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संपादकीय
निस्कार िंडळी!
२०१५ ऋतुगंध समितीचा पहहला अंक "ऋतुगंध ग्रीष्ट्ि" तुिच्या भेटीला आणताना आमहांला
सगळयांना खप
ू आनंद होत आहे . या वर्षी आपण र्ोडासा वेगळा प्रयत्न करतो आहोत संस्कृत सुभावर्षतांवर आधाररत अंक करण्याचा. प्रयत्न आहे आणण अगदी काहीच साध्य झालं
नाही तर किीत किी काही अर्ागभा संस्कृत सुभावर्षतांचं पुनस्िारण तरी याननमित्ानं नक्कीच
होईल हा ववश्वास आहे .
ग्रीष्ट्िांकासाठी आपण ननवडलेलं सुभावर्षत "आशा" या ववर्षयावर आधाररत आहे . ते सुभावर्षत
तुमहांला अंकाच्या िुखपष्ट्ृ ठावर पाहायला मिळे लच. यावेळच्या आणण यावर्षीच्या अंकांसाठी
ििंमसं िधल्या नवनवीन लेखकांना उद्युक्त करण्यावर भर दे ण्याचा आमही प्रयत्न करतो
आहोत. त्यादृष्ट्टीनं आमही एका कायाशाळे चं आयोजन केलं होतं. नतला खप
ू छान प्रनतसाद
मिळाला आणण बरे च नवीन लेखक पुढे आले. याबरोबरच आपले काही छोटे कलाकारही
आपल्या भेटीला येत आहे त - त्यांच्या लेख आणण चचत्ांच्या िाध्यिातून. एकंदर ििंमसं िध्ये
खूप लेखक आहे त आणण ते पुढे येताहेत ही अत्यंत आशादायक गोष्ट्ट आहे ! सवा नवीन
लेखकांचं िन:पूवक
ा स्वागत.
ह्या वर्षी मसंगापूरला ५० वर्षं पूणा होत आहे त. त्याननमित्ानं आपण SG-५० हे सदर चालवणार
आहोत. पररवार वाताा हे सदर आपण पुनरुज्जीववत करतो आहोत. आपला ििंमसं पररवार
एवढा िोठा आहे की सगळयांची प्रत्यक्ष भेट ननयमित होणं जरा अवघड आहे . िग िहत्त्वाच्या
आनंदामभिानाच्या बातमया एकिेकांना कळणार कशा? त्याकरता हा प्रयत्न. यात आपण
सगळे सहभागी व्हाल ही आशा.
या अंकात आशा ववर्षयावर वेगवेगळया प्रकारचं साहहत्य तुिच्या भेटीला येणार आहे . काही
खुिासदार, प्रयोगशील लमलत लेख आहे त, काही वैचाररक आहेत. काही कर्ा, काही कववता
आहे त, चचत्ंही आहे त. आशेचं िानवी जीवनातलं स्र्ान साजरं करणारा हा शब्दोत्सव तुमहांला
आशादायी वाटे ल अशी खात्ी आहे .
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अंक जरूर वाचा, तुिच्या प्रनतक्रिया कळवा, तुमहांला आवडलेल्या लेखक-कवींकरता तुिच्या
शुभेच्छा पाठवा. आणण िख्
ु य महणजे पढ
ु च्या अंकात तुिचं साहहत्य यावं यासाठी पढ
ु े या.
ऋतुगंध हा तुिचा अंक आहे , तुिच्या सहभागामशवाय अपुरा आहे .

- तुिची
ऋतुगंध २०१५ समिती
********************
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िुखपष्ट्ृ ठ
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महाराष्र मंडळ णसंगापरू - वाताष
गुढी पाडवा
िहाराष्ट्र िंडळ मसंगापूरने २२ िाचा २०१५ रोजी सालाबादप्रिाणे नववर्षााची सुरुवात गुढी पाडवा
सिारं भाने

केली.

नवीन

कायाकाररणीची

ओळख,

जानेवारीिधे

झालेल्या

िीडा-स्पधांचे

पाररतोवर्षक ववतरण हे तर त्यात झालेच पण नेहेिीप्रिाणे नववववाहहत दामपत्यांच्या हस्ते
गुढीचे पूजनही झाले.
त्यानंतर
कायाििांनी

झालेल्या

सांस्कृनतक

सिारं भाची

रं गत

वाढवली. िहाराष्ट्र िंडळ हे कसे
सभासदांचे

एक

िोठे

कुटुंबच

बनते आणण त्याचे छोटे छोटे सवा
उपिि कसे हळू हळू सवांच्या
आयुष्ट्याचे अववभाज्य भाग बनतात हे त्यांच्या कववतेतून श्रीिती असेरकर यांनी अचक
ू पणे
िांडत सवांच्या हृदयाचा ठाव घेतला. िराठी कलांवर आणण गाण्यांवर आधाररत काही सुंदर
नत्ृ यप्रकार

सभासदांनी

सादर

केले.

‘भारतीय

राज्ये’

या

ववर्षयावर लहानगयांनी तसेच काही कुटुंबांनी एकत्रत्त ववववध
वेशभूर्षा

सादर

केल्या.

जोडप्यांचे

उखाणे,

प्रश्न-िंजुर्षेचा

कायािि आणण िंडळाच्या द्वैिामसक ‘ऋतुगंध’ चे प्रकाशन हे
ही या कायाििाचे वैमशष्ट््य होते.
श्रीखंड-पुरीचे जेवण, कडुननंबाच्या पानांची रूढीनुसार केलेली चटणी आणण ववचधवत उभारलेली
गुढी यांिुळे आलेले १५० सभासद तप्ृ त होऊन परत गेले यात शंका नाही.

भारतीय नववर्तदिन
दरवर्षी HEB (Hindu Endowment Board) आणण LISHA (Little India Shopkeepers &
Heritage Association) ह्यांच्यातर्फे भारतीय नववर्षाहदनाचे आयोजन िुस्तर्फा सेंटरच्या सिोर
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सेरेंगुन रस्त्यावर केले जाते. भारताच्या ववववध प्रांतांिध्ये नववर्षा कशाप्रकारे साजरे केले जाते
ह्याचा दे खावा ह्या प्रसंगी सादर केला जातो. ह्या वर्षीही िहाराष्ट्र िंडळ मसंगापरू ला या
कायाििात सहभागी होण्यासाठी आिंत्रत्त करण्यात आले होते.
मसंधी, पंजाबी, गुजरार्ी, िल्याळी,
िारवाडी

इत्यादी

भारतीय

िंडळे

मिळून

ह्यात

१४

सहभागी

होतात. प्रत्येक प्रांताचा एक सणउत्सवाचा
उभा

दे खावा

करतात.

ह्या

एका

हठकाणी

सांस्कृनतक

कायाििाचेही आयोजन करण्यात
येते. त्यािध्ये िहाराष्ट्र िंडळाच्या सभासदांनी होळी नत्ृ य सादर केले.

िहाराष्ट्र िंडळ

मसंगापूरने ह्या वर्षी "गणेशोत्सव" ह्या संकल्पनेवर आधाररत दे खावा सादर केला. हे प्रदशान
सवांना पहाण्यासाठी २४ एवप्रल ते ३० एवप्रल या काळात उपलब्ध होते. या कायाििासाठी
प्रिुख पाहुणे महणून Khaw Boon Wan (Minister for National Development) उपस्स्र्त
होते.

उत्सव SG 50
मसंगापूरला

स्वातंत्र्य

मिळून ५० वर्षं झाली. त्या
ननमित्ाने

या

अनेक
आयोजन
आहे .

वर्षाभरात
कायाििांचे

करण्यात
HEB

endowment

आले
(Hindu
board)

आणण LISHA (Little India
Shopkeepers & Heritage
Association) तर्फे उत्सव SG 50 चे आयोजन करण्यात आले. २ िे रोजी रे स कोसा रस्त्यावर

ही एक भव्य शोभायात्ा होती. िहाराष्ट्र िंडळ मसंगापूरबरोबर इतरही भारतीय िंडळे यात
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सहभागी झाली. या कायाििासाठी Guest of Honour H.E. Tony Tan Keng Yam,
President, Republic of Singapore होते तर प्रिुख पाहुणे Mr Tharman Shanmugaratnam
(Deputy Prime Minister and Minister for Finance) उपस्स्र्त होते.

नऊवारी साडी, पैठणी, परकर पोलके इत्याहदंिध्ये नटलेल्या स्स्त्या-िुली, र्फेटे बांधलेले, शुभ्र
कुताा पररधान केलेले तरुण, बाल मशवाजी, लोकिान्य हटळक, वासुदेव यांच्या वेशातील लहान
िुले या सवांनी सादर केलेले जोरकस लेझीि नत्ृ य, उभा केलेला वारकरी सांप्रदाय…

सवाच

दे खणे. िहाराष्ट्र िंडळाच्या या नत्ृ य सादरीकरणात एकूण ५० च्या वर सभासद कलाकार
सहभागी झाले. सवांनी आपली शननवार-रवववारची सु्टी ववसरून खप
ू िेहनत घे ऊन सादर
केलेले हे नत्ृ य अर्ाातच सवांच्या पसंतीची पावती घेऊन गेले.

सजानशील लेखन कायाशाळा
दरवर्षी जशी िहाराष्ट्र िंडळ मसंगापूरची
नवी कायाकाररणी कायारत होते तशीच
िहाराष्ट्र

िंडळ

मसंगापूरचे

द्वैिामसक

ऋतुगंधचीही नवी समिती कायारत होते.
नवीन कल्पना येतात, राबवल्या जातात.
"ऋतुगंधसाठी

साहहत्य

खूप

करावी

खटपट

मिळवण्यासाठी
लागते",

अशी

िावळत्या संपादकांनी िाहहती हदली. िग ह्यासाठी कोणते उपाय करावेत? ह्यावर ऋतुगंधचे
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नवे संपादक ननतीन िोरे यांनी सुचवले की एक सजानशील लेखनाची कायाशाळा घेतली तर?
लोक मलहहते होतील.
सवाानीच ही कल्पना उचलून धरली आणण १८ एवप्रल २०१५ रोजी रे लीस टॉवर येर्े सकाळी
१०.३० ते १२.३० कायाशाळे चे आयोजन करण्यात आले. आधी, क्रकती प्रनतसाद मिळे ल ह्या
अशाप्रकारच्या उपििाला? असे महणता महणता भरपूर प्रनतसाद मिळाला. एकूण २६ लेखक
वाचक यात सहभागी झाले. सवा प्रर्ि ननतीन ह्यांनी मलहहताना कोणत्या गोष्ट्टी, कोणते
ननयि लक्षात ठे वायला हवेत ते काही उदाहरणांसहहत सिजावून हदले. िग सवा उपस्स्र्तांची
५ गटात ववभागणी करून प्रत्येकी एका सल्लागाराने त्यांच्याकडून लेखन करून घेऊन ते
अचधक चांगले कसे करता येईल ते सुचवले. संपादक ननतीन िोरे यांच्याबरोबर जुई चचतळे ,
वंद
ृ ा हटळक, कौस्तुभ पटवधान आणण ननरं जन नगरकर यांनी सल्लागाराची भूमिका उत्ि
बजावली. हा पहहलाच प्रयत्न सवांना आवडून गेला आणण अशाप्रकारची कायाशाळा वरचेवर
घ्यावी अशी उपस्स्र्तांनी िागणी केली.

रक्तदान मशबीर
गेली एक दोन वर्षा िहाराष्ट्र िंडळानेही एखादं सिाजोपयोगी काि करावं असं कायाकाररणीला
वाटत होतं. िग काय करावं अशा चचेतून एखादं रक्तदान मशबीर घ्यावं ही कल्पना
सगळयांना िान्य झाली. असं
एखाद्याचा जीव वाचू शकतो.

महणतात की रक्तदानासारखं िहापण्
ु य नाही, त्यािुळे
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५ एवप्रल २०१५ रोजी सकाळी ९ ते दप
ु ारी ३ या वेळेत मसंधू हाउस येर्े रक्तदान मशत्रबराचे
आयोजन केले गेले. मसंधी, गुजरार्ी, िारवाडी असोमसएशन आणण अंबर आणण Mountbatten
कमयुननटी सेंटर यांच्यासह िहाराष्ट्र िंडळ मसंगापूरने या मशत्रबराचे आयोजन केले.

एकला चालो

रे

आपल्याला नक्की आठवत असेल की गेल्या वर्षी नोव्हें बरिध्ये, आठ साहसी तरुण ४१
हदवसांत सहा दे शांच्या सीिा आणण १०००० क्रकिीचा पल्ला िोटारसायकलींवरून पार करून
मसंगापुरात आले होते आणण आपण त्यांना भेटलो होतो. यांच्यासारखेच एक साहसी
सायकलस्वार, ठाण्याचे श्री. राजेश खांडक
े र िुंबई ते न्युझीलंड हा प्रवास करीत आहे त.
त्यांच्या “एकला चालो रे …” िोहहिेत ते पयाावरण ववर्षयक, खासकरून गलोबल वॉमिंग संबंधी,
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िाहहती लोकांना दे त आहे त. २७ ते ३० एवप्रल या काळात ते मसंगापूर िध्ये असताना ििंमसं
ने २९ एवप्रल या हदवशी त्यांच्याबरोबर अनौपचाररक गप्पांचा कायािि आयोस्जत केला होता.
उत्साही िंडळींनी या छोटे खानी कायाििाला प्रनतसाद हदला.

आगािी कायािि
िे - Tampines CC भारतीय नववर्षा सोहळा
जून - ऑडीट
जुलै – सहल, आजीव सभासद सभा
-

राजश्री लेले

*************
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महाराष्र मंडळ णसंगापरू
िहाराष्ट्र िंडळ मसंगापूरनी काय हदलं िला?
हे कसं सांगू र्ोडक्या शब्दात तुमहाला?
इतके छान मित्, िैत्रत्णी, इतकी छान कंपनी
हदवस, िहहने, वर्षं जाती बघता बघता उडुनी
खूप साऱ्या activities चालू असतात
ज्या िनाला ताजं आणण positive ठे वतात
िंर्न, ऋतुगंध, शब्दगंध ह्यांच्या तर नावातच संगीत
हे सगळे मिळून करतात िाझं आयुष्ट्य रं गीत
िहाराष्ट्र िंडळ नावाचं कुटुंब िोठ्ठं छान
लहानांवर करतो आमही प्रेि आणण िोठ्यांना दे तो िान
िंडळाची कायाकाररणी झटत असते अहोरात्
र्कल्याचा लवलेशही नसतो त्यांच्या चेहऱ्यावर िात्
सण, उत्सव सगळे साजरे करतो जोरात
नवीन येणाऱ्यांना कायि िदतीचा हात
सतत चालू असते चेष्ट्टा, िस्करी
आणण whatsapp वरची ती िस्त शेरो-शायरी
र्फोटो शेअर करायची तर अहो केवढी ती घाई
कािं सगळी तशीच राहहली अन ननघून गेली बाई
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धिाल आणण िस्ती चालू असते वारं वार
तेवढ्यात भागवत वाचन सिजावतं जीवनाचं सार
एन्जॉय करतो आमही long walks
आणण त्याच्या जोडीला िंर्न चे talks
एक धंद
ु ी आहे ही, कधी न संपणारी
रोज नव्या हदवसाची वाट पाहायला लावणारी
कुठे ही जायचं महटलं की होतो उत्साहाचा संचार
कारण खाणं, वपणं िस्तीबरोबर, त्यात ज्ञानाचंही भांडार
एकेकाळी होिमसक वाटायचं वारं वार
पण आता वाटतं, इर्ेच आहे िाझा िोठ्ठा पररवार
चचंता, काळजी, एकटे पणा ह्यांना दे ऊन र्फाटा
रोज आमही शोधतो नव्या पाऊल वाटा
िनाला खूप आनंद होतोय आणण मिळतीये ख़ुशी
करताना हे सवा व्यक्त गुढीपाडव्याच्या हदवशी
ज्याच्या िुळे जोपासली गेली िाझ्या िधली तरुणी
अशा िहाराष्ट्र िंडळ मसंगापूरचे आमही सगळे ऋणी… आमही सगळे ऋणी

िेघना असेरकर
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आशेचा कुलवत्
ृ ांत
वप्रय वाचकहो,
या लेखात आपल्या सवांच्या लाडक्या अशा आशेचा कुलवत्
ृ ांत िांडण्याचा प्रयत्न केला आहे .
आशा महटल्यावर िाझ्या डोळयासिोर एक अवखळ, ओढाळ िुलगी येते. हसरा चेहरा, डोळे
सतत कशाचा तरी वेध घेणारे , जीवनातील सवा चांगल्या गोष्ट्टींवर श्रद्धा असणारी आणण
किालीची ननरागस! आशा ही िानसकन्या आहे . कोणाची महणून काय ववचारता! अहो, आशेचे
वडील महणजे आपले िनच; महणजे आशा ही िानस+कन्या झाली की नाही! ही आशा राहते
एका टोलेजंग वाड्यात. कधी ती हृदयाच्या िाजघरात बसते, तर कधी िाडीवर जाऊन डोळे रुपी
णखडक्यांतून डोकावत राहते, तर कधी परसदारच्या ववहहरीत आपले प्रनतत्रबंब – ननराशेला –
न्याहाळत बसते. हहच्या घरात कधी जळिटे , कचरा पडलेला हदसणारच नाही िुळी! आशेचे
वडील आपल्या सवा िुलांवर र्फार िाया करतात, त्यातल्या त्यात आशेवर तर र्फारच. नतचे
कोडकौतुक पुरवतात, नतच्यासाठी छान खाऊ आणतात, आशा रुसणार नाही याची पुरेपूर
काळजी घेतात बरे का!
आशेच्या नाचऱ्या स्वभावाला ओळखून असणारी आणण वारं वार नतला अटकाव करणारी एक
व्यक्ती आहे घरात. ती आहे आशेची आई. नतचे नाव ियाादा. आशा आपल्या आईला र्फार
मभते. घराबाहे रून वरातीचा छान गलका कानी पडताच आशा कंु पणाबाहे र पळायला बघते, पण
आईची हाक येतेच नतच्या कानी, “आशे, कुठे ननघालीस उं डारायला? चल हो घरात!” की आशा
त्रबचारी हहरिुसली होउन कंु पणाबाहे र पडणारे पाऊल िागे घेते.
आशेला एक िोठी बहीण आहे . नतचे नांव आहे अमभलार्षा. ही अमभलार्षा र्फार सुखवादी
(materialistic) आहे . आशेला िुळात साऱ्याचीच हौस, पण लोभ असा कशाचा नाही. अमभलार्षा
िात् या जगाला र्फार ओळखन
ू आहे . व्यवहारी प्रेि कसे करावे हे नतच्याकडून मशकावे.
आशेच्या घरात कधी कधी शेजारची एक िुलगी खेळायला येते. आशा नतला त्रबचकून असते.
नतचे नांव आहे तष्ट्ृ णा. ती घरात आली की सूया अचधकच प्रखर झाल्यासारखा वाटतो.
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अंगणातील झाडेदेखील पाने हलवायची सोडून स्तब्ध उभी राहतात. घराचा िार्ा अंिळ
तापतो. या तष्ट्ृ णेला लपाछपी खेळताना स्वतःकडे राज्य घ्यायची र्फार हौस आहे . आशा आणण
तष्ट्ृ णेचा लपाछपीचा खेळ िोठा बघण्यासारखा असतो. आशादे खील आईचा – ियाादेचा – डोळा
चुकवून कंु पणाच्या आडोशाला जाऊन दडते. कधी कधी तष्ट्ृ णा घराच्या सांदीकोपऱ्यातल्या
अलिाऱ्या, घडवंच्या धुंडाळायला लागते; तेव्हा तर बाबांना पण िाहहती नसलेल्या गोष्ट्टी
सापडायला लागतात. तष्ट्ृ णा आशेच्या काकांना अस्जबात आवडत नाही. आशेच्या काकांचे नांव
आहे संयि. तष्ट्ृ णा घरात आली रे आली की ते कोट टोपी चढवन
ू तडक बाहे र पडतात.
आशेला एक लहान भाऊ आहे , त्याचे नांव आहे ववश्वास. आशा आणण ववश्वासाचे अगदी अतूट
नाते आहे . आशा रुसली की ववश्वासलाही जेवण गोड लागत नाही. खो-खोच्या खेळातदे खील
स्वप्ना प्रर्ि आशेला खो दे णार, आशा ववश्वासाला, ववश्वास िग क्षितेला आणण क्षिता
कायााला जावन
ू “आउट” करणार, हे अगदी ठरलेले, बरे का! अरे हो, स्वप्ना आशेची िोठी
बहीण आणण क्षिता ववश्वासच्या पाठची बहीण हे सांगायचे राहहलेच. आणण काया हे घरातले
शेंडर्फ
े ळ. आपले नांव सार्ा करण्याइतके लहरी आहे ते. कायााचे एकदा सुखरूप िागी लागले
की घरातील सवांचा जीव भांड्यात पडतो.
आशेचा गोतावळा अजून खप
ू िोठा आहे. नतची दरू ची आत्या श्रद्धा, िावशी िाया, दरू चे
काका सन्िान यांची ओळख पुन्हा केव्हा तरी, असो. आशेच्या कुलवत्
ृ ांताची ही साठा उत्रांची
कहाणी पाचा उत्री इर्ेच संपूणा करतो.

राजीव खरे
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एक कोडं !
अशी कोणती गोष्ट्ट आहे की स्जच्या बंधनात असता िाणूस धावू शकतो आणण स्जच्यापासून
िुक्त झाल्यावर तो जागच्या जागी र्ांबतो? उत्र आहे 'आशा - Hope'
आशा नाि िनुष्ट्याणां काचचदाश्चयाशङ्
ृ खला ।
बद्धा यया प्रधावस्न्त िुक्तास्स्तष्ट्ठस्न्त पङ्गुवत ् ॥
जन्ि आणण ित्ृ यू या दोन टोकात ववस्तारलेले िाणसाचे आयष्ट्ु य पढ
ु े पढ
ु े सरकत असते ते
'आशा' या एका गोष्ट्टीवर! जन्िापासून अंतापयंत या आशेने त्याला लपेटलेले असते. आज
अंधार असला तरी उद्या उजाडणार आहे ! सतत उद्याची आशा. अगदी आपल्या जन्िापासून
हा खेळ सुरू होतो. आपल्याववर्षयी कोणाला तरी आशा आणण नंतर पुढे कोणाववर्षयी तरी
आपल्याला आशा.
आपल्या पूवज
ा ांनी िनुष्ट्यजन्िाची काल्पननक ववभागणी चार आश्रिात केली आहे . आज
आश्रिव्यवस्र्ा नसली तरी बाल्य, तारूण्य, वध्ृ दत्व असे टप्पे आहे तच. लहान वयात र्फारसे
पयााय नसतात. बध्
ु दी, ववचार आणण अनुभव यांच्या ियाादा असतात पण तारूण्याचा काळ
महणजे वसंत ऋतू! नवी स्वप्नं पाहण्याचा, त्यािागे धावण्याचा काळ. मशक्षण, नोकरी,
व्यवसाय, संसार या िहत्वाच्या गोष्ट्टी. जे काल घडले नाही ते आज घडेल, जे आज घडले
नाही ते उद्या नक्की घडेल असा आशावाद या हदवसात असतो. ो़ आशा नावाची उजाा आपल्यात
ठासून भरलेली असते आणण गाडी जोरात धावत असते. क्वचचत ननराशा वा्याला आली तरी
तात्पुरती. र्फक्त आपल्यासाठीच नाही तर पुढच्या वपढीसाठीसुद्धा स्वप्न पाहहले जाते. 'िला
नाही जिलं तर, िाझी िुलं करून दाखवतील ' अशा आशेवर तो हात पाय िारत रहातो.
हळूहळू सवा पाश तोडण्याचा टप्पा. तो आता वध्ृ दत्वात आलेला असतो. ननवत्
ृ ी तर जाऊ द्या
उलट जीवनाकडे प्र-वत्
ृ ी होऊ लागते. हातातून जे ननसटून चालले आहे ते पकडण्याची धडपड
सुरू होते. नवे शोध लागतील, व्याधींवर धर्षध सापडेल, अशी नवी आशा ननिााण होते.
अंड्गं गमलतं, पमलतं िंुडि ् ।
दशनववहीनं जातं तुण्डि ् ।।
वध्ृ दो यानत गहृ ीत्वा दण्डि ् ।
तदावप न िुञ्चनत आशा वपण्डि ् ।।
Go to Top | 16

ऋतुगंध ग्रीष्म |

वर्ष ९ अंक २

िनुष्ट्यजीवन सािान्यपणे असे असले तरी आशा नािक बेडी आपल्याभोवती हवीच. तरच
जगण्यात िजा आहे . पढ
ु े पढ
ु े धावायला गाजर हवंच. पाण्याला 'जीवन' महणतात. या दोन्हीला
गती हवीच. पाणी वहात राहहलं तर नदी होईल. साठून राहहलं तर डबकं होईल. जीवनही
गनतिान हवं. यासाठी 'आशा' स्जवंत हवी. स्जर्े 'आशा' आहे तेर्े 'ननराशा' आहेच. कारण
िानवी

जीवनच

व्दै तात

अडकलेले

आहे .

शारीररक

व्याधी,

पैशाची

चणचण, अपयश,
ो़
आप्तेष्ट्टांचा ववरह अशा आघातांनी ननयती आपल्याला खाली रे टत असते. पण खाली पडलेला
रबरी चें डू जसा उसळी घेऊन परत परत वर येतो तसं आपलं आयष्ट्ु य असावं. वरून र्फेकलेल्या
चचखलाच्या गोळयासारखं नसावं.
आशा आणण अपेक्षा वरवर सारखेच वाटणारे दोन शब्द. एकीला जवळ करावी तर दस
ु रीला
लांबच ठे वावी. अवाजवी, अवास्तव अपेक्षा तर नकोच. आपल्या कुवतीनुसार, झेपल
े अशीच
उडी हवी.
'Hope is fuel. It makes us move forward and it amplifies our best work. But
expectation is the killer of joy, the shortest route to disappointment. When we
expect that something will happen, we can't help but be let down.'
'Positive thinking,' 'Be optimistic' वगैरे शब्द आपण ऐकतो पण सकारात्िक ववचार

आपल्याही अनेक सण सिारं भात, धामिाक उत्सवात सांचगतले आहे त. वाढहदवसाला आपण
िेणबत्ीच्या ज्योती ववझवत नाही, तर ज्योती उजळवतो. 'जातो’ न महणता 'येतो' महणतो. ो़
'तिसो िा ज्योनतगािय, ित्ृ योिाा अित
ृ ं गिय' अशी प्रार्ाना करतो. जी संस्कृती आपल्याला
आशावाद मशकवते तीच संस्कृती 'किाण्येवाचधकारस्ते िा र्फलेर्षु कदाचन' असा ननष्ट्काि
किायोगही सांगते. र्ोडक्यात काय तर आयुष्ट्याचा िागा चालतांना आशेची मशदोरी संपू नये
पण अपेक्षांचे ओझेही होऊ नये.

हे िांगी भोपटकर

Go to Top | 17

ऋतुगंध ग्रीष्म |

वर्ष ९ अंक २

णहंदोळा
हदल है छोटासा, छोटीसी आशा…
काश... हे सुिधुर गीत सत्य असतं तर! िन खरं च क्रकती छोटं , शरीरात शोधूनही कुठे च न
सापडणारं . पण त्यात आशा िात् अनंत आकाशाएवढ्या. आशा पूणा झाली तर क्षणात िन
आकाशाला गवसणी घालतं, पण अपूणा राहहली तर नैराश्याच्या गतेत जातं. िाणसाचं आयुष्ट्य
आशा-ननराशेच्या हहंदोळयावर असं झुलत असतं.
िूल जन्िाला येतं तेंव्हा त्याच्या िनात 'ननराशा' ह्या भावनेचा लवलेशही नसतो. जन्िल्या
जन्िल्या आिोश करून आपल्या आगिनाची वाताा दे णारं छोटं िूल नैसचगाक जगण्यासाठी
आवश्यक त्या सवा गोष्ट्टी ननसगाननयिानुसार मशकतच जातं. उभं रहायला अर्वा चालायला
मशकताना िूल सारखं पडतं, पण महणन
ू िी आता चालणारच नाही असं महणणारं िूल
पाहहलंय

का

कुणी?

जन्ितः

आंधळं , पांगळं

िूलसुद्धा

हसरं

आणण शक्य ते

सारं

मशकण्यासाठी धडपडणारं च असतं. ह्या वरून हे उघड हदसतं की आशा हीच नैसचगाक भावना
असून ननराशा ही ननसगाननमिात भावना नव्हे च. जगण्याची दद
ु ा मय इच्छा, नवीन काही
मशकण्याची धडपड हीच िाणसाची खरी ओळख आहे . क्षणणक पराभवाने खचून न जाता पुन्हा
यशासाठी प्रयत्नशील व्हायचे हीच नैसचगाक प्रवत्
ृ ी आहे .
काही हदवसांपूवी वतािानपत्ात एक बातिी वाचली. भारतात दर दहातील एक व्यक्ती नैराश्य
अनुभवते आहे . त्यानंतर facebook वर िानसोपचार आठवड्याननमित् नेहेिीप्रिाणे खंडीभर
posts ही आल्या. ते सवा वाचून प्रर्ि धक्का बसला व खूप वाईटही वाटले. आशेवरच जग
चालते असे आपण िानतो. जगातील १०% जनता जर नैराश्यग्रस्त असेल तर काय होणार
जगाचं…? ननराशेची भावना जर नैसचगाक, जन्ित: असणारी भावना नाही, तर ही आपल्या
आयुष्ट्यात का आणण कधी प्रवेश करते? काही प्रिाणात अश्या व्यक्ती िें दि
ू धील अनाकलनीय
रासायननक बदलांिुळे नैराश्यग्रस्त होत असतीलही, पण िला वाटतं बहुतांशी अपेक्षा आणण
उपेक्षा यांच्या गंुत्यािुळे ननराशा आयुष्ट्यात हळूच प्रवेश करते. आयुष्ट्याकडून, सिाजाकडून,
नातेवाईक - मित्िंडळींकडून असणा-या अगणणत अपेक्षा आणण कधी दद
ु ै वाने वा्याला येणारी
उपेक्षा

हे

ननराशेचं

िूळ

आहे .

साधारण

सिजायला

लागायच्या

वयापासून

िुलांना

आईवडडलांच्या अपेक्षांचा सािना करावा लागतो. मलंगभेदाचा ववर्षय नजरे आड केला तरी, िाझा
Go to Top | 18

ऋतुगंध ग्रीष्म |

वर्ष ९ अंक २

िुलगा/िुलगी डॉक्टर, इंस्जनीयर, क्रिकेटर इत्यादी काही होणार ह्या पालकांच्या आशेचं
िुलांवर नकळत ओझं होतंच. टीव्हीवर सतत हदसणा-या सौंदयाप्रसाधनांच्या, गौरवणा व
किनीय बांध्याला अनतशयोक्त िहत्त्व दे णा-या जाहहराती बघून तरूण-तरुणींना बाह्य
सौंदयााची नको इतकी आस लागते. हहंदी, िराठी, इंग्रजी सवाच मसनेिे िनातील भावी
जोडीदाराबद्दलच्या अनतरं स्जत अपेक्षांना खतपाणी घालतात. नोकरीत अर्वा व्यवसायात
यशाची कायि चढती किानच आपल्या वा्याला यावी अशी अवास्तव अपेक्षा सवांनाच
असते. बहुतांशी अवास्तव अपेक्षाच ननराशेला जन्ि दे ते. आपल्या अपेक्षा वास्तववादी ठे वन
ू
त्यासाठी िेहनत करण्याची तयारी ठे वली व प्रसंगी येणा-या अपयशाला सािोरे जाऊन त्यातून
स्जद्दीने िागा काढण्याची हहंित ठे वली तर ननराशेला आपण आपल्यापासून लांब ठे वू शकतो.
ननराशा हा िाणसाचा जीवनाधार असूच शकत नाही. नैराश्यग्रस्त व्यक्ती कायि स्वत:च्या
वैर्फल्याचाच ववचार करीत असते. होता होता नतची सारासार बद्
ु धी व वववेक नष्ट्ट होत जातो
व अनतप्रसंगी आत्िहत्या करण्यापयंत नतची िजल जाते. नुकत्याच झालेल्या Germanwings
कंपनीच्या वविान दघ
ु ाटनेला व त्यातील १५० व्यक्तींच्या ननष्ट्कारण ित्ृ यूला वविानाचा
नैराश्यग्रस्त सहवैिाननकच जबाबदार होता हे आता स्पष्ट्ट झाले आहे .
आशा ही खरं तर िानवी िनातील एक ननतांतसंुदर भावना आहे . आशेला ववश्वास व स्जद्दीची
जोड मिळाली तर असाध्य वाटणा-या गोष्ट्टी साध्य करता येतात. सुधा चंद्रन सारखी नताकी
अपघातात पाय गिावल्यावरही कृत्रत्ि पायांच्या जोरावर उभी राहून नत्ृ य करू शकते. Eric
Weihenmayer हा जन्िांध िाणूस एव्हरे स्ट चढून जाऊ शकतो. अशी क्रकत्येक उदाहरणे

आपल्या आजूबाजूलाही बघायला मिळतात. आपले जीवन संुदर आहे . त्याचा आपण सवा
आनंदाने, सिाधानाने व उपकृत वत्
ृ ीने आस्वाद घेऊ ह्या आशेवर आपला ननरोप........
निस्कार.

रत्ना जोग
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जाळे की पंख?
पाचूच्या हहरवळीवर पांढऱ्या शुभ्र पक्षयांचा

संर्पणे दाणे हटपणारा होता एक अर्ांग र्वा
क्रर्फरवली होती रुढींची इस्त्ी त्यांच्या पंखांवर

खश
ु तरीही सगळे मिळणाऱ्या िुबलक दाण्यावर

खरं तर जखडले होते त्यांना एका जाळयाने िायावी
हहंडू क्रर्फरू द्यायचे पण उडण्याची होती सक्त िनाई
तेच तेच दाणे हटपताना अचानक तो र्ांबला
आहे त की ताकदवान पंख भरारी िारायला
ननळयाशार आकाशात पंख पसरून क्षणभर ववसावायला
कडे, कपारी, नेढी आणण झरे आस्वादायला उं च उडायचंय िला
हे काय भलतंच? सगळयांचे दाणे हटपणे क्षणभर र्ांबले
स्स्ितहास्याच्या आडून चेहऱ्यावरचे प्रश्नचचन्ह ओरडले

उडू दे त नसले तरी गुणी जाळे आपले दे ते िुबलक दाणा पाणी

आपल्याच र्फायद्याचे नागडे सत्य कसे या येड्याला कळत नाही
िूठभर दाण्याच्या बदल्यात हहरावले याने आपले स्वातंत्र्य
पंख पसरून आभाळात उं च उडणे हे च पक्षयांचे सौभागय
पीस अन पीस वपकलेला एक वद्
ृ ध पक्षी पुढे आला

जाळे महणजे व्यवस्र्ा, उडणाऱ्याला स्वच्छं द महणाला
जाळयातच आहे सुख रे िूखा िुला, उडण्यावाचून काही अडत नाही
भरारी क्रकतीही उं च िारलीस, तरी भुकेच्या वर काही पोचत नाही
र्फारसे काही अडत नाही त्याला सुख कसे महणू?

जाळे तर परके आहे पंखाना िाझ्या काय सिजावू?
दाणे तर कोणीही हटपेल त्यासाठी जन्िलोय का?

र्ोडे उडून पाहहल्यावरच िला हे रहस्य उिगेल का?

यावेळी वद्
ृ ध पक्षी ववसरल्याश्या आठवणीवर खळखळून हसला

चोच िुठीत धरून येशील लवकरच भुकेने कासावीस िाझ्यासारखा
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आजोबा, उत्िांती कोणासाठी र्ांबत नाही

कालची र्फूटप्टी आज काही चालत नाही
उभारीचं वय िाझं कुरतडतं आहे हे जाळं
िन महणतंय िाझं या पावली पळावं

भुकेसाठी स्वातंत्र्य ववकायला आपण काही कीडा-िुंगी नाही

जन्िठे पेसारखी दाणे हटपायची गुलािचगरी आता साहवत नाही

सोकावलेलीच असते कायि भूक कधी मिटलेली पाहहली आहे स?
जन्िभर दाणे हटपणाऱ्यांची तप्ृ तीची ढे कर कधी ऐकली आहे स?
प्रत्येक चोचीच्या नावाचा चारा कुठे तरी असतो
उडत उडत जाऊन िात् तो शोधायचा असतो

वर बघ तुझ्या-िाझ्या वपसाचे पक्षी भराऱ्या िारताहे त
कधी पासून खुणांनी िलाही बोलावताहे त

िी चाललोय हे जाळे सोडून आकाशाच्या पलीकडे

साद घालत आहे त िला नद्या, नाली, सुळके अन कडे

भूक सतावेलही कदाचचत पण आहे िाझा आत्िववश्वास

चोच िारे न नतर्े चारा काढे न जोवर श्वासात आहे श्वास
अदृश्य जाळयाची आभासी बंधने काय लागतंय तोडायला
पंखात बळ असेल तर काय लागतंय आकाशाला गवसणी घालायला
स्जवंत तर तो खप
ू हदवस होता आज त्याने श्वास घेतला

अर्फाट जगाचे इंद्रधनुष्ट्य पाहून िनोिन तो हरखला
िनात येईल तें व्हा िनात येईल ते करता येणे अिूल्य असते
जाळयातल्या जाळयात काही करायला िास्टर काडा असतेच
पोटभर िोकळया श्वासापुढे काय चालणार टीचभर भुकेचे

स्वच्छं द रागातल्या गाण्यापुढे कौतुक जाळयाच्या तुणतुण्याचे

सातव्या आकाशाच्या पलीकडे जाताना वळून काही पाहहले नाही
दर्
ु डी भरून जीवन जगायला नुसताच स्जवंत राहहला नाही

वववेक वैद्य
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मोबाईल
आजकालची सवाात िहत्त्वपूणा गोष्ट्ट महणजे िोबाईल. िोबाईल हा त्रबल गे्सपासून ते अगदी
झोपडप्टीत रहाणा-या सािान्य िाणसाकडेपण पहावयास मिळतो. िग तो िोबाईल काय
दजााचा आहे , तो टच स्िीन आहे का साधा की-पॅडचा आहे ते पहावयाचे नाही वा ते इतके
िहत्त्वाचे नाही. एकदा का र्फोन हातात आला की िग िाणस
ू र्फोनला सोडत नाही. गाडी
चालववताना अर्वा बाईक चालवीत असताना पण, कानाला र्फोन चचकटलेलाच असतो आणण
आता तर इतके नवे नवे र्फोन येत आहेत की प्रत्येकास स्िाटा र्फोन पाहहजे. महणतात ना
िाणूस स्िाटा असो वा नसो र्फोन तर त्याला स्िाटा च हवा असतो. ज्या शेंबड्या पोराला नाक
सार्फ करावयाचेसुद्धा कळत नाही तो िुलगा त्याच्या बाबांना ववचारतो की िाझ्यासाठी एक
र्फोन आणायचा का?
सध्या स्िाटा र्फोनला र्फार िागणी आहे . या र्फोनिध्ये इंटरनेट वापरता येते. त्याच्यात
whatsapp या ऍस्प्लकेशनने आपण एकिेकांना संदेश पाठवू शकतो. घडलेल्या प्रसंगाचे लगेच
र्फोटो पण पाठवू शकतो. या स्िाटा र्फोनिुळे कॉमप्युटरवरची सवा कािे सहज होतात. जसे की
ई-िेल पाहणे, यु-्यूबवर ववडीओ पाहणे, गाणी ऐकणे, गुगल वरून ववववध ववर्षयांचे ज्ञान
मिळवणे वगैरे सहज शक्य होते. हल्लीचे राजकारणी नेते पण ननवडणुकांच्या आधी ित
मिळवण्यासाठी, किी पैशात जास्त वेळ बोलण्याची सोय करू व पूणा शहरात इंटरनेट (वाय
र्फाय) र्फुकट उपलब्ध करून दे ऊ अशी आश्वासने दे तात. आजकाल ब-याच वेळा असे पण होते
की िोठी िाणसे लहान िुलांकडून र्फोन कसा वापरावयाचा मशकत असतात. सध्याच्या लहान
िुलांची पण या सवा आधनु नक साधनांशी र्फारच जवळीक झालेली आहे . जे लोक क्रकती तरी
वर्षाात भेटतसुध्दा नाहीत त्यांना whatsapp आणण स्काइपसारख्या िाध्यिातून एकिेकांना
भेटता येते. हल्ली अकरावीत िुलं मित्ांबरोबर खेळतात तरी एका हातात र्फोनवरून त्यांचे दस
ु या मित्ाशी बोलणे चालू असते.
भारत हा असा दे श आहे की ज्यात सवाात जास्त र्फोन वापरला जातो. आपण िोबाईलचे
उपयोग बनघतले. त्याचे काही दरु
ु पयोगही आहे त. सध्या आपण बघतो की ब-याच िुलांना
चष्ट्िा असतो. त्याचे कारण र्फोनवर गेि खेळणे हे आहे . आजकाल िुलं र्फोनवरच गेि खेळत
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बाहे रचे महणजे िैदानी खेळ खेळतच नाही. छोटी

िुलेच नाही पण काही िोठी िाणसेही र्फोनवर सक्रर्फंग करत
असतात. र्फोन एकदा वापरावयास लागले की िग त्याचे
व्यसनच लागते. आता िोबाईलचे उपयोग आणण दरु
ु पयोग
कळल्यावर हे ठरवणे र्फार कठीण आहे की र्फोन ही चांगली
वस्तू आहे का वाईट?

ज्याचे त्यानेच र्फोनचा कसा, क्रकती

उपयोग करायचा हे ठरवायचे.

आदित्य वततक (वय ११ वर्े )

********************************

नतच्या प्रेिात पडण्याचा राग
त्याने नतच्यावरच काढला
घरादाराला जपत तो
स्वतः िात् ववझला
स्िनृ त चित्रे
********************************
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बहर

असे महणतात की संगीताला भार्षा नसते आणण कलेला वय नसते. याचे
उदाहरण महणजे िाझ्या सासूबाई - पष्ट्ु पा रायदग
ू
ु ा. त्यांना लहानपणापासन
चचत्कलेची आवड होती पण पढ
ु े संसाराच्या जबाबदाऱ्यांिुळे तो छं द जोपसता
आला नाही. िात् त्यांच्या सत्राव्या वाढहदवसाला आमही त्यांना चचत्कलेचे

सािान भेट हदले आणण त्यांनी पन्
ु हा सुरुवात केली. त्यातीलच हे एक चचत्.

आता त्या बाहत्र वर्षााच्या आहे त आणण अजूनही ननत्य नवीन चचत् काढण्यात
त्यांचा वेळ आनंदात जातो. – ववनया

पुष्पा रायिग
ु त
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SG 50 - कोलंबस
२००३ साली िी मसंगापूरला आलो तेव्हा खरं महणजे िला मसंगापूरची र्फार काहीच िाहहती
नव्हती. इर्ली सािास्जक, आचर्ाक जडणघडण, राजकीय पाश्वाभूिी या सगळयाचा अस्जबातच
संबंध आला नव्हता. र्फक्त िाहहत होतं ते महणजे ऎकलेले "र्फाईन मसटी मसंगापूर", "सी र्फूड
स्पेशल" मसंगापूर, र्फोटोत बनघतलेले िर-लायनचे, िोठ्िोठ्या इिारतींनी गजबजलेले, आणण
सेन्टोसा आयलंडसारख्या िनोरं जन नगरीचे मसंगापरू . एवढं च. पण जसजसं इर्ल्या टॅ क्सी
चालकांशी, स्र्ाननकांशी संवाद करत गेलो, इर्ल्या वातावरणात रूळत गेलो, इर्ल्या िातीत
रूजत गेलो, तसतसं बरं च काही जाणवत आणण कळत गेलं. िग आपसूकच कधीतरी LKY
असा उल्लेख व्हायचा आणण िग सिोरून हळूच "हळू बोल, कोणी ऐकेल आणण नसती
पंचाईत" अशा स्वरूपाचे काहीसे हावभाव, बोलणे व्हायचे. साहस्जकच हे एवढं जरब असलेलं,
घाबरवन
ू टाकणारं LKY प्रकरण आहे काय ह्या संबंधी जरा िाहहती काढत गेलो, आणण िग
खरी मसंगापूरची जडणघडण, ऐनतहामसक, सािास्जक, भौगोमलक, आचर्ाक सवा स्तरावरची
िाहहती वाचनात आली… आणण हळू हळू LKY कळायला लागले. (पुढे नंतर मल क्वान यु
ह्यांचच
े एक वाक्य वाचण्यात आले होते - "Between being loved and being feared, I
have always believed Machiavelli was right. If nobody is afraid of me, I'm
meaningless.")

भौगोमलक आणण त्या काळच्या डच आणण इतर युरोपीय संघर्षाात िलाक्का आणण पेनांग
सारख्या िलय भूिीवरील बंदरांना ववकल्प महणून रॅर्फल्सने जरी ह्या िागासलेल्या "तेिासेक"
(sea town) ला व्यापारीदृष्ट््या िहत्त्व असलेले "मसंगापूर" महणून वसवले, तरी ते मसंगापूर, हे
वर असलेल्या आजच्या िलेमशया आणण बाकी बाजूने असलेल्या आजच्या इंडोनेमशया ह्या
दोन्ही भूभागांवर आचर्ाकदृष्ट््या प्रचंड अवलंबून होते, परावलंबी होते. कच्चा िाल बाजूच्या
प्रदे शातून आणून युरोपीय आणण इतर व्यापारांना उपलब्ध करून दे णारी एक िुक्त बाजारपेठ
क्रकंवा एक व्यापारी बंदर असेच त्याचे स्वरूप. त्यािुळे १९६५ साली जेव्हा मसंगापरू ला िलय
र्फेडरे शन िधून काढून टाकण्यात आले, तेव्हा ५० बाय २६ च्या ह्या भूिीवर शेती करण्यास
जिीन नव्हती, पाणी अडवन
ू धरणे बांधण्यास जागा आणण िोठ्या नद्या, पाण्याचे साठे
नव्हते, खननज संपन्न प्रदे श नव्हते, स्वतःचे सैन्य नव्हते, िोठे कारखाने नव्हते. होत्या त्या
वारे िाप झोपडप््या, अंिली पदार्ा, वेश्या व्यवसाय, गरीबी ह्यात अडकलेला सिाज,
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कमयुननझिचा वाढता पगडा आणण कािगार चळवळी. खरं महणजे १९६५ ला स्वतंत् झालेल्या
मसंगापरू ची पररस्स्र्ती ही कुसुिाग्रजांच्या "कोलंबसाचे गवागीत" िधल्या
हजार स्जव्हा तुझ्या गजुा दे , प्रनतध्वनीने त्या सिुद्रा, डळिळु दे तारे
ववराट वादळ हे लकावु दे पवात पाण्याचे ढळु दे हदशाकोन सारे
ह्यापेक्षा खचचतच वेगळी नव्हती. पण ह्या सवांना पुरून उरला तो एक कोलंबस - LKY आणण
त्यांचा दद
ु ा मय आशावाद, कृनतशीलता.
पूणत
ा ः एक्या पडलेल्या मसंगापूरला नुसतेच एक स्वावलंबी राष्ट्र नाही तर आचर्ाक,
सािास्जक प्रगतीच्या वाटे वर नेऊन ठे वण्यात मल क्वान यु आणण त्यांच्या टीिने नक्कीच
मसंहाचा वाटा उचलला आहे . झोपड्यात जगणाऱ्या मसंगापूरीयनला स्वतःचे असे घर मिळवून
दे णे, गमलच्छ गल्लीबोळांना, वस्त्यांना उठवून स्वच्छ, सुंदर, हहरवेगार मसंगापूर वसवणे,
आजूबाजूच्या िलेमशयन आणण इंडोनेमशयन सत्ांच्या अरे रावीला न जुिानता स्वामभिानी
मसंगापूर जन्िाला घालणे, रस्ते, वविानतळ, सुसज्ज बंदर ह्या सवा दळणवळणाच्या साधनांनी
व्यापाराला सोयीचे मसंगापूर घडवणे, उद्योगांना, परकीय बॅंकांना, व्यापाराला पोर्षक असे
वातावरण तयार करणे, वीज, पाणी, रस्ते, दळणवळण अश्या िूलभूत सोयीसुववधा उपलब्ध
करून दे णे, एक सुरक्षक्षत सिाज ननिााण करणे आणण िुख्यतः जगाच्या कुठल्याही नकाशात
न हदसणा-या ह्या "रे ड डॉट"ची, मसंगापरू ची, मसंगापरू ीयनची स्वतःची ओळख ननिााण करणे
ह्या कािात ह्या कोलंबसाचा दद
ु ा मय आशावादच कािी आला. हे सवा करत असताना अर्ाातच
अनेक कठोर ननणाय घ्यावे लागले, कडक ननयि करावे लागले, मसंगापूरला राजकीय स्र्ैया
दे ण्याच्या उद्दे शातून ववरोधकांची दडपशाही, सरकारी ननणायांचा propoganda जनिानसात
पसरवण्यासाठी केलेला प्रसार िाध्यिांचा वापर ह्या सवा गोष्ट्टीही करायला लागल्याच. स्वतः
LKY सुद्धा महणतातच की, "If you are a troublemaker, it's our job to politically destroy
you. Everybody knows that in my bag I have a hatchet, and a very sharp one. You
take me on, I take my hatchet, we meet in the cul-de-sac."

हे असं एवढ्या ताकदीनं बोलायला आणण करायला स्वतःच्या उद्दे शांववर्षयीची शुचचता आणण
आपल्या कृतीवरील ननष्ट्ठा नक्कीच लागते. ह्या कोलंबसाने लोकवप्रय ननणायच घेतले असते
तर कदाचचत आपण पहात आहोत ते मसंगापूर आज तसे नसते, ह्यात िाझ्या िनात तरी
काडीचीही शंका नाही. िाझ्या आजवरच्या छो्या आयुष्ट्यात पाहण्यात आलेला हा खरोखरचा
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"larger than life" िाणूस असंच िी महणेन - दद
ु ा मय आशावादावर जगणारा आणण िनगटिनाच्या जोरावर स्वप्न सत्यात घडवन
ू आणणारा. महणन
ू च २३ िाचाला LKY च्या ननधनानंतर
एका डोळयात आसू उभे राहहले होते, तर दस
ु -या डोळयात हदसत होते कोलंबसाच्या वेर्षातले
LKY … मसंगापूरचा ध्वज गवााने आणण दद
ु ा मय आशावादाने र्फडकावत उभे ठाकले होते आणण
महणत होते,
चला उभारा शुभ्र मशडे ती गवााने वरती, कर्ा या खुळया सागराला
"अनंत अिुची ध्येयासक्ती अनंत अन ् आशा क्रकनारा तुला पािराला!"

कौस्तुभ पटवधतन
********************

मल क्वान यु यांना भावपूणा श्रद्धांजली
******************
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आशा - अनमोल ठे वा
आशा नाि िनुष्ट्याणां काचचदाश्चयाशङ्
ृ खला ।
बद्धा यया प्रधावस्न्त िुक्तास्स्तष्ट्ठस्न्त पङ्गुवत ् ॥
नतन्ही सांजेची कातरवेळ झालेली असताना, दरू
ु न गाण्याचे स्वर कानावर आले ं ले,
र्ोडी सागर ननळाई, र्ोडे शंख नन मशप
कधी चांदणे हटपरू , तुझ्या डोळयात वाचले
कधी उतरला चंद्र तुझ्या िाझ्या अंगणात
स्वप्न पाखरांचा र्वा, ववसावला ओंजळीत...
स्वगीय स्वर ऐकता ऐकता कधी सिाधी लागली हे सिजलेच नाही. िनात ववचार डोकावला
खरं च, आयुष्ट्याचे क्रकती सार्ा वणान ह्या ओळींत आहे . जीवनातल्या ववववध प्रसंगांना सािोरे
जाताना शेवटी आपण सुखाच्या आशेवरच जगतो ना? पण आशा महणजे नेिकं काय असावं
बरं ? िाझं िन चाचपडत होतं आणण िी संभ्रिात होते - आशा हा शब्द संभ्रिात टाकणारच
आहे , नाही का?
आयुष्ट्य हा हहंदोळा आहे . त्यावर झुलताना िन कधी गगन भरारी घेऊन आकाशाला गवसणी
घालतं, तर कधी पाताळात खोल जातं. िला वाटतं आशा या शब्दाचं िनाशी भावननक नातं
असावं. आशा-ननराशा हा ऊन-पावसाचा खेळ आहे महटलं तरी आयुष्ट्यात ख्टा िीठा पाहहजेच
की! त्यामशवाय त्यात गोडी तरी कशी ननिााण होणार? काही जण 'आशा दःु खस्य कारणि ्' चा
पाढा वाचतात. अपेक्षांचे ओझे अपेक्षाभंगाचे दःु ख दे णारे च असते हे त्यांना कोण सिजावणार?
अर्ाात र्फुटकळ आशा बाळगणाऱ्याच्या पदरी ननराशाच असते. महणूनच 'आशा नाि परिदःु ख,
ननराशा नाि परिसुख।‘ असे महणन
ू रडत बसणाऱ्यांची कीव करावीशी वाटते, कारण असे
लोक र्फुटकळ आशा बाळगून परिदःु ख ओढवून घेतात हा एक भाग व काही लोकांना आळशी
असूनही परि सुखाची अपेक्षा असल्यािुळे व ती पूणा होणार नसल्याने 'आशा' करणे परिदःु ख
वाटत असेल कदाचचत.
आशा िानवी जीवनाचे tonic आहे कारण आयुष्ट्यातला प्रत्येक क्षण तो त्या आधारे च जगतो
की नाही? आशेचा एक क्रकरण दःु खाची तीव्रता किी करतो. दःु खावर हलकीशी र्फुंकर घालतो.
काळोखातही

आशेचा

क्रकरण

िनाला

प्रकाश

दे तो,

िनाचा

गाभारा

उजळून

टाकतो,
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दीपस्तंभाप्रिाणे जीवनाचा िागा, हदशा दाखवून जीवन सुसह्य करतो. आशेची पालवी ही
िनाला वसंतातल्या चैतन्यात, ऋतुरंगात न्हाऊ घालते. त्यात तासन ् तास जखडून ठे वते व
दे हभानच नव्हे तर अवतीभवतीच्या जगाचा ववसर पाडायला भाग पाडते. कधी वेडी आशा जड
झालेल्या िनाला सुखद हदलासा दे ते तर कधी छोटी बनून स्वतःभोवती ववणलेल्या कोशात
िस्त राहते. महणूनच कवी महणतात हदल है छोटासा, छोटीसी आशा
िस्ती भरे िन को छु ने की आशा |

जीवनातल्या िौज िस्तीचा आनंद आशेिुळेच आहे . त्यामशवाय का आपल्या आयुष्ट्यातला
प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक हदवस आपल्यासाठी नवीन रूप घेऊन येत असतो? जसे
परिेश्वराच्या रूपाचे वणान श्रीकृष्ट्णाष्ट्टकात - हदने हदने नवं नवि ् | निामि िेघ सुन्दरि ् ||
असे केले आहे . खरोखरच हे जग क्रकती सुंदर आहे याची प्रचीती आशावादी दृष्ट्टीत असते. िग
"हदसते िजला सुखचचत् नवे" महणत संसाराचे सुखचचत् रे खाटणारी युवती असो, क्रकंवा
गभाातील बाळाचा पहहला हुंकार जीव एकवटून ऐकल्यानंतर त्याच्या भववष्ट्याची स्वप्ने
रं गवण्यात दं ग झालेली आई असो, नाही तर " भेटी लागी जीवा, लागमलसे आस" महणत
पंढरीच्या हदशेने पाऊल उचलणारा वारकरी असो. सवांचच
े िूळ आशाच नाही तर काय?
जीवनातल्या गनतिानतेच्या िुळाशी आशा आहे . त्यािुळे आशा नसेल तर जीवन र्ांबेल.
"र्ांबला तो संपला" हा जगाचा न्याय आहे . आशा संपली की िाणूस संपेल, या उलट आशा
पल्लववत झाल्याने त्याच्या आयुष्ट्यात चैतन्य संचारून त्याचा पन
ु जान्ि होईल.
एक शायर महणतो कुछ पानेकी हो आस आस
कुछ अरिां हो जो खास खास
हर कोमशश िें हो बार बार
करे दररयााँ को पार पार
- आशाएाँ ।

Go to Top | 29

ऋतुगंध ग्रीष्म |
आशेिध्ये

हहंित

वर्ष ९ अंक २

असते,

प्रयत्नवाद

असतो

व

स्जद्दीने

पुढे

चालण्याचे

बळ

असते.

आयुष्ट्यातील खाच - खळगयांवर िात करण्याची उभारी असते.
दरू क्षक्षतीज आिुचे
अजून जायचे पढ
ु े
पन्
ु हा निवू वादळ सारे
पुन्हा उभारू मशडे ।।
अशी स्जद्द व उिी आपल्या िनात ननिााण करणारी आशाच असते. आजचा हदवस ताणतणावाचा असला तरी येणारी उद्याची पहाट आशेचा सूया घेऊन येणारी असेल हा ववचारच
सुखद गारवा दे ऊन जातो.
कवववया कुसुिाग्रजांच्या "रात्ीच्या गभाात उद्याचा असे उर्षःकाल" ह्या काव्यपंक्तीत हाच
आशय असावा. असा हा आशेचा अनिोल ठे वा िनाच्या सुगंधी कुपीत जतन करून त्याच्या
दरवळाने गंचधत होऊन ननधाास्त होऊन जगण्यातच खरं सुख आहे . खऱ्या ननरािय जीवनाचा
हा िंत् आहे .
शेवटी इतकेच महणावेसे वाटते आशा करावी परिेश्वराची,
करू नये व्यर्ा त्या नराची ।।

िीप्ती कुलकर्णी
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पी के चे जी के
तू आहे स नतर्े आमही कसे िानायचे
अनवाणी पायांनी आणण क्रकती धावायचे
शोधून शोधून दिलो महणून इर्े रिलो
ह्या जगातल्या आपल्या स्र्ानाला स्वतःचे सिज़लो
स्वतःला उपाशी ठे वन
ू तुजसाठी दध
ू खरीदले
घर-दार-िुले सोडून तुझ्या िागे लागले
कधी भगवंत कधी अल्लाह कधी स्जझस पुजला
ननराशेच्या अश्रुमसंधूत तोच नाही चर्जला
प्रयत्नांती परिेश्वर महणून नाही र्कलो
प्रयत्नांनी वाळूचे कण रगडत िात् राहहलो
तुझे िाझे करता करता उणे-दण
ु े राहहले
दस
ु ऱ्याच्या सुखात आपले सुख खचचत पाहहले
रवींद्रनार् महणाले - तू चल एकला
धरु नको धिाचत
े नाबोट, तू नाहीस धाकला
आशेची पाठ सोडून आता नाही जगायचं
वसुधैव कुटुंबकिचं तत्त्व सार्ाक करायचं

कवनयत्री श्रावर्णी
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आशा - नकाराकडून सकाराकडे
आशा नाि िनुष्ट्याणां काचचदाश्चयाशङ्
ृ खला ।
बद्धा यया प्रधावस्न्त िुक्तास्स्तष्ट्ठस्न्त पङ्गुवत ् ॥
ह्या संस्कृत सुभावर्षताप्रिाणे आशा ही अशी एक नवलाची बेडी आहे की ज्यात बद्ध असणारी
िाणसे िुक्त होऊन धावू लागतात आणण यातून िोकळी असणारी िाणसे पांगळी बनतात.
िनात आशेचा एखादा कोवळा कोंब जरी अंकुरला तरी तो पंगु िाणसाला चालण्याची प्रेरणा
दे तो. एव्हढे च नव्हे तर त्याला पवातही चढण्याची शक्ती मिळते. आशा नसेल तर सवा जीवनच
व्यर्ा आहे . ननराशा िाणसाला दख
ु ाच्या खाईत लोटून दे ते तर आशा दरीत कोसळलेल्या
िाणसालासुद्धा जगण्याची उिेद दाखवून कठीण प्रसंगातून बाहे र ननघण्यास हात दे ते. खरे च
संस्कृत सुभावर्षतांनी आपले जगणे सुगि करण्यात केव्हढी िोठी िदत केली आहे . शेकडो
वर्षांपूवी ननमिालल
े ी ही सुभावर्षते आचार ववचारांचे संस्कार घडवतात. आजच्या सिाजाने ह्या
सुभावर्षतांचे िहत्त्व लक्षात घेतले तर सिाज प्रगल्भ बनण्यास िोठी िदत होईल.
इर्े िला दोन मित्ांची गोष्ट्ट आठवते. एक मित् खूप आजारी असून अंर्रुणावर णखळलेला
होता. डॉक्टरांनी त्याच्या जगण्याची आशा सोडून हदली होती. रुगणालयात पडल्या पडल्या
त्याच्या बाजूला असलेल्या एका रुगणाशी त्याच्या गप्पा होऊ लागल्या. दोघांची िैत्ी झाली.
नवा मित् णखडकीबाहे र बघून बाहे रचे रसभररत वणान करत असे. ते ऐकून आजारी मित्ाची
करिणक
ू होत असे. हळूहळू बाहे रील सष्ट्ृ टी बघण्याची आजारी मित्ाला ओढ लागली आणण
बाहे रील जग बघण्यासाठी जागेवरून उठून चालण्याची इच्छा ननिााण झाली. र्ोड्याच हदवसात
आजारी मित् खडखडीत बरा झाला. तेव्हा त्याला कळले की बाहे र अशी कोणतीही सुंदर सष्ट्ृ टी
अस्स्तत्वात नव्हती. त्याचा मित् काल्पननक रमय सष्ट्ृ टीचे वणान करून त्याचे िनोरं जन करत
असे. त्या काल्पननक िनोरं जनातून आजारी मित् बरा होईल अशी त्याला खात्ी होती आणण
त्याला अपेक्षक्षत असंच घडलेलं आपल्याला बघायला मिळतं.
आशेचा सूर कोणाचेही नीरस जीवन सुरेल संगीतिय करून सोडतो. आशा आणण इच्छा ह्या
दोन्ही सख्ख्या बहहणी आहे त. िनात राखून ठे वलेला आशेचा एक छोटासा कोपराही आपल्या
आयुष्ट्याचे क्षण अित
ृ ाचे करून सोडतो. उद्या होणाऱ्या सूयोदयाच्या आशेने आजची रात्
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सुसह्य होते. अंधारलेल्या रस्त्याने चालताना दरू वर हदसणारा एखादा ज्योतीचा क्रकरणही
िाणसाला चालण्याची हहंित दे तो. र्कलेल्या पायाला बळ दे ण्यास उजेडाचा अंधक
ु सा
कवडसासुद्धा पुरेसा ठरतो. उत्र ध्रुवावर गोठवणाऱ्या र्ंडीतसुद्धा िनुष्ट्य कशाच्या जीवावर
आयुष्ट्य सुसह्य बनवतो? उद्याच्या भरगच्च वपकणाऱ्या वपकाच्या राशीला डोळयासिोर आणून
शेतकरी अहोरात् कष्ट्ट करतो. िातीत बी पेरताना उद्या येणाऱ्या वरूणराजाच्या आगिनानंतर
त्या बीजाला र्फुटणाऱ्या कोंबाची आशा त्यानं आत्ापयंत केलेले काबाडकष्ट्ट सुसह्य करते.
लहान िुलाला जन्ि दे णारी आई भयंकर प्रसव-वेदना सहन करते कारण नतच्या डोळयासिोर
उद्या आपल्या घरात रांगणारे गोंडस लाडके बाळ येत असते. जगाच्या पाठीवर कोठे ही नऊ
िहहने कणाकणाने पोटात वाढणाऱ्या गोळयाला वाढवताना प्रत्येक िातेला कोठून शक्ती
मिळते? सगळया प्रश्नांचे उत्र आपल्या िनात दडले आहे . जगण्याची आशा, िुलाला िोठे
करण्याची उिेद, आईवडडलांना हजार हत्ींचे बळ दे ते. लहान बाळाला जेवू घालताना त्याला
त्याची आई क्रकंवा आजी चचऊ येउन घास खाऊन जाईल अशी आशा दाखवत राहते. हा घास
चचऊचा, हा घास काऊचा असे महणणारी आई आपल्या बाळाला सतत कसले तरी आमिर्ष
दाखवत असते. त्या ननमित्ाने आपल्या बाळाला पोटभर जेवू घालायचे स्क्लष्ट्ट काि ती
लीलया करू शकते. िनात सतत तेवत ठे वलेली आशेची ज्योत नकारात्िक जीवनाकडून
सकारात्िक जीवनाची वाटचाल बांधते. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात बहुसंख्य िातांना
आपली कोवळी बालके पाळणाघरात क्रकंवा घरी कोणाकडे सोपवून नोकरी-धंद्याननमित् बाहे र
जावे लागते. अशा वेळी त्यांची बालके संध्याकाळी आई भेटेल ह्या आशेवर हदवसाचे बारा तास
घालवतात. त्यांच्या डोळयात तेवणाऱ्या आशेच्या ज्योतीच हदवसभर घडणारी आईची ताटातूट
सुसह्य करतात.
एखाद्या कैद्याला जन्िठे पेची मशक्षा सुनावली जाते. जन्िठे प महणजे आजन्ि कारावास.
त्यावेळी त्याच्या सुटकेची जराही आशा नसते आणण पुढे जगण्याची आशाच पूणप
ा णे पुसली
जाते. ह्यापेक्षा आणखी िोठी मशक्षा कोणती असेल? पगारात होणाऱ्या वाढीच्या अपेक्षेने
कािगार काि करतात. खाजगी कंपनीत पढ
ु े मिळणाऱ्या बढतीच्या आशेनेच लोक काि
करतात. हस्तसािुहद्रकावर क्रकती ववश्वास ठे वावा हा एक वेगळा ववर्षय ठरू शकतो परं तु
एखादी व्यक्ती जेव्हा उत्सुकतेने ज्योनतर्षाला आपला हात दाखवते तेव्हा कुठे तरी आपले चांगले
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होईल ही आशा त्या िाणसाच्या िनात रुजलेली असते. व्यसनी िाणसाच्या कुटुंबातील व्यक्ती
हा िाणस
ू कधी ना कधी सुधारे ल ह्या आशेवर जगत असतात.
आजच्या बदललेल्या जीवनशैलीत सकारात्िक ववचारांची बैठक आपल्याला अनेक सिस्यातून
सिर्ापणे बाहे र काढून आयुष्ट्याचा का्याकु्यानी भरलेला िागा सुकर करण्यास िदत करते
ह्यात शंकाच नाही.
काळया कुटट अंधारात
आशेची चांदणी उिलू दे
काजळलेली नजर तुझी
ववजेसारखी लखलखू दे

िोहना कारखानीस
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आशेची नवी पहाट
आयुष्ट्याच्या मशदोरीत,
सुख दःु खाच्या वाटा
कधी असेल संर् प्रवाह,
तर कधी खळखळत्या लाटा
कधी असतील िखिलीचे गामलचे,
तर कधी एखाद्या वळणावर टोचेलही काटा
कधी असेल प्रकाशाचा लखलखाट,
तर कधी होईल अंधार दाट
पण आशेचा र्फक्त एक क्रकरण
घेऊन येईल नव्या वाटचालीची पहाट

अिृता िहे श कुलकर्णीीँ
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अनाठायी आशा नको
िनोव्यापाराचे गूढ उलगडणे खरे च कठीण आहे . नागाच्या कराल जबड्यात सापडलेला क्षुद्र
बेडूकसुद्धा जेव्हा जवळच उडणाऱ्या िाशीवर आपली जीभ मभरकावून नतला स्वाहा करू पाहतो,
तेव्हा त्याच्या वेड्या आशेला हसावे की रडावे कळत नाही. िहाभारतातील एक सुरेख गोष्ट्ट
आठवली. धिाराज युचधस्ष्ट्ठरास एक यक्ष प्रश्न ववचारतो, “या जगातील सवाात आश्चयाकारक
गोष्ट्ट कोणती?” युचधष्ट्ठीर उत्र दे तो, “आपल्या वप्रयजनांचा ित्ृ यू पाहूनदे खील िनुष्ट्य अिर
असल्यासारखे वागतो, यामशवाय आश्चयाकारक काय असू शकेल बरे ?” हीच ती आशा!
आशाच आपल्या िनाला उभारी दे ते, “िूकं करोनत वाचलं | पंगुं लंघयते चगरीि ् ||” या
उक्तीचा प्रत्यय आणून दे ते. िनास उत्ुंग हहिमशखरांची सैर घडवते, अित
ृ ाची गोडी चाखवते,
अशाश्वत स्वप्ननगरीचा चिवती सम्राट बनवते. “अनंत आिुची ध्येयासक्ती, अनंत अन
आशा | क्रकनारा तुला पािराला ||” असे उन्ित् सिुद्रालादे खील णखजवण्याची शक्ती दे ते ती
आशाच!

आशा

आपल्या

िनात

स्वप्नांचा

सप्तरं गी

गोर्फ

ववणते.

ननमिातीचा

अंकुर

ं ण व्हावे लागते. स्र्फुस्ल्लंगाभोवतालची राख झटकल्यावर
उगवण्यासाठी आशारुपी जलाचे मशप
ननखारा जसा प्रज्वमलत होतो, तशी आशेच्या सास्न्नध्यात िनाची प्रज्वमलत अवस्र्ा होते.
पण बऱ्याच वेळा आपल्याला आशेच्या हहंदोळयावर स्वार होता येत नाही. आशेचा, पयाायाने
स्वप्नांचा

चक्काचूर

झाल्यावरच्या

उद्ववगन

िनाची

अवस्र्ा

काय

वणाावी!

आशासूया

िावळल्यानंतर ननराशेची जी काळी छाया पसरते त्यातून सावरण्यासाठी र्फार िोठे िनोबल
लागते. असे बळकट िनोबल नसेल तर िात् आपल्याच िनासारखा दस
ु रा वैरी नाही, बरे का?
वरवर पाहता वरील दोन पररच्छे द परस्परववरोधी वाटतात. याचा अर्ा आशाच ठे वू नये की
काय? आशापूती न झाल्यास ननराशा येणार असेल तर आशा ठे वावी तरी कशाला? उत्र
अगदी सोपे आहे . एकतर, आशेची राखरांगोळी झाल्यावर त्या राखेतून पुनरुज्जीववत होणाऱ्या
क्रर्फननक्स पक्षयासारखी िनाची दद
ु ा मय ववजीचगर्षु वत्
ृ ी असावी; नाहीतर कताव्यकठोर भावनेने
िनाला बांध घालन
ू आशाप्रवाहाला ननयंत्रत्त करावे.
नेपोमलअन बोनापाटा याची सेवकांना आज्ञा होती की वाईट बातिी सांगण्यासाठी त्याला
झोपेतूनही ताबडतोब उठवले जावे, तर चांगली बातिी एवढ्या तातडीने नाही सांचगतली तरी
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चालेल. याउलट आपल्या िनाची स्स्र्ती पहा. आपल्याला चांगल्या चांगल्या बातमया आधी
ऐकायला आवडतात. राजे-िहाराजे दे खील पत्
ु जन्ि झाला असे सांगणाऱ्या सेवकाला सोन्याचे
कडे बक्षीस दे त असत, तर वाईट बातिी आणणाऱ्या दत
ू ास कारावास!
स्वा. सावरकर अंदिानात जन्िठे पेची मशक्षा भोगीत असताना पहहले िहायुद्ध सुरु झाले.
जिानीच्या धडाक्यापुढे इंगलंड पडणार आणण आपली सुटका होणार असा भाबडा आशावाद
सवाच बंहदवानांना वाटू लागला. ज्याच्या त्याच्या तोंडी ‘चले भैय्या आज या कल’ असे वाक्य
उिटू लागले. सावरकर महणतात, “या लढाईच्या हदवसांत वारं वार बंदीवानांनी भुिका
उठवाव्या, ‘आज लंडन पडले. अगदी नक्की!’ क्रकंवा ‘जिान ववध्वंमसका अगदी आज रात्ी
अंदिानावर भडडिार करणार; अगदी नक्की!’ कशावरून पण? कोणी सांचगतले हे? ‘‘कोणी
महणजे, बबजीने, कमिशनर साहे बांच्या बबजीने, त्याने स्वतः कमिशनरसाहे बास लखोटा
र्फोडताना पाहहले!’’ पण लखो्यात हीच बातिी होती महणन
ू कशावरून? ‘‘कमिशनर साहे ब तो
लखोटा वाचताच एकदि खाली बसले आणण डोक्यावरची टोपी खाडकन टे बलावर आपटली!’’
क्रकंवा बारीसाहे बाच्या डोळयांतून पाणी आले. क्रकंवा मिसीबाबा गुडघ्यात डोके घालून बसले!
सावरकर अशा त्रबनबुडाच्या बातमयांना िुळीच र्ारा न दे ता “भाबडी आशा” महणून त्याची
संभावना करतात. सावरकर महणतात, “प्रनतकूल तेच घडणार आणण िी त्यास तोंडही दे णार,
असा ननधाार केला असता क्वचचत अनुकूल तेच घडले तर अर्ाातच काही एक हानी न होता
उलट तो अनुकुलाचा आनंद द्ववगुणणत होतो”.
तात्पया महणजे, डोळस आशा हीच आपल्या िनाला अग्रेसर करवते, तर आंधळी, अनाठायी
आशा अर्ांग डोहात बड
ु वते. इंग्रजी भार्षेत एक चांगली महण आहे , “Hope for the best, and
prepare for the worst”. आपण आपल्या िानवी स्वभावाला अनुसरून त्यातला र्फक्त पहहला,
आपल्या िनाला सुखकारक असा भाग घेतो आणण कठोर भासणारा दस
ु रा भाग सोडून दे तो,
असो. वाचक या लेखाचा िचर्तार्ा घेऊन तो आचरणात आणतील अशी आशा
करून हा लेख येर्ेच संपवतो.

राजीव खरे
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अननश कुलकर्णी (वय 12)
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आशा
“आशेचा क्रकरण” अशा शब्दप्रयोगांिुळे आशा हा शब्द महटला की छान सकारात्िक वाटतं.
वाटतं की नव्या आशा घेऊन नवा हदवस उजाडतो आहे . ह्या अंकाचा ववर्षय असलेल्या
सुभावर्षताचा अर्ा पण िजेशीर आहे . आशा ही िनुष्ट्याची बेडी िोठी नवलाची! अडकलेला
धावतो, अन िोकळा तो पांगळा. िी ह्याचा अर्ा असा घेतला की आशेच्या बेडीत अडकलेला
िाणस
ू पंख लागल्यासारखे उडू शकतो. पण ज्याला कशाचीच आशा, अपेक्षा नसते, तो तर
िनाने पांगळाच महणावा लागेल.
आपल्या सगळयांच्या िनािध्ये क्रकतीतरी आशा, अपेक्षा असतात. आपल्या कुटुंबाकडून, मित्,
िैत्रत्णींकडून, शेजाऱ्यांकडून. त्या असणं स्वाभाववक आहे आणण गरजेचं पण. कारण दै नंहदन
जीवनात आपण अनेक कृती करतो व त्याला अनुसरून आपली दस
ु ऱ्यांकडून आशा, अपेक्षा
असतेच.
लहानपणी आपण आशा करतो की आपण जे महणू ते सगळं आईबाबांनी ऐकावं. आपले सगळे
ह्ट पुरवावेत. रोज खाऊ, खेळणी िाचगतली तरी घेऊन द्यावीत. र्ोडं िोठं होऊन शाळे त
गेलो की मित्िैत्रत्णी बनू लागतात. पण तरी बालिनाची अजन
ू आपलं ऊबदार घर सोडायची
तयारी झालेली नसते. महणून तेव्हा सगळयात िोठ्ठी आशा महणजे घरी पोचणे आणण आईबाबांना मिठी िारणे व बहीण-भावांिध्ये खेळण्यात रं गून जाणे.
अर्ाातच वय वाढत जातं तसं िन पररपक्व होत जातं आणण आशाही बदलतात. खूप वेळा
िाणसाचं असं होतं की एकच आशा एवढी तीव्र असते की तेव्हा दस
ु त नाही.
ु रं काहीही सच
शाळे त िोठ्या वगाात गेल्यावर आशा असते की एखाद्या उत्ि िेडडकल क्रकंवा अमभयांत्रत्की
कॉलेजिध्ये प्रवेश मिळावा. त्याकरता आपण कसून प्रयत्नही करतो. एकदा िनासारख्या
कॉलेजिध्ये प्रवेश मिळाला की कसून अभ्यास करून छान डडग्री मिळवायची! पण िग पुढची
आशा - अिेररकेच्या चांगल्या युननवमसाटी िधन
ू M.S. करायचं…!
िला तर वाटतं आयुष्ट्य आणण आशा ह्यांचं एक घ्ट नातं आहे . िाणूस जन्िाला
आल्यापासून कसली तरी आशा करतच असतो. तो त्याचा स्वभाव आहे . चांगली बायको क्रकंवा
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चांगला नवरा मिळावा ही आशा. संसार उत्ि चालावा, िुलं चांगली ननघावीत, नोकरी छान
हटकून राहावी ही आशा.
िाणसाच्या जशा वैयस्क्तक आशा असतात तशाच त्याला सिाजाकडून पण अपेक्षा असतात.
आपण सगळे मसंगापूरिध्ये राहतो, स्जर्े आपल्याला एक स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षक्षत सिाज
हदसतो. (अर्ाात अपवाद इर्ेही आहे त, पण र्फारच किी.) भारतातही असा सिाज असावा ही
एक रास्त आशा आहे . असं वाटतं की सरकारला त्यासाठी खप
ू कडक धोरण घ्यावं लागलं तरी
चालेल. ती क्रकंित द्यायला सगळयांनी तयार असलं पाहहजे. काही झालं तरी एका सुरक्षक्षत,
स्वच्छ, सुंदर सिाजात राहणं हा प्रत्येक नागररकाचा िूलभूत हक्क आहे . ही नुसती आशा
बाळगणे कािाचे नाही, त्याकरता आपल्या सवांना स्वतःिध्ये बदल करावे लागतील. खूप
मशस्त पाळावी लागेल. कारण कडक कायद्यामशवाय सुरक्षक्षतता व स्वच्छता दोन्ही मिळत
नाही. िाणसाला भीती असलीच पाहहजे, तेव्हाच तो नीट वागतो.
नुकताच िाझे यजिान डॉ. राजीव असेरकर ह्यांच्या कॉन्र्फरन्सच्या ननमित्ाने चीनला
जाण्याचा योग आला. िला तशीही चीन पाहण्याची उत्सुकता होतीच. कारण भारत व चीनची
तुलना कायि होते व चीनच्या आचर्ाक प्रगतीचं जगभर कौतुक होतं. हे प्रत्यक्ष पहायचं होतं.
नतर्े गेल्यावर हे जाणवलं की त्या दे शानी पायाभूत सुववधांवर (Infrastructure) खप
ू खचा केला
आहे . इतकी िोठी लोकसंख्या आणण एवढ्या िोठ्या दे शाची चोख व्यवस्र्ा बघणं सोपं नाहीये.
नतर्े रस्ते उत्ि असल्याने एका जागेहून दस
ु रीकडे जाणं सोपं आहे . १७५ क्रकिी. चं अंतर १
तासात आरािात पार पाडता यावं आणण जास्तीत जास्त लोकांना त्यात प्रवास करता यावा
अशा बल
ु ेट रे न्स आहे त. रे ल्वे स्टे शन्ससुद्धा एअरपोटा सारखी बनवली आहेत. सगळीकडची
मशस्त व स्वच्छता बघण्यासारखी वाटली. नतर्ल्या सीटी बसिधन
र्फक्त १ चायनीज
ू
युआनिध्ये तुमही शहरात कुठे ही क्रर्फरू शकता. सवासािान्य जनतेसाठी केलेली ही सोय पण
छान वाटली. आपणही अशी आशा करू की भारतात पण इतक्या efficient बुलेट रे न्स येतील,
ज्या गावांना व शहरांना जोडतील. शांघाई एवढं २.५ कोटी लोकसंख्येचं िोठ्ठं शहर जर
व्यवस्स्र्त manage होऊ शकतं, तर िंु बई, हदल्ली पण चांगलं manage होऊ शकेल अशी
आशा िला नक्कीच वाटते.
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सध्या आपण न्यूज channels वर जेव्हा जगभरच्या बातमया ऐकतो, तेव्हा िन बरे चदा णखन्न
होतं. जगभर चाललेली युद्धं, ित्ृ यूचं तांडव बघून बेचैन होतं. पण
ू ा दे शच्या दे श बरबाद होत
आहे त. लहान लहान बाळे रे फ्युजी कॅमपिध्ये वाढताना पाहून असं वाटतं की आज त्यांच्या
पालकांपुढे त्यांना स्जवंत ठे वणं आणण खायला घालणं हीच िहत्त्वाची आव्हाने आहे त. स्जर्े
शहर क्रकंवा दे शच नष्ट्ट झालाय नतर्े मशक्षण, संस्कार ह्या गोष्ट्टी तर अस्स्तत्वातच नाहीयेत.
पण िनाला ही पण आशा वाटते की हे सगळं कुठे तरी र्ांबेल आणण जग ही राहण्याकरता एक
संुदर जागा बनेल व आपल्या येणाऱ्या वपढ्या सुखा-सिाधानाने आणण गुण्या-गोववंदाने नांद ू
शकतील.
शेवटी महणतात ना की ‘उमिीद पर दनु नया कायि है !’ तसंच आहे ह्या िनाचं. वस्तुस्स्र्ती
काय आहे हे िाहहती असलं तरी चांगल्या गोष्ट्टींचा ध्यास घेणं ते काही सोडत नाही. तसंही
िाणसानं आशावादीच राहावं. िी पण आशा करते की िाझा हा लेख तुमहा सगळयांना
आवडेल.

िेघना असेरकर
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गोड लागते सदा दुधावरची साय
सगळं िाझं झालं, आता करू काय?
गोड लागते सदा दध
ु ावरची साय
झाडावरती र्फुलांचा सदा बहार बनघतला
िुगध कमलकेचा रस भंग
ृ ाने चाखला
ताजी सुगंधी टवटवीत र्फुले दे वाला वाहहली
ननरांजनातील िंद वात तेवताना पाहहली
तारुण्याच्या पाऊल वाटे वर र्फुले पसरली
प्रौढत्वाच्या पायरीवर स्स्र्रतेने सुखे पहुडली
बालपणाची क्रकलत्रबल आठवते पण सापडत नाही
तारुण्याच्या दालनात बालपण गवसत नाही
घर्यातून पाखरे केंव्हाच उडाली नभात
आता कधीच नाही उगवणार शैशवी प्रभात
प्रीतीच्या आठवणीचे सूर ठे वू हृदयात
सौख्याचे क्षण बालपणीचे नाही सापडत जगात

अनुराधा रे गे
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पुढे चला.. अर्ाष त आशा .. !!
काय असते हो ही आशा? कुठे सापडते?? आणण अशी क्रकती काळ हटकून राहते??? हटकून
राहण्यासाठी काय करावं लागतं बुवा?! िुळात हे सिजून घेणं आवश्यक आहे की आशा ही
कुठे ही सापडत नाही. हे रसायन आपल्यािध्ये उपजतच असते. जगण्याची आशा, आईच्या
िायेची वेडी आशा...

िाझा िुलगा चांगलं नाव काढील ही वडडलांची आशा! क्रकती तरी रुपं

आहे त. िला आशेचं एक ननराळं स्वरूप हदसलंय ... महणजे नक्की कसं?
िाझी एक आडनाव-बंधू िावशी होती. नतच्याशी रक्ताचं नातं नव्हतं. अत्यंत बडबडी... शांत
बसलेल्या वाऱ्याशी पण गप्पा िारे ल आणण वारा महणेल ‘क्रकत्ी बोलते ही!!’ ... आणण आपली
वाट धरून वाहायला लागेल ... घरात कुठलंही काया असो, िावशी हदितीला हजर. नेहेिीचा
आलेला आचारी स्वयंपाकघराचा ताबा नतच्याकडे दे ऊन कधीच िोकळा झालेला असायचा.
अर्ाात त्याला पण आतापयंत सवय झालेली होती. बडबडी होती, पण अत्यंत सुगरण आणण
साटोप, टापटीप असायची. सिोरच्या व्यक्तीच्या िनाची पकड अशी घ्यायची आणण
वयाप्रिाणे त्याची कधी सखी, कधी िावशी होऊन जायची. र्फार बुकं मशकलेली नसावी. पण
आिच्यासारखी क्रकत्येक घरं नतने िायाळूपणे जोडलेली होती आणण महणन
ू च जीवनाचं सार
नतच्यात पुरेपूर उतरलेलं होतं. कुठलंही काि करत असो वा नसो, जवळपास क्रकिान ५ – ६
वाक्यांनी “पुढे चला” हे पालुपद ठरलेलं असायचं.
एका प्रसंगाची आठवण िला अजून आहे . एका कायाासाठी ती िाझ्या िािाकडे पोचली होती.
आमही स्जना चढत असताना नतचा आवाज ऐकून आई महणाली “आली वाटतं बडबडी.” नतचं
नावच आमही “बडबडी गोखले” ठे वलं होतं. नैवेद्याचा प्रसाद करताना अचानक गहृ लक्षिीला
साक्षात्कार झाला की नारळच नाहीयेत. आता ते यादीत टाकायचे राहहले होते का वाण्याकडे?
बरं िािाला जाऊन सांगायचं तर पंचाईत. घरात गुरुजी आणण अदिासे १०० लोकं… काय
करावं ह्या वववचंनि
े ध्ये ती असताना िावशीने एकूण अंदाज घेतला आणण िला महणाली, “ही
घे िाझ्या घराची चावी. ताबडतोब जा आणण चार सुक्या खोबऱ्याच्या वा्या आहे त त्या घेऊन
ये.” वेळ किी होता. त्या वेळात सिोरच्या वाण्याकडून ३-४ नारळ आणून, ते र्फोडून, खरवडून
प्रसादासाठी वापरण्यात बराच अवधी गेला असता आणण नाचक्की झाली असती ती वेगळीच.
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िी खोबऱ्याच्या वा्या आणल्या. बऱ्यापैकी ओलसर असाव्यात. िावशीने अत्यंत चतुरपणे
त्यांचा प्रसाद तयार केला. असं वाटलं की काही घडलचं नाही. सवा होत असताना “पढ
ु े चला”
हे पालुपद सतत होतं. काया ननववाघ्नपणे पार पडलं. पण हा प्रसंग िाझ्या िनात कोरून
राहहला. हाती असलेल्या गोष्ट्टीचा वापर, त्या जोडीला प्रचंड आत्िववश्वास आणण आशावाद.
क्रकती बारीकशा गोष्ट्टीतून आणण कृतीतून ती बरं च काही मशकवून गेली.
“पढ
ु े चला” .. आजही हसू येतं आठवन
ू ... पण र्फार िोठा गमभातार्ा आहे ह्या “पढ
ु े चला”
िध्ये. िानसशास्त् सांगतं की जसं बोलता तसा ववचार आणण कृती घडत असते. हे र्ोडं
reverse engineering सारखं आहे . पण िनाची उकल कोणाला सिजलेय? गदी असलेल्या
बसिध्ये चढा .. कंडक्टर काय महणतो बाकीच्या प्रवाश्यांना? “चला.. पुढे

चला..” खचाखच

भरलेल्या लोकल रे न िध्ये मशरताना “चलो भाई चलो.. आगे चलो.” का कुणास ठाऊक,
ऑक्रर्फसिध्ये कुठल्याही अडचणीच्या प्रसंगात आपसूकपणे ह्या “पढ
ु े चला” ची आठवण येते
आणण काही ना काही िागा काढून गोष्ट्टी पुढे सरकतात. “आता काय करायचं?” क्रकंवा
“कशािुळे, कोणािुळे अशी आव्हानात्िक पररस्स्र्ती ननिााण झाली?” ह्याची त्यावेळी
कारणिीिांसा करत बसण्यात काहीच हशील नसतो. अचूकतेवर भर असण्यापेक्षा वेळेचं भान
ठे वून योगय ननणाय घेणारा अचधक कायाक्षि असतो. पण त्यासाठी तुिच्याकडचा प्रखर
आशावाद कधीही ढळू न दे णं अत्यंत आवश्यक आहे . सिर्ांच्या उक्तीप्रिाणे “चळे ना िनीं
ननश्चयो दृढ ज्याचा। जगी धन्य तो दास सवोत्िाचा ॥ ” आणण त्यातूनच ननिााण होणारा दृढ
ननश्चय, आत्िववश्वास २८ वर्षांनंतर क्रिकेटिधला वल्डा कपसुद्धा मिळवून दे तो.

ओंकार गोखले
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नननाि कुलकर्णी (वय 12)
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णवणवधभारती : जीवनातील आशा
सकाळी उठून ववववधभारती ऐकली की हदवस चांगला जातो. एके हदवशी ववववधभारतीवर गाणी
ऐकता ऐकता चहाचा पहहला घोट घेतला व जीवनातली आशा - ननराशा सिोर आली.
जाने वो कैसे लोग र्े स्जनके प्यार को प्यार मिला
हिने तो जब कमलयााँ िांगी कााँटों का हार मिला
ऐकू आले आणण िन गाऊ लागले की … कााँटों का ही सही… हार तो मिला! कायाििातील
दस
ु रे गाणे महणाले हि र्े स्जनके सहारे , वो हुए ना हिारे
डूबी जब हदल की नैय्या, सािने र्े क्रकनारे
क्या िोहब्बत के वादे , क्या वफा के इरादे
रे त की हैं दीवारे , जो भी चाहे चगरा दे ...
िग स्वतःला ववचारले: अनेकांना बड
ु ताना क्रकनारा सोडा काडीही मिळत नाही, त्याचे काय?
कुछ तो लोग कहें गे,
लोगों का काि है कहना
छोडो, बेकार की बातो िें ,
कही बीत ना जाए रै ना
महणत रोजच्या कताव्यांकडे लक्ष वेधले नतसऱ्या गाण्याने. ननराशेकडून आशेकडे प्रवास करताना
'हिारी ठोकरिें है जिाना' महणत कताव्य पूणा करणारे करणारे काही तरुण जेव्हां महणाले अपनी तो हर आह एक तूर्फान है
क्या करे वो जान कर अनजान है ,
उपरवाला जान कर अनजान है
अब तो हसके अपनी भी क्रकस्ित को चिका दे
कानो िें कुछ कह दे , जो इस हदलको बहला दे
ये भी िुस्श्कल है , तो क्या आसान है
तें व्हा नवे गाणे उत्रले Go to Top | 46
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स्जंदगी कैसी है पहे ली हाये
कभी तो हसाये, कभी ये रुलाये
कभी दे खो िन नहीं जागे
पीछे पीछे सपनों के भागे
एक हदन सपनों का राही
चला जाये सपनों से आगे कहा

हि छोड़ चले है िहक्रफल को
याद आये कभी तो ित रोना
इस हदल को तसल्ली दे दे ना
घबराये कभी तो ित रोना
महणणारा प्रेमिक असो,
कर चले, हि क्रर्फदा जान-ओ-तन साचर्यों
अब तुमहारे हवाले, वतन साचर्यों
महणणारे सैननक असोत,
वक्त करता जो वफा, आप हिारे होते
हि भी धरों की तरह आप को प्यारे होते
अपनी तकदीर िें पहले ही से कुछ तो गि हैं
धर कुछ आप की क्रर्फतरत िें वफा भी कि है
वरना जीती हुयी बाजी तो ना हारे होते
िनाचे हहंडोले या जगतवपत्याला ववचारलेल्या प्रश्नांनी र्ांबले.

दनु नयााँ बनाने वाले, क्या तेरे िन िें सिायी
काहे को दनु नयााँ बनायी, तूने काहे को दनु नयााँ बनायी
काहे बनाये तू ने िाटी के पुतले
धरती ये प्यारी प्यारी, िुखड़े ये उजले
Go to Top | 47

ऋतुगंध ग्रीष्म |

वर्ष ९ अंक २

काहे बनाया तू ने दनु नयााँ का खेला
स्जस िें लगाया जवानी का िेला
गुपचुप तिाशा दे खे, वाह रे तेरी खुदाई
कारण पढ
ु च्या गाण्यातील गोड बोल िनोिन रुजले
इक हदन त्रबक जायेगा िाटी के िोल
जग िें रह जायेंगे, प्यारे तेरे बोल
दज
ू े के होंठों को दे कर अपने गीत
कोई ननशानी छोड़, क्रर्फर दनु नया से गोल
इक हदन त्रबक जायेगा ...
कायाििाच्या शेवटच्या गाण्यािध्ये
िैं स्जन्दगी का सार् ननभाता चला गया
हर क्रफि को धंए
ु ाँ िें उडाता चला गया
बरबादीयों का शोक िनाना क्रर्फजूल र्ा
बरबादीयों का जश्न िनाता चला गया
जो मिल गया उसी को िुकद्दर सिझ मलया
जो खो गया िैं उस को भुलाता चला गया
गि धर खश
ु ी िें र्फका ना िहसूस हो जहााँ
िैं हदल को उस िकाि पे लाता चला गया
गात जगण्याची नवी उिेद हदली त्यासाठी ववववधभारतीला धन्यवाद दे त हदवस चालू झाला.

िृर्णाल िे शपांडे
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प्राचीन भारतीय संस्कृतीची जगव्याप्ती - भाग ४
लेखाच्या िागील भागात प्राचीन भारतीय संस्कृतीबरोबर आपण ब्रह्िदे श, र्ायलंड, कंबोडडया
असा प्रवास करत ववएतनािपयंत येऊन पोहोचलो. आता आपल्याला सध्याच्या ज्ञात िलेमशया
आणण इंडोनेमशया या दे शांिध्ये प्रवास करायचा आहे.
या दोन्ही दे शांिध्ये भारतीय संस्कृतीचा उगि र्फार प्राचीन आहे आणण त्याचबरोबर
दीघाकालीन दे खील आहे . या दोन दे शांचा ववचार करताना आपल्याला भारतातील तत्कालीन
राजकीय घडािोडींचासुद्धा ववचार एकत्रत्तपणे करावा लागेल. र्फार परु ातन कालापासन
ू
आपल्याला या दे शांववर्षयी िाहहत होते हे आपण लेखिालेच्या पहहल्या भागात वाचल्याचे
सवांना आठवतच असेल. सुग्रीवाने आपली वानरसेना सीतेच्या शोधार्ा यवद्वीप महणजे जावा
बेटापयंत धाडल्याचा रािायणात उल्लेख आहे .
ऑस्रोनेमशयन (तैवान आणण क्रर्फलीपाइन्स येर्ील वंश), अबजीनी, आणण पॉमलनेमशयन
वंशाच्या िानवसिूहांची या दे शांत िूळ वसती असली तरी संस्कृती, धिा आणण आधुननक
जीवनपद्धती यांची िुळे भारतीय लोकांनी येर्े प्रस्र्ावपत केली.
पहहल्या भागात वाचल्याप्रिाणे, णिस्तपूवा ३०० पासून, महणजे भारतीय व्यापारी दे वाणघेवाण
संस्कृतीच्या सुवणाकाळात, भारतीयांनी व्यापारी व इतर वगााने िलाया (िलेमशया), यव द्वीप
(जावा) आणण सुिात्ा येर्े स्र्लांतर केले होते. त्यांनी आपल्या व्यापारी कौशल्याच्या बळावर
आणण भारतातील तत्कालीन राज्यकत्यांच्या आधाराने या सिुद्री िागाातील प्रदे शात छोटी छोटी
व्यापारी शहरे वसववली होती. या सिुद्री िागाावर िुख्यत्वेकरून दक्षक्षण भारतीय राज्यकत्यांचे
प्रबळ वचास्व होते. या सुिारास दक्षक्षण भारतािध्ये चोल (चोलन, चोझन), पंड्या, आणण
पल्लव असे प्रबळ आणण प्रभावी तमिळ राजवंश अस्स्तत्वात आले होते. सशक्त आणण सुसज्ज
अशा नौदलाच्या जोरावर त्यांनी या प्राचीन "िसाल्याच्या िागाावर" आपले प्रभुत्व स्र्ापन केले
होते. आगनेय आमशयातील भारतीय संस्कृतीच्या प्रसाराचे अत्यंत प्रभावी काया या राजवंशांनी
केले. तमिळ संस्कृती आणण तमिळ भार्षा ही जगातील सवाात प्राचीन संस्कृती व भार्षा िानली
जाते हे आपल्याला िाहहत असेलच.
रािायण,

िहाभारत,

ऐनतहामसक

काळातील

चंद्रगुप्त,

हर्षावधान,

अशोक,

ववििाहदत्य,

शामलवाहन अशा सम्राटांबद्दल आपण आपल्या इनतहासाच्या पाठ्यििात मशकलो आणण
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त्याववर्षयी वाचलेही असेल. परं तु या सम्राटांना तुल्यबळ (क्रकंबहुना अचधक पराििी) अशा
राजराजा चोल, राजेंद्र चोल या राज्यकत्यांबद्दल आपण इनतहासात मशकलो आहे का? तमिळ
भार्षेतील पुरातन अशा ग्रंर्संपदे बद्दल आपण वाचले आहे का?
राजेंद्र चोल (चोलन, चोझन) या िहापराििी राजाने गंगेपासून ते ब्रह्िदे श, श्रीलंका, र्ायलंड,
कंबोडडया, िलेमशया आणण इंडोनेमशया या सवा दे शांवर एकछत्ी अंिल स्र्ापन केला होता
याबद्दल आपल्याला िाहहती आहे का? यासाठी त्याला तत्कालीन तमिळ कवींनी गन्गाईकोंड
(गंगेवर राज्य करणारा) आणण कडारिकोंड (सध्याच्या िलेमशयातील कडाह प्रांतावर राज्य
करणारा) अशा पदव्यांनी ववभूवर्षत केले होते हे आपण वाचले आहे का? चोलापुरि या त्याच्या
राजधानीत त्याने जगातील सवाप्रर्ि सोळा िैल लांब व तीन िैल रुं द असा ववस्तीणा
िानवननमिात जलाशय बांधला होता हे आपल्याला िाहहत आहे का?
आधुननक भारताच्या स्वातंत्र्यपूवा आणण स्वातंत्र्योत्र काळात - महणजे उत्र भारतीयांचे वचास्व
असलेल्या काळात - दाक्षक्षणात्य (िुख्यत्वेकरून तमिळ) संस्कृती आणण वैभवशाली इनतहास
यांची नेहिीच घोर अवहे लना झाल्याची, बहुतांश प्रिाणात रास्त

भावना, दाक्षक्षणात्य

भारतीयांच्या िनात घर करून आहे आणण महणूनच हहंदी भार्षा आणण उत्र भारतीय संस्कृती
यांना दक्षक्षण भारतािध्ये कडवा ववरोध होतो. असो.
आपण आता परत आपल्या प्रवासात परतू या.
णिस्त पश्चात दस
ु ऱ्या शतकापासून ते अकराव्या शतकापयंत (महणजे राजेंद्र चोल याच्या
आििणापयंत) िलेमशयािध्ये गंगानगर आणण लंकासुख अशी राज्ये अस्स्तत्वात होती. ही
राज्ये भारतीय हहंद ू धिा आणण संस्कृतीवर आधाररत होती. यािधील सध्याच्या कडाह प्रांतात
गंगानगर हे राज्य तमिळ व्यापाऱ्यांनी स्र्ावपले होते आणण तत्कालीन तमिळ राज्यकत्यांचा
त्यांच्यावर वरदहस्त होता असा एक ितप्रवाह असून, कंबोडडयाच्या पल्लव घराण्यातील
राजांनी हे राज्य स्र्ावपले होते असा दस
ु ार हे हहंद ू
ु रा ितप्रवाह आहे . परं तु दोन्ही ितांनस
राज्य होते हे नन:संशय. आपल्या सिुद्रिागी व्यापाराच्या बळावर हे राज्य भरभराटीला आले
होते.
तसेच काहीसे लंकासुख या राज्याबद्दल. सध्याच्या िलेमशयातील कलान्तान प्रांतापासून ते
र्ायलंडच्या दक्षक्षण सीिेपयंत हे राज्य तमिळ व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या व्यापारी कौशल्याच्या
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बळावर संपन ्न बनववले होते, तर ब्रह्िदे शातून आलेल्या हहंद ू 'िोन' वंशाच्या लोकांनी
स्र्ापलेले हे राज्य होते हा दस
ु रा ितप्रवाह.
या त्यांच्या राज्यांिध्ये त्यांनी अनेक िंहदरांचे बांधकाि केले. त्रब्रटीश राजवटीच्या काळात या
सवा हठकाणी उत्खननाचे आणण इनतहास लेखनाचे िहत्वाचे कार्य दे खील चालू होते. परं तु
िलेमशयाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर िात् नवीन िलेमशयन राज्यकत्यांनी स्वतःची पव
ू ा संस्कृती
ववसरून िुस्स्लि धिााच्या प्रभावाखाली घाईघाईने ही सवा उत्खनन स्र्ळे बंद करून सवा
संशोचधत दस्तऐवज सरकारी कुलपात कायिचा बंद करण्याचे "धिाकार्य" केले. आता हा सवा
इनतहास दडपून नागररकांची हदशाभूल करण्याचा केववलवाणा 'सरकारी' खटाटोप चालू आहे असे
िलेमशयािधले सध्याचे चचत् आहे . तरीही िलय भार्षेतील संस्कृत आणण तमिळ शब्दांचे
वचास्व किी करणे कुणालाही शक्य नाही.
असो. शब्दियाादेिुळे आता आपला प्रवास येर्ेच र्ांबवू आणण र्ोडी ववश्रांती घेऊन पुढच्या
भागात आपण इंडोनेमशयाकडे कूच करूयात.

ननरं जन भाटे
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सुरात न्हायलेली संध्याकाळ
एक िे रोजी मसंगापूरिध्ये उस्ताद श्री अिजद अली खां आणण त्यांचे पुत्द्वय अिान अली आणण
अयान अली यांच्या सरोद वादनाचा कायािि आहे अशी बातिी ऐकली. कािाच्या डोंगरातून ही

पवाणी कशी साधता येईल ह्याचा ववचार करताना, आधी नतक्रकटे तर काढू, िग पाहू अशी सुरुवात
केली. हवी तशी नतक्रकटे ही मिळाली आणण ठरलेली कािे वेळीच पूणह
ा ी झाली. शुिवारी संध्याकाळी
ठरलेल्या वेळी एस्प्लनेड चर्एटरिध्ये पोहोचलो.

उस्तादजींनी त्यांच्या नेहिीच्या शैलीत कायािि वेळेवर सुरु केला तो गांधीजींच्या आवडत्या, ‘वैष्ट्णव
जन तो’ ह्या भजनाने. हे आपल्या अनतशय ओळखीचे भजन, परं तु उस्तादजींच्या सरोदवर वाजते

तेव्हा त्या सुरावटीत आपण अगदी रं गून जातो आणण ह्या भजनातन
ू उस्तादजी आपल्याला ‘रघुपनत
राघव राजाराि’ ह्या रािधन
ु ेिध्ये कधी घेऊन जातात ते लक्षातही येत नाही. प्रेक्षकांना असे

ओळखीच्या सुरांिध्ये गंुग केल्यावर उस्तादजी िग अस्सल रागदारीकडे वळले. िध्यंतरापयंत
उस्तादजींनी एक्याने गणेश कल्याण आणण णझला-कार्फी हे दोन राग सादर केले. हा कल्याण

रागावर आधारीत नवा राग त्यांनी िहाराष्ट्रातील एका गणेशोत्सवात तयार केला महणून त्याचे नाव
ठे वले, गणेश कल्याण ! उत्र भारतातील होळीची गीते ह्या णझला-कार्फी रागावर बसवलेली असतात.
अशी िाहहती दे त िाझ्यासारख्या सािान्य जनांना ते रागदारीची सोपी ओळख करून दे तात. प्रत्येक
रागािध्ये खास सरोद आणण त्यातूनही 'अिजद अली' टच कसा आहे हे सिजण्यासाठी त्यांचे वादन

प्रत्यक्ष अनुभवायला हवे. अर्ाात सुरांची अशी जाद ू दाखवायला तबल्याचीही तशीच ताकदवान सार्

हवी. ह्या वेळी उस्तादजींच्या सार्ीला होते आपल्या िुंबईचे प्रमसद्ध तबलावादक श्री सत्यस्जत
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तळवलकर.. तेव्हा तबला अगदी 'तुकडा' ऐकायला मिळणार ही खात्ी होतीच!

िध्यंतरानंतर अिान अली आणण अयान अली ह्या दोघा उस्ताद-पत्
ु ांनी िालकंस राग सादर करून

त्यांच्या शागीदा गीची ताकद दाखवन
ू हदली. तब्बल तीस मिननटे चाललेला हा िालकंस महणजे

कानसेनांसाठी एक जबरदस्त िेजवानीच होती. प्रत्येक वेळी सिेवर येताना सरोद आणण तबला
ह्यांची जी जुगलबंदी होत होती नतचे वणान शब्दात करणे अशक्य आहे . िालकंस िुळातच
श्रोत्यांच्या 'काळजाचा ठाव घेणारा' राग असल्याने ही पेशकश मसंगापूरवामसयांनी उचलून धरली.

ह्यानंतर उस्तादजी आणण दोन्ही उस्ताद-पुत्ांनी रत्रबन्द्रनार्ांची 'एकला चालो रे ' ही कववता खिाज

रागािध्ये पेश केली. ह्या आणण त्या नंतर केलेल्या वपलू आणण क्रकरवाणी ह्या रागांच्या
अदाकारीनंतर तब्बल चार मिननटे चाललेल्या टाळयांच्या कडकटानंतरच हा कायािि सिाप्त झाला.

अडीच तासांत सुरांच्या बरसातीत न्हायल्यावर उस्तादजी‚ अिान‚ अयान‚ आणण सत्यस्जत
ह्यांच्याशी प्रत्यक्ष केलेली बातचीत आणण त्यांनी सीडीवर करून हदलेल्या स्वाक्षऱ्या महणजे

िाझ्यासाठी आठवणींचा एक िौल्यवान ठे वा आहे . हा कायािि मसंगापूरिध्ये आयोजीत
केल्याबद्दल सूयाा ग्रुप चे िनपूवक
ा आभार!

शुभेन फर्णसे
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पररवार वाताष
सुकृत गोंधळे कर
मसर्फास (Singapore Indian Fine Arts Society) आयोस्जत 'कलावैभवि ्' या नत्ृ य आणण संगीत
उत्सवािध्ये १७ वर्षीय सुकृत योगेश गोंधळे करला आपली कला सादर करण्याची संधी
मिळाली.

या कायाििासाठी मसर्फासने एका ननवडचाचणीचे आयोजन केले होते. त्याद्वारे या

कायाििातील सहभागासाठी त्याची ननवड झाली. गांधवा िहाववद्यालयाची प्रवेमशका प्रर्िची
परीक्षा गेल्याच वर्षी उत्ीणा झालेला सुकृत गेली ४ वर्षे श्री. रवींद्र परचुरे यांच्याकडे गायनाचे
मशक्षण घेत आहे .
ह्या कायाििात सुकृतने मियां की तोडी िधील ख्याल सादर केला. वन्ृ दावनी सारं गिध्ये
सादर केलेली त्रत्वट आणण “अवघे गरजे पंढरपरू ” हे भजन रमसकांच्या ववशेर्ष पसंतीस
उतरले.

तबल्यावर सचचन मभडे आणण हािोननयिवर राहुल पारसनीस यांनी त्याला सिपाक

सार् केली.

राहुल फोंडके
मसंगापरू रहहवासी राहुल र्फोंडके ह्यांनी नुकतेच त्यांचे पहहले
पुस्तक छापले. "The Neighbour" नािक ही इंग्रजी ववनोदी
कादं बरी "Notion Press" ह्या प्रकाशनाने िाचािध्ये online
ववतरणासाठी

उपलब्ध

केली.

"तबला"

ह्या

मसंगापुरातील

साप्ताहहकात त्याचा उल्लेखही झाला होता. राहुल हे ह्यापव
ू ी
त्यांचे

ववनोदी

सदर

"Funny Bone"

हे

online व

वप्रंट

िाध्यिातून ७-८ वर्षं मलहहत आले आहे त. हे सदर सध्या
Facebook वर वाचता येते व त्याचे ३२,००० वाचक आहे त.
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