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हिमालयाची सगळी मोिक रूपं अनुभवायची असतील तर आपल्या जम्मू-काश्मीर राज्यातल्या 
श्रीनगर प्ांतात गेलं पाहिजे. उंच बर्ााच्छाहित शिखरं, पाताळाचा वेध घेणाऱ्या खोल िऱ्या, हिरव्यागार 
पाचचू्या रंगाची मिानं, भव्य चचनार वृक्ष, पवात उतारांवरचे सूचीपणी वृक्ष, अवाढव्य पसरलेलं िल 
सरोवर, मुघलकालीन बागा, उमिे घोडे, त्यावरून मारलेली रपेट, िेखणे हिमालयीन पक्षी, िौडत 
जाणाऱ्या नद्या, खळाळते ननर्ार, रु्लांचे ताटवे आणण रसनेला तृप्त करणारे िािी खाद्यपिार्ा. 
तमाम सुखसोयी आणण नेत्रसुखि ननसगा अिी पयाटकांच्या आकांक्षांची पूती करणारं िे हिकाण म्िणजे 
पृथ्वीवरच ंनंिनवनच आिे. चचत्रपटांच्या चचत्रीकरणासािीच ंआणण िननमूनला जाणाऱ्या जोडप्यांच ंिे 
एके काळच ंआवडतं हिकाण मध्यंतरी ििितवाद्यांच्या सावटाखाली िोतं. ते काळे ढग िरू र्ाले 
आणण आता श्रीनगर पुन्िा एकिा पयाटकांच्या रु्डंींनी गजबजून गेलं आिे. पयाटक आले तर या 
भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध िोतात आणण राज्याच्या अर्ाव्यवस्रे्ची चाकं गनतमान 
िोतात िे आता नतर्ल्या लोकांच्या ध्यानी आलं आिे. नव्विच्या ििकात जमलेली काजळी आता िरू 
र्ाली आिे. 



 

 
 
श्रीनगरला िवाईमागे ककंवा जम्मूपयंत रेल्वेने जाऊन पुढे रस्तामागे पोिोचता येतं. िाऊसबोटमधलं 
वास्तव्य िी श्रीनगरची एक खाशसयत. या िाऊसबोटमध्ये रािण्याची मजाच कािी और असते. 
अप्नतम कलाकुसर, नक्षीकाम आणण काश्श्मरी गाशलचे यांनी नटलेल्या या िाऊसबोटी िल लेकची 
मजा द्ववगुणणत करतात. सरसपाटा करून आल्यावर, िाऊसबोटच्या डेकवर बसून प्यायलेला किावा 
ककंवा चिा-कॉर्ी या पेयांची लज्जत आणखीनच वाढवते. श्रीनगरच्या िाऊसबोटवरच ंरात्रीच ंजेवण 
खासच असतं. िाकािारींसािी कर्रणी आणण मांसािारींच्या आवडीचे गोश्त आणण िामी कबाब असे 
पिार्ा पुढे अनेकिा रसनेला त्यांची आिवण करून िेत राितात. 
 
संध्याकाळच्या कलत्या उन्िात शिकाऱ्यातून जलवविाराला जाणं िी आणखी एक राजेिािी 
जीवनिैलीमधली गोष्ट इरे् आपली वाट पािात असते. चार चचनार, समोरच उंचावर हिसणारा आद्य 
िंकराचायाानी बांधलेला मि (िंकराचाया मंहिर), चचत्रपटांच्या चचत्रीकरणाच्या ओळखीच्या वाटणाऱ्या 
जागा, सभोवताली हिसणारी उंच शिखरं, रु्लांचे ताटवे, ननळाईने भरून राहिलेलं िल सरोवर, कािाला 
बबलगनू हििंकळणाऱ्या रांगेत उभ्या असलेल्या िाऊसबोटी, सरोवराच्या कािाला असलेली ववववध 
वस्तूंची िुकानं असं सगळं शिकाऱ्यात पिुडल्या पिुडल्या न्यािाळत आनंि घेताना सुख म्िणजे नक्की 
िेच असतं असं वाटतं. याच रे्रर्टक्यािरम्यान रु्लं, नक्षीकाम केलेल्या िस्तकलावस्तू, काश्श्मरी 
िाली, डे्रस मटेररयल ववकणारे आपापल्या नावेतनू येताना पािून मावळतीच्या प्कािात एक छानसा 
र्ोटो आपण नकळत घेतोच. फ्लोहटगं माकेट िे नतर्लं आणखी एक वैशिष्टय़. िल लेकच ंककती 
म्िणून वणान करावं. सरोवराच्या पृष्िभागावर तरंगणारी कमळाची पानं आणण मधनूच उमलणारं 
कमळ, त्याचा आधार घेत बसलेला पॉण्ड िेरॉन, ववववधरंगी बिकं, खडं्या, घार, गरुड असे अनेक 



प्ाणी या वविारािरम्यान आपलं लक्ष वेधनू घेतात. इर्ली जािईू संध्याकाळ िळूिळू आपली पकड 
घेते. गार वाऱ्याची रु्ळूक अंगावर एक गोड शिरशिरी उमटवते, काश्मीरच्या िऱ्याखोऱ्यातून वािात 
येणारा िा वारा मन प्सन्न करत असतो. आकािात एकेक तारकेची उपश्स्र्ती जाणवायला लागते. 
क्षक्षनतजावरची लाली गडि िोत जाते. आजूबाजूचे डोंगर ननळाईत गुडूप व्िायला लागतात. संर्पणे 
चालणाऱ्या शिकाऱ्याच्या बाजूने र्पर्प वल्िे चालवत छोट्या छोट्या िोड्या ये-जा करत असतात. 
त्यांनी ननमााण केलेल्या लाटांच्या आवतानात मन रु्लत रािातं. ववस्तीणा आकाि आणण त्याखाली 
तेवढाच ववस्तीणा िल सरोवराचा जलािय एकमेकांच्या डोळयांत डोळे शमसळून पािात असतात. अनतं 
काळचे पे्मीच जणू. 
 

 
 

श्रीनगरला िाशलमार गाडान, ननिांत बाग, चश्मे िािी गाडान, मुघल गाडान अिा अनेक बागा र्ार 
पूवीपासून आकर्ाणाच ंकें द्र राहिल्या आिेत. या बागांमधनू कर्रताना नतर्ल्या अप्नतम सौंियााचा तर 
आनंि घेता येतोच, पण श्रीनगरच ंपक्षीवैभव याच बागांमधनू सिज न्यािाळता येतं. इरे् एवप्ल 
मध्यापासून मे महिन्याच्या पहिल्या आिवड्यािरम्यान रु्लणाऱ्या ट्युशलपमुळे ट्युशलप गाडानला 
स्वगीय सोिळयाचा साज चढलेला असतो. या अिा बागांमधनू ननवांतपणे कर्रण्यात जी मजा असते 
ती सिजीवनाच्या सुरुवातीला घेतली तर आिवणींच्या कुपीतला बराच भाग कायमचा व्यापला जाईल. 
 
सोनमगा, पिलगाम, गुलमगा, बेताब व्िाली अिी हिकाणं िी श्रीनगरच्या जवळपासची पाहिलीच 
पाहिजे अिी िेखणी स्र्ळं आिेत. गडंोला राइड घेऊन उंचावरून व्िॉलीच ंवविंगम दृश्य पािाता येतं. 
या सगळयाच हिकाणी जाताना रस्त्याच्या िुतर्ाा असलेली िेतं, केिराची रु्लं, वािते अवखळ प्वाि, 



िऱ्या-डोंगर, उतारावरची काश्श्मरी घरं आणण वस्त्या, सर्रचिंी गाल असलेली मुलं, डोंगरिऱ्या 
पािाताना मन मोिून जातं. मोकळी स्वच्छ सुंिर िवा, ननवांतपणाचा अनुभव िेण्यासािी वर्ांच्या 
बिुतेक महिन्यांत इर्ला ननसगा आपली वाट पािात असतो; पण िल्ली हिवाळयातल्या इर्ल्या सिली 
संस्मरणीय िरत आिेत. गोिलेलं िल सरोवर, भुरभुरती बर्ा वृष्टी, िुभ्र हिमशिखरं आणण बर्ााचीच 
चािर ओढून गारिलेल ंखोरं असं इर्ल्या हिवाळयातलं दृश्य असतं. सिज उपलब्ध िोणारी िॉटेल्स, 
वाितुकीची साधनं आणण गिीचा अभाव यामुळे स्वप्नवत वाटणारी सिल केल्याचा आनंि नक्कीच 
शमळतो. 
 

 
एकूण काय, एवप्ल-मेमध्ये गेल्यास टय़ूशलप गाडान आणण टपोऱ्या गुलाबांचा रु्लांचा ताटवा, 
जुलै-ऑगस्टमध्ये गेल्यास सर्रचिंांनी लगडलेल्या बागा आणण जागोजागी पसरलेला रानरु्लांचा 
गाशलचा, हिवाळयात बर्ा वृष्टीचा अनुभव असे ननसगााचे अनेक अवतार या हिकाणी अनुभवता येतात. 
याशिवाय खोऱ्यामधला अप्नतम ननसगा सिासवािा सिल साजरी करण्यासािी पुरेसा असतोच. या 
सिलीमधले िळवे क्षण आयुष्यभर सार् िेत राितात. मन:पटलावरची दृश्य ंपुन:प्त्ययाचा आनंि िेत 
राितात. जाण्यासािी मात्र पावलं उचलायला िवीत. 
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