


॥ ॐ नमः �शवाय ॥

आ�द कैलास या�ा २०२२
भगवान भोलेनाथाची अ�तु आ�ण अ�व�रणीय अनुभूती

कैलास माहा� : कैलास हे नाव जर� उ�ारले तर ��ेक भारतीयाचा कंठ दाटून येतो. �शव शंकर भोलेनाथ हे

��ेकाचे दैवत आहे. कैलासम�े ��� �शवशंकर वास करत असून तीच ��ची लीला भूमी आहे, अशी �गाढ ��ा

आहे. �शवशंकराबरोबरच �ी�व�ु, �ी��ा आ�ण इतर सव� देव देवता, य�, िक�र, गंधव�, अ�रा इ. सव� कैलासा�ा

प�रसरातच रहात आहेत असा �व�ास आहे. �ामुळे कैलास या नावाभोवतीच एका अ��तर� अशा गुढतेचे वलय आहे.

कैलास या�ा �णजे आ�ो�तीची या�ा होय. कैलासला जाताना आपण मु���ा माग�वर वाटचाल कर�त असतो.

कैलासाब�लचे एक �वल�ण आकष�ण जनमानसात हजारो वष� घ� बसले आहे. याम�े काहीतर� �वशेष आहे काहीतर�

खास बात आहे. ती �णजे पा�व�, मंगलता आ�ण अ�ा��क उज�. कैलास पव�ता सभोवतालची दैवी �ंदने आ�ण

ई�र� कंपने एक अ�ंत उ� आ�ण रोम�चकार� अनुभूती देतात.

भारतातील कैलास - कैलास �टले क� पटकन डो��समोर चीनने �गळंकृत केले�ा �तबेटमधील “कैलास

मानसरोवराचे” नाव येते. मा� �ाचबरोबर भारतातही �ततकेच पु�दायी आ�ण रोम�चकार� अनुभूती देणारे चार कैलास

आहेत याची फारशी मा�हती नाही. गंमत �णजे या चारही कैलास��ा प�रसरात एक सरोवर आहे. भारतातील या चार

कैलास�ची नावे आहेत - १) आ�द कैलास २) �ीखंड कैलास ३) म�ण महेश कैलास ४) िक�र कैलास

खरंतर १९६२ �ा भारत चीन यु�ापूव� �तबेटमधील कैलास मानसरोवरला भारतातूनच जाता येत होते. हे पाच कैलास

�मळून पंच कैलास या�ा अशी संक�ना �ढ होती. पंच कैलास�माणे पंच बदर�, पंच केदार आ�ण पंच �याग ही

�हमालयातील अ�ंत प�व� �े�े आहेत.

आ�द कैलास - हे भगवान शंकराचे �ाचीन �नवास�ान आहे असे मानले जाते. जे�ा रावण शंकराला �स� कर�ासाठ�

आला ते�ा भगवान शंकर आ�द कैलास या �ठकाणी वास क�न होते. तेथे रावणाने शेकडो वष� घनघोर तप�य� केली

आ�ण शेवटी शंकर�ना �स� क�न घेतले. �शव शंकर�ना ��ने वरदान मा�गतले क� आपण आपले आ��लगं मा�ा

�ाधीन क�न कायमचे लंकेकडे चलावे. भगवान शंकर�ची मोठ� पंचाईत झाली. मा� ते तर वर देऊन बसले होते. शेवटी

��नी एक अट घातली क� तू माझे आ��लगं कोठेही ज�मनीवर न ठेवता एका दमाम�े लंकेला घेऊन गेलास तरच मी

तु�ाबरोबर येईन. रावणाने आनंदाने होकार �दला. तो भगवान शंकराचे आ��लगं घेऊन �नघाला. पण र�ाम�े �ाला

जोराम�े लघुशंका करायची ऊबळ आली. मा� आ��लगं तर खाली ठेवता येणार न�ते. याचवेळ� गणेश तेथे एका

लहान मुला�ा �पाने आले. ��नी काही काळ ते आ��लगं हाताम�े धरायचे मा� केले. मा� जर तीनदा हाक

मार�ावर तू परत आला नाहीस तर मी हे आ��लगं तेथेच ज�मनीवर ठेवीन असे ��नी रावणाला स��गतले. रावणाला

खूप घाई झाली होती. �ाने ते आ��लगं मुला�ा हाताम�े सोपवले. मुलाने काही काळ ते हातात धरले. मा� �ानंतर

�ाला ते पेलता येईना �णून �ाने एकदा, दोनदा, तीनदा हाक मारली. परंतु तोपय�त रावण परत न आ�ाने �ाने ते

ज�मनीवर ठेवले. �ामुळे रावणाचा जळफळाट झाला आ�ण �ाचे �� अपूण� रा�हले. �ा मुलाने �जथे ते आ��लगं



ठेवले ते �ठकाण �णजे आताचे आ�द कैलास अशी ��ा आहे. भगवान शंकराचे मूळ �ान �णजे आ�द कैलास.

�ालाच आता आ�द कैलास असे �टले जाते.

सहभागी शु�: ₹४९,९९९/-  (+ GST - ₹२५००/-)

फ� ₹१०,०००/- भ�न न�दणी करा. उव�र�त र�म या�े�ा ३० �दवस अगोदर जमा करणे.

बँक खा�ाची मा�हती :

बँकेचे नाव : बँक ऑफ महारा�� , डे�न �जमखाना शाखा, पुणे ४११००४

खा�ाचे नाव : कद�ळ�वन सेवा संघ एल. एल. पी. (Kardaliwan Seva Sangh LLP)

खाते �म�क: 60351921286 IFSC Code: MAHB0000003

८ बॅचेस : 1⃣ १२ ते २२ जून २०२२ 2⃣ १७ ते २७ जून २०२२ 3⃣ २२ जून ते २ जुलै २०२२

4⃣ २८ ऑग� ते ७ स��बर २०२२ 5⃣ ७ ते १७ स��बर २०२२ 6⃣ १७ ते २७ स��बर २०२२

7⃣ २७ स��बर ७ ऑ�ोबर २०२२ 8⃣ ७ ते १७ ऑ�ोबर २०२२

◾ वै�श�े : -

१) थेट वाहनाने आ�द कैलासपय�त या�ा १८० िक.मी. चाल�ाचे �म वाचणार

२) अनुभवी आयोजक आ�ण शेप�

३) ॐ पव�त, पाताल भुवने�र, जागे�र, अ�ैत आ�म अ�ोडा, नीम करोला बाबा आ�मासह

४) सुस� वै�क�य िकट, ऑ��जन �स�लडंस� आ�ण इमज��ी �व�ा

◾ या�ा काय��म

1. प�हला �दवस - �द�ी येथे आगमन. मु�ाम

2. दसुरा �दवस - सकाळ� बसने काठगोदामकडे �याण - रा�ी ८ वाजेपय�त काठगोदाम

मु�ाम

3. �तसरा �दवस - काठगोदाम ते िपठोरगड - बस �वास - मु�ाम

4. चौथा �दवस - िपठोरगड ते धारचुला - इनर लाईन पर�मट, मेिडकल व इतर �ो�सजस� - �व��ती - मु�ाम

5. पाचवा �दवस - धारचुला ते गंुजी - जीप �वास

6. सहावा �दवस - गंुजी ते नावीध�ग - ओमपव�त - जीप �वास - गंुजी - मु�ाम

7. सातवा �दवस - गंुजी - जॉ�लगं क�ग - आ�द कैलास - जीप �वास (मु�ाम जॉ�लगं क�ग िकंवा गंुजी)

8. आठवा �दवस - गंुजी ते धारचुला - मु�ाम - जीप �वास

9. नववा �दवस - धारचुला ते पाताल भुवने�र ते धाली�चना - जीप �वास

10. दहावा �दवस - धाली�चना ते काठगोदाम - जीप �वास

11. अकरावा �दवस - काठगोदाम ते �द�ी - ३pm या�ा समा� (�द�ी येथे फ� मु�ाम �व�ा आहे)

�ा �दवशी परतीचा �वास करता येईल िकंवा दसु�या �दवशी �नघू शकता.



◾ या�ेत सहभागी कसे �ायचे? या�े�ा प�ह�ा �दवशी �द�ी येथे दपुार� ४ pm नंतर पोहोचावे. तेथे

�यंसेवक�ची भेट होईल. तेथून या�े�ा काय��मानुसार या�ा सु� होईल.

�वशेष सूचना : - या�ा काय��म �नयो�जत आहे. काही अप�रहाय� कारणे, नैस�ग�क सम�ा, दरडी कोसळणे, गाडी �ेक

डाऊन होणे, र�ा बंद होणे, राजक�य सम�ा, आंदोलने इ. आयोजक��ा मय�द�प�लकडे काही घटना घड�ास

काय��मपि�केम�े बदल घडू शकतो याची कृपया न�द �ावी. �ावेळ� सव� �कारचे सहकाय� करावे लागेल.

● या�ेदर�ान को�वड-१९ �ा सव� �नयमावल�चे पालन केले जाईल

● मह�ाचे: पूण� �वासादर�ान आपले ओ�र�जनल आधार काड� सोबत ठेवावे. तसेच दो�ी लस घेत�ा�ा

�माण�ा�ा दोन ��त आ�ण २ फोटो जवळ ठेवावेत.

◾ न�दणी कशी करावी?

१) न�दणी अज� पूण� भ�न, सही क�न सोबत आधारकाड� िकंवा पॅन काड� आ�ण ६ फोटो �ावेत.

२) न�दणी�ा वेळ� ₹१०,०००/- एवढ� र�म भरावी लागेल. या�े�ा तारखेआधी ३० �दवस उरलेली र�म भरावी

लागेल.

◾ कॅ�लेशन / �रफंड ब�ल :

१) एकदा केलेली न�दणी कोण�ाही कारणाने र� करता येणार नाही. भरलेली र�म परत �मळणार नाही. या�े

आधी ३० �दवस आपण बदली ��� देवू शकता.

२) कोरोना िकंवा इतर काही शासक�य िकंवा अ�ंत अप�रहाय� कारण�मुळे आम�ाकडून या�ा र� करावी

लागली तर ५०००/- �ि�या शु� वजा क�न बाक� र�म परत केली जाईल याची कृपया न�द �ावी.

◾ आ�द कैलास या�ेसंबंधी मह�ा�ा सूचना

1. �हमालयातील उंचीवर�ल पव�तर�गामधील ही या�ा आहे. ��ेक या�ेक�ला यासाठ� तयार केलेले �नयम आ�ण

सूचना य�चे पालन करावे लागेल.

2. न�दणी करताना या�ेक�ंनी आ�द कैलास या�ा कर�ास शार��रक आ�ण मान�सक ��ा तंद�ु� आहेत याची

खा�ी क�न �ावी, ही �वनंती. आ�द कैलास या�े सार�ा साहसी अ�ा��क या��म�े काही �माणाम�े

�न��तच जो�खम असते. ��ेक या�ेक�ने ती नीट समजून �ावी आ�ण आपले जवळचे कुटंुबीय, नातेवाईक य�ना

�ाची क�ना �ावी. नैस�ग�क आप�ी, बदलते हवामान, अचानक आले�ा अडचणी आ�ण अनाकलनीय

प�र��ती यामुळे गंभीर सम�ा उ�व�ाचा संभव असतो. �हमालयातील या��म�े �ज�वत हानी, �व� हानी

अपघात घड�ाचे �संगही येवू शकतात. ��ेक या�ेक�ने पूण�तः �तः�ा जबाबदार�वर ही या�ा करावी.

कोणतीही अनपे��त घटना घड�ास कोण�ाही कारणाने आयोजक�ना जबाबदार धरता येणार नाही आ�ण

आयोजक�वर कोणतीही कायदेशीर जबाबदार� असणार नाही याची न�द ��ेक या�ेक�ंनी �ावी, ही �वनंती.



3. आ�द कैलास या�ेदर�ान फ� शाकाहार� भोजनाचीच �व�ा केलेली आहे. कोणताही या�ेक� �ा�ा

वत�नामुळे, शार��रक प�र��तीमुळे िकंवा अ� कोण�ाही कारणामुळे या�ा कर�ास अयो� ठरला तर �ाला

या�ेमधून वगळ�ाचा, परत पाठव�ाचा अ�धकार या�ा �मुखाकडे असेल याची कृपया न�द �ावी. अशा

वगळले�ा ���ना कोणताही आ�थ�क परतावा �मळणार नाही. यावेळ� या�ा �मुखाचा �नण�य सव�ना

बंधनकारक असेल. कृपया न�दणी कर�ापूव� �वनासंकोच या�ेची सव� मा�हती समजावून �ावी. शंका समाधान

क�न �ावे. �ानंतरच न�दणी करावी.

4. या�ेची सु�वात दररोज सकाळ� ८ �ा दर�ान होईल. सं�ाकाळ� ६ पय�त पुढ�ा ट�ावर�ल कॅ�वर पोहोचू.

5. रा�ीचा मु�ाम तंबू / गाव�मधील घर�म�े (Home Stay) आहे. चपाती/ पूर�, डाळ, भाजी, भात, लोणचे, पराठे,

सूप, चहा, कॉफ� आ�ण �ा�नक भा�ा य�चा आहारात समावेश असेल.

6. सव� �कार�ा त�ार�, दावे यासाठ� �ायलायीन �ि�येची सीमा, पुणे शहर �ायालयीन �े� हे राहील.

आ�द कैलास या�ेची तयार� आ�ण कपडे व अ� आव�क सामानासंबधी सूचना

अ) आ�द कैलास या�ेदर�ान आपण �हमालयाम�े १५,००० ते १८,००० फूट उंचीवर जातो. �हमालयातील लहर�

हवामान, थंड वारे, अवकाळ� पाऊस, बफ�तून �वास या गो�ी नीट समजून घेत�ा पा�हजेत. आता सव� �वास

वाहनाने झाला असला तर� आप�ाला सुमारे २-३ िकमी पायी चालावे लागेल. या�ेआधीपासून दोन म�हने रोज

िकमान २ ते ३ िकमी चाल�ाचा सराव करावा. �ाचबरोबर दीघ��सन आ�ण �ाणायाम याचा अ�ास करावा.

आप�ाबरोबर कमीत कमी सामान तसेच थंडी वा�यापासून, पाऊसापासून र�ण करणारे कपडे आप�ा बरोबर

असावेत.

ब) ��ेक या�ेक�ंनी खालील व�ू आप�ाबरोबर �ा�ात अशी सूचना आहे.

1. कानटोपीसह वा�यापासून संर�ण करणारे

जॅकेट - १

2. पूण� बा�ाचे �ेटर - १

3. लोकर�चे हातमोजे १, लोकर�चे पायमोजे २,

सूती पायमोजे ३

4. पँट - टी शट� / सलवार कमीज ३ ते ४ सेट

5. मजबूत ट�के�ग शूज –१, �ासोबत शू लेस - २

6. पा�ाची बाटली.

7. सन �ास गॉगल.

8. छोटी LED बॅटर� सोबत ४ सेल ए��ा

9. रेन कोट (मोठा आकार) / प�चो

10. सामानासाठ� म�म आकाराची सॅक - १

11. छोटी पाठ�वरची ट�के�गसाठ� मजबूत सॅक,

12. सन ��न लोशन.

13. रबर� �ीपस� इ.

14. कैमरेचा पाऊच - �ात कॅमेरा, पैसे, औषधे,

कागदप�े ठेवता येतील.



सोबत भेट दे�ा�ा �ळ�ब�ल:

१) अ�ैत आ�म - अ�ोडा येथे �ामी �ववेकानंद�नी बराच काळ वा�� केले होते. ���ाबरोबर भ�गनी

�नवे�दताही हो�ा. या �ठकाणी रामकृ� �मशनचा अ�ैत आ�म आहे.

२) नीम करोली बाबा - क� ची धाम या नावाने जग��स� असणारा थोर हनुमानभ� नीम करोली बाबा य�चा हा

आ�म आहे. फेसबुकचा सं�ापक माक� झुकेरबग�, ॲपलचा �ी� जॉ� इ. उ�ोजक आ�ण ��ात ���नी

���ा कर�अर�ा सुरवाती�ा काळात काही म�हने नीम करोली बाब��ा मठात �तीत केले आहेत.�ामुळे हे �े�

जग��स� झाले आहे.

पुणे ते �द�ी िकंवा मंुबई ते �द�ी �वास

पुणे - मंुबई येथून �द�ी अनेक रे�े उपल� आहेत. �ाचे एका बाजूचे थड� एसी �तक�ट सुमारे २०००/- ते २५००/-

�ा दर�ान उपल� आहे. तसेच �वमानसेवाही उपल� आहे. �ाचे एका बाजूचे �तक�ट सुमारे ४ ते ५ हजार एवढे

आहे. दोन ते तीन म�हने आधी बुिकंग के�ास चार हजारपय�त �तक�ट �मळू शकते. रे�े िकंवा �वमान �तिकटे

काढ�ासाठ� सहकाय� केले जाईल.



त�ल दीड लाख कोटी चीन सरकारला भेट �दले
करोडो भारतीय�चे ��ा�ान असलेला कैलास मानसरोवर हा �तबेटचा ��त चीनने १९६२ �ा यु�ा दर�ान

भारतीय�ची फसवणूक क�न बळकावला साधारण १९९० नंतर ते २०२० पय�त सुमारे पाच कोटी भारतीय�नी ट� ेिकंग

�ारे तसेच नेपाळ माग� कैलास-मानस सरोवराची या�ा केली आहे. चीन सरकारने ��ेक या�ेक�कडून �ासाठ�

सुमारे ६०० ते ८०० युएस डॉलस� एवढ� जबर फ� वसूल केली आहे. (�णजे सुमारे ४२,०००/- ते ५६,०००/- �पये

�ती ���) याचा अथ� गे�ा तीस वष�त भारतीय�नी, भा�वक भ��नी कैलास मान सरोवर या आप�ा

��ा�ळा�ा दश�नासाठ� चीन सरकारला सुमारे दीड ते दोन लाख कोटी �पये मोजले आहेत. तोच चीन सात�ाने

भारतावर कुरघोडी कर�त आहे, छुपे ह�े कर�त आहे आ�ण सात�ाने भारता�व�� काय� कर�त आहे यासारखे ददु�व

कोणते ? �णूनच �ा. ��तीज पाटुकले य�नी कद�ळ�वन सेवा संघा�ा वतीने “भारत के कैलास या�ा” ही मोहीम

सु� केली आहे. भारत के कैलास �णजे उ�राखंड रा�ातील १) आ�द कैलास, �हमाचल �देश रा�ातील, २)

�ीखंड कैलास, ३) िक�र कैलास आ�ण ४) म�णमहेश कैलास असे �मळून चार भारतातील कैलास आहेत.

अ�धका�धक भारतीय�नी भारतातील कैलास�चे दश�न �ावे असा या मो�हमेचा उ�ेश आहे. �ातून �हमाचल �देश

आ�ण उ�राखंड या रा�ातील सीमावत� भागा�े रोजगार �नम�ण होईल आ�ण ���ा अथ��व�ेला च�गली उभार�

येईल असा �व�ास वाटतो.


