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आ��याचा संदेश 
 

व�ृीने मी तशी फारशी धािम�क वा आ�ःतक नाह�. पण अवा��य अशा या �व�ाचे िनयंऽण करणार� एक शा�त श$% अ�ःत&वात 

आहे अशी माऽ माझी (ढ ौ+ा आहे. ह� श$% आ�ण मानवी आ&मा यांचा (ढ भावबंध आहे असे मला मनापासून वाटते. या 

भावबंधाचा एक अ�वःमरणीय ू&यय मला योगायोगाने आला.  

 

आमचे प5पा गेले ते�हाची ह� आठवण आहे. प5पा 7हणजे माझे चुलतआजोबा, उ;ोगमह�ष� ती. लआमणराव >कल?ःकर. एकोणीसशे 

छ5पAन साली स�वीस स5टBबरला ते गेले. &याCया आदEयाच >दवशी ते ूभाकरकाकाला 7हणाल,े "हे बघ ूभाकर, पुGयातEया 

आपEया साH या >कल?ःकर आ�ण संबंिधत मंडळ�ंना मी उ;ा सकाळ� बोलावल ेआहे 7हणून सांग बरं! मला तु7हा सवाLशी काह� 

बोलायचे आहे. तु7हाला मला काह� सांगायचं आहे." 

 

ूभाकरकाकाने तशी �यवःथाह� केली. पण आ7ह� घर� जमGयापूवOच प5पा देवाघर� िनघून गेले होते. &या उ;मयोPयाची िचरयाऽा 

आमCया भेट�पूवOच सुQ झाEयाचे पाहनू  आ7हाला फार दःखु  झाले. माTया मनात पुAहा पुAहा येऊ लागल,े "काय सांगायचे असेल 

प5पांना आपEयाला?" 

 

आ�ण या ूVाचे उ�र अकःमात एके >दवशी मला िमळाले. प5पांCया िनवा�णानंतर &यांचा पािथ�वदेह पुGयाहनू  मोटारने 

>कल?ःकरवाड�त आणGयात आला. >कल?ःकरवाड�त - &यांCया कम�भूमीत - &यांचे दहन झाले. दहा�या >दवशी पुढ�ल संःकारासाठW 

वाड�Cया ःमशानभूमीत आ7ह� सव� आX मंडळ� जमलो. कारखाAयातील शेकडो कामगार आ�ण अनेक Yेऽातील नामवतं ूित�Zत 

मंडळ�ह� जमली. आवँयक ते मंऽ 7हणून उपा\यायांनी अAनोदकाचा �पंड केळ�Cया पानावर ठेवला. आ�ण ]या काव^यासाठW तो 

ठेवला होता &यांची वाट पाहात आ7ह� सारेजण बसलो. कारण पूवा�पार आपEयापैक% अनेकांचा असा �व�ास असतो क%, हा 

अAनोदकच �पंड पआयांनी झटकन  उचलून नेला क% मतृ �य$%ची इहलोकात काह� आशा गुंतलेली नाह�. आ�ण &या �य$%ला आता 

िन�aत सb गती लाभणार! प5पांचे जी�वत सवा�था�ने कृताथ�, तXृ झालेले आ7ह� पाहात होतोच. मग आता &यांचे मन कशात 

गंुतणार? असा आपला आमचा समज. �पंड लवकरात लवकर नेला जाणार याची 7हणूनच आ7हाला पूण� खाऽी. पण पाच िमिनटे 

झाली, दहा िमिनटे झाली. पआयांकडून काह�च हालचाल >दसेना. कावळे &या अAनोदकाCया �पंडाभोवती जमत, नाचत आ�ण पुAहा 

उडून जात. �पंडाला ःपश� करGयाचे नावच नाह�. 
 

ःमशानभूमीत जमलेEया लोकसमुदायात अनेक ौ+ाळू, धािम�क व�ृीची माणसे बसलेली! जसजसा अिधकािधक वेळ जाऊ लागला 

तसतशी &यांची उ&कंठा वाढू लागली. अनेक शंकाकुशंकांनी ती मंडळ� बेचैन होऊन आपापसात कुजबुजू लागली. उपा\यायांनाह� काय 

करावे ते समजेना. साH या वातावरणात एक ूकारचा ताण िनमा�ण झाला. शेवट� न राहवून आमCयातील काह� व+ृ आXमंडळ� 

उठली. समोरCया �पंडाला &यांनी वंदन केले. &यांCयापैक% एकजण 7हणाले, "प5पा, शंतनु कारखाAयाCया कामासाठW परदेशात, 

अमेcरकेत गेला आहे, येईल तो सुखQप परत. तु7ह� काह� काळजी कQ नका.." तर�ह� शांतता. पआयांचा तोच असहकार कायम!   

 

दसरेु  कोणी 7हणाल,े "बेबी ितकडे आ>ृकेत आहे. ितचीह� काळजी कQ नका. आ7ह� सव� ितला सदैव जपू."  

 

तर�ह� पcर�ःथतीत काह� बदल नाह�. कोणी काह� कोणी काह� 7हटले, असे कर�त सुमारे तासभर गेला. शेवट� शंकरभाऊ - माझे 

वड�ल उठले आ�ण उपा\यायांजवळ जाऊन 7हणाल,े "हे पाहा गुfजी, काकांचा असEया कम�कांडांवर कधी �व�ास न�हता. ते�हा आता 

शेकडो मंडळ�ंना >कती वेळ ताटकळत बसवायचे? &यापेYा तुमCया प+तीने दभा�चा कावळा क% काय तो कQन पुढ�ल >बया संपवून 

टाका ना". 
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उपा\याय काह�शा आज�वाने शंकरभाऊंना 7हणाल,े "भाऊ, ‘मालकां’वर (प5पांना वाड�तील कामगार ‘मालक’ 7हणत) तु7ह� आपEया 

व>डलांसारखेच ूेम केलेत. &यांची सेवा केलीत. &यांCयाजवळ तु7ह� लहानाचे मोठे झालात. &यांनी पोटCया मुलाूमाणे तुमCयावर 

माया केली. 7हणून 7हणतो, आपण दोन शjद पाहा ना बोलून." 

 

शंकरभाऊ पटकन ् पुढे झाले. गुfजींचा शjद &यांना मोडवेना. अ&यंत भ�$भावाने &यांनी �पंडाला नमःकार केला. अप&यिन�व�शेष 

अशी माया आपEयावर करणाH या आपEया काकांCया आठवणींनी ते एकदम सb ग>दत झाल,े (&यांचा परःपरांवर�ल लोभ खरोखर�च 

अपूव� होता.) पण आपण एका जबाबदार संःथेचे मालक आहोत, आपणच असे भावनावश झालो तर साH यांCयाच मनाचा बांध फुटेल. 

हे बहधाु  जाणून &यांनी आपले मन आवरले. अन ् f+ कंठाने ते 7हणाल,े "काका, मी शंकर बोलतोय तुमचा. काका कारखाAयाची 

कसलीह� काळजी तु7ह� कQ नका. माTया �जवात जीव आहे तोपयLत...." पण शंकरभाऊंचे वाlय पुरे होGयापूवOच काव^यांचा एक 

घोळका भर�र�>दशी झाडावQन खाली आला अन ् पाहता पाहता &यांनी तो �पंड उचलूनह� नेला. शेकडो लोकांCया समY घडलेली ह� 

स&यकथा आहे! साH यांचे डोळे पाणावले आ�ण अिभमानानेह� चमकल,े  कारण या उ;मतपः�याCया अहिन�श िचंतनाचा �वषय एकच 

होता तो 7हणजे आपला कारखाना. &याचा �वकास-&याची सम+ृ� आ�ण या सवाLमुळे वाढणारे भारताचे वैभव! 
 

अवाक्  होऊन मीह� हा सारा ूसंग पाहात होते. मग मला आठवल,े ूभाकरकाका सांगत होता, अगद� अलीकडेच 7हGजे म&ृयूपूवO 

थोडे >दवसच माझे प5पा 7हणाले होते, "हे बघा, आपEया >कल?ःकर कुटंबातीलु  तु7ह� सगळेजणच अ&यंत ूेमाने वागा. 

कारखाAयाला कधी �वसQ नका. कारखाना हाच आपला देव समजून कामाला ूारंभ करGयापूवO &याला नमःकार कर�त जा." 

 

प5पांचा पािथ�व देह अ�PननारायणाCया ःवाधीन कधीच होऊन गेला होता, पण &यांचा अपािथ�व देह - &यांचा आ&मा - या संदेशाने 

अमर झाला आहे. याचाच हा साYा&कार न�हे का? आपEया िनवा�णाCया >दवशी प5पांना यापेYा दसरेु  काय सांगायचे असणार 

आ7हाला?        

 
   
  


