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२०१२ जानेवारीच्या शवेटालाच आम्ही [ मी (शैलेश), माझी पत्नी (श्रावणी), मुलगी (स्वराली), 
मुलगा (गिंधवड) तसेच माझा सारू् हेमिंत वेलणकर व त्याची पत्नी उल्का ] अशा सहा जणािंच े
हदवाळीच्या सुट्टीत ससक्कीमला जायचे ठरले, ससक्कीम हे तनसगाडची देणगी लाभलेले छोटेसे 
राज्य, परिंतु पयडटनाच्या ृषष्टीने त्याचहेी पूवड, पस्श्चम, उत्तर व दक्षिण असे चार भाग 
होतात. एका आठवड्यात सिंपूणड ससक्कीम पाहणे अशक्य असल्याने पूवड ससक्कीमस्स्ित 
गिंगटोक व बैगुनीला जायच े ठरवले व ससक्कीम बद्दल ववववध माहहती गोळा करण्याच्या 
कामाला लागलो. निंतर लिात आले की एका सप्ताहात, आम्ही एकतर बैगुनी व आसपास 
पाहू शकू अिवा गिंगटोक. अखेर दोन्हीचा चाटड समोरासमोर ठेऊन गिंगटोकची तनवर् केली. 
ववमानाची ततकीट तसेच गिंगटोक येिे राहण्यासाठी हॉटेल, ररसोटडचा शोध सुरु झाला. बऱ्याच 
हॉटेलना ई-मेल सलहून बरीच घासाघीस केली. अखेर हेमिंत, क्लब-महहिंद्रचा सभासद 
असल्याने त्यािंचचे रॉयल-र्ामेझोंग-ररसोटड नक्की केले. असो. गिंगटोक समुद्रसपाटीपासून 
५,५०० फूट उिंचीवर. तवे्हा ििंर्ीच े कपर् े वगैरे (मागील हदवाळीत आम्ही उत्तराखिंर् मध्ये 
‘नौकुचीआताल’ येिे गेलो होतो तेव्हा गरम कपर् ेहोतेच) व इतर गोष्टीिंची खरेदी झाली.  

ससक्कीमला जायच े दोन हवाई मागड आहेत एक मुिंबई–हदल्ली–बागर्ोग्रा (हे पस्श्चम बिंगाल 
मध्ये) व तेिनू रस्त्याने गिंगटोक व दसुरा, मुिंबई–कलकत्ता–बागर्ोग्रा (कलकत्याहून रेल्वेने 
ससलीगुर्ीपयतं येऊन मग रस्त्याने सुद्धा जाता येत)े. चार नो    रला दपुारी हदल्लीहून 
बागर्ोग्राला जायला तनघालो. तेव्हा एकिं दरीतच ससक्कीमच्या भूमीवरती केव्हा उतरतोय असे 
झाले. ववमान लखनौच्या पुढे गेल्यावर हहमालयाची रािंग हदसली तर पाटणा ओलािंर्ल्यावर 
कािंचनगिंगाच्या हहमसशख   नी दशडन हदल्यावर, आम्ही सारे खपूच ‘एक्साईट’ झालो.  

 कािंचनगिंगा, ववमानातून 

मोमो, चौसमन, तुप्पा, बािंबू-शूट-राईसचा आस्वाद घेण्यासाठी आम्ही खपू आ  र झालो 
सार्बेाराच्या सुमाराला बागर्ोगरा ववमानतळावर उतरलो ततिनू गिंगटोक १२२ कक.मी. दरू, 
तेव्हा आम्ही लगेच आमची मुिंबई-पुणे–नासशकची अर्ीच तासाची फुटपट्टी लावली तर          
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कमीतकमी पाच तास लागतील असे सािंगत, आमची हवाच काढून घेतली. ततस्ता नदीला 
कधी र्ा  कर् े तर कधी उजवीकर् े ठेवत, साधारण तीनच्या सुमारास आम्ही रािंग्पो मागे 
ससक्कीममध्ये प्रवेश केला. रािंग्पो चकेपोस्ट जवळ येताच चालकाने आम्हाला आपापले फोटो 
आयर्ी हातात ठेवायला सािंगगतले, चकेपोस्टचा कमडचारी गार्ीत र्ोकावला, आम्हा सहा जणािंचे 
चहेऱ्यावर सलहहलेले ‘मुिंबई’ कोठून वाचले कुणास ठाऊक इतर काहीही न ववचारता - पाहता 
‘बोम्बाय? जाव’, असे उद्गारला व       सकट आम्ही       च  त झालो. रािंग्पो सीमेवर 
मोमो हदसताच, मी व गिंधवडने मोमोवर ताव मारला, मोमोज म्हणजे तािंदळाची वपठी 
गोलाकार लाटून आत व्हेज असल्यास कोबीचे अन्यिा गचकन, मटणाच े स्टकफिं ग करून 
करिंजीचा आकार देऊन उकर्तात. व्हेज मोमोस स्वाहदष्ट चटणीमुळे सुसह्य वाटले.  

 मोमो  

पुढे रस्ता एवढा खराब होता, सार्चेारच्या सुमारास आम्हाला    न जाणाऱ्या इनोव्हाच्या 
टायरने दगा हदला. अखेर मजल-दरमजल करत आम्ही सिंध्याकाळी (खरे म्हजे रात्रीच, कारण 
सिंध्याकाळी पाच-सार्पेाचलाच, आपल्याकर् ेआठ सार्आेठला जसा अिंधार पर्तो तसा काळोख 
झाला) पावणे सातला कुर्कुर्त ररसोटडला पोहोचलो. ररसोटडच्या स्वागततकेने आमच े स्वागत 
ससक्कीमी पद्धतीने केले. तर सकाळी घाम पुसत मुिंबई सोर्ताना उगवलेल्या हदवसाचा शवेट 
असा कुर्कुर्त झाला. हदवसभरच्या प्रवासाने आम्ही खपू िकलो होतो तेव्हा गरम गरम जेऊन 
सार्आेठ वाजताच सारे तनद्रादेवीच्या अधीन झालो ते दसुऱ्या हदवशी पाचला उठलो.  

सकाळीच ररसोटडच्या      -र्से्ककर् े निलुा पासला जाण्यासाठी लागणाऱ्या परसमटसाठी 
लागणारी कागदपत्र े व फोटो हदले ततकर्चे गेला आठवर्ाभर खराब हवामानामुळे निलुाचा 
रस्ता बिंद असल्याचे शुभवतडमान समजले. मग आम्ही न्याहारी करून गणेश टोक, हनुमान 
टोक, फ्लावर-शो व रोप-वे ला जाण्याचा तनणडय घेतला. ताशी व्ह्य-ूपोइन्ट वरून कािंचनगिंगा 
हदसते असे समजल्यामुळे मी, स्वराली व हेमिंत आपापले कॅमेरे सरसावून वरती पोहोचलो, 
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पाहतो तर आमच्या व कािंचनगिंगा मध्ये धकुिं  व ढगािंनी आधीच छानसा पर्दा धरून ठेवला 
होता, तो काही दरू होण्याची गचन्ह हदसेना अखेर फ्लावर-शो कर् ेवळलो.  

फ्लॉवर-शो मधली काही द ु ळ फुले 

साधारणतः माचड महहन्यात ऑककड र् बहरतो तवे्हा 
उत्तर ससक्कीममधील फ्लावर-शो पाहण्यासारखा 
असतो. असो. ह्या शो मध्ये एका मोठ्या ग्रीन 
हाउसमध्ये शकेर्ो प्रकारची फुलझार् े आहेत. काही 
औषधी तर काही शोभेची. १५–२० समतनटात बाहेर 
यायच्या उदे्दशाने शो पाहायला गेलेलो आम्ही, ४५ 
समतनटे झाली तरी बाहेर ये       . अखेर 
बाहेरचा गार्ड सुद्धा र्ोकावून गेला. खरिंच नोव्हेंबर 
मध्ये ससझन नसताना इतकी अप्रततम फुलिं होती 
तर माचडमध्ये तनसगाडच े खरे रूप पाहायला ककती 
मजा येईल ह्याची कल्पना करीत आम्ही बाहेर 
आलो. उत्तर ससक्कीममध्ये माचड–एवप्रल महहन्यात 
‘ऑककड र् फेस्स्टवल’ भरते ते पाहण्यासारखे असते. तेिनू लगेच ससक्कीम ववधानसभा बाहेरुनच 
(कारण हदवाळीची सुट्टी असल्याने) पाहून रोप-वे ने गिंगटोकचा एरीअल व्हू पाहायला गेलो.  
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गिंगटोकचा रोप-वे  

ससक्कीम मध्ये भाऊबीजेच्या हदवशी बहहणीच्या घरी भाऊराया जातात व बहहणी त्यािंचा हारतरेु 
देऊन सत्कार करतात. असेच काही भाऊराया हदसले त्यािंच्यापैकी काहीिंना फोटो काढू काय? 
असे ववचारले, तेव्हा त्यािंनी ‘कहासे आये हो?’ असा प्रततप्रश्न केला, ‘मुिंबई’ से म्हणताच 
अनेकािंनी फोटोला पोजेस वगैरे हदल्या.  

   

भाऊराया. एका बािंबू मध्ये शूट   ई , व तो सव्हड करताना 

रोप-वेच्या जवळच हॉटेल र्ायनेस्टी मध्ये पोट-पूजा करायला जाताच ततिल्या वेटे्रसने 
छोट्याशा पारदशडक काचेच्या वाट्यािंतून चायनीज ग्रीन-टी कॉस्म्प्लमेंटरी म्हणून पुढे केले, त्या 
कर्वट पेयापेिा आपला अगदी बबन-साखरेचा चहा मला तरी खपूच उजवा वाटला. लोकल 
डर्श म्हणून बािंबू-शूट-राईस मागवला. बािंबू-शूट-राईसची रेससपी देत बसत नाही. गरमागरम 
बािंबू-शूट-राईस खाऊन तपृ्तीची ढेकर देत बाहेर आलो. ससक्कीममध्ये रस्ते      स्वच्छ 
हदसले. वाहतुकीच े तनयम पाळणारे चालक पाहून तर, आपण भारतातच आहोत काय असा 
प्रश्न पर्तो. ततिल्या वाहतूक पोसलसाला रस्त्याच्या मधोमध नव्हे तर चौकाच्या कोपऱ्यात 
उभे राहून वाहतुकीच े तनयमन करताना पाहणे केवळ अवणडनीय असेच. अखेर िकून भागून 
पुन्हा सार् ेपाच सहाच्या सुमारास     टडवर परतलो. 



       

                      www.esahity.con 

२ 

दसुऱ्या हदवशी पुन्हा      -र्से्क-ला गेलो व निलुा पासच ेपरसमट आले काय पहहले, पुन्हा 
एक नकार घेऊन परतलो, हरकत नाही. हहमालयन झू पाहण्यास जाऊया असे म्हणत 
हहमालयन झुओलॉजीकल पाकड  पाहायला गेलो, सदर पाकड  २०५ हेक्टसड वर पसरले आहे. 
आसशयाई     -बेअर पाहत असताना समोर पाहतो तो काय? ध्यानीमनी नसताना 
कािंचनगिंगाची सशखरे उभी. ककती फोटो काढू अ   ककती नको असे झाले. ससक्कीमचा प्रससद्ध 
रेर् पािंर्ा,        -लेपर्डने छान पोझसे हदल्या परिंतु स्नो-लेपर्ड काही हदसायला तयार नाही. 
अखेर दोन अर्ीच तासाच्या तिंगर्तोर्ी निंतर झू मधनू बाहेर पर्लो व रूमटेक        , जी 
गिंगटोकपासून २४ ककलोमीटर वर आहे, पहायला कूच केले.  

(वाघोबािंनी हदलेली एक पोज     समोरच्या र्ोंगरावरून         गिंगटोक) 

जाताना रस्त्यािंत सिंपूणड र्ोंगर व्यापणारे गिंगटोक शहर र्ोळ्यात व कॅमेऱ्यात साठवून         
पाहायला गेलो. सदर        ची सुरिा इिंर्ो-ततबेटीअन-बोर्डर-पोसलसािंकर् ेअसल्याने आम्हाला 
प्रत्येकाला फोटो आयर्ी काढायला सािंगगतली, व मगच आत प्रवेश हदला गेला. सदर 

       मध्ये ‘जागततक-धमडचक्र-कें द्र‘ आहे व 
तेिे ततबेटीिंन बौद्ध धमाडच े मुख्य ‘करमापा’ 
रहात, पाठीमागे ‘नालिंदा-     टी    -ऑफ-
बुद्धीस्ट-स्टर्ीज’ जेिे जगभरातून ववद्यािी बौद्ध 
धमाडचा अयायास करण्यासाठी येतात. रूमटेकचा 
प्रचिंर् व्याप पाहून र्ोळे हदपलेच. 
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सदर        मध्ये कफरताना अनेक लामािंना बोलते करण्याचा प्रयत्न केला परिंतु कोणीही 
काहीही बोलण्यास तयार नव्हते, कफरताना तासभर कसा गेला समजलेच नाही. आता खरिं 
म्हणजे आम्हाला      टी    -ऑफ-ततबेटोलोजी पाहायला जायच े होत े परिंत ु रूमटेकलाच 
सार्चेार वाजल्याने ररसोटडवर परतलो. सोबतच े सारेजण ‘फन झोन’ मध्ये ववववध खेळ, 
अिंतािरी वगैरे साठी गेलेले असताना सार्सेातच्या सुमारास रूममधला फोन खणखणला व 
टॅ्रव्हल-र्से्कच्या माणसाने उद्यालाही निलुा पासला जाता येणार नाही असे सािंगून फोन बिंद 
केला. रात्री डर्नरला ऑककड र् रेस्तरााँत व्हेज व नॉनवेज पदािांची रेलचले होती, परिंतु स्िातनक 
पदािड काही हदसेना. अखेर ऑकीर्च्या फ्लोर-मनेजरकर् ेत्याबाबत ववचारणा केली, तर त्याच े
असे म्हणणे की येिे सवाडत जास्त गुजरािी ग्रुप्स येतात, आम्ही शक्यतो शतनवारी रात्री 
स्िातनक पदािड बनवतो, ‘आम्ही तर शतनवारी सकाळीच तनघणार’ मी आमची अर्चण 
सािंगगतली, ‘हरकत नाही, मी उद्याच सिंध्याकाळी ‘तुप्पा’ बनवतो’,  

गुरुवारीही निलुा पासचे परसमट न समळाल्यामुळे सकाळी केवळ एम जी रोर्वर शॉवपिंगला 
जायच ेहोते. ते सुद्धा १० च्या सुमारास. तेव्हा सार्पेाच पावणे सहाच्या सुमारास कॅमेरा घेऊन 
ररसोटड भोवतीचा पररसर पाहायला तनघालो. ररसोटडच्या दरवाज्यातच ५–६ कुत्रयािंनी त्यािंच्या 
ृषष्टीने अनपेक्षित पाहुण्याच ेम्हणजे माझ ेतारस्वरात गजडत स्वागत केले. परत रूमवर जाविं 
की पुढे जावे म्हणून िोर्ासा घुटमळलो तर कुत्रयािंच्या फौजेला जोर चढला. अखेर मनाचा 
हहय्या करून पुढे गेलो. ररसोटड मधनू बाहेर येऊन र्ाव्या बाजूचा रस्ता गाठला. रस्त्याच्या 
दतुफाड असणाऱ्या घरािंत लगबग अशी काही हदसली नाही. िोर्सेे पुढे गेल्यावर एक 
रेससर्से्न्शयल शाळा हदसली ततकर् े सशिकािंसकट ववद्यािी शेकोटी करून बसलेले हदसले व 
शाळेतून गेलेल्या सहलीची आठवण झाली. तसेच पुढे गेल्यावर एक स्तूप हदसला, दबकत 
दबकत चढून गेलो तर कोणीच हदसेना. सिंपूणड स्तुपला चक्कर मारून परतलो, मनसोक्त फोटो 
काढले, कुणीही मला हदसले नाही की कुणी हटकले नाही. परत स्तूप पाहून खालती उतरलो 
व स्तूपाला वळसा घालून मागील बाजूला गेलो.  
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मी जेिे उभा होतो तेिनू गाव हे असे हदसत होत े 

खोल दरीत पन्नास एक घरािंच ेएक गाव हदसले, मी जेिे उभा होतो त्याच्या जवळच काही 
भाज्यािंच ेदोन हारे, दधुाचा कॅन व पाण्याची बाटली होती, आजूबाजूला कोणीही नव्हते, पाच 
एक समतनटािंनी, एक ‘कािंचा’ (ह्या बाबाला मी दोनदा त्याच ेनाव ववचारले, त्यानेही न चकुता 
दोनदा ते सािंगगतले, मला काही ते समजले नाही, मी त्याला ‘कािंचा’ म्हणून सिंबोधले त्यालाही 
त्याने आिेप घेतला नाही) दरुून येताना हदसला, त्यातला एक भाज्यािंचा हारा व दधू त्याचेच 
होते व तो, ते दरीतील गावात घेऊन चालला होता, ‘तो आप इसे छोर्के जाते हो तो कोई 
चोरी वोरी का र्र नाही लागता? ‘मी आपला माझ्या बुद्धीला साजेसा प्रश्न ववचारला. ‘शाबजी, 
कोई नही लेके ज्याता. मै तो यहा हमेशा तरकारी रखके जाता हूाँ.’ त्याने पुरवलेल्या 
माहहतीनुसार, दरीत बुभूता गाव व जवळच वाहणाऱ्या ओढ्यात वरच्या बाजूला र्ोंगरावर 
असणाऱ्या १५ समलच े (ह्या भागात ३रा समल, ७वा समल १५ समल असे टप्पे आहेत) बफड  
ववतळून येणारे पाणी येते. अगदी ससनेमात, ककिं वा किा कादिंबरीत असल्यासारखी लोकेशन, 
‘सुहाना सफर और ये मौसम हसीन....‘ तसेच काहीसे. जागेवरून हलावेसेच वाटेना. परतीच्या 
मागाडवर पुन्हा शाळा लागली, सारे ‘नोबबता, सशजुका, समयोको, हहमावरी, स्जयान, सुतनयो’ 
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दप्तरे सािंभाळत लगबगीने जाताना हदसले. इकर् े का कुणास ठाऊक कुठल्याशा नाटकातले 
‘एकदा का बिंगाल ओलािंर्ला की वपवळा रिंग व चपटी नाके बरे का‘ उगीचच आठवले.  

शवेटी ररसोटडच्या जवळच एका छोट्याश्या हॉटेलात, चहा मारला आणण परतलो. तगर्ा नाश्ता 
करून टाक्सीने शॉवपिंगसाठी एम.जी.रोर् गाठला. पु.लिं.नी म्हटल्याप्रमाणे पुण्याचा ल्मीरोर् 
व दादरचा रानर्रेोर् ह्या दोन्ही हठकाणी जगात समळणारे काय समळत नाही? तेव्हा शॉवपिंगला 
रामराम करून मी एम.जी.रोर्वर हहिंरू् लागलो.  

ऊन खात मस्त पैकी गप्पा मारणारे पाहहले व मनात ववचार आला की ही मिंर्ळी जीवन ककती 
‘एन्जोय’ करतात नाही का? पहाना, दपुारी बारा–एक वाजता कोवळ्या उन्हात भर रस्त्यात 
बाकावर बसून (एम.जी.रोर्वर वाहनािंना प्रवेश नाही बरे) हास्य ववनोद करणे, मला तर हे 
स्वप्नवत वाटले. वानगीदाखल काही फोटो देत आहे. पुन्हा चारच्या सुमारास ररसोटडवर 
परतलो. रात्रीच्या भोजनाला ‘ऑककड र् रेस्तो   ’मध्ये जाऊन मेनू पाहत असतानाच कालचा 
फ्लोअर-मनेजर माझ्या हदशनेे येऊन म्हणाला, ‘ सर, युअर तुप्पा सूप इज रेर्ी‘. आम्ही 
सारेच ् एकदम स्स्तसमत वगैरे झालो. जेऊन आम्ही      -र्से्कला गेलो, तो त्याने उद्या 
निलुा-पासला जाण्याच ेपरसमट समळाल्याच ेसािंगगतले.  



       

                      www.esahity.con 
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दसुऱ्या हदवशी सकाळी सार्आेठ वाजता भरपूर नाश्ता करून व सोबत निलुा साठी       चसे 
वगैरे कोरर्ा नाश्ता घेऊन निलुा साठी तनघालो.  

 

पहहल्या फोटोत सुरुवातीचा चके पोस्ट तर पुढे नािलूाला जाणारा रस्ता हदसत आहे. 

तनघताना रेसोटडच्या र्से्कने गरम कपर् े सोबत ठेवण्याचा सल्ला हदला, त्याप्रमाणे सारा 
जामातनमा घेऊन वर दाखववलेल्या रस्त्याने तनघालो. आठवर्ाभर निलूाचा रस्ता खराब 
हवामानाने बिंद होता तो आजच उघर्ला व एकदम ३००–४०० गाड्या निलुाच्या हदशनेे 
तनघाल्या. सव्वानवाच्या सुमारास आम्ही ३ मैल चकेपोस्टवर आमच्या गार्ीच ेररपोहटंग केले. 
आमच्या ररसोटडपासून निलुा फक्त ५६ ककलोमीटर, म्हणजे तीन एक तासावर, पण गिंगटोक 
सोरू्न दोन तीन ककलोमीटर जात नाही तो   गार्ीने एअर पकर्ायला सुरुवात केली. आमचा 
चालक गोंधळून गेला. अनेक सह-चालक िािंबले प्रत्येकाने आपआपली बुद्धी वापरली, पण गार्ी 
िोर्ीशी पुढे गेल्यावर पुन्हा पुन्हा रुसू लागली, बरे रस्ता तर इतका भयिंकर व अनेक हठकाणी 
खचलेला, दोनदा तर तनजडन अशा रस्त्यावर आमची बिंद पर्लेली गार्ी व आम्ही, काहीच 
सुचत नव्हते, (सिंपूणड पररसरात समलीटरीची गस्त असल्याने चोरीमारीची अस्जबात भीती 
नव्हती) हो. आता निलुा पाहून परतणारे पयडटक देखील हदसू लागले, तदेेखील िािंबत होते, 
आपल्या परी मदत करीत होते. निलुाच्या दसुऱ्या चकेपोस्ट आधी दोन एक ककलोमीटरवर 
एक बोर्ड वाचला “तुमच्यावर चीन नजर ठेऊन आहे, िािंबू नका, वाहनातून उतरू नका.” आम्ही 
हबकलोच, अरे आमच्या देशात चीन आमच्यावर लि ठेऊन? निंतर समजले जसा चीन 
भारतीय रस्त्यािंवर लि ठेऊन असतो तसाच भारत ही ततबेटहून येणाऱ्या रस्त्यावर   ळत 
ठेवतो. परिंतु ततबेटमधनू निलुा पाहायला कोणीच येत नाही. दपुारी एकच्या आधी निलुाचे 
चकेपोस्ट कसे गाठणार ह्या भीतीने आमचाही आता धीर खच ूलागला. कारण, दपुारी दोन 
वाजता भारत-ततबेट (आताची चीन) सीमा पयडटकािंना बिंद होते. अखेर दीर्च्या सुमारास 
नािलूाच ेदसुरे चकेपोस्ट गाठणारी बहुधा आमची शवेटची गार्ी असावी. “सवा नौ बजे तनचिंली 
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पोस्ट पर ररपोटड हुआ है, अबतक क्या कर रहे िे?” तगड्या सरदारजीच्या प्रश्नाने आम्ही 
हबकून गेलो. चालकाने “शाबजी, गार्ी का प्रोब्लेम है, बम्बैवाले है” वगरेै रदबदली केली, 
“ठीक है, उनको बोलो जल्दी आवे.” मधल्या काळात आमच्या आजूबाजूचा तनसगड केव्हा 
बदलला हे आमच ेआम्हालाच समजले नाही. तनघालो तेव्हा आजूबाजूला हहरवी किं च झार्ी 
होती, तर आता जेिे पाहावे तेिे बफड च बफड . खरिंच तनसगाडचा महहमा भन्नाटच म्हणावा 
असाच. पुढील दहा समतनटात आम्ही निलूाच्या दारात पुढील बोर्ड वाचत होतो. 

 

चहूकर् ेबफड च बफड  व जोरदार वारे. मी भराभर २०–२५ पायऱ्या चढून गेलो हातात कॅमेरा होता 
ग्लोव्स नव्हते, हाताचा पिंजा अिरशः बधीर झाला. शवेटी कॅम े   सकट हात णखशात खपुसून 
वाऱ्याकर् ेपाठ करून उभा राहहलो. श्रावणीला श्वास घ्यायला त्रास सुरु झाला, लगेच भारतीय 
सैन्यदलाच्या जवानािंनी ततला बसवले, पाणी वगैरे देऊन सल्ला हदला, ‘बेह्नजी, आप इतनी 
द ूतक आई हो तो धीरे से चसलये, उपरतक जाईये, कोई जल्दी नही है‘ असे म्हणून धीर 
हदला. ती हळू हळू   मा रेषेवर      ली व भारतीय व चीनी सैतनकािंशी हस्तािंदोलन करून 
परतली. आम्ही साधारणतः अधाड ते पाउण तास त्या भागात होतो, एक डर्ग्री तापमानात 
आमची कुल्फी झाली तर ह्या अशा वातावरणात सैन्यदल बारा महहने तेरा काळ सतत 
र्ोळ्यात तेल घालून कस ेउभे रहाते त ेपाहून समोर सैतनक हदसताच नकळत ‘जय हहिंद’ हे 
शब्द तोंर्ातून बाहेर येत होते. जाणवलिं ही सारी मिंर्ळी आपल्या घरापासून, शहरापासून, 
माणसािंपासून ऊन, वारा, पाऊस, बफड  झलेत कशाचीही पवाड न करता, कशाचीही अपेिा न 
ठेवता, आपले सिंरिण करतात.  
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वरती र्ा  कर्:े     -समटीिंगची जागा, मेमोररअल, भारतीय सैतनकािंसोबत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हहिंदी – चीनी भाई भाई. चीनी टेहेळणी बुरुज. 

निलुा मेमोररअलवर ती सलहहलेली १८ राजपूत रेस्जमेंटच्या शहहदािंची नावे वाचताना तसेच 
खाली सलहहलेले “When you go home, tell them of us, and say, for your tomorrow we gave 

our today.” वाचणारे आपोआप नतमस्तक होत होते. प्रससद्धीपरा   ख असे खरेखरेु हहरो आम्ही 
प्रिमच पाहत होतो. शक्य होईल तततक्याशी हस्तािंदोलन करीत होतो. त्यािंच्या बरोबर फोटो 
काढीत होतो. सारे पयडटक एकदम   रल्यासारखे झालेले होते, अखेर पावणे तीनच्या सुमारास 
सैन्यदलाने आम्हा रेंगाळलेल्या पयडटकािंना       -लेककर् ेवपटाळले. गार्ीत येऊन बसलो तेव्हा 
लिात आले आम्ही जेवलोच नव्हतो, अखेर गार्ीत बसल्याबसल्याच अन्न भिण केले. येिे 
एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की एरवी सिंपूणड ससक्कीममध्ये आम्हाला प्लास्स्टक अिवा 
कचऱ्याच े ढीग हदसले नाहीत परिंतु निलुाला पयडटकािंनी टाकलेल्या प्लास्स्टकच्या वपशव्या 
पाहणे उद्वेगजनक होते. निलुाहून आम्हाला खरे म्हणजे बाबा हरभजन मिंहदर पाहायला 
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जायच े होते. हरभजन ससिंग    १८ राजपूत रेस्जमेंट       ई  १९६७ च्या सप्टेंबर मध्ये 
चीनसोबत झालेल्या झटापटीत कामी आलेले. त्याच्या सहकाऱ्यािंनी त्यािंना सिंतत्व बहाल केले. 
त्यािंच्या नावाच ेमिंहदर उभे केले.   िे त्यािंच्या कपड्यासकट साऱ्या गोष्टी ठेवण्यात आल्या. 
आजही असे मानले जाते की बाबा हरभजन आपल्या सैतनकािंच ेरिण करतात. ववगचत्र वाटत 
होत.े परिंतु आम्ही हे सारे      भारून गेलो होतो. पुन्हा गार्ीने आचके द्यायला सुरुवात 
केली व आ   ला बाबा हरभजन ससिंग मेमोररअल मिंहदर पाहण्याचा बेत रद्द करावा लागला.  

रस्त्यात एलीफिं ट लेक तसेच       -लेक पहहला. तनसगाडचा चमत्कार म्हणजे एवढ्या ििंर्ीत 
(हदवसा एक डर्ग्री व रात्री उणे ५ ते ६ डर्ग्री) देखील दोनीही तलावािंच ेपाणी गोठलेले नव्हत,े 
      -लेकच्या शजेारी याक हा अती ििंर् प्रदेशात हदसणारा प्राणी हदसला. मिंर्ळी त्या सोबत 
आपले फोटो काढत होते, आम्ही मात्र त्याला दया दाखवली व नुसतेच फोटो काढले. ररसोटड 
वर येईपयतं सवडत्र अिंधाराच े साम्रान्य पसरले होते. ररसोटडवर गेल्यावर हेमिंतन े      - 
र्से्कच्या प्रेमा नावाच्या बाईना चािंगलेच फैलावर घेतले. ववना-िािंबा प्रवासाने सारेच िकून गेले 
होतो परिंत,ु एक वेगळा अनुभव, सैतनकािंच े एक वेगळे ववश्व पाहायला समळाल्याच ेसमाधान 
प्रत्येकाच्या चहेऱ्यावर हदसत होते. उद्या सकाळी मुिंबईकर् े प्रयाण करायच े म्हणून सार् े
सातच्या सुमारास ररसोटड सोर्ायच ेतेव्हा ‘याचसाठी केला होता अट्टाहास, शवेटचा हदस गोर् 
व्हावा (नाही, झालाच).’ असे काहीसे पुटपुटत तनद्राधीन झालो. कारण गिंगटोक पयतं जायच े
आणण निलुा न पाहता परतायच े ही कल्पनाच सहन होणारी नव्हती व पुढे सतत बोचत 
राहहली असती.  

दसुऱ्या हदवशी पुन्हा तनसगाडचा तनरोप घेत बागर्ो   गाठले, तेिनू हदल्ली व हदल्लीहून मुिंबई 
असा तीन हजार ककलो  टरचा प्रवास करून मुिंबईत (१,६०० च्या आसपास छायागचत्र ेव अनेक 
छान आठवणी घेऊन) परतलो अजून पस्श्चम, उत्तर ससक्कीम पहायच ेआहे ते पुन्हा पाहायला 
येण्याचा तनश्चय करूनच.  
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सिक्कीमची िहल ह्या पसु्तकाच ेलेखक श्री. नरेंद्र गोळे ह्याांचा अल्प-पररचय 
 

ह्या पुस्तकाच े लेखक श्री. नरेंद्र गोळे, ह्यांनी १९७९ साली ववश्वेश्वरय्या ररजनल 
कॉलेज ऑफ इंजजननअररगं, नागपूर येथनू ववद्यतु अभियांत्रिकी पदवी, प्राववण्यासह 
प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांची िािा-अणुसंशोधन-कें द्राच्या अधधकारी-प्रभशक्षण वगााच्या 
२३-व्या तुकडीकरता ननवड झाली. सुमारे एक वर्ााच्या अणुकें द्रकीय अभियांत्रिकी 
(न्युजक्लअर इंजजननअररगं) मधील प्रभशक्षणाच्या यशस्वी सांगतेनंतर, १-ऑगस्ट-

१९८० रोजी, िािा-अणुसंशोधन-कें द्रातील अणुिट्टी-अभियांत्रिकी-प्रिागात, उपकरणन (इन्स्ुमेंटेशन) 
ववद्याशाखेतील वैज्ञाननक अधधकारी म्हणून ते रुजू झाले. पुढे, िािा-अणुसंशोधन-कें द्राच्या 
प्रायोजकत्वाने आय.आय.टी. मुंबईच्या एम.टेक. (कंट्रोल-अडँ-इन्स्ुमेंटेशन) ह्या अभ्यासक्रमाकरता 
त्यांची ननवड झाली. हा अभ्यासक्रम त्यांनी १९८९ च्या जानेवारीत यशस्वीरीत्या पूणा केला. नव्यान े
प्रस्थावपत झालेल्या होमी िािा नॅशनल इजन्स्टट्यूटच े ते ववद्यापीठ स्तरावरील मान्यताप्राप्त 
एम.टेक.-मागादशाक होते. वैज्ञाननक अधधकारी म्हणून िािा-अणुसंशोधन-कें द्रातील त्यांच्या ३१-वर्ाांच्या 
प्रदीर्ा सेवेदरम्यान त्यांनी राष्ट्ट्रीय पातळीवरील अनेक पररर्दांत सहिागी होऊन, सुमारे तीस 
शोधननबंध प्रकाभशत केले आहेत. तसेच प्रक्रक्रया-उपकरणन व ननयंिणाबाबतच्या अनेक अधधकारी-
प्रभशक्षण वगाांना त्यांनी मागादशान केलेले आहे. अधधकारी-प्रभशक्षणाकरताच्या उमेदवार-ननवड-सभमतीच े
ते सदस्यही राहहलेले आहेत. २६-सप्टेंबर-२०११ रोजी स्वेच्छाननवतृ्ती रे्ऊन त्यांनी पूणा वेळ 
अनुवादाच ेकाया सुरू केले. मराठीतनू उच्च भशक्षण रे्ण्याची सोय ननमााण व्हावी अशी त्यांची धारणा 
असून, त्याकरता ते प्रयत्नशील आहेत. ज्ञानदेव यशवंतराव पाटील ववद्यापीठाच े आंतरशास्िीय 
संशोधनकें द्र आणण िारतीय अणुकें द्रकीय समाज यांच्या ववद्यमाने २२-२४ ऑक्टोंबर २०११ दरम्यान 
कोल्हापूर येथे आयोजजत केलेल्या, अणुऊजाा आणण आरोग्यननगा यांवरील राष्ट्ट्रीय पररसंवादात श्री. 
नरेंद्र गोळे ह्यांना  “प्रारणांच े स्वरूप आणण प्रारण संसगा (नेचर-ऑफ-रेडडएशन-अडँ-रेडडएशन-
एक्सपोजर)”  ह्या ववर्यांवर मराठीत व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेले होत.े 
ववद्यापीठाने ह्या व्याख्यानांना पुजस्तकेच्या स्वरूपात प्रकाभशत केले आहे.  
 
ववरंगुळ्यातील शे्रयसंधचत: 

१. `राष्ट्ट्रीय सह्याद्री पदभ्रमण कायाक्रम-१९८२` मोहहमेत सहिाग. 
२. `राष्ट्ट्रीय हहमालयन पदभ्रमण कायाक्रम-१९८४` मोहहमेत सहिाग. 
३. संगणक तसेच महाजालीय प्रकाशनात रुची असून  “ऊजास्वल”  “सजृनशोध”  “शब्दपयााय”  

“स्वयंिू”  “आरोग्य आणण स्वस्थता” तसेच “अनुवाद-रंजन” ह्यांसारख्या ननरननराळ्या 
सात अनुहदनींच ेते लेखन करतात. “नरेंद्र गोळे” (दवुाः http://nvgole.blogspot.in/ ह्या 
अनुहदनीवरील लेखनास ए.बी.पी. माझाच्या, ब्लॉग-माझा-३ व ४ ह्या स्पधाांत सलग दोन 
वर्े पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. 

४. मायबोलीतील वाचन, लेखन व इतर िार्ांतील सुरस लेखनाचा मराठीत अनुवाद 
करण्याचा छंद. 

http://nvgole.blogspot.in/
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िूभमकाः  
आपल्या नयनमनोहर िरतिूचे जवळून दशान रे्ण्याचे सौिाग्य काही 
सगळ्यांनाच लाित नाही.                                          
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सिक्कीमची िहलः पूर्शतयारी 
 

१७ माचा २०१० ते २६ माचा २०१० दरम्यान नऊ रािी आणण दहा हदवसांची भसक्कीम-दाजजाभलगं सहल 
साजरी करून २७ माचा २०१० रोजी सकाळी ०१:३० भमननटांनी आम्ही डोंत्रबवलीस परत आलो. सधचन 
टॅ्रव्हल्ससोबत आम्ही ही सहल अनुिवली. त्याच प्रवासाच ेहे वणान आहे. भसक्कीम-दाजजाभलगं सहल 
काय शकेडो लोक करत असतात. त्याच ेप्रवासवणान ते काय भलहीणार? आणण भलहीले तरी कोण 
वाचणार? शकेडो लोक जातात हे खरय. माि सगळेच काही भलहीत नाहीत. भशवाय मी ज ेपाहहलय, 
त्यापेक्षा पाहण्याच्या दृष्ट्टीने अभ्यासच जास्त केलाय. त्या सगळ्याच े सार, नव्याने पयाटनास 
उद्युक्त झालेल्यांना, नक्कीच उपयोगी ठरू शकेल. म्हणूनच तर हा सगळा खटाटोप करतो आहे. 
होतकरू प्रवाशांना काय पाहावे याचा अदंाज आला आणण कधीच नतथे न गेलेल्या व न जाऊ 
शकणार यांना नतथे काय खास आहे ते समजले, तर या प्रवासवणान भलहीण्याच ेसाथाक झाले असे मी 
समजेन. 
 

१७ माचा २०१० ला इंडडयन एअर लाईन्सच्या, संध्याकाळी सहाच्या ववमानाने, आम्ही कोलकात्यास 
पोहोचलो. नतथे गररयाहाटमधील हॉटेल-पाका -पॅलेस मधे आमची राहण्याची व्यवस्था केलेली होती. १८ 
माचाला आम्ही कोलकाता शहरात स्थलदशान केले. रािी दहा वाजताच्या “दाजजाभलगं मेल”ने “न्यू-
जल-पैगुडी म्हणजेच एनजेपी” ला ननर्ालो. सकाळी आठ वाजता नतथे जाऊन पोहोचलो. नतथपासून 
१x२ तेवीस आसनी आरामगाडीने एनजेपी-भमरीक(१-राि)-दाजजाभलगं(२-रािी)-गान्तोक(३-रािी)-एनजेपी 
असा सहल कायाक्रम पार पाडला. २५ माचाला रािी आठ वाजता एनजेपी मधे “दाजजाभलगं मेल” 
गाठली. सकाळी सहा वाजता कोलकात्यास जाऊन पोहोचलो. कोलकात्यात िारतीय-वनस्पती-उद्यान 
पाहहले आणण मग रािी आठ वाजताच्या ववमानाने ननर्ून, २७ माचा २०१० रोजी सकाळी ०१:३० 
भमननटांनी आम्ही डोंत्रबवलीस परत आलो. 
 

भसक्कीम राज्य १९७५ मधे िारतीय संर्राज्याचा र्टक झाले. ईशान्य िारताच्या सात राज्यातं, 
देवतात्मा हहमालयाच्या भशवाभलक टेकडयांच्या पररसरात वसलेल्या या पवातीय राज्याची, आठव े
राज्य म्हणून िर पडली. भसक्कीम राज्यात ववमानतळच काय, पण रेल्वेस्थानकही नाही. त्यामुळे 
दरूवरून या राज्यात सहलीस यायच े झाल्यास, पजश्चम बंगाल राज्यातील नजीकच े ववमानतळ 
बागडोगरा अथवा पजश्चम बंगाल राज्यातील नजीकच ेरेल्वेस्थानक न्यू-जल-पैगुडी यांचाच मागा धरावा 
लागतो. ही दोन्हीही हठकाणे दाजजाभलगं जजल्ह्यात आहेत. पजश्चम बंगाल राज्याच्या दाजजाभलगं 
जजल्ह्याच ेप्रशासकीय मुख्यालय भसभलगुडी शहरात आहे.  
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सुरवातीसच मी वरील तक्ता गान्तोकच्या हवामानकें द्राच्या संकेतस्थळावरून भमळवला होता. 
त्यावरून माचा महहन्यात आम्हाला मानवणारे तापमान असल्यामुळे माचा महहन्यातच सहल 
करण्याच े नक्की केले. सधचन टॅ्रव्हल्स सोबत आम्ही पूवी मेवाडला गेलेलो होतो. त्यांच े पयाटन-
व्यवस्थापन पसंत असल्याने, त्यांच्यासोबतच प्रवास करण्यास प्राधान्य देण्याच े ठरवले. त्यांच्या 
भसक्कीम सहलींच े हदवस माहीत करून रे्तले. सगळ्यात कळीच ेआरक्षण कोलकाता ते एनजेपी 
आणण परत हेच असल्याने प्रथम ते स्वतःच करून रे्तले. नंतर सधचनसोबत सहल नोंदवली. 
त्यानंतर ववमानाच्या प्रवासाचहेी आरक्षण करून टाकले. सरतेशवेटी २६ ला आम्हाला सकाळी सहा त े
संध्याकाळी सहा मोकळा वेळ भमळत होता. तो िारतीय-वनस्पती-उद्यान पाहण्यात सत्कारणी 
लावण्याचा ननणाय झाला. म्हणून हदवसिराकरता हाजरारोडवरील महाराष्ट्ट्रननवास खोलीचहेी आरक्षण 
करून झाले. 
 

 
 

भसक्कीमची राजधानी गान्तोक शहर. ते बागडोगरापासून १२४ क्रकमी, एनजेपीपासून १२४ क्रकमी, 
दाजजाभलगं शहरापासून ९४ क्रकमी, तर भसभलगुडीपासून ११४ क्रकमीवर आहे. प्रवासादरम्यान एनजेपी-
(५५-क्रकमी)-भमरीक-(४५-क्रकमी)-दाजजाभलगं-(५१)-कॉभलपंाँग-(७७-क्रकमी)-गान्तोक-(५६-क्रकमी)-नात-ूला-(५६-
क्रकमी)-गान्तोक-(१२४-क्रकमी)-एनजेपी, असा जवळपास ४५४ क्रकमी चा पवातीय प्रदेशातील बसप्रवास 
आम्ही केला. मुंबईच्या समुद्रसपाटीवरून ननर्ून ६,६०० फूट उंचीवर दाजजाभलगंला पोहोचलो, १४,२०० 
फूट उंचीवरील नातू-ला इथे िेट हदली आणण पुन्हा समुद्रसपाटीवर परत आलो. मुंबईच्या ३७ अंश 
सेल्शस पासून नात ूला इथल्या -४ अशं सेल्शस तापमानापयांत जाऊन आलो. या प्रवासात प्रत्यक्षात 
जो कायाक्रम आम्ही अमंलात आणला तो इथे देत आहे. 
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सिक्कीमचा पूर्तेतहाि 

 

भसक्कीम म्हणजे भलबंू िार्ेत “देविूमी”. “भलबं”ू ही नेपाळात बोलली जाणारी नतबेटो-बमी िार्ा 
आहे. पजश्चम भसजक्कममधील युक्सोम-नॉबुागँगमधल्या देवदार वकृ्षराजीत वसलेल्या शांत टेकडीवर, 
भसक्कीमच े पहहले चोग्याल (राज)े म्हणून, फंुत्सोग नामग्याल यांचा, इसवी सन १६४२ मधे 
राज्याभिर्ेक झाला होता. तेव्हापासूनच आधनुनक भसक्कीमच्या इनतहासास सुरूवात होते.  

 

नामग्याल म्हणजे पूवा नतबेटच्या खाम प्रांतातील भमन्याक र्राण्याच ेवंशज होत. असे सांधगतले जाते 
की, खाम प्रांतातील भमन्याक र्राण्याच े प्रमुख, तीन िाऊ होते. स्वगाातनू एक पि आले. ज्यात 
मधल्या िावास दक्षक्षणेकड ेभसक्कीमला जाण्याच ेसंकेत हदले होते, जजथे त्याच ेवंशज राज्य करणार 
असे ववधधभलणखत होते. सवाात वडील िावाने एकट्याच्या बळावर शाक्यमठाची स्थापना केली आणण 
लोकवप्रयतेतून, स्वतःकरता “ख्ये बुम्सा- म्हणजे लाखांचा पोभशदंा” हा णखताब भमळवला. शाक्य 
र्राण्याच्या राजकन्येचा हातही ख्ये बुम्साने प्राप्त करून रे्तला व तो चमु्बी खोर यात जस्थरस्थावर 
झाला. पुढे दीर्ाकाळपयांत भसक्कीमच्या राजर्राण्याच ेते कें द्र राहहले. राजा व राणीस बरीच वर्ेपयांत 
मूलबाळ न झाल्याने त े संिस्त होते. म्हणून त्यांनी लेपचा प्रमुख थेकोन्ग टेक यांचा आशीवााद 
माधगतला. थेकोन्ग टेक पुिप्राप्तीचा वर देण्याकरता ववख्यात होते. ख्ये बमु्साच्या पत्नीला मग तीन 
पुि झाले. नंतर ख्ये बुम्सा आणण थेकोन्ग टेक यांच्यात उत्तर भसक्कीममधील काबी लाँग्टसोक येथे 
धचरंतन मैिीचा ऐनतहाभसक करार झाला. 
 

ख्ये बुम्सा यांच्यापश्चात त्यांचा नतसरा मुलगा भमपोन राब गादीवर बसला. त्याच्यानंतर त्यांचा 
चवथा पुि, गुरू-ताशी राजा झाला, जो गान्तोकला जाऊन राहहला. दरम्यान थेकोन्ग टेक मतृ्यू 
पावला. ववर्हटत होणारी लेपचा जमात मग गुरू ताशीकड ेनेततृ्व आणण संरक्षणाकरता अपेक्षेने पाहू 
लागली. भसक्कीमच े राज्याभिर्ेकपुस्तक, गुरू ताशीचा “ननयभमत राजर्राण्याची सुरूवात करणारा 
पहहला शास्ता” म्हणून उल्लेख करते. पाच वपढयांनंतर; उत्तर, पजश्चम आणण दक्षक्षणेकडून आलेल्या 
तीन थोर लामांनी; फंुत्सोग नामग्याल यांचा, भसक्कीमच ेपहहले “डने्जोंग ग्याल्पो” क्रकंवा भसक्कीमच े
राजे म्हणून, पजश्चम भसजक्कममधील युक्सोम नॉबुागँग इथे, णिस्तोत्तर १६४२ या वर्ी; उद्र्ोर् 
केला. गुरू ररपंोचे यांनी िाकीत केल्याप्रमाणेच ही र्टना र्डून आली होती. नतच े वणान त्यांनी 
“नाल्जोर चझेी” म्हणजे चार योधगक संतांचा सत्संग असे केलेले होते. 
 

नतबेटच्या ननरननराळ्या िागांतून तीन थोर संत “बायुल डमेाजोन्ग म्हणजेच भसक्कीम” येथे, 
भसक्कीमच्या अप्रकट िूमीवर धमासाराच े संवधान आणण प्रसार करण्याच े आपले कताव्य पार 
पाडण्याकरता, चालून येतील, असे ववधधभलणखत होते. म्हणूनच ल्हात्सुन नाम्खा जजग्मे, कथोग कंुटू 
झांग्पो आणण ग्नाडक सेंपा फंुत्सोग ररजग्झन स्वतंिपणे आणण अनुल्लंर्नीय मागाांनी भसक्कीममधे 
आले. तीन पववि लामांच े हे एकत्रिकरण “युक्सोम” म्हणून ओळखले जाते, ज्याचा अथा लेपचा 
िार्ेत “त्रिमूती” असा होतो. 
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ल्हात्सुन चेंपो यांनी इतर दोर्ांवर असे ठसवले की 
आपण सारेच लामा आहोत आणण राज्यशासन 
सुरळीतपणे चालवण्याकरता एका सामान्य 
माणसाची गरज आहे. त्यांनी असेही ननदशानास 
आणले की गुरू ररपंोचे यांच्या िाकीतानुसार चार 
ववद्वान बंध ू भसक्कीममधे जमतील आणण 
भसक्कीमच े प्रशासन ननमााण करतील. उत्तर, 
पजश्चम आणण दक्षक्षणेकडून आलेले आपण त्यापकैी 
तीन आहोत. पूवेसंदिाात त्यांनी ररचंने भलगं्पा 
यांच्या गूढ मागादशाक पुस्तकातील अवतरण हदले. 
ज्यात म्हटले होते की, “माझ्या चार अवतारांपैकी 
एक भसहंाप्रमाणे (पशूंचा राजा) असेल, जो आपल्या 
शूरतेने आणण सामर्थयाान े राज्याचा सांिाळ करेल.” 
पुस्तकात असाही उल्लेख आहे की, “फंुत्सोग 
नावाचा एक मनुष्ट्य गान्ग च्या हदशनेे प्रकट होईल.” 

 

अशाप्रकारे ल्हात्सून चेंपो यांनी, टोग्डने थोन्डुप नावाच्या साधसू व पास्सांग नावाच्या एका सामान्य 
माणसास बोलावले, आणण गान्तोकला एका दळिारासहहत जाऊन, फंुत्सोग नावाच्या माणसास, 
युक्सोम नॉबुागॅंगला येण्यास आमंत्रित करण्यास सांधगतले. अनेक साहसांपश्चात सवा दळिार 
गान्तोकला पोहोचला. नतथे त्यांना फंुत्सोग गायींच ेदधू काढत असतांना सापडला. फंुत्सोगने त्यांना 
र्रात बोलावले, गाईच ेताजे दधू सेवन करण्याची ववनंती केली आणण त्यांना सांधगतले की माझ ेनाव 
फंुत्सोग आहे. त्यान े तीन लामांच े ते आमंिण सवाात अवधचत लािदायक र्टना मानली आणण 
क्षणिरही व्यथा न दवडता युक्सोम नॉबुागॅंगला जाण्याकरता; आपल्या सवा अनुयायांसहहत, 
अधधकार यांसहहत व र्रातील माणसांसहहत, प्रस्थान केले. 
 

राज्याभिर्ेक “च-ुटा”मधे म्हणजे पाणर्ोडयाच्या वर्ाात क्रकंवा णिस्तोत्तर १६४२ मधे साजरा झाला. 
अशाप्रकारे फंुत्सोग नामग्याल यांची भसक्कीमच्या राज्यभसहंासनावर प्रनतष्ट्ठापना झाली. त्यांना 
“चोग्याल” म्हणजे आध्याजत्मक आणण कालसंिव अधधकारप्राप्त राजा, ही पदवी भमळाली. त्या तीन 
लामांनी भसक्कीममधे बुद्धधमााचा प्रसार केला, तर फंुत्सोग नामग्याल यांनी राज्य संर्हटत करण्यास 
सुरूवात केली. चोग्याल यांच्या बारा वपढयांनी ३०० वर्ाांहून अधधक काळपयांत भसक्कीमवर राज्य 
केले. या छोट्याशा हहमालयन राज्याने १९७२-७३ दरम्यान मोठ्या उलथापालथी अनुिवल्या. १९७५ 
मधे चोग्याल ही संकल्पनाच नामशरे् झाली आणण १६ मे १९७५ रोजी भसक्कीम, अधधकृतरीत्या 
िारताच े बाववसावे राज्य म्हणून िारतीय संर्राज्यात समाववष्ट्ट झाले. नतथे झालेल्या सावामत 
चाचपणीत, स्थानीय जनतेने िारतीय संर्राज्यात सामील होण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. 
त्यानुसारच हे ववभलनीकरण र्डून आले. 
 



               

लेखकः नरेंद्र गोळे   www.esahity.com 

सिक्कीमचा भूगोल 

 

आजच े भसक्कीम राज्य ७,३०० वगा क्रकलोमीटर िूिागावर ववस्तारलेले असून लोकसंख्या सुमारे 
साडपेाच लाख आहे. पूवा, पजश्चम, उत्तर आणण दक्षक्षण अशा चार जजल्ह्यांमधे ते वविागलेले आहे. 
पूवा जजल्ह्याच ेमुख्यालय तसेच संपूणा राज्याची राजधानी गान्तोक आहे. उत्तर जजल्हा क्षेिफळान े
सवाात मोठा असून त्याच े मुख्यालय मंगन इथे आहे. पजश्चम भसक्कीम जजल्ह्याच े मुख्यालय 
गेयणझगं इथे आहे तर दक्षक्षण भसक्कीम जजल्ह्याचे मुख्यालय नामची येथे आहे. 
 

िुनतया िार्ेत “नाम” म्हणजे “आकाश’ आणण “ची” म्हणजे “उंच”. म्हणून नामची म्हणजे “उंच 
आकाश”. नामची येथे ररपंोच ेयांची ३६ मीटर (१२० फूट) उंचीची जगातील सवाात िव्य मूती आहे. 

 

हे क्षेि पवातीय प्रदेशात वसलेले असल्याने इथे 
प्रवासास क्रकती वेळ लागेल याच े गणणत 
अतंराच्या अदंाजावरून काढता येत नाही. 
उदाहरणाथा भसभलगुडी ते गान्तोक अतंर ११० 
क्रकलोमीटर आहे. आपल्या मैदानी प्रदेशातील 
अदंाजानुसार आपण सहज समजू की फार तर 
फार तीन तास लागतील. प्रत्यक्षात या 
प्रवासाला सहा तास लागतात. दसुरे म्हणजे 
नकाशात सरळसोट हदसणारी अतंरे प्रत्यक्षात 
वळणावळणांनीच साध्य होणारी असतात. 
उदाहरणाथा दाजजाभलगंहून गान्तोक नकाशात 
हदसणारे अतंर प्रत्यक्षात दाजजाभलगं-कॉभलपंाँग-
गान्तोक असेच जावे लागत असल्याने बरेच 
जास्त पडते. कारण प्रत्येक गाव एका 
पवातराशीवरील एका टेकडीवर वसलेले असते. 
ती टेकडी, तो पवात उतरून खाली यायच े
नदीच्या काठाकाठाने पुलापयांत प्रवास करायचा 
(पूलही जागोजागी बांधलेले आढळत नाहीत, 
कुठेतरी स्थाननकांच्या सोयीने बांधलेले मोठे 

पूलच दीर्ा पल्ल्याच्या प्रवासाकरताही वापरावे लागतात). पुन्हा नदीच्या काठाकाठाने पूवास्थळावर 
पोहोचायच ेआणण मग दसुर या तीरावरला पवात चढू लागायच,े त्यावरली ईजप्सत टेकडी गाठायची 
आणण र्ाटरस्त्याने गंतव्यस्थळी पोहोचायच.े 
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र्तशमान पयशटनानुकूलता 
 

हहमालयन भशवाभलक पवातराशींच्या पट्टीतील 
रंगीत आणण नतस्ता या दोन नद्यांच्या खोर यात 
(खरे तर पाणलोट क्षेिात) हल्लीच े भसक्कीम 
वसलेले आहे. नतस्ता हा “त्रिस्था” या संस्कृत 
शब्दाचा अपभ्रंश असावा. नतस्ता नदी पूवी तीन 
प्रवाहांद्वारे दक्षक्षणेकड े वाहत असे. पूवेला 
करतोया, पजश्चमेला पुनिावा आणण मध्यिागी 
आिईे. पुनिावा पुढे महानंदेला भमळाली. आिईे 
एका धचखल-पाणथळ-स्वरूपी जागेतून वाहत 

वाहत करतोयेस भमळाली व मग पुढे वाहत वाहत जफरगंज नजीक पद्मा नदीस भमळाली.  

 

१७८७ च्या ववध्वंसक पुरानंतर, नतस्ता पुन्हा जुन्या प्रवाहास लागून आग्नेयेस वाहत वाहत ब्रह्मपुिसे 
भमळाली. नदीला नेपाळी िार्ेत खोला म्हणत असल्याने नतला “नतस्ताखोला” असेही म्हणतात. 
येत्या दहा वर्ाात एकूण ५०,००० मेगॉवॉट क्षमतचे ेछोटेछोटे जलववद्युत प्रकल्प या नदीवर होणार 
आहेत. या माहहतीवरून नतच्या ऊजास्वल प्रवाहाची कल्पना करता येईल. रंगीत नदी जोरेथाँग, 
पेभलगं, लेजग्शप मागे वाहत वाहत नतस्ता बाजार येथे नतस्ता नदीस भमळते. हहचा प्रवाह फारच 
खळबळजनक असल्याने ही तराफा-तरण-कत्याांच्या (राफटींग) फारच आवडीची आहे. या नदीवर 
राष्ट्ट्रीय जलववद्युत ननगमाच े६० मेगॅवॉट क्षमतेचे ववद्युत संयंि बसवलेले आहे. 
 

गान्तोक शहर उंच पवातात समुद्र 
सपाटीपासून ६,००० फूट उंचीवर वसलेले 
आहे. तरीही अद्ययावत सुखसोयींनी सुसज्ज 
आहे. सोबतच्या प्रकाशधचिात दरूदशानचा 
मनोरा हदसत आहे. गान्तोकच े ऊजाा-उद्यान 
संपूणातः सौर ऊजेवर संचाभलत आहे. नतथे 
सौर ऊजेला सामान्य जीवनात कस े
उपयोगात आणता येईल याच े उत्तम 
मागादशान प्रत्यक्ष प्रयोगांद्वारे समूता साकार 
केलेले आहे. भसक्कीम राज्याने पयाटन-स्नेही 
धोरण स्वीकारलेले आहे. समुद्रसपाटीपासून १४,२०० फूट उंचीवरील “नातू ला म्हणजे ऐकत्या कानांची 
णखडं”, या अनत-अतंरंगातील, क्रकंबहुना चीन सीमेवरील पुरातन रेशीममागाातील णखडंीपयांतही 
पयाटकांना जाण्यास अनुमती देतात. सोबतची पाटी, नातू ला मधे येणार या पयाटकांकरता लावलेली 
आहे. भसक्कीममधे पयाटकांकरता क्रकती प्रचडं नैसधगाक वैववध्य आहे आणण भसक्कीम, पार सीमेपयांत 
पयाटनास क्रकती सुरक्षक्षत आहे याची ती ग्वाहीच आहे. केवळ पराकोटीच्या नैसधगाक पररजस्थतींचा 
सामना करणे ह्याचीच काय ती तयारी भसक्कीम पयाटनाकरता करायला हवी. 
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सिक्कीम िहल कायशक्रम 

अर्धी: १७-०३-२०१० ते २६-०३-२०१० 

पयशटन व्यर्स्थापकः िचचन टॅ्रव्हल्ि 
 

ददर्ि-१: बुधर्ार १७ माचश- ववमानप्रवास 

ववमानफेरी आयसी-२७४ ने मुंबई (१८३०) ते कोलकता (२११०). हॉटेल पाका  पॅलेस, गररया-हाट-रोड 
कोलकाता येथे रािी २२३० वाजता आगमन, जेवण व ननवास. 
 

ददर्ि-२: गुरूर्ार १८ माचश- कोलकाता स्थलदशान आणण राििर न्यू जलपैगुडीकड ेप्रवास 

पाका  पॅलेस हॉटेलात नास्ता. बेलूर मठ (फोटो ननवर्द्ध), फेरीबोटीने गंगा नदी ओलांडून दक्षक्षणेश्वर 
मंहदर (फोटो ननवर्द्ध), जतीन पाका  पासून मेट्रो रेल्वेने स्थानकापयांत प्रवास, हल्दीराममधे दपुारच े
जेवण, जव्हक्टोररया स्मारक (फोटो ननवर्द्ध), चहा, सायन्स भसटीस िेट, भसयाल्डा स्थानकाकड े
प्रस्थान. रेल्वेप्रवास: २३४३ दाजजाभलगं मेल ने भसयाल्डा  (२२००) ते न्यू जलपगैुडी (०८००). 
 

ददर्ि-३: र्ुक्रर्ार १९ माचश- भमरीक पयांत प्रवास व स्थलदशान 

सकाळी ०८०० वाजता न्यू जलपैगुडी स्थानकावर आगमन, भसभलगुडीतील सेंट्रल प्लाझा हॉटेलपयांत 
सुमोने प्रवास, नतथेच नास्ता, मग १x२ बसने भमरीककड ेप्रस्थान, वाटेत चहाच ेमळे पाहहले, हॉटेल 
जगजीत पॅलेस, भमरीकमधे आगमन, नतथेच दपुारच ेजेवण, भमरीक तलावात बोहटगं, तलावापारच्या 
डोंगरावरील देवीच े दशान, देवी-िागवत समारंिस्थळी िेट, र्ोडसे्वारी, बुद्ध-मठ-दशान, रािीच ेजेवण 
आणण वास्तव्य हॉटेल जगजीत पॅलेस, भमरीकमधेच. 
 

ददर्ि-४: र्तनर्ार २० माचश- नेपाळ सीमेवर खरेदी, दाजजाभलगंकड ेप्रवास 

नास्त्यानंतर दाजजाभलगंकड ेप्रवास सुरू, वाटेत नेपाळ सीमेवर पशुपतीनगर येथे खरेदी, मग बताभसया 
वळण, र्ूम रेल्वेस्थानक, गोखाास्मारकदशान, छोट्या गाडीच्या वळणांवरील प्रवासाच े दशान, हॉटेल 
आनंद पॅलेस, दाजजाभलगं येथे आगमन, नतथेच दपुारच ेजेवण, संध्याकाळी मॉलवर खरेदी. 
 

ददर्ि-५: रवर्र्ार २१ माचश- दाजजाभलगं स्थलदशान 

सकाळी ०४०० वाजता उठून ०४३० ला टायगर हहलकड े प्रस्थान, दशानस्थलावरून सूयादशान आणण 
कांचनजंगा पवात-उदयाचे ववलोिनीय दृश्य पाहणे, हॉटेल आनंद पॅलेस दाजजाभलगं येथे नास्ता, 
चहाच्या मळ्यात पारंपररक पोशाखांत फोटोसि, तेनणझगं खडकावर प्रस्तरारोहण, पद्मजा नायडू प्राणी-
उद्यान तसेच हहमालयन-पवातारोहण-संस्था यांना िेट, हॉटेल आनंद पॅलेस दाजजाभलगं येथे दपुारच े
जेवण, मग जपानी मठ, खडकावरील उद्यान (रॉक गाडान) दशान, संध्याकाळी मॉलवर खरेदी, रािी 
हॉटेल आनंद पॅलेस दाजजाभलगं येथेच जेवण. 
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ददर्ि-६: िोमर्ार २२ माचश- गान्तोककड ेप्रवास, वाटेत स्थलदशान 

नास्त्यानंतर गान्तोककड े प्रवास, वाटेत र्ूममठाच े दशान, दाजजाभलगं गोखाा हहल कौजन्सलच्या वे-
साईड-इन या हॉटेलात नतस्ता इथे जेवण, मग कॉभलपंाँग येथील ननवडुगंाच्या बागेस िेट, त्यानंतर 
रँग्पोमागे, ररजपाका  पाहून, हॉटेल भसक्कीम ररट्रीट गान्तोक येथे आगमन, नतथेच रािीचे जेवण व 
वास्तव्य.  

 

ददर्ि-७: मांगळर्ार २३ माचश- गान्तोक स्थलदशान 

नास्त्यानंतर रांकामठास िेट, मग बनझांकरी धबधबा व उद्यानास िेट, त्यानंतर रज्जूमागाावरून 
फेरफटका, दपुारच्या जेवणानंतर इंजस्टट्यूट ऑफ नतबेटॉलॉजीला िेट, हस्तकला कें द्रास िेट, मग 
गणेशटोक ला गणपतीची आरती व शवेटी गान्तोकच्या फलॉवर शो ला िेट, संध्याकाळी महात्मा 
गांधी रोडवर खरेदी, रािीच ेजेवण व वास्तव्य भसक्कीम ररट्रीट गान्तोक येथेच. 
 

ददर्ि-८: बुधर्ार २४ माचश- नातू ला स्थलदशान 

नास्त्यानंतर नात-ूला कड े प्रस्थान, धचनी सीमेवर स्थलदशान, परतताना त्साम्गो तलावास िेट, 
याकारोहण, भसक्कीम ररट्रीट गान्तोक येथेच दपुारच ेजेवण, संध्याकाळी महात्मा गांधी रोडवर खरेदी, 
रािीच ेजेवण व वास्तव्य भसक्कीम ररट्रीट गान्तोक येथेच. 
 

ददर्ि-९: गुरूर्ार २५ माचश- गान्तोक ते न्यू जलपगैुडी प्रवास  

नास्त्यानंतर अकरा वाजेपयांत मोकळा वेळ, मग न्यू जलपैगुडीकड े प्रवास, नंतर दाजजाभलगं गोखाा 
हहल कौजन्सलच्या वे-साईड-इन या हॉटेलात नतस्ता इथे जेवण, संध्याकाळी हॉटेल सेंट्रल प्लाझा, 
भसभलगुडी येथे चहा व रािीच े जेवण बांधनू रे्णे, नतथनू न्यू जलपैगुडी स्थानकावर १x२ बसनेच 
प्रवास मग राििर कोलकात्याकड े२३४४ दाजजाभलगं मेल ने न्यू जलपैगुडी (०८००) ते भसयाल्डा (०६००) 
प्रवास. 
 

ददर्ि-१०: र्ुक्रर्ार २६ माचश- कोलकाता स्थलदशान 

सकाळी ०६०० वाजता भसयाल्डा स्थानकावर उतरून महाराष्ट्ट्रननवासाकड े प्रयाण, नतथे नास्ता, मग 
०९३० ते दपुारी १३३० िारतीय-वनस्पती-उद्यानास िेट, नंतर स्वागत हॉटेल हाजरारोड येथे जेवण 
करून दपुारी १६३० वाजता ववमानतळाकड ेप्रयाण. ववमानफेरी आयसी-२७३ ने कोलकता (१९५५) ते 
मुंबई (२२३०). 
 

प्रत्यक्षात माि नाभशकपयांत वेळापिकानुरूप पोहोचलेल्या ववमानास, नाभशक येथे असतांना असा 
संदेश भमळाला की मुंबई ववमानतळावर ववमानांची उतरण्याकरता रांग लागलेली असून, आमच्या 
ववमानास २३०५ वाजण्यापूवी उतरायला जागा भमळू शकणार नाही. तेव्हा आम्ही सावकाश चलावे. 
यावर ववमानचालकाने नाभशक शहरावरच एक फेरी मारली. नंतर सावकाश चालवत यथावकाश 
ववमान मुंबईस उतरवले. हल्ली रोजच असे होत असल्याच ेवतामानही समजले. 
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कलकत्ता स्थलदर्शन 

 

पयाटनाचा पहहला हदवस कलकत्ता दशानाचा होता. पाका  पॅलेस हॉटेलमधनू नास्ता करून आम्ही २x२ 
बसने बेलूर मठाकड े ननर्ालो. कलकत्ता शहर हुगळी (गंगा, पद्मा) नदीच्या पूवा आणण पजश्चम 
क्रकनार यांवर वसलेले आहे. उत्तरेकडून दक्षक्षणेकड ेवाहत जाणारी नदी पुढे पजश्चमवाहहनी होते. माि 
त्याआधीच नदीवर दोन मोठे पूल आहेत. रववदं्रसेतू म्हणजेच ववख्यात हावडात्रब्रज आणण ववद्यासागर 
सेतू म्हणजे दक्षक्षणेकडला मोठा पूल. मुख्य शहर पूवेलाच आहे. त्यातही दक्षक्षणेलाच जास्त. 
कालीर्ाट, बालीगंज सारखे वदाळीच े िाग नतथे आहेत. ववमानतळ ईशान्येला आहे. ववमानतळाहून 
हॉटेलात येत असतांना जागजागी ववस्तीणा जलाशय हदसत होते. 
 

 
 

आमच े हॉटेलही नतथेच गररया-हाट-रोडवरच होते. नतथनू रववदं्रसेतूकड े आणण मग बेलूर मठाकड े
वाटचाल सुरू झाली. वाटेत मोठमोठे हहरवेगार वकृ्ष हदसून येत होते. सावरीच्या कापसाची झाडहेी खूप 
होती. मठाच ेवातावरण अत्यंत स्वच्छ, शांत आणण प्रसन्न आहे. मोठ्या आवाजात न बोलण्याच्या 
सूचनाही जागोजाग भलहहलेल्या आहेत. फोटोग्राफीही ननवर्द्धच आहे. त्यामुळे पयाटकांची वदाळ खपू 
मोठ्या प्रमाणात असूनही गजबजाट नाही. रामकृष्ट्ण परमहंस, वववेकानंद यांच्या व्यजक्तगत 
वापरातील वस्तू प्रदशानाथा ठेवलेल्या आहेत. बाजूलाच गंगार्ाट आहे. पजश्चम तीरावर दक्षक्षणेश्वराच े
मंहदर आहे. अथाात ् फेरी बोटीने पलीकड ेजाण्याची इच्छा होणे अगदी स्वािाववकच आहे. आम्हालाही 
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तशी इच्छा झाली. गटात केवळ १६ माणसेच असल्याने सहलप्रणेते “फेरी”करता तयार झाले. बस 
पलीकड ेपाठवून हदली आणण आम्ही बोटीवर स्वार झालो.  

 

११०० वाजण्याचा सुमार असेल. प्रवाहाच्या हदशनेेच खालच्या बाजूला दक्षक्षण तीरावर दक्षक्षणेश्वर 
मंहदर आहे. सुमारे अध्याा तासाचा प्रवास. बोटीला छत नाही. त्यामुळे टळटळीत उन्हात प्रवास सुरू 
झाला. सगळ्यात प्रथम जाणवला तो गंगेच्या प्रवाहाला असलेला वेग. मग जाणवले की नदीतनू 
फोटोग्राफीस मनाई नाही. त्यामुळे कॅमेरे बाहेर ननर्ाले. तीरावरील स्थावरांची उत्तम प्रकाशधचि ेननर् ू
लागली. बाली पुलाखालून पार झाल्यावर थोडयाच वेळात दक्षक्षणेश्वराचे मंहदर हदसू लागले. बोट 
क्रकनार याला लागली. दक्षक्षणेश्वरास आलेले िक्तगण गंगेच्या पववि पाण्यात डुबक्या रे्त होते. 
लहानथोर, स्िीपुरुर्, उच्चनीच कुठलाच िेदिाव त्यांच्यात हदसून येत नव्हता. आम्हीही हलकेच 
पायउतार झालो. दक्षक्षणेश्वराच े दशान रे्तले. सिोवतालच्या पररसरात सुमारे तासिर ववहार केला. 
अनतशय प्रसन्न वाटले. पुण्यतोया नदीच्या पावनस्पशााचीच क्रकमया म्हणायची. 
 

नतथनू आम्ही “जतीनदास पाका ” नावाच्या मेट्रोस्थानकावर जाऊन पोहोचलो. आता मेट्रोप्रवासाचा 
अनुिव घ्यायचा होता. नतक्रकटे काढली. स्थानकाच ेफलाट आपल्या लोकलच्या फलाटाच्या मानाने 
पार पाताळात गेलेले. खूप खोलवर उतरून गेल्यावर फलाट लागला. स्थानक बर यापैकी स्वच्छ होते. 
जभमनीखाली खोलात असूनही वायुवीजन कमी आहे असे कुठेही वाटले नाही. गाडयांची वारंवारताही 
बर यापैकी होती. दर पाचसहा भमननटाला गाडया येत होत्या. आम्ही सगळेच एका गाडीत चढलो. 
मेट्रोमधेही फोटो ननवर्द्धच आहे. काही स्थानकांनंतर मेट्रोमधनू उतरून आम्ही हल्दीराम रेस्तराँमधे 
जेवायला गेलो. जेवणानंतर जव्हक्टोररया स्मारक आणण सायन्स सीटी पाहण्याचा कायाक्रम होता. 
जव्हक्टोररया स्मारकाच्या आतल्या िागात फोटो ननवर्द्धच होते. माि बाहेरील िागात, तसेच सायन्स 
भसटीत सवाि फोटोग्राफीस पुरता वाव होता. 

 

जव्हक्टोररया स्मारक प्रेक्षणीय आहे. आतील वस्तुसंग्रहालय फारस े लक्षात नाही. त्यातील वस्तहूी 
वेगळ्याने वणान करून सांगाव्यात अशा आठवात नाहीत. माि वास्तूची बाहेरील िव्यता, क्रकतीही 
दरूवरून सारखा दृष्ट्टीस पडत राहणारा धचत्ताकर्ाक र्ुमट, भशल्पकला, पररसराची कलापूणा आखणी, 
ववस्तीणा उद्याने, हहरवीकंच वकृ्षराजी यामुळेच स्मारक आमच्या स्मरणात राहहले आहे. आणण हो. 
दारापासच े भसहंही ववसरता येणारे नाहीत. भशवाय, बाहेर पडतांना आम्हाला एक खरीखरुी 
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जव्हक्टोररयाही (बग्गी) नजरेस पडली. अथाातच तीही आमच्याकरता स्मारकच ठरली. जव्हक्टोररया 
स्मारकानंतर आम्ही सायन्स भसटीकड े ननर्ालो. ती पाहायला चारपाच तासही अपुरेच पडतात, अस े
सांधगतले गेले होते. म्हणून काय काय पाहायच ेयाची यादी प्रत्येकजण करत होता. 

 

आम्ही सुमारे साडपेाच वाजता प्रवेश करत होतो. सातच्या सुमारास आम्हाला बाहेर पडणे गरजेच े
होते. कारण, त्यानतंर जेवण करून रािी दहाची दाजजाभलगं मेल पकडायची, तर इथनू सातपयांत बाहेर 
पडायलाच हवे होते. म्हणून मी माि स्वतःपुरते असे ठरवून टाकलेले होते की समुद्रसफरींच े
संग्रहालय आणण आरसेमहाल यांचाच पूणापणे आनंद घ्यायचा. सवाप्रथम समुद्रसफरींच्या संग्रहालयात 
गेलो. ननरननराळ्या जहाजांच्या प्रनतकृती, त्यांचवेरील भशड,े डोलकाठ्या, गळ यांच्या ववकासाचा 
इनतहास, आणण एकूणच समुद्रपयाटनात र्डत गेलेल्या प्रगतीचा सुंदर इनतहास इथे समूता साकार 
केला गेलेला आहे. तो अनतशय मनोरंजक वाटला.  
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त्यानंतर मग आम्ही गेलो आरसे महालात. खरेतर लहान पोरांचाच खेळ म्हणायचा. पण मी नतथे 
तासिर कसा गुंगून गेलो याचा पत्ताच लागला नाही. आरशांच्या अक्षरशः असंख्य गमतीजमतींनी 
प्रकाशशास्िाच्या वैज्ञाननक रहस्यांचा सहज उलगडा होत होता. मनोरंजनही साधत होते. 
जाडी, रोडकी, वाकडीनतकडी प्रनतत्रबबंे दाखवणारे वक्र आरसे पाहहले. कॅभलडोस्कोपसारखी माणसाचीच 
प्रनतत्रबबंे रचनू दाखवणार या रचना पाहहल्या. एकाच माणसािोवती आरसे रचनू त्याला त्याच्या 
प्रनतत्रबबंांशीच बैठक रे्त असण्याच े दृश्य साकारणारी रचना मला सवाात जास्त आवडली. 
णखडकीसारख्या पोकळीत णखडकीबाहेर सवा बाजंूनी आरसे रचनू, त्यात वाकून पाहहले असता एखाद्या 
अनंत लांबीच्या बोगद्यात आपल्याच प्रनतत्रबबंांच े असंख्य फोटो काढता येतात हा ववस्मयकारक 
शोधही लागला.  

 

मग आमच्याच गटातील इतर लोक िेटू लागले. कुणी डायनासुरांच्या नगरीस िेट देऊन आलेले होत े
तर कुणी अवकाश तंिज्ञानाच्या दालनातून परतत होते. कुणी यांत्रिक साधनांच्या दालनातून तर 
कुणी तर हेतर हेच ेप्रयोग पाहून. दृक् श्राव्य खेळ खेळूनही बरेच जण परतत होते. सारेच जण उत्साहात 
होते. वेळ अपुरा पडत होता. आमच्या गटाच ेसरासरी वय पन्नासापुढेच होते. त्यामुळे बहुतेकांना 
पायांच ेतुकड ेपडत असल्याची जाणीवही प्रकर्ााने होऊ लागली होती. तहानही लागली होतीच. माि 
नतथले पाणी मचळू होते. त्यामुळे अननच्छेनेच का होईना पण एकएकजण हळूहळू काढता पाय रे्ऊ 
लागला. ननयत वेळेपावेतो आम्ही सवाच बाहेर आलेलो होतो. तरीही पुन्हा संधी भमळाल्यास अत्यंत 
आवडीने सगळे मन िरून पाहण्याची अननवार इच्छा मनात रे्ऊनच, आम्ही त्या 
धचत्तचक्षुचमत्काररक ववज्ञाननगरीचा ननरोप रे्तला. 
 

 

समरीक स्थलदर्शन 

 

१९ माचा २०१० ला सकाळी ०८०० वाजता आम्ही न्यू जलपैगुडी स्थानकावर उतरलो. स्थानकाबाहेर 
सुमोंमधे सामान लादनू आम्ही हॉटेल सेंट्रल प्लाझा, भसभलगुडी येथे गेलो. नास्ता केला आणण १x२ 
बसमधे आपापली आसने ग्रहण करून भमरीकच्या हदशनेे प्रयाण केले. हवामान काहीसे थडं होते. 
उत्साहवधाक. वाटेत आम्ही एका चहाच्या मळ्यात उतरलो.  
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र्ातधमी वळणाच्या (लॉगररदभमक) ननमुळत्या टोपल्यांतून चहाची पाने खुडून आणणारे मजूर (जस्िया 
आणण पुरूर्ही) आपापल्या टोपल्या एका लहानशा लांबुळक्या छपरीमधे अंथरलेल्या मच्छरदाणीच्या 
कापडावर ररकाम्या करत होते. मग ताणकाट्याच्या साहाय्याने वजन करून त्यांची बोचकी बांधली 
जात होती. नतथे उतरून आम्ही जेमतेम गुडघ्यापावेतो उंच असणार या चहाच्या झुडुपांतून फेरफटका 
करत होतो. तेवढयात आमच्या सहलप्रणेत्याने प्रश्न केला. या झुडुपांच ेवय काय असेल? मग कोणी 
सहा महहने, कोणी पाच वर्े तर कुणी तब्बल दहा वर्े तरी असल्याच ेसांगू लागला. तेव्हा त्यांनी 
त्या चहामळ्याच्या स्थापनेची र्ोर्णा करणार या पाटीवर लक्ष वेधले. १८८८. म्हणजे तो मळा १८८८ 
मधे लावण्यात आलेला होता. ते म्हणाले की चहाच्या झुडुपांच े वयही सामान्यतः तेवढेच असते. 
म्हणजे १००-१२५ वर्े. जेमतेम गुडघ्यापावेतो पोहोचणार या त्या प्रत्येक झुडुपाच ेवय आमच ेआज्जी-
आजोबा शोिावेत असे होते. आम्ही माि त्या माहहतीपासून अनभिज्ञ राहून, मळ्यात मुक्तपणे 
ववहरत होतो.  

 

मग नतथनू ननर्नू आम्ही यथावकाश जेवायच्या वेळेपावेतो हॉटेल जगजीत, भमरीक इथे येऊन 
पोहोचलो. जेवलो. थोडीशी ववश्रांती रे्ऊन फेरफटका मारण्याकरता तयार झालो. असे कळले की 
भमरीकमधे एक तलाव पाहण्यासारखा आहे. नतथे बोहटगंही करता येते. ते पाच वाजता बंद होत.े 
तसेच एक बुद्ध मठही आहे. माि तोही संध्याकाळी पाच वाजता पयाटकांसाठी बंद करतात. 
 

तेव्हा प्रथम तलावावर जाण्याचा ननणाय झाला. तलाव ऐटदार होता. पाणी स्वच्छ होते. नयनमनोहर 
आणण देखण्या देखाव्यांत तो शोिून हदसत होता. चार जणांच्या, पायडभलगं करून चालवण्याच्या 
बोटीस, अध्याा तासाच े चाळीस रुपये रे्त होते. भशवाय मागादशाक सोबत रे्तल्यास वीस रुपये 
जास्तीच.े आम्ही आठ जण होतो. पैसे िरून दोन बोटी ताब्यात रे्तल्या. मागादशाकही रे्तले. 
वातावरण काहीसे गारच असल्याने पररश्रम जाणवत नव्हते. साधारण अधाा तलाव पार होत होता, 
तेवढयात आमचा मागादशाक म्हणाला की पलीकडल्या तीरावर जो उत्सव सुरू असलेला हदसत आहे, 
तो देवीच्या नवरािाननभमत्त होणारा देवीिागवताच्या समारोपाचा आहे. वर डोंगरावर देवीचे मंहदर 
आहे. तुम्हाला जायच ेअसेल तर तलावावरील पुलावरून जाऊन पाहून येऊ शकता.  

 
 

मी त्याला ववचारले की, हीच बोट आपण पलीकडच्या क्रकनार यावर उिी करू. आम्ही दहा भमननटांत 
वर देवीच े दशान रे्ऊन येतो. तू इथेच थांबून राहा. आम्ही परत आल्यावर मग परत जाऊ. असे 
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करता येईल का? तो तयार झाला. मग आम्ही दसुर या बोटीवर फोन करून ववचारणा केली. 
नतच्यावरचा मागादशाक तयार होईना. तो म्हणू लागला की आपण वेळेच्या आत परतू शकणार नाही, 
दंड होईल. त्याला कसाबसा तयार केला. आम्ही दसुर या क्रकनार यावर उतरलो. वर देवीचे दशान रे्ऊन 
आलो. त्याच्याही वर काही पायर या होत्या नतथे एक दत्तासारखी मूती हदसली. नतला चार हात होते. 
मस्तक माि एकच. पाठीमागे गाय होती. परतताना आमच्या मागादशाकास ववचारले तर तो म्हणाला 
की ती मूती भशवाची आहे. त्याच्या पाठीमागे नंदी आहे. माझ्या आठवणीत माि नंदी कायमच 
भशवासमोर उिा राहत असे. दत्ताच्या पाठीमागे गाय (कामधेनू) उिी असते त्याप्रमाणे, भशवाच्या 
पाठीमागे नंदी उिा आहे, अशी ही एक आगळी वेगळी मूती आम्ही इथे पाहहली होती. आम्ही 
नौकानयनतळावर परतलो तेव्हा तासिर उलटून गेलेला होता. म्हणून आमच्याकडून दंड म्हणून 
चाळीस रुपये प्रती नाव, जास्तीच ेवसूल करण्यात आले. आम्हाला भमळालेल्या अनुिूतीच्या मानाने, 
त्या दंडास आम्ही अगदीच क्षुल्लक दंड समजून लगेचच िरून टाकला. मग आमच्यापैकी काहींनी 
र्ोडसे्वारीचा आनंद रे्तला. त्यानंतर आम्ही हॉटेलला परतलो.  

 

परतताना तळ्याच्या पाळीवर नेहमीच हदसणार या खाद्यपदाथाांच्या हातगाडया, टपर या इत्यादी हदस ू
लागल्या. माि त्यातले खाद्यपदाथाही वेगळेच होते. ववशरे् लक्ष वेधनू रे्तले ते “मोमों”नी. मोमो 
म्हणजे आपण करतो तसे उकडीच े मोदक क्रकंवा करंज्या. माि त्यात सारण िरतात ते िाजीच.े 
िाजी असते स्क्वशॅ नावाच्या फळांची. तांबडया िोपळ्यासारख्या हदसणार या स्क्वशॅच्या िाजीची चव 
नतखट आणण रुचकर असते. खाण्याची इच्छा अननवार होत होती. पण सहल नुकतीच कुठे सुरू होत 
होती. अशात, हातगाडीवर खाल्लेले पचले न पचेल अशा शंकेमुळे, केवळ फोटोच काय ते काढले. 
मोमो मांसाहारीही असतात. त्याचप्रमाणे मोदक व करंज्यांसारखेच त्यांचे उकडलेले आणण तळलेले 
असे दोन्हीही प्रकार पुढे पाहण्यात (आणण हो, खाण्यातही) आले. माि मोदकासारखा गोड मोमो काही 
भसक्कीमिर कुठेही हदसला नाही. 

 

हॉटेलपासून दसुर या हदशेला बौद्ध मठ होता. पाच वाजून गेलेले होते. सूया मावळतीला आलेला होता. 
मठातून परतलेले लोक आम्हाला िेटत होते. डोंगरावर चढून जाऊन पंधरावीस भमननटांत नतथे 
पोहोचता येते. मठ बंद झालेला असल्यास, मुंबईहून आलो आहोत असे सांधगतल्यास, उर्डूनही 
दाखवतात असे कळले. म्हणून मग वर जाण्याचा ननणाय झाला. ज्यांना कंटाळा आलेला होता त े
थांबले. आमच्यातील उत्साही लोक पुढे झाले. आम्ही त्यांच्या पाठी ननर्ालो. 
 

डोंगरावर चढून जायला मजा आली. मठ बंद झालेला होताच. तरीही एका प्रमुख भिख्खूनंा ववनंती 
केल्यावर त्यांनी आम्हाला तो पाहण्यास खलुा करून हदला. इथले मठ हे, प्रामुख्याने धमाप्रसाराची 
गुरूकुल पद्धतीने चालणार या शाळाच असतात. मखु्य सिागहृात प्रवेश करताच समोरच्या बाजूच्या 
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भितंीलगत बुद्धाची मूती. सोन्याची वाटावी अशी वपवळ्या धमक रंगाची. मूतीसमोर सात 
(आईस्क्रीमचे कप वाटावेत अशा) िांडयांमधे पाणी ठेवलेले असते. तेलाच ेहदवे तेवत असतात. सवाि 
कमालीची स्वच्छता, टापटीप, नीरव शांतता आणण पाववत्र्य. मूतीसमोर श-ेदोनश ेलोकांना आडव्या-
उभ्या ओळींच्या सारणीत व्यवजस्थत बसता यावे अशी जागा. प्रत्येकाला स्वतंिपणे मांडी र्ालून, 
जभमनीवर, बुद्धमूतीकड ेतोंड करून बसता येईल एवढी जागा. प्रत्येकासमोर प्राथभमक शाळेत शोितील 
असे उतरते चौरंग मांडलेले असतात. समोर, ववद्याथी आणण बुद्धमूती यांच्यामधे गुरू उिे राहून 
भशकवू शकतील अशी ववस्तीणा जागा. चहुबाजंूच्या भितंींवर बुद्धाच्या जातककथांमधील प्रसंग धचत्रित 
केलेले हदसून येतात. आम्ही गेलो ती वेळ संध्याकाळची असल्याने सवा दालन ररकामेच होते. आम्ही 
“बुद्धं सरणं गच्छाभम, धम्मं सरणं गच्छाभम, संर्ं सरणं गच्छाभम” असा मंि म्हटला आणण 
िारलेल्या मनाने मठाचा ननरोप रे्तला. मठाच्या पाठीमागच्या दरवाजातून भमरीक तळ्याच े दृश्य 
सुंदर हदसत होते. 
 

 

दार्जशसलांगच ेचहाच ेमळे 

 

२० माचाला आम्ही भमरीकहून ननर्ालो ते दाजजाभलगंकड.े दाजजाभलगं म्हटल्यावर पहहल्यांदा आठवतात 
ते चहाच ेमळे. बसमधनू वळणदार र्ाटमागााने चालत असता दतुफाा चहाचचे तर मळे सवाि हदसत 
होते. आम्ही पोहोचण्याच्या आधी तीन हदवस सतत दाजजाभलगंला पाऊस पडत होता. आज माि 
स्वच्छ सूयाप्रकाशात, नुकत्याच झालेल्या पावसाने सतेज झालेले चहाच ेमळे प्रसन्न वाटत होते.  
 

मग आम्हाला एका हठकाणी बसमधनू उतरवण्यात आले. जजथे नेपाळ सरहद्दीपलीकडील पशुपतीनगर 
नावाच्या एका गावात जाऊन खरेदीची संधी देण्यात आली. त्या हठकाणापासून थोडया अतंरावर 
नेपाळ सरहद्द होती. नेपाळात प्रवेश करण्याकरता िारतीय नागररकांना कुठलाच प्रनतबंध नव्हता. माि 
नेपाळात असतांना चकूुन जरी मोबाईल वापरला तर उगाचच आंतरराष्ट्ट्रीय रोभमगं चाजेस पडण्याची 
िीती असल्याने मोबाईल्स बसमधेच राहू हदले होते. इतर कुठल्याही नव्या वस्तू, कॅमेरे वगैरे सोबत 
नेले नव्हते, कारण परतताना कस्टम्स डयुटी लागण्याची िीती होती. स्वटेर, जाकीट, पेन-ड्राईव्हज 
अशा प्रकारच्या वस्तू स्वस्त भमळतात असेही सांगण्यात आलेले होत.े सरहद्द पार करून गेल्यावर 
माकेटपयांत पोहोचण्याकरता पाच जणांना एक यानुसार एक एक टॅक्सी करावी लागली.  

 

माकेटमधे नेऊन तासिर थांबून परत आणण्याच े प्रती टॅक्सी रुपये १५० रे्त होते. आमच्या 
सोबतच्या बहुतेकांनी कुठलीच खरेदी केली नव्हती. नाही म्हणायला प्रत्येकाने एकएक पेन-ड्राईव्ह 
अवश्य रे्तला होता. कारण तो अववश्वसनीय क्रकंमतीत उपलब्ध होता. २५० रुपयाला ६४ जीबी. 
मुंबईला परतल्यावर माि ती खरेदी महागात पडल्याचचे ननष्ट्पन्न झाले. त्यातला एकही पेन-ड्राईव्ह 
कुणालाही वापरता आला नाही. दोन-तीन तासाचंा उपलब्ध वेळ, पयाटकांच्या सरहद्द पार करून 
काहीतरी खरेदी करण्याच्या हुरूपाथा, शहीद झाला. जे पैसे बळी पडले त्यांची गोष्ट्ट तर सांगून 
झालेलीच आहे. पयाटना दरम्यान टाळता आले तर असे दौरे अवश्य टाळावेत. टॅ्रव्हल कंपन्यांच्या व 
त्यांच्या इष्ट्टभमिांच्या, वरकड भमळकती व्यनतररक्त यांतनू पर्ाटकास लािदायक काहीच र्डत नाही. 
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हे मी स्वानुिवावरून नक्कीच सांगू शकतो. याव्यनतररक्त त्साम्गो तलावाकाठी याकावर बसण्याची 
जी टूम काढली होती त्याबाबतही मला हेच म्हणायच ेआहे. पयाटकांना मुळीच हौस नसते, सहल-
व्यवस्थापकच मुद्दाम अशा जागी रे्ऊन जातात, असे मला म्हणायचे नाही. तरीही अशा र्टनांच्या 
पुनरावतृ्ती, पयाटक व यािाकंपनी दोर्ांनीही टाळाव्यात या मताचा मी आहे. याकारोहणप्रसंगी 
याकावर बसून फोटो काढण्याच ेदरमाणशी रुपये तीस. थोड ेदरू क्रफरवून आणण्याच ेआणखी रुपये 
१२० असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात याकांच ेमालक आमचेच कॅमेरे रे्ऊन आमचचे फोटो आमच्याच 
कॅमेर यांमधे बंद करून देत होते. आम्हीच आमच ेफोटो काढले असते तर जास्त चांगले तरी आले 
असते, असे आता हदसून आलेले आहे. आमच्यासोबतच्या सोळा लोकांनी अक्षरशः शकेडो रुपये, या 
दोन्हीही हठकाणी, उगाचच खचा केले. स्थाननक लोकांना तेवढेच उत्पन्नाच ेसाधन आहे. त्यांना भमळू 
देत हवे तर थोड ेपैसे. अशा िावनेने लोकांनी खचा केले. माि पयाटन, मूल्यप्रिावी होण्याकरता, अशा 
प्रसंगी योग्य तीच ननवड करण्याच े धोरण पयाटक तसेच यािाकंपन्यांनीही ठेवावे. असो. आमचा 
पुढला कायाक्रम फार सुरस झाला. थोडयाच वेळात दाजजाभलगंकड े प्रवास करत आम्ही एका डोंगर-
उतारावरील चहाच्या मळ्यातच उतरलो. खपू फोटो काढले. 

 
    हे छान चहाच ेमळे क्रकती । रेखले धचि टेकडीवरती ॥   हे फूल चहाच ेतुला वप्रये। तू हो प्रसन्न सखी रे् करी हे॥ 
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त्यानंतर आम्ही टॉय-टे्रनच्या दशानाथा र्ूम स्थानकापाशी जाऊन पोहोचलो. एक गोड मुलगी पारंपररक 
पोशाखात नटून इकडे-नतकड ेमजेत क्रफरतांना हदसली. छे, छे! जुळी नाही. नतचचे प्रनतत्रबबं आहे त े
आरशातले. मग नतथेच एका पाटीवर ती टॉय-टे्रन जागनतक-सांस्कृनतक ठेवा असल्याची जाणीव 
करून देणारी जाहहरात पाहहली. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेरो सपना की रानी कहहले आउंछो नतभम । 
मेरो सपना को महल कहहले बनाउंछो नतभम ॥ 

 

माझ ेस्वप्नांच ेराणी सांग येशील तू कधी । 
माझ्या स्वप्नाचा महाल सांग बांध ूमी कधी ॥ 

 

 

दाजजाभलगंची हहमालयन रेल्वे हे अभियांत्रिकी कौशल्याच े एक 
धचरंतन स्मारक आहे. इसवी सनाच्या १८७९ मधे र्ातलेल्या 
रुळांवरून आजही ती हदमाखात धावत असते. नतला ववश्व-
संस्कृनतक-वारसा असण्याचा सन्मान प्राप्त झालेला आहे. 
दाजजाभलगं शहरात उंचीवरच्या स्थानकांपयांत पोहोचण्याकरता 
आगगाडी जेव्हा इंग्रजी आठच्या आकाराच्या लोहमागाांवरून वेगाने जात असते तेव्हा ती अत्यतं 
प्रेक्षणीय िासते. नतचा डौल तो काय वणाावा. दाजजाभलगं शहरात नतची “दाजजाभलगं” आणण “र्ूम” ही 
स्थानके आम्ही थांबून पाहहली. दाजजाभलगं हे अनंतम स्थानक आहे. या लोहमागाासोबतच डांबरी 
सडकही हातात हात र्ालनू चालत असते.  

 

याचाच उपयोग ’आराधना’ भसनेमातील सदाबहार गीतात करून रे्तलेला आहे. जीपने प्रवास 
करणार या राजेश खन्नावर धचत्रित करण्यात आलेले “मेरे सपनों की रानी कब आयेगी त,ू बीत जाये 
जजंदगानी कब आयेगी तू” हे गीत, याच गाडीत बसून प्रवास करणार या शभमाला टागोरला उदे्दशून 
म्हटले गेलेले आहे. त्याची धचिफीत पाहहल्यासही या रेल्वेची खरीखरुी गंमत लक्षात येऊ शकेल. 
त्याकरता अगदी दाजजाभलगंला जायलाच हवे असे नाही. 
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जवळच गोखाा-वॉर-मेमोररअल म्हणजेच गुरखा-युद्धाच-ेस्मारक आहे. १८१४ ते १८१६ दरम्यान, नेपाळ 
आणण त्रब्रहटश-ईस्ट-इंडडया-कंपनी यांच्यात जभमनीवरील सावािौमत्त्वावरून झालेल्या र्नर्ोर लढाईत, 
नेपाळचा दारूण परािव झाला. सुगौलीच्या तहात तत्कालीन नेपाळची एक तनृतयांश जमीन 
त्रब्रहटशांच्या ताब्यात गेली. या लढाईत मारल्या गेलेल्या त्रब्रहटश (खरेतर एतदे्दशीयच) सैननकांच े
स्मारक र्ूम रेल्वेस्थानकाच्या बाजूलाच उिारलेले आहे.  
 
संध्याकाळी सातच्या सुमारास आम्ही दाजजाभलगंच्या हॉटेल आनंद पॅलेसमधे जाऊन पोहोचलो. नतथे 
प्रत्येकास रेशमाच े उत्तरीय र्ालून आमच े स्वागत करण्यात आले. असे सांगण्यात आले की ही 
दाजजाभलगंची स्वागत करण्याची पारंपररक पद्धत आहे. आम्हाला ही पद्धत आवडली. त्यानंतर बराच 
वेळ आम्ही त्या उत्तरीयाशी खेळण्यात र्ालवला होता. जवळच दाजजाभलगंचा सुप्रभसद्ध मॉल होता. 
म्हणून, संध्याकाळी हदवे जातात हे माहीत असूनही आम्ही उत्साहाने खरेदीला बाहेर पडलो. 
गान्तोकला ज्या थडंीचा सामना करावा लागणार होता त्याकरता तयारी म्हणून प्रत्येकानेच कुठे 
हातमोजे रे्, तर कुठे स्वटेर रे् असे करत मजेत खरेदी केली. 

 
 
 

 

दहमालयन पर्शतारोहण िांस्था 
 

सकाळी ०४०० वाजता उठून ०४३० ला आम्ही 
सगळ्यांनीच टायगर हहलकड े प्रस्थान केले. 
दाजजाभलगं- गोखाा- हहल- कौजन्सलने बांधलेल्या 
बंद ननवार यातील काचर्रांतून सूयादशान आणण 
कांचनजंगा पवात-उदयाचे ववलोिनीय दृश्य 
पाहणे त्यामुळे शक्य होणार होते. त्या 
बंहदस्त ननवार यात ते प्रथम पोहोचले त्यासच 

बसण्यास जागा देतात. इतरांना कडाक्याच्या थडंीत बाहेर बसून वा उिे राहूनच सूयोदय पाहावा 
लागतो. गेले तीन हदवस सतत दाजजाभलगंमधे पाऊस पडत असल्याने सूयोदय पाहता आलेला नव्हता 
ही खबर आम्हाला होतीच. आज माि उर्डीप होती. पावसाची मेहेर होती. सकाळी सहाच्या सुमारास 
यथावकाश सूयोदय आणण कांचनाप्रमाणे उजळलेले कांचनजंगा दोन्हीही मनसोक्त अनुिवता आले.  
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नंतर आम्ही हॉटेल आनंद पॅलेस दाजजाभलगं येथे जाऊन नास्ता केला. मग चहाच्या मळ्यात पारंपररक 
पोशाखांत फोटोसि साजरे केले. त्यानतंर तेनणझगं खडकावर प्रस्तरारोहणाचा खास अनुिव रे्तला. 
वरील प्रकाशधचिात उजवीकडले वरच े धचि तेनणझगं खडकाच ेआहे, तर खाली पद्मजा नायडू प्राणी-
उद्यान तसेच हहमालयन-पवातारोहण-संस्था यांच्या प्रवेशद्वाराच ेआहे. त्या संस्थेकडचे मग आम्ही 
रवाना झालो. प्रवेशद्वारापूवीच आमच े लक्ष वेधनू रे्तले ते एका डौलदार, उंचच-उंच, लाललाल 
फुलांनी बहरलेल्या एका सुंदर वकृ्षाने. तो होता ’लाली गुरांच’ म्हणजेच र होडोडने्ड्रॉन. ही फुले अनतशय 
आरोग्यकारक मानली जातात. यांचा गुलकंदही केला जातो. आमच्या भसक्कीम प्रवासात मग अनेकदा 
हे वकृ्ष आम्हाला हदसतच राहहले. 
 

मग हदसला एडका. एडक्याचा ए भशकलो त्याला 
आता ४५ वर्े उलटली आहेत. माि तेव्हापासून त े
आजतागायत एडका नावाचा हाडामासाचा प्राणी 
पाहहलेलाच नव्हता. आजच प्रथम पाहत होतो. 
भशवाय, त्यावेळेसही एडक्याच ेपुस्तकात जे धचि 
देले जायच े त्यात दोन एडके परस्परांशी टक्कर 
रे्तांनाच दाखवलेले असत. इथे एकटा सुटा 
एडका, गवत खात उिा असलेला पाहून, चकुल्या 
चकुल्या सारखे वाटू लागले. इथेच आम्हाला आणखीही एतदे्दशीय प्राणी िेटले. ते म्हणजे काळं 
अस्वल आणण याक.  
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लाल पांडा भसक्कीमचा राष्ट्ट्रीय प्राणी समजला जातो. (१९७५ पूवी भसक्कीम हे एक स्वतंि राष्ट्ट्रच 
होते.) त्याचीही िेट सरतेशवेटी या उद्यानातच झाली. उंच झाडाच्या टोकावर तो राहत होता. 
आमच्या जस्थरधचिण धचिकाने तो पुरेसा आवाक्यात येईना. मग चलधचिकवाले सरसावले. दरूवरच्या 
पांडयाला दृष्ट्टीच्या पल्ल्यात आणला आणण प्रकाशधचि ेकाढली गेली. पण ती पाहहल्यावर माि, तो 
त्याच्या ख्यातीप्रमाणेच रुबाबदार असल्याच ेजाणवले. 
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मग जपानी पॅगोडा-मठ पाहायला आम्ही इथे आलो. मठाला हहदं ू मंहदरांप्रमाणेच भसहंद्वार होते. 
वरच्या मजल्यावरील बुद्धमंहदरात आरती सुरू असतांना आम्ही पोहोचलो. झार याच्या आकाराच े
चामडयाच े तालवाद्य दांडीने हाती धरून त्यावर वेताच्या वळलेल्या काडीने ढुम असा ताल धरून 
प्रत्येक िक्त खालील मंि म्हणत असे. “नमो म्यो हो रें गे क्यो ... ढुम.” मुख्य ढोल वाजवणारा 
कर्ायवस्ि ेनेसून एका मोठ्या ढोलापुढे बसून जाडशा ठोक्याने ढुम आवाज करत असे.  

 

 

आम्ही पर्ाटकही जेव्हा आत गेलो तेव्हा त्याने आम्हाला भितंीलगत ठेवलेली झारा-सदृश तालवाद्ये 
हाती रे्ण्यास सांधगतली. ती रे्ऊन आम्ही त्या िक्तांसोबत खाली मांडी र्ालून बसलो. सुमारे पाच-
दहा भमननटे तोच मंि अत्यंत समरसून म्हटला. याच ेपयावसान असे झाले की मग पुढे बसमधेही 
वारंवार मजेने तो म्हटला जात असे. 
 

मठाला भसहंद्वार होते. पॅगोडयािोवतालच्या भशल्पांमधे आम्हाला एक परीही टांगलेली आढळली. 
तेव्हा, बुद्ध जातक कथांमधे भसहंद्वार आणण परी कुठून आली याचा आता शोध घ्यायला हवा. 
 

नतथनू ननर्ालो ते आम्ही खडकावरले उद्यान ऊफा  रॉक गाडान बर्ायला गेलो. एका नैसधगाक 
धबधब्याच्या दोहो बाजूस सुरेख पायर या पायर यांच े टप्पे बांधनू सुंदर उद्यानाची रचना त्या 
धबधब्याच्या दतुफाा केलेली होती. एका बाजूने वर चढून, हवे तर अधे मधे पुलांवरून तीर बदलत, 
आम्ही दसुर या तीरावरून खाली उतरलो. हा सवाच अनुिव अगदी प्रसन्न करणारा वाटला. 
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गान्तोक-१: र्हरदर्शन 

 

उंच पवातावर वसलेले असल्याने गान्तोक शहर 
उंचसखल जभमनीवर बांधलेल्या र्रांतून नांदत े
आहे. शजेारच्या र्री जायच े असेल तरी 
क्रकत्येकदा शे-पन्नास पायर या चढाव्या-उतराव्या 
लागतात.  

 

मुख्य रस्ते अरंुद आणण वदाळीच े होते. मारूती 
व्हॅन, अल्टो अशा प्रकारच्या चार चाकी 
वाहनांनाच केवळ “टॅक्सी” म्हणून वाहतूक 
करण्यास परवानगी होती. टॅक्सीत केवळ चारच 
प्रवासी बसू शकत. उतारचढावाच े रस्ते 
असल्याने एखादी टॅक्सी जरी उिी राहहली, तर 
रस्त्यातील वाहतूक तुबंून राही. याकरता 
रस्त्यांवर कुठेही टॅक्सी उिी करण्यास मनाई 
होती. टॅक्सी वववक्षक्षत जागीच उिी करावी 
लागत असे. आमच्या हॉटेलला एक गॅरेजसदृश 
गाळा प्रवेशद्वारानजीकच मोकळा सोडलेला 
होता. टॅक्सी बोलावली असता नतथेच उिी 

करत. रस्त्यावर नाही. पढेु असे लक्षात आले की बहुतेक र्रांना तशा प्रकारची वाहने थांबवण्याची 
जागा असे. अशा प्रकारच्या ननयमांमुळे थांब्याच्या जागा माहीत नसल्यास लांब लांब अतंरे पायीच 
चालावी लागतात. असेच एकदा आम्ही महात्मा गांधी रोडपासून आंबेडकर रोडपयांत पायी आलेलो 
होतो. टॅक्सीच्या शोधात. मग आमच ेहॉटेल अगदीच जवळ आल्याने टॅक्सीचा नादच सोडावा लागला 
होता.  

 

त्यामुळे, डाव्या बाजूच्या धचिात हदसतात तशा प्रकारच्या जागा टॅक्स्या उभ्या राहण्याकरता ननमााण 
केलेल्या असत. नतथेच टॅक्सी भमळू शके. त्यांची हठकाणे स्थाननकांकडून आधीच माहीत करून रे्णे 
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चांगले. उजव्या बाजूस र्ूम बुद्धमठ हदसत आहे. दाजजाभलगंमधे स्थलदशान करत असतांना अनेकदा 
आम्ही र्ूम बुद्धमठासमोरून, स्थानकासमोरून जात असू. र्ुमून-क्रफरून पुन्हा त्याच त्याच जागेवर 
पोहोचत असल्यामुळेच त्या िागाच ेनाव र्ूम पडले असावे असा माझा संशय त्यामुळे पक्का झाला. 
प्रत्यक्ष र्ूम मठाच ेदशान माि २२ तारखेस दाजजाभलगंहून गान्तोक प्रवासास ननर्ालो तेव्हा सकाळी 
सकाळीच रे्तले. या मठाजवळ आम्हाला स्थाननक ववणीच्या ववववधरंगी आकर्ाक लोकरी शाली 
भमळाल्या. िावही माफकच होते. इथे केलेली सवाच खरेदी उत्तम ठरली. 

 
आम्ही ज्या हॉटेलात उतरलो होतो त्या भसक्कीम ररट्रीट हॉटेलच ेप्रवेशद्वार डॉ.आंबेडकर रस्त्यावर 
तळ मजल्यावर आहे. प्रवेशाशी उिे राहून हॉटेलकड ेपाहहले असता ते दोन मजली िासते. आम्ही 
ज्या खोलीत राहहलो होतो त्या खोलीत जाण्याकरता स्वागत-कक्षापासून एक मजला खाली जाव े
लागे. खोलीतील णखडकीतून एक रस्ता हदसे. तो हॉटेलच्या पाठीमागचाच रस्ता होता. माि मी त्या 
रस्त्यावर जाऊन पाहहले तेव्हा आमची खोली दसुर या मजल्यावर हदसत होती. इथे सवासाधारणपणे 
सवाच र्रांच ेबांधकाम असेच असे.  

  

अशा पररजस्थतीत वाहतकू सुरळीत चालावी म्हणून जे अनेक उपाय 
भसक्कीम सरकारने योजलेले आहेत त्यात पुढील इशार याचाही समावेश 
आहे. “इशाराः जो कुणी झरे आणण नाल्यांमधे केरकचरा आणण 
बांधकामातील मलबा इत्यादी टाकेल, त्यास रु.५,०००/- दंड क्रकंवा सहा 
महहनेपयांतची कैद अथवा दोन्हीही होऊ शकेल. – हुकुमावरून. शहरी 
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ववकास आणण गहृननमााण खाते, भसक्कीम सरकार.” असा सज्जड दम िरल्यावरही असले अपराध 
करणारे अजजबात नव्हतचे असे नाही. तरीही त्याचं ेप्रमाण लक्षणीय प्रमाणात आटोक्यात होत ेअस े
गान्तोक शहरात पायी क्रफरत असता, जागोजागी जाणवत होते. 
 

तसेच गान्तोकमधे कुठल्याही दकुानाला “दोकान” म्हणत 
असत. आम्ही आपले दोन कान असलेला हा कुठला प्राणी 
बुवा? म्हणून दकुानाला दोकान म्हणण्याच्या प्रथेची जाता-
येता हटगंल करत होतो. तरीही आमच्या नागपुरी संस्कृतीत 
अगदी चपखल बसणारा पानाचा ठेला, गान्तोकमधेही 
आपला रुतबा राखनू असल्याच े पाहून उगाचच काहीतरी 
ओळख लागल्याचा आनंद झाला. एरव्ही मुंबईत राहायला 
लागल्यापासून (त्यालाही आता सुमारे तीस वर्ाांचा काल 
लोटला आहे) परंपरागत प्रकारचा पानाचा ठेला क्वधचतच 
आढळत असे. गुटखा, खराा, धचगंमवालेच जास्त. नागपूरला 
माि काळाचा मुलाहहजा राखणारे नाव असणारे ठेले, 
कालानुरूप अवश्य पाहायला भमळतात. ज्यावेळी बोफोसा 
तोफांतील गैरव्यवहार उर्डकीस आलेले होते त्या काळात 
मला नागपुरात माझ्या र्राकडचे “बोफोसा” नामक पानाचा 
ठेला असल्याचा शोध लागला होता. 

 
 

अशा डोंगर-उतारांवर वसलेल्या गान्तोक शहरात, मोठी सपाट अशी जाग भमळणे प्रायः दरुापास्त 
होते. तरीही ज्या काही मोजक्या जागी अशी प्रशस्त हठकाणे सापडतात, त्या आहेत महात्मा गांधी 
मागा, पाल्जोर स्टेडडयम आणण बुद्ध मठ. सुदैवाने या नतन्ही जागा व्यवजस्थत पाहण्याची संधी 
आम्हाला भमळाली. आमच्या हॉटेलपासून पंधरा-वीस भमननटांच्या पायी चालण्याच्या अतंरावर महात्मा 
गांधी मागा असल्याने तो वारंवार जाऊन नीट पाहता आला. पेव्हर ब्लॉकच्या साहाय्याने नीट 
बांधलेल्या महात्मा गांधी रस्त्यावर वाहनांना मनाई आहे. वर्ाांतले केवळ काही हदवसच स्वच्छ 
सूयाप्रकाशात नाहणार या गान्तोक शहरात, कोवळे वपवळे ऊन पडलेले असल्याने लोक उत्सवी 
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वातावरण असल्यासारखे बाहेर पडलेले असतील, ही आमची अपेक्षा अनपेक्षक्षतरीत्या फोल ठरली. वर 
डावीकडच्या महात्मा गांधी रोडच्या धचिात सकाळी ११०० वाजता एकही माणूस प्रकाशधचिात 
प्रकटलेला हदसत नाही आहे. माि त्या रस्त्याच्या दिुाजकानजीक ठायीठायी ठेवलेल्या बाकडयांवर 
फुरसतचदं लोक मजेत बसून ववहार करत असल्याच े(पक्षी, उन्हे खात असल्याच)े हदसून येत होते. 
दकुाने मुख्यतः गरम कपडयांची, प्रकाशधचिण साहहत्याची, पयाटनववर्यक आणण तत्समच हदसत 
होती.  

 

पाल्जोर स्टेडडयम जवळच आमचे हॉटेल भसक्कीम ररहट्रट असल्याने प्रिातफेरी-सायंफेरीत त े
चहुबाजंूनी पाहता आले. महात्मा गांधी मागााकडून पाल्जोर स्टेडडयमकड े येणारा रस्ता पीएस रोड 
म्हणून ओळखला जातो. याच रस्त्यावर भसक्कीम सरकारची अनेक महत्वाची कायाालये आहेत. 
अनेक हॉटेल्स आहेत. याच रस्त्यावरून पाल्जोर स्टेडडयमच ेअनतशय देखणे ववहंगम दृश्य पाहता 
येते. 
 

रांका बुद्धमठाची जागाही अशीच प्रशस्त सपाट असल्याच ेआढळून आले. इथेच आम्हाला लोण्याच्या 
हदव्यांची पुढील जाहहरात हदसून आली. “लोण्याच ेहदवे बुद्धाला, धमााला आणण संर्ाला पारंपररकरीत्या 
अपाण करण्यात येतात. जेव्हा आपण लोण्याच े दीप उजळतो तेव्हा आपण आपल्या कृतीच े शे्रय 
सगळ्याच संवेदनाक्षम जीवांच्या प्रबोधन आणण सौख्याकरता समवपात करत असतो. प्रत्येक हदव्याची 
क्रकंमत, लहान=रु.५/-, मध्यम=रु.१०/-, मोठा=रु.१००/-. या सवा लोण्याच्या हदव्यांच्या ववक्रक्रतून 
भमळणारा पैसा मठाच्या इंधन आणण अन्नववर्यक गरजांच्या पूतातेकरता वापरला जातो.” 
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गान्तोक-२: बनझाांकरी धबधबा 
 

 
 

रांका बुद्धमठ अनतशय िव्य आहे. सोबत ववस्ततृ ओवर यांच ेननवासी संकुलही आहे. मठाच्या मुख्य 
दालनात शकेडो ववद्यार्थयाांच्या उभ्या-आडव्या ओळींतून बसण्याची सुरेख आसनव्यवस्था आहे. दोन्ही 
बाजूस पुरूर्िर उंचीच ेआडवे ढोल ठेवलेले आहेत. बुद्धमूती तसेच गुरू पद्मसंिव (गौतम बुद्धाच ेपरम 
भशष्ट्य, ज्यांनी नतबेटमधे बुद्ध धम्माचा प्रचार आणण प्रसार केला.) म्हणजेच ररपंोच े यांची मूतीही, 
सुवणावणी असून समोर हदवे उजळलेले असतात. अनतशय स्वच्छ, टापटीपीच ेआणण पववि वातावरण 
इथे ननमााण केलेले आहे. मठाच्या आवारात अनेक क्रफरते दंडगोल भितंीलगत लावलेले आहेत. 
पुण्यसंचयाकरता, गुरू पद्मसंिव यांच ेनामस्मरण करून ते क्रफरवावेत अशी प्रथा आहे. गुरू पद्मसंिव 
यांची एक गोष्ट्टही दरम्यान माहीत झाली. ती अशी.  

 

गुरू पद्मसंिव, ल्हासा (तत्कालीन नतबेटची 
राजधानी) इथे जात असता उत्तर भसक्कीम 
जजल्यातील नतस्ता नदीच्या मुळाशी एक सरोवर 
होते, नतथवर पोहोचले. ते सरोवर त्या काळी 
वर्ााच े बाराही महहने कायमच गोठलेले असे. 
स्थाननक लोकांनी पद्मसंिव यांना आपली ही 
व्यथा सांधगतली, की जवळच पाण्याचा इतका 
प्रचडं साठा असूनही वपण्याला पाणी भमळत नाही. 
त्यावर पद्मसंिव यांनी सरोवरास चरणस्पशा केला. 
आणण काय आश्चया, त्या सरोवराच े ववतळून, 
पाण्यात रुपांतर झाले. त्यानंतर ते सरोवर 
कधीही, अगदी हहवाळ्यातही, गोठेनासे झाले. त्या 
सरोवरास गुरू पद्मसंिव यांच े नावावरूनच हल्ली ’गुरूडोंगमार’ म्हणतात. नामची ही दक्षक्षण 
भसक्कीमची राजधानी आहे. िुनतया िार्ेत “नाम” म्हणजे “आकाश’ आणण “ची” म्हणज े ”उंच”. 

म्हणून नामची म्हणज े“उंच आकाश”.  नामची येथे भसक्कीमच ेतारणहार ररपंोच,े यांची ३६ मीटर 
(१२० फूट) उंचीची जगातील सवाात िव्य मूती आहे. गुरूडोंगमार अथवा नामची या दोन्हीही हठकाणी 
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आम्ही गेलेलो नाही. माि, गुरू पद्मसंिव यांच्या उधचत उल्लेखाववना भसक्कीम सहलीच ेवणान संपन्न 
होणार नाही म्हणून हे भलहीत आहे. गुरू पद्मसंिव यांच े हे धचिही महाजालावरूनच सािार रे्तले 
आहे. 
 

भसक्कीम सरकारने ननमााण केलेला बनझांकरी 
(म्हणजे शुद्ध मराठीत वनाची झलक दाखवणारा) 
कृत्रिम धबधबा आणण सोबतच े सवाच उद्यान 
सौर ऊजेवर संचाभलत आहे. इथे ऊजेच्या सवाच 
स्वरूपांची, त्यांच्यातील परस्पर ववननमयांची 
आणण तत्संबंधी अनेक ववर्यांची माहहती, शालेय 
मुलांना नीट समजून रे्ता येईल अशा 

प्रात्यक्षक्षकांद्वारे व्यवजस्थत उलगडून दाखवलेली आहे. मनोरंजक प्रयोगांद्वारे, खेळण्यांद्वारे ववववध 
प्रकारच्या ऊजाांतरणांची माहहती उद्बोधक रीतीने उर्डपणे मांडून दाखवलेली आहे. 
 

 
 

उदाहरणाथा वरील धचिातील र्सरगुंडी पाहा. नतच्या र्सरत्या िागावर एक क्रफरता पट्टा बसवलेला 
असून, तो पुढल्या िागाच्या तळाकडून पाठीमागे भशडीच्या सवोच्च िागाखालून पुन्हा वर पोहोचतो. 
आपण र्सरू लागलो की पट्टा क्रफरू लागतो. पट्टा बारकेसे ऊजााननभमाती संयंि चालवतो. त्यात ननमााण 
होणारी ववद्यतु-ऊजाा एक ध्वनीफीत चालवत,े ज्यामळेु आपल्याला सगंीत ऐकू येऊ लागत.े दसुर या 
धचिाततील आडव्या डब्यात वपवळ्या खांबांकड े तोंड करून त्या दोन खांबांच्यामधे डब्यात उिे 
राहायच.े मग पुढे चालत जाण्याचा प्रयत्न केला की सगळा डबाच र्डयाळाच्या हदशनेे गतीमान 
होतो. त्या चक्राकार गतीचाच उपयोग ववद्युत-ऊजाा ननभमातीकरता करून रे्तलेला आहे. त्या ऊजेवर 
मग संगीत ऐकू येऊ लागते. माणसाच्या ऊरातून ननमााण होणारे चतैन्य (ऊर+जा=ऊजाा) प्रथम 
यांत्रिकी हालचालीत, मग ववद्युत-ऊजेत आणण तत्पश्चात ध्वनीरूपात आपल्याला संगीत ऐकव ू
लागते तेव्हा आपल्या (पक्षी, मुलांच्या) ऊजााववर्यक जाणीवा क्रकती झपाट्याने समदृ्ध होत जातात त े
नतथे प्रत्यक्षच अनुिवायला भमळाले म्हणून एरव्ही अववश्वसनीयच वाटले असते. इनके्रडडबल इंडडया! 
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त्यानंतर आम्ही गान्तोक रज्जूमागाावरून शहराच े ववहंगम दृश्य पाहण्याचा अनुिव रे्तला. सोबतचे 
धचि शहरातील रस्त्यांची रचना स्पष्ट्टपणे दाखवत आहे. 
 

 
 

एव्हाना दपुारच्या जेवणाची वेळ झालेली होती. जेवण झाल्यावर नामग्याल इंजस्टट्यूट ऑफ 
नतबेटोलॉजी आणण नतथला बुद्धमठ पाहण्यासाठी गेलो. चीनने नतबेटवर कब्जा केल्यानंतर ल्हासामधून 
अगणणत ननवााभसत भसक्कीममधे आले. त्यांच े पुनवासन आणण नतबेटमधील कला व परंपरांच्या 
जोपासनेकरता या संस्थेची स्थापना झालेली आहे. इथे एक नतबेटी हस्तभलणखतांच ेिव्य ग्रंथालयही 
बर्ता आले. 
 

नतथनू मग आम्ही भसक्कीमच्या हस्तकला संग्रहालयात गेलो. इथे धचिणास मनाई असल्याने धचि े
नाहीत. माि नतथला बाहेरचा पररसरही खपूच रम्य असल्याने त्या पररसराच ेअनेक फोटो काढलेले 
आहेत. हातमागावर लोकरी वस्ि ेववणण्याच ेतसेच लाकडावर कोरीव काम करण्याच ेप्रभशक्षणही नतथे 
हदले जात होते. तेही पाहता आले. त्यानंतर आम्ही गणेशटोक या टेकडीवरील गणपतीस गेलो. नतथ े
गणपतीची आरती िरपूर उत्साहाने म्हटली. सवाात शवेटी गान्तोक पुष्ट्पप्रदशानास गेलो. ऑक्रका डच्या 
फुलांच ेएवढे रम्य प्रदशान मी आजवर पाहहलेले नव्हते. मन प्रसन्न झाले. 
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पुष्ट्पप्रदशानादरम्यान आणखी एक आठवण जागी 
झाली ती म्हणजे हहरव्या ननवडुगंी पणाकमळांची. 
दाजजाभलगं ते कॉभलम्पाँग प्रवास झाल्यावर आम्ही 
एका ननवडुगंाच्या बागेत गेलो. उत्तम-उत्तम 
ननवडुगंांनी आणण त्यांच्या इवल्या-इवल्या 
नयनमनोहर फुलांनी मन प्रसन्न झाले. ही 
ननवडुगंी पणाकमले ऊन-सावलीच्या खेळात क्रकती 
रम्य हदसत होती ते सांगून समजणे अवर्डच 
आहे. समजले तर कदाधचत शजेारच्या धचिावरून 

समजून रे्ता येईल.  

 

 

 

 

गान्तोक-३: नातू ला – “ऐकत्या कानाांची खखांड” 

 

नात-ूला च्या वाटेवर नागमोडी वळणांनी ४,००० 
फुटांचा चढ चढत आम्ही त्साम्गो तलावाजवळ 
येऊन पोहोचलो. त्साम्गो तलावाजवळच े सवा 
वातावरणच िारलेले होते. कायम अभ्राच्छाहदत 
आकाशातून जरासा सूया डोकावला की, क्षणात 
ननळ्या आकाशाची सावली तळ्यात पडून, 
पषृ्ट्ठिागावर चकचकीत ननळसर आरसा 
प्रसन्नपणे चमकू लागे. तशातच डोंगराच्या दोन 
सोंडांच्यामधनू आकाशातून उतरून, ढगच 

तलावात भशरू पाहत. वातावरणात आद्राता इतकी िरून राहहलेली असे की, जरासे वारे सुटले तर 
शून्य अशं सेजल्शअसच्या आसपासच्या त्या तापमानात, कापरे िरू लागे. आिाळ ढगाळले की लगेच 
थडंी दाटून येई. “र्डी में तोळा, र्डी में मासा” अशा प्रकारच ेक्षणोक्षणी रंग बदलणारे आकाश, 
क्षणोक्षणी संग बदलणारे वातावरण आणण कमालीच्या स्वच्छ, आरस्पानी पाण्यावर उमटणारी छाया-
प्रकाशाची क्षणधचि े या सगळ्यांमुळे त्या सरोवराच े साजन्नध्य केवळ गूढरम्य बनून राहहले होत.े 
तळ्यापारच्या डोंगरावरच ेकाळे बफा  त्या डोंगरांवर नक्षी काढून पहुडलेले होत.े 
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नतथनू पुढे ननर्ाल्यावर, लष्ट्कराच्या भशत्रबराजवळ एके हठकाणी ’मेरा िारत महान’ आणण ’हम ही 
जीतेंगे’ या दोन देशिक्तीपर र्ोर्णा रोमन भलपीत, काळ्या बफाात कोरून ठेवलेल्या हदसल्या. “काळा 
बफा ” म्हणजे काळ्या रंगाचा बफा  नव्हे, तर नेहमीसारखा पांढराच. माि, वर्ाानुवर्े सतत साखळून 
राहहलेला असल्याने सहजी ववतळत नाही, आणण प्रखर उन्हातही तळपत राहतो, तो बफा . नतंर एका 
कमानीपयांत आमच्या वाहनाने आम्हाला आणून सोडले. वाहन खाली वाहनतळावर रवाना झाले. 
गाडीतून उतरलो काय अन ् अगंिर थडंी दाटून आली. सवाात प्रथम िावना झाली ती एक नंबरची. 
गरजेची ननकड पुरवणारी सुववधाही जवळच उपलब्ध करून ठेवलेली हदसली. जरा मोकळे झाल्यावर 
इतरि पाहण्याच ेिान आले. 
 

ही कमान म्हणजे नातू-ला नाही. ही आहे 
नतथपयांत पोहोचण्याच्या वाटेवरची सवाात खालची 
कमान. समोरच्या कमानीपासून साधारणपणे अधाा 
क्रकलोमीटर अतंर पायर या चढून वर जायच ेहोत.े 
मगच आम्हाला परंपरागतपणे अव्याहत वापरात 
असलेल्या आंतरदेशीय पुरातन रेशीममागाावरच े
महाद्वार पाहायला भमळणार होते. चीनसोबतच्या 
आपल्या सीमेवरच े प्रवेशद्वार आम्ही पाहू 
शकणार होतो. आम्ही तर बूट, पायमोजे, जीन्स, 

शटा, जॅकेट, हातमोजे, कानटोपी इत्यादी नखभशखांत जामाननमा केलेला असूनही काकडत होतो. 
तापमान उणे चार अशं सेल्शस होते. सूया ढगांचे कवाड क्रकलक्रकले करून पाहत होता. त्याच्या त्या 
दृजष्ट्टक्षेपाने हुरूप येऊन आम्ही कमानीतून अग्रसर झालो.  

 

उत्साहात चढत होतो. क्रकती पायर या झाल्या मोजल्या नाहीत. माि लवकरच आम्ही त्या टेकडीच्या 
वरच्या टोकावर उिे असल्याच ेआमच्या लक्षात आले. समोरच्या बाजूला एक काटेरी तारेच े कंुपण 
होते. पलीकड ेलाल रंगाच्या पक्क्या इमारतीवरला लाल तारा, ती इमारत धचनी असल्याच ेर्ोवर्त 
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करत होता. अलीकड े पत्र्याच्या छताच े एक र्रच आपला इमला होते. दोहोंच्या दरम्यान कंुपणा-
अलीकड ेआम्ही उिे होतो. 
 

या फोटोत आम्ही उिे आहोत त्या अवस्थेत, 
आमच्या उजव्या हाताला नातू-ला होती. नतच े
दृश्य खालच्या फोटोतल्याप्रमाणे हदसे. णखडंीच्या 
पलीकडच्या डोंगरावर एक धचनी सैननकसुद्धा 
हदसला होता. णखडंीवरच्या पाटीवर “Nathu La 

Business Channel for China-India Border 

Trade” असे लाल अक्षरांत भलहीलेले होते. आम्ही 
त्साम्गो सरोवरापासून नातू-ला पयांत आलो त्या 
मागाावर सुमारे अध्याा रस्त्यातच शरेेथाँग टे्रड 
माटा या नावाने आंतरराष्ट्ट्रीय व्यापार कें द्राचे 

बांधकाम जोरात सुरू होते. 
 

हल्ली नातू-ला स िेट देण्याकरता, बुधवार, गुरूवार, शननवार व रवववार या चार हदवसांतच 
पयाटकांना अनुमती देतात. तो हदवस, बुधवार हदनांक २४-०३-२०१०, रामनवमीचा हदवस होता. 
रामजन्माची –दपुारी बाराची- वेळ होती. आम्ही सगळ्यांनी भमळून “िारत माता की जय”, “जय 
हहदं” अशा प्रकारच्या र्ोर्णा त्रिवार केल्या आणण रामजन्म साजरा केला. 
 

 
 

“नात-ूला म्हणजे ऐकत्या कानांची णखडं”. रेशीममागाावरून देशोदेशींचे प्रवासी जात. आपापल्या 
देशांतील त्रबत्तंबातम्यांची चचाा ते णखडंीतून जातांना करत असावेत. त्या गप्पा णखडंीला ऐकू येत 
असाव्यात म्हणूनच स्थाननकांनी त्या णखडंीला “ऐकत्या कानांची णखडं क्रकंवा नात-ूला” असे नाव हदले 
असावे असे वाटले. 
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 नात-ूला सोडून मग आमची वाहने बाबा 
हरिजनभसगं यांच्या मंहदराकड े वळली. कॅप्टन 
“बाबा” हरिजनभसगं (३ ऑगस्ट १९४१ ते ४ 
ऑक्टोंबर १९६८) िारतीय लष्ट्करातील एक 
अधधकारी होते. ते नात-ूला वर तैनात होते. 
कामावर असतांना ते एका हहमनदीत गाडले 
गेले. तीन हदवस शोधाशोध झाल्यावर त्यांनीच 
शोधकत्याांना र्टनास्थानापयांत आणून सोडले. 
ते त्यांच्या एका सहकार याच्या स्वप्नात आले 
आणण त्यास नतथे समाधी बांधण्याची सूचना 
केली.  

 

 

पुढे अनेक िारतीय सैननकांना कठीण वातावरणांच्या पररजस्थतीत त्यांनी व्यवजस्थत मागादशान केले 
अशा दंतकथा आहेत. म्हणून या हठकाणी त्यांच े मंहदर बांधलेले आहे. इथे नात-ूला िेटीच्या 
स्मरणाथा ननभमालेल्या क्रकत्येक धचत्ताकर्ाक िेटवस्तू (पाक्रकटे, वपशव्या, क्रकल्लीच्या साखळ्या, नाणी, 
हातमोजे, पायमोजे, उनी कपड,े जाक्रकटे) एका दकुानात अनतशय माफक क्रकंमतीत ववक्रीस उपलब्ध 
आहेत. इथल्या वस्तूंचा दजाा चांगला होता आणण वस्तूंच्या क्रकंमती आम्हाला इतर अनेक 
हठकाणांपेक्षा चांगल्या वाटल्या. 
 

अशा वातावरणात आमची सुमो मग परत 
त्साम्गो तळ्याच्या पाळीवर येऊन थांबली. 
लगेचच दोनचार याक व त्यांच े मालक 
अवतीिवती जमा झाले. आम्हालाही याक 
बर्ण्याची, त्यावर स्वार होण्याची, स्वार होऊन 
फोटो काढवून रे्ण्याची हौस होतीच. माि, 
ज्याच्या दशानानेही र्ाबरायला व्हावे, असल्या 
याकांवर, केवळ त्यांच्या मालकांच्या िरोशावर 
आम्ही खशुाल सवार होत होतो, हेच मला मोठे 



               

लेखकः नरेंद्र गोळे   www.esahity.com 

आश्चया वाटत होते. याक हा प्राणी हदसायला जेवढा गबाळा वाटे तेवढाच असायलाही होता. नाक 
दाबूनच स्वार व्हावे लागत असल्याने, प्रत्येकाला उतरण्याची सुद्धा र्ाईच होती. तरीही, कुठल्याही 
याकाने बंडखोरी केली नाही. जराही अवखळपणा न करता आपापल्या मालकांना इमाने-इतबारे 
उपजीववका भमळवून हदली. सक्खी पोरेही मायबापांच्या इतक्या वचनांत असलेली मी पाहहलेली 
नाहीत. धन्य ते याक आणण धन्य ते त्यांच ेमालक. कदाधचत शीतकालीन हाल-अपेष्ट्टांचा मुकाबला 
परस्पर सहकायााने करतांना याक व त्यांच े मालक परस्परांच्या गरजांना आणण सामर्थयाांना जास्त 
चांगल्या प्रकारे समजावून रे्ऊ लागले असावेत. 
 

यानंतर आम्ही एका पडावावर थांबलो. नतथे या वाटेवर वाहने चालवणार या सवा वाहनांच े चालक 
राहतात असे एक गाव होते. चालक कठीण पवातीय प्रदेशात, अवर्ड वातावरणात वाहने चालवून 
थकलेले असतात, त े गावात येताच ववश्रांती रे्तात. प्रवाशांनाही सोबत आणलेले खाद्यपदाथा 
आस्वादण्याइतका थकवा आलेला असतोच. भशवाय छोट्यामोठ्या दकुानांच्या ओळीच्या ओळी इथे 
स्वागतास सज्ज असतात. “मोमो-म्हणजे तांबडया िोपळ्यासारख्या हदसणार या स्क्वशॅ नामक 
फळाची िाजी िरलेले उकडलेले वा तळलेले मोदक अथवा करंज्या”, “थपुका-म्हणजे नुडल्स”, “सूप्स-
म्हणजे तरतर हेची सारे” इत्यादी स्थाननक चवदार पदाथाांनी क्षुधाशांतीच्या साधनेस हुरूप आला. 
जंतर-मंतर (प्रसाधनसुववधेस सधचन टॅ्रव्हल्सच्या सहलींमधे प्रचभलत असलेले नाव) थांबाही भमळाला. 
असे म्हणतात की ननसगा मेहेरबान असेल तरच नात-ूला ची सहल ननववाघ्न पार पडू शकते. त्याच े
प्रत्यंतर इथे पोहोचताच आम्हाला आले. अचानकच धो धो पाऊस पडू लागला. आम्हीही लगेच 
कल्पना करू लागलो की हाच पाऊस जर नातू-ला वर असतांना पडत असता तर वाहनातनू पाय-
उतार होण्याचीही हहमंत आम्हाला झाली नसती.  

 

 

 
गान्तोक-४: गान्तोक ते न्यू जलपैगुडी प्रर्ाि 

 

सकाळी ०९०० वाजता नास्ता झाल्यावर, ११३०० ला भसभलगुडीकड ेप्रयाण करण्यापूवी, दोन तास वळे 
उपलब्ध होता. आम्ही तत्परतेने महात्मा गांधी मागाावर एक प्रिातफेरी मारून आलो. केरकचरा 
आणण पानाच्या वपचकार या ववरहहत क्षेि (भलटर अडँ जस्पट री ी झोन), अशी पाटी हदमाखाने भमरवत 
महात्मा गांधीपथ आमचे सहर्ा स्वागत करत होता. खरेदीचा हुरूप काही केल्या मावळत नव्हता. 
पयाटक आता परतीच्या प्रवासास लागतांना स्मरणिेटींच्या खरेदीत गुंतलेले होते. तरीही लवकर 
हॉटेलवर पोहोचनू सामानाची आवराआवर करणेही गरजेच े होते. तीन हदवस सतत गान्तोकमधेच 
राहत असल्याने जवळपास सारेच सामान बाहेर काढले गेलेले होते. 
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सामानाची बांधाबांध झाली. आमची बस पाल्जोर स्टेडडयमसमोरच्या मोकळ्या पटांगणात उिी 
असल्याच ेवतृ्त समजले. मग प्रवासी आणण सामान सार यांचीच हॉटेलच्या मागेच असलेल्या पाल्जोर 
स्टेडडयमसमोर उचलबांगडी झाली. सामान टपावर चढले. तर प्रवासी बसमधे. परस्परांच्या संपका -
पत्त्यांची देवाणरे्वाण सुरू झाली. संपन्न झाली. गणपती बाप्पा मोरयाचा गजर झाला आणण बस 
भसभलगुडीच्या हदशनेे मागा आक्रमू लागली. सुमारे दोन तासात जवळजवळ तीस क्रकलोमीटरच ेअतंर 
कापून रँग्पो इथे पोहोचलो. आमच्यासोबतच्या जमान नागररकांच्या “ईनर लाईन परभमट”च ेसोपस्कार 
सांिाळण्याकरता थोड ेथांबलो आणण मग पुन्हा प्रवास सुरू झाला. 
 

रँग्पोहून आम्ही ननर्ालो तेव्हा कॉभलपंॉन्ग ३५, दाजजाभलगं ५८, भसभलगुडी ७७, तर न्यू-जल-पैगुडी ९१ 
क्रकमी अतंरांवर होते. नतस्ता नदीवरला भसक्कीम-पजश्चम बंगाल सीमेवरला पूल ओलांडला आणण मग 
आम्हाला लागले दाजजाभलगं-गोखाा-हहल-कौजन्सलच े“धचि ेवे-साईड इन्न ररव्हर राजफटंग सेंटर”. इथेच 
आम्ही जेवलो. दाजजाभलगंहून जेव्हा भसक्कीमला ननर्ालो होतो तेव्हा इथेच, आकाश िरून आल्याने व 
पाऊस पडू लागल्याने, आमच्यातील बहुसंख्य लोकांनी तराफातरणाच्या आमच्या कायाक्रमास फाटा 
देण्यास प्राधान्य हदलेले होते. तेव्हा, वेळ असूनही आम्ही पावसाच्या िीतीने तराफातरण करू शकलो 
नव्हतो. आता तर रािी आठची दाजजाभलगं मेल न्यू-जल-पैगुडीस जाऊन पकडायची असल्याने, गाठीस 
वेळच नव्हता. येनकेनप्रकारेण तराफातरणाची संधी हुकली होती. ते शल्य मनात धरूनच इथून 
काढता पाय रे्तला. 
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रँग्पो ते भसलीगुडी अतंर हा त्या मानान े
सपाटीवरला प्रवास. या प्रवासात रस्त्याच्या 
दतुफाा शाल्व (साल- ज्याच्या खोडाच्या लाकडाचा 
उपयोग लोहमागााखाली आधार देण्याकरता 
करतात, स्लीपसा म्हणून) वकृ्षांची लागवड हदसून 
आली. हहरवा गार लंबवतुाळाकृती डौलदार 
पणाववस्तार आणण काळसर बुंधा (खोड) यांनी 
नटलेली उंचच उंच झाड े सवादरू लावलेली होती. 
नजर पोहोचसे्तोवर चारही बाजंूना साल वकृ्षच 

हदसत होते. पुढे साल लाकडाच्या िव्य वखारी आणण आगरेही नजरेस पडली. सालाच ेकठीण लाकूड 
क्रकंमती असते आणण त्याच े उत्पादनही ४,००० ते ६,००० फुटावरच्या ननम्न-हहमालयन पठारांवरच 
होऊ शकते. त्यामुळे, रँग्पो ते भसभलगुडी प्रवासात सालाची कृत्रिम अरण्ये दृष्ट्टीस पडणे हा केवळ 
योगायोगच नव्हता, तर या िौगोभलक कारणांमुळे तसे र्डणारच होते.  

 

भशवाय, आता आम्ही बव्हंशी पवातीय प्रदेशातून बाहेर पडून सपाटीवरून प्रवास करत होतो, त्यामुळे 
ज्यांना बस लागत होती, तेही आता जस्थरस्थावर झालेले होते. संध्याकाळच्या सुमारास आम्ही हॉटेल 
सेंट्रल प्लाझा, भसभलगुडी इथे येऊन पोहोचलो. चहापाणी झाले. गाडीत खाण्याकरता डबाही िरून 
रे्तला. उगाचच दोन तास आधी नतथे पोहोचनू काय करायच ेम्हणून गमतीजमती करत नतथेच थोडा 
वेळ र्ालवला. मग बस ननर्ाली आमच्या शवेटल्या टप्प्यातल्या प्रवासास. भसभलगुडी ते न्यू-जल-
पैगुडी. अतंर जेमतेम १५ क्रकमी. तेही सपाटीवरच.े फार फार तर अध्याा तासात पार करू.  

 

पण ते व्हायच ेनव्हते. बस बंद पडली. आम्ही प्रत्येकच जण, भसभलगुडीला उगाचच वेळ र्ालवत 
बसलो, म्हणून हळहळू लागलो. इथे क्रकमान इतर वाहने आसपास हदसत होती. ररक्षा-टॅक्सी करूनच 
शवेटी न्यू-जल-पैगुडी गाठावे लागणार अशी रंगत हदसू लागली. पयाटनादरम्यान उत्साहाने केलेल्या 
खरेदीचा िार आम्हाला अकारणच जाणवू लागला. 
 

चक्रधर महाशयांना पेट्रोलटाकीत कचरा अडकला असल्याचा शोध लागला. यथावकाश तंिज्ञ हाती 
लागला. त्रबर्ाड दरुूस्त झाला. सार या बसने सुटकेचा ननश्वास टाकला. आम्ही पुन्हा एकदा न्यू-जल-
पैगुडीच्या मागाावर अग्रसर झालो. ररकूं बाबा की जय, असे म्हणून प्रवाशांनी चक्रधराप्रती कृतज्ञता 
व्यक्त केली. माि, त्यात आताच्या त्याच्या कताबाचा िाग फारसा नसून, ज्या अवर्ड वाटेवरून 
त्याने आम्हाला पवातीय प्रदेशातून सहहसलामत क्रफरवून आणले होते, त्या सुरक्षक्षत सफरीचाच िाग 
अधधक होता. 
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भारतीय-र्नस्पती-उद्यान, कोलकाता 
 

इथला पसंतीचा दशानसमय सुयोदयापासून सूयाास्तापयांत कोणताही 
आहे. मोबाईल फोनधचिकास प्रकाशधचिण शुल्कही नाही, इतर जस्थर 
आणण चल-धचिकांस माि ते लागू आहे. जवळच ेरेल्वेस्थानक हावरा 
आहे तर जवळच े मेट्रो स्थानक एस्प्लनेड. इथे श्यामबाजार, 

राजाबाजार आणण धरमतल पासून ६१, ६१अ, ६२ या सीटीसीच्या 
बसेसमधनू पोहोचता येते. बर्ायला क्रकमान ४५ भमननटे वेळ तरी 
हवाच. वनस्पतीशास्िातील अभ्यासकांना माि क्रकतीही वेळ असला 
तरी पुरेसा ठरेल अशी खािी देता येणार नाही. 
 

ईस्ट इंडडया कंपनीने लेफटनंट कनाल रॉबटा यांना, इंग्रज अधधकार यांकरता ननसगााच्या साजन्नध्यात 
ववहाराच ेस्थान ननमााण करण्यास सांधगतले. त्यानुसार त्यांनी ६ जुलै १७८६ रोजी हे काम पूणात्वास 
नेले. तेव्हाच आभशयातील या सवाात मोठ्या वनस्पती उद्यानाचा जन्म झाला. मग चहासारख्या 
नकदी वपकाचा इथ ेचीनमधनू प्रवेश झाला. पुढे इथनूच चहा दाजजाभलगं आणण आसामात गेला. आज 
चहा िारतिर चवीने चाखला जातो.  
 

कलकत्त्यातील हुगळी नदीच्या क्रकनार यावरील या उद्यानात "ववशाल वट" नावाने ववख्यात असलेला 
जगातील सवाात ववस्तीणा छिछाया असलेला प्रचडं वड उिा आहे.  

 
 

तो अदंाजे २०० ते २५० वर्े वयाचा असावा. त्याच्या मूळ खोडाची पररभमती १.७ मीटर होती आणण 
जभमनीपासूनची उंची १५.७ मीटर होती. १८८४ आणण १८८६ सालच्या वादळांमधे त्याच्या प्रमुख 
फांद्या क्षनतग्रस्त होऊन त्यास बुरशी लागली. १९२५ साली वीज पडून या वकृ्षाचा मध्यिाग जळाला, 
कीडग्रस्त झाला, म्हणून इतर िाग वाचवण्याकरता तो कापून टाकण्यात आला. या र्टनेपूवी 
ववशालवट, वरील प्रकाशधचिात हदसत आहे तसाच हदसत असे. 
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त्यानंतर तो एखादा वकृ्ष िासण्याऐवजी वकृ्षवसाहतीच्या स्वरूपात राहू लागला. त्याच्या पररभमतीवर 
एक ३३० मीटर लांबीचा डांबरी रस्ता बनवण्यात आला. माि वकृ्ष त्याच्या बाहेरही ववस्तार पावतच 
आहे. आज त्याची छिछाया १४,५०० वगा मीटर क्रकंवा १.५ हेक्टर अथवा ४ एकर इतकी ववशाल आहे. 
आज त्याची पररभमती १ क्रकलोमीटर इतकी असून सवाात उंच फांदी २५ मीटर उंच आहे. त्यास, आज 
२,८८० अतंररक्ष मुळे (पारंब्या) आहेत, जी जभमनीपयांत पोहोचलेली आहेत. 

 

गेल्या दोनश े वर्ाांपासून हे उद्यान, दक्षक्षण आभशयातील सवाात जुने आणण सवाात मोठे वनस्पती 
उद्यान, तसेच वनस्पती आणण उपवन संशोधनातील िारतातील प्रमुख संस्था राहहलेले आहे.  
 

येथील प्रेक्षणीयता आणण सुंदरता, तसेच हहरवळ; जगिरातून वर्ािर येत राहणार या लाखो पयाटकांकरता 
प्रभशक्षण, संशोधन आणण ववहाराथा एक प्रेरणास्िोतच बनून राहहलेली आहे. हुगळी (गंगा) नदीच्या 
पजश्चम तीरावरील २७३ एकर जागेत हे पसरलेले आहे. १८७२ मधे सर जॉजा क्रकंग यांनी संकजल्पत 
केलेले हे उद्यान कृत्रिम तळी आणण िूभमगत नभलकांनी जोडलेल्या जलाशयांमुळे जगिरातील 
सवोत्तम वनस्पती उद्यान मानले जाते. पूवी यास ईस्ट इंडडया कंपनीच ेउद्यान क्रकंवा "कंपनी-बागान" 

म्हणत, पुढे कलकत्ता-उद्यान म्हणू लागले, मग याचचे नामकरण रॉयल-वनस्पती-उद्यान असे 
करण्यात आले, स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५० मधे यास िारतीय-वनस्पती-उद्यान नाव हदले गेले. १ 

जानेवारी १९६३ पासून ते िारतीय वनस्पती सवेक्षण या संस्थेच्या व्यवस्थापनाखाली कायारत आहे. 
 

येथे १,४०० जातींची १२,००० झाडझुेडुपे, भशवाय हजारो और्धी वनस्पती यांची खलु्या २५ वविागांत, 

हररतगहृांत आणण संधारणागहृांत लागवड करण्यात येते. ही बाग; बांबू, बोगनवेली, संिभलबंूवगाातील 

झाड,े मोगरा, पाणवनस्पती, कमळे आणण नारळाच्या १०९ जातीच्या संग्रहाथा ववख्यात आहे. हा संग्रह 
दक्षक्षण आभशयातील सवाात मोठा संग्रह मानला जातो. याभशवाय जास्वंदे, सुगंधी वनस्पती, वेली, 
सावलीतील वनस्पती, फुलझाड ेआणण इतर वनस्पती इथे सांिाळल्या जातात. और्धी वनस्पतींच्या 
वविागास "चरक उद्यान" असे नाव आहे. या बागेतील नाव रे्ण्याजोग्या वनस्पती म्हणजे फांद्यांचा 
नारळ, ब्रेडफू्रट ट्री, दहेुरी नारळ, िव्य कमळे, भशवभलगं वकृ्ष इत्यादी आहेत. याव्यनतररक्त इथे 
वनस्पतींची ओळख, गुणन, और्धी उपयोग आणण संधारण याबाबतीत संशोधनही केले जाते. 
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आम्ही हाजरारोडवरच्या महाराष्ट्ट्रननवासात 
उतरलेलो असल्याने नतथपासून िारतीय-
वनस्पती-उद्यानात जाणे, तासिर थांबणे आणण 
परत येणे याकरता रुपये ५०० देऊन पाच 
जणांकरता एक टॅक्सी करून गेलेलो होतो. दपुारी 
१२ च्या सुमारास नतथल्या एका दरवाजाशी 
पोहोचलो. माि टॅक्सीचालकाने त्या दरवाजाशी 
पाक्रकां गची व्यवस्था नसल्याने मुख्य दरवाजापयांत 
नेले. याकरता आणखी दहा भमननटांचा तरी 
अनतररक्त वळसा पडला. नतथे पोहोचलो. 
कॅमेर यांची नतक्रकटे काढली आणण अपुराच वेळ 
हाताशी असल्याने झपाट्याने ववशालवटाकड ेकूच 
करू लागलो. मागाात जागोजागी हदशादशाक 
पाट्या होत्या. तरीही १० भमननटे झाली, पंधरा 
भमननटे झाली, ३० भमननटे झाली आम्ही आपले 
चालतोच आहोत. ववशालवट तर नजरेच्या 

टप्प्यातही हदसत नव्हता.  

 

एवढा थोर जगप्रभसद्ध वकृ्ष, पण त्यास ’कुठे बरं शोधावा’ अशा धचतंेत पडलेले आम्ही, अशी काहीशी 
ववपयास्त जस्थती ननमााण झालेली होती. तेवढयात काही शब्द मराठीत बोललेले ऐकू आले. मग 
त्यांनाच ववचारले ’काहो हा ववशालवट कुठे आहे?’ ते म्हणाले, “अहो, आम्हाला काय ववचारता, 
आम्ही पण गेल्या पंधरा भमननटांपासून त्याच्याच तर शोधात आहोत.” दरम्यान आम्हाला ववलोिनीय 
तळी आणण ववस्तीणा बागा बर्ायला भमळाल्या.  

 

 
 

या सार या वनाउपवनांचा काय फायदा, हे सांगणारा सुंदरलाल बहुगुणांचा एक नाराही हदसला. त्यात 
म्हटले होते की: 
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“क्या है जंगल के उपकार?  

भमट्टी, पानी और बयार ।  

भमट्टी, पानी और बयार,  

जजन्दा रहने के आधार॥ ” 

 

बयार म्हणजे हवा. ती सुद्धा 
आपल्याला जंगलांचीच िेट 
असते. तेव्हा जंगले ही हवीतच. 
असा मनोमन पटणारा हा संदेश 
आम्ही मनात रुजवला. 
 

अशाप्रकारे सुमारे ४५ भमननटे 
चालल्यावर अचानकच तो हदसला. सकृतदशानी िव्य वाटावे असे त्यात खरोखरच काही हदसले नाही. 
माि उपलब्ध माहहतीनुरूपच तो ववशाल होता. ३३० मीटर पररभमतीच्या वतुाळाकार डांबरी सडकेन े
वेष्ट्टीत होता. जेव्हा आम्ही त्या रस्त्यावरून जाऊ लागलो तेव्हा त्याच्या ववस्ताराची पुरेशी कल्पना 
येऊ लागली. सडकेच्या वतुाळाबाहेरही शाखा वाढून, त्याबाहेरही पारंब्यांनी धरलेली मुळे जागोजाग 
खोडात रुपांतररत झालेली हदसत होती. एखाद्या थोर व्यक्तीला िेटतांना मन िरून यावे तसेच माझे 
मन त्या ववशालवटास िेट देत असता िरून आले होते.  

 

परतताना पुन्हा ४५ भमननटांची पदयािा करण्याची उमेद आणण वेळ आमच्याकड ेनव्हता. तेवढयात 
एक सायकल ररक्षा बागेत हदसला. सारेच पयाटक तो आपल्याला भमळेल का या दृष्ट्टीने चाचपणी 
करू लागले. त्याने कुणालाच आत रे्तले नाही. माि जवळच बागेच े एक दसुरे दार असल्याचा 
महत्त्वपूणा शोध लागला. त्या दाराचे नाव स्थाननक िार्ेत “बोकुलताल बायसेंटेनरी गेट” म्हणजेच 
मराठीत “बकुळ-तळ्या-जवळील द्ववशताब्दीस्मारक दरवाजा”. या दरवाजासमोरच पेट्रोलपंप 
असल्याची खणूही समजली. अक्षरशः ५ भमननटांतच आम्ही नतथवर पोहोचलोसुद्धा. मग लक्षात आले 
की आम्ही इथनूच तर गेलो होतो सुरवातीला. आता तर नतथे वाहनेही उिी हदसत होती. आम्ही 
वाहनचालकास नतथे बोलावून रे्तले आणण आमच्या िारतीय-वनस्पती-उद्यानाच्या फेरफटक्याच े
समापन केले. 
 

या सार यातून बोध घ्यायचा तो असा, की ज्या पयाटकास संपूणा िारतीय-वनस्पती-उद्यानात रुची 
असण्यापेक्षा, ववशालवटाच े दशान उण्यापुर या तासािरात उरकायच े असेल, त्याने “बोकुलताल 
बायसेंटेनरी गेट”वरच उतरून दशान घ्यावे. दसुरे असे की, आयुष्ट्यात एकदा तरी िेट द्यायलाच हवी 
असा तो महाकाय वकृ्ष आहे. अशा या महावकृ्षाची वाढही या इथेच शक्य आहे. केवळ गंगेच्या 
मुखाजवळच्या म्हणजेच हुगळीच्या क्रकनार यावर. कलकत्त्यास. म्हणूनच धन्य तो ववशालवट. धन्य 
हुगळीतीर. आणण धन्य कोलकाता. अशा रीतीन े आमच्या भसक्कीम सहलीची ही साठा उत्तरांची 
कहाणी, पाचा उत्तरी सुफळ संपूणा होत आहे. आशा आहे की ती तुम्हाला आवडली असेल.   
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