
 

 

 

 



 

 

 

DŽAMU (Jammu) in KAŠMIR 
(Kashmir) z LADAKOM 
(Ladakhom) 

 

 

Na sedemnajstdnevno potovanje smo se odpravili 27. julija 2014. 

 

 
 
Kašmir je že od nekdaj znan kot 
pravljična dežela. Moguli so ga 
imeli celo za raj na Zemlji. Čeprav 
je prometno dokaj izoliran, je bil 
vseskozi na prepihu burnih zgodo- 
vinskih dogajanj, katerih nosilci so 
prihajali ne samo z Indijske podce- 
line na jugu, temveč tudi z osrčja 
Azije in Kitajske.  
 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ 
Nemirna dežela Kašmir leži v zaho- 
dnem delu Himalaje ter je od leta 
2006 politično razklana med Paki- 
stanom in Indijo. Že leta 1962 pa je 
gorati del na skrajnem severo- 
vzhodu zasedla Kitajska. 
 

NARAVNE ZNAČILNOSTI 
Zvezno državo Džamu in Kašmir sestavljajo tri naravno 
in kulturno zelo različne pokrajine: na jugu, v Džamuju, 
sta ravnina in hribovje, v sredini, v južnem delu Kašmir- 
ja, je visokogorska pokrajina, na severu, v Ladaku, pa 
je izrazito visokogorski skalnati svet.  
 

VPOGLED V ŠIRŠE DEMOGRAFSKE PODATKE 
Na območju Džamuja in Kašmirja, vključno z ozem- 
ljem v indijskem, pakistanskem in kitajskem delu, je 
leta 2011 na 222.236 km2 površine živelo 12,548.926 
prebivalcev, na 1 km2 pa 56,45, medtem ko je v indij- 
skem delu, ki spada v zvezno državo Džamu in Kašmir, 
na 100.569 km2 živelo 10,143.700 prebivalcev, na 1 km2 
pa 91,74. 

OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI 
Z naravno raznolikostjo je tesno povezana poselitvena 
možnost, kar je razvidno iz naslednjih podatkov: v 
Džamuju je leta 2011 na 28.671 km2 površine živelo 
4,430.191 prebivalcev, na 1 km2 pa 40,07, medtem ko 
je v Kašmirju (v osrednjem delu) na 17.393 km2 po- 
vršine živelo 5,476.970 prebivalcev, na 1 km2 pa 49,53. 
Raznolikost se kaže tudi v verski pripadnosti prebi- 
valstva: v zvezni državi Džamu in Kašmir je po stati- 
stičnih podatkih iz leta 2011 živelo 66,97 % musli- 
manov, 29,63 % hindujcev, 2,03 % sikhov ter 1,36 % 
budistov in drugih. V prej omenjenih treh pokrajinskih 
delih pa: v Džamuju 65,23 % hindujcev, 30,69 % musli- 
manov, 3,57 % sikhov ter 0,51 % budistov in drugih, v 



 

 

 

Kašmirju 97,16 % muslimanov, 1,84 % hindujcev, 0,88 
% sikhov ter 0,11 % budistov in drugih ter v Ladaku 
47,40 % muslimanov, 45,87 % budistov in drugih ter 
6,22 % hindujcev. K temu je treba dodati, da je v delu 
Kašmirja, ki je pod oblastjo Pakistana, 99 % muslima- 
nov in le 1 % pripadnikov drugih ver.  
Kljub prisotnosti hindujcev, muslimanov in budistov 
vlada v zvezni državi Džamu in Kašmir med versko 
različno usmerjenimi ljudmi dokajšnja sloga, kar smo 
občutili tudi mi na potovanju skozi območja Džamu, 
Kašmir in Ladak, severni del indijskega Kašmirja. 
 

ODPRAVIMO SE NA POT 
Z brniškega letališča smo odleteli s polurno zamudo, 
kar nam je vzbudilo rahlo skrb glede nadaljnjega leta v 
Delhi. A Air Turkish Airlines je nadoknadil izgubljen čas 
in smo imeli malo časa celo za krajši sprehod po leta- 
liških čakalnicah Atatürka v Istanbulu, zato smo se 
brezskrbno odpravili do izhodnih vrat. Nočni let za 
Delhi je potekal mirno, dobra lahka večerja pa nam je 
omogočila dremež. 

Letališče Indire Gandhi, na katerem smo pristali, je bilo 
zgrajeno leta 2010 in je primerljivo s sodobnimi leta- 
lišči po svetu; je prostorno in razkošno. Če ga primer- 
jamo s pristankom letala na njem v letu 2002, je spre- 
memba res opazna. Formalnosti na letališču smo hitro 
opravili, saj list za izpolnjevanje vsebuje pomembno 
manj podatkov kot nekoč. Sledil je prevoz do hotela 
Aster In, kjer smo si privoščili eno uro spanja in nato 
tuš s polivanjem, da smo si osvežili telo pred pohaj- 
kovanjem po Delhiju. Pri zajtrku smo opazili veliko za- 
poslenih, ki niso imeli kaj delati; delitev delovnih nalog 
namreč onemogoča učinkovito delo – vsak ima svojo 
zadolžitev in se ne dotakne druge, četudi je s postop- 
kom povezana.  
Delhi ima bogato kulturno zgodovino, zato popotnik 
lahko vedno vidi kaj novega. Obiskali smo slavno, ve- 

liko petkovo mošejo Džamo Masdžid, v kateri smo s 
sopotniki občudovali izjemno arhitekturo. Džamija je 
bila zgrajena v sedemnajstem stoletju (1633), ko jo je 
šest let gradil šah Džahan s 5000 delavci. Načrt zanjo 
je izrisal arhitekt Ustad Khalil in pri tem pretiraval: ima 
tri ogromne vhode s stopnišči, štiri vogalne stolpe in 
dva minareta, visoka pa je 40 m. V notranjem kotu je 
majhen paviljon z relikvijami preroka Mohameda. Tu 
smo srečali ljudi, ki premikajo male molilne venčke 
(podobne krščanskemu rožnemu vencu) in šepetajoče 
molijo. Stoječi mimbar je podoben prižnici, mihram pa 
oltarju. Prostranost džamije deluje umirjeno, v njej pa 
se zadržuje malo ljudi, kar v Delhiju, glavnem mestu 
Indije, človek redko doživi.  
Po ogledu džamije smo se odpravili v gnečo na tržnici 
Čandi Čovk. To je tista prava Indija, kjer vse vrvi in se 
veliko stvari dogaja na enem mestu. Zanimiv nam je bil 
tudi stari del mesta, kjer se je čas ustavil; tu so številne 
trgovinice, raznolike majhne obrtne delavnice, prepre- 
dene električne žice med poslopji, smeti, a ljudje so 
nasmejani, pozdravljajo, ponujajo svoje izdelke, neka- V ozadju mošeja Džamo Masdžid 

Procesija v čast lokalnega božanstva je bila vesela in hrupna 

Slavolok Indije  



 

 

 

teri tudi prosjačijo.   
Na sprehodu po mestu smo naleteli na sprevod lokal- 
nega božanstva (v hinduizmu je veliko božanstev). 
Sprevod so vodili konjeniki, glasbeniki, sledil pa jim je 
voz z okrašenimi kipi božanstva, ki so ga vlekli štirje 
beli konji. Procesija je bila vesela in hrupna, za nas pa 
prava paša za oči, saj so bili udeleženci v prazničnih 
oblačilih in tamkajšnjih narodnih nošah. 
Sprehodili smo se še mimo vrat oziroma slavoloka 
Indije, ki so ga postavili Angleži v spomin padlim indij- 
skim vojakom v prvi svetovni vojni – padlo naj bi jih 
okoli 150.000.  
Rikše na nožni pogon so v Delhiju še vedno številne, 
kljub zelo gostemu prometu motornih vozil. V tej 
gneči je težko prečkati cesto. Sicer pa so vozniki spret- 
ni in dosledno upoštevajo nenapisana pravila, zato so 
trki in nesreče redki. Na mnogih mestih plapolajo sim- 
bolične indijske zastave, kjer oranžna barva predstav- 
lja hinduizem, zelena muslimane, bela pa ostale vere. 
V sredini zastave je krog, v katerem je v vijoličasti barvi 

sijoče sonce, ki predstavlja nenehni krožni cikel življe- 
nja. Da, vsi lahko živimo v simbiozi ali pa smo »pekel 
ljudje med seboj«, kot je napisal Sartre. 
Sledil je ogled novejšega hindujskega templja, postav- 
ljenega pred približno osemdesetimi leti. Zgradil ga je 
indijski bogataš Birla. Tempelj deluje kičasto, a obisko- 
valci so v njem pobožno zamaknjeni. Po njem smo se 
sprehodili bosi. 
Ker smo bili potrebni osvežitve, smo vstopili v lokal, ki 
je bolj za tujce kot domačine, saj v njem pivo stane 3 
EUR. Polovica Indijcev zasluži le okrog 1 EUR na dan. 
Ker se nam je že mudilo na vlak, smo najeli nosače, 
oblečene v oranžne bluze; ti so številni, dobro organi- 
zirani po cehovskih pravilih in z vodjem ceha na čelu. 
Dogovor je veljal. V izjemni sopari smo si naložili pr-
tljago. Do perona, kjer smo vstopili na vlak, so šli no- 
sači nekajkrat po stopnicah gor in dol, in ko so odložili 
prtljago, so bili vsi premočeni. Tudi z nami ni bilo nič 
bolje, saj na tamkajšnjo klimo še nismo bili navajeni. 

Vlak, v katerem smo se udobno namestili, je odpeljal 
točno. Postregli so nam s tipičnimi indijskimi prigrizki. 
Obroki so bili pogosti, stregla sta jih dva natakarja v 
belih rokavicah. Vlak je bil nabito poln, potniki pa 
dobrovoljni, zato smo na njem doživeli posebno indij- 
sko vzdušje.  
Amristar, kjer  smo  izstopili  iz  vlaka,  je najbolj  sveto  
sikhovsko mesto; je tudi kulturna in upravna prestol- 
nica sikhov. Mesto je leta 1577 ustanovil guru Ram Das. 
V središču dogajanja je Zlati tempelj, postavljen sredi 
svetega jezera. Mnogi ta tempelj postavljajo ob bok 
Tadž Mahalu v Agri.  
Sedanji Zlati tempelj je iz osemnajstega stoletja. Gre 
za širši kompleks, ki vključuje tempelj, velik bazen s 
sveto vodo za obredno umivanje, javno kuhinjo, 
jedilnico, knjižnico, muzej, sikhovsko zbornico in vr- 
tove z okrasnimi rastlinami. Da je tempelj res zlat, po- 
ve podatek, da so samo za pozlatitev njegove kupole 

Novejši hindujski tempelj, ki ga je pred osemdesetimi leti 
zgradil indijski bogataš Birja 

Postreščki pred železniško postajo, ki čakajo na zaposlitev 

Sikhovski verski Zlati tempelj v Amristaru 



 

 

 

porabili 100 kg čistega zlata. Sicer pa je zgrajen iz 
belega marmorja z vdelanimi poldragimi kamni in 
izklesanimi reliefi. Svečeniki v templju ob sikhovski 
sveti knjigi pojejo od sončnega vzhoda do sončnega 
zahoda. Sikhi nimajo duhovnikov, po njihovem smo 
pred Bogom vsi enaki in neposredno povezani z njim, 
zato verske institucije ne poznajo, je ne potrebujejo. 
Ženske so v verskem pogledu z moškimi enakopravne. 
Po njihovem se dobro konča z dobrim, dajejo pa de- 
setino za skupnost. Sikhi živijo zelo lojalno, ni prepo- 
vedi, v vsem priporočajo zmernost (npr. pri pitju alko- 
hola) in gojijo visoko moralno življenje. S turbani na 
glavi, ki jih nosijo moški, se ločijo od drugih narodov; z 
njimi pa pokrivajo tudi nestrižene lase. Kot narod sikhi 
veljajo za izjemno bistre, zato jim pravijo, da so sol 
Indije. Sikhi ne beračijo, kar je značilnost ostalih ljudi v 
Indiji.  
Po prihodu v Amristar smo šli najprej mimo restav- 
racije, kjer vsakomur ponudijo hrano zastonj v znak, da 
smo vsi enaki. 

 Za vstop v Zlati tempelj sva se z Angelco postavila v 
precej dolgo vrsto, za vstop v osrednji del Zlatega 
templja pa sva potrebovala dobre tri četrt ure. Vzdušje 
v vrsti je bilo umirjeno in napolnjeno s pozitivno ener- 
gijo, tako da čakajočega časa sploh nisva zaznavala. 
Posebej zanimiv in vreden je bil ogled kompleksa 
okrog templja in svetega jezera, kjer so ljudje pod 
arkadami počivali in kramljali. Bili so izjemno prijazni 
do nas tujcev in so se radi fotografirali. Po ogledu Zla- 
tega templja smo se napotili v spominski park z več- 
nim ognjem, kjer so Britanci leta 1919 na povelje ofi- 
cirja Dajerja streljali v množico, zbrano zaradi moli- 
tve. Pod streli je umrlo več tisoč ljudi. Iz tega dogodka 
je zrasla končna odločitev, da morajo Britanci iz Indije 
oditi, ker so jim že pred tem obljubili svobodo in samo- 
stojnost. 
Še isti dan smo se odpeljali v Wagah, kjer smo bili na 
indijsko-pakistanski meji priča slavnosti, imenovani 
»spuščanje zastave«. Gre za kulturni dogodek in pa- 

rado obeh obrambnih sil, kar tam pogosto imenujejo 
»obrambni zid Azije«. Na obeh straneh državne meje, 
ki je videti kot ogromen stadion, se zbere 20.000–
30.000 ljudi. Neverjetna množica vsaka na svoji strani 
vrat glasno vzklika domoljubna besedila.  
Najprej je na državno povezovalni cesti potekal kultur- 
ni program: mladi so plesali, izvajali okoli 50 m dolg 
tek do državne meje, pri čemer so v rokah držali 
nacionalne zastave, posebej dekleta in posebej fantje, 
pa tudi vojaki so v raznih pozah vihrali z zastavami, pri 
čemer niso manjkale niti mamice z otroki. Množica je 
vzklikala in ploskala, celotno dogajanje pa je vodil 
moderator.   
Sledilo je strumno korakanje vojakov in vojakinj, posa- 
mezno in v parih, moških v izjemno lepih uniformah 
tudi v »petelinjem koraku«. Sledilo je odpiranje vrat, 
pozdravljanje in rokovanje z obeh mejnih strani. Moč- 
na dvojna železna vrata so ostala odprta približno 
deset minut, v tem času pa so na obeh mejnih straneh 
počasi po drogu spuščali zastavi. Celoten potek slav-
nosti je spremljalo živahno klikanje fotoaparatov šte-
vilnih navzočih. V množici ni bilo agresije, čutiti je bilo 
le navdušenje nad domovino, željo po miru in strpnost 

Spominski park z večnim ognjem, ob njem Angelca in jaz 

Notranjost Zlatega templja sva si ogledala oba, Angelca in jaz 

Slavnost na indijsko-pakistanski meji, imenovani »spuščanje 
zastave« 



 

 

 

ob prijaznem smehljaju. S pozitivno energijo te množi- 
ce smo se obogatili tudi mi iz Slovenije, prav tako več 
drugih z drugih delov sveta.  
Ob zapuščanju slavnostnega prostora ni bilo preriva- 
nja, ob cesti pa so že bile postavljene najrazličnejše 
stojnice, obložene predvsem s spominki. Slovenci smo 
se zbrali v lokalu pred parkiriščem, kjer smo si privoščili 
hladno pivo ali mangov sok. Ko smo se vračali, je bilo v 
našem avtobusu »privzdignjeno razpoloženje« popo- 
prano z živahnim pogovorom o dogodkih iztekajočega 
se dne. Srečanje s tolikšno in tako razpoloženo mno- 
žico nas ni utrudilo, kot je to običajno na političnih 
shodih. Človek je dan nehote zaključil z mislijo, da je 
bilo dopoldansko množično srečanje razsežnost prese- 
žnega, popoldne pa razsežnost močne podzavestne 
želje po miru. Po vrnitvi v Amristar smo prenočili v no- 
vejšem hotelu Western Merrion.   
Naslednje jutro smo odpotovali proti mestu Džamu, 
ustanovljenem v štirinajstem stoletju pred našim štet- 
jem. Je eno izmed najstarejših mest v Indiji, ki se naha- 
ja v zvezni deželi Džamu, upravno povezani s Kašmir- 
jem.  
Mesto Džamu ima bogato zgodovino. Tukaj so našli 

ostanke kanalov in jezov ter kipec bika. V njem naj bi 
živelo miroljubno ljudstvo. Mesto ima okrog milijon 
prebivalcev, od katerih je 70 % hindujcev. Ker ima več 
templjev, ga nekateri imenujejo tempeljsko mesto. Mi 
smo si ogledali dva: tempelj Bahu s trdnjavo in Ragu- 
nat Rami.  
Tempelj Bahu je bil zgrajen pred 3000 leti in je bil 
večkrat obnovljen. Ima številne oltarje bogov in staro- 
davne zapise v sanskrtu. Od tu je znan obred SITA, kar 
pomeni, da je morala v ogenj z umrlim možem njegova 
vdova, nakar so ju skupaj upepelili. Britanci so po pri- 
hodu v Džamu obred SITA prepovedali. 
Tempelj Rami, ki stoji v središču mesta Džamu, je po- 
svečen reinkarnaciji Višnuja v Ramajana. Sicer pa se 
mesto odlikuje po unikatni mešanici hindujskih in is- 
lamskih arhitekturnih stilov. Opravili smo še sprehod 
skozi bazar Raunath, nakar smo pozno popoldne od- 
potovali v bližnje mesto Katra z okrog 20.000 prebi- 
valci, ki leži na višini 850 m.  

Naslednji dan smo ob 14. uri zapustili hotel in se napo- 
tili na sveto goro Vaishno Devi Mandir, posvečeno veli- 
ki materi, boginji Šakti. 
V ozadju svete gore Mandir je zgodba o Višnuju: paru 
je po dolgem času in prizadevanju, da bi dobil otroka, 
pomagal Višnu. Rodila se je deklica Devi. Devi se je za- 
obljubila, da bo ostala devica in se poročila z Višnujem. 
Ker je bil Višnu že poročen, je naročil Devi, naj gre na 
goro Mandir, kar je tudi storila. S tem je ta gora posta- 
la sveta. Kasneje so na njej zgradili številne samostane 
in svetišča.  
Hindujci pravijo, da imajo v življenju tri naloge: 1. da 
živijo moralni nauk ter da delajo in ustvarjajo po tej 
karmi; 2. hinduizem je način življenja; 3. kot »hindu- 
jec« se rodiš in to ne moreš postati, ker ne verjamejo v 
spreobrnjenje. Ker verjamejo v karmo, dano od bogov, 
sprejemajo življenje takšno, kot je, s tem pa tudi rev- 
ščino in kastni sistem, ki ga je Gandi sicer prepovedal, 

Romarji na poti proti svetišču na sveti gori Vaishno Devi 
Mandir 

Mejni prehod iz Pandžaba v Džamu in Kašmir 

Tempelj Rami v središču mesta Džamu je posvečen 
reinkarnaciji Višnuja v Ramajana  



 

 

 

vendar ta miselnost živi še naprej, ker ljudje ne prote- 
stirajo. 
Romanje na sveto goro Vaishno Devi Mandir ima za 
hindujce naslednji pomen oziroma sporočilo: boginja 
Šakti izpolni vse želje, ki jih romarji prinesejo s seboj, 
zato vsako leto roma na sveto goro več milijonov 
hindujcev in seveda nekaj drugih radovednežev, med 
katerimi smo bili tudi mi. Premagati je treba več kot 
1000 m višine in 26 km dolgo cikcakasto krožno pot, za 
kar smo potrebovali dobrih dvanajst ur. 
Pot na sveto goro se je začela s strogim osebnim 
pregledom s popisom in fotografiranjem obraza, kar 
obvezno velja za tujce. Celotna pot je tlakovana, višje 
tudi z vmesnimi bližnjicami stopnic. Na začetku so ob 
poti trgovinice, stojnice in okrepčevalnice, na vsake 
toliko časa tudi sanitarije. Vsak dan se povzpne na sve- 
to goro Vaishno Devi Mandir okoli 20.000 romarjev. 
Manjši del romarjev na goro k svetišču nosijo v nosil- 

nici – na ramah štirih mladih moških – ali pa jahajo tja 
na malih konjičkih in mulah. Vsem pa na začetku ponu- 
dijo lesene palice.  
Vzdušje je bilo vseskozi prijetno, ljudje so nas prijazno 
pozdravljali, molili, pri čemer so molili tudi za nas in 
nas bodrili, da bi kot redki beli romarji dosegli vrh 
svete gore. Ker je to območje eno izmed najpomem- 
bnejših hindujskih romarskih krajev v Indiji, je temu 
primerno tudi ravnanje ljudi. 
Po približno petih urah hoje na sveto goro so se pri 
meni pojavile prebavne težave (driska, bruhanje in s 
tem nenehni obiski WC-ja), kar je povzročilo, da sva z 
Angelco izgubila svojo potovalno skupino. Menila sva, 
da so pred nama, čeprav so bili do zgornjega templja v 
resnici za nama, pa tudi zgrešili smo se. Z nekaj poiz- 
vedovanja in intuicije za krožno pot sva dosegla, da ob 
vrnitvi nisva zašla na 14 km daljšo pot, ki vključuje tudi 
samostane.  
Moje zdravstveno stanje je postajalo vse slabše, a sem 
še zmogel štiriurni spust do izhodiščne poti na sveto 

goro. Po krajšem počitku v senci marmornatih stebrov 
s streho se je močno ulil dež. Angelca ni čakala, da bi 
dež ponehal, temveč je poiskala taksi, ki naju je po- 
peljal do hotela v Katri, kjer je imela nekaj več dodat- 
kov proti dehidraciji. Pred vstopom v taksi je prevoznik 
Angelci povedal, da bo vožnja stala 200 rupij. Pri hote- 
lu so se ji številke nekoliko zataknile in je taksistu po- 
nudila 2000 rupij, a jo je ta takoj opozoril na napako. 
Zaradi njegove poštenosti smo se razšli z dobrim ob- 
čutkom.    
Ker našega vodiča Gvida po mobilnem telefonu nismo 
mogli priklicati in ga seznaniti z mojimi zdravstvenimi 
težavami, je s stacionarnim hotelskim telefonom pri- 
skočil na pomoč Andrej, s katerim smo z našim vodi- 
čem vendarle dobili zvezo. Vodič je povedal, da bodo v 
hotelu čez dobro uro. 
Da bi mi vsaj malo pomagala, mi je Angelca v hotelski 
sobi pripravila posteljno kopel za osvežitev, da sem se 
v njej spočil pred več kot sedem ur dolgo vožnjo do 
Srinagara, glavnega mesta Kašmirja. Sama se je med- 
tem osvežila s polivanjem v improvizirani kopalnici 
hotela. Ker je bila z nami na potovanju zdravnica, sem 
dobil od nje še zdravilo za oblogo želodca in spod- 
budne besede. 

Skupinska slika med potjo na sveto goro Vaishno Devi Mandir 

Razkošen in lepo okrašen hotel v mestu Katra 

Avtorja knjige pred plavajočimi hoteli na jezeru Dal Srinagar  



 

 

 

Po okrepčilu z zelenjavno juho, ki smo jo dobili v ho- 
telski restavraciji, smo potovali po približno 260 km 
dolgi cesti do Srinagara, ki je trajala od 16. ure do pol- 
noči, kar je polnih osem ur. Vožnja je bila »divja«, z ne- 
nehnim prehitevanjem v škarje, a šoferji se s hupanjem 
znajo sporazumevati, da ne pride do nesreče. Tudi mi 
smo počasi pridobivali zaupanje vanje. Na poti je bil za 
nas zanimiv predor Jawarhar, širok za eno vozilo, zato 
se je bilo treba postaviti v vrsto. Ker se je bližala ura 
zaprtja predora, so se naši trije šoferji vrinili v vrsto (v 
takih primerih uporabijo iznajdljive metode), da nam je 
uspelo v temi in dežju pripotovati do jezera Dal Srina- 
gar, kjer so nas čakali čolni, ki so nas popeljali do pla-
vajočih hiš – hotelov na jezeru Dal, ki leži na 1585 m 
nadmorske višine.  
Malo po polnoči sva z Angelco na ladji – hotelu Prince 
of Bombay dobila sobo za novoporočence. Vsaka taka 
ladja ima tri sobe: dnevni prostor z jedilnico, spalnico 
in kopalnico, ob vstopu vanje pa lično in prostorno te- 
raso. Kot se spodobi za zasedbo sobe za mlado- 

poročence, je spanje v njej potekalo po obrokih, saj je 
bil zame približno na vsako uro nujen vnos tekočine, 
da premagam dehidracijo. To se je tudi obrestovalo, 
saj so se mi zjutraj prebavne motnje umirile, potrebno 
je  bilo  le še dolgo  dnevno spanje  oziroma  ležanje za 
obnovo moči. 
Angelca se je pridružila skupini, ki se je odpravila na 
ogled mesta Srinagar in mogulskih vrtov Šalimar. 
Slavne mogulske vrtove Šalimar je leta 1619 uredil 
tedanji vladar Jahangir za svojo ženo Nur Jahan. V njih 
je postavil tudi dvor s poletno rezidenco. Ob padajočih 
vodnjakih so terasasti vrtovi, ki po zgodbi predstavljajo 
»hišo ljubezni«.  
Nekoč je bil Srinagar sanjsko območje za indijske bo- 
gataše. Bil je kraj izobilja, imenovali so ga tudi dragulj 
na kroni Kašmirja.  
Nato smo zapluli s tradicionalnimi ladjicami »šikare« 

po spokojnem jezeru Dal do drugega brega, kjer smo 
se izkrcali na kopno. Najprej smo obiskali budistični 
tempelj, nato mošejo, zgrajeno v štirinajstem stoletju. 
Posebnost mošeje je v tem, da ima več kot 200 stebrov 
iz cedrovine.  
Prej je bil Srinagar budistično mesto, sedaj je musli- 
mansko; v njem naj bi živelo le še okrog    2 % budistov. 
Imajo  dobro   razvito   poljedelstvo,  drage  kamne  in 
»umirajoči« turizem zaradi nenehnih protestov, ki jih 
menda povzročajo prišleki – muslimanske militantne 
skupine  od  drugod.  Pri  njih  velja  rek: »Kdor vlada v  
mošeji, vlada tudi na dvoru – v državi.«  
Po ogledu templja in mošeje smo se povzpeli na vrh 
bližnjega hriba, od koder se nam je odprl čudovit po- 
gled na okoli 20 km2 veliko površino jezera Dal in na 
širšo okolico mesta Srinagar. Vodič nam je povedal, da 
je v mestu Srinagar simbolni grob Jezusa, ki naj bi 
tukaj živel od dvanajstega do triintridesetega leta 
starosti. Izvedeli smo tudi, da se globina jezera Dal 
zmanjšuje, da postaja plitvejše in da je v njem vedno 

Na tej plavajoči ladji - hotelu Prince of Bombay sva z Angelco  
dobila sobo za novoporočence 

Vrtove Šalimar je leta 1619 uredil tedanji vladar Jahangir 

Mošeja, zgrajena v štirinajstem stoletju, ima več kot 200 
stebrov 



 

 

 

manj rib. Vedno bolj se srečujejo tudi z ekološkimi pro- 
blemi. 
Ko smo prišli s hriba, smo s čolni odveslali po kanalih 
jezera Dal. Peljali smo se mimo vrtov in polj z rastočimi 
bučami, kolerabo, fižolom in drugimi vrtninami. Njivi- 
ce in vrtove povsod obkrožajo drevesa in grmovje. 
Med vožnjo s čolnom smo se najprej ustavili ob delav- 
nici, kjer iz papirja izdelujejo razne izdelke, nato pa ob 
več plavajočih trgovinah in čolnih, kjer ponujajo spo- 
minke in raznovrstne druge izdelke, med katerimi smo 
si najbolj ogledovali cenene kašmirske šale. Domačini 
so nam skušali kaj prodati, saj smo bili še redki obisko- 
valci nekoč razvitega turističnega paradiža.   
Naslednji dan smo načrtovali izlet v Gulmark, dolino 
rož, ki leži na nadmorski višini nekaj nad 2700 m, ven- 
dar zaradi protestov in blokade cest s strani vojske tja 
nismo  mogli.  Izvedeli  smo,  da  je  v  mestu   Srinagar 
 Izredno stanje. Menda tam verski voditelji vsak petek 

pozovejo muslimanske vernike k protestu proti indijski 
državi. Ko smo skušali zapustiti mesto Srinagar, smo 
se znašli pred množico moških, predvsem mladeničev, 
s polnimi bisagami kamenja in z železnimi palicami v 
roki, baje so nekateri imeli skrite tudi molotovke, na 
drugi strani pa je bila indijska vojska z oklepniki in 
popolno bojno opremo. Vojaki so nam uslužno poma- 
gali priti iz nenavadne cestne zapore. Mesto smo 
skušali zapustiti na drugem delu, vendar nas je tam 
ustavil policist. V tretje nam je končno le uspelo zapu- 
stiti nemirno mesto.  
Namesto v Gulmark smo se z džipi odpeljali v dolino 
Naronok. Počutili smo se izgubljene in se spraševali, 
kam gremo. V teh krajih se res lahko zgodi vse mogo- 
če: če ni vremenskih nevšečnosti, so plazovi, porušene 
ceste, protesti ali pa stavke. A naši šoferji so se znali 
izviti iz takšnih preprek ali kaosa. 
Dolina Naronok nas je presenetila z naravno lepoto, 
ostanki starodavnega budističnega templja, pašniki in 

pastirskimi naselbinami. Budistični tempelj je bil zgra- 
jen v šestem stoletju, v sedmem stoletju pa so ga poru- 
šili muslimani; del njegovih ruševin so pred leti obno- 
vili.  
Med hojo po dolini Naronok smo opazovali štiri in 
pettisočake, nekatere tudi z ledeniki in snežišči. Sreče- 
vali smo pastirje z družinami, ki bivajo v preprostih 
hiškah, zgrajenih iz kamenja. Ena izmed družin nam je 
dovolila ogled notranjosti hiše, ki je po preprostosti 
videti kot muzej na Veliki planini. Predvsem pa nas je 
nagovorila preprostost bivanja tamkajšnjih ljudi.  
Hodili smo po dnu doline, ob potoku – hudourniku, ki 
ob nalivih ali taljenju spomladanskega snega postane 
deroča reka. Nekaj 10 m nad njim stojijo male kamnite 
hišice, ena tudi z zelo visoko ograjo, ki je verjetno 
vikend človeka z bogatejšega sloja. Opazili smo več 
šotorišč, čakajočih konj in mul s šotorsko opremo, kar 
je nakazovalo razvit jahalni turizem do jezera, ki leži na 
višini okrog 3000 m. Žal nam dolžina dneva ni dopu- 
ščala vzpona do visokogorskega jezera, predvsem 
zaradi izgubljenih štirih ur v nemirnem Srinagarju.  

Budistični tempelj, zgrajen v šestem stoletju, je v ruševinah 

Sprehodili smo se po dolini Noronok 

Notranjost stanovanjske hiše v dolini Noronok 



 

 

 

Hoja navzdol do delno obnovljenega templja je bila 
manj naporna, lažja. V bližnjem izviru si nekateri obre-
dno umijejo roke in noge; »obredno« umivanje zaradi 
osvežitve deluje blagodejno na telo in doživljanje, zato 
narava še bolj žari v lepoti. Da, včasih je nujno, da se 
čas nekoliko ustavi, da se lahko posvetiš bivanju v pre- 
lepem in skrivnostnem gorskem svetu ter zatem ve- 
černemu sončnemu zahodu, v našem primeru osvet- 
ljenemu jezeru Dal, kjer smo začasno prebivali v plava- 
jočih hotelih.  
Ob vračanju z doline Naronok smo poglabljali svoja 
doživljanja tudi ob pogledu na velika orehova drevesa 
in dobro obložene jablane. Da, narava je bila v spodnji 
polovici te doline zelo radodarna.  
Ko smo se vrnili v Srinagar, je bila pot do plavajočih 
hotelov na jezeru Dal mirna, brez izgredov.   
Naslednje jutro smo zapustili Srinagar, kraj, ki nam je 
dvignil adrenalin, doživeli pa smo tudi veliko lepote in 

prisrčnih stikov z domačini, ki ne podpirajo protestov, 
saj so to bogato mesto močno osiromašili in že 
povzročajo pravo revščino. Odpeljali smo se proti 
Kargilu, pri čemer se je naša pot vila mimo potokov in 
dolin do Sonamarka, ki se nahaja med visokimi go- 
rami. Ko smo izstopili, smo šli na krajši treking proti 
ledeniku. Srečevali smo gorske nomade s konji, ki so 
nam jih ponujali za jahanje do ledenika. Na obsežnih 
pašnikih so se pasli ovce in govedo. Na začetku poti 
smo naleteli na več šotorišč, namenjenih turistom.  
Narava nam je na območju Sonamarka podarjala raz- 
košje cvetja, trav in živali, pa tudi civilizacijo ob glavni 
cesti proti Kargilu, saj smo ob njej naleteli na res- 
tavracijo – hotel, kjer smo si privoščili okusen obrok. 
Sicer pa si v Kašmirju praktično nismo mogli naročiti 
mesnega obroka, znajo pa pripraviti odlično jed iz riža, 

testenin in omak.  
Do prelaza Zojila ali vrat v svet Ladaka, ki leži na višini 
3529 m, je izredno slaba cesta z globokimi prepadnimi 
deli in neutrjenimi bankinami, zaradi česar je vožnja 
počasna, vozila pa spuščajo le v eno smer, ker je sre- 
čanje z nasproti vozečimi se vozili skrajno nevarno, na 
večini cest tudi nemogoče. Cesta je namenjena pred- 
vsem vojaškim konvojem, če dežuje, pa je tudi zanje 
tako rekoč neprevozna. Imeli smo srečo, da so nas 
spremljale idealne vremenske razmere, zato je vožnja 
potekala brez zastojev in drugih zapletov, ki so dru- 
gače tu pogosti. Posebej velja omeniti, da ta cesta 
poteka blizu pakistanske meje.   
Ko se od prelaza Zojila površje nekoliko izravna, smo 
prispeli v manjše naselje Dress, pred katerim je kon- 
trolna točka dokumentov. Leta 1999 so tukaj potekali 

V dolini Naronok smo  se sprehodili do okoli dve uri 
oddaljenega ledenika 

Cesta do prelaza Zojila je prevozna samo v lepem vremenu 

Na vrhu 3530 m visokega prelaza Zojila 



 

 

 

siloviti spopadi med pakistansko in indijsko vojsko, ki 
so trajali več tednov in razrušili tamkajšnji naseljen kraj 
Dress, ki še do danes ni povsem obnovljen.  
Na območju Dressa smo srečali drobno ženico z otro- 
kom, ki je na hrbtu tovorila dva težka ploha, kar nas je 
pretreslo. Ko smo jo vprašali, ali jo smemo fotogra- 
firati, se je veselo nasmehnila in pokimala. Po tem do- 
godku smo v obcestnem lokalu popili še čaj, nakar smo 
se spustili po lepo urejeni in na novo asfaltirani cesti do 
Kargila. Ker je bil promet zmeren, je bila vožnja do tja 
udobna. 
Nekaj kilometrov pred Kargilom smo s ceste zagledali 
strnjene nasade marelic. Ker so bile zrele ali tik pred 
tem, so žarele oranžno, vmes pa so bili vitki in visoki 
topoli ter orehova drevesa. Odrasle marelice so v teh 
krajih mogočna drevesa z debelim steblom, zato se 
močno razlikujejo od naših v Sloveniji.   
V Kargilu smo se namestili v hotelu Caravan Saraj, ki 
stoji na višini 2970 m, kar je 6 m višje od našega Trigla-  

va. S hotela je veličasten razgled na okoliško gorovje in 
na mesto pod njim ter na mogočna marelična drevesa, 
polna dozorevajočih se marelic, in na drevesa orehov, 
obloženih s sadeži. Toda zelenje je le ob reki Karcha, 
vse ostalo je kamnito. Lastnik hotela nam je povedal, 
da ne pomnijo tako toplega leta s toliko stopljenimi 
snežišči visoko v gorovju. 
Ko smo zjutraj nekateri začutili blag glavobol, smo 
preventivo vzeli četrt tablete Aspirina. 
V Kargilu smo izvedeli, da je tu mejno območje med 
muslimani in budisti. Nekoč so tu prevladovali budisti, 
a so jih muslimani izrinili v višje ležečo pokrajino; ker 
so budisti praviloma neagresivni, se muslimanom niso 
upirali. 
Med potjo proti 3760 m visokemu prelazu Namikala 
smo se ustavili pri svetišču Buda Maitreja (v prevodu 
prihodnji Buda). V molilnici smo se pod vklesanim Bu- 
do v skalo iz osmega stoletja prepustili meditaciji in 

spoznavanju budizma. Začetnik budizma Siddharta 
Guatama je prinesel v te pokrajine duhovno renesa- 
nso.  
Budizem se je razvil kot reformacija hinduizma v šes- 
tem stoletju pred našim štetjem. Budizem ima okoli 
300 milijonov pripadnikov, če prištejemo še kitajske 
budiste, pa 600. Čeprav se je budizem razvil v Indiji, je 
tam kmalu zamrl, razširil pa se je po vsej Južni in 
Vzhodni Aziji, kjer je prisoten v več različicah. V jedru 
nauka o budizmu so štiri plemenite resnice, prepozna- 
ne ob razsvetljenju Siddharte:   
vse je trpljenje; 
vzroki  trpljenja  so  želja, hrepenenje in navezanost; tr- 
trpljenje lahko premagamo, če se odpovemo želji, hre- 
penenju  in navezanosti;trpljenje premagamo tako, da 
hodimo po osmeročleni poti – srednji poti, ki zajema 
pravo spoznanje in razumevanje, pravo mišljenje, 
pravo govorjenje, pravo obnašanje, pravo zaposlitev, 
pravo prizadevanje, pravo razsodnost in pravo zbra- 
nost.  

Na območju Dresa so v letu 1999 potekali siloviti boji med 
pakistansko in indijsko vojsko 

V Kargilu smo izvedeli, da je tu mejno območje med 
muslimani in budist 

Svetišče Buda Maitreja (prihodnji Buda) 



 

 

 

Budizem je religija brez boga, zavrnil je hindujske 
kaste, svečenike, obrede, dogme, čudeže in askezo. 
Budist teži k nirvani, to je k osvoboditvi iz kroga rein- 
karnacije (samsara), tako da hodi po osmeročleni poti 
razsvetljenja. Za budista je predvsem pomembna me- 
ditacija. 
V budistični molilnici smo opazovali meniha, ki je 
nalival vodo v posodice, s čimer se je umirjal. Menda 
zmorejo to početi ure in ure. O potrpežljivosti budi- 
stičnega meniha smo izvedeli naslednjo zgodbo: me- 
nih čaka v vrsti, ki je precej dolga, ljudje se vrivajo in 
odrivajo, on pa potrpežljivo čaka in čaka ter odrivanje 
sprejema, in ko ga vodnik vpraša, zakaj prerivanje mir- 
no sprejema, mu odgovori: »To je v moji naravi.« Nato 
čaka naprej.  
Izvedeli smo tudi zgodbo našega šoferja – budista: po 
bolezni in smrti očeta je prevzel skrb za mamo in štiri 
sestre. Dve sestri je že poročil, in ko bo poročil vse štiri, 
bo na vrsti še on oziroma njegova poroka.   
Doživeti te ljudi budistične vere je res nekaj posebnega 
– šoferji, vodnik, menihi in drugi, s katerimi smo se 

srečali, vsi so si prizadevali za naše dobro počutje. Pri 
njih je bilo polno drobnih gest, ki nakazujejo dobroto, 
prizanesljivost, prijaznost in žrtvovanje. Imajo malo, a 
še to so z veseljem delili z nami. 
Za prelazom Namikala smo se povzpeli na 4091 m 
visok prelaz Fotula. Pogled na okoliško gorovje je očar- 
ljiv, vmes pa pod njim stojijo skromne vasice in samo- 
stani. V eni izmed njih, v vasici Mulbekh, kjer je 8 m 
visok kip Bude Maitreje, smo se ustavili le za krajši čas, 
za dalj časa pa nato v Lamayuru s samostanom, kjer od 
desetega stoletja dalje obstaja budistični red rdečih 
klobukov. Samostan, ki stoji na višini 3516 m, ima po- 
leg uveljavljanja vere tudi posvetno vlogo, zlasti v šo- 
lanju otrok, v nekem smislu pa je tudi bolnišnica. Je 
eden izmed najstarejših samostanov, v katerem prebi- 
va 150 menihov. Zgradil ga je Rinchenu Zangpo. Vzdu-
šje v samostanu je bilo pomirjajoče in osrečujoče. 
Po ogledu samostana smo nadaljevali pot do kampa 
Uletopko, ki se nahaja ob veletoku reke Ind. V kampu 
smo se namestili v udobna bivališča: spodaj pozidana, 
ob straneh obdana z lesom, zgoraj s platnom. V njih 

sta poleg osnovnega pohištva kopalnica in WC, okrog 
pa drevesa marelic in jablan, takrat v vsej svoji pol- 
nosti. Hvala  bogu, da nam  je  bilo dano  videti in doži-  
veti to različnost kultur, religij, stilov življenja, značajev 
ljudi in narave.   
Spanje v kampu Uletopko na višini 3200 m je bilo tr- 
dno, kar je bil rezultat naše zadostne aklimatizacije. 
Pred zajtrkom smo nekateri uživali v počitku, spreha- 
jajoč se med jablanami in marelicami kampa. Okolica 
je izjemno slikovita: globoko pod kampom šumi reka 
Ind, okrog katere se dviga visok in strm skalnati svet, 
ob njem pa je ravnina z živim svetom zelene oaze. Žal 
nam je bilo, da nas je potovalni program prekmalu 
iztrgal s tega idiličnega sveta. 

Na vrhu 3700 m visokega prelaza Namikala 

Gorski prelaz Fotula, 4091 m 

Samostan Lamayuru, v katerem prebiva 150 menihov  



 

 

 

Pot smo nadaljevali po dolini reke Ind proti vasici Alchi, 
kjer stoji samostan, zgrajen v desetem stoletju. Samo- 
stan je najbolj znan po lepih stenskih slikarijah, od 
katerih so nekatere stare več kot tisoč let. Vse barve 
teh slikarij so naravne. Ustanovitelj samostana, ki je tu 
zasadil popotno palico, iz katere je zraslo drevo, je 
prišel iz Tibeta. Na podobna znamenja za gradnjo 
samostanov smo z Angelco in hčerko Majo naleteli v 
več krajih na potovanju po Indijski Himalaji leta 2001. 
Ustavili smo se še v samostanu Likir, zgrajenem v 
enajstem stoletju in poznanem po budistični šoli za 
menihe, ki pripadajo redu rumenih klobukov. Samo- 
stan vodi brat Dalajlame. V njem biva več kot sto me- 
nihov, vendar le dve ali tri leta, nakar odidejo drugam. 
V samostanu nas je presenetil velik kip Sakyamuni Bu- 
de.  
Naprej do Leha, glavnega mesta Ladaka, smo potovali 
po stari karavanski poti. Da smo po njej lahko potovali 
z džipi, gre zasluga indijski vojski, ki je cesto zgradila iz 
strateške nuje. Med vožnjo smo občudovali iznajdlji- 
vost domačinov, ki kmetujejo na povsem samosvoj 
način, saj je večina pokrajine nerodovitna in površinsko 

močno razgibana – divja, z dolgimi zimami in več metri 
snega. Spraševali smo se, zakaj so ljudje na tem podro- 
čju sploh voljni živeti. Morda je odgovor v njihovi svo- 
bodi, neskončnosti, prostranosti, lepoti ali izolaciji. V 
tej pokrajini se človek nehote sreča sam s seboj. Ko se 
srečaš s tamkajšnjimi prebivalci, doživiš njihovo pri- 

Kamp Uletopko, v katerem smo prespali dve noči 

Samostan Likir, v katerem je šola za budistične menihe  

Pozornost ob samostanu vzbuja velik pozlačeni kip Bude 

Izliv reke Zanskar (desno) v reko Ind 

Leh, glavno mesto Ladaka 



 

 

 

jaznost, umirjenost, dobrohotnost in darežljivost, zato  
je  bivanje  med  njimi, četudi  kratko,  neizmerno 
bogato.  
Med potjo smo se za krajši čas ustavili ob veliki in 
deroči gorski reki Zanskar, ki se izliva v veletok reke 
Ind, po kateri se Indija tudi imenuje. Sicer pa je 
vprašanje, katero ime je starejše, Ind ali Indija. Pre- 
vozili smo še nekaj kilometrov in že smo bili v Lehu na 
višini okrog 3500 m, kjer smo se nastanili v hotelu Sin- 
gge palace, ki je v središču mesta.   
Zaradi ekstremno visokih gora in z njimi povezanih 
neugodnih klimatskih razmer je poselitev Ladaka s 
prebivalstvom redka. Na njegovi površini, ki znaša 
86.904 km2, živi vsega 270.126 prebivalcev, povprečno 
na 1 km2 pa 3,1, kar je izjemno malo, in to ne samo v 
primerjavi z Indijo, kjer na 1 km2 živi 380,8 prebivalca, 
temveč tudi v primerjavi z reliefno razgibano Slove- 
nijo, kjer na 1 km2 živi 101,7 prebivalca.  
Še istega dne smo se zvečer napotili v Leh, kjer smo 
občudovali čarobno osvetljeno mesto in neizmerno 
množico ljudi, med katerimi je veliko tujih turistov. Je 
pa glavni trg po sredini razkopan zaradi polaganja 
kanalizacije in električnih vodov. Vse trgovine so tu od- 

prte pozno v noč. Večina trgovin je v lasti muslimanov, 
ker se budisti zaradi njihove nasilnosti umikajo iz  os- 
rednjega dela mesta. 
Ponoči je sledil direndaj psov, ki so nas z laježem 
prebujali. V Lehu je namreč izjemno veliko psov, po ve- 
likosti podobnih našim volčjakom. Ti podnevi spijo 
celo pred vhodi v trgovine, ker jih nihče ne preganja, 
ponoči pa lajajo in se preganjajo. 
Po neprespani noči smo se naslednji dan odpeljali do 
Shanti Stupe, ki stoji nad mestom Leh. Ker so jo leta 
1985 financirali Japonci, zgolj simbolično kot spodbu- 
do za svetovni mir, jo po njih imenujejo tudi kot Japon- 
ska stupa. Leta 1999 jo je posvetil Dalajlama, namen- 
jena pa je shranjevanju svetih relikvij. Stupa je postav- 
ljena na mestu, od koder se razprostira čudovit razgled 
po ladaški dolini ob reki Ind, ki je na severu obkrožena 
z visokogorsko verigo v smeri 5602 m visokega prelaza 
Kardung La, na jugu pa z gorovjem Zanskar s številni- 
mi šesttisočaki. Čudovit je pogled tudi na bližnjo kra-
ljevo  palačo  in  samostan  na  vrhu bližnjega  strmega  
hriba.  

Ob tako očarljivem pogledu se ti hitro utrne misel: na 
eni strani toliko hotenj po svetovnem miru, na drugi 
strani pa toliko »demonov« (politika, požrešna ekono- 
mija, želja po nadvladi itd.), ki rušijo ta hotenja. 
Nato smo se zapeljali v bližino templja na hribu, kjer 
smo se ustavili pri molitvi za mir, nato pa se po strmi 
stezi spustili do Kraljeve palače, zgrajene v sedem- 
najstem stoletju. Palača je devetnadstropna, po arhi- 
tekturi pa je različica palače Potala v Tibetu. V devet- 
najstem stoletju so Kraljevo palačo razdejali Kirgili, 
vendar je danes že dokaj obnovljena. 
Ob opoldanskem počitku v hotelu sva z Angelco dobila 
nenavaden obisk. Skozi odprto okno je v sobo priletela 
golobica, ki je sedla na omaro, se nekajkrat ozrla nao- 
koli in odletela. Lep pozdrav, kajne? 
Naslednje jutro smo se z džipi odpeljali proti bližnjim 
dolinam in naseljem, ki ležijo vzhodno od Leha. Pred 
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tem smo si še ogledali tibetanski center za begunce, ki 
je bil ustanovljen na pobudo Dalajlame leta 1975. V 
njem biva okoli 1900 ljudi, pretežno otrok in mladine 
ter nekaj starcev. Pomoč jim nudi mednarodna organi- 
zacija SOS. Sicer pa je takšnih centrov v Indiji dvanajst. 
V tibetanskem centru ob Lehu so vrtec za otroke, stare 
od tri do pet let, ter osnovna, srednja in višja srednja 
šola za otroke in mladino, stare od pet do šestnajst let. 
Doslej se je v tem centru šolalo že blizu 70.000 otrok. 
Nekateri izmed njih nato nadaljujejo študij na indijskih 
univerzah. 
Bivajoči v tibetanskem centru vstajajo ob 6. uri in za 
vse poskrbijo sami: perejo, kuhajo, pospravljajo, vrtna- 
rijo; glavno pa je, da se izobražujejo. Imajo tudi mamo 
– oskrbnico. Tibetancem izobrazba in omika veliko po- 
menita, zato so mladi pri učenju zelo marljivi. 
V vrtcu smo obiskali skupino otrok, starih od tri do pet 
let. Naš prihod jih ni prav nič zmotil, bili so sproščeni, 

nasmejani in tudi zapeli so nam pod taktirko njihovih 
vzgojiteljic. V tem prijetnem vzdušju so nam nato po-
kazali svojo ustvarjalnost – vsak otrok ob svoji zapo- 
slitvi, ki si jo je izbral sam, odvisno od svojih zmož- 
nosti. Vse se je odvijalo na tleh, pri vsakem na njegovi 
mali preprogi.  
Da ne bi zamudili festivala budističnih menihov v 
Shevu, smo pohiteli tja. In res je bilo kaj videti. Menihi, 
oblečeni v posebej svečana večbarvna oblačila in z ne- 
koliko zastraševalnimi maskami na glavi, so ob taktu 
bobna in dveh piščali ritualno izvajali plese, medtem 
pa sta dva izmed njih pobirala prostovoljne prispevke 
od bližnjih gledalcev, med katerimi je bilo izredno 
veliko tujcev.  
Po sicer še nedokončani predstavi festivala v Shevu 
smo se napotili proti samostanu Hemis Monastery, ki 
pripada budističnemu redu rdečih klobukov. Znanje v 
tem redu se prenaša iz učitelja na učenca, poudarek pa 
je na meditaciji – tantra budizma. V samostanu je več 

molilnih dvoran, sicer pa v njem hranijo največjo tang- 
ho-tibetansko sliko na svili v Ladaku. Vhod v Hemis 
Monastery varujejo varuhi templja, ki imajo več rok, 
več glav in strašljiv izraz obraza.   
Za samostanom Hemis Monastery nas je po lepoti in 
vsebini očaral tudi samostan Tikse, ki predstavlja 
čudovit primer ladaške arhitekture iz štirinajstega in 
petnajstega stoletja. V večnadstropni stavbi, ki stoji na 
granitu, je šola, v kateri poučujejo budistični menihi. 
Sicer pa je s strehe samostana neizmerno lep pogled 
na daljno okolico.   
Ko smo se vračali proti Lehu, smo naleteli na sprevod 
mladih muslimanov moškega spola, ki zaradi Ašure, 
glavnega šiitskega praznika, ki verska čustva vedno  
razgreje do obisti, žalujejo z značilnimi rituali za ima- 
mom Huseinom, vnukom preroka Mohameda, ki je bil 
leta 680 (leta 61 po muslimanskem koledarju) ubit v 
bitki pri Karabi. V množičnem sprevodu so se nekateri 
bičali z verigami, drugi s kostjo na držalu tolkli po glavi, 
da je po njih in okrog njih škropila kri, zmernejši pa so 
se v taktu udarjali z obema rokama po zgornjem delu 
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oprsja in ramenih, da je odmevalo po okolju.   
Ker je sprevod zavzemal vso cesto, smo bili prisiljeni 
gledati ta mazohizem z izjemno močno samoagresijo 
ljudi v zamaknjenosti. Kljub videzu njihovih obrazov, 
izbuljenim  očem   in  okrvavljenosti,  so  se   še  naprej  
udarjali po svojih ranjenih glavah ali golih ramenih, 
zato smo sklepali, da so predhodno uživali omamna 
sredstva.  
Ker je sprevod na cesti stal dalj časa, kot se je pomikal, 
je njihova ceremonija po našem prihodu trajala še 
skoraj uro. Ne samo mi, za njimi so bili primorani ča- 
kati tudi drugi, med katerimi je bilo veliko do zob 
oboroženih indijskih vojakov. In prav oddahnili smo si, 
ko je sprevod muslimanov krenil z glavne ceste proti 
bližnji mošeji. Gledati  posnetke  Ašure  na  televiziji  je  
ne kaj povsem drugega, kot če jih gledaš v živo. 
In še to: bitka v Kerabi je usodno zaznamovala zgodo- 
vino islama, saj je povzročila delitev muslimanskega 
sveta na sunite in šiite. Žalostno je, da ta bitka v zad- 
njih letih na celotnem Bližnjem vzhodu doživlja (post) 
moderno reinkarnacijo.  

Naslednji dan smo se navsezgodaj odpeljali proti 
Kardung La, najvišjemu cestno prevoznemu prelazu na 
svetu, ki je na 5602 m nadmorske višine. Tri četrt spod- 
njega dela ceste je asfaltirane, višje pa je cesta maka- 
damska; promet na njej je zmeren. Na prelazu smo se 
ustavili le toliko, da smo popili čaj. Sam sem medtem 
preplezal klade razrušenega skalovja okoli 30 m nav- 
zgor, in sicer do molilnih zastavic in oltarčka v njihovi 
sredini.  
Čeprav višino dobro prenašamo (po podatkih naj bi 
bilo na višini okrog 5000 m za polovico manj kisika kot 
ob morju oziroma oceanu), je bila hoja počasnejša. 
Vožnja v rodovitno zeleno dolino Nubra je potekala 
večinoma zelo počasi, v zgornjem delu tudi zato, ker je 
bila cesta približno 100 m daleč eno samo gradbišče 
(so jo širili), zato se je, tudi zaradi pogostega čakanja, 
promet zelo zgostil. Srečevanje z nasproti vozečimi se 
avtomobili in kamioni je bilo za nas, še zlasti pa za šo- 
ferje, zelo mučno in nevarno. A vse se je srečno konča- 
lo.  

Med potjo do doline, ki pa še vedno leži na višini okoli 
3300 m, smo se ustavili v kraju Khardung, kjer smo si 
na prostem privoščili jed iz samopostrežne kuhinje pod 
drevesi. Slabi dve uri kasneje smo prispeli do zelenih 
poljan rodovitne Nubre, včasih imenovane tudi dolina 
rož ali zelena dolina, ki jo je v glavni dolini izoblikovala 
reka Shyok, v stranski pa reka Nubra. 
Po dobri uri vožnje smo prispeli v Hunder, kjer smo se 
namestili v kampu Jabolčni gaj (Apple Cottage Hundar 
Nubra), ki je na višini okoli 3200 m. Šotori so postav- 
ljeni v prijetnem gozdičku vrb, topolov in jablan, pa 
tudi posameznih dreves marelic. Ob poteh, ki so zve- 
čer osvetljene, žuborijo studenčki, mali potoki in izviri. 
Ker smo imeli do večerje še nekaj časa, smo se odpe- 
ljali do sipin, kjer smo si privoščili polurno turistično 
atrakcijo: jahanje kamel gor in dol po sipini. Toda jaha- 
nje za naju z Angelco ni bilo prijetno. Ker je Angelca 
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jahala mlado kamelo, ki se je ves čas stiskala k svoji 
večji materi, je s tem pogosto pritiskala na njeno desno 
nogo, kar je bilo ob večjem pritisku boleče. Nič bolje se 
ni godilo meni. Ker je moja kamela prehitevala prvo, 
na katero je bila privezana, je moja desna noga večkrat 
prišla med njuni telesi. Bilo je boleče, pa ne samo to, 
bila je tudi suha, zaradi česar sem še nekaj dni čutil bo- 
lečino na zadnjici. Verjetno so imeli podobne težave še 
nekateri naši sopotniki.  
Z naseljem Hunder se v glavnem konča civilizacijski 
ostanek pokrajine ob reki Shyok, saj se mora reka od 
tu kmalu prebijati proti zahodu skozi visoko gorovje v 
smeri Pakistana, kjer je slabo prevozna in slabo pre- 
hodna pot rezervirana predvsem za indijsko vojsko in 
mejno policijo.  
Ker je bilo vreme vse dni našega potovanja po Ladaku 
sončno in zato zelo primerno za sprehod po sipinah ter 
za uživanje v tišini in naravnih lepotah, smo se napotili 
tja v zgodnjem jutru. Med hojo po sipinah smo spozna- 

vali zdravilne grmovnice z drobnimi rumenimi sadeži, 
(primerne za olje), enako drobne sadeže v vijoličasti 
barvi za barvanje in tudi grmovnice, podobne našim 
gorskim rožicam.  
Po dvournem sprehodu po belih sipinah smo vstopili v 
džipe, s katerimi smo se odpeljali v Diskit, kjer smo si 
ogledali samostan iz štirinajstega stoletja, ki pripada 
budističnemu redu rumenih klobukov. Na posebnem 
betonskem podstavku, obloženem s ploščicami, stoji 
blizu samostana 33 m visok kip Bude, ki daje ljudem v 
pokrajini mogočen videz človeške prisotnosti v spokoj- 
ni  naravi. Moguli  so hoteli  večkrat zavzeti  ta slikoviti 
samostan, a se je vedno zgodilo nekaj, kar je njihov 
vandalizem in agresijo zaustavilo. Iz samostanskih ve- 
rand smo opazovali tudi mogočni tok reke Shyok, ob 
kateri smo potovali večino naše poti po zakotni dolini 
Nubra.  

V  dolini  reke Nubra, izlivajoče se  v  večjo reko Shyok, 
smo si v kraju Samur ogledali 150 let star samostan 
(Samtamlinh Manastery), v katerem se izobražujejo 
budistični menihi za svoje prihodnje naloge. Do tega 
samostana nas je spremljal menih iz samostana v 
Diskitu, ki nam je v odlični angleščini predstavil tam- 
kajšnje življenje in nauk Bude. Toda v tej dolini za nas 
še ni bilo konec poti, saj smo se zapeljali še v Panamik, 
kjer se za civilne avtomobile prevozna cesta konča.  
Po prihodu v Panamik smo izstopili pred stavbo, v 
kateri je v dveh ločenih prostorih vrelec vroče vode; en 
prostor je za ženske in drugi za moške. Ker nismo imeli 
kopalk, sta si dve udeleženki v Evini obleki privoščili 
polurno namakanje v vroči zdravilni vodi, ki se je z 
močnim izvirom prelivala prek njunih teles. Moški smo 
bili skromnejši; v mirni vroči vodi smo si le namakali 
bose noge. V obeh prostorih je bila tudi prha za pred in 
po kopanju.   
Prazna in spokojna pokrajina pod visokimi gorami nam 
je prinesla mir. Spraševali smo se, ali je to mogoče 
tista prava Shangri-La, mistična in odmaknjena hima- 

Ob prihodu v Hunder smo se namestili v kampu Jabolčni gaj 
(Apple Cottage) 

Jahanje na kamelah po sipini meni ni bilo prijetno 

Samostan Samtamlinh, v njem se izobražujejo budistični 
menihi 



 

 

 

lajska dolina pod Karakorumom, nekoč omenjena v 
slavnem literarnem delu »Izgubljeno obzorje«.   
Ker se je bližal večer, smo se zapeljali v Sumur, kjer 
smo se namestili v kampu Silk Hrovt, natančneje v hi- 
šicah iz šibja in platnenih streh, postavljenih med 
drevesi marelic in ob razkošnem vrtu. Po prihodu nam 
je oskrbnik kampa pripravil prijeten sprejem s koša- 
rami marelic in sokov, ki smo si jih privoščili ob omizju 
pod košatim drevesom. 
Po dobrem in bogatem zajtrku z dodatkom sadja z 
njihovega vrta smo se odpeljali proti prelazu Kardung 

La in od tu naprej, ne da bi se na njem dolgo zadr- 
ževali, do Leha, kjer smo v hotelu Singge palace pre- 
spali naslednjo noč. Ker je bila nedelja, so gradbišča na 
glavnem trgu mesta samevala. Pozno popoldne smo si 
v Lehu privoščili še nakupe in večerjo v restavraciji  na 
terasi. Sledil je prijeten klepet s sopotniki, saj smo ne- 
kateri zaključevali potovanje  po Kašmirju, drugi  pa so  
pot nadaljevali prek Zanskarja do Delhija.   
Potniki iz prve skupine smo se zjutraj ob 5.30 odpeljali 
na letališče v Lehu, kjer je sledilo veliko kontrole 
(posebej ženske so bile natančne) pred letom do 
Delhija. Let je potekal mirno z enkratnim razgledom 
na zasnežen in zaledenel himalajski Zanskar, obdan z 
visokimi vršaci in grebeni ter globokimi dolinami.  
V Delhiju smo si v hotelu Aster In v soparnem opol- 

dnevu najprej privoščili kratek počitek, popoldne pa se 
z motorno rikšo odpeljali po mestu, kjer smo si od da- 
leč ogledali predsedniško palačo, poslopja parlamenta, 
vlade in ministrstev. Nato smo se odpeljali do sto let 
starega globokega stopničastega vodnjaka, ki ga ob- 
vladujejo golobi, ohranja pa spomin na svojo mogoč- 
nost v davnih časih.  
Večerjo smo si privoščili v hotelu Aster In in ob njej  
obujali spomine na preteklo pot, hkrati pa si privoščili 
še pivo, ki nas je v vroči Indiji prijetno hladilo. 
Preden smo se odpeljali na letališče, smo takoj po pri- 
hodu iz hotela opazili ob njem in nedaleč stran najrev- 
nejše prebivalce Indije, ki spijo skoraj goli na pločnikih, 
ki so njihov dom.  
Po prihodu na letališče Indire Gandhi je vse potekalo 
mirno in brez zapletov, sicer pa je bilo letališče precej 
prazno, ljudje pa prijazni. Ne da bi dolgo čakali, smo že 
poleteli proti letališču Atatürk v Istanbulu in od tam po 
skoraj dvournem čakanju na brniško letališče.  
Da, lepo in vznemirljivo je oditi na pot po svetu, a še 
lepše se je vrniti domov v Slovenijo in med naše bliž- 
nje. 

V kampu Silk Hrovt je bilo zadnje naše bivališče v dolini Nubra 
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