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बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त 

       मे,  २०१५ 

वारी अनुभव - लेख क्र. ९  
   - राजश्री कुलकिी (साऊथ ब्रुन््सप्रवक, न्यू जसी)  

  मकु्काम पोस्ट- वाल्हे 
     अंतर कमी असल्यामळेु, 'वाल्हे'ला दपुारीच पोहोचलो. 
संध्याकाळी साडपेाच वाजता 'अण्णा घाणेकरां'चं प्रवचन होतं. 
आजचा प्रवर्य होता, अठरावा अध्याय, 'एकाध्यायी गीता' जो 
सगळ्या अध्यायांचं मसहंावलोकन आहे. यात कमषत्याग आणण 
कमषसन्यास यातला फरक सांधगतला आहे.  
    अण्णा महणाले, "आपण भक्ती सावधपणे करतो आणण 
प्रपंच बेसावधपणे करतो." 
"प्रपंचात आपण बरेचदा सुखी होतो, पण परमाथाषत आपण 
सुखरूप होऊन जातो. सुख महणजे जीवाची आणण आत्मारामाची 
गाठ होत.े पाण्याला तहान लागत ेकां? 
सुख इकड ेततकड ेशोधू नका, त ेतुमच्यातच आहे. मुळात जीव 
ब्रमहरूप आहे." 
   अभंग, आरती, जात, इत्यादी आपले नेहमीच े वापरण्यात 
येणारे शब्द; पण त्यांच ेअथष नव्याने समजले.  
 आरती - जी म्हटल्र्ाने आतयता तनमायि होते 
 अभंग - जे भंग पावत नाहीत, त ेअभंग 
 जात -  कधीही 'जात' नाही ती जात 
हे सगळे नवीन अथष खरंच प्रवचार करायला लावणारे आहेत. 
साडसेहा वाजता चहासाठी बे्रक झाला. मग अण्णांचं भजन झालं.  

१०-१५ ममतनटे मस्त ध्यान लागलं. खूप छान वाटलं. मंद 
झुळूझुळू वारं, टाळ-पखवाजचा आवाज, भाप्रवक लोकांची एका 
लयीतली साथ,… मस्त वाटत होतं.  
   रात्रीचं जेवण झालं. थोडा वरण-भात, दाण्याची चटणी खाल्ली. 
फक्त एका रात्रीपुरतं झोपण्याचं सामान घेऊन आशाताईंच्या 
ओळखीच्या एका गुजराथी कुटंुबाकडे आले. 
    वाल्हे, हे अगदी छोटं गाव आहे, महणजे वाटेत फफरणारी 
डुक्करं, गाढवं आणण रस्त्याच्या कडेला नाल्या असलेलं! पण गाव  

छोटं असलं तरी (जेजुरीला भाड्याने घेतलेल्या खोलीपेक्षा)  
वाल्हेचं हे घर तनस्श्चतच छान होतं. मशवाय धचलटांचा त्रास 
नव्हता.  
   वाल्हे-लोिं् १८.३ ककलोमीटसय  
   सकाळी अडीचच्या सुमारास परत जाग आली. कपडे रात्रीच 
धुऊन झाले होते. प्रात:प्रवधी आटोपले. कपड्यांच्या घड्या 
घातल्या. झोपायचा प्रयत्न केला, पण झोप आली नाही. डायरी 
मलहायला सुरूवात केली.  
   पहाटे एकटी मलहायला बसले की मनात फकत्येक प्रवचार 
यायचे… तेही चंचल, माकडांसारखे- एका प्रवर्यातून दसुऱ्या 
प्रवर्याकडे उड्या मारणारे! 
 वारी पूणष होण्याला फकती लोकांचे हात लागले. लीलाताई, 
आशाताई, तनलेशचे आईवडील, धचत्राचे आई-वडील, माझे भाऊ-
वदहनी, यामशवाय अमेररकेतील ममत्र-मैबत्रणी (रेखा मुसळे -ततचे 
आई-वडील, अनघा येरंडे, डॉ. मनीर्ा माधवी),… फकतीतरी! 
 काहीना काहीना काही कारिाने एकेक गोष्ट्टी गळून पडताहेत.… 
त्र्ाही नकळत… र्ा प्रवासात ्ाचगने ववशेष नव्हतेच, पि जे होते 
तेही (कानातले, गळ्र्ातले, बांगड्र्ा) घामामुळे मागे पडले.  
मुक्कामाला पोहोचल्र्ानंतर पार्मोजे, चप्पल 'चालत नाहीत', 
म्हिून मागे पडले. आता रोज फक्त आंघोळ, स्वच्छ धुतलेला 
ड्रेस आणि कंुकू! 
  आता वारी पूणष व्हायला 'फक्त' अकरा ददवस रादहले. (मी 
माझी धावतानाची युक्ती इथे अमलात आणली. जेव्हा १० मैल 
धावायचे असतात, तेंव्हा एक मैल धावल्यानंतर मी महणत असे, 
ओहो एक मैल झाला, आता 'फक्त' नऊ मैल रादहलेत.) 
  या धावण्यावरून लहानपणी ऐकलेल्या हरणाची गोष्ट्टदेखील  
आठवली. डौलदार मशगें असलेल्या हरणाला, स्वत:चं प्रततबबबं 
पाण्यात पाहून त्याच्या मशगंांचा खूप अमभमान वाटतो. पण त्याच 
वेळेला त्याचं लक्ष प्रततबबबंातल्या त्याच्या बारीक, काटकुळ्या, 
कुरूप पायांकडे जातं. तेवढयात त्याला एका मशकाऱ्याची चाहूल 
लागते. ते हरीण वाऱ्याच्या वेगाने पळत सुटते. त्याचे काटकुळे 
पाय त्याला वाचवतात, तेवढयात त्याची मशगंं वेलीत अडकतात, 
मशकाऱ्याचा बाण त्याला अचूक दटपतो, शेवटी त्याला ज्या 
डौलदार मशगंांचा गवष  असतो,  तेच त्याचा घात करतात. माझंही 
पायांच्या/चालण्याच्या बाबतीत थोडफंार हरणाच्या मशगंांसारखं 
झालं. ज्या फक्त चालण्याची खात्री होती, ती मुरगळलेल्या 
पायामुळे दोलायमान झाली. मी साशंक झाले. 
 पण एक मात्र आहे- घामोळ्यांनी भरलेला 'हात, पाठीचा वरचा 
भाग', आणण काल मुरगळलेला डावा पाय सोडला तर बाकी सगळं 
एकदम झकास! काल रात्री पायासाठी combiflem (pain killer) 
घेऊन झोपले, सूज आणण पाय दखुणं कमी व्हावं महणून! 
बघूया आजचा ददवस कसा जातो त!े  


