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वृक्ष मंदिर

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

॥

॥

वृक्ष मंदिर

अनिल अिंत वाकणकर

ई सानित्य प्रनतष्ठाि

॥

॥

वृक्ष मंदिर (सामानिक कािंबरी)
अनिल अिंत वाकणकर
श्रीमंत पेशवे मार्ग, श्रीवर्गि, निल्िा रायर्ड, ४०२११०.
मोबाईल क्रमांक:- ९०११८५७४१४
aawakankar@gmail.com
Mobile: 9011857414
ब्लॉर् : https://aawakankar.blogspot.in/
या पुस्तकातील लेखिाचे सवग िक्क लेखकाकडे सुरनक्षत असूि पुस्तकाचे ककवा त्यातील अंशाचे
पुिमुगद्रण वा िाट्य, नचत्रपट ककवा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची परवािर्ी घेणे
आवश्यक आिे. तसे ि के ल्यास कायिेशीर कारवाई िोऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957.

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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ई प्रकाशि : ई सानित्य प्रनतष्ठाि
www.esahity.com
esahity@gmail.com

प्रकाशि : ५ िूि २०१८ (

)

©esahity Pratishthan®2018
•
•

नविामूल्य नवतरणासाठी उपलब्र्.
आपले वाचूि झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडग करू शकता.
• िे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचिाव्यनतररक्त कोणतािी वापर

करण्यापुवी ई-सानित्य प्रनतष्ठािची परवािर्ी घेणे आवश्यक आिे.

॥

॥

लेखकाचा पररचय
संपूणग िांव:- अनिल अिंत वाकणकर.
पत्ता:- श्रीमंत पेशवे मार्ग,
श्रीवर्गि, निल्िा रायर्ड,
४०२११०.
मोबाईल क्रमांक:९०११८५७४१४
वाचिा संबर्ी:- र्ेली िवळपास
४० वर्षे अिेक प्रकारची पुस्तके वाचली. त्यातल्यात्यात कांिबरी िा प्रकार िास्त
आवडीचा. योनर्िी िोर्ळे कर, नव. स. खांडेकर, बाबा किम, रणनित िेसाई िे
लेखक िास्त आवडीचे. श्रीवर्गि येथे वाचिालयात उपलब्र् असणाऱ्या िवळपास
सवगच कािंबऱ्या वाचल्या आिेत. या नशवाय समथग रामिास स्वामींचे सवग वाङ्मय,
प. पू. पांडुरंर् शास्त्री आठवले याची प्रवचिे या अंर्ाचे वाचििी आवडीचे आिे.
स्वत:चे लेखि:- समथग रामिास स्वामींिी याला दकतगि भक्ती असे िांव दिले आिे.
आपण िे िे वाचले आिे त्यातले िे आकलि झाले ते स्वत:िवळ ि ठे वता िुसऱ्याला
सांर्णे िी एकप्रकारची दकतगि भक्तीच आिे. माझे आतापययंतत कोणतेिी सानित्य
प्रकानशत झाले िािी. तरीिी मी एक प्रवास वणगि, नति कथा आनण एक लघु
कािंबरी नलिीली आिे. िे सवग सानित्य माझ्या https://aawakankar.blogspot.in/
या ब्लॉर्वर उपलब्र् आिे.

॥

॥

प्रास्तानवक
वृक्ष मंदिर या लघु कािंबरीचा नवर्षय र्ेले िवळपास १५ ते २० वर्षे माझ्या
डोक्यात घोळत िोता. ज्यावेळी मिाराष्ट्र सरकारिे सामानिक वनिकरण िे खाते
निमागण के ले तेव्िापासुि िी कथा माझ्या मिात आकार घेत िोती. र्ेली अिेक वर्षे
मी समथग सानित्याचा अभ्यास करीत आिे. त्याचप्रमाणे प.पू. पांडुरंर्शास्त्री आठवले
प्रेनणत स्वाध्याय पररवाराच्या स्वाध्यायाला िात असे. स्वाध्याय पररवारा तर्फे
योर्ेश्वर शेती त्याचप्रमाणे मत्स्यर्ंर्ा िे प्रयोर् प्रत्यक्षात राबलेले मी प्रत्यक्ष पानिले
आिेत. आपल्या पारं पारीक एकािशीव्रताचा समािाच्या िृष्टीिे उपयोर्ी उपक्रम
स्वाध्याय पररवारा तर्फे राबवले िातात.
समथग रामिासस्वामी िे तर निसर्गप्रेमीच िोते. रािाविात रमणारे योर्ी
िोते. त्याचे बार्प्रकरण तर प्रनसद्धच आिे. तुकाराम मिारािांचे वृक्षवल्ली आम्िा
सोयरी विचरे िा अभंर्िी प्रनसद्धच आिे. या सवागमर्ुि प्रेरणा घेऊि वृक्ष मंदिर िी
लघुकािंबरी साकारली आिे. दकतपत िमली आिे ते वाचकच सांर्नतल. पयागवरण
रक्षण, बेकारी आनण व्यसिानर्िता यावर वृक्ष मंदिरासारखे उपक्रम निमागण झाले
तर माझ्या या लेखिाचे साथगक झाले असे मला वाटेल.
श्रीवर्गि
दििांक

अनिल अिंत वाकणकर.
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॥

.

अनिल अिंत वाकणकर

॥

ई

॥

इ
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dasbodh_khand_1.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dasbodh_khand_2.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dasbodh_khand_3.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dasbodh_khand_4.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dasbodh_khand5.pdf
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१

शुकासाररखे पूणग वैराग्य ज्याचे । वनसष्टापरी ज्ञाि योर्ेश्वराचे ।।
कवी वानल्मकासाररखा माय य ासा । िमस्कार माझा सगुर्ुरु रामिासा ।।
िSय िSSय रघुवीSर समथग।।
माई नभक्षा वाढा!! असा खणखनणत पुकारा करीत तो िारात उभा रानिला.
स्वच्छ पांढरा लेंर्ा, त्यावर स्वच्छ पांढरा िेिरु शटग, डोक्यावर स्वच्छ पांढरी टोपी,
काखेत शबिमसारखी नपशवी अडकवलेल्या त्या नभक्षेकऱ्यािे सवायंतचेच लक्ष वेर्ूि
घेतले. सार्ारण ४५ ते ५० वयाचा वाटणारा तो नभक्षेकरी चेिऱ्यावरूि तरी
चांर्ल्या सुखवस्तु घरातला वाटत िोता. िरी त्याची िाढी वाढलेली िोती तरी
ती अस्ताव्यस्त दिसत िव्िती. अशा व्यनक्तमत्वाचा माणूस नभक्षा मार्तोय िे
पाहूि सवायंतिाच आश्चयग वाटत िोते.
त्याच्याकडे बघूि लोक चचाग करत िोती. कोणी म्िणत िोते िवस म्िणूि नभक्षा
मार्त असेल! कोणी म्िणत िोते कु ठल्यातरी संस्थेच्या मितीकरीता नभक्षा मार्त
असेल! परं तु तो मात्र या कोणत्यािी कोलािलाकडे लक्ष ि िेता नि:संकोचपणािे
घरातल्या र्ृिीणीला नभक्षा वाढण्याचे आवािि करत िोता. तेवढ्ांत त्या घरांतील
र्ृनिणी सुपात नभक्षा म्िणूि र्ाय य घेऊि आली. तेव्िा त्यािे माई मला र्ाय य िको
कािी नशळपाकं असले तरी नशिवलेले अन्न द्या म्िणूि नविवणी के ली. िंतर नतिे
आणलेल्या नभक्षेतली थोडीशीच नस्वकारूि उरलेली िम्रपणािे परत के ली. अशा
तऱ्िेिे पांच घरी नभक्षा मार्ूि र्ोळा झालेले अन्न घेऊि तो र्ावाबािेर असलेल्या
मारुतीच्या िेवळाकडे निघाला. त्याच्या पाठोपाठ र्ावातली बच्चे कं पिीिेखील तो

॥
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काय करतोय ते बघायला र्ावली. मात्र तो मारुतीच्या िेवळात नशरताच िूर उभी
राहूि तो काय करतोय याचे निरीक्षण करु लार्ली.
मारुतीच्या िेवळात नशरताच त्यािे आपल्या खांद्यावरची शबिम तेथील
ओवरीत असलेल्या खुंटीला अडकवली आनण आिुबािुचे निररक्षण करु लार्ला.
मारुतीच्या िेवळाच्या पररसरांत सवगत्र र्ुळीचे साम्राज्य पसरलेले िोते. नतथेच एका
कोपरयांत नसर्ारे ट नवड्ांची थोटके , काड्ापेटीच्या अर्गवट िळालेल्या काड्ांचा
ढीर् पडला िोता. लर्ेचच त्यािे मंदिराच्या पररसरांतच असलेल्या निर्ुगडीच्या
झुडुपांच्या र्फांद्या मोडू ि घेतल्या आनण त्यांच्या सिाय्यािे मंदिराचे सवग आवार
लख्ख करूि टाकले. या सवग कामाला त्याला िवळ िवळ दिड तास लार्ला.
िंतर त्यािे स्वत:कडे बनघतले. आपला अर्िी अवतार झाला आिे िे त्याच्या
लक्षांत आले, सर्ळे कपडे घुळीिे माखले िोते. क्षणभर नवचार करूि त्यािे आपला
झब्बा, लेंर्ा आनण टोपी काढू ि आपल्या शबिम मध्ये ठे वले आनण आतल्या िापपँट
आनण बनियिवर तो ििीवर र्ेला. तेथे ििीत बुडी मारूि स्वच्छ आंघोळ के ली.
येतािा ओलेत्यािेच आपल्या िातात िेलेला तांब्या भरूि आणला. येतायेताच
कुं पणीला असलेल्या पांढरया चाफ्याची र्फुले काढू ि आणली. आनण त्यांच्या
सिाय्यािे मारुतीची मिोभावे पूिा के ली.
मारुतीची पूिा करूि झाल्यावर आपल्या शबिम मर्ूि आणलेली नभक्षा
बािेर काढली. त्या अन्नाचा मारुतीला िैवेद्य िाखवला. िंतर त्यातला थोडा भार्
ििीमध्ये माशांिा खायला घातला, थोडा भार् कावळयांिा काढू ि ठे वला आनण
उरलेले अन्न घेऊि आपले भोिि के ले. भोिि िोताच भोिि के लेली िार्ा सार्फ
के ली. त्यािंतर आपल्या बरोबर आणलेली सतरं िी अंथरली आनण थोडावेळ
वामकु क्षी करु लार्ला.
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रोिच्या सवयीप्रमाणे र्णा, िेरंब, नितू आनण िेमंत या चौकडीिे दिवस
मावळताच आपला मोचाग मारुतीच्या िेवळाकडे वळवला. मारुतीच्या िेवळाच्या
कोपऱ्यामध्ये पत्ते कु टत बसणे िा त्या चौकडीचा रोिचा उद्योर् िोता. खरं म्िणिे
दिवसातले १०-१२ तास त्यांचा वेळ या मंदिरात नसर्ारे टी आनण नवड्ा र्फुंकत
रमी खेळत बसणे यात िायचा. आि र्णाच्या मामाचे वर्षगश्राद्ध िोते म्िणूि ते
सवगिण शेिारच्या वडवली र्ावात र्ेले िोते. त्यामुळे आि त्यांच्या या कायगक्रमात
खंड पडला िोता. तरीपण संध्याकाळी घरी येताच घरचे ढोरा र्ुरांचे काम मार्ी
लाऊि त्यांिी आपला मोचाग मारुती मंदिराकडे वळनवला िोता.
आत्ता संध्याकाळचे सिा साडेसिा वािले असतील. िुकताच सूयग मावळला
िोता. अिुि थोडा संर्ीप्रकाश बाकी िोता. ते चौघेिण िेिमीच्या सवयीप्रमाणे
नवड्ा ओढत र्प्पा मारत िेवळाकडे येत िोते. िेवळापासूि १००-२०० र्फुटावर
आल्यावर नतथे त्यांिा कानितरी चुकतेय असे िाणवत िोते.
नितू र्णाला म्िणाला, काय रे र्णा! आपण आि िार्ा चुकलोय
काय? आपल्या िेवळाचा पररसर एवढा चकाचक कसा काय दिसतोय ?
खरचं की रे र्ड्ा! आपण र्ेली िोि चार वर्षग इथं येतोय पण मंदिर एवढे
लख्ख र्फक्त मारुतीच्या ित्रेलाच बघतो! िे कािीतरी वेर्ळं च झालंय!!, र्णािे
आपला ररप्लाय दिला.
बोलत बोलत ते चौघिण पुढे आले तो त्यांिा दिसले की, एक माणूस
िार्ोिार्ी र्ोळा के लेल्या पाला पाचोळयाच्या ढीर्ांिा पेटवीत आिे. नतथे असे
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सात आठ कचऱ्याचे ढीर् के लेले दिसत िोते. ते बघूि अचंब्यािे ते चौघेिण
िार्ेवरच थांबले. सवग ढीर् िवळिवळ िळालेच िोते, ते बघीतल्यावर तो माणूस
मार्े वळला आनण िेवळात निघूि र्ेला. िेवळातूि िातात कािीतरी घेऊि तो
माणूस परत बािेर पडला आनण ििीकडे निघूि र्ेला. त्यािंतर ते चौघेिण िेवळात
आपल्या िेिमीच्या कोपऱ्याकडे र्ेल.े त्यांिी िेवळात सर्ळीकडे पािीले तो तेथेिी
सवग लखलनखत के लेले दिसत िोते. कु ठे िी र्ुळ आनण काडी कचऱ्याचे िामोनिशाण
दिसत िव्िते. नतथेच खुंटीला शबिम लावलेली दिसत िोती. िवळच नखडकीमध्ये
सतरं िीची घडी ठे वलेली दिसत िोती.
एकं िररत असे सर्ळे वातावरण पाहूि त्यांिा आपल्या तोंडात असलेल्या
नवडीची लाि वाटायला लार्ली आनण त्यांिी आपल्या तोंडातली नवडी िवळच
िळत असलेल्या कचऱ्याच्या दढर्ात टाकू ि दिली. एकं िरीतच या बिललेल्या
वातावरणािे त्यांची नवचारशक्ती कुं ठीत झालेली िोती. आपण येथे कशाला आलो
आिोत याचाच त्यांिा नवसर पडला िोता.
त्यातूि पनिला भािावर आला तो िेमंत, तो म्िणाला चला! असे नवचार
करत काय रानिलात! आपली रोिची वेळ झाली आिे! रमीचे चार डाव टाकू आनण
मर् घरी िाऊ. असे म्िणूि त्यािे नखशातूि पत्याचा कॅ ट काढला आनण
कोपऱ्यातल्या ट्यूब लाईटचे बटण िाबले. लर्ेचच खाली बसूि त्यािे पत्ते नपसूि
चौघांिा वाटले. मर् बाकीचे नतघेपण पत्ते खेळायला बसले. बोलता बोलता िेरंबिे
आपल्या नखशातूि नवडीचे बंडल काढले, त्यातली नवडी काढू ि तोंडात र्रली आनण
र्णाकडे माचीसकरता िात पुढे के ला. र्णािे आपल्या नखशातली माचीस काढली
आनण त्यातली काडी ओढू ि िेरंबची नवडी पेटवली. िेरंब पाठोपाठ सवायंतिी
आपापल्या नवड्ा नशलर्ावल्या आनण आपापले पत्ते उचलूि रमीचा डाव खेळायला
सुरवात के ली.
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त्यांचा िेमतेम एक डाव पुरा िोतोय तो मघाचाच माणूस मंदिराच्या
िारातूि आत येतािा दिसला. त्याच्या खांद्यावर र्ुतलेल्या कपड्ांचे नपळे आनण
िातात पाण्यािे भरलेला तांब्या दिसत िोता. आत आल्या आल्या त्यािे िेवळातले
नस्वचबोडग शोर्ूि र्ाभारयातली ट्यूब लाईट लावली. िंतर आपल्या शबिम मर्ूि
र्ुपाची पुडी काढली आनण बािेर िाऊि मघाशी पेटवलेल्या पाचोळयाच्या
दढर्ातूि िे थोडे निखारे िोते ते नतथल्याच एका खापरामध्ये र्ोळा करूि घेतले. ते
निखारे घेऊि तो िेवळात परत आला आनण त्या र्र्र्र्त्या निखाऱ्यांवर
िातातल्या पुडीतला र्ूप घातला. र्ूप घातल्याबरोबर तो र्ाभारा त्या र्ुपाच्या
सुर्ंनर्त र्ुरािे भरूि र्ेला. मर् त्यािे र्ाभाऱ्यातल्या कोिाड्ामध्ये असणारया
िर्डी समईमर्ील वात सरशी के ली आनण नतची कािळी झटकली. त्यामुळे ती
समईची ज्योत चांर्ला प्रकाश द्यायला लार्ली.
अशाप्रकारे िेवळातली दिवा बत्ती िोताच त्यािे मारुतीच्या मूती समोरच
बैठक मारली आनण तोंडािे आपल्या खणखनणत आनण स्वच्छ सुरात मारुतीस्तोत्र
म्िणायला सुरवात के ली.
नभमरुपी मिारुद्रा, वज्र ििुमाि मारुती
विारी अंििीसुता रामिूता प्रभंििा............
नभमरुपी म्िणूि झाल्यावर त्यािे रामरक्षा स्तोत्र असेच खणखनणत आनण
स्पष्ट शब्िात म्िणायला सुरवात के ली. लांबूि ाकणारालािी त्यातला शब्ि अि्
शब्ि अर्िी स्पष्ट ाकायला येत िोता.
िेवासमोर पद्मासि घालूि बसलेल्या त्या र्ृिस्थाचे र्ीर र्ंभीर आवािातील
ते पठण ाकू ि िेवळाच्या कोपऱ्यांत बसूि रमी खेळणारी चौकडी एकिम स्तब्र्
झाली. त्यांच्या िकळत त्यांच्या िातातले पत्ते र्ळू ि पडले. झटका बसल्याप्रमाणे
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आपल्या तोंडातल्या नवड्ा त्यांिी मघाचच्या शेकोटीत र्फेकू ि दिल्या आनण िात
िोडू ि त्या अिोळखी र्ृिस्थाचे पठण ाकू लार्ले.
रामरक्षेचे पठण संपताच त्यािे रामिासांची करुणाष्टके म्िणायला सुरवात
के ली.
अिुदििी अिुतापे तापलो रामराया ।
परमिीिियाळा िीरसी मोिमाया ।।
अचपळ मि माझे िावरे आवरीता ।
तुिवीण सीण िोSतो र्ावSSरे र्ावSS आताSS......
अनतशय करुण आनण आतग अशा कं पायमाि िोणारया आवािात म्िटल्या
िाणाऱ्या त्या करुणाष्टकांचे स्वर कािावर पडताच त्या चौघांिा आपले सर्ळे
अपरार् आपल्याच भोवती र्फेर र्रूि िाचतायत असा भास व्िायला लार्ला.
समथग रामिासस्वामींच्या या प्रासादिक रचिा आनण त्या म्िणणाऱ्याचा अनतशय
करुणामय आवाि यामुळे ते चौघेिी पाण्यातल्या ढेकळासारखे नवरघळु लार्ले.
इकडे करुणामय आवािात ते र्ृिस्थ म्िणत िोते..........
िळत ह्रिय माझे िय म कोट्यािुकोटी ।
मिवरी करुणेचा राघवा पुर लोटी।।
शेवटी त्यांिी िेवा िवळ आपले मार्णे सुरु के ले........
युनक्त िाsिी बुनद्ध िाsिी । नवद्या िाsिी नववेदकता ।
िेणता भक्त मी तुझा । बुनद्ध िेsss रघुिायका ॥१॥
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मि िे आवरे िा की । वासिा वावडे सिा ।
कल्पिा र्ावते सैरा । बुनद्ध िेsss रघुिायका ॥२॥
अन्न िािी वस्त्र िािी । सौख्य िािी ििांमध्ये ।
आश्रयो पाितां िािी । बुनद्ध िेsss रघुिायका ॥३॥
अशाप्रकारे परमेश्वराकडे िीि िोऊि मार्णे मार्ूि शेवटी शुकासाररखे पूणग
वैराग्य ज्याचे........... िे आठिी श्लोक म्िणूि त्यांिी बसल्या िार्ेवरच क्षणभर
ध्याि लावले.
त्या र्ृिस्थांच्या या सवग कृ तींचे साक्षीिार असलेले ते चौघे एव्िािा
पश्चातापिग्र् अशा अवस्थेत िात िोडू ि त्यांच्या पाठीमार्े र्ाभाऱ्यात येऊि ऊभे
रानिले िोते. त्या र्ृिस्थांिी डोळे उघडताच त्या चौघांिीिी त्याच्या पायावर आपले
डोके टेकले आनण एकिम म्िणाले, “बुवाss आम्िाला क्षमा करा!”
अरे ssरे आपण कोण? आनण माझी क्षमा मार्ण्यासारखे तुम्िी कािी के ले आिे
असे मला वाटत िािी. किानचत माझ्याच मोठ्या आवािातील पठणािे आपल्याला
त्रास झाला असेल, त्याबद्दल आपण लोकांिीच मला क्षमा के ली पािीिे.
बुवाss! असे बोलूि तुम्िी आम्िाला आणखी लािवु िका. चौघेिी एका
सुरात म्िणाले. आम्िीच पापी आिोत, िेवाच्या िारात बसूि चार चांर्ल्या र्ोष्टी
करायच्या सोडू ि आम्िी िुर्ार खेळत, नवड्ा र्फुंकत बसतो. त्याबद्दल िेविेखील
आम्िाला क्षमा करणार िािी. एका िमात र्णा एवढे बोलला. त्यािंतर त्याला
इतके र्िर्िुि आले की, त्याचे डोळे पाण्यािे भरूि आले आनण चेिरा सद्गदित
झाला.
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अरे ! तुम्िी असे कां म्िणता!! ईश्वर िा तर पनततांिा पावि करणारा आिे.
ज्याला ज्याला आपल्या वाईट वतगिाबद्दल पश्चाताप वाटतो आनण ज्याला
आपल्याकडू ि झालेल्या िुवगतगिाचे पररमािगि आपल्या वतगणूकीिे करायचे आिे,
त्याला िेव क्षमा तर करतोच परं तु त्याला त्याच्या चांर्ल्या कायागमध्ये मित सुद्धा
करतो.
बुवा! तुमच्या रुपािे िेवच आम्िाला आनशवागि िेतोय, आश्वासि िेतोय असे
वाटते, नितू म्िणाला.
िे बघा पनिली र्ोष्ट म्िणिे मी कोणी बुवा वर्ैरे िािी. ककबहूिा बुवा आनण
बुवाबािीची मला अनतशय चीड आिे. मी सार्ा माणूस आिे. निसर्ागच्या
चमत्काराचा र्फार मोठा र्फटका बसल्यािे मी मिािे खचूि भरकटलेल्या अवस्थेत
दर्फरत िोतो. ईश्वराची कृ पा म्िणूि मी त्या अवस्थेत सज्जिर्डावर पोचलो.
समथायंतच्या सिवासात रानिल्यािे माझ्यावर झालेल्या िीवघेण्या घावाची वेििा
कमी झाली. माझे मि नस्थर झाले. माझ्या मिाला तेथे नवश्रांती नमळाली. परं तु
तेथेिी िुसते बसूि रिाणे मिाला पटले िािी. म्िणूि कािी काळ तेथे वास्तव्य
के ल्यावर समथायंतची आज्ञा घेऊि सज्जिर्ड सोडला. पाठीमार्े कोणतािी पाश
रानिला िािी म्िणूि सध्या नििेतुक र्ावोर्ाव दर्फरतो आिे.
आि सकाळी या रस्त्यािे िात िोतो. र्ाव बरा वाटला म्िणूि नवचार के ला
चार दिवस या र्ावात काढु . अथागत तुमच्या र्ावातील लोकांिी परवािर्ी दिली
तरच ते शक्य आिे.
असं का म्िणता बुवा! अिो आम्िी र्ावातले लोक पैशािे र्रीब असू पण
मिािे श्रीमंत आिोत. तुम्िी आमच्या घरी रिायला चला! असे म्िणूि िेमंतिे त्यांचे
पाय र्रले.
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िे बघ, काय तुझे िांव ? त्या बुवांिी नवचारले.
िी, माझे िांव िेमंत आिे.
तर िे बघ िेमंत, तुम्िी लोक परत परत बुवा म्िणू िका. खरोखरच मला त्या
शब्िाची अनतशय चीड आिे. या बुवाबािीिेच आपल्या समािाचे वाटोळे के ले आिे.
िी बुवाबािीची कीड िेव्िा आपल्या िेशांतूि िाईल तेव्िाच आपला िेश, आपला
समाि सुखी िोईल. आनण सर्ळया क्षेत्रांत अग्रेसर िोईल. तेव्िा तुम्िी मला र्फारतर
काका म्िणा.
बरं रठक आिे, आम्िी तुम्िाला काकाच म्िणू. तेव्िा आता अिमाि ि करता
आमच्या घरी रिायला चला.
िे बघ िेमंत! मी िेव्िा सज्जिर्डावरूि बािेर पडलो तेव्िा समथायंतच्या
पायािवळ एक निश्चय के ला आिे. आता यापुढे कोणाच्या घरी रिायचे िािी, नभक्षा
मार्ूि त्यावरच उिरनिवागि करायचा. आिच्या काळात िे नवसंर्त आिे पण तरीिी
समथगचरणािवळ मी िो निश्चय के लाय तो कायम आिे. तेव्िा मी कोणाच्यािी घरी
येणार िािी िे माझे वज्रवाक्य आिे.
अिो काका! पण नभक्षा तर दिवसातूि एकिाच मार्तात. मर् दिवसभर
तुमचे कसे िोईल? दिवसातूि एकिा नभक्षा मार्ूि नमळालेल्या अन्नावर पुरा दिवस
काढायचा या िुसत्या कल्पिेिेच कासानवस झालेल्या िेरंबिे नवचारले. आम्िी
सकाळी चिा, िंतर िाश्ता, िुपारी िाश्ता, िोिवेळा िेवण नशवाय दिवसातूि
असंख्यवेळा चिा नपतो तरीिी आमची के व्िािी कु ठे िी खायची तयारी असते.

॥

॥

अरे ! िांव काय तुझे? तुमचे वय खाण्याचे आनण बलवाि िोण्याचे आिे.
तेव्िा तुम्िाला भूक लार्णारच. परं तु माझे तसे िािी. माझे आता अर्े आयुष्य संपले
आिे. त्यातच र्ेली अिेक वर्षे अिेक प्रकारची संकटे सोसल्यािे माझी िर्ण्याची
इच्छाच िािीशी झालेली आिे. त्यामुळे िेिर्ारणेपुरते अन्न नमळाले म्िणिे पुरते.
तसािी माझ्या वयाच्या माणसांिा नमतािारच योग्य आिे.
काका! आता आम्िी आमची ओळखच करूि िेतो. मी िेरंब, मी १२वी पययंतत
नशक्षण झाल्यावर िापोलीच्या कोंकण कृ र्षी नवद्यानपठातूि नडग्री घेतली आिे.
माझ्या घरी माझे आई वडील, र्ाकटी बनिण, आनण मोठा भाऊ असतो. माझा भाऊ
शेिारच्या र्ावांत नशक्षक आिे. घरी पोटापुरती शेती आिे.
काका! मी र्णा, माझे िांव र्णेश असे आिे. परं तु सवगिण मला र्णा असेच
म्िणतात. मी पण १२वी झाल्यावर नतकडे लांब भंडारयाला िाऊि माझ्या
आवडीचा सोशल र्फॉरे स्रीचा कोसग के लाय. त्यात मी पण नडग्री के ली आिे. परं तु त्या
कोसगला बािारात कोठे ककमत िािी म्िणूि सध्या बेकार आिे. घरी आई वनडल
आनण र्ाकटा भाऊ असतो. मोठ्या बनिणीचे लग्न िोऊि ती इथूि थोड्ा अंतरावर
असलेल्या र्ावात असते. घरी थोडीर्फार शेती आिे. वडील पौरानित्य करतात.
आमच्याकडे या र्ावची ग्रामिेवता सोमिाई उपाध्येपण आिे.
काका! मी नितू म्िणिेच नितेंद्र. मी बारावी पययंतत नशकलो. िंतर घरीच
असतो. र्ावात आमचे कपड्ाचे िुकाि आिे. माझ्या घरी माझे आई वनडल, मोठा
भाऊ असतात. माझे वनडल आनण भाऊ िुकाि बघतात, त्यांचे आनण माझे पटत
िािी म्िणूि ते मला िुकािात येऊि िेत िािीत.
काका! मी िेमंत मीिेखील १२वी िंतर बी. कॉम के ले परं तु कु ठे िोकरी नमळत
िािी म्िणूि बेकार आिे. आमच्या घरांत मी मर्लाच आिे. माझा मोठा भाऊ
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तलाठी आिे आनण लिाि भाऊ ग्रामसेवक आिे. बनिण लग्न िोऊि सासरी र्ेली
आिे.
अशाप्रकारे आम्िी चौघेिी नशक्षण असूििी बेकार आिोत. कािी कमवत
िसल्यािे र्ावाच्या िृष्टीिे उडाणटप्पु आिोत. त्यामुळे आम्िाला घरांतिी र्फारशी
ककमत िािी. त्यामुळेच आम्िी टाईमपास म्िणूि दिवसभर र्ावापासूि लांब
असलेल्या या मारुती मंदिरात रमी खेळत बसतो. तुम्िाला पानिले आनण आम्िी
कानितरी चुकीचे वार्त आिोत िे आमच्या लक्षांत आले. आमच्या घरी आम्िी
कर्ीिी आलो र्ेलो तरी कोणी आम्िाला नवचारत िािी. सर्ळयांिी आम्िाला
वाळीत टाकल्यासारखे के लेले आिे.
तुम्िी सवायंतिी मला आपली ओळख करूि दिलीत, माझ्यासारख्या अिोळखी
माणसािवळ आपले मि मोकळे के लेत, माझ्यावर िाखवलेल्या या नवश्वासाबद्दल
खरोखरच र्य यवाि. तुम्िी प्रत्येकािे मला आपापल्या घरी रिायला यायचे
मिापासूि निमंत्रण दिलेत याचे मला खूप कौतुक वाटते. तुमचे निमंत्रण मी
नस्वकारले आिे. मी िरी तुमच्या घरी रिायला आलो िािी तरी तुमच्या घरी
नभक्षेला िक्की येईि.
तुम्िाला तुमच्या वाईट कृ त्याबद्दल झालेला पश्चाताप या मारुतीरायािे
ाकला आिे. तो तुम्िाला क्षमा करूि योग्य तो मार्ग निनश्चतच िाखनवल. आता
इथूि पुढे तुम्िी घरच्या लोकांबद्दल कटु ता ि बाळर्ता त्यांिा िास्तीत िास्त मित
करण्याचे र्ोरण ठे वा. त्याचप्रमाणे िास्तीत िास्त सत्कृ त्य करण्याचा प्रयत्न करा.
तो राम तुम्िाला सिाय्य करे ल. समथायंतिी म्िटलेच आिे, “के ल्यािे िोत आिे, आर्ी
के लेची पानििे!”
बरे आता बोलता बोलता खूप वेळ र्ेला आिे. रात्र िोऊ लार्ली आिे, तेव्िा
तुम्िी आपापल्या घरी िा पाहू.

॥
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पण काका तुम्िी आता रात्री खाणार काय? नभक्षा तर सकाळीच संपली
असेल! िेरंब म्िणाला.
िािी, माझा कािी खाण्या नपण्याचा प्रश्नच िािी, मी दिवसातूि एकिाच
खातो. त्यामुळे त्याची तुम्िाला चचता िको.
मर् काका मी घरिं ग्लासभर िूर् आणतो, ते तरी घ्या. आनण आम्िी चौघेिी
रात्री झोपायला इथेच येतो, येतािा तुम्िाला अंथरुण पांघरुण आणतो.

रठक आि!, िूर् वर्ैरे कािी आणू िको, मी ते घेणार िािी. तुम्िी झोपायला
येत असलात तर या. मंदिर तुमचेच आिे. अंथरुण पांघरुण वर्ैरे कािी िको. एखािी
िुिी घोंर्डी आणली तरी चालेल.

॥

॥

२

पिाटेचे चार वािताच आपले काका म्िणिेच काल मारुती मंदिरात
उतरलेला तो पांथस्थ आपल्या अंथरुणातूि ऊठले. अंथरुण म्िणिे अथागतच र्णािे
आपल्या घरूि आणलेली िुिी घोंर्डी त्यावर काकांिी आपली सतरं िी पसरली
िोती. अंथरुणातूि उठताच त्यांिी आपल्या अंथरुणाची व्यवनस्थत घडी करूि
ठे वली. अंथरुणात बसूिच कराग्रे वसते लक्ष्मी.... आनण समुद्र वसिे िेवी िी प्राथगिा
म्िटली. त्यांिी बािेर पानिले तर र्फारसा उिेड िव्िता पण काळोखिी िव्िता.
तसेच ते मंदिरा बािेर पडले आनण ििीच्या दिशेिे निघाले. ििीवर आपले
मुखमािगि करूि तेथेच आडोशाला आपले प्रातर्ववर्ी उरकू ि ते परत मारुती
मंदिरात आले. मंदिरात आल्या आल्या त्यांिी काल तोडलेल्या निर्ुगडीच्या र्फांद्याचा
छोटासा झाडु बिवला. त्या झाडु च्या सिाय्यािे त्यांिी मंदिराचे सवग आवार लख्ख
झाडू ि काढले.
नतथपययंतत बऱ्यापैकी दिसायला लार्ले िोते. मर् त्यांिी मंदिरामर्ील के रकचरा
काढायला सुरवात के ली. त्यांच्या या वावरािे आपल्या चौकडीला िार् आली.
बघतात तो काकांिी मंदिराचे आवार पूणगपणे स्वच्छ के ले िोते. आता त्यांिी
मंदिरातील सार्फसर्फाईला सुरवात के लेली िोती. ते बघूि र्णा पुढे झाला व
काकांच्या िातातला झाडू घ्यायला लार्ला. तेव्िा त्यांिी त्याला सांनर्तले तुम्िी
आता इथे थांबण्याच्यााविी आपापल्या घरी िाऊि घरातल्या मंडळींिा मित
करा.
काकांच्या सांर्ण्याप्रमाणे ते चौघे आपापल्या घरी र्ेले. इकडे आपल्या काकांिी
मंदिराची झाडझुड पुरी िोताच ििीवर िाऊि स्नाि के ले. येतािा कालच्याप्रमाणेच
पाण्याचा तांब्या भरूि आणला. मर् मारुतीरायाची पूिा करूि ते सभामंडपात
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आले. तेथे घोंर्डीची घडी अंथरूि त्यावर पद्मासि घालूि ते बसले. मर् सज्जिर्डा
वरील प्रथेप्रमाणे काकड आरती के ली.
नतथपययंतत सूयोिय झाला िोता. आिुबािुचे वातावरण एकिम प्रसन्न झालेले
दिसत िोते. त्यांिी मर् प्रभात समयी म्िणावयाचे मिाचे श्लोक म्िणायला सुरवात
के ली.
र्णार्ीश िो ईश सवायंत र्ुणांचा। मुळारं भ आरं भ तो निर्ुगणाचा॥
िमूं शारिा मूळ चत्वार वाचा। र्मूं पंथ आिंत या राघवाचा॥१॥
मिा सज्जिा भनक्तपंथेनच िावें। तरी श्रीिरी पानविेतो स्वभावें॥
ििीं चिद्य तें सवग सोडू नि द्यावें। ििीं वंद्य ते सवग भावे करावे॥२॥
प्रभाते मिी राम चचतीत िावा। पुढे वैखरी राम आर्ी विावा॥
सिाचार िा थोर सांडूं िये तो। ििीं तोनच तो मािवी र्य य िोतो॥३॥
ते प्रासादिक आवािात म्िणत असलेल्या या श्लोकांिी त्या पररसरातले
वातावरण एकिम भनक्तमय झाले. नशवाय सूयोियाची वेळ असल्यािे वातावरणिी
एकिम शांत िोते. त्या शांत वातावरणांत त्यांचा खडा, पण भनक्तपूणग आवाि खूप
िूर पययंतत ाकायला येत िोता.
सुयोियाच्या वेळी स्वच्छ, प्रासादिक आनण र्ीर र्ंभीर सुरांमध्ये ाकायला
येणाऱ्या मिाच्या श्लोकांच्या आवािािे सकाळीच प्रभात र्फेरीला बािेर पडलेल्या
िंबीररावांचे काि तृप्त झाले. इतका सुरेल आनण प्रासादिक स्वर त्यांिी यापूवी र्फक्त
एकिाच ाकला िोता. पांच वर्षागपूवी ते आपल्या पत्नीसि सज्जिर्डावर र्ेले िोते.
नतथे त्यांिी र्डावर िोणारया काकड आरती पासूि रात्री शेिारती पययंतत िोणाऱ्या
प्रत्येक कायगक्रमाला मोठ्या भनक्त भावािे ििेरी लावली िोती. त्यावेळचे नतथले
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प्रत्येक कायगक्रमातले पठण त्यांिी आपल्या मिांत साठवुि ठे वले िोते. नतथे ाकलेला
आनण तसाच स्वर आपल्या र्ावांत ाकू ि त्यांिा खूपच आिंि झाला.
रोि सकाळी चार मैल पायी दर्फरण्याचा त्यांचा नित्यक्रम िोता.
त्यानिनमत्तािे र्ावाच्या पररसरांत घडणारे बिल त्यांच्या लक्षांत येत असत. आता
ते आपला र्फेरर्फटका मारूि परत दर्फरले िोते. आपल्या र्ावाच्या वेशीत नशरताच
त्यांिा िे मिाच्या श्लोकांचे स्वर ाकायला आले िोते. त्या स्वरांची त्यांिा एवढी
मोनििी पडली की, ते त्या स्वराचा मार्ोवा घेत घेत मारुती मंदिरात कसे आले ते
त्यांिाच कळले िािी.
आत येऊि बघतात तो कमरे भोवती पंचा र्ुंडाळलेला उघडाबंब असा एक
र्ृिस्थ, साध्यासुध्या िुय या घोंर्डीवर पद्मासि घालूि डोळे बंि करूि बसलेला
आिे. तोंडािे “प्रभाते मिी राम चचतीत िावा” या श्लोकांचे पठण चालले आिे. त्या
माणसाला आिुबािुला काय चालले आिे याची कािीिी दर्फकीर दिसत िव्िती
आनण त्याला त्याची शुद्ध आिे असेिी िाणवत िव्िते. त्याचे आपले चालूच िोते.....
घिश्याम िा राम लावण्यरुपी। मिार्ीर र्ंभीर पूणगप्रतापी॥
करी संकटीं सेवकांचा कु डावा। प्रभाते मिी राम चचतीत िावा॥६७॥
त्या अिोळखी र्ृिस्थाचे चाललेले अखंड पठण ाकत िंबीरराविी त्यात तल्लीि
िोऊि नतथेच िनमिीवर बसूि रानिले. त्यांचीिी ते श्लोक ाकता ाकता िणू समार्ी
लार्ली िोती. मिाच्या श्लोकांचे पठण संपल्यावरिेखील कािीवेळ िणू तेच स्वर
वातावरणांत भरूि रानिले िोते. क्षणभरािे प्रथम भािावर आले ते िंबीरराव.
मर् ते िात िोडू ि त्या र्ृिस्थांच्या समोर उभे रानिले व म्िणाले, राम राम
मिाराि! सकाळच्या रामप्रिरी आपल्या या श्लोकांच्या श्रवणािे काि आनण मि
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अर्िी तृप्त झाले. अशाप्रकारचे श्रवण मला एकिाच झाले िोते. आपल्या या स्वरांिी
मला येथे खेचूि आणले. आपले मिापासूि र्य यवाि. आपल्यामुळे मला एक दिव्य
अिुभव नमळाला.
आपण या र्ावात िनवि दिसता. आपली पाय माझ्या झोपडीला लार्ावेत
अशी माझी इच्छा आिे. तेव्िा मिाराि आपण माझ्या कडे याल कां?
त्यावर त्या र्ृिस्थांिी म्िणिे आपल्या काकांिी, िशी समथायंतची इच्छा! असे
म्िणूि संमती िशगवली.
*******
िंबीरराव िे ििुमािवाडीचे सरपंच आिेत. ििुमािवाडी िे र्ांव शिरविा
खेडे आिे. िे र्ांव चसर्ुिर्
ु ग आनण कोल्िापुर निल्िा यांच्या नसमेवर परं तु चसर्ुिर्
ु ग
निल्यामध्ये आिे. ििुमािवाडी िी खेडी या मुख्य र्ावाची एक वाडी आिे.
ििुमािवाडीची वस्ती सुमारे पांच ििार आिे. िी वाडी आिुबािुच्या पंचक्रोशी
कररता बाझारपेठेचे र्ांव आिे. र्ावात सवग िाती िमानतचे लोक र्ुण्यार्ोचविािे
रिात आिेत. अथागत येथे व्यसिी लोकिी बरे च आिेत. तरीिी र्ावात कु ठलीिी तेढ
िािी. र्ावातले सर्ळे च लोक िंबीररावांिा माितात. अथागत िंबीररावांचे
व्यनक्तमत्वच तसे आिे. त्यांच्या तरुणपणी त्यांिी कु स्त्यांचे र्फड र्ािवले िोते.
िंबीरराव िे दिसायला र्ोरे पाि आनण रुबाबिार आिेत. ते स्वभावािेिी दिलिार
आिेत. कोणी अडला िडला तर त्याला ते सिैव आपलेपणािे मित करीत असतात.
िंबीरराव िसे उिार, दिलिार िोते तसेच र्ार्वमकिेखील आिेत. र्ावात
येणाऱ्या सच्च्या िररभक्ताचा आिर करणारे , त्याला आर्ार िेणारे िी आिेत. परं तु
त्यांिा ढोंर्ी बुबाबािीचा अनतशय रार् आिे. अशाप्रकारचे बुवाबािीचे ढोंर्
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करणारयाला ते चांर्लाच र्डा नशकवतात. त्यांच्या अिुभवी ििरे ला खरा संत
कोण आनण भर्वे कपडे घालूि लोकांिा ठकवणारा ढोंर्ी कोण िे बरोबर िाणवते.
म्िणूिच आता त्यांिी मारुतीच्या िेवळात “प्रभाते मिी” म्िणत असलेल्या
मिारािांची प्रासािीक वाणी ाकू िच ओळखले की, िे पाणी वेर्ळे च आिे. म्िणूिच
त्यांिी ते िको िको म्िणत असतािी त्यांिा आग्रिािे आपल्या घरी आणले िोते.
आपल्या घरांत नशरताच िंबीररावांिी त्यांचे स्वार्त करत म्िटले, “या
मिाराि ! िी माझी र्रीबाची मठी!!“ आपण रामप्रिरी माझ्या घरी आलात त्याचा
मला खूपच आिंि झाला आिे. या असे आसि ग्रिण करावे. असे म्िणूि त्यांिी
घरांत िाक दिली.
अिोss ाकलं कां! आपल्याकडे बघा मोठे मिाराि आले आिेत! िरा बािेर
या आनण येतािा त्यांिा िूर्िी घेऊि या.
बरं का मिाराि पांच वर्षग झाली असतील आम्िी िोघेिी सज्जिर्डावर र्ेलो
िोतो. आपला आिचा िेवळातला आवाि ाकला आनण माझ्या सज्जिर्डावरच्या
आठवणी िाग्या झाल्या. क्षणभर आपण र्डावरच आिोत असा भास झाला.
तेवढ्ात आतूि रार्ाकाकू िातात िूर्ाचे नपतळे चे चकचकीत ग्लास असलेली
ताटली घेऊि आल्या. आपल्या िातातली ताटली त्यांिी बािुच्या स्टु लावर ठे वली
आनण त्या मिारािांच्या पाया पडायला पुढे झाल्या.
त्या आपल्या पाया पडतायत असे बघूि मिाराि आपले पाय मार्े घेत
म्िणाले, अिो माझ्या पाया पडायला मी कािी कोणी मिाराि वर्ैरे िािी ककवा
कोणता बुवािी िािी. उलट मला या बुवाबािीची अनतशय चीड आिे. मी आपला
सार्ा माणूस आिे. या र्ावाच्या वाटेिे िात िोतो, र्ाव चांर्ला वाटला म्िणूि
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नवचार के ला या र्ावात िोि दिवस काढावेत आनण पुढे िावे. अथागत आपल्या
र्ावकऱ्यांिी रिायची परवािर्ी दिली तरच ते शक्य आिे.
तरीिी रार्ाकाकूं िी त्यांिा िमस्कार के ला आनण त्या म्िणाल्या, िे बघा
मिाराि! तुम्िी कोण आिात? काय आिात? िे कािी आम्िी तुम्िाला नवचारले
िािी. परं तु आपल्या आवािात िो भाव आिे, आपल्या िावभावात िे शुनचत्व आिे,
ते पाहूिच माझ्या र्य यांिी आपल्याला आि घरी आणले आिे. आपण िर बुवाबािी
करणारे असता तर माझे र्िी आपले असे स्वार्तच ि करते. कारण त्यांिािी
बुवाबािीची भयंकर चीड आिे. अिो ते म्िणतात, र्ावामध्ये अंर्श्रद्धा पसरवणारा
बुवा आढळला तर त्याला उघडा पाडू ि पोलीसांच्या ताब्यात िेणे िे सरपंच म्िणूि
माझे कतगव्यच आिे.
िंबीरराव या र्ावाचे सरपंच आिेत िे समिताच मात्र मिाराि
िंबीररावांच्या समोर र्ेले आनण आपले िात िोडू ि त्यांिा म्िणाले आपण या र्ावचे
सरपंच आिात िे ाकू ि खूप आिंि झाला. आपल्याला म्िणिे र्ावच्या प्रमुखाला
भेटूि िोि दिवस र्ावात रिाण्याची परवािर्ी मार्ायची िे मी ठरवले िोतेच.
कारण समथायंतिीच िासबोर्ात म्िटले आिे.
कोणी एके ग्रामीं अथवा िेशीं| रािणें आिे आपणासी |
ि भेटतां तेनथल्या प्रभूसी| सौख्य कैं चें ||
योर्ा योर्ािे आपली भेट झाली बरे झाले. आता मी आपल्याला माझी
मानिती सांर्तो. त्याची आपणाला िरुरी वाटो अथवा ि वाटो. परं तु ती आपणाला
सांर्णे मी माझे कतगव्य समितो. एक अिोळखी वाटसरु ज्याचा र्ावात कोणाशी
कािी संबर् िािी आनण तो आपल्या र्ावात चार दिवस रिायच म्िणतोय म्िणिे
तो कोणी चोर लर्फंर्ा असू शकतो िी शंका आपल्याला येणे वािवी आिे.
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म्िणता? आम्िाला

काय

माणसाची

ओळख िािी? आपण कोणीिी असाल पण चोर लर्फंर्े निनश्चतच िािी, िे माझी
अिुभवी ििर मला सांर्त आिे. असे सरपंच िंबीरराव म्िणाले.
त्यावर मिाराि म्िणाले, तरीिी तुमची इच्छा असो अथवा िसो मला माझी
ओळख सांर्णे माझे कतगव्य वाटते. आनण ते सवग आपण ाकू ि मर्च मला आपल्या
र्ावात रिायची अिुमती द्यावी िी आपणाला नविंती आिे.
रठक आिे मिाराि, आम्िी तुमची सवग िकीर्त निनश्चतपणािे ाकु . पण त्या
आर्ी आमच्या मंडळींिी आणलेल्या या िूर्ाचा आपण नस्वकार करावा. मर्
निवांतपणािे आपली िकीर्त आपण आम्िाला सांर्ावी.

त्यािंतर रार्ाकाकूं िी र्ार झालेले िूर् परत र्रम करूि आणले. त्यािंतर
िंबीरराव आनण मिाराि यांिी िुग्र्प्राशि के ले. त्यािंतर रार्ाकाकू िी तेथील
खुचीवर बसल्या आनण मिारािांिी आपली िकीर्त सांर्ायला सुरवात के ली.
**********
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३
मिारािांिी िंबीरराव आनण रार्ाकाकू यांच्या समोर आपली िकीर्त
सांर्ायला सुरवात के ली. िकीर्त सांर्ता सांर्ता ते पार आपल्या िुय या काळांत
र्ेल.े
सरपंच! माझे िांव मंर्ेश सोमिाथ आंबेकर असे आिे. माझे र्ांव रायर्ड
दकल्याच्या िवळच असलेल्या िासर्ांव या िुय या प्रनसद्ध बंिराच्या िवळच िोता.
सध्याच्या मुंबई र्ोवा िायवेवर िासर्ांव िे बंिर असलेले र्ांव आिे. िुय या काळात
मालाची वाितूक रस्त्यािे ि िोता िलमार्ागिे व्िायची. कारण तेव्िा रस्ते र्फारसे
िव्ितेच. िासर्ांवच्या बंिरात उतरलेला माल घाटावर पाठनवला िायचा. िासर्ांव
िी िुय या काळची मोठी बािारपेठ िोती. सर्ळी सरकारी कायागलये, िॉस्पीटल,
शाळा, िायस्कू ल या प्रमुख र्ोष्टी िासर्ांवमध्ये उपलब्र् आिेत. एक सुसज्ज सरकारी
र्ेस्टिाऊसिेखील तेथे आिे.
अशा या िासर्ांव बंिराच्या खाडीच्या पलीकडील बािुला डोंर्र िऱ्यांच्या
मर्ोमर् आमचे “िाई” िावाचे र्ांव िोते. िासर्ांव पासूि सार्ारण पांच
दकलोनमटर अंतरावर असलेल्या या र्ावाची लोकसंख्या िवळपास पाचशे इतकी
िोती. र्ावात एकु ण ७०-७५ घरे िोती. र्ावात सवग समािाची घरे िोती. र्ावाचा
मुख्य व्यवसाय शेती िोता. तरीिी र्ावात अिेक कसबी कारार्ीर िोते. पूवागपार
र्लबते म्िणिे मालवाितूकीच्या िोड्ा बांर्ण्याचे काम करणारे बरे च िण िोते.
त्यांच्याच पुढच्या नपढीतील मुलांिी र्फर्विचर तयार करण्याचे कसबिी आपलेसे
के लेले िोते.
अशाच एका कसबी सुतारकाम करणारया घरात माझा िय म झाला. वास्तवीक
आम्िी त्या र्ावची पुरोिीत आिोत. परं तु याज्ञीकीच्या िोडीला आमच्या घरामध्ये
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कसबी सुतारकामाचीिी परं परा िोती. बालपणापासूि आम्िी िसे वेिमंत्र नशकलो
तसेच सुतारकामिी नशकलो. आमच्या र्ावांत पूवगप्राथनमक शाळा िोती. त्या शाळें त
मी इयत्ता चौथी पययंतत नशकलो. िंतर िासर्ांवला िायस्कू लमध्ये िाऊि मॅरीक
पययंततचे नशक्षण घेतले. िायस्कू लला बऱ्याच वेळा चालतच िायला लार्ायचे.
आमच्या र्ावापासूि पांच दकलोनमटर पययंततचे अंतर चालत, िंतर छोट्या िोडीतूि
रोि मी िासर्ावला िायस्कू ल करता िात असे. वर्ागमध्ये मी सतत पनिल्या पाचात
असायचो. िायस्कू लमर्ील नशक्षण पूणग झाल्यावर पुढील नशक्षण घ्यायचे तर
मिाडला ककवा मुंबईला िायला पानििे िोते. आमच्या घरची पररनस्थती खाऊि
नपऊि सुखी अशी िोती. खलाटीत शेत िोते आनण र्ावांत घर िीच आमची इस्टेट.
त्यातूि काबाड कष्ट करूि वर्षगभर पुरेल इतके भात व्िायचे. भाताचे नपक
काढल्यािंतर त्याच शेतात उत्तम वाल व्िायचा. थोडेर्फार याक्षीकीचे उत्पन्न िोते.
िोडीला वडील आनण भाऊ सुतारकामिी करीत. परं तु िातात रोख रक्कम र्फारशी
िसायची. त्यामुळे मला कु ठे नशक्षणाला पाठवायचे तर कॉलेिची र्फी, रिाण्याचा
िेवण्याचा खचग याकररता लार्णारी रोकड आमच्याकडे िव्िती.
परं तु िायस्कू लमर्ील आमचे मुख्याध्यापक कु लकणी सरांिी मिावर घेतल्यािे
िा प्रश्न सुटला िोता. त्यांच घर मिाड मध्ये िोते. नतथे त्यांचे आई वनडल आनण
भाऊ रिात िोते. त्या त्यांच्या घरी त्यांिी माझी रिाण्याची खाण्यानपण्याची सोय
के ली िोती. त्यांिीच नवशेर्ष प्रयत्न करूि मला र्फी मार्फी नमळवुि दिली िोती.
माझ्या घरच्या लोकांिी कु लकणी सरांच्या घराला वर्षगभर पुरेल इतके र्ाय य मला
त्यांच्याकडे सोडायला िातािा पोचवले िोते. तरीिी एका अिोळखी आनण वेर्ळया
संस्कारात वाढलेल्या परक्या मुलाला आपल्या घरात रिायला आणणे िी मोठीच
िबाबिारी कु लकणीसरांिी घेतली िोती. त्यांिा माझ्याबद्दल एक नवश्वास िोता
की, मी त्यांचे िांव खराब तर करणार िािीच पण िोमािे अभ्यास करूि त्यांिी
दिलेल्या संर्ीचे मी सोिे करूि िाखवीि.
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कु लकणी सरांिी दिलेल्या संर्ीचा मी पुरेपुर उपयोर् करूि घेतला. त्यांच्या
घरातच रानिल्यामुळे माझ्या िकळत अिेक प्रकारची स्तोत्रे मी नशकलो. कु लकणी
सरांच्या घरी त्यांचे वडील आनण भाऊ समथग रामिासांचे भक्त िोते त्यांच्यामुळेच
समथग सानित्याचािी पररचय झाला. मिाडच्या डॉ. बाबासािेब आंबेडकर
मिानवद्यालयांत मी िरवर्षी मेरीट मध्ये येत असे. शेवटच्या म्िणिे बी. कॉम्. च्या
अंतीम पररक्षेत मी इकॉिॉमीक्स या नवर्षयामध्ये सुवणगपिक नमळवुि कु लकणी
सरांिी िाखवलेल्या नवश्वासाला सत्यात उतरवले. माझ्या घरच्या लोकांिीिी मला
नशक्षण घेता यावे म्िणूि खूप कष्ट घेतले िोते. आतापययंतत माझ्या मोठ्या भावंडांचे
नववाि झाले िोते. त्यांिा मुले बाळे झाली िोती.
नशक्षण पूणग िोताच मला स्टेट बँक ऑर्फ इं डीया मध्ये अकाउं टंट म्िणूि िोकरी
लार्ली. त्यािंतर माझेिी एका अिुरुप मुली बरोबर लग्न झाले. आम्िालािी एक
मुलर्ा आनण एक मुलर्ी अशी अपत्ये झाली. आमचा आनण आमच्या घरातील
माझ्या भावंडांचे संसार मार्ी लार्ले. िंतर आम्िी आमचे रिाते घर लिाि
िोते म्िणूि िाई र्ावाच्या एका बािुला डोंर्राच्या पायथ्यािवळ असलेल्या
आमच्या मालकीच्या माळरािावर एक सुंिर िोि मिली घरिी बांर्ले. असे आमचे
सर्ळे छाि चालले िोते. कािी वर्षायंतिी माझी रत्नानर्री निल्यातील खेड येथे ब्रँच
मॅिेिर म्िणूि माझी बिली झाली. मर् मी तेथे माझ्या पत्नी मुलांसि रिायला
र्ेलो.
िरम्याि माझ्या वनडलांच्या वयाची पंचाित्तर वर्षे दििांक २८ िुलै २००५
ला पूणग िोणार िोती. त्यानिनमत्तािे आम्िी आमच्या र्ावाला िाई येथे एक
कायगक्रम आयोनित के ला िोता. त्याची तयारी करायला म्िणूि माझी पत्नी मुलांसि
िाई येथे दििांक २४ िुलैला र्ेली िोती. म्िणिे मीच नतला व मुलांिा सोडायला
आमची कार घेऊि र्ेलो िोतो. २५ तारखेला सोमवार िोता मला बँकेत िाणे भार्
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िोते त्यामुळे मी त्यांिा घरी सोडू ि २४ तारखेला संध्याकाळीच परत खेडला आलो
िोतो.
*************
त्यािंतर तो काळा सोमवारचा दिवस उर्वला िोता. “२५ िुलै २००५” या
दिवसािे माझे सारे नवश्वच अस्ताव्यस्त करूि टाकले. मिाड तालुक्याच्या त्या
पररसरांत अिोरात्र र्ुंवार्ार पाउस कोसळत िोता. िणू ढर्र्फुटीच झाली िोती.
तालुक्यातल्या सवग िद्या िुथडी भरूि विात िोत्या. रायर्ड निल्यातील मिाड,
िासर्ांव, र्ोरे र्ांव, िार्ोठणे, रोिा, पाली सवग र्ावे पाण्याखाली र्ेली िोती.
आमचा र्ावाची समुद्रसपाटी पासूिची उं ची भरपुर िोती. त्यामुळे
सर्ळीकडच्या पुराच्या बातम्या ाकल्यातरी मी निचश्चत िोतो. कारण आमच्या
र्ावाला पुर येणे शक्यच िव्िते. सर्ळयाच र्ावांचा एकमेकांशी संपकग तुटलेला
िोता. तरीिी िासर्ावच्या खाडीपलीकडू ि रििारी सुरु िोती. म्िसळा
तालुक्यातल्या आंबेत र्ावाहूि मिाडकडे िाणारी एस्. टी. बस आमच्या र्ावाच्या
खालूि िाणारया रस्त्यािे िात असे आनण तो रस्ता एवढा पाऊस िोऊििी चालूच
िोता. त्या रस्त्यावरूि िाणारया वाििातूि आमच्या र्ावातील घरे स्पष्ट दिसत
असत. त्या दिवशी िेिमीप्रमाणे ती बस आमच्या र्ावाखानलल रस्त्यािे र्ेली. त्या
बसमर्ूि मिाडला िाणारा एकिी प्रवासी आि त्या रस्त्यावर िव्िता याचे
ड्रायव्िरला आश्चयग वाटले. पण पावसामुळे आि कोणी घराबािेर पडले िसेल असे
समिुि तो पुढे निघाला. परं तु िाता िाता त्याच्या लक्षांत आले, रोि दिसणारी या
र्ावातली घरे िी आि दिसत िािीत. तेव्िा कािीतरी र्डबड आिे िे त्याला
िाणवले. म्िणूि त्यािे लर्ेचच येणारया र्ावात र्ाडी थांबवली आनण त्या
र्ावातल्या पोलीस पाटलांिा आपली शंका सांनर्तली.
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त्यावर त्या पोलीस पाटलांिी ड्रायव्िरला सांनर्तले, “तुम्िी आता मिाड
पययंतत िातच आिात तर नतथल्या पोलीसांिािी कृ पया िी खबर द्या!” तोवर मी
आमच्या र्ावातील लोकांिा घेऊि काय प्रकार आिे तो बघतो.
त्यािंतर तो ड्रायव्िर मिाडला र्ेला त्यािे तेथील पोनलस स्टेशिला आपली
शंका बोलूि िाखवली. िरम्याि आमच्या र्ावाच्या शेिारील र्ावातील पोनलस
पाटलांिी र्ावातील चार पांच िणांिा बरोबर घेतले आनण तेिी काय प्रकार आिे
तो बघायला आमच्या र्ावाकड निघाले. ते पांच सिािण िार्ेवर िाऊि बघतात
तो त्यांिा र्क्काच बसला अिो आमचे र्ाव ज्या रठकाणी िोते नतथे मातीचा प्रचंड
डोंर्र तयार झाला िोता. र्ावाच्या िुसऱ्या टोकाला असलेला र्ुरांचा र्ोठा तेवढा
त्या मातीच्या ढीर्ाच्या पाश्वगभूमीवर उभा असलेला दिसत िोता.
आलेली लोक त्या मातीच्या ढीर्ारयाला वळसा घालूि लांब िवळपास िोि
दकलोनमटर अंतरावर असलेल्या त्या र्ोठ्यात पोचले. नतथे पांच सिा र्ायी आनण
िोि बैल एवढी ििावरे बांर्लेली िोती. र्ोठ्याच्या एका कोपरयांत एक वृद्ध र्ृिस्थ
बेशुद्ध अवस्थेत झोपलेला आढळला. त्याला िलवुि िार्े के ल्यावर त्याला कािीच
सांर्ता येईिा. आलेल्या लोकांिी त्याला प्रथम तेथील माठातूि पाणी प्यायला दिले.
त्यािंतर तो भािावर आला व त्यािे सांनर्तले रात्रभर नविा चमकत िोत्या.
वीिांचे मोठ्ठे आवाि िोत िोते. प्रचंड पाऊस पडत िोता. रात्री कर्ीतरी मोठ्ठा
स्फ़ोट झाल्या सारखा आवाि आला. तो आवाि कसला म्िणूि मी बघायला र्ेलो
तर समोर र्ावातले दिवे दिसेिात की कािीच दिसेिा. सर्ळीकडे मानतच माती
दिसत िोती. िे सर्ळे बनघतल्यावर मला घेरी यायला लार्ली आनण मर् मी या
कोपरयांत आडवा झालो. तो आता तुम्िी उठवलेत तेव्िाच िार्ा झालो. कोण तुम्िी
माणसे? आनण इथे कसे काय आलात? माझ्या अंर्ातले अवसाि एकिम निघूि
र्ेल्या सारखे झाले आिे. तेव्िा आता आलाच आिात तर िरा मला माझ्या
घरापययंतत सोडा. इथे समोर दिसते ते िाई माझे र्ांव आिे.
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यथावकाश सवग सरकारी यंत्रणा कामाला लार्ली. मातीचा दढर्ारा बिलेल्या
र्ावाला शोर्ण्याचा प्रयत्न के ला र्ेला. त्यातूि चारशे साडे चारशे माणसांचे मृत िेि
बािेर काढले. िवळपास तेवढ्ाच र्ुराढोरांचीिेखील मृत शरररे बािेर काढली
िोती. आमच्या र्ावातले त्या र्ुरांच्या र्ोठ्यात झोपायला र्ेलेले आमचे चुलते , मी
आनण मुंबई येथे िोकरी र्ंद्या निनमत्त र्ेलेल्या १०-१२ िणांव्यतीररक्त कोणीिी
नशल्लक रानिले िािी.
माझ्यावर तर आकाशच कोसळले िोते. आमच्या घरातले माझी पत्नी, िोि
मुले, माझे आई-वडील, िोि भाऊ, त्यांच्या बायका, िोघांचीिी िोि िोि मुले अशी
आमच्याच घरातली एकु ण तेरा माणसे त्या काळया रात्रीिे आपल्या पोटात घेतली
िोती. या आघातािे मी पूणग खचूि र्ेलो िोतो. मी काय करतोय याचे मला भाि
िव्िते. या घटिेचे वृत्त समिताच प्रथम कु लकणी सरांच्या घरातले सवगिण र्ावुि
आले िोते. त्यांिा मी घरातला असल्यासारखाचा िोतो.
त्यािंतर कािी काळ मी त्यांच्याच कडे रानिलो िोतो. परं तु माझे नचत्त
कशातच लार्त िव्िते. र्ावातल्या िवळपास २५-३० लोकांचे उत्तरकायग माझ्या
या िातािे मी एकाचवेळी के ले िोते. उत्तर कायग आटोपताच मी खेडला र्ेलो. परं तु
तेथेिी मी सावरु शकलो िािी. बँकेतील सिकारयाच्या मितीिे िरासा
सावरल्यावर मी माझ्या िोकरीचा रानििामा दिला. बँकेचा चािग दिल्यावर मी
निरुद्देश भटकत िोतो. अिेक नतथगक्षेत्रांिा भेटी दिल्या तरीिी माझे मि नस्थर
िोईिा. अखेरीस मी सज्जिर्डावर र्ेलो नतथे र्ेल्यावर मात्र माझे मि नस्थर झाले.
िे िर् िश्वर आिे याची खात्री पटली.
त्यािंतर मात्र मला सज्जिर्डावरील माझ्या ातखाऊपणाचा कं टाळा आला.
वाटू लार्ले िा िेि िश्वर आिे तर त्याचे चोचले पुरवण्यांत काय अथग आिे? त्यामुळे
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या िश्वर िेिाचा समािाकररता िास्तीत िास्त उपयोर् करायचा. त्याचे लाड
करायचे िािीत. त्याच उद्देशािे सध्या मी भटकत आिे.
र्ेली नति चार वर्षे मी सज्जिर्डावर िोतो. नतथे मला समथायंतचा सिवास
लाभला. रामिासी संप्रिाय िवळू ि पिाता आला. त्यामुळे आता उरलेले आयुष्य
संसाराच्या व्यापात ि पडता नभक्षा मार्ूि िेि िर्वायचा. कोणाच्यािी घरी
रिायचे िािी असे समथायंतच्या चरणी वचि िेऊि मी सज्जिर्ड सोडला आिे. पुढचा
मार्ग आता समथगच िाखवतील. एवढे लांबलचक संभार्षण करूि मिाराि थांबले.
त्यांच्याकडे पाण्याचा पेला िेत सरपंच म्िणाले , मिाराि आपण बराच वेळ
बोलत आिात आर्ी पाणी प्या. आपल्याला िेवढे दिवस या र्ावात रिायचे आिे
तेवढे आपण निचश्चत मिािे रिा. आपल्याला िर योग्य वाटले तर आपण कायम येथे
रानिलेत तर आम्िाला आिंिच िोईल. आपण िे कािी कायग करायचे ठरवाल त्यात
सरपंच म्िणूि आनण समथायंतचा एक भक्त म्िणूि माझे पूणग सिकायग आपल्याला
नमळे ल याची खात्री बाळर्ा.
मिाराि! पण आपण रिाणार कु ठे ? िािीतर असे करा, आमच्याकडेच
रिा! रार्ाकाकू मिापासूि बोलल्या.
बरोबर मिाराि खरच येथे रिा! वाटलं तर नभक्षा मार्ूि आणा आनण येथे
िेवा, िािीतर आमच्या बरोबर िेवा! िंबीरराव बोलले.
िािी िेवायला अथवा रिायला आता कोणाकडेच िायचे िािी! िा माझा
निश्चय कायम आिे. या र्ावात आल्यावर माझी झोळी कम् शबिम मी मारुतीच्या
िेवळात लावली आिे. तेच रठकाण माझ्या सारख्या रामिासांच्या अिुयायाला योग्य
आिे. पोटापाण्याचा प्रश्नतर समथायंतिीच सोडनवला आिे. भीक्षा मार्णे िा तर समथग
संप्रिायाचा आत्माच आिे.
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मिाराि! आपल्याला नभक्षा मार्ायला लावणे आम्िाला कसेसेच वाटते.
समथायंतचा काळ वेर्ळा िोता. आताच्या काळात नभक्षा मार्ायला र्ेल्यावर टर
उडवणारे च िास्त आिेत. त्यात किाचीत आपल्याला अपमाििी सिि करायला
लार्ेल. सरपंचांिी आपले मत मांडले.
अिो िंबीरराव, काळ बिलला िे बरोबरच आिे. पण माणसांचे स्वभावर्मग
तसेच रािीलेत िां ! समथायंतिी म्िटलेच आिे.
नभक्षािारी निरािारी| नभक्षा िैव प्रनतग्रिः |
असंतो वानप संतो वा| सोमपािं दििे दििे ||
नभक्षा म्िनणिे कामर्ेिु| सिा र्फळ िव्िे सामाय यु |
नभक्षेस करी िो अमाय यु| तो करं टा िोर्ी ||
तेव्िा पोटापाण्याची चचता करण्याचे कारण िािी. मर्ाशी मी माझ्या
पूवागयुष्याबद्दल िे कािी सांनर्तले ते कृ पया आपल्या नतघांतच ठे वावे िी चविती
आिे. कारण मला आता ते ओझे वािण्याची इच्छा िािी. मिाराि म्िणाले.
त्याबद्दल आपण निचश्चत रिा. आपण सांनर्तल्यानशवाय याबद्दल आम्िी
कोणािवळ शब्ििी काढणार िािी. िंबीररावािी खात्री दिली. त्याबद्दल खात्री
िोतीच, तरीिी र्य यवाि. येतो मी. िय िय रघुवीर समथग!

*********
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४
पिाटेचे पांच वािले िोते. मिाराि िेिमीप्रमाणे ििीवर िाऊि आपले
प्रातर्ववर्ी आनण स्नाि उरकू ि आले. नतथपययंतत रात्री मंदिरात झोपायला आलेल्या
र्णा, िेरंब, नितू आनण िेमंत यांिी आपले अंथरुण आवरूि घेतले िोते. मिाराि
ििीवरूि येण्याच्या आर्ीच त्यांिी मंदिराचे आवार आनण मंदिर झाडू ि लखलनखत
के ले िोते. मिारािांिा ििुमािवाडीला येऊि आता आठ दिवस झाले िोते. या
चौघांच्या आनण िंबीररावांच्या प्रेमळ आग्रिाला माि िेऊि त्यांिी अिुि आपला
येनथल मुक्काम िलवला िव्िता.
मिाराि ििीवरूि मंदिरात आल्यावर त्यांिी या चौघांिी के लेली सार्फसर्फाई
पानिली. त्यांच्या चेिऱ्यावर समार्ािाचे भाव दिसत िोते. मंदिरात आल्यावर
त्यांिी िररोिच्याप्रमाणे मारुतीची पूिा के ली. नतथपययंतत आपले चौघे नमत्र घरी
र्ेले िोते. तासाभरािे ते चौघेिी आपले प्रातर्ववर्ी आनण स्नाि उरकू ि परत मंदिरात
आले. तो पययंतत सिा वािले िोते. मिारािांिी आपले नित्य प्रात:स्मरण सुरु के ले
िोते.
त्यांचे नित्याचे पठण पूणग िोताच मिारािांिी सूयगिमस्कार घालायला
सुरवात के ली. या पांचिी िणांचे आर्ी ठरले िोते त्याप्रमाणे या चौघांिीिी
मिारािांच्या बरोबर सूयगिमस्कार घालायला सुरवात के ली. मिारािांिी त्यांच्या
रोिच्या ररवािाप्रमाणे १०१ िमस्कार घालूि पूणग के ले. र्णािे आनण िेमंतिे २१
सूयगिमस्कार घातले, तर िेरंबिे २५ घातले आनण नितूिे ३० िमस्कार पूणग के ले.
आि वर्षगप्रनतपिा िोती. िवीि वर्षागची सुरवात िोती. या िवीि वर्षागची
सुरवात आपल्या चौघा नमत्रांिी िनवि संकल्प करूि के ली िोती. त्याची
सुरवात त्यांिी सूयगिमस्कारािे के ली िोती. सूयगिमस्कार घालूि झाल्यावर मारुती
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मंदिराच्या समोरील रस्तािी िी पांच िणांिी सार्फ के ला. त्यािंतर नितूिे आनण
र्णािे ििीवरूि पाणी आणूि दिले आनण मिाराि, िेमंत आनण िेरंब यांिी सवग
मंदिर स्वच्छ र्ुवुि काढले. त्यािंतर चौघेिी आपापल्या घरातली सार्फसर्फाई
करण्यासाठी आनण र्ुढी उभारण्या साठी र्ेले.

******
चैत्र मनिय यातली प्रनतपिा असल्यािे वातावरण एकिम प्रर्फुल्लीत िोते.
आंब्याच्या झाडांिा मोिोर आलेला िोता. मर्ूिच कोदकळा आपल्या मर्ुर र्ुंििािे
त्या प्रर्फुल्ल वातावरणात भर घालीत िोत्या. सवगत्र आिंिाचे आनण उत्सािाचे
वातावरण िोते. ििुमािवाडीतल्या प्रत्येक घरी आि र्ुढी उभारलेली दिसत िोती.
प्रत्येक घरातील र्ुढीला वेर्वेर्ळया रं र्ाची वस्त्रे वापरली िोती. त्या निरनिराळया
रं र्ाच्या र्ुढ्ा पिात पिात मिाराि रस्त्यािे िात िोते. तो त्यांिा र्ावातल्या
शाळे तिेखील र्ुढी उभारलेली दिसली. ते पाहुि त्यांिा खूप आश्चयग वाटले. म्िणूि ते
तडक शाळे च्या आवारात र्ेले.
शाळे च्या आवारात िाऊि पिातात तो नतथे एकिम उत्सवाचे वातावरण
िोते. शाळे चे सवग आवार झाडू ि लख्ख के लेले िोते. सवगत्र रं र्ी बेरंर्ी पताका
लावलेल्या िोत्या. सवग शाळे ला आम्रपल्लव आनण झेंडूच्या र्फुलांच्या माळा लाऊि
सिवले िोते. शाळे च्या प्रवेशद्वारावर एक र्फळा ठे वलेला िोता. त्यावर सवग
ग्रामस्थांिा िूति वर्षागच्या िार्दिक शुभेच्छा िेणारा संिश
े नलनिलेला िोता. त्यावर
सालाबािप्रमाणे आिच्या बालक पालक मेळाव्यामध्ये सवायंतचे स्वार्तिी के ले िोते.
शाळे च्या ऑदर्फस समोर छोटे स्टेि तयार के लेले दिसत िोते. त्यावर सरपंच
िंबीरराव, ग्रामसेवक, तलाठी, रे व्िेय यू खात्याचे सकग ल इय स्पेक्टर, सवग ग्रामपंचायत
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सिस्य बसले िोते. समोर पटांर्णात शाळे तील सवग मुले एका बािुला आनण िुसरया
बािुला त्या मुलांचे पालकिी बसले िोते. स्टेिवर बसलेल्या सरपंचािी मिारािांिा
शाळे च्या आवारात नशरतािा पानिले आनण त्यांिी शाळे च्या नशपायाला िवळ
बोलावले व ते त्याला म्िणाले, अरे , नवश्राम! समोरूि ते मिाराि येतािा दिसत
आिेत त्यांिा मी बोलावलय असे सांर् आनण त्यांिा इकडे घेऊिच ये.
नवश्रामच्या बरोबर मिारािांिा येतािा पाहुि सरपंच पुढे झाले. त्यांिा
िाताला र्रूि स्टेिवर घेऊि येत सरपंच म्िणाले, या मिाराि आपल्याला या
सवायंतची ओळख करूि िेतो. िे आपले ग्रामसेवक पंनडत सािेब, िे या शाळे चे
मुख्याध्यापक शेळके र्ुरुिी, िे आपल्या आनण बािुच्या िोि र्ावचे तलाठी र्ुमाळ
सािेब, िे आपल्या भार्ाचे सकग ल इय सपेक्टर आपटे सािेब आनण या र्ोवेले येनथल
स्टेट बँकेच्या मॅिेिर आचायग मॅडम. आनण बरं का मंडळी िे मिाराि आपल्या
र्ावात पाव्िणे आले आिेत मोठे सत्पुरुर्ष आिेत.
मिाराि! आमच्या शाळे तर्फे आपले िार्दिक स्वार्त! मिारािांच्या िातात
पुष्पर्ुच्छ िेऊि त्यांचे स्वार्त करत शेळके र्ुरुिी म्िणाले. आि आमच्या शाळे चा
नवद्याथी पालक मेळावा आनण मुलांच्या नवनवर् र्ुणिशगिाचा कायगक्रम आयोनित
के लेला आिे.
िमस्कार! सरपंचांिी मला िरी मिाराि िी उपार्ी दिली असली तरी, मी
समथग रामिास स्वामींच्या नवचारांवर िृढ नवश्वास असलेला त्यांचा भक्त आिे. मी
बुवा मिाराि वर्ैरे कोणी िसूि अनतशय सामाय य र्ृिस्थ आिे. स्टेिवरील सवायंतिा
िमस्कार करीत मिाराि म्िणाले.
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िे बघा मिाराि! आमचे सरपंच िेव्िा एखाद्याचा आिरािे उल्लेख करतात,
तेव्िा तो माणूस त्यांच्या कसोटीला पूणगपणे उतरलेला असतो िे िक्की. सकग ल
इय स्पेक्टर आपटे म्िणाले.
थोड्ाच वेळात सरपंचांच्या िस्ते िारळ वाढवुि कायगक्रमाची सुरवात
करण्यांत आली. त्यािंतर व्यासपीठावरील सवायंतची समयोचीत भार्षणे झाली. त्या
सवायंतच्या भार्षणा िंतर शेळके र्ुरुिींिी मिारािांिा पालकांिा आनण नवद्याथ्यायंतिा
मार्गिशगि करण्याची नविंती के ली. तेव्िा मिाराि उठले आनण माईक समोर येऊि
उभे रानिले, आनण त्यांिी बोलायला सुरवात के ली.
उपनस्थत सवग सज्जििो, मी खरं म्िणिे या र्ावात िवखा आिे. या र्ावातूि
िाणारा एक वाटसरु आिे. समथग रामिास स्वामींिी िाखवलेल्या मार्ागिे िाण्याचा
ध्यास घेतलेला त्यांचा एक भक्त आिे आनण इतकीच माझी ओळख आिे. र्ेले आठ
दिवस आपणच वाढलेल्या नभक्षेिे माझा उिर निवागि चालू आिे. तेव्िा असा र्फाटका
माणूस मी काय बोलणार? तरीिी आपली इच्छा आिे, आपण मला बोलायची संर्ी
दिली आिेच तर समथायंतचे नवचार आपल्या पययंतत पोचवण्याचा मी प्रयत्न करणार
आिे.
आि येथे नवद्याथी आनण पालक असा िोघांचािी मेळावा आिे. तेव्िा आिचे
श्रोते बालक पण आिेत आनण पालकिी आिेत. समथायंतिा बालके खूप आवडायची. ते
मुलांबरोबर मुल व्िायचे. समथग रामिास स्वामी िेव्िा िानशकिवळच्या टाकळी
येथे र्ायत्री पुर:चरण करत िोते. तेव्िा नतथल्या मुलांबरोबर त्या काळात खेळले
िाणारे खेळ खेळायचे. समथायंतिी िासबोर्ात मुलांिा अक्षर कसे काढावे, वेलांट्या
कशा द्याव्यात, अकार उकार मकार कसे द्यावेत, िोि शब्िांमध्ये दकती अंतर
असावे, िोि ओळी मध्ये दकती अंतर असावे या सर्ळया र्ोष्टी लेखि दक्रया या
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आपल्या समासात सांनर्तल्या आिेत. त्याचबरोवर आपली दििचयाग कशी असावी
िेिख
े ील सांनर्तले आिे. त्यांिी िेिमीच प्रयत्नवािाला प्रोत्सािि दिले आिे.
आळसािे काय िुष्पररणाम िोतात याचे सनवस्तर वणगि त्यांिी िासबोर्ामध्य
के लेले आिे. संसारी माणसांकररता त्यांिी आिशग व्यनक्तचे व्यनक्तनचत्रच या मिाि
ग्रंथात िाखवले आिे. चांर्ले र्ुण कोणते, वाईट र्ुण कोणते, उद्योर्ी पणाचे र्फायिे
कोणते या सवग र्ोष्टींचे त्यांिी त्यात व्यवनस्थत नववेचि के ले आिे. आि
आपल्यासमोर अिेक प्रलोभिे आिेत. रटव्िी व्िीडीओ यांचे आकर्षगण आिे. िल्ली तर
मोबाईलचे युर् आिे. पूवी रट व्िी ला इडीयट बॉक्स म्िणायचे. िल्ली त्याची िार्ा
मोबाईलिे घेतली आिे. किानचत इकडे खेडेर्ावात ते लोण आले िसेल. पण ते
यायला वेळ लार्णार िािी.
आपण म्िणतो मुले ाकत िािी. मुले म्िणतात आमच्या आई वनडलांिा
आमच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ िािी. पण िे कु ठे तरी थांबायला पानििे. मुले शाळे त
पाच सिा तास असतात परं तु आपल्या पालकांिवळ उरलेले पंर्रा सोळा तास
असतात. मुलांवर िर चांर्ले संस्कार झाले तरच ते पुढे चांर्ले सुिाण िार्ररक
िोतील. त्यामुळे पालकांिीिी आपल्यावर संयम ठे वायला िवा. मुलांपुढे चांर्ला
आिशग ठे वायला िवा.
आि आपल्याकडे सार्ि सामुग्री आिे, नशक्षण आिे, मिुष्यबळ आिे
सर्ळे कािी आिे. एवढे सर्ळे असूििी, िवळ योग्य क्षमता असूििी आपले तरुण
बेकार आिेत. मर् ते वाममार्ागला लार्तात. त्याची िबाबिारी कोणाची,
पालकांची? त्या बेकार तरुणांची? का समािाची? त्या वाट चुकलेल्या तरुणांिा
योग्य मार्गिशगि करूि, त्यांच्यातल्या र्ुणांिा वाव नमळे ल असे कायग त्यांच्यावर
नवश्वासािे सोपवले तर ते अशा कामाला खात्रीिे यशस्वी करतील यात शंकाच
िािी.

॥

॥

आि पररनस्थती अशी आिे. आपल्या कडील िद्या कोरड्ा पडल्या आिेत,
पाऊस पडला तर इतका पडतो की त्यामुळे ओला िुष्काळ निमागण िोतो. तर कर्ी
पाच पाच वर्षे अनिबात पाऊस पडतच िािी. त्यामुळे अशी पररनस्थती येते की
खायला अन्न िािी, ििावरांिा वैरण िािी. िे सर्ळे कशामुळे घडते तर आपण
राक्षसासारखे सर्ळे खात सुटलोय. निसर्ागकडू ि िुसते घ्यायचेच आपल्याला मािीत
आिे. आपण निसर्ागचेिी कािी िेणे लार्तो िेच नवसरूि र्ेलोय. आिच्या
र्ुढीपाडव्याला आपण आि असा संकल्प करुया की, निसर्ागला मी काय िेणे लार्तो
आिे िे मी शोर्ीि आनण ते त्याचे त्याला परत करीि.
मंडळी मी भाविेच्या भरांत िरा िास्तच बोललो असे मला वाटतय.
त्यामध्ये

आपला

अपमाि

करण्याचा

माझा

उद्देश

िव्िता.

तरीिी

मोठ्या मिािे आपण मला क्षमा करावी िी नविंती. आपले िोय िी िात कोपरा
पासूि िोडू ि त्यांिी सवायंतची क्षमा मानर्तली आनण कोणाला कािी समिायच्या
आंत ते तडक स्टेिवरवरूि खाली उतरले आनण मंदिराकडे निघूि र्ेल.े

*******

॥

॥

५

चैत्र मनििा चालू झालेला असल्यािे त्यामुळे िवेत उष्मा खूपच वाढलेला आिे.
िोि दिवसापुवीच र्ुढी पाडवा झालेला िोता. ििीतल्या पाण्याची पातळी आता
कमी कमी िोत चालली िोती. र्ावातल्या डोंर्राकडील बािूच्या घरांिा नपण्याच्या
पाण्याचे िुर्वभक्ष आता िाणवायला लार्ले िोते. त्या भार्ात असलेल्या नवनिरींचे
पाणी आता पूणगपणे आटले िोते. त्यामुळे नतकडची लोक पाण्यासाठी मारुती
मंदिराच्या िवळ असलेल्या िदिच्या डोिामध्ये पाणी य यायला येऊ लार्ले िोते.
आि शनिवार असल्यािे पिाटे उठल्यावर मिारािांिी आपले प्रातर्ववर्ी
उरकताच काल ठरनवल्याप्रमाणे, र्णा आनण नितुला उठवले िोते. िंतर त्या
िोघांिी िेमंत आनण िेरंब यांिा उठवले िोते. त्यांिीिी ििीवर िाऊि आपले
प्रातर्ववर्ी उरकले आनण येतािाच िोि िोि बािल्या भरूि पाणी घेऊि आले.
नतथपययंतत मिारािांिी मंदिराचे आवार सार्फ के ले िोते.
त्यािंतर सवायंतिी नमळू ि मारुती मंदिर पाण्यािे र्ुऊि काढले. चौघािी मुलांिी
आि मिारािांच्या बरोबर ििीवरच आंघोळ के ली. त्यांच्यािी घरी आता पाण्याची
चणचण िाणवायला लार्ली िोती. िेिमीप्रमाणे आंघोळ करूि येतािा
मिारािांिी पाण्याचा तांब्या भरूि आणला िोता. मुलांिी रुईच्या झाडाची पािे
आनण र्फुले मारुतीच्या पूिेसाठी आणली िोती. त्या पािार्फुलांच्या सिाय्यािे
मिारािांिी मारुतीची पूिा के ली. त्यािंतर ते त्या मिारुद्र ििुमािावर रुद्रसूक्त
म्िणूि अनभर्षेक करायला मारुतीच्या पुढे बसले. त्यांिी आपल्या संथ परं तु स्पष्ट
आवािात सुरवात के ली....
िरी ॐ इडािेवहुर मिरयज्ञिीर.......

॥

॥

त्यािी आपल्या खड्ा आनण सुस्पष्ट आवािात रुद्राचे पठण सुरु के ले. चौघेिी
मुले मंदिराच्या सभामंडपात बसूि ते ाकु लार्ले. मिारािांचा रुद्रानभर्षेक
झाल्यावर त्यांिी पांच िणांिी नमळू ि आरती के ली. नतथपययंतत िऊ वािले िोते.
त्यािंतर मुले आपापल्या घरी र्ेली. मिाराि आपले नित्याचे िासबोर् वाचि
करायला बसले. मंर्लाचरण झाल्यावर मिािांिी आपल्या रोिच्या समासाचे
वाचि सुरु के ले.
मिारािांचे एकासुरात वाचि सुरु िोते. इतक्यात िंबीरराव आनण शेळके
र्ुरुिींिी मंदिराच्या आवारात प्रवेश के ला. ते िोघेिी िर शनिवारी मारुतीच्या
मंदिरात िशगिाला येत असत. आवारात प्रवेश करताच शेळके र्ुरुिींिा मोठे आश्चयग
वाटले. ते िंबीररावांिा म्िणाले, सरपंच आपण आपल्या िेिमीच्या मारुती
मंदिरातच आलो आिोत िां?
का िो! अस कां म्िणता? सरपंच म्िणाले. मर् त्यांचे आिुबािुला लक्ष र्ेले
आनण ते म्िणाले, अरे खरचं की! आर्ी माझ्या लक्षांतच आले िािी. आवार एकिम
लख्खं झालेलं दिसत आिे!
बोलत बोलत िोघे पुढे िात िोते तो त्यांिा मंदिरातूि िासबोर् पठणाचा
मिारािांच्या संथ परं तु सुस्पष्ट आवाि ाकु यायला लार्ला. ते िोघेिी आतमध्ये
िाऊि मिाराि वाचत असलेल्या ओव्या ाकु लार्ले.
दकत्येक रािे िांिती| दकत्येक िररद्र भोनर्ती |
दकतीयेकांची उत्तम नस्थती| दकत्येक अर्मोद्धम ||२|| श्रीराम ||
वनडल समथग र्ाकु टा नभकारी| ाका याची कै सी परी |

॥
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वनडला ासा व्याप ि करी| म्िणोनियां ||१२|| श्रीराम ||
िैसी नवद्या तैसी िांव| िैसा व्याप तैसें वैभव |
तोलासाररखा िावभाव| लोक कररती ||१३|| श्रीराम ||
नवद्या िसे वैभव िसे| तेथें निमगळ कैं चा असे |
करं टेपणें वोखटा दिसे| वोंर्ळ आणी नवकारी ||१४|| श्रीराम ||
मिारािांचे लक्ष वाचता वाचता सििच समोर र्ेले तो त्यांिा तेथे शेळके
र्ुरुिी आनण सरपंच उभे असलेले दिसले म्िणूि त्यांिी ग्रंथामध्ये खूण घालूि तो
बािुला ठे वला.
त्या िोघांिा सामोरे िात ते म्िणाले, या! सरपंच सािेब, या! शेळके र्ुरुिी
आपणिी या! एवढ्ा उय िाचे कसे काय आलेत?
आम्िी िर शनिवारी मारुतीच्या िेवळात येतो. बऱ्याचवेळा मी आनण सरपंच
एकत्रच येतो. कारण आम्िी एकमेकांच्या शेिारीच रिातो. पण मिाराि आपण
कमालच के लीत. मार्च्या वेळी एका शनिवारी आम्िी चचाग करत िोतो, “आता
ििुमाि ियंती िवळ आली आिे तेव्िा सर्ळी सार्फसर्फाई करायला िवी”. पण
आि आम्िी बघतो तो काय, सर्ळीकडे चकचकाट दिसतो आिे. एवढेच िािी
मंदिरिी अर्िी र्ुवुि लख्खं के लेले आिे. शेळके र्ुरुिी बोलले.
काय सांर्ु मिाराि आमच िुिव
ै , आमच्याच र्ावातली उिाड मुले येथे पत्ते
खेळत बसतात आनण नवड्ा ओढत या मंदिरात घाण करूि ठे वतात. मी दकती
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सांनर्तले अर्िी िम पण दिला तरी चार दिवस बंि िोतात. पण परत आपले ये रे
माझ्या मार्ल्या असं िोतय. सरपंच म्िणाले.
त्या िेमंत, िेरंब, र्णा आनण नितू यांच्या घरची लोकिेखील परवा माझ्या
कडे तक्रार करीत िोती! शेळके र्ुरुिी म्िणाले.
पण मिाराि आपल्याला मात्र खूप त्रास झालेला दिसतोय, आमच्या पोरांिी
के लेली घाण निस्तरायला. खूप मेिित पडली असेल. एवढी सवग सर्फाई के लीत तरी
कर्ी? सरपंच म्िणाले.
सरपंच, र्ुरुिी आपला खूप मोठा र्ैरसमि झाला आिे. िेवळाची आनण
आवाराची सार्फसर्फाई मी कािी एकट्यािे के ली िािी. तुम्िी आता ज्यांिा उिाड
आनण नबघडलेली मुले म्िणालात िां, त्या चौघांच्या मितीिे मी िे आवार आनण
मंदिर सार्फ के ले आिे. पोरांिी मला िास्त काम करु दिलेच िािी. मिाराि
म्िणाले.
पण मिाराि, िी दकमया झाली कशी काय? अिो! र्ावात कोणाचेिी ि
ाकणारी, सतत उद्धटपणािे आम्िी आमच्या मिाला वाटेल ते करु अशी िुरुत्तरे
करणारी मुले एकिम सुतासारखी सरळ आलीच कशी? िक्कीच तुमच्याकडे
कानितरी िािुची कांडी असली पानििे. शेळके र्ुरुिी म्िणाले.
आपण समिता तशी िी मुले वाईट िक्कीच िािीत! आता ती उद्धटपणा वर्ैरे
करीत िोती ती पररनस्थतीिे र्ांिल्यामुळे. चहू बािुिे त्यांची कोंडी झाल्यािे ती
नबथरली आिेत, परं तु मिािे खूप चांर्ली आिेत. त्यांच्या या िुखण्याचे और्षर् आिे
त्यांिा योग्य मार्ग िाखवणे! चांर्ली नशकली सवरलेली मुले िेव्िा उपेक्षीत िोतात
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तेव्िा िा असा िर्ावेर्ळा मार्ग र्रतात. परवा त्या मुलांिी अक्षरश: माझे पाय
र्रले. आतापययंतत के लेल्या िुवगतिाबद्दल झालेल्या पश्चातापािे नबचारी र्ाय
मोकलूि रडत िोती. त्यांच्या त्या वतगिािेच खरे तर माझा पाय या र्ावात अडकला
आिे. त्यांिा कािी योग्य मार्ग िाखवता आला तर मला खूप आिंि िोईल.
मिारािांिी खुलासा के ला.
बरोबर आिे आपण म्िणता ते! ती चौघेिी चांर्ली नशकलेली आिेत. शाळे त
असतािािेखील ते अभ्यासात सतत पुढे असायचे. पण नशक्षण संपल्यावर त्यांिा
योग्य काम नमळाले िािी, म्िणूि त्यांिा निराशेिे घेरले आनण ती एकलकोंड्ा
सारखी वार्ायला लार्ली! शेळके र्ुरुिी म्िणाले.
खरं आिे आपले म्िणणं! पण आता याला उपाय काय? पोरांिा लायिीला तर
लावलच पानििे! काय करावे सुचत िािी! सरपंच म्िणाले.
सरपंच! अिो एवढे निराश िोऊ िका! अिो इच्छा आिे नतथे मार्ग आिेच! िे
निनश्चत! सरकार निरनिराळया योििा तयार करते. निरनिराळे रोिर्ार उपलब्र्
करूि िेते. या योििांचा र्फायिा मात्र र्रिुंच्यााविी भलतीच लोकं घेतात. िे
चौघे आनण र्ावातली इतर मंडळी यांच्या िाताला योग्य काम नमळे ल अशी एखािी
सरकारी योििा असेलच. अथागत कष्ट करायची तयारी िवी, आनण ती या चौघांची
आिेच, मिाराि म्िणाले.
बरे तुम्िी िोघे असे उभ्या उभ्या बोलण्यापेक्षा आर्ी िशगि घेऊि या! मर्
आपण बोलुया.
खरं च की! आपण बोलतच रानिलो, िशगि घ्यायचे राहूिच र्ेले! सरपंच
म्िणाले.
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आपण िशगि घेऊि येई पययंतत मी माझा रानिलेला समास वाचूि पुरा करतो.
असे बोलूि मिाराि रानिलेले वाचि पुरे करायला र्ेले.
सरपंच आनण शेळके र्ुरुिी िशगि घेऊि आले आनण ििुमाि ियंतीच्या
उत्सवासंबंर्ी बोलत बसले िोते. तोच मिाराि आपले वाचि संपवुि त्यांच्यात
सानमल झाले.
काय कसली चचाग चालली िोती? मिारािांिी सििच नवचारले.
त्यावर शेळके र्ुरुिी म्िणाले, आता चार दिवसावर ििुमाि ियंती आली.
तेव्िा त्या उत्सवासंबंर्ी बोलत िोतो. ििुमाि ियंती झाली की, िेवीच्या डोंर्रावर
चैत्री पोर्वणमेला सोमिाई िेवीचा उत्सव असतो.
दकती लांब आिे िेवीचे िेऊळ? मिारािांिी नवचारले.
र्फार लांब िािी, समोर डोंर्र दिसतोय िां! तोच िेवीचा डोंर्र. र्ावापासूि
पांच दकलोनमटर अंतरावर िेवीचा डोंर्र आिे. मंदिरापययंतत िायला मात्र खडी
चढण आिे. पण वर र्ेल्यावर मात्र अर्िी माथेराि मिाबळे श्वरला र्ेल्यासारखे
वातावरण आिे. वरती छाि पाण्याची पोखरण आिे. ाि उय िाळयात थंड आनण
मर्ुर पाणी नतथे उपलब्र् असते. शेळके र्ुरुिींिी मानिती दिली.
पण मिाराि, ते पोखरणीच्या पाण्याचे सोडले तर मात्र सर्ळा रखखाट आिे.
सावलीला एकिी झाड िािी. पूणग डोंर्र बोडका झाला आिे. या पंचक्राशीतल्या
लोकांचे ते श्रद्धास्थाि आिे. शेकडो लोक ित्रेला येतात. पण या ाि उय िाळयांत
त्यांिा बसायला सावली िािी. आिुबािुला िवळपास २०० एकर पडीक सरकारी
िार्ा आिे. पण सर्ळी िार्ा खड्ा खड्ांिी भरलेली आिे. सरपंचांिी आपली
व्यथा मांडली.

॥

॥

पण काय िो सरपंच! ती २०० एकर िार्ा लार्वडीखाली िािी आणता
येत? िेवीच्या िवळ ज्याअथी पाणी आिे त्याअथी आिुबािुला पण पाणी असू
शकते. नशवाय ती िार्ा चांर्ली लेव्िल करूि िर नतथे पाणी मुरवले तर ते पाणी
पाझरूि

आपल्या

र्ावच्या

ििीचे

पाणी

पण

वाढेल!

तुम्िाला

काय

वाटते? मिारािांिी आपली कल्पिा मांडली.

बरोबर आिे तुमचे, पण एवढा खचग कोण करणार? नशवाय ती िार्ा
सरकारी आिे, कोणी खचग करणारा भेटलाच तर तो आपला खचग वसुल
करण्याकरीता कािीतरी मार्णारच िां! सरपंच म्िणाले.
**********

॥

॥

६

ििुमािवाडीच्या पूवल
े ा असलेले सोमिाई मंिीर र्ावापासूि िवळपास पांच
सिा दकलोनमटर अंतरावर आिे. िे सोमिाई मंदिर ज्या टेकडीवर आिे त्या
टेकडीला िेवीचा डोंर्र असेच म्िटले िाते. िरवर्षी चैत्र पोणीमेला येथे ित्रा भरते.
या ित्रेला ििुमािवाडीच्या पंचक्रोशीतील लोक मोठ्या भक्तीभावािे येतात.
िेवीच्या मंदिरात िाण्यासाठी पायथ्यापासूि मोठी चढण चढावी लार्ते.
सवगसामाय य माणसाला ती चढण चढू ि िाण्यास एक तास तरी लार्तो.
चढण चढू ि र्ेल्यावर मात्र आपण एवढा डोंर्र चढल्याचे साथगक झाल्याची
भाविा निमागण िोते. िेवीच्या डोर्रावर सोमिाई मंदिरचा पररसर खूप मोठा आिे.
िवळपास आठ एकराच्या मैिािसिृष्य पठाराच्या मर्ोमर् िे मंदिर बांर्लेले आिे.
मंदिर अनतशय सार्े कौलारु छपराचे आिे. मंदिराच्या समोरच पोखरण ककवा
पुष्कररणी आिे. मंदिराच्या पररसराच्या पनलकडे एक मोठी ररकामी िार्ा आिे. ती
िार्ा म्िणिे ओसाडवाडीच आिे. सर्ळीकडे खुरटे र्वत उर्वुि वाळू ि र्ेलेले आिे.
कु ठे बोरी बाभळीची झुडपे उर्वलेली दिसतात. मंदिराचा पररसर आनण िी िार्ा
याच्या मध्ये पावसाळी विाणारा ओढा आिे. त्याला आक्टोबर पययंतत पाणी असते.
एरवी तो कोरडाच असतो.
सोमिाईच्या मंदिराचीिी एक आख्यानयका िोती. र्णेशच्या पूवगिांच्या
स्वप्नात िेवी आली आनण नतिे मी डोंर्रावर रिायला आले आिे असे त्यांिा
सांनर्तले िोते. मी मातीच्या आड िबूि रानिले आिे. मला बािेर काढ आनण माझे
मंदिर बांर्. म्िणूि िेवीिे कु ठे खोिायचे ती िार्ा त्यांिा स्वप्नात सांनर्तली िोती.
आपल्या स्वप्नाची कथा त्यांिी र्ावकऱ्यांिा सांनर्तली. मर् सवायंतिी नमळू ि खूणेचे
झाड शोर्ूि काढले. त्या झाडाखाली चार पाच र्फुट खणल्यावर त्यांच्या पिारी
कशावर तरी आपटल्या. मघ त्यांिी सावकाश खणायला सुरवात के ली असता तीि

॥

॥

िेवींचा आकार असलेली ओबड र्ोबड मूती नमळाली. त्याच िार्ेवर सध्याचे मंदिर
बांर्ले र्ेले. कािी वर्षायंतिी िेवीला कौल लावुि िवीि तीि मूती स्थापि करण्याची
परवािर्ी घेऊि सध्याच्या सरपंचांच्या आिोबांिी िेवीची संर्मरवरी िर्डाच्या
मिाकाली, मिासस्वती आनण मिालक्ष्मीच्या मूती खास ियपुरहूि तयार करूि
घेतल्या िोत्या. त्या मूतींची नवनर्वत स्थापिा करण्यांत आली िोती. सध्या
मंदिरात त्याच मूती पूिेमध्ये आिेत. िुय या मूतीचे नवसिगि ि करता तीिेखील
र्ाभारयात एका बािुला स्थापि करूि ठे वलेली िोती.
आता िुपारचे तीि वािले िोते. िवेत खूप उष्मा िोता. उििी भरपुर िोते.
या अशा प्रखर उय िात मिाराि आनण आपले चौघे नमत्र िेवीचा डोंर्र चढत िोते .
मिाराि भराभरा चालत िोते. त्यामािािे िे चौघे िरा िळू चालत िोते. डोक्यावर
तापत असलेल्या उय िामुळे अंर्ातूि विाणारा घाम तसाच सुकूि िात िोता.
सवायंतच्याच घशाला कोरड पडली िोती. शेवटी र्ापा टाकत टाकत ते पांचिीिण
िेवीच्या समोरच असलेल्या पोखरणी िवळ आले. पोखरणी िवळ आल्यावर िी
वारयाची झुळुक आली इतकी सुंिर िोती की नतिे आतापययंतत के लेले चढण्याचे श्रम
कु ठल्या कु ठे पळू ि र्ेले ते समिलेच िािी. पोखरणीच्या मर्ोमर् नविीरीसारखा
एक चौकोिी िौि िोता. नतथे िायला पोखरणीच्या मर्ोमर् िर्डी रस्ता तयार
के लेला िोता. पांचिी िणांिी पोखरणीमध्ये िाऊि आपले पाय त्या थंडर्ार
पाण्यात बुडवले. पाण्यांत पाय बुडवताच त्यांचा उरला सुरला नशणिी िूर पळाला.
पाय र्ुतल्यावर सर्ळे मर्ल्या नवनिरीवर र्ेले. िेमंतिे नतथेच असलेल्या िात
रिाटािे पाणी काढू ि सवायंतिा प्यायला दिले. त्या मर्ुर आनण थंड पाण्यािे त्यांचा
उत्साि नद्वर्ुनणत झाला.
इतक्या उं चावर असूििी नवनिरीला पाणी भरपूर दिसते! नशवाय चविी
मर्ुर आिे! मिाराि त्या चौघांिा बोलले.

॥

॥

परवा शनिवारी शेळके र्ुरुिी आनण सरपंच मंदिरात आले िोते तेव्िा त्यांच्या
चचेत या िेवळाचा उल्लेख झाला िोता. म्िणूि मिारािांिा या सोमिाई मंदिरात
िायचे िोते. आि मंर्ळवार िोता. भीक्षा मार्ूि आल्यािंतर िेवण िोताच त्यांिी
या मंदिरात िायचे ठरवले. ते मंदिरात िायला निघाले तेव्िा र्णा, नितू, िेरंब
आनण िरे श तेथे आले िोते. मर् तेिी मिारािांच्या बरोबर मंदिरात आले िोते.
पाणी नपऊि आनण चेिऱ्यावर पाणी मारल्यावर ते पांचिीिण मंदिरात
िेवीच्या

िशगिाला

र्ेले.

िेवीच्या

र्ाभाऱ्यात मिाकाली, मिालक्ष्मी

आनण

मिासरस्वती अशा तीि संर्मरवराच्या मूती िोत्या. त्यांच्याकडे पानिल्यावर
लर्ेचच मि प्रसन्न िोत असे. सोमिाई िेवी िी मिाकाली, मिालक्ष्मी आनण
मिासरस्वती या नत्रर्ुणात्मक रुपांत आिे. मिारािांसि सवायंतिी िेवीला िंडवत
घातला. त्यािंतर मिारािांिी नतच्या नतििी रुपांचे ध्याि मंत्र म्िटले. िेवीच्या
सभामंडपात बसूि मर् त्यांिी श्रीसूक्त आनण िेवीसूक्ताचेिी पठण के ले. सभामंडप
तसा प्रशस्त िोता. चारिी बािुि ओपि असल्यामुळे छाि िवा आत येत िोती.
र्णेश, तुझ्या पूवगिांच्या स्वप्नांत िी िेवी आली िोती असे मी ाकले आिे.
म्िणिेच नतचा वरििस्त तुमच्या घराण्यावर िक्कीच आिे. तू िर योग्य प्रयत्न के लेस
तर तुला िी आई सोमिाई िेवी तुला खात्रीिे यश िेईल. मिाराि र्णेशला म्िणाले.
िोय काका! मी प्रयत्नात कु ठे कमी पडणार िािी. र्फक्त मला संर्ी नमळायला
पानििे. मी सामानिक विीकरणामध्ये नडग्री के ली आिे. त्यामुळे मला िरी एखािी
ओसाड िनमि िरी नमळाली तरी मी नतचे िंििवि करूि िाखनवि.
विीकरणाकरीता बार्ाईतीसारखे भरपुर पाण्याचीिी र्रि िािी आनण िार्ािी
अर्िी सखलच िवी असेिी िािी. र्णेशिे आपल्यावतीिे खात्री दिली.

॥

॥

काका, र्णेश म्िणतो ते बरोबर आिे, आम्िी कष्टाला मार्ेपुढे बघणार िािी.
र्फक्त आम्िाला संर्ी नमळायला पानििे. मी िी शेतीशास्त्रामध्ये नडग्री के ली आिे.
त्यामुळे मलािी िर एखािी ओबड र्ोबड िनमि नमळाली तर मी ती लेव्िल करूि
नतथे पाणी मुरवुि नतला सुिलाम सुर्फलाम करूि िाखनवि. िेरंबिेिख
े ील
आत्मनवश्वासािे सांनर्तले.
िरे श आनण नितूिेिी आम्िाला योग्य संर्ी नमळाली तर आम्िी नतचे सोिे
करूि िाखवु असे प्रनतपािि के ले. त्यािंतर सर्ळे िण िेवीच्या मंदिराचा पररसर
पिायला र्ेल.े नतथपययंतत उय ििी िरा सौम्य झाले िोते. दर्फरत दर्फरत ते मंदिराच्या
बािुला असलेल्या ओसाड िार्ेत र्ेले. खूप मोठी िार्ा दिसत िोती. मात्र त्या
िार्ेत कु ठे उं चवटे तर कु ठे खड्डे दिसत िोते. मध्येच एका रठकाणी ओलसर िार्ा
दिसत िोती. िुकतेच नतथले पाणी आटलेले िोते. त्या िार्ेमध्ये सवगत्र बोरीची
आनण बाभळीची झुडुपे दिसत िोती. पायाखालचे र्वत सुखलेले दिसत िोते.
काय रे र्णेश! दकती िोईल िी िार्ा आनण या िार्ेत काय काय िोऊ
शकते? मिारािांिी कु तुिलािे नवचारले.
काका, िी िार्ा १००-१५० एकरांपेक्षा िास्त वाटते! आपण आता ज्या
ओलसर िार्ेवर उभे िोतो िा, नतथे िर पाझर तलाव बांर्ला तर या सर्ळया
िार्ेला त्याचे पाणी पुरेल. िी िार्ा म्िणिे सोिे आिे. यात र्फळबार् िोऊ शकते.
आपल्या पूिेला िी पत्री लार्ते त्या पत्रीमध्ये िी िी झाडे सां नर्तली आिेत
त्यातली बरीचशी झाडे येथे िोऊ शकतील. िल्ली और्षर्ी विस्पतींचे उद्याि िर
तयार के ले तर त्याला मोठे माके ट आिे. र्णेश आनण िेरंबिे एकिम सांनर्तले.
पण काय रे ! िी िार्ा कोणाच्या मालकीची आिे काय? मिारािांिी
नवचारले.

॥

॥

िी मंदिराची िार्ा िेवस्थािची असेल! बािुची िी ओसाड िार्ा आिे ती
िक्की कोणाची आिे मानित िािी. किानचत र्फॉरे स्ट खात्याची असेल. सरपंचािा
मािीत असेल. र्णेशिे सांनर्तले.

अशीच चचाग करत करत ते िेवीचा डोंर्र उतरूि परत मारुती मंदिरात आले.
मंदिरात पोचे पययंतत संध्याकाळ झाली. चौघे नमत्र आपापल्या घरी र्ेले. मिाराि
सरळ ििीवर र्ेले, नतथे स्नाि करूि परत िेवळात आल्यावर त्यांिी आपले िैिंदिि
पठण सुरु के ले. त्यांचे पठण संपते आिे तोच र्ावातूि सात आठ मुले मंदिरात आली.
िल्ली िी मुले मिारािांकडे सायंप्राथगिा नशकायला यायला लार्ली िोती.

॥

॥

७
िुपारची वेळ िोती. साडेबारा एक वािला असेल. उय ि मी म्िणतं िोती. िोि
दिवसांवर ििुमाि ियंती आली िोती. चैत्र मनिय यातल्या या दिवसात िवेत उष्मा
खूपच वाढलेला िोता. िो तो र्ारव्यामध्ये िाऊि बसायला बघत िोता. त्यामुळे
रस्ता िवळ िवळ निमगिुष्यच िोता. त्या र्ुळीिे भरलेल्या रस्त्यावर सवगत्र
रखरखाट िाणवत िोता. िरा िोरात वारा आला की सर्ळीकडे र्ुळ पसरत िोती.
त्यातिी मर्ूिच र्ार वारयाची झुळुक आली की तेवढीच िीवाची तल्खली कमी
िोई.
अशा त्या निमगिुष्य आनण तापलेल्या रस्त्यावर मिाराि अिवाणी पायांिी
झपाझप पावले टाकीत कु ठे तरी िात िोते. आि सकाळपासूि त्यांचा वेळ खूप
र्ावपळीत र्ेला िोता. त्यांिा ििुमािवाडीत येऊि आता ििा बारा दिवस झाले
िोते. त्यांच्या रोिच्या निरनिराळया घरी मार्ुकरी मार्ण्याच्या पद्धतीमुळे ते
र्ावातल्या सर्ळया लोकांिा आता ते पररचीत झालेले िोते.
सकाळपासूिचा त्यांचा दििक्रम आता ठरल्यासारखाच झाला िोता. ते रोि
पिाटे ब्राह्ममुहूतागवर उठत असत. उठल्या उठल्या प्रथम ते िेवाचा र्ाभारा स्वच्छ
झाडायचे. त्यािंतर एक तास ते ध्यािाला बसत. नतथपययंतत त्यांच्या बरोबर नतथेच
झोपायला येणारे र्णा वर्ैरे चौघेिणिेखील उठत असत. मर् सर्ळे नमळू ि
िेवालयाचे आवार स्वच्छ करीत असत. लर्ेचच ते ििीवर िाऊि स्वच्छ आंघोळी
करीत असत. आंघोळी िंतर मिाराि काकड आरती करीत असत. त्यािंतर
प्रात:स्मरण, व्यायाम झाल्यावर िे चौघेिी आपापल्या घरी िात असत. सकाळी
साडेसात वािता र्ावातली १०-१२ मुले मिारािां िवळ मिाचे श्लोक, छोटी
स्तोत्रे नशकण्यासाठी येत असत. येत्या ििुमाि ियंती पययंतत मारुती स्तोत्र पाठ
करण्याचा त्या मुलांचा निर्ागर िोता.
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काल रात्री बोलता बोलता िेमंत म्िणाला िोता, त्याची मोठी भाविय र्ेले
अिेक दिवस आिारी आिे. अन्नावर वासिा िािी, खूप अशक्तपणा आला आिे.
त्वचािेखील पांढुरकी झाली आिे. त्यामुळे घरातले सर्ळे वातावरणच नबघडले
आिे. त्याच्या या भावियीचा स्वभाव खूप चांर्ला िोता. त्याच्या घरातील सवगिण
त्याची िेटाळणी करीत असले तरी ती िेिमी त्याचीच बािू घेत असे. त्यामुळे
िेमंतचा नतच्यावर खूप िीव िोता. िेमंतिे मिारािांिा रात्री िे सवग सांनर्तले िोते.
तेव्िा मिारािांिी त्याला दिलासा दिला िोता. त्याचवेळी उद्या िुपारी नभक्षेला
िातािा त्याच्या घरी येऊि त्याच्या भाविईला भेटण्याचे त्यांिी कबुलिी के ले
िोते. आता ते झप झप त्याच्याच घरी चालले िोते.
ििुमािवाडीतील मुख्य रस्त्यावरचे र्ुमाळांचे सार्े घर कौलारु िोते.
घराच्या पुढे मार्े अंर्ण िोते. घराच्या मार्े परसबार् िोती. त्या परसबार्ेत
घराच्या पूिेसाठी लार्णाऱ्या र्फुलांची झाडे, पाररिातकाचे, पांढरया चाफ्याचे,
थोडार्फार भािीपाला, थोडीर्फार और्षर्ी झाडे लावलेली िोती. पुढच्या अंर्णात
शेवंती, र्ुलबाक्षी, र्ुलाब अशी र्फुलझाडे लावलेली िोती. त्या झाडांिा सकाळीच
पाणी घातले िोते तरीिी ती कडक उय िािे कोमेिली िोती. िेमंत िा र्ुमाळांचा
र्ाकटा मुलर्ा िोता. त्या घरांत िेमंत आनण त्याचे लग्न झालेल्या भावांसि रिात
िोता. िेमंत त्याच्या मोठ्या भावािवळ रिात िोता.
मिाराि झपझप पावले टाकीत िेमंतच्या वेशीतूि आत नशरले. िारात िेमंत
आनण त्याचा मोठा भाऊ त्याची वाटच बघत िोते. मिाराि आत नशरताच िेमंत
त्यांिा अंर्णाच्या कोपऱ्यातील नसमेंटिे बांर्लेल्या पाण्याच्या टाकीिवळ िेले. त्या
टाकीच्या र्ार पाण्यािे आपले िात पाय स्वच्छ र्ुतले. थोडे पाणी आपल्या
चेिऱ्यावरिेखील मारले.
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ते म्िणाले, पाणी खूप छाि आिे! थंडर्ार पाण्यािे खूप बरे वाटले! या उय िािे
अंर्ाची लािी लािी िोते, िािी?
िो आनण अशा भयंकर उय िात तुम्िी अिवाणी पायािे चालत आलांत! खरं च
र्य य आिे तुमची! िेमंत म्िणाला. बोलत बोलत िोघिणं घरात नशरली. तेथे
िेमंतचा मोठा भाऊ दििकर त्यांची वाट बघत िोता.
या मिाराि! बसा असे निवांत! आमच्या र्रीबांच्या घराला आपले पाय
लार्ले, आिंि झाला! अरे िेमंता, मिारािांिा र्ुळ पाणी आणं! िेमंतचा भाऊ
मिारािांचे स्वार्त करीत म्िणाला.
िोय िािा! आत्ता आणतो! िेमंत असे म्िणूि र्ुळ पाणी आणायला आत र्ेला
आनण घरातूि ताटलीत र्ुळाचा खडा आनण तांब्यात पाणी घेऊि आला. ती ताटली
आनण पाण्याचा तांब्या मिारािांिा िेत तो म्िणाला घ्या मिाराि! र्ुळ पाणी घ्या!
त्यािंतर त्यािे आपल्या भावाची मिारािांशी ओळख करूि िेत तो म्िणाला,
काका! िा माझा मोठा भाऊ दििकर. आपल्या आनण शेिारच्या िोि र्ावाचा तो
तलाठी आिे.
िमस्कार मिाराि! परवा मला शेळके र्ुरुिी भेटले िोते, ते आपल्याबद्दल
बरं च सांर्त िोते. आमच्या िेमंतला तर तुम्िी पारच बिलूि टाकलेत. त्याची
वनििीतर तुमच्यावर खूपच खुर्ष आिे. कारण िेमंत नतचा िीव की प्राण आिे.
आमचे लग्न झाले तेव्िा िेमंत िेमतेम ििा वर्षागचा िोता. तो नतला र्ाकट्या
भावासारखा आिे.
िो िेमंतिे रात्री सांनर्तले मला! त्या आिारी आिेत असेिी तो म्िणाला
िोता! काय िोतय त्यांिा? मिारािांिी आस्थेिे नवचारले.

॥
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काय सांर्ु र्ेले र्ेले पंर्रा वीस दिवस आिारीच आिे. अंर् िुसत दर्फक्कट पडले
आिे, अन्नावर वासिा िािी तालुक्यातल्या डॉक्टरांकडे िेले िोते. त्यांच्या और्षर्ािे
चार दिवस बरे वाटले परत पनिल्यासारखे सुरु झाले. कोण काय म्िणतय! कोण
काय! दििकर िािांिी सांनर्तले.
बरं ! बरं ! आपण बघुया त्यांिा! येतील का त्या बािेर ? मिारािांिी नवचारले.
काका, नतला कशाला त्रास द्यायचा? आपणच आत िाऊया! िेमंत बोलला.
रठक आिे, चला! असे म्िणूि मिाराि िेमंत आनण दििकर िािांच्या
पाठोपाठ वनििींच्या रुममध्ये र्ेले.
आत िाताच िेमंतिे वनििींला िाक मारली, विीिी उठं ! बघं कोण आलेय तें!
िेमंतचा आवाि आल्यावर कॉटवर झोपलेली िेमंतची वनििी ज्योत्स्ना उठू ि
बसु लार्ली. ते पानिल्यावर मिाराि पुढे झाले आनण ते म्िणाले, वनििी उठायची
कािी िरुरी िािी! त्यािी आपल्याला त्रास िोईल आनण घाबरु िका तुम्िाला कािी
झाले िािी.
िेमंतिी मिारािांिा बसायला खुची दिली. त्यावर बसता बसता मिारािांिी
नवचारले, िं! आता मला सांर्ा तुम्िाला काय िोतयं?
कािी िािी िो! खूप अशक्तपणा वाटतोय आनण िी िख बघा कशी नपवळसर
झाली आिेत! ज्योत्स्ना वनििींिी सांनर्तले.
बघु! असे म्िणूि मिारािांिी ज्योत्स्ना वनिचिची िखे िीट निरखुि पानिली.
िंतर त्यांिी त्यांचे डोळे िी पानिले डोळयातिी त्यांिा नपवळसर झाक दिसूि आली.
िंतर ते िेमंतच्या िािांिा म्िणाले, िे बघा दििकरराव यांचे डोळे आनण िखेिी
नपवळी दिसायला लार्ली आिेत. माझ्या मते यांिा कानवळीचा त्रास िोतोय. आता
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पाणी आटत चालले आिे त्यामुळे ते प्रिुनर्षत िोते आिे. तेव्िा आता सर्ळयांिीच
पाणी उकळू ि र्ाळू ि प्या. या कानवळीवर मला एक झाडपाल्याचे और्षर् मानित
आिे. आपण म्िणत असाल तर ते मी िेमंतबरोबर पाठवुि िेईि. मात्र त्याला कडक
पथ्य पाळायला लार्ेल.
िो कृ पा करूि पाठवुि द्या. आनण काय पथ्य पाळायचे तेिी सांर्ा.
दििकरिािा म्िणाले.
तेलकट, नतखट, मसालेिार पिाथग एकिम वज्यग, वातुळिी खायचे िािी.
एकिम सानत्वक आिार घ्यायचा. िेच पथ्य आिे असे मिारािांिी सांनर्तले.
कािी िरकत िािी! िुखण्यातूि बरे व्िायला पथ्य पाळायलाच पानििे.
दििकरिािांिी वनििींकडे बघत सांनर्तले. त्यावर ज्योत्स्ना वनििींिी संमतीिशगक
माि िलवली.
मिाराि, आपण आता आपण येथूि िेऊिच िा! आता एवढ्ा उय िाचे नभक्षा
मार्ायला कु ठे िाणार? अरे िेमंत! मिाराि आता आपल्या बरोबरच िेवतील!
दििकरिािांिी मिारािांिा कािी बोलु दिलेच िािी.
रठक आिे! िशी समथायंतची इच्छा! पण एक करा मला आग्रि करायचा िािी.
एकिाच पािात अथवा पत्रावळीत थोडेसे अन्न वाढा, मला आवश्यक तेवढेच मी
घेईि. मिारािांिी निक्षुि सांनर्तले.
मर् दििकरिािांिी मिारािांच्या इच्छेिुसार त्यांिा पत्रावळीत वाढले.
त्यांिी रोिच्या प्रथेप्रमाणे काकबली आनण माशांचा भार् त्यातूि काढला आनण
उरलेले अन्न त्यांिी सेवि के ले. िेवण िोताच मिाराि आपल्या स्वस्थािी मारुती
मंदिरात निघूि र्ेल.े
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सरपंच िुकतेच ओसरीवर येऊि बसले िोते. त्यांची िैिंदिि पूिाअचाग िोताच
रार्ाकाकूं िी त्यािा िाश्ता आनण िूर् घेण्यासाठी स्वयंपाकघरात बोलावले िोते.
िाश्ता करता करता त्यांिी आि संध्याकाळी सात वािता मारुती मंदिरात नवशेर्ष
सभा असल्याचे सांनर्तले. त्या सभेला त्यांिािी यायला िवे िे त्यांिी आविुगि
सांनर्तले. ओसरीवरच्या खुचीत बसूि ते आि आलेले पेपर बघत िोते. तेवढ्ांत
त्यांिी वेशीतूि पांच सिािण आत येतािा दिसले त्यांच्या सोबत कािी बायकािी
दिसत िोत्या.
तेवढ्ांत त्यांच्यापैकी अिुगि नशके पुढे झाले आनण त्यांिी सरपंचािा िमस्कार
करूि आपली ओळख करूि दिली. ते म्िणाले, िमस्कर काका! मी अिुगि
नशके ! शेिारच्याच खेडी र्ावात रिातो.
िमस्कार! अिुगि नशके म्िणिे, र्ोचवि चशके चा कोण? र्ोचवि नशके आनण
मी एकाच वर्ागत नशकायचो! सरपंच बोलले. पण िी मंडळी कोण? आपल्या
भार्ातली दिसत िािीत.
काका मी त्याच र्ोचवि नशकें चा मुलर्ा! मला बाबा बोलले िोते तुमच्याबद्दल.
िी लोक स्वाध्यायी आिेत. आमच्याकडे खेडीला प. पू. पांडुरंर्शास्त्री आठवले प्रेरीत
स्वाध्याय कें द्र चालते. पुढच्या आठवड्ामध्ये आमच्याकडे खेडीला निल्याचे
भावनमलि िोणार आिे. त्या कररता िी लोक र्ुिराथमर्ूि आली आिेत.
स्वाध्यायाच्या परं परे प्रमाणे ज्या र्ावात स्वाध्यायाचे काम िािी त्या र्ावात आमचे
बंर्ु भनर्िी भक्ती र्फेरीला िाऊि रिातात. स्वाध्यायाचे नवचार लोकांिा सांर्तात.
त्या करीता िे बंर्ु आनण भनर्िी आपल्या र्ावात रिाणार आिेत. त्यासाठी आपली

॥

॥

परवािर्ी घेण्यासाठी आम्िी आपणाकडे आलो आिोत. अिुगििे सनवस्तर मानिती
दिली.
रठक आिे! पण आपण सर्ळे आत या िां! बािेर उभे राहुिच का बोलणार
आिात? आपण आत या बसा आनण बोला!

सरपंचांच्या म्िणण्याप्रमाणे सवगिण

आतमध्ये येऊि स्थािापन्न झाले.
त्यािंतर सरपंचािी त्यांचे स्वार्त के ले. या मंडळी बसा! आमच्या
ििुमािवाडीत मी आपले स्वार्त करतो! अरे अिुगि या मंडळींची ओळख करूि
िेिा! सरपंचांिी अिुगिला सांनर्तले. तेवढ्ात सरपंचांिी आतूि रार्ाकाकूं िािी
बोलावले. रार्ाकाकू आल्यावर त्यांिी मनिलांची नवचारपुस के ली. सवायंतिा पाणी
दिले. लर्ेचच अिुगििे आलेल्या लोकांची ओळख करूि दिली.
काका िे िवनितभाई सौराष्ट्रातील भाविर्र िवळच्या साबर या र्ावातूि आले
आिेत. िे िरे शभाई, अशोकभाई आनण िे सार्रभाई, या कु मुिताई, वैष्णवी ताई
आनण या निमगलाताई, िी सवग मंडळी त्या साबर र्ावातीलच आिेत. अिुगििे
सवायंतची ओळख करूि दिली. त्याचबरोबर आम्िाला आपल्या र्ावात चार दिवस
भनक्त र्फेरीला परवािर्ी द्यावी अशी नविंती िी के ली.
कािी िरकत िािी! आपण सवगिण खुर्षाल रिा र्ावामध्ये. चांर्ल्या
कामाकररता या र्ावात आला आिात तेव्िा आपले स्वार्तच आिे. पण आता िी
मंडळी रिाणार कु ठे ? आमच्याकडे रिात असलात तर उत्तमच. यांच्या बरोबर
मनिलािेखील

आिेत

तेव्िा, सर्ळे िणच

घरात! काय? सरपंचांिी आपला नवचार सांनर्तला.

रिातील

आमच्याच

॥

॥

त्यावर िवनितभाई म्िणाले, िय योर्ेश्वर सरपंचसािेब! आपण आम्िाला
आपल्याच घरी रिायला सांर्ताय याचा आम्िाला आिंि झाला. परं तु भनक्तर्फेरीला
आल्यावर शक्यतो कोणाचािी घरी राहु िये असा ररवाि आिे. तेव्िा एखाद्या
मंदिरात िमले तर रठक िोईल. कृ पया आपण िाराि िोऊ िका!
मंदिरात म्िणिे र्ावातल्या मारुती मंदिरात आपण राहू शकता. पण नतथे
मनिलांिा रिायचे म्िणिे िरा प्रश्न आिे. कारण नतथे आडोसा असा िािी. तसा
मनिलांिा कपडे वर्ैरे बिलायला आडोसा करूि िेता येईल! त्याचा कािी प्रश्न
िािी.
िुसरे म्िणिे नतथे सध्या नतथे आपल्यासारखेच या र्ावात पाहूणे आलेले
रामिासी मिाराि रिातात. म्िणिे ते नतथे िेवण वर्ैरे िािी बिवत. र्ावात
नभक्षा मार्ूि ते आपला उिर निवागि करतात. पण दिवसातला बराचवेळ ते नतथेच
असतात. पिाटेपासूि त्यांचे नतथे कािीिा कािी पठण वाचि चालू असते.
र्ावातली मुलेिी नतथे त्यांच्यािवळ कािी िा कािी नशकायला येतात. तर असे
रठकाण तुम्िाला चालेल कां? सरपंचांिी नवचारले.
त्यावर िवनितभाईंिी उत्तर िेण्याअर्ोिरच कु मुिताई बोलल्या, सरपंच
सािेब! त्या मंदिरात िर असे सत्पुरुर्ष रिात असतील तर आम्िी नतथेच राहू.
तेवढाच आम्िालािी सत्संर् िोईल. आनण आम्िी िेव्िा भनक्तर्फेरीला बािेर पडतो
तेव्िा उघड्ा माळरािावरिी रिाण्याची तयारी के लेली असते. तेव्िा कपडे
बिलायला आडोसा वर्ैरे करूि िेण्याचीिी िरुरी िािी. आता आम्िाला निरोप
द्या. आम्िी मारुती मंदिरात रिायला िातो.

॥

॥

तेवढ्ांत रार्ाकाकू पुढे झाल्या आनण म्िणाल्या, आपण एवढ्ा लांबूि
आमच्या र्ावात आलात तेव्िा मी तशीच कशी िाऊ िेईि? आता आपण इथेच
िेवा मर् िुपारी उय ि उतरल्यावर नतकडे िावा.
त्यावर निमगलाताई पुढे झाल्या आनण म्िणाल्या, ताई आपण िेवायचे निमंत्रण
दिलेत आम्िाला खूप आिंि झाला! परं तु भनक्तर्फेरीचे कािी नियम आिेत आनण त्या
नियमाप्रमाणे आम्िी आमचा नशर्ा बरोबर घेऊि येतो. आम्िाला कोणाकडेिी
खायला प्यायला परवािर्ी िािी. कृ पया रार् मािु िका. आपण दिलेले पाणी
आम्िी प्यायलो त्यात सSSवग पाहूणचार आला.
मर्ं निघु का आम्िी सरपंचकाका? अिुगििे नवचारले.
त्यावर सरपंच बोलले, चला! मीच तुमच्या बरोबर येतो आनण तुमची सोय
लाऊि िेतो.
*******

आि चैत्र पोर्वणमा आनण आि ििुमाि ियंती. ििुमािवाडीच्या िृष्टीिे
आिचा दिवस मित्वाचा िोता. र्ेली अिेक वर्षे र्ावातील मारुती मंदिरात ििुमाि
ियंती उत्सव सािरा के ला िात असे. आि मारुती मंदिराचा पररसर रं र्ी बेरंर्ी
पताकांिी सिवलेला िोता. मंदिराचे आवार स्वच्छ करूि िनमिीवर पाणी मारूि
र्ुळ उडणार िािी याचा बंिोबस्त के ला िोता. या कामामध्ये र्ावातल्या तरुण
मुलांिी उत्सािािे भार् घेतला िोता. त्यामध्ये िेमंत, र्णेश, िेरंब, नितेंद्र यांच्या
व्यनतररक्त पांडुरंर् यािव, लक्ष्मण र्ोररवलेिख
े ील मित करीत िोते.

॥

॥

आि पिाटेच मिारािांिी आपले िैिंदिि कायगक्रम उरकल्यािंतर खास ििु माि
ियंती निनमत्तािे मारुतीरायांिा रुद्राचा अनभर्षेक के ला िोता. ििुमाि ियंती
निनमत्तािे आि संध्याकाळी सात वािता येथे र्ावकरयांची एक नवशेर्ष सभा
आयोनित के लेली आिे. सरपंचांिी मिारािांिा या सभेत र्ावकरयांिा िेवाच्या
चार र्ोष्टी सांर्ाव्यात अशी नविंती के ली िोती.
आता सकाळचे साडेिऊ वािले िोते. िुकतीच सवग कायगकती तरुण मंडळी
सार्फसर्फाईचे आनण सिावटीचे काम पूणग करूि घरी र्ेली िोती. मिाराि झालेल्या
सवग कामांच्यावर ििर टाकीत मंदिराच्या आवारात उभे िोते. तेवढ्ात त्यांिा
समोरूि सरपंच आनण कािी मंडळी येतािा दिसत िोती.
मिारािांिी त्यांिा सामोरे िाऊि त्यांचे स्वार्त के ले. या सरपंच
सािेब! आपण आत्ता या वेळी कसे काय? आपण तर एकिम संध्याकाळीच येणार
िोतेत िां?
िोय मिाराि! मी तसेच ठरवले िोते. पण िी स्वाध्यायी मंडळी घरी
आली िोती, त्यांिा घेऊि आलोय! िी लोक र्ुिराथ मर्ूि भनक्तर्फेरी कररता
आपल्या र्ावात आली आिेत. सरपंच म्िणाले.
मंदिराच्या आवारात नशरल्यावर आिुबािुला सवग चकाचका झालेले पाहूि ते
म्िणाले, संध्याकाळच्या सभेची तयारी पूणग झालेली दिसते. आवार एकिम झकपक
झालेले दिसत आिे. पण चला आपण आतच िाऊ, नतथेच मी तुम्िाला सवायंतची
ओळख करूि िेतो.
सर्ळे िण या िोघांच्या पाठोपाठ मंदिरात र्ेले. प्रथम सर्ळयांिी मारुतीरायाचे
िशगि घेतले. िंतर मिारािांिी तेथेच असलेली मोठी सतरं िी अंथरायला घेतली. ते

॥

॥

बघूि सरपंच त्यांच्या मितीला र्ेले. त्या िोघांिा काम करतािा पाहूि अिुगििे
सतरं िी आपल्या ताब्यात घेतली आनण त्यािे ती व्यवनस्थत अंथरली. सतरं िी
अंथरल्यावर सवगिण त्यावर बसली.
सवगिण बसताच सरपंचांिी त्यांची मिारािांिा ओळख करूि दिली. मिाराि
म्िणाले, आपण स्वाध्यायी आिात िे ाकू ि आिंि वाटला. कारण प. पू. िािा ज्या
रोयाचे आिेत त्या निल्यातच माझे र्ाव आिे. मी िािांची अिेक प्रवचिे ाकली
आिेत. ठाण्याला नवद्यानपठातिी िाऊि आलेला आिे. आमच्या र्ावात योर्ेश्वर
कृ र्षी िा िािांचा प्रयोर्िेखील के ला र्ेलेला आिे. पण िुिव
ै ािे ते आता सर्ळे संपले
आिे.
मिाराि िी लोक आता चार दिवस येथेच रिाणार आिेत! आपल्याला कािी
त्रास तर िािी िां िोणार? सरपंचांिी मिारािांिा नवचारले.
अिो सरपंच मला कसला त्रास िोणार? उलट यांिाच माझा त्रास िोऊ शकतो.
मला काय मारुतीचे िेऊळ काय आनण िेवीच्या डोंर्रावरचे सोमिाई मंदिर काय
सवग सारखेच आिे. उलट यांिा िर अडचण िोणार असेल तर मीच चार दिवस
सोमिाई मंदिरात रानिि. मिाराि म्िणाले.
या िोघांच्या संवािात िस्तक्षेप करीत िवनितभाई म्िणाले, सरपंच आनण
मिाराि मी आपणा िोघांिािी सांर्तो, मिारािांिा कु ठे िी िायची र्रि िािी.
उलट त्यांचा सत्संर् आम्िाला नमळतोय याचा आम्िाला खूप आिंि आिे.
रठक आिे! पण आता आपल्याला या मनिलांकररता कानितरी आडोसा करायला
पानििे. सरपंच बोलले.

॥

॥

त्यावर मिारािांिी सरपंचांिा सांनर्तले ती व्यवस्था मी करूि घेईि.
आपली तरुण कायगकते मंडळी िेवण झाल्यावर येणारच आिेत त्यांिा मी ते काम
सांर्तो. ते आवडीिे करतील.
*******

संध्याकाळचे साडेसिा वािले िोते. मारुती मंदिराच्या आवारात सर्ळीकडे
लाईटटर् के लेली िोती. मर्ूि मर्ूि खांब रोवुि त्यावर फ्लडलाईटसिी लावले िोते.
खाली िनमिीवर िािम अंथरले िोते. मारुतीच्या र्ाभारयांत लावलेल्या
उिबत्यांचा सुवास बािेर सुद्धा िरवळत िोता. त्याच्या िोडीला आवारात सवगत्र
मातीच्या घमेल्यामध्ये निखारे घालूि त्यांत र्ूप घातलेला िोता. त्यामुळे वातावरण
एकिम सुर्ंनर्त झाले िोते.
िािमावर

एका

र्ुरुिी, र्णा, िेरंब, नितू,

बािुला
िेमंत,

सरपंच
िेमंतचे

िंबीरराव,
मोठे

भाऊ

मिाराि,

शेळके

दििकरिािा, पांडुरंर्

यािव, लक्ष्मण र्ोररवले, र्ुिराथमर्ूि आलेले स्वाध्यायी बंर्ू नशवाय र्ावातले
इतर १५-२० लोक बसली िोती. िुसरया बािुला रार्ाकाकू , निमगलाताई,
कु मुिताई, वैष्णवीताई, िेमंतची वनििी ज्योत्स्ना नशवाय र्ावातल्या पांच सिािणी
बसलेल्या िोत्या.
बरोबर सात वािता लक्ष्मण र्ोररवले उठू ि उभे रािीले. र्ाभाऱ्यात िाऊि
त्यांिी मारुतीरायाला िमस्कार के ला. मर् बािेर येऊि आवारात बसलेल्या सवग
लोकांच्या समोर येऊि सवग र्ावकऱ्यांिा िमस्कार के ला. सवग र्ावकरयाचे स्वार्त
करीत त्यांिी बोलायला सुरवात के ली.

॥

॥

ते म्िणाले, माझ्या सवग र्ावकऱ्यांिो ििुमाि ियंतीच्या शुभ दिवसाला
आपली आिची नवशेर्ष सभा सुरु िोत आिे. आपल्या आिच्या सभेला र्ुिराथ मर्ूि
भनक्त

र्फेरीला

आलेले

स्वाध्यायी

बंर्ूिख
े ील

ििर

आिेत.

मी

त्यांचे

र्ावकऱ्यांच्यावनतिे त्यांचे स्वार्त करतो. त्याचप्रमाणे आपल्या र्ावात र्ेले १०१२ दिवसांपासूि रिात असलेले रामिासी मिाराििी आि आपल्या सोबत येथे
उपनस्थत आिेत. आपण सवगिणांिा आता ते पररचीत आिेतच. त्यांचेिी आपल्या
सवग र्ावकऱ्यांच्या वतीिे स्वार्त करतो. कालच आपला सोमिाईचा उत्सविेखील
संपन्न झालेला आिे. सोमिाईमंदिर पररसराची तसेच आपल्या या मारुती मंदिराची
अवस्था काय झाली िोती ते आपण सवग र्ावकरी िाणताच. पण त्या िोय िी
रठकाणी आपल्या या मिारािांच्या प्रेरणेिे आपल्या र्ावातील तरुणांिी खास
सर्फाई मोनिम राबवली त्यामुळे त्या िोय िी रठकाणी झालेला कायापालट आपण
अिुभवतोच आिोत. आता मी आपल्या सरपंचांिा नविंती करतो की त्यांिी
आिच्या ग्रामसभेच्या कामाला सुरवात करावी.
तत्पुवी आि आपल्या या ििुमाि ियंनतच्या नवशेर्ष सभेमध्ये आपल्या
र्ावातली आपलीच मुले मिारािांिी नशकवलेले मारुती स्तोत्र म्िणतील. तेव्िा
आता प्रथम आपण आपल्याच मुलांच्या तोंडू ि मारुती स्तोत्र ाकु या. लक्ष्मणिे खूण
करताच िेमंतिे मारुती स्तोत्र म्िणणारया अकरा मुलांिा मारुती मंदिराच्या
कट्यावर तयार के लेल्या खास बैठकीवर बसनवले. नतथे बसूि त्या मुलांिी स्वच्छ
आनण खड्ा आवािात मारुती स्तोत्र म्िणायला सुरवात के ली.
भीमरुपी मिारुद्रा, वज्रििुमाि मारुती|
वािरी अंििीसुता, रामिुता प्रभंििा||१||
आपल्याच मुलांच्या तोंडू ि म्िटले िाणारे िे स्वच्छ आनण खड्ा आवािातील
मारुती स्तोत्र ाकू ि र्ावकऱ्यांिा र्य य वाटले. त्या मुलांच्या पालकांच्या तोंडावर

॥

॥

तर स्पष्टपणािे आपल्या मुलांचा अनभमाि दिसत िोता. ते मिारािांकडे कृ तज्ञतेिे
बघत िोते. मुलांचे मात्र कोणाकडेच लक्ष िव्िते ते डोळे नमटू ि मारुतीस्तोत्र म्िणत
िोते.
रामिासी अग्रर्ण्यु, कपीकु ळासी मंडणु|
रामरुपी अंतरात्मा, िशगिे िोर्षिासती||
|| इती श्री रामिासकृ तं संकटनिरसिं मारुतीस्तोत्रं सम्पूणयंत ||
असे म्िणूि त्यांिी आपले पठण पूणग के ले. त्या मुलांचे पठण संपताच नतथे
ििर असलेल्या सवायंतिी टाळया वािवुि त्यांचे कौतुक के ले. मारुतीरायाला
िमस्कार करूि ती मुले आपल्या िार्ेवर िाऊि बसले. मुले िार्ेवर िाऊि
बसताच परत सरपंच उभे रानिले त्यांिी सवग र्ावकऱ्यांचे व पाहुण्यांचे स्वार्त के ले.
सभेचे िेिमीचे नवर्षय संपल्यावर त्यांिी मिारािांिा सांनर्तले, मिाराि आता
आपण आम्िाला मार्गिशगि करावे िी नविंती आिे.
मिाराि आपल्या िार्ेवरूि उठले मारुतीरायाला वंिि के ले आनण
मंदिराच्या कट्टयावरील आसिावर िाऊि बसले. नतथे बसूि त्यांिी र्ावकऱ्यांशी
संवाि सार्ायला सुरवात के ली.
मािनिय सरपंच सािेब, दििकरिािा र्ुमाळ, र्ुिराथ मर्ूि आलेल्या सवग
स्वाध्यायी बंर्ु भनर्िी, ििुमािवाडीच्या र्ावकरी बंर्ु भनर्िी आपणा सवायंतिा
माझा िमस्कार. र्ेले १०-१२ दिवस मी आपल्या र्ावात रिात आिे. आपणच
घातलेल्या नभक्षेवर िा िेि र्ारण करतो आिे. आपण सवगिण मला मिाराि
म्िणता आिात. पण खरोखरच मी कोणी मिाराि िािी. िुिव
ै ाच्या मोठ्या
र्फटक्यािे मी मलाच ओळखत िव्ितो. परमेश्वराच्या कृ पेमुळे मला सज्जिर्डाचा
मार्ग सापडला. तेथे समथायंतचा सत्संर् झाला त्यामुळे मी परत माणसात आलो.

॥

॥

तेथील सत्संर्ािे मला कळले मी िो माझा संसार, माझे घर, माझी मुलेबाळे करत
िोतो. ते सवग क्षणभंर्ुर आिे. िा िेििेखील माझा िािी. त्या िेिावरिेखील
अिेकिण आपला अनर्कार सांर्तात.
त्यािंतर मात्र मला सज्जिर्डावरील माझ्या ातखाऊपणाचा कं टाळा आला.
वाटू लार्ले िा िेि िश्वर आिे तर त्याचे चोचले पुरवण्यांत काय अथग आिे ? त्यामुळे
या िश्वर िेिाचा समािाकररता िास्तीत िास्त उपयोर् करायचा. त्याचे लाड
करायचे िािीत. त्याच उद्देशािे मी सध्या भटकत आिे.
र्ेली नति चार वर्षे मी सज्जिर्डावर िोतो. समथायंतचा सिवास लाभला.
रामिासी संप्रिाय िवळू ि पिाता आला. त्यामुळे आता उरलेले आयुष्य संसाराच्या
व्यापात ि पडता नभक्षा मार्ूि िेि िर्वायचा. कोणाच्यािी घरी रिायचे िािी असे
समथायंतच्या चरणी वचि िेऊि मी सज्जिर्ड सोडला आिे. पुढचा मार्ग आता समथगच
िाखवतील.
आि आपण ििुमाि ियंतीच्या निनमत्तािे एकत्र िमलो आिोत. तेव्िा प्रथम
आपण त्याते स्तवि करुयात.
मिोिवं मारुततुल्यवेर्ं नितेनय द्रयं बुनद्धमतां वररष्ठम् ।
वातात्मिं वािरयूथमुख्यं श्रीरामिूतं शरणं प्रपद्ये ॥
समथग रामिासस्वामींिी र्ावोर्ावी ििुमाि मंदिराची स्थापिा के ली. त्यांिी
स्थापि के लेला मारुती िा शक्तीचा उपासक आिे. त्याच्या एका िातात र्िा आिे
तर िुसरया िातावर त्यािे द्रोणानर्री पवगत उचललेला आिे. मारुती िा बुनद्धमतां
वररष्ट आिे. तो अत्यंत बुनद्धमाि िोता म्िणूिच त्याला रामरायांिी आपला िूत
म्िणूि रावणाकडे पाठनवले िोते. त्या मारुतीरायांची उपासिा म्िणिेच शनक्तची
उपासिा आपल्याला करायला पानििे. बुनद्धची उपासिा आपण करायला पािीिे.
आपल्या युवकांिा चांर्ले मार्गिशगि िेऊि त्यांिा उद्योर्ी बिवले पानििे. आपली

॥

॥

युवाशनक्त िर बेकार रानिली तर ती वाईट मार्ागला लार्ेल. पण िर त्यांच्यातल्या
र्ुणांिा वाव दिला तर ते आपल्या घराचा, आपल्या र्ावाचा, आपल्या िेशाचा
उद्धार करतील यात शंका िािी. तेव्िा मला आपणाला एवढेच सांर्ायचे आिे की
त्या युवाशनक्तला वाव द्या. त्यांिा उद्योर्ी बिवा. एवढे बोलूि मी माझे चार शब्ि
पुरे करतो.
मिाराि िार्ेवरूि उठताच सरपंच पुढे झाले व त्यांिी मिारािांच्या
भार्षणावर आपली प्रनतदक्रया दिली. ते म्िणाले, मिाराि आपण सांनर्तलेले नवचार
मला तंतोतंत पटले आिेत. आि मी ििुमािियंतीच्या प्रसंर्ी आपल्याला आश्वासि
िेतो की, मी र्ावातल्या तरुणांिा त्यांच्या मध्ये असलेल्या कौशल्यािुसार उद्योर्
उपलब्र् करूि िेण्याचा पूणग प्रयत्न करे ि. आता आपली िी ििुमाि ियंती
निनमत्तािे आपण घेतली नवशेर्ष सभा मी आटोपती घेतो. तरीिी आपण कोणीिी
घरी िाऊ िये. आता आपल्या समोर आपल्या र्ावात र्ुिराथ मर्ूि आलेले आपले
स्वाध्यायी बंर्ु त्याचा कायगक्रम सािर करणार आिेत.
******
सरपंचांिी

स्वाध्यायी

बंर्ुंिा

त्यांचा

कायगक्रम

सािर

करण्यास

सांनर्तल्यावर अिुगि नशके उठले व त्यांिी प्रथम र्ावकरी बांर्वांिा आपली ओळख
करूि दिली. ते म्िणाले, सवग ििुमािवाडीतील र्ावकरयांिा माझा “िय योर्ेश्वर”.
मी आपल्या िवळच्या खेडी येनथल र्ोचवि नशकें चा मुलर्ा अिुगि. आमच्या र्ावात
प. पू. पांडुरंर्शास्त्री आठवले यांच्या प्रेरणेिे सुरु झालेले स्वाध्याय कें द्र आिे. त्या
कें द्रात येत्या र्ुरुवारी पूणग चसर्ुिर्
ु ग निल्याच्या स्वाध्यायी बंर्ूंचा भावनमलि
कायगक्रम िोणार आिे. त्या कायगक्रमाचाच एक भार् म्िणूि आपल्या र्ावात
र्ुिराथच्या

सौराष्ट्र

भार्ातील

िविीतभाई, िरे शभाई, अशोकभाई,

साबर

या

र्ावातूि

॥

॥

सार्रभाई, निमगलाताई, कु मुिताई आनण वैष्णवीताई िे स्वाध्यायी बंर्ू भनर्िी
भनक्त र्फेरीला आलेले आिेत. ते िोि दिवस आपल्या र्ावातील घराघरात वाडी
वाडीत दर्फरतील आनण स्वाध्यायाचे नवचार आपल्याला सांर्तील. भनक्तर्फेरीचा एक
भार् म्िणिे आि आपल्या या मारुती मंदिरात िविीतभाऊ स्वाध्याय कें द्र घेतील.
अिुगि नशके स्वाध्यायाची पाश्वगभूमी सांर्त िोते नतथपययंतत अशोकभाई आनण
निमगलाताई यांिी मारुती मंदिराच्या कट्यावरील नवशेर्ष आसिावर त्यांच्या सोबत
आणलेला प. पू. पांडुरंर्शास्त्री आठवले, योर्ेश्वर श्रीकृ ष्ण, शंकर-पावगती-र्णपनत
यांचा एकत्र असलेला र्फोटो पाटावर ठे वला. त्या र्फोटोला ताज्या र्फुलांचा िार
घातला. तुपाचे निरांिि लावले. चंििाचा सुर्ंर् असलेल्या उिबत्या लावल्या.
त्यािंतर अिुगि नशके यांिी िविीत भाऊंिा पुढे बोलावले.
िविीतभाऊ

मंदिराच्या

कट्यावरील

आसिावर

र्ेले

त्यांिी

प्रथम

मारुतीरायांिा िमस्कार के ला. पाटावर ठे वलेल्या योर्ेश्वर, र्णपती, आनण
िािांच्या र्फोटोला िमस्कार के ला आनण कट्यावर र्ावकऱ्याच्या समोर बसले.
सवगप्रथम सवग र्ावकऱ्यांिा माझा िय योर्ेश्वर! त्यािंतर त्यांिी आपले डोळे नमटले
व प्रर्टस्वरांत योर्ेश्वर श्रीकृ ष्णाचे ध्याि मंत्र म्िटले.
वसुिव
े सुतं िेवं कं स चाणूर मिगिम् ।
िेवकी परमािंिं कृ ष्णं वंिे िर्गुर्ुरुम् ।।
त्यािंतर ििुमाि मारुतीचे ध्याि के ले,
मिोिवं मारुततुल्यवेर्ं नितेनय द्रयं बुनद्धमतां वररष्ठम् ।
वातात्मिं वािरयूथमुख्यं श्रीरामिूतं शरणं प्रपद्ये ॥

॥

॥

आि आम्िाला ििुमाि ियंतीच्या शुभदििी आपल्याशी संवाि सार्ायची
संर्ी दिल्याबद्दल मािनिय सरपंच व आपणा सवग ग्रामस्थांचे आभार माितो. आपण
सवग त्या एका परमेश्वराची लेकरे आिोत. आपल्या सवायंतच्या शरररात एकच लाल
रं र्ाचे रक्त विाते. एकाच मातीतूि निमागण िोणारे अन्न आपण सेवि करतो. आपणा
सवायंतिा त्याच एका परमेश्वरािे घडवले आिे. रोि आपण रात्री झोपतो ते सकाळी
वेळेवर उठतो, दिवसभर आपली कामे करतो, भूक लार्ताच भोिि करतो रात्र
िोताच परत नवश्रांती घेतो ती त्या परमेश्वराची आपल्यावर कृ पा आिे म्िणूिच.
आपण िे भोिि करतो त्याचे आपल्या शररराला आवश्यक असणारया रक्तामध्ये
आनण उिेमध्ये योग्य प्रमाणात तोच पररवतगि करतो. त्याच्या या कृ पेबद्दल आपण
कृ तज्ञता व्यक्त करणे म्िणिे स्वाध्याय.
स्वाध्यायामध्ये नत्रकालसंध्येला र्फार मित्व आिे. ती नत्रकाल संध्या म्िणिे
काय आिे? सकाळी आपण वेळेवर उठतो िी त्याची आपल्यावर मोठी कृ पाच आिे
िािी का? उठल्यापासूि आपण आपल्या शररराचा भार त्या र्रतीमातेवर सतत
टाकत असतो. तीिेखील कोणतीिी कु रकु र ि करता आपला भार विात असते. या
सर्ळया र्ोष्टीकरीता आपण त्या परमेश्वराचे आभार मािायला िवेतच
िां! म्िणूिच आपण सकाळी उठल्या उठल्या आपल्या िातामर्ल्या र्ोचविाचे िशगि
घेतले पानििे.
आपले शररर ज्या अन्नाच्या योर्ािे चालते. ते अन्न आपल्याला िो पुरवतो
आनण त्या अन्नापासूि शररराच्या चलि वलिासाठी आवश्यक असणारे रक्त आनण
उिाग िो अचूकपणािे तयार करतो त्याच्याबद्दल कृ तज्ञता व्यक्त करणे िे आपले
कतगव्य आिे. मुख्य म्िणिे िो भूक निमागण करतो त्याचे आपण अनतशय ऋणी
असायला पानििे. आि अिेकांकडे र्डर्ंि संपत्ती आिे पण त्यांची अन्नावर
वासिाच निमागण िोत िािी. तेव्िा त्या परमेश्वराचे स्मरण आपण अन्न सेवि

॥

॥

करण्यापूवी करतो. आपण िे अन्न खातो ते त्याचा प्रसाि म्िणूि खाल्ला तर त्याचा
कोणतािी िोर्ष आपल्याला लार्त िािी.
आपण दिवसभरात के लेली बरी वाईट कमे आपण त्याला अपगण करतो.
अिवर्ािािे आपण कािी पाप कमे करतो त्याबद्दल रात्री झोपण्यापूवी आपण
त्याची क्षमा मार्तो. त्यािंतर त्या परमेश्वराला “त्वमेव माताच नपता त्वमेव त्वमेव
सवयंत मम िेव िेव” असे म्िणूि अिय य भावािे त्याला शरण िातो. त्याची प्राथगिा
करूि झोपी िातो. अशाप्रकारे दिवसातूि नतिवेळा आपण त्याची आठवण काढली
तरी ती परमेश्वराला पुरेशी िोते. िीच आपली नत्रकाल संध्या आिे.
मर्ाशी आपल्या मिारािांिी आपल्या प्रवचिामध्ये सांनर्तले की तरुणांिा
त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे काम दिल्यास, त्यांच्यातल्या र्ुणांिा वाव दिला तर ते
आपल्या घराचा, आपल्या र्ावाचा, आपल्या िेशाचा उद्धार करतील िे बरोबरच
आिे. प. पू. िािांिी म्िणिेच पांडुरंर्शास्त्री आठवले यांिी याचािी नवचार
स्वाध्याय चळवळीत के लेला आिे. दकिारपट्टीवरील मच्छीमार बांर्वांसाठी
योर्ेश्वर िौका, शेतकरी बंर्ूंसाठी योर्ेश्वर कृ र्षी िे त्यांिी के लेल्या यशस्वी
प्रयोर्ामुळे. अिेक र्ावातील बेरोिर्ार तरुणांिा काम नमळाले. त्या कामात भनक्त
असल्यामुळे िी तरुण मंडळी अनतशय आस्थेिे काम करतात. त्यातूि नमळणारे
उत्पन्न प्रसाि म्िणूि नस्वकारतात. या अिोख्या त्यांच्या प्रयोर्ामुळे अिेकिण
त्यांच्या िकळत व्यसिांपासूि लांब र्ेले कारण त्यांिा स्वाध्यायाचे व्यसि लार्ले.
आमच्याकडे अश्याच प्रकारचा आणखी एक प्रयोर् िािांच्या प्रेरणेिे के लेला
आिे त्याचे िांव आिे “वृक्ष मंदिर”. ज्या भार्ात पिाडी आिे, पावसाचे प्रमाण कमी
आिे, पाणी कमी आिे िो भार् िुष्काळी बिला आिे अशा भार्ात िे प्रयोर् सुरु
आिेत. त्यातूि िाताला काम नमळते आिे. पोटाला अन्न नमळते आिे. मात्र िे सर्ळे
भनक्तभावािे के ले िात आिे.

॥

॥

एवढे बोलूि मी माझे िे वाङपुष्प योर्ेश्वराच्या चरणी अपगण करतो आनण
प्राथगिा करतो की परमेश्वरा सवायंतिा सुखी ठे व, सवायंतिा निरामय आरोग्य िे, सवायंतचे
िु:ख िूर कर.
सवेनप सुनखि: सय तु सवे सय तु निरामय:।
सवे भद्रानण पश्यय तु मा कनश्चत िु:ख माप्नुयाSSत् ।।
ॐ शानय तः शानय तः शानय तः ॥
िवनितभाईंच्या चचतनिके िंतर िोि नति भावर्ीते झाली. त्यािंतर
योर्श्वराची आनण मारुतीची आरती िोऊि आिचा कायगक्रम संपन्न झाला.

*******

॥

॥

९

र्ोवेले स्वाध्याय कें द्राचा आि वर्ागपि दिि िोता. त्या निनमत्तािे चसर्ुिर्ग
निल्याच्या स्वाध्यायींचा भावनमलि सोिळा आि सािरा के ला िात िोता. त्या
निनमत्तािे र्ोवेले र्ांव आि र्िबिले िोते. या सोिळयाकररता र्ुिराथ, र्ोवा,
दिल्ली, के रळ या राज्यामर्ूि स्वाध्यायी आलेले िोते. ते र्ेले चार दिवस र्ोवेले
पररसरातील र्ावांमध्ये भनक्त र्फेरी कररता र्ेलेले िोते. त्यांच्या भनक्तर्फेरीची
सांर्तािेखील आि येथे िोणार िोती.
या कायगक्रमाकररता ििुमािवाडीहूि सरपंच िंबीरराव, त्यांच्या पत्नी
रार्ाकाकू , शेळके र्ुरुिी, मिाराि, िेमंत, र्णेश, िेरंब, नितेंद्र यांच्या व्यनतररक्त
पांडुरंर्

यािव, लक्ष्मण

र्ोररवले,

िेमंतचे

भाऊ

दििकरिािा,

नशवाय

ग्रामसेवक पंनडत सािेब आनण सकग ल इय स्पेक्टर आपटे सािेब एवढी लोक आली
िोती.
र्ोवेले येनथल स्वाध्याय कें द्र िेिमी र्ावातील मारुती मंदिरात भरत असे. आि
भावनमलि सोिळयाकररता िोि अनडच ििार लोक उपनस्थत रिातील अशी
अपेक्षा िोती. त्यामुळे र्ावातील शाळे च्या दक्रडांर्णात िा सोिळा आयोनित के ला
िोता. शाळे च्या दक्रडांर्णामध्ये सुसज्ज मांडव घातलेला िोता. तो र्फुलांिी
सिवलेला िोता. स्टेिवर योर्ेश्वर श्रीकृ ष्णाची आकर्षगक अशी शाडु ची मुती
सिवलेल्या टेबलावर ठे वलेली िोती. त्या टेबलाच्या खालीच एका कोचावर प. पू.
पांडुरंर्शास्त्री आठवले यांचा र्फोटो ठे वलेला िोता. योर्ेश्वराच्या मूतीला आनण
िािांच्या र्फोटोला र्ेंिि
े ार लाल र्ुलाबपुष्पांचा िार घातलेला िोता. योर्ेश्वराच्या

॥

॥

बािुला टेबलावर पांच ज्योतींची समई ठे वलेली िोती. समईलािेखील र्फुलांच्या
िारािे सिवले िोते. योर्ेश्वरांच्या समोर पाण्यािे भरलेला तांब्याचा चकचदकत
कलश ठे वलेला िोता, त्यावर आंब्याचे पंचपल्लव आनण श्रीर्फळिी िोते.
वातावरणांत एक वेर्ळाच सुर्ंर् िरवळत िोता.
सवगप्रथम र्ोवेल्यातील वयोवृद्ध स्वाध्यायी र्ोचवि नशके यांिा िाताला र्रूि
स्टेिवर िेले. त्यांच्या िस्ते समईच्या पांचिी ज्योतींचे प्रज्वलि करण्यांत आले.
त्यािंतर त्यांिा मािािे पनिल्या रांर्ेत िेऊि बसनवण्यांत आले. आता आिच्या
सोिळयाचे सूत्रसंचालि र्ोवेल्याचे कें द्र प्रमुख अिुगि नशके यांिी आपल्या िातात
घेतले. उपनस्थत असलेल्या सवग स्वाध्यायींसि त्यांिी वसुिव
े सुतं िेवं.............. िी
प्राथगिा म्िटली. या प्राथगिेिे आिच्या सोिळयाचा प्रारं भ झाला. प्राथगिा िोताच
एके का र्ावच्या स्वाध्यायींिी अर्ोिरच ठरवुि ठे वलेली भावर्ीते सािर के ली.
भावर्ीत र्ायिा िंतर र्ुिराथमर्ील साबर येथूि आलेल्या युवा बंर्ु भनर्चििी
दिप िृत्य सािर के ले. ते बघूि मंडपात उपनस्थत असलेले सवगचिण अनतशय
प्रभानवत झाले. कारण त्या िृत्याचे सािरीकरणच नवलक्षण िोते. डोक्यावर
घेतलेल्या प्रज्वनलत समया िरािी ि िलवता वाद्यांच्या ठे क्यात निरनिराळया पोि
ती मुले मुली घेत िोती. त्यांचे ते सािरीकरण संपताच टाळयांचा अक्षरश: र्िर
झाला.
अशाप्रकारे सांस्कृ नतक कायगक्रम पार पडल्या िंतर अिुगि नशके स्टेिवर र्ेले.
योर्ेश्वर श्रीकृ ष्णाला आनण िािांिावंिि के ल्यावर ते तेथील आसिावर बसले. प्रथम
त्यांिी सवायंतचे िय योर्ेश्वर असे म्िणूि सवायंतचे स्वार्त के ले. मर् त्यांिी वाङ्पुष्प
र्फुलवायला सुरवात के ली.

॥

॥

या मंडपात उपनस्थत सवायंतचे र्ोवेले स्वाध्याय कें द्राकडू ि िार्दिक स्वार्त. आि
आमच्या र्ावाचे आमच्या कें द्राचे भाग्य थोर म्िणूि या भावनमलि सोिळयाचे
यिमािपि र्ोवेल्याला नमळाले. र्ोवेले र्ांव अनतशय िुर्गम आनण पिाडी भार्ात
वसलेले आिे. या अशा मार्ास आनण िुर्गम भार्ात निथे िवळ कोणतेिी शिर
िािी, िळणवळणाची सार्िेिी पुरेशी िािीत नतथे स्वत:ची नशिोरी बरोबर घेऊि
निरनिराळया रठकाणाहूि आपला भाव घेऊि स्वाध्यायी बंर्ू येथे आलेले आिेत.
त्यांचे सवायंतचे मी स्वार्त करतो आनण त्यांिा िे आश्वासि िेतो की आम्िीिेखील
असेच आपल्या भार्ांत आमचा बंर्ूभाव घेऊि येऊ.
आता मी श्री िविीत भाईंिा नविंती करतो की, त्यांिी आम्िाला मार्गिशगि
करावे. नवशेर्षत: त्यांच्या कडे सुरु असलेल्या वृक्षमंदिरा बाबत आम्िाला र्फार
उत्सुकता आिे.
********
िवनितभाईंिी आसिावर बसण्यापूवी योर्ेश्वर श्रीकृ ष्णाला आनण
िािांच्या प्रनतमेला िमस्कार के ला. त्यािंतर उपनस्थत सवायंतिािी िमस्कार करूि
आपले नवचार मांडायला सुरवात के ली. सवग स्वाध्यायी बंर्ू आनण भनर्चििो
प्रथमच मी आपणास सांर्तो की मी कोणी परका िािी. तर आपला भाऊच आिे.
त्यामुळे मर्ाशी अिुगिभाऊंिी सांनर्तलेल्या िुर्गम भार् वर्ैरे र्ोष्टी बंर्ू प्रेमापुढे
िुय्यम आिेत त्यांिा मित्व िेण्याची कािीच र्रि िािी. आपण त्या एका
योर्ेश्वराचीच लेकरे आिोत. असो, भर्वद्गीतेमध्ये भर्वंतािे आपले अनस्तत्व
कशात आिे िे ििाव्या अध्यायात सांनर्तले आिे.
यच्चानप सवगभत
ू ािां बीिं तििमिुि
ग ।
ि तिनस्त नविा यत्स्याय मया भूतं चराचरम् ॥

॥

॥

आपण स्वाध्यायी भर्वद्गीतेतील नवचारांचे आचरण करणारे आिोत.
भर्वद्गीतेमर्ील मी आत्ता सांनर्तलेल्या श्लोकांत भर्वंतांिी आपले अनस्तत्व या
नवश्वात कु ठे कु ठे आिे ते सांनर्तले आिे. ते म्िणतात ज्या पिाथागमध्ये मी िािी अशी
वस्तुच या नवश्वात अनस्तत्वात िािी. आपल्याकडे एक म्िण आिे परमेश्वर िळी
स्थळी काष्टी पार्षाणी आिे. त्यामुळे िेवाला शोर्ायला आपल्याला कु ठे च िायची
िरुरी िािी.
आपण तुळशीची पूिा करतो, वडाच्या झाडाची पूिा करतो, तेरड्ाच्या
झाडांची र्ौरी म्िणूि पूिा करतो. आघाड्ाच्या झाडाची ऋर्षी पंचमीच्या दिवशी
पूिा करतो. उं बराच्या झाडाला र्ुरुिेव ित्तांच्या िार्ी माितो. ज्या र्वताला
आपण पायिळी तुडवतो त्या िुवायंतिािी आपण पनवत्र मािुि र्णपनतला वाितो.
अशाप्रकारे आपण विस्पचतिा िेवत्व बिाल के लेले आिे. भर्वद्गीतेमध्येच “अश्वत्थं
सवगवृक्षाणां” या श्लोकामध्ये माझे अनस्तत्व सवग वृक्षांमध्ये आिेच परं तु नवशेर्षकरूि
चपपळवृक्षामध्ये आिे असे वचि दिले आिे. तात्पयग आपल्या आिुबािुच्या प्रत्येक
र्ोष्टींत परमेश्वर आिे. त्याला शोर्ायला कु ठे िी िायची िरुरी िािी.
िाच नवचार घेऊि प. पू. िािांिी अिेक प्रयोर् के ले आिेत. योर्ेश्वर कृ र्षी,
योर्ेश्वर िौका िे त्यांचे प्रयोर् तर मिाराष्ट्रात बरयाच रठकाणी यशस्वी झाले आिेत.
आमच्या कडे आमच्या र्ावात िािांचा “वृक्ष मंदिर” िा प्रकल्प चालू आिे. त्यामार्े
उद्देश “स्थानिक पररनस्थतीिुरुप युवांच्या मितीिे सय मार्ागिे, अनभमािािे, आनण
आत्मसय मािािे त्यांच्यातील कौशल्य वापरूि त्यांचा स्वत:चा, त्याच बरोबर
कु टुंबाचा, समािाचा, र्ावाचा उत्कर्षग घडवुि आणणे िा आिे”.
आपल्या परं परे िुसार आपण एकािशीचा उपवास करतो. एकािशीचा उपवास
म्िणिे िैिंदिि आिारात बिल िे आपले सनमकरण असते. परं तु स्वाध्याय
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परं परे िुसार एकािशीचा उपवास म्िणिे काय, तर मनिय यातले िोि दिवस आपण
परमेश्वराला त्याच्या कायागकरीता िेणे. उपवास म्िणिे त्या दिवशी आपला िैिंदिि
व्यविार बािुला ठे वुि िेवाच्या सानिध्यात रिाणे. वृक्षमंदिरात िीच संकल्पिा
वापरलेली आिे. आमचे स्वाध्यायीबंर्ू भनर्िी मनिय यातील िोि दिवस सोडू ि
उरलेले दिवस आपापल्या प्रपंचाकररता कष्ट करतात तर मनिय यातले र्फक्त िोिच
दिवस वृक्षमंदिरातील पूिेकररता िेतात.
अशा या अिोख्या मंदिराला भेट द्यायला आपणापैकी कोनणिी कर्ीिी आले तर
आपले आम्िी स्वार्तच करु. त्याच्या करीता तुम्िी नियनमत स्वाध्याय कें द्रात िात
असलात

तर

उत्तमच.

पण

िात

िसलात

तरीिी

आपले

तेवढ्ाच

आपुलकीिे स्वार्त िोईल.
एवढे बोलूि मी माझे चार शब्ि पूणग करतो. िय योर्ेश्वर. शेवटी त्यांिी प्राथगिा
म्िटली. “सवेनप सुनखि: सय तु सवे सय तु निरामया:। सवे भद्रानण पश्यय तु माSकनश्चत
िु:ख माप्नुयाSत।।“
िविीतभाईंच्या नचय तनिके िंतर आणखी िोघांिी आपले नवचार व्यक्त
के ल्यािंतर. आरती िोऊि कायगक्रम समाप्त झाल्याचे िानिर करण्यांत आले.
र्ोवेल्याहूि ििुमािवाडीला िातािा सवायंतचा वृक्ष मंदिर िाच चचेचा
नवर्षय िोता. सवायंतच्या मिांत िी संकल्पिा आपल्याकडे कशी काय राबवता येईल
याबद्दल नवचारचक्र सुरु िोते.
*************

॥

॥

१०

र्ोचविराव िोशी िे ििुमावाडीतील पौरानित्य करणारे एकमेव व्यक्ती िोते.
त्यांचे सध्याचे वय ७२ आिे. ििुमािवाडीच्या पररसरांतील चार पांच र्ावांत ते
पौरानित्य करतात. ििुमािवाडीतील सोमिाई मंदिराचे ते वंश परं परार्त उपाध्ये
आिेत. िेवीची िररोिची पूिा िेवीचे भोपी र्ुरव करतात. परं तु आनश्वि
मनिय यातील

िेवीचे िवरात्र, चैत्रातील

पोर्वणमा

अशा उत्सवाच्या

प्रसंर्ी

र्ोचविरावांच्या घराण्यातील व्यक्तीकडू ि िेवीला श्रीसूक्ताचा अनभर्षेक करण्यांत
येतो. िेवीची चांिीची उत्सवमूती त्यांच्या आिोबांपासूि त्यांच्याच ताब्यात असते.
चैत्र पोर्वणमेला िेवीची पालखी निघते तेव्िा ती उत्सव मूती पालखीत ठे वण्याचा
माििी त्यांच्याकडेच आिे.
त्यांच्या पूवगिांच्या स्वप्नात सोमिाई आली िोती. त्यािंतर िेवीच्या
डोंर्रावर खणूि िेवीची मूती काढली र्ेली िोती. िोश्यांच्या रोिच्या पूिेत एक
तांब्याची पेटी िोती. त्यांच्या आिोबांच्या वेळे पासूि त्या पेटीची रोि पूिा
करण्यांत येत िोती. िर चैत्री पोणीमेला त्या पेटीला िेव्िाऱ्यामर्ूि बािेर काढू ि ती
पेटी चचच मीठ लाऊि घासूि लख्ख करण्यांत येत असे.
र्ोचविरावांची तब्येत र्ेले पंर्रा दिवस बरी िव्िती म्िणूि सध्या रोिची
िेवांची पूिा करण्याचे काम आपल्या र्णेश उर्फग र्णू याच्याकडे िोते. त्याला ती
पेटी घासण्याचे मानित िव्िते त्यामुळे त्यािे कािी ती पेटी चैत्री पोर्वणमेला घासली
िव्िती. चैत्र पोर्वणमेला सोमिाईचा उत्सव, त्यािंतर ििुमाि ियंतीचा उत्सव या
मुळे तो त्याकाळात घरी र्फारसा िसायचाच. सकाळी मारुती मंदिरािवळ ििीत
आंघोळ करूि तो घरी िेवांची कशीबशी पूिा करायचा. िुपारी िेमतेम िेवायला
ििर रिायचा. त्यातच त्यािंतर ते र्ोवेल्याला स्वाध्यायाच्या कायगक्रमाला र्ेले
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िोते. त्यामुळे वनडलांच्या चौकशीला त्याला आिच वेळ नमळाला िोता. आि
आपल्या वडीलांशी बोलतािा त्यांिी त्याला पेटी घासलीस कां असे नवचारले. तेव्िा
त्यािे ती पेटी घासली िसल्याचे सांनर्तले. त्यावर त्यांिी त्याला उद्याच ती पेटी
घासूि स्वच्छ करायला सांनर्तली.
बाबांशी बोलूि झाल्यािंतर िेवण झाल्यावर रात्री र्णेश िेिमीप्रमाणे
झोपायला मारुती मंदिरात र्ेला िोता. तो मंदिरात र्ेला तेव्िा बाकी नतघेिण
आनर्च आलेले िोते. त्यांची आपापसात चचाग चालू िोती. अथागतच वृक्ष मंदिर िाच
त्यांच्या चचेचा प्रमुख नवर्षय िोता. तेव्िा िे चौघे नमत्र आनण मिाराि चचाग करीत
िोते. तेव्िा ििुमािवाडीत िर वृक्षमंदिरा सारखा प्रयोर् करायचा असेल तर योग्य
िार्ा कोणती यावर नवचार चालला िोता. तेव्िा सोमिाई मंदिराचा पररसर िीच
योग्य िार्ा असल्याचे मत र्णेश आनण िेरंब यांिी मांडले. त्यावर मिाराि म्िणाले
िेवीचे आवार त्यामािािे लिाि आिे पण त्याच्या बािुची िी मोकळी ओबड र्ोबड
िार्ा आिे ती माझ्या मते िास्त योग्य आिे.
पण ती सरकारी िार्ा आिे िां? नतथे कसे िे शक्य आिे? िेमंतिे आपली शंका
उपनस्थत के ली.
माझ्या अंिािािुसार ती िार्ा सरकारी िसूि सोमिाईचीच असेल! नितूिे
आपले मत मांडले.
माझािी अंिाि तोच आिे. िर ती िार्ा सोमिाईची असेल तर त्याचे
कािीतरी कार्िपत्र या र्णेशकडे असणार. कािीतरी सरकारी िािपत्र, किानचत
एखािा ताम्रपट असू शकतो. मिारािांिी आपला अंिाि सांनर्तला.
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माझ्या मानितीप्रमाणे आमच्याकडे कािीिी कार्िपत्र िािीत. ताम्रपट वर्ैरे
असल्याचे कािी ाकले िािी. र्फक्त माझ्या पूवगिांपासूि एक तांब्याची पेटी आमच्या
िेवांत आिे. नतची आम्िी रोि पूिा करतो. र्णेशिे सांनर्तले.
पेटी के वढी आिे रे ? िेमंतिे नवचारले.
र्फार मोठी िािी! छोट्या नब्रर्फके स एवढी आिे! पण आम्िी ती कर्ी उघडली
िािी. आिच मला बाबांिी ती पेटी चचच मीठ लाऊि घासायला सांनर्तली आिे.
िरवर्षी ती पेटी चैत्री पोर्वणमेच्या दिवशी बाबा घासायचे. पण यंिा ते आिारी
आिेत त्यामुळे िेवांची पूिा िल्ली मी करतो आनण मला याबद्दल कािी मानित
िसल्यामुळे मी कािी ती पोर्वणमेला घासली िव्िती. म्िणूि मी उद्या ती घासणार
आिे. र्णेश बोलला.
मर् उद्या तू ती पेटी उघडू ि बघ िां! िेमंतिे सांनर्तले.
रठक आिे, मर् मी उद्या ती उघडू ि बघतो. काका उद्या तुम्िी आमच्या घरी
याल का? मर् आपण ती पेटी उघडू ि बघुया. र्णेशिे आपली तयारी िशगवली.
मी येईि पण आर्ी तू बाबांिा िा नवचार सांर् आनण ते िो म्िणाले तरच आपण
ती पेटी उघडू ि बघु. मिारािांिी मित्वाचा सल्ला दिला.
************

र्णेश आि सकाळीच भेटायला आल्याचे पाहूि र्ोचविरावांिा आश्ययगच वाटले.
त्या बाप लेकांची भेट िररोि िेवणाच्या वेळीच व्िायची. त्यात सध्या ते आिारी
असल्यािे िेवणाच्या वेळी िोणारी भेटिी व्िायची िािी. काल रात्री झालेल्या
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चचेिुसार र्णेशिे आि िेवाच्या पूिेमध्ये असणारी तांब्याची पेटी चचच आनण
मीठािे घासूि झाल्यावर उघडण्याचे ठरनवले िोते. त्याकररता तो बाबांची
परवािर्ी मार्ण्याकरीता आला िोता.
बाबा! काल तुम्िी मला सांनर्तल्याप्रमाणे िेवांच्या पूिेतली पेटी घासणार आिे.
पण माझा नवचार ती पेटी उघडू ि त्यात काय आिे ते बघण्याचा आिे. पण त्याला
तुमची परवािर्ी पानििे. असे म्िणूि र्णेशिे रात्री मारुतीच्या िेवळात झालेल्या
चचेचा सारांश सांनर्तला.
माझी कािी िरकत िािी! आम्िी असा कर्ी नवचारच के ला िव्िता. तुम्िाला
िर त्या पेटीत कािी ताम्रपट असेल असे वाटत असेल तर ती शंका र्फेडू ि घेऊ . असे
म्िणूि र्ोचविरावांिी र्णेशला ती उघडू ि बघायला परवािर्ी दिली.
बाबांची परवािर्ी घेतल्यावर मर् त्यािे आंघोळ करूि िेवांची रोिच्या
पद्धतीिे पूिा के ली. पूिा करतािा ती तांब्याची पेटी चैत्री पोर्वणमेला घासतात त्या
पद्धतीप्रमाणे घासण्या साठी त्यािे िेव्िारयामर्ूि बािेर काढली.
***********
िेव्िाऱ्यामर्ूि घासण्याकरीता बािेर काढलेली ती पेटी त्यािे मार्च्या
अंर्णात िेली. नतथे त्या पेटीला प्रथम स्वच्छ पाण्यािे र्ुतली. िंतर त्या पेटीला
चचच आनण मीठ एकत्र करूि ती पेस्ट त्या पेटीवर लावली. पेस्ट लावल्यावर पंर्रा
नमनिटािे परत ती स्वच्छ पाण्यािे र्ुतली. त्यािंतर ती पेटी भाताच्या तुसाच्या
राखाडीिे परत घासली. घासूि झाल्यावर ती स्वच्छ कापडािे पुसली. त्यािंतर ती
पेटी िवीि असल्या सारखी चमकायला लार्ली. त्या पेटीच्या झाकणावर आंब्याचे
पाि आनण र्फुल यांची नडझाईि असलेला चौकोि कोरलेला िोता. त्या चौकोिामध्ये
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मिाकाली, मिालक्ष्मी, मिासरस्वती या नति रुपातील िेवीचे नचत्र ठळकपण
कोरलेले िोते.
आतापययंतत त्या पेटीचा बािेरचा भार्च िरवर्षी घासूि पुसूि लख्ख के ला
िायचा. आि प्रथमच र्णेशिे ती पेटी उघडण्याचा निणगय घेतला िोता. आता
र्णेशिे ती पेटी अर्ंणातूि मार्च्या पडवीत आणूि तेथे एका पाटावर ठे वली.
त्यािंतर त्या पेटीला असलेली पट्टी सारखी कडी काढली. त्या कडीला र्रूि त्यािे
झाकण उघडायला सुरवात के ली. परं तु पिील्या प्रयत्नामध्ये ती पेटी कािी उघडेिा.
तेव्िा त्यािे घरातूि स्क्रू ड्रायव्िर आणूि ते झाकण थोडेसे सैल के ले. त्यािंतर मात्र
त्या पेटीचे झाकण उघडले.
पेटीचे झाकण उघडल्यवर त्यामध्ये एका लाल कापडामध्ये र्ुंडाळलेला
आयताकृ ती तांब्याचा िाड पत्रा िोता. त्या पत्र्यावर िवेचा पररणाम िोऊि तो
काळा झालेला दिसत िोता. र्णेशिे तो पत्रािेखील मर्ाचप्रमाणे चचच मीठ यांच्या
पेस्टिे घासला. त्यािंतर भाताच्या तुसाच्या राखाडीिे परत घासला. िंतर पाण्यािे
स्वच्छ र्ुतल्यावर मात्र तो पत्रा चमकायला लार्ला. त्यावर अर्म्य भार्षेत
कािीतरी मिकु र िोता.
र्णेशिे तो मिकू र वाचायचा प्रयत्न के ला. परं तु त्याला कािी त्याचा बोर्
िोईिा म्िणूि तो पत्रा घेऊि तो आपल्या बाबांिा िाखवला. त्यांिी तो मिकू र
पानिल्यावर त्यांच्या तो मिकू र मोडीत असल्याचे लक्षांत आले. त्यांच्या लिािपणी
त्यांिी मोडीचा अभ्यास के ला िोता. त्यामुळे त्यांिा तो मिकू र वाचता आला. परं तु
त्यांिा त्यातूि कािी बोर् िोईिा. कारण ती वाक्यरचिा िेिमीची िव्िती. त्यांिा
एवढे लक्षांत आले की, सावंतवाडीच्या खेमसावंतांच्या रािे नवियचसर् यांिी
ििुमािवाडीतील िेवीचा डोंर्र या िावािे असलेली २०१ एकर िमीि सोमिाई
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मंिीराच्या िावांिे िेवीच्या िैिंिीि पूिाअचाग आनण उत्सवाकरीता त्यांचे पूवगि
त्र्यंबकभट िोसी यांच्या िावािे वंशपरं परे िे िाि के लेली आिे.
थोड्ाच वेळात आपला िैिंदिि पठण आनण वाचि पूणग करूि मिाराििी
त्यांच्या घरी आले. यापूवी एक िोि वेळा ते येथे येऊि र्ेले िोते. त्यामुळे र्णेशच्या
घरचे सवगिण त्यांिा ओळखत िोते. त्यामुळे ते अंर्णातूि आत येताच र्णेशचा
र्ाकटा भाऊ अियिे त्यांचे स्वार्त के ले आनण त्यािे र्णेशला िाक मारली. अरे
िािा! िे बघ मारुती मंदिरातले मिाराि आले आिेत. बािेर ये!
र्णेशिे बािेर येऊि मिारािांिा आपल्या वडीलांच्या खोलीत र्ेले. त्यांिा
बसायला खुची िेऊि तो आतमध्ये पाणी आणायला र्ेला. तो पाणी आणेपययंतत
मिारािांिी र्ोचविरावांच्या प्रकृ तीची चौकशी के ली. त्यांिा आता बरे वाटत िोते.
परं तु थोडा अशक्तपणा िाणवत िोता. त्यावर मिारािांिी कािी और्षर् सूचनवले.
र्णेश आतूि पाणी घेऊि आला आनण त्यािे पाण्याचे तांब्या भांडे मिारािांकडे
दिले. त्यांचे पाणी नपऊि िोताच त्यािे नतथेच टेबलावर ठे वलेला तो ताम्रपट
मिारािांिा िाखवला. परं तु तो मिकू र मोडी नलपीत आिे एवढेच त्यांिा त्यातूि
समिले. त्यांिी र्ोचविरावांिा नवचारले, र्णेशचे बाबा आपण मोडी नशकला
असालच िां?
त्यावर र्ोचविराव म्िणाले, िोय! िा मिकू र मी वाचला परं तु िी लेखि
पद्धती िुिी आिे. त्यामुळे िेमका अथग समित िािी. एखाद्या ानतिासीक कार्िपत्रे
वाचणारया माणसाकडू ि िे वाचूि घ्यायला पानििे.

॥
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माझ्या मानितीप्रमाणे आपले शेळके र्ुरुिी यांिा मोडी वाचण्याचा छंि आिे.
त्यांिी मुद्दाम मोडी वर्ागला िाऊि मोडीचे नशक्षण घेतले आिे. परवा त्यांच्याशी
बोलता बोलता त्यांिी मला िे सांनर्तले िोते. मिाराि म्िणाले.
पण ते आमच्या घरी वाचायला येतील कां? कारण िी आमच्या रोिच्या
पूिेतील वस्तू आिे. त्यामुळे ती कािी घराबािेर िेता येणार िािी. र्ोचविरावांिी
आपली अडचण सांनर्तली.
येतील िां! आपण त्यांिा नविंती करु! तसं कशाला आि संध्याकाळी मीच
त्यांिा घेऊि येतो. र्फक्त आिच्या दिवस िा ताम्रपट िेव्िारयाच्या बािेर ठे वा.
मिाराि बोलले.
कािी िरकत िािी! िािीतरी आि परत िेव्िारयात ठे वायता म्िणिे परत
आंघोळ करायला िवी. तेव्िा संध्याकाळी मात्र शेळके र्ुरुिींिा घेऊि या. िर
िंबीररावांिा वेळ असेल तर त्यांिा पण बोलावले आिे असा निरोप द्या.
र्ोचविरावांिी मिारािांिा नविंती के ली.
***********
र्ोचविरावांच्या घरी मािघरात सतरं िी अंतरली िोती. त्यावर सरपंच,
शेळके र्ुरुिी, मिाराि आनण दििकरिािा र्ुमाळ बसले िोते. त्यांच्या मर्ोमर्
चौरं र्ावर सकाळी िेवाच्या पूिेतील तांब्याच्या पेटीमर्ूि काढलेला ताम्रपट िोता.
शेळके र्ुरुिींिी िुकताच तो वाचला िोता. त्यावरील मिकू राचा अथग असा िोता.
सावंतवाडीचे रािे खेम सावंत यांिी सोमिाई िेवीच्या िैिंदिि पूिा, िैनमनतक
उत्सव याच्या खचागकरीता िेवीचा डोंर्र या िावािे असलेली २०१ एकर िमीि या
िािपत्राय वये र्ोचविरावांचे पूवगि त्र्यंबकभट िोसी यांिा वंशपरं परे िे िाि के ली
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िोती. त्याबिल्यात त्यांिी खेमसावंतांचे आनण त्यांच्या प्रिेचे कल्याणाची प्राथगिा
िेवीकडे करावी. या िनमनिचे उत्पन्न िेवीच्या खचागकरीताच वापरावे िी त्यात अट
िोती.
म्िणिे आम्िी इतके दिवस ाकत िोतो िी िार्ा सरकारी आिे ते चुकीचे िोते .
िी िार्ा तर िेवीच्या मालकीची आिे. त्या िार्ेशी सरकारचा कािी संबंर् िािी.
त्यामुळे ग्रामपंचायत त्यात कािी िस्तक्षेप करु शकत िािी. तुमचे काय मत आिे
दििकरराव. सरपंचांिी दििकर रावांिा नवचारले.
या ताम्रपटावरील मिकू रावरूि असे दिसते खरे . उद्या मी ऑदर्फसमध्ये
र्ेल्यावर उतारे बघतो म्िणिे िक्की काय ते समिेल. दििकररावांिी आपली सावर्
प्रनतक्रीया दिली.

सरकारी

िप्तरांत

कािीिी

असले

तरी

सध्याच्या

माझ्या

आर्वथक

पररनस्थतीिुसार त्या िमीिीत मी कािीिी सुर्ारणा करु शकणार िािी. िेवीच्या
भक्तांच्या सिकायागिे त्या िनमिीत आपण कािी सुर्ारणा करण्याचा नवचार आपण
सवगिण नमळू ि करत असाल तर त्यात मी कािी आडकाठी आणणार िािी. र्फक्त या
ताम्रपटात असलेल्या अटींचा भंर् िोता कामा िये. िे माझे आपणा सवायंतच्या आनण
सोमिाईच्या साक्षीिे दिलेले वचि आिे. तेव्िा त्या कररता कािी योििा करायची
असेल आनण त्यामुळे सोमिाईचे वैभव वाढणार असेल तर त्याकररता मी
आपल्याला पूणग सिकायग करीि.

॥

॥

११

संध्याकाळचे सात वािले िोते. िंबीरराव आनण रार्ाकाकू िेवघरात बसूि
आपली िैिंदिि सायंप्राथगिा म्िणत िोते. तेवढ्ात त्यांच्या घरात कामाला असलेली
सुमि त्यांिा बोलवायला िेवघरांत आली. ती आल्यावर रार्ाकाकूं िी नवचारले,
सुमि कािी काम िोते कां?
त्यावर नतिे सांनर्तले, काकू बािेर दििकरराव आले आिेत. काकांकडे
कािीतरी काम आिे असे म्िणत िोते!
रठक आिे! आमचं झालेच आिे! त्यांिा बसायला सांर् मी आलोच इतक्यात.
िंबीररावांिी सुमिला सांनर्तले.
आपली प्राथगिा संपवुि िंबीरराव बािेर ओसरीवर आले. त्यांिी दििकररावांिा
नवचारले, र्फार वेळ बसायला िािी िां लार्ले?
िािी! िािी! मला र्फार वेळ िािी झालां! काय िेवाचे कािी चालले िोते
कां? मी त्यात अडथळा िािी िां आणलां? ते असो, मी आलो िोतो अशाकररता,
काल आपले र्ोचविरावांच्या घरी बोलणे झाल्याप्रमाणे मी आि त्या िार्ेचे उतारे
पानिले. ती सवग िार्ा सोमिाई िेवीच्याच िांवे आिे आनण वनिवाटिार म्िणूि
सध्या र्ोचविरावांचे िांव आिे. दििकररावांिी सरपंचांिा सांनर्तले.
दकती िार्ा आिे ती? सरपंचांिी नवचारले.
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एकु ण िोिशे एक एकर िार्ा आिे. त्यात िेवीच्या िेवळाच्या आिुबािुची आठ
एकर िार्ािी येते. सर्ळी िमीि वरकस म्िणूि िोंिली आिे. तेव्िा त्या िार्ेत
कािी पक्के बांर्काम करता येणार िािी. दििकररावांिी सनवस्तर उत्तर दिले.
रठक आिे! उद्या रात्री आपण िेमकी सात आठं िणं मारुतीच्या मंदिरात बसुया
आनण पुढील बेत ठरवुया! सरपंचांिी पुढचा बेत सांनर्तला.
*******
लक्ष्मण र्ोररवले, र्णेश िोशी आनण पांडुरंर् यािव िे नतघेिण अर्िी
निवश्च कं ठश्च नमत्र िोते. त्यातला लक्ष्मण र्ोररवले आनण पांडुरंर् यािव िे कायम
मुंबईला रिाणारे िोते. लक्ष्मण आनण पांडुरंर् िे िोघे एकाच चाळीत रिातात.
िोघेिी एकाच कं पिीत कामाला आिेत. िोघेिी सध्या ििुमाि ियंतीच्या निनमत्तािे
रिेवर र्ावाला आले आिेत. आता नतघे नमत्र र्णेशच्या घरी र्प्पा मारीत बसले
िोते. र्णेश उर्फग र्ण्या नडग्री असूििी बेकारच िोता. िेव्िा ते नमत्र एकत्र िमत
तेव्िा त्यांच्या तासितास र्प्पा चालत. नतघेिी एस्. एस्. सी. पययंतत एकत्रच
र्ोवेल्याच्या िायस्कू ल मध्ये िात असत. लक्ष्मणिे सावंतवाडी येनथल आय्. रट.
आय्. मध्ये मेकॅनिकल चा नडप्लोमा के ला िोता. पांडुरंर्िेिी त्याच आय्. रट. आय्.
मध्ये ईलेक्रीकलचा नडप्लोमा के ला िोता.
आि त्यांचा र्प्पांचा नवर्षय िोता काल र्ोवेले येथे झालेला स्वाध्यायींचा
भावनमलि सोिळा आनण त्या आर्ी ििुमािवाडीमध्ये झालेला भावर्फेरीचा
कायगक्रम. मारुती मंदिरात मुक्काम के लेले र्ुिराथमर्ील स्वाध्यायी बंर्ू आनण
भनर्िी िोि दिवस घरोघर िाऊि लोकांिा भेटत िोते. त्यांच्या मारुती मंदिरात
िोणारया प्रवचिालािी िे नतघेिण आविुगि र्ेले िोते. त्या र्ुिराथ मर्ील
स्वाध्यायी बंर्ूच्या आग्रिामुळे ििुमािवाडीतील लोकांबरोबर िेिख
े ील र्ोवेल्याला
र्ेले िोते.
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ते नतघेिी र्ोवेल्याला झालेल्या कायगक्रमात सांनर्तलेल्या स्वाध्यायाच्या
नवचारािे, तेथील नशस्तबद्ध कायगक्रमािे प्रभानवत झाले िोते. नवशेर्षत: डॉ. िविीत
शिा यांच्या प्रवचिािे त्यांिा नवचार करायला लावले िोते. िे नतघेिी कायगक्रम
संपल्यावर डॉ. शिांिा खास भेटले िोते. तेव्िा त्यांिी वृक्ष मंदिराबद्दल थोडीर्फार
मानिती घेतली िोती. त्यामुळे त्यांचे स्वाध्याय आनण वृक्ष मंदिर याबद्दलचे औत्सुक्य
वाढले िोते. परं तु डॉ. शिा यांिा लर्ेचच िायचे असल्यािे त्यांची ती उत्सुकता
तशीच रानिली िोती. म्िणूिच डॉ. शिांिी त्यांिा आपला पत्ता आनण र्फोि िंबर
दिला िोता त्यांिा वृक्ष मंदिर प्रत्यक्ष बघायला यायचे निमंत्रण दिले िोते. आि या
नतघांची चचाग वृक्ष मंदिर या नवर्षयाभोवतीच दर्फरत िोती.
काय रे पांडुरंर्! वृक्ष मंदिर म्िणिे आपण तुळशीची पूिा करतो तशी
झाडांची पूिा करीत असतील काय? र्णेशिे आपली शंका उपनस्थत के ली.
अरे पण झाडांचे मंदिर कसे बांर्णार? झाडावर िर मंदिर बांर्ले तर झाड
मरे ल िािी कां? पांडुरंर्िे उत्तरािाखल आपली शंका प्रकट के ली.
आनण झाडांची िर पूिा के ली तर ते तोडता कसे येणार? आनण मर् त्या
झाडाचा काय उपयोर्? लक्ष्मणिे आपले मत दिले.
अरे िेवािे िी झाडे निमागण के लीत प्राण्यांच्या आनण माणसांच्या उपयोर्
कररताच िां! झाडांची र्फळे , र्फुले, पािे लाकू ड याचा उपभोर् आपण घेतलाच
पानििे. परं तु त्यात तारतम्य बाळर्ले पानििे. म्िणिे लाकडं वापरायची पण ती
वाळलेल्या झाडाची. निसर्ागच्या कलािे घेऊि त्याचा उपभोर् घ्यायचा. ओरबाडू ि
िािी घ्यायचे. र्रिे इतके च घ्यायचे उर्ाच िावरटा सारखे के ले तर आपल्या
िेवीच्या डोंर्रा सारखे िोईल. िेवीचा डोंर्र म्िणे पूवी निरवार्ार असायचा. परं तु
आताची त्याची अवस्था बघ. िे माणसाच्या िावरटपणामुळेच झाले आिे. र्णेश
पोटनतडकीिे म्िणाला.
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अरे लक्ष्मण! आपला र्णेश िल्ली एकिम सार्ु झाल्यासारखा दिसतोय. त्या
मिारािांिी त्याच्यावर चांर्लीच िािू के लेली दिसते. पण काय रे र्णेश! िे
मिाराि कोण? कु ठले? अरे आपल्या सरपंचािा पण त्यांिी भुरळ पाडली आिे,
म्िणिे काम िबरिस्त दिसतयं! पांडुरंर्ािे आपले निररक्षण बोलूि िाखवले.
अरे खरच ते अर्िी सार्े आनण सरळ माणूस आिेत. त्यांिा सर्ळे मिाराि
म्िणतात पण त्यांिा ते अनिबात आवडत िािी. उलट त्यांिा या मिाराि आनण
बुवा या र्ोष्टीचा अर्िी नतटकारा आिे. ते रोि र्ावात र्फक्त पांच घरी नभक्षा मार्ूि
आणतात. नमळालेल्या नभक्षेतील एक भार् माशांिा, एक भार् कावळयाला िेऊि
उरलेल्या अन्नाचा िैवद्य िाखवुि ते िेवतात. रात्री कािीिी खात िािीत.
त्यांच्या पूवागयुष्यात त्यांच्यावर कसलीतरी मोठी आपत्ती आलेली िोती.
त्यातूि ते मिािे सैरभैर अवस्थेत सज्जिर्डावर र्ेले. नतथे त्यांची मिनस्थती
सुर्ारल्यावर ते बािेर पडले ते प्रवास करता करता आपल्या र्ावात आले. ते
मारुतीच्या मंदिरात मुक्कामाला िोते. तुला मानित आिेच आमची चौकडीिे त्या
मंदिराची अवस्था काय करूि ठे वली िोती. ती सवग घाण त्यांिी एकट्यािे सार्फ
के ली. त्याच दिवशी रात्री ते मारुतीसमोर करुणाष्टके म्िणत िोते. त्यांच्या
स्वरातील आतगतेिे आमच्या मिाला कु ठे तरी अपरार्ी पणाची िानणव झाली. तोच
क्षण आमच्या िीविातील पररवतगिाचा क्षण िोता. िािीतर तुम्िाला मानित आिेच
आम्िी कोणालाच िुमाित िव्ितो. र्णेशिे सवग वृतांत सनवस्तर सांनर्तला.
तू सांनर्तलेल्या िकीर्ती वरूि खरं च त्या मिारािांच्यात कानितरी सत्व
असेल असे वाटते. ज्यांिी तुम्िाला एका क्षणांत बिलले म्िणिे ते खरोखरचं
कोणीतरी सार्ु पुरुर्ष असतील यात संशय िािी. त्यातच िंनबररावांसारखा कडक
आनण संर्ीसार्ुंच्या बाबनतत सिैव िार्ृत असलेला माणूस त्यांिा माितो म्िणिे
प्रश्नच िािी. लक्ष्मणिे आपले मत दिले.
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पण आपला मूळ नवर्षय बािुलाच रानिला. आपण ते वृक्ष मंदिर बघायला
िायचे का? मला आमच्या कं पिीतर्फे एक मनििा र्ुिराथमर्ील िामिर्रला
रेिींर्ला िायचे आिे. िे िामिर्र सौराष्ट्रातच आिे. मर् आपण एक िोि दिवस
नतकडे िाऊि येऊ. पांडुरंर्िे त्यांच्यासमोर प्रस्ताव ठे वला.
मी िक्की येईि, कारण आपल्या र्ावातच वृक्ष मंदिरासारखा प्रकल्प
राबवायचा नवचार चालू आिे. र्णेशिे मानिती दिली.
पण आपल्या कडे अशी कोणती िार्ा आिे, निथे आपण िे वृक्ष मंदिर स्थापि
करु शकु ? लक्ष्मणिे आपली शंका नवचारली.
त्यािंतर र्णेशिे त्यांिा ताम्रपटानवर्षयी मानिती दिली. त्यािंतर तो म्िणाला
काल आमच्या घरी सरपंचकाका, मिाराि, आपले दििकरकाका आले िोते.
त्यािंतर आि दििकरकाकांिी त्यांच्या ऑदर्फसमर्ील रे कॉडगिी चेक के ले. िेवीच्या
डोंर्राची सवग िार्ा सोमिाईच्या मालकीची आिे. त्याला वनिवाटिार म्िणूि
आमच्या बाबांचे िांव आिे. त्यामुळे िेवीच्या डोंर्रावर िा प्रकल्प िोऊ शकतो. पण
त्याला पैसा खूप लार्णार आिे. त्याची कािी व्यवस्था झाली तर िे िक्की िोईल.
पाहूया सोमिाईची काय इच्छा आिे ती! र्णेशिे िवीि मानिती पुरवली.
अरे पण र्णेश! याला तुमच्या घराण्यातल्या लोकांची परवािर्ी घ्यावी
लार्ेल. लक्ष्मणिे शंका उपनस्थत के ली.
तो कािी प्रश्न िािी, बाबांिी याला कालच संमती दिली आिे. उद्या रात्री
मारुतीच्या िेवळात या संबर्ी निणगय घेण्यासाठी एक बैठक आयोनित के ली आिे.
तुम्िाला त्यात खरं च रस असेल तर तुम्िीिी नतथे या! मी तुम्िाला आमंत्रण िेतो.
र्णेशिे सांनर्तले. त्यािंतर त्यांची बैठक बरखास्त झाली.
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१२
मारुती मंदिरातील सभामंडपात एक मोठी सतरं िी अंथरली िोती. त्यावर
सरपंच िंबीरराव, दििकरराव, शेळके र्ुरुिी, लक्ष्मण र्ोररवले, पांडुरंर् यािव,
िेमंत, र्णेश, िेरंब, नितेंद्र आनण मिाराि बसले िोते. काल ठरल्याप्रमाणे
िंबीररावांिी आि सर्ळयांिा येथे बोलावले िोते. नवर्षय िोता अथागतच िेवीच्या
डोंर्रावर सुर्ारणा करूि त्यावर परवा स्वाध्याय कें द्रात सांनर्तलेली वृक्ष मंदिर िी
संकल्पिा राबवण्याची. थोडावेळ इकडचे नतकडचे बोलणे झाल्यावर सरपंचांिी
मुख्य नवर्षयाला िात घातला. ते म्िणाले आि आपण येथे कशा कररता िमलो
आिोत िे आपणा सवायंतिा मानित आिे कां?
सरपंच आपण िा वृक्ष मंदिराचा प्रयोर् करायच्या िृष्टीिे नवचार
करण्यासाठी येथे िमलो आिोत िे आमच्या लक्षांत आले आिे. त्याकररता सोमिाई
मंदिराची िार्ा वापरायला आपल्या र्ोचविरावांिी संमती दिली आिे िेिख
े ील
आपण आता िानिर करुयात. परं तु या प्रयोर्ाची सखोल मानिती काढणे िरुर आिे.
त्यात सर्ळयांत मित्वाची र्ोष्ट आिे ती म्िणिे या सवग कामाकररता लार्णारा
पैसा आपण कसा उभा करणार आिोत? िेवीच्या भक्तांिी या प्रकल्पात श्रमिाि
के ले तरी भरपुर खचग येणार आिे. त्याची आपण काय तरतूि करणार आिोत? याचे
उत्तरिी आपण या बैठकीत शोर्णार आिोत. बरोबर िां, मी म्िणतोच ते? शेळके
र्ुरुिींिी मुद्यालाच िात घातला.
काय काय कामे करावी लार्तील याचा आर्ी आपल्याला अंिाि घ्यावा लार्ेल.
त्यातील दकती कामे श्रमिािािे करणे शक्य िोईल? याचा सखोल अभ्यास करावा
लार्ेल. िेरंबिे आपले मत मांडले.
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माझ्या मते सवागत प्रथम आपल्याला. त्या िार्ेचे टप्या टप्यािे लेव्िचलर् करावे
लार्ेल. त्याकरीता लार्णारे िर्ड आनण माती आपल्याला त्या िार्ेतूिच नमळु
शके ल. र्णेशिे आपले कृ र्षी नवर्षयक ज्ञाि वापरूि सांनर्तले.
आपल्याला माती आनण िर्ड नतथेच कसे काय नमळतील? सरपंचांिी आपली
शंका नवचारली.
मिाराि आनण आम्िी चौघेिण चैत्र पोर्वणमे पूवी िेवीचा डोंर्र दर्फरूि
पानिला िोता. तेव्िा आम्िाला एका रठकाणी िनमि ओलसर असल्याचे लक्षांत आले
िोते. त्या रठकाणी िर आपण एक प्रशस्त पाझर तलाव बांर्ला तर आपल्याला
लेव्िलींर् करण्या करीता लार्णारे मटेररयल नमळे ल. नशवाय त्या पूणग िार्ेला
र्डर्ा बांर्ायलािी िर्ड नमळतील. पण नतथे खोिण्यासाठी किानचत सुरुंर् लावावे
लार्तील. िर िांभा िर्ड नमळाला तर तो र्फोडायला त्यातली तज्ञ माणसे घ्यावी
लार्तील. र्णेशिे मानिती दिली.
या नशवाय आणखी काय काय खचग लार्ेल. आपण ढोबळ अंिाि काढु या.
दििकरराव बोलले.
आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर निरनिराळया प्रकारची रोपे लार्तील.
सार्ारण आठ ििार झाडे आपल्याला लावता येतील. त्याकररता पाण्याची
व्यवस्था करायला लार्ेल. तेवढे खड्डे खणायला लार्तील. सवग िार्ेला ढोरा
र्ुरांपासूि रक्षण करण्या करीता कुं पण ककवा र्डर्ा बांर्ावा लार्ेल. माझ्या
अंिािािे आपल्याला आठ ते ििा लाख रुपये कमीत कमी खचग येईल. यातील
बरे चसे काम श्रमिािािे के ले तरचा िा अंिाि आिे. िेरंबिे आपला अंिाि
सांनर्तला.
आतापययंतत र्प्प राहुि सवग संवाि ाकणाऱ्या मिारािांिी आता बोलायला
सुरवात के ली. ते म्िणाले, सरपंच, र्ुरुिी, दििकरराव आपण आतापययंतत आपले
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अंिाि बांर्लेत ते बरोबरच आिे. यावर माझा असा नवचार आिे. आपल्या पैकी
कोनणतरी त्या िवनितभाईंच्या र्ावाला िाऊि प्रत्यक्ष नतथे काम कसे चालते ते
प्रत्यक्ष पाहूि यावे. िरम्यािच्या काळात एखाद्या तज्ञ माणसाला बोलावुि या वृक्ष
मंदिर प्रकल्पाचा सनवस्तर प्रकल्प अिवाल तयार करूि घ्यावा. त्यात कोणकोणती
कामे करायला िवीत. त्याची खचागसि सनवस्तर यािी. प्रकल्पाचा आराखडािी
करूि घेता येईल. ती तज्ञ व्यनक्त कोणती झाडे कु ठे लावानवत याचीिी तपनशलवार
मानिती िेईल. त्यामुळे आपल्याला िेमकी दकती रक्कम उभी करावी लार्ेल याचािी
अंिाि येईल.
मिाराि म्िणतात ते बरोबर आिे. माझ्या मानितीत असा एक माणूस आिे.
ते र्फॉरे स्ट खात्यातूि ररटायडग झाले आिेत त्यांिा असल्या कामाचा बराच अिुभव
आिे. िेवीचे काम आिे म्िटल्यावर ते पैसेिी घेणार िािी. र्फक्त आपल्याला
त्यांच्याबरोबर िाऊि त्यांिा एक िोि वेळा ती पूणग िार्ा िाखवावी लार्ेल.
दििकरराव म्िणाले.
मर् दििकरराव लार्ा कामाला! तुमच्या त्या माणसाला बोलावुि घ्या आनण
सनवस्तर मानिती र्ोळा करा. आता रानिला प्रश्न र्ुिराथ मध्ये कोण
िाणार? सरपंचांिी निणगय घेऊि टाकला.
सरपंच काका, माझी र्णेशची आनण लक्ष्मणची र्ुिराथला िाण्याच्या
नवर्षयावर चचाग झाली आिे. मी पुढच्या आठवड्ांत िामिर्रला म्िणिेच
सौराष्ट्रात आमच्या कं पिीतर्फे रेचिर्ला िाणार आिे. िवनितभाईंचे र्ाव नतथूि
िवळच आिे. तेव्िा माझ्याबरोबर र्णेशिी नतकडे येणार आिे. आम्िी िोघेिी नतथे
िाऊि तो वृक्षमंदिराचा प्रयोर् पाहूि येऊ. त्यािंतर र्णेश तुम्िाला सनवस्तर
मानिती िेईल. पांडुरंर्िे सांनर्तले.
िे सर्ळे ठरले तर मर्! िेरंबिे नवचारले.

॥

॥

तरीिी लार्णारया एवढ्ा पैशाची व्यवस्था आपण कशी करणार
आिोत? िेरंबिे नवचारले.
िे बघ िेरंब! आपल्यापुढे आता पैशाचा प्रश्न घेण्याचे कारण िािी. सवगप्रथम
आपल्याला या प्रकल्पासंबंर्ी पररपूणग मानिती र्ोळा करायला िवी. म्िणिेच
आपल्याला िेमकी दकती रक्कम लार्ेल याचा अंिाि येईल. आत्ता आपण िे ८-१०
लाखाचा आकडा काढला तो एकतर ढोबळ आिे. िुसरी र्ोष्ट म्िणिे िी रक्कम कािी
एकरकमी लार्णार िािी. बरोबर आिे िां मी म्िणतो ते? मिारािांिी नवचारले.
बरोबर आिे! सर्ळयात आर्ी र्णेश र्ुिराथ मध्ये िाऊि तो प्रकल्प पाहूि
येईल. तो येईपययंतत दििकररावांचे स्नेिी आपल्याला सनवस्तर प्रकल्प अिवाल
िेतील. या र्ोष्टीला िवळपास १०-१२ दिवस िातील. तेवढ्ा काळांत आपल्याला
सोमिाईच्या भक्तांची र्ावोर्ावी िाऊि भेट घ्यायला पानििे. िा प्रकल्प आपण
ज्या भक्तांच्या सिकायायंतिे करणार आिोत. तेव्िा आर्ी त्यांिािी मिािे तयार
करायला िवे. सर्ळयात मित्वाची र्ोष्ट म्िणिे या प्रकल्पात मनिलांचािी सिभार्
असायला िवा तरच िा प्रकल्प यशस्वी िोईल, तेव्िा र्ावोर्ावी िोणाऱ्या बैठकांिा
मनिलांिािी बोलवायला िवे. तेव्िा र्ावोर्ावी िाऊि बैठका घेऊि लोकांिा िी
र्ोष्ट समिाऊि सांर्ायची िबाबिारी कोण घेतोय? सरपंचांिी नवचारले.
काका आम्िी िी िबाबिारी घेतली असती पण आमच्यावर कोणी नवश्वास
ठे वणार िािी. तेव्िा आमच्या िोडीला आपल्यापैकी कोणीतरी िबाबिार व्यक्ती
आली तर मी आनण िेमंत र्ावोर्ावी िाऊि बैठका आयोनित करु. िेरंबिे
िबाबिारी नस्वकारली.
रठक आिे! मी या िोघांबरोबर िाईि. र्फक्त बैठका संध्याकाळी घ्यायच्या
कारण मला दिवसा वेळ नमळणार िािी. लोकांिािी संध्याकाळची ककवा रात्रीची
वेळ सोईस्कर िोईल. दििकररावांिी सांनर्तले.

॥

॥

मीिेखील येईि! शेळके र्ुरुिींिी सांनर्तले.
मर् ठरलं तर! सर्ळया आघाड्ांवर एकाचवेळी काम सुरु करायचे.
सरपंचांिी आिच्या बैठकीचा समारोप करण्याच्या िेतूिे सांनर्तले.
बरं कां मंडळी! आपली िी तयारी पाहूि माझा असा नवचार आिे की, मी
आता माझा मुक्काम मारुती मंदिरातूि सोमिाई मंदिराकडे िलवावा. िेणे करूि मी
माझा र्फावला वेळ या कायागत माझा खारीचा वाटा उचलण्याकररता उपयोर्ी आणू
शके ि. या र्ोष्टीला आपली कोणाची िरकत िािी िां! मिारािांिी आपला मिोिय
िानिर के ला.
पण मिाराि आपण र्ाव सोडू ि नतकडे त्या उिाड िार्ेत कसे
रिाल? सरपंच आनण शेळके र्ुरुिींिी एकिमच नवचारले.
अिो माझ्या सारख्या र्फदकराला र्ांव काय आनण डोंर्र काय सर्ळे सारखेच!
तेव्िा माझी चचता िको. तेव्िा आता िी प्राथनमक तयारी झाली की, सार्ारण
पंर्रा दिवसांिी िेवीच्या पंचक्रोशीतील सवग भक्तांची एक सभा सोमिाई मंदिरातच
आयोनित करा. म्िणिे तुम्िी र्ावोर्ावी िाल तेव्िा तुम्िाला तसे सांर्ता येईल.
माझ्या मते नतथपययंतत अक्षय तृनतया येईल. अक्षय तृनतयेला के लेला संकल्प अक्षय
रटके ल. मिारािांिी संकल्पदििाचा मुहूतगच सांर्ूि टाकला.
मिारािांचे म्िणणे बरोबरच आिे! नतथपययंतत आपण आपली तयारी पूणग
करूि अक्षय तृनतयेला वृक्ष मंदिराचा संकल्प िानिर करुया! आनण लर्ेचच एखािा
चांर्ला दिवस पाहूि कामाला सुरवातिी करुया! सरपंचांिी िािीर करूि टाकले.
बाकीच्या सर्ळयांिी त्याला आपले अिुमोिि दिले आनण आिची िी
नियोिि बैठक संपन्न झाली.
********

॥

॥

१३

िुपारी साडेबाराचा सुमार िोता. िंबीरराव ओसरीवर निवांत बसले िोते.
त्याच्या रोिच्या दििक्रमाप्रमाणे १५-२० नमनिटांत घरातूि िेवायला येण्याकरीता
निरोप येईल म्िणूि ते वाट बघत िोते. तेवढ्ात अंर्णातूि ताई! नभक्षा वाढा असे
शब्ि कािावर आले! आवाि ओळखीचा वाटला म्िणूि ते बािेर आले बघतात तर
मिाराि िातात झोळी घेऊि ऊभे िोते.
अिो मिाराि! असे काय ते? सरळ आत यायचे िां! असे म्िणूि सरपंचांिी
मिारािांिा िाताला र्रूि आत मध्ये आणले. आनण त्यांिा िबरिस्तीिे खुचीत
बसायला लावले. त्यािंतर आतमर्ूि सुमिला बोलावले आनण नतला सांनर्तले
काकूं िा बािेर पाठवं.
काकू बािेर आल्यावर िंबीरराव त्यांिा म्िणाले, अिो ाकलत कां! मिाराि
बािेरूिच भीक्षा मार्त िोते. त्यांिा मी िबरिस्तीिे आतमध्ये आणूि खुचीवर
बसवले आिे.
त्यावर काकूं िी मिारािांिा सांनर्तले, मिाराि! आता आपण आमच्या
बरोबरच िेवायला बसा.
िािी ताई! मी चार घरं मार्ूि आलेलो आिे. आपले पांचवे घर आिे. तेव्िा
मला आपण भीक्षाच वाढा. मिारािांिी सांनर्तले.
मिाराि! मर् असं करा! ते अन्न घेऊि आमच्या बरोबरच िेवायला बसा.
चालेल िां? िंबीररावांिी नवचारले.

॥

॥

मी तुमचा आग्रि आिे म्िणूि तुमच्या पंक्तीला िेवेि. पण मला आग्रि
करायचा िािी. ताई! िे काय असेल ते एकिाच थोडेसे वाढा. मर् मी माझ्या
रोिच्या प्रथेप्रमाणे कावळयांचा आनण र्ाईचा भार् काढू ि आपल्या पंक्तीला बसेि.
मिारािांिी सरपंचांच्या आग्रिाला माि तुकवली.
यथावकाश सरपंचांचे आनण मिारािांचे िेवण झाल्यावर ते िोघेिण
ओसरीवर बोलत बसले. मिाराि म्िणाले, सरपंच! आपले काल िेवळात बोलणे
झाल्याप्रमाणे आिपासूि मी सोमिाई मंदिरात माझा मुक्काम िलवतोय.
कर्ी िाणार आिांत? सरपंचांिी नवचारले.
आता लर्ेचचं, इथूि मारुती मंदिरातूि झोळी उचलली की चाललो.
मिारािांिी सांनर्तले.
मिाराि, थोडे उिं उतरले की आपण िोघेिी िाऊया! मी पणं आपल्या सोबत
येतो. कारण बरे च दिवसात मीिी नतकडे र्ेलो िािी. सरपंच म्िणाले.
सरपंच मला आपल्याकडू ि एक िोि वस्तु िेवीच्या डोंर्रावर िेण्यासाठी
पानििे आिेत. मिारािांिी नविंती के ली.
अिो घर आपलेच आिे, काय पानििे ते य या! सरपंचांिी लर्ेचच अिुमती
दिली. त्यापेक्षा असे करुया मी आपल्या बरोबर येतोच आिे. तेव्िा नतथली
पररनस्थती पिातो आनण आवश्यक असणारया वस्तु आमच्या र्ड्ाबरोबर पाठवतो.
र्णेश आिचं र्ुिराथला िाण्या साठी पांडुरंर् बरोबर मुंबईला र्ेला मािीत आिे
िां तुम्िाला? सरपंचांिी नवचारले.
िो! मला सांर्ूिच र्ेला तो! िंबीरराव मला अिुि एका नवर्षयावर आपल्या
बरोबर बोलायचे आिे. मिाराि म्िणाले.

॥
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बोला िां! नि:संकोचपणािे बोला. िंबीररावांिी परवािर्ी दिली.
काल आपले वृक्ष मंदिर या नवर्षयावर बोलणे चालले िोते, तेव्िा सवग चचाग
पैशाच्या नवर्षयावर अडकत िोती. त्यावर माझ्याकडे एक उपाय आिे. बघा
आपल्याला पटतोय कां? मिारािांिी प्रश्न के ला.
सांर्ा िा! आपल्याकडे काय उपाय आिे? या र्ोष्टीवर रात्रभर नवचार
करतोय परं तु कािी मार्ग दिसत िािी. सरपंच निराशेिे बोलले.
सरपंच, अिो निराश िका िोऊ! अिो इच्छा आिे नतथे मार्ग आिे. आता मी
काय सांर्तो ती र्ोष्ट तुम्िाला माय य असेल तर िा प्रश्न सुटलाय असे समिा.
तुम्िाला माझा पूवग इनतिास मानित आिेच. मी बँकेत िवळपास २२ वर्षे
िोकरी करत िोतो. त्यातली शेवटची चार वर्षे मी मॅिेिर िोतो. त्यामुळे मला
माझ्या बँकेतूि र्फंड, ग्रॅज्युएटी नमळू ि चांर्ली रक्कम नमळालेली आिे. त्याचप्रमाणे
सरकारकडू ि िैसर्वर्क आपत्तीत िर्ावलेल्यांचा िवळचा िातेवाईक म्िणूििी मला
खूप मोठी रक्कम नमळालेली आिे. त्या सर्ळया रक्कमेतील मी अद्याप एकिी पैसा
खचग के लेला िािी. सर्ळी रक्कम बँकेत पडू ि आिे. त्यापैकी एक पैसािी माझ्या
वैयनक्तक खचागकरीता वापरायचा िािी असा माझा निश्चय आिे. त्या रक्कमेतूि
माझ्या िर्ावलेल्या र्ाववाल्यांचे आनण माझ्या िवळच्या िातलर्ांचे एक चांर्ले
स्मारक व्िावे अशी माझी इच्छा आिे.
सज्जिर्ड सोडल्यािंतर आपल्या र्ावामध्ये मी चार दिवस राहुि पुढे िाणार
िोतो. परं तु या र्ावािे मला माझ्या िकळत एक प्रकारची ओढ लावली आिे.
दकतीिी झाले तरी मी कािी संय यासी िािी. त्यामुळे मला या र्ावाचा, या
र्ावातील लोकांचा लोभ िडला आिे. त्यामुळे मी माझ्या िकळत आपल्या वृक्ष
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मंदिर प्रकल्पामध्ये मिािे अडकलो आिे. तेव्िा माझी आपणाला नविंती आिे की,
आपण या वृक्ष मंदिर प्रकल्पाकरीता लार्णारी रक्कम मर् ती दकतीिी असो
माझ्याकडू ि नस्वकारावी.
त्यात माझ्या कािी अटी आिेत. त्या म्िणिे १) िा प्रकल्प सरकारी
कायद्याप्रमाणे नवश्वस्त संस्था म्िणूि रिीस्टर करूि घ्यावा. २) र्ोचविराव िोशी
यांच्याबरोबर ररतसर करार करूि िार्ा वृक्ष मंदिर म्िणूि नवकनसत करायला त्या
संस्थेच्या ताब्यात घ्यावी. ३) त्या नवश्वस्त संस्थेत र्ोचविरावांचा ककवा त्यांच्या
वारसाची अध्यक्ष म्िणूि कायम स्वरुपी निवड करावी. ४) नवश्वस्त म्िणूि आपण
स्वत: त्यात सानमल िोऊि प्रकल्पाच्या कामावर िेखरे ख करावी. ५) या प्रकल्पाचा
उद्देश िेवीच्या भक्तांचे आनण पयागवरणाचे रक्षण करूि िेवीचे वैभव वाढनवणे िा
असावा. ६) या प्रकल्पातूि स्थानिक बेकारांिा सय मािािे रोिर्ार नमळावा
िािेखील त्यातील मुख्य िेतू असावा. असे म्िणूि मिारािांिी आपले प्रदिघग भार्षण
थांबनवले.
मिाराि आपल्या सवग अटी आनण म्िणणे मला स्वत:ला माय य आिे. कारण
आपण िे कािी सांनर्तलेत ते ररतसरच आिे. आपला त्यातील उद्देश स्वार्त
करण्यासारखाच आिे. त्यात र्फक्त मी एक िुरुस्ती सुचनवतो, ती म्िणिे आपणिी
त्या संस्थेत एक नवश्वस्त म्िणूि सानमल व्िावे. िुसरी र्ोष्ट म्िणिे या एवढ्ा
मोठ्या नवर्षयाचा निणगय मी एकटा घेऊ शकत िािी. तेव्िा या बाबतीत मी
र्ावातल्या प्रमुख व्यचक्तशी बोलेि आनण मर्च अंनतम निणगय आपल्याला सांर्ेि.
सरपंचांिी िबाबिारीिे उत्तर दिले.
सरपंच, आपण मला नवश्वस्त म्िणूि सानमल व्िा िे सांनर्तल्याबद्दल मी
खरोखरच आपला आभारी आिे. परं तु रार् मािु िका! मला आता कोणत्यािी
र्ोष्टीत र्ुंतूि रिायचे िािी. आपल्याला मानित आिेच मी र्फार मोठा आघात सिि

॥

॥

के ला आिे त्यामुळे मला आता कशाचीच बांनर्लकी नस्वकारायची िािी. तेव्िा
आपण कोणाशी नवचार नवनिमय करायचाय तो करा आनण माझी अथग सिाय्य
करण्याची नविंती माय य करा. शक्यतो माझे िांव पुढे िािी येईल असे बघा. आपला
निणगय झाला की मी माझी रक्कम इथल्या स्टेट बँकेत आणायची व्यवस्था करे ि.
िो मी आि रात्रीच या नवर्षयावर र्ोचविरावांच्या घरी मित्वाच्या लोकांची
बैठक घेतो आनण शक्यतो उद्याच आपल्याला निणगय कळवतो. माझ्या अंिािािे
सर्ळयांिा िा प्रस्ताव माय य व्िायला कािी िरकत दिसत िािी. तुमच्या
िावााविी एक सामानिक संस्था आर्वथक सिाय्य करणार आिे असे सांर्तो.
िािीतर मर् तुम्िाला नवश्वस्त म्िणूि घेतल्यानशवाय आमची लोक ाकणार िािीत.
मर् तुम्िाला चालेल िां? सरपंचांिी नवचारले.
िो! िो! चालेल! चालेल! मला माझे िांव कोठे िी यायला िकोच आिे. आनण
एक लक्षांत घ्या, रक्कम दकनतिी लार्ली तरी त्याची चचता िको! मिारािांिी
सांनर्तले.
सरपंचसािेब, मी आता निघु कां? बराच वेळ झाला आपण बोलत आिोत.
आपल्या म्िणण्याप्रमाणे आता उय ििी कमी झालेले आिे. मिारािांिी नवचारले.
िो चालेल! मी िी घरात सांर्ूि येतोच, आपण व्िा पुढे! आपल्या पाठोपाठ
मी मारुती मंदिरात येतो.
***********
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१४

र्ोवेले येनथल स्टेट बँकेची शाखा र्ावाच्या मध्यवती भार्ात िोती.
बँकेच्या बािुलाच पोस्ट ऑर्फीस आनण चसर्ुिर्
ु ग निल्िा मध्यवती सिकारी बँकेची
शाखा िोती. स्टेट बँकेची िी शाखा व्िीलेि ब्रँच म्िणूि चालू के लेली िोती. त्यामुळे
तेथे स्टार्फ मोिकाच िोता. शाखा व्यवस्थापक म्िणूि आचायग मॅडम काम करीत
िोत्या. तर कॅ नशयर म्िणूि र्ोवेल्यातलेच सुिास र्ोवेलेकर आनण सावंतवाडी
येनथल प्रमोि र्ायकवाड क्लाकग म्िणूि काम करीत िोते. तर नशपाई म्िणूि
ििुमािवाडी येनथल िेमंतचा चुलतभाऊ समीर र्ुमाळ काम करीत िोता.
िुपारचे १२ वािले िोते. चैत्र मनििा असल्यािे िवेत खूपच उकाडा
िाणवत िोता. आचायग मॅडम आपल्या के बीिमध्ये बसूि िैिंदिि काम बघत िोत्या.
बँकेच्या काऊंटरला एक माणूस पैसे काढायला आला िोता. समीर त्याला पैसे
काढायचा र्फॉमग भरूि िेत िोता. तेवढ्ात त्याला मिाराि बँकेत येतािा दिसले.
त्यािे त्यांचे स्वार्त करीत नवचारले, काय मिाराि इकडे कु ठे ? एवढ्ा उय िाचे
काय काम काढलेत? मला सांनर्तले असते तर मी के ले असते.
कािी नवशेर्ष िािी! िरा आचायग मॅडमिा भेटायचे िोते. त्या आिेत
कां? मिारािांिी नवचारले.
िो आिेत िां! नतकडे के बीिमध्ये आिेत, चला मी आपली ओळख करूि िेतो!
असे म्िणूि समीर त्यांिा घेऊि आचायग मॅडमच्या के बीिमध्ये र्ेला आनण
मिारािांची मॅडमिा ओळख करूि िेऊ लार्ला. तेव्िा त्या त्याला म्िणाल्या अरे
समीर मी ओळखते यांिा! परवा तुमच्याच र्ावातल्या शाळे तील कायगक्रमाला आले
िोते तेव्िा त्यांची ओळख झाली आिे.
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मर् त्यांिी मिारािांचे स्वार्त करूि त्या म्िणाल्या या मिाराि! आमच्या
बँकेत आपले स्वार्त आिे! प्लीि बसा िां! काय काम काढलेत?
समीर के बीिमर्ूि बािेर िाताच मिाराि बोलले, मॅडम! िे मिाराि वर्ैरे
राहूिे आता मी माझी ऑदर्फनशअल ओळख करूि िेतो. माझे िांव मंर्ेश सोमिाथ
आंबेकर असे आिे. िे माझे पासबुक मला माझे खाते इथे राय स्र्फर करूि घ्यायचे
आिे. असे म्िणूि त्यांिी आपले पासबुक झोळीतूि काढले आनण त्यांच्या ताब्यात
दिले.
थांबा! थांबा! िे िांव मी कु ठे तरी ाकले आिे, आनण ते माझ्या चांर्ले लक्षांत
आिे! कु ठे बरे ? िां आत्ता आठवले म्िणिे आपण आपल्या खेड ब्रँचचे मॅिेिर आंबेकर
सािेब. अिो माझ्या िोकरीच्या अर्िी सुरवातीला मी आपल्या िाताखाली काम
के लेले आिे. तुम्िी तेव्िा किानचत अकाउं टंट असाल. आपल्यावर कोसळलेल्या
आपत्तीबगुगुलिी मी खूप ाकले आिे. बापSSरे ! आपण मला अशाप्रकारे भेटाल िे
माझ्या स्वप्नातिेखील आले िव्िते. परवा ििुमािवाडीला मी आपणाला खरं च
ओळखले िािी. बरं पणं आता आपण काय घेणार? चिा, कॉर्फी का कािी थंड?
िाSिी िाSिी! खरं च कािी िको! मिाराि म्िणाले.
ते कािी िािी, आपल्याला कािीतरी घ्यावेच लार्ेल! नशवाय माझ्या बरोबर
आता िेवायलािी थांबायच आिे! िवेत उष्मा खूप आिे मी थंडच मार्वते! मी
सनमरला बोलावते.
मॅडम एक एक नमनिट! थंड कािी मार्वु िका र्फारतर चलबु सरबत मार्वा!
आनण आणखी एक, कृ पा करूि माझी िी आंबेकर सािेब िावाची ओळख शक्यतो

॥

॥

र्ुप्त ठे वा. मला नचकटलेला मिाराि िा बुरखा तसाच राहु िे! तुमच्या स्टार्फ
मर्ल्या लोकांिािी सांर्ा प्लीि. मिारािांिी त्यांिा नविवणी के ली.
िो रठक आिे! पण तुम्िाला माझ्या बरोबर िेवायला थांबावे लार्ेल या
अटीवर मी िे माय य करीि. मॅडमिी बिावले. मर् त्यांिी समीरला चलबू सरबत
आणायला सांनर्तले. बरं आता, तुमचे बँकेचे काम काय आिे ते बघुया असे म्िणूि
त्यांिी खाते राय स्र्फर करण्याची प्रोसेस सुरु के ली.
मला या खात्याला चेकबुकिेखील पानििे आिे. ते इथेच नमळे ल की कु ठू ि
बािेरर्ावाहूि येईल? मिारािांिी नवचारले.
िािी ती पद्धत अिुि इथे सुरु झाली िािी. त्यामुळे तुम्िाला चेकबुक येथेच
नमळे ल. मॅडमिी मानिती दिली.
बरं मॅडम! एक नविंनत आिे! ििुमािवाडीत एक िनवि प्रकल्प सुरु करायची
प्रोसेस सुरु आिे. त्याचा रस्ट स्थापि झाल्यावर त्याचे खाते आपल्याकडे उघडायचे
आिे. तेव्िा त्यांिा प्लीि मित करा. कारण मी त्या रस्टला र्फायिाय स करणार
आिे. िी र्ोष्टिेखील िेवढी र्ुप्त रानिल तेवढे बरे . मिारािांिी नविंती के ली.
अिो आंबेकरसर! ते माझे कामच आिे. तुम्िी नविंती करण्याची कािीच र्रि
िािी. परं तु तुम्िी सांर्ताय म्िणूि ते काम िास्त आपुलकीिे करीि िे माझे वचि
आिे.
अशाप्रकारे खाते राय स्र्फर करूि आनण चेकबुक घेऊि मिाराि िुपारी नति
वािता बँकेतूि बािेर पडले तेव्िा आचायग मॅडम स्वत: त्यांिा निरोप द्यायला
बँकेच्या िारापययंतत आल्या िोत्या ते पाहूि स्टार्फच्या लोकांिा खूपच आश्चयग वाटले.
कारण त्या कडक नशस्तीच्या म्िणूि स्टार्फ मर्ले सर्ळे त्यांिा ओळखत िोते.
************
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सोमिाई मंदिराच्या सभामंडपात िेमंत, र्णेश आनण िेरंब नतघे बसले िोते.
िेवीचा डोंर्र चढू ि आल्यािंतर आलेला थकवा पोखरणीमध्ये पाय र्ुतल्याबरोबर
िूर झाला िोता. िेवीचे िशगि झाल्यावर त्यांिी आिुबािुला बनघतले तो त्यांिा आठ
दिवसात बराच बिल झालेला िाणवला. सवग आवार स्वच्छ के लेले दिसत िोते.
मंदिराच्या छपराच्या आडोशािे अबोली, मोर्रा, तर्र, िास्वंिीची रोपे लावलेली
दिसत िोती. आता िुपारच्या वेळीिेखील ती रोपे टवटवीत दिसत िोती. त्या प्रत्येक
रोपाच्या बुंर्ात एक एक मडके पाण्यािे भरूि ठे वलेले दिसत िोते.
मिारािांिा सोमिाई मंदिरात रिायला आल्याला आता आठ दिवस िोऊि
र्ेले िोते. पनिल्या दिवशी ते सरपंचांबरोबर येथे आले िोते. त्यािंतर त्याच दिवशी
संध्याकाळी आपल्या र्ड्ाबरोबर एक सतरं िी, चािर, िोि बालद्या, नपण्याच्या
पाण्याकररता एक मातीचे मडके एवढ्ा वस्तु पाठवुि दिल्या िोत्या. सध्या येथे
मिाराि एकटेच रिात िोते. रोिचा सकाळचा कायगक्रम आटोपुि ते मंदिराच्या
पररसराची स्वच्छता करीत असत. त्याच बरोबर त्यांिी र्ावातूि र्फुलांची तयार
रोपे मार्ूि आणली िोती. त्या रोपांच्या बुंर्ात ठे वायला मातीची मडकीिी त्यांिी
कु ठू ितरी पैिा के ली िोती. आता त्यांचा उद्योर् डोंर्रावर येण्याच्या मार्ागवर कािी
सावलीच्या िृष्टीिे रोपे लावण्याचा िोता. त्या कररता त्यांिी खड्डे तयार करायला
सुरवात के ली िोती.
िा झालेला सर्ळा बिल िेमंत, र्णेश आनण िेरंब िे नतघे बघत िोते.
तेवढ्ात त्यांिा खालूि मिाराि डोंर्र चढतािा दिसले. म्िणिे येणारया व्यक्तीचे
पांढरे कपडे दिसले. त्यावरूि ते मिारािच असावेत असे अिुमाि त्यांिी काढले
िोते. िेवीच्या मंदिरात येण्याच्या वाटेवरच ते त्यांची वाट बघत उभे रानिले.
मिाराि डोंर्र चढू ि वर येताच त्यांिा िे नतघे दिसले. त्यांिा पिाताच
मिारािांिी त्यांिा नवचारले, आि नतघेच कसे काय? नितू कु ठाय?
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नितू सरपंचकाकांबरोबर शेिारच्या वाडीवर र्ेलाय. सरपंच, शेळके र्ुरुिी
आनण नितू असे नतघेिण आि नतकडे र्ेलेत. आि त्यांची शेवटची बैठक आिे. आता
परवाच अक्षय तृनतया आली आिे आनण त्या दिवशी या इथे आपण सवग िेवी
भक्तांची सभा आयोनित के ली आिे िािी कां? िेमंतिे उत्तर दिले.
चला! मी िातपाय र्ुवुि फ्रेश िोतो, मर् आपण सनवस्तर बोलुया! नतथपययंतत
तुम्िी नतघेिण िेवीच्या सभा मंडपात बसा. मिारािांिी सांनर्तले.
१५-२० नमनिटांत मिाराि िात पाय र्ुवुि आनण तोंडावर पाणी मारूि
फ्रेश झाले. त्यािंतर िेवीला िमस्कार करूि त्या नतघांच्यात येऊि बसले. त्यांिी
र्णेशला नवचारले तू र्ुिराथ मर्ूि कर्ी आलास? आनण तुमच्या िोघांचे
काय? कशा झाल्या वाड्ा वाड्ांमर्ील बैठका?
मी कालच र्ुिराथ मर्ूि आलो. नतकडचे काम बनघतले आनण नतकडे र्ेल्याचे
साथगक झाले असे वाटले. खूप मोठ्या प्रमाणावर नतकडे काम के लेले आिे. त्यांच्या
या कामातील एक समाि सूत्र स्वाध्याय िे आिे. त्यामुळे त्या कामात िसे
रोिमिुरी करणारे आिेत तसेच डॉक्टर, वकील, इं नििीअरिेखील आिेत. वृक्ष
मंदिराकरीता करायचे काम िे त्यांच्या स्वत:च्या परस बार्ेतील काम
असल्याप्रमाणे प्रत्येकिण आपली सेवा नतथे िेतो. र्णेशिे सनवस्तर उत्तर दिले.
काका, आम्िीिेखील वाड्ा वाड्ांतूि दर्फरलो. लोकांिा िी कल्पिाच िनवि
आिे. परं तु िेवीचे काम आिे म्िणूि ते श्रद्धेिे ाकू ि घेत िोते. वृक्ष मंदिर म्िणिे
िेमके काय िे त्यांिा उद्याच्या नमटींर् मध्ये समिल्यािंतर प्रत्यक्ष दकती लोक
सिभार्ी िोतील ते समिेलच. परं तु सध्यातरी लोकांचा उत्साि प्रचंड आिे. िेरंबिे
आपला ररपोटग दिला.

॥

॥

आि संध्याकाळी शेळके र्ुरुिी, सरपंचकाका, दििकरिािा आनण र्णेशचे
बाबा आपल्याला भेटायला िेवीच्या मंदिरात येणार आिेत. िेमंतिे सांनर्तले.
*************
सोमिाई

मंदिराच्या

सभामंडपात

घातलेल्या

सतरं िीवर

शेळके

र्ुरुिी, सरपंचकाका, दििकरिािा, र्णेशचे बाबा आनण मिाराि बसले िोते. वृक्ष
मंदिर संकल्पिेच्या प्रारुपाला अंनतम स्वरुप िेण्यासाठी आि िी बैठक िोती.
बैठकीमध्ये िेमंत, र्णेश, नितू आनण िेरंब िेिख
े ील सानमल िोणार आिेत. ते
मर्ाशी र्ावात र्ेले िोते. ते आता परत येणार िोते. या रठकाणी उपनस्थत असणारे
सवगिण त्यांचीच वाट बघत बसले िोते.
शेळके र्ुरुिी, सरपंच आपण वाड्ा वाड्ांमर्ूि दर्फरलात त्या लोकांचा
प्रनतसाि कसा काय आिे? कोणी या प्रकल्पात सानमल िोण्यास उत्सुक आिेत
कां? र्ोचविराव िोशींिी नवचारले.
लोकांचा प्रनतसाि खूपच चांर्ला आिे. उद्याच्या नमटींर्ला दकती लोक
उपनस्थत िोतात त्यावरूि िेमका अंिाि येईल. शेळके र्ुरुिी म्िणाले.
बरं या प्रकल्पाच्या खचागकरीता लार्णारया निर्ीची काय तरतुि झाली
आिे? कारण या सर्ळया कल्पिा पैशानशवाय व्यथग आिेत. दििकर िािांिी
नवचारले.
त्या सर्ळया बाबीच आता आपण र्फायिल करणार आिोत. आपल्याला एक
रकमी निर्ी पुरवण्यासाठी एक संस्था तयार आिे. र्फक्त ते कोणा व्यक्तीला पैसा
िेणार िािीत. आपण िर सोमिाई िेवीच्या िांवे एक नवश्वस्थ संस्था स्थापि के ली
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तर ती संस्था कािी अटींवर आपल्याला आवश्यक असेल तेवढा निर्ी पुरवायला
तयार आिे. र्फक्त त्यांिा आपले िांव र्ुप्त ठे वायचे आिे. सरपंचांिी सांनर्तले.
तेवढ्ात आपल्या चौघा नमत्रांचे आर्मि झाले आनण तेिी बैठकीत सानमल
झाले. िेरंबिे नवचारले काय नवर्षय चालला आिे?
त्यावर दििकरिािांिी सांनर्तले की, आपली आर्वथक नववंचिा िूर झाली
आिे. िंबीररावांिी आपल्या प्रकल्पाला निर्ी िेण्यासाठी एक र्मागिाय संस्था
शोर्ूि काढली आिे. परं तु त्या कररता आपल्याला सोमिाईच्या िावािे एक
नवश्वस्त संस्था स्थापि करावी लार्ेल. त्यांच्या कािी अटीिेखील आिेत.
पण त्यांच्या अटी काय आिेत? िेरंबिे नवचारले.
िा बघा त्यांच्या अटींचा तपनशल. असे म्िणूि सरपंचांिी आपल्या िातातील
कार्ि वाचूि िाखवला. त्या अटी अशा आिेत १) िा प्रकल्प सरकारी कायद्याप्रमाणे
नवश्वस्त संस्था म्िणूि रिीस्टर करूि घ्यावा. २) र्ोचविराव िोशी यांच्याबरोबर
ररतसर करार करूि िार्ा वृक्ष मंदिर म्िणूि नवकनसत करायला त्या संस्थेच्या
ताब्यात घ्यावी. ३) त्या नवश्वस्त संस्थेत र्ोचविरावांचा ककवा त्यांच्या वारसाची
अध्यक्ष म्िणूि कायम स्वरुपी निवड करावी. ४) नवश्वस्त म्िणूि िंबीररावांिी स्वत:
त्यात सानमल िोऊि प्रकल्पाच्या कामावर िेखरे ख करावी. ५) या प्रकल्पाचा उद्देश
िेवीच्या भक्तांचे आनण पयागवरणाचे रक्षण करूि िेवीचे वैभव वाढनवणे िा असावा.
६) या प्रकल्पातूि स्थानिक बेकारांिा सय मािािे रोिर्ार नमळावा िािेखील
त्यातील मुख्य िेतू असावा.
मर् त्यांचे बरोबरच आिे. लाखो रुपये द्यायचे म्िणिे तो पैसा सत्कारणीच
खचग िोतोय याची कोणीिी खात्री करूि घेणारच. तेव्िा त्यांच्या सवग अटी माय य
करायला कािीच िरकत िािी. शेळके र्ुरुिींिी आपले परखड मत व्यक्त के ले.
त्याला सवायंतिी अिुमोिि दिले.
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मर् आता घोडं अडलय कु ठे ?आपल्या या संस्थेला मी िांव सुचवु कां? “श्री
सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थाि” िे िांव कसे वाटते. र्णेशिे नवचारले.
खूपच छाि! माझे या िावाला पूणग अिुमोिि आिे. सरपंचांिी आपला
पाठींबा दिला.
आमचीिी या िांवाला संमती आिे. सर्ळयांिी कोरसमध्ये सांनर्तले.
चला संस्थेचे िाव तर पक्के झाले. आता या श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािचे
अध्यक्ष कोणाला करायचे? दििकररावांिी नवचारले.
या सवग िार्ेचे वनिवाटिार आपले र्ोचविराव िोशी आिेत. त्यांिा
वंशपरं परार्त िी वनिवाटिारी नमळालेली आिे तेव्िा या संस्थािचे अध्यक्षिी
र्ोचविराव िोशीच व्िायला िवेत ते सुद्धा वंशपरं परे िे असे माझे स्पष्ट मत आिे.
सरपंचािी सांनर्तले.
बरोबर आिे आनण ते कायिेनशरिी िोईल. आपल्या अथगसिाय्य करणाऱ्या
संस्थेची तीच इच्छा आिे. दििकरारावांिी आपले कायिेनशर मत दिले.
िे बघा! माझा तसा कािी आग्रि िािी! कोणत्यािी निनमत्तािे सोमिाईचे
वैभव वाढावे. या िनमिीतूि नतच्या भक्तांचेिी कल्याण व्िावे िीच माझी इच्छा
आिे. त्या ताम्रपटातील अटीचे कोणत्यािी कारणािे उल्लंघि िोणार िािी िे
बनघतले की झाले. मर् अध्यक्ष कोनणिी झाला तरी कािी र्फरक पडत िािी.
र्ोचविरावांिी आपले स्पष्ट मत सांनर्तले.
िािी िािी र्ोचविराव आपणच या संस्थािचे अध्यक्ष व्िायला पानििे. तुम्िी
िोणार िसाल तर मर्ं र्णेशला करावे लार्ेल. शेळके र्ुरुिी म्िणाले. त्यापेक्षा
तुमचे िातपाय चालतायत तोवर तुम्िी अध्यक्ष व्िा असा माझा आग्रि आिे. तरुण
मुलांिा िरा अिुभव आला की आपल्याला िे सवग त्यांच्याकडेच सोपवायचे आिे.
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तर आता संस्थािचे अध्यक्ष र्ोचविराव िोतील आनण ते आपले नवश्वस्त मंडळ
निवडतील असे मी सूचवतो. शेळके र्ुरुिींिी सूचिा मांडली आनण त्याला
सरपंचांिी अिुमोिि दिले.
र्ोचविरावांिी अध्यक्षपि नस्वकारताच सवायंतिी त्यांचे टाळया वािवुि स्वार्त
के ले. त्यािंतर र्ोचविरावांिी उपाध्यक्ष म्िणूि िंबीरराव, कायगवाि म्िणूि शेळके
र्ुरुिी आनण नवश्वस्त म्िणूि दििकरराव, िेरंब, खेडीचे सरपंच श्री ित्तात्रेय
सावंत, र्ोवेल्याचे सरपंच श्री िारायण चशिे यांची नियुक्ती के ली.
र्ोचविराव मी आपणाला एक िुरुस्ती सुचवु कां? आपल्या चचेत आतापययंतत
एक शब्ििी ि बोललेल्या मिारािांिा या संस्थाि मध्ये नवश्वस्त म्िणूि घ्यावे अशी
माझी सूचिा आिे. शेळके र्ुरुिींिी एक प्रस्ताव मांडला.
छे! छे! भलतेच काय? कृ पा करूि मला या र्ोष्टीत अडकवु िका! मी
आपल्याला लार्ेल ती मित करीि पण नवश्वस्त वर्ैरे िकोच! मिाराि म्िणाले.
मार्फ करा! खरं च मी िी र्ोष्ट नवसरूि र्ेलो! पण मी आता त्यांचे िाव िानिर
करतो. र्ोचविरावांिी िानिर करूि टाकले.
िािी! िािी! मला िे माय य िािी! असे िर िोणार असेल तर मी आपला
माझा मुक्कामच िलवतो! मी काय र्फदकर आिे! आि या र्ावात तर, उद्या त्या
र्ावात! मिारािांिी निवागनणचा इशारा दिला.
रठक आिे! पण तुम्िी र्ाव वर्ैरे सोडू ि िायची र्ोष्ट करु िका! आता कु ठे िा
प्रकल्पाची िांिी झाली आिे. िा वृक्ष मंदिराचा प्रकल्प अर्गवट सोडू ि िाणार िािी
असे सोमिाईच्या साक्षीिे वचि िेत असाल तरच तुमचे म्िणणे आम्िी माय य करु.
सरपंचािी यावर तोडर्ा काढला.
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बरं िािी िाणार! िा प्रकल्प अर्गवट सोडू ि. माझ्या या बोलण्याला सोमिाई
साक्ष आिे. मिारािांिी आपला शब्ि दिला.
एक मुद्दा रानिला, आपण आता निमागण के लेली संस्था सरकारिरबारी िोंि
करायला िवी. त्याकररता वकीलांिा भेटूि कायिेनशर कार्िपत्रे तयार करायला
िनवत. ती कोण करणार? िंबीररावांिी नवचारले.
ती िबाबिारी मी घेतो! नितूि ती िबाबिारी स्वत:हूि अंर्ावर घेतली.
त्याच बरोबर या संस्थेचे आर्वथक व्यविार करण्याकररता स्टेट बँकेत
खातेिेखील उघडायला िवे. त्याकरीता आिच्या बैठकीचा पद्धतनशर ठराव करूि
तो बँकेत िेऊि खाते उघडायला िवे. मिारािांिी सुचवले. िी िबाबिारी िेमंत
पार पाडु शके ल. काय िेमंत माय य आिे काय?
िो चालेल, िे काम मी करीि! िेमतिे िी कामनर्री नस्वकारली.
बरं आता मला सांर्ा दििकरिािा तुमचे र्फॉरे स्टवाले नमत्र पिाणी करायला
आले िोते त्यांिी कािी अिवाल दिला आिे कां? दकती खचग येईल असा त्यांचा
अंिाि आिे? सरपंचांिी नवचारले.
िो दिला आिे त्यांिी अिवाल. त्यात त्यांिी अर्िी तपनशलवार योििा दिली
आिे. त्याच्या म्िणण्यािुसार आपल्याला प्रथम ज्या रठकाणी आििी ओलावा आिे
त्या रठकाणी नवनस्तणग पाझर तलाव खोिायला पानििे म्िणिे त्यातूि निघणारया
िर्ड मानततूि लेव्िचलर् आनण संपूणग डोंर्राला र्डर्ा ककवा कुं पण घालता येईल.
या नशवाय त्यांिी सोलर प्लँट आनण पविचक्की बसवण्याचेिी सूचनवले आिे. म्िणिे
सर्ळीकडे पाणी दर्फरवण्याकररता वेर्ळी वीि घ्यायला िको. पाझर तलावात
साठलेले पाणी पवि चक्कीच्या सिाय्यािे पाईपलाईि टाकू ि डोंर्राच्या माथ्यावर
पाण्याची मोठ्ठी टाकी बांर्ूि त्यात साठवायचे िंतर सर्ळया डोंर्रावर दर्फरवायचे
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अशी त्यांची योििा आिे. त्यांिी ढोबळमािािे, सार्ारण आठ ते ििा लाख
लार्तील असे सांनर्तले आिे. यानशवाय कु ठली झाडे कु ठे लावानवत िेिख
े ील त्यांिी
तपनशलवार सांनर्तले आिे.
माझ्या मते दििकरिािांच्या या नमत्राला आपण सल्लार्ार म्िणूि या
योििेत सानमल करूि घ्यायला पानििे. त्यांिा माय य असेल तर एक नवश्वस्त
म्िणूििेखील घेता येईल. त्यांच्या सल्याकरीता त्यांिा योग्य मािर्ििेखील द्यायला
िवे. मिारािांिी सूचवले.
आपला

सल्ला

बरोबरच

आिे.

त्याच

बरोबर

आपल्याकडे

िेरंब, र्णेश, नितू, िेमंत यांच्या सारखे या क्षेत्रातले नशक्षण घेतलेले तरुण आिेत
त्यांिािेखील आपण योग्य मािर्ि िेऊि यात पूणगवेळ सानमल करूि घ्यायला
पानििे. नशवाय सोमिाईच्या भक्तांिी िरी सेवा म्िणूि काम के ले तरी त्यांच्या
श्रमाचा मोबिला त्यांिा प्रसािाच्या स्वरुपात कािीतरी द्यायला पानििे. त्या
कररता मापिंडिी ठरवायला पानििे. सरपंचांिी चचेला िरा वास्तवात आणले.
त्याकररता मंदिराच्या बािुला एक शेड बांर्ूि त्या मध्ये या संस्थािचे
कायागलय तयार के ले पानििे. त्याच बरोबर कु िळी, र्फावडी, घमेली, या सारखी
ित्यारे मोठ्या प्रमाणावर खरे िी करायला पानििेत. या सवग कामाकरीता पूणगवेळ
व्यवस्थापक िेमला पािीिे. या सर्ळया र्ोष्टींचा अनर्कार आपण सरपंचांिा िेऊ.
ते योग्य माणसे शोर्ूि त्यांच्याकडू ि कामे करूि घेतील. र्ोचविरावांिी अध्यक्षांच्या
भूनमके तूि सांनर्तले. सरपंचांिी ते नविाअट माय यिी के ले.
आता आपली सर्ळी तपनशलवार चचाग झाली आिे. तेव्िा आता उद्याच्या
सभेनवर्षयीिेखील ठरवुयात. शेळके र्ुरुिींिी तातडीच्या नवर्षयाला िात घातला.
उद्याच्या सभेमध्ये मुख्य वक्ता र्णेश असेल. तो सवग योििा तपनशलवार
समिाऊि सांर्ेल. सभेची सुरवात सरपंच करतील. त्यािंतर मिाराि बोलतील.
सभेचा शेवट शेळके र्ुरुिी करतील. र्ोचविरावांिी सांनर्तले.

॥

॥

एवढी सर्ळी लोक भर उय िाची डोंर्रावर येणार त्यांिा आपण कानितरी
अल्पोपिार िेणे आवश्यक आिे असे मला वाटते. मिाराि बोलले.
बरोबर आिे! पण काय िेता येईल? सार्ारण िोि अनडचशे माणसे येतील!
त्यांिा प्रसाि म्िणूि नशरा िेता येईल! िेवीचा नवश्वस्त म्िणूि मी वस्तू पुरनवि पण
बिवणार कोण? र्ोचविरावांिी नवचारले.
त्याची चचता िको! मी डोंर्रावर भांडी आणूि नशरा आनण कोकम सरबत
बिवायची व्यवस्था र्ावातल्या मनिला मंडळामार्फगत करतो! सरपंचांिी सांनर्तले.
मी सवग वस्तु पाठनवण्याची व्यवस्था करतो. र्ोचविराव म्िणाले.
आता आपली आिची बैठक बरखास्त करण्यापूवी आि आपण काय काय
ठरवले ते बघुया! दििकररावांिी आिच्या कामकािाचा आढावा घ्यायला सूचवले.
बघा मी तपनशलवार सांर्तो. १) आपण श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थाि या
संस्थेची स्थापिा के ली. २) त्याचे अध्यक्ष आनण नवश्वस्त मंडळ निवडले. ३) िी
संस्था सरकारी िप्तरांत िोंिवुि घ्यायचे ठरनवले. ४) या संस्थेच्या िावांिे स्टेट
बँकेत खाते उघडण्याचे ठरनवले. ५) संस्थे मार्फगत पनिले काम पाझर तलाव बांर्णे
आनण िनमिीची लेव्िल करणे िे ठरवले. ६) संस्थे कररता सोमिाई मंदिराच्या
बािुला कायागलय बांर्ण्याचे ठरनवले. ७) संस्थेकररता एक मॅिेिर आनण िैिंदिि
कामकाि चालनवण्याकररता योग्य व्यक्तींची योग्य मािर्िावर िेमणूक करण्याचा
अनर्कार िंनबररावांिा दिला. ८) उद्याच्या बैठकीचा कायगक्रम ठरनवला आनण
बैठकीिंतर उपनस्थत लोकांिा प्रसाि िेण्याचे ठरनवले. ९) संस्थेचे िैिंदिि कामावर
िेखरे ख ठे वण्याची िबाबिारी िंबीररावांिी नस्वकारली आिे. नितूिे बरोबर
आणलेल्या वनित िे सवग नलहूि घेतले िोते ते वाचूि िाखवले.
शाबास नितू योग्य काम के ले आिेस! मिारािांिी त्याला प्रोत्सािि दिले.

॥

॥

अशा त-िेिे आिची बैठक संपन्न झाली आिे असे मी िानिर करतो.
र्ोचविरावांिी अध्यक्ष म्िणूि िानिर के ले.
आता आरतीची वेळ झालीच आिे तर सर्ळे िण िेवीची आरती करूि
आपापल्या घरी िाऊ. िंबीररावांिी सुचनवले. त्यािंतर त्या सवायंतिी िेवीची आरती
के ली आनण मर् ते सर्ळे आपापल्या घरी र्ेले. एकटे मिाराि िेवीिवळ रानिले.
तेिख
े ील आपल्या िैिंदिि सायंप्राथगिेला लार्ले.
****************

॥

॥

१५
आि अक्षय तृतीया! सकाळपासूिच सोमिाई मंदिराच्या पररसरामध्ये र्ावपळ
दिसत िोती. रोिची सकाळची उपासिा पूणग झाल्यावर मिारािांिी मंदिराच्या
प्रांर्णाच्या कडेला परं तु मंदिराच्या अर्िी िनिक िनमिीत आठ खड्डे खणले िोते.
त्यांिा मित करायला िेमंत आनण र्णेश आला िोता. त्यांचे खड्डे खणूि िोईपययंतत
सरपंचािी पाठनवलेली माणसे प्रसाि बिनवण्याकररता लार्णारे सानित्य घेऊि
आले िोते. त्यांिी मंदिराच्या मार्च्या बािुला आडोसा तयार करूि चुली मांडूि
ठे वल्या िोत्या. त्या लोकांिीच येतािा नपण्याचे पाणी साठवण्याकररता िोि मोठे
मातीचे रांिण आणले िोते. त्यांिी ते रांिण स्वच्छ करूि त्यात पाणी भरूि ठे वले
िोते. िेरंब आनण नितूिे मंदिराच्या सभामंडपाच्या प्रांर्णाच्या बािुला लार्ूि
असणारया भार्ात मोठी सतरं िी अंथरूि तो भार् स्टेिसारखा तयार के ला िोता.
आता नति वािले िोते. सोमिाई मंदिराच्या प्रांर्णात आतापययंतत बरीच
लोकं िमा झाली िोती. मंदिराच्या सभामंडपाच्या बािुला तयार के लेल्या स्टेिवर
िंबीरराव, खेडीचे सरपंच श्री ित्तात्रेय सावंत, र्ोवेल्याचे सरपंच श्री िारायण चशिे,
शेळके

र्ुरुिी,

र्ोचविराव

िोशी,

दििकरराव,

मिाराि

यांच्यानशवाय

ििुमािवाडी, खेडी आनण र्ोवेले ग्रामपंचायत सिस्य बसले िोते.
खाली प्रांर्णात एका बािुला मनिला वर्ग तर िुसरया बािुला पुरुर्षवर्ग बसला
िोता. सवग नमळू ि १००-१२५ लोकं उपनस्थत िोती. ििर असलेली सवग लोकं
सोमिाईची निस्सीम भक्त िोती. उपनस्थतांमध्ये मनिलांचे प्रमाण िास्त िोते.
िमलेल्या लोकांिा आिच्या या नवशेर्ष सभेबद्दल खूप औत्सुक्य िोते. कारण र्ेले ८१० दिवस ििुमािवाडीतील लोकांिी सर्ळया वाड्ांवर िाऊि सोमिाई भक्तांची
भेट घेऊि वातावरण निर्वमती के ली िोती. वृक्ष मंदिर संकल्पिे बाबत सूतोवाच के ले
िोते. त्यांच्या सोमिाईवरील श्रद्धेला आवािि के ले िोते.

॥

॥

सभेला पुरेशी उपनस्थती झाली आिे. आता आणखी कोणी येण्याची शक्यता
िािी याचा अंिाि आल्यावर सरपंच िंबीरराव बोलायला उभे रानिले. राम राम
मंडळी! येथे उपनस्थत असलेल्या सवग सोमिाई भक्तांचे िार्दिक स्वार्त करतो. मला
मानित आिे आपल्याला सर्ळयांिा आिच्या या सभेबद्दल खूपच उत्सुकता आिे.
कािी दिवसांपूवी आपल्या र्ावात कािी स्वाध्यायी मंडळी आली िोती. ती लोक
आपल्या सवग वाड्ांमध्येिख
े ील आली िोती. िे आपल्याला मानित आिेच.
िो! िो! मानित आिे आम्िाला! उय िाताय िातूि दर्फरत आमच्या वाडीवरिेखील
आले िोते. येतािा स्वत:ची नशिोरीिेखील बरोबर घेऊि आले िोते. अर्िी
िेवमाणंस बघा! सार्ा चिािेखील घेतला िािी त्यांिी! िेवाचे कािी बािी सांर्त
िोते. शेिारच्या उं बरवाडीतल्या पावगतीकाकूं िी आपला अिुभव सांनर्तला. त्या
उं बरवाडीतील मनिला मंडळाचे काम करतात.
िो! िो! तेच स्वाध्यायी! आमच्या र्ावातील मारुती मंदिरात त्यांचा एक
कायगक्रम झाला िोता. त्यांच्याच आग्रिावरूि आम्िी र्ावातील कािी माणसं
त्यांच्या र्ोवेले येनथल भाव नमलि सोिळयाला र्ेलो िोतो. त्या भावनमलि
सोिळयामध्ये र्ुिराथमर्ील डॉ. िविीत शिा यांिी त्यांच्या र्ावाला चालू
असलेल्या वृक्ष मंदिराच्या प्रयोर्ाबाबत सांनर्तले. ते ाकू ि आम्िी खूप प्रभानवत
झालो. तो प्रकल्प आपल्याकडे राबवता येईल काय या िृष्टीिे आम्िी नवचार सुरु
के ला. त्याच संिभागत आपल्या र्ोचविरावांचा मुलर्ा र्णेश तो वृक्ष मंदिराचा प्रयोर्
पिायला थेट र्ुिराथ मध्ये िाऊि आला. त्यािे सामानिक विीकरण या
नवर्षयामध्ये डीग्री घेतली आिे. त्याचप्रमाणे त्याचा नमत्र िेरंब यािेिख
े ील
शेतीशास्त्रा मध्ये डीग्री घेतली आिे. या िोघांिीिी या प्रकल्पाबाबत साकल्यािे
नवचार करूि िा प्रकल्प आपल्याकडे राबवता येईल याची खात्री दिली.

॥

॥

आपल्या दििकररावांचे एक नमत्र र्फॉरे स्टर आिेत त्यांिी आपण आता िमलो
आिोत िा िेवीचा डोंर्र या प्रकल्पाकरीता योग्य िार्ा आिे िे सांनर्तले . माझ्या
बालपणी िो डोर्ंर निरवार्ार िोता. त्यातील झाडीमध्ये निरनिराळे प्राणी पक्षी
रिात िोते. परं तु मध्यंतरीच्या काळात त्या िेवीच्या डोंर्राला आपणच उघडा
बोडका करूि टाकलेला आिे. त्याचा पररणाम आता आपण भोर्तो आिोतच.
अनियनमत पाऊस आनण पाण्याचा िुष्काळ िा त्याचाच पररणाम आिे. वास्तनवक
िी िेवीच्या डोंर्राची िार्ा आपण समितो तशी सरकारी िार्ा िािी. तर
आपल्या सावंतवाडीच्या रािांिी िेवीच्या िैिंदिि पूिेकररता आनण उत्सवाच्या
खचागकरीता आपल्या र्ोचविरावांच्या पूवगिांच्या िावािे िाि के लेली आिे. आम्िी
नविंती करताच िी सवग िार्ा र्ोचविरावांिी आपल्याला म्िणिेच “श्री सोमिाई
वृक्ष मंदिर संस्थािला” वापरायला दिली आिे.
कालच आम्िी या “श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थाि” या संस्थेची स्थापिा के ली
आिे. त्या संस्थेचे अध्यक्षपि र्ोचविरावांिी नस्वकारले आिे. या संस्थेच्या नवश्वस्त
पिी र्ोचविरावांिी खेडीचे सरपंच श्री ित्तात्रेय सावंत, र्ोवेल्याचे सरपंच श्री
िारायण चशिे, आनण खास मनिला प्रनतनिर्ी म्िणूि उं बरवाडीतील पावगती
काकूं चीिी िेमणूक के ली आिे. आपल्याला आता सोमिाईचे भक्त म्िणूि िेवीच्या
या डोंर्राला पूवीचे वैभव प्राप्त करूि िेण्याचा निर्ागर आिच्या अक्षय तृनतयेच्या
दिवशी करायचा आिे.
आता आपल्याला र्ुिराथ मध्ये िाऊि वृक्ष मंदिर प्रत्यक्ष पाहूि आलेला र्णेश
िोशी वृक्ष मंदिर म्िणिे काय? त्याचे पूिारी आपण कसे व्िायचे? आपल्या सवायंतची
यात काय भूनमका रानिल िे सवग स्पष्ट करूि सांर्ेल. त्याचप्रमाणे आपल्या सवग
शंकांचे निरसििेखील करे ल.
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आता र्णेशिे बोलायला सुरवात के ली. सोमिाईच्या सवग भक्तांचे मी या
िेवीच्या भूमीवर स्वार्त करतो. सवग प्रथम इतके कडक उि असूििी इतक्या मोठ्या
संख्येिे आमच्या आवाििाला प्रनतसाि िेऊि आलात त्यावद्दल र्य यवाि. आताच
सरपंचांिी सांनर्तले त्याप्रमाणे मी आनण सोमिाईचाच भक्त असणारा
ििुमािवाडीचा माझा नमत्र पांडुरंर् वृक्ष मंदिराला भेट द्यायला र्ुिरात मध्ये र्ेलो
िोतो.
नतथे आम्िी एक वेर्ळे च िेऊळ पानिले. त्या िेवळाला िा चभत िोती, िा
छप्पर. नतथे कोणतीिी मूती बसवलेली िव्िती की घंटा लावलेल्या असे नवलक्षण
मंदिर िोते ते.
िेवळात िर मूतीच िसेल तर त्याला िेऊळ कसे म्िणायचे? र्ोवेल्याच्या नवष्णू
कांबळे िी नवचारले.
कसं तेच मी आता सांर्तोय! आपण पोथी पुराणांत वाचले आिे. िरचसि
अवतारात एका नििीव खांबातूि िेव बािे पडला. तो नििीव खांब काय िेव आिे
कां! िेव सर्ळीकडे आिे. तो िर्डांत आिे, सोय यात आिे, रुप्यात आिे. आपण
र्ाईला िेव माितो म्िणिे र्ाईमध्ये िेव आिे! म्िणिेच प्रत्येक वस्तूत िेव आिे!
बरोबर िां? र्णेशिे लोकांिाच प्रश्न नवचारला.
बरोबरच आिे! आम्िी बायका तुळशीची पूिा करतो म्िणिे तुळसिी िेवच
आिे. तुळसाकाकू बोलल्या.
बरोबर आिे काकू तुमचे! र्णेशिे परत आपले बोलणे चालू के ले. आपण वड
पोर्वणमेला वडाची पूिा करतो. शनिवारी चपपळाची पूिा करतो. उं बराला आपण
ित्तस्थाि म्िणूि पूितो. अशा अिेक प्रकारच्या झाडांमध्ये आपण िेव पिातो.
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त्याची भक्ती करतो पूिा करतो. बरोबर आिे िां मंडळी. त्यावर सर्ळयांिी
कोरसमध्ये िोकार दिला.
तर त्या वृक्ष मंदिरात मी िेमके िेच पानिले. आपल्या िेवीच्या या डोंर्रा
सारखाच डोंर्र नतथे आिे. त्या सवग िार्ेवर आनखव रे खीव पद्धतीिे वृक्षाची
लार्वड के लेली आिे. एक एक स्वाध्यायीिी एक एक झाड पूिेकररता नस्वकारले
आिे. त्या रम्य पररसरांत सवगत्र एक वेर्ळे च पानवत्र्य भरलेले आिे. मोर, िरणे मुक्त
पणािे कोणालािी ि घाबरते नतथे दर्फरत िोती. िेवळाच्या घंटेच्या मर्ुर
िािासारखा तेथे अिेक प्रकारचे पक्ष्यांचे आवाि नतथे ाकू येत िोते. तर
अशाचप्रकारचे वृक्ष मंदिर या आपल्या िेवीच्या डोंर्रावर निमागण करायचा आम्िी
संकल्प के ला आिे. त्याला आपल्या सवायंतची साथ िवी आिे. आपण आम्िाला आपली
साथ िेणार िां? र्णेशिे सवायंतिा साि घालत नवचारले.
िोSSSS! आम्िी िक्की साथ िेऊ! पण त्या पूवी आमच्या कािी शंका आिेत.
खेडीचे सरपंच श्री ित्तात्रेय सावंत बोलले.
काका, आपल्या कोणत्यािी शंकेचे आम्िी निरसि करायचा प्रयत्न करु! नवचारा
आपली काय शंका आिे ती. र्णेशिे शंका निरसि करण्याची तयारी िाखवली.
यात आम्िी िेमके काय करायचे? या सवग र्ोष्टीकररता दकती वेळ द्यावा
लार्ेल? आम्िाला कािी पैसे खचग करावे लार्तील कां? आपण म्िणता ती पूिा
कशी करायची? सरपंच सावंतांिी आपल्या शंका नवचारल्या.
आपल्या शंकांचे उत्तर िेण्यापूवी आपण या िार्ेत िेमके काय करणार आिोत ते
आर्ी सांर्तो. आपण आत्ता पिात आिात िा डोंर्र उघडा बोडका झालेला आिे.
त्यावरील िार्ा िी कु ठे खड्डे तर कु ठे टेकाडं अशा स्वरुपात आिे. आता चैत्रमनििा
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चालू आिे. तरीिी आपल्या या पोखरणी मध्ये एवढ्ा उं चीवर असूििेखील आत्ता
भरपुर पाणी आिे. त्याचप्रमाणे आिु बािुलािेखील बरयाच रठकाणी ओलावा आिे.
तेव्िा आपण या िार्ेला लार्वड करण्यायोग्य असे उतारात मोठे मोठे प्लॉट
करणार आिोत. त्याकररता आपल्याला माती आनण िर्ड लार्तील ते
नमळनवण्याकररता

आनण

भनवष्यात

आपली

पाण्याची

आवश्यकता

पूणग

करण्याकररता एक नवनस्तणग पाझर तलाव तयार करणार आिोत. त्या पाझर
तलावामुळे आिुबािुच्या सवग नविीरींची आनण तळयांच्या पाणी पातळीत वाढ
िोईल.
िा झाला प्राथनमक भार्. त्यािंतर लार्वडी साठी आवश्यक असणारे बालतरु
म्िणिेच रोपे एकतर येथेच तयार करायची आिेत, ककवा निथे उपलब्र् िोतील
नतथूि आणायची आिेत. ती रोपे लावण्याकरीता खड्डे खणूि तयार ठे वायचे आिेत.
पावसाळा सुरु झाला की चांर्ला मूहूतग पाहुि आपल्याला लार्वड करायची आिे.
पुढे प्रत्येक भक्ताला रोपे वाटू ि दिली िातील. त्या रोपांची काळिी त्या भक्तािे
घ्यायची आिे. आपण लार्वड करीत असलेल्या रोपाला ईश्वर मािुि त्याची पूिा
करायची आिे.
आपण सवग सोमिाईचे भक्त आिोत. आपण येथे करीत असलेले प्रत्येक काम िे
नतची सेवा म्िणूि करायचे आिे. त्या भाविेिे िे काम के ल्यािे ते िेवीला पोचेल.
आता आपले प्रश्नांची उत्तरे बघुयात.
आपला पनिला प्रश्न आिे. आपल्याला िेमके काय करायचे आिे? तर याचे
उत्तर असे आिे आपणच िेवीला कोणती सेवा िेऊ शकतो याचा नवचार स्वत:च
करायचा. आपल्या प्रकृ नतला झेपेल ते आनण तेवढे आपण िेवीला अपगण करायचे .
आपण या रठकाणी िी कामे करणार आिोत त्यात आपला सिभार् द्यायचा. मर् तो
िनमि लेव्िल करण्याचा असूिे, तलाव खोिण्याचा असूिे, खड्डे खणण्याचा असूिे
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ककवा रोपे तयार करण्यापासूि रोपे वाढवण्या पययंतत प्रत्येक कामात सेवा म्िणूि
आपला सवायंतचा सिभार् अपेक्षीत आिे.
आता िुसरा प्रश्न आिे, दकती वेळ द्यायचा? या प्रश्नाचे उत्तर मी िरा सनवस्तर
िेतो. आपण एकािशीचा उपवास करतो. म्िणिे काय करतो र्फक्त खाण्या नपण्यात
वेर्ळे पिाथग सेवि करतो. स्वाध्याय पररवारात एकािशीची व्याख्या वेर्ळी आिे.
मनिय यातूि येणारे िे िोि दिवस आपल्या प्रपंचाला ि िेता ते परमेश्वराला द्यायचे.
म्िणिे वर्षगभरातले चोवीस दिवस आपण भर्वंताची सेवा करायची. तेव्िा िे
एकािशी व्रत आचरायचे. आपण आपल्याला शक्य असेल तेवढा वेळ
सोमिाईकररता द्यायचा. नतची सेवा म्िणूि आपल्या प्रकृ तीला झेपेल त्या कामात
आपला सिभार् द्यायचा. कोणाला आठवड्ांतूि एक दिवस िेता येईल तर
कोणाला मनिय यांतूि एक दिवस िेता येईल. एखाद्याला िररोि कािी तास आपली
सेवा िेता येईल.
आपण सवग सोमिाईचे भक्त आिोत. शुक्रवाराला आपण िेवीचा वार माितो.
त्या दिवशी आपण िेवीच्या िावािे उपवास करतो. िा उपवास म्िणिे काय? र्फक्त
आिारात बिल म्िणिे उपवास िोतो कां? असे कसे असेल? तेव्िा उपवास म्िणिे
िेवीच्या साठी कािी काम करणे! नतच्या सानन्नध्यात रिाणे म्िणिे उपवास! !
मनिय यांतूि चार ककवा पाच शुक्रवार येतात. आपण िर सोमिाईच्या िावािे िे
चार पांच दिवस िेवीच्या या वृक्ष मंदिरात आपली सेवा दिली तरी खूप झाले.
आता आपला पुढचा प्रश्न आपल्याला कािी पैसे खचग करावे लार्तील का? िा
सिभार् ाच्छीक आिे. िर कोणाला शक्य असेल तर तर तो पैशाच्या रुपात,
वस्तूच्या रुपात आपला सिभार् िेऊ शकतो. सध्यातरी आवश्यक तेवढी आर्वथक
मित िेणारा सोमिाईचा भक्त आपल्याला नमळाला आिे. तरीिी कोणी ती बािू
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सावरणार असेल तर त्याचे स्वार्तच असेल. मात्र मी िेणर्ी दिली म्िणूि माझ्या
िावाचा बोडग लावा अशी अट असेल तर अशी मित आपल्याला िको. आपल्याला
या प्रकल्पासाठी आर्वथक मित करण्यारयािे माझे िांव कु ठे येऊ द्यायचे िािी या
अटीवरच मित दिली आिे.
आपला शेवटचा प्रश्न असा आिे आपण म्िणता ती पूिा कशी करायची? याचे
उत्तर असे आिे. आपण िेवाची पूिा कशी करतो त्याला य िाऊ घालतो, त्याला
निरनिराळे उपचार अपगण करतो. त्याला आवडते ते ते त्याला अपगण करतो.
आपल्या या मंदिरातला िेव आिे बालतरु. त्या बालतरुचे संर्ोपि करायचे, संरक्षण
करायचे, त्याला पोर्षक आिार द्यायचा, त्याचे लाड करायचे िीच आपली पूिा.
भर्वाि श्रीकृ ष्णांिी र्ीते मध्ये सांनर्तले आिे मी सवग िींवांच्या रठकाणी आिे .
त्यामुळे आपण झाडामध्ये असणाऱ्या त्या भर्वंताची पूिा करुया. आपण के लेल्या
या सेवेिे आई सोमिाई आपल्यावर प्रसन्न िोईल आनण आपली, आपल्या
पररसराची, आपल्या पयागवराणाची भरभराट करे ल. एवढे बोलूि मी आपली रिा
घेतो. आपल्या अिुििी कािी शंका असल्यास नि:संकोचपणािे नवचारा.
आता आपल्याला आमच्या र्ावातील मिाराि चार शब्ि सांर्तील. आमच्या या
निणगय प्रदक्रयेत त्यांचािी मोठा सिभार् आिे. अनतशय निरीच्छ असणारी िी व्यक्ती
योर्ायोर्ािे आपल्याला लाभलेली आिे. तेव्िा मिाराि आपण आता आम्िाला
मार्गिशगि करावे िी नविंती. सरपंचांिी मिारािांिा नविंती के ली.
िंबीररावांच्या नविंतीला माि िेऊि मिाराि उभे रािीले. सोमिाईला
िमस्कार करूि त्यांिी नतचे ध्याि के ले आनण बोलायला सुरवात के ली.
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आई सोमिाईच्या सवग उपासकांिा माझा िंडवत. मी कोणी मिाराि वर्ैरे
कोणी िािी परं तु माझ्या िकळत मला ि आवडणारी िी उपार्ी मला नचकटली
आिे. र्ेले कािी दिवस मी अिेक र्ावे भटकत भटकत या र्ावात आलो. आपल्या
लोकांिी घातलेल्या नभक्षेवर िर्णारा मी आपल्याला काय मार्गिशगि करणार पण
आता सरपंचांिा मी िािी म्िणू शकत िािी.
असो. मी आताच सांनर्तल्याप्रमाणे माझी र्ेले अिेक दिवस भटकं ती चालू
आिे. या रठकाणी आिे तशीच पररनस्थती िवळपास सर्ळीकडे दिसते आिे. दिवसें
दिवस िवेतील उष्णता वाढत चालली आिे. प्यायला पाणी िािी. ििावरांिा चारा
िािी. सर्ळीकडे उघडे बोडके डोंर्र. या र्ावातल्या िुय या लोकांिी मला सांनर्तले
िा िेवीचा डोंर्र एके काळी निरवार्ार िोता. त्यामध्ये अिेक प्रकारचे पक्षी, प्राणी
रिात िोते. आि काय पररनस्थती आिे? सर्ळीकडे रखरखाट आिे. िेवीचा डोंर्र
चढतािा िम लार्ल्यावर बसायचे म्िटले तर सावली िािी. पूवी माकडांचे िशगि
र्ावात कर्ी व्िायचे िािी. परं तु रािात खायला िािी म्िणूि त्यांिा माणसाच्या
वस्तीमध्ये अनतक्रमण करावे लार्ले.
पण िे सर्ळे का झाले? कसे झाले? याला िबाबिार कोण आिे? सरकार का
िेवी? पाण्याचा िुष्काळ झाला. पावसाचे प्रमाण कमी झाले. ििावरांिा खायला
चारा िािी. या सर्ळया प्रश्नांिा कािी उत्तर आिे कां? या सर्ळया प्रश्नांचे उत्तर
एकच आिे! पूवी एक प्रश्नांची मालीका नवचारली िायची. घोडा का
अडला? भाकरी का करपली? असे प्रश्न त्याचे एकच उत्तर िोते ि दर्फरवल्या मुळे!
त्याचप्रमाणे आपल्याला सध्या सतावणारया या सवग र्ंभीर प्रश्नांचे उत्तर एकच आिे.
पयागवरणाचा समतोल नबघडल्या मुळे.

॥
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पयागवरणाचा समतोल नबघडवण्याला कारण आपणचे आिोत. आपण काय
करतो! चुलीला िळवण पािीिे, तोड झाड. घर बांर्ायचय, तोड झाडं. र्फर्विचर
करायचय तोड झाड. रस्ता बांर्ायचाय, निरनिराळे प्रकल्प उभे करायचेत लाव
झाडाला कु -िाड. पूवीपण लोक झाड तोडायचे पण त्या एका झाडाच्या बिल्यात
बार्ा उभ्या करायचे. तात्पयग काय आता आपल्याला सोमिाईिे िार्े के ले आिे.
तेव्िा या संर्ीचा र्फायिा घ्या. िेवीचा डोंर्र तर निरवा कराच, पण आपल्या
परसात, रस्त्याच्या कडेला निथे मोकळी िार्ा नमळे ल नतथे झाडे लावा आनण ती
िर्वा. त्यािंतर िेवीचा प्रसाि आपोआपच नमळे ल. आई सोमिाई आपल्या सवायंतिा
सुबुद्धी िेवो आपले कल्याण करो िीच नतच्या चरणी प्राथगिा करूि माझे चार शब्ि
पुरे करतो. कािी कमी अनर्क बोललो असेि तर मार्फ करा.
आता आपले र्ोचविराव िोशी चार शब्ि सांर्तील. सरपंचांिी िानिर के ले.
त्यािंतर र्ोचविरावांिी उभे राहूि िेवीचे आनशवागि घेऊि बोलायला सुरवात
के ली. आई सोमिाईच्या भक्तर्णांिा माझा िमस्कार. मी या िेवीचा
आपल्याप्रमाणेच एक अज्ञािी भक्त आिे. आता मिारािांिी सांनर्तले त्याप्रमाणे या
डोंर्राची िुिश
ग ा िोण्याला मीिेखील तेवढाच िबाबिार आिे. आता आपण येथे एक
यज्ञ करत आिोत. त्या मध्ये प्रत्येकािे आपली सनमर्ा अपगण करावी असे मी
आपल्याला आवािि करतो.
िी एवढी मोठी िार्ा िेवीची आिे आनण मी नतचा नवश्वस्त आिे िी र्ोष्टच
आठ पंर्रा दिवसापूवीपययंतत मला मािीत िव्िती. आपल्याप्रमाणे मीिी िी ररकामी
िार्ा सरकारी आिे असे समित िोतो. माझे वनडल माझ्या लिािपणीच वारले.
माझ्या नवर्वा आत्यािे मला वाढनवले त्यामुळे या नवश्वस्तपणाची परं परा मला
ज्ञात िव्िती. कािी दिवसापुवी वृक्ष मंदिराची कल्पिा निघाल्यामुळे आमच्या पूिेत
असलेल्या पेटीतील ताम्रपट वाचण्याची बुद्धी िेवीिे आम्िाला दिली.

॥

॥

त्या ताम्रपटात असलेल्या उल्लेखािुसार आमचे घराणे या िार्ेचे र्फक्त
नवश्वस्त आिे. या िनमिीचा उपयोर् िेवीच्या पूिेकरीता, उत्सवाकरीता आनण
िेवीच्या भक्तांच्या कल्याणाकररता करायचा आिे. त्यामुळे िी िनमि वापरायला
परवािर्ी दिली म्िणिे मी कािी नवशेर्ष के लेले िािी. र्फक्त तीचा िुरुपयोर् िोणार
िािी याची आपण सवायंतिी काळिी घेऊया. आपली सभा संपल्यािंतर येथे सवायंतिा
िेवीचा प्रसाि िेण्यांत येणार आिे तो घेऊिच सवायंतिी परत िावे िी नविंती आिे.
आता शेळके र्ुरुिी पुढील नियोिि काय आिे ते सांर्तील. िंबीररावांिी
परत सूत्र आपल्या िाती घेत िािीर के ले.
लर्ेचच शेळके र्ुरुिी उभे रािीले त्यांिी िेवीभक्तांचे स्वार्त करूि थेट
नवर्षयाला िात घातला. ते म्िणाले, तर मंडळी आता मला सांर्ा आपला काय
नवचार ठरलाय? कोण कोण या वृक्ष मंदिराचे पूिारी िोणार आिे?
र्ुरुिींिी नवचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर म्िणूि िवळ िवळ सवायंतिीच आपला
िात वर करूि आपली संमती िशगवली.
िे कोणी यामध्ये आपला सिभार् िेऊ इच्छीतात त्यांिी आपली िांवे सभा
संपल्याबरोबर आमचा एक सिकारी िेरंब याच्याकडे िोंिवानवत. ती िोंिवतािा
आपण आपला दकती वेळ िेऊ शकाल तेिी सांर्ावे म्िणिे त्याप्रमाणे नियोिि
करता येईल. सुरवानतला आपल्याला िास्त काम आिे परं तु एकिा आपली लार्वड
झाली की र्फक्त िेखभालीचीच सेवा आपल्याला करायची आिे. एक र्ोष्ट मी येथे
स्पष्ट करतो की येथे िे कोणी सेवेला येतील त्यांिी आपला िुपारचा िेवणाचा डबा
आणण्याची आवश्यकता िािी. िेवीचा मिाप्रसाि त्यांिा िुपारी िेण्यांत येणार
आिे. आपण उद्या पासूिच आपल्या कामाला सुरवात करीत आिोत. तेव्िा िास्तीत
िास्त भक्तांिी सिभार् िोंिवावा िी नविंती आिे. पनिले िोि दिवस ज्यांिा शक्य
िोईल त्यांिी आपली अविारे आणानवत त्यािंतर आपण ती खरे िीच करूि टाकु .
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आता आपण आपल्या नवश्वस्तांच्या िस्ते िेवीला नप्रय असणाऱ्या र्फुलझाडांची
िऊ रोपे िेवीच्या पररसरात लावुि आपल्या श्री सोमिाई वृक्षमंदिर संस्थािच्या
कायागस प्रारं भ करणार आिोत. िी एकप्रकारे आपण िविुर्ायंतची स्थापिाच करीत
आिोत. तेव्िा आता आपण आिोत त्या िार्ेवरच बसूि िा वृक्षारोपण सोिळा
बघुया.
मी सवगप्रथम र्ोचविरावांिा नविंती करतो की त्यांिी येथे असलेले
सोिचाफ्याच्या वृक्षाचे पनिल्या खड्ात रोपण करूि आपल्या या शुभ कायागचा
शुभारं भ करावा. वृक्षारोपण झाले की आपण सर्ळे आई सोमिाईची उिो उिो
अशी मोठ्यािे र्िगिा करूि तीचा िार्र करुया.
त्यािंतर र्ोचविरावांिी आपल्या िोय िी िातात सोि चाफ्याचे बालतरु घेऊि
पुढील ध्यािमंत्र म्िणूि नत्रर्ुणात्मक सोमिाईचे ध्याि के ले.
खड्र्ं चक्र र्िेर्षु चाप पररघाि् छू लं भुशुंडीं नशरः।
शंखं संिर्तीं करै नस्िियिां सवायंतर् भूर्षावृनतम्।।
िीलाश्म द्युनतमास्य पाििशकां सेवे मिाकानलकाम्।
याम्स्तौत् स्वनपते िरौ कमलिो िंतुं मर्ुं कै टभम्।।1।।
अक्षस्रक परशू र्िेर्षु कु नलशं पद्मं र्िुः कुं नडकां।
िण्डं शनक्तमचस च चमग िलिं घंटां सुराभाििम्।।
शूलं पाश सुिशगिेच िर्तीं िस्तैः प्रवालप्रभाम्।
सेवे सैररभ मर्दििी नमि मिालक्ष्मीं सरोिनस्थनतम्।।2।।
घंटाशूल िलानि शंख मुसले चक्रं र्िुः सायकम्।
िस्ताब्िैरिर्तीं र्िांत नवलसच्छीतांशु तुल्यप्रभाम्।
र्ौरीिेि समुद्भवां नििर्तां आर्ारभूतां मिा
पूवागमि सरस्वती मिुभिे शुंभादि िैत्यार्दििीम्।।3।।
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त्यािंतर त्यांिी त्या बालतरुचे रोपण के ले, त्याला िलसंिीवि दिले.
त्यािंतर सवायंतिी ठरल्याप्रमाणे आई सोमिाईचा उिोSSउिो म्िणूि र्िगिा के ली.
त्यािंतर िंबीररावांिी मोर्रयाच्या, शेळके र्ुरुिींिी िाईच्या, दििकररावांिी
िुईच्या, खेडीचे सरपंच श्री ित्तात्रेय सावंत यांिी शेवंतीच्या, र्ोवेल्याचे सरपंच श्री
िारायण चशिे यांिी तुळशीच्या, िेमंतिे िास्वंिीच्या, र्णेशिे चाफ्याच्या आनण
िंबीररावांच्या खास आग्रिाखातर मिारािांिी िास्वंिीच्या बालतरुं चे रोपण के ले.
प्रत्येक खेपेला आई सोमिाईचा िार्र के ला र्ेला.
वृक्ष मंदिराच्या शुभकायागचा ररतसर प्रारं भ के ल्यािंतर सवायंतिी नमळू ि आई
सोमिाईची मिाआरती के ली. त्यािंतर ठरल्याप्रमाणे प्रत्येकाला द्रोणातूि िेवीचा
प्रसाि म्िणूि नशरा िेण्यांत आला त्यािंतर कोकम सरबतिी िेण्यांत आले.
एकीकडे प्रसाि आनण सरबताचे वाटप चालू असतािाचे िुसरीकडे िेरंब आनण
िेमंत िोघेिण एक रनिस्टर घेऊि सिभार्ी िोऊ इच्छीणारया भक्तांची िांवे
िोंिवत िोते. िेमंत प्रत्येकाला नवचारूि तो िक्की दकती वेळ िेऊ शके ल याची खात्री
करूि घेत िोता.
तासाभरात बािेरर्ावाहूि आलेली सवग लोक निघूि र्ेली. मोिकीच लोक
पुढील नियोििा कररता थांबली िोती. प्रत्येकाला कामे वाटू ि दिली िात िोती.
संध्याकाळी सात वािेपययंतत िी र्डबड चालू िोती. उद्या पासूि प्रत्यक्ष कामाला
सुरवात िोणार िोती. सरते शेवटी सर्ळे र्ेले िेवीिवळ र्फक्त मिाराि रानिले.
रोिच्या प्रथेप्रमाणे मिारािांिी िेवीिवळ दिवा लावला. त्यािंतर त्यांिी
सभामंडपात बसूि आपला िैिंदिि सायंप्राथगिा आनण िासबोर् वाचिाचा कायगक्रम
सुरु के ला.
***************
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१६
र्ेले ३०-४० दिवस िेवीचा डोंर्र र्िबिलेला िोता. रोि खणाखणी चालू
िोती. माणसांबरोबरच यंत्राचा वावरिेखील येथे वाढला िोता. िेवीच्या डोंर्राच्या
२०१ एकरचे क्षेत्रापैकी मंदिराचा चार पाच एकराचा सपाट भार् वर्ळता बाकी
सर्ळा भार् उं च सखल िोता. पारं पारीक पद्धतीिे िनमिीतील पाणी िातात िारळ
घेऊि पाण्याचा उर्म शोर्णारया पाणक्यािे िेमकी पाणी असणारी िार्ा शोर्ूि
काढली िोती. त्यानशवाय आर्ुनिक तंत्राच्या मिनतिेिी त्याच रठकाणी िनमिीत
पाणी असल्याची खात्रीिी करूि घेतली िोती.
त्या पाणी लार्ण्याची खात्री असलेल्या त्या िार्ेवर नति एकर एवढ्ा
नवनस्तणग क्षेत्रामध्ये पाझर तलाव खोिण्यास सुरवात के ली िोती. या पाझर
तलावाकरीता सुवातीला िेवीच्या भक्तांच्या श्रमिािािे िवळपास सात र्फुटापययंतत
असलेला मातीचा थर कु िळ र्फावड्ांच्या सिाय्याि खणूि काढला िोता. त्यातूि
निघालेली माती आनण िर्ड र्ोटे यांच्या सिाय्यािे त्या उं च सखल िार्ेचे १०-१०
एकराचे सलर् सपाट प्लॉट तयार करण्यात येत िोते. माणसांच्या िोडीला यंत्राची
मितिेखील घेतली र्ेली िोती. उताराप्रमाणे निरनिराळया लेव्िलवर असे ५
एकरापासूि १५ एकरांपययंतत मोठे मोठे प्लॉट तयार करूि घेण्यांत आले िोते.
मातीचा थर संपल्यािंतर सुरुंर् लाऊि कातळ र्फोडण्यात आला. परवाच
िवळपास पस्तीस र्फुटावर पाण्याचे सात मोठ्ठे िोरिार झरे नतथे लार्ले िोते. त्या
पाण्याचा िोर एवढा िोता की त्या नति एकर तलावाच्या ििा र्फुट उं ची एवढे
पाणी र्ेल्या िोि दिवसात साठले िोते.
आि िेष्टातली पोर्वणमा म्िणिेच वटपोर्वणमा. मनिलावर्ागच्या िृष्टीिे िा
मित्वाचा दिवस. आिच्या दिवशी पुराणकाळातल्या चतुर सानवत्रीिे यमाला
आपल्या चातुयागिे र्फसवुि आपल्या पतीचे प्राण परत नमळवले. एका अथागिे िा
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निसर्ागशी िवळीक सार्ण्याचा दिवस. या निनमत्तािे आपल्या मैनत्रणींसि िटू ि
थटू ि नमरवण्याचािी दिवस. शेतकऱ्यांच्या िृष्टीिे कामाला लार्ण्याचा दिवस.
आि वट पोर्वणमेच्या मुहूतागवर पांच िेवी भक्त िांपत्याद्वारे पाझर
तलावातील पाण्याचे िल पूिि करण्यांत येणार आिे. त्याचप्रमाणे त्या पनवत्र
िलािे सोमिाईला सोळा पुरोनितांद्वारे अनभर्षेक करण्यांत येणार आिे. त्या
िंतर आिच िेवीच्या १०१ भक्त िांपत्याच्या िस्ते प्रत्येकी पांच बालतरुं चे रोपणिी
करण्यांत येणार आिे.
िेवी मंदिराच्या बािुलाच श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािची िवीिच
झालेली इमारत आि सिवण्यांत आली आिे. त्याचप्रमाणे सोमिाईचे मंिीरिी
झेंडूची र्फुले आनण आम्रपल्लव यांच्या माळांिी सिनवण्यांत आले आिे. मंदिराच्या
आनण संस्थािच्या इमारतीच्या मर्ल्या िार्ेत मोठ्या आकाराची सुरेख रांर्ोळी
काढण्यांत आली आिे. त्या रांर्ोळीमर्ूि श्री सोमिाई वृक्ष मंदिराचे संकल्पनचत्र
रे खाटण्यात आले आिे.
र्ोचविराव िोशी, िंबीरराव, शेळके र्ुरुिी, दििकरराव, र्ोवेल्याचे सरपंच
श्री िारायण चशिे िे पांचिण आपापल्या पत्नींसि िुकतेच पाझर तलावाकडे र्ेलेले
आिेत. त्यांच्या बरोबर सावंतवाडीहूि खास बोलावलेले पांच पुरोनितिी र्ेलेले
आिेत. पाचिी िांपत्यांिी बांबुच्या परडीत खण, िारळ, तांिळ
ू , िळि, कुं कू , र्फुले
ठे वली ितंर त्या परडीची पुरोनितांिी सांनर्तल्याप्रमाणे नवनर्वत पूिा के ली. पूिा
झाल्यावर प्रत्येकािे ती परडी पाझर तलावातील पाण्यांत सोडली आनण बरोबर
आणलेल्या तांब्याच्या लखलनखत घार्रीिे त्या तलावातील पाणी काढले आनण ते
पाणी घेऊि आई सोमिाईच्या मंदिरात र्ेले.
श्री सोमिाई मंदिराच्या सभामंडपात पांच र्फुलांच्या माळांिी सिवलेले पाच
चौरं र् ठे वलेले िोते. या पांचिी िांपत्यांिी पाझर तलावातूि भरूि आणलेल्या त्या
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चकचकीत घार्री सिवलेल्या चौरं र्ांवर ठे वल्या. प्रत्येक चौरं र्ासमोर िोि िोि
पाट या िांपत्यांिा बसण्याकररता मांडले िोते. ती पांचिी िांपत्ये त्या पाटांवर
स्थािापन्न िोताच त्यांच्या िस्ते त्या पांचिी कलशातील र्ंर्ेचे पुरोनितांच्या
मार्गिशगिाप्रमाणे नवर्ीवत पूिि के ले र्ेले.
िेवीचा र्ाभारािी आि नवशेर्ष सिनवण्यांत आला िोता. िेवींच्या नतििी
मूती मिारािांिी पिाटेच स्वच्छ के लेल्या िोत्या. आि पिाटे तीि वािताच ते
उठले िोते. िेिंदिि प्रात:स्मरण िोताच त्यांिी िेवीचा र्ाभारा आनण सभामंडप
पुष्करीनणतूि पाणी आणूि र्ुवुि काढला िोता. त्यािंतर त्यांिी िेवींच्या मूतींची
पूिा के ली िोती. आता नतििी मूतींच्या डोक्यावर अनभर्षेक पात्रे टांर्ण्यात आली
िोती.
पांचिी िांपत्याच्या द्वारे िेवीच्या भक्तांच्या कल्याणाकररता िलानभर्षेकाचा
संकल्प के ल्यावर पांचिी घार्री र्ाभाऱ्यामध्ये िेण्यांत आल्या. सभामंडपामध्ये आठ
आठच्या िोि रांर्ामध्ये सांवतवाडीहूि खास बोलावण्यांत आलेले पुरोनित बसले
िोते. िेरंब आनण नितूकडे अनभर्षेकपात्रामध्ये पाणी ओतण्याची ड्ुटी लावली
िोती. पुरोनितांिी सूचिा िेताच पूिि के लेल्या कलशांमर्ील र्ंर्ािल
अनभर्षेकपात्रांत ओतण्यांत आले.
सोळािी पुरोनित एकाच वेळी श्री सूक्ताचे पठण करीत िोते. ते त्यांचे
पठणाचे स्वर संपूणग िेवीच्या डोंर्रावर लाऊडस्पीकरच्या माध्यमातूि ाकू येत
िोते. त्यामुळे वातावरणांत एक वेर्ळे च पानवत्र्य भरूि रानिले. श्रीसूक्ताची सोळा
आवतगिे झाल्यावर सोळािी पुरोनितांिी एकाच सुरात “श्रीवचगस्वम् आयुष्यम्
आरोग्यमानवर्ात् शोभमािं मनियते । र्िं र्ाय यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं
िीघगमायुः॥“ िा आनशवागि मंत्र म्िटला.
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अशाप्रकारे पाझर तलावाचे िलपूिि आनण त्या पाण्यािे िेवीला अनभर्षेक
करण्याचा कायगक्रम पार पडला. त्यािंतरचा कायगक्रम अनतशय भव्य स्वरुपात
करण्यांत येणार िोता.
***********
सोमिाई मंदिराच्या भव्य प्रांर्णात १०-१०च्या रांर्ामध्ये १०१ िोडपी
बसली िोती. िे सर्ळे िण आई सोमिाईचे निस्सीम भक्त आिेत. त्यांिी अक्षय
तृनतयेच्या दिवशी श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािच्या कायागमध्ये सक्रीय भार्
घेण्याचा संकल्प के ला िोता. त्या संकल्पाप्रमाणे र्ेले मनििा दिडमनििा ते आपली
सेवा येथे िेत िोते. आि वटपोर्वणमेच्या पनवत्र दिवशी बालतरुं च्या रोपणाचा मुहूतग
करण्याचे ठरनवले िोते. त्यािुसार िी एकशे एक िांपत्य आि प्रत्येकी वड, उं बर,
बेल, चपपळ आनण अशोक अशा सावली िेणारया आनण िेवाच्या पूिेसाठी
लार्णारया पांच वृक्षांच्या बालतरुं ची नवनर्वत पूिा करूि त्यांचे आर्ीच तयार
करूि ठे वलेल्या खड्ड्ांमध्ये रोपण करणार आिेत.
या तयारीत बसलेल्या १०१ िोडप्यांच्या समोर वर सांनर्तलेल्या पांच
प्रकारचे बालतरु ठे वलेले आिे. प्रत्येकाच्या डाव्या िाताला पूिेचे सानित्य ठे वलेले
आिे. िेवीच्या सभामंडपातिी िोि रांर्ामध्ये सवग नवश्वस्थ मंडळी अशाच प्रकारे
समोर पांच प्रकारचे बालतरु घेऊि त्यांच्या पूिेकररता तयारीत बसलेले आिेत. या
मंडळींच्या शेिारीच पांच पुरोनित समोर लाऊड नस्पकरचा माईक घेऊि पूिा
सांर्ण्या साठी बसलेले आिेत.
त्या पांचिी पुरोनितांिी एकाचवेळी सवायंतिा पूिेचा संकल्प सांर्ण्यास
सुरवात के ली. पुरोनित सांर्त िोते त्याप्रमाणे प्रत्येक िांपत्य आपल्या समोरच्या
बालतरुं ची पंचामृती पूिा करीत िोते. पूिा संपन्न िोताच प्रत्येकिण आपापल्या
िेमलेल्या खड्ांमध्ये बालतरुं चे रोपण करण्यास र्ेले. प्रत्येक पुरुर्षाच्या एका िातात
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र्फावडे आनण िुसरया िातात बालतरु ठे वलेली नपशवी िोती. आपल्या पतीच्या
मार्ोमार् चाललेल्या मनिलांच्या डोक्यावर पाण्यािे भरलेला तांब्याचा कलश
िोता.
िेवीला िाण्याच्या रस्त्याच्या िुतर्फाग िे सवग बालतरु रोपण करण्यासाठी
आर्ीच खड्डे तयार करूि ठे वलेले िोते. या नशवाय िेवीच्या िेवालयासमोरील
मोकळया मैिािाभोवतीिी िे बालतरु लावले िाणार िोते. एकाच वेळी साडे
पाचशे सावली िेणारया आनण िेवपूिेमध्ये मािाचे स्थाि असणारया या वृक्षांचे
रोपण करण्यांत येत िोते. आता लावण्यात येत असलेल्या प्रत्येक झाडाची िेखभाल
आि ज्या िांपत्यांिी ती रोपण के ली त्यांिी घेतली िोती.
ते आपले िैिंदिि कामकाि सांभाळू ि या झाडांची काळिी घेणार आिेत.
आता पावसाळा सुरु झाला असल्यािे या झाडांिा पाणी घालण्याची आवश्यकता
िव्िती. िेवीच्या डोंर्राला पूणगपणे संरक्षक चभत बांर्ण्यात आलेली असल्यामुळे
ढोरे र्ुरे त्रास िेतील िािेखील प्रश्न नशल्लक रािीला िव्िता. र्फक्त वारया
वािळापासूि त्या बालअवस्थेत असलेल्या वृक्षांची काळिी त्यांिा घ्यायची िोती.
पावसाळा संपल्यावर पाझर तलावातील पाणी डोंर्रमाथ्यावर टाक्या बसवुि
त्यात साठवण्यांत येणार िोते. आनण तेच पाणी रठबक चसचिाद्वारे प्रत्येक झाडाला
िेण्याची योििािी कायागय वीत करण्यात येणार आिे.
िेवीच्या डोंर्राच्या सवागत उं च असलेल्या पठारावर पविचक्की उभारण्याचे
काम िोरात सुरु िोते. त्याचप्रमाणे िेवीच्या मंदिराच्या िवळच सौरउिेसाठी पॅिेल
बसवण्याचेिी काम एकीकडे सुरु िोते. या िोििी उिाग स्त्रोतातूि िेवीच्या
मंदिरातील आनण श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािच्या इमारनतमर्ील सवग
इलेक्रीकल उपकरणे चालनवण्यांत येणार िोती. वृक्ष मंदिराच्या िररोि सेवेला
येणारया भक्तांिा िेण्यांत येणारा नखचडी प्रसाि बिनवण्याकररता तयार के लेल्या
पाकर्ृिातील शेर्ड्ािेखील या उिेवरच चालनवण्यांत येणार आिेत. यानशवाय
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िेवीच्या मंदिरात येण्या कररता असलेल्या रस्त्याच्या कडेला आनण मंदिर
पररसरातिेखील या िायब्रीड उिेतूि पथदिप लावण्यांत येणार आिेत.
वृक्ष मंदिराच्या सेवेकररता सध्या सरासरी १०० भक्त रोि ििेरी लावत
आिेत. या भक्तांिी आतापययंतत पाझर तलाव खणणे, संपुणग डोर्राचे निरनिराळया
लेव्िलवर निरनिराळया आकाराचे प्लॉट पाडणे िी कामे के ली आिेत . या त्यांच्या
सेवेबद्दल त्यांिा मािर्ि म्िणूि सरकारी रोिर्ार िमी योििेमध्ये नमळणाऱ्या
रोिमिुरीपेक्षा िास्त रक्कम िेण्यांत येते आिे. आता उद्यापासूि आणखी िोि ििार
बालतरुं चे रोपण करण्याच्या िृष्टीिे नियोिि चालू आिे.
या सवग चालू असलेल्या कामावर सरपंच िंबीरराव िातीिे लक्ष िेतात.
त्यांिी िेमंतला या कामी मॅिेिर म्िणूि काम पिाण्यास सांनर्तले आिे. त्याला
मितनिस म्िणूि नितेंद्र काम करीत आिे. िेरंब आनण र्णेशला त्यांिी सवग चालू
असलेल्या कामांवर िेखरे ख करण्यासाठी नियुक्त के ले आिे. िोत असलेल्या या
कामांमध्ये शेतीशास्त्र आनण विीकरण शास्त्र यांच्या िृष्टीिे कामचा ििाग राखणे िे
त्यांचे मुख्य काम िोते. त्यामुळे ते िोघे करायच्या कामाचा आराखडा तयार करीत
असत त्यावर दििकररावांचे र्फॉरे स्टर स्नेिी श्री मारुती मािे आपल्या अिुभवी
ििरे िे मार्गिशगि करीत असत.
आतापययंतत या सवग चालू असलेल्या कामांचा खचग ििा लाखांच्या घरात र्ेला
िोता. मिारािांिी सरपंचांकडे िोि वेळा आठ आठ लाखांचे चेक दिले िोते.
सरपंचांिी कबुल के ल्याप्रमाणे त्यांिी आनण स्टेट बँकेतील मॅिेिर आचायग मॅडम
यांिी मिारािांचे िाव र्ुप्त ठे वले िोते. मिाराििी त्यांचा िैिंदिि उपासिेचा आनण
नभक्षेचा काळ वर्ळता दिवसातले िवळपास ििा तास वृक्ष मंदिराच्या कामात
व्यनतत करत िोते.
*************
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१७
संध्याकाळचे सात वािले िोते. सोमिाई मंदिराच्या सभामंडपामध्ये िवीिच
बसवलेल्या एल्. ई. डी. दिव्यांचा प्रकाश पसरलेला िोता. मंदिरात येण्याचा
रस्तािी अशाच एल्. ई. डी. दिव्यांच्या प्रकाशात उिळला िोता. रस्त्याच्या िुतर्फाग
िवीिच लावलेल्या रोपांिी आता बाळसे र्रलेले दिसत िोते. सभामंडपामध्ये
सतरं िीवर र्ोचविराव, िंबीरराव, शेळके र्ुरुिी, दििकरराव, र्फॉरे स्टर श्री मारुती
मािे, िेरंब, खेडीचे सरपंच श्री ित्तात्रेय सावंत, र्ोवेल्याचे सरपंच श्री िारायण
चशिे, मारुती मािे, नितेंद्र, र्णेश आनण िेमंत िी सर्ळी वृक्ष मंदिराची नवश्वस्थ
आनण संचालक मंडळी बसली िोती. िर पंर्रा दिवसांिी िी लोक कामाचा आढावा
घेण्यासाठी आनण पुदढल योििा ठरनवण्यासाठी संध्याकाळी िेवीच्या आरतीच्या
वेळी िमत असत. आििी त्याप्रमाणेच िी मंडळी िमली िोती.
सवगप्रथम िेमंतिे झालेल्या कामांचा अिवाल द्यायला सुरवात के ली. तो
म्िणाला आतापययंतत आपले सौरशक्ती पॅिेल आनण पविचक्कीचे काम पूणग झाले आिे.
आपण ठरनवल्याप्रमाणे मंदिराच्या पूणग रस्त्याच्या आनण मंदिराच्या पररसरातील
पथदिपांचेिी काम पूणग झाले आिे. आपल्या कायागलय आनण मंदिरातील इलेक्रीक
वायरींर्चेिी काम बरे चसे पूणग झाले आिे. अिुि प्रसाि बिनवण्याच्या पाकर्ृिाचे
थोडे वायरींर् बाकी आिे पण ते िोि दिवसांत पूणग िोईल.
आपण ठरनवल्याप्रमाणे िोि ििार बालतरुं च्या रोपणाकररता खड्डे खणण्याचे
काम िोरात सुरु आिे. आतापययंतत अठराशे खड्डे पूणग झाले आिेत. िोिशे खड्डे येत्या
पाच सिा दिवसात पूणग िोतील. या खड्ांमध्ये रोपण करण्याकररता बालतरुं ची
आपण निरनिराळया रठकाणी ऑडगर दिली आिे. त्याचा तपनशल नितू िेईल.
आपण आपल्याच िेवी भक्तांकडू ि एक ििार बालतरु घेणार आिोत. त्या
मध्ये मुख्यत: आंब्याची आनण कािुची कलमे आपण घेणार आिोत. यानशवाय
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िांभुळ पांचशे, और्षर्ी वृक्षांची पाचशे बालतरु आपण निरनिराळया िसगरी मर्ूि
खरे िी करणार आिोत. िे सवग बालतरु येत्या चार पांच दिवसात आपल्या ताब्यात
येतील. नितूिे सांनर्तले.
सर्ळयांिा आपण योग्य मोबिला िेत आिोत िां? िंनबररावांिी नवचारले.
िो! आपण बािारभावाप्रमाणे रक्कम अिा के ली आिे! नितूिे उत्तर दिले.
अविारे पुरेशी खरे िी के ली आिेत िां? त्याची कमतरता पडायला िको!
मािेसािेब आपण आखुि दिलेल्या पद्धतीिे सर्ळे व्यवनस्थत चालले आिे
िां? दििकररावांिी शंका उपनस्थत के ली.
अविारे पुरेशी आिेत आनण कामिी ठरवलेल्या प्लॅिप्रमाणे व्यवनस्थत चालू
आिे. उलट माझ्या अपेक्षेपेक्षा कामाची र्ती खूपच िास्त आिे. मात्र पावसाळा
संपल्यावर आपल्याला पाईपलाईि टाकू ि पाझर तलावातील पाणी वरती टाकी
बांर्ूि ककवा तयार प्लॅस्टीक टाक्या बसविुि चढवावे लार्ेल म्िणिे सवग झाडांिा
व्यवनस्थत पाणी िेता येईल. मािेसािेबांिी सांनर्तले.
टाक्या, पाईप, मोटार वर्ैरे सामाि थेट मुंबईहूिच मार्वावे म्िणिे चांर्ले
िोईल. िािीतर कोल्िापुरहूि सुद्धा चालेल. िारायण चशिे यांिी आपले मत दिले.
या िोि ििार बालतरुं चे रोपण कर्ी पययंतत पूणग िोईल? त्यािंतर आपण
दकती लार्वड करु शकतो? र्ोचविरावांिी नवचारले.
आपली िी िोि ििार झाडे िुलै अखेर पययंतत लावुि पूणग िोतील. त्यािंतर
मनिय याभरात ती व्यवनस्थत िीव र्रतील असे वाटते. र्णेशिे सांनर्तले.
आतापययंतत आपण िवळपास सातशे झाडे लावली आिेत. िी िोि ििार
म्िणिे सरासरी नति ििार िोतील. आपण या पूणग िार्ेत सात ते साडेसात ििार
झाडे लावु शकतो. म्िणिे त्यांिा वाढायला पुरेशी िार्ा नमळे ल. म्िणिेच आपण
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अिुि साडे चार ििार झाडे लावु शकतो. व्यवनस्थत निशेब करूि िेरंबिे उत्तर
दिले.
बरोबर आिे िेरंबिे सांनर्तले ते! मािे सािेबांिी िेरंबला िुिोरा दिला.
आपल्या कामाच्या आिच्या र्तीिे पूणग डोंर्र निरवा करायला आनण या
आपल्या कामातूि कािी उत्पन्न सुरु व्िायला दकती कालावर्ी लार्ेल? आपण सध्या
िुसता खचगच करतो आिोत. आपल्याकडे िाता आिे म्िणूि त्याचा आपण र्ैरर्फायिा
घेतो असे व्िायला िको! िंबीररावांिी चचेला व्याविारीक पातळीवर आणले.
आपल्याला िर आपला खचग या लार्वडीतूिच काढायचा असेल तर िर्िी
आनण कमी कालावर्ीत उत्पन्न िेणारी झाडे लावायला लार्तील. र्णेशिे सांनर्तले.
याकररता आपण शेवर्ा, अििस लार्लेचतर आपण अर्िी भातासारखे पीक सुद्धा
आता थोड्ार्फार प्रमाणात घेऊ शकतो.
कोणती झाडे लावायची याचा नवचार र्णेश, िेरंब आनण मािे सािेब आपण
नतघांिी नमळू ि घ्यावा. मात्र आपल्याला शक्यतो लवकर आपला िैिंदिि खचग भार्ु
शके ल एवढे उत्पन्न िोईल अशी योििािी करायला िवी. आपण भांडवली रक्कम
िािाच्या स्वरुपात घेतली इथपययंतत रठक आिे. परं तु आपला िैिंदिि खचग आपणच
भार्वायला िवा असे मला वाटते. िंबीररावांिी आपले मत दिले.
पुढल्या अक्षय तृनतयेला आपण आपले नियनमत उत्पन्न चालू के लेले असेल
याची ग्वािी आम्िी िेतो. आम्िी त्यािृष्टीिे नियोिि करु. िेरंब आनण र्णेशिे
एकिम सांनर्तले.
अशाप्रकारे भनवष्यातील नियोिि करूि आिची बैठक बरखास्त करण्यांत
आली. त्यािंतर आरती िोऊि सवग मंडळी आपापल्या घरी निघूि र्ेली.
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१८

रोिच्या सवयीप्रमाणे मिाराि पिाटे साडे नति वािता उठले. आपले
िैिंदिि प्रात:स्मरण स्नाि वर्ैर उरकल्यावर त्यांिी नित्याप्रमाणे आिुबािुला
दर्फरूि १०-१२ प्रकारची र्फुले र्ोळा के ली. सोमिाईची पंचोपचारी पूिा के ली.
त्यांच्या पुिेला मोरांच्या के कांची साथ िोती. आतापययंतत सिा वािले िोते. चैत्र
मनििा असल्यािे चांर्ले र्फटर्फटीत उिाडले िोते. िेवळािवळ असलेल्या िळाला
पाईप िोडू ि नित्याप्रमाणे त्यांिी तेथील र्फुलझाडांिा पाणी घालणे सुरु के ले.
मिाराि पाईपिे र्फुलझाडांिा पाणी घालत असतािाच त्यांिा मंदिराकडे
येणारे िंबीरराव आनण शेळके र्ुरुिी दिसले. िोघेिण मंदिरापाशी पोचेपययंतत
मिाराि त्यांिा सामोरे र्ेले. त्यांिी र्ुरुिींिा नवचारले, िमस्कार र्ुरुिी! आि
सकाळीच कसे काय?
कािी नवशेर्ष िािी! रोिच्या सवयीप्रमाणे मॉर्निर् वॉकला बािेर पडलो
िोतो. वाटेत िंबीरराव भेटले ते म्िणाले चला आि सोमिाई मंदिरात िाऊ. म्िणूि
आलो झाले. िंबीररावांचािी कािी खास उद्देश असेल असे वाटत िािी. शेळके
र्ुरुिी म्िणाले. त्यािंतर ते आनण िंबीरराव िोघेिी सोमिाईच्या िशगिाला र्ेले.
काल रात्री मिारािांिी िासबोर्ा मर्ला मिंत लक्षण िा समास वाचला.
त्या समासातल्या पुदढल ओव्या त्यांच्या समोर सारख्या र्फेर र्रूि िाचत िोत्या.
ियास येत्ननच आवडे| िािा प्रसंर्ीं पवाडे |
र्ीटपणें प्रर्टे िडे| ासा िव्िे ||१२|| श्रीराम ||
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सांकडीमर्ें वतों िाणे| उपार्ीमर्ें नमळों िाणे |
अनलप्तपणें राखों िाणे| आपणासी ||१३|| श्रीराम ||
आिे तरी सवायंत ठाईं| पािों िातां कोठें नच िािीं |
िैसा अंतरात्मा ठाईंचा ठाईं| र्ुप्त िाला ||१४|| श्रीराम ||
त्तेव्िापासूि त्यांचे सतत नवचार चक्र सुरु झाले िोते. आपण या र्ावात आलो
त्याला आता तीि वर्षे िोऊि र्ेली. आपण सज्जिर्ड सोडतािा समथायंतच्या
समार्ीसमोर िो निश्चय के ला तो आपण पाळतोय कां? आपण तर या र्ावाच्या
लोभात अडकतच चाललोय. आपण सोमिाई समोर सर्ळयांिा काय वचि दिले
आिे ते आता ते आठवु लार्ले. आपण खरोखरच अनलप्तपणािे येथे रानिलो आिोत
कां? का आपल्यालाच िे मिारािपण आवडु लार्ले आिे? आपल्याला िे कायग येथे
व्िावेसे वाटत िोते ते आता मार्ी लार्ले आिे. ज्या चौघा िुलगक्षीत मुलांचे आयुष्य
मार्ी लार्ावे िी आपली अंतयागमी इच्छा िोती ती आता िवळपास पुरी झाली
आिे. वृक्ष मंदिराचा प्रकल्पिी आता िवळपास पूणग झाला आिे. िोि दिवसांिी
अक्षय तृनतयेला िा प्रकल्प सुरु के ल्याला तीि वर्षे पूणग िोणार आिेत . तो समारं भ
झाला की र्ुपचुप येथूि प्रस्थाि करावे िे बरे . िर याची वाच्यता के ली तर कोणी
आपल्याला िाऊि िेणार िािी. वर्ागपिदििाच्या कायगक्रमािंतर िा र्ाव
सोडण्याचा निश्चय झाल्यावर त्यांच्या मिाला समार्ाि वाटले. एकीकडे डोक्यात
नवचार चालू असतािा ते र्फुलझाडांिा पाणी घालण्याचे कामिी करीत िोते.
तेवढ्ात त्यांच्या बािुला सरपंच येऊि उभे रािीले. परं तु मिारािांच्या कािी ते
लक्षात आले िािी.
मिाराि! आि कु ठल्या नवचारात र्ढले आिात? िंनबररावांिी त्यांच्या
खांद्याला िात लावत नवचारले.
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िािी कािी नवशेर्ष िािी! पण र्ुरुिी कु ठे र्ेले आिेत? मिारािांिी नवचारले.
त्यािंतर ते िंबीररावांिा म्िणाले, िंबीरराव! मिात नवचार चालू िोता की, आता
आपला वृक्ष मंदिराचा प्रकल्प मार्ी लार्ला. आपण नियोनित वृक्ष मंदिराचे िे स्वप्न
बनघतले िोते ते आता प्रत्यक्षात उतरलेले दिसत आिे. मी आई सोमिाईच्या साक्षीिे
िे वचि आपल्याला दिले िोते ते आता पूणग झाले आिे.
मिाराि मलािी एक मिावरचे ओझे िलके करावे असे वाटते. मी आपल्याला
एक वचि दिले िोते. त्या वचिांतूि आपण मला मुक्त करावे िी आपल्याला प्राथगिा
आिे. िंबीररावांिी मिारािांिा नविंती के ली.
कसले वचि िंबीरराव? मिारािांिी नवचारले.
कसले काय नवचारता मिाराि. आपण या र्ावात आलेत त्याच्या िुसरयाच
दिवशी तुम्िी मला आपली खरी ओळख सांनर्तलीत. त्यािंतर िेव्िा वृक्ष मंदिर िी
संकल्पिा िेव्िा प्रत्यक्षात आणायचा नवचार झाला तेव्िा आपण या प्रकल्पाच्या
पाठीशी भक्कमपणािे उभे रानिलात. आतापययंतत िवळपास अठरा लाख रुपये आपण
या प्रकल्पाला दिलेत. या र्ोष्टीची मला सोडू ि कोणालाच मानिती िािी. आपले
िांव र्ुप्त ठे वावे असे आपण माझ्याकडू ि वचि घेतलेत. त्या वचिाचाच मला िल्ली
रोि त्रास िोतोय.
अिो ििारभर रुपये कोणी िाि दिले तर तो आपल्या िांवाची पाटी
लावायला पानििे िी अट घालतोय. त्या पाश्वगभूमीवर आपण आपले िांव लपवुि
ठे वताय िे मिाला पटत िािी. नशवाय आपला उद्देश आपल्या र्ावाचा आनण
आपल्या कुं टुंबातील व्यक्तींचे स्मारक असावे िा िोता. तर त्यांची िावे तरी िानिर
व्िायला पानििेत असे मला वाटते. तेव्िा आि रात्री िोणारया नवश्वस्थांच्या
बैठकीत मला आपले िांव िानिर करण्याची मला परवािर्ी द्यावी िा माझा
आपल्यािवळ िट्ट आिे.
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मिारािांिी क्षणभर मिाशी नवचार के ला. िािीतरी उद्या आपल्याला िे
स्थाि सोडू ि िायचे आिेच. तेव्िा िांव िानिर झाले तरी कािी र्फरक पडणार
िािी. आपण या िार्ेपासूि खूप लांब िाऊयात म्िणिे झाले. प्रत्यक्षात ते
िंनबररावांिा बोलले, िंबीरराव तुम्िी मला अडचणीत टाकलेत. बर रठक आिे
उद्याच्या कायगक्रमांत माझे िांव िानिर करा. पण कु ठे िी िी र्ोष्ट कार्िावर यायला
िको. कोठे िी माझ्या िावाचा बोडग लावायचा िािी. म्िणिे उद्याच्या कायगक्रमािंतर
कािी दिवसांिी लोक िी र्ोष्ट नवसरूि िातील. लोकांच्या मिांत माझे िांव ि
रिाता “श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थाि’ िेच िांव लक्षांत रिायला िवे.
चालेल मिाराि आपण माझ्या मिावरचे र्फार मोठे ओझे िलके के लेत.
िंनबरराव आिंिािे बोलले.
***********
िेवीच्या डोंर्रावरील िैिंदिि कायगक्रमाला आता सुरवात झाली िोती.
िररोि कढीपत्ता, भािीपाला, शेवग्याच्या शेंर्ा, र्फळभाज्या घेऊि िाणारा श्री
सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािचा टेंपो भरूि कोल्िापुरला िायला निघाला.
निरनिराळया प्लॉटमध्ये िाणारया रठबक चसचिाच्या पाईपलाईिचे व्िॉल्ि चालू
करणारे सेवेकरी आले व त्यांिी आपले काम सुरु के ले.
आतापययंतत डोंर्राचा सवगभार् लार्वडीखाली आला िोता. सार्ारण आठ
ििार लिािमोठी झाडे लावण्यांत आली िोती. त्या मध्ये आवळा, िरडा, बेिडा,
िशमुळामर्ील सवग विस्पती, आंबा, चचच, िांभुळ, अर्स्ती, कडु चिब, कढीपत्ता,
िारळ, चंिि, रक्तचंिि, बिाम, मसाल्याची झाडे अशी अिेक प्रकारची झाडे िोती.
कमीत कमी पाचशे िातीची झाडे येथे लावली िोती. मात्र सर्ळी झाडे िेशी िोती.
त्यामध्ये परिेशी झाडे लावणे िाणुि बुिुि टाळले िोत.
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या निमागण झालेल्या झाडीमध्ये खास र्ुिराथमर्ूि पांच मोर लांडोरींच्या
िोड्ा आणल्या िोत्या. यानशवाय अिेक प्रकारच्या पक्षांिी आता आपला मुक्काम
या वृक्ष मंदिरात िलनवला िोता. सध्या चैत्र मनििा चालू असल्यािे सतत
कोदकळांची कु हू कु हू या सवग पररसरांत ाकु यायला लार्ली आिे.
शेळके र्ुरुिी पाझर तलावाकडे र्ेले िोते. तेथे त्यांिा आमराईमध्ये झाडांवर
बसलेले मोर दिसले. सर्ळा पररसर निरवार्ार दिसत िोता. त्यांिा नति
वर्षागपूवीचा िेवीचा डोंर्र आठवला, दकती उिाड िोता िा पररसर तेव्िा. नवचार
करत करत ते पाझर तलावापाशी आले. त्या तलावाला आता छाि घाटिी
बांर्ण्यात आला िोता. तलावामध्ये निरनिराळया प्रकारचे मासे सोडण्यांत आले
िोते. तसेच अनलबार् आनण मुंबईहूि खास कमळाचे र्ड्डे आणूि या तलावात सोडले
िोते. तलावाचा पृष्टभार् लाल, पांढरया आनण सिसा ि आढळणारया िीळया
कमळांिी भरूि र्ेला िोता. तलावाच्या पाण्यामध्ये १५-२० बिके िी डु ंबतािा
दिसत िोती. या सवग प्रसन्न करणारया वातावरणािे त्यांचे मि एकिम प्रर्फुल्लीत
झाले. तलावाच्या पायरया उतरूि त्यांिी प्रत्येक प्रकारची पांच पांच कमळे काढली
आनण ते सोमिाईला, मारुतीला विाण्याकररता सोमिाई मंदिराकडे निघाले. तेथे
सरपंच त्यांची वाटच बघत िोते. िोघांिीिी परत मंदिरात िाऊि िेवीला कमल
पुष्पे वानिली.
*************
रात्रीचे िऊ वािले िोते. र्ोचविरावांचे िुकतेच िेवण झाले िोते. िेवण
झाल्यावर आत्ता ते अंर्णात शतपावली करीत िोते. शतपावली करतािा त्यांचे लक्ष
िेवीच्या डोंर्राकडे र्ेले. िेवीचा डोंर्र आनण डोंर्रावर िाण्याचा रस्ता पथ
दिव्यांिी उिळू ि र्ेलेला दिसत िोता. िोि दिवसांिी अक्षय तृतीयेला वृक्ष मंदिर
प्रकल्प सुरु के ल्याला नति वर्षग पूणग िोणार िोती. नति वर्षागपूवी के लेला संकल्प
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समोर पथदिव्यांच्या माळे च्या रुपािे साकार झाल्याचे िाणवत िोते. शतपावली
करतािा त्यांच्या डोळयासमोर नति वर्षायंतपूवींच्या िेवीच्या डोंर्राचे स्वरुप आले .
आताच्या समोर दिसणारया नचत्राशी तुलिा करता त्यांच्या मिाला समार्ाि झाले.
आता थोड्ाच वेळात त्यांच्या घरी श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािच्या नवश्वस्त
मंडळाची बैठक िोणार िोती. िोि दिवसांिी िोणारया संस्थािच्या तृनतय
वर्ागविदििाच्या कायगक्रमा संबंर्ी चचाग करण्याकरीता सर्ळे आि येथे िमणार
िोते.
साडेिऊ वािेपययंतत सवग नवश्वस्त र्ोचविरावांच्या मािघरांत िमा झाले.
आतापययंततच्या प्रथेप्रमाणे बैठकीची सुरवात सोमिाईच्या प्राथगिेिे करण्यांत आला.
सवगप्रथम र्ोचविरावांिी सवग नवश्वस्थाचे आपल्या घरी स्वार्त के ले. ते म्िणाले
नतिवर्षायंतपूवी आपण एक संकल्प के ला. त्या संकल्पाची बहुतांश पूती र्ेल्या नति
वर्षायंतत आपल्या सवायंतच्या सिकायागिे झाली आिे असे मला वाटते . त्याबद्दल आपणा
सवायंतचे अनभिंिि. यापुढेिी आपण आई सोमिाईच्या आनशवागिािे उरलेले कायग पूणग
करुयात.
माझ्याकडे असलेल्या ताम्रपटामर्ील मिकू राप्रमाणे आपण िेवीच्या भक्तांचे
कल्याण व्िावे या उद्देशािे वृक्ष मंदिराचे काम चालवले आिे. आपण के लेल्या या
प्रयोर्ाचा साईड इर्फेक्ट काय झालाय िे आपल्या लक्षांत आले आिे का ते मला
मानित िािी. परं तु आमच्या परसातल्या नवनिरीला यंिा या चैत्र मनिय यांतिेखील
भरपुर पाणी आिे. या नशवाय र्ावात आता निरनिराळया पक्षांचे िशगि व्िायला
लार्ले आिे. र्ेल्या कािी वर्षायंतत मी कोकीळे चा आवाि आपल्या र्ावात ाकला
िव्िता तो यंिापासूि ाकायला येतो आिे. र्ोचविरावांिी प्रदिघग प्रस्ताविा के ली.
आपले म्िणणे बरोबर आिे र्ोचविराव! र्ावातल्या नवनिरींच्या पाण्याच्या
पातळीत र्ेले िोि वर्षागत झालेली वाढ मलािी िाणवली आिे. त्यामुळे र्ावातिी
थोडीर्फार निरवळ आता दिसायला लार्ली आिे. िंबीरराव म्िणाले.
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पण िा आपला प्रयोर् आपण नवस्तारला पानििे. आिुबािुच्या र्ावांिा
वाड्ांिा अशाप्रकारचा प्रयोर् करायला आपण प्रोत्सािि दिले पानििे. शेळके
र्ुरुिी म्िणाले.
बरोबर आिे र्ुरुिी तुमचे. “िे िे आपणासी ठावे। ते िुसरयासी सांर्ावे।
शिाणे करुिी सोडावे। सकल िि।।“असे समथायंतिी म्िटलेच आिे. आपण अक्षय
तृतीयेला िोणारया वर्ागपि दििाच्या कायगक्रमाला आिुबािुच्या ग्रामपंचायत
सिस्यांिा बोलवुया त्यांिा आपला प्रयोर् िाखवुया म्िणिे त्यांिा आपणिी असे
कानितरी करायला पानििे याची िानणव िोईल. दििकरराव म्िणाले. परं तु आता
आपण त्या कायगक्रमाची रुपरे र्षा ठरवुयात.
वर्ागपिदििाच्या कायगक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्िणूि आपण स्टेट बँकेच्या
आचायग मॅडम यांिा बोलावुया. त्यांिी आपल्याला खूप सिकायग के ले आिे. शेळके
र्ुरुिी बोलले.
आि मी आपल्या पाझर तलावावर र्ेलो िोतो. नतथले वातावरण पाहूि मि
खूप प्रसन्न झाले. तेव्िाच मला एक कल्पिा सुचली. आपण या सरोवराला कानितरी
चांर्ले िांव द्यायला िवे. कोणाला कािी सुचत असल्यास सांर्ावे. शेळके र्ुरुिींिी
िामकरणाचा प्रस्ताव ठे वला.
या बाबनतत मला एक वेर्ळीच र्ोष्ट सांर्ायची आिे. िंबीरराव म्िणाले.
कोणती र्ोष्ट? त्याचा या पाझर तलावाशी काय संबंर्? र्णेशिे नवचारले.
सांर्तो! सर्ळे सांर्तो! आपल्याला सर्ळयांिा मानित आिे आपण वृक्ष
मंदिराचा प्रकल्प करण्याचे ठरनवत िोतो. पण आपली र्ाडी अडकत िोती एकाच
रठकाणी! आपण सर्ळे म्िणत िोतो, सर्ळे सोंर् आणता येईल पण पैशाचे सोंर्
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आणता येणार िािी! त्यावेळी आपल्या पाठीशी उभा रानिला एक िािशूर माणूस.
त्या माणसािे आपल्या या प्रकल्पाला एकु ण अठरा लाख रुपये अथगसिाय्य के ले आिे.
त्या व्यक्तीची एकच अट िोती ती म्िणिे त्या व्यक्तीचे िांव र्ुप्त ठे वायचे.
परं तु आिच मी त्या व्यक्तीला मिवण्यांत यशस्वी झालो आिे. त्यांिा दिलेल्या
र्ुप्ततेच्या वचिातूि त्यांिी आि मला मुक्त के ले आिे. त्यांिी या प्रकल्पाला
अथगसिाय्य करतािा अशी कल्पिा के ली िोती की िा प्रकल्प म्िणिे त्यांच्या
िवळच्या िातेवाईकांचे ते एक स्मारकच आिे. तेव्िा त्या व्यक्तीच्या िवळच्या त्या
िातेवाईकाचे िांवच आपण त्या पाझर तलावाला िेऊया. सरपंचांिी र्ौप्यस्पोट
के ला.
पण काका तुम्िीतर अथगसिाय्य करणारी एक संस्था आिे असे सांनर्तले
िोतेत. र्णेशिे आपली शंका उपनस्थत के ली.
तुझे म्िणणे बरोबर आिे र्णेश पण त्या व्यक्तीची तशी अटच िोती. मर् मी
आयत्यावेळी एक खोटी संस्था उत्पन्न के ली झाले. िंबीररावांिी स्पष्टीकरण दिले.
पण काका अिुििी आपण त्या िािशूर व्यक्तीचे िांव कािी सांनर्तले िािी.
िेमंतिे नवचारले.
बरोबर आिे, अिो िंबीरराव! सर्ळे सांनर्तलेत पण त्या िािशूर व्यक्तीचे
िांव अिुििी आपण सांनर्तले िािी! र्ोचविरावांिी उत्सुकतेिे नवचारले.
सांर्तो ती व्यक्ती आपल्या सर्ळयांच्या पररचयाची आिे. आपल्या सवग
नियोििात त्यांचािी सक्रीय सिभार् िोता. िंबीरराव बोलले.
म्िणिे? कोणss मिाराि? पण त्यांच्याकडे एवढी रक्कम कशी काय? िेरंबिे
आश्चयागिे नवचारले.

॥

॥

बरोबर आिे! मिारािच त्यांिीच आपल्या या प्रकल्पाला एक रकमी अठरा
लाख रुपये दिले आिेत. त्यांचा इनतिास र्फार मोठा आिे. त्यांिी त्यांच्या र्त
आयुष्यात र्फार मोठा आघात सोसला आिे. असे म्िणूि त्यांिी मिारािांचा सवग
इनतिास सर्ळयांिा सांनर्तला.
िंबीररावांिी सांनर्तलेला मिारािांचा इनतिास ाकू ि सर्ळे च िळिळले.
इतका मोठा आघात सोसूििी मिारािांिी र्ावाच्या कल्याणासाठी िे कष्ट घेतले
त्याचे ऋण र्फेडता येणे शक्य िािी िे प्रत्येकाला मिांतूि िाणवले. िे सवग ाकू ि
प्रत्येकाचाच मुड एकिम बिलूि र्ेला.
पण आपला पाझर तलावाला काय िांव द्यायचे िे राहुिच र्ेले. शेळके
र्ुरुिींिी सर्ळयांिा परत िनमिीवर आणले.
मिारािांच्या वनडलांचे िांव िोते सोमिाथ आनण र्ावाचे िांव िोते िाई.
मिारािांची इच्छा आपल्या र्ावाचे आनण र्ावकरयांचे एकत्रीत स्मारक व्िावे िी
िोती. तेव्िा आपण त्या तलावाचे िांव “सोमिाई स्मृती सार्र” असे ठे वुया.
िंबीररावांिी आपली इच्छा व्यक्त के ली.
या

िावाला

माझे

अिुमोिि

आिे! िेरंबिे

अिुमोिि

दिले.

सवागिुमतािे सोमिाई स्मृती सार्र िे िांव कायम करण्यांत आले.
शेळके र्ुरुिींिी िेमंतला कोल्िापुरला िाणारया र्ाडीबरोबर िाऊि अशा
मिकु राचा फ्लेक्स बोडग उद्याच तयार करूि आणायला सांनर्तले. िेमंतिे ते
लर्ेचच माय य के ले.
वर्ागपि दििाच्या कायगक्रमात आपण मिारािांची िानिर कृ तज्ञता व्यक्त
करुया आनण त्यांचा श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थाि तर्फे सत्कारिी करुया.
र्ोचविरावांिी अध्यक्ष म्िणूि आपले मत व्यक्त के ले त्याला सवायंतिी एकमुखी
माय यता दिली.

॥

॥

पण सत्कार कोणाच्या िस्ते करायचा? नितूिे नवचारले.
आपण स्टेट बँकेच्या मॅिेिर आचायग मॅडम यांच्या िस्ते मिारािांचा सत्कार
करावा असे मला वाटते. दििकररावांिी सूचवले.
यावर माझी अशी सूचिा आिे की, आपण िा सत्कार आपल्या संस्थेतर्फे
कृ तज्ञता म्िणूि करणार आिोत तेव्िा तो संस्थेच्या अध्यक्षांच्या म्िणिेच
र्ोचविरावांच्या िस्त व्िावा. शेळके र्ुरुिींिी आपला प्रस्ताव मांडला त्याला
सवायंतिी संमती दिली.
वर्ागपि दििाची आिुबािुच्या र्ावामध्ये िाऊि निमंत्रण िेण्याची
िबाबिारी नितूवर सोपवण्यांत आली. ती त्यािे माय य के ली. परं तु स्टेट बँकेच्या
मॅिेिर आचायग मॅडम यांिा प्रमुख पाहुण्या म्िणूि बोलावण्याची िबाबिारी
िंनबररावांिी नस्वकारावी असे मात्र त्यािे सुचनवले. सरपंचांिीिी ते लर्ेचच माय य
के ले आनण उद्याच बँकेत िाऊि ते काम करीि असेिी सांनर्तले.
आता वर्ागपिदििाच्या कायगक्रमाची रुपरे र्षा आपण ठरवुया. या कायगक्रमाचे
सूत्र संचालि िेमंत करे ल. प्रास्तानवक िंबीरराव करतील. आतापययंतत झालेल्या
कामाचा आढावा दििकरराव घेतील. संस्थािच्या भावी योििां संबंर्ी शेळके
र्ुरुिी सांर्तील आनण समारोप करतील. र्ोचविरावांिी सुचवले आनण त्याला
सवायंतिी माय यता दिली. त्यािंतर चिापाि िोऊि आिची बैठक समाप्त झाली.

*************
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१९

सोमिाई मंदिराच्या भव्य प्रांर्णात श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािच्या
कायागलयाला लार्ूिच असलेल्या व्यासपीठावर खुच्याग मांडण्यात आल्या िोत्या.
खुच्यायंतच्या पाठीमार्े उच्चासिावर श्री सोमिाईचा मोठा र्फोटो ठे वलेला िोता.
त्याला वृक्ष मंदिरातीलच र्फुलांचा िार घातला िोता. िे व्यासपीठ र्ेल्याच वर्षी
बांर्ण्यात आले िोते. एरवी याचा उपयोर् कोल्िापुरला पाठवायच्या मालाचे
पॅकींर् आनण सॉटींर् करण्याकररता के ला िायचा. व्यासपीठाच्या समोरच्या बऱ्याच
भार्ावर आता सावल्या आलेल्या िोत्या. नति वर्षायंतपूवी लावलेल्या झाडांिी आता
सावली द्यायला सुरवात के ली िोती. तरीिी व्यासपीठासि त्याच्या समोरच्या
भार्ावर निरव्या िाळीची शेड तयार करण्यांत आली िोती.
व्यासपीठावरील खुच्यायंतवर मिाराि, श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािचे सवग
पिानर्कारी बसले आिेत. यानशवाय स्टेट बँक ऑर्फ इं डीचाच्या शाखा व्यवस्थापक
आचायग मॅडम आनण शेिारच्या पाच र्ावांमर्ील सरपंच तसेच ग्राम पंचायत सिस्य
बसले आिेत. व्यासपीठाच्या मार्े श्री सोमिाई वृक्ष मंदिर संस्थािचा नतसरा
वर्ागपि दिि असा मिकू र असलेला रं नर्त फ्लेक्स बोडग लावलेला आिे.
व्यासपीठासमोरील मैिाि सोमिाईच्या सक्रीय भक्तांिी भरलेले आिे. आम्िी करूि
िाखवले याचा साथग अनभमाि प्रत्येकाच्या चेिरयावर आत्ता दिसत िोता.
बरोबर साडेतीि वािता सवग अपेक्षीत पाहूणे उपनस्थत झाले आिेत याची
खात्री झाल्यावर िेमंतिे माईक आपल्या िातात घेऊि सर्ळया िेवीभक्तांचे िार्दिक
स्वार्त के ले. व्यासपीठावर बसलेले आमच्या संस्थािचे सवग पिानर्कारी, आमचे
आवडते काका म्िणिेच मिाराि, आिच्या कायगक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या आचायग
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मॅडम, सवग र्ावांचे सरपंच आनण ग्रामपंचायत सिस्य या सवायंतचे श्री सोमिाई वृक्ष
मंदिर संस्थाितर्फे मी िार्दिक स्वार्त करतो. आपल्याला मानितच आिे की
नतिवर्षायंतपूवी या िेवीच्या डोंर्राची काय अवस्था िोती. आई सोमिाईच्या
आनशवागिािे आनण नतच्या भक्तांच्या सक्रीय सिभार्ामुळे नति वर्षागत आपली संस्था
िा कायापालट करु शकली. आता आपण प्रथम शेळके र्ुरुिींच्या िस्ते आपल्या
मिारािांचे या कायगक्रमात पुष्पर्ुच्छ िेऊि स्वार्त करुया. त्यािंतर आिच्या प्रमुख
पाहुण्या आचायग मॅडम यांचे पुष्पर्ुच्छ िेऊि स्वार्त आमच्या रार्ाकाकु करतील.
त्याचप्रमाणे सवग सरपंचांचे स्वार्त िंबीरराव काका करतील. ग्रामपंचायत
सिस्यांचे स्वार्त आमचे दििकरकाका करतील. अशा प्रकारे सवायंतचे स्वार्त करूि
झाल्यावर िेमंतिे िंबीररावांिा आिच्या कायगक्रमाचे प्रास्तावीक करण्याची नविंती
के ली.
िंबीररावांिी सवायंतिा िमस्कार करूि आिच्या कायगक्रमाचे प्रयोिि
सांर्ण्यास सुरवात के ली. ते म्िणाले, नति वर्षायंतपूवीच्या अक्षय तृतीयेच्या दिवशी
स्वाध्याय कें द्रातर्फे र्ुिराथमध्ये चालु असलेल्या वृक्ष मंदिराच्या कल्पिेिे प्रभानवत
िोऊि आपण या सोमिाईच्या डोंर्रावर तशाच प्रकारचे परं तु आपल्या संस्कृ तीला
रुचेल असे वृक्ष मंदिर उभे करण्याचा संकल्प के ला. त्या संकल्पाला आई सोमिाईचा
आनशवागि तर िोताच. नशवाय अशा एका व्यक्तीचा भक्कम आनण सदक्रय पाठींबा
िोता, की ज्यांिी या प्रकल्पाच्या कायागत प्रत्यक्ष अंर्मेिि
े त तर के लीच परं तु या
संकल्पिेच्या नियोििातिेखील सिभार् दिला. ती व्यक्ती एवढ्ावरच थांबली
िािी तर संस्थािला त्यांिी भक्कम आर्वथक पाठबळिी दिले आिे.
र्ेल्या नति वर्षागत त्यांिी संस्थािला एकु ण अठरा लाख रुपयांची रोख मित
के ली आिे. त्यांिी घातलेल्या बंर्िामुळे मी यापूवी त्यांचे िांव िानिर करु शकलो
िािी. ती व्यक्ती आि आपल्या मध्ये बसली आिे. आपली म्िण आिे वेश असावा
बावळा परी अंतरी िािा कळा. तशी पररनस्थती आपली झाली िोती. सार्ा लेंर्ा
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शटग आनण टोपी असा वेश असलेले मिाराि म्िणिे ती व्यक्ती आिे. िे िानिर
करायला मला खूप आिंि िोत आिे. मर्ाशी िेमंतिे सांनर्तल्याप्रमाणे या डोंर्राचा
खरोखरच काय पालट झाला आिे. त्याचे र्फार मोठे श्रेय आपल्या या प्रकल्पाचे
प्रेरणास्थाि श्री मिाराि यांच्याकडे िाते.
अशा या आपल्या मिारािांच्या या ऋणांतूि आम्िी उतराई िोऊ इच्छीत
िािी. परं तु त्यांचा आिर सत्कार करण्याची संर्ी आम्िी घेऊ इच्छीतो. मी आपल्या
संस्थािचे अध्यक्ष श्री र्ोचविराव िोशी यांिा नविंती करतो की त्यांिी मिारािांचा
शाल आनण श्रीर्फळ िेऊि सत्कार करावा. मी या रठकाणी नवशेर्ष उल्लेख करतो की
िे श्रीर्फळ याच वृक्ष मंदिरातील कल्पवृक्षाला आलेले आिे. पनिली पाच र्फळे आपण
सोमिाईला अपगण के ली. त्यािंतरच्या सिाव्या र्फळािे आपण आि मिारािांचा
सत्कार करीत आिोत.
त्यािंतर र्ोचविराव आपल्या िार्ेवरूि उठले मिारािांच्या िवळ िाऊि
त्यांिा शाल पांघरली. त्यािंतर िातात पुष्पर्ुच्छ आनण श्रीर्फळिी दिले. िोघांचेिी
मि भरूि आले िोते. त्यामुळे मिारािांिीिी कािी ि बोलता सर्ळयांिा िातािे
िमस्कार करूि आपल्या िार्ेवर बसले.
त्यािंतर परत िंबीरराव उभे रानिले त्यांिी आपले बोलणे पुढे चालू के ले.
आता आम्िी अशा व्यक्तीचा सत्कार करणार आिोत ती व्यक्ती आपल्या संस्थािची
मार्गिशगक आिे. त्यांिी आम्िाला आपले बहूमोल मार्गिशगि दिले िसते तर िा
प्रकल्प भरकटत रानिला असता. असे ते आमचे मार्गिशगक श्री मारुती मािे ररटायडग
र्फॉरे स्टर यांचा शाल आनण श्रीर्फळ िेऊि सत्कार करतील शेळके र्ुरुिी.
मािे सािेबांचा सत्कार झाल्यािंतर िेरंबिे दििकररावांिा झालेल्या कामाचा
आढावा घेण्याची सूचिा के ली. दििकररावांिी िेवीच्या डोंर्राची नति वर्षायंतपूवीची
नस्थती नवशि के ली. त्यािंतर त्यांिी नति वर्षागपुवी के लेल्या संकल्पाची सवायंतिा
आठवण करूि दिली. त्या संकल्पापैकी आपला पाझर तलाव सध्या भरपुर भरलेला
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आिे. सोलर आनण पविचक्की यांच्या सिाय्यािे आपण त्यावर मोटर बसवुि पाझर
तलावातील पाणी आपण पूणग डोंर्रावर पाईपलाईििे दर्फरवले आिे. आपण पिात
आिाच िेवीला यायच्या रस्त्याच्या िुतर्फाग आनण िेवीमंदिर पररसरात आपण या
उपलब्र् झालेल्या उिेच्या सिाय्यािे पथदिवे लावले आिेत. िेवीचे मंदिर,
संस्थािचे ऑदर्फस प्रसाि बिनवण्याचे पाकर्ृि येथेिी आपण या उिेचा वापर के ला
आिे. संपुणग िेवीचा डोंर्र आि आपण निरवार्ार के लेला आिे. िवळपास आठ
ििार झाडे आपण या डोंर्रावर लावली आिेत. या सवागचा पररणाम म्िणूि
ििुमाि वाडीतील नवनिरींच्या पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आिे.
आि आपले संस्थाि आपला िररोिचा खचग भार्वुि चार पैसे नशल्लक टाकायच्या
पररनस्थतीत आले आिे. आपल्या उत्पाििांचा टेंपो िररोि कोल्िापुर बािारात
िात असतो. िा आिे आपल्या एकिुटीचा, आई सोमिाईच्या भक्तीचा आनण
श्रमशक्तीचा प्रभाव.
यािंतर आिच्या आपल्या प्रुमुख पाहुण्या स्टेट बँक ऑर्फ इं डीयाच्या शाखा
व्यवस्थापक आचायग मॅडम आपल्याला मार्गिशगि करतील. िेमंतिे िानिर के ले आनण
मॅडम बसल्या िोत्या नतथे त्यांिा बोलायला माईक िेऊि दिला.
आई सोमिाईच्या सवग भक्तांिा माझा िंडवत. आतापययंतत मी आपल्या
संस्थािबद्दल बरे च कािी ाकले िोते. व्यासपीठावर येण्यापूवी िेवीच्या डोंर्राचा
सवग पररसर मी दर्फरूि आले. तीि वर्षागपूवीिी मी िवरात्रीमध्ये आई सोमिाईच्या
िशगिाला आले िोते. तीि वर्षागपुवीचा िेवीचा डोंर्र आनण आि मी पिात असलेला
डोंर्र याची तुलिा मी स्वर्ग आनण पाताळ या कल्पिेशी करीि. खरोखरच नितांत
रमणीय असे िे स्थळ आपण बिनवले आिे. नवशेर्षत: आपण पाझर तलावाला ज्या
पद्धतीिे सिवले आिे ते पाहूि आपल्या रनसकतेची िाि द्यावीशी वाटते. भनवष्यात
िे स्थळ पयगटि स्थळ म्िणूि िावारुपाला येईल यात संशय िािी. इथला प्रयोर्
बघायला र्ावोर्ावाहूि लोक येतील याची मला खात्री आिे. अशाप्रकारची िेवीची
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सेवा के ल्यावर ती का प्रसन्न िोणार िािी? अथागत िोणारचं! नतचा पूणग आनशवागि
आपणा सवायंतच्या पाठीशी रानिल असे मला वाटते.
आता मी थोडेसे वेर्ळया नवर्षयावर बोलणार आिे. आताच आपल्या संस्थाि
तर्फे ज्यांचा सत्कार के ला, त्यांच्याबद्दल त्यांची परवािर्ी ि घेता मी चार र्ोष्टी
सांर्णार आिे. कारण त्यांिा परवािर्ी नवचारली तर ते ती कर्ीिी िेणार िािीत
याची मला खात्री आिे. आपण ज्यांिा मिाराि म्िणता ते एक मोठे बँक ऑदर्फसर
आिेत. माझ्या बँकेतल्या िोकरीची सुरवात मी त्यांच्या िाताखाली काम करूि
के ली आिे. खेडसारख्या मोठ्या शिरातील स्टेट बँकेच्या शाखेचे ते मॅिेिर िोते.
त्यांच्या कु टुंबावर आनण त्यांच्या र्ावावर येऊि कोसळलेल्या िैसर्वर्क आपत्तीमुळे
त्यांिी िी र्फदकरी पत्करली आिे. त्याच्या आताच्या रुपावरूि त्यांची िर पारख
कराल तर र्फसाल. मी पानिलेले आमचे िे सािेब िेिमी कडक इस्त्रीमध्ये आनण सुटा
बुटात असत. त्यांच्या प्रभावी व्यक्तीमत्वाला भले भले घाबरत असत. परवा ते
बँकेत आले तेव्िा मीिेखील प्रथम ओळखले िािी. त्यांिी मलािी त्यांची खरी
ओळख प्रकट करण्यास बंिी घातली आिे. परं तु आता सरपंच िंबीररावांिी त्यांची
िानिर ओळख करूि दिली म्िणूि मी बोलण्याचे र्ाडस के ले आिे.
मला आपल्या या वर्ागिपि दििाच्या कायगक्रमाला बोलावुि एक वेर्ळीच
अिुभूती घेण्याची संर्ी दिल्याबद्दल र्य यवाि िेऊि मी माझे चार शब्ि पूणग करते.
आता मी आमच्या काकांिा म्िणिेच मिारािांिा आम्िाला मार्गिशगि
करायला सांर्णार आिे. आमच्या चौघा नमत्रांकरीता िे काका पररसासारखेच
आिेत. त्यांच्या पनवत्र स्पशागिे आमच्यात िाग्या िोणारया वाल्याला त्यांिी
माणसात आणले. आम्िाला सय मािािे िर्ण्याची संर्ी दिली. ते िर आमच्या
र्ावात आले िसते तर आमचे काय झाले असते िी कल्पिाच आता आम्िाला
िवालदिल करते. मी आता आपल्या मिारािांिा आम्िाला मार्गिशगि करण्याची
नविंती करतो. असे म्िणूि िेमंतिे आपल्या िातातला माईक मिारािांकडे दिला.
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माझ्या सोमिाई आईच्या भर्तांिो आपल्याला माझा िंडवत. आपण के लेल्या
भर्तनर्रीिे सर्ळयांिाच थक्क करूि सोडले आिे. तुम्िी दकमयार्ार आिात.
अक्षरश: शूय यातूि िे निरवे वैभव आपण उभे के ले आिे. याबद्दल आपल्या सवायंतचे
कौतुक करावे तेवढे थोडेच आिे. परं तु आता खरा र्ोका निमागण िोणार आिे. या
के लेल्या कामाचा अिंकार आता निमागण िोऊ शकतो. तेव्िा त्या पासूि सावर्ाि
रिा. आता आपला सवायंतचा कसोटीचा काळ सुरु िोणार आिे. िे निमागण के ले आिे ते
रटकवणे मित्वाचे आिे. िािीतर मार्च्या नपढीमध्येिेखील िे वैभव येथे उभे िोतेच.
पण आपणच त्याला भस्म के ले िोते. आता आपल्याला िे उभारण्याकररता
लार्लेल्या कष्टाची िाण आिे. म्िणूिच ते कोणीिी ओरबाडू ि िेणार िािी याची
िक्षता घ्या.
त्याहुििी मित्वाचे म्िणिे तुम्िी आता िार्े झाला आिात. पण तुमच्या
शेिारयांचे काय? तुम्िी पोिायला नशकलात तर तुमचे िे कतगव्य आिे की िो
निसर्ागचा ऱ्िास करूि स्वत:बरोबर िुसऱ्यालािी बुडनवतो आिे. त्याला बुडू ि िेता
तारले पानििे. समथायंतिी म्िटलेच आिे,
आपण येथेष्ट िेवणें| उरलें तें अन्न वाटणें |
परं तु वाया िवडणें| िा र्मग िव्िे ||
तैसें ज्ञािें तृप्त व्िावें| तेंनच ज्ञाि ििास सांर्ावें |
तरतेि बुडों िेिावें| बुडतयासी ||
उत्तम र्ुण स्वयें घ्यावे| ते बहुतांस सांर्ावे |
वतगल्यानवण बोलावे| ते शब्ि नमथ्या ||
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आपण पोटभरूि िेवल्यावर िर कािी उरले तर ते िुसऱ्यांिा वाटावे. माि
आल्यासारखे ते वाया घालवु िये. आता तुम्िाला एक चांर्ला मार्ग सापडला आिे.
आता तुमची िबाबिारी वाढली आिे. िे पथभ्रष्ट झाले आिेत त्यांिा योग्य मार्ागवर
आणायचे काम आता तुम्िाला करायचे आिे. तेव्िा िा प्रयोर् इतरांिािी िाखवा
त्यातील र्फायिे त्यांिा समिाऊि सांर्ा. त्यांिा या मार्ागिी िाण्यास मित करा.
म्िणिे सोमिाईचा प्रसाि सवायंतिाच नमळे ल.
असो. आता उपिेश पुरा करतो. आता माझी ओळख आपल्याला झाली
आिेच. तेव्िा त्याबद्दल मी कािी बोलत िािी. मी या प्रकल्पाकररता िो निर्ी दिला
त्यातला एकिी पैसा मी माझ्या कष्टािे नमळनवलेला िािी. तो पैसा समािाचा िोता
तो मी या निनमत्तािे समािाला परत के ला आिे इतके च. आपण कािी वर्षायंतपूवी
पेपरमध्ये वाचले असेल रायर्ड निल्यामध्ये िाई िावाचे एक र्ाव िोते ते
निसर्ागच्या एका तडाख्यात िर्ाच्या िकाशावरूि पुसले र्ेले. ते र्ाव माझे िोते.
त्याची भरपाई म्िणूि मला सरकारिे िी कािी रक्कम दिली िोती ती रक्कम मी या
रठकाणी सोमिाईच्या चरणी अपगण के ली इतके च.
सज्जिर्डावरूि मी कािी निश्चय करूि निघालो िोतो. त्या निश्चयालाच
आपल्या र्ावािे र्ेले कािी दिवस मायेच्या िाळयात अडकवले आिे. ते िाळे
तोडायचा मी अिेक वेळा प्रयत्न के ला परं तु तो अयशस्वी ठरला. परं तु आि मला
एक समार्ाि आिे, िो यज्ञ आपण येथे के लात त्यात मलािी चार सनमर्ा टाकायची
संर्ी नमळाली. परं तु आता आपण मला िारळ दिला आिे त्यािे मला समार्ाि
वाटले. आपल्या संस्कृ तीत िारळ िेण्याला एक वेर्ळा अथग आिे. मी आपल्याला
आई सोमिाईच्या साक्षीिे िो शब्ि दिला िोता त्यातूि मी आता मुक्त झालो आिे.
वृक्ष मंदिराचा िा प्रकल्प आता मार्ी लार्ला आिे. तेव्िा आपण मला आता निरोप
द्यावा िी नविंती आिे. आई सोमिाईला प्रनणपात करूि मी आपली रिा घेतो. रिा
घेतािा प्राथगिा करतो.
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सवेनप सुनखि: सय तु सवे सय तु निरामय:।
सवे भद्रानण पश्यय तु मा कनश्चत िु:ख माप्नुयाSSत् ।।
ॐ शानय तः शानय तः शानय तः ॥
मिारािांचे बोलणे संपल्यावर िेमंतिे लर्ेचच कायगक्रमाचे सूत्र आपल्या
िातात घेतले. आिच्या कायगक्रमाचा समारोप करण्यापूवी आपल्याला एक मित्वाचे
काम करायचे आिे. आता आपण आपल्या पाझर तलावाचे िामकरण करणार
आिोत. मी आपल्या संस्थािचे अध्यक्ष श्री र्ोचविकाका िोशी यांिा नविंती करतो
की आपण व्यासपीठावरच ठे वलेल्या र्फलकाचे अिावरण करूि िांव िानिर करावे.
असे बोलूि िेमंतिे र्ोचविराव काकांिा र्फलकाचे अिावरण करण्यासाठी त्या
र्फलकापययंतत िेले.
त्यािंतर र्ोचविरावांिी भर्व्या कापडामध्ये ठे वलेल्या र्फलकाचे अिावरण
के ले आनण माईकवरूि िांव वाचूि िाखवले. ते म्िणाले आपण आपला
तलावाचे “सोमिाई स्मृती सार्र” असे िामकरण के ले आिे. या िावातील रिस्य
मिारािांच्या लर्ेचच लक्षांत आले. ते िांव ाकू ि त्यांच्या मिाला समार्ाि वाटले.
आता आिच्या कायगक्रमाचा समारोप आपले शेळके र्ुरुिी करतील. असे
म्िणूि िेमंतिे आपल्या िातातला माईक र्ुरुिींकडे दिला.
शेळके र्ुरुिींिी समारोप करतािा सांनर्तले. आताच आपल्याला मिारािांिी
सांनर्तल्याप्रमाणे आमचे पोट आता िरी भरलेले आिे. तरी या झालेल्या कामािे
संतोर्ष ि मािता आम्िी या संस्थािचे कायग चालूच ठे वणार आिोत. संस्थाितर्फे
आम्िी एक रोपवाटीका तयार करतोय. त्या रोपवाटीके मध्ये तयार िोणारी रोपे
आम्िी र्ावार्ावात िाऊि पोचवणार आिोत. तेथील सेवाभावी व्यक्तींच्या ककवा
संस्थांच्या मार्फगत त्या रोपांची लार्वड आनण त्यांची िेखभाल करण्याची
व्यवस्था करूि वृक्ष मंदिराची िी संकल्पिा िास्तीत िास्त र्ावात पोचवण्याची
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मोनिम राबवणार आिोत. िेणे करूि सवगत्र पयागवरणाचा ऱ्िास ि िोता पयागवरण
समृद्धीच िोईल.
आता माझी सवायंतिा नविंती आिे की सर्ळयांिी प्रसाि घेऊिच आपल्या घरी
िायचे आिे. आता मी आपला आिचा कायगक्रम समाप्त झाल्याचे िानिर करतो.
आता लर्ेचच आर्ी आई सोमिाईची आरती िोईल. िंतर प्रसाि वाटपाला सुरवात
िोईल.
***********
अक्षयतृतीयेचा िुसऱ्या दिवशी मोरांच्या के कांिीच मिारािांिा िार् आली.
िेवळातले घड्ाळ पिाटेचे तीि वािल्याचे िाखवत िोते. मिारािांिी आपले
प्रातर्ववर्ी आवरले. स्नाि झाल्यािंतर प्रात:स्मरण करूि त्यांिी िेवीची मिोभावे
पूिा के ली. काल सत्कारामध्ये नमळालेला िारळ िेवीपुढे ठे वला. ते सध्या रिात
असलेल्या संस्थािच्या ऑदर्फस िवळील खोलीतील आपली झोळी उचलली.
झोळीमध्ये िैिंदिि पारायणची िासबोर्ाची छोटी प्रत आनण रोिचे कपडे या
व्यनतररक्त कािी िािी याची खात्री के ली. त्यामध्ये असलेली शाल काढू ि िेवीच्या
पायािवळ ठे वली. िेवीला मिोभावे सवायंतच्या कल्याणाचे साकडे घातले. िेवीचा
निरोप घेऊि ते परत ि येण्यासाठी निघाले. त्यांचा इथला ऋणािुबंर् आता
त्यांच्या िृष्टीिे संपला िोता.
आता ते कु ठे िाणार िोते िे त्यांिािी मानित िव्िते. र्फक्त त्यांिा या
स्थािापासूि िास्तीत िास्त लांब निथे त्यांिा कोणी ओळखत िािी अशा रठकाणी
िायचे िोते. त्यांिा आपली ओळख पुसूि टाकायची िोती. त्यांिा र्फक्त एवढेच
मानित िोते. आपण एक प्रनतज्ञा के ली आिे. कोणाच्या घरी रिायचे िािी. निथे
िायचे नतथे रामिासी नभक्षेकरी म्िणूिच िायचे. िे अन्न नमळे ल त्याच्या बिली

॥

॥

अन्निात्याचे कल्याण चचतायचे. त्या अन्निात्याकडे िैसर्वर्क आपत्ती येऊ िये म्िणूि
सवगतोपरी प्रयत्न करायचे.
**********
िोि दिवसांिी औरं र्ाबाि निल्यातील नचखली िावाच्या िुष्काळी र्ावात
िुपारच्या वेळेला भर उय िात एका नभक्षेकरयाची आरोळी ाकु आली.
शुकासाररखे पूणग वैराग्य ज्याचे । वनसष्टापरी ज्ञाि योर्ेश्वराचे ।।
कवी वानल्मकासाररखा माय य ासा । िमस्कार माझा सगुर्ुरु रामिासा ।।
िSय िSSय रघुवीSर समथग।।

माई नभक्षा वाढा!! असा खणखनणत पुकारा करीत तो िारात उभा रानिला
िोता. स्वच्छ पांढरा लेंर्ा, त्यावर स्वच्छ पांढरा िेिरु शटग , डोक्यावर स्वच्छ पांढरी
टोपी, काखेत शबिम सारखी नपशवी अडकवलेल्या त्या नभक्षेकऱ्यािे सवायंतचेच लक्ष
वेर्ूि घेतले. सार्ारण पन्नास वयाचा वाटणारा तो नभक्षेकरी चेिऱ्यावरूि तरी
चांर्ल्या सुखवस्तु घरातला वाटत िोता. िरी त्याची िाढी वाढलेली िोती तरी
ती अस्ताव्यस्त दिसत िव्िती. अशा व्यनक्तमत्वाचा माणूस नभक्षा मार्तोय िे
पाहूि सवायंतिाच आश्चयग वाटत िोते.
*******
समाप्त

॥

॥

ई सानित्य प्रनतष्ठाि
मराठी भार्षा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडणारयांकडे लक्ष िका िेऊ.
मराठीत कर्ीच िव्िते इतके वाचक आिेत आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या
ििार िोिििार प्रती छापल्या िात. पाच ििार म्िणिे डोक्यावरूि पाणी.
आता ई पुस्तकांच्या िमाय यात एक एक पुस्तक पाच ििा लाख वाचकांपययंतत
िातं. वर्षागला चाळीसेक लाख डाऊिलोड िोतात. वाचक एकमेकांिा परस्पर फ़ॉरवडग
करतात. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेय ड्राईव्ि, नसडी अशा असंख्य
मार्ायंतिी पुस्तकं व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटनलत. खेड्ापाड्ांच्या र्ल्लीबोळांपासूि
ते िर्ाच्या पारठवरच्या प्रत्येक िेशात. रॉके टच्या वेर्ािे सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या
वेर्ाला आता कोणी थांबवू शकत िािी.
या र्ूमर्डक क्रांतीत सानमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी साक्षरांिा यात
ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्सप िंबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी फ़क्त ििा वाचक आणा.
ते शंभर आणतील. आनण ते ििाििार. तुमच्या व्िाट्सप ग्रुपमर्ूि याची िानिरात करा.
आपल्याला फ़ु कट पुस्तकं वाचकांपययंतत पोिोचवायची आिेत. आपल्याला रटव्िी पेपर ची
िानिरात परवडत िािी. आमचे वाचक िेच आमचे िानिरात एिंट. तेच आमची ताकि.
मराठी भार्षेची ताकि िर्ाला िाखवू.

