दोन बद्धु िवाद्ाचां ी परिक्रमा

अद्धिद्धित टोणगाांवकि , एप्रिल २०२०

दोन बि
ु ीवाद्ाांची नममदा परिक्रमा
हे पस्ु तक द्धवनामल्ू य आहे
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पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत .
हे वाचल्यावि

खचम किा ३ द्धमद्धनटे

१ प्रिप्रिट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे वाटले ते कळवा
१ प्रिप्रिट : ई साद्धहत्य प्रद्धतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे वाटले ते कळवा.
१ प्रिप्रिट : आपले द्धमत्र व ओळखीच्या सवम मिाठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अद्धण
ई साद्धहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके द्धमळणे बांद होऊ शकते.
दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची, हवा प्रद्धतसाद.
दाद म्हणिे स्तुतीच असावी असे नाही. प्राांिळ मत, सचू ना, टीका, द्धविोधी मत याांचे
स्वागत आहे. प्रामाद्धणक मत असावे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती किण्यासाठी द्धदशा
ठिवण्यास मदत होते. मिाठीत अद्धधक कसदाि लेखन व्हावे आद्धण त्यातून वाचक
अद्धधकाद्धधक प्रगल्ि व्हावा आद्धण अखेि सांपणू म समाि एका नव्या प्रबि
ु उांचीवि िात
िहावा.
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प्रकाशक : ई साद्धहत्य प्रद्धतष्ठान

दोि बुद्धीवाद्ाांची ििमदा परिक्रिा
लेखक: अप्रिप्रित टोणगाांवकि
Email : atongaonkar@iitbombay.org
Mob. :99804-27501

या पस्ु तकातील लेखनाचे सवम ह्क लेखकाकेे सिु द्धषितत असनू पस्ु तकाचे द्धकांवा
त्यातील अश
ां ाचे पनु ममद्रु ण वा नाट्य, द्धचत्रपट द्धकांवा इति रूपातां ि किण्यासाठी
लेखकाची लेखी पिवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीि कािवाई
)देां व तु ां गवास( होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections
43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of
such works. Although an author’s copyright in a work is recognised
even without registration. Infringement of copyright entitles the
owner to remedies of injunction, damages and accounts.
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िकाशक : ई साद्धहत्य प्रद्धतष्ठान
www.esahity.com
www.esahity.in
esahity@gmail.com
प्रकाशन : १ िल
ु ै २०२० )आषाढ शि
ु एकादशी द्धवक्रम सांवत २०७७(
©esahity Pratishthan®2020
द्धवनामल्ू य द्धवतिणासाठी उपलब्ध.
आपले वाचनू झाल्यावि आपण हे फ़ॉिवेम करू शकता.

हे ई पस्ु तक वेबसाईटवि ठे वण्यापवु ी द्धकांवा वाचनाव्यद्धतरिक्त कोणताही
वापि किण्यापवू ी ई साद्धहत्यप्रद्धतष्ठानची लेखी पिवानगी घेणे
आवश्यक आहे.
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अप्रिप्रित टोणगाांवकि

द्धशषितणाने इद्धां िद्धनअि, पोटापाण्यासाठी आयष्ु यिि सॉफ्टवेअि द्धलहीलेले.
द्धमत्र, बेबे, पस्ु तके आद्धण खादाेी द्धवषेश द्धप्रय. स्वयांपाकघिात लुेबेु
किण्याचा छांद. स्वतःच्या आवािविच्या प्रेमापोटी बिीच मिाठी पस्ु तके
िे कॉेम के लेली. गौिी देशपाांेे, इिावती कवे, आद्धण िीए हे यासाठीचे
आवेते लेखक. ज्ञानेश्विीचां िे कॉद्धेिंग िास्तच िवळचां. बांगलोिहून
प्रकाद्धशत होणाऱ्या द्धमत्रमेां ळ कट्टामध्ये स्फुट लेखन के ले आहे. नममदा
परिक्रमेआधी पायी कै लास परिक्रमा के ली आहे.

सपां कम : atongaonkar@iitbombay.org, +91-99804-27501
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अर्पणर्त्रिका
माझी आई आणि सासु सासरे याांना समर्पित...
त्ाांच्या आणिर्ाादाणिर्ाय िररक्रमा िक्यच नव्हती
...
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प्रस्तावना
नोव्हेंबि २०१९ ते फे ब्रवु ािी २०२० या दिम्यान मी आद्धण मीनलने नममदा
परिक्रमा के ली. त्या परिक्रमादिम्यानचे हे माझे अनिु व आद्धण त्याविची
द्धटप्पणी. ही परिक्रमेची दैनांद्धदनी नाही; द्धकांवा आश्रमाांची, िागाांची सचू ी नाही.
परिक्रमेदिम्यान ेो्यात आलेले द्धवचाि द्धलहून ठे वत गेलो - त्या द्धलखाणाचां हे
ििा सत्रू बि द्धवस्तारित सादिीकिण. परिक्रमेच्या तयािीसाठी सदां िम म्हणनू
वापिायला अत्यांत द्धन पयोगी द्धलखाण.
प्रद्धतवषी हिािोंच्या सख्ां येने लोक परिक्रमेसाठी द्धनघतात. प्रत्येकाचे अनिु व
वेगळे असतात. प्रत्येकाच्या धाद्धममक आद्धण अध्याद्धत्मक बैठकीनसु ाि ते बदलत
असतात. मी नाद्धस्तक नाही पण देविोळा सि
ु ा नाही. परिक्रमेतले अनिु व या
चष्म्यातनू मी पाद्धहले.
माझ्यासाठी परिक्रमा हा एक अत्यन्त सदांु ि अनिु व ठिला. आम्ही दोघानां ी एकत्र
परिक्रमा के ली यात मला फाि समाधान आहे. या काळात के ली याबद्दलही
समाधान आहे. कोिोना द्धवषाणच्ू या प्रादिु ामवापवू ी आमची परिक्रमा पणू म झाली
याबद्दल मैयाचे आिाि आहेत. या िागद्धतक गोंधळाचे परिक्रमेवि काय परिणाम
होतील हे आता माद्धहती नाही, आद्धण म्हणनू खिोखिीच बिां वाटत आहे.
माझां हे स्फुट द्धलखाण तम्ु हाला आवेेल, अशी आशा कितो.
अद्धिद्धित टोणगाांवकि
एद्धप्रल २०२०
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A journey of 1000 miles starts with a step— हिाि मैलाांचा
प्रवास पद्धहल्या पावलाने चालू होतो असां म्हणतात; आम्ही २०००
मैलाांच्या प्रवासाला द्धनघालो
होतो. तोही प्रवास पद्धहल्याच
पावलाने चालू झाला होता.
गेली सहा सात वषम नममदा
परिक्रमा किण्याचां ेो्यात होतां
— मध्यतां िी कै लास परिक्रमा
होऊन गेली; शेवटी सहा
मद्धहन्यापां वू ी योग्य वेळ आली.
परिक्रमा के ली ति पायीच
किायची हे आमच्या ेो्यात
होत,ां फक्त ते अतां ि न्की द्धकती
आहे हे समित नव्हतां —
२६०० द्धकमी पासनू ३६०० द्धकमी पयिंतचे बिे च आकेे समोि आले होते.
द्धवचाि के ला की िोि दहा द्धकलोमीटि कसेबसे चालणािे आपण —
२५०० काय द्धकांवा ३५०० काय — फािसा काय फिक पेणाि आहे?
तेव्हा तो नाद सोेावा आद्धण परिक्रमेच्या तयािीत वेळ लावावा.
हा धेा आम्हाला परिक्रमेत मग खपु द्धठकाणी कामाला आला!
सिु वातीला, आि आपण कुठे िाहणाि द्धकांवा कुठे िेवणाि; ते अतां ि द्धकती
आहे, म्हणिे सकाळी दहा वािेपयिंत आपण कुठे असायला हव,ां िेवनू
द्धकती वािता द्धनघायचां वगैिे मोठ्ठे प्लॅन्स बनवायचो. मग वाटेत कुणी
आग्रहाने चहाला थाांबवनू घेई; िस्ता चढाचा असे; कुणी एखादा शॉटमकट
साांगी आद्धण ज्या गावात िेवण घेऊ असे वाटलेले असे द्धतथे आम्ही फािच
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लवकि पोहोचलेले अस.ू एक ना दोन. बिाचश्या ठिवलेल्या गोष्टी
मनातच िाहायच्या आद्धण काही वेगळेच व्हायचे. अन गमां त म्हणिे बहुधा
काही चाांगलांच घेायचां. मग द्धदवसाचा ढोबळ अदां ाि घेण्यापलीकेे
िास्त द्धवचाि किणां आम्ही सोेून द्धदलां; आद्धण मैयावि ििोसा टाकत
द्धनधामस्त झालो. आमचां काम एका पावलावि दसु िां पाऊल टाकायचां —
एवढांच आम्ही लषितात ठे वलां.
ऑगस्टमधल्या एका िद्धववािची सकाळ. कुणासाठी तिी काही साेी
घ्यायची होती म्हणनू एका दक
ु ानात गेलो होतो. दक
ु ान उघेायला थोेा
वेळ होता म्हणनू िवळच्या कॉफीशॉप मध्ये बसलो होतो. द्धतथेही फािशी
गदी नव्हती. दोघेही शाांत, आपापल्या द्धवचािात; कॉफीच्या कपात बघत
बसलो होतो! बोलत नव्हतो तिी समोिचा काय द्धवचाि कितो आहे त्याची
िाणीव होती. मग मीच द्धवचािलां —“मग काय किायचां — िायचां?”. मी
कशाबद्दल बोलतो आहे ते अचक
ू समित मीनल म्हणाली —“चल
िाऊया — िे होईल ते होईल. बघू नतां ि!”. इतका ि्कम पाठींबा
असल्यावि मग एकदम उचलांच खाल्ली आद्धण त्यानांति ज्या ज्या वेळी —
आपण ठीक द्धनणमय घेतला आहे ना — असा द्धवचाि आला, तेव्हा या —
“बघू नतां ि” वि सोपवनू मनातनू काढून टाकला.
परिक्रमेला द्धनघण्याआधी घिच्याचां ी पिवानगी घ्या; त्याद्धशवाय बाहेि पेू
नका — हा सल्ला परिक्रमासांदिामतल्या माद्धहती देणाऱ्या बऱ्याच
िणाांकेून द्धमळाला. घिच्याांचे, आप्तद्धमत्राांचे शिु ाद्धशवामद, शिु च्े छा हे
परिक्रमा सफ
ु ळ सांपणू म किायला फाि आवश्यक असतात हे आविनमु
साांद्धगतलां गेलां. मल
ु ाांची पिवानगी सगळ्यात महत्वाची — त्याांना आमच्या
तब्येतीची काळिी. आम्ही काही फाि ट्रेद्धकांग किणािे नाही, तेव्हा एकदम
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हा आमचा ३००० द्धकमी चालायचा द्धवचाि त्याांना पचायला िेांच होता;
मग आई वेील, िाऊ बहीण — एके क पिवानग्या द्धमळवत गेलो. त्याच
बिोबि चालण्याचा सिाव चालू ठे वला. अगदी खिां साांगायचां ति
आमच्याच पोटात काळिी होती. नातेवाइकाांपढु े ठासनू आमचा मद्दु ा
माेां णे वेगळे आद्धण घिाला कुलपू लावनू बाहेि पेणे वेगळे ! चालायचां
आम्हाला होतां — त्याांना फक्त काळिी किायची होती.
एकांदि धाेस करून द्धनघालो हे खिां. त्यासाठी फे सबक
ु , इटां िनेट,
WhatsApp — द्धिथनू द्धमळेल द्धतथनू माद्धहती गोळा के ली. परिक्रमेत
दििोि सकाळ सध्ां याकाळ
मैयाची पिु ा किणे अपेद्धषितत
असते हे समिले होते.
नममदामातेची आिती ऐकली
आद्धण ती कठीण वाटली! आता
लषितात येतयां की ती आिती
द्धकती गेय आहे. फे सबक
ु वि
नममदाष्टकाचा उल्लेख होता.
अद्धतशय सदांु ि काव्य आहे. त्याचे
दोन द्धप्रांटाउट्स आणले. गोसावी
काकाांनी साांद्धगतले की अन्नपणु ाम
स्तोत्र म्हणावे म्हणिे परिक्रमेत
िेवण द्धमळायला त्रास होत नाही. अन्नपणु ाम स्तोत्र हे शक
ां िाचायािंच्या अनेक
अप्रद्धतम िचनापां ैकी एक. तेव्हा नममदाष्टक, अन्नपणु ामस्तोत्र आद्धण मैयाची
आिती — ही आमची पिु ा होती.
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सामान काय न्यावां याव न मीनलचे आद्धण माझे बिे च वाद झाले. सामान
कमीतकमी न्यायचां याबाबत एकमत होतां — फक्त त्या कमीतकमीची
व्याख्या वेगळी होती. त्या वादात नेहमे ीप्रमाणे हाि मानत; मी समोि
आलेल्या गोष्टी बॅगते ििायला सु वात के ली! बॅगचे ां विन बद्धघतल्यावि
बॅगते नू गोष्टी बाहेि काढायला सु वात के ली. तिीही द्धनघताना ९—१०
द्धकलोचे विन झालेच. परिक्रमेत दोनतीन आठवेे गेल्यावि आम्ही द्धकती
गोष्टी कािण नसताना वाहून नेत आहोत हे समिले आद्धण मग मात्र हळूहळू
बॅग हलकी होत गेली.
“तम्ु ही पवमत का चढता?” याचां उत्ति एका द्धगयामिोहकाने —“ते द्धतथे आहेत
म्हणनू ” असां साधां सोपां द्धदलां होतां. आमची परिक्रमा साधािणपणे याच
धतीवि झाली. परिक्रमा किायची हे मनात प्के होते. आम्ही दोघेही फाि
धाद्धमक
म , देवपिू ा किणािे नाही. घिच्या देवघिात िाद्धणवपवु क
म ठे वलेले चाि
देव आहेत. त्याांच्यापढु े सकाळ सांध्याकाळ द्धदवा लावल्याद्धशवाय द्धदवस
िात नाही. वषामतनू चाि मोठे सण आद्धण त्याद्धनद्धमत्ताने मोठ्या पिू ा घिात
होतात — एवढेच! कसलाही उपवास नाही. कुठल्याही गरू
ु ां चा
आमच्यावि अनग्रु ह नाही. सांस्कृ त उच्चाि उत्तम पण पिवचेपलीकेले
एखादे स्तोत्र माद्धहती नाही. द्धशषितणाने इद्धां िद्धनयि. पेशाने आयष्ु यिि
सॉफ्टवेअि द्धलद्धहलेले. बद्धु िवादी द्धवचािसिणी. कुठल्याही गोष्टीमागची “हे
असां का?” हे समिनू घेण्याची द्धिज्ञासा. कै लास परिक्रमेतला अनिु व
गाठीशी होता. द्धतथल्या अत्यांत िावक
ु आद्धण कममकाांेाला महत्व देणाऱ्या
समहू ात मी आद्धण मीनल ििा उठूनच द्धदसत अस.ु तसांच काहीसां इथेही
होणाि याची कल्पना होती. पण कै लास परिक्रमेत कै लाशिींनी सािां ाळून
घेतलां होतां — इथे नममदा मैया घेईल असा द्धवश्वास होता. परिक्रमेत सवम
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प्रकािचे लोकां येतात — मग आपल्यालाच का हा उपक्रम सामावनू घेणाि
नाही हाही द्धवचाि मनात होता.
परिक्रमेची खिी तयािी मानद्धसक असते. ज्या पितीने परिक्रमा किण्याचे
ठिवले आहे ती तशी किणािच हे मनाशी प्के असले म्हणिे द्धनम्मे काम
झाले. परिक्रमेचे द्धनयम खपू आहेत. कममकाांे खपू आहे. या सगळ्यात
तमु च्या स्वतःसाठी महत्वाचे द्धनयम कोणते आद्धण कुठले मोेले तिी
हिकत नाही याची खणू गाठ स्वतःशी माांेावी लागते. आम्ही अनवाणी
परिक्रमा के ली नाही. थोेेफाि पैसे बिोबि ठे वले. ते पैसे — अगदी उपाशी
चालण्याऐविी कुठे द्धचवेा, कधी सामोसा, आद्धण एकदा ति च्क
आईस्क्रीम द्धवकत घ्यायला वापिले. समोि आलेल्या िेवणात लसूण
असेल ति आम्ही न कुिकुिता खाल्ले! पण त्याच बिोबि पायी परिक्रमा
किणाि, वाहनात बसणाि नाही; सकाळी अघां ोळ पिू ा के ल्याद्धशवाय बाहेि
पेणाि नाही; सदाव्रत घेऊन स्वयांपाक कित असू ति काांदा लसणु
वापिणाि नाही; परिक्रमेत आमच्याहून वयाने मोठ्याक
ां ेून वाकून नमस्काि
स्वीकािणाि नाही — हे आमचे स्वतःचे द्धनयमही पाळले! अथामत तेही
्वद्धचत
कधी
मोेले
गेल.े
काही

आमच्याहून वयाने मोठी मेां ळी आमच्या न म्हणण्याला दाद न देता
आमच्या पाया पेलीच! दोनदा, अघां ोळ न किता म्ु काम सोेावा
- 12 -

लागला — पण मग तासाििातच द्धिथे सोय द्धदसली द्धतथे अघां ोळ पिू ा
के ली. द्धनयमाांचां कािण नसता अवेांबि मािवायचां नाही हाच द्धनयम
आम्ही कसोशीने पाळला — परिक्रमा पूणम किायची आहे, याकेे मात्र
सांत्सांगापेषिता काकणिि िास्त िि द्धदला. एखादी िागा, आश्रम द्धकतीही
आवेला तिी िें गाळायचां नाही हा सि
ु ा द्धनयम आमच्यावि आम्हीच
लादनू घेतला.
परिक्रमा मागामवि द्धठकद्धठकाणी द्धशवमांद्धदिां आहेत. ज्या ज्या द्धशवमद्धां दिाांमध्ये

गेलो द्धतथे ओकां ािानाद करून महामृत्यन्ु िय मांत्र म्हणायचा माझा प्रघात
होता. बहुताांश मद्धां दिां अगदी प्राचीन नाहीत पण न्कीच िनु ी आहेत.
गािाऱ्यात के लेला ओकां ािनाद मस्त घमु ायचा! के लेल्या नमस्कािाचां
साथमक झालां असां वाटायचां. मीनलचा नेम वेगळा होता. द्धतने मागामवि
िेटलेल्या वृि, वाकलेल्या द्धियामां ध्ये मैयाला पाद्धहल.ां अश्या प्रत्येक वृि
िीला नमस्काि करून द्धतच्या हातात दहा पये ती ठे वायची. त्या वृि
ेोळ्याांमध्ये एका परिक्रमावासी मातािामने के लेल्या या आकद्धस्मक
नमस्कािाने बिे चदा पाणी उमटायचां आद्धण ओठावां ि हमखास हस.ू दोन
द्धबद्धस्कटाांच्या पेु ् याांपलीकेे िास्त पेु े ठे वले नाहीत — ते लहान
- 13 -

मल
ु ाांमध्ये वाटून टाकायचे. सु वातीला लहान मल
ु ाांना चॉकलेट देत असू
— नांति अगदी कठोिपणे तो द्धवचाि मनातनू काढून टाकला. िे काही दान
म्हणनू द्धमळालां ते स्वीकाि के लां आद्धण पाण्याद्धशवाय कधी काही माद्धगतलां
नाही.
परिक्रमेतला आमचा द्धदवस सकाळी चािला सु व्हायचा. अलामम ३:५५
चा होता. बहुधा त्याच्या आधीच आम्ही िागे झालेलो असायचो.
आिबू ािल
ू ा बऱ्यापैकी गोंधळ चालू असे, िो आम्हाला िात्रिि शाांत,
द्धनवाांत झोपू देत नसे. कोणी खोकत असायचां. घोिण्याच्या ति असांख्य
तऱ्हा असत. एक थाबां ला द्धकती दसु िा सु होत असे. मग िात्रीतनू
लघवीला उठणािे एक दोन तिी असतांच. आवाि न किता बांद होणािे
दिवािे, परिक्रमेत आम्ही तिी पद्धहले नाहीत! थांेीच्या द्धदवसात अगां ावि
प्लाद्धस्टकचा कपेा घेऊन झोपणािे द्धनवाांत झोपत पण त्याांनी बदललेली
प्रत्येक कूस बाकीच्याांना समिावी असा त्या प्लाद्धस्टकचा आवाि येत
असे. ििीस िि म्हणिे वीि फुकट असल्याने िात्रिि द्धदवा ढणढण चाल!ू
प्रत्येक िात्री िागा नवीन — या सगळ्याचा परिणाम म्हणिे, िात्री
अथां णाला पाठ टेकल्यावि पद्धहली झोप झाली की मग नांति अधमवट
िागेपणी उिलेली िात्र िायची.
ति सकाळी िाग आल्यावि, आदल्या द्धदवशी िात्री तयाि करून ठे वलेली
कपे्याांची बॅग उचलनू आम्ही बाहेि पेायचो. िात्री आम्ही ेौलेाल च्या
िागा बघनू ठे वलेल्या असायच्या. आश्रमात सांेासाची सोया नसेल —
िी बहुधा नसेच — ति मोदींच्या “स्वच्छ िाित” मोद्धहमेला पायदळी
तेु वत प्रातद्धवधम ी आटोपायचा — मग अांघोळ. यासाठी सि
ु ा आदल्या
िात्री व्यवस्थेचा अदां ाि घेतलेला असे. व्यवस्थेचा अदां ाि म्हणिे —
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अघां ोळ कुठे किता येईल, द्धतथे पाण्याची व्यवस्था काय, कोिेे कपेे

ठे वायला आद्धण कपेे बदलायला िागा आहे का — याबद्दल वाद घालनू .
शेवटी मीनल म्हणेल ते ऐकून — कािण सहसा ते बिोबि असायचां —
काही आिाखेा तयाि असायचा. ति प्रातद्धवधम ी आद्धण अघां ोळ करून
साधािणपणे पावणेपाच पयिंत आम्ही पित द्धिथे आसन लावलां आहे द्धतथे
यायचो. तोपयिंत इति परिक्रमावासीयाांमध्ये उठण्यापवू ीची चळ
ु बळ
ु सु
झालेली असायची.
पावणेपाच ते साेेपाच एक ेुलकी. मग साेेपाचला सॅक आविायला
घ्यायची. दििोि िात्री सॅक रिकामी किायची आद्धण सकाळी पित सॅकमध्ये
िरून चालायला. द्धवचां वाच्या द्धबऱ्हाेाची कथा. सॅक सगळी आविता येत
नसे — एकति थांेीमळ
ु े पाांघ णाची घेी द्धितकी उद्धशिा किता येईल
द्धततकी लाांबवायचा प्रयत्न असे, आद्धण मैयाची पिू ा झाल्याद्धशवाय सामान
आत टाकता येत नसे. साधािणपणे द्धनम्मी बॅग पॅक झाली की मग आहां ी
सकाळची मैयाची पिू ा किायचो. सकाळची पिू ा म्हणिे नममदाष्टक आद्धण
आिती. पिू ा आटोपली की सॅक ििता ििता सकाळचा पद्धहला चहा
आद्धण पाले-िी चा पद्धहला पेु ा सांपवायचा! पाले-िी माझां आवेतां
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द्धबस्कीट! पण गेली काही वषिं ेायबेद्धटसच्या िीतीने मी त्याच्यापासनू दिू
होतो. परिक्रमेत माझी ती आवे मला पित सापेली! यावेळपयमतँ बॅग
तयाि झाली असायची — सगळ्या गोष्टी — म्हणिे, पाण्याची बाटली,
कपेे, टॉचम वगैिे घेतले आहे ही खात्री करून घ्यायची आद्धण मग
उिाेायची वाट बघत, गप्पा माित, आिच्या मागामची उिळणी किायची.
म्ु कामावरून द्धनघताना एक िोिदाि ‘नममदऽे हि’ने सु वात व्हायची.
म्ु कामावरून द्धनघाल्यावि िो कोणी पद्धहल्याांदा चहासाठी हाक मािे ल
द्धतथे थाांबनू चहा प्यायचाच प्यायचा. मग चालायला सिु वात करून पाचच
द्धमद्धनटां का झाली असेनात. हे पद्धहलां आमत्रां ण टाळायचां नसतां हे फाि
द्धकांमत मोिनू आम्हाला समिलेलां होतां. एकदोनदा असेच पद्धहल्या
चहाच्या हाके केे दल
ु मषित कित आम्ही पढु े गेलो आद्धण मग द्धदवसििात
फाि कमी लोकाांनी आम्हाला चहापाण्यासाठी बोलावलां. पद्धहल्याांदा असां
झालां तेव्हा योगायोग म्हणनू सोेून द्धदलां पण पित अनिु व आल्यावि
परिक्रमेतल्या द्धनयमाची आठवण झाली —“कोणी काहीही द्धदलां तिी नाही
म्हणू नका!”. तेव्हा चहाचां आमत्रां ण आलां की थाांबायचां; चहा प्यायचा
— मग नममदेऽ हि कित चालायला सु वात.
साधािणपणे दोन तास चालल्यावि कुठे
चहासाठी थाबां लो असताना द्धकांवा सावली
शोधनू आम्ही बालिोग किायचो. बालिोग
म्हणिे शहिी मिाठीत ब्रेकफास्ट. गावाकेची
न्याहिी. परिक्रमेत सकाळी िेवण्याच्या आधी
काही द्धमळणां कठीण असत.ां काही सदु वै ी
परिक्रमावासीयाच
ां ा अनिु व वेगळा आहे; पण
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आमचा अनुिव बालिोग न द्धमळण्याचा आहे. गाेीमागामने त्यावेळी गेलो
त्यावेळी कदाद्धचत टपिीवि सामोसा, िािीवेा असां काही द्धमळत असे.
पण नदीकाठच्या मागामवि, दोन गावातल्या िस्त्याांवि तीही सोय नसे! मग
आम्ही आदल्या िात्री शेंगदाणे आद्धण त्याच्या िोेीला हिििा ेाळ द्धकांवा
द्धहिवे मगू असां काही द्धिित ठे वायला लागलो. हे द्धििलेले दाणे आद्धण
परिक्रमा मागामवि सगळीकेे द्धमळणािे — द्धचवेा, शेव — याांच्या एखाद्ा
पॅक )द्धकांमत पाच फक्त!( बिोबि खायचो. पोट िित नसे, पण चालायला
आधाि न्की होई.
सकाळी दहानतां ि िेवण्याच्या िागेचा शोध चालू होई. द्धिथे अन्नषितेत्र
असतां द्धतथे साधािणपणे १०३०, ११ पयिंत नम्ु ही पोहोचलात ति तयाि
िेवण द्धमळतां नाहीति ”्या सदाव्रत लोगे?” असा प्रश्न समोि येतो. मग
चल
ू पेटवायची आद्धण िाांधा, वाढा, उष्टी काढा च्या िोेीला िाांेी घासा
कित िोिनप्राशादी किायची. सदाव्रत म्हटलां की दोन अेीच तास
कमीतकमी! बहुधा िेवण्याच्या म्ु कामाला कपेे धवु ायचे. म्हणिे
म्ु काम हलवेपयमन्त कपेे हेकलेले असायचे. बऱ्याचदा वाटेत कुठे
वाहतां पाणी द्धकांवा तलाव द्धकांवा बोअिवेल द्धदसली ति द्धतथेही कपेे धवु नू
घेत अस;ू मग एक ओला कपेा सॅकवि टाकायचा — तो वाळला की
दसु िा. सांध्याकाळी म्ु कामावि पोहोचेपयमतँ कपेे वाळून तयाि असायचे.
साधािणपणे दीे दोनला पित चालायला सु वात किायचो. आता
चालण्याचा वेग मदां ावलेला असायचा. सांध्याकाळी साेेचािनांति िात्रीच्या
म्ु कामाचे वेध लागायचे. एखादां गाांव माद्धहती असेल, म्हणिे द्धतथला
आश्रम माद्धहती असेल ति, त्या गावचा मोबाईल टॉवि द्धदसतो आहे का,
मद्धां दिाचा कळस द्धदसतो आहे का याचा अदां ाि सु व्हायचा. आद्धण या
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दिम्यान अधनू मधनू कुठे चहाला थाांब, कुठे पाणी िरून घे असे छोटे दम
खाण्यासाठी पेाव पेायचे.
म्ु कामाच्या द्धठकाणी पोहोचलो की काही वेळ गेबेीचा असे.
पद्धहल्यादां ा आसन लावण्यासाठी िागा शोधायची! श्यतो थेां ी कमी
वािेल, द्धदव्याचा उिेे ेोळ्यावि येणाि नाही अशा बेताने आद्धण
उपलब्ध असलेल्या िागाांमधून शोघनु आसन लावायच.ां मग अघां ोळीच्या
व्यवस्थेची चौकशी! मग िेवणाच्या व्यवस्थेची. सदाव्रत द्धमळून आपलां
आपण िेवण बनवायचे असेल ति एकिण, म्हणिे बहुधा मीनल, त्याच्या
मागे लागायची. अघां ोळीची व्यवस्था कुठे , कोिे्या िागा वगैिे हेरून
ठे वायच्या मग शेवटी ेौलेालची व्यवस्था पाहायची.
नांति हातपाय धवु नू सांध्याकाळच्या पिू चे ी तयािी. सांध्याकाळची पिू ा ििा
मोठी. नममदाष्टकाबिोबि आम्ही नममदाकवच आद्धण अन्नपणू ामस्तोत्र म्हणत
अस.ू मग उद्ाची तयािी किायची. दाणे द्धििवत ठे वायचे. अघां ोळीची बॅग
— कपेे, साबण, पेस्ट, ब्रश — िरून ठे वायची. िात्रीसाठी पाण्याची
बाटली िरून ठे वायची. िेवण आद्धण मग अथां णाला पाठ टेकायची.

साधािणपणे सध्ां याकाळी आठ ते नऊच्या दिम्यान आम्ही झोपायला िात
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अस.ू िात्री नऊ ते सकाळी चाि — साधािणपणे सात तास द्धमळायचे
झोपेला. त्यातले चाि पाच तास पद्धहली झोप झाली की वेगवेगळ्या
आवािानां ा तोंे देत उठण्याची मानद्धसक तयािी किायची.
अथामत हे वि द्धलद्धहलेलां फाि आदशम वणमन आहे. दििोि यातल्या २०%
तिी गोष्टी िश्या व्हायला पाद्धहिेत तश्या व्हायच्या नाहीत. बदल किावे
लागायचे. बोअिवेलच्या ऐविी कुठे द्धवहीि असायची — म्हणिे सकाळी
चाि वािता कुणाला न उठवता पाण्याची बदली हवी. द्धतची सोय किावी
लागली. कधी सिु े ख टॉयलेट आहे पण सकाळी लषितात यायचे की त्यात
पाण्याची सोय नाही )आद्धण म्हणनू ते इतकां स्वच्छ आहे. कोणी वापितच
नाही!( — मग अषितिश: पळापळ. कधी चालताना अचानक सिु े ख
खळाळतां पाणी समोि आलां आद्धण कपेे आधीच धवु नू टाकले! ति कधी
सांध्याकाळी कुणी घिी िाहायला घेऊन िायचे आद्धण सगळेच त्रास त्या
एका िात्रीपिु ते सांपनू िायचे!
असां म्हणतात की परिक्रमेत एखादी चाांगली गोष्ट तमु च्या बाबतीत घेली
की “नममदऽे हि” म्हणा — आद्धण मनाद्धविि, त्रासदायक गोष्ट घेली की
म्हणा —“नममदऽे हि!”. हा सवम अनिु वाांनासमान दृष्टीने बघायला
लावणािा परिक्रमेचा द्धदनक्रम — परिक्रमावासीयाांनी मैयाची प्राथमना
मनःपवू क
म किावी म्हणनू कदाद्धचत मैयानेच योिनू ठे वला असावा.
—o—o—
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परिक्रमा उचलताना सांकल्प पिू ा साांगणाऱ्या अद्धनलदास महािािाांनी षितौि
करून यायला साांद्धगतले होते. परिक्रमेदिम्यान तम्ु ही सन्यस्त आहात.
गृहस्थी धमामचे द्धनयम तम्ु हाला आता सोे सांकल्प पिू ा होईपयिंत लागू
नाहीत असां आविनमू साांद्धगतले होते. अत्यन्त साध्या पितीने, लोकाांच्या

उदाितेवि गिु िाण किणे; ब्रह्मचयामचे पालन किणे; पलगां , खचु ी यावि
बसायचे नाही; साद्धत्वक आहाि ठे वायचा इत्यादी इत्यादी. यातल्या इति
यमद्धनयमाचां िाऊद्ा — पण महत्वाचा मद्दु ा हा होता की सािे
परिक्रमावासी सन्यासी. आता त्यात अिनू िातपात नाही. तमु च्या सहपरिक्रमावाद्धसयाला बिोबिीची वागणक
ू द्ायची; त्याच्याकेूनही तीच
अपेषिता ठे वायची. हा साधा उपदेश होता. अपेषिता होती. परिक्रमेत “आप
कौन िात?” हा प्रश्न आला तो मागामवि िेटलेल्या लोकाांकेून. सहपरिक्रमावासीयाकेून ्वद्धचत.
अकिाव्याांदा पायी परिक्रमा किणािे नाद्धशक द्धिल्यातले श्री. ओकां ािबाबा
द्धशदां े आम्हाला िेटले होते. दहा परिक्रमा पायी के ल्या होत्या — पण
बोलण्यात कुठे ग ची बाधा नाही, बढाई नाही. “मला माद्धहत आहे” असा
आवेश नाही. पाय व्यवद्धस्थत िद्धमनीवि असलेला माणसू ! त्याांनीही
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आम्हाला तेच साांद्धगतलां —“परिक्रमेत
आहात तोपयिंत तम्ु हाला सामान्य
गृहस्थाचे द्धनयम, दोष लागू नाहीत!
अगदी सोयि आद्धण सुतकही नाही!
सगळ्या परिक्रमावासीयानां ा सािखां
मानायचां. उच्च-नीच किायचां नाही.
एवढाच काय तो द्धनयम”. तेव्हा
परिक्रमा किणाऱ्यामां ध्ये परिक्रमा न
किणाऱ्याांनी िात शोधली ति साहद्धिक
आहे, पण दोन परिक्रमावासी
एकमेकाांना कमी िास्त लेखणाि नाहीत
असा समि होता.
खिोखिच अगदी अपवाद वगळला ति परिक्रमावासी ते पाळतातही.
दििोि ििपिू चालनू आल्यावि अगां ावि पेणािी कामां वाटून घेऊन, मदत
कित पाि पाेण्यातच सगळ्याांना इटां िे स्ट असतो. ििाििा कामां उिकायची
आद्धण अथां णाला पाठ टेकून झोपी िायचां ही धेपे. कधी द्धनवाांत वेळ
द्धमळाला ति चौकशी, सल्ले देण,े औषधां देणे — आद्धण हे किताना,
समोिचा परिक्रमावासी आहे मग त्याला िी मदत किता येत ती आद्धण
एवढाच द्धवचाि.
पण परिक्रमावासी म्हणिे तमु च्या आमच्या सािखीच माणसां! के वळ एक
सांकल्प पिू ा के ली म्हणनू पणू तम ः बदलणां कसां श्य आहे? सवमप्रथम
समोिचा परिक्रमावासी कशी परिक्रमा कितोय याकेे लषित असतां! त्यात
वणमव्यवस्था आहे. पायी परिक्रमा किणािे श्रेष्ठ. गाेीने किणािे कद्धनष्ठ!
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एका चातमु ामसाचा सांकल्प करून द्धनघालेले, “चाि मद्धहन्यात परिक्रमा पणू म
किायची” याांच्यापेषिता श्रेष्ठ; ति तीन चातमु ामस वाले एक
चातमु ामसवाल्यापां ेषिता काकणिि उच्च !
पायी चालणािे सगळे सि
ु ा एकाच ‘वणामचे’ नाहीत! त्यातही अनवाणी
चालणािे ऋग्वदे ी! फलाहािी आहात मग तम्ु ही
श्रेष्ठ; फलाहािी आद्धण अनवाणी? — आनांदाचा
कळस. तुमच्या िवळ पैसे आहेत आद्धण मोफत
चहा नाही द्धमळाला ति ते पैसे खचम करून चहा
घेताय? दोन पायऱ्या खाली उतिा! िोिची
मैयाची पिू ा किताना द्धनिांिन लावणािे , हे फक्त
उदबत्ती लावनू पिू ा किणाऱ्याांपेषिता िास्त
िावीक. मैया त्याांच्यावि िास्त प्रसन्न असणाि.
तम्ु ही िटाधािी साधू असाल ति तम्ु ही कसांही वागा — सगळे गन्ु हे माफ
वि इतिावां ि ेाफिायला, त्यानां ा ‘ज्ञान’ द्ायला तम्ु हाला पणू म मोकळीक.
इतकांच काय, गामीण िागातनू आलेले परिक्रमावासी, शहिी िागातनू
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आलेल्याांकेे थोेे उपहासाने बघतात. “तम्ु हाला असल्या खेति
आयष्ु याची काय सवय? हाल होणाि बघा तमु चे” म्हणणािे आद्धण मग
शहिी परिक्रमावासी नसु तेच द्धटकून नाहीत ति आपल्याही पढु े िाताहेत हे
लषितात आलां की खट्टू होणािे . “काय एवढां सामान ििलांय त्या बॅगते —
कसां हलकां चालायला पायिे” म्हणनू हेटाळणािे आद्धण चाि द्धदवसानां ी खपू
अगां दख
ु तांय म्हणनू त्याच िे बॅगते ली वेदनाशामक गोळी ििा खिील
होऊन स्वीकािणािे . बहुतेक महतां ाांच्या लेखी सद्धु शद्धषितत परिक्रमावासी हे
परिक्रमावासी नव्हेतच. ते फक्त द्धफिायला आलेले परिभ्रमण किणािे .
त्याांच्यावि खाि खाऊन असणािे महतां आद्धण आश्रमचालक अद्धधक.
त्याच्ां या बािीक सािीक चक
ु णहां ी षितमा नाही आद्धण त्याच्ां यावि ेाफिण्याची
सांधीसि
ु ा हे सोेत नाहीत. समािातल्या एका वगामन,े दसु ऱ्या वगामपढु े
आपलां श्रेष्ठत्व द्धसि किण्याचा प्रयत्न सामान्य िीवनात किणां साहद्धिक
आहे — तो प्रश्न सत्तेचा आद्धण त्यातनू द्धमळणाऱ्या अद्धधकािाच
ां ा असतो.
पण परिक्रमेत, द्धिथे फक्त इतिाांच्या उपकािावि द्धदवस काढावा लागतो
आद्धण सगळ्याांच्याच पानात पाणीदाि विण आद्धण द्धट्के येतो, द्धतथे ही
तल
ु ना कशासाठी?
या द्धवषयाविची माझी मतां द्धकतीही ेाव्या द्धवचािसिणीची असली तिी,
एका बाबतीत आम्हाला प्रेफिे द्धन्शअल वागणक
ू इतिाांपेषिता द्धमळाली आद्धण
त्या बाबतीत तिी आम्ही ‘ब्राह्मण’ ठिलो हे मान्य किावचां लागेल.
सदु द्धनया गावातला आश्रम. आम्ही सांध्याकाळी पोहोचलो तेव्हा द्धतथले
महतां आश्रमात नव्हते. आद्धण द्धतथल्या बोअिवेलवि — “यहाां नहाना औि
कपेे धोना मना हैं” असा बोेम. आमची प्रचेां द्धनिाशा! कािण त्याचा
अथम उद्ा सकाळी चाि वािता थांेीत कुेकुेत नदीवि अघां ोळीला िावां
लागणाि. काही वेळाने महतां आले. बोलनू चालनू माणसू बिा होता!
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हळूच त्याांच्याकेे बोअिवेलचा द्धवषय काढला. आमच्याकेे बघत, ििा
दोन द्धमद्धनटे द्धवचाि कित त्याांनी पिवानगी द्धदली. “परिक्रमावासी बहोत
पानी बहाते हैं! बािवू ाला द्धकसान उससे नािाि हैं. लेद्धकन आप पढे द्धलखे
लगते हो, तो शायद इसका खयाल िखेंग”े . सद्धु शद्धषितत असल्यापेषिता
सद्धु शद्धषितत वाटलो याबद्दल मला बिां वाटलां. हा अनिु व इति द्धठकाणीसि
ु ा
आला. सद्धु शद्धषितत परिक्रमावासी — िो स्वच्छतेची काळिी घेईल,
पाण्याची, गॅसची, द्धविेची नासाेी किणाि नाही — या बाबतीत नेहमे ीच
िाग्यवान ठितो. तेव्हा परिक्रमेला िाणाि असाल, ति द्धतसिी नापास
असाल द्धकांवा उच्चपदवीधि असाल — अेाणी द्धदसणाि नाही याची
प्की काळिी घ्या. परिक्रमा थोेीशी सख
ु ाची होईल.
—o—o—
चालायला सु वात के ल्यावि पद्धहल्या एक—दोन द्धदवसाांत आिबु ािच्ू या
शातां तेची िाद्धणव झाली. मैयाद्धकनािी मख्ु यतः शेती, आद्धण दोन गावातल्या
िस्त्यावि िहदािी तिु ळकच. बांगलोिला आम्हाला चोवीस तास िहदािीच्या
आवािाची सवय! वाऱ्याने हलणाऱ्या द्धपकाचा सळसळता आवाि ऐकू
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येणां छानच वाटत होतां. गावात द्धशिलो की गायी बैलाांच्या हबां िण्याचे; कुठे
बोअिवेलचा दाांेा हापसल्याचे; कधी गप्पाचां ;े शाळेसमो न िाताांना
वगामतल्या दग्ां याचे. गावापिु ते मयामद्धदत. गाव सांपलां की मग पक्षयाांचे,
शेतातल्या पांपाांचे. म्हणिे सांपणू म शाांतता नाही पण एकांदिीत शाांत
वाताविण!
आश्रमाांमध्ये िास्त आवाि असायचा! परिक्रमावासीयाांचा वावि, गप्पा,
द्धनत्यपिु ा, स्वयांपाक — गेबे असते. पण िात्री साधािणपणे आठ नऊ
वािेपयिंत द्धनिानीि होते — मग दसु ऱ्या द्धदवशी सकाळपयिंत शाांतता!
्वद्धचत कधीतिी ििनाचा िांग िमतो; आद्धण िात्री उद्धशिापयिंत मग
टाळद्धचपळ्याांचा आवाि मृदच्या तालावि दमु दमु तो. बांगलोिच्या
िहदािीच्या पार्श्रविम मू ीवि ही शाांतता फाि सख
ु द वाटत होती.
परिक्रमा मागामविच्या शाांततेचे चाि मख्ु य शत्रू आहेत. पद्धहला म्हणिे —
मद्धां दिात होणािे ििन कीतमनाचे कायमक्रम. हनमु ान मद्धां दिात मगां ळवािी
आद्धण शद्धनवािी म्ु काम असेल ति अगां ावि काटा यायचा. हे हनमु ान

मद्धां दिातले ििनाचे द्धदवस. मग गावापित्वे दि पौद्धणमम ा द्धकांवा आणखीन
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अशीच कुठली द्धतथीला सि
ु ा ििन होणाि. ििनाच्या द्धदवशी िेऊन
खाऊन — म्हणिे साधािणपणे आठ वािेपयिंत गावातली मेां ळी िमणाि.
कुणी टाळ द्धचपळ्यावाला, ति एखादा तिी मृदगां वाला पाद्धहिेच पाद्धहिे.
मग ििनाचा कायमक्रम चाल.ू एकामागोमाग एक ििनां म्हटली िाणाि.
ििनाचा स्थायीिाव — गळा साफ करून घेण.े मोठ्या आवािात ििन
म्हणणािा लोकाांमध्ये द्धप्रय. मृदगां वाल्याची लोकद्धप्रयता तो द्धकती द्रुतगतीने
ताल धरू शकतो यावि ठिणाि. त्या तालाचा इति तालाशी सांबांध
असायची गिि नाही. बहुतेक गावात एखाद्ा घद्धनकाने द्धदलेली
microphone, loudspeaker ची सोय असणाि. म्हणिे हा ििनाचा
गोंगाट सगळ्या गावापयिंत पोहोचणाि. म्हणिे तम्ु ही मद्धां दिात ििी आला
नाहीत तिी आवाि घिपोहोच!
गावातल्या मांेळींचां हे loudspeakerबद्दलचां प्रेम हा एक शोधद्धनबांधाचा
द्धवषय होऊ शके ल. मद्धां दिात होणािी आिती, ििनां, िामधनू — सगळां
काही सबां धां गावाला समिलांच पाद्धहिे. सक्तीने. मग गावात कोणी आिािी
असेल म्हणनू शाांत झोप शोधू पाहत असेल, कुणाला अभ्यास असेल, ति
त्याांनी कानात बोळे घालावेत. या आवािापढु े अपील नाही. त्याद्धव ि
तक्रािीचा सिू म्हणिे अख्ख्या गावाची द्धकांवा गावातल्या नेतत्ृ वाची
नािािी ओढवनू घ्यायची. छोट्या गावात िोिीिोटीसाठी गावगाे्यावि
अवलांबनू असणािा कोणीच मग पढु े येत नाही. एकदा माद्धहतीतल्या एका
परिक्रमावासीयाने द्धवनांती के ली की आवाि ििा हळू किता येईल का ति
त्याच्या परिक्रमावासी असण्याचा, तो द्धहदां ू तिी आहे का अशी शांका
घेतली गेली!
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शाांततेचा दसु िा शत्रू म्हणिे िोिची आिती. बहुधा सकाळी सहा आद्धण
सांध्याकाळी सात वािताची वेळ. आितीची घटां ा वािवायचे एक यांत्र
मद्धां दिात असते. एका तालात हे यांत्र मोठ्ठ्या आवािात घटां ा वािवते. तो
आवाि इतका मोठा असतो की आितीचे शब्द त्यात अषितिश: बेु ू न
िातात. न्की कुठल्या देवाची आिती चालली आहे हे कळायला मागमच

नसतो. त्यात पित या यत्रां ाशेिािी microphone असेल ति आिती
चालल्याचे गावाला समिणाि!
आिती हा प्रकाि पांधिा द्धमद्धनटे; फाि ति अधाम तास. फािच िांगात आलां ति
ििन तीन तास चालणाि. पण अखांे िामधनू आद्धण िामचरितमानस
वाचन हे बेे ख्याल. िामचरितमानस एकदा वाचायला चोवीस तास
लागतात. आद्धण एकदा वाचायला सु वात के ली की थाांबायचां नसत.ां
बहुतेक गावात एखादी द्धतथी — बहुधा एकादशी द्धकांवा चतदु श
म ी — या
वाचनासाठी िाखनू ठे वलेली असते. गावातल्या कुठल्यातिी आश्रमात,
हनमु ान मद्धां दिात, िाम मद्धां दिात हे वाचन होते. सात आठ लोक आळीपाळीने
हे वाचन कितात. िात्रीच्या द्धतसऱ्या प्रहिातलां वाचन महाकठीण.
वाचणाऱ्याला झोप येत असते. त्याला िागां ठे वणािां कोणी नसतां.
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वाचणािा, झोप येऊ नये म्हणनु धेपेतो. ति, त्याच्या आिबु ािचु े,
थोेीतिी झोप द्धमळावी याचा प्रयत्न किणाि! आपण िे वाचतो आहे त्यात
कोणाला काही िस आहे याची वाचणाऱ्याला अद्धिबातच खात्री नसते.
फक्त आपला आवाि पांचक्रोशीत घमु तो आहे हेच काय ते समाधान!
िामचरितमानस चोवीस तासात सांपते — पण अखांे िामधनू ही अखेां
असते! यात दोन प्रकाि आहेत. बहुतेक द्धठकाणी एखाद्ा audio
systemवि िामधनू ेची mp३ एकामागोमाग एक वाित िाहते. तांत्रज्ञानमळ
ु े
हे फाि सोपे झाले आहे. ‘सीतािाम सीतािाम’ चा गिि मग कायम चालू
असतो. वीि गेली तिच तेवढ्यावेळापिु ता त्यात खेां पेतो. काही
मद्धां दिात िामधनू म्हणण्यासाठी चाि पाच लोकाांना नोकिीवि ठे वलेले
असते. एकावेळी चाि तास ‘सीतािाम सीतािाम’ चा िप किणे हे काम.

त्याबद्दल िाहण्याखाण्याची सोय होणाि! िक्तीचां प्रदशमन इत्या
अट्टाहासाने किण्यामागे काही िाव आहे का िीती हे मात्र कळत नाही.
—o—o—o—
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नदीद्धकनाऱ्याने चालायची सांधी हे परिक्रमेचां एक आकषमण होतां. कॉलेिला
असताांना बऱ्यापैकी ट्रेद्धकांग के लेलां. द्धशवाय तीन वषािंपवू ी कै लास यात्रा
किताना काली नदीशेिारून चालत िाण्याचा थिािक अनिु व घेतलेला.

अगदी सगळे ३००० द्धकमी नाही तिी बिाच िस्ता नदीकाठून असेल असे
वाटले होते. WhatsApp आद्धण Facebookवि िी माद्धहती वाचली होती
त्यातही नदीकाठच्या िस्त्याांचा सिु े ख उल्लेख होता. शल
ू पाणी
िगां लातल्या आद्धण माांेू गे उतिण्याच्या िस्त्याच
ां ा ‘खेति’ असा
उल्लेखही ऐकून माद्धहत होता! एकांदिीतच परिक्रमेतल्या िस्त्याांबद्दल
कुतहू ल होत.ां
परिक्रमा सु वात के ली तेव्हा पद्धहला
म्ु काम मोिट््याला किा असा सल्ला
कुण्या अनिु वी व्यक्तीने द्धदला होता.
सु वातीचा आठवेा िोि १०-१५
द्धकलोमीटिपेषिता िास्त चालू नका असा
पढु चा सल्ला होता — त्यातला आम्ही
पद्धहला मानला आद्धण दसु िा नाही हा
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िाग वेगळा. मोिट्का ओकां ािे श्विापासनू अवघ्या बािा द्धकलोमीटिवि.
यायला दोन वाटा. एक ेाांबिी िस्त्याने ति दसु िी वाट नदीकाठाने. आम्ही
नदीकाठाने िायला उत्सक
ु होतो पण ओकां ािे श्विातल्या गिानन आश्रमात
कुणीतिी म्हणालां की या वषीच्या पावसाळ्यात नदीकाठच्या िस्त्याची
पेझे झाली आहे — तेव्हा प्रथम परिक्रमा कित असाल ति ेाबां िी िस्ता
पकेा. थोेां वाईट वाटलां पण द्धमळालेला सल्ला मोलाचा असावा असां
मानत, ेाांबिी िस्ता पकेला. पद्धहलाच द्धदवस, पद्धहलीच चाल. एकदाचां
चालायला सु वात के ल्याचा आनदां . बािा द्धकलोमीटि तीन तासात सपां ले!
पावणेबािाला िक्तिाि आश्रमात आम्ही हिि होतो. आमच्याबिोबि
ज्यानां ी परिक्रमा उचलली होती अश्या काही मेां ळींना दपु ािचे चाि,
साेेचाि वािले! िक
ु े ने कासावीस होत ती मेां ळी आश्रमात पोहोचली.
इतका वेळ का लागला द्धवचािले ति कळलां की ते नदीकाठाने आले होते.
िस्ता मध्येच गायब झाला होता. बािचू ा ेोंगि चढत वाट द्धवचाित त्यानां ा
यावां लागलां होतां.
नदीकाठच्या िस्त्याची ही पद्धहली
चणु क
ू आद्धण ओळख होती! काही
गोष्टी लषितात आल्या — नदीकाठचा
िस्ता वाटतो द्धततका िोमँद्धटक नसतो ही
पद्धहली. कुणी मनापासनू सल्ला देत
असेल ति त्यात काही तथ्य आहे असे
मानावे — ही दसु िी. पद्धहल्या द्धदवशी
द्धमळालेले हे धेे मग परिक्रमािि
आम्ही द्धगिवले आद्धण ते मनात प्के
बसले.
मोिट््यापासनू
मात्र
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नदीकाठचा िस्ता पकेून चालायला सु वात के ली. िस्ता नदीकाठचा
म्हटला तिी अगदी नदीशेिारून फाि ्वद्धचत असतो. अगदी ढोबळमानाने
म्हणायचे ति िो गाेीमागम नाही तो नदीकाठचा िस्ता. २८००
द्धकलोमीटिचा परिक्रमा मागम हा सगळा नदीकाठून नाही. अगदी एखाद्ाने
नदीकाठानेच िाईन असा द्धनश्चय के ला तिीसि
ु ा ते कठीण आहे. नममदा
नदीवि िागोिागी बाांधलेल्या धिणाांमळ
ु े , पाणलोट षितेत्राने, मळ
ु चे
नदीकाठचे िस्ते पाण्याखाली गेलेले आहेत. दिवषी येणाऱ्या पिु ात पाणी
अिनू पसितां — आद्धण अगदी नदीकाठचा िस्ता “फूट िाता हैं”.
होशगां ाबादच्या पद्धश्चमेचे िस्ते नदीिवळून िातात. होशगां ाबादच्या पवू ल
े ा
नदीचां पात्र लहान आहे, फािशी धिणां नाहीत — त्यामळ
ु े नदीकाठावरून
चालणां श्य असतां आद्धण तसे िस्तेही आहेत.
दििोि म्ु कामी सांध्याकाळी — आता उद्ाचा िस्ता काय; िेवायला कुठे
थाांबता येईल; म्ु काम कुठे होऊ शके ल; िस्ता कसा आहे; काही शॉटमकट
आहेत का — यावि एकदा तिी चचाम न्कीच होते. काही अद्धतद्धचद्धकत्सक

परिक्रमावासी तीच चचाम वेगवेगळ्या परिक्रमावासीयाांबिोबि करून
त्यातल्या त्यात योग्य स्ट्रॅटेिी ठिवायचे. सु वातीला मीही हा खेळ खपू
उत्साहाने खेळलो. पण नांति लषितात आलां की — साधािणपणे म्ु कामाचां
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द्धठकाण, अधली मधली गावां एवढी ििु बी माद्धहती पिु े शी असते.
चालायला सु वात किायची; “परिक्रमा मागम कौनसा हैं” हा पिवलीचा
प्रश्न द्धवचािायचा; “कोई शॉटमकट हैं?” हा पढु चा प्रश्न द्धवचािायचा आद्धण
“नममदऽे हि” म्हणत पाऊल उचलायचे. खिां ति शॉटमकट सि
ु ा द्धवचािायची
गिि नसते — गावकऱ्यानां ाच इतका उत्साह, आद्धण काळिी — असते
की तेच आपणहून सगळ्यात सोप्पा आद्धण छोटा िस्ता दाखवतात.
आम्ही पायीच चाललो. अगदी खिां साांगायचां ति अवािवी धाेसीपणा न
किता चाललो. उत्ति तटावि शािदा मद्धां दि ते िोगी द्धटकरिया आम्ही गाेी
मागामनेच गेलो. दसु िा मागम मेां ला मागे —
मख्ु यत्वे नदीच्या काठाने होता — आद्धण तोही
खपू खिाब झाला आहे असां समिलां तेव्हा
िास्त शहाणपणा न किता गाेी मागम धिणां
पसांत के ल.ां िोगी द्धटकरियापासनू पढु े
अमिकांटक पित नदीकाठाने आलो. दद्धषितण
तटाला वळल्यावि मात्र शेवटचे ५००—६००
द्धकलोमीटि गाेी मागामनेच आलो. तोपयिंत
परिक्रमा सपां वण्याची थोेी घाई झाली होती;
नदीकाठच्या िस्त्याचा यथासाांग अनिु व उत्ति तटावरून येताना घेतलेला
होता; त्याचा खेतिपणा अनिु वला होता. आद्धण दद्धषितण तटावि फािसे
परिक्रमावासी नदीकाठाने िात नाहीत असां लषितात आलां होतां. अगदी िात
नाहीत असां नाही — पण कमी.
परिक्रमेत द्धकती वेगवेगळ्या िस्त्याांवरून आम्ही चाललो. श्रीनगि—
कन्याकुमािी िािमागम िाष्ट्रीय महामागम; िाज्य महामागम; ट्रॅ्टि, बैलगाेी
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िाऊ शके ल असे दोन गावाांना िोेणािे िस्ते; शेतातल्या पायवाटा;
ेोंगिातले िस्ते; नदीकाठाने; कालव्याांचा बािनू े; िगां लातून; पाण्यातनू ;
होेीने! अगदी सगळ्या प्रकािच्या िस्त्याांवरून मैयाने आम्हाला
चालायला लावलां! प्रत्येक िस्त्याची खाद्धसयत वेगळी. प्रत्येक िस्त्याचे
प्रॉब्लेम्स वेगळे . पण िस्ता कसाही असला तिी एका पावलानतां ि दसु िां
टाकायचां आद्धण सहसा एकदा एक िस्ता पकेला की मागे वळायचे नाही.
अगदी —“अिे च्च्या, तो दसु िा िस्ता घेतला असता ति बिां झालां
असत”ां — असां वाटलां तिी! या २८०० द्धकलोमीटि मध्ये बऱ्याच वेळा
िस्ते चक
ु लो. स्थाद्धनक िाषेत “िटकलो”. खपू वेळेला असां लषितात
आल,ां नेहमे ीच म्ु कामाला पोहोचल्यावि, की शॉटमकट घेऊन येता आलां
असतां. उगीचच िास्त चाललो. पण िास्त खतां के ली नाही.
हायवेवरून चालणे सगळ्यात सोप्पे. सिळ सांदु ि िस्ते. खाचखळगे नाहीत.
पण झाेांपण नाहीत! अद्धिबात सावली नाही; द्धपण्याच्या पाण्याची सोय
नाही — िस्त्यावां ि धाबे. द्धतथे चहा पाण्यासाठी थाबां ायच.ां पण या िस्त्यावां ि
द्धकलोमीटिचे दगे असतात. त्यामळ
ु े द्धकती चाललो हे व्यवद्धस्थत समित
िाहतां. द्धकांबहुना द्धकती चालायचे अिनू िाद्धहलां आहे ते समितां. िाज्य
महामागम त्यामानाने बिे . द्धतथे िस्त्यावां ि सावलीसाठी झाेां द्धशल्लक
असण्याचे चान्सेस िास्त. अधनू मधनू बोअिवेल्स सुिा द्धदसायच्या.
बहुतेकवेळा अश्या िस्त्याांवि थोे्या थोे्या अतां िावि छोटी गावां
असायची. गाव म्हटलां की चहाची टपिी —द्धकांवा कुठे थांे पाणी
द्धमळण्याची श्यता. िस्त्यावरून येणािा िाणािा “नममदऽे हि” म्हणणाि.
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एकांदिीत

िाष्ट्रीय

महामागामपेषिता

िास्त

चहलपहल.

बैलगाेीचे, ट्रॅ्टिचे िस्ते बहुधा मख्ु य गाेीमागािंपासनू दिू — दोन गावाांना
िोेणािे — खास त्या गावाांचे खािगी िस्ते. हे बहुधा Google Mapsवि

न सापेणािे . हे अिनू च िवळचे. िस्त्याच्या बािनू े हमखास झाेां, आद्धण
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त्याांच्या मागे द्धहिवीगाि शेतां. उन्हात चालावां लागलां तिी ेोळे सख
ु ावणािे
दृश्य. पण अचानक हे िस्ते एखाद्ा पायवाटेचा मागम दाखवत साथ
सोेायचे, ति कधी एखाद्ा ेाांबिी िस्त्याला लावनू देत हात झटकून
मोकळे व्हायचे. या िस्त्याांवि बैलगाेीच्या, ट्रॅ्टिच्या चाकाांची खोबण
असते. िस्ता मु माे, खेकाळ असेल ति ठीक. मातीचा असेल ति
बािच्ू या शेतातलां पाणी तेथे िाऊन द्धचखल झालेला. मग कसित कित
िायचां. द्धकांवा आता िे होईल ते होईल म्हणत. लहानपणी ज्याबद्दल
आईचा माि खाल्ला तसा, द्धचखल तुेवत िायच.ां त्यातही मज्िा असते.
आद्धण मग गावात पोहोचलां की हमखास कुणीतिी पाय धवु ायला
बोलावणाि; मग पाठोपाठ चहाचा आग्रह! शहिी द्धदसत असनू ही चालत
परिक्रमा किताहेत याबद्दल कौतक
ु ही.
पायवाटा आणखीनच आपुलकी दाखवणाऱ्या. शेतातून, पठािातनू ,
टेकेीवरून िाणािे हे िस्ते. कुण्या िल्या गावकऱ्याने, “के वळ तम्ु हाला
म्हणनू हा शॉटमकट सागां तो” अश्या थाटात दाखवलेला िस्ता. वाटेविच्या
प्रत्येक परिक्रमावासीला “के वळ तम्ु हाला म्हणनू ” दाखवला िाणािा.
अश्या िस्त्याांवि वाटेत ओढे, ओहोळ हमखास लागणाि. पायात बटु , मोिे
असद्धतल ति दहा द्धमद्धनटां मोेली असां समिायच.ां नाहीति ओल्या
मोज्याांनी चालायची तयािी ठे वायची. अश्या िस्त्याांवि आिबू ािल
ू ा बोिां,
आवळे याांची झाेां सि
ु ा सापेतात. आम्ही अषितिश: हाविटपणा कित
बोिां आद्धण आवळे खाल्ले. िस्ता शेतातनू असेल आद्धण शेत तिू , हिििा,
मटाि असलां काही असे तेव्हा त्या वाटेविचा प्रवास आणखीनच सख
ु ावह
असे. परिक्रमेच्या कालावधीत तिु ीच्या अगदी कच्च्या शेंगाांपासनू वाळून
तयाि झालेले तिु ीचे दाणे आम्हाला खायला द्धमळाले. हिििा खेु ायचा
मोह झाला होता — पण तो आम्ही टाळला. त्यापेषिता गावात कोणी
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द्धदलेल्या िािलेल्या हििऱ्याविच समाधान मानलां. मात्र मटािच्या
बाबतीत असा सांयम ठे वणां कठीणच गेलां. झाेावरून तोेलेला मटाि
इतका गोे लागतो आद्धण म्हणनू पित पित तो तोेायला हात िातो असां
स्वतःलाच तद्दन खोटां justificationही देऊन टाकलां! मका, ऊस, के ळी
— अश्या ‘खाद्पदाथािं’चीही शेतां होती पण त्याच
ां ा नसु ताच शेतात
द्धमळणािा गािवा अनुिवला.
पण शेतातनू िाणािी पायवाट हा प्रकाि तसा
फसवा, थोेासा धोकादायक. शेतात पीक
उगवायला पाणी द्ावां लागतां, हे माद्धहत होत.ां
पण त्या पाण्याने द्धचखल होतो आद्धण त्या
द्धचखलात पाय
शकतात हे मात्र या
िस्त्यातनू चालताना चाांगलांच कळलां.
चाांगलच म्हणिे द्धकती? ति अश्या एका
गव्हाच्या शेतातल्या, नक
ु त्याच पाणी बदां
के लेल्या शेतात मीनलने टाकलेले पाऊल,
पाय उचलल्यावि विती आले पण सॅन्ेल खालती ठे ऊन! म्ु कामाला
पोहोचल्यावि तातेीने नवीन सॅन्ेल द्धवकत घ्यावे लागले. िल्या पहाटे
शेतातनू वाट असे तेव्हा िोपाांवि पेलेले दव पायातल्या मोज्याांवि येऊन
मोिे ओले व्हायचे. पण िल्या पहाटे शेतातनू िाताना पहाटेच्या
आकाशप्रिेतनू उगवणािा सयू म पाहणे म्हणिे आपल्या द्धदवसाची सु वात
उत्तम झाली असा द्धदलासा आद्धण उत्साह देणािी असे. परिक्रमेतल्या द्धकती
तिी पहाटे या अनिु वाने आम्हाला उपकृ त के लां आहे.
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ेोंगिवाटा मात्र इति ेोंगिाांमधल्या वाटाांसािख्याच अवखळ, कसोटी
बघणाऱ्या, दमछाक किणाऱ्याच द्धनघाल्या. दद्धषितण तटावि शल
ू पाणी
िगां लात आद्धण उत्ति तटावि माांेुगे उतिताना ेोंगिवाटा होत्या.
शल
ू पाणी िगां लाबद्दल खपू काही वाचलेलां होतां. खपू कठीण िस्ता आहे,
कसलेल्या द्धगयामिोहकाचां ाच द्धतथे द्धनिाव लागतो वगैिे या मागामबद्दल ऐकले
होते. प्रत्यषितात ती वाट फक्त अवघे द्धनघाली — अश्य नव्हे. ज्याांनी
कधीही ट्रेद्धकांग के लेलां नाही अश्या वयस्क आज्ज्यानाही चढायला त्रास
झाला पण हाफहुफ कित त्या ती वाट चढून आल्या. अथामत िस्ता अवघे
आहेच. मिु माे ििे असलेल्या वाटा. तीव्र चढणीचे चढ आद्धण उताि.
अत्यतां तिु ळक झाेी — त्यामळ
ु े सावलीचा पत्ता नाही. दपु ािच्या
चढणीला उन्हाचा त्रास. पण सावकाश, मिल दिमिल कित चढता
येणािा िस्ता. प्रश्न उतिायचा होता. मी आद्धण मीनलने खप्पिमाळचा ेोंगि
उतितानां ा पेण्याचा द्धवक्रम के ला असेल इत्या वेळा पेलो.

खप्पिमाळचा तो उताि ेोंगिमाथ्याविचा आहे — वाटेच्या दोन्ही बािनू ा
खोल दिी. त्यामळ
ु े द्धवहगां म दृश्य! ज्याांना पायी परिक्रमा किायचे आहे —
त्यानां ी
चक
नये
असा
मागम!
माेां ु गेाचा
ु वू
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उतिण्याचा मागमही असाच कठीण आहे — तो िास्त खेकाळ आहे
आद्धण मागामवि चन्ु याने दगे िांगवनू मागम चक
ु ण्याची श्यता कमी के लेली
आहे.
आम्ही नदीकाठच्या मागामची उत्सक
ु तेने वाट बघत होतो. बधु नीनांति
आम्ही त्या मागामला लागलो. नममदाच काय कुठलीच नदी सिळ वाळवटां ी
द्धकनािा दोन्ही बािल
ू ा ठे वनू वाहत नाही. वाटेतल्या टेके्या, िगां लां यातनू

मागम काढत प्रवाह वाहतो. त्यामळ
ु े मैयाद्धकनाऱ्याचा मागम कधी टेके्यातनु ,
कधी िगां लातनू , कधी टेकेीविच्या िगां लातनू , ति कधी अगदी
प्रवाहाच्या बािनू े द्धकनाऱ्यावरून िातो. सगळ्याच पायवाटा! चढउतािाचा
िस्ता — दमछाक किणािा. त्यामळ
ु े अतां िाचा अदां ाि येत नाही. बिाच वेळ
चाललो आहे म्हणनू अतां ि खपू कापले गेले असेल असां मळ
ु ीच नाही. बिां
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द्धकनाऱ्याविचा िस्ता तिी ठीकठाक असावा — ति नाही. मैयाद्धकनािी
द्धिथे श्य असेल द्धतथे शेतां आहेत. बहुधा गहू पेिलेला. नदीशेिािी
असनू ही पाणी द्ावेच लागते. पाणी द्ायची पित म्हणिे द्धस्प्रांकलिने. वीि
फुकट, ब्कळ पाणी असणािी मैया शेिािी — त्यामळ
ु े तासादोन तासाांनी
पाणी बदां किायची पित नाही. या िास्त पाण्याने शेतिमीन मस्त मऊ
होते —अत्यतां सिु े ख गळ
ु गळ
ु ीत द्धचखल तयाि होतो. छोटी वाट,
द्धकनाऱ्याविचा उताि, घसिवणािा द्धचखल, पाठीवि बॅग, हातात देां आद्धण
कमेां लू —या परिद्धस्थती तोंेात मैयाचां नाव, द्धकांबहुना

धावा ििी असला, तिी एकदोनदा पेून फद्धिती झाल्याद्धशवाय िाहतच
नाही. आद्धण यात िि द्धस्प्रांकलि चालू असतील ति

परिक्रमेच्या अघां ोळीच्या द्धठकाणी सहसा न सापेणािा शॉविबाथ पण
होऊन िातो. मैयाचा आतमतेने धावा िि कुठे होत असेल ति तो इथे!
काही द्धठकाणी मैयाद्धकनािी वाळवटां आहे. िस्सकन पाय आत िातो!
वेगाने चालणां ति सोेाच, पायात बटू असतील ति त्यात वाळू िाऊन ते
िे होतात. बिां बािीक वाळूऐविी छोटे दगे असतील ति पायाला
छानपैकी ऍ्यप्रु ेशि होणाि — सगळे द्धबांदू टोचनू द्धनघणाि. कधी दगेी
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िस्ता आहे. पण दगे कसा? ति कातळातला मऊ िाग वषामनवु षािंच्या
ऊन—पाऊस—पिू याांनी द्धझिनू गेलेला आद्धण त्यामळ
ु े टोकदाि कपच्या
पसिल्या असाव्यात असा. द्धतथनू ही चालणां ििा कठीणच. एकांदिीतच
नदीकाठचा िस्ता म्हणिे कसितच. पण तिीही हा परिक्रमेतील सगळ्यात
आवेता िाग — मैयाद्धकनाऱ्याविचे िस्ते. वाट द्धकतीही कठीण असली,
तिी शेिारून मैया हा अनिु वच इतका सख
ु कािक असतो की सगळा त्रास
त्यापढु े नगण्य ठितो. पायी परिक्रमा किणािे परिक्रमावासी

के वळ या अनिु वासाठी पेत धेपेत मैनाद्धकनािी यायचा प्रयत्न कित
असतात!
अगदी मोठे हायवे सोेले ति परिक्रमेत सकाळच्या शाांत वाताविणात
चालणां एक सांदु ि अनिु व असतो. थांेी असते. शाांतपणे नामसमिण चालू
असत!ां पहाटेच्या उिेेात द्धनसगम सौंदयम समोि उिां ठाकतां! टाकलेलां
प्रत्येक
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पाऊल सांकल्पपतू ीच्या द्धदशेनेच पेत असत.ां अगां ात उत्साह असतो.
त्यातनू छान झोप झालेली असावी. व्यवद्धस्थत अांघोळ, पिू ा करून
द्धनघालेले असावे — प्रसन्न वाटत असतां. अगदी द्धकतीही िवळचा
िोेीदाि असला तिीही, परिक्रमेत तम्ु ही चालताना एकटेच असता. प्रत्येक
िण आपापल्या द्धवचािात गांगु — द्धचांतनात मग्न. याउलट सांध्याकाळी
सित्या उन्हात म्ु कामाचे वेध लागतात. लाबां नू मोबाईलचा टॉवि,
मद्धां दिाचा कळस याांचा शोध चालू होतो. िागा कशी असेल, द्धतथली
व्यवस्था कशी असेल याचे द्धवचाि मनात असतात. द्धदवसििात घेलेल्या,
नोंद किण्यािोग्या घटनाांची मनातल्या मनात ते कागदावि कसे उतिावयाचे
याची िळ
ु णी चालू असते. पित, सकाळपेषिता वेगळ्या कािणाने, सगळे िण
शातां असतात. आद्धण या सगळ्या नाट्याचे, परिक्रमेतले िस्ते मक
ू
साषितीदाि असतात
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शेवटी एका खास िस्त्याबद्दल द्धलद्धहलेच पाद्धहिे. अमिकांटक हे मैयाचां
उगमस्थान मानलां िातां. अमिकांटकमध्ये येण्याचा िस्ता उत्ति तटावरून
आहे. पिांतु द्धतथे दद्धषितणतटावि िाता येत नाही. त्यासाठी साधािणपणे दोन
द्धकलोमीटि पढु े पवू ल
े ा 'माई की
बद्धगया'ला िावे लागते. द्धतथल्या
दाट झाेीमध्ये नममदा मातेचे एक
मद्धां दि, आश्रम वगैिे आहे. दद्धषितण
तटावि असलेल्या या मद्धां दिापाशी
एक तीन फुटी द्धसमेंटचा छोटा वीस फूट लाबां िस्ता आहे. त्याला
'तटपरिवतमन पथ' असां नाव आहे.
कल्पना अशी की या िस्त्याची
सु वात उत्ति तटावि आहे ति दसु िां टोक हे दद्धषितण तटावि आहे. म्हणिे हा
िस्ता ओलाांेला की परिक्रमावासी उत्ति तटावरून दद्धषितण तटावि येतात.
वमलेश्विचा समद्रु प्रवास हा एक U-turn आद्धण माई की बद्धगयाला
असलेला तटपरिवतमन पथ हा दसु िा U-turn. या छोट्याश्या िस्त्यापाशी
पोहोचलो तेव्हा 'चला, आणखीन एक टप्पा पाि पेला!' अशी िावना
होती. सकाळी आम्ही द्धतथे पोहोचलो तेव्हा दोघेच िण होतो. आम्हाला
येताना पाहून एक पांधिा सोळा वषािंचा मल
ु गा धावत आला - आम्हाला
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त्याने द्धतथेच थाांबवलां. मग तट परिवतमन म्हणिे काय ते साांद्धगतलां. एकदा
हा िस्ता ओलाांेला की पित िाता येणाि नाही अशी ताकीद द्धदली. मग
आम्हाला एक प्राथमना त्याने त्याच्या मागोमाग म्हणायला लावली. शब्द
आठवत नाहीत पण द्धतचा आशय मोठा छान होता. "हे मैया, आमची
आतापयिंतची परिक्रमा छान झाली आहे. यापढु ची परिक्रमसि
ु ा द्धनद्धवघ्म न
पाि पेू दे. उत्ति तटावरून येताना आमच्या हातनू कळत नकळत झालेल्या
चक
ु ाांबद्दल आम्हाला माफ कि. हा मागम ओलाांेला की आम्ही पित
िाणाि नाही वगैिे". ही प्राथमना सद्धां गतल्याबद्दल त्याने आमच्याकेून
दद्धषितणा घेतली. त्यावेळी त्याला मी त्याचे नाव द्धवचािले - "िेम्स!" त्याने
ठणकावनू साद्धां गतले. मैयािक्तीला धमामचां बधां न नाही याची पनु ः खात्री
पटवनू घेत आम्ही दद्धषितण तटावि आलो!
—o—o—o
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परिक्रमेत िात्रीचा म्ु काम कुठल्या आश्रमात, देवळात वगैिे असेल ति
"यहाँ सील द्धमलता हैं ्या?" असा
प्रश्न प्रत्येक परिक्रमावासी एकदातिी
त्या आश्रमचालकाला द्धकांवा
आिबू ािच्ू या
एखाद्ा
परिक्रमावाद्धसयाला
हमखास
द्धवचाितो. सवमस्वी मैय्याििोसे
चालणाऱ्या या उपक्रमामधला 'सील'
हा एक ऑद्धफद्धशअल वाटणािा िाग
आहे. परिक्रमा सु किताना सक
ां ल्प
पिू ा किणे आवश्यक मानले िाते.
परिक्रमेच्या एक धाद्धमक
म कायम आहे,
त्याचा िाग म्हणनू ती पिू ा असते. पण ओकािे श्विमध्ये १०० पये देऊन,
आम्ही परिक्रमावासी असल्याचां एक प्रमाणपत्र करून घेतलां. आता द्धतथे
बऱ्यापैकी सावळागोंधळ होता - त्यामळ
ु े त्या पाच द्धमद्धनटाच्या कामाची
माद्धहती द्धमळणे हे िास्त दष्ु कि काम ठिले. मग आम्हाला कोणीतिी
साांद्धगतले की एक वही बिोबि ठे वा - आद्धण ज्या ज्या आश्रमात, देवळात,
धममशाळेत िात्री म्ु काम किाल द्धतथला द्धश्का त्या वहीत मारून घ्या.
आता द्धश््याला द्धहदां ीमध्ये न्की काय म्हणतात हे बहुतेकाांना माद्धहती
नसाव,ां त्यामळ
ु े प्रश्न "यहाँ सील द्धमलता हैं ्या?" असा यायचा.
सील ही एक मोठी गमतीची गोष्ट. त्याच्यामागचा हेतू फाि छान आहे.
अपेषिता अशी की परिक्रमामागामविच्या प्रत्येक आश्रमाने, देवळाने,
धममशाळेने, प्रत्येक परिक्रमावद्धसयाच्या वहीत द्धश्का मािायचा, त्या
परिक्रमावाद्धसयाची माहीती - नाव, फोन नांबि - तािखेसहीत आश्रमातल्या
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वहीत नोंद क न ठे वायची. याचे वेगवेगळळे उपयोग आहेत. एकति वहीत
असे द्धश्के द्धदसले की आश्रमचालकाला ही व्यक्ती खिोखिच
परिक्रमावासी आहे याची खात्री पटते. एखादापरिक्रमा वासी न्की कुठे
आहे हे या नोंदींव न शोधता येत.े एका वषामत आश्रमातल्या व्यवस्थेचा
द्धकती िणानां ा लाि द्धमळाला हे कळायला मदत होते. वगैिे, वगैिे.
आिकाल मोबाईल फोनमळ
ु े प्रत्येकिण आपल्या घिच्याांच्या कायम
सांपकामतिाहू शकतो, िाहतो. त्यामळ
ु े आश्रमातल्या नोंदीचा फािसा उपयोग
नाही हे खिे .
पण तिी आम्ही एक वही के ली, त्यात इमानेइतबािे द्धश्के घेतले. त्या
द्धनद्धमत्ताने, त्या आश्रमाबाबत काही चाि आठवणी द्धलहून ठे वल्या. पद्धहल्या
काही द्धदवसातच यातला अनागोंदीपणा कळून आला. बऱ्याच आश्रमात,
द्धश्का माद्धगतला की कुठे तिी ठे वलेले स्टॅम्प पॅे आद्धण द्धश्का दाखवला
िाई; "लगा लो अपने आप" असां साांद्धगतलां िाई. परिक्रमा ही openbook पिीषिता आहे. आपणच प्रश्नपद्धत्रका काढायची, आपणच उत्तिां
द्धलहायची आद्धण आपणच आपल्याला माकम द्ायचे! इथे कोणी तपासणािे
नाही. तेव्हा या द्धश््याांना काही अथम नाही हे समिले. मग आम्हीही
त्याबाबतीत फािसा उत्साह दाखवला नाही.
काही महतां मात्र द्धश्का घेण्याबाबत आग्रह कित. आधी कुठे नोंद करून
ठे वत. त्या आश्रमाना मदत किणाऱ्या लोकाांसाठी तो एक सांदिम असे.
द्धकती िणाांसाठी मदत के ली आद्धण द्धकती प्रत्यषित आले हे बघण्याचा
कदाद्धचत तो एक मागम असेल. आता आमच्यासािख्याांनी द्धश््याांबद्दल
फािसा उत्साह दाखवला नाही - पण ग्रामीण िागातनू येणािे परिक्रमावासी
त्याबाबत घाबरून असत. कुठल्याही सिकािी कागदपत्राला आद्धण तो
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कागद देणाऱ्या अद्धधकाऱ्याबद्दलची िीती द्धतथे आपोआप उमटत असे.
याचा गैिफायदा काही आश्रमचालक घेत असत. द्धवशेषतः मद्धहला
परिक्रमावासीयाांना स्वयांपाकाकासाठी अेकवनू ठे वायला ते याचा वापि
किीत. आम्हाला असा अेकवण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा शाांतपणे "नममदऽे हि" म्हणत द्धश्का न घेता आम्ही बाहेि पेलो. सगळ्यानां ाच
असां िमत नसे.
काहीही म्हणा, द्धश््याांची ही वही हा आमचा एक परिक्रमेच्या आठवणी
िाग्या ठे वणािा एक खास ठे वा आहे. कधीतिी ती वही द्धनघते. द्धश्के
बद्धघतले िातात. तािखा बद्धघतल्या िातात. त्या आश्रमाच्या आठवणी
द्धनघतात. महतां ेोळ्यापढु े येतात. कधी वाद होतात. महतां ाांची,
आठवणींची गल्लत होते. मीनल द्धतच्या आठवणींच्या बाबतीतल्या
िन्मगत कौशल्याचा वापि कित ती साांगत असलेली हकीकतच कशी
खिी आहे हे पटवनू देते. या सगळ्यात मलाही माझी चक
ू कळलेली असते
- पण द्धतच्याकेून ती हकीकत पित ऐकण्यात गमां त असते. तेव्हा त्या
द्धश््याांचा खिा उपयोग कळतो - परिक्रमेच्या आठवणी िाग्या ठे वणािे हे
द्धश्के !
-o-o-o“परिक्रमेला द्धनघाला आहात ति चाांगलां चांगु लां िेवण द्धवसिा”— दोन
परिक्रमा के लेल्या ज्येष्ठ परिक्रमावाद्धसयाने हा ईशािा द्धदला होता.
परिक्रमेसमबांधी माद्धहती देणाऱ्या एका WhatsApp ग्रपु वि त्याांची ओळख
झाली होती. “... आद्धण स्वयांपाक किायला द्धशका. बहुतेक द्धठकाणी
सदाव्रत द्धमळतां आद्धण आपलां िेवण आपल्यालाच बनवावां लागत”ां दसु िा
सल्ला मागोमाग आला. िेव्हा बोलण्यात आलां की आम्ही पती—पत्नी
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दोघे परिक्रमा करू इद्धच्छतो तेव्हा ते म्हणाले —“मग तम्ु हाला स्वयांपाक

नाही आला तिी चालेल — तमु ची पत्नी आहेच ना त्यासाठी!” मला
त्यावि काय बोलावां हे कळलां नव्हतां! आपल्या िोिच्या िीवनातले
पािांपरिक िोल द्धतथेही पळाले िावेत अशी बहुतेक परिक्रमावासीयाांची
आद्धण द्धवशेषतः आश्रमातल्या महतां ाचां ी अपेषिता असते.
“तम्ु ही ति एकट्यानेच के ल्यात दोन्ही परिक्रमा. तम्ु हाला आता उत्तम
स्वयांपाक येत असेल”. मी त्या सद्गहृ स्थाांना म्हटलां! त्यावि ते अद्धिमानाने
म्हणाले —“छे — मी कधीच स्वयांपाक के ला नाही. अगदीच नाईलािाने
तशी वेळ अली ति मी एखाद्ा मातािाम असलेल्या गृपमध्ये िात असे
द्धकांवा गळ
ू दाणे खाऊन वेळ द्धनिावनू नेत असे. पण मी दोन्ही परिक्रमा
स्वयांपाक न किता के ल्या!” हा वृथा अद्धिमान बऱ्याच पु ष
परिक्रमावासीयाांमध्ये आढळतो! स्वाद्धिमानी पु ष! उपाशी िाहीन पण
हातात लाटणां धिणाि नाही — अश्या बाण्याचे.
परिक्रमेत द्धशधा घेऊन स्वयांपाक किावा लागतो हे खिां आहे पण
त्याचबिोबि बहुतेकवेळा “बनीबनाई” िेवण द्धमळते हे सि
ु ा द्धततकांच खिां.
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परिक्रमामागम मख्ु यत्वेकरून मध्य प्रदेश आद्धण गिु िातेतनू िातो. तसा तो
महािाष्ट्रातनू ही िातो — पण अगदीच थोेा — िेमतेम काही शे
द्धकलोमीटि. परिक्रमा मागामविची िमीन सपु ीक, पाण्याची मबु लकता —
त्यामळ
ु े द्धहिवीगाि. के ळी, ऊस, कापसू , ताांदळ
ू , गहू, हिििा, तिू — ही
मख्ु य द्धपकां. मध्य प्रदेशातला बहुतेक पट्टा गव्हाचा ति गिु िातेत तादां ळ
ु ाचे
प्राधान्य. अथामत मध्य प्रदेशातही इतका ताांदळ
ू द्धपकतो की
पांिाबखालोखाल ताांदळ
ु ाच्या उत्पन्नात बहुधा मध्य प्रदेशाचा क्रमाांक
लागावा.
परिक्रमामागामविले आश्रम, धममशाळा आिबू ािच्ू या शेतकऱ्याच्ां या दानावि
अवलांबनू असतात. त्यामळ
ु े आश्रमाांतील िेवण हे द्धतथे आिबू ािल
ू ा िे
द्धपकतां
तेच
बहुधा
असतां.
तयाि
िेवण

देणाऱ्या आश्रमाांमध्ये दसु िा प्रश्न असतो द्धकती िणाांचां िेवण बनवायचां
याचा. िात्रीच्या िेवणाचा अदां ाि सोपा. द्धकती परिक्रमावासी उतिले
आहेत हे न्की माद्धहत असत.ां पण सकाळी द्धकती िण िेवायला असतील
याचा अदां ाि घेणां कठीण असतां. पण इथले महतां , व्यवस्थापक याांना
बऱ्यापैकी अदां ाि असतो. अदां ािच तो —चक
ु तोही. त्यातनू परिक्रमावासी
म्हणिे चालणािे प्राणी! एकति चालनू थकलेले असतात आद्धण अिनू
ििपिू चालायचां असल्याने चालायला ऊिाम द्धमळेल असां काही त्याांना हवां
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असत.ां त्यामळ
ु े एकांदिीतच गहू द्धप्रय. तसेही सामान्य मध्य प्रदेशवासी लोक
िोिच्या िेवणात मख्ु यत्वे गहूच खातात! या परिक्रमावासीयाांना ताांदळ
ू
समोि आला की याच्ां या कपाळावि आठ्या हमखास द्धदसणाि. “चावल
खानेसे पेटमे गॅस होता हैं”, “चावलसे चलनेमें फुती नहीं आती”— अशी
वेगवेगळी कािणां देऊन ते िात, द्धखचेी खाणां टाळायचे. पण द्धखचेी हा
गिु िातमधल्या िेवणाचा मख्ु य पदाथम! कढी द्धखचेी हा सवमसामान्य बेत.
ति दाल—िोटी; सब्िी—िोटी हा मध्य प्रदेशातल्या म्ु कामाांचा.
मध्य प्रदेशात िोटी — मिाठी लोक ज्याला — पोळी द्धकांवा चपाती
म्हणतात — याच बिोबि पिु ी आद्धण द्धट्के यानां ाही िेवणात महत्व
आहे. पिु ी द्धप्रय — कािण किायला सोपी. चल
ु ीवि ढणढण तेल
उकळायला लागलां की पऱ्ु या तयाि व्हायला द्धकतीसा वेळ? बऱ्याच
घिाांमध्ये द्धिथे आम्हाला िेवण द्धमळालां — द्धतथेही पिु ी किण्याकड़े कल.
कािण हेच. किायला सोप्पी. पोळ्या कोण लाटत आद्धण िाित बसणाि.
तेल नसेल ति पढु चा आवेता प्रकाि म्हणिे द्धट्के. मिाठी िेवणातला
िोट. मध्य प्रदेशातला द्धट्के. साधािणपणे तीन ते चाि पोळ्याांच्या
कणके चा गोळा फक्त हातावि पसित छोट्या िाकिीच्या आकािाचा िाे
द्धट्के किायचा. तो पद्धहल्यादां ा तव्यावि िािायचा आद्धण मग दसु िा
द्धट्के हातावि तयाि झाला की तो तव्यावि आद्धण आधीचा, चल
ु ीतल्या
लाकेावि शेकायचा. द्धट्के पणू म िािायलाही वेळ लागतो. पण पोटाला
दमदमीत आधाि देतो. त्यामळ
ु े परिक्रमावासीयाांमध्ये अत्यांत द्धप्रय प्रकाि
आहे. परिक्रमेत आमचांही िेवण नेहमे ीपेषिता िास्त झालां होतां. नेहमे ीपेषिता
दप्ु पट द्धतप्पट िेवत होतो आम्ही — पण तिीही एका द्धट्केमध्ये बाद
व्हायचो. ति सात आठ द्धट्के एकावेळी खाणािे पण शिीियष्टीने
सेपातळ असणािे परिक्रमावासी मी बद्धघतले आहेत. हे बहुधा ‘द्धदनमे—
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४०द्धकमी’ वाली मेां ळी असत द्धकांवा िटाधािी साध!ू द्धट्केइतका नाही
पण बऱ्यापैकी प्रचद्धलत असणािा अिनू एक पदाथम — बाटी. किायला
सोप्पा. कणके चा गोळा धमु सत्या गोवऱ्याांवि हळू िाित के लेला.
एकाचवेळी दहा पांधिा बाट्या शेकत पेलेल्या असतात. दाल—बाटी
द्धकांवा बाटी—चिु मा असा खाण्याचा प्रघात आहे. मी मात्र बाटीपासनू ििा
लाांबच िाद्धहलो — मला फािसा न पटलेला पदाथम.
आम्ही गिु िातेत होतो तेव्हा द्धखचेीवि िि होता. वेगवेगळ्या चवीच्या,
खपू घट्टपासनू अगदी आसट्ट असे द्धखचेीचे प्रकाि खाल्ले. द्धखचेी
किायला सोपी. आयत्यावेळी िास्त लोक आले ति पटकन दसु ऱ्यादां ा
टाकून पांधिा द्धमद्धनटात पानात वाढता येणािा पदाथम! बिोबि काही नसले
तिी ठीक. लोणचे, कढी असेल ति वाहवा. तवा, पिात, पोळपाट, लाटणां
असला कुटाणा नाही. म्हणनू घासायची िाांेीसि
ु ा फाि नाहीत. त्यामळ
ु े
बऱ्याच वेळा आश्रमात सांध्याकाळच्या वेळी द्धखचेी खाल्ली. िोटी,
द्धट्के याच्ां याबिोबि मात्र काहीतिी हवेच. बहुतेक वेळा, तिु ीच्या
ेाळीचां विण. कोठािात द्धकती ेाळ द्धशल्लक आहे यावि ेाळ आद्धण
पाणी याांचां प्रमाण ठिायचां. विणाऐविी िािी असेल ति त्यात मख्ु य िािी
— बटाटा! त्याबिोबि टमाटे. कादां ा, लसणू परिक्रमावासीयानां ा वज्यम.
त्यामळ
ु े काांद्ाचे िाव वाढले तिी परिक्रमावासीयाांच्या िेवणावि परिणाम
होत नाही. बटाट्याबिोबि खपू वेळा आम्ही फुलकोबी द्धकांवा फ्लॉवि
खाल्ला. इतका की नांति बटाटा + फ्लॉवि ही एिवी श्रीमतां ी िािी नको
वाटू लागली. वालाच्या शेंगासि
ु ा घिोघि. मटाि तयाि होऊ लागला तेव्हा
्वद्धचत त्यानेही िािीत हिेिी लावली. कोद्धथबां ीि इतकी उपलब्ध असनू ही
िेवणातून िवळ िवळ हद्दपाि असल्यासािखी.
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पण ही झाली सवमसाधािणपणे द्धमळालेली िेवण.ां या २०६ िेवणात
आविनमू उल्लेख किावी अशी, लषितात िाद्धहलेली खपू िेवणां आहेत.
परिक्रमा सम्पल्यावि एका द्धमत्राशी त्याबद्दल ििरून बोलताना तो
म्हणाला —“अिे , तू देवदशमनाला गेला होतास का िेवायला ?”.

एके काची आवे! परिक्रमेत मद्धां दिां पाद्धहली आद्धण िेवणहां ी — हे मात्र खिां.
मोिकट्ट्याला दपु ािी बािा वािता आमच्या समोि िाकिी आद्धण वाांग्याची
िािी ठे वणािी आद्धदवासी बाई लषितात आहे. परिक्रमेच्या द्धतसऱ्या द्धदवशी
दपु ािी अपेषिता नसताना अेीच वािता मौनीबाबा आश्रमात िेवायला
द्धमळाले होते — ते के वळ त्या अनपेद्धषिततपणामळ
ु े लषितात आहे.
मेां वाेाला बाबल
ु ाल काग याच्ां या घिी िात्री त्याच्ां या सनु ेने गोे द्धखचेी,
खािी द्धखचेी — त्यावि सािक
ू तपू , कढी, पोळी, बटाट्याची िािी —
इतका साग्रसांगीत बेत समोि ठे वला. त्यापढु े एका अगदी छोट्या आश्रमात
पाांढऱ्या म्याची सिु े ख िाकिी खाल्ली आद्धण परिक्रमा सांपल्यावि एकदा
तिी try किायचीच असां ठिवलां. गमु ानदेवचां हनमु ान मद्धां दि द्धतथे न
िेवल्यामळ
ु े लषितात आहे! बलबला कांु ेला खाल्लेली द्धखचेी चवीला
ठीकठाक होती पण द्धतथल्या महतां ाांनी स्वतः के लेली आद्धण प्रेमाने
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वाढलेली म्हणनू आठवते. काद्धतमकेय आश्रमातील बेत मिांु ीच्या पांगतीत
शोिेल असा होता — अगदी पापे कुिेया सकट व्यवद्धस्थत होता.
िाेितू च्या के वट आश्रमातलां िेवण द्धतथल्या गावकऱ्याांच्या अद्धतथ्यपोटी
लषितात आहे. ि चला गावात द्धशिताना एका सेवक
े ऱ्याने हातात ठे वलेला
थेां गाि द्धमल्कशेक सख
ु ावनू गेला होता. ेेिोलीच्या बकुळ आश्रमात
दपु ािच्या िेवणात अचानक द्धशगां ाे्याची खीि पानात आली होती.
वाळेश्विच्या आश्रमात फाि ऐकून असलेली शेविािी खायचा योग आला.
‘करून बघायच्या’ पदाथमच्या यादीत त्याचां नाव आहे.

ग्वािी घाटला ेॉ. सळ
ु े कुटूांबाकेे के लेलां िेवण खमु ासदाि चवीबिोबि;
खमगां गळ
ु ाच्या पोळीच्या चवीने आद्धण बिोबि िांगलेल्या गप्पाांमळ
ु े लषितात
आहे. त्याच्या दसु ऱ्याच द्धदवशी शिद मद्धां दि गावातल्या कटािे अन्नषितेत्रात
आमच्या ताटात इेली वाढून आम्हाला आश्चयामचा ध्का द्धदला होता —
आद्धण ते कमी होतां म्हणनू त्याच्या नांतिच्या द्धदवशी सकाळी गिम म बटाटे
वेे धनपिु ीच्या महेश पटेलाांनी हातात ठे वले! द्धतलकवाे्याला वासदु वे
कुटीिमध्ये खपू द्धदवसाांनी अस्सल मिाठमोळ्या चवीचां िेवण िेवलो होतो.
बेगामखेेीतल्या कमल पाटीदािाांकेे ति लेकीच्या होणाऱ्या
सासिच्याच
ां ी किावी अशी खाद्धतिदािी त्या कुटुांबाने के ली. त्याच्ां याकेचा
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मेथीचा लाेू हा ‘न द्धवसिायचा’ पदाथम आहे. िैत गावात के वट कुटुांबाने
दपु ािच्या वेळी ताटि न पदाथम आमच्या समोि ठे वले होते. कोटपाि मेहतां
च्या द्धनिमय द्धसांग िािपतु ाांच्या बायकोने झणझणीत वाांग्याचा िस्सा आद्धण
त्याचा त्रास होऊ नये म्हणनू द्धिलबी पानात वाढली होती. गिु सीच्या
लालबाबा आश्रमातला टमाटा—बटाटयाचा िस्सा — त्या लाल बाबानी
स्वतः के ल्यामळ
ु े ििा िास्तच खमु ासदाि
लागला होता. सांक्राांतीच्या आदल्या द्धदवशी
झाँसी घाटला गौलोक धाममधल्या अनाद्धमक
माउलीने खास मध्य प्रदेशी कणके चा लाेू
खाऊ घातला. ती िे द्धसपी आता कुठे तिी हिवली
आहे याचां वाईट वाटतां आहे. कामटी गावातल्या चेतिाम चिाि याांच्या
सनु ेने वाढलेल्या हििऱ्याच्या कोवळ्या पानाांच्या मसालेदाि िािीच्या
आठवणीने अिनू ही तोंेाला पाणी सटु त.ां परिक्रमेतला शेवटचा
आठवे्यात मैयाची आमच्यावि द्धवशेष कृ पा होती. सकाळ सांध्याकाळ
आम्ही काही ना काही गोे प्वान्न खात होतो. गल
ु ाबिाम, द्धशिा,
साबदु ाण्याची खीि, िसगल्ु ला, आट्टेकी खीि, आईस्क्रीम, लस्सी, बांदु ी...
िणू आमची परिक्रमा सांपत आली म्हणनू आमचे सगळे लाे मैया ििािि
करून घेत होती.
परिक्रमेत बऱ्याच वेळा द्धशधा घेऊन स्वयांपाक किावा लागला. याला
सदाव्रत म्हणतात. तम्ु हाला स्वयांपाकाचां सगळां सामान — द्धशधा, अगदी
ेाळ, ताांदळ
ू , तेल, द्धतखट, मीठ, हळद. िे आवश्यक ते सगळां असतां;
स्वयपां ाकाची िाेां ी असतात; चल
ु ीसाठी लाकेां असतात! मग आपण
चल
ू पेटवायची, स्वयांपाक किायचा आद्धण मग िाांेी घासनू पित किायची.
त्यात सगळ्यात मोठां आव्हान चल
ू पेटवणे आद्धण मग ती पेटती ठे वणे हे
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होते. चल
ु ीने कािळी धिलेली िाांेी घासणे हा अिनू एक वैतागवाणा
उद्ोग.

यात अथामतच ििपिू वेळ िात असे. साधािणपणे दीे दोन तास!
सु वातीला अद्धिबातच न िमलेला हा प्रकाि परिक्रमेच्या शेवटी ििा
िमतोय असे वाटत होते. सवमसाधािणपणे सदाव्रत देणािा तम्ु हाला
द्धवचाितो की काय किण्यासाठी द्धशधा पाद्धहिे —म्हणिे द्धखचेी किणाि
का पोळी िािी? त्याप्रमाणे ेाळ ताांदळ
ू द्धकांवा कद्धणक, िाज्या वगैिे
द्धमळायच.ां सु वातीला आम्ही किायला सोप्पी म्हणनू द्धखचेीचा द्धशधा
घ्यायचो — पण मग नांति पोळी िािी िास्त बिी वाटायला लागली.
सदाव्रत घेण्यात एक प्रश्न असायचा की द्धकती द्धशधा घ्यायचा? देणाऱ्याला
सहसा प्रश्न नसायचा — आम्हाला असायचा! उगीच खपू द्धखचेी उिली
द्धकांवा कािण नसताना पोळ्या लाटाव्या लागल्या ति ते उिलेलां अन्न फे कून
द्ायचां िीवावि यायचां. पण दसु िा मागमही नसायचा. एखाद्ा म्ु कामी पाच
सहा िणाच
ां ा गृप असला द्धकांवा एखाद्ा अन्नषितेत्रात खपू च गदी असेल ति
हा िेवण बनवण्याचा कायमक्रम सावमिद्धनक व्हायचा! मग कोणी पोळ्या
लाटतांय, कोणी त्या िाितांय, कोणी िािी, कोणी विण, असा ‘एकमेका
साय करू, अवघे...’ या धतीवि स्वयपां ाक व्हायचा. यात सगळ्यात
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महत्वाचा आद्धण म्हणनू वादाचा मद्दु ा असायचा की द्धकती पोळ्या
किायच्या? आश्रमातले महतां हे ििपिू आटा समोि ठे वायचे. अगदी
माझ्यासािख्या या बाबतीत अनद्धिज्ञ माणसालाही समिायचां की हे ििा
िास्तच पीठ आहे. पण महतां ाांचा शब्द शेवटचा! त्याांच्याशी वाद घालणे,

लॉद्धिकली काही पटवायचा प्रयत्न किणे म्हणिे द्धितां ीवि ेोकां
आपटण्यासािखे. त्या महतां ाचां ा िास्त द्धशधा देण्यामागे उद्देश बहुधा चागां ला
असायचा. आत्ता दहा परिक्रमावासी आहेत, पण िेवायला बसेपयिंत द्धकांवा
नांति अिनू दोन आले ति? त्याांना कशाला कामाला बसवा? पित
त्याांच्यासाठी कुठे द्धशधा काढत बसायचां ? पण बहुधा स्वयांपाक िास्त
होऊन फे कून द्ायचीच वेळ यायची. त्यातनू िि हा स्वयांपाक िात्री,
द्धदवसििाच्या चालीनतां ि, थकूलेल्या अवस्थेत के ला असेल आद्धण शेवटी
गायीच्या पोटात गेला ति िीवाचा तेतेाट व्हायचा. पण काही इलाि
नसायचा हेही द्धततके च खिां!
परिक्रमेच्या शेवटच्या आठवे्यात आमची फाि चांगळ झाली. दििोि
काही ना काही गोे, व्यवद्धस्थत िेवण होत होत.ां द्धकनाऱ्यापासनू लाबां नू
चालत असनू ही चल
ू पेटवनू िेवण बनवावां लागलां नव्हत.ां ओकां ािे श्वि ६—
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७ द्धकलोमीटि िाद्धहलां असताना अिां े गावात आम्ही सांध्याकाळी
थाांबायचां ठिवलां. द्धदवसिि खपू उन्हात चाललो होतो, तिीही सहा
द्धकलोमीटि चालत िाऊन सांध्याकाळी उद्धशिा ओकां ािे श्विला पोहोचणे
अश्य नव्हते — पण परिक्रमा सांपल्याची ख ख मनात होती. चौघेिण
गेले दोन आठवेे बिोबि चालत होतो. परिक्रमा सपां ली की ते त्याच्ां या
वाटेने — आम्ही आमच्या. पित कधी िेट होईल माद्धहती नाही. अश्या
सगळ्या मनात असलेल्या द्धवचािाांनी; पण उघे —“दमलो बवु ा आि
— सहाच िाद्धहले आहेत — करू उद्ा. नाहीतिी आि िाऊन काय
किणाि आहोत आपण” असां विवि म्हणत अिां ेच्या माता मद्धां दिात
थाबां नू गेलो. आद्धण इतके द्धदवस चाललेली मज्िा सपां नू आम्हाला चल
ू
पेटवनू द्धखचेी किावी लागली! बहुधा मैयालाही बघायचां होतां की आम्ही
चल
ू बाईची
ां पिू ा द्धवसिलो ति नाही! परिक्रमेतली स्वतः के लेली एक
अप्रद्धतम द्धखचेी आम्ही त्या द्धदवशी खाल्ली. आद्धण गमां त म्हणिे िाेां ां
चाटून पसु नू स्वच्छ किावां लागलां इतकी नेटकी झाली. सदाव्रत आद्धण
बनीबनाई — परिक्रमेत द्धशकलेले दोन शब्द. आपापल्या पिीने आम्हाला
वेगवेगळे अनुिव देऊन गेलेले!
—o—o—o—
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परिक्रमेत असताना खपू वेळेला सुखद अनिु व आले. द्धेसेंबिच्या
मद्धहन्यातली गोष्ट असेल — उत्ति तटाविल्या एका आश्रमात िात्री म्ु काम
किायचा असां ठिवनू आम्ही सकाळी द्धनघालो होतो. कदाद्धचत दपु ािच्या
िेवणाला उशीि झाला असेल, द्धकांवा दपु ािी काही वेळ िमत गमत चाललो
अस,ू पण सध्ां याकाळ होत आली तसां लषितात आलां की तो आश्रम गाठणां
कठीण आहे. पण आि ठिवलेले अतां ि पाि किायचे म्हणनू आम्ही
चालतच होतो. शेतातून िाणािी वाट, त्यामळ
ु े अांतिाचा अदां ाि येईना. पण
नेहमे ीप्रमाणे एक मोटािसायकलवाला िेटला. त्याने िस्ता दाखवत
साांद्धगतले — की िवळच एक आश्रम आहे. खिोखिीच एक अध्याम तासात
आम्ही वाळेश्वि आश्रमात पोहोचलो. अदां ािापेषिता लवकिच पोहोचलो.
दपु ािचे पाचही िेमतेम वािले असतील नसतील. आश्रमात पाणी प्यायलो
आद्धण पढु ची वाट द्धवचािली. द्धतथल्या सद्गहृ स्थाने वाट साांद्धगतली.
नदीकाठाने होती. पण हेही साद्धां गतलां की आि द्धदवसाउिेेी आम्हाला
द्धतथे िाणे कठीण आहे. वाळेश्विच्या आश्रमातली व्यवस्था ििु बी द्धदसत
होती. आम्हालाही आमचां द्धदवसाचां ‘target’ गाठायचां होतां. त्यामळ
ु े
आम्ही िायला द्धनघालो. तसां त्या माणसानां पित आविनमू साांद्धगतलां की
िाऊ नका — पोहोचणां कठीण आहे. आतापयिंत एक लषितात आलां होतां
की कोणी आविनमू काही सल्ला देत असेल ति तो मानण्यातच फायदा
असतो. त्यामळ
ु े ििा नाखश
ु ीनेच लवकि थाांबनू गेलो.
आश्रमातली व्यवस्था ििु बीच होती. तीन बािनू ी बांद, वि पत्र्याचे छप्पि
पण समोरून उघेी, अशी एक मोठी खोली होती. द्धतथेच मग आसन
लावल.ां खोली समोरून उघेी, आश्रम मैनाद्धकनािी, द्धेसेंबिचे द्धदवस, िात्री
छानच थांेी पेली. सकाळी उठून चालत असताना माझां आद्धण मीनालचां
बोलणां झालां, की आता थेां ी वाढतच िाणाि आद्धण आपण घेतलेले
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पाांघरूण अपिु ां पेणाि. तेव्हा पयामय दोन— एक ति त्या पाांघ णाला

आतनू लावायला एखादी शाल द्धवकत घ्यायची द्धकांवा द्धिथे थाबां ू द्धतथे
िात्रीपिु ता ििई द्धमळते का ते पहायचे. हे आमचां बोलणां साधािणपणे
साेेसहा सात वािताचां.
आमचा त्या द्धदवशीचा िस्ता द्धिथे आम्ही आदल्या द्धदवशी येऊन िाहणाि
होतो त्या दसु ऱ्या आश्रमावरून होता. तो आश्रम िास्त बिा होता. बांद्धदस्त
द्धदसत होता पण एक मात्र खिां — तो बऱ्यापैकी लाांब होता आद्धण
नदीकाठच्या त्या िस्त्याने आम्हाला द्धदवसाउिेेी पोहोचणां ििा कठीणच
झालां असत.ां तेव्हा वाळे श्वि आश्रमातल्या त्या माणसाचा सल्ला आम्ही
ऐकला ते ठीकच झालां! नममदाद्धकनािी कोणी कळकळीने साांगत असेल ति
ते ऐकावां या सल्ल्याविही पित द्धवश्वास बसला.
त्या द्धदवशी सकाळचा िेवणाचा म्ु काम द्धसनोि या गावात होता. गावात
सात आठ महत्वाची मद्धां दिां आहेत असां ऐकलां होतां. गावात द्धशिलो तेव्हा
काही फाि वािले नव्हते. दहा सव्वा दहा झाले असतील. गाव मोठां द्धदसत
होतां. बािािपेठ उघेतच होती. एका दक
ु ानातनू मला हाक आली —
“नममदऽे हि!”. ती नुसती हाक नव्हती ति बोलावणां होतां. मी मनात म्हटलां
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चला आिचा पद्धहला पाले-िीचा पेु ा द्धमळणाि. खिांच तो दक
ु ानदाि
द्धबद्धस्कटाचे पेु े हातात घेऊन उिा होता. नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता.
दोन पेु े घेतले — एक माझा आद्धण एक मीनलचा! पित िायला वळलो
ति त्याच्यामागे उभ्या असलेल्या एकाने म्हटले —“महािाि, हम आपको
एक शाल देना चाहते हैं — ्या आप स्वीकाि किोगे?”! मी द्धनःशब्द!
त्याने माझ्या हातात दोन शाली ठे वल्या. मीनलने त्या पाद्धहल्या, तेव्हा
तीसि
ु ा अवाक!
नांति कळलां की तो दक
ु ानदाि त्याद्धदवशी सगळ्याच परिक्रमावासीयाांना
शाली वाटत होता. तेव्हा आम्हालाही त्याने द्धदल्या यात काहीच कौतक
ु
नाही. पण त्याआधी दोन तास आमचां शाली घ्यायला हव्यात, असां बोलणां
व्हाव;ां त्याआधी आम्हाला िात्री बऱ्यापैकी थांेी वािवी; त्यासाठी त्या
अधमउघे्या खोलीत झोपावां लागावां आद्धण त्यासाठी वाळे श्विला आम्ही
उद्धशिा पोहोचाव;ां ही सगळी साखळी काय एक योगायोग होती? आद्धण
खिोखिच योगायोग असेल ति के वढा गतांु ागतांु ीचा योगायोग होता तो!
आद्धणक एक प्रसांग. गावाचां नाव आठवत नाही. िस्ता ेाांबिी होता — पढु े
िाऊन तो नदीकाठच्या िस्त्याला द्धमळणाि होता. म्ु कामावरून सकाळी
आठ दहा िण द्धनघालो होतो. त्याांची साथ द्धदवसिि असणाि होती.
बहुतेक सगळे साधािण एकाच चालीने चालत होतो. पण तिीही परिक्रमेत
इतके एकत्र कुणी चालत नाही — द्धकांबहुना ते कठीणच असतां. एकत्र
चालणां म्हणिे — िेवायच्या आद्धण िात्री म्ु कामाच्या द्धठकाणी एकत्र
असणां — आद्धण द्धदवसििात कुठे चहाच्या टपिीवि, झाेाखाली द्धवश्राांती
घेताना पित िेटण.ां तसां मी आद्धण मीनल काहीतिी बोलत बोलत द्धनघालो
होतो तेव्हा एक मोटािसायकल आमच्या शेिािी येऊन थाांबली. त्याच्या
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वेषिषू वे रून माणसू मसु लमान असावा. सु वातीचां ‘नममदऽे हि’ झाल्यावि
तो आम्हाला म्हणाला —“आप तो िस्ता िटक गये! आपने दाया मोे
लेना था वो शायद आपने देखा नहीं!” आता तो ‘दाया मोे’ साधािणपणे
एक द्धदे द्धकलोमीटि मागे िाद्धहला होता. द्धतथे म्हणे पाटी होती पण आम्ही
ती बोलण्याचा नादात बद्धघतली नव्हती. “आद्धलया िोगासी” म्हणत
आम्ही उलट िायला वळलो ति तो पढु े म्हणाला —“ना ना — आपको
उल्टा िानेकी ि ित नहीं”— द्धतथे बािल
ू ा असलेल्या एका पायवाटेकेे
बोट दाखवत म्हणाला —“ये पगेांेी ले लो. ये आपको वही िास्तेसे
द्धमलायेगी. ज्यादा लोग िाते नहीं हैं — मगि ेिनेकी बात नहीं!”. त्याला
धन्यवाद देत, आम्ही तो छोटा िस्ता पकेला — आद्धण खिांच थोे्या
वेळात त्या दसु ऱ्या िस्त्याला लागलो.
आता द्धवचाि कितो की आम्ही िस्ता चक
ु ल्यावि ज्या द्धठकाणाहून पायवाट
होती द्धतथेच नेमका हा मोटािसायकलवाला आम्हाला कसा िेटला?
परिक्रमेत उलट िायचां नाही असा एक साधािण द्धनयम आहे. अत्यतां
कममठपणे परिक्रमा किणािे तो कटाषिताने पाळतात. आम्ही काही इतके
केवे नव्हतो. हा झालेला गोंधळ अनाहूतपणे झालेली चूक होती. एक
द्धकलोमीटि उलटां चालायला लागलां असत ति आमच्या दृष्टीने वीस
द्धमद्धनटे वाया गेली — इतकांच. पण हे काहीही न होता आम्हाला
व्यवद्धस्थत मागामला लावलां — हा काय द्धनव्वळ योगायोग होता का?
अिनू एक अनिु व. परिक्रमा मागामवि फळाांची दक
ु ानां फािशी द्धदसत
नाहीत. िी काही द्धदसतात ती मोठ्या खेे्याांमध्ये — द्धिथे आठवेी
बािाि िितो अश्या द्धठकाणी. अशाच एका बािािातनू िाताना — द्राषितां
द्धवकायला द्धदसली. परिक्रमेत बिीच फळां खाल्ली होती — कधी द्धवकत
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घेऊन, कधी झाेावरून तोेून, कधी कोणी हातात द्धदली म्हणनू . पण
कोणी द्राषिते द्धदली नव्हती आद्धण इतकां महाग फळ द्धवकत घ्यायची इच्छा
नव्हती. परिक्रमेला आलो आहोत, द्धपकद्धनकला नाही — हा द्धवचाि
कुठे तिी मनात कायम होता. पण तिीही मनात द्धवचाि आलाच — की
आपण परिक्रमा सपां वनू पित िाईपयिंत
द्राषिताांचा मोसम सांपलेला असणाि —
या वषी काही आपल्याला द्राषितां
द्धमळणाि नाहीत. त्या द्धदवशीचा
म्ु काम सोहागपिू ला बावेीवाला
मद्धां दिमध्ये होता. गाव ताल्ु याचां —
म्हणिे परिक्रमेच्या िाषेत मोठांच. मद्धां दि
छान होतां — आम्ही चौघेपाच िण
पाचलाच पोहोचलो होतो. आसन वगैिे लावनू टेकून द्धवश्रातां ी घेत होतो
तोच द्धतथले महतां आले आद्धण आमच्या हातात एक िसिशीत द्राषिताांचा
घे ठे वत मिाठीत — म्हणाले “ही खास तमु च्यासाठी — घ्या खाऊन”.
आता हा योगायोग का आणखी काही?
अनिु व ति बिे च आहेत. परिक्रमेच्या शेवटच्या आठवे्यात दििोि काही
ना काही गोे पानात येत होतां. “मैया आपले फािच लाे किते आहे”
असांही आमचां बोलणां झालां होत.ां एका दपु ािी मेांु ी गावात आलो. चौकशी
के ली ति समिलां की गावातल्या मातामद्धां दिात सेवा द्धमळते. द्धतथे गेल्यावि
एका दक
ु ानदािाने आम्हा चौघाांची व्यवस्था किण्याची िबाबदािी घेतली
आद्धण िेवण तयाि होईपयिंत काही फिाळ आणनू ठे वला. त्या द्धदवशीच्या
त्या िेवणाने बहाि आणली. इति पदाथािंबिोबि, त्या िेवणात गोे लस्सी,
कािू कतली, द्धिलबी आद्धण गािि हलवा होता. त्या दक
ु ानदािाच्या
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द्धमत्राांनी परिक्रमावासीयाांसाठी आमचीही थोेी सेवा म्हणनू ते पदाथम
पाठवले होते. ििपेट िेऊन द्धनघालो. बोलता बोलता मीनल म्हणाली —
“आि पांच प्वान्नाांचा बेत झाला”. ति त्यावि मी म्हणालो “छे ! चािच
होती”. त्यानांति एक दहा द्धमद्धनटात मोटािसायकलवरून येणािां एक कुटुांब
आमच्यापढु े थाबां लां. त्यातला माणसू म्हणाला —“देखा, आपको हमने
पकेही द्धलया!”. मी हसनू म्हटलां —“हमे याद नहीं आपसे द्धमले हुए,
लेद्धकन आप कहते हो, तो सचही होगा!”. त्यानेही हसत साांद्धगतलां —
“तीन द्धदन पहले, आप हमािे गावसे गिु ि िहे थे, औि हमने आपको
िेां ािे पे बल
ु ाया था. मगि आप नहीं आये. अब आपको पके द्धलया”.
आता िेां ािा या प्रकािापासनू आम्ही ििा घाबरूनच दिू पळायचो. तेव्हा
तो साांगतोय ते खिांच असणाि. मग तो पढु े म्हणाला —“हम ओकां ािे श्वि गये
थे दशमन किने. उसका प्रशाद द्धलद्धिए!”. त्याच्या बायकोने आमच्या
हातावि मठू मठू गोे बदांु ी ठे वली आद्धण ते कुटुांब आम्हाला “नममदऽे हि”
कित द्धनघनू गेलां. बोलल्यानांति दहा द्धमद्धनटात पाचवां प्वान्न आमच्या
हातावि होतां. याची कशी सांगती लावायची?
सवमसाधािणपणे पायी परिक्रमा किणाऱ्या सगळ्या परिक्रमावासीयाांना
येणािा एक सख
ु द अनिु व आम्हालाही बऱ्याच वेळा आला. चालताना
अचानक लषितात यायचां की आमच्याबिोबि एखादा कुत्रा चालतो आहे.
म्हणिे अगदी बिोबि नाही - पण आगेमागे. शाांतपणे, कसलीही अपेषिता न
ठे वता. एखादा अनोळखी परिक्रमावासी बिोबि असावा तसा. आम्ही कुठे
चहाला थाांबलो की हा िें गाळणाि. आम्ही पाय उचलले की पित आमच्या
बिोबि.
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परिक्रमेत अश्या कुत्र्याांना 'िैिवबाबा' म्हणतात. हे िैिवबाबा िसे अचानक
लषितात येतात तसेच, कधीतिी
लषित नसताना अचानक गायबही
होतात. ही कुत्री पढु े काय
कितात? पित आपल्या गावाला
िातात का अिनू एखादी सोबत
शोधत
कुण्या
दसु ऱ्या
परिक्रमावसद्धसयाबिोबि िातात माद्धहती नाही. परिक्रमेत बऱ्याच
वेळेला मी आद्धण मीनल दोघेच
अस.ू द्धकत्येक द्धकलोमीटि पढु े
मागे कोणी नसे. अश्यावेळी बहुधा
िैिवबाबा बिोबि असायचे. िाताना एखादां गाव लागलां की त्या गावातली
कुत्री मग या 'उपऱ्या' िैिवबाबाांच्या मागे लागायची. कधी शेपटू पायात
ठे वनू ति कधी दात द्धवचकत हे िैिवबाबासि
ु ा त्या कुत्र्याांचा सामना
किायचे. कधी ओढा, छोटी नदी लागली ति त्या पाण्यातनू वाट काढत
सोबत किायचे.
परिक्रमावासीयाांचा असा समि की स्वतः मैयाच या िैिवबाबाांच्या रूपाने
परिक्रमावासीयाांबिोबि चालत असते. त्याांना थोेावेळ साथ देते. 'तम्ु ही
एकटे नाही, मी तमु च्या बिोबि आहे' असा द्धदलासा देत असते!
परिक्रमेत मला एकदोनदा पोट खिाब होणे, िल
ु ाब असा त्रास झाला.
त्यातल्या एका वेळेला चाांगलाच झटका बसला. इतका, की आमच्या
चालण्याच्या गतीवि पिीणाम झाला. परिक्रमेत वापिली िाणािी सगळी
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औषधां वापरून झाली. पण काही परिणाम द्धदसेना. द्धकांवा कदाद्धचत
औषधाचा परिणाम व्हायला लागणािा वेळ लागत असेल. पण मी ििा
द्धनिाशच झालो होतो. आता चालायचे सोेून, गाेीत बसनू उिलेली
परिक्रमा पणू म किावी लागणाि का काय असेही वाटून गेले. सांपणू पम णे
चालत परिक्रमा किायची असा सक
ां ल्प के ला होता. तो मोेावा लागणाि
असां वाटू लागलां. पण मग दसु ऱ्या द्धदवशी ििा बिां वाटायला लागलां.
झपाट्याने पवु व्रम त झालो. चालायला िनु ा वेग आला.
मला वाटतां १५ फे बृवािीला गिानन महािािाांचा प्रकट द्धदन होता. चौदा
तािखेला मीनलने मला दक
ु ानातनू िवा, साखि घ्यायला साद्धां गतल.ां
कशासाठी ते मला कळेना. हळूहळू
त्यामागची कथा बाहेि आली. मला
बिां वाटावां म्हणनू मीनलने मैयाची
प्राथमना के ली होती. मला बिां वाटलां
ति प्रकटद्धदनाला ती द्धशऱ्याचा नैवद्े
दाखवणाि होती. तो द्धशिा ती स्वतः
किणाि होती!! परिक्रमेत असा
सक
ां ल्प द्धतने के लाच कसा याव न
आमचां वािलां — पण ती वेगळीच
कथा आहे. ति द्धतला साखि, िवा
द्धमळाला पण तपू काही द्धमळालां नाही. दपु ािी अेीच तीनच्या समु ािास
एका धाब्यावि चहा प्यायला थाांबलो. धाबेवाल्याने दोन वषािंपवू ी परिक्रमा
के ली होती. त्याने िाहून िायचा खपू आग्रह के ला. पण दपु ािी अेीचलाच
थाांबायची माझी तयािी नव्हती; ति धाब्यावि द्धशिा किता येईल हा
मीनलचा द्धवचाि. द्धतथे न थाांबता मी द्धतला पढु े नेलां म्हणनु ती द्धचेली.
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त्यावरून अिनू एक खटका! ति, त्या द्धदवशी एका महादेव मद्धां दिात
थाांबायचा द्धवचाि होता. द्धतथे पोहोचल्यावि द्धतथल्या िखवालदािाने
आम्हाला िाहूच द्धदलां नाही. नाही म्हणिे नाहीच म्हणाला! द्धतथनू एखादा
द्धकलोमीटि पढु े अिनू एक कृ ष्णमद्धां दि होतां. द्धतथे पोहोचलो. एव्हाना खपू
थकून गेलो होतो. आता मद्धां दिात िाऊन पाठ टेकायची हाच मनात द्धवचाि.
पण द्धतथेही द्धनिाशाच पदिी पेली. द्धतथला पुिािी िवळच्या गावात काही
लग्नासाठी चालला होता. त्यानेही आम्हाला नाहीच म्हटले! आमच्या
सगळ्या आिमवां, द्धवनवण्याचां ा काही उपयोग झाला नाही. आता थकवा
आद्धण अगां ावि आलेली सांध्याकाळ, दोन्ही समोि द्धदसायला लागले होते.
िाहण्याची काहीतिी व्यवस्था किणे िाग होते. काय किावां असा द्धवचाि
किताना शेिािच्या शेतात एक नवीनच असावां असां घि द्धदसलां. एक प्रयत्न
म्हणनू द्धतथे द्धवचािावां असा द्धवचाि के ला आद्धण घिाकेे गेलो. ति द्धतथे
आमचां फािच उत्साहाने स्वागत झाल.ां
एका शेतकिी कुटुांबाचां ते शेतातलां घि होतां. आिी आिोबा द्धतथे िाहात
होते आद्धण त्याांची मल
ु ां गावात होते. आज्िीनी नक
ु तीच गाेीने परिक्रमा

के ली होती. आम्हाला पाहून त्यानां ा फािच आनदां झाला. आम्हाला सि
ु ा,
द्धकत्येक द्धदवसाांनी, ज्याचां दाि बांद होत होतां अशी खोली झोपायला
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द्धमळाली होती. सगळ्यात महत्वाचां मीनलला द्धशिा किायला तपू द्धमळालां.
गॅस, िाांेी द्धमळाली. द्धतचा सांकल्प अगदी द्धतच्या मनासािखा पणू म झाला.
आता द्धवचाि के ला ति वाटतां — त्या ढाबेवाल्याकेे न थाबां ण्याचा माझा
द्धनणमय, दोन मद्धां दिात िागा न द्धमळणे — आद्धण म्हणनू आम्ही त्या
शेतातल्या पण ससु ज्ि घिात द्धवचािणा किणे — हे सगळां, कुठलीतिी
शक्ती आमच्या नकळत घेवनू आणत होती. हे काहीतिी योगायोगाच्या
पलीकेील होतां. आम्ही मात्र, ढाब्यावरून पढु े द्धनघालो म्हणनू िाांेलो,
मद्धां दिात िाहू द्धदलां नाही म्हणनू त्या िखवालदािाच्या नावाने खेे फोेले.
मात्र हे सगळां किताना या सगळ्याच्या शेवटी काही छान, काही योग्य असां
घेणाि आहे याची अद्धिबात िाणीव आम्हाला नव्हती!
एकदा काही झालां, दोनदा काही झालां ति योगायोग म्हणनू सोेता येतां.
एका मागोमाग एक असेच अनिु व येत गेलां ति काय म्हणावां? याचां
स्पष्टीकिण कसां द्ायच?ां परिक्रमा मागामवि काहीतिी अनाद्धमक, अगम्य,
अनाकलनीय शक्ती आहे हेच खिां !
—o—o—o—

“आप कौन िात हो?”— परिक्रमेत पद्धहल्यादां ा हा प्रश्न अगां ावि आला
तेव्हा ििा बावचळूनच गेलो होतो. माझ्यासािख्या शहिी माणसाला हा
प्रश्न नेहमे ीच गैिलागू वाटत आला आहे. एकद्धवसाव्या शतकात िात,
पोटिात, धमम — या सगळ्याला शन्ू य द्धकांमत आहे अशीच घिची,
शाळेतली द्धशकवण. त्यातनू परिक्रमावासीयाांचा धमम आद्धण िातही एकच.
परिक्रमावासी ही. पण गमां त म्हणिे हा प्रश्न पद्धहल्यादां ा एका
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परिक्रमावासीयाकेूनच आला. तेव्हा ििा बचु कळ्यातच पेलो. पण
टाळणे श्य नव्हते. सांध्याकाळच्या वेळी एका धममशाळेत आसन लावले
होते. द्धवश्रातां ी घेत होतो. द्धदवसिि चालनू दख
ु णािे पाय चेपत बसलो होतो
आद्धण हे महािाि आपले आसन हातात घेऊन मला द्धवचाित होते —
“कौन िात?”. “ब्राह्मण. सॉिी, बम्मन” मी ििा नाईलािानेच उत्ति द्धदले.
त्याबिोबि हसत त्याने आपले आसन माझ्या शेिािी लावले आद्धण थोे्या
वेळाने, द्धस्थिस्थावि झाल्यावि मला हळू आवािात म्हणाला —“सब
िात के लोग िाते हैं परिकम्मा किने. सावधाद्धनके द्धलये पछ
ु लेना बेहत्ते ि
होता हैं”. मग मीही त्याला द्धवचािले —“आप कौन िात हैं?”. “हमिी
पांेत हैं” त्याने ििा नाक वि कितच उत्ति द्धदलां.
कौन िात — या प्रश्नाची ती पद्धहली सलामी होती आद्धण मग काही
द्धदवसाांनी तो अगां वळणी पेून गेला. कुठे चहा प्यायला थाांबलो असताना,
कधी म्ु कामावि, कधी कोणी घिी िेवायला घेऊन गेलां असताना —
अचानक हा प्रश्न समोि यायचा.
बऱ्याच वेळेला लोक नाव
द्धवचािायचे. त्यामागचा हेतू
आेनावाव न िात शोधणे हा
असायचा. बहुताांश लोकाांची
आेनावां
ही
िातदशमक,
व्यवसायदशमक असतात. तोच द्धनयम
ते आम्हाला लावनू आमची िात
समिनू घेण्याचा त्याचां ा प्रयत्न
असायचा. हे िात प्रकिण फािच
केक आहे हे आम्हाला दोनतीन
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प्रसगां ातनू लषितात आलां. एका िात्री एकाकेे थाांबलो होतो. आश्रम नव्हता,
त्याचां घि होतां. त्याचा व्यवसाय पाणीपिु ी द्धवकण्याचा होता. आम्ही गेलो
तेव्हा सांध्याकाळसाठी पाणीपुिीची गाेी ‘तयाि’ किण्यात सगळां कुटूांब
व्यस्त होतां. आम्हाला त्याच्या िावियीने त्या सांध्याकाळी मनसोक्त
पाणीपिु ी खाऊ घातली. घिधनी िात्री उद्धशिा पित आला आद्धण
आमच्याशी गप्पा माित असताना आमच्या बिोबि असणाऱ्या एकाने —
तोही असाच माझ्यासािखाच शहिी, पाांढिपेशा, बद्धु िवादी, िातपात न
मानणािा — द्धवचािले —“आप फुल्के के साथ साथ समोसा या िािीवेा
्यों नहीं बेचते?”— त्यावि त्याचां उत्ति ध्का दायक होतां. तो म्हणाला
—“अगि ऐसा द्धकया तो ये फुल्के िी नहीं बेच पाऊांगा. इस गावां में हमािी
िात के लोग द्धसफम फुल्के बेच पाते हैं”. त्यावेळी माझ्या लषितात आलां की
त्याचां घि गावापासनू अधाम द्धकलोमीटि दिू का होतां ते. िाद्धतव्यवस्थेतल्या
शद्रू म्हणवल्या िाणाऱ्या कुठल्या तिी िातीतला तो होता. आद्धण आम्ही
“बम्मन” असनू ही त्याच्याकेे िाद्धहल्याचा त्याला आनांद होता. पायी
परिक्रमा किणाऱ्याांमध्ये मध्य प्रदेशातले िद्धहवासी कमीच असतात — पण
त्यातलेही याच्याकेे म्ु काम किणािे अत्यांत कमी — कािण याची िात!
स्वतःच्या पोटाला द्धचमटा काढून परिक्रमावासीयाांना िेऊ खाऊ घालणािा
हा पाणीपिु ीवाला — आमच्या सािख्या
पिदेशी परिक्रमावासीयाांवि खषु होता
कािण आम्ही त्याच्या िातीकेे दल
ु मषित
कित होतो.
मनीष पटेल — एक अठिा एकोणीसचा
तितिीत पोिगा. गावातनू िाणाऱ्या
प्रत्येक परिक्रमावासीयाांची काहीतिी
- 68 -

सेवा आपल्या हातनू घेावी अशी त्याची इच्छा आद्धण प्रयत्न. पण त्याचां
दःु ख — त्याला पढु े िाऊन िागवत कथा साांगणािा व्हायचा होतां आद्धण
त्यात त्याची िात आेवी येत होती! एका आश्रमात सांध्याकाळी ए्सट्रा
‘कांबल’ आहे का द्धवचािल्यावि, “कौन िात हो” हा प्रश्न आला आद्धण
एका सह—परिक्रमावासी )शहिी, उच्च द्धशद्धषितत( मातािामचां ेोकां द्धफिल.ां
त्याांनी त्या महतां ाला फै लावि घेतलां. “अगि हम बम्मन नहीं होते तो ्या
कम्बल नहीं द्धमलती? ठांेसे मि िाते?”
परिक्रमेत हा प्रश्न कुठूनही येतो. एका
आश्रमात महतां ाच
ां ा पतु ण्या — सात
आठ वषािंचा असेल — त्यालाही हा
प्रश्न पेला होता! अथामत आपले काका
सगळ्याांना द्धवचाितात तेव्हा त्यात काही
गैि असेल असां त्याला वाटलांच नसणाि.
नतां ि होशगां ाबादनांतिच्या म्ु कामावि
द्धतथले एक सधन व्यापािी त्याांच्या
बायकोबिोबि आमच्यासाठी िात्रीचां िेवण घेऊन आले होते. साग्रसांगीत
बेत होता. घिचां िेवण — सिु े खच चव होती. त्यानां ी आणलेली
साबदु ाण्याची खीि ति फािच छान होती. असांच बोलता बोलता “कौन
िात” प्रश्न अचानक समोि आला आद्धण खीि एकदम अगोे
झाल्यासािखी वाटली. पण मग तीन द्धदवसाांनी असांच एक दसु िां कुटुांब
िेवण घेऊन आलां आद्धण त्या माउलीने सि
ु ा हाच प्रश्न अगदी सहिी
द्धवचािला. तोपयिंत आद्धम्हही द्धनढामवलो होतो. त्यानां ी आणलेल्या द्धशऱ्याची
गोेी काही कमी झाली नाही.
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िातीपातीचे द्धनयम इतके केक आद्धण कठोि आहेत की ििा िीतीच
वाटावी. परिक्रमेचा गणवेश नसेल ति त्यातले बािकावे समिनू घेण्यात
आयष्ु य िायचां. गावात िाहायचां असेल ति िातीचे द्धनयम द्धकांबहुना बांधनां
पाळायची; त्यातनू बाहेि पेण्याचा प्रेिण म्हणिे गावचा िोष सहन
किण्याची तयािी ठे वायची. मग द्धशषितणाने गावाबाहेि पेण्याची सधां ी
द्धमळाली की इथले त ण पळालेच — का दोष द्ायचा त्याांना? आद्धण
शहिात एखाद्ा आिषितण सांदिामतल्या आदां ोलनात हे त ण द्धदसले ति काय
नवल?
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परिक्रमेला सु वात किण्याआधी सवमसाधािणपणे कुणीही नवख्या
माणसाने किावां तसां मीही Facebook, WhatsApp वगैिे काही माद्धहती
द्धमळतेय का याचा तपास चालू के ला होता. परिक्रमेची तयािी कशी
किावी, काय गोष्टी बिोबि असाव्या, काय नसाव्या; वेगवेगळे पिू ाद्धवधी,
स्तोत्रां बिीच माद्धहती द्धमळत होती. परिक्रमेच्या मागामबद्दल इतकी माद्धहती
द्धमळाली की त्यामळ
ु े गोंधळच िास्त उेाला! परिक्रमेला एक द्धनद्धश्चत मागम
नाही, हे मात्र प्के लषितात आले. या सगळ्यात िाहण्याच्या िागाांद्धवषयी
फािशी काही माद्धहती नव्हती. म्हणिे वेगवेगळ्या आश्रमाचा उल्लेख
होता. कधी धममशाळेत, मद्धां दिात आद्धण खपू च नशीबवान असाल ति
एखाद्ाच्या घिातही िहायला िागा द्धमळू शकते असे वाचले, ऐकले होते.
पण अगदी खिां साांगायचां ति ही माद्धहती प्रत्यषित अनिु वाला तोंे द्ायला
अत्यांत अपिु ी होती हे परिक्रमेसाठी द्धनघाल्यावि अगदी लगेच लषितात
आले.
ओकां ािे श्विापासनू परिक्रमा उचलायची हे ठिलां होतां — परिक्रमा
सांपल्यावि ओकां ािे श्विाला िल अपमण के ल्याद्धशवाय परिक्रमा पणू म होत
नाही मग द्धतथूनच सु वात करू या असा साधा वेळबचाऊ द्धवचाि त्यामागे
होता. ओकां ािे श्विात दाखल झालो — पण द्धतथे िाहायचे कुठे याची काहीच
कल्पना नसल्याने बऱ्याच द्धठकाणी द्धफिलो. गौमख
ु घाट हा शब्द
कानावरून गेला होता. “आप मिाठी हो, तो अद्धनलदास महािािसे द्धमलो”
असांही कुणी ओकां ािे श्वि बस स्टॅण्ेवि म्हणालां — मग या दोन गोष्टींना घट्ट
धित — गौमख
ु घाट या परिसिात द्धफिलो! बिे च आश्रम पद्धहले — पण
सगळीकेे िाहण्याच्या दृष्टीने नन्नाचा पाढा! मग असच
ां कुणी दाखवलां
म्हणनू गिानन आश्रमात आलो ति एकदम माहेिी आल्यासािखां वाटलां.
मिाठी वाताविण आद्धण त्याहून महत्वाचां म्हणिे काही व्यवद्धस्थत माद्धहती
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देणािे लोक रिसेप्शन ेेस्कवि िेटले! त्याांनी हातात दोन पास ठे वले आद्धण
साांद्धगतले — परिक्रमा हॉल क्रमाांक १ ला आसन लावा !
परिक्रमेत पढु ल्या १०२ िात्री ज्या द्धठकाणी काढल्या त्याची ही नाांदी होती.
प्रशस्त मोठा हॉल — द्धहिव्या िांगाचां मेणकापे घातलेलां — ििपिू द्धदवे,
फॅ न. काही तिु ळक लोकही होते. मग एका रिकाम्या िागेवि आमच्या सॅक
टाकल्या आद्धण आता पढु े काय याची चौकशी चालू के ली. परिक्रमेतला

हा एक फाईव्ह—स्टाि म्हणावा असा आश्रम! म्हणिे — त्याला सहाही
द्धितां ी होत्या— हॉलचा दिवािा छान लागत होता, मोबाईल चािम
किायला व्यवद्धस्थत सोय होती, अघां ोळ किायला गिम पाणी आद्धण सवामत
महत्वाचे — पिु े श्या सख्ां येने सेां ास होते. पित िेवायखायसाठी सिु े ख
वेगळी व्यवस्था होती. इत्या सगळ्या सोयी एकाच आश्रमात नांति फाि
्वद्धचत द्धमळाल्या.
आम्ही खपू वेगवेगळ्या द्धठकाणी िाद्धहलो. िाहावचां लागलां. द्धकांबहुना तो
अनिु व घायचा होताच. तशी मानद्धसक तयािीही के ली होती. पण तयािी
के ली म्हणनू पिीषितेतले प्रश्न माद्धहत नसतात. ते पिीषितेच्या वेळीच समोि
येतात; तसेच काहीसां झालां. आम्ही आश्रमात, देवळात, मद्धां दिात, प्राथद्धमक
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शाळाांमध्ये, ्वद्धचत कुणाच्या घिात, पेवीत, धममशाळाांमध्ये, कधी खपू
गदीत, ति कधी सांबांध िागेत आम्हीच दोघे, असेही िाद्धहलो. ‘आि
िात्रीची िाहण्याची िागा कुठे आद्धण कशी असेल’ हा आम्हाला
सु वातीला दििोि पेलेला प्रश्न! द्धदवसििाच्या बोलण्यात एकदा तिी
ेोकावनू िाणािा. पद्धहल्या एक दोन आठवे्यानतां ि — त्या प्रश्नातला
‘कशी’ हा िाग कधी द्धनसटून गेला हे आम्हाला कळले सुिा नाही. कुठे
िाहायचां हे साधािणपणे माद्धहत असायचां. आधी परिक्रमा के लेले; द्धकांवा
ज्यानां ी ििा िास्तच तयािी के ली होती असां कोणी ना कोणी बिोबि
असायच.ां त्याांना कुठे िाहण्याची सोय आहे — आश्रम आहे, का मद्धां दि
आहे, का धममशाळा आहे — हे माद्धहती असायच.ां तेव्हा म्ु कामाचां गाव
आलां की त्या द्धठकाणाचा पत्ता द्धवचािायला सु वात किायचो. काही
द्धदवसाांनी आम्ही ििा ‘द्धनढामवलो’! मग ‘कुठे ’ हा प्रश्न सि
ु ा मागे पेला.
सध्ां याकाळी पाय थकले की —“इस गावमे परिक्रमावासी कहाां कते हैं”
असा प्रश्न द्धवचाित िागा शोधायला लागलो.
अथामत, कुठे हे माद्धहत असलां तिी ती िागा न्की कशी द्धनघेल याची
कल्पना नसायची. ज्याांना माद्धहत असे ते साांगतीलच असां नसे. एका दृष्टीने
ते चागां लच
ां असे. कािण — प्रचेां थकून म्ु कामावि पोहोचल्यावि
िाहायला िागा आहे यातच आम्ही समाधानी अस.ू म्ु कामाच्या द्धठकाणी
चाि गोष्टी बघायच्या — िागा बांद्धदस्त आहे का, िात्री थेां ी वािण्याची
श्यता द्धकती )त्याप्रमाणे आसन लावायची िागा ठिवायची!(. दसु िी गोष्ट
— अघां ोळीची व्यवस्था. सकाळी चाि वािता उठून, इति परिक्रमावासी
उठण्याच्या आत, अघां ोळ किणे ही मीनलसाठी फाि महत्वाची बाब होती.
अघां ोळीची सोय काय आहे, द्धतथे आेोसा द्धकती, उिेे द्धकती, कपेे
ठे वायला िागा आहे का — हे आदल्या द्धदवशी िात्रीच बघनू ठे वणे
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महत्वाचे असायचे. द्धतसिी बाब — िेवणाची सोय. म्हणिे सदाव्रत आहे,
का ‘बनी बनायी खाना’ द्धमळे ल हे बघावां लागे. त्यावि सांध्याकाळी द्धकती
कष्ट आहेत हे ठिे . सदाव्रत असेल ति दीे तासाांचां खोबिां! त्या दीे
तासातला अधाम तास चल
ू पेटवण्यात आद्धण िाांेी घासण्यात. सगळ्यात
शेवटची गोष्ट समिनू घ्यायची ती म्हणिे सेां ास — द्धकांवा परिक्रमा िाषेत

‘ेौल-ेाल’ची व्यवस्था.
या यादीत ेौल-ेाल सगळ्यात शेवटी पाहून आश्चयम वाटेल. पण परिक्रमा
सिु वात के ल्यावि पद्धहल्या काही द्धदवसातच शहिी मानद्धसकतेला या
बाबतीत इतके ध्के बसतात की या बाबतीत साधी अपेषिता ठे वणे हे सि
ु ा
हास्यास्पद ठिते. द्धिथे सांेासची सोय असते द्धतथे बहुताांश इतकी घाण
असते की “होल व्हावि इि अवसम” ही पित िास्त स्वच्छ वाटू लागते!
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कमीतकमी सांेासापयिंत िाण्यासाठी घाण तिी तुेवावी लागत नाही
आद्धण त्या टीचिि िागेतली घाण सहन किावी लागत नाही. द्धकत्येक
आश्रमात सांेासाची चाांगली सोय असनू ही, ती परिक्रमावासीयाांसाठी
उपलब्ध नाही. ििा खोदनू द्धवचािलां की कळतां,
बहुताांश
परिक्रमावासीयानां ा सेां ास स्वच्छ ठे वावा ही िाणीवच नसते! आता
परिक्रमामागामवि ज्या िाहण्याचा िागा आहेत, द्धतथे बाकी काही गोंधळ
असला तिी पाण्याचा अिाव नाही! तम्ु ही अगदीच गाेीमागामने,
मैयाद्धकनाऱ्यापासनू खपु लाबां नू िात असाल ति गोष्ट वेगळी.
परिक्रमावासीयाांसाठी प्रत्येक आश्रम हा एक द्धदवसाचा म्ु काम असतो.
काहीही गोंधळ किा, द्धतथनू द्धनघालां की, “नममदऽे हि!”. त्या आश्रमाशी
सांबांध सांपला! पण आश्रम चालवणाऱ्याांसाठी हा िोिचा मनस्ताप असतो.
तेंव्हा तेही सोयीस्कि मागम अनसु ितात आद्धण सांेासासािखी महत्वाची
सद्धु वधा परिक्रमावाद्धसयापां ासनू दिू ठे वतात.
आम्हाला परिक्रमेला एकशे तीन द्धदवस लागले. काही द्धठकाणी दोन िात्री
एकाच छपिाखाली काढल्या. तेव्हा साधािणपणे शांिि एक वेगवेगळ्या
द्धठकाणी िाद्धहलो. आता यात सगळ्या प्रकािच्या िागा येतात. काही खपू
छान, ति काही आधी-माद्धहती-असतां-ति-टाळल्या-असत्या अशा! आद्धण
या दोन टोकाांमधल्या बाकीच्या. एक गोष्ट आविनमू साांगावीशी वाटते, या
शिां ि द्धदवसात िात्री ेो्यावि छत नाही असां कधी झालां नाही. अगदी तीन
बािनू ी उघे्या आसऱ्यात झोपलो. पण ेो्यावि छप्पि नेहमे ींच होतां.
फक्त दोनदा सकाळी अघां ोळ न किता म्ु कामावरून द्धनघावां लागलां.
पद्धहल्याांदा — खप्पिमाळहुन. वि ेोंगिमाथ्यावि पाण्याचा छानच तटु वेा
होता. तेव्हा सकाळच्या चहासाठी द्धतथे पाणी होतां यातच समाधान मानत
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द्धतथनू द्धनघालो आद्धण मग ेोंगि उतरून )दहा वेळा पेत!( खाली एका
छोट्या नदीवि अघां ोळ पिू ा के ली होती. दसु ऱ्याांदा — बलबला कांु ेहुन
द्धनघालो तेव्हा. इथे अांघोळीची सोय म्हणिे त्या बेु बुेे येणाऱ्या कांु ेावि
ेुबकी मािायची. ते कांु े इतकां घाण होतां की ेुबकी मािली ति एखाद्ा
चममिोगाने कातेीवि बेु बेु े आले असते. त्या द्धदवशी सकाळी लवकिच
द्धनघालो. पढु े तीन द्धकलोमीटि वि असणाऱ्या तेलवा गावात एका
मद्धां दिाच्या बाहेि पाण्याची टाकी द्धदसली. हात पाय धण्ु यासाठी असावी.
द्धतथे घाईघाईने — कािण पहाटेचा उिेे पेायला सु वात झाली होती —
अघां ोळी उिकल्या होत्या. त्याआधीही, बहुताांश िोिच उघे्याविच
अघां ोळी होत होत्या. पण इतकी िस्त्यावि अघां ोळ किण्याची बहुधा पद्धहली
वेळ होती. आद्धण मीनल आद्धण आमच्याबिोबि त्या

त्यावेळी असलेल्या कद्धवताताई, याांच्यासाठी ती एक अवघेून टाकणािी
वेळ होती.
या मद्धां दिात त्यावेळी काकेआितीसािखां काही चालू होतां! ती आिती
सांपवनू लोकां बाहेि यायच्या आत द्धकमान या दोघींच्या तिी अांघोळी
सांपाव्यात अश्या घाईत आम्ही होतो. आिती सांपवनू लोक बाहेि आले.
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त्याांनी आम्हाला पाद्धहले, ििु बी चौकशी के ली आद्धण द्धनघनू गेल.े
चहासि
ु ा द्धवचािला नाही. गिु िातमध्ये हा असा अनिु व खपू वेळा आला.
हेच गाव मध्य प्रदेशमधलां असतां ति आम्हाला चहासाठी चाि िणाांनी
ओढून नेलां असतां.
लोकाांच्या घिात िाहण्याचा प्रसांग तीन चाि वेळा आला. घिात म्हणिे
पेवीत. परिक्रमावासी साांसारिक कृ त्याांपासनू लाांब, द्धनःसांग! त्याांचा प्रिाव
आपल्या सांसािावि नको म्हणनू त्याांना मख्ु य घिापासनू लाांब — पेवीत
िागा द्ायची. कोेकौतक
ु प्रचांे कितील पण घिात प्रवेश नाही!
पेवीतल्या या िागा प्रशस्त आद्धण हवेशीि असतां — पण थेां ीच्या
द्धदवसात नकोशा वाटणाऱ्या.

यात दोन गोष्टी द्धवद्धचत्र वाटायच्या. एक म्हणिे घिात सांेासाची सोय
असनू परिक्रमावासीयासां ाठी ते उपलब्ध नसायचे. अथामत ते समिू शकतो.
बहुतेक परिक्रमावासी त्या लायकीचे नसतात. पण दसु िी तेवढीच द्धवद्धचत्र!
या घिातल्या सनु ेने िात्री आम्हाला प्यायला पाणी आणनू द्धदले आद्धण मग
मीनलला साांद्धगतले — “अगि िातमें पेशाबके द्धलया िाना हो तो आप यहीं
कम्पाऊांेमें िा सकती हो, बाहि िानेकी ि िी नहीं !” अांगण मोठां होतां
पण म्हणनू ही पिवानगी? दसु ऱ्या एका घिात चहासाठी थाबां लो होतो.
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द्धनघताना मीनलने त्या बाईला द्धवचािले की बाथरूम आहे का? त्या घिची
बाई द्धतला मागच्या बािल
ू ा घेऊन गेली. अगां णाकेे हात दाखवत म्हणाली
— “कहींपेिी िाओ — हमिी यहीं िाते हैं!”. गमतीची गोष्ट म्हणिे त्या
घिात सांेास होता. फक्त तो या कामासाठी उपलब्ध नव्हता —
आम्हालाच नाही — ति कुणालाच!
तसां पाद्धहलां ति सवमसाधािण परिक्रमावासी िाहण्याच्या िागेकेून फाि
काही मागत नाही. सांध्याकाळी सहा वािेपयिंत म्ु कामी पोहोचायचे आद्धण
मग दसु ऱ्या द्धदवशी सकाळी सहा वािता द्धनघायचां — म्हणिे उण्यापऱ्ु या
बािा तासाच
ां ा प्रश्न. त्यातही आठ नऊ तास झोपेत िाणाि. तेव्हा काही
छोट्या गैिसोयी, अेचणी सहन किायला एकच उपाय असे. “्या फकम
पेता हैं, द्धसफम आठ घटां ोका सवाल हैं” असां म्हणायचां आद्धण च्क
ेोळेझाक किायची.
तिीही काही प्राथद्धमक अपेषिता
असायच्या. द्धपण्याचां पाणी असाव,ां
प्रातद्धवधम ीसाठी काही सोय असावी,
अघां ोळीची — कमीतकमी बायकाांना
अघां ोळीसाठी आेोसा असावा —
इत्यादी. या शेवटच्या दोन बाबतीत
बहुतेक आश्रम उदासीन द्धदसले.
बायकाांनी परिक्रमेत पु षाांचेच द्धनयम पाळावे द्धकांवा “त्याांचां त्याांनी बघनू
घ्याव,ां आम्हाला माद्धहत नाही”— हा सवमसाधािण अध्याद्धत्मक दृद्धष्टकोनच
द्धदसला! परिक्रमेत आम्हाला कधीच कसलीच िीती वाटली नाही. अगदी
साप—द्धवचां वाची सि
ु ा नाही. मीनल द्धकत्यकवेळा पधां िावीस पु ष
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परिक्रमावासीयाांमध्ये एकटी बाई अशी िाद्धहली आहे. बायकाांना या
बाबतीत ििा काही वावगां असेल ति फाि पटकन िाणीव होते. द्धतने या
बाबतीत कधीच काही म्हटलां नाही. पण तिीसि
ु ा सकाळी चाि वािता
उठून थांेीवािा सहन कित चाि ताांबे कसेबसे अगां ावि घ्यायचे; अिनू
कोणी उठलां नाही आहे ना याची चाहूल घेत कपेे बदलायचे आद्धण
अघां ोळ झाली असां िाहीि किायचां हे फािच त्रासदायक होतां. शािीरिक
त्रासापेषिता मानद्धसक त्रास िास्त होता. परिक्रमेत ज्या कोणी मातािाम
िेटल्या त्या सगळ्याचां ीच कमी अद्धधक हीच तक्राि होती.
परिक्रमेला आलो आहे; तेव्हा हे असांच असणाि याची सपां णू म कल्पना
बहुतेकाांनाच होती त्यामळ
ु े त्याद्धवषयी तक्राि न किता म्ु कामी पोहोचलां
की अघां ोळ आद्धण प्रातद्धवधम ीची काय व्यवस्था आहे हे िाणनू घेऊन,
दसु ऱ्या द्धदवशी सकाळचे प्लॅन किायचे हेच सगळ्यािणी किताना
द्धदसल्या. लोकाांच्या घिात िाहण्याचा प्रसांग तीन चाि वेळा आला. घिात
म्हणिे पेवीत. परिक्रमावासी सासां ारिक कृ त्यापां ासनू लाबां , द्धनःसगां !
त्याांचा प्रिाव आपल्या सांसािावि नको म्हणनू त्याांना मख्ु य घिापासनू लाांब
— पेवीत िागा द्ायची. कोेकौतक
ु प्रचांे कितील पण घिात प्रवेश
नाही! पेवीतल्या या िागा प्रशस्त आद्धण हवेशीि असतां . — थेां ीच्या
द्धदवसात नकोशा वाटणाऱ्या.
आम्ही िाद्धहलेले काही आश्रम लषितात आहेत. मोिट््याचा िक्तिाि
आश्रम — सगळ्यात पद्धहला म्ु काम. आश्रम म्हणण्यापेषिता दसु िां घिच.
आद्धण महत्वाच्या सोयीबिोबि अत्यांत काळिीने सल्ला देणािे नाना, नानी.
. . पद्धहलटकिीण परिक्रमावासीयाांना योग्य सल्ला आद्धण सकाळचा
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बालिोग देऊन पाठवणी किणािा आश्रम. ज्या फाि थोे्या द्धठकाणी
द्धनघताना व्यवद्धस्थत बालिोग द्धमळाला त्यापैकी एक.
त्याच्या पढु च्याच म्ु काम िावेि गावात — एक छोटा आश्रम —
साधािणपणे पन्नासएक िण होतो त्या िात्री द्धतथे. आम्हाला सदु वै ाने
पेवीत िागा द्धमळाली होती पण इति, उद्धशिा आलेले बिे च िण
उघे्याविच झोपले होते. या आश्रमात मीनलला पद्धहल्याांदा पोळ्या
लाटायला बसावां लागलां. दसु िाच द्धदवस असल्याने द्धतनेही उत्साहाने त्या
पोळ्या लाटल्या — पण मग त्यातल्या द्धनम्म्या उिल्यामळ
ु े त्या
आश्रमाच्या महतां ानी त्याचां े तक
ु ेे करून पक्षयासां ाठी टाकून द्धदले तेव्हा
द्धवनाकािण के लेल्या कष्टाांबद्दल आम्हाला दोघाांनाही खपू वाईट वाटले.
पण मग पढु े हे नेहमे ीचेच झाले. तेव्हा —परिक्रमावासीयाांना आद्धण आश्रम

चालवणाऱ्या महतां ाांना मदत किायला हवी हे पटत असनू ही पोळ्या
लाटण्याच्या अश्या कामापासून श्य तो लाांबच िाहावे असे वाटत असे.
वेदा सगां मचा आश्रम म्हणिे ित्रा होती! शिां ि एक लोकां मोठ्ठ्या हॉलमध्ये
आसन लावनू होते. नदी िवळच. त्यामळ
ु े िात्री प्रचांे थांेी. िात्री िेवणाची
घटां ा झाली तेव्हा द्धवश्राांती घेणािे लोक उठून बसले — आद्धण तीच पांगत
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झाली. आमचा अिनू पद्धहलाच आठवेा होता. तेव्हा तो सगळा अनिु व
ििा कठीणच होता! बऱ्याचशा आश्रमाांत कुणाचा पायपोस कुणात नसतो.
आपल्याला त्या आश्रमाचे मख्ु य कोण हेही शेवटपयिंत समित नाही —
त्यातला तो एक आश्रम. द्धतथनू बाहेि पेताना बिां वाटलां — अशी
द्धस्थती!
बाळगावचां ा मौनी बाबा आश्रम हा आम्हाला आवेलेल्या आश्रमातील
एक. थांेी वाऱ्याच्या दृष्टीने काही खास नाही पण नदीकाठचा. स्वच्छ,

आवश्यक सोयी असलेला आद्धण द्धनवाांत. अथामत आम्ही ज्या द्धदवशी द्धतथे
होतो त्या द्धदवशी तो द्धनवातां असेल — पण आम्ही त्या आश्रमाचे द्धनवातां
रूप पद्धहले आद्धण आम्हाला तो आवेून गेला हे खिां. िोईदाां गावातलां
हनमु ान मद्धां दिही असांच आठवतां. मद्धां दिात िाहायचा तो पद्धहला अनिु व
होता. धिणातल्या पाण्यामळ
ु े परिक्रमेचा मागम बदलला होता आद्धण िोईदाां
गाव परिक्रमा मागामवि आलां होतां. गावकिी सेवा किायला द्धमळतेय म्हणनू
खश
ु होते. त्या िात्री मग ििनाचा कायमक्रम िांगला होता.
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या मागम बदलामळ
ु े बेवानी गावाकेे हायवेने िावे लागले. वाटेत
मेां वाेा गावात साधािणपणे चाि वािता होतो. उन्हामळ
ु े थकलो होतो.
एका घिाच्या पायिीवि बसनू पाणी द्धपत होतो. अिां ाद गावाच्या आश्रमात
म्ु काम किावा असा द्धवचाि होता — ते गाव ७—८ द्धकलोमीटि दिू होतां.
आता काय किावां असा द्धवचाि कित होतो तेवढ्यात त्या घिाचे मालक
—
बाबल
काग
—
ु ाल

बाहेि आले. त्यानां ी चौकशी के ली. मग आम्ही त्यानां ा गावात कुठे िाहता
येईल का याची द्धवचािणा के ली. एकातनू दसु िी गोष्ट कित कित त्याांनी
आम्हाला त्याांच्याच घिात िहाणाि का अशी द्धवचािणा के ली आद्धण त्याांचा
द्धवचाि बदलायच्या आत आम्ही मान्य के ली! घिाच्या पेवीत काढलेली
ती पद्धहली वेळ — त्या घिात द्धमळालेल्या आपल
ु कीच्या वागणक
ु ीमळ
ु े,
सिु े ख िेवणामळ
ु े लषितात आहे. आिही अधनू मधनू माझा बाबल
ु ाल याना
फोन असतो. पित िेटण्याची श्यता िवळिवळ नाहीच पण तिीही
खषु ालीची दोन वा्य बोलली िातात.
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शल
ू पाणी िांगलातले दोन तीन आश्रम असेच उल्लेखनीय! िगां ल सु
व्हायच्या आधी द्धहिालाल िावत याच्ां या घिात िात्र काढली. पोहोचलो
तेव्हा अगदी थांेां स्वागत झालां होतां — पण द्धनघताना त्या घिच्या माउलीने
िगां लातल्या िस्त्याांवरून काळिी घेत िा असा कळकळीचा आशीवामद
द्धदला होता. बाबा लखनद्धगिी याांचा आश्रम ति कुठल्या कुठे द्धवद्धचत्र िागी
आहे. िादल गावातला आश्रम न्किद्धसांग नावाचा एक द्धतशीतला
आद्धदवासी चालवतो. आम्ही पोहोचलो तेव्हा तो बेवाद्धनला गेला होता
— शल
ू पाणीचा मागम चाांगला आहे, परिक्रमावासीयाांनी द्धतकेून िायला
काहीच हिकत नाही, मागामवि िाहण्याची सोय आहे — हे द्धतथे थाांबलेल्या
परिक्रमावासीयानां ा सागां ण्यासाठी त गेला होता. आमची सोय गोठ्यात
होती —द्धतथल्या गाई म्हशींना मात्र आमच्यामळ
ु े उघे्यावि िात्र काढावी
लागली.
खप्पिमाळचां घि एक अगां णवाेी चालवणाऱ्या ग्रामसेद्धवके चां होतां. द्धदवसा
अगां णवाेी आद्धण िात्री परिक्रमावासीयाांचां िाहण्याचां द्धठकाण — अशी
व्यवस्था होती. म्हणिे द्धदवसातले सोळा तास ती माउली अेकलेली
होती.
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या दगु मम िागातल्या या आश्रमाांना मबांु ई, पणु ,े दबु ई इथले काही दानवीि
मदत किता आहेत. शल
ू पाणी िगां लातनू िाणािा हा कठीण मागम या
लोकाच्ां या मदतीमळ
ु े श्य झाला आहे.
काांदिोिचा काद्धतमकेय आश्रम. आम्ही िाद्धहलेल्या आश्रमाांपैकी श्रीमतां
आश्रम.
नदीकाठचा,
प्रशस्त
िागेत,

व्यवद्धस्थत सोयींचा आश्रम. इथले महतां सि
ु ा आश्रमासािखेच — प्रशस्त
आद्धण शाांत. या आश्रमात िात्रीचां सिु े ख िेवण आद्धण सकाळी द्धनघताना
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पोहे. बालिोग घेतल्याद्धशवाय िाऊ नका असा प्रेमळ आग्रह त्या महतां ाांनी
िात्री मद्दु ाम येऊन के ला.
उत्ति तटावि अनघोिाचा आश्रम असाच छान — स्वामी अन्वेषानन्द याांनी
चालवलेला या आश्रमाची िागा मोठी मो्याची आहे. नदी तटावरून
येणािा परिक्रमावासी इथे थाांबल्याद्धशवाय सहसा िात नाही.
परिक्रमेत कधीच कुठे कशाचीच िीती वाटत नाही. इत्या उघे्या
िाहण्याच्या िागी म्ु काम के ले — थांेीचा त्रास झाला पण
चोिाद्धचलटाच
ु े दगेखेेी गावातल्या
ां ी िीती कुठे च वाटली नाही. त्यामळ
चांद्रघटां ा माता मद्धां दिातल्या पिु ाऱ्याने िात्री िाताना आम्हाला मद्धां दिाचां
द्धग्रलचां दाि लावनू कुलपू लावायला साांद्धगतलां तेव्हा आश्चयम वाटलां. मद्धां दि
म्हणिे एक प्रशस्त ५० बाय ४० फुटी हॉल होता. एका बािल
ू ा मातेची
मतू ी होती आद्धण त्याच्या समोिच्या बािल
ू ा दाि. हॉलला मोठ्या द्धखे्या
होत्या — पण नेहमे ीप्रमाणेच त्याला काचा नव्हत्या. आश्रम द्धकतीही सधन
असला तिी द्धखे्याांना काचा आद्धण पूणम बांद होणािी दािां म्हणिे पैशाची
उधळपट्टी असां सगळ्याांचां प्रामाद्धणक मत असाव.ां तेव्हा त्या पिु ाऱ्याने
असां का साांद्धगतलां हे समिलां नव्हतां. तोच पढु े म्हणाला —“िात को यहाँ
के लाेके शिाब पीके गेांु ागदी किते हैं. अगि कोई आके अदां ि आनेके
द्धलये बोले; तो उसे हमसे बात किनेके द्धलये बोलना”. आद्धण त्याने
म्हटल्याप्रमाणे — िात्री साेेदहा, अकिाच्या समु ािास तीन चाि मल
ु ाांनी
येऊन गोंधळ घातला. एिवी आम्ही उठून त्याांना आत घेतलां असतां — पण
यावेळी दल
ु मषित के लां. पण गोंधळ फािच वाढला तसा मग एकाने पोद्धलसाांना
फोन के ला. पोलीस आले — त्या पोिाांना त्याांनी हाकललां. कािण नसताां
गोंधळ आद्धण झोपमोे!
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द्धबिौिी गावातली गोष्ट. मी आद्धण मीनल दोघेच िण होतो —
सांध्याकाळची पाच सव्वापाचची वेळ. साधािणपणे थाांबण्याची.
नदीकाठाने चालत नव्हतो तेव्हा आश्रम सापेण्याची श्यता नव्हती तिी
सि
ु ा िस्त्याच्या बािल
ू ा एक छोटासा आश्रम द्धदसला. िोवती सिु े ख
फुलबाग होती. बाहेि “सदाव्रत नममदा कुटीि” अशी पाटी होती. म्हणिे
चल
ू बाईची आिाधना किावी लागणाि होती. पण ते परिक्रमेच्या
उत्तिाधामतले द्धदवस होते — तोपयिंत आम्ही चल
ु ीवि स्वयांपाक किण्याला
घाबिणे बदां के ले होते. द्धशवाय दोघेच होतो — त्यामळ
ु े पटकन द्धखचेी
टाकू असा द्धवचाि कित आत घसु लो.
एकदोनदा के लेल्या “नममदऽे हि” ला आतनू काही प्रद्धतसाद आला नाही.
तेव्हा मीनल हळूच कवाे उघेून आत ेोकावली. आतली व्यवस्था
पाहून तो आश्रम असणाि, द्धतथे परिक्रमावासी थाांबत असणाि हे उघे होते
पण तिीही कोणी द्धदसत नव्हते. बिां आश्रम नीटनेटका, स्वच्छ होता. काय
किावां या द्धवचािात असताना िवळच्या एका घिातनू लहान मल
ु ाच
ां ी एक
फौि धावत येताना द्धदसली. एका आठ दहा वषामच्या चणु चणु ीत पोिाने
द्धवचािले –
“परिक्रमा कि िहे हो?”
“हा!”
“िातको कना चाहते हो ?”
“हा”ां
“तो को. . . “
“मगि यहाँ कोई नही हैं!”
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“बावािी दसु िे गाांव गये हैं. मगि आप क सकते हो. मेिे पापा आयेंगे
— उनसे बात किलो.”

मग माझाच फोन घेऊन तो आपल्या वद्धेलाांशी बोलला — ते आले;
त्यानां ीही थाबां ण्यासाठी आग्रह के ला. द्धतथले महतां कुठे बाहेि गेले होते —
पण तम्ु ही द्धनधामस्त िहा; आपलाच आश्रम समिा; काय लागेल ते मागनु
घ्या — असाही द्धदलासा द्धदला! मग आमच्या चहाची, िात्रीच्या िेवणाची
िबाबदािी घेतली. सांध्याकाळी उद्धशिा ते महतां आले, मग िात्री उद्धशिा
पयिंत गप्पा झाल्या — एकूणच द्धतथे थाांबल्याचा द्धनणमय बिोबि असल्याचा
आम्हाला आनदां झाला.
परिक्रमा मागामवि दद्धषितण तटापेषिता उत्ति तटावि आश्रम िास्त आहेत.
बहुतेक द्धठकाणी िाहण्याची बेद्धसक सोय, पाण्यासाठी बोअिवेल, बहुतेक
द्धठकाणी द्धविेसाठी िवळच्या इलेकट्रीक खाांबावि हुक टाकलेले. त्यामळ
ु े
ििपिू वीि. नदीच्या िवळ आश्रम असेल ति एखाद्ा पाइपमधनू कायम
वाहणािां पाणी. अथामत सु वाद्धतच्या तीन चाि आठवे्यातच आमची
अपेषिता— ेो्यावि छप्पि आद्धण िवळपास द्धकमानपषिती बोअिवेल,
ईतकी सोपी झाली होती. कािण या पलीकेे िास्त काही गििसि
ु ा नसते
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असां आमच्या लषितात आलां होतां! अथामत सगळ्याच िागा सवम सोयींनी
यक्त
ु नसतात. बहुताांश म्ु कामाच्या द्धठकाणात काही ना काही अेचण
होतीच. प्रातद्धवधम ीची सोय नसणे हे ति फािच कॉमन! सांपणु म बांद्धदस्त खोली
नसणे हे त्यापाठोपाठ.
एकदोन द्धठकाणी सदाव्रत म्हणिे द्धशधा द्धमळाला पण चूल पेटवायला
लाकेां – ती “आप ढुांे लो, कहींसे”. नवख्या द्धठकाणी परिक्रमावासीयाांनी
चोिी करून लाकेां आणावीत असा द्धवचाि होता का काय? बहुतेक
द्धठकाणी चल
ू माांेायची ती उघे्यावि. वाऱ्यात. पायी परिक्रमेच्या
अभ्यासक्रमात “वेगवेगळ्या परिद्धस्थती चल
ू पेटवणे” हा फाि महत्वाचा
टॉद्धपक आहे — आद्धण तो आमच्यासाठी शेवटपयिंत फािच अवघे
िाद्धहला. बऱ्याच वेळेला आम्हाला गावातल्या प्राथद्धमक शाळेत िागा
द्धमळाली. म्हणिे वगामत नव्हे. पेवीत. अश्या द्धठकाणी बहुधा द्धशधा
द्धमळाला. मग शाळेतल्या एखाद्ा कोपऱ्यात चल
ू पेटवनू स्वयांपाक
किायचा आद्धण दसु ऱ्या द्धदवशी इथे शाळा ििणाि आहे याचां िान ठे वत ती
िागा पित स्वच्छ करून ठे वायची. मात्र अशा शाळाांमध्ये अधां ाि नसायचा.
सगळ्याच द्धठकाणी लाईटची व्यवस्था होती.
्वद्धचत कधी गावच्या ग्रामपांचायत कायामलयातही िागा द्धमळाली!
कायामलयाच्या कामकािाच्या फाईल्स कपाटात आिबू ािल
ू ा; वेगवेगळ्या
सिकािी योिनाांची माद्धहती देणािे फलक टाांगलेले; एखादां टेबल, खच्ु याम.
त्या बािल
ू ा करून झोपायला िागा किायची. सकाळी सहाच्या समु ािास,
खोली पवु व्रम त करून ‘नममदऽे हि’ म्हणत पढु च्या गावाला.
ज्या ज्या द्धठकाणी व्यवस्था पाहणािे कुणी असे — आश्रमात, घिात —
द्धतथे हमखास सकाळचा चहा द्धपऊन मगच म्ु काम हलवावा असा आग्रह
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असे. या चहाबिोबि िवळ नेहमे ीच असणाऱ्या द्धबद्धस्कटाांच्या एखाद्ा
पेु ् याचा फिाळ कित चालण्यासाठी एनिी द्धमळवायची असां बहुतेक
सकाळी के लां. पण िि एखाद्ा शाळे त द्धकांवा कायामलयात द्धकांवा अगदी
छोट्या गावातल्या मद्धां दिात म्ु काम असेल ति हा सकाळचा चहा
नशीबात नसे. मग पाणी द्धपऊन चालायला सु वात किायची आद्धण एखादी
चहाची टपिी द्धमळेल द्धकांवा एखाद्ा घिात लवकि िाग अली असेल अशी
अशा किायची. बिां, आपली अघां ोळ झाल्याद्धशवाय चल
ु ीला हात
लावायचा नाही अशी बऱ्याच द्धठकाणी पित. स्वतःच्या सकाळच्या
चहासाठी हा द्धनयम त्याांनी बािल
ू ा ठे वला असला तिी असा द्धबनअघां ोळीने
के लेला चहा परिक्रमावासीयाांना द्ायचा नाही हा त्याहून केक द्धनयम —
परिक्रमावासीयाांची पांचाईतच किणािा.
ति अश्या या िाहण्याच्या िागाांच्या सिु स कहाण्या. फाि महत्वाची गोष्ट
— द्धवशेषतः मिाठी परिक्रमावासीयाांसाठी! िाहण्याची िागा छान —
म्हणिे, सवम सख
ु सोयींनी यक्त
ु नव्हे — ति द्धतथे असलेल्या अेचणींसकट
पटणािी असेल ति उत्तम झोप द्धमळण्याची श्यता िास्त! आद्धण उत्तम
झोप म्हणिे दसु ऱ्या द्धदवशीची प्रसन्न सु वात आद्धण चालायला उत्साह!
पायी परिक्रमावाद्धसयाला याहून दिु े काय हवे!
—o—o—o—
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नममदा परिक्रमा हा काही
कुठल्या सांस्थेने आयोद्धित
के लेला
उपक्रम
नव्हे.
िागोिागी िाहण्यासाठी आश्रम
द्धकांवा धममशाळा आहेत पण
द्धतथे िाद्धहलेच पाद्धहिे द्धकांवा
द्धतथेच िाद्धहला पाद्धहिे असे
काही
न्की
नसते.
ओकां ािे श्विच्या
गिानन
महािािाच्ां या आश्रमात बािा
तािखेला पोहोचलो आद्धण
परिक्रमावासीयाांसाठी असलेल्या हॉल क्र. १ मध्ये दाखल झालो. द्धतथे
आमच्यासािखेच वीसेक िण येऊन िाद्धहले होते. मी माइया उपित
स्विावानसु ाि आद्धण मीनलने द्धतच्या स्विावाद्धव ि; आिबू ािच्ू या
लोकाांशी बोलायला सु वात के ली. एकति फे सबक
ु वि द्धमळालेलां ज्ञान
द्धकती तोकेां होतां हे लषितात यायला सु वात झाली होती तेव्हा आपलां फाि
हसां होऊ नये म्हणनू आपल्या आधी अधाम तास आलेला माणसू शहाणा,
असां समित, आम्ही चौकश्या सु के ल्या.
त्यातनू मग परिक्रमेसांबांधी माद्धहती द्धमळाली आद्धण त्याचबिोबि
आमच्याइतके च बाविलेले इति परिक्रमावासीसि
ु ा! आमचा एकद्धत्रत
अेाणीपणा हा वैयद्धक्तक अेाणीपेषिता कमी असावा, असा समि कित
घेत आम्ही परिक्रमेपवु ीची कन्यापिू ा, मान्धाताची परिक्रमा एकत्र के ली.
या तटु पांज्ु या अनिु वाच्या िोिावि नांति आलेल्या काही लोकाांना
‘मागमदशमन’ सि
ु ा के ल!ां आम्ही दोघे आद्धण इति तीन असा आमचा पाच
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िणाांचा गृप होता. त्यातले एक नाफेे काका आठवतात. उिलेले दोघे िण
बहुधा द्धशरूिचे होते. मीनलला पण्ु याच्या दोघीिणी िेटल्या. प्रपल्ु ला
आद्धण द्धनलाशा. बद्धहणी-बद्धहणी. अशा सात िणाांनी आम्ही परिक्रमा एकत्र
उचलली.

पद्धहला म्ु काम बािा द्धकलोमीटिवि, िक्तिाि आश्रमात. आम्ही द्धतथे
दपु ािी बािाला पोहोचलो, ति इतिाांना यायला चाि साेेचाि वािले.
दसु ऱ्या द्धदवशी मग आमची सगळ्याांशी ताटातटू झाली. द्धशरूिचे काका
पढु े एकदा कुठे बेवाणीच्या अलीकेे िेटले. चािच द्धदवसाच्या
चालण्यात त्याांना समिनू आले होते की हा सांपणू म चालण्याचा प्रकाि
कठीण आहे. त्याांनी द्धतथनू एका परिक्रमेच्या बसचे पैसे ििले आद्धण मग
परिक्रमा पणू म के ली असावी. असावी म्हणण्याचे कािण, नांति त्याच्ां याशी
सांपकम नाही. प्रपल्ु ला आद्धण द्धनलाशासि
ु ा ज्या मागे पेल्या त्या मागेच!
असे खपू अनिु व आले. एखाद्ा म्ु कामाच्या द्धठकाणी कुणाशी ओळख
व्हायची. मग एखाददोन द्धदवस बिोबि चालायचो. मग कोणीतिी मागे
पेायचे आद्धण पित िेट नाही. बऱ्याच वेळा, नवीन िेटलेल्या
परिक्रमावासीयाांकेून ख्याली खश
ु ाली कळत असे. कुठपयिंत आले ते
कळायचे. ्वद्धचत कधी “अिे च्च्या हे मागे िाद्धहले वाटत”ां असां कुणाबद्दल
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म्हणावां आद्धण तो परिक्रमावासी आठवे्या, दोन आठवे्याने एखाद्ा
आश्रमात समोि यावा. द्धकांवा “बहुधा ही मेां ळी खपु पढु े गेली असावीत”
असां वाटावां आद्धण पित गाठ पेावी.
परिक्रमावासीयाांमध्ये, सह-परिक्रमावासीयाबां द्दल एक सक्षू म चिु स, स्पधाम
कुतहू ल असते. हा आपल्यापेषिता िास्त वेगाने चालतो आहे का याची
तपासणी असते. याला काही खास माद्धहती आहे का? उदाहिणाथम एखादा
शॉटमकट, द्धकांवा अन्नषितेत्र द्धकांवा चाांगला आश्रम, वाटेविचां महत्वाचां
देवस्थान — हे चाचपलां िातां. अथामत बहुतेक परिक्रमावासी अशी माद्धहती
आपणहून इतिानां ा देतात. पण अश्या माद्धहतीचा साठा करून इतिानां ा न
देणािे महािागही असतात.
एक मद्धहनािि तम्ु ही चाललात की तम्ु ही ‘मिु लेले’ परिक्रमावासी होता.
परिक्रमेच्या ecosystemचा एक िाग तम्ु ही बनता. आम्हाला द्धकत्येक
असे परिक्रमावासी िेटले की त्याचां ी नावां माद्धहती नव्हती; पण
एकमेकाबद्दल आदि होता. कधी िेट झाली ति मनापासनू “नममदऽे हि”
म्हटले िात होते. एकमेकाांची चौकशी, कधी द्धकिकोळ तब्येतीच्या
तक्रािींबद्दल द्धवचािपसू , त्यावेळी आमच्याबिोबि चालत असणाऱ्याांची
चौकशी, होत असे. पित मग द्धनघताना “नममदऽे हि!”. पित िेट होईलच
याची खात्री नाही. आम्ही परिक्रमेत ििा वेगळेच द्धदसत अस.ू आमच्या
बॅग्ि, ट्रेद्धकांगला शोितील अशा होत्या; लांगु ी न वापिता पायिमा
घालणािा मी आद्धण का कोण िाणे पण ‘द्धबदेसी’ द्धदसणािी मीनल —
यामळ
ु े आम्हाला लषितात ठे वणािे परिक्रमावासी खपू द्धनघाले. “हम उस
गाांवमे ऊस आश्रममे द्धमले थे — िात एकसाथ गिु ािी थी” — अशी
आठवण करून देत. यातलां “िात एकसाथ” चा अथम — आश्रमात वीस
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बावीस परिक्रमावासी होते, आम्ही होतो आद्धण तम्ु हीही होतात —
एवढाच घ्यायचा. एकमेकाांशी बोलणां, ओळख झालीच असेल असां नाही.
परिक्रमेत पद्धहल्या द्धदवशी िेटलेले नाफेेकाका चटका लावनू गेल.े
आम्ही परिक्रमा बिोबि उचलली.
पद्धहल्या म्ु कामाला एकत्र होतो. नांति
काका मागे िाद्धहले — हळूहळू पण
द्धिद्दीने ते येत होते. अधनु मधनू फोन
असायचा. असाच एकदा त्याांचा
WhatsApp मेसेि पाहीला —
“नर्मदऽे हर! बोटित बसण्यापर्वु ी काय
काय करार्वे हे कळर्वार्वे. बिू कसे
न्यार्वेत,सार्ान सॅक र्वगैरे नेताना काही
टर्वशेष सचु ेना असल्यास र्ागमदशमन करार्वे. र्ी यापर्वू ी कधीही बोिीने प्रर्वास
के ला नाही म्हणनू र्ागमदशमन करार्वे हा ३—४ तासाच
ां ा प्रर्वास आहे म्हणनू
ऐकले आहे म्हणनू र्ी टर्वचारतो आहे”. मला वाटतां १४/१५ द्धेसेंबिचा
मेसेि असेल. काकाांनी मधलां काही अतां ि बसने के लां होतां. काकाांना फोन
के ला पण तो उचलला गेला नाही. दोन द्धदवसानां ी समद्रु पाि के ल्यावि
झोपेत ते शाांत झाले होते! मनाला चटका लावनू गेलेला हा एक द्धवयोग!
गठ्ठ्याने चालणािे परिक्रमावासीसि
ु ा िेटले. बहुधा एका गावचे. चाि पाच
िण द्धनघालेले, ्वद्धचत एखाद्ाचा बाहेच्या गावचा ‘पाहुणा’ बिोबि
द्धनघालेला असायचा. ही मेां ळी मात्र न फुटता एकत्रच असायची. त्यात
सगळ्यात हळू चालणािा त्या गठ्ठ्याचा वेग ठिवायचा. परिक्रमेत एक म्हण
आहे — “एक द्धनिांिन. दो सख
ु ी. तीन द्धखटद्धपट, चाि दख
ु ी!”. मद्धतताथम हा
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की द्धितके कमी लोक द्धततकी मतमताांतिां कमी आद्धण म्हणनू द्धततकी
परिक्रमा सख
ु ाची. पण अश्या गृपमध्ये िि एखादी अद्धधकािी व्यक्ती असेल
ति प्रवास सख
ु ाचा होत असे. नाद्धशक द्धिल्यातल्या एका गावचे पाच
आद्धण आिबू ािच्ू या गावातले, या पाचाांपैकी कुणाकुणाचे पाहुणे, द्धमत्र
असे आठ िण द्धनघाले होते त्यातल्या एकाचां ी अकिावी परिक्रमा होती —
ते मख्ु य! त्यामळ
ु े तो ग्रपु बिे च द्धदवस एकत्र द्धटकून होता. पण नांति
त्यातसि
ु ा फूट पेली. काही िणाांना िििि चालायचे होते, ते मग पढु े
द्धनघनू गेल.े

सयू मआखाे्याचे दोन सन्ां यासी — एक हरिद्वािचा ति दसु िा
िािस्थानमधला — आम्हाला असेच वाटेत कुठे तिी िेटले आद्धण मग
िवळ िवळ मद्धहनािि अधनू मधनू िेटतच िाद्धहले. मध्ये त्यानां ी
आमच्यापेषिता वेगळा िस्ता घेतला; त्यामळ
ु े आम्हाला वाटले की ते खपू
पढु े गेले असावेत. मग कुठे तिी िात्री म्ु कामाला पित एकत्र. िवळ िवळ
शेवटपयिंत मग ते बिोबिच होते. सिु वातीला अत्यतां आखेू वाटणािे हे
दोघे, व्यवद्धस्थत सवमसामान्य होते. दोघेही पदवीधि होते. इग्रां िीसि
ु ा येत
असावे. त्यातल्या एकावि पन्नास द्धवद्ाथ्यािंच्या सांस्कृ त पाठशाळेची
- 94 -

िबाबदािी होती. एका टप्प्यात मला बिां नसल्याने आम्ही ििा हळू चालत
होतो.

तेव्हा एक दोन द्धदवसाांनी त्याांचा फोन असायचा. तब्यतीची, प्रगतीची
काळिी असायची. कधी, पढु े िाहण्याची सोय, िेवण्याची सोय कुठे आहे,
याची माद्धहती द्धमळायची. परिक्रमा सांपली. ते त्याांच्या मागामने, आम्ही
आमच्या. आता िेट होईलच असे नाही. पण सिु े ख आठवणी मात्र येत
िाहतील.
महेश बालेकि आद्धण
प्रशाांत अद्धहि — असेच
अिनू दोघेिण. बेवाह
सोेल्यावि आम्हाला
िेटलेले. मग परिक्रमा
सपां ेपयिंत
बिोबि
असलेल.े बालेकिाांची
ही द्धतसिी परिक्रमा
होती. आधीच्या दोन्हीही त्याांनी पायी के लेल्या. िाहण्याची व्यवस्था कुठे
आहे; कुठे एखादां पाहण्यािोगां मद्धां दि आहे, िस्ता कुठून आहे; या बाबतीत
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ििपिू माद्धहती. त्यामळ
ु े बिाच काळ आम्ही एखादी कांे्टेे टूि किावी
अशी परिक्रमा कित होतो! प्रशाांत — िेमतेम द्धतशीतला त ण. बाांद्ाचा
— “चाांद्ापासनू बाांद्ापयिंत” मधलां बाांदा. गोव्याच्या सिहद्दीविचां गाव.
लहान वयात परिक्रमा किायला द्धनघालेला म्हणनू आम्हाला त्याचां
कौतक
ु !
परिक्रमेत सिु वातीचा आठवेा आम्ही बहुधा दोघेच चालत होतो.
बेवाणीला आलो — आद्धण पढु चा िस्ता काय याची चाचपणी चालू
होती. द्धतथनू शल
ू पाणी िगां ल चालू होते. आम्हाला फािशी काही माद्धहती
नव्हती. पण िगां लाचा िस्ता धिायचा आद्धण िी िेटेल ती सोबत
पकेायची असा साधा द्धवचाि होता. बेवाणीला आम्हाला माधव
पैठणकि आद्धण कद्धवता साबळे हे बहीण िाऊ पित िेटले — त्याआधी ते
ओकां ािे श्विला िेटले होते — त्याांनी आमच्या एक द्धदवस आधी परिक्रमा
चालू के ली होती. बोिखेेीला द्धहिालाल िावत याांच्याकेे आम्ही

आठिण त्या िात्री िाहायला होतो. त्यातले आम्ही सातिण पढु े द्धनघालो
आद्धण मग शल
ू पाणी पाि करून गोिा कॉलनीपयिंत एकत्र होतो. द्धतथे
सातपैकी तीनिण मागे थाबां ले — आद्धण आम्ही चौघे पढु े द्धनघालो. या
बहीण िावाबिोबि आम्ही िवळ िवळ मद्धहन्यापेषिता ििा िास्त एकत्र
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प्रवास के ला. दोघेही पेशाने कीतमनकाि. सकाळ सांध्याकाळ सिु े ख
आवािात हरिपाठ म्हणायचे.

हरिपाठ म्हणिे काय हे मला त्याांच्याकेून समिलां. त्याांच्याकेून
उचललेली अिनू एक गोष्ट — बालिोग. परिक्रमेत बालिोग, न्याहािी
फािशी द्धमळत नाही. आम्ही सु वातीला द्धबद्धस्कटां खाऊन िक
ू
िागवायचो. पण पैठणकि, साबळेंबिोबि चालताना ते द्धििवलेले मगू
खाताना द्धदसले. मग आम्हीही दििोि दाणे,मगू ,हिििा ेाळ द्धिित
ठे वायला लागलो. या दोघाांनाही चल
ू पेटवणे हा सोप्पा खेळ वाटायचा.
आद्धण आमच्यासाठी ते एक द्धदव्य असायचां. चल
ू पेटवण्याचे तांत्र आद्धण
मत्रां — मी त्याच्ां याकेून द्धशकलो.
उदय आद्धण उमी द्धनवगी — परिक्रमेच्या शेवटच्या टप्प्यातले आमचे
सोबती. आता द्धमत्र! आमच्यापेषिता दोन तीन वषािंनी मोठे — सािखीच
सामाद्धिक, आद्धथमक बॅकग्राऊांे. स्वच्छता, काय योग्य, काय अयोग्य
याबद्दलची िळ
म ! बऱ्याच
ु णािी मतां. आमच्याइतके च )अ(धाद्धमक
गोष्टीबद्दल मतां िळ
ु त गेली. कद्धवताताईनां ांति मीनलला पित एक मैत्रीण
द्धमळाली. एकमेकींबिोबि गप्पा मािण्यात दोघींनाही हळू चालायला
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कािण द्धमळाल!ां उदयकेे परिक्रमा मागामविती सेवा देणाऱ्याांची मोठ्ठी यादी
होती. त्यामळ
ु े पित शेवटचे तीन एक आठवेे — गाे्याबिोबि नळ्याची
— या न्यायाने आमची चांगळ झाली. त्याांचे आिाि आणखी एका
गोष्टीसाठी. काही कामामळ
ु े उमीला ओकां ािे श्विला २४ तािखेपयिंत
पोहोचायचेच होते. चालण्याचा त्याांचा प्लॅन त्या िोखाने होता आद्धण त्याांना
साथ म्हणनू आमचा पण! त्यामळ
ु े आम्हीसि
ु ा २४ फे ब्रवु ािीला
ओकािे श्विला पोहोचलो. द्धनवगी बिोबि नसते ति तीन चाि द्धदवस
आम्हाला न्कीच िास्त लागलेअसते. अगदी खिां साांगायचां ति
अमिकांटक सोेल्यानांति एक प्रकािचा कांटाळा आला होता. चालण्याची
सवय होऊन गेली होती — त्यामळ
ु े चालण्याचे काही वाटत नव्हते; पण हा
िस्ता आता सांपावा असे मात्र वाटू लागले होते. आद्धण या काळात
आम्हाला हे समद्धवचािी िोेपां िेटलां — आमचा प्रवास सख
ु कि के ला;
ही बहुधा मैयाचीच कृ पा.
के दाि गोगटे — याचाही उल्लेख किावा लागेल. पण्ु यात adventure
tourismचा व्यवसाय असणािा के दाि. मला इद्धां न्िनीयरिांग कॉलेिमध्ये
तीन वषे द्धसद्धनयि असलेले बिे च िण याचेही द्धमत्र! अथामत हे मला बोलता
- 98 -

बोलता कळले — आमची आधीची ओळख नव्हती. एक प्रसन्न
व्यक्तीमत्व — ज्याच्याशी बोलल्यावि शाांत वाटायचां! आद्धण गांमत म्हणिे
आम्ही कधीही एक पणू म द्धदवस सि
ु ा बिोबि चाललो नस.ू पण काही
माणसां थोे्या ओळखताही आवेून िातात — त्यापैकी हा एक!!
आम्ही कधीच बिोबि चालतो नाही पण तिीही खपू छान ओळखीचां
झालेलां आणखीन एक िोेपां - देवद्रें आद्धण इद्रां ाणी साहू. मळ
ू चां मध्य
प्रदेशातील, आता अमेरिके त स्थाद्धयक झालेलां. त्याांच्या मिाठी द्धमत्राांकेून
परिक्रमेबद्दल ऐकून, प्रेिणा घेऊन परिक्रमेला द्धनघालेलां. हे त्याांचां दसु िां वषम
होत.ां गेल्या वषी द्धमळालेल्या सट्टु ीत बिीचशी परिक्रमा पणू म के ली,

मग या वषी द्धमळालेल्या सट्टु ीत उिलेली सांपवत होते. िाितातच िाहणाऱ्या
आमच्यासािख्याना परिक्रमा कठीण होती, या दोघानां ा ती आणखीनच
खेति वाटली असेल यात शांका नाही.
परिक्रमा हा एक पणू म अनिु व आहे. सगळ्याच बाबतीत — िेवणखाण,
िाहणे, चालणे, िस्ते, महतां , आश्रम, द्धतथली व्यवस्था, तीथमस्थानां —
सवमप्रकािचे अनिु व येतात. मग परिक्रमावासीयाबां द्दलच का अपवाद
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असावा. काही िणाांचे नकोसे वाटणािे अनिु वसि
ु ा आले. ही व्यक्ती
आता िििि चालनू खपू पुढे िाईल द्धकांवा हळू चालनू आपल्या मागे
िाहील ति बिां असां वाटावां असेसि
ु ा काही िण िेटले. सगळ्याांशी द्धमळून
द्धमसळून घ्यायचे, कुठल्याही अनिु वाला नममदऽे हि” म्हणत द्धवसरून
िायचे — हे या व्यक्तींच्या बाबतीत श्य झाले नाही. मग अशाना केक
शब्दात काही सनु ावावे लागले — काहींना एकदा साांद्धगतल्यावि कळले
— ति ्वद्धचत केकपणा पित आवािात आणावा लागला. पण असे
अनिु व कमी. द्धवसरून िाण्यािोगे. आद्धण द्धलद्धहण्याच्या न्कीच न
लायकीचे!
परिक्रमा हा सांन्याश्याचा वसा. 'काही मागू नका' हा मत्रां . पण वि
म्हटल्याप्रमाणे एका सांकल्प पिू ने े काही माणसू सांपणू म बदलत नाही.
परिक्रमावासीयाांनी परिद्धस्थतीचां िान ठे वावां ही एक साधी अपेषिता असते.
तेव्हा एखाद्ा म्ु कामाच्या द्धठकाणी, द्धवशेषतः घिात म्ु काम असेल तेव्हा
कोणी िास्त आग्रहीपणा किायला लागला की वाईट वाटायचां! समोि
आलेलां अन्न द्धिषिता समिनू स्वीकाि किावां अशी एक साधी इच्छा असते.
त्यात मग चक
ु ू न लसणू , काांदा असेल ति 'नममदऽे हि' म्हणायचे आद्धण
स्वीकाि किायचा. हा आमचा द्धनयम होता. पण त्यावरून सेवा देणाऱ्यावां ि
आद्धण त्याांच्या पात्रतेबद्दल ताशेिे ओढणािे परिक्रमावासी बद्धघतले आहेत.
बहुधा साधमू ेां ळी. 'आम्हाला िात नको, िोटीच हवी' हा एक असाच
आग्रह. कािण िास्त. पण कधी काय व्हायचां एखाद्ा आश्रमात िात्री
अपेषितेपेषिता िास्त गदी व्हायची. मग द्धखचेी हा प्रकाि सोपा असायचा.
अश्यावेळी 'िोटी असेल ति िेवण. नाहीति नममदऽे हि' अशी धमकी त्या
सेवक
े ऱ्याला धममसांकटात पाेायची.
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एखादा चहावाला आिमवाने बोलावनू चहा पाित असेल ति एक चहा
द्धपणे योग्य. तो त्या चहावाल्याचा सन्मान असतो. पण अशावेळी दोन, तीन
कप चहा मागनू घेणािे , द्धबद्धस्कटाचे पेु े पैसे न देता उचलणािे परिक्रमावासी
पद्धहले की िाग यायचा; आद्धण तो िि मिाठी असेल ति द्धतेीक यायची.
परिक्रमेच्या वेषात असाल ति मागामविचे बहुतेक दक
ु ानदाि छोट्या छोट्या
गोष्टींचे पैसे घेत नाहीत हे खिां आहे, पण त्याला ह्क समिनू त्याचा
गैिफायदा घेणािे पाद्धहले आद्धण एकदोनदा शाद्धब्दक झकाझकीपण के ली.
आपल्या हाविट वागण्यामळ
ु े , मागाहून येणाऱ्या परिक्रमावासीयाच
ां े आपण
नक
ु सान कित आहोत हे याांच्या लषितातच यायचे नाही. परिक्रमेत हे का
आलेत याबद्दल अचबां ा वाटायचा. मिाठी परिक्रमावासीयाबां द्दल
सवमसाधािणपणे मत चाांगलां आहे. त्याला ध्का पोहोचवायचां काम हे
लोक व्यवद्धस्थत कित असतात. झाेाच्या ज्या फाांदीवि बसलो आहोत
तीच तोेायचे हे अवसानघातकी उद्ोग!
परिक्रमेने आमचे अनिु वद्धवश्व समृि के लां. पण अनिु व हा दोन व्यक्तींच्या
सांवादातनू तयाि होतो. परिक्रमेत िेटणािी दोन प्रकािची माणसे — एक
परिक्रमावासी आद्धण दसु िे त्याांना सेवा देणािे — मागामविचे इति. या
दोघानां ीही यात िििरून मदत के ली आहे.
—o—o—o—

- 101 -

तम्ु ही परिक्रमा का कित आहात — हा आम्हाला नेहमे ी द्धवचािला गेलेला
प्रश्न. वागायबोलायला ति सद्धु शद्धषितत द्धदसता आहात मग तुम्ही परिक्रमेत
कसे असा त्याचा सिू असे. प्रश्न सु वातीला ििी थोेा औित्यामचा वाटला
तिी एकांदिीत परिक्रमावासी बघता आम्ही त्यात वेगळे , उठून द्धदसत होतो
हे लषितात आले आद्धण या प्रश्नामागे एक स्वािाद्धवक कुतहू ल असण्याची
श्यता आम्ही मान्य के ली. मग या प्रश्नाला आम्ही द्धतत्याच सत्यतेने —
“आम्हाला माद्धहत नाही” हे खिां उत्ति देऊ लागलो. लोकाांचा त्यावि फाि
कधी द्धवश्वास बसला नाही हा िाग अलद्धहदा! पण या प्रश्नाला उत्ति
द्धदल्यानांति, ते सभ्यपणाचे द्धदसेल असे वाटून आम्हीही त्याांना त्याांचां कािण
द्धवचािायचो. बहुताश
ां उत्तिां थातिु मातिु च असायची. ्वद्धचत कधी कुणी
नवस फे ेायला द्धकांवा काही मागणे मनात धरून परिक्रमा किताना द्धदसत.
या सांिाषणातनू ्वद्धचत कधी एखादी ध्कादायक गोष्ट बाहेि येई आद्धण
मन अतां मख
मु होऊन िाई. मध्य प्रदेशातली एक साठीच्या आसपासची
बाई. एकटीच परिक्रमेला द्धनघालेली. कालचा म्ु काम कुठे होता ति मागे
पाच आठ द्धकलोमीटिवि असलेल्या आश्रमाचां नाव द्धतने साांद्धगतले. तब्येत
ठीक नाही म्हणनू इत्या द्धनवाांत परिक्रमा किते आहे का? — ति तसां
काही नाही. मग सव्वा तीनवषािंच्या परिक्रमेचा सक
ां ल्प आहे का? ति तेही
नाही. ििा गोंधळात पेलो. पण इत्या आपल
ु कीने चौकशी कितो आहे
म्हटल्यावि ििा थाांबनू द्धतने कािण साांद्धगतलां!
वाटलां होतां तसां बाई मध्य प्रदेशातली होती. थोेासा आतला कुठला तिी
द्धिल्हा होता. नविा नाही. एक मल
ु गा आद्धण दोन मल
ु ी. सगळ्याांची लग्न
होऊन आपापल्या सांसािात मग्न. मल
ु ाला चाि मल
ु ींवि मल
ु गा झालेला.
घिची थोेी शेती होती, पण िमीन कोिेवाहू. पाण्याची बोंब. त्यामळ
ु े
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बेताची परिद्धस्थती. घिातलां खाणािां एक तोंे कमी किायचां म्हणनू ही बाई
परिक्रमेला आलेली. िाहण्याची, खाण्याची सोय होत होती. एखाद्ा बऱ्या
आश्रमात मग दोन तीन द्धदवस िास्त िाहायची. पेेल ते काम किायच.ां
कांटाळा आला की पढु च्या आश्रमात. परिक्रमा सांपवायची द्धतला घाई
नव्हती! असचां कुठे तिी मैयाद्धकनािी शेवट होऊन मोषित द्धमळेल असां द्धतला
वाटत होत!ां दोन तीन मद्धहन्यातनू एकदा घिी िाऊन लेका-सनु ेला आद्धण
लाे्या मोठ्या नातीला िेटून यायची. पित हा खेति प्रवास चाल.ू
सागां ताना द्धतच्या ेोळ्यात पाणी आद्धण ऐकताना आमच्या अगां ावि
शहािा!
दद्धषितण तटावि दोन गावाांमधला िस्ता. पायवाटेचा. नदीकाठच्या
टेके्याांवरून िाणािा. टळत्या दपु ािची वेळ. आम्ही दोघेच होतो. बिोबिचे
साथीदाि मागे पढु े कुठे तिी होते. तेवढ्यात मागनू एक

साधवू षे ातला परिक्रमावासी आला. गेल्या दोन म्ु कामात िात्री तोही
आमच्या बिोबि होता. त्यामळ
ु े चेहऱ्े याने माद्धहती होता. िस्त्यात एक द्धतठा
आला म्हणनू द्धवचािायला आम्ही थाांबलो. मग तोही आमच्याबिोबि चालू
लागला. नेहमे ीची ििु बी चौकशी झाली. आद्धण मी सहि त्याला द्धवचािलां
—“आप िािस्थानके हो; तो परिक्रमाके बािे मे कै से सनु ा?”. या माणसाला
- 103 -

मी एकटाच पद्धहले होते. त्याच्याबिोबि कोणी नव्हतां द्धकांवा तोसि
ु ा
कोणाबिोबि चालतो आहे असे नसावे. त्या एकटेपणामळ
ु े असेल,
बोलायची सांधी घेत त्याने आपली कथा साांद्धगतली. पेशाने तो एक ट्र्क
ड्रायव्हि होता. मध्य प्रदेश, उत्ति प्रदेश याांच्या सीमेवि त्याचां गाांव. तीन
वषािंपवू ी िािस्थानात असताना एका अपघातात तो चागां लाच िखमी
झाला. बेवािस अवस्थेत कुठल्या तिी हॉद्धस्पटलमध्ये दाखल झाला.
ििु बी बिा होऊन बाहेि पेला. द्धिथे नोकिी होती त्या मालकाने हात
झटकले. अश्या अवस्थेत िािस्थानच्या एका मद्धां दिातल्या महतां ाने त्याला
आसिा द्धदला — सहा मद्धहने त्याची सेवा के ली आद्धण त्याला पित पायाांवि
उिा के ला. या सगळ्या काळात घिच्यानां ीही त्याला वाऱ्यावि सोेून द्धदले
होते. बिा झाल्यावि घिी गेला आद्धण चाि मद्धहने िाहून, घिी होणाऱ्या
अपमानाला कांटाळून पित िािस्थानात आला ति तोवि ते महतां द्धतथनू
द्धनघनू गेलेल.े कुठे गेले — कोणाला माद्धहती नाही. हा मग त्यानां ा शोधत
बिे च आश्रम, तीथमस्थाने द्धहेां ला. त्या शोधात कोणी म्हणाले नममदा
परिक्रमा कि — त्यात कुठे तल
ु ा तझु े महतां सापेतील. म्हणनू हा
परिक्रमेत.
पायी
—
आपल्या
उपकािकत्यामला पित एकदा शोधायला!
उत्ति तटावि, बिकाल गावातला नममदा
आश्रम. द्धतथे एक खपू म्हातािे गृहस्थ
आमच्या आधीच आलेले होते. परिक्रमेत
अशी वयस्क माणसेही द्धदसतात. बहुधा ती
थोेा प्रवास चालत, थोेा गाेीने, असा
तब्येतीला साांिाळून कितात. पण मग कळलां
की म्हातािबाबा गेले सहा मद्धहने इथेच
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िाहताहेत! बिकाल गावापासनू आठ दहा द्धमलोमीटिवि त्याांचां गाव आहे.
कुटुांब आहे — मल
ु ां नातवांेां आहेत. पण आिोबा इथे या आश्रमात थांेी
वाऱ्यात, काहीश्या अेचणीतच म्हणा — िाहताहेत. त्याांना हा आश्रम
सोेून िायची इच्छा नाही. अधनू मधनू मल
ु गा सनू येतात, िेटून िातात,
काही पैसे हातावि ठे वतात — िे लगेच आश्रमाला िातात. पण
आिोबाना इथनू हलायचां नाही. ििलां घि सोेून हा वानप्रस्थाश्रम
स्वीकािण्यामागे दःु ख होतां का वैिाग्य हे काही कळलां नाही.
िानेवािीच्या सु वातीची गोष्ट. थांेी चाांगलीच पेायला लागली होती.
नेहमे ीप्रमाणे िात्रीसाठी एखादां ब्लॅकेां ट द्धमळे ल का याची चौकशी किावी
असां आमचां बोलणां चाललां होतां. शेिािी चाि परिक्रमावासीयाांनी असां
लावलां होतां. चौघेही मध्य प्रदेशातले होते. एकाच गावचे. आमचां बोलणां
ऐकून त्यातल्या एकाने त्याच्या िवळचे ब्लॅकेां ट देऊ के ले — त्याच्याकेे
दोन होती. ते ब्लॅकेां ट छान िे आद्धण उबदाि होते. सवमसामान्य
परिक्रमावासी विनाची इतकी काळिी कितो की हा एवढे िे ओझे
कािण नसताना का वाहतो आहे हे समिेना! त्या आश्रमातल्या
व्यवस्थापकाांनी खल
ु ासा के ला. काही परिक्रमावासी हे दि वषी परिक्रमा
कितात. बहुधा थोेी चालत आद्धण बिीचशी गाेीने. उद्देश? परिक्रमेतल्या
अश्या िागा शोधायच्या द्धिथे िाद्धवक सेवक
े िी काही दान देतात —
ब्लॅकेां ट म्हणा, स्वेटि, शाल, अथां रूण, द्धशधा. अश्या द्धठकाणी गठ्ठ्याने
िायचां — चाि िणाांच्या िागी दहा िणाांचा द्धशधा घ्यायचा. परिक्रमेत
असताना िि एखादा परिक्रमावासी म्हणाला की माझां ताट मी मागे
द्धवसिलो, आता माझ्याकेे ताट नाही, द्धकांवा पेला नाही — ति आश्रम
चालवणािे व्यवस्थापक कसलीही शहाद्धनशा न किता त्या
परिक्रमावाद्धसयाला ताट, वाटी, अथां रूण, पाांघरूण — िे हवां असेल ते
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देऊन टाकतात. आद्धण त्याबद्दल पैसे वगैिेची ति बातच किायची नाही. मग
सामान गोळा किणािे परिक्रमावासी अश्याही गोष्टी िमा कितात. सामान
खपू व्हायला लागलां की घिी फोन किायचा.
मग घरून कोणी मल
ु गा, पतु ण्या आला के
सगळां सामान त्याच्या बिोबि पाठवनू द्ायचां
पित पढु े कुठल्या दानशिू ाच्या शोधात
वाटचाल चाल.ू सदु वै ाची गोष्ट अशी की
असे लोक फाि थोेे असतात.
गमां त म्हणिे आश्रमचालकाांची निि अशा
लोकाांना ओळखण्यात तिबेि असते पण
तिीही िोपयिंत गोष्टी हाताबाहेि िात नाहीत
तोपयिंत ते च्क कानाेोळा कितात.
त्यामागचा द्धवचाि मोठा व्यावहारिक आहे. नममदा मैया आद्धण द्धतच्या
िक्ताबां द्दल या परिसिात इतकां प्रेम, आपल
ु की, आदि आहे — की आपण
लबाेी कितोय हे िाणवत असनू िि एखादी व्यक्ती अश्या गैिमागामने िात
असेल, ति ती खिोखिीच गिीब असणाि. परिद्धस्थतीने गाांिलेली असणाि
आद्धण ने िागली की हा उद्ोग थाबां वणाि. तेव्हा िोपयिंत या
हाविटपणाचा अद्धतिे क होत नाही तोपयिंत अश्या परिक्रमावाद्धसयाला चाि
शब्द सनु ावनू , त्याचां काय चाललांय हे समिलांय याची िाणीव करून
देण्यापलीकेे िास्त काही द्धशषिता नसते. द्धवचाि कनवाळू आहे.
परिक्रमेतल्या मानद्धसकतेला सािेसा आहे.
मिाठी द्धचत्रसृष्टीतले एक द्धदग्गि द्धसनेद्धदग्दशमक. पायी परिक्रमा कित
आपल्या नव्या द्धचत्रपटासाठी गोष्ट, प्रसगां , लोके शन्स याांची नोंद कित
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चालत होते. स्वाथम आद्धण पिमाथम याांची योग्य साांगे घालत. नाद्धशक
द्धिल्यातले असेच एक िण. आधी गाेीने परिक्रमा के लेली. आता पायी
द्धनघाले होते. उद्देश साधा होता. उत्सक
ु लोकाांना कांे्टेे टूि सािखी
कांे्टेे पायी परिक्रमा किवण्याचा व्यवसाय त्याांना किायचा होता.
िािकच्छ गावातल्या नममदा प्रसाद याचां ा धाकटा िाऊ थोे्याच द्धदवसात
परिक्रमेला द्धनघणाि होता! त्याने तीन वषािंपवू ी सु के लेली शाळा
अपेषितेपेषिता यशस्वी झाली म्हणनू त्याला कृ तज्ञता व्यक्त किायची होती.
२०१५—१६ मध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते द्धदद्धग्विय द्धसगां यानां ी मोठ्या
थाटामाटात परिक्रमा के ली. त्यात थोेा तिी उद्देश िािकीय होता यात
शक
ां ा नाही.
—o—o—o—
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िस्त्यावरून चालताना वािांवाि ‘नममदऽे हि’ अशी हाक येत.े त्याला अथामत
उत्तिही तेच असतां — ‘नममदऽे हि’. मग हाकािणािा चहावाला असेल,
द्धकांवा चहाच्या टपिीवि बसलेला कुणी असेल ति तो ‘महािाि, चाय पी
लो’ असे बहुधा म्हणणािच. त्याला मान देत िि तम्ु ही थाांबलात ति
चौकशी चालू होते. सवमसाधािणपणे —”कौन द्धिला?”;”कौन गावां ” या
पाठोपाठ ”द्धकतने बच्चे हैं” असा प्रश्न हमखास यायचा. मग आम्ही
आमची िे कॉेम चालू किायचो.
“बेी बेटी हैं.”
“शादी हो गयी उसकी?”
“अब तक नहीं. . . अब परिक्रमाके बाद वही किना हैं” यावि ििा
उसासे वगैिे टाकले िायचे. मल
ु ीचां अिनू लग्न नाही आद्धण हे
परिक्रमेला कसे द्धनघाले असा सिू असायचा.
“एक बेटीही हैं?”
“नहीं — छोटा बेटा हैं. इद्धां िद्धनयि बन िहा हैं. आखिी साल हैं”. यावि
अिनू काळिी — मल
ु ीचां लग्न नाही, मल
ु ाचां द्धशषितण चालू — कठीण
आहे. मग त्याहून महत्वाचा प्रश्न यायचा–
“द्धकतने द्धदनकी छुट्टी लेके द्धनकले हो?”
“छुट्टी नहीं, िॉब छोे द्धदया. . . “
“परिक्रमा के द्धलये?”
“हा”ां
“सिकािी था?”
“नहीं — सिकािी होता तो ्यों छोेना पेता? वहा तो छुट्टी द्धमल
िाती!”
“तो वापस िाके ्या किोगे?”
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“मैया हैं — वो कुछ तो देख लेंगी!!”
या प्रश्नोत्तिात आमच्याकेे; ही दोघे एक ति धाेसी आहेत द्धकांवा ठाि
वेेी आहेत अश्या िावनेने आमच्याकेे बघणािी मांेळी त्या शेवटच्या
उत्तिाने खश
ु व्हायची. मैयाबद्दल, द्धतच्या शक्तीवि इतका द्धवश्वास या
मैयाकाठच्या िनसमदु ायात आहे, की द्धतच्यावि िाि टाकून हे लोक
आश्वस्त होतात. आधां ळा द्धवश्वास. िािकच्छच्या धममशाळेचे द्धवश्वस्त,
नममदा प्रसाद. त्याांनी त्याची कथा साांद्धगतली. ते दोन तीन वषािंचे असताना
गावात कसलीशी साथ अली आद्धण त्यात याच
ां ा मोठा िाऊ दगावला
आद्धण याांनाही त्या िोगाची लागण झाली. आपला वश
ां सांपणाि का काय
अश्या िीतीने त्याांच्या आिोबानां ी यानां ा हातावि घेऊन नममदाद्धकनािी नेले
आद्धण प्राथमना के ली —“माझा वश
ां वाचव — मी परिक्रमा किे न”. त्या
प्राथमनेमळ
ु े म्हणा, औषधाांमळ
ु े म्हणा — हे आिािातनू बाहेि पेले आद्धण
आिोबानां ी परिक्रमा ति के लीच पण याचां ां नाव बदलनू नममदा प्रसाद ठे वल.ां
धिमद्धसगां िािपतू . एका छोट्या गावातला शेतकिी. लहान शेत. तीन
िावाांमध्ये वाटलेलां. अधनू मधनू नदीविचे वाळू चोरून द्धवकणे हा पोट
ििण्याचा उद्ोग. पदिात तीन मल
ु ां. परिक्रमावासीयाांची सेवा हा मख्ु य
उद्ोग. त्यासाठी गावातल्या लोकाक
ां ेून मदत गोळा किणे यात वेळ िात
असे. पण परिस्थीवि अद्धिबात वैतागलेला नाही. मैया आहे, ती बघनू
घेईल हा द्धवश्वास. मी द्धतच्या िक्ताांची सेवा कितो आहे, मला न्कीच फळ
द्धमळे ल ही खात्री!
िस्त्यावि िेटलेला एक चहावाला. त्याला खास द्धबनसाखिे चा चहा
बनवायला साांद्धगतलेलां. म्हणिे त्याचां बासांदु ीसमान चहाचां िाांेां त्याला
बािल
ू ा ठे वायला लागलेल.ां थोे्यात पण्ु याच्या िाषेत स्पेशल चहा
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बनवलेला. पण पैसे घेतले नाहीत — “महािाि, िहने दो. ये पैसा द्धमल
िाता हैं” हे स्पष्टीकिण. द्धदवसात पांधिा वीस तिी परिक्रमावासीयाांना चहा
पाित असेल. त्यात काही आमच्यासािखे स्पेशल वाले. द्धदवसाला शिां ि
सव्वाशे पये तो परिक्रमावासीयाांवि खचम कित होता – आद्धण “. . . िहने
दो. ये पैसा द्धमल िाता हैं. . .” हा द्धवचाि?
परिक्रमेत ब्रेकफास्ट — परिक्रमेच्या िाषेत बालिोग — बहुधा द्धमळतच
नाही. द्धकांवा असां म्हणयू ा की आम्हाला फाि ्वद्धचत द्धमळाला. मग आम्ही
काय किायचो — आदल्या द्धदवशी िात्री शेंगदाणे आद्धण द्धहिवे मगू द्धकांवा
हिििा ेाळ असां काही द्धििवनू ठे वायचो आद्धण सकाळी ८३० - ९ च्या
समु ािाला द्धचवे्याच्या पाच पयाच्या पॅक बिोबि खायचो. तेवढाच
पोटाला आधाि आद्धण चालायलाही. पण त्यासाठी लागणािे दाणे आद्धण
ेाळ द्धकांवा मगू िवळ ठे वावे लागत. त्याचां फाि विन नको म्हणनू
एकावेळी १००, १५० ग्रॅम द्धवकत घ्यायचो. ते सांपले की पित घ्यायचे.
गावागावात द्धकिाणा मालाची दक
ु ानां आहेतचां — तेव्हा हे व्यवद्धस्थत चालू
होतां. असांच एकदा एका गावात मी दाणे, ेाळ, टूथपेस्ट, साबण अश्या
द्धकिकोळ गोष्टी खिे दी के ल्या आद्धण पैसे द्धदले. तो दक
ु ानदाि सट्टु े पित देत
होता. सकाळची वेळ होती. ििा गदी होती. मलाही काही घाई नव्हती. मी
वाट बघत उिा असताना द्धतथे असलेल्या एकाने चौकशी के ली. नेहमे ीचेच
प्रश्न. कुठून आलात, कधी उचलली परिक्रमा वगैिे. त्या दक
ु ानदािाने मला
पैसे पित के ल्यावि तो त्या दक
ु ानदािावि ेाफिला —“परिक्रमावासी हैं —
इनसे पैसे ्यों लेते हो?”. माझ्या समिावण्याकेे पणू म दल
ु मषित कित त्याने
दक
ु ानदािाला माझे पैसे पित किायला लावले आद्धण ते पैसे स्वतः द्धदले.
त्या माणसाचां मला नाव माद्धहती नाही. काय एक पाच द्धमद्धनटे त्याने माझी
चौकशी के ली तेवढीच ओळख!
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सकाळी सव्वादहाची वेळ. उत्ति तटाविच्या कोटपाि महतां
गावािवळ नदीकाठाने आम्ही चालत होतो. द्धकनाऱ्यावरून गावाकेे
वि द्धिथे िस्ता िात होता द्धतथे एक िण - द्धनिमय द्धसांग िािपतू - नक
ु तीच
अघां ोळ सांपवनू प्राथमना कित होते. आम्हाला बघनू ते म्हणाले की पढु चा
थोेा िस्ता गावातनू आहे, मग पित नदीकाठचा िस्ता लागतो.
आमच्याबिोबि तेही गावात आले. आम्हाला चहाचा आग्रह के ला.
त्यातला
सच्चेपणा आम्हीही
फािसे

आढेवढे े घेतले नाहीत. दोन िावािावाचां ी घिां शेिािीशेिािी. चहा
पाठोपाठ त्याांची आई बाहेि आली. "खाना तो अब खानाही पेेगा", त्या
माउलीने प्रेमळ धमकी द्धदली. नाही म्हणता आले नाही. सिु े ख िेवण
झालां. शेिािी िाहणाऱ्या त्याांच्या िावाने, "ये हमािी तिफसे" कित
दसु ऱ्याांदा खाऊ घातलां. पोटिि िेवणाइत्याच पोटिि गप्पा झाल्या.
"आिके द्धदन यही क िाओ" चा आग्रह मोेून काढत द्धनधामिाने पढु े
द्धनघालो. द्धनिमयद्धसांग आम्हाला पोचवायला नदीपयिंत आले. 'दद्धषितण
तटावरून आमच्या गावासमोरून िाल, तेव्हा फोन किा, िेटायला न्की
येऊ' - त्यानां ी साद्धां गतलां. इथपयिंत सगळां नेहमे ीसािखचां होत.ां माझ्या लषितात
आहेत ते त्याांचे शेवटचे शब्द. "फोन अवश्य किना ... नहीं
तो दश्ु मनी प्की!" ेोळे टचकन ओले झाले. कोण आम्ही? उण्यापऱ्ु या
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दोन तासाांचा सहवास! पण आपल
ु की दाखवण्याची ही द्धकती गोे पित.
िीवघेणी. िीव लावणािी.
पण परिक्रमावासी म्हणिे देव. आपणही परिक्रमा किावी हे या
द्धकनाऱ्याविच्या प्रत्येकाच्या मनात कुठे तिी असत.ां आपल्याला िमत
नाही, तेव्हा समोि असलेल्या या परिक्रमावाद्धसयाला मदत किावी ही
िावना. आद्धण याच बिोबि ‘मैयाने इतकां काही द्धदलां आहे, त्यापढु े मी
कित असलेली मदत म्हणिे काहीच नाही’ हा िद्धक्तिाव.
पायी परिक्रमा खेति आहे. कष्टप्रद आहे पण या द्धकनाऱ्याविच्या
माणसाांचा हा िद्धक्तिाव, मैयाप्रती असलेली श्रिा, परिक्रमावासीयाांबद्दल
असलेले हे प्रेम बद्धघतलां की अतां मख
मु व्हायला होतां. अत्यांत शहिी,
कोिे्या व्यवहारिकतेच्या चष्म्यातनू सगळ्या गोष्टी तोलणािां आपलां मन,
आपली द्धवचािसिणी थोेी व्यापक किायला पाद्धहिे हे लषितात यायला
लागत.ां
—o—o—o—
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परिक्रमेदिम्यान मीनलला एका वेगळ्याच गोष्टीचा सामना किावा लागला.
द्धकत्येकाांना ती 'द्धबदेसी' वाटली आद्धण परिक्रमेतल्या मोकळीकीने त्याांनी
ती उघे बोलनू ही दाखवली. द्धतचा मळ
ू चा गोिा िांग उन्हाने छान िापलेला;
परिक्रमेत वेणीची कटकट नको म्हणनू के साांचा िवळ िवळ बॉयकट
के लेला. के सातां काळ्याइतके च पाढां िे के स त्यामळ
ु े एकांदिीतच
व्यद्धक्तमत्वात प्रौढत्वाची िि पेलेली. द्धहमालयात वगैिे द्धगयामिोहणाला
द्धनघाल्यासािखी पाठीविची बॅग! बऱ्याच गाववाल्याना "आप द्धबदेसी हो
्या?" असा प्रश्न पेणे साहद्धिकच. बिां एवढ्यावि मेां ळी थाबां ली नाहीत.
परिक्रमेला येण्यापवू ी द्धतचा न्की काय व्यवसाय असावा यावि बिे च
िावईशोध लावले गेल.े काहींच्या मते ती कले्टि होती, द्धकांवा रिटायेम
िि असावी याबद्दल एकाची खात्री होती. 'बेी हपसि' असा एकाच
अदां ाि होता. "्या आपकी कोई कांपनी हैं?" असा एकाला प्रश्न पेला
होता. या सगळ्यात द्धतच्या खऱ्या - द्धशषितकी पेशाबद्दल - कुणालाच
अदां ाि आला नाही, द्धकांवा द्धतने ते
साांद्धगतल्यावि कुणाला खिां वाटलां
नाही.
बिां द्धदसण्याबद्दल गैिसमि द्धकती
असावेत? माझ्याशी छान द्धहदां ीत
बोलणािी माणसां मीनलकेे वळली
की एकदम इग्रां िीत उेी घेत!
गावातले 'पढे द्धलखे'च नाही ति
आश्रमातले महतां सि
ु ा या मोहाला
बळी पेायचे. आता या सगळ्याांनी
आम्हा दोघाांना मिाठीत बोलताना
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ऐकलेले असायचे. आम्ही इति परिक्रमावाद्धसयाांबिोबि द्धहदां ीत बोलतोय
हेही पाद्धहलेले असायचे, तिीसि
ु ा आपल्या मोे्या तोे्या इग्रां िीची
प्रॅद्ध्टस मीनलबिोबि किावी असे त्यानां ा वाटे.
आम्ही माेां ु गेाकेे द्धनघालो होतो. घाटातल्या मख्ु य िस्त्याआधी
िगां लातनू पायवाट होती. मीनल माझ्यापढु े होती - पायवाटेवरून मख्ु य
िस्त्याला ती लागली आद्धण द्धतने मोटािसायकलवाल्याला हात करून
द्धवचािले, "्या ये िास्ता माांेुगे िाता हैं?" अस्सल मिाठमोळ्या द्धहदां ीतनू
द्धवचािलेला प्रश्न. अथामत सिळ मोठा िस्ता होता, माांेुगे द्धदसत होता
तेव्हा हा प्रश्न गैिलागू होता हा िाग अलाद्धहदा. मोटािसायकलवि द्धवशीबाद्धवशीचा पोिगा होता. त्याने मोटािसायकल थाांबवली, ििा द्धवचाि कित
तो म्हणाला, "Sit!" मीनलला कळेना हे काय उत्ति आहे! द्धतने पित
द्धवचािले. हा वेळपयिंत, त्या पोिाने आिवि द्धशकलेल्या इग्रां िीची िमेल
तेवढी उिळणी सांपवली होती. "Jungle. Danger. Lion Tiger.
Jump - you sit !" िोेीला चेहऱ्े यावि हाविाव. सध्ां याकाळच्या वेळेला
या िस्त्यावि धोका आहे, माझ्याबिोबि गाेीवरून चला हे साांगण्याचा
त्याचा प्रयत्न. आता मीसुिा मख्ु य िस्त्याला लागलो होतो. मला
पाद्धहल्यावि शि
ु द्धहदां ीत त्याने िस्ता धोकादायक असल्याचे आम्हाला
साांद्धगतले. आम्ही गाेीवि अद्धिबात बसणाि नाही हे ठामपणे ऐकल्यावि
ििासा नािाि होत तो द्धनघनू गेला. तो गेल्यावि मीनलने आधीचा द्धकस्सा
साांद्धगतला. दोघेही मस्त हसलो. आद्धण मी द्धतला घाबरून का असतो हे
पटवनू द्ायला मला एक द्धकस्सा द्धमळाला!
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नममदऽे हि’ कींवा इथल्या िाषेत ‘निबदे हाऽि’ — परिक्रमेत वािांवाि ऐकु
येणािा, पिवलीचा मत्रां . हा मांत्र बिे च दिवािे — घिाांचे आद्धण त्याहूनही
अद्धधक मनाांचे — उघेतो. मनापासनू हसत म्हटला ति ििा िास्तच
पिीणामकािक असणाऱ्या या वा्प्रचािाचे अथम मात्र असांख्य आहेत!
सवम सामान्यतः नममदऽे हि म्हणिे ”How do you do!”— त्याला उत्तिही
तेच ! “नममदऽे हि!”. िस्त्याव न येणािा िाणािा, पिीक्रमावासीयाांना
नममदऽे हि अशी हाक देतो आद्धण आपण तेच उत्ति देणे अपेद्धषितत असते.
दोन पिीक्रमावासी कुठल्या म्ु कामी िेटले की नममदऽे हिची फै िी झेते.
तो पिीक्रमावासी िि पवू ी कधी िेटला असेल ति त्यात ‘अिे वा वा, पित
िेटलात. कसे आहात? सगळां ठीक ना?’ असे असांख्य िाव असतात. हा
आपल्यापेषिता वेगाने चालतो आहे का? याला काही शॉटमकट द्धमळाला
का? याची चाचपणी असते. मग त्या नममदेऽ हि नांति एकमेकाांची चौकशी,
पढु े कसे िाणाि याबद्दल माद्धहती एकमेकानां ा देणे; ्वद्धचत कधी औषधाच
ां ी
देवघेव होते. पित म्ु कामाव न हलताांना — नममदऽे हि! आता यात —
‘पित िेटूच. नाही िेटलो ति पढु च्या प्रवासासाठी शिु ेच्छा!’ असा द्धवचाि
असतो.
िस्त्याविच्या नममदेऽ हि पाठोपाठ कधी चहाचां आमत्रां ण येतां. कधी तमु चा
नम्र नकाि द्धस्वकािला िातो. कधी अद्धधकािाचा गवम असतो — ज्याला
ठाम नममदऽे हिनेच नकाि द्ावा लागतो. पण ते ्वद्धचत. बहुतेक वेळा —
‘आता याांच. पित कधी येणाि तम्ु ही आमच्याकेे?’ असा प्रेमळ आग्रह
असतो. मग दोन द्धमद्धनटे टेकल्याद्धशवाय गत्यांति नसते. मग चहा नाही
प्यायला तिी चालते! इकेच्या द्धतकेच्या गप्पा होतात — माद्धहती
कळते. काळिी व्यक के ली िाते. कौतक
ु असतां. ‘आम्हाला पिीक्रमेचां
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बोलावणां नाही, तम्ु ही द्धनघाला आहात. िाग्यवान आहात’ असा एक सिू
द्धदसतो. अश्या द्धठकाणी त्या घिातल्या लहानग्याांचां ििा कौतक
ु किाव,ां
लेकीसनु ाांची द्धवचािपसू किावी, मग तो घिधनी खपू खषु . तो एखादी
खािगी काळिी साांगतो. दिू देशी नोकिी द्धनद्धमत्ताने बाहेि असलेल्या
लेकिासनू ेचां यश अद्धिमानाने सागां तो. देश, वेष, िाषा बदलली तिी
माणसाांच्या सख
ु दःु खाची द्धचत्रां सािखीच, हे समितां, मग नममदऽे हि म्हणत
पाय उचलायचा.
गावाबाहेिच्या िस्त्यावि दरू
ु न हाक येते — नममदऽे हि! ििा लषित देऊन
पहावां तेव्हा कळतां की शेतातल्या घिात कोणी लहान मल
ू िागे आहे.
प्रद्धतसाद द्ावाच लागतो — नाही ति नममदऽे हिच्या घोषणा चालचु .
बऱ्याच लहान मल
ु ाांच्या नममदऽे हि मागे ‘चॉकलेट हैं?’ हा प्रश्न असतो.
सु वातीला आम्हीही खपू चॉकलेटां वाटली मग बांद के ली. मल
ु ाांना नािाि
किण्याचां द्धिवावि यायचां, पण वाईट सवयीला उत्तेिन देण्यापेषिता ते बिां
असा द्धवचाि के ला.
गावातनु िाताांना, पिीक्रमावासी आल्याचां कळतांच. मग एखादा मल
ु गा
‘अिे चलो, नममदऽे हि आ गये’ म्हणत आपल्या द्धमत्र, िावेां ाांना गोळा
कितो. अथामत, चॉकलेटच्या आमीषाने. एखादां दोन द्धवतीचां पोिग,ां शेंबेू
ओढत, आपल्या िावेां ाच्ां या विताण ‘नबब हाऽऽ’ असां काही अगम्य
ओिेतो तेव्हा थाांबावचां लागत.ां मग िि एखादां चॉकलेट हातावि ठे वलां
ति चेहऱ्े याविचा आनांद अवणमनीय असतो.
दोन प्रसांग आठवतात — धामनोदला सेवा देणाऱ्या पाद्धटदिाक
ां ेे िात्री गेलो
होतो. बोलताना त्याचां ी शिां िीतल्या घिातली आई आत आहे असे कळले
म्हणनु आशीवामद घ्यायला गेलो. नममदऽे हि म्हणत त्याांना नमस्काि के ला.
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मल
ु ाने कानात साांद्धगतले — परिक्रमा वासी आहेत — नमस्काि कित
आहेत. त्या म्हातािीने — आपले पाय बािल
ु ा घ्यायचा प्रयत्न कित
म्हटले — ‘ अिे नही, हमने उनके पैि छुना चाद्धहए.’ मग आपल्या दबु ळ्या
हाताांनी माझे ेोके हातात घेत त्या माऊलीने अध्याम द्धहदां ीत, अध्याम
गिु िातीत — मैयाकेे प्राथमना के ली. ‘ याचां ी परिक्रमा सख
ु रूप पाि पेू दे.
त्यात काही द्धवघ्न येऊ देऊ नको!’ मल
ु ाला आमच्या हातात काही पैसे
द्ायला साांद्धगतले. ेोळ्याने अधू असलेल्या ती माऊली आम्हाला पाहु
पण शकली नाही!

दसु ऱ्या एका गावातनू िेवण करून दपु ािी बाहेि पेत होतो. हवेत
पावसाळी गािवा होता. एक म्हातािा उन खात पेवीवि बसला होता. मी
सवयीने नममदऽे हि के ले. तशी मला उलट नममदऽे हि कित तो म्हातािा
हाताने चाचपेू लागला. माझ्या लषितात आले की तो दृष्टीने अधू होता. पढु े
िायची घाई होती पण तिी मी त्याचे हात हातात घेतले आद्धण साांद्धगतले
— ‘ बाबा — परिक्रमवासी हु.ां आगे िा िहा हु’ां . मला घट्ट पकेत तो
मला चहा तिी घ्याच असा आग्रह करू लागला. त्याचा तो दबु मळ हात
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सोेवणे ििा कठीणच गेल.े मनाला चटका लावनु गेलेले हे दोन नममदऽे
हि !
कुठल्यातिी सेवकाने आग्रह करून घिी िात्रीच्या म्ु कामाला बोलावलेले
असते. आठ दहा तासाचां ाच सहवास, पण त्या कुटुांबाशी एक नातां िळ
ु ू
पाहत असते. सकाळी द्धनघायची वेळ होते. ‘थाांबनू िा, काय घाई आहे’
चा एकदोनदा आग्रह झालेला असतो. पाय द्धनघत नसतो पण परिक्रमा
खणु ावत असते. मग मात्र द्धनग्रहाने नममदऽे हि म्हणत मागे वळून न बघता
पाय उचलावा लागतो. मोठे कठीण असतात हे नममदऽे हि!
सगळेच नममदऽे हि सुखकािक नसतात. बोिखेेी गावात फक्त एका घिात
सोय आहे असे कळले होते. त्या घिी आम्ही ििा लवकिच पोहोचलो.
घिातली गृहीणी काही द्धनवेद्धटपण कित होती. आम्हाला पाद्धहल्यावि
द्धतचा पद्धहला ‘नममदऽे हि’ िऱ्या नाखद्धु षचाच होता. पण दसु िा पयामय
नव्हता म्हणनु आम्ही सि
ु ा बसनू िाद्धहलो. हळुहळू बाई बोलायला
लागली. त्याांचां िनु ां घि काही द्धदवसाांपवू ी पाण्याखाली गेले होते. दसु िी
व्यवस्था लागत होती. नाखषु ीचा स्वि त्यातनु उमटला होता. थोे्यावेळाने
घिधनी आला. इति पिीक्रमावासी आले. सांध्याकाळपयिंत ती गृहस्वामीनी
आम्हाला शल
ु पाणी िगां लातून िाण्यासाठी सल्ले देत होती. द्धनघताांना
‘काळिी घ्या. आठवण ठे वा’ इथवि आली होती.
पिीक्रमा मागामत सेवा देणाऱ्या कुटुांबातील लेकी सनु ाच
ु च वाटत.ां
ां ां कौतक
दििोि कोणीतिी नवीन माणसां दािात उिी िाहणाि. ‘नममदऽे हि’ म्हणत
ह्काने बसणाि. त्याांचां िेवणखाण बघायचां. झोपण्याची सोय बघायची.
त्याच्ां या लहिी सािां ाळायच्या. आद्धण हे साधािणपणे वषामतले चाि पाच
मद्धहने — दििोि! या सगळ्या माउल्याांना मनःपवू क
म अद्धिवादन. अद्धशच
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एक मैया — सकाळी चहाचां आमत्रां ण देत दािात. पद्धहल्या आमत्रां णाला
नाकािायचे नाही या द्धनयमाने चहा घेतला. द्धनघताना ‘नममदऽे हि’ के ले ति
म्हणते सगळे एकदम म्हणा — िोिदाि आवाि झाला पाद्धहिे! मग ‘नममदऽे
हि’ची िोिात आिोळी ठोकत पढु !े मध्य प्रदेशातील या लोकाांचां हे ‘नममदऽे
हि’ म्हणणाऱ्या परिक्रमा वाद्धसयावां िचां प्रेम, हा द्धवश्वास वेगळ्याच प्रतीचा.
एक नदी. िीवन दायीनी. या पिीसिातल्या लोकाांच्या आयष्ु याशी अतटू पणे
िोेली गेलेली. या मातेवि इतकां प्रेम, ईतकी श्रिा की के वळ द्धतच्या
पिीक्रमेसाठी द्धनघालेले लोकही तेवढेच वदां नीय. त्याांच्यावि िििरून प्रेम.
नममदऽे हि — मोठ्या ताकदीचा छोटा मत्रां ! एकदा तिी अनिु वावा असा.
—o—o—o—
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मला वाटतां मृत्यांिु य आश्रमातली गोष्ट. अमिकांटकमधला मोठा आश्रम.
ििपिू गदीचा. अमिकांटकपयिंत आलो या खश
ु ीत आम्ही. िात्रीच्या
िेवणाची घटां ा झाली तसे हॉलच्या बाहेि उिे असणािे आम्ही सगळे
परिक्रमावासी आत िायला लागलो. िेवणाची व्यवस्था पाहणाऱ्या

आश्रमाच्या िांेाऱ्याने माझ्याकेे बोट दाखवत मला परिक्रमावासीयाांसाठी
असलेल्या पगां तीतनू बाहेि काढले आद्धण सामान्य िक्ताांसाठी असलेल्या
पांगतीकेे बोट दाखवले. परिक्रमावाद्धसयाांचा गणवेश असणािी लांगु ी मी
घातली नव्हती - पायिम्यात होतो म्हणनू मला त्या पांगतीत स्थान नव्हते.
अगां ी उपित असलेला माझा सांताप उफाळून येऊ पाहात होता. बहुधा
मीनलच्या ते लषितात आले आद्धण द्धतने खबु ीने माझे कोपि पकेत मला
त्या दसु ऱ्या पांगतीकेे नेले आद्धण आम्ही बसलो. समोिच्या पांगतीतले
सह-परिक्रमावासी, मी त्याांच्याबिोबि का नाही याचा द्धवचाि कित
माझ्याकेे पाहत होते.
हॉल हळूहळू िित होता. मृत्यिांु य आश्रम ही एक सस्ां कृ त पाठशाळासि
ु ा
आहे. द्धतथले द्धवद्ाथी पाळीपाळीने पांगतीत वाढायचे काम कितात. ती सवम
मल
ु ांसि
ु ा हातात अन्नाची ताटां घेऊन वाट पाहत उिी होती. कोणीतिी
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"सीतािाम, सीतािाम"चा िप चालू के ला. पांगत पणू म वाढून होईपयिंत
लोकाांना गतांु वनू ठे वायचा आद्धण त्याचबिोबि नामसमिणाचां पण्ु य पदिी
पाेून घ्यायचा, परिक्रमेतला हा नेहमे ीचा उपाय.

मला स्वतःला हा नामघोष आवेायचा. त्यात मी नेहमे ीच मोठ्याने
सामील व्हायचो. पण आि माझां लषित त्यात नव्हत.ां मी िन्माने, सस्ां कािाने,
द्धशषितणाने, एक द्धद्वि, एक ब्राह्मण आद्धण आि मला एका अस्पृश्याची
वागणक
ू देण्यात आली होती. कािण काय ति मी लांगु ी न नेसता पायिमा
घातला होता. मला पाहताच कुणीही मला परिक्रमावासी समिला असता,
समित होते - पण इथे त्याची कदि नव्हती. मला वेगळां वागवण्यात आलां
होतां. मी सि
ु ा अन्नाच्या दोन घासाांसाठी तो अपमान द्धगळून द्धतथे त्या
वेगळ्या िाांगेत बसलो होतो!
माझ्यापढु े दोन पयामय होते. एक म्हणिे िागाने उठून िाणे आद्धण दसु िा
आली परिद्धस्थती स्वीकारून त्यावि द्धवचाि किणे. कळतनकळत मी दसु िा
पयामय स्वीकािला होता.
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तसां माझां िेवण िास्त नव्हतां. एखादा द्धदवस उपाशी िाद्धहलो असतो ति
आिाळ कोसळणाि नव्हतां. फािति द्धबद्धस्कटां खाऊन घेतली असती. पण
द्धबद्धस्कटाांनी पोट िित नाही आद्धण चालण्यासाठी ििलेलां पोट आवश्य्क
असतां हे अेीच मद्धहने चालल्यावि कळून चक
ु लां होतां. उद्ा पित मोठी
चाल होती. िेवण आवश्यक होतां. अमिकांटक मोठां गाव आहे.
आश्रमाच्या बाहेि चाि दोन हॉटेल्स न्की सापेली असती. द्धखशात पैसे
होते. सहि िाऊन िेवू शकलो असतो. पण द्धखशात पैसे आहेत ते असे
उधळायला नाहीत याची पूणम िाणीव होती. तो स्वतःच के लेला द्धनयम
होता. िि अद्धिबातच कुठे काही खायला द्धमळालां नाही आद्धण िक
ू
लागली असेल ति हॉटेलमध्ये िाणां माफ होतां. समोि अन्न द्धदसत
असताना मानापमानाच्या कािणावरून पानाव न उठणां के वळ अषितम्य
होतां. अन्नाचा तो अपमान झाला असता!
द्धवचािाांच्या अश्या आवतामत असताना, आणखी एक द्धवचाि ेोकावनू
गेला. त्या िेां ाऱ्याने के लां त्यात न्की काय चक
ू होत?ां त्या आश्रमाचे
काही द्धनयम होते, त्या द्धनयमानसु ाि तो वागत होता. आश्रमात गदी होती.
मग अश्या गदीत परिक्रमावासी कोण आद्धण परिक्रमा न किणािा कोण हे
त्याने कसे ओळखावे? माणसाकेे निि टाकली आद्धण तो
परिक्रमावाद्धसयाांच्या गणवेशात असेल ति तो परिक्रमावासी अशी साधी
सोपी पित िेां ािी बहुधा पाळत होता. मी लांगु ी घातली नव्हती हे सत्य
होते. म्हणिे मी गणवेशात नव्हतो. त्या पाठीमागची माझी कािणां काहीही
असली तिी त्या गदीच्या वेळी त्या िेां ाऱ्यापयिंत ती पोहोचणे श्य नव्हते.
ती वेळ नव्हती. तेव्हा त्या िेां ाऱ्याला माझ्याबद्दल काही आकस
असण्याचे कािण नव्हते. तो फक्त परिक्रमावासीयाांना ििा िास्त सद्धु वधा
देण्यासाठी के लेले आपले द्धनयम पाळत होता. चक
ू माझीच होती.
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हा द्धवचाि मला तकम शि
ु वाटला. ेो्यातला िाग द्धनवळला. पित पांगतीत
लषित गेल.ां 'सीतािाम'चा घोष बांद होत होता. समोि पाद्धहलां ति माझ्या
पानात व्यवद्धस्थत पदाथम वाढलेले होते. वेगळ्या िाांगते बसवले यापलीकेे
काही िेदिाव नव्हता. गणवेशाचां महत्व मला पटलां होतां. 3 Idiots
द्धचत्रपटातलां वा्य आठवलां - "स्कुल िानेके द्धलये पैंसोकी नहीं,
यद्धु नफॉममकी ि ित होती हैं". मी माझा धेा द्धशकलो होतो.
माझे हात मी िोेले. 'वदनी कवळ घेता...' सु के लां; आद्धण िेवायला
सु वात के ली. एक धेा अिनू द्धशकून!!
—o—o—o—
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द्धेसेंबिचा मद्धहना असेल. सकाळी दहा सव्वादहाची वेळ. हवेतल्या
गािव्याने द्धमळालेल्या चहाच्या आमत्रां णाला नाही म्हणू द्धदलां नाही. खिांति
अध्यामच तासापवू ी मागच्या गावात टपिीवि चहा झालेला होता— तेव्हा
इथे पाणी द्धपऊन द्धनघता आलां असतां. हवेतली थांेी आद्धण आज्िीचा चहा
प्याच असा प्रेमळ आग्रह दोन्हीमळ
ु े थाबां लो होतो. चहा होईपयिंत
नेहमे ीच्या गप्पा चालू होत्या. कोण, कुठले, द्धकती द्धदवस चालताय, मल
ु ां
द्धकती, कुठे वगैिे. धाकटा इद्धां िद्धनयरिांगला आहे म्हटल्यावि आज्िीबाईनाां
दिू गावी असलेल्या लेकाची आठवण झाली. थोे्या नाखश
ु ीनेच त्याला
द्धशकायला बाहेिगावी िाऊ द्धदलां होतां. पण द्धशकून मोठा झाला —
कुठल्याश्या कांपनीत हपसि बनला होता. लहान वयात काि घेतली होती.
सनू ही कुठे द्धशद्धषितका होती आद्धण नातू दसु िीत होता. आमचा चहा द्धपऊन
होईपयिंत लेकाच्या कौतक
ु ातनू दसु ऱ्या द्धवषयावि बोलायला आज्िीबाईनाां
फुिसत नव्हती.
दसु ऱ्या एका गावातलां एक कपे्याचां दक
ु ान. मायलेकी चालवत होत्या.
मालक, “खेतपे गये हैं” म्हणनू गैिहिि होते. सिबिाई प्रामख्ु याने
मीनलचीच चालू होती. मी बािल
ू ा बसनू गप्पा ऐकत होतो. पद्धहल्याांदा त्या
दोघी सासू सनु ा वाटल्या होत्या पण द्धनघाल्या माय-लेकी. लेकीला
गावातल्या कुठल्याश्या सिकािी ऑद्धफसात छोटी ्लाकम ची नोकिी
लागलेली होती. अपॉइटां मेंट लेटि एकदोन द्धदवसात अपेद्धषितत होत.ां “तो
अब इसकी शादी क िायेगी”— मीनलने गमतीच्या सिु ात म्हटलां. दोघी
थोे्या शाांत झाल्या. मल
ु गी ‘शादीशदु ा’ होती. िवळच्या द्धिल्याच्या
द्धठकाणी सासि होत.ां सासिच्या मेां ळींचा द्धहने नोकिी किायला द्धविोध
होता. नविा घिच्याांच्या द्धव ि िात नव्हता. त्यामळ
ु े नोकिी द्धमळूनही
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म्हणावी ती खषु ी नव्हती. “हमािे मिदको अकल आ िाये ऐसी दवु ा किो
मैयाके पास हमािे द्धलये”— द्धतची मीनलला द्धवनांती होती.
शािदा मद्धां दि गावातलां कटािे कुटुांबीयाांचां घि. एकत्र कुटुांब.
परिक्रमावासीयाांच्या सेवसे ाठी सगळे एकत्र उिे. दपु ािी आलो होतो पण
आम्ही द्धतथे म्ु काम किायचां ठिवलां. ििा द्धनवाांत वेळ द्धमळाला म्हणनू
घिची मोठी सनू येऊन गप्पा माित होती. आम्ही, ते कुटुांब देत असलेल्या
सेवचे ां कौतक
ु कित होतो. “आपके द्धलये ्या दवु ा माांगे मैयासे?” मी
द्धवचािल.ां “सचमे माांगोगे? तो हमािा पांपका काम अटका पेा हैं वो द्धनकल
िाये ऐसी दवु ा किे ”. पद्धहल्यादां ा वाटलां बोअिवेलचा काही प्रॉब्लेम आहे.
मग लषितात आलां की कुटुांबाची हायवेच्या िवळ काही िागा होती, द्धतथे
पेट्रोल पांप मिां िू झाला होता पण सिकािी लाल द्धफतीत काही पिवानग्या
अेकल्या होत्या. आमच्यासािख्या सवमस्वी अनोळखी माणसाांपढु े
घिातली ही खािगी बाब द्धतने बोलनू दाखवली.
कुण्या एका घिातल्या सनु ेने सासिी छळ होतो म्हणनू द्धफयामद के लेली त्या
द्धचांतेत घिधनी होता; कुठे मल
ु गा अभ्यासही कित नाही आद्धण
शेतकामाकेेही लषित देत नाही याची द्धचांता; कुठे मल
ु ीला अकाली वैधव्य
आलेलां आद्धण आता ती सासिी कसा द्धटकाव धिणाि याची काळिी. एका
आश्रमात स्वयपां ाकाचां काम किणाऱ्या बाईनाां म्हटलां —“मावशी, आता
ििा द्धवश्राांती घ्या. द्धकती द्धदवस काम किणाि?”. ति त्यावि, मेंदज्ू विावि
वेळेवि उपचाि न झाल्याने गेलेल्या मल
ु ाच्या कुटुांबाला मदत म्हणनू
पोळ्या लाटण्याचां काम किणाऱ्या त्या माऊलीच्या ेोळ्यात ती कथा
साांगताांना पाणी. कांठ दाटलेला, आद्धण आम्ही — ही आपण काय
िलतीच खपली काढली म्हणत सन्ु न!
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दःु खाबिोबि आनांदी गद्धु पतांसुिा कळत! धाकट्या िावईबापनू ा नक
ु तीच
पगािवाढ द्धमळून आता पगाि मद्धहना पांन्नास हज्िाि झाला आहे हे सि
ु ा
समिल.ां त्याबद्दल कौतुक के लां तेव्हा — “आधी द्ायचा िाहून गेला.
आत्ता आठवलां” — म्हणत गळ
ु ाचा खेा हातावि पेला! कुणाला या
वषी चागां लां पीक यायला पाद्धहिे ही द्धचतां ा. बऱ्याच काही गोष्टी त्यावि
आधािलेल्या. ति कुठां मल
ु ाची सोयिीक आता िमतांच आली आहे ही
गोे बातमी. चहापाणी प्यायला, फािति िेवायला थाांबलेलो आम्ही.
आधीची ओळख नाही, पित कधी िेटायची श्यता िवळिवळ नाही.
मग आम्हाला ही इतकी खािगी, आनांदी, दःु खी गद्धु पतां लोक का साांगत?
इतिानां ा सागां त होते का नाही ते माद्धहती नाही. आम्ही कधी द्धवचािायला
गेलो नाही द्धकांवा इतिाांना कधी काही साांद्धगतलां नाही. का, आमचां इतकां
पिकां असण,ां हीच सिु द्धषितततेची द्धकल्ली होती? आम्ही त्याांच्या
ओळखीच्या कुणालाच काही सागां ण्याचा प्रश्न नव्हता. आम्ही त्यानां ा
ideal ‘ऐकणािे कान’ देत होतो आद्धण त्याचा फायदा घेऊन आमच्याशी
बोलनू हे लोक मोकळे होत होते.
—o—o—o—
एके काळी माझ्या गाेीत पाले—
िी द्धबद्धस्कटाचे पेु े असायचे.
द्धसग्नलला गाेी थाांबल्यावि िीक
मागायला येणाऱ्या पोिाांना
पैशाांऐविी मी द्धबद्धस्कटे देत असे.
कल्पना मळ
ू ची मीनलची होती
आद्धण मलाही पटली होती. असे वाटलेले पेु े मलाच कधी पित द्धमळतील
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असां मात्र वाटलां नव्हतां! परिक्रमेचा दसु िा, द्धतसिा द्धदवस असेल; एका
गावातल्या दक
ु ािा झाला. एव्हाना याची सवय
ु ानातनू ‘नममदऽे हि’ चा पक
झाली होती. आम्हीही हसत ‘नममदऽे हि’ के लां. पढु े चालायला लागलो ति
‘महािाि!’ असा पक
ु ािा कित एक मल
ु गा पळत आला आद्धण आमच्या
हातात एक एक पाले—िीचा पेु ा ठे वनू गेला. थोेां द्धवद्धचत्रच वाटल.ां पण
मक
ु ाट्याने तो पेु ा द्धपशवीत ठे वनू द्धदला. पण त्याच द्धदवशी पढु च्याच
गावात पित एकाने द्धबद्धस्कटाचा पेु ा देऊ के ला तेव्हा —“हमािे पास हैं”
म्हणत नको म्हटले, ति त्याने दहा पये हातात ठे वले —“हमािी तिफ से
चाय के द्धलये!”. ििा पांचाईतच झाली.
सध्ां याकाळी बोलता बोलता हा प्रकाि मी साांद्धगतला. मला कसां द्धवद्धचत्र
वाटलां तेही साांद्धगतलां. बिोबि असलेल्या, दसु ऱ्याांदा परिक्रमेला द्धनघालेल्या
एका परिक्रमावाद्धसयाने आम्हाला समिावनू साांद्धगतलां — कोणी काही
द्धदलां, काहीही द्धदलां तिी नाही म्हणु नका! देणाऱ्याांची श्रिा असते. द्धतचा
अनादि क नका. काही मागु नका, पण द्धदलेलां नाका नका. तम्ु हाला
कोणी िीक देत नाहीये. तो तमु च्यास्व पी, त्या व्यद्धक्तच्या समोि आलेल्या
मैयाला द्धदलेला प्रसाद आहे. त्याचा त्याच िावनेने स्वीकाि किा! मोठे
अनिु वाचे शब्द होते. सयद्धु क्तक होते. त्यानतां ि कोणाकेून काहीही
घ्यायला लाि वाटली नाही!
मग नांति द्धबद्धस्कटे, पैसे अधनू मधनू द्धमळतांच गेल.े हे सगळे “मैयाप्रती —
इदां न मम!” या िावनेने आम्ही घेत गेलो. द्धबद्धस्कटाांचे पेु े िास्त झाले ति
एखाददसु िा िवळ ठे वनू ; इति, वाटेविच्या मल
ु ाांना देऊन टाकले!
द्धबद्धस्कटाचा पेु ा द्धमळाल्यावि त्याांच्या चेहऱ्यावि उमटलेले हसु द्धटपले. हे
किताना — सगळे िण फक्त पाले—िी द्धबद्धस्कटांच का देतात, कुणालाही
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कधीतिी मोनॅकोचा पेु ा द्ावा असां चक
ु ु नही का वाटत नाही — हा द्धवचाि
येऊन गेलाच. यावि मीनलची द्धटप्पणी होती —“पालेचे पेु े आहेत म्हणनू
अधनु मधनू वाटतोयस तिी! मोनॅको द्धमळाले ति हाविटासािखा स्वतःच
खाऊन टाकद्धशल”. द्धतचां मत नेहमी प्रमाणे पिखे आद्धण सत्य होतां. आद्धण
मी पटकन द्धवषय बदलला होता!
पैसे वाटायचां मात्र आम्ही द्धनग्रहाने टाळलां. त्याचबिोबि कुठल्याही
दानपेटीतही टाकले नाहीत. आमच्याबिोबि असलेल्या इति पैशाांबिोबि ते
वाप न टाकले. द्धकती द्धमळाले याचा द्धहशोब ठे वला; आद्धण आता त्यात
पिु े शी िि टाकुन काही करू असा द्धवचाि आहे.
परिक्रमेच्या मागामवि लोकां काय न काय देत असतात. “चाय पी लो” कित
दहा पये ति बऱ्याच वेळा द्धमळाले. पण पन्नास आद्धण शिां ि पये सि
ु ा
लोकाांनी हातावि ठे वले तेव्हा अगदी ठिवलां होतां तिी घ्यायला सांकोच
वाटला. एकदा आम्ही चौघ िणां होतो. मीनल, मी आद्धण अिनू एक
िोेपां — उमी, उदय. एक िण मोटिसायकलवरून आला आद्धण त्याने
उदयच्या हातात पन्नासची नोट ठे वली —“आप चािोंके द्धलये”. हे कॉमन
होतां. प्रत्येकवेळा सट्टु े असतीलच असे नाही. म्हणनू पण्ु य द्धमळवायची सांधी
का सोेायची — तेव्हा गृपमधल्या कोणाच्या हातात पैसे ठे वायचे आद्धण
कांु तीमातेने म्हटले होते तसे —“आप सब द्धमलकि बाट लो” म्हणत
सट्टु ् याांची िबाबदािी झटकून मोकळां व्हायचां. उदयला वाटलां तसा काहीसा
प्रकाि असेल. ति तो माणसु पढु े म्हणाला —“हमे दस पया वापीस किो
— हमे चालीस देना हैं”! साहद्धिकच उदयने पन्नासची नोट पित करून
सट्टु े नाहीत असां साांद्धगतलां. ति त्यावि पैसे पित उदयला देत तो म्हणाला
—“अच्छा. ये िख लो. औि कोई परिक्रमावासी द्धमले तो उन्हे दे देना”.
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म्हणिे त्या दहा पयाांना योग्य याचक उदयने शोधायचा. “द्धदलेल्या
गोष्टीला नाही म्हणायचे नाही” या तत्वाला मिु े घालत उदयने पैसे पित
के ले आद्धण “नममदेऽ हि” म्हणत द्धनिोप घेतला.
एकदा माझ्यापढु े चाि द्धवे्या धरून एका सद्गहृ स्थाने “िीतनी चाद्धहये ले
लो” म्हटले होते; ति एकदा एकाने गाांिाची द्धचलीम पढु े करून —“अच्छा
माल हैं” अशी ग्वाही देत त्याच्या अद्धग्नहोत्रात आमत्रां ण द्धदले होते. याही
वेळी नकाि देत पढु े गेलो. अत्यन्त श्रिाळू लोकां. दारू द्धपणािे ; पण देवावि
श्रिा असणािे िसे पद्धहल्या घोटापवू ी चाि थेंब देवाकेे उेवतात —
त्यातलाच हा प्रकाि. माेां ु गेाच्या
िस्त्यावि एक काि थाांबवत;
मागच्या सीटवि ठे वलेली सातआठ द्धकलोची पपई कोणी हातात
ठे वली होती. नद्धशब म्ु कामाची
िागा
िवळच
होती.
म्ु कामाविही गदी होती त्यामळ
ु ां
पपई सांपायला वेळ लागला नाही.
—o—o—o—
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आम्हाला नममदा मैयाने दशमन द्धदले का असा प्रश्न फाि िणाांनी आम्हाला
परिक्रमेदिम्यान आद्धण परिक्रमेनांति द्धवचािला. परिक्रमेदिम्यान द्धवचािणािे
बहुताांश परिक्रमावासी असांत. ‘याांना मैयाने दशमन द्धदले आद्धण आपल्याला
नाही’ — असां ति नाहींना हे पेताळून पाहायचा तो िाग असावा.
मैनाद्धकनािी सेवा देणािे ; ज्याच्ां याकेे िेवलो, ज्यानां ी आम्हाला चहापाणी
के लां अश्या लोकाांकेूनही हा प्रश्न यायचा तेव्हा त्याांना नमस्काि करून
“आपही हमािे द्धलये मैया हो!” — हे त्याांना न पटणािां पण खिां उत्ति देत
अस.ू
सकाळी साेेसहाच्या आतलीच वेळ असेल. म्ु कामावरून द्धनघालो
होतो. दोघेच होतो. म्ु कामावि असणािे इति िण अिनू तयाि होत होते.
अघां ोळ, पिू ा आटोपत होते. द्धनघताांनाचा िस्ता आदल्या िात्रीच
द्धवचािलेला होता. त्याप्रमाणे द्धनघालो होतो. गावात तशी िाग नव्हती.
घिातनू लोक उठलेले असावेत, पण सकाळची आद्धन्हकां, चल
ु ी पेटवणे
इत्यादी उद्ोग चालू असल्याची चाहूल होती. िस्त्यावां ि वदमळ नव्हती.
गावातल्याच एका द्धतठ्यावरून द्धदशेचा अदां ाि घेत चाललो होतो तोच
“नममदऽे हि!” चा पक
ु ािा झाला. आम्हीही नममदऽे हि करून पढु े झालो तो
मागोमाग शब्द आले —“महािाि आपने गलत िास्ता चनु द्धलया —
आपको दाद्धहना िास्ता लेना हैं”. त्या आवािाच्या मालकाचे धन्यवाद
मानावे म्हणनू आवािाच्या द्धदशेने बद्धघतले. कोणी द्धदसले नाही. एका
घिाच्या पेवीत बािेवि कुणी झोपलां होतां. त्या माणसाने कूस वळवली
आद्धण पाांघरून ेो्यावि घेतले. आता त्याने आवाि द्धदला होता का हे
माद्धहत नाही; पण त्याच्याद्धशवाय आणखीन कोणी िस्त्यावि नव्हते.
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परिक्रमेविच्या पस्ु तकाांमध्ये उल्लेख असतो की परिक्रमामागामवि िस्ता
कुठला हे समित नसेल ति “नममदऽे हि” चा पक
ु ािा किा — कोणीतिी
न्की मदतीला येतां. आम्हालाही हा अनिु व बऱ्याच वेळा आला! अगदी
द्धनममनष्ु य वाटणाऱ्या िागाांविही मदत हवी असेल ति कुणी ना कुणी
सापेतच
ु ािा
ां सापेतां! चालता चालता कुठूनतिी “नममदऽे हि”चा पक
होतो. कोणी हाक मािली ते समित नाही. ििा िोखनू बद्धघतलां की कळतां;
बािच्ू या शेतात द्धपकाांमागे कोणी काम कितांय; आद्धण आपल्याला बघनू
— नममदऽे हि चा हाकािा के लाय. परिक्रमावासीयानां ा असां पक
ु ािण्यामागे,
मैयाचां नामसमिण किण्याचा हेतू असतो का हे माद्धहत नाही. एकाला
द्धवचािलां तेव्हा म्हणाला —“बचपनसे सनु ते आ िहे हैं — औि बचपनसे
पक
ु ािते आ िहे हैं!”. त्याांच्या या सवयीचा परिक्रमावासीयाांना के वढा
आधाि वाटतो हे त्याांना साांगनू ही खिे वाटत नाही. हसण्यावािी सोेून
देतात.
परिक्रमेला द्धनघायच्या आदल्या द्धदवशी मीनल गौमख
ु घाटावि धेपेली
आद्धण द्धतच्या पायाचा घोटा चाांगलाच मिु गळला. इतका की द्धतचां लांगेणां
त्याच द्धदवशी ओकां ािे श्विला आलेल्या गोिे काकाांनाही लषितात आलां. त्याांची
आमची ओळख उण्यापऱ्ु या तीन तासापां वू ीची! “अग,ां उद्ा तम्ु ही परिक्रमा
उचलणाि ना, काय गोंघळ के लास!” म्हणत आपल्या सामानातनू त्याांनी
एक ankle-cap काढून द्धदली. आता ती त्याांनी स्वतःसाठी आणली होती
हे उघे होते; त्यामळ
ु े ती घ्यायला हात पढु े होईनात. बिां पित कुठे िेटणाि?
आम्ही कमीतकमी एक द्धदवस त्याांच्या पढु े असणाि वगैिे — आता
हास्यास्पद वाटणािे — द्धवचाि आम्ही कित होतो. आमच्या हातात ती
कॅ प कोंबत ते म्हणाले —“बघू पढु े!”. वि ििा मीनलला दटावत साांद्धगतलां
—“टाच पणू म टेकली पाद्धहिे”. दसु ऱ्या द्धदवशी मीनलचा पाय
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चालण्याईतपत ठीक झाला. पढु च्या प्रवासात द्धतचा पाय ठीकठाक
िाद्धहला. तीन तासाांच्या ओळखीवि आद्धण पित लवकि िेटण्याची श्यता
नसताांना गोिे काकाांनी का मदत के ली? आिही आम्ही फोनवि बोलतो पण
आमची प्रत्यषित िेट नाही!
परिक्रमेची तयािी किताना अदां ािे काही पाांघरूण घेऊन गेलो होतो.
सु वाद्धतच्या तीन आठवे्यातच, वाढणाऱ्या थांेीत ते अपिु ां पेणाि,
याची कल्पना आली होती. मग ज्या िात्री थांेी असेल द्धतथल्या
म्ु कामावि िात्रीपिु तां एखादां ब्लॅकेां ट, घोंगेी द्धमळते आहे का याची आम्ही
चौकशी चालू के ली. द्धवशेष म्हणिे आम्ही द्धिथे द्धिथे चौकशी के ली द्धतथे
द्धतथे आम्हाला काही ना काही पाांघरूण द्धमळाल.ां मैय्याने आम्हाला खपू
थांेीत कुेकुेवत झोपावां लागणाि नाही याची काळिी घेतली.
शल
ू पाणीच्या िगां लातनू खाली उतिताना आम्ही दोघेही खपू वेळा पाय
घसरून पेलो. द्धतथली िमीन मु माे. उिे उताि. आमच्या पाठीवि
असलेल्या बॅगा — ज्यामळ
ु े तोल मागे िायचा आद्धण पायी चालायला
छान पण ेोंगिावरून िाण्यासाठी अत्यांत चक
ु ीचे आमचे बटू . परिणाम —
धेपेणे! आम्ही दोघेही आठदहा वेळा तिी पेलो अस.ू एकदा ति मी
िोिात घसिलो. उताि तीव्र होता. घसिताना, मी पढु े चाललेल्या मीनलवि
आपटलो. ती पेली आद्धण घसिायला लागली. सदु वै ाने मी एका झाेावि
िाऊन थाांबलो. मीनलनेही स्वतःला कसबसां थाांबवलां. मागनू येणाऱ्या
परिक्रमावासीयाांना हा प्रकाि पाहून खात्री की आम्हाला आता उचलनू
खाली न्यावां लागणाि. पण आम्ही दोघेही उिे िाद्धहलो. धळ
ू झटकली.
द्धकिकोळ खिचटण्यापलीकेे आम्हाला दोघाांनाही काहीही झालां नाही.
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या प्रसांगाच्या आधीची शल
ू पाणीच्या िगां लातलीच गोष्ट. आम्ही कूलीहुन
लखनद्धगिी बाबाांच्या आश्रमात द्धनघालो होतो. ेोंगिाच्या उतित्या
िागावरून, खिु ट्या काटेिी झेु ु पाांमधनू वाट होती. वीसेक फूट खाली
सिदाि सिोवि धिणाचां पाणलोट षितेत्रातलां पाणी होतां. वाट िेमतेम एक
पाऊल िाहील एवढी होती. म्हणिे मागचां पाऊल उचललां की ते पढु ेच
टाकायचां — त्याद्धशवाय दसु िा मागम नाही. आमच्या बिोबि तीन वयस्क
म्हातािे होते. तेही घाबिलेले होते. द्धशवाय एके काळी

हाच प्रदेश लटु मािीसाठी प्रद्धसि होता. तो आता प्रकाि बांद झाला आहे हे
माद्धहती होतां पण कुठे तिी मनाच्या कोपऱ्यात ती िीती होतीच. पण गमां त
म्हणिे त्या दीेदोन तासाांच्या आमच्या वाटचालीत लाांबनू कुठूनतिी
आम्हाला बासिीचे सिू ऐकू येत होते. कुणी गिु ाखी वेळ िावा म्हणनू
वािवत असणाि. पण त्या सिु ाचां ा धीि वाटत होता. त्या सिु ानां ी वाट सोपी
झाली नाही पण चालायला उिािी न्कीच द्धदली!
लालपिू माल गावातली गोष्ट. सांध्याकाळी चाि वािता गावात द्धशिलो.
गावात आश्रम, देउळ वगैिे िाहण्याची काही व्यवस्था नव्हती. गावात
द्धशिता द्धशिता द्धवचािलां होत.ां पण गावात प्राथद्धमक शाळा ति असेल, ति
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द्धतथे िाहू; असा द्धवचाि कित आम्ही शाळा शोघत िात असताना अशोक
द्धतवािी नावाचे गृहस्थ आमच्या समोि मोटाि सायकल थाांबवनू द्धवचािते
झाले —“्या आप कोई िहनेकी िगह ढुांढ िहे हो? हमािे घि चलो”.
आधां ळा मागतो एक ेोळा अन देव देतो दोन — अश्यातली गत.
िरूच गावातनू बाहेि पेत होतो. िनु ा-ताविा गावातलां मद्धां दि
सांध्याकाळच्या म्ु कामासाठी गाठायचां अश्या द्धवचािात होतो. िरूच मोठां
शहि आहे. आम्ही बािािपेठेतल्या मोठ्या िस्त्याने चाललो होतो. अधनू
मधनू येणािे िाणािे 'नममदऽे हि!' कित होते. असाच एकिण आमच्या
मागनू 'नममदऽे हि' कित पढु े गेला आद्धण वळून, वाहतक
ु ीच्या द्धव ि येत
आमच्यासमोि येऊन थाांबला. नेहमे ीची चौकशी झाली - िात्री म्ु काम कुठे
याची द्धवचािपसू झाली. िनु ा-ताविा म्हटल्यावि त्याने द्धखशातनू त्याचां
visitng card काढलां, आम्हाला देत म्हणाला - "ये मेिे घि का पत्ता हैं.
आप शाम को यहाँ क सकते हो." पत्ता िनु ा-ताविाचाच होता. आम्हाला
आनदां च झाला - देऊळ शोधायचा त्रास वाचला. "द्धफलाहाल घिपे कोई
नहीं हैं. मेिी फॅ द्धमली वेोदिा गयी हैं द्धकसी शादी के कािण. मझू िे ी िात
आने मे थोेी देि होगी. लेद्धकन चाबी बािवू ाले पेोसीके पास हैं. उससे ले
लेना." आम्ही अवाक! काही ओळख ना पाळख. के वळ परिक्रमावासी
वाटताहेत म्हणनू घि उघेून द्ायचां! हा अधां द्धवश्वास का मैयाविचा पणू म
ििोसा - मैयाच िाणे! आम्ही अथामतच त्याकेे दल
ु मषित कित मद्धां दि शोधलां
हा िाग वेगळा.
परिक्रमेच्या पद्धहल्या िात्री मोिट््याला िक्तिाि आश्रमात म्ु काम के ला
होता. द्धतथल्या नाना घळसासींनी सिु े ख दृष्टाांत द्धदला होता. “घिी कायम
असत.ां आपण कुलदेवतेला िाऊन आमत्रां ण देवनू आलेलो असतो. बाई
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ग,ां घिी कायम काढलांय — तझु ा कृ पा प्रसाद असू दे, मदतीला ये. मग
कायामच्या दोन द्धदवस आधी कुणी दिू ची आत्या येत;े कोणी मामेिाऊ
आविनमू एक द्धदवस आधीच येतो आद्धण काही िबाबदािी ह्काने
उचलतो; शेिािपािािच्या बायका फिाळाचां किायला दपु ािची झोप न
घेता िाबतात — कोण असतात ही सगळी? प्रत्यषित कुलदेवताच याच्ां या
रूपाने आलेली असते. तम्ु हीच द्धतला — मदतीला ये असां म्हणनू आमत्रां ण
द्धदलेलां असतां; आद्धण ती येत!े मैयाद्धकनािी या ना त्या रूपाने मदत किणािे
खपू िण द्धदसतील. कोणी चहा पािेल; कोणी िेवायला घालेल; कोणी
िस्ता दाखवेल; कोणी चक
ु लेला िस्ता दु स्त किे ल; कोणी अध्यात्म्याच्या
दोन गोष्टी सागां ल
े — सगळॆ िण तमु ची परिक्रमा सफ
ु ळ सपां णू म व्हावी
म्हणनू थोेीशी मदत कितील. या लोकाांमध्ये मैयाला शोधा. या लोकाना
मैया समिनू नममदेऽ हि किा — द्धतच्या मद्धां दिात द्धदसतेय त्या वेषात मैया
तमु च्या समोि येणाि नाही.”
नाना घळसासींचा हा दृष्टातां मनात घोटवीत आम्ही परिक्रमा के ली. नाना हे
बोलले आद्धण त्याच द्धदवशी सांध्याकाळी िक्तिाि आश्रमात, नक
ु तेच
परिक्रमा के लेलां एक िोेपां नानाांना िेटायला म्हणनू आलां होतां. त्याांना
आमची काय काळिी वाटली द्धकांवा आमच्याबद्दल काय द्धिव्हाळा
वाटला, की त्याांनी आम्हाला कळकळुन मोलाच्या सचू ना के ल्या. काय
किाव,ां कशापासनू सावध िाहावां — काय न काय. नसु तेच बोलनू थाांबले
नाहीत ति दसु ऱ्या द्धदवशी सकाळी आमच्याबिोबि थोेां चालत येऊन,
आम्हाला िस्ता दाखवनू पित गेल.े परिक्रमेत अधनू मधनू फोन कित
िाद्धहले — मागमदशमन देत िाद्धहले. मैया अिनू कुठल्या स्वरूपात आमच्या
समोि येणां अपेद्धषितत होतां? आद्धण द्धतचां आमच्यावि कायम लषित होतांच होतां
हे सि
ु ा न्कीच.
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अथामत या द्धहशोबाने मैया आम्हाला द्धदवसातनू दहा वेळा तिी िेटत होती.
परिक्रमा मागामविची मैया बहुरूपी आहे. कधी ती छोट्या मल
ु ीच्या तोंेून
"नममदऽे हि" किायची ति कधी चहाला बोलावणािी चहावाला व्हायची.
बऱ्याच वेळा, कुठे चहासाठी थाांबलेलो असायचो. अगदी चकटफ़ु चहा
कसा प्यायचा म्हणनू काही दाणे फुटाणे द्धवकत घेतलेले असत, त्याचे पैसे
द्ायला लागल्यावि तो म्हणायचा - "ये पैसा तो वो महािाि देके चले
गये!". दक
ु ानातनू िाणाऱ्या कुण्या पाठमोऱ्या माणसाकेे बोट दाखवत तो
म्हणे.
एकदोन प्रसगां साद्धां गतल्याद्धशवाय िाहवत नाही. परिक्रमेचा द्धतसिा द्धकांवा
चौथा द्धदवस असेल. तटाविच्या शाद्धलवाहन दहा वािता पोहोचलो.
द्धतथल्या महतां ाांनी िेवायला थाांबायचा आग्रह के ला. इत्या लवकि
कशाला थाांबायचे म्हणनू तो आग्रह नाकाित आम्ही दोघेच पढु े द्धनघालो.
त्याांनी साांद्धगतले सि
ु ा की पढु चा िवळचा आश्रम - मौनी बाबाांचा - बिाच
लाबां आहे. पण तिीही आम्ही द्धनघालोच. वाट के ळ्याच्या बागेतली होती.
लाांब होती! वाटेत एक साधबू ाबा िेटले. नमस्काि चमत्काि झाले. थोेा
वेळ बिोबि चाललो. वाटेविच्या एका मा ती मद्धां दिात ते थाांबले, नमस्काि
करून आम्ही पढु े. िस्ता खिोखिीच लाबां होता. साेेबािा होऊन गेले तसे
आम्ही एका झाेाखाली थाांबलो. िवळ काही द्धकेूकद्धमेूक खायला
होते. ते खाल्ले. शाद्धलवाहन आश्रमातल्या महतां ाांची आठवण येतच होती.
त्याांचां ऐकायला पाद्धहिे होतां असांही वाटत होतां. पण ती वेळ टळून गेली
होती. आम्ही त्या झाेाखालनू द्धनःणाि एवढ्यात ते साधबू ाबा आले.
आमच्यापढु े सहा के ळी धित म्हणाले - "िास्तेमे कटवाई चल िही थी,
उन्होने हमे दे द्धदये. हमे पता था की सामने मैया िख
ू ी चल िही हैं. तो
आपके द्धलये हमने सम्हाल के िखखे!". मैया, िगवी विां घालनू , दाढी
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िटा वाढवनू , िक
ु े िल्या पोिीची काळिी कित सि
ु ा येते हे आम्हाला त्या
द्धदवशी समिले.
िोगी द्धटकरियाच्या िस्त्यावि. नदीकाठाने न िाता आम्ही ेाांबिी िस्ता
पकेलेला. िस्त्यावि दपु ािच्या िेवणाची सोय नाही हे कुणी साद्धां गतलेलां.
त्यामळ
ु े , अकिाच्या सुमािाला एका गावातल्या टपिीवि द्धमळालेले सामोसे
हेच आपले िेवण अशी खणू गाठ बाांधत आम्ही द्धनघालेलो.

समोसा खाऊन पोट िित नाही हे लषितात आले. शेवटी पोळी िािी द्धकांवा
विण िाताला पयामय नाही हेच खिां. चाि साेेचािपयिंत म्ु कामाला पोहोचू
मग बघू अश्या द्धवचािात चालत होतो. दोनच्या समु ािास नारिया गावच्या
शाळे च्या बाहेरून िात होतो. आतनू एका द्धशषितकाांची हाक आली.
"नममदऽे हि! बावािी िोिन प्राशादी कि लो!". मनोमन आिाि मानत
आम्ही शाळेत गेलो. सिकािी शाळा होती. मध्य प्रदेश सिकािच्या
'माध्यान्ह िोिन योिनेंतगमत' मल
ु ाांना दपु ािचां िेवण देण्याची तयािी चालू
होती. आम्ही द्धदसलो म्हणनू आम्हालाही हाक मािली होती. िेवण्याच्या
वेळेला द्धदसणाऱ्या प्रत्येक परिक्रमावासीयानां ा आमत्रां ण देण्याचा त्या
शाळेचा रिवाि आहे. िेवण छानच होतां. पण इत्या उद्धशिा का? असा
प्रश्न के ला ति कळलां की िेवणाची वेळ साेेबािाची आहे. आि काही
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कािणाने उशीि झाला होता आद्धण दोन वािले होते. या सगळ्या प्रकािची
सांगती के वळ योगायोग म्हणनू लावणां कठीण आहे. मैया त्या द्धशषितकाच्या
रूपात आली हेच खिां. त्यातनू पढु ची गमां त म्हणिे, आम्हाला आत
बोलावनू त्यानांति ते गु िी कुठे गायब झाले कोण िाणे!
पोनीया गावातला बस स्टॅन्ेविचा प्रेम नािायण कुशवाह. सायकलचे
पां्चि काढणािा एक साधा माणसू .
िि दपु ािी दोन परिक्रमावासी गावात
"यहाँ कोई सेवा देता हैं ्या?" अशी
चौकशी किताहेत आद्धण त्यावि "िी
नहीं!" असां उत्ति द्ावां लागतांय म्हणनू
आम्हाला चहा प्यायला बसवनू ;
स्वतः एका दसु ऱ्याच कोणाच्या शेतात
िाऊन - "परिक्रमावासी आये हैं. िख
ू े
हैं. उनके द्धलये मटाि लेके िाता हू"ँ
म्हणत मटाि घेऊन आला होता. त्याने
मटाि द्धदले तेव्हा मला वाटलां की
त्याच्या शेतातनू आणले होते. मग बोलण्यातनू त्याचा हा उद्ोग बाहेि
आला होता. परिक्रमेतला शेवटचा टप्पा होता. लोकाांच्या अश्या
औदायामचे बिे च अनिु व घेतले होते. प्रत्येक अनुिव थ्क करून गेला
होता पण तिीही या अनुिवाने गळा दाटून आला. मटाि तािेच होते,
त्यामळ
ु े गोेच होते. पण त्या द्धदवशी त्याांची चव ििा िास्तच मधिु
लागली हे खिां! आमच्यासाठी त्या द्धदवशी मैयाने चे्सचा शटम घातला
होता.
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दोन प्रसांग. एकामागोमाग घेलेल.े ेाांबिी िस्ता होता - मोठां गाांव िवळ
येत असाव.ां िहदािी तशी द्धदसत होती. एक स्कुटि येऊन थाांबली.
कॉलेिला िाणािी मल
ु गी होती. टी-शटम, िीन्स वगैिे पेहिाव.
"बावािी, आप कौन हो औि ये कहाां िा िाहे हो ?"
"बेटा हम नममदा परिक्रमा कि िहे हैं. अिी हम ओकां ािे श्वि िा िहे हैं"
"ये नममदा परिक्रमा ्या होता हैं?"
मग मी द्धतला थोे्यात कल्पना समिावनू साांद्धगतली. ेोळे
द्धवस्फाित ती म्हणाली –
"वो तो बहुतही लबां ा िास्ता होगा! दस पधां िा द्धदन तो लगे ही होगे
चलनेम!ें "
"िी नहीं. हम अब किीबन तीन मद्धहने चल िहे हैं. औि ये ३०००
द्धकलोमीटिकी दिु ी हैं"
त्यावि - 'काय वेेे लोक असतात. कुठून येतात कोण िाणे' - अशा अथामने
मान हलवत ती द्धनघनू गेली.
त्यानांति थोे्यावेळाने आद्धणकएक मोटािसायकल येऊन थाांबली. त्यावि
एक पन्नाशीचा, पोट वगैिे सटु लेला सख
ु वस्तू माणसू होता. हेल्मेट
नव्हतेच.
"महािाि ्या आप परिकम्मा मे हैं?" - त्याने द्धवचािले. आता तो
स्वतःच 'बावािी' असल्याने मी 'महािाि' झालो होतो!
"िी. नममदा परिक्रमा कि िहे हैं"
"पैदल?"
"हा.ां पैदल ही पैदल". त्यावि खश
ु होत म्हणाला
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"हमे िी परिकम्मा किनी हैं. हम टीचि हैं. दो सालमे रिटायि हो
िायेंगे, द्धफि उठायेंग"े
"नेक खयाल हैं आपका. िरूि द्धकिीये!"
त्यावि ििा िोषात येऊन तो मला म्हणतो –
"नहीं, नहीं; ऐसे नहीं. आप हमी आशीवामद दीद्धिये की मैया हमे
परिकम्मा किने बल
ु ाएगी!"
आता मैयाच्या वतीने आमत्रां ण देणािा मी कोण? पण तिीही एखाद्ा
स्वामीिींनासि
ु ा हेवा वाटेल अशा पितीने हात उांचावत मी त्याला
आशीवामद द्धदला –
"आपकी मनोकामना पिु ी होगी. मैया आपसे परिकम्मा पिू ी कि
लेगी".
अत्यांत खश
ु होत मोटािसायकलला द्धकक माित तो द्धनघनू गेला!
होशगां ाबाद िवळचां आचां लखेेा गाव. गावात एक कालीमातेचां मद्धां दि
आहे असां समिलां. सध्ां याकाळही झाली होती, पण बिोबिचे काही खपू
पढु े गेले असावेत द्धकांवा मागे िाद्धहले असावेत. आम्ही दोघेच होतो.
कालीमद्धां दिात गेलो ति द्धतथे काही बैठक चाललेली. आम्हाला बघनू

त्यातल्या एकाने आम्हाला खणु ने ेच आत बोलावले आद्धण मोकळ्या
िागेकेे बोट दाखवले. आम्ही द्धतथे आसन लावनू 'आता पढू े काय?'
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असा प्रश्न चेहऱ्े यावि घेऊन बसलो. मग शेिािच्या घिातनू एक मैया
आली. द्धतने अगदी हल्या आवािात आमची चौकशी के ली. िात्रीच्या
िेवणाची व्यवस्था होईल असे साांद्धगतले. आम्ही द्धतला द्धवचािले, "ही
बैठक कसली?" ति तोंेावि बोट ठे वनू शाांत िाहायला साांगनू ती द्धनघनू
गेली. बिां बैठक म्हणावी ति काही चचाम वगैिे नव्हती. टेबलवि बसलेला
एकिण एके काशी हळू आवािात काही बोलत होता. मग टेबलवि काही
कित होता. मग पित चचाम, पित काहीतिी, असां काही चालू होतां.
थोे्यावेळाने तो माणसू द्धनघनू िायचा मग पढु च्याची पाळी. काही औषधां
देणां चालू असाव.ां एके क कित गदी सांपली. मग त्या कुटुांबाने कालीमातेची
आिती के ली. साग्रसगां ीत, गावाला ऐकू िाईल या आवािात,
लाऊेद्धस्पकि वगैिे लावनू . सगळां आटोपल्यावि तो माणसू आद्धण त्याची
बायको आमच्याशी गप्पा मािायला आले. बोलता बोलता मी त्या
बैठकीबद्दल द्धवचािले. ति त्याने साद्धां गतलां की तो त्या िागात बटां ीबाबा या
नावाने प्रद्धसि आहे. लोक त्याच्याकेे त्याांच्या समस्याां घेऊन येतात
आद्धण त्यावि िादईू इलाि तो देतो. पैसे वगैिे काही घेत नाही. प्रद्धसि
आहे. लाांबनू लोक त्याच्याकेे येतात. मला एकूण गांमतच वाटली.
अेचणीत सापेलेला माणसू काय किे ल साांगता येत नाही.
एक गमतीची गोष्ट िाणवली म्हणिे हा प्रदेश - "मम्मी, पप्पा" याांचा प्रदेश
आहे. नवी द्धपढीच नव्हे ति अगदी आमच्या वयाचे लोकसि
ु ा आपल्या
आईवद्धेलाांचा 'हमािी मम्मी, हमािे पापािी' असा उल्लेख कित होते.
काका आद्धण आत्या मात्र अिनू ही "चाचािी", "बआ
ु िी" आद्धण
"मौसी"च िाद्धहले आहेत. त्याचां े अिनू अक
ां ल आद्धण आटां ी झालेले
नाहीत.
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एका दपु ािची गोष्ट. गावातनू िात होतो. साधािणपणे ही वेळ गावातल्या
बायकाांची, थोेी द्धनवाांतपणाची. द्धशळोप्याच्या गप्पाांचे आवाि इथनू
द्धतथनू ऐकू येत होते. कुठे एक लहान मल
ु गी - दीेदोन वषािंची असावी,
िेताना ऐकू येत होती. त्या घिाशेिारून िाताना मी - "नममदऽे हि" चा
पक
ु ािा के ला. तो त्या घोळ्यातली एक बाई िोिानेच म्हणाली - "नममदऽे
हि, बावािी ... आपके साथ इस बच्चीकोिी लेते िाईये. बहुत सताती
हैं". तोपयिंत मी त्या घिाच्या समोि आलो होतो. पाढां िे कपेे, वाढलेल्या
दाढीद्धमशा, ेो्याला साईबाबास्टाईलचा माल; माझा एकांदि अवताि
बघनू ती मल
ु गी अिनू च िोिाने िेायला लागली. द्धतला शाांत किायचे
म्हणनू मी द्धतला म्हटले - "िो मत बेटा. आपको नहीं, हम आपकी
दादीकोही लेके िाते हैं". माझे बोलणे ऐकून सगळ्यािणी एकदम तोंेावि
पदि घेऊन फुदफुदायला लागल्या. पण आता हे नवीनच सक
ां ट काय आलां
म्हणनू त्या मल
ु ीने अिनू च विची पट्टी लावली! आद्धण हसतच
सगळ्यािणी द्धतला शाांत किायला लागल्या!!
परिक्रमेत वेगवेगळ्या आखाे्याांचे साधू िेटतात. प्रत्येकाचे द्धनयम वेगळे .
कममकाांेां वेगळी. काही 'अपनी धनू मे िहता हू'ँ वाले ति काही गद्धप्पष्ट.
आमच्यासािख्या परिक्रमावासीयाबां द्दल, आमच्या परिक्रमेबाहेिच्या
िीवनशैलीबद्दल उत्सक
ु ता दाखवणािे . असेच दोघे साधू होते. सयू म
आखाे्याचे. हे दोघे गप्पावाले होते. आमच्या गप्पा चालल्या होत्या.
तेवढ्यात आणखीन एक साधू महाशय आले. त्याांनीही आसन लावले. हे
दोघे िण या नवीन साधमु हाशयाांना चाांगलेच आदिाने वागवत होते. त्याांना
'सतां महोदय' वगैिे म्हणत होते. म्हणिे माणसू द्धनःसगां झाला तिी त्यातही
उच्च-नीच असतां हे मला समिलां. ति साांगायचा मद्दु ा - सांतमहोदयाांनी
त्याांचा मोबाईल चाद्धिगिं साठी लावला. द्धनरिच्छतावादी अध्यात्मात
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आिकाल अद्धनवायम असणािी ही िौद्धतक गोष्ट. मोबाईल. साधनू े
अध्यात्मात द्धकतीही प्रगती के लेली असू दे; त्याांनाही मोबाईल आम्हा
गृहस्थाांइतकाच महत्वाचा. मोबाईल चाद्धिगिं ला लावनू सांतमहोदय बाहेि
गेल.े आद्धण त्याांचा मोबाईल वािला. बहुधा कॉलिट्यनू सेट के लेली
असावी. रिांगटोन म्हणनू गाणे सु झाले - "यािा द्धसलीद्धसली द्धबिहासे िात
का िलना..." आम्हाला एक षितण कळेना की गाणां न्की कुठून वाितांय.
लषितात आल्यावि एका साधूने पटकन तो कॉल बांद के ला आद्धण थोे्या
ओशाळ्या स्विात म्हटले - "द्धकसीने गाना सेट द्धकया होगा. अब सतां िीको
तो पता नहीं होगा ये बदलते कै से हैं". दोनपैकी एक काहीतिी असणाि सतां िींना त्या गाण्याचा अथम माद्धहत नसणाि द्धकांवा ते खिे 'सगळ्याच्या
पल्याे गेलेले' महात्मा असणाि ज्याांना कशाचीच पवाम नाही.
परिक्रमेच्या सु वातीच्या द्धदवसात, दद्धषितण तटावरून िात होतो.
आिबू ािल
ू ा के ळ्याांची शेती होती. खपू द्धठकाणी के ळी लागलेली होती,
पण बहुतेक सगळी कच्ची. मणीनागेश्विहून द्धनघालो, सगळी वाट शेतातनू .
खाणां सोेाच, चहासि
ु ा द्धमळण्याची श्यता नव्हती. आमच्यावि
मैया खषू होती, आम्हाला एका के ळ्याच्या शेतात द्धपकलेली के ळी
द्धदसली. शेतात आिबू ािल
ू ा कोणी नव्हते. मैयाची षितमा मागत आम्ही त्या
शेतात द्धशिलो. मनसोक्त के ळी खाल्ली. वि, िेवायला उशीि झाला ति
असू देत म्हणत चाि के ळी द्धपशवीत घेतली. या अनपेद्धषितत कृ पाप्रसादावि
खश
ु होत द्धनघालो. ऊन होतांच. एक अध्याम तासात लषितात आलां
की द्धपशवीत ठे वलेली के ळी द्धपचनू त्याांचा लगदा झाला आहे आद्धण त्याने
शटम खिाब झाला आहे. शेवटी ती के ळी फे कून द्ावी लागली. "तम्ु हाला
उपाशी ठे वणाि नाही, पण म्हणनू हाविटपणा करू नका" - असा धेा
मैयाने आम्हाला छानच द्धशकवला.
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मैयाद्धकनाऱ्यावि बऱ्याच द्धठकाणी गऱ्ु हाळां आहेत. अशाच एका
गऱ्ु हाळासमोरून िाताना, िस द्धपण्याचां आमत्रां ण आलां म्हणनू
आत द्धशिलो. अप्रद्धतम तािा िस, ेायद्धबद्धटसची द्धचांता न किता प्यायलो.
गळ
ू कसा बनवतात हे लहानपणी कऱ्हाेला पद्धहले होते, त्याची आठवण
काढून झाली. द्धनघतानां ा, नको, नको म्हणत होतो तिी त्या शेतकऱ्याने
हातावि हे एवढा मोठा गळ
ु ाचा खेा ठे वला. खेा कसला, छोटी ढेपच ती.

मी त्या शेतकऱ्याला म्हटले, "बाबािी, धन्यवाद, लेद्धकन ये आप ििा
ज्यादा दे िहे हैं. इतना मत दीद्धिये!". मला थाांबवत तो म्हणाला, "महािाि,
ऐसा मत कद्धहये. मैया सनु ती िहती हैं. अगले बाि आपको िीतनी ि ित हैं,
उससे कम देगी! आप चाहे तो औि द्धकसीको दे देना." मी चमकलो!
हे वा्य पाओलो कोएल्हो याांच्या 'द अलके द्धमस्ट' या पस्ु तकात वाचलां
होत.ां आता ते पस्ु तक द्धकतीही प्रद्धसि असलां तिी, या शेतकऱ्याला त्या
पस्ु तकाचा काही परिचय असेल असे दिु ान्वयानेही श्य नव्हते. मग हे
वा्य त्याच्याकेे कसे आले? हा त्याचा िीवनानिु व होता हेच खिे .
एकदा एक काि आमच्याशेिािी येऊन थाांबली आद्धण आतनू एकिण
उतिला. आम्हाला वाटले अिनू एक पाले-िी द्धकांवा दहा पये दद्धषितणा!
पण नाही तो माणसू आम्हाला म्हणतो - "्या मै आपके साथ एक फोटो
- 144 -

द्धखचां ल"ांु ! हे पद्धहल्याांदाच होत होतां. मग त्याने दोनतीन फोटो काढले.
एकदा या अँगलने एकदा त्या. एका स्थाद्धनक वृत्तपत्राचा तो पत्रकाि होता.
बहुधा काहीच नाही द्धमळालां ति टाकता येईल या हेतूने त्याने आमचे फोटो
घेऊन ठे वले होते. कुठे तिी िागा ििायला उपयोगी होईल म्हणनू .
चालत के ली ति परिक्रमा अवघे आहे. शेवटी २८०० - ३०००
द्धकलोमीटि चालणे आहे, १०० एक द्धदवस, अद्धतशय प्राथद्धमक सद्धु वधा
असलेल्या वेगवेगळ्या द्धठकाणी िाहणे आहे. परिक्रमावासीयाांच्या
मानद्धसक, शािीरिक षितमतेची कसोटी बघणािी ही यात्रा आहे. त्यातही
बायकासां ाठी ही यात्रा पिु षाांपेषिता द्धकतीतिी पटीने िास्त अवघे होते.
बायकाांसाठी पदोपदी अेचणी असतात. सांेास आद्धण अघां ोळीसाठी
सोया नासाने ही सगळ्यात मोठी अेचण. त्यावि उपाय म्हणिे
सकाळच्या झोपेवि पाणी सोेून इति परिक्रमावासी िागे होण्याआधी
उठणे!
शहिी बायकाांना हा एक वैताग असतोच पण ग्रामीण िागातनू आलेल्या
बायकाांसाठीसि
ु ा ही सोपी गोष्ट नसते. प्रत्येक म्ु कामात ही सोय नव्याने
शोधावी लागते. त्यातनू ज्या बायकाांची माद्धसक पाळी चालू असते
त्याांच्यासाठी फािच केक द्धनबिंध असतात. कुठल्याही घिात िायचां
नाही, देवळात म्ु काम किायचा नाही, िेवण बनवायचां नाही. एकूण त्या
चाि द्धदवसाांसाठी वाळीत टाकलेलां िीवन िगायचां आद्धण त्याहूनही
सांकोचाची गोष्ट म्हणिे ही खािगी बाब िगिाहीि किायची.
बायका म्हणिे स्वयांपाक ही अिनू एक अन्यायी अपेषिता. म्ु कामाला
आलेल्या परिक्रमावासीयाांमध्ये बाई आहे हे बद्धघतल्यावि बिे चसे महतां
स्वयांपाकातली अवघे कामे, द्धवशेषतः पोळ्या किण्याची या बायकाांवि
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टाकून मोकळे होत. मद्धहला परिक्रमावासीसि
ु ा पु षाांसािखेच विन
उचलनू , चालतच आलेल्या असतात याची िाणीव कमी असते. ग्रामीण
िागातनू आलेल्या, देविोळ्या मद्धहला परिक्रमावासी याच्या द्धव ि िास्त
आवाि उठवू शकत नाहीत.
मात्र एका गोष्टीचा द्धवशेष उल्लेख किावासा वाटतो. परिक्रमेत एकांदिीतच
कधीच, कसलीच िीती वाटत नाही. लटू मािीची नाही, ितु ाखेताांची नाही,
अगदी द्धके्याद्धकिे्याांची सि
ु ा नाही. द्धियाांना शहिी वाताविणात
वाटणािी असिु द्धषिततता परिक्रमेत फाि ्वद्धचत िाणवते. मी िेवढ्या मद्धहला
परिक्रमावससीयाबां िोबि बोललो, त्यापैकी एद्धकनेसि
ु ा कधीही याबद्दल
उल्लेख के ला नाही. द्धकत्येक वेळा वीस पांचवीस पु ष
परिक्रमावासीयाांमध्ये मीनल एकटी बाई असायची. बहुताांश लोक
अनोळखी. पण या बाबतीत ती कधी चक
ु ू नही बोलली नाही - तशी
वागणक
ू द्धतला कधीच द्धमळाली नाही. त्यामळ
ु े च एकट्या दक
ु ट्या
मद्धहलेलाही परिक्रमा किायला कधी अेचण येत नाही.
-o-o-o
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परिक्रमा सांपत आली तसा एक द्धवचाि ेो्यात वािांवाि येत होता. या
शिां ि द्धदवसाच्या उपक्रमाची फलश्रतु ी काय? काय द्धमळवलां आपण
यातनू ? परिक्रमेचा सांकल्प किताना हात िोेून प्राथमना के ली होती —
“मैया, परिक्रमा सख
ु रूप पाि पेू दे”. मैया ती इच्छा पणू म किणाि हे आता
द्धदसत होते. अतां ि थोेेच िाद्धहले होते - िस्ता ठीकठाक होता. एखादा
द्धदवस इकेे द्धतकेे यापलीकेे िास्त काही होणाि नव्हते. मग के वळ पणू म
झालेली परिक्रमा एवढेच आमच्या हाती आले होते का?
आम्ही शहिात िाहणािे . शेिािच्या दक
ु ानात िायचां ति स्कुटि बाहेि
काढणािे . चालण्याचा सबां धां हा द्धदवसात काही व्यायाम के ला पाद्धहिे
याच्याशी. सकाळी उठून पाच द्धकलोमीटि चाललो ति मोठ्ठे काम झाले
असां वाटणाि. चाि द्धदवस सलग चालले की पाचव्या द्धदवशी दाांेी. या
पाश्वमिमू ीवि सलग शांिि द्धदवस, सिासिी २६-२७ द्धकलोमीटि, तेही पाठीवि
७-८ द्धकलोचा बोिा घेऊन चालणां मोठांच काम होतां. लोकाांनी परिक्रमा
७५ द्धदवसात पणू म के ल्याचां ऐकलां होतां - तसच
ां सव्वातीन वषािंचा सक
ां ल्प
मनात ठे वनू चालणािे ही िेटले होते. आमच्या शिां ि द्धदवसात एकदोनदा
“आता कांटाळा आला बवु ा” असां आम्हालाही झालां होतां. पण द्धिद्दीने
चाललो. तेव्हा द्धकतीही मोठा आद्धण कधी कांटाळवाणा प्रकल्प असला,
तिी द्धिद्दीने, तो शेवटपयिंत तेीला नेणे याचा खासच अनिु व
आमच्याकेे आला.
या शिां ि द्धदवसात मी आद्धण मीनल द्धदवसाचे २४ तास एकत्र होतो.
लग्नानांति हद्धनमनू ला गेलो होतो त्यानांति प्रथमच एवढा वेळ एकत्र
काढला. परिक्रमेदिम्यान आमची मस्त िाांेणां झाली. मीनलच्या शब्दात
सागां ायचां ति - िाहून गेलेली सगळी िाेां णां आम्ही िाेां ू न घेतली.
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त्याचबिोबि गप्पाही खपू मािल्या. एक गोष्ट प्रकषामने िाणवली. We
make a great team! सांध्याकाळी म्ु कामावि गेल्यावि आसन
लावायचे असेल; सदाव्रत द्धमळाले असताना स्वयांपाक किायचा असेल;
सकाळी इति परिक्रमावासी उठायच्या आत अघां ोळी, प्रातद्धवधम ी
आटोपायची गोष्ट असेल; एखाद्ा कालव्याच्या काठावि कपेे धवु नू
टाकायचे असतील - आम्हाला दोघाांना एकमेकाांशी -'तू हे कि, मी हे
कितो' - असां कधी बोलावां लागलां नाही. आम्हाला exactly माद्धहती होतां
की कोण काय किणाि. आमचां understanding िबिदस्त होत.ां
त्यातनू ही कामां उिलीच ति ज्याला िमेल तो उिकून टाकायचा. कामां
हाताबाहेि किायची. एकदा काही फालतू कािणावरून झालेल्या िाांेणातां ि
मी द्धतला म्हटलांही होतां – “आपलां इतकां चाांगलां understanding आहे,
मग या फालतू गोष्टींवरून आपण का वाद घालतोय?”. परिक्रमेमळ
ु े , ही
मला आधीच माद्धहती असलेली, पण नव्याने िाणवनू गेलेली, एक
मोलाची गोष्ट.
आम्ही परिक्रमेला चाललो आहोत हे ज्याांना माद्धहती होतां, त्याांना
आमच्याबद्दल फाि काळिी होती. कुठे िाहतो आहोत, तब्येती ठीक
आहेत ना, खायलाप्यायला वेळेवि द्धमळतयां का - वगैिे. द्धवशेषतः माझ्या
मल
ु ाला, श्रेयसला त्याच्या आईची फािच काळिी होती. द्धदवसात एखादा
तिी त्याचा फोन असायचा - कधी के तकी, कधी आश-ु सपु णाम, ति कधी
अद्धनल-द्धदपाली, अद्धनता, आई, पपा - याांचे फोन असायचे. बहुधा अध्याम
द्धमद्धनटात ख्याली-खश
ु ाली साांगण्याचां काम माझां आद्धण मग “अगां, काय
तल
ु ा सागां ू ..” कित वीस द्धमद्धनटां बोलायचां काम मीनलचां असायच.ां पण
चालताना येणािा थकवा घालवण्यासाठी हे फोन हा एक उत्तम उपाय
असायचा. फोन चालू असताना आद्धण सांपल्यावि पावलां उत्साहाने
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पेायची. परिक्रमेत फोन िवळ ठे वू नका - द्धचत्त द्धवचद्धलत होते असे
म्हणणािे काही महािाग िेटले. त्याांना फोन किणािे बहुधा कुणी नसावे,
त्यामळ
ु े अश्या सवां ादाचां ी िादू त्यानां ा माद्धहत नसावी.
परिक्रमा तम्ु हाला बदल हाताळायला द्धशकवते. बदल हा मळ
ु ी परिक्रमेचा
स्थायीिाव आहे. प्रत्येक द्धदवशी काही ना काही वेगळां घेणाि. सगळांच
अद्धनद्धश्चत! दोनदा तीनदा परिक्रमा के लेले परिक्रमावासी सि
ु ा गावात
द्धवचािणािच – “्या ये िास्ता सही हैं?”. दििोि वेगळां म्ु कामाचां
द्धठकाण, काय िेवायला द्धमळे ल माद्धहती नाही; सहपरिक्रमावासी कोण
असतील माद्धहती नाही; आश्रमाचे महतां असे असतील याबद्दलही
अद्धनद्धश्चतता. ििी मागच्या परिक्रमेचा अनुिव असेल, तिी या वेळेला
सगळां तसांच असेल, याची खात्री नाही. परिक्रमेने हा एक फाि मोलाचा
घेा आम्हाला द्धदला. ‘बदल आद्धण अद्धनद्धश्चतता हे हातात हात घालनू
द्धफितात’. या अद्धनद्धश्चततेला सामोिां िायचां; काही द्धनणमय घ्यायचे; त्यातले
काही चक
ु णाि हे गृहीत धिायच;ां मग पित काही द्धनणमय. कायम सतकम
िहायच.ां िी लोकां म्हणतात – “लाईफमध्ये ििा आता चेंि हवा बवु ा”;
त्याांनी आठ द्धदवस परिक्रमा किावी. इतका चेंि द्धमळेल - की नेहमे ीचां
चाकोिीबि आयष्ु य सख
ु ाचां आहे असां वाटू लागेल.
परिक्रमेमळ
ु े खपू नवीन ओळखी झाल्या. वेगवेगळ्या सामाद्धिक
स्तिाांमधले लोक आता ओळखीचे झाले आहेत. प्रत्येकाचे पोटापाण्याचे
व्यवसाय वेगवेगळे . सामाद्धिक, आद्धथमक परिद्धस्थतींमध्ये फिक. िािकीय
मतां वेगळी - पण सगळे परिक्रमावासी द्धकांवा परिक्रमेशी या ना त्या
द्धनद्धमत्ताने िोेलेले. कोणी सेवा देणािे , कोणी बिोबि चालणािे . बऱ्याच
िणानां ी काही ना काही द्धशकवल.ां कुणाकेून चल
ू पेटवायला द्धशकलो.
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कोणी कोयत्यावि िाज्या द्धचिायला द्धशकवनू गेलां. कुणाकेुन ेाळ
बाटीची, ति कुणाकेुन हििऱ्याच्या पाल्याची िािी किायला द्धशकलो.
िवळ “ऐकणािे कान” असद्धतल आद्धण "मला येत नाही, मला द्धशकवा"
असां म्हणायची तयािी असेल, ति काय द्धशकू अन द्धकती द्धशकू अशी
परिद्धस्थती येत.े
सु वातीला पचायला कठीण गेलां ते म्हणिे उपकािावि िगणां आद्धण कुणी
हातावि ठे वलेले दहा पये हे “इदां न मम” या िावनेने स्वीकािणे. िेव्हा
इच्छा असेल तेव्हा 'दात्याच्या' िद्धू मके त द्धशिणािे आपण, 'द्धिषितक
ु ाच्या'
िद्धू मके त सहिा सहिी द्धशरू शकत नाही. तो बदल आमच्यासाठीही
कठीणच होता. पण मग द्धमळालेलां प्रत्येक दान कृ तज्ञानपवू क
म स्वीकािायला
सु वात के ली. पढु चे काही द्धदवस इतिाांच्या उपकािावि िगायचां हे ठिवनू
टाकलां. तिी अधनू मधनू स्वाद्धिमान उफाळून येतच असे. प्रत्येक वेळा िाग
आल्यावि, “आता द्धचेलास! पित नाही” असां स्वतःलाच शाांत किायचे
अवघे धेेही अनिु वले!
परिक्रमेचा एक द्धनयम मोठा सिु े ख आहे - “परिक्रमा उचलल्यावि मागे
द्धफिायचे नाही - फक्त पढु े िायचे”. विवि सोपा वाटतो. परिक्रमेत असां
बऱ्याच वेळा झालां की एखादा िस्ता सोेला आद्धण नांति वाटलां की तो
घ्यायला पाद्धहिे होता, हा कठीण वाटतोय. द्धकांवा थोे्या अतां िावि मागे
िो आश्रम सोेला तो म्ु कामासाठी िास्त बिा होता - वगैिे. पण "मागे
द्धफिायचे नाही" या द्धनयमामळ
ु े - “आलीय िोगासी असावे सादि” म्हणत
आल्या परिद्धस्थतीला तोंे द्ायला द्धशकलो. एकदा द्धनणमय घेतला की मग
चद्धवतम चवमण नाही. िी परिद्धस्थती समोि येईल त्याला सामोिां िायचां.
घेतल्या द्धनणमयावि पनु द्धवचम ाि नाही. गोंधळ झाला ति, काय चक
ु ल,ां हे
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समिनु घ्यायचां. यामळ
ु े एकदोनदा ध्के बसले की पढु चे द्धनणमय ििा
िास्त काळिीपवू क
म घेतले िातात, असा माझा अनुिव आहे.
परिक्रमा सांपत आली तशी पितीच्या प्रवासाचे वेध लागले. परिक्रमेला
द्धकती द्धदवस लागणाि याचा काहीच अदां ाि नसल्याने पितीचे
reservation के लेले नव्हते. ओकां ािे श्विला पित कधी पोहोचणाि याचा
अदां ाि आला तेव्हा मग मेहुण्याला फोन के ला - त्याच्याकेून सासऱ्याांना,
त्याांच्याकेून िावाला, अिनू एका मेव्हण्याला अशी बातमी पसिली.
दहाएक िणां तत्कालचे बद्धु कांग सु व्हायची वाट बघत होती. त्यादिम्यान
काही कािणाने गोिे काकाश
ां ी फोनवि बोलत होतो आद्धण त्यानां ा मी हे
गमतीने साांद्धगतलां – “काका, आम्ही िसे काही मगां ळावि अेकून पेलो
आहोत आद्धण आम्हाला आता द्धतथनू सोेवायचां आहे - अश्या थाटात
प्रयत्न चालू आहेत!”. काका म्हणाले – “अिे ििा द्धवचाि कि. तम्ु ही दोघे
द्धकती सदु वै ी आहात! इतकी काळिी किणािे नातेवाईक असायला िाग्य
लागत”ां . नातेवाईकाांच्या बाबतीत मी सदु वै ी आहे हे माद्धहती होतच
ां . तिीही
त्याचां इतकां सांदु ि प्रात्यद्धषितक मनाला चटका लावनू गेलांच! आद्धण मैयाही
द्धकती थोि की हा इतका महत्वाचा धेा आम्हाला नीटच उमिावा म्हणनू
द्धतने आमच्याकेून फक्त २८०० द्धकलोमीटि चालवनू घेतले!
परिक्रमा सपां वनू द्धनघालो ते असां अनिु वाचां ां गाठोेां घेऊन. असख्ां य नव्या
ओळखी बिोबि ठे वत. मनाच्या श्रीमतां ीच्या दशमनाने थ्क होत. द्धमत्र
बनलेले सहपरिक्रमावासी आता पित कदाद्धचत िेटणािही नाहीत याची
हुिहूि बाळगत. आद्धण काहीिण आता खिोखिीच िेटणाि नाहीत याबद्दल
आनांदी होत सि
ु ा. थकलेल्या शिीिाने पण उेणाऱ्या मनाने. सांकल्प पणू म
झाला या समाधानात. आप्तस्वकीयाच्ां या, मल
ु ाांच्या िेटीच्या ओढीत.
- 151 -

तावनू सल
ु ाखनू द्धनघालेल्या अनिु वाांतनू बिांच काही द्धशकल्याचा आनांदात.
"पायी पणू म के ली" अश्या कोिे्या द्धश््यापलीकेेही काहीतिी आम्हाला
न्कीच द्धमळालां होतां ति.
परिक्रमा सपां त आली तसे पितीचे वेध लागले. द्धदवसाला तीस द्धकलोमीटि
अतां ि आता छोटां वाटू लागलां! शेवटचे दोन आठवेे ३२—३५
द्धकलोमीटि चालत होतो — काही द्धदवशी ति ४० द्धकलोमीटि सि
ु ा
चाललो अस.ू त्यातनू शेवटचे काही द्धदवस खाण्याद्धपण्याची चांगळ चालू
होती. दििोि काही ना काही गोे पानात येत होतां. इतकां चालल्यावि िात्री
छान झोप लागणाि असां वाटायच,ां पण प्रत्यषितात झोप अस्वस्थ होती.
तीनेक तासाांची झोप झाली की मग सलग झोप द्धमळणां कठीण झालां होतां.
पण तिीही दसु ऱ्या द्धदवशी पित मोठी चाल चालायला फािशी अेचण येत
नव्हती. हे असां का? एकदा कुठे चहाला थाांबलो होतो तेव्हा बोलताना
द्धवषय द्धनघाला. आमच्याबिोबि त्यावेळेला पण्ु याचे द्धनवगी पती—पत्नी
होते. त्याच
ां ाही अनिु व थोे्या फाि फिकाने सािखाच होता.
“अद्धतश्रमानेही झोप लागत नाही.” — ही माझी थेअिी. पण मीनल एकदम
बोलनू गेली — “परिक्रमावासी म्हणनू आपली ओळख आता सांपणाि!
आता पित सामान्य होणाि”. परिक्रमावासी म्हणनू आपली ओळख
सांपणाि! — द्धकती खिां होतां ते. परिक्रमावासीयाांना द्धमळणािां प्रेम, आदि,
आपल
ु कीची वागणक
ू — सािां बदलणाि.
बिगीच्या दक
ु ानदािाचे शब्द आठवले. “आप इस बेशमे हो इसद्धलये
आपका ये सम्मान. आप कल ये बेश उतािके हमािे सामने आओगे तो
आपका आदि तो होगा, लेद्धकन ये सम्मान नहीं!”. त्यातल्या “ये” शब्दावि
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िोि देत त्याने ते म्हटले होते. त्याच्या दक
ु ानात बसनू िेवत होतो आद्धण
आग्रह करून तो आणखीन एक पोळी वाढत होता.
एकीकेे आम्हाला परिक्रमा पणू म किायची उत्सक
ु ता होती; ति दसु िीकेे
परिक्रमा सपां णाि म्हणनू हुिहूि होती. कष्टाचसां ि
ु ा एक टीन बननु गेलां
होतां. सकाळी लवकि उठून, आद्धन्हकां उिकून, बॅग खाांद्ावि घेत,
आश्रमाचा, तम्ु हाला आपल
ु कीने वागवणाऱ्या व्यद्धक्तांचा, द्धनिोप घ्यायचा
आद्धण आि काय नवा अनिु व मैया देणाि या कुतहु लाने पाऊल
उचलायचे! शांिि द्धदवसाांत याची छानांच सवय झाली होती. इतके द्धदवस
मैयाकाठच्या आदिाद्धतथ्याचा उपिोग घेतला; वागण्याच्या शहिी
द्धहशोबाांमध्ये न बसणािे प्रेम पाद्धहलां; आता परिक्रमेचा गणवेश उत न
इतिाांना द्धनिपेषित मदत किायला सु वात किायची आहे!
आम्ही चालत होतो आद्धण परिक्रमा पणू म किण्यासाठी िेवढी पावलां
चालायची होती, ती चालनु झाली. ज्या पिु ा किायच्या त्या झाल्या.

ओकां ािे श्विावि िल चढवण्यासाठी त्या बेटाला िोेणाऱ्या पल
ु ावि पाय
ठे वला. इतके द्धदवस कुठलाही मोठा पाण्याचा प्रवाह ओलाांेताना ही मैया
ति नव्हे ना याची खातििमा करून घेत होतो. आि मैयाने आमच्याकेून
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परिक्रमा पणू म करून घेतली होती. मनाविचां देपण गेलां होतां. ताण सांपला
होता — नकळत ेोळ्यात पाणी आद्धण गळा दाटून आला. गदगदनू िेूां
आलां. मैयाप्रती कृ तज्ञतेचा तो आद्धवष्काि होता. मीनलची अवस्था काही
वेगळी नव्हती! मैयाने आम्हाला व्यवद्धस्थत पािखनु घेतलां. खपु कष्ट द्धदले,
कठीण परिषिता घेतली; काही वेळा अगदी हतबल करून सोेलां; पण
द्धततके च लाे के ले; अनिु वद्धवर्श्रव अगदी समृि समृि क न सोेलां!

ऐकलां होतां की तम्ु ही परिक्रमा करू शकत नाही, मैया परिक्रमा क न घेते.
परिक्रमेला असांच द्धनघता येत नाही, त्यासाठी मैयाचां बोलावणां यावां
लागतां. माझ्यातल्या सगळी कममकाांेां बािल
ू ा ठे वणाऱ्या स्विावासाठी ती
के वळ एक िक्ती व्यक्त किण्याची पित होती. पण िेव्हा मागे वळून
पाहतो तेंव्हा लषितात येते की कुठली तिी एक अदृश्य शक्ती आमच्याकेे
लषित ठे वनू होती. याच शक्तीने आम्हाला कधी उपाशी ठे वलां नाही आद्धण
दििात्री आमच्या ेो्यावि छप्पि असेल याची व्यवस्था के ली. आम्ही
शल
ु पाणी ेोंगिात िबिदस्त पेलो —पण फक्त खिचटण्यावि सटु लो.
द्धकत्येक वेळा चक
ु ीच्या िस्त्याव न िाण्यापासनू आम्हाला लोकानां ी
थाांबवलां आहे. अनोळखी लोकाांच्या घिी आमत्रां णां आली आहेत. हीनेच
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आम्हाला द्धकत्येक वेळा ३५—३८ द्धकमी चालवलां. म्हटलां ति पावलां
आद्धम्हच उचलली. पण तिीही कोणी सशक्त, उदाि, दयाळू शद्धक्त, एखाद्ा
कळसत्रू ी बाहुल्याांकेून नाच किवनू घ्यावा तसां काही खेळ खेळवत होतां
आद्धण त्याला आम्ही योगायोग समित होतो. द्धकती प्रसांग, कीती अनुिव
— हीच मैया. या मैयाने आमची परिक्रमेसाठी द्धनवे का के ली? हा
द्धवलषितण सांदु ि अनुिव आमच्या आयष्ु यात का आला? पण या शक्तीचे
आिाि कसे मानणाि? द्धततकी बिोबिी ति मी करूच शकत नाही.
माझ्यासाठी फक्त एकच गोष्ट योग्य! कृ तज्ञतेने नतमस्तक होणे !
कधी कुणाचा फोन येतो. तो कधी बिगीहुन असतो, कधी लालपिु मालहुन,
ति कधी मेां वाेाहुन. एकमेकाांच्या ख्याद्धलखश
ु ालीची देवाणघेवाण होते.
“कद्धि द्धमलो, द्धफिसे. हमे सेवाका मौका दो” — आग्रह होतो. फोन सांपता
सपां ता पिवलीचे आश्वासक शब्द येतात — नममदऽे हि ! नममदेऽ हि!
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द्धमत्रहो
पस्ु तकां वाचनू कोणी शहाणां होतां का?
हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणसू शहाणां होतां. वाचन किणािी माणसां
त्याांच्याबिोबिच्या वाचन न किणािय् ा माणसाांहून अद्धधक प्रगल्ि आद्धण
द्धवचािी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सिीवाला, अनिु वाने शहाणपण येतां. प्रत्यषित
अनिु वासािखा द्धशषितक नाहीच. इति प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे
िन्मदाते थोेांफ़ाि द्धशषितण देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे ज्याला
पवु ी िगलेल्या आद्धण आता द्धिवतां नसलेल्या माणसाांचे अनिु वही
द्धशकता येतात. ते पस्ु तकाांद्वािे . माणसाला आपल्या सिोवताली नसलेल्या,
दिू देशातल्या माणसाांचे अनिु व समिनू घेऊन द्धशकता येतां. तेही
पस्ु तकाांद्वािे . प्रत्यषित अनिु वाांहून चाांगला द्धशषितक नाहीच. पण इतिाांना
आलेले अनिु व, त्याांनी खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला द्धशकवतात
आद्धण शहाणे करून सोेतात.
म्हणनू वाचा. वाचत िहा. इतिाांना वाचायचा आग्रह किा. वाचाल ति
वाचाल हे शिां ि ट्के सत्य आहे. एक एक पस्ु तक म्हणिे द्धव्हटाद्धमनची
एक एक गोळी असते असां समिा. शहाणां करून सोेणािां द्धव्हटाद्धमन.
आद्धण िसे इतिाचां े अनिु व तम्ु हाला शहाणां कितात तसे तमु चे अनिु व
इतिाांना साांगनू त्याांना शहाणां किायचां काम तम्ु ही करू शकता. तम्ु ही तमु चे
अनिु व द्धलहून ई साद्धहत्यकेे पाठवा. बाकी सवम आम्ही बघ.ू
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िांडळी!
वाचायला ति हवच
ां !
पण वाचूि झाल्यावि िप्रतसादायलाही हवां…
…आप्रण स्वतःही प्रलहायला हवां.

- 158 -

