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१
२०१२ जानेवारीच्या शेवटालाच आम्ही [ मी (शैलेश), माझी पत्नी (श्रावणी), मुलगी (स्वराली),

मुलगा (गिंधवड) तसेच माझा सार्ू हे मिंत वेलणकर व त्याची पत्नी उल्का ] अशा सहा जणािंचे
हदवाळीच्या सुट्टीत ससक्कीमला जायचे ठरले, ससक्कीम हे तनसगाडची दे णगी लाभलेले छोटे से

राज्य, परिं तु पयडटनाच्या ृषष्टीने त्याचेही पूव,ड पस्श्चम, उत्तर व दक्षिण असे चार भाग
होतात. एका आठवड्यात सिंपूणड ससक्कीम पाहणे अशक्य असल्याने पूवड ससक्कीमस्स्ित
गिंगटोक व बैगुनीला जायचे 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 ठे ऊन गिंगटोकची तनवर् केली.
ववमानाची ततकीट तसेच गिंगटोक येिे राहण्यासाठी हॉटे ल, ररसोटड चा शोध सुरु झाला. बऱ्याच
हॉटे लना ई-मेल सलहून बरीच घासाघीस केली. अखेर हे मिंत, क्लब-महहिंद्रचा सभासद
असल्याने त्यािंचच
े
रॉयल-र्ामेझोंग-ररसोटड नक्की केले. असो. गिंगटोक समुद्रसपाटीपासून
५,५०० फूट उिं चीवर. तेव्हा ििंर्ीचे कपर्े वगैरे (मागील हदवाळीत आम्ही उत्तराखिंर् मध्ये
‘नौकुचीआताल’ येिे गेलो होतो तेव्हा गरम कपर्े होतेच) व इतर गोष्टीिंची खरे दी झाली.

ससक्कीमला जायचे दोन हवाई मागड आहे त एक मुिंबई–हदल्ली–बागर्ोग्रा (हे पस्श्चम बिंगाल

मध्ये) व तेिन
ू रस्त्याने गिंगटोक व दस
ु रा, मुिंबई–कलकत्ता–बागर्ोग्रा (कलकत्याहून रे ल्वेने
ससलीगुर्ीपयंत येऊन मग रस्त्याने सुद्धा जाता येत)
े . चार नो
रला दप
ु ारी हदल्लीहून

बागर्ोग्राला जायला तनघालो. तेव्हा एकिंदरीतच ससक्कीमच्या भूमीवरती केव्हा उतरतोय असे

झाले. ववमान लखनौच्या पुढे गेल्यावर हहमालयाची रािंग हदसली तर पाटणा ओलािंर्ल्यावर
कािंचनगिंगाच्या हहमसशख नी दशडन हदल्यावर, आम्ही सारे खप
ू च ‘एक्साईट’ झालो.

कािंचनगिंगा, ववमानातून
मोमो, चौसमन, तप्ु पा, बािंबू-शट
ू -राईसचा आस्वाद घेण्यासाठी आम्ही खप
ू आ र झालो
सार्ेबाराच्या सम
ु ाराला बागर्ोगरा ववमानतळावर उतरलो ततिन
ू गिंगटोक १२२ कक.मी. दरू ,
तेव्हा आम्ही लगेच आमची मिंब
ु ई-पण
ु े–नासशकची अर्ीच तासाची फुटपट्टी लावली तर
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कमीतकमी पाच तास लागतील असे सािंगत, आमची हवाच काढून घेतली. ततस्ता नदीला
कधी र्ा कर्े तर कधी उजवीकर्े ठे वत, साधारण तीनच्या सम
ु ारास आम्ही रािंग्पो मागे

ससक्कीममध्ये प्रवेश केला. रािंग्पो चेकपोस्ट जवळ येताच चालकाने आम्हाला आपापले फोटो
आयर्ी हातात ठे वायला सािंगगतले, चेकपोस्टचा कमडचारी गार्ीत र्ोकावला, आम्हा सहा जणािंचे
चेहऱ्यावर सलहहलेले ‘मिंब
ु ई’ 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 व्हे ज असल्यास कोबीचे अन्यिा गचकन, मटणाचे स्टकफिं ग करून
करिं जीचा आकार दे ऊन उकर्तात. व्हे ज मोमोस स्वाहदष्ट चटणीमुळे सुसह्य वाटले.

मोमो
पुढे रस्ता एवढा खराब होता, सार्ेचारच्या सुमारास आम्हाला

न जाणाऱ्या इनोव्हाच्या

टायरने दगा हदला. अखेर मजल-दरमजल करत आम्ही सिंध्याकाळी (खरे म्हजे रात्रीच, कारण
सिंध्याकाळी पाच-सार्ेपाचलाच, आपल्याकर्े आठ सार्ेआठला जसा अिंधार पर्तो तसा काळोख
झाला) पावणे सातला कुर्कुर्त ररसोटड ला पोहोचलो. ररसोटड च्या स्वागततकेने आमचे स्वागत
ससक्कीमी पद्धतीने केले. तर सकाळी घाम पुसत मुिंबई सोर्ताना उगवलेल्या हदवसाचा शेवट

असा कुर्कुर्त झाला. हदवसभरच्या प्रवासाने आम्ही खप
ू िकलो होतो तेव्हा गरम गरम जेऊन
सार्ेआठ वाजताच सारे तनद्रादे वीच्या अधीन झालो ते दस
ु ऱ्या हदवशी पाचला उठलो.
सकाळीच ररसोटड च्या

-र्ेस्ककर्े निल
ु ा पासला जाण्यासाठी लागणाऱ्या परसमटसाठी

लागणारी कागदपत्रे व फोटो हदले ततकर्ेच गेला आठवर्ाभर खराब हवामानामुळे निल
ु ाचा
रस्ता बिंद असल्याचे शभ
ु वतडमान समजले. मग आम्ही न्याहारी करून गणेश टोक, हनम
ु ान
टोक, फ्लावर-शो व रोप-वे ला जाण्याचा तनणडय घेतला. ताशी व्ह्यू पोइन्ट वरून कािंचनगिंगा
हदसते असे समजल्यामुळे मी, स्वराली व हे मिंत आपापले कॅमेरे सरसावून वरती पोहोचलो,
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पाहतो तर आमच्या व कािंचनगिंगा मध्ये धक
ु िं व ढगािंनी आधीच छानसा पर्दा धरून ठे वला
होता, तो काही दरू होण्याची गचन्ह हदसेना अखेर फ्लावर-शो कर्े वळलो.

फ्लॉवर-शो मधली काही द ु ळ फुले
साधारणतः माचड महहन्यात ऑककडर् बहरतो तेव्हा
उत्तर

ससक्कीममधील

फ्लावर-शो

पाहण्यासारखा

असतो. असो. ह्या शो मध्ये एका मोठ्या ग्रीन
हाउसमध्ये शेकर्ो प्रकारची फुलझार्े आहे त. काही
औषधी तर काही शोभेची. १५–२० समतनटात बाहे र
यायच्या उद्देशाने शो पाहायला गेलेलो आम्ही, ४५
समतनटे

झाली

तरी

बाहे र

ये

.

अखेर

बाहे रचा गार्ड सुद्धा र्ोकावून गेला. खरिं च नोव्हें बर
मध्ये ससझन नसताना इतकी अप्रततम फुलिं होती
तर माचडमध्ये तनसगाडचे खरे रूप पाहायला ककती
मजा येईल ह्याची कल्पना करीत आम्ही बाहे र
आलो. उत्तर ससक्कीममध्ये माचड–एवप्रल महहन्यात
‘ऑककडर् फेस्स्टवल’ भरते ते पाहण्यासारखे असते. तेिन
ू लगेच ससक्कीम ववधानसभा बाहे रुनच
(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 हारतरु े
दे ऊन सत्कार करतात. असेच काही भाऊराया हदसले त्यािंच्यापैकी काहीिंना फोटो काढू काय?
असे ववचारले, तेव्हा त्यािंनी ‘कहासे आये हो?’ असा प्रततप्रश्न केला, ‘मिंब
ु ई’ से म्हणताच
अनेकािंनी फोटोला पोजेस वगैरे हदल्या.

भाऊराया. एका बािंबू मध्ये शूट

ई , व तो सव्हड करताना

रोप-वेच्या जवळच हॉटे ल र्ायनेस्टी मध्ये पोट-पूजा करायला जाताच ततिल्या वेट्रेसने
छोट्याशा पारदशडक काचेच्या वाट्यािंतून चायनीज ग्रीन-टी कॉस्म्प्लमें टरी म्हणून पुढे केले, त्या
कर्वट पेयापेिा आपला अगदी बबन-साखरे चा चहा मला तरी खप
ू च उजवा वाटला. लोकल
डर्श म्हणून बािंबू-शूट-राईस मागवला. बािंबू-शूट-राईसची रे ससपी दे त बसत नाही. गरमागरम
बािंबू-शट
ू -राईस खाऊन तप्ृ तीची ढे कर दे त बाहे र आलो. ससक्कीममध्ये रस्ते

स्वच्छ

हदसले. वाहतुकीचे तनयम पाळणारे चालक पाहून तर, आपण भारतातच आहोत काय असा
प्रश्न पर्तो. ततिल्या वाहतूक पोसलसाला रस्त्याच्या मधोमध नव्हे तर चौकाच्या कोपऱ्यात
उभे राहून वाहतुकीचे तनयमन करताना पाहणे केवळ अवणडनीय असेच. अखेर िकून भागून
पुन्हा सार्े पाच सहाच्या सुमारास

टड वर परतलो.
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२
दस
ु ऱ्या हदवशी पुन्हा

-र्ेस्क-ला गेलो व निल
ु ा पासचे 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 हे क्टसड वर पसरले आहे .
आसशयाई

-बेअर

पाहत

असताना

समोर

कािंचनगिंगाची सशखरे उभी. ककती फोटो काढू अ
रे र् पािंर्ा,

पाहतो

तो

काय?

ध्यानीमनी

नसताना

ककती नको असे झाले. ससक्कीमचा प्रससद्ध

-लेपर्डने छान पोझेस हदल्या परिं तु स्नो-लेपर्ड काही हदसायला तयार नाही.

अखेर दोन अर्ीच तासाच्या तिंगर्तोर्ी निंतर झू मधन
ू बाहे र पर्लो व रूमटे क

, 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-पोसलसािंकर्े असल्याने आम्हाला

प्रत्येकाला फोटो आयर्ी काढायला सािंगगतली, व मगच आत प्रवेश हदला गेला. सदर
मध्ये ‘जागततक-धमडचक्र-केंद्र‘ आहे व
तेिे ततबेटीिंन बौद्ध धमाडचे मुख्य ‘करमापा’
रहात, पाठीमागे ‘नालिंदा-

टी

-ऑफ-

बुद्धीस्ट-स्टर्ीज’ जेिे जगभरातून ववद्यािी बौद्ध
धमाडचा अयायास करण्यासाठी येतात. रूमटे कचा
प्रचिंर् व्याप पाहून र्ोळे हदपलेच.
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सदर

मध्ये कफरताना अनेक लामािंना बोलते करण्याचा प्रयत्न केला परिं तु कोणीही

काहीही बोलण्यास तयार नव्हते, कफरताना तासभर कसा गेला समजलेच नाही. आता खरिं
म्हणजे आम्हाला

टी

-ऑफ-ततबेटोलोजी पाहायला जायचे होते परिं तु रूमटे कलाच

सार्ेचार वाजल्याने ररसोटड वर परतलो. सोबतचे सारे जण ‘फन झोन’ मध्ये ववववध खेळ,
अिंतािरी वगैरे साठी गेलेले असताना सार्ेसातच्या सम
ु ारास रूममधला फोन खणखणला व
ट्रॅ व्हल-र्ेस्कच्या माणसाने उद्यालाही निल
ु ा पासला जाता येणार नाही असे सािंगून फोन बिंद
केला. रात्री डर्नरला ऑककडर् रे स्तरााँत व्हे ज व नॉनवेज पदािांची रे लचेल होती, परिं तु स्िातनक
पदािड काही हदसेना. अखेर ऑकीर्च्या फ्लोर-मनेजरकर्े त्याबाबत ववचारणा केली, तर त्याचे
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’,
गरु
ु वारीही निल
ु ा पासचे परसमट न समळाल्यामुळे सकाळी केवळ एम जी रोर्वर शॉवपिंगला
जायचे होते. ते सद्ध
ु ा १० च्या सम
ु ारास. तेव्हा सार्ेपाच पावणे सहाच्या सम
ु ारास कॅमेरा घेऊन
ररसोटड भोवतीचा पररसर पाहायला तनघालो. ररसोटड च्या दरवाज्यातच ५–६ कुत्रयािंनी त्यािंच्या
ृषष्टीने अनपेक्षित पाहुण्याचे म्हणजे माझे तारस्वरात गजडत स्वागत केले. परत रूमवर जाविं
की पुढे जावे म्हणून िोर्ासा घुटमळलो तर कुत्रयािंच्या फौजेला जोर चढला. अखेर मनाचा
हहय्या करून पढ
ु े गेलो. ररसोटड मधन
ू बाहे र येऊन र्ाव्या बाजच
ू ा रस्ता गाठला. रस्त्याच्या
दत
ु फाड असणाऱ्या घरािंत लगबग अशी काही हदसली नाही. िोर्ेसे पढ
ु े गेल्यावर एक
रे ससर्ेस्न्शयल शाळा हदसली ततकर्े सशिकािंसकट ववद्यािी शेकोटी करून बसलेले हदसले व
शाळे तून 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 स्तप
ू पाहून खालती उतरलो
व स्तूपाला वळसा घालून मागील बाजूला गेलो.
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मी जेिे उभा होतो तेिन
ू गाव हे असे हदसत होते
खोल दरीत पन्नास एक घरािंचे एक गाव हदसले, मी जेिे उभा होतो त्याच्या जवळच काही
भाज्यािंचे दोन हारे , दध
ु ाचा कॅन व पाण्याची बाटली होती, आजूबाजूला कोणीही नव्हते, पाच
एक समतनटािंनी, एक ‘कािंचा’ (ह्या बाबाला मी दोनदा त्याचे नाव ववचारले, त्यानेही न चक
ु ता
दोनदा ते सािंगगतले, मला काही ते समजले नाही, मी त्याला ‘कािंचा’ म्हणन
ू सिंबोधले त्यालाही
त्याने आिेप घेतला नाही) दरू
ु न येताना हदसला, त्यातला एक भाज्यािंचा हारा व दध
ू 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
माहहतीनस
ु ार, दरीत बभ
ु त
ू ा गाव व जवळच वाहणाऱ्या ओढ्यात वरच्या बाजल
ू ा र्ोंगरावर
असणाऱ्या १५ समलचे (ह्या भागात ३रा समल, ७वा समल १५ समल असे टप्पे आहे त) बफड
ववतळून येणारे पाणी येते. अगदी ससनेमात, ककिंवा किा कादिं बरीत असल्यासारखी लोकेशन,
‘सुहाना सफर और ये मौसम हसीन....‘ तसेच काहीसे. जागेवरून हलावेसेच वाटे ना. परतीच्या
मागाडवर पुन्हा शाळा लागली, सारे ‘नोबबता, सशजुका, समयोको, हहमावरी, स्जयान, सुतनयो’
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दप्तरे सािंभाळत लगबगीने जाताना हदसले. इकर्े का कुणास ठाऊक कुठल्याशा नाटकातले
‘एकदा का बिंगाल ओलािंर्ला की वपवळा रिं ग व चपटी नाके बरे का‘ उगीचच आठवले.
शेवटी ररसोटड च्या जवळच एका छोट्याश्या हॉटे लात, चहा मारला आणण परतलो. तगर्ा नाश्ता
करून टाक्सीने शॉवपिंगसाठी एम.जी.रोर् गाठला. पु.लिं.नी म्हटल्याप्रमाणे पुण्याचा ल्मीरोर्
व दादरचा रानर्ेरोर् ह्या दोन्ही हठकाणी जगात समळणारे काय समळत नाही? तेव्हा शॉवपिंगला
रामराम करून मी एम.जी.रोर्वर हहिंर्ू लागलो.

ऊन खात मस्त पैकी गप्पा मारणारे पाहहले व मनात ववचार आला की ही मिंर्ळी जीवन ककती
‘एन्जोय’ करतात नाही का? पहाना, दप
ु ारी 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 दे त आहे . पुन्हा चारच्या सुमारास ररसोटड वर
परतलो. रात्रीच्या भोजनाला ‘ऑककडर् रे स्तो ’मध्ये जाऊन मेनू पाहत असतानाच कालचा
फ्लोअर-मनेजर माझ्या हदशेने येऊन म्हणाला, ‘ सर, युअर तुप्पा सूप इज रे र्ी‘. आम्ही
सारे च ् एकदम स्स्तसमत वगैरे झालो. जेऊन आम्ही

-र्ेस्कला गेलो, तो त्याने उद्या

निल
ु ा-पासला जाण्याचे परसमट समळाल्याचे सािंगगतले.
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३
दस
ु ऱ्या हदवशी सकाळी सार्ेआठ वाजता भरपूर नाश्ता करून व सोबत निल
ु ा साठी

चेस

वगैरे कोरर्ा नाश्ता घेऊन निल
ु ा साठी तनघालो.

पहहल्या फोटोत सरु
ु वातीचा चेक पोस्ट तर पढ
ु े नािल
ू ाला जाणारा रस्ता हदसत आहे .
तनघताना रे सोटड च्या र्ेस्कने गरम कपर्े सोबत ठे वण्याचा सल्ला हदला, त्याप्रमाणे सारा
जामातनमा घेऊन वर दाखववलेल्या रस्त्याने तनघालो. आठवर्ाभर निल
ू ाचा रस्ता खराब
हवामानाने बिंद होता तो आजच उघर्ला व एकदम ३००–४०० गाड्या निल
ु ाच्या हदशेने
तनघाल्या. सव्वानवाच्या सुमारास आम्ही ३ मैल चेकपोस्टवर आमच्या गार्ीचे ररपोहटं ग केले.
आमच्या ररसोटड पासून निल
ु ा फक्त ५६ ककलोमीटर, म्हणजे तीन एक तासावर, पण गिंगटोक
सोर्ून दोन तीन ककलोमीटर जात नाही तो

गार्ीने एअर पकर्ायला सुरुवात केली. आमचा

चालक गोंधळून गेला. अनेक सह-चालक िािंबले प्रत्येकाने आपआपली बद्ध
ु ी 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 निल
ु ा पाहून परतणारे पयडटक दे खील हदसू लागले, तेदेखील िािंबत होते,
आपल्या परी मदत करीत होते. निल
ु ाच्या दस
ु ऱ्या चेकपोस्ट आधी दोन एक ककलोमीटरवर
एक बोर्ड वाचला “तुमच्यावर चीन नजर ठे ऊन आहे , िािंबू नका, वाहनातून उतरू नका.” आम्ही
हबकलोच, अरे आमच्या दे शात चीन आमच्यावर लि ठे ऊन? निंतर समजले जसा चीन
भारतीय रस्त्यािंवर लि ठे ऊन असतो तसाच भारत ही ततबेटहून येणाऱ्या रस्त्यावर

ळत

ठे वतो. परिं तु ततबेटमधन
ू निल
ु ा पाहायला कोणीच येत नाही. दप
ु ारी एकच्या आधी निल
ु ाचे
चेकपोस्ट कसे गाठणार ह्या भीतीने आमचाही आता धीर खचू लागला. कारण, दप
ु ारी दोन
वाजता भारत-ततबेट (आताची चीन) सीमा पयडटकािंना बिंद होते. अखेर दीर्च्या सुमारास
नािल
ू ाचे दस
ु रे चेकपोस्ट गाठणारी बहुधा आमची शेवटची 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 ” वगैरे रदबदली केली,
“ठीक है , उनको बोलो जल्दी आवे.” मधल्या काळात आमच्या आजूबाजूचा तनसगड केव्हा
बदलला हे आमचे आम्हालाच समजले नाही. तनघालो तेव्हा आजूबाजूला हहरवी किंच झार्ी
होती, तर आता जेिे पाहावे तेिे बफडच बफड. खरिं च तनसगाडचा महहमा भन्नाटच म्हणावा
असाच. पुढील दहा समतनटात आम्ही निल
ू ाच्या दारात पुढील बोर्ड वाचत होतो.

चहूकर्े बफडच बफड व जोरदार वारे . मी भराभर २०–२५ पायऱ्या चढून गेलो हातात कॅमेरा होता
ग्लोव्स नव्हते, हाताचा पिंजा अिरशः बधीर झाला. शेवटी कॅमे

सकट हात णखशात खप
ु सून

वाऱ्याकर्े पाठ करून उभा राहहलो. श्रावणीला श्वास घ्यायला त्रास सुरु झाला, लगेच भारतीय
सैन्यदलाच्या जवानािंनी ततला बसवले, पाणी वगैरे दे ऊन सल्ला हदला, ‘बेह्नजी, आप इतनी
द ू तक आई हो तो धीरे से चसलये, उपरतक जाईये, कोई जल्दी नही है ‘ असे म्हणन
ू धीर
हदला. ती हळू हळू

मा रे षेवर

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 कसे उभे रहाते ते पाहून समोर सैतनक हदसताच नकळत ‘जय हहिंद’ हे
शब्द तोंर्ातन
ू बाहे र येत होते. जाणवलिं ही सारी मिंर्ळी आपल्या घरापासन
ू , शहरापासन
ू ,
माणसािंपासून ऊन, वारा, पाऊस, बफड झेलत कशाचीही पवाड न करता, कशाचीही अपेिा न
ठे वता, आपले सिंरिण करतात.
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वरती र्ा कर्े:

-समटीिंगची जागा, मेमोररअल, भारतीय सैतनकािंसोबत

हहिंदी – चीनी भाई भाई. चीनी टे हेळणी बरु
ु ज.
निल
ु ा मेमोररअलवर ती सलहहलेली १८ राजपूत रे स्जमें टच्या 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 खरे खरु े 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 रें गाळलेल्या पयडटकािंना

-लेककर्े 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
कचऱ्याचे ढीग हदसले नाहीत परिं तु निल
ु ाला पयडटकािंनी टाकलेल्या प्लास्स्टकच्या वपशव्या
पाहणे उद्वेगजनक होते. निल
ु ाहून आम्हाला खरे म्हणजे बाबा हरभजन मिंहदर पाहायला
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जायचे होते. हरभजन ससिंग

१८ राजपूत रे स्जमें ट

ई

१९६७ च्या सप्टें बर मध्ये

चीनसोबत झालेल्या झटापटीत कामी आलेले. त्याच्या सहकाऱ्यािंनी त्यािंना सिंतत्व बहाल केले.
त्यािंच्या नावाचे मिंहदर उभे केले.

िे त्यािंच्या कपड्यासकट साऱ्या गोष्टी ठे वण्यात आल्या.

आजही असे मानले जाते की बाबा हरभजन आपल्या सैतनकािंचे रिण करतात. ववगचत्र वाटत
होते. परिं तु आम्ही हे सारे
केली व आ

भारून गेलो होतो. पन्
ु हा गार्ीने आचके द्यायला सरु
ु वात

ला बाबा हरभजन ससिंग मेमोररअल मिंहदर पाहण्याचा बेत रद्द करावा लागला.

रस्त्यात एलीफिंट लेक तसेच

-लेक पहहला. तनसगाडचा चमत्कार म्हणजे एवढ्या ििंर्ीत

(हदवसा एक डर्ग्री व रात्री उणे ५ ते ६ डर्ग्री) दे खील दोनीही तलावािंचे पाणी गोठलेले नव्हते,
-लेकच्या शेजारी याक हा अती ििंर् प्रदे शात हदसणारा प्राणी हदसला. मिंर्ळी त्या सोबत
आपले फोटो काढत होते, आम्ही मात्र त्याला दया दाखवली व नुसतेच फोटो काढले. ररसोटड
वर येईपयंत सवडत्र अिंधाराचे साम्रान्य पसरले होते. ररसोटड वर गेल्यावर हे मिंतने

-

र्ेस्कच्या प्रेमा नावाच्या बाईना चािंगलेच फैलावर घेतले. ववना-िािंबा प्रवासाने सारे च िकून गेले
होतो परिं त,ु एक वेगळा अनभ
ु व, सैतनकािंचे एक वेगळे ववश्व पाहायला समळाल्याचे समाधान
प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हदसत होते. उद्या सकाळी मुिंबईकर्े प्रयाण करायचे म्हणून सार्े
सातच्या सुमारास ररसोटड सोर्ायचे तेव्हा ‘याचसाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा हदस गोर्
व्हावा (नाही, झालाच).’ असे काहीसे पुटपुटत तनद्राधीन झालो. कारण गिंगटोक पयंत जायचे
आणण निल
ु ा न पाहता परतायचे ही कल्पनाच सहन होणारी नव्हती व पढ
ु े सतत बोचत
राहहली असती.
दस
ु ऱ्या हदवशी पुन्हा तनसगाडचा तनरोप घेत बागर्ो
असा तीन हजार ककलो

गाठले, तेिन
ू हदल्ली व हदल्लीहून मुिंबई

टरचा प्रवास करून मिंब
ु ईत (१,६०० च्या आसपास छायागचत्रे व अनेक

छान आठवणी घेऊन) परतलो अजून पस्श्चम, उत्तर ससक्कीम पहायचे आहे ते पुन्हा पाहायला
येण्याचा तनश्चय करूनच.
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