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अयं निज: परो वेनत गणिष लघुचेतसषम् । 

उदषरचररतषिषं तु वसुधवै कुटुम्बकम् ॥ 

 
  

अनकु्रमणिका 
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संपषदकीय 

नमस्कार, मंडळी! २०१५ चा "ऋरु्गंध वर्ाा" आपल्या हार्ी देर्ाना आम्हांला िूप आनंद होर्ो 
आहे. रु्म्हांला आठवर् असेलच की २०१५ ऋरु्गंधच े अंक हे संस्कृर् सुभावर्र्ावंर आधाररर् 
असिार आहेर्.  ह्या अंकासाठी आपली कें द्रकल्पना आहे हे सुपररचचर् सुभावर्र् – 

अयं ननज: परो वेनर् गिना लघुचरे्सामI्  
उदारचररर्ानां रु् वसुधैव कुटुम्बकमI्I  

  

"वसुधैव कुटुम्बकम"् हा व्यापक ववचार आपल्याकड ेफार पूवीपासून आहे. समस्र् पथृ्वीला आपलं 
कुटंुब मानायचं म्हिजे नेमकं काय? त्यार्लं नेमकं आपल्या आवाक्यार् काय आहे आणि आपि 
त्यार्लं ककर्ी करर्ो हा ववचार आवश्यक आहे, नेहेमीच होर्ा. सद्य युगार् ह्याची जास्र् गरज 
आहे आणि याचं कारि जग जवळ आलंय. एक अर्ाव्यवस्र्ा कोलमडली की नर्च ेपररिाम दरूवर 
जािवर्ार्. बहुर्ेक टठकािी आर्ा ववववध देश, धमा, वंश, भार्ांच ेलोक एकत्र नांदर्ाना टदसर्ार्. 
त्यांना एकमेकांना सांभाळून घ्यावं लागरं्, समजावून घ्यावं लागरं्, मदर् करावी लागर्.े आपला-
परका याच्या पारंपररक व्याख्या या नव्या जगार् ननकामी आहेर्. ववववध धमा, प्रांर्, भार्ा, वंश 
यांची सरसमसळ असलेल्या आयाावर्ााकड ेया के्षत्रार् जागनर्क नेर्तृ्वाची संधी आहे. भारर्ार्लं 
सध्याचं चचत्र फारसं आशादायक नसलं र्री आपल्या पटहल्या अंकाच्या कें द्रकल्पनेनुसार आशा 
ठेवि ंकाहीच गैर नाही. 

म्हिून या अंकार् "वसुधैव कुटुम्बकम"् चा मागोवा घेिारं साटहत्य आम्ही रु्मच्या भेटीला 
आिर्ो आहोर्. काही वैचाररक लेि आहेर् - या संकल्पनेच्या ववकासाचा शोध घेिारे ककंवा 
ससगंापुरार् ववश्वकुटंुब कसं वसलंय हे सांगिारे, काही आशेचा ककरि दािविारे आणि काही 
कोरड ेओढिारे. कर्ा आहे, कववर्ा आहेर्, पुस्र्क परीक्षि आहे. आपल्या प्राचीन संकृर्ीच्या 
जगव्याप्र्ीचा शोधही आपि चालू ठेवर्ो आहोर्. 
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ह्या अंकाचं ववशेर् म्हिजे जगभर प्रवास करून आपल्या गायनानं रससकांना मोटहनी घालिाऱ्या 
प.ं संजीव अभ्यंकरांची मुलािर्! त्यांच्या अनुभवारू्न या संकल्पनेचा एक वेगळा चष्ट्मा 
आपल्याला पाहायला समळेल.  

वर्ाा अंक आहे - त्यामुळे कांदाभजी आणि गरमागरम चहा घेर् अंक जरूर वाचा आणि 
प्रनर्कक्रयाही नक्की कळवा. म्हिजे आम्हांला पुढचे अंक आििी नेटके करर्ा येर्ील.  

 
आपली, 

ऋरु्गंध २०१५ ससमर्ी 

 

*** लेिांर् व्यक्र् झालेली मर्े ही पूिापिे सबंंचधर् लेिकांची आहेर्. महाराष्ट्र मडंळ ससगंापूर र्सेच सपंादक 

ससमर्ी त्यांच्याशी सहमर् असेलच असे नाही.  

ऋतुगंध  २०१५  सनमती 

नीर्ीन मोरे - संपादक 

जुई चचर्ळे - सहसंपादक 

राजश्री लेले - जनसंपका  
अस्स्मर्ा र्डवळकर - ऋरु्गंध, ममंसस ंसंयोजक 

प्राची वर्ाक - मुिपषृ्ट्ठ, मांडिी व सजावट 

वेदश्री जठार - मांडिी व सजावट 

यशोवधान जोशी - साटहत्य संयोजक 
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महषरषष्ट्र मंडळ नसंगषपरू – वषतषा 

नाटक ननवडचाचिी वतृ्ांर् 

मराठी मािूस आणि नाटक यांचं अरू्ट नारं् आहे. परदेशार् गेल्यावरही हे नारं् जपलं जारं्. 
महाराष्ट्र मंडळ ससगंापूरही दरवर्ी उत्म नाटक सादर करर्े. अनेक गुिी कलाकार 
आणि टदग्दशाकांनी आत्ापयंर् दरवेळी चढत्या क्रमान ेउत्म नाटकं सादर केली आहेर्. 

ह्यावर्ी ही एक दोन 
अंकी नाटक आणि एक 
बालनाट्य सादर 
करण्याचा महाराष्ट्र 
मंडळाचा मानस आहे. 
त्यासाठी १६ मे २०१५ 
रोजी नाटकासाठी 
कलाकार ननवडचाचिीच े
आयोजन ग्लोबल 
इंडडयन शाळेर् 

करण्यार् आल ेहोर्े. बालनाट्यासाठी परीक्षक म्हिून टदग्दशाक रमा कुलकिी होत्या र्र दोन 
अंकी नाटकासाठी टदग्दशाक असमर् जोशी परीक्षक होर्े. 

कोिरं्ही नाटक यशस्वी होण्यासाठी पडद्यावरील कलाकारांबरोबर पडद्यामागील कलाकारही 
र्ेवढेच महत्त्वाच ेअसर्ार्. त्याच्यासाठी सुद्धा आपलं नाव नोंदवण्याची ही एक संधी होर्ी. 
ननवडचाचिीला उत्म प्रनर्साद समळाला. २५च्या वर बालकलाकार आणि २५ मोठ्या 
कलाकारानंी ननवडचाचिी मध्ये भाग घेर्ला. 

- राजश्री लेले 



  

ऋतुगंध वर्षा |  वर्ा  ९ अंक 3 

 

8 |  
 

अनकु्रमणिका 

 

बाल चचत्रकला कायाशाळा 

आपल्या छोट्या दोस्र्ांसाठी एिादा कायाक्रम आयोस्जर् करायला समळि े ही मंडळासाठी एक 
पवािी असर्े. मुलांचा उत्साह, गोडवा आणि ननसमार्ीक्षमर्ा भारून टाकिारी असर्े. मुलांच्या 
सजृनशीलर्लेा साजेसा एक ववर्य घेऊन आम्ही १७ मे २०१५ रोजी ग्लोबल इंडडयन शाळेर् एक 
कायाशाळा घेर्ली. कलापदवीप्राप्र् कलासशक्षक्षका आणि महाराष्ट्र मंडळाची सभासद चारू आफळे 
टहन ेया कायाशाळेची संकल्पना आणि ननयोजन केले. हार्ाच्या आणि पायाच्या बाह्यरेर्ांमधून 

वेगवेगळ्या पक्षी प्राण्यांच े आकार शोधून काढायच े आणि रेिायच े अशी संकल्पना होर्ी. या 
कायाशाळेला भरघोस प्रनर्साद समळाला. २५ मुलानंी या कायाशाळेर् भाग घेर्ला. महाराष्ट्र 
मंडळार्फे त्यांना चचत्रकलेच ेसवा सामान आणि िाऊ देण्यार् आला. 

- नसलनी चर्टे 

इन्टररम ऑडडट 

आपलं महाराष्ट्र मंडळ ही जरी एक non-profit संस्र्ा असली र्रीही आपल्याला मंडळाच्या 
जमािचााचा र्ाळेबंद ठेवावा लागर्ो आणि आपि जागरूकपि े र्ो ठेवर्ोही. नुकरं्च आपलं 
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इन्टररम ऑडडट पार पडलं. आपले ऑडडटसा अमरृ् जोशी व अमोल करमळकर यानंी, िस्जनदार 
स्स्मर्ा अंबबके व सहाय्यक सचचव ववशाल पेंढारकर यांच्या सहाय्यान े ऑडडटचं कामकाज 
सुरळीर्पिे पार पाडलं. 

- मंस्जरी कदम 

वावर्ाक सहल 

ममंसस ंची वावर्ाक 
सहल ११-१२ 
जुलैला ससगंापूरहून 
अडीच र्ासांच्या 
अंर्रावरील 

क्लुआंग, मलेसशया 
येर्ील UK Agro 
Farm Resort 
येरे् आयोस्जर् 
करण्यार् आली 
होर्ी. लहान-मोठे 
असे ६६ सभासद 
ह्यार् सहभागी झाल.े 'Kampong life' चा अनुभव देिाऱ्या ह्या संुदर, टहरव्यागार आणि ११० 
एकर एवढया ववस्र्ीिा पररसरार् लगोरी, फुटबॉल यासारिे िेळ र्र रंगलेच, पि '3-Minute 
Sheep Catching Challenge’, Archery, Mouth Darts अशा वेगळ्या िेळांचा आनंदही 
सभासदांनी लुटला. र्ेर्ील टूरमध्ये शेळ्या, टकी, शहामगृ यांना िायला देिे, आधुननक पद्धर्ीने 
शेळ्यांपासून दगु्धोत्पादन कस ेकरर्ार् र्े पहाि,े रं्डगार दधू आणि शहाळ्यांचा आस्वाद घेि ेया 
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सगळ्याची मजा सवांनी घेर्ली. मावळिारा नयनरम्य सूया आणि वपसारा फुलवलेला मोर जिू 
काही ससगंापूरवासींसाठी ननसगााची भेट होऊन सामोरे आल.े ववशेर् म्हिजे चांदण्या रात्री 
सगळ्यानंी समळून संुदर संुदर आकाशकंदील हवेर् सोडल,े Housie आणि भेंडयांचा कायाक्रमही 
केला. पुष्ट्कळ फोटो, नवीन समत्र आणि एक आल्हाददायी अनुभव घेऊन ममंसस ंसभासद घरी 
परर्ले.  

- अस्स्मर्ा र्डवळकर 

शब्द-स्वर ननवडचाचिी वतृ्ांर् 

'शब्दगंध' हा स्वरचचर् मराठी कववर्ानंा वाटहलेला, गेली ११ वर्ा अव्याहर् सुरू असिारा महाराष्ट्र 
मंडळ (ससगंापूर) चा माससक उपक्रम आहे. त्याचप्रमािे, ‘स्वरगंध’ हा आपला २००९ पासून गीर् व 
संगीर्ावर आधाररर् उपक्रम आहे. शब्दगंधींच्या ननवडक कववर्ांना स्वरगंधींनी चाल लावून या 
कववर्ांच ेवाद्यवनृ्दासटहर् सादरीकरि गिेशोत्सवार्ील एका टदवशी करायच ेठरवले आहे. 

यासाठी सभासदांकडून कववर्ा मागवण्यार् आल्या. या आणि वर्ाभरार्ील इर्र कायाक्रमासंाठी 
गायक, वादक आणि ननवेदकांची चाचिी २८ जून २०१५ ला ग्लोबल इंडडयन शाळेर् घेण्यार् 
आली. गायक व वादकांसाठी श्री रवींद्र परचुरे व श्री योगेश गोंधळेकर हे परीक्षक होर्े. ननवेदकांच े
परीक्षि सौ वृंदा टटळक व सौ राजश्री लेले यांनी केले. ८ गायक व ५ ननवेदाकांनी ह्या 
ननवडचाचिी मध्ये भाग घेर्ला. 

- अस्स्मर्ा र्डवळकर 

- आगामी कायाक्रम 

- ऑगस्ट – SG50 Walk, पं. कैवल्यकुमार यांचा कायाक्रम, ववववध गुिदशान ननवडचाचिी 

- सप्टेंबर – गिेशोत्सव 
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शब्द - स्वर चाचर्णीच्या दरम्यान नर्र्ल्या उत्साहाला चपिल दाद देिारी कववर्ा सुगम काळे 
यांच्या उत्स्फूर्ा लेििीरू्न उर्रली, र्ी इरे् िास सादर करर्ो आहोर्! 
 

(चाल: एका र्ळ्यार् होर्ी) 

एके टदसी दपुारी शाळेर् भर उन्हार्  
होर्ी चचकार गदी बेफाट चचवचचवाट  

र्ेरे् जमून गार्ी गंधवा भावगीर् े 
र्बल्यावरी ववहरर्ी लयबद्ध कुशल बोटे  

र्ालार् शब्द करर्ी पदनर्ाने झकास  
सम येर् असर्ा माना डोलून जार्ी िास  

रससकांर् होई कल्ला ऐकून उंच र्ान  
गवई बुडून जाई स्वरगंगेर् बेभान  

उरला नसे टहशेब स्र्ल काल बंधनार् 
बेहोश शब्द झाले धंुदी चढे क्षिार्  

स्वरमंडले रचचर्ी जो उत्सव सुरेल िासा  
आनंदडोह भरर्ा गोडी चढेल न्यासा  

गीर्े दपुारभर र्ी ऐकून धन्य होर्  
अश्राप लेििीला जंुपनूनया कामार्  

एके टदशी दपुारी शाळेर् भर उन्हार्  
होर्ी चचकार गदी बेफाट चचवचचवाट 

- सुगम काळे   
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वसुधवै कुटुम्बकम् 

बऱ्याच ववचारवंर्ांकडून असे ऐकायला समळर्े की समसाइल्स आणि आंर्रजालाच्या ह्या आधुननक 
जमान्यार् 'अंर्र' हे पररमाि नष्ट्ट झाल ेआहे. राष्ट्र, धमा ह्या संकल्पना कालबाह्य झाल्या 
असून ववश्वएकर्ा हाच ववचार स्फूनर्ादायक व अनुकरिीय आहे. हे िरंच आहे. र्र्ावप वैस्श्वक 
ववचार हा आधुननक चचरं्कांनीच प्रर्मर्ः टदला आहे असे मात्र नाही. फार फार पूवी म्हिजे 
इनर्हासालाही अज्ञार् असलेल्या कालिंडार्ील ऋर्ीमुनींनी केलेल्या गंभीर चचरं्नारू्न ऐक्य व 
ववश्व कल्यािाचा ववचार ववकससर् झाला. शर्कानुशर्कांची आपली एक प्रार्ाना आहे - 

“सव ेभवन्रु् सुणिनः। सव ेसन्रु् ननरामयाः।  

सवे भद्राणि पश्यन्रु्। मा कस्श्चर् ्दःुिभाग्भवेर्॥् [ऋग्वेद] 

केवळ मानव जार्च नव्हे र्र सवा जीववर् सुिी असावेर्; कुिीही दःुिी असू नये अशा सवांच्या 
भल्याची मागिी आपि करर्ो. आधुननक ववचारवंर्ांची वैचाररक झेप, "जास्र्ीर् जास्र् लोकांच े
जास्र्ीर् जास्र् भल"े येर् पयंर्च गेली. ह्या पलीकड ेनाही. उपननर्द कालिंडापासून र्े आजच्या 
काळापयंर् आपि नेहमीच ववशाल, भव्य, जगद्व्यापी ववचार करर् आलो आहोर्. 

अयं ननज: परो वेनर् गिना लघुचरे्साम ्। उदारचररर्ानां रु् वसुधैव कुटुम्बकम ्॥  

[महाउपननर्द ६-७२] 

हा माझा, र्ो परका असा भेदभाव केवळ कोत्या मनोवतृ्ीच े लोक करर्ार्. ववशाल 
दृष्ट्टीकोन असलेले मात्र, सकळ पथृ्वी हे माझ े कुटंुबच आहे असे मानर्ार्. संर् सशरोमिी 
ज्ञानेश्वर व समर्ा रामदास ह्यानंी केवळ भारर्ार्च प्रवास केला. भारर्ाबाहेर नाही. रु्कारामांनी 
फार फार र्र देहू र्े पंढरपूर एवढाच. र्री त्यांचा दृष्ट्टीकोन आकाशाएवढा कसा झाला? समर्ा 
रामदासस्वामी लहान असर्ाना एकदा लपून बसल,े काही केल्या सापडनेार्. अिेर सापडल.े “काय 
करीर् होर्ास” असे ववचारल्यावर “आई, चचरं्ा कररर्ो ववश्वाची” असे उत्र टदले होर्े.. 
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"हे ववश्वचच माझ ेघर। ऐसी मनर् जयाची स्स्र्र। ककंबहुना चराचर। आपि जाहला।।" अस े संर् 
ज्ञानेश्वर माऊलींनी म्हिून ठेवल ेआहे.  

भारर्ार् उदयास आलेली ववचारधारा अिंडडर्पिे हजारो वर् ेस्जवंर् आहे. ह्या ववचारार् ननसगााच े
शोर्ि नाही र्र दोहन होर्े. प्राण्यांची, जसमनीची, वकृ्षांचीच काय दगडाचीही पूजा होर्े. अर्ा 
[सांपवत्क संचय] व काम [भौनर्क सुि] हे धमा व मोक्ष ह्याच्या मयाादेर् असावे अशी सशकवि 
आहे.  

संपूिा मानवजार् कुटंुबार्ील व्यक्र्ींप्रमाि ेअसलणिर् ननयमांनी बांधलेली आहे. ककंबहुना अंगांगी, 
म्हिजे एक शरीर - अनेक अवयव असा संबंध आहे. कुिी अवयव शे्रष्ट्ठ नाही की कननष्ट्ठ. 
प्रत्येकाच ेकाम ठरलेले असर्े. एक दिुावला र्र दसुऱ्याला त्रास होर्ो. टहदं ूर्त्त्वज्ञानाचा असा हा 
"अववभक्रं् ववभक्र्ेर्"ु एकात्म ववचार आहे. ववववधर्ेमध्ये एकात्मर्ा, एकरसर्ा हे आपले वैसशष्ट्ट्य 
आहे. ववववधर्ेरू्न येिारी सभन्न सभन्न वैसशष्ट्ट्ये नष्ट्ट न करर्ा त्यांच ेजर्न करि ेव त्यांच्यार् 
समानर्ा नव्हे र्र सामंजस्य, समन्वय ननमााि करि ेह्यावर आपला ववश्वास आहे.  

आपल्या संस्कृर्ीची टहमालयासम उन्नर् दृष्ट्टी, "एकं सद् ववप्रा: बहुदा वदस्न्र्। [ऋग्वेद १-१६४-
४६ ]" ह्या वचनाद्वारे असभव्यक्र् झाललेी आहे. र्ेर्पयंर् पोहोचण्याची महत्त्वाकांक्षा जगार्ील 
कुठल्याही मर्-मर्ांर्रान ेकेलेली नाही.  हा भाव व्यक्र् करण्यासाठी सटहष्ट्िुर्ा असा शब्दप्रयोग 
होर्ो. पि र्ो एका अर्ी हलक्या प्रर्ीचा आहे. कारि त्यामध्ये 'अहं'चा भाव आहे व इर्रांववर्यी 
'रु्मच ेववचार सहन करर्ो' असा आहे. 'रु्मच्या ववचारांचाही आदर करर्ो' हे सटहष्ट्िुर्ेच्या अचधक 
उंचीचे आहे.  

हा ववर्य केवळ र्त्त्वज्ञानापुरर्ा मयााटदर् नसून आपला व्यवहारही र्साच राटहला आहे. पारशी, 
ज्यू लोकांना आपि सामावून घेर्ले. जगार्ील कुठलाही भूभाग बळकावून बळजबरीन ेधमांर्र 
केले नाही. र्र आपल्या पूवाजांनी "कृण्वन्र्ो ववश्व ंआयं" व "स्वं स्वं चररतं्र सशके्षरन पचृर्व्या ं
सवामानवाः [मनुस्मनृर्ः २-२०]" ह्या ध्येयान े आपला ववचार ववश्वभर पसरववला.  
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आज ववश्वभर आपल्या संस्कृर्ीसंबंधी स्जज्ञासा, उत्सुकर्ा आहे. आपल्या सवासमावशेक, वैज्ञाननक 
र्रीही आध्यास्त्मक दृष्ट्टीकोनाच्या माध्यमारू्नच जगास सर्ाविाऱ्या सवा समस्यांच े समाधान 
होऊ शकेल अशी आशा अनेक राष्ट्रांना आहे. आपि, ववशेर्र्ः ववदेशस्र् भारर्ीयानंी, शे्रष्ट्ठ टहदं ू
संस्कृर्ीचा असभमान हृदयस्र् जागरृ् ठेविे, त्याच े प्रकटीकरि आपल्या व्यवहारारू्न होि े व 
त्याच ेसंरक्षि करण्यास ससध्द असि ेहे आपले कर्ाव्य मानल ेपाटहज.े  

प्रस्रु्र् लेि म्हिजे आपल्यासारख्या सूज्ञ वाचकांना काही सांगिे हा भाव नाही र्र माझ्या 
ववचारांना सुदृढ करिे असा प्रयत्न आहे. 

 

 

- चगरीश टटळक  
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वसुधवै कुटुम्बकम् 

 

वसुधैव कुटुम्बकम ्
एकच गजर सभोवर्म ्

आणिले जग जवळी ज्यानंी 
व्हॉट्स अप आणि फ़ेसबुकम ्

 
गरज न उरली भेटीची ननर् 

भेट सभरं्ीची परस्परम ्
ननत्य भेट होवूनही का रे 
अपूिा मन अर्पृ्र्म ्

 

 
- युगंधरा परब 
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जगष आनण जग ूद्यष 

“वसुधैव कुटंुबकम”् याचा शब्दश: अर्ा “या पथृ्वीवरच ेजग हे माझे कुटंुबच आहे.” भारर्ार्ील 
संर्ांनीही “हे ववश्वचच माझ ेघर” असे म्हंटले आहे. 

ही संकल्पना आपल्या घरापासूनच सुरु होर्.े घर म्हटले की घरार् आपली जवळची मािसं 
असर्ार्. आपि एकमेकांना धरुन राहर्ो, काळजी घेर्ो. यांर् प्रेमाची, आपुलकीची भावना असर्.े 
र्ोडक्यार् कुटंुबसंस्र्ा टटकवण्यासाठी आपि झटर्ो. आर्ा घरार्ल्या व्यक्र्ीचं्या नंर्र इर्र 
नार्ेवाईक आणि समत्रमंडळी येर्ार्. शजेारी पि आपल्या रोजच्या जीवनाचा भाग असर्ार्. 
त्यांच्याशी एकोप्यान ेराहिे, मदर् करि ेयारू्नही आनंद समळर्ो. यांर् जार् कोिर्ी ककंवा धमा 
कुठला असा अडर्ळा नसावा. एक उदाहरि म्हिजे त्यांच्याही सिवारार् आपि उत्साहाने 
सहभागी झालो र्र आपुलकी ननमााि होर्.े 

यानंर्र आपला भारर् देश आहे त्याचा ववचार करूया. आजच्या युगार् भारर्ार् ही संकल्पना 
प्रत्यक्षार् रुजविे फार आवश्यक आहे. भारर्ार् अनेक धमााच े लोक आहेर्. प्रत्येक धमााची 
वेगवेगळी ववचारधारा आहे. जार्, धमा या गोष्ट्टींचा अडर्ळा प्रत्येक बाबर्ीर् येर्ो आहे. आरक्षि 
या मुद्द्यामुळे जार्ीभेद वाढर् चालला आहे. आज प्रत्येकाला स्वरं्त्र प्रांर् हवा आहे. महाराष्ट्रार् 
स्वरं्त्र ववदभााची मागिी आहे र्र आंध्रार् र्ेलंगिा प्रांर् वेगळा झालासुध्दा आहे. यासाठी लोकांची 
काहीही करायची र्यारी आहे. टहसंेचा मागा र्र आहेच. यारू्न काय समळर्े आहे? सुिशांर्ी 
नक्कीच नाही! ननरपराध लोकांच ेबळी जार् आहेर्. प्रत्येक राज्याच ेछोटे रु्कड ेहोऊन ववभाजन 
होण्याची शक्यर्ाही आहेच. म्हिूनच एकोप्यान े राहिे व आपुलकीन े संबंध चांगल ेकरिे यांर् 
ननस्श्चर्च राष्ट्राची प्रगर्ी आहे. याच संकल्पनेने प्रेररर् होऊन प्रत्येकान े ववचार केला पाटहज.े 
र्ेव्हा पुढचा ववचार म्हिजे शेजारची राष्ट्रे आणि बाकीच े देश. शेजारच्या राष्ट्रांशी संबंध 
आपुलकीच ेअसल ेम्हिजे त्यांच्याकडून मदर्ीचा हार् समळर्ो र्सेच आक्रमिाची शक्यर्ा कमी 
होर्.े त्यांनाही मदर् करर्ा येर्.े दोन्ही देशार्ील पयाटन वाढल्यानंर्र देशार्ील अर्ाव्यवस्र्ा 
चांगली राहर्.े र्ोडक्यार् बाहेरुन असिारे धोके नसर्ाना राष्ट्राच्या प्रगर्ीकड ेलक्ष देर्ा येर्े. 
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आपि जस े कुदुंबाच्या कल्यािासाठी झटर्ो र्सेच आपल्या देशासाठी झटलो र्र संरक्षिासाठी 
लागिारा पैसा अन्य चांगल्या कामासंाठी वापरर्ा येईल. असेच सगळ्या ववश्वाबद्दलही म्हिर्ा 
येईल. प्रत्येक राष्ट्रान े “जगा आणि जगू द्या” या मूलमंत्राप्रमािे धोरि ठेवल े र्र कोिाचचे 
नुकसान होिार नाही उलट प्रगर्ीच होईल. 

बलवान देश नेहमीच गरीब देशार्ील लोकांच,े त्यांच्या नैसचगाक संपत्ीच ेशोर्ि करर् असर्ार्. 
त्यांना त्या देशार्ील लोकांच ेकाय होईल याची पवाा नसर्े. काही अनर्रेकी संघटनांनी फैलावलेला 
दहशर्वाद ही र्र जगार् मोठी समस्या आहे ज्यारू्न फक्र् ववनाशच होऊ शकर्ो. सध्या एका 
अनर्रेकी संघटनेन े वाट्टेल र्शा कत्ली करुन इराक व ससररयाचा बराच प्रदेश स्जंकून घेर्ला 
आहे. अशाच पध्दर्ीन ेत्यांचा जग स्जंकून घ्यायचा हेरू् आहे. प्रश्न असा आहे की अशा कत्ली 
करुन काय समळिार आहे? पूिा जगार्ील वार्ावरि अस्स्र्र असिार आहे आणि कुठल्याच 
देशाची प्रगर्ी होिार नाही. त्यापेक्षा प्रत्येक व्यक्र्ीन ेजर ववश्वबंधुत्वाची भावना ठेवली आणि 
आजूबाजूच्या सगळ्यांना सुिासमाधानाने जगण्याचा पूिा हक्क आहे असे मानल े आणि 
गुण्यागोववदंान ेरहायच ेठरवल ेर्र शांर्र्ा नांदेल. दहशर्वादारू्न सगळ्यांची सुटका होईल. 

ससगंापूर - स्जर् ेआपि राहर्ो - र्ो एक लहानसा देश आहे पि इर् ेअनेक जार्ीधमााच ेलोक 
आहेर्. त्यांच्या भार्ा वेगळ्या आहेर्, पि प्रत्येक नागररक 'ससगंापूर हा माझा देश आहे' असे 
मानूनच गुण्यागोववदंान े रहार्ो आहे. अनेक परदेशी लोकांची संख्या दरवर्ी वाढर्े आहे. त्या 
सगळ्याशंी इर् े जुळवून घेर्ले जार् े म्हिूनच ववश्वबंधुत्वाची कल्पना मानिारे ससगंापूर हे 
मूनर्ामंर् उदहारि आहे असे म्हिर्ा येईल. असेच प्रयत्न जागनर्क पार्ळीवर झाल ेर्र प्रत्येकाच े
जीवन सुिी होईल, नाही का? 

 
  

- आरर्ी शुक्ल  
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जो जे वषंछील तो ते लषहो 

 
‘हा आपला र्र र्ो परका असा आप-पर दजुाभाव मनार् न बाळगर्ा सवा ववश्व हे माझ ेकुटंुब 
आहे असे जो मानर्ो र्ो शे्रष्ट्ट’ असा ववचार ह्या आपल्या उपननर्दांमध्ये उत्म पुरुर्ाच्या 
लक्षिार् सांचगर्ललेा आढळर्ो.  

आज सुद्धा ज्या ववचाराची अत्यंर् गरज आहे आणि अभाव आहे र्ो हा ववचार आपल्या 
उपननर्दार् हजारो वर्ांपूवी सांगून ठेवला आहे. हेच चचरंर्न साटहत्याच ेलक्षि आहे. आपल्या ह्या 
साटहस्त्यक ठेव्याचा आपल्याला सार्ा असभमान वाटावा असे हे वैचाररक धन आहे. 

वैस्श्वक बंधुत्व ही आज काळाची गरज आहे. आज सवात्र क्रोध, मत्सर, द्वेर् ह्या मानवजार्ीच्या 
शतंू्रनी आपल्याला ग्रासलेल ेटदसर्े. त्यावर ह्या ववचाराच्या अंमलबजाविीची ननर्ारं् आवश्यकर्ा 
आहे. मािूस मािसापासून दरुावर् चालला आहे. जार्, धमा, पंर्, विा ह्यावर आधाररर् सभरं्ी 
मािसाला मािसापासून ववभागर् असर्ाना ववश्व हेच कुटंुब ह्यासारिा संुदर ववचार मािसाला 
एका रेशमबंधान ेबांधू शकर्ो. 

“वसुधैव कुटुम्बकम”् अर्ाार्च “हे ववश्वचच माझ ेघर…” सवा वसुधेला आपले मानण्याची उदात् 
संकल्पना. एक भूगोलाची सशक्षक्षका ह्या नात्यान ेमला र्र ही अगदी मनापासून पटलेली आणि 
आवडलेली अशी समजूर् आहे. आपि जर आल्रेड वेग्नेर च्या 'Continental Drift Theory' कड े
जरा ह्या दृष्ट्टीकोनारू्न पाटहल ेर्र कळेल की मुळार् हे जग एकाच अिंड भूिंडान ेव्यापल ेहोर्े. 
'Pangea' नामक एक ववशाल भूिंड कालांर्रान ेप्रर्म दोन व नंर्र अनेक सद्य ववस्र्ावपर् ७ 
िंडांमध्ये ववभागला गेला. कल्पना करून बघा जर हा 'Pangea' ववभागलाच गेला नसर्ा र्र? 
ह्या पथृ्वीर्लावर एकाच िंडावर ही मानवजार्ी एकत्र नांदली असर्ी. मग हा आसशयाई, र्ो 
युरोवपअन, र्ी आकरकन अन हा अमेररकन हा भेदभावच उरला नसर्ा, नाही का? ह्या 
'Pangean' संस्कृर्ीच्या 'अवघ्या एक रंगार्' हे ववश्व रंगले असर्े.  
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भौगोसलकदृष्ट्ट्या आपि जरी ववसभन्न नैसचगाक पररस्स्र्र्ीर् राहर् असलो र्री ज्याप्रमाि ेसवा 
जीवनाचा अन ्उजेचा स्रोर् सूया आपली ककरि ेकोिाचा कोिर्ा विा आहे हे न पाहर्ा सवात्र 
पोचवर् असर्ो, वारा कोित्याही भेदभावाला न जुमानर्ा वाहर् असर्ो, पाऊस उच्च-नीच न 
पाहर्ा पडर् असर्ो, एिाद्या वकृ्षाची सावली त्यािाली बसलेल्या प्रत्येक वाटसरूला समान 
वागिूक देर् असर्,े त्याप्रमाि ेआपिही प्रत्येक व्यक्र्ीशी आपला व्यवहार ह्या मानवननसमार् 
फरकांना न मानून करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला पाटहज े र्रच आपि िऱ्या अर्ाान े
ववश्वबंधुत्व अंचगकारल ेअसे म्हिर्ा येईल.  

मुळार् सवा मानवजार् ही एक आहे हा ववचार ज्ञानेश्वरांनी ७५० वर्ांपूवी आपल्या पसायदानारू्न 
'आर्ा ववश्वात्मके देवे' असा उच्चार करून परर् मांडलेला टदसर्ो. माझ्या जार्ीपुरर्ा, 
समाजापुरर्ा, राज्यापुरर्ा ककंबहुना देश अर्वा िंडापुरर्ा त्यांचा ववचार मयााटदर् न राहर्ा संपूिा 
ववश्वार्ील अणिल मानवजार्ीच ेकल्याि व्हाव ेहा केवढा उदात् ववचार आपल्या पसायदानारू्न 
ज्ञानेश्वरांनी प्रकट केला आहे. अन ् 'जो जे वांछील र्ो र्े लाहो' अशी अनर्संुदर भावना व्यक्र् 
करून आपल्या मायबोलीला “अमरृ्ाशी पि पैजा स्जंकवून” देण्याइर्की र्ाकदवान बनवली आहे. 
अगदी अलीकडच्या काळार् स्वामी वववेकानंदांनी ह्याचाच उच्चार करून सवा जगाला 
ववश्वबंधुत्वाचा संदेश टदलेला आपि जािर्ोच. 

ज्याप्रमाि े एका कुटंुबार् एकत्र नांदिाऱ्या प्रत्येक व्यक्र्ीच े स्वरं्त्र व्यस्क्र्मत्व असर्े, आवड-
ननवड असर् ेआणि आपि त्याचा आदर रािर्ो, त्याप्रमािेच ह्या वैस्श्वक कुटंुबार् नांदिाऱ्या 
प्रत्येक समाजाच्या संस्कृर्ीचा, राहण्याच्या पद्धर्ीचा, िाण्यावपण्याच्या पद्धर्ीचा, वेशभूर्ेचा 
आदर राििे आपले कर्ाव्य नाही का? असे झाले र्रच आपि िऱ्या अर्ााने 'हे ववश्वचच माझ े
घर' हे ववधान सार्ा करू अस ेवाटर्े. 

 
- रमा कुलकिी 
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तंजषवरू पेंनटंग 

 

 

- मुग्धा पटवधान   
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प्रषचीि भषरतीय संस्कृतीची जगव्यषप्ती - भषग ५ 

मागील भागार् आपि मलेसशयार्ील भारर्ीय संस्कृर्ीचा प्रभाव पाटहला. आर्ा आपि काल-
प्रवासी इंडोनेसशयामधील प्रवासाला सुरवार् करूया. 

इकड े इंडोनसेशयामध्ये णिस्र् पश्चार् दसुऱ्या शर्कापासून भारर्ीय राज्य स्र्ापनेला सुरवार् 
झाली. पल्लव घराण्यार्ील देववमान यान े दसुऱ्या शर्कार् जावा बेटावरील राजकन्येशी वववाह 
करून जावा बेटावर 'शलाकानगर' (आजच ेपान्देग्लांग) येरे् आपले राज्य स्र्ापन केले. पुढे पल्लव 
राजवंशार्ीलच जयससहंवमान यान े णिस्र् पश्चार् ३५८ च्या सुमारास स्र्ापन केलेल े जावा 
बेटावरील र्रुम (र्ारुम) नदीच्या काठावरील 'र्ारुमनगर' हे राज्य त्याच्याच वंशार्ील पिूावमान 
या त्याच्या पिरू्न े उत्कर्ााच्या कळसाला पोहोचववल.े भारर्ीय धरिशास्त्राचा वापर करून त्याने 
र्रुम नदीचा प्रवाह बदलून शेर्जसमनीला पािी समळण्याची व्यवस्र्ा केली. पुढे सहाव्या शर्कार् 
या राज्याच ेसुन्दा आणि गालू अस ेदोन भाग पडले. 

आसाम, मगध आणि बंगालवर राज्य करिाऱ्या पाल घराण्यार्ील जयानास (जयांश?) या राजान े
सहाव्या शर्कार् बलाढ्य आरमार आणि सैन्यासह इंडोनेसशयाच्या सुमात्रा बेटावर स्वारी करून 
'श्री-ववजय' साम्राज्याची स्र्ापना केली. पाल राजवंशान े महायान बुद्धधमााचा स्वीकार केला 
असल्यान ेसाहस्जकच "श्री-ववजय" हे बौद्धधमी राज्य स्र्ापन केल.े त्यान ेसुमात्रा बेटावरील छोटी 
छोटी राज्ये र्सेच जावा बेटावरील र्रुमनगर, सुन्दा र्सेच गालू ही राज्ये  स्जंकली. र्सेच 
गंगानगर, पट्टिी (लंकासुि) या राज्यांना मांडसलक बनववल े आणि संपूिा मलेसशया आणि 
इंडोनेसशया येर्ील सामुद्रधुनी आपल्या अचधपत्यािाली आिली. 

याच वेळी सहाव्या आणि सार्व्या शर्कार् सुमात्रा आणि बोननाओ येर्ील ऑस्रो-नेसशयन (रै्वान 
आणि कफलीपाइन्स येर्ील वंश) आणि टहदं ूभारर्ीय अशा समश्र 'चाम' वंशाच्या संपन्न व्यापारी 
राज्यकत्यानंी दक्षक्षि ववएर्नाममध्ये आपले 'चंपा' हे वसाहर्वजा राज्य स्र्ापन केल.े त्याचा 
इनर्हास आपि मागील भागार् बनघर्लाच. 
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दक्षक्षि-मध्य जावा बेटावर त्याचवेळी 'शैलेंद्र' हे बलशाली राज्य उदयास आले होर्.े 
इनर्हासकारांच्या मर्े भारर्ीय कसलगं राजवंशार्ील राजांनी या राज्याची स्र्ापना केली होर्ी 
आणि र् े देिील महायान बौद्ध धमााचचे अनुयायी होर्.े श्री ववजय आणि शैलेंद्र साम्राज्यानंी 
एकमेकांशी मैत्रीपूिा व्यवहार आणि वैवाटहक संबंध स्र्ावपर् केले होर्.े शैलेंद्र राजांच्या काळार् 
णिस्र्पूवा आठव्या शर्कार् जावामधील 'बोरोबुदरू' या जगप्रससद्ध बौद्ध स्रू्प-समूहाची ननसमार्ी 
झाली. 

भारर्, मलेसशयन आणि इंडोनेसशयन द्वीपांवर ननमााि होिारे मसाल,े सोन,े रत्ने, शेर्माल आणि 
चीनमधून ननयाार् होिारे रेशीम, इर्र वस्रू्, र्सेच चीन, जपान, कोररया आणि भारर्, अरब देश, 
इस्जप्र् व रोमन साम्राज्य यांमध्ये समुद्री मागाान े होिारी व्यापारी देवाि-घेवाि हा या सवा 
राज्यांच्या अर्ाव्यवस्रे्चा किा होर्ा. 

शैलेंद्र साम्राज्यान ेकंबोडडयावर स्वारी करून काही काळ कंबोडडयावर सुद्धा राज्य केले. पूवा आणि 
दक्षक्षि जावा, बाली इत्यादी बेटांवर त्यावेळी काही टहदं ूराज्यांच ेअचधपत्य होर्े. नवव्या शर्कार् 
शैलेंद्र साम्राज्य काहीस ेदबुळे झाल्यावर संजय राजवंशाच्या 'मार्रम' या साम्राज्याने मध्य जावा 
आणि बाली बेटे यावर आपल ेवचास्व ननमााि केले. 

"संजय" राजवंश टहदंधुमीय असल्यामूळे त्यांनी या सवा प्रांर्ार् टहदं ूधमााची स्र्ापना केली आणि 
मोठ्या प्रमािावर सशव, ववष्ट्िू, गिेश आणि इर्र टहदं ू देवदेवर्ांच्या मंटदरांची उभारिी केली. 
त्यामध्ये योग्यकर्ाा येर्ील 'प्रम्बानान' या जगप्रससद्ध मंटदर-समूहाचा समावेश आहे. राजा 
लोकपाल, बार्ीलंुग महासंभू आणि दक्ष या राजांनी २४० प्रम्बानान मंटदरांच े ननमााि केल.े 
त्यासाठी ओपाक नदीचा प्रवाहसुद्धा वळववण्यार् आला. पुढे श्री-ववजय साम्राज्यान ेपुन्हा एकदा 
आक्रमि करून हे मार्रम साम्राज्य स्वर्:च्या अचधपत्यािाली आिले. 

त्याच वेळी भारर्ार् चोल वंशाचा पराक्रमी सम्राट 'राजराजा चोल' (चोलन, चोझन) यान ेचालुक्य 
(आंध्र आणि कनााटक), पंडया (दक्षक्षि र्ासमळनाडू), कसलगं (ओडडशा), चरे (केरळ) या सवा 
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राज्यांचा पराभव करून दक्षक्षि व पूवा भारर्ावर आपली सावाभौम सत्ा स्र्ापन करण्यार् यश 
समळवल.े त्याचबरोबर त्याने श्रीलंकेच्या ससहंल साम्राज्याचाही पराभव केला. 

याच वेळेला, समुद्री मागाावरील सत्ा, व्यापारावरील करवसुली, र्समळ व्यापारी जहाजांच े ववशेर् 
अचधकार या ववर्यांवरून सुमात्राच ेश्री-ववजय साम्राज्य, कंबोडडयाच ेसाम्राज्य, र्ायलंडचा राजा या 
सवांशी चोल साम्राज्याच ेगंभीर मर्भेद होर् होर्.े 

राजराजा चोल याचा पुत्र महापराक्रमी सम्राट राजेंद्र चोल (पटहला) यान े अकराव्या शर्कार् 
पूवेकडील बलाढ्य अशा पाल साम्राज्यावर आक्रमि करून राजा मटहपाल याचा पराभव केला 
आणि मगध (बबहार), बंगाल, आसाम, पूवा महाराष्ट्रासटहर् छत्ीसगढ, झारिंड, पूवा उत्र प्रदेश 
(काशी), ब्रह्मपुत्रचे ेिोरे या सटहर् सवा पूवा आणि दक्षक्षि भारर्ावर ननरंकुश सत्ा समळववली. 
भारर्ाच्या र्र्ाकचर्र् आधुननक पुस्र्की इनर्हासार् या दोन्ही महापराक्रमी सम्राटांची फारशी 
वाच्यर्ादेिील नसि ेही अनर्शय िेदकारक गोष्ट्ट आहे असे माझ ेमर् आहे. 

असा महापराक्रमी सम्राट राजेंद्र चोल (पटहला) याच्या ववश्व-टदस्ग्वजयाची कहािी आपि पुढील 
भागार् पाहू या. 

 

- ननरंजन भाटे 
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वसुधे तुझ्यषचसषठी  
 

वसुधाच माझी आहे मार्ा 

सूयानारायि र्र साक्षार् वपर्ा 

चराचरावर सत्ा आर्ा 

अस्स्र्त्वावर का घाला आर्ा 

 

डायनासोर र्र आले गेले 

टहमयुग अवर्रले ओसरल े

ववश्वर्ापाच ेयुग पाचरले 

हररर्क्रांर्ीच ेबब्रद न आचरले 

 

पुढच्या लेकरांनी जर ववचारल े

आनंदवन भुवनी का न व्यापल े

वाघ ससहांना रु्म्हीच र्र मारल े

ककत्येकांना लुप्र्र्ेवर आिले 
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इर्के करूनही न का भागल े

सुनामी रोग राईच ेभोग भोगले 

अनेक ह्यारू्न जगले मेले 

सशके्षनंर्रही का न उमजले 

 

शहािा हो र्र आर्ा 

या जगाचा रू्च हो त्रार्ा 

हररर् वस्त्राने सुिवेल मार्ा 

कृपा करेल ननरंर्र जगस्त्पर्ा 

 

 

- मिृाल देशपांडे   
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यदष यदष नह… 

१८ मे २०१५. नेहमीप्रमािेच बार्म्यांसाठी टीव्ही चालू केला. पटहलीच बार्मी होर्ी ‘के. ई. एम. 
मधील नसा अरुिा शानभागचा मतृ्यू.’ मन उदास झाल,े भूर्काळार् गेल.े आज त्या घटनेला ४२ 
वर्े झाली. हा एवढा दीघा काळ त्या एवढ्याशा जीवानं अनंर् यार्ना भोगल्या. र्ीच अरुिा 
शानभाग - एक पररचाररका; दःुिी जीवांच्या अहननाश सेवेचं अससधाराव्रर् घेर्लेली कोमल हृदयाची 
एक सेवाभावी स्त्री! स्वर्ःचं दःुि बाजूला सारून इर्रांच्या दःुिावर वात्सल्याची फंुकर घालून 
त्यांच्या वेदनेचा दाह कमी करिारी ममर्चेी मूर्ी. कारवारमधील हळदीपूर या छोट्या गावारू्न र्ी 
स्वर्ःच्या उज्ज्वल भववष्ट्याच े स्वप्न घेऊन मंुबईर् आली आणि के. ई. एम. सारख्या मोठ्या 
इस्स्पर्ळार् नसा म्हिून दािल झाली. सगळ्याच पीडडर्ानंा आपलं मानलं; ना जार्, ना धमा, ना 
रंग, ना रूप, ना श्रीमंर्, ना गरीब - कसलाच भेदभाव केला नाही. "हा माझा र्ो परक्याचा ही 
िुज्या मनाची मोजिी| ववशाल ज्यांच ेहृदय र्यांना धरा कुटंुबासारिी||" या पररवारार्ीलच र्ी 
एक होर्ी.  

पि पदरी काय पडलं? एका कामवपपासू सैर्ानाच्या लग्नाच्या मागिीला नकार टदला म्हिून 
मािूस एवढा कू्रर होऊ शकर्ो? त्या नराधमान े कुत्र्याच्या सािळीन े नर्चा गळा आवळला; 
नर्च्यावर पाशवी बलात्कार केला. त्याच इस्स्पर्ळार्ील एका डॉक्टरबरोबर नर्च ंलग्न ठरलं होरं्. 
वैभवशाली सुिी जीवनाचं उत्ुंग स्वप्न नर्नं फुलवलं होरं्. त्या स्वप्नाची २७ नोव्हेंबर १९७३ च्या 
रात्री राि झाली. मान आवळल्यान े नर्च्या नसा बंद झाल्या आणि नर्ची शक्र्ी, वाचा, दृष्ट्टी, 
संवेदना कायमच्या गेल्या.  एक अचरे्न शरीर राटहलं, फक्र् ४२ वर्े! २४ वर् ेर्ी जगली आणि 
४२ वर् ेअनंर् मरिे मरर् राटहली. बलात्कारी सोहनलाल फक्र् ७ वर्ांची सजा भोगून परर् आला 
आणि सुिलोलुप जीवन भोगू लागला. या ४२ वर्ााच्या दीघा काळार् नसेस, डॉक्टर आणि इर्र 
अनेक जिांनी न कंटाळर्ा नर्ची सेवा केली. 'वसुधैव कुटुम्बकम'् म्हििाऱ्यांना हा ननयर्ीचा शाप 
असावा. नाही र्र ज्ञानदेव, महात्मा फुल,े साववत्री बाई, महर्ी कवे यांच्या पदरी अवहेलनेचं दःुि 
का आलं असरं्?  
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आपि म्हिर्ोय जग बदलले आहे. वर्ाानुवर् े ववशाल भासिारे ववश्व मानवाच्या अद्भूर् 
चमत्कारांनी छोटे झाल ेआहे. कोसो मैलांचं अंर्र बोटाच्या चचमटीर् आलंय. पि िरंच जग 
बदललंय का? कशार् बदल झालाय? मािसाच्या प्रगल्भर्ेर्, त्याच्या आचरिार्, का कृर्ीर्? िरं 
म्हिजे एवढ्या अफाट शोधांनंर्र मािूस सुिी व्हायला हवा होर्ा. कुठं आहे सौख्य? कुठं आहे 
आनंद? कुठं आहे शांर्ी? सगळं भोगून देिील मािूस अर्पृ्र्च आहे, अशांर् आहे आणि दःुिी 
देिील कारि चंगळवादी ग्राहक संस्कृर्ीर् आपली वैस्श्वक शांर्ीची संस्कृर्ी कें व्हाच लोप पावली 
आहे. सांस्कृनर्क, सामास्जक मूल्यांचा ऱ्हास झाला आहे. पैसा समळववण्याच्या हव्यासापायी 
व्यस्क्र्गर् स्वार्ा फोफावल्यान े कुटंुब व्यवस्र्ाच मोडकळीस आली आहे. मुलांच्या ननकोप 
वाढीसाठी आवश्यक असिारी वववाह बंधने नकोशी वाटून live in relationship चा मागा सुकर 
वाटू लागलाय. संपत्ीच्या भोगाचा मोह पडलाय आणि संर्र्ीची गैरसोय जािव ूलागली आहे. 
घटस्फोटाचं प्रमाि वाढलंय आणि वदृ्ध मार्ा-वपत्यांच े पाय वदृ्धाश्रमाकड े वळू लागल ेआहेर्. 
शेजारधमा, मग र्ो वैयस्क्र्क असो वा आंर्रराष्ट्रीय, शब्दकोशारू्न हद्दपार झालाय. धननक 
गरीबांवर, बलवान दबुालांवर, सैर्ान मानवर्ेवर अत्याचार करर्ो आहे. जीवनार्ील शांर्ी लोप 
पावली आहे. जीवन अशाश्वर् झाल ेआहे. जीवनाची क्षिभंगुरर्ा अस्वस्र् करर्ेय. मतृ्यूच ेभय 
मािसाला अिंड जाळर्े आहे. मािूस ननसगाावर मार् करू पाहर्ोय पि र्ो हे ववसरला आहे की 
र्ी एक शाश्वर्, चचरंर्न शक्र्ी आहे.  

िरं म्हिजे पटहल्या महायुद्धानंर्र युनो ची स्र्ापना झाली र्े वैमनस्य नको, ववश्वबंधुत्व हवं 
म्हिून. पि आज जैववक आणि आस्ण्वक शस्त्रांच्या भीर्ीन ेजगाची झोप उडाली आहे. जग 
ववनाशाच्या काठावर उभे आहे. धमााच्या अफूने मािसार्ल्या संवेदनाच बोर्ट झाल्यान े
आत्मघार्की सेना बनवून र्ो मानवी जीवन नरकमय बनवर्ो आहे. न्यायदेवर्ा आंधळी झालीये. 
धनदांडग्यानी नर्ला आपली बटीक बनवली आहे. भारर्ासारख्या प्रगर्ीशील देशार् मनुष्ट्यवधाची 
एक केस १२ वर्े चालर्े आणि अपराध्याला जामीन समळवण्यासाठी २ र्ास देिील पुरर्ार्. लािो 
शेर्कऱ्यांच्या आत्मदहनाने लोक दःुिी होर्ाना टदसर् नाहीर्. सते्पुढे आणि संपत्ीपुढे माना न 
झुकविारे कॉन्स्टेबल जाधवसारिे अचधकारी कवडीमोलान े मारले जार्ार् आणि सट्टाबाजार 
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करिारे सत्ाधीश उजळ माथ्यान े कफरर् आहेर्. कुठं आहे उज्ज्वल भववर्व्य? िरं म्हिजे 
उर्ःकाल होर्ा होर्ा परर् अंधःकार वाढू लागलाय.  

मग जग चांगलं नाहीच का? आहे ना .. जरूर आहे. भौगोसलकदृष्ट्ट्या जग जवळ आलंय, दळि-
वळिाच्या साधनांची उपलब्धर्ा वाढली आहे, औद्योचगक क्रांर्ीन ेमानवी जीवनार् आमूलाग्र बदल 
घडववला आहे, रं्त्रज्ञानार् अद्भूर् क्रांर्ी घडली आहे र्री पि मािूस कशाच्या र्री, कुिाच्या र्री 
शोधार् आहे. कारि आर्ा त्याचीच गरज आहे. र्ोच र्र म्हिाला आहे "यदा यदा टह धमास्य …. 
संभवासम युग ेयुगे।" 

 

 
- ववनय सावंर्  
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ग्लोबल कुटुंब 

 

आपि सगळे ससगंापूरमध्ये राहर्ो आणि आपला अनेक देशाच्या लोकांशी संपका  येर्ो. आत्ाच्या काळार् 

वसुधैव कुटुम्बकम ्ककंवा हे ववश्वाची माझ ेघर, हे आििीनच िरं झालंय. कारि जग िूप जवळ आलंय. 

पूवी इर्कं आर्ा परदेशी जािं हे अवघड राटहलेलं नाही. आपि इर्के देश कफरर्ो, इर्क्या प्रकारच ेजेवि 

जेवर्ो, कक पूवी सारिं आपल्याच प्रकारचं जेवि पाटहजे असा आग्रह आर्ा राटहलेला नाही. जेवायला 
गेल्यावर आपि मेस्क्सकन, र्ाई, चायनीज, हे अगदी आवडीन ेिार्ो. पूवीसारिं 'आमटी-भार्ासशवाय 

आमचं काही होर् नाही बुवा' हा प्रकार कमी होर् चालला आहे. आर्ा कपडयांचं बनघर्लं र्र जीन्स आणि 

टी शटा हा एक ग्लोबल ड्रसे झाला आहे. बायका, पुरुर् सगळे जॉब करर् असल्यान ेसुटसुटीर् कपडे 
सवांनाच बरे वाटर्ार्. जे घालून काम करायला सोप ं पडले, अश्याच कपडयांना आपि प्राधान्य 

देर्ो. एकमेकांशी इंस्ग्लश बोलर्ो. कारि ही एक भार्ा आहे जी सगळ्यानंा समजर् ेआणि बोलर्ा येर्.े  

ससगंापूरन ेजी एवढी प्रगर्ी केली, त्याचं िूप मोठ्ठं शे्रय इर् ेबोलल्या जािाऱ्या इंस्ग्लश भार्ेला द्यावं 
लागेल. त्यामुळे रे्ट परकीय गंुर्विूक करि,ं इर्े नवीन व्यवसाय स्र्ावपर् करि ंलोकांना सोप ंजारं्. 

भार्ा ही िूप मोठी अडचि असू शकर्े. जसजसे देश जवळ येर् चाललेर्, र्सर्सा प्रत्येकाला आपल्या 
उद्योगाचा व्याप वाढवावासा वाटर्ो. पूवी भारर्ार्ल्या एका गावार् जर उत्पादन युननट आहे, र्र र्ो 
व्यावसानयक फक्र् त्या गावार्च माल ववकर् असे. मग हळूहळू त्याची इच्छा झाली कक, पूिा भारर्ार् 

आपला माल ववकावा. पि आर्ा मात्र फक्र् भारर्ार् माल ववकून र्ो िुश राहर् नाही, कारि त्याला 
जगभर माल ववकायची इच्छा असर्े. म्हिून र्र हल्ली जग म्हिजे ग्लोबल ववलेज झालेलं आहे.  

फक्र् एकच वाटरं् कक, सवा प्रगर्ी होर् असर्ाना वेगवेगळ्या देशांची संस्कृर्ी लोप पावायला नको. कारि 

आर्ा सगळेच बगासा िार्ार्, जीन्स - टॉप घालर्ार् व इंस्ग्लश बोलर्ार्. एकमेकांशी नारं् जोडण्यासाठी 
आणि कनेक्ट होण्यासाठी हे सगळं िूप छान आहे. पि त्यार् प्रत्येक देशाची संस्कृर्ी, पेहराव, भार्ा, 
िाि,ं वपि ंहे माग ेपडर् चाललंय. एक टदवस मी माझ्या एका चायनीज मैबत्रिीशी गप्पा मारर् होर्,े र्र 
नर्नं सांचगर्लं कक चायनामध्ये फक्र् लोकाचंा पेहरावच बदलला असं नाही, र्र त्यांनी आपली लग्नाची 
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पारंपाररक पद्धर्सुद्धा बदलून टाकली आहे. आर्ा रस्जस्टर लग्न होऊन पाटी टदली जार्.े मला असं 

वाटरं् की, लग्नासारख्या पारंपाररक पद्धर्ी सोडायला नकोर्. ग्रहयज्ञ, मेंदी, सीमांर् पूजन, आणि सवा 
ववधींसकट लग्न सोहळ्याचा असा छान ३,४ टदवस आनंद घेर्ा येर्ो. अर्ाार् हे माझं वैयस्क्र्क मर् आहे. 

माझ े यजमान डॉ. राजीव असेरकर हे व्यवस्र्ापन (management) कॉलेजमध्ये सशकवर्ार् 
आणि आम्ही कॅम्पसवर राहर्ो. आमच्या इर् े बराचसा स्टाफ आणि ववद्यार्ी हे परदेशी 
असल्यान ेआमचा त्यांच्याशी रोज संपका  असर्ो. त्याननसमत्ान ेवेगवेगळ्या देशांच्या चाली ररर्ी, 
संस्कृर्ी समजावून घेर्ा येर्ार्. नुकर्ीच एका अमेररकन जोडप्याशी छान मैत्री झाली व गप्पा 
मारर्ाना जािवले की र्े ३ नार्वंडांच ेअनर्शय प्रेमळ आजी- आजोबा आहेर्. आपल्या मुलीची 
काळजी वाटिारे बब्रटीश बाबा, ककंवा जेविाकरर्ा बायकोची वाट पाहिारा ऑस्रेसलयन नवरा हे 
मनानी आपल्या सारिेच आहेर् हे जािवर्े. 

आपल्या आधीच्या वपढीला ही संधी समळर् नव्हर्ी. माझ ेआई, वडील, सासू, सासरे हे पूिा आयुष्ट्य एकाच 

गावार् राटहल.े व िूप जिांनी र्र एकाच जागी नोकरी केली, व नर्रू्न ननवतृ् होऊनच बाहेर पडले. अर्ाार् 

र्ेही स्स्र्र आयुष्ट्य छान होरं्. आर्ा आपल्या व आपल्या मुलांच्या जीवनशैली मध्ये फारसा फरक 

राटहलेला नाहीये. कुटंुबार्ले, नात्यार्ल े लोक परदेशी स्र्ानयक असण्याचं प्रमािही जास्र् 

आहे व एकमेकांकड े परदेशी जािं पि िूप वाढलंय. कारि ववमानान ेप्रवास करि ं लोकांना 
परवडिारं झालं आहे. 

जग जवळ आिण्यार् मोबाईल फोन, whatsapp, फेसबुक आणि ईमेल्सचा अर्ाार्च िूप मोठा हार्भार 
आहे. आर्ा भारर्ार् IT कम्पनी मधे काम करिारे लोक US, UK च्या वेळा पाळर् काम करर्ाना 
टदसर्ार्. परदेशी ववद्यापीठार् सशक्षि घेण्याचं प्रमािही िूप वाढलं आहे. ह्या सगळ्यामुळे हे ववश्वची 
माझ ेघर हे अगदी िरं झालं आहे. फक्र् ह्या ग्लोबल कुटंुबार् लोकानंी एकमेकांशी सलोख्यान ेराहावं, 
हीच ईश्वर चरिी प्रार्ाना.  

- मेघना असेरकर.  
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पुस्तक परिचय - गॉि गला 

 

ननक डन. न्यूयॉका मधल्या एका माससकार् नोकरी करिारा 
एक लेिक. रुबाबदार, हजरजबाबी, पुरुर्त्वाच्या प्रचसलर् 

कल्पनांप्रमाि ेदेििा आणि छानशी ववनोदबुद्धी असलेला 
र्रूि. त्याच्याशी बोलर्ाना र्ो चरु्र, सुस्वभावी आणि 

आत्मववश्वासान े भरलेला वाटर्ो. ॲमी इसलयट. 

न्यूयॉका मध्ये राहिारी, संुदर, श्रीमंर् आई-वडडलांची 
एकुलर्ी एक मुलगी आणि स्वरं्त्र असलेली आधुननक 

र्रूिी. नर्च्या व्यस्क्र्मत्त्वार् गोडवा आहे, उत्म 

संगोपनारू्न आलेले सुसंस्कार आहेर् आणि आधुननक 

र्रुिीचा आत्मववश्वास आहे. 

ननक आणि ॲमी एका सामानयक समत्राच्या पाटीर् भेटर्ार् 

आणि त्यांच्यार्ल्या आकर्ािाच्या टठिग्या लगेचच र्डर्डू 

लागर्ार्. र्ोडा काळ चाललेल्या प्रियाराधननंेर्र व एकमेकांमध्ये मनान ेव शरीरान ेपुरेसे गंुर्ल्यानंर्र 
र्ी दोघं लग्नाच्या बंधनार् बांधून घेर्ार्. 

बदलत्या आचर्ाक वास्र्वार् लग्नानंर्र र्ोडयाच काळान ेननकची आणि त्यानंर्र काही काळान ेॲमीचीही 
नोकरी जार्े. त्यार्च ननकला त्याच्या आईला कॅन्सर झाल्याची वाईट बार्मी समजर्े. आईची काळजी 
घेर्ा यावी म्हिून ननक आणि त्याच्याबरोबर ॲमीही ननकच्या मूळ गावी म्हिजे समसूरी राज्यार्ल्या 
नॉर्ा कारे्ज नावाच्या गावी जाऊन राहर्ार्. ॲमीच्या भववष्ट्यासाठी नर्च्या आईवडडलानंी साठवलेल े

सगळे पैस ेवापरून ननक आणि त्याची बटहि मागो त्या गावार् एक बार चालू करर्ार्. त्यांच्या नर्र्ल्या 
उपनगरी घरार् (ॲमीच्या मर्े मॅकमॅन्शन) ॲमी गटृहिी होऊन राहर्े. अस े काही टदवस व्यर्ीर् 
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केल्यानंर्र त्यांच्या लग्नाच्या पाचव्या वाढटदवशीच ॲमी अचानक गायब होर् े आणि सुरू होर् े एक 

अंगावर काटा आििारी गोष्ट्ट. 

स्जसलयन स्ललन या लेणिकेच्या "गॉन गला" या कादंबरीर् ही एका लग्नाची गोष्ट्ट र्रारकपिे उलगडर् 

जार्.े प्रियाच्या हलक्या गुलाबी रंगाच्या छटेपासून सुरू होिारी ही कादंबरी हळूहळू गडद होर् जार् े

आणि शेवटी एका साकळलेल्या काळपट लाल क्षिावर येऊन र्ांबर्े. 

कादंबरीच्या पटहल्या अध्याा भागार् लग्नापवूीचा नुसर्ाच ननक; नोकरी गेल्यानंर्रचा ननक; आईच्या 
आजारपिाची बार्मी समजलेला ननक; ननकची आजारी आई; स्मरृ्ीभं्रश झालेल,े सर्र् डोक्यार्ल्या 
कोित्यार्री बाईला सशव्या घालिारे आणि असायलममधून वारंवार गायब होऊन घरी उगविारे त्याच े

वडील ही चचतं्र ॲमीच्या नजरेरू्न वाचकाला टदसर्ार्. ॲमीच ेमानसशास्त्रज्ञ असलेल ेआणि एकमेकांच्या 
प्रेमार् भीनर्दायकपि े सर्र् आकंठ बुडालेले आईवडडल. "ॲमेणझगं ॲमी" या अनर्शय लोकवप्रय 

बालकर्ामासलकेरू्न त्यांनी अजरामर केललेे नर्च े बालपि; त्यारू्न कमवलेला बक्कळ पैसा आणि 

त्यारू्नच नर्ला आदशा मुलगी बनवण्यासाठी टदलेले धड;े ॲमीच्या समत्र मैबत्रिींबाबर्च्या काही ववचचत्र 

घटना; लग्नाच्या प्रत्येक वाढटदवशी ॲमीन ेरचलेला, ननकची कसोटी पाहिारा रेझर हंटचा िेळ इत्यादी 
गोष्ट्टी ननकच्या दृस्ष्ट्टकोनारू्न येर्ार्. 

कादंबरीच्या उत्राधाार् मात्र या चचत्रांमधल्या टदसलेल्या आणि न टदसलेल्याही छटा हळूहळू गडद होऊ 

लागर्ार् आणि र्ी चचत्रे आपल्यासमोर आििाऱ्या पात्रांच्या ववश्वासाहार्ेवरही प्रश्नचचन्ह उमटू लागर्.े 

ॲमी गायब झाल्यानंर्रचा पोसलस र्पास, शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांच े वागिे, प्रसारमाध्यमाचंा अचरटपिा 
अशा अनेक गोष्ट्टींमधून समाज, समाजाच्या धारिा आणि त्याचा मािसाच्या आयुष्ट्यावर होिारा 
पररिाम मासमाकपि ेअधोरेणिर् होर्ो. पि कादंबरीचा मुख्य गाभा आणि शक्र्ीस्र्ान म्हिजे ननक 

आणि ॲमीच्या िाजगी आयुष्ट्याच ेममाभेदी चचत्रि. त्या दोघांच्या वागण्यान ेआणि त्याचं्या ववचारांनी 
वाचकाच्या मनार् नेमके प्रश्न उभे करण्याची लेणिकेची हार्ोटी ववलक्षि आहे. ननकचा आपल्या 
वडडलांबद्दलचा द्वेर् आणि आपिही कुठेर्री त्यांच्यासारिे असू ही भीर्ी ककंवा ॲमीच ेअनर्आदशा 
आईवडडल, त्यांच े सुप्र् दडपि आणि सर्र्च्या लक्ष देण्यारू्न नर्च्यार् आलेला आत्मकें टद्रर्पिा 
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इत्यादी मानससक जडिघडिींच्या शक्यर्ा ढोबळपिा न येऊ देर्ा सलहील्यान ेपात्रे िऱ्या मािसांइर्की 
गंुर्ागंुर्ीची होर्ार् आणि त्यांच्या गोष्ट्टीला एक प्रकारची सच्चाई येर्.े जगार्ल्या सवाार् आटदम 

सत्ासंघर्ााच ेहे चचत्र स्जर्के रोमांचक नर्र्केच ववचारप्रवर्ाक होर्.े 

नवरा-बायको एकमेकांच्या इर्क्या जवळ असूनही एकमेकांना िरोिर ओळिर्ार् का? एकमेकांना एक 

स्वरं्त्र व्यक्र्ी म्हिून स्स्वकारर्ार् की केवळ आपल्या अपेक्षापूर्ींचं साधन म्हिून पाहर्ार्? व्यक्र्ीशी 
लग्न केलं र्री नर्चा भूर्काळ, नर्च े इर्र नार्ेसंबंध व त्या अनुर्ंगान े येिारे प्रश्न आपले म्हिून 

स्स्वकारर्ार्? मुख्य म्हिजे या सत्ासंघर्ाारू्न बाहेर पडर्ा येि ेशक्य आहे का? असे अनेक प्रश्न ननमााि 

करण्यार् कादंबरी यशस्वी ठरर्.े 

"What are we? What have we done to each other? Where do we go from here?" ही 
कादंबरीच्या मलपषृ्ट्ठावरील वाक्ये ककर्ी समपाक आहेर् र्े कादंबरी वाचल्यावरच पुरेपूर समजर्े. 

 

 

- ननरंजन नगरकर 
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ऋणषिुबंध 

त्या टदवशी मी क्रांजी र्े चोआ-चू-कांग प्रवास MRT ने करर् होर्ो. रात्रीची साधारि ८.३० ची 
वेळ होर्ी, डब्यार् फारशी गदी नव्हर्ी. मी माझ्या सवयीप्रमाि ेरेनच्या दारार् वाचर् उभा होर्ो. 
MRT क्रांजी स्टेशनवर नेहमीप्रमाि ेर्ांबली होर्ी. दार बंद होण्याच्या फक्र् काही क्षि आधी एक 
सुमारे ३ वर्ांची छोटी मुलगी पळर् येऊन अकस्मार् डब्यार् घुसली, यंत्रवर् दारे बंद झाली आणि 
रेन सुरु झाली. दाराच्या काचरूे्न मी सहज बनघर्लं र्र एक बाई ओरडर्, एका बाळाला 
बाबागाडीरू्न सांभाळर् रेनच्या मागे पळर् येर्ाना टदसली. हे सगळ ननसमर्ाधाार् घडलं होरं्. र्ी 
बाई, जी त्या मुलीची आई असावी, बाबागाडीरू्न बाळाला आणि ह्या छोट्या मुलीला घेऊन येर् 
होर्ी, रेनची दारे उघडी टदसल्यावर ही लहान मुलगी आईचा हार् सोडून धावर् रेनमध्ये सशरली 
होर्ी. बाळ आणि बाबागाडीमुळे त्या बाईला मुलीचा वेग साधर्ा आला नाही ककंवा त्या मुलीला 
वेळीच र्ांबवर्ा आलं नाही. पररिामी र्ी लहान मुलगी चालत्या गाडीर्, आई फलाटावर आणि ही 
संपूिा पररस्स्र्र्ी कळलेला मी एकमेव! 

गाडीच्या डब्यार्लं आपत्कालीन (इमरजन्सी) बटि दाबून मी चालकाला झालेल्या 
प्रकाराची कल्पना टदली. त्यान ेमला पुढच्या - युटी स्टेशनवर उर्रण्याची सूचना केली. आपली 
आई मागे राटहल्याचं लक्षार् आल्यावर ह्या मुलीन ेििििीर् आवाजार् भोकाड पसरलं होरं्. 
मला त्या बबचारीची दया आली. अजािर्ेपिी र्ी एका मोठ्या संकटार् सापडली होर्ी. अश्या 
वेळी माझ्यार्ली मािुसकी जागी झाली नसर्ी र्रच नवल! चवडयांवर बसून मी नर्ची उंची 
गाठण्याचा प्रयत्न केला. नर्ला “रडू नको, रु्झी आई रु्ला भेटेल” असं नर्ला समजेल अश्या 
इंस्ग्लशमध्ये सांगायचा प्रयत्न केला. पि त्या बबचारीला इंस्ग्लश भार्ेचा काही लवलेशही नव्हर्ा. 
शेवटी मी यूटी स्टेशन येईपयंर् काहीर्री टटवल्या-बावल्या करर् त्या छोटीला व्यस्र् ठेवलं. र्ी 
माझ्याकड े अनर्शय परक्या नजरेनी बघर् होर्ी पि सुदैवान े रडायची र्ांबली होर्ी. 
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यूटी स्टेशनला गाडी आली र्ेंव्हा माझ्या डब्यापाशी MRT च ेसहाय्यक आमची वाट बघर् उभे 
होर्.े डब्याची दारं उघडर्ाच सहाय्यक डब्यार् सशरले आणि त्या मुलीला बाहेर येण्यासाठी प्रवतृ् 
करायला लागल.े त्या लालभडक शटामधल्या लोकांना घाबरून र्ी लहानगी माझ्यामाग ेलपली. 
जसजसे र्े नर्ला बाहेर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करू लागल ेर्सर्सा नर्ने माझ्या मांडीला दोन्ही 
हार्ानी घट्ट समठी मारून बाहेर जायला ठामपि ेअबोल नकार टदला. त्या परक्यांसमोर नर्ला 
आर्ा मी ओळिीचा – ववश्वासाचा वाटर् होर्ो. नाईलाजान े त्या मुलीबरोबर मीसुद्धा फलाटावर 
उर्रलो. दार बंद होऊन गाडी ननघून गेली. 

दम्यान MRT च्या सहाय्यकांनी एकमेकांशी संपका  साधून ह्या माय-लेकींच ेमीलन यूटी स्टेशनवर 
घडववण्याच ेयोजल ेहोर्.े पुढच्या काही समननटार् दसुरी रेन आली. रेनमधून र्ी आई बाळ आणि 
बाबागाडी घेऊन िाली उर्रली. हार्ार्ली बाबागाडी अक्षरश: पळवर् र्ी आमच्या जवळ आली. 
आईन े मुलीला घट्ट समठी मारली. अनेक भावना अशंू्रच्या रूपान े ओघळर् होत्या. काय 
टोकाचं वाईट होऊ शकलं असरं् ह्याचा र्रार, स्वर्:च्या ननष्ट्काळजीपिाबद्दलचा राग, प्रसंगारू्न 
सहीसलामर् सुटल्याचा नन:श्वास – आनंद.. एका मार्ेच्या ककर्ी भावना एक पुरुर् समजून घेऊ 
शकेल! काही क्षिार् त्या माऊलीन ेलेकीला आसवार् पूिा सभजवून टाकलं होरं्. त्या अबोल-
ओल्या-समश्र भावनांचा पूर बघून मी हेलावून गेलो होर्ो. र्ी आई मला िूप वेळा thank you 
म्हिाली. बाकी भावना व्यक्र् करायला नर्ला नर्च्या मार्भृार्ेचा आधार घ्यावा लागला, स्जचा 
मला गंधही नव्हर्ा. पि नर्ला काय म्हिायचं आहे हे कळायला मला शब्दार्ा कळायची गरज 
नव्हर्ी, गरज होर्ी र्ी भावार्ा जािून घेण्याची. 

मी पुढची रेन घेर्ली र्ेंव्हा टदसेनासा होईपयंर् त्या मायलेकी मला फलाटावरून छान हसर् 
“अच्छा” करर् राटहल्या. त्यांच्या चहेेऱ्यावरचं समाधानचं हसू मी कधीच ववसरू शकिार नाही. र्ी 
लहान मुलगी मला एका ववचचत्र अपघार्ाने भेटली होर्ी. त्या प्रसंगार् मी जे काही केलं र् ेजरी 
मािुसकीच्या नात्यानी केलं असलं र्री र्ोडयाफार प्रर्ीके्षनंर्र र्ी मुलगी नर्च्या आईकड ेसुिरूप 
जािार आहे हे मी पक्कं गहृीर् धरलं होरं्. म्हिूनच संपूिा प्रसंगाकड ेबघण्याचा माझा दृष्ट्टीकोन 
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- 'पडली जबाबदारी समर्ापिे पार पाडा' इर्काच रुक्ष होर्ा. पि त्या छोटीला शारं् करण्याच्या 
प्रयत्नार् र्ी माझ्यावर ववश्वास टाकेल अशी पुसटशी शक्यर्ासुध्दा माझ्या मनाला सशवली 
नव्हर्ी. एका ३ वर्ााच्या चचमुरडीन ेएकही शब्द न बोलर्ा मला रुक्ष जबादारीच्या पुढचा एक पाठ 
सशकवला होर्ा. लहान मुलं सहजा-सहजी परक्या मािसावर ववश्वास ठेवर् नाहीर् आणि म्हिून 
लहान मुलांचा ववश्वास स्जंकण्यार् मला नेहमीच धन्यर्ा वाटर्े. ह्या मुलीचा ववश्वास संपादन 
केला असल्याच्या जािीवेन ेमला गटहवरून आलं होरं्. 

कुटंुब म्हिजे र्री काय - प्रेम आणि ववश्वासावर बांधलेले ऋिानुबंध! मग असे ऋिानुबंध स्जर् े
जुळर्ील नर्र् ेकुटंुबच! म्हिजे प्रेम आणि ववश्वासावर नार्ी बांधू शकण्याची मािसाची क्षमर्ा ही 
एकमेव मयाादा! जर ह्या मयाादेवर मािूस ववजय समळवू शकला र्र - वसुधैव कुटंुबकम!      

 

 

-  ववश्वास वैद्य 
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सवेऽनप सुनििः सन्तु 

“अयं बन्धुरयं नेनर् गिना लघुचरे्साम ्| उदारचररर्ानां रु् वसुधैव कुटुम्बकम ्||” 
 
हे टहर्ोपदेशार्ील मूळ सुभावर्र् आहे. हा माझा, हा परका हा आप-परभाव कोत्या मनाच्या 
लोकांमध्ये असर्ो. ज्यांच ेमन ववशाल असर्े त्यांना सारे जग सामावून घेर्ा येर्े. त्यांच्यासाठी 
पथृ्वी हे कुटंुब असर्.े  

ववज्ञान आणि रं्त्रज्ञानार्ील प्रगर्ीमुळे हल्ली जग जवळ आले आहे. लहान झाल ेआहे, चांगले 
जोडल ेगेले आहे असे आपि म्हिर्ो. वाहरु्कीची साधन,े पत्रव्यवहार, संगिक, दरूध्वनी, भ्रमि 
दरूध्वनी ह्यामुळे सार्ा समुद्रापलीकड ेअसलेले आपले नार्ेवाईक, समत्रमैबत्रिी यांच्या आपि सर्र् 
संपकाार् असर्ो. आपल्या जीवनार्ील घडामोडी, सुिदःुिे, चांगल्या-वाईट बार्म्या कळवविे, 
अडीअडचिीला मदर् मागिे हे सवा आधुननक रं्त्रज्ञानामुळे शक्य झाले आहे. ऑकफसेसमधूनही 
टेलीकॉनद्वारे जगार्ील कुठल्याही देशार् असलेल्या मािसांबरोबर काम करर्ा येर्े. हल्ली 
घरबसल्या िरेदी-ववक्री, बँकांच े व्यवहार, कुठल्याही ववर्यावर माटहर्ी समळवि े हे सवा करर्ा 
येर्े. आजकाल नोकरी-व्यवसायाननसमत् लोक वेगवेगळ्या देशांमध्ये वास्र्व्य करर् आहेर्. सभन्न 
सभन्न लोकाचं्या संपकाार् येर् आहेर्. आपल्या देश-बांधवांसोबर् नर्र् ेनवीन ववश्व ननमााि करर् 
आहेर्. सशवाय स्र्ाननक व इर्र लोकाबंरोबर भार्ा, संस्कृर्ी, सि-उत्सव, िाद्यपदार्ा यांची 
देवािघेवाि करर् आहेर्. ससगंापूर याच ेउत्म उदाहरि आहे. भारर्ापासून आपि िूप दरू आहोर् 
असे कधी वाटर्च नाही. िास करून र्रुि वपढी सशक्षिाच्या ननसमत्ान ेवेगवेगळ्या देशार् जाऊन 
त्यांची दनुनया ननमााि करर् आहे. आपले जीवन सोबर्ी ननवडून वेगवेगळ्या टठकािी स्र्ानयक 
होर् आहे. र्रीही मार्भूृमीशी त्यांची नाळ जोडलेली आहे. ह्या गोष्ट्टींचा ववचार करर्ा जग 
अनर्शय जवळ आले आहे आणि अंर्र कमी होऊन चांगले जोडल ेगेले आहे.  

पि हाच अर्ा 'वसुधैव कुटुम्बकम'् ह्या उक्र्ीचा आहे का? यापुढे जाऊन आध्यास्त्मक 
दृष्ट्टीकोनारू्न ववचार केला जाि े गरजेच े आहे. परमेश्वर ककंवा परमात्मा सगळीकड े भरून 
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राटहलेला आहे. प्रत्येक व्यक्र्ीमध्ये त्यांचा अंश आहे. आत्मा अमर आहे. शरीर हे र्ात्पुरर्े धारि 
केलेले वस्त्र आहे ज्याचा कधी ना कधी नाश ठरलेला आहे. अस ेआहे र्र व्यक्र्ी व्यक्र्ीमध्ये 
फरक का केला जार्ो? जन्माला आलेल्या प्रत्येक मािसाला जीवनाच्या मूलभूर् गरजा भागून 
सुरक्षक्षर्र्ेने जगण्याचा अचधकार आहे. पि प्रगर् देशांमध्ये लोक ऐशारामार् जगर्ाहेर् र्र इर्र 
देशार् अन्नपाण्याववना मरर्ाहेर्. देशादेशांमध्ये वेगवेगळ्या कारिांमुळे रं्टे चालू आहेर्. त्याचे 
रुपांर्र युद्धार् आणि पयाायान े ववनाशार् होर् आहे. ववज्ञान आणि रं्त्रज्ञानार्ील नवनवीन 
शोधांचा उपयोग प्रत्येक मािसाच्या टहर्ासाठीच झाला पाटहज ेत्याच्या ववनाशासाठी नाही. युद्धाच े
पररिाम वाईटच असर्ार्. त्यार् कुिाचचे टहर् नसर्.े  

विाभेद, जानर्भेद, वंशभेद, धमाभेद, भार्ाभेद सगळे भेदभाव ववसरून मािसान े परस्परांच्या 
कल्यािाचा व सुिाचा ववचार केला पाटहज.े जगार्ील सगळ्या देशांनी आपापसार्ल े वाद, 
भांडिरं्टे समटवून परस्पर सामंजस्यान े व सहकायाान े राहायला पाटहज.े महात्मा गांधींनी 
सांचगर्लेल ेअटहसंा हे र्त्त्व अंचगकारल ेपाटहज.े मानवजार्ीला धोकादायक असलेल्या सवा गोष्ट्टी 
नष्ट्ट केल्या पाटहजेर्. एकच जागनर्क सरकार व पथृ्वीवरील सवा मािस ेनागररक असे होऊन 
जागनर्क शांर्ी प्रस्र्ावपर् होि ेही आदशा संकल्पना 'वसुधैव कुटुम्बकम'् यामध्ये असभप्रेर् आहे.  

सवेऽवप सुणिनः सन्रु् सवे सन्रु् ननरामयाः | 

सवे भद्राणि पश्यन्रु् मा कस्श्चर् ्दःुिभाग भवेर् ्|| 

असे जेंव्हा प्रत्यक्षार् होईल र्ेंव्हाच 'वसुधैव कुटुम्बकम'् चे स्वप्न िऱ्या अर्ााने साकार होईल.  

 
 

- गीर्ा पटवधान  
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पषवसषची आली सर  

पावसाची आली सर 
घालूननया कोड े

उत्रांची वाढे झार 
गुन्र्वीर् नर्ढे 

 
येई सरीवर सर 
पागोळ्या गळर्ी 
दाटलेली सांज होई 

उनाड धरर्ी 
 

अशी कोसळर्ा सर 
मन अनावर 

नभ उर्रुनी डोळा 
सांड ेकाठावर 

 
बरसली अशी सर 
गूढ चचत्रसलपी 

जन्मावरी गोंदलेली 
प्राक्र्नाची नक्षी 

   - वृंदा टटळक   
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सकषर हवष, िकषर िको 

“वसुधैव कुटुम्बकम”् ह्या श्लोकान ेज्ञानदेवांची आवजूान आठवि होर्.े र्े म्हिर्ार्:  

हे ववश्वचच माझ ेघर, ऐसी मनर् जयाची स्स्र्र I 

ककंबहुना चराचर, आपिचच जाहला II 

इर् ेज्ञानदेवांना असभप्रेर् अर्ा हा की अख्िे जगच माझ ेघर बनून राटहले आहे. त्यार् प्राणिमात्र 
सुद्धा सामावल ेआहेर्. बरे-वाईट, सज्जन-दजुान सगळ्यांना समान मानून र्े सवांच ेभल ेचचनंर्र् 
आहेर्. त्यासाठी मनाचा प्रचंड मोठेपिा त्यांच्याकड ेआहे. आपल्यासारख्या सामान्य मािसांकड े
ज्ञानदेवांसारिा मनाचा मोठेपिा सापडिे दसुमाळच. परंरु् बदलत्या रं्त्रज्ञानामुळे जग छोटं झालंय, 
जवळ आलंय. नाना प्रकारच ेलोक एकमेकांच्या संपकाार् आल्यामुळे ववचारांची िुली देवाि-घेवाि 
होर् आहे. 

सकारात्िक बदल 

संपकााच्या कक्षा वाढल्या. देशववदेशार्ील लोकांची मने जुळली. ही पररस्स्र्र्ी कुिामुळे ननमााि 
झाली? हा युगंधर दसुरा नर्सरा कोिी नसून इंटरनेट म्हिावा लागेल. आर्ा कोित्याही वेळी 
जगाशी आपल्याला हवा र्ेव्हढा संपका  होऊ शकर्ो. लहानपिीच ह्या जादगूाराची ओळि 
झाल्यामुळे मुलांच ेज्ञान अफाट होर् चालले आहे. जानर्भेदाच्या, धमााच्या सभरं्ी कोसळर् आहेर्. 
आजच्या र्रुिाचा भववष्ट्याकड ेबघण्याचा दृष्ट्टीकोनच बदलला आहे. पूवी लोक एिादा अपवाद 
वगळर्ा एकमागी नोकरी करर्. काटकसर करून पैसे साठवर्. मुलांच्या, र्रुिांच्या बुद्धीला एका 
ठराववक चौकटीर् जिडून राहावे लागर् होर्े. 

पि मग एक एक करून टेलीववजन, मोबाईल, आणि इंटरनेट आल.े ज्ञानाच ेभांडार िुले झाले. 
र्रुिांनी आपले नवीन मागा चाकोरीबाहेर शोधायला सुरुवार् केली. लोकांची मानससकर्ा बदलली. 
म्हिूनच म्हटले आहे – 
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केल्यान ेदेशाटन, पंडडर् मैत्री, सभेर् संचार| 

शास्त्र गं्रर् ववलोकन, मनुजा येर्से चारु्या फार|| 

वस्ततंची रेलचले / दशधनी बदल 

जागनर्कीकरिामुळे भौगोसलक सीमारेर्ा केवळ नकाशावरच राटहल्या आहेर्. मनुष्ट्याच्या मनार्ील 
सीमारेर्ा कधीच पुसट झाल्या आहेर्. भारर्ीय लोक नाहीर् असा देश सापडि ेकठीि आणि 
स्जर् ेभारर्ीय, नर्र् ेभारर्! आपले कपड,े िािे-वपि,े राहण्याच्या पद्धर्ी ककर्ी बदलल्या आहेर्. 
पूवीच े टदवस आठवून बघा. आपले कपड े ककर्ी साधे असर्. न कुठली फॅशन, न कुठली वेगळी 
पद्धर्. आज आपि देशववदेशीच ेकपड ेपाहर्ो. त्या कपडयार् आणि आपल्या इरे् समळिाऱ्या 
कपडयार् काही फरक आढळर्ो का? आमच्या लहानपिी फक्र् bata च्या चपला आणि बूट 
समळर्. चांभाराकड ेत्यान ेस्वर्ः बनवलेल्या चपला असर्. आर्ा आपि बाजारार् गेलो की अनेक 
देशार्ल्या चपलांची झगमगर्ी दकुान ेआपल्याला भुलवर्ार्. र्ीच गोष्ट्ट वपशव्यांची, पसेसची. 
 
ह्या वस्रंू्ची रेलचले वाढली िरी पि हा बदल केवळ बाहेरील नाही. दसुऱ्याच ेर्े वाईट आणि 
आपला र्ो बाब्या म्हिण्याची वतृ्ी हळूहळू बदलली. समाजार्ील उच्च नीच, जार्ी-जार्ीर्ील 
भेदभाव नष्ट्ट होर् आहेर् ह्याच ेहे उदाहरि म्हिावे लागेल. 

पोिाततन हृदयाकड े

मािसाच्या सुिाचा मागा पोटारू्न जार्ो असे म्हिर्ार्. म्हिून आपि आपल्या िाण्याच्या 
पदार्ांकड े वळू या. िाण्याच्या पदार्ाार् ववववधर्ा यायला सुरुवार् आपल्या राज्याराज्यार्ील 
पदार्ांच्या देवाि-घेवािीन ेझाली असे म्हटले र्र फारस ेवावगे ठरिार नाही. मािसे कामाच्या 
ननसमत्ान ेदरू जावू लागली पि र्े आपले पदार्ा घेऊन! मग मंुबईर् ढोकला फाफडा लोकवप्रय 
व्हायला वेळ लागला नाही. र्ीच गोष्ट्ट बाकीच्या राज्यांची. आर्ा हे चचत्र देशादेशाच्या सीमा 
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ओलांडून गेल ेआहे. म्हिून र्र आज आपल्या र्ाटार् चायनीज, इटासलयन पदार्ा हजेरी लावून 
बसलेल ेटदसर्ार्. 

िुलींच्या / स्त्स्ियांच्या िानमसकतेत बदल 

सशक्षिाच्या / नोकरीच्या बाबर्ीर् “सार्च्या आर् घरार्” ही संकल्पना माग ेपडर् आहे. आजची 
स्त्री सशकण्यासाठी, नोकरीसाठी देशाच्या सीमा ओलांडून प्रवास करर्े आहे. त्यामुळे नर्ची दृष्ट्टी 
बदलर्े आहे. वववाहबंधन े केवळ लादलेली न राहर्ा मुक्र् होर् आहेर्. आज माझी मुलगी 
अमेररकेसारख्या दरू असलेल्या देशार् सशक्षिासाठी एकटी राहर् आहे. माझ्याच काय जगभरार् 
अनेक घरार् कुटंुबार्ील एक र्री व्यक्र्ी परदेशी राहर् असलेली आढळून येर्े. 
 
मात्र कधीकधी हे चचत्र सभवविारे वाटर्े. मोठ्या शहरारू्न फक्र् आई वडील घरार् उरले आहेर्. 
वदृ्ध घरार् राहर्ार् आणि र्रुि वपढी सशक्षि ककवा नोकरीननसमत् परदेशी राहर्े. त्यांनी नर्रू्न 
परर् याव,े मायदेशाची हाक ऐकावी असे मला वाटर्े. कोित्याही गोष्ट्टीचा अनर्रेक होर्ा कामा 
नये. नवीन कक्षा जोडर्ाना आपली नाळ र्ोडून चालिार नाही. नवीन चालीरीर्ी सशकर्ाना 
आपल्या संस्कृर्ीला ववसरून चालिार नाही. 

र्ाई, अक्का, मावशी, आंटी अनेक समळर्ील. म्हिून प्रत्यक्ष आईला ववसरून कसे चालेल? 

  

- मोहना कारिानीस 
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SG50 

१३व्या शर्कार् वसवलेली र्ेमासेक ककंवा ससगंापुरा ही बंदरवजा वसाहर् टहदंी महासागर आणि 
दक्षक्षि चीनी समुद्र यांच्या मधील जलव्यापारासाठीची महत्त्वाची प्रादेसशक बाजारपेठ झाली होर्ी. 
त्या आधी ह्या वसाहर्ीनं अनेक स्र्ाननक आणि युरोपीय वादांना र्ोंड टदलं आणि इंग्रजांनी इर् े
त्यांचं वास्र्व्य केल्यावर मग ही बंदर वसाहर् स्र्ावपर् झाली. प्रादेसशक व्यापारकें द्र झाल्यामुळे 
व्यापार-उदीम, नोकरी-धंदा, आणि मग राहण्यासाठी म्हिून वेगवेगळ्या राष्ट्रीयत्वाच ेलोक त्याकड े
आकवर्ार् झाले. 

ससगंापूर मधल्या रटहवाशांची युद्धानंर्रची पटहली जनगिना १९४७ साली करण्यार् आली. त्यार् 
९,४०,८२४ लोकसंख्येची नोंद झाली. नर्च्यार् ७५.२% चीनी, १२.९% मलेसशयन, ७.७% भारर्ीय, 
१.३% युरेसशयन आणि २.९% युरोप आणि इर्र टठकािच ेलोक होर्.े हे वांसशक वैववध्य साधारि 
त्याच प्रमािार् आजच्या आधुननक ससगंापुरार्ही टदसरं्. अशा प्रकारची सांस्कृनर्क व्यासमश्रर्ा 
आणि वैववध्य असल्यामुळे ससगंापूर सामास्जक आणि वांसशक सलोख्यावर फार भर देर्े. त्यामुळेच 
इर् ेराष्ट्रीय ओळि आणि वैचाररक बैठक असण्याची गरज भासली. मग १९९१ मध्ये ससगंापूरच्या 
संसदेनी सवा वांसशक, धासमाक गटांना मानय् होर्ील अशी पाच ववधानं समान मूल्ये म्हिून 
ननवडली. या सामानयक मूल्यांना बैठक होर्ी र्ी ससगंापूरच्या समुदयप्रधान मूल्यांच्या वारश्याची. 
र्ी मूल्यं अशी: 

१. समुदायाआधी राष्ट्र आणि स्वर्:आधी समाज 
२. कुटंुब हा समाजाचा मुलभूर् घटक 
३. सामुदानयक सहकाया आणि व्यक्र्ीचा आदर  
४. संघर्ा नव्हे, एकमर्  
५. वांसशक आणि धासमाक सुसंवाद  
१९६५ मध्ये ससगंापूर स्वरं्त्र झालं र्ेव्हा त्याची लोकसंख्या १९,००,००० होर्ी. २०१५ च्या 
मध्यवावर्ाक आकडवेारीनुसार लोकसंख्या आर्ा ५५,००,००० वर पोचली आहे - ५० वर्ाार् नर्प्पट 
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वाढ! ससगंापूरच्या लोकसंख्या वाढीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हिजे या बेटावर वाढलेली 
स्र्लांर्ररर् लोकसंख्या. १९७० मध्ये ९७% लोक ससगंापूरच ेरटहवासी होर्.े २०१४ मध्ये र्ो आकडा 
७०% होर्ा. 
ससगंापूरच्या रटहवाश्यांबरोबरच या स्र्लांर्ररर् लोकांनीही ससगंापूरच्या आचर्ाक भरभराटीला 
साहाय्य केलं आहे. दर डोई वावर्ाक सकल उत्पन्नार् झालेल्या वाढीरू्न ससगंापूरचं यश पाहर्ा 
येरं्. १९६५ मध्ये १६५ र्र २०१३ मध्ये ५५,१८५ अमेररकी डॉलसा. ह्यामुळे ससगंापरू जगार्ल्या 
पटहल्या १० अर्ाव्यवस्र्ांमध्ये जाऊन बसलं आहे आणि र्े ही अवघ्या ५० वर्ाार्! 

ही आचर्ाक भरभराट ससगंापूरच्या रटहवाश्यांकरर्ा संधी र्सेच आव्हानंही घेऊन आली आहे. हा 
वाढीचा वेग रािायचा र्र वाढीव मनुष्ट्यबळ हवं ककंवा उत्पादनक्षमर्ेर् लक्षवेधी सुधारिा हवी. 
जानेवारी २०१३ मधील एका शोधननबंधार् ससगंापूरची लोकसंख्या २०३० पयंर् ६९,००,००० वर 
जाईल असं भाककर् केलेलं आहे. एकसंध समाज, चैर्न्यवर्ी अर्ाव्यवस्र्ा, उच्च दजााच े
राहिीमान या र्ीन पायाभूर् गोष्ट्टीनंी २०३० पयंर्ची लोकसंख्येमधली ही वाढ पेलर्ा येईल. 
लोकसंख्याववर्यक धोरिावरच्या शोधननबंधानी सावाजननक वाहरू्क व्यवस्रे्मधील कोंडी, 
परवडण्याजोगी घरे, पायाभूर् सुववधांवर पडिारा र्ाि, आणि राहिीमानाच्या दजाार्ील घसरि 
अश्या महत्त्वाच्या आव्हानानंा र्ोंड देण्याच्या क्षमर्ेववर्यी गंभीर वादवववाद सुरु केला. 

५० व ेस्वारं्त्र्यवर्ा ससगंापूरकरर्ा महत्त्वपिूा ठरू शकर्े. पुढच्या ५० वर्ाार् ससगंापरूमध्ये पाचार् 
एक जि ६५ वर्ाापेक्षा जास्र् वयाचा असिार आहे. सवासाधारि आयुमाान १९६५ पासून २० 
वर्ांनी वाढून २०१३ मध्ये ८२.५ वर पोचले आहे आणि ह्या पुढे र्े वाढर्च जाईल. ससगंापूरच्या 
लोकांच्या गरजा आजच्या पेक्षा िूप वेगळ्या असर्ील. ससगंापूर कस े बदलेल हे फक्र् काळच 
सांगू शकेल. 

 

- सर्ीश लेल े  
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गषणे जीविगषणे 

वयाच्या अकराव्या वर्ी पटहली संगीर् मैफल, आजवर जगभरार्ल्या २०० हून अचधक शहरांरू्न 
मैकफली, सूररत्न ककर्ाब आणि इर्र अनेक मानाच े पुरस्कार, आणि िुद्द वसंर्राव 
देशपांडयांकडून "हा मुलगा गाण्याकरर्ा जन्माला आला आहे, याला फक्र् गािंच करू द्या" असा 
आशीवााद! यापेक्षा रोमाचंक आणि काय असू शकरं्? गेली ३८ वर् ंआपल्या गाण्यानी रससकांवर 
मोटहनी घालिाऱ्या पं. संजीव अभ्यंकरांनी ऋरु्गंधला मुलािर् देण्यासाठी वेळ काढला, 
मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आणि या अंकासाठी िास त्यांच्या जगभरच्या प्रवासार् "वसुधैव 
कुटुम्बकम"् त्यांना कसं अनुभवाला येरं् हे ही सांचगर्लं. ही मुलािर् रु्म्हांला आवडले अशी िात्री 
आहे.  

शास्िीय गायक व्हायचं कधी ठरवलंत? 
का त ेतुिच्याकरता ठरवलं गेलं होतं? 

: आईनं ननर्णधय घेतला  

माझ्याकरर्ा ठरवलं गेलं होरं्. माझी 
आई संगीर्ामध्ये पीएचडी होर्ी आणि 
परफॉसमंग अँगलनी गाि ं सशकली होर्ी. 
माझी आजीही गायची. बाबा माझ े
गायच ेनाहीर् पि अभ्यंकरांच्या साइडनी 
पि गािं होरं् घरार्. बाबांचा आवाज 

चांगला आहे. बाबांच ेनाना - म्हिजे त्याचं्या आईच ेबाबा - हे गोिलेबुवा म्हिजे त्यावेळच ेफुल 
टाईम संगीर् सशक्षक होर्.े र्र असं संगीर् जेनेटटकली दोन्ही बाजंूनी माझ्याकड ेआलं.  

आईच ं म्हििं असं की आजीनं नर्ला वेळेर् गायकी सशकायला नाही पाठवलं. आईला पंडडर् 
जसराजजींचं गाि ंिूप आवडायचं. काहीसं उशीराच्या वयामध्ये जसराजजींनी नर्ला सशष्ट्या म्हिून 
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स्वीकारलं. र्े रेअर होरं्. नर्च ंगाि ंऐकून "रु्ला उशीर झालाय पि र्री मी रु्ला सशकवीन," 
म्हिाले र्े. र्र अशी माझी बॅकग्राउंड होर्ी. आई ही पटहली गुरु माझी. र्ी नॉलेजेबल होर्ी, नर्नं 
परफॉमा केलेलं होरं्. त्यामुळे सर्र्चा एक गुरु माझ्याबरोबर घरार् होर्ाच.  आईला कळर् होरं् 
आपि काय करर्ोय र्े. पि ननिायाचं शे्रय आई, आईची आई आणि बाबा यांना जारं्. मी पूिा 
वेळ गायक होिार हा ननिायही त्यांनी घेर्ला.  

उपजत कल होताच  

क्लाससकल कड ेमाझा कल िूपच होर्ा. आईला 
मी सांगायचो - एक सार् आठ वर्ांचा असर्ाना - 
की मला प्रभा अत्र्यांची र्ेव्हाची गाजलेली 
कलावर्ी आणि मारू बबहागची एलपी ऐकायचीये 
- जागू मैं सारी रैना बलमा आणि र्न मन धन 
र्ोपे वारँू. मग मी र् ेऐकर् बसायचो. मग "बोल े
रे पपीहरा" आलं की म्हिायचं आई हे समया ं
मल्हार सारिं वाटरं्य ना. त्यामुळे माझी आवड 
पि र्ी होर्ी. त्यामुळे आईला असं वाटलं की 
आपल्याला क्लाससकल सशकायला उशीर झालाय, 

र्सा संजीवला नको. म्हिून नर्नं मी आठ वर्ांचा असर्ाना मला नर्च्या गुरंूकड े - म्हिज े
गंगाधरबुवा वपपंळिरे यांच्याकड े- पाठवलं. मला बघून सर म्हिाले, "अगं, हा केवढा लहान आहे. 
हा काय सशकिार?" मग आई म्हिाली, "रु्म्ही ऐका त्याचं गाि.ं" र्ेव्हा मी त्यांना र्े म्हिून 
दािवलं होरं् - "देवा सोडा र्ो पार्ाि." (संजीवजींनी आम्हाला चक्क धपृद म्हिून दािवलं!) 
मला वाटरं् माणिक वमांचं गाि ंहोरं्. आणि मी र्ेव्हाही एवढंच छान गायचो, बरं का? म्हिजे 
काही लोक माझं लहानपिीचं गाि ंऐकून "अरे, र्ब भी आप इर्ना अच्छा गार् ेरे्. बाद में कुछ 
बढे की नही?ं" असं म्हिर्ील. (आम्ही सगळे िळिळून हसलो यावर.) र्र वाढलं. पि र् ेकाय 
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वाढलं र्र एक ररफाईनमेंट असर्े, ववचार असर्ो, एक अडवान्समेंट असर्े, एक मुरलेपि असरं्, 
र्े वाढलं. पि मुळार् एक "आडार्" म्हिर्ार्, र्े नक्की होरं् माझ्याकड.े  

शास्िीय संगीत मशकण्यािागची भतमिका  

मला क्लाससकल सशकायला घालण्यामाग ेआईचा ववचार हा होर्ा की ख्याल गायनामध्ये रु्मची 
कक्रएटीववटी व्यक्र् करायला रु्म्हाला प्रचंड वाव असर्ो, एक गायक म्हिून. इर्र कुठल्याही 
फॉमामध्ये गायक हा एक इन्स्ुमेण्ट असर्ो. महत्त्वाचा असेल पि इन्स्ुमेण्ट असर्ो. आर्ा 
उपशास्त्रीय संगीर्ामध्ये आपि म्हिर्ो - वा वा! काय गायक आहे. ह्या गायकामुळे हे गाि ं
छान झालं. पि हे अधासत्य आहे. र्ी रचना जो करर्ो र्ो संगीर्कार असर्ो; त्याची र्ी सगळी 
कल्पना असर्े. फरारी बनविारा एक वेगळा असर्ो आणि फरारी चालविारा शूमाकर असर्ो - 
पि र्ो र्ी बनवर् नसर्ो. पि क्लाससकल म्युस्जक मध्ये बनविाराही र्ोच असर्ो आणि 
चालविाराही र्ोच असर्ो. चचत्रपटाच्या गाण्यामध्ये ककंवा भावगीरं् गार्ाना गायक हा एक 
महत्त्वाचा इन्स्ुमेण्ट असर्ो - र्ी कल्पना सत्यार् उर्रवण्यासाठी. क्लाससकल मध्ये हे सगळं 
समाधान त्या गायकालाच समळरं्. र्ोच कक्रएटर असर्ो, र्ोच त्याचा कॅनवास ठरवर् असर्ो. 
मैकफलीचा दोन र्ासाचा आवाका कसा भरायचा हे सगळं गायकच ठरवर्ो. चांगले गािारे बरेच 
असर्ार् पि उत्म मैकफल रंगविारे कमी असर्ार्. त्याचं कारिच हे असरं् की चांगला गािारा 
क्लाससकल गायक हा र्ी भूसमका उत्म ननभाव ूशकर्ो पि प्रत्येक क्लाससकल गायक हा दोन 
र्ासाचा कॅनवास इमॅस्जन करिारा असर्ोच असं नाही. अनेक भूसमका ननभावल्यासशवाय एक 
क्लाससकल गायक एक उत्म मैकफल गायक म्हिून नावाजला जाऊ शकर् नाही. त्याचं सगळं 
कसब पिाला लागरं् क्लाससकल म्युस्जक मध्ये. माझे िूप कंटेम्पररी होर् ेज्यांचं िूप कौरु्क 
व्हायचं नाट्यसंगीर्ामुळे त्या वेळेला. आई मला सांगायची, "हे बघ, संजीव, रु्झं उद्टदष्ट्ट लॉगं 
टमा आहे. रु्ला वेळ लागेल जे करायचंय त्यासाठी. पि जेव्हा र्े घडले, र्ो जो आनंद असेल 
ककंवा र्े जे कक्रएटटव satisfaction असले त्याची रु्लना कशाशीच होऊ शकर् नाही. त्यामुळे 
आत्ा आपि शॉटा टमा काहीच बघायचं नाही. म्हिून रू् नाट्यगीरं् सशकून र्ी गायची नाहीर् 
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कारि र्ी लोकांना पटकन माटहर्ी असर्ार्." ही ववचारधारा पि मला र्ेव्हापासून आई बाबांनी 
टदली.  

लहान वयातलं यश  

मी चाइल्ड प्रॉडजेी होर्ो - रु्म्ही माझ्या वेबसाईट वर माझं गाि ंऐकू शकर्ा मी र्ेरा वर्ांचा 
असर्ाना मैकफल करायचो र् े (http://www.sanjeevabhyankar.com/classical-music.html). 
र्र र् ेगाि ंटहराबाई बडोदेकरांनी ऐकलं. त्यांनी र्ीन वेळा माझं गाि ंत्यांच्या घरी केलं, आवाज 
बदलायच्या आधी, १२-१३-१४ ही र्ीन वर्.ं पु.लं.नी ऐकलं, िूप बोलल े पु.लं. त्याच्यावरर्ी. 
भीमसेनजींनी ऐकलं. र्े म्हिाल ेकी हा ज्ञानेश्वरांच्या कुळार्ला मुलगा आहे. गंगुबाई हनगळांनी 
पुंगोळला मला सवाई गंधवा महोत्सवार् गायला बोलावलं, १२ वर्ांचा असर्ाना. वसंर्राव 
देशपांडयांनी ऐकलं, दोन वेळा. घरी बोलावून सांचगर्लं की हा गाण्यासाठीच जन्मलाय, ह्याला 
पूिा वेळ गािंच करू द्या. टहराबाईंनीही सांचगर्लं की ह्याला पूिा वेळ गािंच करू द्या, दसुरं 
काही करू देऊ नका. इर्कं काय 
काय घडलं.  

गुरुजींच्या गुरुकुलात प्रवेश  

ह्या सगळ्या पाश्वाभूमीवर जेव्हा 
गुरुजींनी माझ्या गाण्याचं कौरु्क 
ऐकलं - आई सशकायला लागली होर्ी 
त्यांच्याकड ेपि त्यांना काही बोलली 
नव्हर्ी पि त्यांना बाहेरून कौरु्क 
कळलं. र् ेम्हिाले, "शोभा, सुना है रु्म्हारा लडका बहोर् धुवँाधार गार्ा हैI" र्ेव्हा आई-बाबांनी 
ठरवलं होरं् की फक्र् आणि फक्र् गुरुजी - म्हिजे पंडडर् जसराजजी - म्हिाले मी ह्याला 
सशकवर्ो र्रच मी पूिा वेळ गाि ंकरिार. कारि त्यांचं जे इस्रे्टटक्स आहे गाण्याचं, संगीर्ाकड े

http://www.sanjeevabhyankar.com/classical-music.html
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बघायची दृष्ट्टी - र्ी माझी जी संगीर्ाकड ेबघायची जन्मजार् दृष्ट्टी होर्ी नर्च्याशी जुळर् ेअसं 
आईच ंठाम मर् होरं्. गुरुजींनी गािं ऐकलं - ही १९८३  सालची गोष्ट्ट. मला १३ पूिा, १४वं सुरु 
होरं्. गुरुजी म्हिाले, "अगर मेरे पास आना है र्ो अभी डडसाइड करना पडगेा आप कोI र्ो पूिा 
वेळ गायक बनिार असेल र्रच मी सशकवू शकर्ो. आणि मी कुठेही जाईन नर्र् ेत्याला यायला 
लागेल बरोबर. कारि मी सारिा कफरर् असर्ो आणि र्ो माझ्याबरोबर आला र्रच त्याला 
सशकायला समळेल." र्ोपयंर् आई बाबांनी असं ठरवलं होरं् की र्े म्हिाले र्र हो म्हिायचं. 
त्यामुळे मी नववीर् असर्ानाच माझं फुल टाइम कररअर म्युणझक मध्ये ठरलं. आणि मी टटक 
माका  म्हिून बी कॉम केलं. माझी बायको आकका टेक्ट आहे. र्ी म्हिर्े - रू् बी कॉम नसर्ा 
झालास र्र नसरं् केलं हं लग्न! (संजीवजी हलक्या फुलक्या ववनोदानी गप्पांमध्ये आपल्याला 
हसवर् ठेवर्ार्.) र्र र्ोडक्यार् माझी मानससकर्ा फुल टाइम म्युस्जसशअनची र्ेव्हापासूनच 
बनली.  

आपर्ण मशक्षर्णाववषयी बोलतो आहोत तर त्यासंबंधीच पुढचा प्रश्न आहे. तुम्ही म्हर्णालात की 
१९८३ साली पटहलयांदा तुिचं गार्णं ऐकलं गुरुजींनी. तर त्या वेळच ंसंगीत मशक्षर्ण आणर्ण आताचं 
यात फरक आहे का आणर्ण असेल तर काय फरक पडला? 

: हो, फरक आहे ना. िूप आहे. मुळार् कलावंर्ांच्या कन्सेप्ट्स मध्ये पि फरक होर्ा.  

सहवासाचं तत्त्व  

आर्ा माझ ेगुरुजी ८६ वर्ांच ेआहेर्. त्यांनी बनघर्लेला काळ हा त्याच्याही मागचा. त्यामुळे त्यांचं 
दृढ मर् होरं् की "मेरे पास ही रहना हैI" माझ्याबरोबर प्रवास सुद्धा केला पाटहजे. मला रू् 
नजरेसमोर पाटहजेस, रू् रु्झा ररयाज करर् रहा आणि मला हवं र्ेंव्हा मी रु्ला सशकवेन. 
र्ानपुऱ्यावर बस म्हटलं की बसायचं. र्ेंव्हा मला कंटाळा आलाय वगैरे काही चालिार नाही. पि 
ही त्यांची ररक्वायरमेंट होर्ी, हा मला चॉईस नव्हर्ा. मी त्यांच्याकड ेअसर्ाना त्या दहा वर्ाार् 
एकदाही कधी कशाला नाही म्हटलो नाही. अमुक टठकािी या र्ारिेला पोच म्हटल्यावर आयत्या 
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वेळी समळेल त्या रेलवेच्या नर्ककटावर र्ीस-चाळीस र्ास सेकंड क्लासनी प्रवास केलाय, मंुबईहून 
वारािसी, हररद्वारसारख्या अनेक टठकािी अनररजव्डा क्लासमध्ये बसून प्रवास केलाय. काहीही 
असो, गुरुजींना नाही म्हिायचं नाही.  माझ्यार् टहमंर्च नव्हर्ी त्यांना नाही म्हिायची. र्ो 
काळच एवढा वेगळा होर्ा. फुल टाईम म्युस्जशन रु्म्हाला व्हायचं आहे आणि जसराजजी म्हिाल े
की माझ्या सशस्र्ीर् रु्म्हाला वागायचं नसले र्र जा ननघून, र्र कसं चालेल?  

रात्री झोपर्ाना गुरंूच े पाय चपेायच े हे म्हिजे काही ववशेर् करि ंनव्हरं्च. ककंवा मैकफलीच्या 
आधी त्यांच्या धोर्राला इस्त्री करून द्यायचो. नीट नाही झाली र्र र्े म्हिायच े 'चलो हटो, मैं 
करर्ा हँूI' त्यामुळे त्यार् िूप काम करायला लावलं असा ननगेटटव्ह भाव वगैरे काही नव्हर्ा. हा 
त्यांच्या ससस्टीमचा ककंवा प्रोसेसचा भाग होर्ा. मुळार् या सगळ्यामाग ेर्त्त्व हे होरं् की सहवास 
समळाला पाटहज.े हे र्त्त्व अजूनही लागू आहे. कारि त्या सहवासारू्न टटप्स समळर्ार्. िूप 
सशकायला समळरं्. जे रु्म्ही आठवडयारू्न दोन टदवस जाऊन सशकर्ा त्यापेक्षा या ८-१० वर्ांच्या 
सहवासारू्न अडव्हांस लननंग समळरं्.  

नेि प्रॅस्त्क्िस आणर्ण िॅच प्रॅस्त्क्िस  

मी त्यांना ४०० मैकफलींना स्वर-सार् केली आहे. म्हिजे एवढे लाइव्ह प्रोगॅ्रम ऐकले मी त्यांच.े नेट 
प्रॅस्क्टस एक प्रकार असर्ो पि ज्याला मॅचसे िेळायच्या आहेर् त्याला मॅच प्रॅस्क्टस पि लागर्.े 
अश्या दृष्ट्टीरू्न परफॉसमंग गुरूचा सहवास समळिं फार महत्वाचं आहे. म्हिजे नॉन स्रायकर एंड 
वरून र्ेंडूलकरची बॅटटगं बघायला समळण्यासारिं आहे.  

काळानुरूप गुरंूच्या कन्सेप्ट्स सुद्धा बदलर्ार्. मी ही आर्ा सशकवायला सुरुवार् केली आहे त्या 
माझ्या सशष्ट्यानंा नेहेमी सांगर्ो की माझ्या मैकफली रु्म्ही ऐका. बारीक बारीक इर्की 
मॉडडकफकेशन्स, अडजस्टमेंट्स असर्ार्. मंडपाचा - नर्र्ल्या टेम्परामेंटचा अंदाज असर्ो, 
त्यानुसार मैकफलीच ेटप्पे कसे गाठल ेजार्ार्, भावववश्व कसं उभारलं जारं्, रागाची ननवड, राग 
क्लायमकँ्सला कसा आिला जार्ो - हे बघा. शेअर बाजारासारिी मैकफल िाली - वर नाही 
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जाऊन चालर्. वन ड ेकक्रकेट मधल्या ४०० रनच्या इंननगं सारिी र्ी चढर् चढर् जायला पाटहज.े 
हे सगळं सशकायला मैकफली ऐकल्या पाटहजेर्. आर्ा आपल्यासारख्या या पुढच्या वपढीला 
प्रायव्हसी पि हवी असर्े, त्यामुळे कायमच घरार् नको वाटरं्.  म्हिून पारंपररक गुरुकुल 
पद्धर्ीनी सशकवि ंमी नाही प्रेफर करर् पि सहवासाचं र्त्त्व अजून लागू आहे र् ेमगाशी म्हटलं 
र्सं मैकफलींच्या र्ऱ्हेन ेजोपासलं जारं्. 

छोट्या सतचना िहत्त्वाच्या  

दसुरं म्हिजे गुरंूच्या छोट्या छोट्या बोलण्यारू्न टटप्स 
समळर्ार्. मी १३ वर्ांचा असर्ाना भीमसेनजी म्हिाले 
होर् ेकी हा ज्ञानेश्वरांच्या कुळाचा मुलगा आहे पि दसुरं 
अजून मी एक सांगीन की यान ेआपल्या र्ब्येर्ीकड ेलक्ष 
द्यावं. त्यांच्या म्हिण्याचा अर्ा मला आत्ा नीट समजर्ो 
की र्ब्येर् उत्म असि ं ककर्ी महत्त्वाचं आहे. मांडी घालून र्ीन-चार र्ास बसर्ा आलं पाटहज.े 
ऑकफसमध्ये कसा वरचा मािूस फक्र् ननिाय घेर्ो आणि टीम मधल्या बाकीच्यानंा कामं देर्ो. 
परफॉसमगं आटटास्टला आणि त्यारू्न क्लाससकल गािाऱ्याला र्सं नाही करर्ा येर्. स्वर्ःच र्ीन-
र्ीन र्ास मैकफलीर् बसून गाव ं लागरं्, स्वर्ःच्या र्ाकदीवर मैकफल रंगवावी लागर् े आणि 
त्यासाठी त्याचा कफटनेस फार महत्वाचा आहे. अनुभवसंपन्न गुरुचं एक एक वाक्य ककर्ी 
महत्त्वाचं असरं् हे रु्म्हाला कळेल यावरून.  

शास्िीय संगीत हा एक शोध, एक सततचं इनोवेशन   

क्लाससकल म्युस्जक हे पूिापिे कधीच सशकर्ा येर् नाही कारि र्ो एक शोध आहे. प्रत्येक जि 
आपापल्या गाण्यारू्न त्याचा शोध घेर् असर्ो. काहीनंा नवीन काही र्री समळरं्, काहींची 
पुनराचना असर्े. पि र्ी त्या त्या वेळी नक्की कशी घडिार आहे हे त्याला सुद्धा माटहर् नसरं्. 
रंगांच्या दनुनयेसारिंच आहे हे. सार् रंग आहेर् र्ेच आहेर् पि त्यांच्यारू्न अमयााद शक्यर्ा 
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ननमााि होऊ शकर्ार्. वेगवेगळे रंग समसळून नवीन काही र्री संुदर समळरं् ककंवा एकाच टहरव्या 
रंगाच्या ननसगाार् आपि हजारो वेगळ्या छटा बघर्ो. र्संच स्वरांचं पि आहे. मला ख्याल गायन 
सुरु करून ३८ वर् ं झाली. मग मी एिादा बागेश्री गार्ाना त्याच्यामध्ये आजही मला चार 
वेगवेगळ्या स्वरसंगर्ी सापडर्ार्, चाळीस समननटांमध्ये, which is really very difficult. 
एवढया वर्ांची र्पस्या झाल्यानंर्रही चार गोष्ट्टी वेगळ्या समळर्ार्. म्हिजे हे जे ववर्य आहेर् 
त्यांच्यामध्ये ह्या शक्यर्ा आहेर्, हा एक part झाला. काही नवीन बंटदशी र्यार केल्या, 
डीवोश्नल गीर्ांसाठी क्लाससकल म्युस्जकच्या रागाधाररर् अशी कम्पोस्जशन्स र्यार करि,ं हा 
त्यार्ला इनोवेशनचा दसुरा part  आहे. क्लाससकलमध्ये इनोवशेन म्हिजे रागाच्या चौकटीमध्येच 
समळिाऱ्या ज्या स्वरांच्या उत्कट अश्या कलाकृर्ी असर्ार् त्यांनी एक वेगळंच चचत्र उभं राहर् 
की जे आधी कधीच घडलेलं नसरं्. त्यामुळे हा सौंदयााचा शोध सगळा सशकून संपला असं कधीच 
होर् नाही. सशकण्याच्या प्रोसेसमध्ये या अमयाादत्वाचा अनुभव पि येर्ो. गुरुसुद्धा कधी 'मेरा हो 
गया, अब रु्म सीिो' असं म्हिर् नाहीर् कारि र्े पि शेवटपयंर् सशकर्च असर्ार्.  

 

ही सगळी र्त्त्व ंअजूनही लागू आहेर्, काही पद्धर्ी कदाचचर् बदलल्या असर्ील.  

"संगीत ही बबनशब्दांची जागनतक भाषा आहे" याचा प्रत्यय देर्णारे काही अनुभव तुिच्या 
प्रवासाच्या ननमित्तान ेकधी आले का?  

: क्लामसकल हे स्वरप्रधान, म्हर्णतनच वैस्त्श्वक संगीत 

हो, नक्कीच.  मुळार् क्लाससकल हे स्वरप्रधान संगीर् आहे. आम्ही रससकांच्या समोर स्वर-
रचनांचा कॅनवास उभा करर् असर्ो आणि त्याला पूरक अश्या शब्दांची जोड अश्या पद्धर्ीने 
आम्ही गार् असर्ो. त्यामुळे भार्ेचा बॅररअर फारसा येर् नाही. पि एिाद्या संपूिा परदेशी 
ऑडडयंस समोर मराठी भावगीर् ककंवा चचत्रपट गीर् गायला लागलं र्र त्यांना र्े अस्जबार् ररलेट 
करर्ा येिार नाही. क्लाससकल मध्ये पूिापिे स्वरांमुळे फुलिारे भाव आहेर्. स्वरांनी घार्ललेी 
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साद आणि त्याला अर्ापूिा, भाववाही शब्दांचा सपोटा म्हिजे क्लाससकल म्युणझक आणि त्यार्लं 
ख्याल - गायन.  पि म्हिून र्ी साद सगळ्यानंाच कळर्े असं नाही. काहींना टहऱ्याची ककंमर् 
कळर् नाही आणि सोन्याच े दाचगने घालिारे लोक त्यांना जास्र् श्रीमंर् वाटर्ार्. र्संच 
रससकांमध्येही उत्म स्वर-पारिी काही असर्ार्, काही नसर्ार्. पि र्री शब्दप्रधान संगीर्ापेक्षा 
शास्त्रीय संगीर्ाच्या मैकफली ह्या भार्ेचा अडसर नसल्यामुळे काना-कोपऱ्यार् होर्ार्. कारि ही 
एक यूननवसाल लॅंग्वेज आहे. स्स्वत्झलंड ककंवा अमेररकेर्ल्या पूिा गोऱ्या ऑडडयंसला मी अगदी 
हलका भाव जरी सांचगर्ला की "मी आर्ा पटहल्या भागार् ववरहाची बंटदश गािार आहे आणि 
दसुऱ्या भागार् मीलनाची." मग स्वरांमधून र्े भावववश्व उभं राहरं् की नाही र्े त्यांना समजरं्. 
भावननसमार्ीसाठी स्वर महत्त्वाच ेआहेर् आणि शब्द हे सपोटाला असल्यामुळे र्े बोनस आहेर्. 
त्यामुळे ख्याल-गायनाला 'वसुधैव कुटंुबकम' ही आपल्या अंकाची र्ीम अगदीच लागू पडर्े असं 
मी म्हिेन. माझ्या मर्े गाि ंजेवढं स्वर-प्रधान होर् जारं् र्ेवढं र्े व्यापक होर् जारं्. 

 

मैकफलीनंर्र रससकांच्या प्रनर्कक्रया ऐकल्या - "we were in trance, we were in a different 
world" - की याचा प्रत्यय येर्ो. काही वेस्टना रससक अगदी मोक्याच्या टठकािी दाद देऊन गाि ं
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ऐकर्ाना पाटहलं की जािवरं् की रससकर्ेमध्ये भार्ा, जार्, देश, ओररस्जन हे अडसर येर् नाहीर्. 
ज्यांच्यावर ऐकायच ेसंस्कार झालेर् असे, म्हिजे ज्यांना क्लाससकल गािं ऐकायची सवय आहे, 
त्यांचं मैकफलीर् दाद देिं पि वेगळं असरं् पि त्यासाठी र्ो मािूस भारर्ीय आहे की परदेशी हे 
लागू होर् नाही. दाद द्यायची पद्धर् वेगळी असेल - म्हिजे काही 'वाह' म्हिर्ील र्र काही 
मान हलवर्ील. पि त्यांच्या डोळ्यांमधल ेभाव सारिेच असर्ील. शरीरान ेअसभव्यक्र् केलेली ही 
एक दाद आहे. त्याचबरोबर जसा रससक कलाकाराला ऑब्जवा करर् असर्ो र्सा कलाकार पि 
रससकांना ऑब्जवा करू शकर्ो आणि मी र्र नक्कीच करर्ो. 

तुम्हाला इतर संगीत प्रर्णालींचा पर्ण खतप पररचय झाला असेल ना परदेश प्रवासािधे? त्यांच्यात 
काय साम्य ककंवा भेद आहे? ककंवा वेस्िनध क्लामसकल, फ्यतजन ककंवा जुगलबंदी अश्यांचा 
गायकीिध्ये उपयोग होतो का?  

: हो. आर्ा इंटरनेटने केलेल्या रेवोल्युशनचा पररिाम सांगर्ो मी रु्म्हाला.  

आता गार्णं कुठेही झिपि पोचत शकतं 

एचएमवीन ेमला रेकॉडा केलं ९१ मधे, र्ेंव्हा कॅसेट होर्ी. त्यावेळी सीडी पि नव्हर्ी! ही कॅसेट 
कुठेर्री पोहोचल्यासशवाय रु्मचं गाि ं पोहोचू शकायचं नाही. म्हिजे एिाद्या पॅररसमध्ये 
बसलेल्या व्यक्र्ीला संजीव अभ्यंकर ह्याच्या गाण्याचं एक्सपोजर हे त्या व्यक्र्ीचा गाण्याशी 
संबध असेल र्र, र्ी व्यक्र्ी माकेट मध्ये गेली कुठे इंडडया मधे आली र्ेंव्हा ककंवा नर्च्या 
समत्रमैबत्रिी कड ेगेली आणि नर्र् ेर्ो ककंवा र्ी काहीर्री ऐकर् आहेर् आणि त्यांनी कॅसेट/सीडी 
टदली की बाबा हे ऐक, this is really good, र्रच होऊ शकायचं. पि आर्ा फेसबुकवर ज े
माझ े रें ड पि नाहीयेर् त्यार्लं कोिीर्री माझं गाि ं कुिाला र्री शेअर केलं आणि त्या 
पॅररसमधल्या व्यक्र्ीनं बनघर्लं आणि मग त्या व्यक्र्ीला लक्ष्यार् आलं की वंडरफुल आहे. 
म्हिून र्ी माझ्या साईटवर जाऊन माझं गाि ंऐकू शकर्े. नर्ला आवड असेल र्सं ववकर् घेऊ 
शकर्े, download करून घेऊ शकर्.े म्हिजे िऱ्या अर्ाान ेइंटरनेटने "वसुधैव कुटंुबकम" ज ेआहे 
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र्े सत्यार् उर्रवलंय. लंडनमध्ये दोन अफगािी मुलं आली अशी आपली सहज, ववशीची. त्यांनी 
मला त्यांची सीडी टदली आणि म्हिाली, "Please listen to it and look forward to your 
program in London. Last time also, we were there when you were there." र्र 
आर्ा हे लोक कुठून कुठून येर्ार्, त्यांच्याकड ेमाझी सीडी असेल असेही नाही, पि कुठे इंटरनेट 
मुळे एक्सपोजर असेल. कुिाचंही गाि ंकुठेही पोहोचरं्, त्यांना आवडही ननमााि होऊ शकर्े आणि 
र्े लोक लाइव प्रोगॅ्रम मध्ये येऊन व्यक्र् पि करर्ार्. इंटरनेटने हे रेवोल्युशन आिलेलं आहे. 
र्र हा एक पाटा झाला.  

पतवधतयारी एका जागी नसतानाही होऊ शकते 

दसुरा पाटा मला जािवर्ो "वसुधैव कुटंुबकम" या र्ीम मधला की मी जुगलबंदी पि िूप करर्ो 
साऊर् - नॉर्ा मध्ये पि मी िूप केल्या आहेर्. ललूटबरोबर असेल, वायोसलनबरोबर ककंवा वोकल 
पि िूप केलेल्या आहेर्, वेगवेगळ्या ७ - ८ ससगंसाबरोबर. वेस्टनामध्ये लंडनला माझा प्रोग्राम 
होर्ा - हापा, वपयानो आणि मी. र्र सांगायची गंमर् अशी की आर्ा हे जे प्रोग्राम असर्ार् त्यांची 
ररहसाल कशी करायची? पूवी जर चने्नई ला डयुएट करायचं असेल र्र र्ीन टदवस आधी जाऊन 
बसाव ं लागायचं, उत्म प्रोगॅ्रम द्यायचा असेल र्र. स्वर्ः प.ं गुरुजी आणि बालमुरलीकृष्ट्िन 
ह्यांच्या duet साठी ८७ - ८८ मध्ये चने्नईला गेलेलो. चार टदवस आम्ही हॉटेलमध्ये राटहलो 
होर्ो. बालमुरलीजी चने्नईच.े गुरुजींना र्ेंव्हा िोकला वैगरे काहीर्री झाला होर्ा, र्र र्े मला 
म्हिाले की "रु्म जाओ और सीि के आओ जो गाना है" आणि मला रूममध्ये गाऊन दािवर् 
राहा. बालमुरलीजी मला स्वर सशकवर् होर्े आणि मग मी रूम मध्ये येऊन गुरुजींना गाऊन 
दािवायचो. र्े पेपर वाचर् आहेर्, कॉफी पीर् आहेर् आणि म्हिायच ेकी "गार्े रहो रु्म" आणि 
मग त्या दोघांच ेduet झालं आणि मी रं्बोऱ्यावर. पि आर्ा हे ककत्ी सोप ंझालंय की Skype 
वर आम्ही ररहसाल करू शकर्ो. म्हिजे मी इर् ेबसलेलो आहे, र्ो जो वादक आहे र्ो एिादवेळेस 
त्याच्या शहरार् पि नसर्ो. र्ो ससगंापरू मध्ये बसून पि मी ररहसाल केलेली आहे. र्र र्ो 
त्याच्या iPhone वरून आणि मी माझ्या इरू्न, आणि प्रोग्राम होिार चने्नईला. पि मग फक्र् 
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आम्ही चने्नई मध्ये जेव्हा भेटर्ो र्ेंव्हा आदल्या टदवशी एका ररहसालमध्ये पि आमचं काम होऊ 
शकरं्, फुल अंड फायनल. सगळी पूवार्यारी आम्ही इंटरनेट वर करून, एक्स्चेंज ऑफ र्ॉटस - 
काय काय घ्यायचं, काय काय त्याच ेपयााय आहेर्, हे आधी इमेल / वॉट्सअप वर होऊ शकरं्, 
चचाा होऊ शकर्े, वेररअस ऑप्शन्स! कमाल झालेली आहे म्हिजे!  सलटरली "वसुधैव कुटंुबकम" 
झालं आहे.  

वेगवेगळ्या सौंदयधदृषिींच ेनकळत प्रभाव 

आणि मग वेगवेगळ्या गायकीचं रु्म्ही ववचारलं, र्र मी जसा म्हिर्ो की इस्रे्टटक प्रभाव पडर् 
राहर्ार् एकमेकांवर, डायरेक्ट इन्कॉपोरेशन नसरं्. म्हिजे वेस्टना म्यूस्जक जर मी ऐकलं र्र र्े 
मला परदेशार् जाऊनच ऐकायला लागर् नाही. हीच र्र गंमर् झाली आहे आर्ा. मी इकड े
पुण्यार् बसून, सगळ्या जगार्लं music ऐकू शकर्ो. जगार् घडलेल्या काही events लोक 
फेसबुकवर शेअर करर्ार्, यूट्यूबवर असरं्. कोिी काय केलंय याची िबरबार्, प्रवास करर्ा 
करर्ा एअरपोटा वर बसूनही मािसाला घेर्ा येर् ेआणि त्यारू्न र्ी इस्रे्टटक प्रोसेस स्वर्ःची ग्रोर् 
घडवून आिर्े. वेस्टनाचे डायरेक्ट अस्प्लकेशन मला माझ्या ख्याल गायकीमध्ये ककंवा त्यांना 
त्यांच्या गाण्यामध्ये करायची संधी समळर्े असं नाहीये. पि एकमेकांच्या चांगल्या गोष्ट्टीपि 
आपि उचलू शकर्ो. त्यारू्न एक वेगळ्या प्रकारच े इस्न्स्परेशन ननस्श्चर्पिे समळर्े. आणि र् े
बेमालूमपिे रु्मच्या संगीर्ामध्ये प्रभाव पाडून जार्,े नोन - अननोन, दोन्ही पध्दर्ीनी.  

 

संजीव जी, तुम्ही तयार केलेलया काही बंटदशी तुिच्या वेबसाईि वर पर्ण ठेवलेलया आहेत. 
त्याववषयी काही सांगाल का? पतवीच्या शास्िीय संगीताच्या संकलपनेप्रिार्ण े घराण्याची गायकी 
प्रत्यक्ष गुरु-मशषय परंपरेततन पुढे जायची. त्या पाश्वधभतिीवर हे ट्रान्सफॉिेशन आहे ना? इंिरनेिवर 
नवीन कम्पोस्त्जशन्स सगळ्यांसाठी उपलब्ध करून देर्ण,े ह्या िागचा तुिचा ववचार काय होता?  
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: परंपरेरू्न येिाऱ्या गोष्ट्टी र्र आहेर्च ना, र्े मी पि गार्ो. पि माझ्या गुरुजींनी पि 
कनटरब्युट केलं की नाही? त्यांनी पि त्यांच्या गुरंूकडून सशकलेल्या मध्ये स्वर्ःची पि भर 
घार्ली. दोन ववचार आहेर् यामध्ये.  

स्वननमिधती आवश्यक 

त्यार्ला जो पाटा १ आहे की याच्या मागचा ववचार काय? जसं पुढचा मािूस आपल्याला ज े
सापडलंय र् ेकोंदिार् बांधून डडस्प्लेमध्ये आिर्ो. आपि जर एक संग्रहालय जर उभं केलं र्र 
आपि म्हिर्ो की मेवार्ी घराण्याच्या दालनामध्ये हे पं. मिीरामजींनी कनटरब्युट केलं आहे, हे 
दालन आहे र्े पं. जसराजजींच्या कनटरब्युशनच.े र्र पुढे गेल्यावर संजीव अभ्यंकर यांच्या 
कनटरब्युशनच े दालन पि नर्र् े पाटहज ेना? मग र्े बंटदशी असोर् ककंवा मराठी अभंगवािी. 
म्हिजे मी गार्ो त्या प्रांर्ामध्ये मी करायचा प्रयत्न करर्ो. क्लाससकलमध्ये सवा प्रकारच े रस 
आहेर् - शृंगार आहे, भक्र्ी आहे, करुिा आहे. भक्र्ीसंगीर् हा माझा लाडका जॉन्रा आहे - 
माझ्या आवाजाला आणि प्रकृर्ीला सगळ्यार् जास्र् भाविारा. त्याच्यामध्ये काय? र्र मग 
मराठी अभंग येर्ार्, टहदंी संर्ांच्या रचना येर्ार्. वेगवेगळे संर् ननवडल ेकी प्रत्येकाची भार्ाशैली 
वेगळी असर्े. त्या भार्ाशैलीमुळे शब्दांचा एक नाद समळर्ो रु्म्हाला. राजस्र्ानी भार्ेर् मीराबाई 
गाि ंगार्ार्, रु्लसीदासानंी सलटहलेलं एिादं अवधी पद असेल, सूरदासांनी सलटहललंे ब्रज काव्य 
आहे. मीराबाई कृष्ट्िाला भेटण्याचा आनंद व्यक्र् करर्ार्, रु्लसीदास रामाला भेटल्याचा आनंद 
व्यक्र् करर्ार्, सूरदास कृष्ट्िाला भेटल्याचा आनंद व्यक्र् करर्ार्. ह्यारू्न येिारं जे वैववध्य 
आहे र् ेमी टटपण्याचा प्रयत्न केला आहे. जसं गुरुजींबद्दल आपि म्हिर्ो की त्यांच्या गुरंुनी 
त्यांना अमुक टदलं, त्यांनी मला र्मुक टदलं. र्े माझ्याकड ेआहेच; र्े उत्म आहे, र् ेजर्न 
करायचंच. पि त्याच्या व्यनर्ररक्र् मला असं वाटलं की हे नाहीये माझ्याकड.े मग या पद्धर्ी 
करायच्या ना र्र माझ्या माझ्याच र्यार करर्ो. मी दसुऱ्याकडून कशाला घेऊ? 
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ननमिधती रमसकांपयंत पोचवर्णंही आवश्यक 

आर्ा रु्मचा दसुरा मुद्दा की  मी वेबसाईट वर बंटदशी का ठेवल्या? त्या जास्र्ीर् जास्र् 
लोकांनी ऐकल्या र्र मला आनंद आहे ना? र्ी ननसमार्ी पोहोचण्याचा काळ शॉटान करायचा माझा 
ववचार होर्ा. मला माझी ननसमार्ी जर पोहोचवायची असेल र्र website was best way. आणि 
आज काल िूप वेळा एक आके्षप असर्ो ना की लोकं बालगंधवांची नाट्यगीरं् गार्ार्, 
भीमसेनजींच ेअभंग गार्ार्, असभर्ेकींची, वसंर्रावांची पदं ऐकायला समळर्ार्. पि पुढच्या वपढीने 
जर स्वर्ःचीच पदं ननमााि करून पॉप्युलर केली नाहीर्, र्र २५ वर्ांनंर्रही लोकं हीच पदं 
गािार. मधल्या वपढीने काय केलं? र्र मला असं वाटर् की मधल्या वपढीन ेजर स्वर्ःचे काम 
ननमााि केलं असेल र्र र्े पोहोचवायचा प्रयत्न केला आहे का? म्हिजे असं नाही मला म्हिायचं 
की मी एकटाच ननसमार्ी करर्ोय, पि ननमााि करिाऱ्यान ेननमााि केल ेर्र र्े पोहोचवायला पि 
पाटहज.े  

याच note वर आता शेविच्या प्रश्नाकड ेआता येऊन पोहोचलो आहोत की असं तुिचं एखादं 
स्वप्न आहे का की जे पतर्णध झालं म्हर्णज ेसारं मिळालं? 

: अपतर्णधत्त्वािुळे प्रनतभा स्त्जवंत राहत े

संर् रामदास स्वामींचा मी आख्िा दासबोध गायलो आहे महाराष्ट्र गवन्मेण्टसाठी. त्यांच्या 
वेबसाईटवर पूिा दासबोध री डाऊनलोड ठेवला आहे त्यांनी. र्ेंव्हा रामदास स्वामींनी काय 
सांचगर्लं आहे र्े गार्ा गार्ा मलाही र्ोडं अभ्यासायला समळालं. त्यार् एक छान वाक्य होरं् की 
आयुर्य् हे अपूिा आहे, हे रु्म्ही समजून घ्या. त्याला पूिात्व द्यायचा प्रयत्न करू नका. त्यामुळे 
कुठल्याही टप्प्यावर गेलार् र्री हे अपूिात्व रु्म्हांला जािवर्च जािार आहे. हे माझं मर् दृढ 
आहे की असा कुठला टप्पा असूच शकर् नाही की मला सगळं समळालं. नर्र् ेगेल्यावर मला 
काहीर्री पुढंचच टदसायला लागरं्. मला असं वाटर् की र् े स्जवंर् प्रनर्भेच ेलक्षि आहे. र्ी 
अमयाादर्ा जपायचा असा माझा प्रयत्न असर्ो.  
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संजीवजी, thank you so much. आम्हाला आििी बऱ्याच गप्पा रु्मच्याशी मारायला 
आवडल्या असत्या, पि आर्ा रु्मचा ककर्ी वेळ घ्यायचा हाही प्रश्न आहे. पि ज्या मुक्र्पिे 
रु्म्ही गप्पा मारल्यार् आणि ज्या वेगवेगळ्या ववर्यानंा रु्म्ही स्पशा केलार्, त्यारू्न िूप 
ऐकायला, सशकायला समळालं. आणि मला अगदी िात्री आहे की आमच्या सगळ्या वाचकांना 
सुद्धा ही मुलािर् नक्की आवडले. 

अशा रीर्ीनं मोहवून टाकिाऱ्या मधाळ आवाजार् मधेच काही गुिगुिर्, ववनोद करर्, चपिल 
उदाहरिं देर् संजीवजींनी त्यांच्या सांगीनर्क कारकीदीववर्यी आमच्याशी मनमुराद गप्पा मारल्या. 
यशोवधान जोशीला हा योग साधून आिल्याबद्दल िूप धन्यवाद! संजीवजी ऑगस्ट मध्ये 
ससगंापुरार् एका मैकफलीसाठी येर् आहेर्. शास्त्रीय संगीर्ाच्या चाहत्यांकरर्ा ही मोठीच पवािी 
असिार आहे. त्याकड ेनक्की लक्ष ठेवा.   
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असे देनिले नसंगषपरू 

 
आठववल्या ओळी बघर्ा ससगंापूर| 

“जीवन मे एक बार आना ससगंापूर”|| 
जे िचचर् भासे सौंदयाापूर | 
बघून आनंद समळे भरपूर || 
असे संुदर ससगंापूर||१|| 

 
इरे् सुस्र्ळांच ेबहुर् पसारे| 

बघुनन मनमोरांच ेफुलर्ी वपसारे || 
वाटे पयाावरि बहु हासरे| 

असे आल्हादक हवा भरपूर|| 
असे रम्य र्े ससगंापूर ||२|| 

 
वसंुधरेची इरे् ववववधर्ा| 

बघर्ा नयनी वाटे प्रसन्नर्ा|| 
र्रुवेलींची इरे् ववपुलर्ा| 

जलचरांच्या प्रजार्ी बघा भरपूर|| 
असे टहरवे टहरवे र्े ससगंापूर||३|| 

 
नीटनेटके पेहेराव ललनांच|े 

वाटे अवर्रले र्ारकागि नभीच|े| 
कुठुनी येर्ी कुठे लोपर्ी?| 
भासे एक सारिा नूर|| 

असे लोभस र्े ससगंापूर||४|| 
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इरे् रुजली मॉल संस्कृर्ी | 
अबब वस्रंू्च ेप्रकार र्े ककर्ी || 
िाद्य पेय पदार्ा र्े ककर्ी | 
अवश्य करावी िरेदी भरपूर || 
असे समदृ्ध ससगंापूर ||५|| 

 
MRT ची गम्मर् न्यारी | 
विाावी नर्ची सेवा िरी || 

सेवेर् नर्च्या सदैव िबरदारी | 
जरी नर्ला नाही इंस्जन नाही धूर | 

असे टापटीप ससगंापूर ||६|| 
 

जल, ववद्युल्लर्ेची असे अिंडर्ा | 
आणि नांदर्े सदैव शांर्र्ा || 
भावली इर्ली स्वच्छ ऋजुर्ा | 
पयाटकांचा इरे् सदैव पूर || 
असे प्रेक्षिीय ससगंापूर ||७|| 

 
ननयमासंाठी असे जागरृ्ी | 

वाहनचालक ननयम पासळर्ी || 
स्वास्थ्यासाठी सर्का र्ा अनर् | 
समाज जीवन असे सुमधुर || 
असे आदशा ससगंापूर ||८|| 

                
 

                   सौ. शैलजा सोनगावकर  
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पररवषर वषतषा 

डॉ नीर्ीन मोरे यांचा उन्मेर् प्रकाशनान ेछापलेला "एकलकोंडयाचा कबबला" हा पटहला काव्यसंग्रह 
१५ म ेला पुण्यार् प्रकासशर् झाला. प्रकाशनाला ज्येष्ट्ठ समीक्षक डॉ रमेश धोंगड,े असभनेत्री सौ 
मानसी मागीकर आणि प्रकासशका मेधा राजहंस हे 
मान्यवर उपस्स्र्र् होर्.े "नीर्ीन मोऱ्यांची कववर्ा ही 
भावकववर्ा आणि ववचारकववर्ेच्या सीमारेर्ेवर उभी 
आहे. नर्चा प्रवास पुढे ववचार कववर्ेच्या टदशेनी 
व्हावा" अशी इच्छा डॉ धोंगड ेयांनी प्रकट केली. "िूप 
टदवसांनी चांगल्या कववर्ा वाचायला समळाल्याचा 
आनंद ह्या कववर्ानंी समळेल" असा आशावाद मेधा 
राजहंस यांनी व्यक्र् केला. कायाक्रमाच्या उत्राधाार् 
मानसी मागीकर आणि नीर्ीन मोरे यांनी काही 
कववर्ांचं वाचन र्र गानयका मधुरा दार्ार टहनं 
स्जर्ेंद्र कुलकिी यांनी काव्यसंग्रहार्ल्या काही 
कववर्ांची केलेली गािी सादर केली. "एकलकोंडयाचा 
कबबला" वर आििी माटहर्ी या फेसबुक पेजवर 
उपलब्ध आहे.  
www.facebook.com/ekalkondyachakabila  

 

http://www.facebook.com/ekalkondyachakabila

