
मी विठ्ठल पाहिला! 
 

 

िोय, 'मी विठ्ठल पाहिला!' 
'न्यू जर्सी' त े'पंढरपूर'च्या माझ्या पहिल्या-िहिल्या िारीत, एकदा-दोनदा नव्िे तर कैकदा 
मी विठ्ठल 'पाहिला', अनुभिला… ककत्येक माऊलींच्या रुपात! 
 

विश्िार्सच बर्सत नािी, माझी पंढरपूरची 'पायी िारी' पूर्ण झाली, ककंबिुना माऊलीने ती पूर्ण 
करिून घेतली, खूप लोकांच्या स्िरूपात मदत पाठिून. 

(आमच्या िारीतून कािी ना कािी कारर्ाने, आठ लोक, िारी पूर्ण न करता परत गेले.) 
 

अजून आठितंय, िारी र्सुरु िोण्यापूिी र्साधारर्त: एका महिन्यापूिी (म्िर्जे २०१४ च्या मे 
महिन्यात), माझी अमेररकेची मैत्रिर् 'र्सौ. चचिा भािे' हिच्याशी बोलरं् झालं आणर् ततच्याकडून 
ऐकलं, की िारीर्साठी ती भारतात जार्ार आिे.  '२६० ककलोमीटर्सण' चा 'आळंदी त ेपंढरपूर'चा 
पायी प्रिार्स १८ हदिर्सात करायचा! …म्िर्जे र्सरार्सरी २०-२२ ककलोमीटर्सण दर हदिशी 
चालायचं… म्िर्जे Half-Marathon walk दर हदिशी, तिेी रोज र्सलग इतके हदिर्स!!  िे र्सगळं 
कुठेतरी खूपच उत्कंठापूर्ण िाटलं. अंतमणनानी र्साद घातली, कौल हदला आणर् आपर्िी यात 
भाग घ्यािा, अशी इच्छा तनमाणर् झाली. ‘ठराविक चाकोरीतून न जाण्याचे स्िातंत्र्य’ अर्सलेल्या 
माझ्यातली राजश्री खडबडून जागी झाली. पर्…. 

 

खरंतर मी मूळची नागपूरची आणर् गेली अठरा िर्षे अमेररकेत स्थातयक अर्सल्यामुळे, माझा पालखी/िारीशी विशेर्ष र्संबंध नव्िता. शशिाय, 

मी नुकतीच भारतातून परत आले िोत.े भारताची ट्रीप र्सिण बाजूंनीच खूप खचचणक अर्सते, पैर्सा आणर् िेळ दोन्िीच्या बाबतीत. आणर् 
आता तर भारतातून आल्यानंतर, निीन नोकरीची नुकतीच र्सुरुिात झाली िोती. एक आठिडा खूप विचार केला; कुठेतरी िाचलेलं 
आठिलं,  'If it’s till in your mind, then it’s worth taking the risk’. माझ्या  निऱ्याने मला खूप र्समजािून र्सांगण्याचा प्रयत्न केला 
की, तुला िाटतं तिेढी िी गोष्ट र्सोपी नािी. पर् का कुर्ार्स ठाऊक, अंतमणनात खूप प्रबळ इच्छा िोता िोती. िा खडतर प्रिार्स अर्सर्ार, 

एक-दोन नािी तर तब्बल अठरा हदिर्सांचा! … ख़ूप विचार केलाआणर् माझ्या 'आतल्या मनाचं' ऐकायचं ठरिलं. 
 

अमेररकेतल्या न्यू जर्सीच्या आमच्या घरकुलात, आम्िी फक्त दोघेच आिोत. इथल्या या र्संर्सारात मागे लिान मुलं ककंिा इतर 
जबाबदाऱ्या र्सध्यातरी नािीत. आमचा एकिीर्स िर्षाांचा मुलगा कौस्तुभ, कॉलेजच्या चौथ्या िर्षाणला गेलाय, तोिी उन्िाळा अर्सल्यामुळे 
िोस्टेलमधून घरी आला िोता. त्यामुळे त्याच्या बाबांना त्याची र्सोबत िोती…. मीच माझ्या मनाची, मनातल्या मनात र्समजूत घातली. 

 

घराच्या  दोघांची परिानगी शमळाल्यानंतर शमिमंडळी, भारतातील र्सार्सरे आणर् इतर नातिेाईक, … इ. 
र्सगळयांना िळुिळु िी बातमी र्समजली. त्या र्सगळयांनाच खूप आश्चयण िाटलं. कािींनी भुिया उंचािून तर 
कािींनी मोठा 'आ' िार्सून आश्चयण व्यक्त केलं. 'माझं ऐकर्ार अर्सशील तर जाऊ नको', पार्सनू तर 'तनव्िळ 
िेडपेर्ा आिे', पयांत नातिेाईक आणर् शमिमंडळीच्या मजबूत नकारात्मक प्रततक्रीया ऐकल्या. माझ्या एका 
जीिलग डॉक्टर मैत्रिर्ीने तर रािी दोन िाजेपयांत, 'मी का ंजाऊ नये आणर् अस्िच्छतमेुळे शरीरािर 
कोर्त्या प्रकारच ेदषु्पररर्ाम िोऊ शकतात’, यािर भाष्य केलं. अथाणत यामागे अर्सलेलं त्यांचं पे्रम आणर् 
कळकळ मला जार्ित िोती. पर् का  माहिती नािी, या र्सगळयांच्या नकारात्मक प्रततक्रीया ऐकूनिी,  'आळंदी 
त ेपंढरपूर पायी िारी’ पूर्ण करण्याचा माझा तनधाणर  कायम िोता,  ककंबिुना ‘र्सगळयांच्या नकारात्मक प्रततक्रीया 
ऐकून’, माझी इच्छाशक्ती जास्त प्रबळ िोत गेली. 

 

“कुतुिल, उत्कंठा, उत्र्सुकता आणर् र्सािर्स (Adventure) अचधक व्यिस्थापन (Management)” अशी माझी िारीची र्सुरुिात िोती. लाखो 
िारकऱ्यांची र्सोय कशी करतात, व्यिस्थापना कशी िोते,… इ. बद्दल खूप उत्र्सुकता िोती. 'न्यू जर्सी'च्या 'मराठी विश्ि' या मराठी 



मंडळाच्या कायणकारी मंडळात अर्सताना गर्पती ककंिा हदिाळी ककंिा तत्र्सम मोठ्या कायणक्रमांना ककती तयारी लागत,े िे मी अगदी 
जिळून अनुभिलं आिे. िारीच्या तुलनेत केिळ १२००-१५०० लोक आणर् केिळ एका हदिर्साचा कायणक्रम अर्सूनदेखील, ककत्येक हदिर्स, 

ककतीतरी स्ियंरे्सिक झटत अर्सतात. त्यार्साठी ककतीतरी meetings, इमेलर्स! र्सोबतच रुर्सिे-फुगिे,  र्समज-गैरर्समजदेखील! मग िारीमधे 
इतक्या मोठ्या प्रमार्ात, लाखो लोक जेंव्िा एकि येतात, तवे्िा त ेइतके हदिर्स कुठे राितात, त्यांची खाण्या-वपण्याची र्सोय कशी िोते, 
कोर् करतं? …. अशा अनेक गोष्टींची खूप उत्र्सुकता िोती.  

 

'भारतातील िारी' िी जगातील एकमेि गोष्ट आिे, की ज्यामधे लाखो लोक कोर्ाच्यािी र्सूचनेशशिाय माऊलीर्सोबत चालतात, विर्साव्यार्साठी 
थांबतात. िर्षाणनुिर्षे िी परंपरा र्सुरु आिे. जुन्या रुढींचं र्सगळे पालन करतात आणर् िारीचा आनंद घेतात. 

 

'िारी'र्साठी भारतात जाण्याचं नक्की झालं. पुण्यातल्या नारायर्पेठ मधील 'देशमुख हदडंी'मधे 
नाि नोंदिलं. (२६०० रू. भरले) व्यिस्थापक 'राजाभाऊ देिळर्कर' यांनी प्रांजळपरे् र्सगळया 
गोष्टींची पूिणकल्पना हदली आणर् शांतपरे्  माझ्या र्सगळया शंकांचं तनरर्सन केलं.  “र्सकाळी 
पाच-र्सिा िाजता (कधी कधी तर पिाटे ३-४ िाजता) उठून, थंड पाण्याने स्नान करािे लागेल. 
प्रात:विणधीर्साठी कमोड शमळर्ार नािी, कदाचचत कधी बािेरिी जािं लागेल. झोपायला डोक्यािर 
छप्पर अरे्सल, तंबूत रिािे लागर्ार नािी. धमणशाळेत ककंिा र्सािणजतनक शाळांमधे (public schools) 

रािण्याची र्सोय िोईल.” इतक्या मोकळेपर्ाने आणर् उघडपरे् र्सगळया गोष्टींची कल्पना 
हदल्यामुळे 'मनाची' तयारी झाली. 'मनाची' तयारी झाल्यानंतर, आता 'बाकीची' तयारी र्सोपी िोती. 

 

भारतात जाण्याचं ततकीट काढलं आणर् आता भारतात जाण्याची तयारी र्सुरु झाली. डॉक्टराचं्या र्सल्ल्याप्रमारे् मलेररयाच्या गोळया, 
Typhoid आणर् Hepatitis A या प्रकारच्या लर्सी (vaccines), प्रततकारशक्ती िाढािी म्िरू्न घेऊन आले. 
 

व्यपस्थापकांनी कायणक्रमाच ेमाहितीपिक, िेळापिक आणर् र्सोबत 
नेण्याच्या र्सामानाची यादी  पाठिली. त्या यादीप्रमारे्  भारतात 
नेण्याच्या र्सामानाची खरेदी र्सुरु केली. चालण्याच ेउत्तम शूज (walking 

shoes), झोपण्याची िळकटी (Sleeping bag),  टॉचण, खाण्यार्साठी 
लागर्ारे पर् लिकर खराब न िोर्ारे (चचिडा, लाडू, शर्सरीयल बार्सण, र्सुका 
मेिा, त्रबस्स्कटर्स, लाहयांचा-मुरमुऱ्याचा चचिडा) पदाथण, डार्सांर्साठी 
ओडोमोर्स, wet wipes, Sunscreen lotion, रेनकोट, नेिमीची लागर्ारी 
और्षधं,… अशी मोठ्ठीच्या मोठी खरेदी केली. भारतामधे उरलेल्या गोष्टी 
(बादली, िाटी, चमचा, चिाचा मग, कपड ेिाळत घालण्याची दोरी, पािर्साळी चपला,… 

इ.) खरेदी केल्या. 
 

बघता बघता िारी र्सुरु िोण्याचा हदिर्स उद्यािर येऊन ठेपला.  

र्सगळयात पहिला टप्पा  िोता,  आळंदी त ेपुरे्… २८. ५ ककलोमीटर्सण.  

 

आळंदीपयांत आम्िी 
गाडीने आलो. 
 

क्रमश: ……. 

 

राजश्री कुलकर्ी 
 
 
 
 


