
३६ तासाची मना�या उंबर�याची पर��ा ! 
- �वु परांजपे  
 
नववीत असताना  प�ुयाजवळ ि�थत 'नॅशनल �डफे�स अकॅड�ेम ' म�ये माझी पणू� देशभरातनू २० मलुांबरोबर एका 
�श�बरसाठ� �नवड झाल� होती. मला स�ैयदलात �वेश नाह� �मळाला पण आजह� �यां�याकडून अनेक गो�ट� 
�शकायला �मळतात आ�ण �यापकै� एक �हणजे आप�या आ�मश�तीचा उंबरठा हा आप�याला वाटतो �याहून खपू 
जा�त असतो. माझा �म� सदं�पन स�या भारतीय पॅरा�म�लटर� कमांडो बनायची तयार� करत आहे आ�ण नकुतचे 
भारतात �याला मी स�ुट�त भेटलो होतो. हे कमांडो २६/११ �या वेळेस आले होत ेमदत करायला.  सदं�पन ला द�ड 
वषा�नंतर भेटलो आ�ण �याने सां�गतले क� एक पर��ा जी सवा�त अवघड आ�ण जीवनआला धो�यात घालणार� 
�हणजे '३६ तास ��ेस टे�ट'. यात �यांना कळत ंक� न�क� उंबरठा �हणजे काय. �याचा शार��रक �वा��य शी १० 
ट�के संबंध असतो आ�ण मान�सक तयार� आ�ण �नधा�राशी ९० ट�के. या �े�नगं ची documentary �याने मला 
दाखवल�.  
 
�यांना कमांडो बनायच ंअसेल �यांना ह� पर��ा पास करण ंअ�नवाय� आहे. �या�या २ आठवड ेआधी �यांना फ�त 
�दवसातनू २ तास झोप ह� �मळत.े �या दोन आठा��यात अनेक �ेनी सोडून जातात. सदं�पन �हणाला �या वेळेस 
त�ुह� फ�त �पु कॅ�टन जे �हणेल तवेढंच ऐकता. सकाळी २ वाजता PT स�ु होत ेआ�ण �यात १० km  चा �पीड 
माच�  असतो . �यात �यांना अ�तशय वाईट प�र�थी चा सामना करायला लागतो. कॅ�टन सांगत असतो क� "छोड दे 
तरेे बस क� बात नाह�ये. जाके घर पे सोजा". �दवसातनू एकदाच जेवायला देतात आ�ण मनोबल पणू�पणे तोडून 
टाकतात . असेच २ आठवड े�ास सहन करत राहतात. पण �याचा हेत ूएवढाच आहे क� या �ेनी ला �कती 
मनापासनू कमांडो बनायच ंआहे याचा उंबरठा पाहणे.  
 
मग तो �दवस येतो �यात पढुचे छ�ीस तास �यांना अ�तशय �ूर आ�ण अमानषु ि�थती म�ये घालतात. या 
काळात �यांना झोप ूदेत नाह� आ�ण सग�या�कारे तोडायचा �य�न करतात.  त ेसगळे म�यरा�ी तासभरापवू� 
झोपले होत ेआ�ण अचानक बाहेर गोळीबार स�ु झाला. याला "rude  awakening" असे �हणतात. �यांना लगेच 
१० km  चा �पीड माच� साठ� पाठवतात. जेवण आ�ण पाणी या वेळेत अिजबात देत नाह�. आता पाठ�वर �यांना ३० 
�कलो चे battleload - �हणजे य�ुधात लागणारे सगळी व�त ूघेऊन हे काम करावे लागत.े समुारे ५ तास झाले क� 
मग �यांना �यां�या "buddies" ना पाठ�वर उचलनू अजनू काह� वेळ चालायला सांगतात. यात हे �स�ध होत ंक� 
त�ुह� तमु�या साथीला य�ुधात मागे सोडणार नाह�. ५ तास, १० km माच� आ�ण ३० �कलो च ंवजन पाठ�वर घेऊन 
कोणालाह� आता बास करा �हणायला होणारच. पण अ�याच असं�य ि�थती एका �ेनी ला सांगतात क� �याचा 
सहनश�ती चा उंबरठा �कती आहे.  
 
 
आता पढुची टे�ट �हणजे "weight shifting" - १. १८ km  चे ३ राऊंड पणू� करायचे आहे. यात पाठ�वरचे वजन 
काढता येणार नाह�ये. उलट आजनू वाढणारे . प�ह�या राऊंड म�ये  ७ �कलो ची बदंकू आ�ण २० �लटर �या २ 
"jerry  cans " घेऊन चालायचे आहे. दसु�या म�ये ६० त े८५ �कलो चे टायर आ�ण �तस�या म�ये ३० त े८५ �कलो 
चे "wooden logs". ��येक राऊंड सपंवायला यां�याकड ेफ�त एकाच तासाचा वेळ असतो. या म�ये अनेकदा ह� 
लोकं सोडून �यायचा खपू जवळ येतात. पण तो जो आपला उंबरठा सतत वाढव ूशकतो तोच पढेु जात राहतो. 
अनेक �ेनी wooden  logs  �न जखमी होतात आ�ण �यांची �वचा घासलेल� �दसत.े या वेळेस जे पास होतात 
�यांना �वचारले जात े�क त�ुह� �या वेळेस काय �वचार केला ? एक �ेनी �हणतो "मी आई बाबांना आ�ण देवाला 
आठवतो आ�ण पढेु जातो". देवावर �व�वास असो �कंवा नसो एक मा� खरं आहे क� ह� का�प�नक गो�ट अनेकदा 
लोकांवर �भावी असत.े नसुत ेजर का व�ैा�नक �ि�टकोनातनू पा�हले तर कोणीपण �हणेल क� कुठलाह� मन�ुय 
एवढा �ास नाह� सहन क� शकत. पण यांना ९ तास झाले आहेत आ�ण त ेअजनूह� �टकून आहेत. ३ �ेनी आता 
सोडून जात आ�ण १३ राहतात.  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
११ तास झाले आ�ण आता पाणी चा शोध लागतो. पण �प�यासाठ� नाह� तर "trial by water" या टे�ट साठ�. 
�यांना एका १२ फूट पा�या�या टाक�त घालतात आ�ण "simulated  drowning" �हणजे िजवंत राहू शकेल 
इतकेच oxygen  �वास घे�यासाठ� �मळत.े त ेपाणी बफा�इतके थडं असत.े एक माणसू �यांना पा�यात बडुवतो 
आ�ण �वास घे�यापरुतचे बाहेर काढतो आ�ण परत बडुवतो. यात अजनू काह� �ेनी सोडून जातात. याचा हेत ू
�यां�या मनातनू भीती घालव�याचा असतो.  
 

 
 
१४ तास झाले क� मग शवेट� �यांना �यायला त ेकाह�तर� आणतात. �ेनीज �या डो�यांवर झोप �दसत असत.े पण 
�यायला काय �दल ं? तर तचे पाणी �यात �यांनी सकाळी अघंोळ केल� होती. खरंतर हे पाणी एक re -hydration 
जसू आहे पण �याला �यांनी घाणेरडा रंग �दला असतो आ�ण त ेफ�त �ेनीज चा मनाशी खेळत असतात. इथे 
स�ुधा हे �ेनी परत दाखवतात क� त े�यांचा आ�मश�तीचा उंबरठा वाढवनू असं पाणी पण �पऊ शकतात.  
 



 
१९ तास झाले आ�ण आता �यांना एक लेखी पर��ा �लहायची आहे. एका खोल�त जोरदार गाणी आ�ण �ास देणारे 
�दवे लावले असतात आ�ण इथे �यांना ��न �दले जातात �क "weight shifting" राऊंड म�ये �कती द�ुमन त�ुहाले 
�दसले. �कंवा  �या टायर वर काय �ल�हले होत.े याने �यांची "observational  tactics" बघतात. एवढ� मश�कत 
करत असताना या गो�ट�ंना ल�ात ठेवण ंहे खरंच असभंव वाटणार� गो�ट आहे. पण इथे स�ुधा यांना यश �मळतो.  
 

 



 
 
 
 
 
 
इथे medical team  �यांना तपासत ेआ�ण पढेु जायला हो �कंवा नाह� �हणत.े २० तास झाले आ�ण अजनू एक १० 
km  ची �पीड माच� स�ु होत.े यानंतर �यांना थोडा खायला देतात आ�ण तहे� र��यावर बसनूच. जवळ जवळ २४ 
तासानंतर काह�तर� खायला �दले क� कोणीह� अमतृ �हणनू खाईल त.े पण कॅ�टन �हणतात �क जर जा�त वेळ 
यांना खाऊ �दले तर यांना झोप येईल. �हणनू �यांना मधेच उठवतात आ�ण परत १० km  ची अजनू एक �पीड 
माच�  साठ�  पळवतात. आता पय�त ३२.५ km  चालनू झाले आहेत आ�ण अजनू ७ तास काढायचे आहेत. २९ तास 
झाले आ�ण आता मा� ��येक �ेनी ला मान�सक आ�ण शार��रक सम��य म�ये �ास �हायला लागतो. �यांची 
आठव�याची श�ती कमी झालेल� असत,े ऐकू येत नसत,े डावा पाय पढेु घालायचा असेल तर उजवा पढेु जातो अशा 
अनेक �ासात �यांना target shooting  करायला सांगतात. �यात "simulated  evacuation" अशी टे�ट असत.े 
�यात �यांना आप�या जखमी झाले�या साथीदारसाठ� लाकडांनी ��ेचर बनवनू २ km दरू चालायचे असत.े  
 



 
 
शवेटचा एक तास. आता यात �यांना गटार�त बडुवनू �यायाम करायला लावतात. पणू�पणे तोडायचा �य�न 
करतात. पण शवेट� हे ३६ तास सपंतात. �यांचे �ुप कॅ�टन �यांना भेटतात. आ�ण सांगतात क� आपाप�या 
�मतवेर आ�ण �ै�नगं वर �व�वास ठेवा. कधीह� न�शबावर �व��वास ठेव ूनका. तमुचा सहन कर�याचा उंबरठा 
काय असतो हे त�ुहाला या ३६ तासात कळले असेल आ�ण आय�ुयभर त�ुह� हे ३६ तास �वसरणार नाह�!  
 
 
 
 
 
 
मी संद�पन ला �वचारले क� त�ुह� इतके प�र�म करता आ�ण �याचा मान त�ुहाला देश देतो का? तो �हणाला मला 
वेळ नसतो असा �वचार स�ुधा करायला. मी २० वषा�चा contract  sign केला आहे आ�ण आता मी तो पाळणार. 
पण हो, �सि�ह�लअ�स ची रोजची रडारड आ�ण ट��ह� वर �दसणारे स�याचे ��य पाहून कधीकधी वाईट वाटत.े 
(सदं�पन हा मा�या बरोबर इंिजनी�रगं ला होता आ�ण आ�ह� दोघे वया�या ३ वषा�पासनू �म� आहोत. न�क�च पढेु 
सहनश�ती आ�ण आ�म�व�वासाचा उंबरठा पार करायचा असेल तर मी आवजू�न सदं�पन ला ल�ात ठेवीन).  
 
खाल�ल ल�ंक वर �ह documentary  त�ुहाला बघायला �मळेल. आव�य पहा.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=SOPblJzi46w&t=652s  
 


