
 

मी विठ्ठल पाहिला? 

 

ज्येष्ठ वद्य अष्टमी, शुक्रवार, ता. २० जून २०१४! 

श्रीक्षेत्र आळंदी येथे 'ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्थान 
आणि मुक्काम'!! 

 ‘आषाढी वारी काययक्रमपत्रत्रके’ प्रमािे एक ददवस आधीच 
आळंदीला पोहोचलो. 
 

दसुऱ्या ददवशी म्हिजे शननवारपासून 'आळंदी' ते ‘पिेु’ 

पायी वारी सुरू होिार होती. सगळी गदी आणि रहदारी 
टळावी, म्हिून आळंदीला अगदी सकाळी पोहोचलो.  
काहीही योजना नसताना, आळंदीमधील संपूिय ददवस खपू 
आनंदी गेला.  

 

पुण्याहून आळंदीला ननघताना सवयप्रथम भेटल्या, त्या 
सोनटक्क्याची सुगंधी फुलं घेऊन आलेल्या 'लीलाताई 
नानल'! त्यांनी त्यांच्या गोड आवाजात 'देशमुख ददडंी'ची 
आणि वारीची खपू मादहती ददली. त्या ककत्येक वषाांपासून 
वारी करीत आहेत. आता त्या देशमुख ददडंीमध्ये 'सेवा' 
करतात. त्यांच्या शब्दातून देखील प्रेम जािवतं.  “राजश्री, 
चालायची सवय आहे ना? आणि हो, आज सलवार कमीज 
घातलाय, पि नतंर मात्र रोज साडी घालायची बरं कां!” 
त्यांनी गोड आवाजात आठवि करून ददली.  साडी 
घालायला आवडते, चालायला ही आवडतं; पि दोन्ही एकत्र  
अन तेही ९५-१०५ अशं तापमानात! ! छातीत चरय झालं कारि अगदी २-३ मोजक्या साड्याच घेतल्या होत्या, 
जास्तीत जास्त सलवार कमीजच होते.  “ठीक आहे,  नतंरच ंनंतर बघयूा”,  मनात ववचार केला. 
 
 

 

आळंदीत  सवयप्रथम भेटलेले,  आठविीत राहतील असे प्रामुख्याने आठविारे 

एक होते,  वयवषे ८०+ असलेले,  ‘डॉ. अववनाश साठे’.  त्यांना ‘ज्ञा नेश्वर’ या 
ववषयावर दोन डॉक्टरेट पदव्या ममळालेल्या आहेत. त्यांनी ज्ञानेश्वरांबद्दल, 

इतर संतांबद्दल आणि वारीबद्दलही खपू मादहती सांगगतली.   
 
 
 
 

 



 
 
 

दसुरे आठविीत राहिारे होते,  ‘ऋग्वेद-गुरुकुल’ चालविारे 'फडके' गुरुजी! 
आपल्या चार (सामवेद, यजुवेद, अथवयवेद आणि ऋग्वेद) वेदापंैकी ‘ऋग्वेद’ हा 
‘एक’ वेद मशकवण्यात फडके गुरुजींनी आयुष्य समवपयत केलं आहे.   

 
 
 
 
 

फडके गुरुजींच्या आश्रमाला भेट ददली तेंव्हाचा प्रसंग 
अववस्मरिीय आहे. जेव्हा त्यांना भेटायला  मी आश्रमात मशरले  

तेंव्हा दरुून बनघतलं. तीन छोटे बटू एकत्र बसून काहीतरी करीत 
होते. नतघांच्या मध्ये एक छोटा अग्नीकंुड ठेवला होता. 
उत्सुकतेनी जवळ जाऊन बनघतलं, तर ददसलं  की त्यातला मोठा 
बटू इतर दोन छोटयांना मंत्र मशकवीत होता. बाजूला गायी-
म्हशी बांधलेल्या होत्या. नतघेही सोवळ्यात होते. गळ्यात जानवे 
घातली होती. थडंगार मंद वाऱ्यावर त्यांच्या डोक्यावरच्या शेंड्या 
हलत होत्या.  अगदी पुरातन काळात गेल्यासारख ंवाटलं. 
 

 

फडके गुरुजींशी बोलले आणि लक्षात आलं की आपलं जग आणि 'हे' जग ककती वेगळं आहे. ऋग्वदेात दहा हजार 
पेक्षा जास्त मंत्र आहेत. या शाळेत ते पाठ करवून घ्यायला साधारित: बारा वषाांचा कालावधी लागतो. वयवषे 
सहा पासून तर वय वषे बावीस पयांतची मुले या आश्रमात होती.  या आश्रमात कोितीही फी आकारल्या जात 
नाही. आश्रम केवळ देिग्यांवर चालतो. गुरुजी म्हिाले की, “आतापयांत आम्हाला कधीही कोिापुढे हात पसरावा 
लागला नाही”.  

 

जेविाची वेळ झाली होती. वपतळी भांडी आणि 
लालचटुुक पाटांच्या पंक्ती मांडल्या होत्या. चटिी, 
लोिच,ं दधुीची भाजी, तव्यावरची गरम पोळी, साखर-

भात, वरि-भात, साजूक तपू … अशी जेविं झाली. 
साधारित: पंचवीस-तीस मुलं असतील. एका पाठोपाठ 
एक मुलं श्लोक म्हित होती. शुद्ध वातावरि, ताजी 
हवा, झुळूझुळू वाहिारा वारा, कडकडून लागलेली भकू, 

गरमा-गरम सात्त्वक जेवि, खाली घातलेल्या पंक्ती, …. 

हे सगळं शब्दातीत होतं. न सांगता वेळेवर जाऊनही 
कुिाच्या कपाळावर ककंगचतही आठी ददसली नाही. प्रत्येकाच्या चहेऱ्यावर शांतता आणि समाधान ददसत होतं. 



जेवि झाल्यानंतर प्रत्येकाने आपापले ताट उचलून घासून जागेवर ठेवले. इथली छोटी मुलंसुद्धा स्वयंमसद्ध 
आणि स्वावलंबी होती. खरंच आपलं जग आणि हे जग यात ककती जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, परत एकदा 
मनात आलं. 

 

इंद्रायिी नदीपयांत चालत गेलो. आळंदी 
अजूनही बऱ्यापैकी लहान गावच आहे. 
मातीच ेकच्च ेरस्ते, वारकऱ्यांची सवयत्र गदी, 
ववशषे पोशाख घातलेले आणि स्वगयवासी 
झालेल्यांचा उद्धार करिारे 'वासुदेव', … 

वारीच ंवाता वरि हळूहळू तयार होत होतं.  
 
 
 

 
 

आळंदी गावात आणि इंद्रायिी नदीकाठी एक चक्कर टाकून संध्याकाळी 
डॉक्टर साठें च्या घरी मुक्कामाला पोहोचलो. आमच्यासारखीच इतरही 
बरीच वारकरी मंडळी त्यांच्याकड ेआश्रयाला होती. डॉ. साठे,  ज्ञानेश्वर 
महाराजांच्या संजीवन समाधी मंददराच,े ववश्वस्थ आहेत. ते मंददराच्या 
अगदी जवळ राहतात. ववशषे म्हिजे त्यांच्या घराच्या गच्चीच्या पाचव्या 
मजल्यावरून 'ज्ञानेश्िर माऊली पालखी प्रस्थान सोिळा' प्रत्यक्ष ददसत 
होता. गदीच्या इतक्या जवळ असूनही  पाचव्या मजल्याच्या गच्चीवरून 
बघत असल्यामुळे, ते संस्मरिीय दृष्य नजरेत साठवून घेता येत होतं. 
 
 
 
 

एका बाजूला मसद्धेश्वर मंददराचा, ज्ञानेश्वर मंददराचा हलिारा कळस तर दसुऱ्या बाजूला इंद्रायिी नदी आणि 
भोवताली जमलेली हजारो भक्तमंडळी!  कायम स्मरिात रहावी  अशी ती सधं्याकाळ होती. नतथे आम्ही ककती 
वेळ होतो, ते आठवत नाही. पि ममननटा-ममनीटाला वाढिारी गदी जािवत होती. भव्य दृश्य होते ते!  
एकाबाजूला 'श्रीक्षेत्र आळंदी देहू पररसर ववकास सममती'चा मोठ्ठा पडदा, इंद्रायिीच्या  दोन्ही बाजंूला लाखो 
लोकांची उपत्स्थती, ववठ्ठलाचा गजर, ननरननराळ्या अभंगांच ेआवाज, फुगड्या खेळिाऱ्या बायका, वीिा-पखवाज 
वाजविारे लोक, डोक्यावर तुळशी व ंदावन घेतलेल्या बायका, दरूदशयनच ेलोक, …. आणि गच्चीच्या दसुऱ्या बाजूला 
‘हलिाऱ्या’ मंददराचा कळसाकड ेदृष्टी लावून बसलेले लोक!  ते सगळं वियन करायला, शब्दांच्या मयायदा जािवतात. 
 



रात्री एक कीतयन ऐकायला ममळालं. त्यात 
वारी कशी करावी, यावर उत्क ष्ट मादहती 
ममळाली.  
गरज नसेल तर फोन्स,… इ. वापरू नये. 
घरगुती गप्पा मारू नये.  

अभंग, हररपाठ म्हित,… वाटचाल करावी. 
मशस्तीच ेपालन करावे. शक्यतोवर 
ददडंीसोबतच चालावे.  इतर दठकािी 
(मोफत खाद्यपदाथय ववतरि ककंवा इतर 
देवदशयन  उदाहरिाथय मागायमध्ये भेटिारा 
जेजुरीचा खडंोबा,…इ ककंवा ममत्रमंडळीच्या 
भेटीगाठी यांत) लक्ष घाल ूनये.  

वारी करताना पूिय एकरूप होऊन ददडंी करावी. हे ‘कानयक’, ‘वागचक’ आणि ‘मानमसक’ तप आहे. पायी वारी 
केल्यामुळे कानयक, तोंडाने सतत नामस्मरि करीत असल्यामुळे वागचक आणि मनानेदेखील ववठ्ठलाशी एकरूप 
झालेले असता त्यामुळे मानमसक; असं हे सात्त्वक तप आहे. त्यामुळे ही सवायथायने तीथययात्रा आहे. 
 

साठेंकडचे रात्रीची जेविं झाली. झोपायला 'गादी' ममळाली. 
आळंदीमधील संपूिय ददवस खपूच आनंदी गेला. त्याच 
ददवशी रात्री  'आशाताई', आमच्या मागयदशयक भेटल्या. काही 
लोक केवळ तुमच्यासाठी पाठवल्यासारखे येतात, अशाच 
आमच्या आशाताई थते्त! गेली चार वषे त्या वारी करताहेत. 
या वषी त्यांच ंनक्की नव्हतं, पि अगदी येण्याच्या ४ 
ददवस  आधी त्यांनी 'देशमुख ददडंी'मधे नाव नोंदवलं. 
आळंदीपासून तर पंढरपूरला पोहोचपेयांत, पूिय प्रवासात त्या 
माझी पाठराखि करीत होत्या. कदागचत पूवयजन्मीचे 
ऋिानुबंध असतील. आईइतक्या प्रेमानी काळजी घेत, त्या 
मैत्रीिही झाल्या. सततच्या सहवासाने स्वभाव मादहती 
झाले. गंमती-जंमती करत, भरपूर फोटोज काढत,  आमच्या 
छोटया-छोटया इच्छा पूिय करत, आशाताईंनी माझी खपू 
काळजी घेतली. 
 



 

आळंदीतला दसुरा ददवस उजाडला. आज “आळंदीहून-पुण्याला प्रयाि”- २८.५ ककलोमीटसय!  

सकाळी २.३० वाजता जाग आली. त्या एकाच बाथरूममधे तयारीसाठी बरीच मंडळी होती. आज चक्क 'गरम' 

पाण्यानी आंघोळ करायला ममळाली. पदहल्या ददवशी तरी  'गादी' आणि आंघोळीला 'गरम पािी'! वाह, क्या बात 
है!! 
 

सकाळी पाच वाजता घराबाहेर पडलो. चहा बाहेरच घेतला. इंद्रायिीमधे लोक आंघोळी करीत होते. खपू गदी 
होती. टाळ-पखवाज वाजवीत खांद्यावर झोळी आणि हातात एक छोटी वपशवी घेऊन काही लोकांनी ददडंीच्या 
आधीच मागयक्रमिा सुरु केली होती. डोक्यावर तुळशी व ंदावन ककंवा कलश घेऊन ननघालेल्या  नऊवारी साड्या 
घातलेल्या बायका होत्या. ८० % पेक्षा जास्त वारकरी ग्रामीि भागातील होत.े १८-२० ददवस सुटटी एखादा 
शतेकरीच घेऊ शकतो. वारी सुरु होण्यापूवी हे शतेकरी, शतेात पेरिी करतात. वारीसाठी ननघतात. या दरम्यान 
पाऊस होतो. आणि हे वारकरी-शतेकरी, जेंव्हा ववठूमाऊलीच ंदशयन घेऊन परत येतात, तोपयांत रोपं उगवलेली 
असतात. 
 …आमच्या 'देशमुख ददडंी’त कुठे सामील होता येईल, वाट बघत थांबलो. वाट बघत थांबलो असताना, आशाताईंशी 
गप्पा सुरू होत्या. त्या म्हिाल्या की, एकदा वारीला जाऊन आलं की खपू छान वाटतं. वषयभर charged up 

झाल्यासारख ंवाटतं. मग दरवषी वारीची ओढ लागते. 
 

आळंदी ते पुिे, या प्रवासात दठकदठकािी 
नगरसेवक, स्वयंसेवक मदतीला होते. 
पािी आणि खाद्यपदाथाांच ंवाटप सरुू 
होतं. केळी, त्रबत्स्कटांच ेपुड,े पोहे, उपमा, 
लाडू, वपठलं-भाकरीच ंइत्यादींच ंमोफत 
वाटप सुरु होतं. बऱ्याच दठकािी मंडप 
घातलेले होते. काही दठकािी 
लाऊडस्पीकरवर वारकऱ्यांच ंस्वागत 
केल्या जात होतं. आळंदीहून 
ननघाल्यानंतर पुण्याला पोहोचपेयांत २-३ 
वेळा ववसाव्यासाठी थाबंलो. पुण्याला 
पोहोचल्यावर नगरपामलकेची स्वच्छताही 

सुरू झाली होती. त्यांच्या तत्परतेच ंखपू कौतुक वाटलं. 
 

बघता-बघता वारीचा पदहला ददवस संपला; पि तो वाटलं त्यापेक्षा अवघड होता. ९५-१०५ deg F च्या रिरित्या 
उन्हात, पाठीवर ६-७ पौंडाच ंओझं बाळगत, २०-२५ ककलोमीटसय दर ददवशी चालिं, तेही संपूिय ददवस, मधे-मधे 
थांबत, प्रचडं गदीतून वाट काढत, धक्के खात … हे 'येऱ्या गबाळ्याच ेकाम नोहे'! 

 



 

ज्या पायांवर आणि चालण्यावर इतका ववश्वास होता, तो सपशले चकुीचा ठरला. संपूिय पाय मांड्यांपयांत दखुत 
होते. काही 'न वापरलेले' muscles जािवत होत.े (बहुधा एके दठकािी ववसाव्यानंतर बूट सैल बांधला गेल्यामुळे) 

माझ्या डाव्या पायाच्या करंगळी खाली एक blister आला होता. Blister?...आणि मला!!! ‘आतापयांत तीन हाफ 
मॅरथॉन केलेल्या आणि त्यासाठी ककत्येक ददवस प्रमशक्षि घेतलेल्या मला’ blister?? माझ्यासाठी तो एक चांगलाच 
मोठ्ठा धक्का होता. 
 

िारी म्िणजे काय? 

-थोडक्यात साांगायचां तर "प्रत्येक िारीमध्ये एक तरी अिगुण 'िारला' पाहिजे",  तर ती ‘िारी’ म्िणायची! 
 

वारीच्या पदहल्याच ददवशी पायाला आलेला एक blister मला बरंच काही सांगून गेला. मला माझ्या चालण्याचा 
जो ‘अहंकार’ होता,  तो कमी झाला. मी इतकं चालते,  धावतेदेखील, पि आतापयांत मला पायांना कधी blister 

आलेला आठवत नाही.  खाि,ं वपिं, राहािं,…  इतर कोित्याही गोष्टींची मला खात्री नव्हती, फक्त माझा माझ्या 
चालण्यावर जाम भरवसा होता. आणि पदहल्याच ददवशी माझा अहंकार, माझा अमभमान 'कमी' झाला म्हिायला 
हरकत नाही. आणि हा तर होता वारीचा 'पदहला' ददवस!  
  

वारी सोपी नाही, तो खडतर प्रवास आहे; मानमसक, शारीररक आणि 
अध्यात्त्मक तप आहे; त्यामुळे थोड्याफार शारीररक अडचिी तर 
येिारच, हे मादहतीच होतं, पि तरीही पायाचा blister  बघनू 
चांगलीच वरमले. मनात शंकेची पाल चकुचकुली. … बापरे, आता 
पुढे काय? आजचा तर पदहलाच ददवस आहे; अजून सतरा ददवस 
जायच ेआहेत, कसं होिार माझं? 

 

(क्रमश:) 
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