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    आमच्या घरा शेजारी एक झाड आहे. आलं तवेहां आणि 
अजूनही आम्हाला तसं अनोळखीच. कुठलं, कशाचं काही माहहत 
नाही. आज एवढी वर्ष आहे त ेआमच्या शेजारी, पि अजूनही 
आम्हाला त्याचं नावगाव कळलेलं नाही. झाड ंतशी इतरही बरीच 
आहेत घराशेजारी – अशोक आहे, बबट्टयांचं झाड आहे, जांभूळ, 
कडूननबं, ससल्ववहरओक, बकूळ, सशरीर्, दोन गुलमोहोर आणि या 
दाटीतून टाचा उंचावून डोकं वर काढलेल्वया दोन नारळी सुध्दा 
हदसतात. बुचाची झाड ंतर अनेक आहेत. तर ही आहेत 
ओळखीची झाड.ं हे एक झाड ओळखीचं झालं, मात्रं त्याच नाव 
आम्हाला कळलं नाही. या व इतर सवष झाडांशी माझा गेल्वया 
तीन दशकांचा सहवास आहे. माझ्या मनात त्यांना एक स्थान, 
ककंबहुना वयक्ततमत्व प्राप्त झालं आहे. तवेहां या झाडांना ‘हे 
झाड’ असं म्हिण्यापेक्षा ‘हा वकृ्ष’ असं संबोधिं मला जास्त  
प्रशस्त  वाटतं.  
   हा ‘अनजान’, ‘बेनाम’ वकृ्ष तसा डरेेदार नाही पि डौलदार 
नतकीच आहे. याला केशरी, शेंदरी छटेकड ेझुकिारी मोठ्या 
पाकळयांची तांबडी फुलं लागतात. फुलं पूिष उमललेली अशी 
कधीच भासली नाहीत, कारि उमललेल्वया फुलाची ठेवि 
एखाद्या घटा सारखी असत.े या घटामध्ये भरपूर मध असतो 
आणि त्या कररता वसंतांत साळंुतया,बुलबुल, भारद्वाज, 
कोकीळ, Humming Birds इत्यादी पक्षांचा वावर असतो या 
वकृ्षावर. कालांतरानं फुलं गळतात आणि त्यांची 
जागा Pods घेतात. मला वाटतंPod ला मराठीत बोंड म्हितात. 
पि या बोंडाचा आकार थोडा लांबट, ककंचचत शेंगेकड ेझुकिारा 
आहे. हे बोंड पतव झाल्वयावर उलून फुटतं आणि त्यातून बबया 
बाहेर पडतात. फुटलेल्वया बोंडाची शकलं होडीच्या आकाराची 
असतात म्हिून पद्मजाने त्याला ‘बोटीचं झाड’ असं नाव बहाल 
केलं. आम्हां सवाांनी त ेउचलून धरलं आणि खरं नाव शोधण्याची 
तोशीस न घेता आम्ही आपलं त्याला सोयीस्करपिे ‘बोटीचं 
झाड’ असंच म्हिू लागलो. 
  बोटीच्या झाडावरील बोंडातून ननघिाऱ्या बबया अंगभूत 
सशडवजा पंख घेऊनच बाहेर पडतात आणि या सशड-पंखांच्या 
आधारे वाऱ्याबरोबर तरंगत, Gliding करत, नवीन जागी 
रुजण्यासाठी, लांबवर जाऊन पडतात. वाऱ्याच्या झुळूकेवर तरंगत 
जािाऱ्या बबया स्वयंपाकघराच्या णखडकीतून बघतांना पद्मजाला 
खूप गम्मत वाटायची. मूळ वकृ्षाच्या बी पासून उगवलेल्वया 
रोपाचाही आता एवढ्या वर्ाांत मोठा वकृ्ष झाला आहे. या पुढल्वया 
पपढीतील वकृ्षाचीच, सकाळच्या आणि कलतीच्या उनहांत 
काढलेली, प्रकाशचचत्रं सोबत हदली आहेत. 
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   मूळ वकृ्ष माझ्या अभ्याससकेच्या णखडकीसमोरच आहे.आज 
त्याच्या कड ेबघतांना एक गंमतीदार गोष्ट्ट लक्षात आली आणि 
मी पहातच राहहलो. आधी कसं आपल्वया लक्षात आलं नाही हे? 
असा प्रश्न प्रथम पडला मनाला. नंतर उमगलं की मूळ वकृ्षाचा 
पिषसंभार पानगळीत ओसरल्वयामुळे आता ही गम्मत स्पष्ट्ट 
जािवत ेआहे .                                    
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गम्मत सांगायची म्हिजे अशी की हा वकृ्ष आता एक चचमुकलं 
पपपंळ रोप चतक स्वतःच्या कडवेर वागवतो आहे. 
  परवा सहज बोलताबोलता रखवालदारास पवचारलं. त्यानं या 
वकृ्षाचं त्याच्या गावाकडील काहीसंसं नाव सांचगतलं. मी मनात 
म्हटलं असूदेत.आमचं हे ‘बोटीचं झाड’ होतं आणि त े‘बोटीचं  
झाड’च राहुदे. 
  काल वसंतपंचमी झाली. पावसाळे बरेच बघून झाले, आता 
जमतील तवेहड ेवसंत पाहतोय. हा वकृ्ष आता फुलांनी सजिार. 
शाखाशाखांवर पक्षी गदी करिार. आम्ही दोघं एकमेकाच्या 
सोबतीने फुलांची, पक्षांची वाट आता पाहतोय. 

                                         - निशिकांत पटवर्धि (पुिे)  

 

 


