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मी  ववठ्ठल पाहिला? 

सगळ्यात लोकविय टप्पा 'पणेु त ेसासवड' 
 

‘What’s App’  आणि ‘Facebook’  ला bye- bye केला! 
द िंडी सुरू झाल्यापासून मी what's app  मधल्या सगळ्या समूहािंमधनू माझिं नाव बाहेर घेतलिं. छोट्या-छोट्या 
गावािंमध्ये इिंटरनेट कनेक्शन नसल्यामुळे फेसबुक वापरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. पुण्याच्या मुक्कामात 
जवळच्या नातेवाईकािंना आणि ममत्र-मिंडळीिंना फक्त गरज असेल तरच माझ्याशी सिंपकक  साधा, असा ननरोप द ला. 
आता वतकमानकाळातच राहायचिं होतिं. वारीमशवाय कसलाच ववचार करायचा नव्हता. सगळ्यािंनी माझ्या ववनिंतीला 
मान द ला. फक्त  ोन लोकािंनी माझा हा ववचार सपशले नाकारला. 'खपू प्रश्न ववचारिार नाही, पि  र द वशी 
तू कुठे आहे आणि कशी आहे, हे आम्हाला कळलिं पादहजे', असिं नवऱ्यानी आणि सासऱ्यािंनी ननक्षून सािंगगतलिं. 
तयािंना नकार  ेििं केवळ अशक्य होतिं. ती मायेची  टाविी ऐकून, परत एक ा इतक्या प्रेमळ कुटुिंबाचा मी भाग 
आहे, तयाबद् ल मनातल्या मनात  ेवाच ेआभार मानले. 
 

आळिं ीहून पुण्याला आल्यानिंतर, पुण्याला एक द वस मुक्काम होता. मीठ घातलेल्या कोमट पाण्यात पाय 
थोडावेळ बुडवून ठेवले.  तयामुळे,  आळिं ी-पुिे प्रवासात आलेला blister चािंगलाच कमी झाला. 
 

पुण्यातल्या मुक्कामाच्या द वशी, कायकक्रमपत्रत्रकेतील सूचनेप्रमािे, नारायिपेठेतील  ेशमुख-द िंडीच्या ऑफफसमधे 
सोबतचिं सवक सामान पोहोचतिं केलिं. इतरािंनी सूचनपे्रमािे सोबतच्या backpack मधे अग ी गरजेचिं सामान म्हिजे 
औषधिं, पाण्याची बाटली, … इ. गोष्टी ठेवल्या होतया.  मी मात्र ‘सन-स्क्क्रीन-लोशन, पावसाळी शूज, थोड ेखाण्याच े
प ाथक,  हररपाठ- अभिंगािंचिं पुस्क्तक , सन-ग्लासेस, wet wipes…  अशा गोष्टीही सोबतच्या backpack मधे घेतल्यामुळे 
ती व्यवस्स्क्थत गलेलठ्ठ झाली होती. फक्त महतवाच्याच गोष्टी सोबत घ्यायची, सक्त ताकी  होती. पि माझ्या 
मते, मी सोबत घेतलेल्या सगळ्याच गोष्टी खपूच महतवाच्या होतया. तयामुळे पाठीवरचिं ओझिं मात्र नक्कीच वाढलिं. 
 

पुढचा द वस उजाडला. पुिे-सासवड ३४.५ फकमी 
सगळ्यात मोठ्ठा टप्पा! तयात एका शी, म्हिजे 
सिंपूिक द वसाचा उपवास होता. वदहनीने  प्रेमाने 
उपवासाच ेप ाथक स्क्वत: बनवून सोबत बािंधनू 
द ले. डॉक्टरेट करत असिारी माझी प्रोफेसर 
वादहनी, अश्ववनी कुलकणी आणि आई-वडडलािंच्या 

माघारी, मायेने काळजी घेिारा माझा भाऊ, िसाद कुलकणी,   ोघािंनीही मला 
वारीच्या या तयारीत आई-वडडलािंची कमतरता भासू द ली नाही. माझी मैत्रत्रि, 

गचत्रा भावचे्या आई-वडडलािंनीही मला वारीच्या तयारीसाठी खपू म त केली. 
 



वारीचा सगळ्यात लोकवप्रय टप्पा आहे, पुिे त ेसासवड ! एकतर या प्रवासाला मध्यवती शहर असलेल्या, पुण्यापासून 
सुरूवात होते. मशवाय हा रस्क्ता घाटातून जात असल्यामुळे, पावसाळ्यात वारीसोबत चालत जाताना, ते दृष्य 
अनतशय ववलोभनीय द सतिं, असिं म्हितात. वारी करायची इच्छा तर आहे, पि खपू सुट्टी ममळू शकत नाही, 
अशा वारी-इच्छुक लोकािंसाठी, हा एक द वसाचा टप्पा, अग ी योग्य टप्पा आहे. तयामुळे तो लोकवप्रय आहे. 
 

सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास हडपसरहून द िंडीत सामील 
झाले, द िंडीसोबत चालायला सुरूवात केली. ‘ववणकर चाळी’त 
पदहला ववसावा घेतला. इथल्या लोकािंचा  मुख्य व्यवसाय 
वविण्याचा आहे. वषाकनुवषे येिाऱ्या वारकऱ्यािंची ववसाव्यासाठी 
थािंबण्याची घरिं ठरलेली आहेत. आशाताईंसोबत मीही एका घरी 
ववसाव्यासाठी थािंबले. सवाांना भगर-आमटी, साबु ािा णखचडी, 
मलिंबू सरबत  ेण्यात आले. फराळ करण्यासाठी अिं ाजे २०-२५ 
लोक असतील. वाढायला घराच्या यजमान बाईंना, नतची सासू 
आणि मुलगी म त करत होतया. वरच्या मजल्यावर बाथरूम्स 
आणि आरामाची सोय होती. ननघताना घरमालकीिबाईंनी 

सगळ्यािंना हळ ी-कुिं कू लावलिं. मला खपू भरून आलिं. कोि कुठली माऊली? आणि माऊली-माऊली करत तयािंनी 
आगिंतुक पाहुण्यािंना आनिं ानी खायला घातलिं. सगळिं कुटुिंब या पाहुण्यािंच्या सरबराईत होतिं. क ागचत मी 
आयुष्यात परत कधीही तयािंना भेटिार नव्हते. मनापासून केलेलिं,  ववशषेत:  ‘अपेक्षाववरदहत केलेलिं अन्न ान’ बघून 
खरिंच गदहवरून आलिं. 
 

(माऊली: वारीमधे प्रतयेक जि एक- सुऱ्याला माऊली म्हितात, एकमेकािंशी आ रानी वागतात आणि वयाचा 
ववचार न करता, प्रतयेकामधे माऊलीचिं रूप आहे, असिं समजून एकमेकािंच्या पाया पडतात.) 

 

मधे, अजून एक ववसावा घेऊन, पुढच्या चालण्याला सुरूवात झाली. ३५ 
डडग्रीज C तापमान असलिं तरी, खपू गरम वाटत होतिं. इतक्या उन्हाची 
सवय नसल्यामुळे मी, भाजून आणि उकडून ननघाले. मी पािंढराशुभ्र 
सुती सलवार कमीज आणि डोळ्यािंना गॉगल घातला होता;  डोक्याला 
पािंढरा  पुट्टा घट्ट लपेटून घेतलेला असूनही उन्हाने कातडी भाजून 
ननघाली, sun burn झाले. एका अधकवट बािंधकाम झालेल्या घराच्या 

एका मजल्यावर 
थोडा आराम केला. 
चहा घेऊन, परत 
एक ा सवाांगाला सन-स्क्क्रीन-लोशनचा एक लेप लावून वाटचाल 
सुरू केली.   

 
 
 



 

आता ‘द वेघाट’ सुरू होिार होता. हा घाट म्हिजे बऱ्यापैकी मोठा चढ आहे. रस्त्याच्या दोन्िी बाजूला तुडूूंब गदी 
िोती. घाटाच्या पायथ्यापासून हररपाठ म्हिायला सुरूवात केली. एक अनुभवी वैष्िव सद्गहृस्क्थ, एक-एक ओळ 
आळवून गात होते आणि बाकी आम्ही सगळे द िंडीतील इतर वारकरी तयाच ओळीचिं पुनरावतकन करीत होतो. 
साथीला फक्त पखवाज आणि टाळ असले तरी सगळ्यािंच्या एकत्र आवाजामुळे, एक लय तयार झाली होती. एका 
लयीत पाऊलिं पडत होती…   अजूनही कधीकधी डोळ्यासमोर तो घाट द सतो…  मागे-पुढे, घाटामधे, टेकडयािंवर, 

स्जकड ेनतकड ेलोकिं च लोक, टाळ-पखवाजचा आवाज … ओसाड टेकडया, रिरितिं ऊन;  पि या कशाचीच तमा न 
बाळगिारा, लोकािंचा ओसिंडून वाहिारा उतसाह आणि भस्क्तभाव! 
 

हररपाठ ‘म्हिण्याची’ एक पद्धत आहे. तशीच हररपाठ म्हिताना मधे काही ठराववक कडव्यािंनिंतर, एक- ोन 
वेळला ‘नाचण्याची’ पि एक ननराळी पध् त आहे. गात-नाचत लाखो मिंडळीिंच्या समवेत मी वाटचाल करीत होते. 
नाचत-गात हररपाठ म्हित, तया द वेघाटातून चालताना रिरितया उन्हाचिं ववस्क्मरि झालिं होतिं.  मधेच 
'रामकृष्ि हरी'चा जप करीत असताना ती टीपेला पोहोचलेली लय कुठेतरी हृ याची तार छेडून गेली. खपू भरून 
आलिं. 
 

घाट सिंपल्यानिंतर अजून एक ववसावा घेतला. ताज्या कापलेल्या अननसाच्या फोडीिंचा आस्क्वा  घेतला. 
सिंध्याकाळच ेसहा वाजले असावेत. पुढच्या सासवडपयांतच्या प्रवासात उन्हिं कलली होती. रस्क्ताच्या  ोन्ही बाजूला 
चपला, torch, इस्क्त्रीवाले,… अनेक  कुाने होती. पाण्याच ेटिंकसक (Tankers)  हा रुपयाची एका बाटली, या  राने पािी 
ववकण्यासाठी उभे होते. 

 

आम्ही सासवडच्या आता जवळ आलो होतो. एका बाजूला 
शतेी द सत होती. आकाशात पािंढरे-ननळे ढग होते. छान वारिं 
सुटलिं होतिं. जवळ-जवळ ३५ ककलोमीटसस चालून लोक  मलेले 
वाटत होते. पि मला थकवा अस्जबात जािवला नाही. उलट 
अगधकच उतसाही वाटत होतिं. मी सोबतच्या वारकरी बाईकडून 
टाळ उसने घेऊन वाजवायला सुरूवात केली. तया ना ात 
नाचत-गात सासवडपयांत कधी येऊन पोहोचले कळलिंच नाही. 
 

 

सासवडला कऱ्हामाई मिंद रात पोहोचलो, तोपयांत सामान आलेलिं होतिं. सोबतच्या या सामानाची पि खपू चािंगली 
व्यवस्क्था केली होती.  

 

खूप लोकािंनी मला याबद् ल ववचारलिं आहे की, तुझिं सामान पुढच्या मुक्कामी आणण्याची काय सोय िोती?   

 

स्क्वत:सोबत अग ी गरजेचिं सामान (backpack मधे) आणि बाकी सवक सामान (पिंधरा द वसािंच ेकपड,े झोपण्याची 
वळकटी, पाण्याची बा ली, …इ.)  ेशमुख द िंडीच्या एका ट्रकने, पदहल्या मुक्कामापासून  सुऱ्या मुक्कामापयांत जात 
असत. हे ट्रक्स, आमचिं सकाळी आवरून झालिं की ननघत आणि आम्ही मुक्कामाला पोहोचण्याअगो रच आमचिं 



सामान  (यामशवाय आचारी, न चालता येिारी, आजारी/म्हातारी मािसिं , सेवा करिारे लोक) पुढच्या मुक्कामी 
पोहोचलेलिं असायचिं.  ेशमुख द िंडीची अशी चािंगली सोय होती. 
 

सासवडच्या कऱ्हामाईच्या  ेवळात पोहोचपेयांत, गरम गवती चहा तयार होता. पत्रावळी मधे एका शीचा फराळ 
(भगर-आमटी, साबु ािा णखचडी, राजगगरा लाडू, लाल भोपळ्याची  ाण्याचिं 
कूट घालून केलेली भाजी, खोबऱ्याची चटिी , मलिंबाचिं लोिचिं) केला. 
आपापली पत्रावळ टाकायला ननराळी सोय होती. वाढायला फक्त पुरुष 
होते, बायकािंना वाढताना नववारी साडी आवश्यक आहे, असा ननयम होता. 
अथाकतच माझ्या उतसुक मनात बरेच प्रश्न ननमाकि झाले. पि 
'मुक्कामाच्या दठकािी व्यपस्क्थापन अगधकाऱ्यािंशी उलट-सुलट चचाक करून 
ववनाकारि वा  घालू नये, हा कायकक्रमातील ननयम आठवला. तयामुळे 
प्रश्न गगळून टाकले. 

 

सासवडला, रात्री एका ममत्राच्या आई-वडीलािंच्या घरी, फक्त रात्री झोपण्यासाठी गेले. अिंगभर झालेलिं sun burn 

आता चािंगलिंच जािवत होतिं. पदहल्या द वशी पायाला करिंगळी खाली blister,  सुऱ्या द वशी अिंगभर घामोळ्या/ 

sun burn,  मुख्यतवे हातािंना झालेल्या घामोळ्या डोळ्यािंनाही द सत होतया. हातािंना खपू खाज येत होती आणि ते 
त्रास ायक होत होतिं.  

 

‘वतकमानकाळात रहायचिं आणि स्जथे आहे, नतथे असेल तया पररस्स्क्थतीत मजा करायची’, या माझ्या मूळ 
स्क्वभावानुसार, मी आनिं ातच होते, पि खरिं सािंगायचिं तर पदहले  ोन्ही द वस अवघड गेले.  … माऊली माझी 
परीक्षा घेते आहे, बहुतेक! 

(क्रमश:) 
 

राजश्री कुलकणी 
 (पूवकप्रमसध् ी : बी.एम.एम. वतृ्त) 

 


