशेजारचा हा रस्ता हा या यात्रेतला एक अभतशय 

सुांिर, आभण थोडासा ियावह असा टप्पा आह.े नेपाळच्या नकाशात 

डाव्या बाजलूा चीनकडे वरती जाणारी एक रेर्ष भिसते. त्यातला थोडा 

िाग म्हणजे हा रस्ता! याच्या डाव्या बाजलूा उांच भहर्ालय. रस्ता 

साधरणपणे तीन फुटी - र्ग पांचवीस ते शांिर फूट खोल िरी र्ग काली 

निी! निीच्या त्या तीरावर नेपाळ - इकडे िारत. भहर्ालयातली निी. 

पाण्याचा वेग अिर्ासे शांिर भकर्ी / तास. त्यार्ळेु र्ोठ्ठा घोंघोकार 

करत ही वाहते. त्यार्ळेु िीतीत वाढ. या रस्त्यावर िरड कोसळणे ह े

अगिी नेहरे्ीचेच. अगिी िरड जरी नाही तरी एखाििसुरा िगड कधी 

वरून येईल साांगता येत नाही. भठकभठकाणी वरून पाझरणारे पाणी 

एकत्र होऊन छोटे धबधबे. या रस्त्यावरून जाताना रेनकोट अांगात अस ू

द्या असा प्रेर्ळ सल्ला आम्हाला अगिी परराष्ट्र र्ांत्रालयात झालेल्या 

र्ीभटांगपासनू भर्ळत होता. रेनकोट पावसापेिा धबधब्याांपासनू 

सांरिणासाठी होता! 
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ही वाट अप्रभतर् आह.े रौद्र या शब्िाचा 'अनिुवासह' अथव इथे सर्जतो. काली निीचां आवाज करणारां पाणी, 

त्या आवाजाचा भहर्ालयाच्या कानाकोपऱ्यातनू होणारा सांतत प्रभतध्वनी, शेवाळलेली, भनसरडी वाट, सरेुख थांडी, 

आल्हाििायक हवा. या वाटेवर multi-tasking केवळ अशक्य. म्हणजे चालत असताना फोटो काढू म्हटल े

तर पाय सटकायची िीती (भकां बहुना खात्रीच!), नाहीतर अचानक येणाऱ्या पाण्याच्या भशडकाव्याने कॅर्ेरा खराब 

होण्याची शक्यता! तेव्हा एकावेळी एकच काही करायचे. चालत असताना फक्त चालणे. फोटो वगैरे काढायचे 

असल्यास एकाजागी (कोरड्या!) उिे राहून फोटो काढायचे आभण र्ग परत चालीला सरुुवात. चालणे आभण फोटो 

काढणे - ह ेएकाचवेळी शक्य नाही. 
या रस्त्याला ‘वाट’ म्हणणे हा त्याचा थोडा अपर्ानच आह.े या िागातला हा हर्रस्ता आह.े या तीन फुटी 

वाटेवरून यात्रेकरू, गावकरी, सैभनक, तर िोन्ही भिशाांनी जात असतातच, पण खेचराांवरून सार्ान लािनू 

र्ालवाहतकूही चाल ूअसते. या िगुवर् िागाची ही जीवनिाभयनी आह.े खेचराांवरून इथे काय वाटेल ते सार्ान नेलां जातां. 

रस्त्यावर खचेराांना प्राधान्य. सर्ोरून भकां वा र्ागनूही खेचर आले तर आपण डोंगराकडच्या बाजलूा भचकटून उिे 

रहायचे. ती वरात गेली की र्गच पढेु प्रवास सरुु. या खेचराांवरून याते्रकरू तर जातातच पण वाणसार्ान, और्षधे, 

कपडे, बाांधकार्ाचां साभहत्य - काय वाटेल ते येत जात असतां. एकिा तर र्ी चक्क पलुाचे गडवसव लािनू जाताना पाभहल.े 

सरेुख, भहरवाईने नटलेला रस्ता. आपल्या प्रेर्ात पाडणारा. र्ोबाईलला रेंज जवळजवळ नाहीच. तेव्हा रस्त्याचां सौंियव 
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र्नर्रुाि अनिुवता येणारां. कॅरे्रा सरसावनू फोटो काढताना एकिोनिा सरुुवातीला गडबडायला झाले. र्ग आम्हीही 

जागोजागी थाांबत, िरपरू फोटो काढत हा प्रवास केला. पररणार्ी - बधुीला िोन-अडीच पयंत पोहोचणे अपेभित होते 

त्याला आम्हाला चार-साडेचार झाले. आर्चे एक भर्त्र डॉक्टर लखानी िरड कोसळण्याच्या अनिुवातनू गेले - आभण 

खपूच उभशरा म्हणजे साडेसहा-सातला पोहोचले. पण काळजी नव्हती. त्याांच्या र्ागे, बहुधा त्याांची गांर्त बघत, 

ITBP चे र्ागाहून येणारे जवान. अगिीच कठीण पररभस्थती आली असती तर ते र्ितीला होतेच. 
बधुी ते गुांजी हासदु्धा वेगळ्याच कारणासाठी कठीण रस्ता. र्कु्कार्ावरून भनघतानाच पाचेक भकलोर्ीटरची 

खडी चढण आह.े नाकातोंडातनू िर् काढणारी. जी र्ांडळी घोड्यावरून येत होती त्याांची तर फारच खराब हालत झाली 

होती. आर्च्या बरोबरचे पोटवसव - "ये जो उपरवाला भतसरा र्ोड भिख रहा हैं, वो पार भकया की चढाई खतर् .." असां 

म्हणत आम्हाला धीर िते होते. अथावत प्रत्येक 'र्ोड' नांतर 'भतसरा' र्ोड भिसतच होता. पण एकिाचा छीयालेखचा 

ब्रेकफास्टचा स्टॉप आला - आभण र्ग त्यानांतर कां टाळा येईपयंत बऱ्यापैकी सपाट पायवाटेवरून चालत गुांजीच्या 

र्कु्कार्ावर पोहोचलो. हा कॅम्प खपू िरुून भिसायला सरुुवात झाली होती, पण र्ध्ये ‘सरिा’ नावाची निी होती आभण 

भतच्या काठाकाठाने चालत जायचे होते. हा सैन्याचा इलाका आह.े त्यार्ळेु - वाटेत िोन भठकाणी ITBPच्या 

सैभनकाांनी पासपोटव पाहून काही सही भशक्के केले. 
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गुांजी सर्दु्रसपाटीपासनू 

८००० फूट उांचीवर आह.े 

हवार्ान भवरळ होत चालल्याची 

जाणीव होत होती. थोडासा िर् 

लागत होता. गुांजीला िोन भिवस 

र्कु्कार् असतो. ITBP चे 

डॉक्टसव परत एकिा वैद्यकीय 

चाचणी करतात - इथे पास 

झालात तरच पढेु जायला 

परवानगी - नाहीतर इथनूच परत 

र्ागे रवानगी! गुांजीचा कॅम्प र्ात्र 

र्ोठा आह.े यात्रेच्या िोन 

तकुड्या - एक पढेु जाणारी आभण 
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एक परतणारी इथे एकावेळी असतात, तेवढी सोय इथे केली आह.े छोटांसां गाव आह.े एक िोन िकुानां आहते. भतथे 

यात्रेकरु panic buying करतात. छान धांिा होतो. 

गुांजी ते भलपलूेख - साधरणपणे बत्तीस भकलोर्ीटर अांतर - कालापानी, नािीढाांग र्ागावने जाते. गुांजीपासनू पढेु 

अत्यांत खडी चढण आह.े 

हवार्ान भवरळ होत गेलेल े

असत,े त्यात चढ! हा एक 

चालायला कठीण टप्पा 

आह.े वाटेत कालापानी 

गाव लागतां - इथे काली 

निीचा उगर् र्ानला 

जातो. र्ोठां र्ांभिर आह.े 

गुांजीपासनूच्या प्रवासात 

परत काली निीची साथ 

असते - पण ही निी 

उगर्ाजवळची - अजनू भतने पढेु भिसणारां रौद्र रूप धारण केलेलां नाही. कालापानी सध्या चचेत आह ेते नेपाळने त्या 
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प्रिशेावर साांभगतलेल्या हक्कार्ळेु. कालापानीच्या जवळ झाडी/झडुुपां नाहीशी होताना भिसतात. आपण विृरेखेच्या वर 

आल्याचां लिात येतां,आभण उरतो तो फक्त कातळ, र्रुुर्ाड रस्ता, बफावच्छाभित भशखरां. 

 
भहर्ालयाचां सौंियव या रखरखीत िव्यतेत आह.े आम्ही सह्याद्री पाभहलेला आह,े बरांच टे्रभकां ग केलेलां आह,े 

भतथली भहरवाई अनिुवली आह.े भतथली भशखरां काही कर्ी उांचीची नाहीत. पण भहर्ालयाची िव्यता वेगळीच. 

र्ाणसाला खजुां वाटायला लावणारी ही भवशालता आह.े उजाड असला तरी सुांिर प्रिशे आह.े यभुधभिर आपल्या 

िावाांसह याच र्ागाववरून स्वगावच्या वाटेवर गेला असा इथला सर्ज आह.े आभण ही चढण अनिुवल्यावर ते वयस्क 

पाांडव एकेक करत का र्ागे पडले असावेत ह ेसर्जते! कालापानी नांतर र्कु्कार् येतो - नाभिढाांग. या र्कु्कार्ाचां 

आकर्षवण म्हणजे अगिी सर्ोर भिसणारा ओर् पववत! डोंगरावरच्या कातळावर बफव  भटकत नाही, तो खाली पडून जातो. 

पण त्याचबरोबर थोडा जरी आधार भर्ळाला तरी तो भटकून राहतो. यार्ळेु कुठे पाांढऱ्या आभण काळ्या रांगातनू भचत्रां 

उिी राहतात. हवा छान असेल तर ओर् पववतावर असाच ओर् आकार भिसतो. िाभवकाांसाठी श्री कैलाशजींच्या वाटेवर 

भिसणारा भनसवगावभवष्कार एक शिुशकुन असतो! आम्हालाही हा चर्त्कार बघायला भर्ळाला. 
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नािीढाांग र्कु्कार्ावर रात्री आठ वाजताच भिवे बांि करत आम्हाला झोपायला लावले. कारण पढुचा प्रवास 

सकाळी िोन वाजताच चाल ूहोणार होता! त्यासाठी 

रात्री साडेबारालाच याते्रकरूां ना उठवण्यासाठी 

हाकार्ारी चाल ू झाली. रात्रीच्या गडि अांधारात, 
टॉचवच्या प्रकाशात पढेु वाटचाल चाल ूहोते. भलपलूेख 

पयंतचे अांतर - साधारणपणे िहा भकलोर्ीटरच आह,े 

पण हा िाग १६,५०० फूट उांचीवर आह.े 

पावलापावलाला िर् लागतो. आर्चे पोटवसव र्ात्र 

आरार्ात हा चढ चढून येत होते. भलपलूेखला 

सकाळी साडेसातच्या आत पोहचणे अपेभित असते. आपल्याकडे सकाळी साडेसात म्हणजे चीनर्ध्ये सकाळचे िहा. 

त्यावेळी भतकडची तकुडी (िोन तकुड्या आधी) िारतात परत येते. ती आली की आपल्याला जायला परवानगी असते. 

गुांजीपासनू भलपलूेखपयंत ITBPचे जवान आपल्याबरोबर असतात. भलपलूखे पासला (पास म्हणजे र्राठीत 

भखांड) चीनच्या बाजलूा तीव्र उतार आह.े त्या उताराच्या खाली बस उिी असते, आभण भतथपयंत सार्ान आपले 

आपल्यालाच वाहून न्यावे लागते. याते्रकरू एकरे्काांच्या र्ितीने, ITBPच्या जवानाांच्या र्ितीने खाली पोहोचतात. 
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चीनर्ध्ये उतरल्यावर एक गोष्ट अगिी पटकन डोळ्यात िरते. भलपलूेखपयवत काही भिवस आपण खडतर 

डोंगरवाटाांर्धनू आलेलो असतो - तर त्या भखांडीच्या िसुऱ्या बाजलूा, चीनर्ध्ये चारपिरी सरेुख (म्हणजे रणगाडे रेस 

खेळत येऊ शकतील असे!) रस्ते आहते. िारतीय सेनेला ही गोष्ट चाांगलीच र्ाभहती आह े- आभण त्यार्ळेुच, या 

िागात रस्ते बनवण्याचे कार् जोरात सरुु आह.े िारत चीन र्धल्या तणावाचां हहेी एक कारण आह.े 

 
चीनर्ध्ये आल्यावर नेहरे्ीचे कस्टम्सचे सोपस्कार 

होतात. सार्ानाची कसनू तपासणी होते. यासाठी आम्हाला 

भिल्लीत सल्ला भर्ळाला होता की भलपलूेखला जाताना 

सैन्याच्या कुठल्याही कॅम्पचे फोटो काढू नका! भचनी 

अभधकाऱ्याांनी जर ते फोटो पाभहले तर (ते फोटो घेण्यासाठी!) 

तो कॅरे्रा जप्त होऊ शकतो. खरां खोटां र्ाभहत नाही. 

आर्च्यापैकी बऱ्याच जणाांनी पजेूसाठी भत्रशळू, इतर 

पजूासाभहत्य आणलेले होते. त्याांना जरा धाकधकू होती. पण 

फार काही गोंधळ न होता आम्ही भतथनू बाहरे पडलो. या 
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सीरे्वर टाकलाकोट नावाचां गाव आह.े छोटांच आह ेपण आखीवरेखीव आह.े बाजारपेठ बऱ्यापैकी र्ोठी आह.े इथेही 

परत खरेिीची अजनू एक फेरी पार पडली. 
टाकलाकोटला िोन भिवस र्कु्कार् होता. छान व्यवस्था असणारी राहण्याची जागा होती. िरु्जली इर्ारत. 

भवरळ हवार्ान आता चाांगलेच जाणवायला लागले होते - त्याची सवय होणे जरुरीचे होते त्यासाठी हा र्कु्कार् ठेवलेला 

असावा. आल्याभिवशी पढुच्य आठ भिवसाांसाठी स्वयांपाकी ठरवण्याचे कठीण कार् होते! स्वयांपाकी िारतीयच होते. 

पण त्याांच्यासाठी तो एक व्यवसाय होता. र्ोनोपॉली होती, त्यार्ळेु याते्रकरूां ची अडवणकू हा त्याांचा स्विाव होता. 
भिल्लीहून भनघाल्यापासनू बाराव्या भिवशी श्री कैलाश पररक्रर्ा चाल ूहोते. टाकलाकोटहून िारचेन या गावी 

बसने नेले जाते. बसेस छान व्यवभस्थत होत्या. रस्ताही सरेुख होता. 

िारचेन हा बेस कॅम्प असतो. इथे जयाांना श्री कैलाश पररक्ररे्साठी 

घोडे, पोटवसव लागतात त्याांची सोय करावी लागते - म्हणजे िसुऱ्या 

भिवशी तेवढी र्ांडळी हजर असतात. िारचेनच्या वाटेवर बस 

रािसतळ्याला थाांबते. र्ानसरोवराच्या बाजलूा अधवचांद्राकृती ह ेतळे 

आह.े र्ानसरोवराइतकेच सुांिर, पण त्याच्याइतके पभवत्र न र्ानल े

जाणारे. रावणाने या तलावात उिे राहून भशवजींची तपस्याां केली 

म्हणनू याचे नाव रािसतळे. ह ेतळ खाऱ्या पाण्याचां आह ेअसा एक 
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सर्ज आह ेआम्ही ते भपऊन पाभहलां पण आम्हाला तरी ते पाणी ठीकठाक वाटलां! याचे पाणी तोतरेपणावर एक उत्तर् 

उपाय आह ेअसा सर्ज आह.े अधाव पाऊणतास इथे घालवनू र्ग बस र्ानसरोवरावर येते! र्ानसरोवराचां ह ेपभहले िशवन 

फार र्नोहारी आह.े तो िव्य, शदु्ध पाण्याचा भवशाल तलाव पाहून शाांत वाटतां. थांड हवा, त्याहूनही थांड पाणी - भहांि ू

सांस्कृतीतील अभतपभवत्र र्ानल्या गेलेल्या काही जलाशयाांपैकी एक - याते्रचां भनम्र्ां पणु्य तर इथेच भर्ळते! या सरोवरात 

काय जाि ूआह ेकळत नाही, पण इथे शाांत वाटते ह ेर्ात्र नक्की. इथनू कैलाशजींचां पाभहलां िशवन होतां असां अनिुवी 

लोक साांगत होते - पण आर्च्या नशीबी ते नव्हते. र्ानसरोवरावर िोन तास घालवनू र्ग आम्ही िारचेनला कॅम्पवर 

आलो. 
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िसुऱ्या भिवशी सकाळी बरखा पठारावर गेलो. एक छोटांसां र्ांभिर आह.े वीस-बावीस फुटी असेल. त्याला यर्द्वार 

म्हणतात. गािारा नाहीच. चार खाांब आभण त्यावर कळस. या र्ांभिराला साडेतीन प्रिभिणा घालनू श्री कैलाश पररक्ररे्ला 

सरुुवात करायची असते. साडेतीन म्हणजे - तीन फेऱ्या पणूव आभण चौथ्या फेरीच्यावळेी खाांबाांर्धनू अधी फेरी. 

आख्यभयका अशी आह ेकी भशवजींनी प्रत्यि यर्राजाांना या प्रवेशद्वारावर फक्त योग्य त्या िक्ताांनाच पढेु जाऊ िणे्याची 

भनवड करायची जबाबिारी भिली आह.े जर पररक्रर्ा तरु्च्या नभशबात नसेल तर काहीतरी होऊन त्या िक्ताला इथेच 

थाांबवले जाते असा भवश्वास आह.े आम्हीही जरा धाकधकुीतच ही प्रिभिणा केली आभण पास झाल्याचा भशक्का घेत 
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पढेु भनघालो. आयषु्य "र्ी र्ोचाव नेला नाही, र्ी सांपही केला नाही" असां जगल्याचे ते बिीस असावे असे र्ानत पढेु 

भनघालो. यर्द्वारला श्री कैलाशजींचे सुांिर िशवन होते  

कैलास पववताला उजव्याबाजलूा ठेवनू, पववताशेजारच्या घळीतनू कैलास पररक्ररे्चा रस्ता जातो. बऱ्यापैकी 

सरळ रस्ता आह.े यर्द्वारहून भनघाल्यावर पभहला र्कु्कार् 

चौिा भकलोर्ीटरवर डेराफूक (र्ािी याकच्या भशांगाांची गहुा) 

या भठकाणी होतो. इथपयंतचा रस्ता एका सुांिर िरीतनू जातो. 

या प्रशस्त िरीच्या उजव्या बाजलूा कैलास पववताचे उांच कडे 

तर िसुऱ्या बाजलूा एक छोटी निी आभण भतच्या 

भकनाऱ्यावरचां वाळवांट. याला 'ला छू' valley (निीच्या 

िवेाांची िरी) असां म्हणतात ह ेनांतर सर्जलां. एकां िरीतच सरेुख 

वाट. कैलास पववताच्या पभश्चर् बाजचूां पणूव िशवन या िागात 

होतां. डेराफूकचा र्कु्कार् कैलास पववताच्या साधारण उत्तरेला 

येतो. श्री कैलाशजींचां अत्यांत जवळून िशवन या कॅम्पवरून 

होतां. श्री कैलाशजींचा भशखरावरच्या नागफणीचा प्रभसद्ध 

फोटो हा बहधुा या कॅम्पवरून घेतलेला असतो. 
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डेराफूकच्या कॅम्पवरून भिसणारे श्री कैलाशजी ह ेअभतिव्य आहते. या कॅम्पवर आम्ही पभश्चरे्कडून उत्तरेला 

आलो. िपुारी िोनच्या सरु्ारास डेराफूकला पोहोचलो अस.ू साधारणपणे, बारापासनू श्री कैलाशजींची उत्तर बाज,ू  
ती प्रभसद्ध नागफणी भिसायला लागते. हा कॅम्प पववताच्या अगिी पायथ्याला असल्याने, र्ागे पडेपयंत वाकून बघत 

भशखर न्याहाळावे लागते. या कॅम्पला backdrop म्हणनू या शाांत, 

िव्य,तटस्थ, रौद्र, गढू, पववताची छाया आह.े एकाच वेळेस आश्वस्त करणारी 

आभण ियांकरसदु्धा! 

 
हा कॅम्प पववतपायथ्यापासनू अगिी जवळ आह.े पववतपायथ्याला वरून 

येणाऱ्या भहर्नद्याांर्ळेु पावलाांचा आकार भिसतो - त्या पावलाांची पजूा करणे याला 

पिस्पशव असे म्हणतात. डेराफूक कॅम्पपासनू हा सरु्ारे तीन भकलोर्ीटरचा टे्रक 

आह.े हवार्ान भवरळ - त्यार्ळेु जायला िीडेक तास लागतात. आम्हाला न 

जर्लेला हा एक अनिुव. र्ी अध्यावतनूच परत आलो, र्ीनलला अगिी थोडां 

अांतर राभहले असताना खराब हवेर्ळेु परत यावे लागले. 
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त्याच्या पढुच्या भिवशी र्ागव प्रभसद्ध 'डोलर्ा पास'हनु जातो. डोलर्ा ही भतबेटी 

िवेता. या र्ागावची रिणकती. याते्रतला हा सवावत उांच िाग - सरु्ारे १९००० 

फुटाांवर असलेला. अभतशय लहरी हवार्ानाबद्दल प्रभसद्ध. खाडी चढण - अवघड 

िाग. वर डोलर्ा र्ातेचां र्ांभिर आह.े भतथनू खाली यायला सरुुवात केली की 

उजव्या बाजलूा गौरीकुां ड लागते. बफावच्छाभित प्रिशेात असनू सदु्धा न गोठणारे ह े

गोड्या पाण्याचे गिव भहरव्या भनळ्या रांगाचे कुां ड - गौरीर्ातेचां स्नानाचां कुां ड सर्जले 

जाते. किाभचत ह ेगणेशजन्र्ाचे भठकाणही अस ूशकेल. इथे खाली जाऊन बरेचसे 

धाडसी िाभवक जल घेऊन येतात. आता पववताची पवूव बाज ूभिस ूलागते 

 
यानांतरची चाल पठारी प्रिशेातनू असते. रात्रीचा र्कु्का झोन्गझारब ूइथे 

आभण र्ग त्याच्या नांतर िहा पांधरा भकलोर्ीटरवर बसेस येऊन उभ्या असतात - त्याांनी र्ानसरोवराची प्रिभिणा चाल ू

होते. र्ानसरोवराचा परीघ नव्वि एक भकलोर्ीटर आह े- त्यार्ळेु हा प्रवास बसनेच होतो. या भिवशीचा र्कु्कार् त्सगु ु

या कॅम्पला, साधारणपणे ३च्या सरु्ारास पोहोचलो. इथे िीड भिवस र्कु्कार् करून र्ग परत टाकलाकोट, र्ग 
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भलपलूेख - भखांड चढून जाऊन, वाट पहाणाऱ्या पढुच्या तकुडीला बेस्ट लक िते, नािीढाांगला ब्रेकफास्टसाठी फक्त 

थाांबत, बत्तीस भकलोर्ीटर पार करत गुांजीला पोहोचलो. सगळा उतार - त्यार्ळेु ह ेअवघड वाटणारे अांतर पार करता 

आले. 
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गुांजीत त्या रात्री, भतथल्या कर्ाांभडांग ऑभफसरनी आम्हाला 'बडा खाना' भिला - र्ग परत, गुांजी ते बधुी . 

बधुीहुन काली निीशेजारून गाला - र्ग भतथनू जीपर्ध्ये बसनू धारचलुा. र्ग बसने जगेश्वरला र्कु्कार् आभण परत 

भिल्लीला. एकूण बावीस भिवसाांचा हा प्रवास! या सगळ्यात साधारणपणे िीडशे भकलोर्ीटर चाल आभण सात-आठशे 

भकलोर्ीटर बसने / जीपने. असा प्रवास. याते्रत प्रत्येक र्कु्कार्ावर - अलर्ोडा, धारचलुा, भसरखा, गाला, बधुी, 

गुांजी, नािीढाांग, टाकलाकोट, िारचेन, डेरापकु, झोन्गझारब,ू त्सगु,ु जगेश्वर - राहण्याची, जेवण्याही व्यवभस्थत 

सोय. धर्वसाळेसारखी व्यवस्था पण स्वच्छ. कुठेही थांडीत कुडकुडत झोपावां लागलां नाही. प्रत्येक कॅम्पवर गेल्या गेल्या 

सरबत. सांध्याकाळी गरर् सपू भकां वा चहा. साधांच पण गरर् ताज जेवण. सकाळी परत चहा, बोनवभव्हटा. सगळ्यात 

र्हत्वाचां म्हणजे हसतर्खु लोकां . आपण याते्रकरूां ची सेवा करतो आहोत हा िाव. याांच्यावर आपल्या वर्षविराची कर्ाई 

अवलांबनू आह ेयाची जाणीव. जन्र्गत चाांगलुपणा! KMVNची सववच र्ांडळी याते्रकरूां चां वास्तव्य सखुकर होईल 

याची र्नापासनू काळजी घेतात. ही यात्रा लाडाकोडाची आह ेअसां म्हटलां ते यासाठी! 

 
-o-o-o- 
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र्ीनल आभण र्ी, आर्चा कर्वकाांडावर फारसा भवश्वास नाही. तेव्हा भहांि ूभवचारसरणीतील िोन र्हत्वाच्या 

यात्रा करण्याचा योग्य आम्हाला का लािावा ह ेएक आम्हालाही पडलेले कोडे आह.े श्री कैलाश यात्रा करण्याआधी 

बऱ्याच िवेस्थानाांना आम्ही खास िवेिशवनालाही गेलेलो आह.े परांत ुयात्रा म्हणनू केलेला पहीला प्रवास हा - श्री कैलाश 

र्ानसरोवर. चार वर्षांनी र्ग नर्विा पररक्रर्ेचा योग 

जळूुन आला - आभण तो एक या यात्रेइतकाच 

सांस्र्रणीय अनिुव ठरला! या िोन्हीही अनिुवाांर्ध्ये 

प्रकर्षावने काय जाणवले असेल तर िारतीय र्नात 

असलेली श्रद्धा, िक्ती, आपल्या िवैताबद्दलच े

भनताांत प्रेर्. 
त्सगुरु्कु्कार्ी र्ानसरोवरावर नकुतेच 

पोहोचलो होतो तेव्हाची गोष्ट. िोन भिवस आता 

र्कु्कर् होता. अभतशय शाांत, सुांिर, िव्य, भवशाल 

आभण भहांि ूर्नासाठी अत्यांत पभवत्र असां सरोवर सर्ोर 

होते. ह े पाणी बरोबर घेऊन जाऊया असा भवचार 

होताच. बरेच इतर त्याबद्दल बोलतही होते. र्ीनलने एकीला भवचारले - "क्या आप यहाांसे सरोवरका पानी ले जानेवाली 
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हो?" तर उसळून भतने र्ीनलला िटावले - "पानी र्त कहो! वो इतना पभवत्र हैं - असे जल कहो" तो आवेश, त्या 

स्वरातली तीव्रता, अनपेभित होती. नकळत त्या र्ाताजींच्या र्नातल्या पभवत्र स्थानाला र्ीनलकडून धक्का बसला 

होता. र्ोठाच धडा आम्हाला भर्ळाला होता - परत कधी अशी चकू आर्च्याकडून झाली नाही. नर्विा पररक्ररे्तसदु्धा 

र्ैयाजलासाठी, 'पाणी' हा शब्ि आम्ही कधी वापरला नाही, वापरूच शकलो नाही. 
-o-o-o- 

असांच काहीसां पण वेगळ्या रीतीने श्री कैलाशजी'बद्दल झालां. याते्रला भनघण्यापवूी - आम्ही कैलास-र्ानसरोवर 

यात्रेला भनघालो होतो, आर्च्यासाठी “कैलास” ह ेएका पववताचे नाव होते. भहांि,ू भतबेटी, जैन धर्ावतल्या सवांसाठी 

अत्यांत पभवत्र र्ानल्या गेलले्या एका तीथवस्थानाचे नाव. कैलास पववत ही एक जागा होती. बरोबर असलेल्या याते्रकरूां ची 

िक्ती ही िोळी-िाबडी श्रद्धा वाटत होती. आम्ही त्याकडे थोड्या तटस्थ दृष्टीने बघत होतो. 
चीनर्ध्ये िारचेन र्कु्कार्ावर आम्ही िपुारी िोनच्या आसपास पोहोचलो. आकाश ढगाळ होते. येताना 

र्ानसरोवराचां नकुतच िशवन झालेलां होतां. भतथनू कैलाशजी भिसतात असां सर्जलां होतां पण ते िशवन झालेलां नव्हतां. 

उत्सकुता होतीच. त्याचसाठी एवढा अट्टाहास केला होता. िारचने र्कु्कार्ावरूनसदु्धा श्री कैलाशजींचां खपू जवळून 

प्रथर् िशवन होते असां सर्जलां होतां. पण उद्यापासनू पररक्रर्ा चाल ूहोणारच होती. तीन भिवस सवव बाजनूी कैलास पववत 

भिसणारच होता. उद्या िशवन होणारच आह,े तर काय घाई आह ेअसा भवचार र्नात होता. तेव्हा भनवाांत होतो. खोलीत 

जरा आरार् करत होतो.. 
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तेवढ्यात बाहरेून ‘ऊां ह’, ‘आहा’ असे आवाज ऐकू 

आले. कोणी जोरजोरात र्हार्तृ्युांजय र्ांत्र म्हटल्याचे ऐकू 

आले. पळतपळत बाहरे गेलो. ढग जरा बाजलूा झालेले होते 

आभण आकाश र्ोकळे होऊन, सर्ोरच्या इर्ारतीच्या 

छपरावरून श्री कैलाशजींच्याच भशखराचे टोक भिसत होते - 

ते श्री कैलाशजींचे पभहले िशवन - िव्य भिव्य. नतर्स्तक 

व्हायला लावणारे.  

 
खरांतर अजनू पणूव पववतिशवन झालेलेच नव्हते - 

भतथल्या इर्ारतींर्ळेु ते शक्यही नव्हते. पण जे बघत होतो तेच 

एवढे िरुळ पाडणारे होते की तेव्हापासनू कैलाशजींना कैलास 

पववत असा एकेरी उल्लेख करणां कठीण होऊन बसलां आह!े! िव्यता, भिव्यता, पाभवत्र्य, शभुचता, अगाध आभण 

गढू शाांतता, र्नावर जाि ूकरणारा तो िण होता. भकती वेळ आम्ही त्या दृश्याकडे अभनभर्र्ष होऊन बघत होतो आठवत 

नाही. आर्च्या साठी खास र्हत्व ह ेकी त्याभिवशी आर्च्या लग्नाचा पांचभवसावा वाढभिवस होता. र्ानसरोवर आभण 
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श्री कैलाश या अदु्भत अनिुवाांचा प्रत्यय येण्यासाठी इतका सुांिर र्हूुतव आर्च्यासाठी अजनू काय असणार होता? 
नकळत हात जोडले गेले - र्ान लवली आभण भन:शब्ि प्राथवना केली. असाच अनिुव र्ग पढेु नर्विा पररक्रर्ा करताना 

वेगळ्या पद्धतीने आला! पररक्रर्ा सांपवनू, ओांकारेश्वरावर जल चढवण्यासाठी रै्यावरच्या पलुावर पाय ठेवला तेव्हा 

'आता पररक्रर्ा खरोखरीच सांपली, आता रै्या एवढ्यात िेटणे, भिसणे नाही.' या भवचाराने गिगिनू रडू आले होते. 

आम्ही िोघेही अगिी हर्सनू हर्सनू रडलो होतो. श्री कैलाशजींचां प्रथर् िशवन आभण रै्याचां भनरोपाचां िशवन असां 

आम्हाला आतनू हलवनू गेलां आह.े 
 त्या एका िणात कैलास ही जागा राभहली नाही तर कैलाश ह ेएक अलौभकक व्यभक्तर्त्व झाले. आभण नसुतां 

कैलाश नाही तर श्री कैलाश झाले!! कधी शाांत िणी भवचार येतो आभण लिात येतां की र्ी उगीचच 'र्ी धाभर्वक नाही' 
चा घोर्ष करत असतो. आतल्या आत र्ी आभण र्ीनलही खपू श्रद्धाळू च आहोत! त्याभशवाय त्या िशवनाचा अनिुव 

आम्हाला एवढा का हलवनू गेला? भहर्ालयातली इतर भशखरां आधी बभघतली होतीच की. र्ग याच भशखराने अशी 

काय जाि ूकेली? का इतकां  गाभ्यापासनू हलवलां? नकळत हात जोडले गेले. गळा िाटून आला? आर्चे सगेसोयरे 

आत्ता इथे असायला पाभहजे होते, त्याांनीही हा अनिुव ‘याची िहेी याची डोळा’ अनिुवावा असां का प्रकर्षावने वाटून 

गेलां? र्ाझा शहरीपणा ह ेकेवळ एक आवरण आह.े बरुखा आह.े कुठेतरी आत र्ी िाभवकच आह,े आभण म्हणनूच 

वरवर इतका, अगिी नाभस्तक वाटावा, असा आर्चा आभविावव असला तरी आम्हाला िोलेनाथाांचा 'बलुावा’ 
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आला, आभण िोन वर्षांनी नर्विा रै्याने आम्हाला ‘बोलावणां’ धाडलां. िोन, काही जगावेगळे नाही, तरी सुांिर अनिुव 

भिले. 
-o-o-o-o-o 

कैलास पररक्रर्ा सांपवनू आम्ही र्ानसरोवरावर आलो. िीड भिवस, िोन रात्रींचा र्कु्कार् होता. र्ानसरोवरचां 

अफाट, शाांत, भनळ्या रांगाच्या 

वेणवेगळ्या छटाांचां पाणी बघनू र्न 

प्रसन्न झाललेे होते. त्यातनू र्खु्य 

पररक्रर्ा झाल्याचा आनांिही होता. 

आम्ही िपुारी र्कु्कार्ावर पोहोचलो. 

आठ खोल्या सरोवराच्या भकनाऱ्यावर 

होत्या. खोल्याांच्या र्ागच्या बाजनूे 

र्ोठ्या भखडक्या होत्या -त्या 

र्ानसरोवराकडे उघडत होत्या. बाजलूा 

एक भतबेटन र्ठ होता. छोटी प्राथवनाचक्र लावलेली खोली होती - सरोवराच्या उलट बाजलूा डोंगराांची राांग होती. 

पोहोचल्याच्या िसुऱ्या भिवशी याते्रतल्या िाभवक र्ांडळींनी एक पजूा, छोटा यज्ञ, रुद्राभिर्षेक केला. त्यासाठी खास 
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नैवेद्य वगैरे. कैलास प्रिभिणा करताना सार्ान कर्ी ठेवा हा सल्ला इतके वेळा ऐकला होता आभण त्याला अनसुरून 

आम्ही खरोखरीच अगिी आवश्यक सार्ान बरोबर ठेवले होते. पजेूत आर्चा सहिाग हा हात जोडून बसने - आभण 

फारतर 'र्र्' म्हणणे एवढाच होता.  
जयाांना पजूा करावयाची होती ते पजेूच्या तयारीत होते - त्यावेळी लिात आले की ही र्ांडळी भकती तयारीन े

आली होती. साग्रसांगीत चाांिीची पजूा सार्ग्री होती. श्री शांकराांची 

चाांिीची प्रभतर्ा, भत्रशळू, हळि, कुां कू, बकु्का, चांिन, 

अष्टगांध, अिता, िोन तीन ताम्हण, पळी-पांचपात्र - रुद्रािाांच्या 

र्ाळा - अगिी व्यवभस्थत जार्ाभनर्ा होता. आम्ही ते बघनू 

थक्कच झालो. थोडी लाजही वाटली! वाहून न्यायच्या सार्ानाच े

वजन कर्ी करण्यासाठी घडपडणारे आम्ही आभण त्याभवरुद्ध 

ताम्हणाभशवाय पजूा कसली, र्ानसरोवरावर पजूा नाही तर र्ग 

कुठे- म्हणत सगळा जार्ाभनर्ा पाठीवर वाहून आणणारे ह ेिक्त. 

या आत्यभतांक श्रद्धाळू सर्हूात आम्ही या पजूापाठाांपासनू लाांबच राहणारे काय करत होतो? आम्हाला पजेूच्या सांस्कृत 

र्ांत्राांचे योग्य उच्चार र्ाभहत होते तर त्याांना आपली प्राथवना योग्य जागी पोहोचणार आभण आपले त्यार्ळेु िले होणार 
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हा भवश्वास होता. पाांभडत्य र्हत्वाचे का श्रद्धा? अथावतच श्रदे्धने पाांभडत्यावर र्ात केली आभण आम्हीही त्या सार्भूहक 

प्राथवनेत सार्ील झालो.  
-o-o-o-o-o 

र्ानसरोवरावर र्कु्कार्ाला पोहोचलो त्या रात्रीची गोष्ट. आख्यभयका म्हणा भवश्वास म्हणा असा की रात्रीच्या 

वेळी िवे, िानव श्री कैलाशजींच्या िेटीला जातात आभण ते आपल्याला सरोवरावर हलणाऱ्या भिव्याांच्या रूपान े

भिसते. याची सत्यासत्यता लगेच पडताळून पाहणे शक्य होते. र्ग रात्री जेवणानांतर न झोपता वाट पाहायचे ठरले. थांडी 

होतीच - त्यार्ळेु एका खोलीत काही जण जर्लो. कुणी तरी भशविजनाांची कॅसेट लावली. खोलीतले भिवे र्ालवले. 

बाहरेही छानच अांधार होता. हळू आवाजात गप्पा चालचू होत्या. इथे िरूिरूपयंत र्नषु्यवस्ती नाही. त्यार्ळेु शहरात न 

भिसणारा गच्च अांधार होता. पाऊणेक तासाने कुणीतरी म्हणाले - "अरे वो िखेो लाईट ..." आम्ही सगळे भखडकीकडे. 

खरोखरच लाांबवर एक भिव्याचा भठपका सांथ गतीने हलताना भिसत होता. अथावतच खोलीत एकिर् उत्साहाची लहर 

पसरली. “ओर् नर्ः भशवाय”, “जय िोलेनाथ”, र्हार्तृ्युांजय र्ांत्र - याांचा जप कुणीकुणी सरुु केला. त्याचवेळी - 

अजनू एक भिवा भिसायला लागला - तो सदु्धा असाच पाण्यावर तरांगताना भिसत होता.  

 
र्ानसरोवर प्रचांड र्ोठां आह.े त्याचा व्यास साधारणपणे अठ्ठावीस एक भकलोर्ीटर असेल! म्हणजे 

र्ानसरोवराच्या काठावरून सर्ोरचा काठ भिसत नाही. ह ेभिवे वाहनाचे म्हणावे, तर सगळेच भिवे एकाच 'र्ागावने' 
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जाताना भिसायला हवे. तसां काही नव्हतां. रात्रीच्या अांधारार्ळेु अगिी सांथ गतीने जरी गेलां, तरी वाहन काही रेंगाळत 

जाणार नाही. या अांधारात overtake करून पढेु जाणार नाही. बरां जगिरात कुठेही असला तरी कुठल्याही 

वाहनाला पाठीर्ागे लाल रांगाचा ब्रेक इांभडकेटर हा तर असणारच असणार. इथे तेही कधी भिसलां नाही. तेव्हा ह ेभिसणारे 

भिवे काय होते ह ेखरोखरच अज्ञात राभहले. पांधरा एक भर्भनटां असा हा खेळ खोलीतनू पाभहल्यावर, र्ीनल आभण र्ी 

इतर काही जणाांबरोबर खोलीच्या बाहरे र्ानसरोवराच्या काठावर आलो. पढुच्या एक तासािरात खपू असे भिवे पभहल.े 

एकावेळी तीन चारच असायचे. पण ते भवझनू जायचे नवीन यायचे. र्कु्कार्ावरून भनघण्याच्या आिल्या रात्री परत 

आम्ही तो अनिुव घ्यायला उत्सकु होतो, पण त्या रात्री काही भिसलां नाही. अांधार अांधारच राभहला! हा अनिुव काय 

होता, ह ेअजनूही आम्हाला सर्जलेलां नाही. पण या भवर्षयी बऱ्याच जणाांकडून ऐकलां. 'तमु्ही धन्य आहात, तमु्हाला 

काही िवे श्री कैलाशजींकडे जाताना भिसले' ह ेसदु्धा ऐकलां. आयषु्यातल्या अदु्भत आभण न उलगडलेल्या अनिुवातला 

हा एक.  
-o-o-o-o-o 
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र्ानसरोवरावरची अजनू एक हृद्य आठवण. र्ला डॉक्टराांनी र्ानसरोवरात स्नान करायला बांिी घातली होती. 

त्यावेळी ते पटलां नव्हतां, पण पाणी खरांच थांड होतां. र्ाझ्या र्धरेु्ही तब्येतीची 

काळजी वाटत त्या डॉक्टराांनी साांभगतललेी ती खबरिारी होती. याते्रचा फॉर्व िरला 

तेव्हापासनू एक भवचार र्ाझ्या डोक्यात होता. र्ानसरोवरावर अघ्यव िते र्ाझ्या 

भिवांगत वभडलाांना आभण आर्च्या कुटुांबातल्या, आता हयात नसलेल्या, पण र्ी 

जयाांच्या स्नेहाचा धनी झालो अश्या र्ाझ्या काका, काकू, िाऊ, आत्या, 

आतोबा याांच्या नावाने प्राथवना करायची. एकेकाला अघ्यव िते, लौभककाथावन े

आता आर्च्याबरोबर नसलेल्या या सवव जवळच्या व्यक्तींना, 'ते भजथे असतील, 

व जया लोकाांत असतील, भतथे सखुी असोत', अशी प्राथवना करायची होती. 

आर्चां िाग्य थोर, आम्ही र्ानसरोवरावर होतो. सखुरूप होतो. तब्येत छान होती. 

र्ाझ्या प्राथवनेचा सांकल्प र्ला पणूव करता आला. प्राथवना चाल ूअसताना र्ला या 

सववच सहुृिाांच्या आठवणीने रडू कोसळत होते. र्ाझ्या जोडीला बाजलूा र्ीनल - 

भतचीही अवस्था तशीच. फारा भिवसाांनी आम्ही िोघेही अनावर रडत होतो. 

एकरे्काांना साांिाळत होतो. आजही हा प्रसांग भलभहताना गळा परत िाटून आला 
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आह.े र्ानसरोवराच्या काठावर उिां राहून केलेली ती प्राथवना परत आठवत आह.े या याते्रने भिलेला हा अजनू एक 

सोनेरी िण.  
-o-o-o-o-o 

 
िारतीय र्नासाठी श्रदे्धचां र्हत्व भकती असावां याचां एक अजनू उिाहरण परतीच्या प्रवासात भर्ळालां. येताना 

आम्ही जगेश्वर या गावात र्कु्कार् केला होता. एक प्रभसद्ध शांकर र्ांभिर इथे आह.े काही र्ोजक्या कालिैरव र्ांभिराांपैकी 

असलेले ह ेएक. िवेस्थान जागतृ आह ेअसा भवश्वास आह.े सांध्याकाळी पोहोचल्यावर िशवनासाठी आम्ही र्ांभिरात 

गेलो. गिी होती तरी िाटीवाटीने आरती चाल ूहोण्याची वाट बघत उिे होतो. त्यावेळी िोन तरुण नटलेल्या, सजलेल्या 

र्लुी, सोबत त्याांचे पररवार असा लवाजर्ा आला. सगळे शभुचिूवत, औिण करून आलेले भिसत होते. त्याांना 

पहाताच र्ांभिरातल्या पजुाऱ्याांनी आम्हाला बाजलूा व्हायला साांगत त्याांना गािाऱ्यात प्रवेश भिला. त्याांची पजूा सांपत 

अली तशी गािाऱ्यासर्ोरचे िोन खाांब ररकारे् केले गेले. भतथल्या र्ाणसाांना हटवलां गेलां. त्या िोघी बाहरे आल्या. 

एकजण एका खाांबापाशी तर िसुरी िसुऱ्या खाांबापाशी उिी राभहली. िोघींच्याही हातात भिवे. एकजण र्ाांडी घालनू 

खाली बसली. तर िसुरी उिीच. पजुारी बाहरे आले. िोघींनाही त्या व्यवभस्थत आहते का याची चौकशी केली. अगिी 

खात्रीच करून घेतली. त्याांचे नातेवाईक आजबूाजलूा उिे होते. त्याांनीही काही आश्वासन भिले, र्ग पजुाऱ्याांनी त्या 

िोघीना कुां कू लावले आभण र्ग आरती चाल ूझाली.  



 

55 

 
हा प्रकार काय आह ेयाची र्ग आम्ही भवचारणा केली. तेव्हा सर्जले. ते पतु्रकारे्ष्टी व्रत होते. त्याांच्यातल्या 

एकीच्या नवऱ्याने साांभगतले, की लग्नाला आठ-िहा वरे्ष झाली होती. र्लू नव्हते. बरेच उपाय करून झाले होते. शेवटी 

कोणी हा उपाय साांभगतला होता. त्या िोघी आता पहाटेच्या आरतीपयंत, सकाळी साधारणपणे साडेपाच पयंत, 
अशाच भिवा हातात ठेवनू उभ्या भकां वा बसनू राहणार होत्या. भिवा भवझ ू नये म्हणनू त्यात तेल घालायला त्याांच े

नातेवाईक होते. ते सदु्धा रात्रिर आळीपाळीने जागे राहून, गाणी, िजने म्हणनू त्याांना जागे ठेवणार होते. या अकरा 

तासात आता त्याांना ती जागा सोडून जायची परवानगी नव्हती. बोलायची परवानगी नव्हती. व्रत खडतर होते. िसुऱ्या 

भिवशी साडेचारला आम्ही र्दु्दार् परत र्ांभिरात गेलो. िोघीजणी आपापल्या जागेवर आह े त्या भस्थतीत होत्या. 

आजबूाजचूे नातेवाईक पेंगळुले होते. भशवभलांगाबरोबरच या िोघीनाही नर्स्कार करत, आभण र्नोर्न, ‘त्याांची इच्छा 

पणूव होवो’, अशी सभिच्छा व्यक्त करत बाहरे पडलो! अपत्यप्राप्तीची इच्छा हा सववसार्ान्य भवचार. पण त्यासाठी काय 

वाटेल ते करण्याची तयारी येते कुठून? श्रद्धा आभण केवळ श्रद्धा. त्याचा हा िारतीय आभवष्कार.  
-o-o-o-o-o 
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याते्रचा िसुरा सरकारी र्ागव नथलूापासहून जातो. भसक्कीर्पयंत भवर्ानाने, र्ग नथलूा पास ओलाांडून 

चीनर्ध्य,े आभण भतथनू पढेु बसने िारचेन - असा व बऱ्यापैकी सखुकर प्रवास असतो. आम्ही भिल्लीत पोहोचलो 

तेव्हा त्याचवेळी भनघणाऱ्या या िसुऱ्या र्ागाववरच्या एका बॅचचा काही गोंधळ झाला होता. त्यातल्या याते्रकरूां ना 

आर्च्याबरोबर येण्याचा ऑप्शन भिला गेला होता. अथावत त्याांना चालावां लागणार होतां! काही जण तयार झाले त्यात 

एक राजस्थानर्धले कुटूांब होते. नवरा ररटायर होऊन िोनेक वर्षव झालेली, पत्नी साठीची. बाई ांची िोन्ही गडुघ्याांची 

knee replacement झालेली. त्यार्ळेु त्याांनी घोडा करून यायचां ठरवलां. भहर्ालयातल ेरस्ते इतके छोटे आभण 

घसरडे आहते की घोड्यावर बसलेल्याला, चालणाऱ्यापेिा जास्त असरुभित वाटतां. र्ाांड्या, कां बर िरून येते. साधां 

लघशुांकेला जायचां तर र्ोठ्ठा प्रोग्रॅर् होतो. एकां िरीत कष्टाचांच कार्.  

 
या बाई त्यार्ळेु कावनू गेल्या होत्या. त्याांचां वजनही जास्त होतां. त्यार्ळेु घोडा अजनूच हळू चालत असे. त्या 

घोड्यावर बसनू िोलेनाथाांना भशव्या िते असत. "हरे् बलुावा िनेकेी इतनी क्या जरुरत थी! सकूूनसे बैठे थे घर र्े, इन्ह े

िखेा नहीं गया... बलुा भलया यात्रा करनेके भलये. अब हरे् ये कष्ट उठाने पड रह ेहैं" वगैरे वगैरे. आम्ही हसायचो. िलुवि 

करायचो. परतीच्या प्रवासात र्ात्र त्या बऱ्यापैकी शाांत झाल्या होत्या. आम्हाला वाटले आतापयंत त्याांना सवय झाली 

असेल. तसां भवचारलां तर म्हणतात - "अरे नहीं बेटा, जब हर् ऐसी गाभलयाां ितेे हैं, तब िोलेबाबाका ध्यान अपन े
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ओर जाता हैं. और भफर वो बचा लेता ह.ै अब तो हर् वापस जा रह ेहैं. अब उनका ध्यान ना रह ेतोिी ठीक हैं ...". 

भवठ्ठलाला, 'अरे भवठ्या, ये की र्ेल्या', म्हणनू हाक र्ारणाऱ्या आपल्या िाबड्या वारकऱ्याांची आठवण करून 

िणेारा तो प्रसांग!  
-o-o-o-o-o 

 
भिल्लीहून बसने धारचलुाकडे भनघालो होतो तेव्हा जागोजागी बस अडवनू गाववाले काही ना काही सत्कार 

करत होते. तमु्ही आता श्री कैलाशजींचां िशवन घेणार, आम्हाला तरु्चां घेऊ ि े- ही िावना त्यार्ागे होती. "अहो, पण 

आम्ही वाटेवर आहोत. अजनू िशवन घेतलेलां नाही!" हा यभुक्तवाि फोल होता. बळेच हातात काही िते होते. र्ाळ, 

र्ाभलशसाठी तेल, भशवस्ततुीपर स्तोत्राची पोथी, एकिा तर टी-शटव, पैसे ठेवायला बॅग! इकडे आम्ही वजन कर्ी 

करत होतो तर या प्रेर्ाने वजन वाढतच होते. नाही म्हणायची सोयच नाही. त्याांच्या िावना िखुावल्या गेलेल्या स्पष्ट 

भिसायच्या. परतीच्या प्रवासात तर या लाडाकोडाला अजनू धार आली. आता आम्ही 'कैलाशी' होतो. या यात्रेच्या 

तकुड्याांचे टाईर्टेबल असे आह ेकी गुांजीहून धारचलुाकडे भनघणाऱ्या तकुडीला गुांजीकडे जाणारी तकुडी वाटेत िेटते. 

या वाटेवर आम्ही असताना सर्ोरून येणारा एकजण परत जाणाऱ्या सगळ्याांच्याच पाय पडत होता! र्ाझ्याही पाया 

पडायला लागल्यावर त्याला थाांबवले.  

 "आपने श्री कैलाशजीका िशवन भलया हैं - आप धन्य हो. इसभलये आपके पैर छू रहा हू"ँ तो म्हणाला.  
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 "र्गर आपिी यात्री भिख रह ेहो!" र्ी उिगारलो. "आपिी वही रास्तेपर हो!"  

 "हाँ – र्गर िोलेबाबाका िशवन होना ना होना तो उनपर भनिवर हैं. आपको वो सफलता भर्ल चकुी हैं - इसभलये 

.."  

असां म्हणत तो परत वाकला! काय म्हणायचां या िभक्तिावाला?  
-o-o-o-o-o 

 
परिशेप्रवासाचे immigration, customs ह ेसवव सोपस्कार इथेही करावे लागतात. शेवटी तमु्ही िसुऱ्या 

िशेात जात आभण परत येता. चालत जाणार असलात म्हणनू काय झाले. Immgiration सरहद्दीच्या काही 

भकलोर्ीटर आधी होते. एका पक्क्या झोपडीत एक officer बसलेला होता. त्यानेही नर्स्कार करत पासपोटव घेतला, 

सही-भशक्के केले. त्याला सहज भवचारले - "क्या हर् आपकी कोई सेवा कर शकते हैं?" तर म्हणाला - "हर्ारी ओरसे 

कैलाशजी को प्रणार् कहना. हो सके तो हर्ारे भलये र्ानसरोवरका जल लेते आना ..." िारतीय तो िारतीयच. र्ग 

त्याला ITBPच्या डॉक्टरचा वेर्ष चढवा भकां वा परराष्ट्र खात्यातल्या ऑभफसरचा. र्नातला िभक्तिाव तोच.  
-o-o-o-o-o 

या यात्रेला जायचा भवचार डोक्यात आला. रीतसर फॉर्व िरले. वैद्यभकय चाचण्या वगैरे सोपस्कार पणूव करत 

यात्रा केली. कॉलेजर्ध्ये असताना बरेच टे्रक केले आहते, आता हा एक र्ोठ्ठा, जरा हटके असां अजनू अशी कुठेतरी 
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िावना भटकून होती. ती या प्रसांगाांनी गळून पडत गेली. आपल्याला काही र्हत्वाची सांधी भर्ळाली आह.े जयाच्यासाठी 

ही भकत्येक र्ांडळी जीवाचां रान करतील. ती आपल्या हाती बऱ्यापैकी सखुासखुी आली आह.े भतचा आिरसन्र्ान 

केलाच पाभहजे. भतला भकरकोळ सर्जता कार्ा नये, ह े उर्गत गेलां. आर्च्या कडून आर्च्या नकळत कुणा 

अनाकलनीय शक्तीने काय करून घेतले आह ेयाची जाणीव र्ग होत गेली. र्न शाांत झालां. Casual attitude 

कर्ी झाला. आम्हीही गांिीर झालो. खऱ्या कैलाश याते्रकरूां सारखे वागायला, भिसायला लागलो!!  

-o-o-o-o-o 
 
आपणा िारतीयाांसाठी यात्रा हा एक 'सहकुटुांब' करायचा उद्योग आह.े एकट्यािकुट्याने केली तर याते्रचे फळ 

किाभचत भर्ळेल पण आप्तस्वकीयाांबरोबर केलेली यात्रा पणु्य तेवढेच ितेे, त्याबरोबर एक भनिेळ आनांिही िऊेन जाते. 

कुटुांबासाठी खपू काही नवीन आठवणी तयार करून जाते. र्ग पढुची बरीच वरे्ष, काही कारणपरत्वे एकत्र जर्ल्यानांतर 

बोलायला, रुसायला, फुगायला, काही एकत्र केलां याचा अभिर्ान उगाळायला भवर्षय भर्ळतो. आता कैलास यात्रेत 

अशी र्ोठ्या सांख्येने येणारी कुटुांबां क्वभचत! याते्रचा र्ाणशी िीड लाखाचा खचव त्यात नक्कीच आड येतो. पण म्हणनू 

जर्लेल्या अनोळखी पण िवेिशवनाच्या एकाच उभद्दष्टाने एकत्र आलेल्याांना आपल्या कुटुांबात, तात्परुते का होईना, 
सार्ावनू घेणां हा खास िारतीय टच. 
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त्यातही पभहली पसांती - आपल्या गावाच,े गावाजवळचे लोक. आपली िार्षा बोलणारे ही िसुरी पसांती. 

कैलास याते्रसाठी भनम्म्याहून जास्त र्ांडळी गजुरात, राजस्थानची. त्यातही बरेचसे एकरे्काांच्या ओळखीचे. 

लग्नसांबांधातनू, व्यावसाभयक कारणाांनी काही बािरायण सांबांध असलेले. र्ग त्यानांतर र्ोठा ग्रपु उत्तर प्रिशे, पांजाब 

इथली र्ांडळीचा. क्वभचत एखाि-िसुरा शीख धर्ीय. ते आपोआपच एकत्र आलेले. उपरे लोक म्हणजे िभिण िारतीय 

- पण ते सदु्धा िारे्षच्या आधारावर भकां बहुना िारे्षसाठी एकरे्काांना धरून असणारे. या सगळ्यात र्ीनल आभण र्ी फारच 

उपेभित, वाळीत टाकल्यासारखे होतो. 

 
आम्ही िोघेच र्राठी होतो असे र्ात्र नाही. अजनू एक र्राठी कुटुांब होतां. र्ला वाटतां आणखीन कुणी एकजण 

एकटेच आले होते. ते तर पणु्याचेच होते. एकिोन र्ांडळी, र्हाराष्ट्रीयन नाहीत; पण र्ुांबईची होती - र्राठी सर्जणारी, 
बोलणारी होती. पण आम्ही बांगलोरवाले र्राठी. ना घरके ना घाटके! गजुरात सर्ाज धर्वशाळेत पोहोचलो तेव्हा 

भतथल्या कायावलयातल्या क्लाकव ने एक भचठ्ठी भिली - त्यावर - हॉल १, (३०, ३१) असां काही भलभहलां होतां. र्ग तो 

हॉल १ शोधत भनघालो - तो भतसऱ्या र्जल्यावर भनघाला. काय असेल, कसा असेल अश्या धाकधकुीत भतथे 

पोहोचलो - िार उघडून आत गेलो तर एक बांक बेड्सचां जांगल अांगावर आलां. जण ूरेल्वेचां कां पाटवर्ेंट सोलनू र्ोठ्या 
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हॉलर्ध्ये ठेवलेलां. फोडलेले डाभळांब जसां भिसेल तसां काहीसां दृश्य होतां. बरीचशी र्ांडळी काही पलांगाांवर भठय्या िऊेन 

बसलेली होती. 

 
आम्हाला नांबर ३०, ३० करताना पाहून र्ात्र िोन तीन उत्साही र्ांडळी पढेु आली - त्याांनी र्ग ३० / ३१ 

नांबरचा पलांग िाखवले. आर्चां सार्ान उचलनू भतथे ठेवलां. र्ांडळी गजुराती होती. लगेच चौकशी झाली. आम्ही कोण 

कुठले, इथे कसे, या यात्रेत कशासाठी, आर्ची धाभर्वक, अध्याभत्र्क ("गरुु कौन?") तयारी चाचपली गेली. 

आर्चा भतथल्या एकां िरीतच बहुताांश ग्रार्ीण वातावरणाशी फटकून असणारा वेर्ष, िार्षा, धाभर्वक बाबतीतलां आर्चां 

(अगाढ!) अज्ञान, आर्च्या या याते्रसाठी अत्यांत अयोग्य, 

haversacks, ह े सगळां भवचारात घेता आम्हाला या 

आधी आलले्या सहयाते्रकरूां नी िलुवभित केलां असतां तरी काही 

आश्चयावचां झालां नसतां. पण तमु्ही कोणीही असा तमु्हाला सार्ावनू 

घेऊ हीच तर आपणा िारतीयाांची गांर्त आह.े 
आम्ही त्याांच्यापासनू वगेळे होतो. पण त्याांच्याशी 

बोलायला तयार होतो, आर्ची जेवढी चौकशी झाली तशीच - 
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पण काही िोचकपणा न करता - आम्हीही त्याांची चौकशी केली. या याते्रबद्दल, तयारीबद्दल आर्चां तोडकां  र्ोडकां  

ज्ञान काही सांकोच न करता उघड केलां म्हणनू असेल किाभचत, पण आम्हाला त्याांनी त्याांच्या ग्रपुचां सन्र्ाननीय 

सिस्यत्व लगेच बहाल करून टाकलां! त्याांच्या खाण्याच्या भपशव्या आर्च्यासाठी उघडल्या गेल्या. आम्ही कोण, 
कुठले याची िसुरी फेरी - आता जरा आत्र्ीयतेने - चाल ूझाली. (बरेच) काही सल्ले आम्हाला भिले गलेे. आर्च्या 

सार्ानात अजनू काय हवां, काय भनरुपयोगी आह ेह ेसाांभगतलां गेलां. गजुरात सर्ाज धर्वशाळेतली 'व्यवस्था', याबद्दल 

कॅ्रश कोसव घेतला गेला. 'यात्रा िौरान हर् साथ साथ चलेंगे' असां आश्वासन आर्च्याकडून घेतलां गेलां. 
यात्रेच्या पन्नास जणाांपैकी आम्ही िहा-बारा जण शहरातले होतो - आभण त्यातही पाच-सहा जण शहरी म्हणावे 

असे होतो! बहुतेक जण र्ध्यर्वगीय. एक जण अगिी कजव काढून याते्रला आलेला. पन्नासर्ध्ये सहा सात जोडपी. या 

यात्रेचा खचव २०१७ र्ध्ये िीडेक लाख होता. काही राजये थोडीफार सबसीडी ितेात पण तरीही हा जरा खभचवकच प्रकार 

आह.े तेव्हा केवळ वेळ आह,े भकां वा ‘चला ह ेकाय आह ेबघयूा’ असां म्हणत कोणी या याते्रला येत नाही. काही ठार् 

श्रद्धा, भवचार, भनश्चय त्यार्ागे लागतो. तसा भतथे आलेल्या सगळ्याांर्ध्ये तो होता. भिल्लीतनूच एक जण शीख धर्ावचे 

होते. पण शांकरजी'चे कडवे िक्त. प्रत्येक वेळी बस भनघाली की याांचा – ‘जो बोले सो भनहाल’ चा घोर्ष व्हायचा आभण 

आम्ही इतरही त्याला तेवढ्याच जोशात 'सत श्री अकाल' म्हणत उत्तर द्यायचो.  
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याांचे िसुरे िोन साथीिार - हरयानातले होते. एक जाट एक पांजाबी. िोघेही शेतकरी. कट्टर परुुर्षप्रधान सांस्कृतीचा 

परुस्कार करणारे. त्या िोघाांनाही र्ीनल आभण भतची एक नव्याने झालेली र्ुांबईची रै्त्रीण याांची वेशिरू्षा, केसाांची शहरी 

ठेवण, इांग्रजी बोलणां, अनोळखी परुुर्षाांशी न सांकोचता बोलता येणां - या सववसार्ान्य शहरी सवयी - याांचा र्नापासनू 
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त्रास होत होता. त्यात आम्ही कधी िजनात रांगनू नाचलो नाही, टाळ्या वाजवल्या पण आर्च्या िक्तीचा कधी 

भिखावा केला नाही. त्यार्ळेु या िोघीनाही 'गोरी र्ेर्' म्हणत त्याांनी हटेाळणी करायचा प्रयत्न केला - पण या िोघी 

त्यालाही िाि िते नाहीत म्हटल्यावर त्याांची होणारी भचडभचड त्याांनी थाांबवली नाही. पण आम्हीसदु्धा र्ग त्याांच्यापासनू 

लाांबच रहायला लागलो. 

एक र्ात्र छानच लिात आले की, जर गिीत भर्ळून जायचे असेल तर आम्हाला थोडां तरी बिलणां िाग होतां. 

अगिी  रुद्राि र्ाळा गळ्यात, हातात घालनू जरी नाही भफरलो तरी जर कुणी हातात र्ाळ ठेवली तर ती आिरपवूवक 

घेऊन डोळ्याला लावणे एवढां तरी करणां अपेभित होतां. जर तमु्ही इतराांपेिा जास्त िभक्तर्य भनघालात तर लोकाांना 

किाभचत असयूा वाटते पण जर तमु्ही अश्रद्ध वाटलात तर त्याची िीती वाटते! अश्रद्ध र्ाणसाची सांगत केली म्हणनू 

र्ाझे िवैत र्ाझ्यावर कोपेल का असा तो सांिहे असतो. तेव्हा येणाऱ्या जाणाऱ्याला 'जय िोलेनाथ' म्हणणे ही तरु्ची 

श्रद्धा भकां वा सवय नसेलही, पण जर त्याचा तमु्हाला त्रास नसेल आभण इतराांना त्यार्ळेु आश्वस्त वाटणार असेल तर 

याते्रपरुतां का होईना तसां करणां ह ेसोयीकर. त्याचा एक अजनू फायिा हा की त्यार्ळेु असांख्य र्नाांचे िरवाजे तरु्च्यासाठी 

उघडतात, नवनवे अनिुव तरु्च्याजवळ जर्ा होतात. 
-o-o-o-o-o 
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याते्रच्या या पन्नास जणाांर्ध्ये पडलेल्या या ग्रपुर्ध्ये एक अपेिा अशी असायची की आपण एकत्र चाल ूया. 

या याते्रचा र्ागव ठरलेला आह.े रस्ता अगिी सकुर नसला तरी ठरलेला आह.े चकुण्याचा सांिव जवळजवळ नाहीच. 

भशवाय सगळ्यात शेवटच्या यात्रेकरूच्याही र्ागे ITBP चे िोन सैभनक असतात - ते तमु्हाला र्ित करत नाहीत पण 

तमु्हाला कधी सोडूनही जात नाहीत. त्यार्ळेु काळजी नसते - याते्रकरूला आभण त्याच्या साथीिाराांना सदु्धा. 
पण अगिी ठरवनूही िोनतीन लोकां  सोडली तर जास्त जण एकत्र चाल ूशकत नाहीत. या अशा डोंगराळ िागातनू 

चढत जाण्याची आपल्याला सवय नसते. त्यात भहर्ालयातील 

हवार्ान लहरी - कधी ऊन पडेल आभण कधी पाऊस येईल साांगता 

येत नाही! अगिी नवरा बायको, जवळचे भर्त्र नसाल तर तमु्ही 

एकत्र चालतच नाही. र्ग र्धला एखािा र्ोठा भवश्राांतीचा 

र्कु्कार्, जेवणाची, ब्रेकफास्टची जागा या भठकाणी बहुतेक 

र्ांडळी परत िेटतात - आभण र्ग िर सांध्याकाळी र्कु्कार्ावर. 

एकत्र चालणे एवढेच. अगिी तमु्ही तरु्चां सार्ान वाहून न्यायला 

ठरवलेले पोटवरसदु्धा तरु्च्या आगेर्ागे फार कर्ी वेळा असतात. 

त्यात त्याांच्याकडे पाण्याची बाटली भिली असेल तर र्ग केवळ िोलेनाथच तरु्चां िलां करो! या पोटवरर्ांडळींसाठी हा 

रस्ता इतका पायाखालचा असतो की डोंगरातल्या शेळ्या आभण त्याांच्यात फारसा फरक उरत नाही. 



 

66 

 
आर्चांही असच काहीसां झालां - र्ी आभण र्ीनल एकत्र चालायचो - आर्चे पोटवर आजबूाजलूा - बहधुा थोडे 

पढेु जाऊन, आर्ची वाट बघत बसलेले असायचे. घोड्यावरून जाणारी र्ांडळी, जीव र्ठुीत घेऊन, पण बऱ्यापैकी 

पढेु भनघनू गेलेली असत. पण आर्च्यासारखेच तांगडतोड करणारे आभण आम्ही याांची हर्खास ताटातटू व्हायची. 

बहुताांशी पभहल्या अध्यावएक तासातच. तेव्हा 'साथर्े चलेंगे' - ह ेफक्त भवचारातच राभहले, प्रत्यिात फार कर्ी वेळा 

जर्लां. अथावत िर सांध्याकाळी - 'आज तो नहीं हुआ, र्गर कल तो जरूर साथ साथ चलेंगे' असा वािा करायलाही 

आम्ही कधी चकुलो नाही. 
-o-o-o-o-o  
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श्री कैलाश यात्रा कां पनी सरकारी आह.े त्याांनी या याते्रचे भनयोजन केलेले आह.े कुठे थाांबायचे ह ेआधीपासनू 

ठरलेलां आह.े भतथे योग्य तेवढ्या याते्रकरूां ची सोय आह.े कोणीही 

याते्रकरू जागा नाही म्हणनू अडचणीत आला आह े असां 

अभजबातच होण्याची शक्यता नाही,. बरां, प्रत्येक र्कु्कार्ावर 

यात्रेकरू, आपापल्या चालीने, साधारणपणे िपुारी िोनपासनू 

यायला सरुुवात करतात आभण िसुऱ्या भिवशी सकाळी चार-

साडेचारला उठून पढेु चालायला लागतात! म्हणजे उणापरुा बारा 

तासाांचा, भकां बहुना थोडा कर्ीच र्कु्कार्. पण त्यातही र्ाझे सख े

सोबती र्ाझ्या आसपास असावेत ही इच्छा, नव्ह ेधडपड! तेव्हा 

घोड्यावरून जाणारे, जे बहुधा सगळ्यात आधी पोहोचत, ते र्कु्कार्ाच्या जागेची पाहणी करून, आपल्या 

'बरोबरीच्या' लोकाांसाठी जागा धरून ठेवणार. इतर कोणी आले तर त्याांना - "ये जगा गयी हुई हैं" असां भबनधास्त 

साांगणार. जयाच्यासाठी ती जागा धरली तो िले तीन तासाांनी भतथे पोहचला तरी बेहत्तर. 

आर्च्या या नवीन भर्ळालेल्या आभण आम्हाला त्याांच्या कळपात सार्ील करून, भकां वा खरां तर ित्तक 

घेतलले्या या भर्त्राांनी आर्ची शेवटपयंत साथ भिली. कुठल्याही र्कु्कार्ावर पोहोचलो की "ओ अभिभजतिाई, इधर 
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आवो, जगा रखी हैं" अश्या आरोळीने स्वागत व्हायचे. क्वभचत 

कधी - "भकतनी िरे कर िी .. चलनेर्ें कोई तकभलफ तो नही थी .." 

अशी काळजीयकु्त चौकशीसदु्धा व्हायची. अथावत या प्रेर्ळ 

हक्काचा कधी त्रासही व्हायचा! एकिा चालत असताना अशाच 

कुणाशी गप्पा र्ारत र्कु्कार्ावर पोहाचलो. र्ग िोघाांनी जागा 

शोधल्या - आभण गप्पा चालचू राभहल्या - थोड्या वेळाने र्ला 

जयाांनी ित्तक घेतले होते त्या ग्रपुर्धले एक जण आभण त्या 

सोबत्याच्या र्ळू ग्रपुर्धले एकजण िोघेही आम्हाला शोधत आले 

आभण आम्हाला वेगळे करत आपापल्या 'राखीव' जागाांवर घेऊन गेले. 
यात्रा सांपवनू परत भिल्लीला आलो. रस्त्यात खपू गिीर्ळेु यायला अपेिेपेिा खपू उशीर झाला - आम्ही िपुारी 

चारला पोहोचणे अपेभित होते त्याला रात्रीचे िहा वाजले. आर्ची बांगलोरची फ्लाईट िसुऱ्या भिवशी सकाळी होती - 

आम्हाला गजुरात सर्ाज धर्वशाळा सकाळी पाच वाजताच सोडणां आवश्यक होते. त्यार्ळेु भनरोपाचा कायवक्रर् रात्री 

उभशरापयंत चालला. याते्रची पढुची बॅच आलेली होती - त्यार्ळेु आम्हाला भजथे भर्ळेल भतथे पथाऱ्या पसराव्या 

लागल्या होत्या. त्या एका र्ोठ्या हॉलर्ध्ये आम्ही भवखरुले गेले होतो. पढेु वाढून ठेवलेल्या िभवष्याची ती जण ूनाांिीच 
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होती. "िलूना नहीं, फोन करते रहना" अशी अत्यांत सच्ची, पण पाळायला कठीण, आश्वासनाची िवेाणघेवाण चाल ू

होती. पाय काढवत नव्हता - पण इलाजही नव्हता. 
आजही यातली काही र्ांडळी सांपकावत आहते. क्वभचत कधी फोन होतो. एकरे्काची ख्याली खशुाली भवचारली 

जाते. या िेटायला - अशी आग्रहाची आर्ांत्रणां भर्ळतात, आम्हीही ितेो. पण आता िेट होणां कठीण ह ेसर्जतां. "िोन 

ओ ांडक्याांची होते सागरात िेट, एक लाट तोडी िोघा, पनु्हा नाही िेट" ही ओळ आठवते. गजुरात सेवा सर्ाजाची ती 

धर्वशाळा सोडताना ती लाट आली - आता फक्त फोनवर सांपकव  - प्रत्यि िेट, िोलेबाबाच्या र्जीवर !! 

-o-o-o- 
उत्साही भगयावरोहक या याते्रकडे एक टे्रक आभण त्याबरोबर कैलाशिशवन असा िहुरेी योग सर्जतात. अथावत 

बहुतेक याते्रकरूां चा भगयावरोहणाचा िरुान्वयानेही सांबांध नसतो. त्याांच्यासाठी ही असते फक्त एक यात्रा - आपल्या 

आराध्यिवैताला िेटण्याची सांधी. असे याते्रकरू िभक्तिावात आकां ठ बडुलेले असतात. त्याांच्या ध्यानीर्नी िोलेनाथ 

असतात. त्यातनू याते्रला भनघालेले आता आपल्या िवैताची िेट होणार या भवचारान े अजनूच उत्साभहत झाललेे 

असतात. िनैांभिन पजूापाठ, िजनगान याांची धरू् ते उडवनू ितेात. 
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याते्रिरम्यान सांध्याकाळी जेवणाआधी एखािा िजनाचा कायवक्रर् होत असे. कायवक्रर् जेवणाआधी असे, 
कारण जेवणानांतर बहुतेकजण झोपण्याच्या र्ागे लागत. िसुऱ्याभिवशी सकाळी चारला उठून पढुचजया र्कु्कार्ाची 

तयारी करायची असे. गुांजीला, ITBPच्या कॅम्पवर तर एक छोटेखानी र्ांभिर होते आभण भतथले सैभनक िररोज एक 

तासिर िजन म्हणतात. िशेाच्या इतक्या ररर्ोट िागात र्नोरांजनाची िसुरी कुठली सोया नाही. कार् जोखर्ीचां - 

त्यार्ळेु ताण जास्त. र्ग कैलाश याते्रसाठी येणारे प्रवासी हा त्याांचा बाहचे्या जगाशी असणारा सांपकव  असतो. या कँम्पवर 

येणाऱ्या याते्रकरूां ना िजनाच्या कायवक्रर्ाचे खास आर्ांत्रण असते. 

 
साधारणपणे तीस-चाळीस लोक बस ूशकतील एवढे र्ांभिर. बाहरे पडवी. थोडां बटुकां  िार. आत र्ांभिरात एका 

बाजलूा र्ध्यिागी िवेीची र्तूी - लाल चनुरीने सजवलेली. र्तूीच्या िोन्ही बाजलूा वेगवेगळ्या िवैताांची भचते्र आभण 

र्तु्याव. काही फोटो शीख सांप्रिायातले, एखाि िसुरी उिूवतली पाटी. एका कोपऱ्यात र्िर रे्री आभण जीजस याांचा फोटो 

- एकां िरीत सवव धर्व सर्िावाचां िारतीय राजयघटनेतील अपेभित भचत्रण अगिी दृष्य स्वरूपात. पण हनरु्ानजी, रार्, 

िोलेनाथ, िवेी - ही ठळक िवैतां. एका सैभनकाने सवव िवे िवेताांची सार्भूहक आरती केली. प्रसाि वाटप झाले. र्ग 

उपभस्थत र्ांडळी - यात्रेकरू आभण सैभनक - सगळे िाटीवाटीने खाली बसले. तोपयंत कोणीतरी भिांतीवर असलेले र्िृांग 

काढले होते. कुणीतरी भचपळ्या, पेटी घेऊन आले. अन र्ग िजनाला सरुुवात झाली. 
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सैभनक र्ांडळी िररोज िजनां म्हणत असणार - त्यार्ळेु त्याांचा पढुाकार. गायन सार्भूहक - त्यार्ळेु अगिी सरेुल 

नसलां तरी श्रवणीय नक्कीच. सोपे शब्ि. सुांिर चाली आभण सगळ्यात र्हत्वाचे म्हणजे र्नापासनू, आतव आवाजात 

केलेली आळवणी. ऐकायला छानच वाटत होतां. यातच एक र्ला स्वतःला फारच िावनू गेललेां एक िजन र्ी ऐकलां - 

"िोले बाबासे भर्लना आसान नहीं, बडा कष्ट उठाना पडता हैं ...." असे त्याचे बोल होते. श्री कैलाश याते्रचा एकूण 

प्रवास, एकूण सत्यता त्यात सुांिर रीतीने गुांफलेली होती. याते्रकरूां चे प्रवासात भठकभठकाणी होणारे स्वागत, 
त्याचबरोबर चालण्यातले कष्ट त्यात सरेुख वणवन केले होते. आजही एखाद्या भनवाांत िणी ते सरू आठवतात आभण 

नकळतच ते िजन ओठी येते. 

-o-o-o-o 
 
सगळीच िजनां इतकी छान नव्हती. बहुतेक जणाांचे आवाज बेतास बात. सरुज्ञान नाहीच. धाभर्वक, सार्ाभजक 

कायवक्रर्ाांर्ध्ये इतराांबरोबर घसा साफ करून गाण्याची सवय. धाभर्वकता भसद्ध करणे म्हणजे जोरजोरात गाणे. भजतका 

आवाज र्ोठा भततकी र्ोठी र्ाझी िक्ती ह े इतराांवर ठसवण्याचा प्रयत्न. जे गात नाहीत, सहिागी होत नाहीत 
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त्याांच्याकडे जरा आकसानेच बघण्याची वतृ्ती. सगळे शब्ि पाठ असलेच पाभहजेत असे बांधन नाही. घोळक्यात कुणाला 

तरी शब्ि र्ाभहत असतीलच हा भवश्वास, नव्ह ेखात्रीच. त्या जोरावर गाण्याला उतरायचां - आभण र्ग सरुाांशी कुस्ती ! 

 
या सरुाांच्या कुस्तीचा खासच अनिुव आम्हाला याते्रआधीच आला. भिल्लीत याते्रकरूां ना तीन भिवस आधीच 

बोलावतात. वेगवेगळ्या शारीररक तपासण्या, याते्रकरूां ना याते्रचे यर्भनयर् सर्जावनू साांगणे यासाठी हा वेळ असतो. 

पण र्ग सांध्याकाळी काय उद्योग? तर भिल्लीतले िोलेप्रेर्ी िाभवक काही िजन/गाण्याचा कायवक्रर् सािर करतात. 

असा एक कायवक्रर् आम्ही पाभहला. जजुबी रांगर्ांचावर वािकसर्हू - सगळ्याांनीच झगर्ग कपडे घातलेले. र्ध्ये एक 

गायक. त्याांचेही कपडे असेच झगर्गीत - पण केशरी. सगळ्याांनीच कपाळावर िस्र्. गळ्यात रुद्राि र्ाळा. हातातही 

लाल िोरे - छोट्या रुद्रािाांच्या र्ाळा. पाठीर्ागे एक शांकर र्तूी. भठकभठकाणी धपू. त्या छोट्या जागेला न पेलवणारे 

भस्पकसव. 

 
अनपु जलोटा स्टाईलने वाटणाऱ्या एका िजनाने सरुुवात झाली. ते भस्पकसव नसते तर छान वाटावा असा 

आवाज. लोक हळूहळू तल्लीन होताना भिसत होते. बहुतेक गाणी लोकाांच्या पररचयाशी असावीत. गायकाबरोबर 

लोकही म्हणत होते. तीन चार गाण्यानांतर एक जण उठले आभण त्याांनी िाांगडा पद्धतीत नाचायला सरुुवात केली. आपण 

एकटेच आहोत ह ेलिात आल्यावर त्याांनी पररचयातल्या एकिोघाांना उठवले - हळूहळू जर्लेल्याांपैकी भनम्रे् तरी लोक 
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त्या गाण्याांच्या तालावर र्ग रात्री उभशरापयंत गात, नाचत होते. येणाऱ्या काही भिवसात िोलेबाबाांच्या िक्तीची 

चणुकूच आम्हाला भर्ळाली होती. 

-o-o-o-o 
एक असाच रांगलेला िजनाचा कायवक्रर् र्ानसरोवरावरचा. आम्हाला भर्ळालेली राहण्याची जागा काठावरची. 

हवेत थांडी. कैलास पररक्रर्ा पणूव झाल्याचां सगळ्याांना सर्ाधान होतां. र्ानसरोवरार राहण्याचां अप्रपू होतांच. कुणीतरी 

िोलेबाबाांच्या िजनाची कॅसेट लावली होती. सरेुल आवाजातली ती िजनां, शाांत वातावरण, सर्ाधानी र्न - त्या 

िरलेल्या वातावरणात एक सखुि अनिुव िऊेन गेली. 

 
श्री कैलाश पररक्ररे्नांतर तीन वर्षांनी नर्विा पररक्रर्ा केली. तोही एक सखुि अनिुव होता. भतथेही िजन 

गाण्याचा असाच जल्लोर्ष असे. या िोन अनिुवाांर्धनू र्ाझ्या एक लिात आलांय - अश्या यात्रेवर भनघण्याआधी काही 

वाद्य वाजवता यावे. बासरी, पेटी, तबला - काहीही. भकां वा गाता यावे. शक्यतो िजन वगैरे. तीन चार िजनां पाठ 

असतील तर र्ग तरु्चा िाव वधारलाच म्हणनू सर्जा. त्याचबरोबर िजनां पाठ नसतील तरी चालतील, ग्रपुर्ध्ये बसनू 

इतराांबरोबर गळा साफ करून घेण्याची तयारी िाखवावी. र्ग र्जाच र्जा... जय िोलेनाथ!! 

-o-o-o- 
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गाला र्कु्कार्ावरून बधुीवरती जातानाची ही गोष्ट. प्रवास सगळा काली निीच्या शेजारून आह.े या पसु्तकात 

इतर भठकाणी कुठेतरी आलां आह,े की वाट अगिी अरुां ि, भठकभठकाणी पडणारे धबधबे याच्यार्ळेु कायर्च 

शेवाळलेली, एकूणच कठीणच वाट! आम्हालाही िोन अडीच पयंत पोहोचणां अपेभित होतां, पण त्याला साडेचार 

झालेले होते. रस्ता जरी बऱ्यापैकी सरळ असला, तरी सदु्धा िर्ायला झालां होतां. आर्च्याबरोबरचे एक सहप्रवासी, 

डॉक्टर लखानी याांना तर िपुारचे सांध्याकाळचे साडेसहा झाले. तोपयंत आम्ही म्हटलां तर काळजीत होतो, म्हटलां तर 

नव्हतो. यात्रेत एक गोष्ट नक्की असते की सगळ्यात शेवटच्या यात्रेकरूच्या र्ागे आय टी बी पी चे िोन जवान चालत 

असतात. ते याते्रकरूां ना जास्त र्ित करत नाहीत, पण त्याचबरोबर त्याला काही त्रास होत नाही ना ह ेर्ात्र बघतात. 

म्हणजे याते्रकरूला त्याच्या चालीने चाल ूितेात. तेवढाच त्याांचा उद्दशे असतो. तेव्हा काळजी नव्हती, पण तरी 'इतका 

वेळ का लागला?', असां त्याांना बऱ्याच लोकाांनी भवचारलांच. 

 
त्याांनी जे साांभगतलां ते थोडसां घाबरवणारांच होतां. एका भठकाणी चालत असताना, त्याांना वरून काही आवाज 

आल्याचे वाटलां, म्हणनू ते थोडेसे थाांबले. पण काहीच झालां नाही म्हणनू र्ग परत चालायला लागले. पण िसुऱ्याांिा 

र्ात्र असा आवाज आला आभण ते भकां भचत थाांबनू वरती बघणार, तेवढ्यात त्या वाटेवरच्या एका वाटसरुने त्याांना 
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जोरात पढेु पळत जायला साांभगतलां.'चलते रहो, रुको नहीं', असां तो जोरजोरात त्याांना साांगत होता. ह ेसधु्िा, थकलेले 

असले तरीसदु्धा, होती नव्हती तेवढी शक्ती वापरत पळत पळत पढेु जात राहीले. साांगण्याची गांर्त म्हणजे ते पढेु गेले 

असतील नसतील, तेव्हढ्यात ते भजथे थाांबायचा प्रयत्न करत होते, भतथे धडधड धडधड धडधड करत, एक िगड 

वरून येत होता आभण तो अचानक एका झडुुपाच्या र्ळुीला धडकून थाांबला! एक अनथव टळला होता.  

 
या सगळ्या प्रकारार्ळेु डॉक्टर फारच घाबरून गेले. ते फतकल र्ारूनच भतथे बसले. पण हा रस्ता इतका अरुां ि 

आभण इतका गिीचा आह,े की रस्त्यात असां कोणी बसणां, म्हणजे एखाद्या गिीच्या रस्त्यावरती र्ोठा ट्रक बांि 

पडल्यासारखा आह.े अख्खा रस्ता ब्लॉक झाल्यासारखा. र्ग लोकाांनीच त्याांना उठवलां. त्याांची भवचारपसू केली, 

त्याांना धीर भिला, कोणी, पाणी कोणी चहा, आणनू भिला, आभण र्ग लटलटत्या पायाांनी ते पढेु चालायला लागले. 

िहा पांधरा भर्भनटात सगळां काही ठीकठाक परत पवूीसारखां होऊन, पण र्नात घाबरत घाबरत ते पढेु आले होते.  

 
त्याभिवशी पावसाने कहर र्ाांडला होता. त्याच्यार्ळेु रस्त्यात भठकभठकाणी धो धो पाणी वाहत होतां. धबधबे 

तयार झाले होते. त्यातनू भिजत, रेनकोट, ओले बटू, कपडे साांिाळत आम्ही चालत होतो. थोड्या थोड्या वेळाने 

पायातले बटू काढून बोटातलां पाणी ओतनू िते होतो. इतकां  ते सगळां जड झालेलां होतां. ह ेअसलां पार करत आम्ही 
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चालत होतो आभण त्याचवेळी आम्ही जेव्हा गाला जवळच्या पायऱ्याांच्या रस्त्याजवळ आलो तेव्हा तो रस्ता ओळख ू

यात नव्हता. इथे आम्हाला धारचलुाला नेण्यासाठी जीप्स उभ्या असणां अपेभित होतां, पण इतके लँडस्लाईड्स झालेले 

होते की तो िाग ओळख ूसदु्धा येत नव्हता. तेव्हा आता िसुऱ्या एका रस्त्याने जाणे िाग होते. हा रस्ता बॉडवर रोड तफे 

तयारहोणारा एक नवीन, पण अजनू कार् पणूव न झालेला रस्ता होता. गाड्या येऊ शकतनव्हत्या, पण चालण्यासाठी 

ठीकठाक होता. र्ग 'आम्हालायेतानाच्या प्रवासात इथपयंत डायरेक्टली का आणनू सोडलां नाही?', असांभवचारलां, 

तेव्हा आम्हाला साांगण्यात आलां की, 'भवरळहोत जाणाऱ्या हवार्ानाची सवय व्हावी', म्हणनू असा द्राभवडी प्राणायार् 

करत आम्हाला भसरखा, गालाअसां करत लाांबनू आणण्यात आलां होतां. असो. 

 
याही रस्त्यावर बऱ्याच भठकाणी लँडस्लाईड झालेले होते. त्याच्यार्ळेु आम्हाला चढून भकां वा खालनू उतरून 

जात सारखा रस्ता बिलत यावां लागत होतां. पाण्याच्या धबधब्याांनी होणारी गैरसोय तर काय भवचारूच नका. कसेबसे 

जरा आता थोडा र्ोकळा श्वास घेतोय तेवढ्यात सर्ोर र्ोठीच्या र्ोठी िरड कोसळलेली भिसली. र्ोठर्ोठाले िगड 

पडलेले होते. आता ह ेजाऊन आपण िसुऱ्या बाजलूा जाणार कसे? पण चढून जाण्याभशवाय पयावय नव्हताच.  
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त्याच्यार्ळेु कैलासजींना स्र्रण केलां, त्याांना र्नःपवूवक नर्स्कार केला, आभण चढायला सरुुवात केली. 

कसबसां चढत वर गेलो आभण आता ते सगळे िगडां उतरून जायची वेळ आली. पाय हवेत अधाांतरी. कुठे आधार नाही, 

असां करत, जनरल अांिाज घेत घेत, कसे बसे ती िरड उतरून आलो. थोडांसां पढेु चालनू गेलो आभण हाश्शहुश्श करत 

खाली बसलो. वळून त्या िरडीकडे बभघतलां, आभण आर्चांच आश्चयव वाटलां. हा एवढा र्ोठा भढगारा, ह ेर्ोठर्ोठाल े

िगड आपण चक्क पार करून आलो. पण िोलेबाबाांच्या कृपेने आम्ही फारशी िखुापत न होता, पाय वगैरे न र्रुगळता 

व्यवभस्थतपणे पार करून आलो.  

 
आज आता शेवटच्या भिवसाची चाल होती. कारण थोडसां चालनू गेल्यावर आम्हाला भजप्स घ्यायला येणार 

होत्या. त्यार्ळेु अांगात उत्साह सांचारला, की चला आता आपली चाल सांपत आली. भजथे नेहर्ी भजप्स येतात त्या 

भठकाणापयंत आम्ही पोहोचलो. बघतो तो काय, भजकडे भतकडे नसुते र्ाती िगडाांची भढगारे. म्हणजे इथेही प्रचांड 

लँडस्लाईड झालेले होते. त्याच्यार्ळेु आम्हाला भतथे साांगण्यात आलां, की इथपयंत भजप्स येणां शक्य नाही. तमु्हाला 

अजनू िोन-तीन भकलोर्ीटर पढेु जावां लागणार आह.े भजथे भजप्स तरु्ची वाट बघत असतील. काय करता, आभलया 

िोगासी म्हणत परत आम्ही नेटाने चालायला सरुुवात केली. त्या भचखलातनू कसे बसे िोन-तीन भकलोर्ीटर पार 

केल्यावर इकडच्या जीप्स भिसल्या! 
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भतथेच एक छोटे हॉटेल होते, भतथे चहा घेतला. काही सहयात्री आधी येऊन पोहोचले होते, त्याांनी फोन करून 

NDRFला कळवले होते आभण ती र्ित येत होती. या आलेल्या याते्रकरुत आर्चेलायजन ऑभफसर सदु्धा होते. 

र्ाझी त्याांच्याकडून एक साधी अपेिा अशी होती, कीत्याांनी भजथे ही पडझड झाली आह ेभतथपयंत उलट चालत 

जावां, अांतरकाही फार नव्हतां. एखाि िसुरा भकलोर्ीटर आभण तो सदु्धा बऱ्यापैकी सपाट गाडी रस्ताहोता. पण भतथपयंत 

जावां आभण सवव याते्रकरू येत आहते की नाही भवशेर्षतः वदृ्ध, अपांग, भकां वाजे घोड्यावर नेत आहते ती र्ांडळी कशी 

येतात, हते्या एनडीआरएफ च्या जवानाांबरोबर थाांबनू, खात्री करून घ्यावी. पण आर्चे ह ेतकुडीचे नेतेयाबाबतीत 

फारच नाखशु होते. यात्रा आता सांपलेली असल्याने, आभणिारतात आम्ही सखुरूप परत आलेलो असल्यार्ळेु, 

त्याांचांम्हणणां 'ये रे्रा कार् नही ह.ै इसरे् र्ैं कुछ कर नही सकता. जवान ह.ै वोिखे लेंगे. अब वो उनकी भजम्रे्वारी ह.ै' 

असां म्हणनू चार-पाच इतर लोकाांना जर्वनू तो वेळ पयंतभतथे आलेल्या एका जीपर्ध्ये बसनू, ते धारचलुा या र्कु्कार्ी 

भनघनू गेले. ते त्या वेळेलार्ाझ्या र्नातनू परत एकिा उतरलेच.   

 
शेवटी एकिाचे जीपर्ध्ये येऊन बसलो. थकून गेलो होतो. जीप आम्हाला घेऊन धारचलुाला भनघाली. 

रस्त्याांर्ध्ये र्ोठर्ोठे िगड पडलेले भिसतच होते. एके भठकाणी तर चक्क एक र्ोठा िगड एका र्ारुती कार वर येऊन 
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पडला होता आभण ती कार काडेपेटीसारखी चपटी झाली होती. भतच्यार्ध्ये असलेले पाच लोक जागच्या जागी ठार 

झालेले होते. परत एकिा आम्हाला असा हा थरारक अनिुव, बापरे ही वेळ आपल्यावर सदु्धा कधी पण येऊ शकते. 

हा र्नात भवचार डोकावल्याभशवाय राभहला नाही. त्या एक िीड तासाच्या जीपच्या प्रवासात थकल्याने र्ला झोप येत 

होती. तर त्या जीपच्या ड्रायव्हरने र्ला झोप ूभिले नाही. "कुछ गडबड हुई, और आप सोये होंगे तो िागोगे कैसे?" ही 

िीतीची र्ात्र चाांगलीच लाग ूपडली आभण र्ाझी झोप उडालीच. 

 
गुांजीच्या सैभनकाांनी "िोलबेाबासे भर्लना आसान नहीं, बडा कष्ट उठाना पडता हैं .." असां िजन भशकवलेलां 

होतां. ह ेकष्ट असे र्ानभसकही असतील ह ेर्ात्र या परतीच्या प्रवासाने छानच सर्जावलां.  

-o-o-o-o 
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याते्रचा प्रवास भिल्लीतनू सरुु होतो - धारचलुापयंत बसने आभण र्ग चालायला सरुुवात असते. भिल्ली ते 

धारचलुा हा िोन भिवसाांचा प्रवास आह.े वाटेत भठकभठकाणी याते्रकरूां ची ही बस थाांबवली जाते. गावातले र्खु्य बसला 

सार्ोरे येतात. थाांबायचा आग्रह होतो. बसर्धनू उतरणाऱ्या याते्रकरुां ना अत्यांत आिरान ेवागवले जाते. त्याांचा शब्ि 

अिरश: झेलला जातो. परत एखािी िजनाची फेरी होते. गावातले लोक र्नापासनू ही िजनां गातात. श्री कैलाशजींच्या 

िशवनाला तमु्ही जात आहात, आम्हाला ते 'बोलावण'े आलेले नाही, तमु्ही िाग्यवान, आम्हाला काही तरी तरु्ची 

सेवा करू द्या - असा सच्चा िाव त्यात असतो.  
 
एका गावात िपुारी पोहोचलो. जेवणाचा 

थाांबा होता. गावातल्या एका हॉलर्ध्ये व्यवस्था 

होती. हॉलच्या बाहरेच्या एका पडवीत एक कुटुांब - 

आई, वडील, आभण त्याांच्या तीन र्लुी - र्ोठी 

सतरा, अठराची, धाकटी बारा, तेराची. आम्ही 

पोहोचलो तेव्हा र्ोठी र्लुगी िोलेबाबाचां िजन 

म्हणत होती. इतर भतघे पखवाज, पेटी वगैरे वाद्याांवर 

साथ िते होते. सगळेजण छान सजलेल ेहोते. प्रत्येक वर्षी जनू ते ऑगस्ट या काळात साधारणपणे तेरा तकुड्या भनघतात. 
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िर चार भिवसाांनी एक. ह ेकुटुांब प्रत्येक तकुडीचां स्वागत अश्या गाण्याांच्या कायवक्रर्ाने करते. र्ला वाईट ह ेवाटले, की 

ते जेवायलासदु्धा आत आले नाहीत. आम्ही भतथनू भनघेपयंत त्याांची ही 'सेवा' चाल ूहोती. आपल्या िवैतावर भकती 

अपार श्रद्धा असावी? 
-o-o-o-o 

जागोजागीच्या या सत्काराांबरोबर आय टी बी पी च्या सगळ्याच जवानाांकडून आभण त्याांच्या सगळ्याच 

कॅम्पवर कैलास पररक्ररे्ला जाणाऱ्या याते्रकरूां च्या तकुड्याांना फारच खास वागणकू भर्ळते. अलर्ोडा - भिल्लीहून 

भनघाल्यानांतर पभहला रात्रीचा र्कु्कार्. त्या रस्त्यावर, एक आय टी बी चा कॅम्प आह.े त्या गावाच्या बाहरे एक जीप 

आर्च्या बसेसची वाट बघत उिी होती. आर्ची बस भतथे पोहोचल्यानांतर आर्चे लायजन ऑभफसर खाली उतरले. 

त्या जीपर्धल्या काही अभधकाऱ्याांशी बोलनू त्याांच्या त्या जीपर्ध्ये बसले. ती जीप आर्च्या बसेसची पायलट कार 

बननू आय टी बी च्या त्या कॅम्पवर गेली. बाहरे आर्च्या बसेस थाांबल्या आम्ही उतरलो.  

 
भतथे जे आर्चां स्वागत झालां ते न भवसरण्यासारखां आह!े कॅम्प र्धले सगळे जवान, गणवेशात, रस्त्याच्या 

िोन्ही बाजलूा उिे होते. भतथल्या त्या जवानाांच्या घरच्या बायका, नटून थटून, भतथे आरती घेऊन उभ्या होत्या. 

आर्च्या तलायजन ऑभफसरला, एक िोघेजण िसुऱ्याांिा भतसऱ्याांिा परत यात्रा करत होते त्याांना त्याांनी ओवाळलां. 
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र्ग याते्रकरूां च्या तकुडीला त्या जवानाांनी आभण त्याांच्या घरच्याांनी वाजत गाजत, नाचत, आत एका हॉलर्ध्ये नेलां. 

भतथे र्ग साधांच पण सुांिर जेवण झालां. भतथल्या कर्ाांडरनी आम्हाला त्याांच्या परीने शिेुच्छा भिल्या. काय काळजी 

घ्या, ह े परत एकिा साांभगतलां. भवरळ हवार्ानाचा त्रास कसा होतो, त्याच्यापासनू कसा बचाव करावा, ह ेपण 

साांभगतलां. एकूणच सगळा 'काळजी घ्या', अशा सरुातलां ते िार्षण होतां. त्याच्यानांतर र्ग कॅम्पवरच्या र्खु्य 

अभधकाऱ्याांबरोबर याते्रकरूां चा फोटो काढण्यात आला. र्ग आम्हाला परत एकिा अशाच सन्र्ानपवूवक पढेु जायला 

परवानगी भर्ळाली. कौतकुाची बाब ही, की असां स्वागत प्रत्येक तकुडीचां केलां जातां. म्हणजे िर चार भिवसाांनी, 
प्रत्येक वर्षी अठरा वेळी भतथले जवान हा र्ान नवीन येणाऱ्या तकुडीला ितेात.  

 
गुांजीला ही तशीच पररभस्थती. जाताना भतथे असलेल्या डॉक्टसव कडून होणाऱ्या कडक वैद्यकीय चाचणीबद्दल 

पढेु येईल. पण परत येताना भतथले कर्ाांडर ह ेयाते्रकरूां च्या प्रत्येक तकुडीला एक शाही खाना ितेात. शाही खाना 

नावालाच. जेवण साधांच पण रुचकर असतां. सवव काही व्यवभस्थत जार्ाभनर्ा असतो. पण जेवणापेिा, भतथले जवान 

आभण भतथले अभधकारी ह ेया सवव याते्रकरूां ची जया आिराने आभण प्रेर्ाने वागतात ते लिात ठेवण्यासारखां असतां. 

एकूणच आयटीबीपी साठी कैलास याते्रवरचे याते्रकरू म्हणजे घरी आलेले खास पाहणेु असतात, आभण त्याांना 

त्याप्रर्ाणे ते वागणकू ितेात. 
-o-o-o-o 
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या यात्रेिरम्यान बरेचस े डॉक्टर िेटले. सगळ्यात पभहले - 

भिल्लीतल्या ITBP हॉभस्पटलर्धले. याांच्याबद्दल - म्हणजे 

कुणा एका specific डॉक्टर बद्दल नाही - बरांच ऐकून होतो. 

ह ेडॉक्टर खपू भस्ट्रक्ट असतात वगैरे. ते खरांही होतां. याते्रकरूां च्या, 
भवरळ हवार्ानातल्या स्वास्थ्याची जबाबिारी या डॉक्टराांवर 

असते. धारचलुा ते गुांजी - या र्ागाववर एक डॉक्टर जथ्थ्याबरोबर 

चालत असतात - ते उत्तराखांड राजयाच ेसरकारी इभस्पतळातले 

डॉक्टर असतात. आळीपाळीने राजयातल्या सरकारी डॉक्टराांवर 

त्याची जबाबिारी असते. गुांजीपासनू पढेु - म्हणजे सर्दु्रसपाटीपासनू ८००० फूट उांचीवरच्या िागात - ITBP च्या 

डॉक्टराांवर ती धरुा येते. ITBP चे डॉक्टर गुांजीपासनू भलपलूेख - जी िारत आभण चीनची सीर्ा आह ेभतथपयंत बरोबर 

असतात. हचे डॉक्टर र्ग परत येणाऱ्या तकुडीला गुांजीपयंत घेऊन येतात. र्ग पढेु धारचलुापयंत परत राजयाचे डॉक्टर. 

 
िर चार भिवसाांनी एक तकुडी याते्रसाठी भनघते. हा सगळा प्रवास असा आखलेला आह ेकी, धारचलुाहून 

गुांजीला येणारे डॉक्टर परतीच्या तकुडीला घेऊन येतात - तसेच भलपलूेखला. चीनर्ध्ये जाणारी तकुडी ही चईनर्धऊन 
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आधी गेलेल्या तकुडीची वाट पाहत थाांबते - त्या तकुडीने सीर्ा पार केली की पढुची तकुडी चीनर्ध्ये जाते. म्हणजे या 

डॉक्टराांचा वळे वाया जात नाही. पण त्याांच्यावरची जबाबिारी र्ोठीच असते. आम्ही स्वतः याचा अनिुव घेतला. 
-o-o-o-o 

यात्रा सरुु करण्याआधी KMVN (कुर्ाऊ र्ांडल भवकास भनगर्) आपल्याकडून बरेचसे फॉम्सव िरून घेतात. 

ऍभफडेभव्हट करून घेतात - की बवुा याते्रिरम्यान काही व्याधी आल्या, र्तृ्य ूआला तर त्याला सववस्वी आपणच 

जबाबिार अस,ू KMVN भकां वा िारत सरकार काही करणार नाही, काही खचव उचलणार नाही वगैरे वगैरे. पण 

शेवटी यात्रा सांचालक तेच असतात - त्यार्ळेु सगळी धावपळ त्याांचीच होणार असते. त्यातनू गुांजीच्या पढेु - अभतभवरळ 

हवार्ानाचा प्रिशे आह े- तो इतका सीरे्लगत आह ेकी भतथे फक्त सैन्याचां राजय आह े- तेव्हा साहभजकच सैन्यावर, 

पयावयाने ITBPवर जबाबिारी येऊन पडते. त्यार्ळेु ते इतके स्ट्रीक्ट वागतात. 

 
या याते्रला येणाऱ्या याते्रकरूां साठी, कैलाश याते्रसाठी लागललेा नांबर म्हणजे आयषु्यात लागलेली लॉटरी 

असते. आपल्या आराध्य िवैताचे र्तूव रूप जया पववतार्ध्ये सारे िक्तगण बघतात त्या पववताच्या िशवनाची सांधी ही एक 

पववणीच. त्यातनू श्री कैलाश िसुऱ्या िशेात! भतथे जाणे काही सोपे नाही. तो पववतही भहर्ालयाच्या अभतउांच िागात - 

धोकािायक आभण अत्यांत लहरी हवार्ान. भवरळ हवा. िार्षा वेगळी. आपले फोन चालत नाहीत. एकुणात धोके जास्त 
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आभण सोयी कर्ी. परावलांबी होण्याभशवाय गत्यन्तर नाही! इतर धर्विेत्राांर्ध्ये जया पद्धतीने िािाभगरी करता येते त्याला 

इथे अभजबात म्हणजे अभजबातच वाव नाही. 

 
पण िावकु असाल म्हणजे हा खडतर प्रवास करण्यासाठी शारीररकररत्या सिर् असाल असां नाही ना! र्ग 

र्ांडळी शारीररक चाचणी पार करण्यासाठी काय काय करतात. काही चाचण्याांर्ध्ये आपणाला काही करता येत नाही. 

उिाहरणाथव टे्रड भर्ल टेस्ट - त्याला काय करणार? पण ब्लड प्रेशर? ब्लड शगुर? KMVNने भिल्लीतल्या एका 

लॅबला याते्रकरूां च्या चाचण्या करण्याचां कां त्राट भिले आह.े आम्ही पन्नास जण भतथे होतो. सगळे जण फॉम्सव िरत 

असताांना एका डॉक्टराांनी येऊन भवचारले - "इथे कोणी डायबेभटक आह ेका?" र्ी सरळपणाने हात वर केला - सवय. 

बाकी काय? िोन चार लोकाांनी 'हा कोण वेडा इथे आला आह'े अश्या नजरेने र्ाझ्याकडे पाभहले. र्लाही आश्चयव 

वाटले! म्हटल,े इतक्या र्ध्यर्वयीन आभण म्हाताऱ्या र्ाणसाांर्ध्ये र्ी एकटाच र्धरेु्ही? कसां शक्य आह?े पण 

आपल्याला काय त्याचां, म्हणत िलुवि केलां. र्ला त्या डॉक्टराांनी डायबेटीस सांििावतल्या िोन चाचण्या अजनू करायला 

साांभगतल्या. तसां र्ाझ्या फॉर्ववर भलभहलां. 
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या खरेपणाचा फायिा नांतर झाला. ते पढेु येईलच. काही र्ांडळींना र्ी पाणी भपताना पभहले. म्हणजे साधारणपणे 

सोनोग्राफी करायच्या आधी बायका जश्या पाणी भपतात तश्या पद्धतीने. र्ला वाटले त्याांना खास सोनोग्राफी साांभगतली 

असेल. पण नाही. कुणीतरी त्याांना साांभगतले होते की पाणी प्यायले की तात्परुते ब्लड प्रेशर कर्ी िाखवता येते! त्यासाठी 

तो अट्टाहास. थोड्या वेळाने लिात आले की हात जरी वर केला नव्हता तरी अजनू एक िोन जण डायबेभटक होते 

आभण त्याांनी गपुचपू ती र्ाभहती भिली होती आभण तेसदु्धा र्ाझ्याचसारखे त्या खास चाचण्याांच्या राांगेत होते. एक साधी 

चाचणी - तरु्ची फाभस्टांग शगुर आभण PP शगुर. र्ी प्रार्ाभणकपणे त्या लॅबने भिलेला ठराभवक 'र्ापातला' नाश्ता 

खाल्ला आभण िोन तासाांनी परत राांगेत उिा राभहलो. र्ाझ्या र्ागे तो िसुरा. गपुचपू डायबेभटक. त्याची अवस्था पाहून 

त्याला रक्तातली साखर कर्ी झाल्यावर होणारा - hypoglycemiaचा त्रास होत असावा असे वाटले म्हणनू 

भवचारले. तर त्याने साांभगतले की त्याची नॉर्वल शगुर लेवल इतकी जास्त असते की, त्याने भिलेला नाश्ता न खाता 

फक्त और्षधां घेतली होती. चाचण्याांसाठी म्हणनू सगळेच आिल्या रात्री लवकर जेवलेले. त्यातनू या र्हान र्ाणसान े

शगुर कर्ी यावी म्हणनू फक्त और्षध घेतलेले. त्याचा उलटा पररणार् झाला. त्याला र्ाझ्याकडची भबभस्कटे िाखवली. 

त्याने जरा आढेवेढे घेत ती फस्त केली. त्याचे काय ररपोट्वस आले ते फक्त ते लॅबवाले (आभण िोलेनाथ) जाणोत. 

 
या खरेपणाची फायिा झाला असां वर भलभहलां आह.े र्ाझे शगुर ररपोट्वस काही खास नव्हते. भकां बहुना एरवी 

यायचे भततकेसदु्धा चाांगले नव्हते. भिल्लीला येण्याआधी, ऑभफसर्धले कार् र्ागी लावण्याची गडबड, प्रवासाची 
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तयारी, एकां िरीतच प्रवासाबद्दल धाकधकू, या सगळ्याचा पररणार् म्हणनू अभनयभर्त झालेला व्यायार्, सगळाच 

गोंधळ होता. अथावत एवढी एक बाब सोडली तर बाकी सगळां ठीकठाक होतां. भिल्लीतल्या त्या ITBP र्धल्या 

डॉक्टराांनी र्ला र्ाझे ररपोट्वस िाखवत म्हटलां – ‘कसां जाऊ द्यायचां तमु्हाला? साांगा. शगुर ररपोट्वस काही खास नाहीत’. 

र्ी त्याांना वर भलभहलेली कारणां साांभगतली आभण म्हटलां ‘कॉलेजर्ध्ये बरांच टे्रभकां ग केलेलां आह,े तेव्हा या प्रवासाची 

खात्री आह’े. त्याांनीही ते र्ान्य करत र्ला परवानगी भिली. ते िसुरे र्हाशय लटकले. कारण त्याांची PP शगुर ही 

फाभस्टांगएवढीच होती! र्ग डॉक्टराांनी खोिनू भवचारत खरी हकीकत त्याांच्याकडून काढून घेतली होती आभण त्याांना 

परवानगी नाकारली होती. 

 
बहुतेक लोकाांना परवानगी भर्ळाली. काही चार पाच जण बाहरे पडले / काढले होते. चाचण्याांच्या शेवटी 

सगळ्याांना बोलावनू र्खु्य डॉक्टराांनी, ‘एवढी कडक चाचणी का? भवरळ हवेचे शरीरावर काय पररणार् होऊ 

शकतात, काय काळजी घ्यावी’, याबद्दल र्ाभहती भिली. "तमु्ही सगळे नशीबवान आहात. िोलेनाथाांनी िेटण्यासाठी 

तमु्हाला आर्ांत्रण भिले आह.े याते्रला तमु्ही भनघाला आहात. ह े 'बोलावणे' अजनू आर्च्या नभशबात नाही. म्हणनू 

तमु्हा सवावना र्न:पवूवक अभिवािन. पण तरु्ची जबाबिारी आर्च्यावर आह.े ती जर आम्ही नीट पार पाडली नाही, 

तर िोलेनाथाांचा कोप आर्च्यावर होईल. तेव्हा आम्ही जे कडकपणे वागलो, त्याबद्दल र्ाफ करा. त्यार्ागची िावना 
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सर्जनू घ्या. काळजी घ्या". असां म्हणत आम्हाला सखुि धक्का भिला होता. "आम्हाला कुठल्याच याते्रकरूला 

थाांबवायचे नसते. ते करणारे आम्ही कोण? पण त्याच बरोबर तमु्हाला त्रास होईल असे आर्च्या लिात आले तर र्ात्र 

आर्चा नाईलाज होतो. लोक लबाडी करतात - ते आम्हाला सर्जते. त्यार्ागची िावनाही सर्जते. भजथे शक्य असेल 

भतथे आम्ही डोळेझाक करतो." असां त्याांनी र्ला नांतर साांगतले. शेवटी सैन्यात असल े म्हणनू काय झाले. तेही 

िारतीयच. तेवढेच श्रद्धाळू. तेवढेच िाभवक. "आपण आता परत िेटणार नाही. नाहीतर तमु्हाला र्ाझ्या आईसाठी 

र्ानसरोवराच े जल आणायला साांभगतले असते.." हहेी त्याांनी म्हटले. ही या सैभनकाांची सहसा न भिसणारी खास 

िावभनक बाज!ू आम्हाला एकिर्च भनधावस्त वाटायला लागलां. आपली काळजी िोलेबाबा या 'र्ाणसाां'र्धनू घेताहते 

ह ेअगिी पक्कच कळून गेलां. 

-o-o-o-o-o 
 
धारचलुा ते गुांजी या र्ागाववर कोणी डॉक्टर आहते ह ेर्ाभहत होते पण ते कोण ह ेकाही कळले नव्हते. गरजही 

नव्हती, आभण िासली पण नाही. गुांजीच्या आधी सतरा एक भकलोर्ीटरवर बधुी नावाचा कॅम्प आह.े भतथनू भनघालो 

तेव्हा काही वेळाने आर्च्याबरोबर एकजण भिसले. त्याांना आधी पाभहलां नव्हतां. हा वेळपयंत सगळ्याच याते्रकरूां ची 

तोंडओळख झालीच होती. ह ेत्यातले नव्हते. बरां वेर्ष सैभनकाचा नव्हता. याते्रच्या तकुडीबरोबर िोन सैभनक सगळ्यात 

पढेु आभण िोन सगळ्यात र्ागे असत. ते गणवेशात, बांिकू वगैरे घेऊन असत. उपजत िोचकपणा करत कोण, काय, 
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भवचारले. तर ते तकुडीबरोबर चालणारे डॉक्टर होते. नारायण आश्रर्ापासनू आर्च्याबरोबर चालत होते. सरकारी नोकर 

होते. त्याांचां नाव आफताब. र्भुस्लर् होते. यात्रा काळात एकिोनिा 

ही 'ड्यटुी' करावी लागते असे त्याांनी साांभगतले. चार भिवस 

धारचलुा ते गुांजी आभण र्ग भिवस उलट. र्भुस्लर् असनूही त्याांना 

या याते्रत आनांि होता. एकतर नोकरीचा िाग होता - नाईलाज 

होता. आभण वेगळ्या धर्ावचे का होईना आम्ही यात्रेकरू होतो. 

िभक्तिावाने चालत होतो. र्भुस्लर् आहात म्हणनू काही त्रास होतो 

का असां र्ी त्याांना भवचारलां. उत्तरिारतीय लोक या बाबतीत कडवे 

अस ूशकतात. ते म्हणाले क्वभचत होतो - पण बहुधा धारचलुा ते 

गुांजी या िागात त्याांच्याकडे कुणी पडलां, पाय र्रुगाळला वगैरे 

केसेस येत. भतथे डॉक्टरचां नावगाव, धर्व भवचारण्याच्या कुणी फां िात पडत नसत आभण हहेी फारसां त्याबाबत बोलत 

नसत. 
-o-o-o-o 
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गुांजीला याते्रकरूां ची परत एकिा वैद्यकीय चाचणी होते. खरां तर तो वैद्यकीय आढावा असतो. गुांजीला 

पोहोचेपयंत पाच भिवस चालनू झाललेे असतात. गुांजी ३००० र्ीटसव उांचीवर आह.े म्हणजे अभतभवरळ हवार्ानाला 

सरुुवात झाललेी असते. हवेतला ऑभक्सजन कर्ी झाल्याचां जाणवत असतां. हलकासा िर् लागत असल्याचां कळत 

जातां. या वातावरणात तरु्ची तब्येत कशी आह ेह ेITBPचे डॉक्टर परत एकिा तपासनू बघतात. गुांजीला पोहोचल्याच्या 

िसुऱ्या भिवशी ही तपासणी झाली. र्ाझां नाव अभिभजत - त्यार्ळेु र्ाझा रोल नांबर िोन ! पभहला, र्ानाने - लायजन 

ऑभफसर भवशाल याांचा. 

 
त्या तपासणी हॉलर्ध्ये िोन टेबलवर िोन डॉक्टर भिसत होते. र्ध्यिागी असनू एक जरा र्ोठां टेबल होतां. 

पभहल्यावर oxymeter लावनू रक्तातली ऑभक्सजनची पातळी पाभहली - ती ९८.२ होती. म्हणजे भठकठाक होती. 

र्ग ब्लड प्रेशर घेतलां गेलां - ते १३१/८५ भनघालां. म्हणजे बहुधा थोडां जास्त होतां. र्ग शेवटच्या म्हणजे र्धल्या टेबलवर 

आलो - भतथे र्ला ह ेडॉक्टर गोयल िेटले. बहुधा रे्जर या रँकचे असावेत. त्याांनी र्ाझे ररपोट्वस पभहल ेआभण म्हणले 

– “आप श्यार्को भर्लीये”. र्ला वाटले सांध्याकाळी सगळ्याांचा भनकाल जाहीर करणार असतील. र्ी भनवाांत बाहरे. 

 
पण र्ग थोड्या वेळाने लिात आले की बहुतेकाांना त्या डॉक्टराांनी "शिुकार्नाये" िते बाहरे पाठवलेल ेहोते. 

आता र्ला टेन्शन आले. सगळे याते्रकरू तपासनू झाले - आम्हा तीन चार जणाांनाच 'शार्को भर्लीये' चा आिशे होता. 
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बाकी सगळे ‘शिुकार्नाये' वाले. र्ीनल सदु्धा नाराजच झाली. र्ला जर इथनू परत पाठवलां तर ‘त ूएकटी जाऊन ये’. 

असां साांगत आम्ही सांध्याकाळची वाट पाहायला लागलो. एव्हाना बातर्ी पसरलीच होती. कुण्या एका 'जनु्या' (म्हणजे 

िसुऱ्याांिा / भतसऱ्याांिा यात्रा करणाऱ्याने) सल्ला भिला की बहुधा ब्लड प्रेशर जास्त असल्याने, आरार् करून परत 

एकिा तपासणार असतील. तेव्हा त ूपाणी पी म्हणजे ब्लड प्रेशर कर्ी भिसेल. 

 
सोनोग्राफी करताना जसां पाणी भपतात तसां र्ग र्ी पाणी प्यायला लागलो. आधीच हवा थांड - त्यातनू र्ी पाणी 

भपतोय. िर तासाने टॉयलेटच्या चकरा र्ारायला लागलो. वर लोकाांचे सल्ले चालचू. 'ये िवा लेलो - वो try करो' 

वगैरे. र्ी जे जरे्ल ते करत राभहलो. सांध्याकाळी र्ीनल अथावतच बरोबर होती, पण एकिोन नव्याने भर्ळालेलां भर्त्रसदु्धा 

बरोबर आले. थोडा वेळ वाट पाभहली. र्ला आत बोलावले - र्ी आभण र्ीनल आत गेलो. भतथे ह.े डॉक्टर गोयल 

आभण ते इतर िोन जयभुनयर डॉक्टसव. त्याांनी काही तपासण्या केल्या नाहीत. सरळ र्ाझा ररपोटव बघत म्हणाले, "तरु्चा 

डायबेटीस कां ट्रोलर्ध्ये नाही. तमु्हाला पढेु जाऊ िणेे कठीण आह"े. र्ला तर ते ऐकून घार्च फुटला. र्ी काकुळती 

करत त्याांना साांभगतले, र्ी चालत आलो होतो, काही त्रास झालेला नाही. र्ी कसा वेळेत सगळ्याच कॅम्पवर पोहोचत 

आह,े वगैरे वगैरे. ते इतर िोन डॉक्टसव, "ये िखेो िाग. लॉन्ग टर्व र्ेभडकेशनका असर हैं." वगैरे आपापसात बोलत 

होते. त्याांच्या दृष्टीने र्ी एक स्पेभसरे्न होतो. डॉक्टर गोयल शेवटी म्हणाले - "र्ी तमु्हाला परवानगी ितेो पण काही 
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अटींवर". या वेळेपयतं र्ी "डॉक्टर, कुठल्या म्हसोबाचा अांगारा लाव?ू कुणाचा गांडा बाांध ूसाांगा" अश्या भस्थतीत 

होतो. "एक तो आप गुांजीसे पोनी करोगे. ये कर् होता जानेवाला ऑभक्सजन आपको तकलीफ िगेा - आप कैलाशभजकी 

पररक्रर्ा भबल्कुलही पैिल नाही करेंगे". ह े शक्य होतां. काही अवास्तव नव्हतां. पायीच चालायचां होतां, पण परत 

भफरण्यापेिा हा उपाय ठीक होता. र्ी लगेचच र्ान्य करत, त्याांना धन्यवाि िते उठू लागलो, तर त्याांनी र्ला नजरेनेच 

िाबत पढेु चाल ू केलां - "िसुरी बात. आप र्ानसरोवररे् डुबकी नहीं र्ारोगे." हा र्ोठा धक्का होता. "डॉक्टर - 

र्ानसरोवररे् स्नान तो जरुरी हैं. ये तो आपने बडाही कह भिया .." र्ग त्याांनी र्ला hypothermia बद्दल साांभगतल.े 

डायबेभटक लोकाांसाठी तो कीती धोकािायक असतो. र्ानसरोवराचे पाणी खपू थांड असल्याने तो धोका असतो हहेी 

साांभगतले. र्ी नाईलाजान ेर्ान्य केले. र्ग ते र्ीनलकडे वळले - "आप इनपे ध्यान रभखये - ये आपकी भजम्र्ेवारी होगी." 

र्ीनलनेही परत र्ाझ्या परवानगीवर भशक्कार्ोतवब करून घेतले. 

 
डॉक्टर गोयल आर्च्या बरोबर भलपलूेख पास पयंत येणार होते. वाटेत नािीढाांग येथे र्कु्कार् असतो. भतथे 

परत ते िेटले - त्याांनी नसुत्या िवुया उडवत र्ाझ्याकडे पाभहले. र्ग भतथनू पढेु भलपलूेख पयंत अगिी पाचच भकलोर्ीटर 

होते तरी घोडा केला. र्ग पढेु कैलाश पररक्ररे्साठीसदु्धा घोडा केला. र्ग र्ानसरोवरावर र्कु्कार्ाला आलो. ते अप्रभतर् 

भनतळ पाणी पाहून त्यात स्नानाचा र्ोह आवरणे कठीण झाले. र्ीनल अथावतच र्ला पाण्यात उतरू द्यायला तयार 
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नव्हती! र्ग भतला र्स्का र्ारला. भतलाही र्ाझी िया आली. िीड डुबकी र्ी र्ारलीच. टॉवले, कपडे तयारच ठेवले 

होते. त्यार्ळेु काही त्रास न होता र्ाझी इच्छा पणूव झाली.  

 
परतीच्या प्रवासात गुांजीला भतथल्या कॅ ांप कर्ाांडरनी त्याांच्या ररवाजाप्रर्ाणे परत जाणाऱ्या तकुडीला जेवण 

भिले. त्यावेळी, डॉक्टर गोयलना गाठून आम्ही त्याांचे आिार र्ानले. त्याांना र्ी साांभगतले -"डॉक्टर, तमु्हाला आठवत 

नसेल पण तमु्ही र्ला िोन गोष्टी साांभगतल्या होत्या. त्यातली एक र्ी पाळली, आभण एक पाळली नाही!" ते ऐकत 

होते. र्ी पढेु म्हणालो -" ... तमु्ही र्ला कैलाशजींची प्रिभिणा करताना पोनी वापरायला साांभगतले होते - जे र्ी केले. 

पण र्ानसरोवरात डुबकी र्ारू नका असे साांभगतले होते ते काही ऐकले नाही!!" ते हसले. "अब वो बाते छोड़ िो. 

िोलेनाथकी प्राथवना करते रहो!". याही सैभनकी गणवेर्षाच्या आत एक र्ाणसूच होता. 
-o-o-o-o 

 
चीनच्या सीर्ेवरून परतताना, भलपलुेख ते गुांजी ह ेजवळजवळ ४० भकलोर्ीटर अांतर आम्ही ७ तासात पार 

केलां. जाताना याच अांतराला िोन भिवस लागले होते. हा एवढा र्ोठा पल्ला आम्ही गाठला कारण ४० भकलोर्ीटर 

सांपणूव तीव्र उतार आह!े अगिी भवरळ हवा असली तरी सदु्धा िर् लागत नाही. पण साध्यासधु्या टे्रभकां ग र्ध्येही गड 

उतरणे ही र्ाझ्यासाठी एक कसोटी असते. उतरताना र्ाझा डावा गडुघा हर्खास िखुावतो. म्हणजे फार काही नाही, 
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पण गडुघ्याजवळचा एक भवभशष्ट स्नाय ूभवभचत्र ओढला जातो आभण प्रत्येक पाऊल एक वेिना ठरते. यावेळीही तसेच 

झाले. कॅ ांपजवळचे शेवटचे िोन भकलोर्ीटर अांतर र्ला घोड्यावरून यावे लागले. जरी र्खु्य कार् झाले होते, तरी 

अजनू तीन भिवस तरी चाल बाकी होती. पढेु जाणारी तकुडी वाट बघत गुांजीत थाांबली होतीच. त्याांच्या डॉक्टरना 

शोधले. त्याांचे नाव डॉक्टर अभर्त. राजय सरकारचे. त्याांनी पाभहले, काही वेिनाशार्क और्षधे भिली. र्ी बरोबर 

असेनच. काही त्रास झाला तर साांगा म्हणाले. डॉक्टर ररकारे्च होते. र्ग आम्ही गप्पा र्ारत बसलो. कोण कुठले वगैरे 

चौकश्या झाल्या. बोलनू छान वाटले. 
परतीच्या प्रवासात अधनूर्धनू र्ग त्याांची गाठ पडत 

गेली. कुठे जेवताना बरोबर होतो, कधी चहाला. धारचलुाला 

आल्यावर सगळ्याांचे कॉर्न सार्ान, जे घोड्याांवर लािनू आणल े

जात,े ते आले. डॉक्टराांनी र्ला भवचारले की, ‘आम्ही 

र्ानसरोवराच ेजल आणले आह ेका आभण त्यातले थोडे आम्ही 

त्याांना िऊे शकू का?’. त्याांना त्याांच्या वभडलाांसाठी हव ेहोते. 

आम्हाला त्यात काहीच प्रॉब्लेर् नव्हता पण ती बाटली आम्ही 
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खपूच व्यवभस्थत पॅक केली होती. आम्हाला ती बांगलोरला न्यायची होती. र्ी डॉक्टराांना साांभगतले की बांगलोरला 

गेल्यावर र्ी नक्की पाठवतो. त्याांचा पडलेला चेहरा भिसला - पण ते काही बोलले नाहीत.  

 
बांगलोरला आल्यावर आठवड्याने एका छोट्या बाटलीत र्ी र्ानसरोवर जल िरले - ती बाटली व्यवभस्थत 

पॅक केली. त्याबरोबर डॉक्टराांच्या वभडलाांसाठी एक पत्र भलभहले आभण स्पीडपोस्टने पाठवनू भिले. िारतीय पोस्ट र्हान. 

तीन भिवसात ती बाटली कानपरूला डॉक्टराांच्या घरी पोहोचली. सांध्याकाळी डॉक्टराांचा फोन आला. अत्यांत 

िारावलेल्या आवाजात त्याांनी र्ाझे आिार र्ानले. त्याांनी ही भवनांती बऱ्याच याते्रकरूां ना केली होती, पण ती पणूव 

करणारा र्ी पभहला! त्याांचे वडील खपूच खशु झाले होते. आम्ही आवजूवन आठवण ठेवनू, त्याांची भवनांती र्ान्य 

केल्याचां त्याांना अप्रपू होते. आजही डॉक्टर सांपकावत आहते. क्वभचत कधी WhatsApp वर 'बोलणे' होते. 

ख्यालीखशुालीची िवेाणघेवाण होते.  
-o-o-o- 

अथावत या प्रवासार्ध्ये सववच अनिुव काही सुांिर आहते असां नाही. थोडेफार वेगळे अनिुवही आलचे.  

शहरी वागण्याचा, शहरी असण्याचा, एक तोटा म्हणजे आपल्याला कुठे काय वाया जातांय याची जरा जास्तच 

जाणीव असते. याते्रर्ध्ये एका र्कु्कार्ावरती असांच रात्रीचे जेवण चाल ूअसताना याते्रचे लायजन ऑभफसर र्ला शोधत 

आले, आभण थोड्याशा बारीक आवाजात र्ला म्हण ूलागले की, 'जरा चला, तरु्च्या पत्नीशी तमु्ही बोल ूशकाल 
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का?' र्ला कळेना काय झालां! पण गेलो. तर झालां असां होतां, की कोणी एक याते्रकरू पानार्ध्ये िरपरू अन्न घेऊन 

फारसां न खाताच तसेच टाकून भनघत होती, त्याला र्ीनलने आिेप घेतला होता. त्यावरून त्याांचे काहीतरी वािभववाि 

झाले होते. आता ह ेथोडांसां आणखीन कठीण यासाठी झालां होतां, की जया यात्रेकरूने हा असा प्रकार केला होता ती 

बाई पांचकैलाशी होती. कैलाश याते्रर्ध्ये पांच कैलाशी ह ेम्हणजे सवावत उच्चवणीय!  

तरु्ची जात रूढाथावने काहीही असो, पांचकैलाशी ह ेसगळ्यात र्ानाने र्ोठे! श्री कैलाश ह ेआपल्याला र्ाभहती 

असलेलां िोलेबाबाांचां स्थान, आभण म्हणनू ते पभवत्र. पण अशी इतर अजनू चार भशखरां आहते जी िारतीय हद्दीत 

आहते. ती सदु्धा तेवढीच पभवत्र, तेवढीच अवघड, भकां बहुना काही तर र्खु्य भशखरापेिाही जायला अवघड अशी 

आहते. जया याते्रकरूां नी या पाचही भशखराांचां िशवन घेतलेलां आह,े त्याांना पांच कैलाशी असां म्हणतात. त्याांनी केलेले 

कष्ट र्ोठे असतात, यात शांका नाहीच. त्यार्ळेु त्याांना र्ोठा र्ान असतो. इथे असलेली ही बाई ही पांचकैलाशी होती 

आभण त्यार्ळेु ते लायजन ऑभफसर थोडेसे िगु्ध्यात पडलेले होते. त्याांना र्ीनलचां वागणां, भतचा भवचार पटलेला होता, 

पण तो या र्हान यात्रेकरूला सर्जावण्याचा, भतच्या गळी उतरवण्याचा, त्याांचा काही भवचार नव्हता! अथावत 

र्ीनललाही ते लिात आलां, आभण तात्परुतां काही र्ागव काढत, तो वाि भतथेच भर्टला. पण यार्ळेु आर्च्याकडे 

लोक आणखीनच थोडे िबनू बघायला लागले ह ेर्ात्र नक्की.  
-o-o-o-o 
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आर्च्या या याते्रकरूां ची यािी आम्हाला यात्रा सरुू होण्याच्या आधीच KMVNने भिलेली होती. अथावत यातले 

चार-पाच जण वैद्यकीय चाचण्याांर्ळेु येऊ शकले नाहीत, पण बहुताांश र्ांडळी ही र्ळू यािीतील होती. पण वैद्यकीय 

चाचण्याांच्या वेळी असां लिात आलां, की काही र्ांडळी ही र्ळू यािीतली नव्हते! अचानक भतथे आलेली आहते. ह े

चार-पाच जण सगळेच्या सगळे खास भिल्ली वाल ेपांजाबी होते. त्याांच्या भिल्लीतल्या परराष्ट्र र्ांत्रालयात ओळखी 

होत्या, आभण त्या ओळखीच्या जोरावर त्याांनी आर्च्या या तकुडीत प्रवेश करून घेतलेला होता. त्याांनी 

आर्च्यासारखा अजव करून, आभण लॉटरी पद्धतीने भनवड होऊन येण्याचा वगैरे प्रयत्न केलेला नव्हता.  
तर र्ांडळी पणूवपणे पांजाबी. खास भिल्ली वाली. थोडीशी उद्धट. आपण म्हणजे सववशे्रि. आपल्यालाच सवव 

काही कळत आह,े अशा थाटातली. तेव्हा त्याांच्यापासनू चार हात लाांबच र्ी राहत होतो. र्ीनल ला एक रै्त्रीण भतथे 

याते्रत िेटली होती. ती या र्ांडळींच्या बऱ्यापैकी जवळची होती. त्याांच्याकडे राभहलेली होती. काही त्याांची िरूची 

ओळख होती. त्यार्ळेु आर्चा या लोकाांशी थोडाफार सांबांध येणे अपररहायव होतां. इथपयंत सगळां काही ठीकच होतां. 

नांतर असां कळलां की हा ग्रपु जवळजवळ प्रत्येक वर्षी या याते्रला जातो आह.े काही खास तकुडीर्ध्येच ही र्ांडळी 

जातात. त्याांना कैलाशजींच्या पायथ्याशी काही खास र्हूुताववरतीच जायचां असतां. यांिाची आर्ची तकुडी ही त्यासाठी 

त्याांना हवी होती, आभण म्हणनू बऱ्याच खटपटी लटपटी करून ते आर्च्या तकुडीत आलेले होते. त्याच्यातही काही 
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वावगां नव्हतां. यातला एक तरुण र्लुगा, आता र्लुगाच म्हणेन, कारण तो र्ाझ्यापेिा वीस एक वर्षांनी लहान होता, 
हा फारच भटभपकल भिल्ली वाला होता. त्याचां र्ाझां पटत नाही ह ेर्ाझ्या लगेचच लिात आलां होतां.  

र्ाझ्याकडे या यात्रेच्या पशैाची व्यवस्था बघण्याची, खभजनिाराची, व्यवस्था होती. िारचेन, जो कैलास 

पररक्रर्ा चाल ू होण्याच्या आिल्या भिवशीचा र्कु्कार् होता, या भठकाणी घोड्याांची व्यवस्था करण्यासाठी र्ला 

भतथल्या लोकल ऑभफसर्ध्ये जाऊन पैसे िणेे ही जबाबिारी होती. त्याप्रर्ाणे र्ी सगळ्या लोकाांना भवचारून, 

कोणाला पोनी हवी आह,े कोणाला पोटवर हवा आह,े याची सगळी यािी तयार करून, त्याप्रर्ाणे भकती पैसे होतील 

याचा व्यवभस्थत भहशोब लावनू तो घेऊन त्या ऑभफसर्ध्ये जायला भनघालो. तेव्हा हा र्ला म्हणाला, 'र्ी येऊ का 

बरोबर? कारण र्ी आधी तीन-चार वेळा इथे यात्रा केलेली आह'े. र्लाही इथे एका दृष्टीने बरच वाटलां, कोणीतरी 

र्ाभहतीचा र्ाणसू असणार ह ेथोडसां आश्वस्त करणारच होतां. पण त्या ऑभफसर्ध्ये गेल्यानांतर र्ाझ्या असां लिात आलां 

की हा आर्च्याबरोबर म्हणजे इतर याते्रकरूां कडून र्ी जे पैसे िते होतो, त्याांच्यापेिा वेगळी काहीतरी व्यवस्था 

स्वतःसाठी आभण त्याच्या या तीन-चार भर्त्राांसाठी करण्याचा प्रयत्न करत होता. आता त्यातही काही चकू नव्हतां, पण 

त्याला ते आम्ही िते असलेल्या पैशाांर्ध्येच ऍडजेस्ट करून हवां होतां! ते र्ात्र र्ला काही पटलां नाही, आभण 

त्याच्यावरती र्ी आिेप घेतला. त्यावरून तो भचडला. आम्ही जेव्हा ते पैसे िऊेन, आभण सवव व्यवहार पणूव करून परत 
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एकिा त्या कॅम्पवर आलो, तेव्हा र्ीनलला, भतच्या र्ैभत्रणीला, त्याच्या भर्त्राांच्या ह ेलिात आलां की, आम्ही 

एकरे्काांशी फारशा बोलण्याच्या र्नभस्थतीत नाही.  

र्ीनलला अथावतच वाईट वाटलां. 'त ूका इतका भचडतो आहसे? त ूइतका का रागवतोयस?', असां काळजीने 

भतने र्ला भवचारलां, पण लवकर शाांत होण्याच्या र्नभस्थतीत र्ी नव्हतो ह ेर्ात्र खरां. याची थोडी सांगती नांतर लागली. 

भवरळ हवार्ानार्ध्ये जे काही शारीररक पररणार् होतात त्याबरोबरच भचडभचडेपणा वाढणां हा एक आपल्या नकळत 

होणारा र्ानभसक पररणार् होतो. किाभचत र्ला खरोखरच आलेला राग, आभण ही पररभस्थती याच्यार्ळेु र्ी किाभचत 

इतका जास्त भचडलो होतो. पण एकां िरीतच ते वागणां र्ला आवडलां नव्हतां ह ेर्ात्र नक्कीच. 
-o-o-o-o  
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लीपलुेख पास पयंत जोपयंत आम्ही िारतीय हद्दीत होतो तोपयंत असलेले आर्चे पोटवसव ह ेिारतीय होते, जे 

भहांिीत बोल ूशकत होते. ह ेसगळे खपू तरुण होते. र्लुांच असतील. त्याांच्याशी आम्ही व्यवभस्थत सांवाि साध ूशकत 

होतो, कधी त्याांनी उनाडटप्पपूणा केला तर जरा र्ोठ्या आवाजात त्याांच्याशी बोलनू त्याांना सरळ करू शकत होतो. 

चीनर्ध्ये र्ात्र पररभस्थती उलटी होती. भतथले पोटवसव अथावतच सगळे चायनीज होते. त्याांच्याशी बोलणां ह ेखपू कठीण 

कार् होतां. केवळ या पोटवसवना आपल्यासारख्या याते्रकरूां ची खपू सवय होती, त्यार्ळेुच अत्यांत याांभत्रकपणे ते ती कार्ां 

करू शकत होते. 
बहुताांश वेळेला या याते्रर्ध्ये सकाळचा र्कु्कार् खपू 

लवकर हलतो. साधारणपणे सकाळी चार-पाच या सरु्ारास. कैलास 

पववताच्या पररक्रर्ा र्ागाववरती र्ात्र हा र्कु्कार् खरोखरच सकाळी 

चार वाजताच हलवावा लागायचा. हवार्ान कधी बिलेल, कसां 

बिलेल, याची काहीच शाश्वती नसायची. तेव्हा जर हवा ठीक 

असेल तर भनघा, हा साधा सोपा र्ांत्र भतथां पाळला जातो. अथावत 

तीन भिवसाांचाच प्रश्न होता जास्त काही नाही. शेवटचा र्कु्कार् 

आभण बस भजथे येऊन आम्हाला पढेु नेणार होती त्यात खपू थोडां 
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अांतर होतां. जेर्तेर् आठ भकलोर्ीटर. रस्ताही बऱ्यापैकी सरळच होता. पण आम्ही पोनी केलेली होती. झालां असां की 

सकाळी जेव्हा आम्ही भनघालो, तेव्हा र्ाझा जो पोनीवाला होता तो व्यवभस्थत वेळेवर आला. तो थोडासा घाई करू 

लागला, की आपण भनघयूा. त्याला पढुच्या बॅचसाठी त्याचा घोडा घेऊन जायचां होतां. र्ाझ्याही फार लिात आलां 

नाही. ती र्ाझी र्ोठी चकू होती, आभण आम्ही भनघालो. र्ीनलचा पोनीवाला शेवटपयंत आलाच नाही. भतने र्ात्र ‘र्ी 

पोनीभशवाय येणार नाही’, हा अत्यांत योग्य हट्ट धरला. आर्च्या याते्रबरोबर एक चायनीज बाई होती. जी यात्रेची 

भचनर्धली व्यवस्था बघत होती. र्ीनलने भतला एक वेगळी पोनी करायला लावली, आभण ती त्या र्कु्कार्ावरती 

आली. या सगळ्या गोंधळात भतला एक अधाव पाऊण तास उशीर झाला होता. ती साहभजकच र्ाझ्यावरती खपू भचडली 

होती. भतचा पोनीवाला असा िाांडी र्ारून पळून जाईल, ही शक्यता र्ाझ्या लिातच आली नाही.  
पण तो र्दु्दा नाही. र्ीनल सारखीच पररभस्थती आणखीन एका आर्च्या सहयाते्रकरूची पण झालेली होती. 

त्याचा पोनीवाला शेवटपयंत बहुिा आलाच नव्हता. पण वर साांभगतल्याप्रर्ाणे अांतर जेर्तेर् सात आठ भकलोर्ीटर 

होतां, फारसां उांच सखलही नव्हतां. र्ी तर सरुुवात केल्यानांतर पोनी लगेचच सोडून िऊेन चालतच आलो. तसांच 

त्यालाही यावां लागलां होतां. पण र्ी र्ाझ्या र्जीने आलो होतो, त्याला नाईलाजाने यावां लागलां होतां. जेव्हा बस 

सटुायची वेळ आली तेव्हा तो अगिी बसच्या पढेु जाऊन झोपला. र्ला र्ाझे पैसे परत हवेत असां र्ाग ूलागला. बराच 
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तर्ाशा झाला. र्ग आम्ही काही लोकाांनी त्याची सर्जतू काढली, िािापतुा करून त्याला बस र्ध्ये बसवलां, आभण 

आर्चा प्रवास पढेु चाल ूझाला. भवरळ हवार्ानात राग लवकर येतो, त्याचांही बहुधा तेच झालेलां होतां.  
-o-o-o-o-o 

या र्ाझ्या भर्त्राची आणखीन एक वेगळीच कथा झाली. याला गटुखा खाण्याची खपू सवय होती. यात्रा सरुू 

होऊन िोन भिवस झाले असतील, आम्ही चालत एका कॅम्पवर सांध्याकाळी पोहोचलो होतो. तेव्हा असा एक भवर्षय 

भनघाला की यात्रा केल्यानांतर काहीतरी आपल्याला भप्रय असलेलां, सवय म्हणा भकां वा गोष्ट म्हणा ही सोडून द्यायची 

असत,े तर तसां कोण काय करणार? याने र्ोठ्या बढाईने साांभगतलां, की र्ला गटुखा खाण्याची सवय आह,े ती र्ी 

सोडून िईेन. ह ेऐकल्यानांतर तो पांजाबी, जयाच्याशी नांतर र्ाझां िाांडण झालां, तो उठला. ताडताड याच्या खोलीर्ध्ये 

गेला, याचा असलेला गटुख्याचा सगळा साठा तो घेऊन आला, आभण त्याच्या सर्ोरच तो फाडून र्ातीत भर्सळून 

त्याने तो नष्ट करून टाकला! आता जयाला वर्षावनवुर्षव तांबाख ूखाण्याची ही अशी सवय असते, त्याच्यासाठी अचानक 

तांबाख ूबांि होणां हा र्ोठाच त्रास असतो. तो फक्त र्ानभसक नव्हता, तर तो शारीररक सदु्धा होता. किाभचत त्याने ही 

जी पढुां नाटक केली त्याच्यार्ागे हहेी एक कारण अस ूशकेल!  
-o-o-o-o-o 
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वर डेराफूकहुन भिसणाऱ्या श्री कैलाशजींच्या िशवनाबद्दल भलभहले आह.े त्या कॅम्पवर र्ागच्या बाजलूा श्री 

कैलाश तर सर्ोरच्या िरीत िरुवर एक िव्य भतबेटी लार्ाांचा र्ठ आह.े लाांबनूही तो बराच र्ोठा आभण म्हणनू र्हत्वाचा 

असणार ह ेसर्जत होते. इतका सुांिर आभण र्न प्रसन्न करणारा िखेावा. पण या र्कु्कार्ावर याते्रकरुां साठी सांडासाची 

सोय नाही! भकां वा तयार होत होती. म्हणजे प्रातभववधीसाठी उघड्यावर. बरां कैलास पववत इतका इथे झाकोळून असतो 

की त्यापासनू लपनू हा कायवक्रर् उरकणे अशक्यच. अगिीच लाभजरवाणा प्रकार.  
 -o-o-o-o 

कुठल्यातरी एका कॅम्पवरची गोष्ट. सांध्याकाळची वेळ होती. िारार्ध्ये काहीतरी गडबड भिसली, म्हणनू 

बघायला गेलो तर एक जवळच्या गावातला एक वदृ्ध, काहीतरी भवकायला घेऊन आला होता. आता या िगुवर् भठकाणी 

हा र्ाणसू काय भवकतो आह,े म्हणनू बभघतलां तर त्याच्या हातात काही तपकीरी रांगाचे अभतशय पातळ असे कागि 

भिसले. चौकशी केली तेव्हा कळलां की ते िजूवपत्र होतां. जे फक्त कथा कािांबऱ्याांर्ध्येच ऐकलेलां, ते असां अचानक 

सर्ोर आललेां होतां. र्ग त्याने साांभगतली ती भकां र्त िऊेन ते भवकत घेतलां. अजनूही ते घरी कुठेतरी पडलेलां आह.े 

अथावत त्याच्यावरती काही कार् करण्यासाठी लागणारी कला कोणाकडे तरी असेल अशाच्या शोधात आता आम्ही 

आहोत. 

-०-०-० 
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आर्च्या त्या भिल्लीच्या ग्रपु र्ध्ये साधारणपणे पन्नास एक जण आम्ही होतो. आता या सगळ्याांची कां पल्सरी 

वैद्यकीय चाचणी आय टी बी पी चे डॉक्टसव भिल्लीत करतात. तसे सगळ्याांनीच आपापल्या वैद्यकीय चाचण्याांचे ररपोटव 

या यात्रेच्या एप्लीकेशन बरोबर पाठवले होते, पण िशे आपला आह,े त्याच्यार्ळेु या चाचण्याांवरती भकती भवश्वास 

ठेवायचा आह ेह ेसरकारलाही चाांगलांच र्ाभहती आह.े त्यार्ळेु भिल्लीत परत एकिा वेगळीच वैद्यकीय चाचणी होते. 

यात जर तमु्ही उत्तीणव झाला तरच पढुचे पैसे िरायचे. त्यासाठी र्ग भिल्लीत आल्यानांतर तरु्च्या वैद्यकीय चाचण्या 

होतात. त्याच्या िसुऱ्या भिवशी आयटीबीपी च्या सेंटर र्ध्ये जाऊन भतथले डॉक्टर ररपोटव बघनू त्याांचा भनणवय ितेात. 

अथावतच आता जेव्हा पन्नास लोकाांच्या चाचण्या करायच्या असतात, आभण त्याांचे ररपोटव बघायचे, तर 

त्याला वेळ लागतोच. र्ग अगिी तीन भकां वा चार डॉक्टराांची वगेवेगळी पॅनल्स जरी असली, तरीही साधारणपणे या 

प्रभक्रयेला िोन अडीच तास तर नक्कीच लागतात. एवढ्या वेळात के एर् व्ही एन ची लोकां  सवव याते्रकरूां ना एका र्ोठ्या 

हॉलर्ध्ये एकत्र करतात, आभण भतथे तमु्ही उत्तीणव होणारच आहात असां सर्जत, याते्रच्या इतर तयारीची सरुुवात 

करतात. यातली सगळ्यात र्हत्त्वाची म्हणजे वेगवेगळ्या कभर्ट्या स्थापन करणे! 
कल्पना अशी की यात्रेची सगळी व्यवस्था ही यात्रेकरूनीच पहावी. र्ग त्यासाठी तीन-चार वेगवेगळ्या 

कभर्ट्या स्थापन होतात. एक उिाहरणाथव, सगळी सार्ानाची जबाबिारी घेते. िसुरी कभर्टी राहण्याच्या वेगवेगळ्या 

व्यवस्थेची घेते. भतसरी कभर्टी ही पैशाांची व्यवस्था बघते. चौथी खाण्याची वगैरे. जसां र्ाझ्या ह ेलिात आलां की इथे 
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कभर्टी वगैरे असे प्रकार चाल ूहोताहते, तसा र्ी त्या र्ोठ्या हॉलर्ध्ये शक्य भततक्या लपनू बसण्याचा प्रयत्न केला. 

कारण र्ला या यात्रेर्ध्ये फक्त एक 

याते्रकरू म्हणनूच सार्ील व्हायचां 

होतां, र्ला इतर कसलीच 

जबाबिारी नको होती. पण 

एकां िरीतच शहरी भिसणां, आभण 

त्याहूनही वाईट म्हणजे त्याच्या 

आधीच्या िोन भिवसात पढेु पढेु 

करून चार लोकाांशी गप्पा र्ारून 

त्याांची र्ाभहती काढून, आपली 

र्ाभहती त्याांना िते ओळखी करायचा 

प्रयत्न केलेला असल्यार्ळेु, जेव्हा पैशाांच्या कभर्टीचा भवर्षय भनघाला तेव्हा आपोआपच कोणीतरी र्ाझां नाव सचुवलां. 

'अरे कहा गये, कहा गय'े, असे म्हणत र्ी, नको नको म्हणत असताना सदु्धा, र्ाझां नाव त्याच्यात अडकवलां गेलांच! 

र्ाझ्यासारखीच र्ीनलही चीन र्धल्या खाण्याच्या कभर्टीर्ध्ये ओढली गेललेी होती. भतचीही फारशी इच्छा नसावी, 
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पण भतचाही नाईलाजच होता. पण आम्हीही असा भवचार केला, की या भनभर्त्ताने याते्रला आलेल्या इतर चार लोकाांशी 

सांपकव  होईल, आभण अगिीच आम्ही एकटे पडणार नाही. 

र्ला ह ेर्नापासनू नको होतां. पण शेवटी जबाबिारी अांगावर आली, की ती व्यवभस्थतपणेच पार पाडायची हा 

स्विाव. पैशाांची व्यवस्था पाहणारी कभर्टीत तीन-चार जण आम्ही होतो. आम्ही िेटून एकां िरीत खचावचा अांिाज 

घेतला, प्रत्येकाकडून भकती पैसे गोळा करायचे, कसे गोळा करायचे, ते ठरवलां. नेहर्ीप्रर्ाणे खदु्द पैसे साांिाळायची 

जबाबिारी र्ाझ्याकडेच आली! म्हणजे पैसे चीनर्ध्ये िईेपयंत, साधारणपणे एक अडीच तीन लाख रुपये, काही 

चायनीज यवुान, आभण काही हजार डॉलसव र्ाझ्याकडच्या बॅगर्ध्ये घेऊन वावरत होतो. त्याचा आता प्रत्येक भठकाणी 

भहशोब ठेवणां आलां. बऱ्याच कॅम्पस वरती भनघताना, जरी आवश्यकता नसली, तरी सदु्धा भतथल्या नोकराांना काही 

हजार िीड हजार रुपये याते्रकरूतफे त्याांनी केलेल्या कार्ाचां बिीस म्हणनू ितेात. एक साधारणपणे तशी पद्धत आह.े 

र्ग ते पैसे िणेां आलां, त्याचा भहशोब ठेवणां आलां. चीनर्ध्ये असताना आम्हाला जे जेवणाचे सार्ान घ्यायचां होतां, 

त्याची काही व्यवस्था जरी सरकारने केली असली, तरी ती अपरुी होती. र्ग त्याच्यासाठी बरांच सार्ान भवकत घेणे, 
त्याच्यासाठी चे पैसे िणेे इत्यािी ते आलां. ह ेअसे सगळे उद्योग होते.  

आर्च्या फायनान्स कभर्टीचे कार् तसां सोपां होतां. पैसे गोळा करायचे होते. फक्त ते तीन वेगवेगळ्या चलनाांर्ध्ये 

होते. रुपये डॉलसव आभण यवुान. पण ते तसे केले आभण र्ग त्याचा भहशोब ठेवायचा. स्वयांपाक कभर्टीने चीनर्ध्ये 
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लागतील म्हणनू काही गोष्टी भवकत घेतल्या. पण त्यातल्या काही 

अभतउत्साही लोकाांनी साांभगतलां, की धारचलुार्ध्ये बटाटे भर्ळत 

नाहीत, तेव्हा ते आपण इथे भिल्लीतच घेऊ. र्ग बटाट्याची र्ोठी 

ठोक खरेिी त्याांनी भिल्लीतच केली. धारचलुा, जे िोन भिवसाांच्या बस 

प्रवासानांतर येतां, भतथे जाईपयंत त्या गोणीतनू अत्यांत घाणेरडा वास 

यायला सरुुवात झाली. कारण त्या बटाट्याांर्धले काही बहुिा सडके 

असावेत, आभण त्याांनी इतर अख्खी गोणी सडवलेली होती. ते 

सगळेच सगळे बटाटे आम्हाला फेकून द्यायला लागले, आभण परत 

नव्याने भवकत घ्यावे लागले. ह े असले अत्यांत स्टॅ ांडडव गोंधळ, जे 

र्खु्यत्वे करून चार डोकी एकत्र येऊन एक कार् करायला लागली की 

होतात, तसे चाल ूहोते. 

आर्चां एक र्ोठां कार् चीनर्ध्ये असताना, जयाांना पोनी भकां वा 

पोटवसव हवे होते, त्याांच्यासाठीचे वेगळे यवुान गोळा करून ते एकभत्रतपणे भतथल्या कां त्राटिाराला िणेां ह ेहोतां. जे सदु्धा 

बऱ्यापैकी सरुळीतपणे पार पडलां. फारसा काही त्यात गोंधळ झाला नाही. सगळ्यात र्हत्त्वाचा गोंधळ हा र्ीनलच्या 
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कभर्टीला चीनर्ध्ये आला. या याते्रची गांर्त अशी असत,े की तमु्ही जोपयंत िारतात आहात तोपयंत िारतीय सरकार 

आभण के एर् वाय, िोघां भर्ळून याते्रकरूां ची व्यवस्था छानच भकां बहुना लाडकोडातच करतात. पण चीनर्ध्ये गेल्यानांतर 

हा प्रकार नाही. तर भतथे प्रत्येक नवीन बचॅ आली, की त्याच्यासाठी भतथल्या स्वयांपाक्याांची एक टोळी (त्याला टोळीच 

म्हणावां लागेल! असाच अनिुव आम्हाला नांतर आला), भतथे असते. र्ग त्याांच्याबरोबर त्या पढुच्या चार-पाच 

भिवसाांचा रे्न ूठरवणे, त्याच्यानांतर त्याांच्याकडून सार्ानाची यािी घेऊन ती भवकत आणणे, जी भतथल्या लोकल 

बाजारातनू भवकत घ्यावी लागते, आभण सगळ्यात र्हत्त्वाचां म्हणजे त्याांच्याबरोबर त्या सगळ्या कार्ाचा र्ोबिला 

ठरवणे, ह ेअसतां.  
आता चीनर्ध्ये िारे्षचा प्रश्न! ह े कार्गारही काही भचनी नव्हते. ते िारतीयच होते. पण तात्परुते िोन-तीन 

र्भहन्यासाठी भतथे जाऊन राभहलेले. त्याांना कोणीच competition नाही. त्यार्ळेु ते अव्वाच्या सव्वा िार् र्ागनू 

आर्ची अडवणकू करण्याचा प्रयत्न करत होते. अथावत ह ेआम्हाला आधीच्या अनिुवी र्ांडळींनी साांभगतलेलां होतां, 

तरीसदु्धा प्रत्यिात भतथे खपूच र्ारार्ाऱ्या करून तो िर आम्हाला ठरवावा लागला. र्ग त्याांना काही पैसे िऊेन, 

त्याांच्याकडून ते सार्ान आणनू घेणे, ते बरोबर आह ेकी नाही, का त्याच्यात त्याांनी का गोंधळ केला, ह ेबघणे - 

इत्यािी कार्ां त्या स्वयांपाकवाल्या कभर्टीला, पयावयाने र्ीनलच्या कभर्टीला बघावां लागलां. भतथे नेहर्ीप्रर्ाणे 'र्ला 
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कभर्टीत यायचांय, र्ला कभर्टीत यायचां', म्हणत आलेले, पण प्रत्यिात कार् करण्याची वेळ आली की पळून 

जाणारे नग िेटलेच. त्यार्ळेु र्ीनल आभण भतच्याबरोबर एकिोघीजणी जेवढ्या उरल्या त्याांच्यावरच या सगळ्या 

कार्ाची जबाबिारी बहुताांश घेऊन पडली. सगळा कायवक्रर् सांपवनू आम्ही परत जेव्हा टाकलाकोटला आलो आभण 

भतथनू आता िसुऱ्या भिवशी परत िारतात यायला भनघणार, त्या भिवशी फायनल भहशोब करण्यासाठी या स्वयांपाक्याांनी 

आम्हाला परत एकिा अडवलांच. एक जोरिार शाभब्िक लठ्ठालठ्ठी होऊन तो भहशोब चकुवावा लागला. याते्रतला तो 

एक भवसरण्याजोगा अनिुव होता. 
-o-o-o-o 

परतीच्या र्ागाववर बधुीवरून भनघाल्यावर सार्ाभयक खचावतले बहुताांश पैसे सांपलेले होते. िारतात परत 

आल्यानांतर परत एकिा के एर् वाय न ेआर्च्या जेवणाखाण्याची व्यवस्था केलेली असल्यार्ळेु भतथां काही पैसे िणे्याचा 

प्रश्न नव्हता. तेव्हा धारचलुा, भजथनू आम्ही बस घेऊन भिल्लीला जाणार होतो, त्याच्या आिल्या र्कु्कार्ी, र्ी 

आर्चे लायजन ऑभफसर याांच्याकडे गेलो, आभण त्याांना साांभगतलां की, आता आम्ही भहशोब करून प्रत्येकाचे जेवढे 

काही पैसे उरलेले आहते, प्रत्येकाला काही थोडेफार येणां अपेभित होतां, ते आता िऊेन टाकतो, आभण या 

जबाबिारीतनू र्कु्त होतो. त्याचा त्याांना त्याचा भवरोध होता. त्याांचां असां म्हणणां होतां, की आपण भिल्लीला जाईपयंत 

थाांबावां. आम्ही म्हणत होतो की, एकिा भिल्लीला पोहोचलो की प्रत्येक जण आपापल्या घरी जाण्याच्या परतीच्या 
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प्रवासाच्या घाईत असणार, तेव्हा ह ेकरणां शक्य नाही. त्याांच्याशी थोडा वेळ वाि घातल्यानांतर, र्ी शाांतपणे भतथनू 

भनघालो आभण त्याांच्या काही लिात येण्याच्या आधीच, रात्रीच्या वेळेला सवव यात्रेकरू जेवण करून बसलेल े

असताना, र्ी सगळा भहशोब र्ाांडून िाखवला. जाहीर करून टाकलां, की प्रत्येकाला इतके इतके पैसे येणां बाकी आह.े 

ते कसे वाटणार, याची पण योजना साांगनू टाकली. अथावतच त्या लायजन ऑभफसरना ते आवडलां नाही. त्याांनी 

बऱ्यापैकी बडबड केली, पण त्याच्याकडे सोयीस्कर िलुवि करत र्ी र्ाझां कार् चालचू ठेवलां! हा एकां िरीतच अत्यांत 

ऍडभर्भनस्टे्रभटव्ह असा अनिुव होता. र्ी बऱ्याच वेळेला र्ाझ्या व्यावसाभयक जीवनात केलेला होता, आभण त्यार्ळेु 

र्ला तो परत एकिा इथे करायचा नव्हता. पण तरीसदु्धा तो करावा लागला. 
-o-o-o-o 

या याते्रला प्रत्येक बॅचला एक सरकारी अभधकारी हा लायजन ऑभफसर म्हणनू नेर्ला जातो. एका र्ाणसाला 

फक्त एकिाच ही सांधी भर्ळते. आता या व्यक्तीला ही यात्रा पैसे न ितेा करता येते का नाही ह ेर्ला र्ाभहती नाही, पण 

याांच्याकडे सबांध याते्रच्या या तकुडीच्या नेततृ्वाची जबाबिारी असते. म्हणजे त्याांच्याकडे सवव याते्रकरूां चा कॉर्न 

भव्हसा असतो. त्याांच्याकडे भडप्लोरॅ्भटक पासपोटव असतो. कुठल्याही भचनी अथवा िारतीय अभधकाऱ्याांशी बोलण्याचे 

त्याांना अभधकार असतात. एकां िरीतच ह े कार् ह े थोडांसां र्हत्त्वाचां असतां, आभण त्यार्ळेु प्रभतिेचां सर्जलां जातां. 

आर्च्या बॅचचे जे लायजन ऑभफसर होते ते नक्कीच या सवव पात्रतेत बसत होते, पण प्रत्यिात र्ात्र आपण म्हणजे 
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कोणीतरी या सवव तकुडीचे जर्ीनिार, असाच त्याांचा अभविावव होता. 'र्ला स्पेशल ट्रीटर्ेंट द्या', असा एक अदृश्य 

बोडव त्याांच्या गळ्यात कायर् असे. एकां िरीतच एखािां नेततृ्व कसां नसावां, याचां ते एक चालतां बोलतां उिाहरण होते. 

फारसां त्याबद्दल न बोलललेां बरां. 
-o-o-o-o 

या याते्रचां फभलत काय, असा भवचार जेव्हा र्ी करतो, तेव्हा असां लिात येतां, की तीन आठवड्याांची सटु्टी, 

तीन लाख रुपये खचव, यापेिाही भर्ळालेले खपू नवीन भर्त्र, भहर्ालयाच्या उत्तुांग िरी भशखराांच्या अगिी जवळून 

जाण्याची भर्ळालेली सांधी, श्री कैलाशजींचां ते प्रथर् िशवन, र्ानसरोवरातील स्नान, असां बरांच काही आम्हाला या 

यात्रेने भिले. यापवूी असे भहर्ालयातले टे्रक कधी केले नव्हते, पण ते आता जर्तील अशी एक खात्री सदु्धा या याते्रने 

भिली. िारतीय र्नार्ध्ये श्रद्धा ही कीती पराकोटीची अस ूशकते, याचां अत्यांत जवळून आभण वेगवेगळ्या रूपातील 

िशवन आम्हाला या भट्रपर्ध्ये झालां. अगिी 'तमु्ही याते्रला चालला आहात', एवढां कारण ह ेखपू लोकाांसाठी आर्च्या 

पढेु नतर्स्तक व्हायला परेुसां होतां. आम्हालाही ह ेसर्जत होतां, की तो नर्स्कार आम्हाला नसनू, आम्ही जया भठकाणी 

भनघालो आहोत, त्या कैलास पववतासाठी आभण र्ानसरोवरासाठी आह.े आम्ही केवळ एक र्ाध्यर् आहोत.  
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अगिी काही नाही, तरी या यात्रेने आर्चा नर्विा पररक्रर्ा करण्याचा भनधावर र्ात्र पक्का केला ह ेअगिी नक्की! 

या याते्रर्ळेु आम्हाला तो र्ोठा प्रवास करण्याचा धीर आला. आम्हाला ते जरे्ल असा भवश्वासही र्नात त्याने जागतृ 

केला. याते्रर्ध्ये असताना कसां वागायला हवां याची चणुकू, याचे धडे, आम्हाला या याते्रतनू भर्ळाले.  

याते्रसाठी जसां बोलावणां यावां लागतां, तसांच एखािी योग्य बॅच भर्ळणां ह ेसदु्धा नभशबातच असावां लागतां! 

आर्चां िाग्य थोर की, आर्च्या लग्नाच्या पांचवीसव्या वाढभिवशी आम्ही र्ानसरोवर तीरावर होतो आभण आम्हाला 

कैलाशजींचां प्रथर् िशवन घडलां! पांचवीस वर्षांपवूी कायावलयातल्या गोंधळात उिे असताना, याची नक्कीच कल्पना 

नव्हती. पांचवीस वर्षावतल्या चढउतारानांतर र्ानसरोवरावर बसनू शाांतपणे त्या अथाांग जलसागराकडे बघताना एक 

अनभन्वत शाांतता र्नात होती. आपल्यासारख्या सार्ान्य र्ाणसाांनी याते्रचे फभलत, फभलत म्हणजे अजनू काय अपेभित 

करायचां?  
जय िोलेनाथ! ॐ नर्ः भशवाय! 
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कैलास पववत - भवभवध रूपे 
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रािस तळां - भवभवध रूपे 
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र्ानसरोवर - भवभवध रूपे 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FOR KMY-2012 
Q.1.  Why are applicants required to submit medical test results with their application forms when only 

the reports and results of medical examinations, subsequently conducted on selected yatris at the Delhi 

Heart and Lung Institute and the ITBP Base Hospital in Delhi in May 2012 onwards, will be considered 

valid? Which are these interim medical tests and where should applicants get medically examined to 

obtain such initial medical test reports/results to be submitted with the application forms?  

Ans.  Given the extremely arduous nature of the Yatra, only those who are physically fit and healthy 

should apply for selection. In order to prejudge his/her fitness for the Yatra, an applicant is advised to 

undergo the following medical tests at any competent health centre(s) of choice, and submit medical 

results with his/her application: (i) TMT (Tread Mill Stress Test), (ii) Blood Pressure, and (iii) Blood Sugar 

levels for both Fasting and Non-Fasting conditions.  

However, the selected applicants will be required to undergo and qualify comprehensive medical 

examinations, conducted at the Delhi Heart and Lung Institute and the ITBP Base Hospital in New Delhi in 

May 2012 onwards, before they are allowed to undertake the Yatra proper.  

Q.2  Are foreigners with PIO/OCI status eligible to undertake the Kailash Manasarovar Yatra-2012?  

Ans.  An Indian citizen, holding a valid Indian passport and aged at least 18 years and below 70 years as 

on 01.01.2012, is eligible to apply for the Yatra. Those who hold foreign nationalities are not eligible. 

PIO/OCI card holders are, thus, ineligible.  



 

117 

Q.3  Similar yatras are conducted by other private agencies, which complete in only 14 days. What is the 

difference between the one conducted by the Government of India and those conducted by private 

agencies?  

Ans.  The Kailash Manasarovar Yatra, conducted by the Government of India, has a specific surface route 

that starts and ends in New Delhi and takes about 27 days to cover the whole Yatra proper. It involves 

trekking at high altitudes of up to 19,500 feet, under inhospitable conditions, including extreme cold and 

rugged terrain, and may prove hazardous for those who are not physically fit and medically healthy. The 

Yatra affords to its yatris sufficient period of time to gradually acclimatize to withstand the inhospitable 

conditions en route, as hasty ascent to high altitudes may cause severe high altitude sicknesses, which can 

prove life threatening. In addition, the Yatra requires 3-4 days to be spent in New Delhi for completing 

various formalities.  

Also, yatris traverse through numerous touristic and religious places known for picturesque, scenic and the 

mesmerizing beauty all over the world at affordable costs. Offering splendid views of mountain peaks and 

famed flora of Kumaon region of Uttrakhand, the route boasts of unspoilt and thrilling nature, religious 

value, cultural significance, and physical beauty. 

Q.4 Is there any subsidy given to Kailash Manasarovar Pilgrims? 

Ans. No. A few of our States – including Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh and 

Uttarakhand – of their own, directly provide varied sums of money to their residents to cover a part of 

their Yatra expenses of about Rs.1,50,000/-. Ministry of External Affairs, besides supporting some of the 
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arrangements, pays a limited amount of money per yatri to KMVN, which provides logistical support to 

yatris in India. For estimated expenditure per yatri, please visit: 

http://kmy-2012.webstarts.com/fees_and_expenditure.html 

Q.5 If the spouse has also filled the form, he/she will directly be selected if the other member is 

selected through the computerized draw of lots. If one of the members fails in the medical examination at 

Gunji, will both be disallowed to go further or the one who fails? 

Ans. The yatri who fails the medical examination at Gunji will be disallowed to proceed further. 

Q.6 I was Liaison Officer to the Yatra-1999. Can I again become a part of the Yatra as LO or yatri? 

Ans. No. A person who has gone on the Yatra as Liaison Officer or as a yatri in any year prior to this year 

will not be considered for selection. 

Q.7 Are officers posted in Indian Missions abroad eligible to be appointed as Liaison Officers? If an 

officer were to move abroad after selection as LO, will he/she still be eligible to officiate as LO? 

Ans. There is nothing on record to prohibit the members of the Indian Missions/Posts abroad from being 

appointed as LOs. EA Division would require administrative sanction before an officer is considered for an 

interview for selection as LO. 

In the eventuality of moving abroad on a foreign assignment after selection as LO, the selected LO will 

need additional clearance from HOM and Ministry before performing his/her duty as LO. 

The Yatra proper requires 27 days to complete. In addition, 3-4 days are required to be spent in Delhi to 

complete various formalities - medical examinations, Chinese visa, etc. 
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Q.8 Are the food and accommodation arrangements made during the Yatra? What is the estimated 

expenditure per yatri? 

Ans. 

On the Indian side of the Yatra, KMVN makes the transport, logistical and food arrangements. In Tibet, the 

Chinese authorities provide transport and logistical support. For estimated expenditure details on 

transport, food and accommodation, please visit: http://kmy-2012.webstarts.com/uploads/KMY-Expn-

Yatri-LO.pdf. The entire Indian sector is covered in the cost shown in the chart for food and 

accommodation. 

Q.9 If the Body Mass Index (BMI) of a person is over 27, will he/she be rejected in medical test? 

Ans. 

Fitness for the Yatra depends on many other factors of one’s health. If a person is otherwise found fit and 

healthy after comprehensive medical examinations, doctors should not be much rigid about his/her BMI. 

Nevertheless, one should try, in the meanwhile, to bring down the BMI level to 27 or less to add to one’s 

overall fitness. 

Q.10 Is Mount Kailash Parikrama the only form of trekking involved in the Yatra? Or, is there any 

additional trekking involved during the entire Yatra? 

Ans. There is a trekking of about 200 km during the whole Kailash Manasarovar Yatra. For details, please 

visit: http://kmy-2012.webstarts.com/uploads/KMY_2012-Itinerary.pdf 

Q.11 Why are yatris required to undergo and qualify detailed medical examinations at the Delhi Heart 

and Lung Institute and the ITBP Base Hospital? 
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Ans. Yatris are required to trek through high altitude areas. In such places, the atmospheric air is under 

low pressure and people suffer due to effect of Hypoxia (low level of oxygen). In the rarefied atmospheric 

conditions, a yatri may develop diseases like pulmonary edema/cerebral edema and acute mountain 

sickness, etc. Individuals who are suffering from coronary artery diseases, various lung diseases like 

bronchial asthma, hypertension and diabetes, may collapse and die. As such, yatris are screened 

thoroughly before they are inducted into high altitudes. 

Q.12 Will the medical examinations, conducted at the Delhi Heart and Lung Institute and the ITBP Base 

Hospital, guarantee that yatris will not suffer from pulmonary oedema, etc? 

Ans. No. Any of the yatris may still become a victim of high altitude diseases. 

Q.13 Is there any age factor for yatris? 

Ans. It is recommended that no one should be inducted into high altitudes after the age of 70 years, as 

one cannot generally acclimatise properly and cope with the stress at such advanced age. It is also 

observed that some young persons in age group of 19-30 years are more prone to high altitude diseases 

than persons in older age groups. 

Q.14 Why are younger persons more prone to HAPE? 

Ans. Exact cause is not known. It is believed that younger persons are less inclined to respect the rules of 

acclimatization due to a false sense of bravado. 

Q.15 If a yatri has been to high altitude previously and had an uneventful stay there, does he still need to 

undergo the prescribed medical examinations? 
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Ans. That is all the more reason for the detailed medical examinations, as it is seen that persons who are 

inducted second or third time are more prone to high altitude diseases than the first timers. 

Q.16 How can one become a fit yatri? 

Ans. A yatri should be free from all major ailments like heart diseases, asthma, epilepsy, diabetes, 

hypertension, menstrual disorders, cancers, etc. Yatris are advised to bring their weight to average 

standards, exercise regularly, do breathing exercises, and quit tobacco, alcohol, etc. A doctor may be 

consulted to rule out any major ailments that may render one unfit for the Yatra. 

Q.17 Are the medical examinations carried out at the Delhi Heart and Lung Institute and the ITBP Base 

Hospital in New Delhi, the only medical examinations that the yatris have to undergo and qualify? 

Ans. No. Yatris are put to another medical test at Gunji, which is located at an altitude of 3,220 metres, 

to assess body reaction to high altitude. Only those yatris who are found fit there, are allowed to proceed 

further. Also, to prejudge their fitness for the Yatra, applicants are required to undergo tests for Tread Mill 

Stress Test, Blood Pressure and Blood Sugar for Fasting and Non-Fasting conditions at competent health 

centres of their choice and submit these medical test results with their application forms for the Yatra. 

Q.18 What happens if a yatri falls sick en route? 

Ans. If a yatri suffers from minor ailments, there are medical and paramedical staffs on the Indian side to 

provide relief. ITBP is well-equipped and has HAPO bags where inside pressure can be equal or more than 

sea level. But should a yatri suffer from any major health problem, he/she may need to be evacuated to a 

hospital by helicopter at his/her own cost. However, due to administrative procedure involving the Chinese 

side and due to difficult climatic and geographical conditions, such evacuation from the Chinese side may 
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take time – at least 48 hours. Therefore, yatris should ensure that they are truly confident of their health 

and physical fitness before they undertake this Yatra. 

Q.19 Should yatris carry the prescribed medicines, which they have been taking regularly on the advice 

of their doctors? 

Ans. Yes. Yatris are advised to take sufficient stock of their medicines to last the entire duration of the 

Yatra. They may discuss this matter with the ITBP doctors also. 

Q.20 Do yatris need to pay for the medical tests at the ITBP Base Hospital in New Delhi and at Gunji? 

Ans. No. As a courtesy, ITBP administers these tests entirely free of charge. 

Q.21 Why does Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited (KMVN) charge non-refundable amount of 

Rs.5,000/- from yatris? 

Ans. KMVN provides logistical support to yatris on the Indian side of the Yatra. They make arrangements 

for food, shelter, security, medical attendance, transportation, guide, porters, etc, well in advance at a 

cost.. As a result, even if one does not perform the Yatra eventually, the expenditure cannot be 

reimbursed. 

Q.22 Why are the medical reports by other Government and Private hospitals not accepted to qualify for 

the Yatra? 

Ans. The Kailash Manasarovar Yatra is very arduous and physically challenging Yatra. Yatris have to pass 

through areas which are as high as 19,500 feet in altitude under inhospitable conditions. There is a danger 

to person’s life. Keeping in view the special requirements of the Yatra, yatris are required to undergo and 

qualify special tests at the Delhi Heart and Lung Institute and the ITBP Base hospital in New Delhi. The 
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reports of other hospitals are not accepted to ensure that yatris undergo uniform medical examinations of 

the best quality tailored for the requirements of the Kailash Manasarovar Yatra, so as to ensure safety and 

well-being of yatris. 

Q.23 If any yatri is rejected on medical ground, can he/she be considered for a subsequent batch on 

recovery from the medical conditions? 

Ans. No. The Kailash-Manasarovar region hardly has any satisfactory medical facilities and it is very 

difficult to airlift a person to India for immediate specialized medical treatment. Therefore, as a measure of 

caution and prudence, if a yatri is once declared medically unfit, he/she is not allowed to participate in the 

Yatra during that year in his/her own interest. 

Q.24 Do NGOs and voluntary organizations have any role to play in Kailash Manasarovar Yatra organized 

by the Ministry of External Affairs? 

Ans. NGOs and voluntary organizations play important role in any society with regard to dissemination 

of information and aid related work. It is up to the individual yatri to accept their help. The Ministry of 

External Affairs does not appoint or authorize any NGO or voluntary organizations for the work relating to 

the Kailash Manasarovar Yatra. 

Q.25 What are the parameters for selection of yatris? 

Ans. An Indian citizen, holding a valid Indian passport and aged at least 18 years and below 70 years as 

on 01.01.2012, is eligible to apply for the Kailash Manasarovar Yatra. Those who hold foreign nationalities 

are not eligible. PIO/OCI card holders are, thus, ineligible. 
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Yatris are selected through a computer-generated random gender-balanced selection process. After the 

selected yatris report for the Yatra in New Delhi, they are required to undergo and qualify thorough 

medical examinations at the Delhi Heart and Lung Institute and the ITBP Base Hospital in New Delhi. The 

parameters of medical examinations are decided by the ITBP Base Hospital keeping in mind the 

requirements of Kailash Manasarovar Yatra. 

Yatris are put to another medical test at Gunji, which is located on way at an altitude of 3,220 metres, to 

assess body reaction to high altitude. Only those yatris who are found fit there, are allowed to proceed 

further. 

Also, to prejudge their fitness for the Yatra, applicants are required to undergo tests for Tread Mill Stress 

Test, Blood Pressure and Blood Sugar for Fasting and Non-Fasting conditions at competent health centres 

of their choice before applying for the Yatra, and submit these medical test results with their application 

forms by the last date. 
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