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ई साहित्य प्रहिष्ठान  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लटूुन न्या!  

न केलेली भाषण े
 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येत.े  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद 

वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आनिर्वाद आनि िुभेच्छव द्यव 

लेखकवांिव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव नमत्वांचे मेल पत्त ेआम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक मेल आनि Whatsapp करा 

ई सवनहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवम, टेनलग्रवम यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांिव आमांनत्त 

करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा. सर्वात बहुमोल अिव तमुच्यव 

सचूिव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी अस ेनाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांच ेस्वागत आहे. 

प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत 

िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर 

सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.  



न केलेली भाषणे 

लेखक:- डॉ. नितीि मोरे,  

श्वसिरोग तज्ञ 

र्सई, नज, पवलघर. 

Mobile. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

 

यव पु् तकवतील लेखिवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे 

सरुनित असिू पु् तकवचे नकां र्व त्यवतील अांिवचे 

पिुमुाद्रि र्व िवट्य, नचत्पट नकां र्व इतर रुपवांतर 

करण्यवसवठी लेखकवची लेखी परर्विगी घेिे 

आर्श्यक आह.े  तसे ि केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  
Copyright protection in India is available for any 
literary, dramatic, musical, sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
for registration of such works. Although an 
author’s copyright in a work is recognised even 
without registration. Infringement of copyright 
entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts. 
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▪ नर्िवमलू्य नर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

▪ आपले र्वचिू झवल्यवर्र आपि ह े

फ़ॉरर्डा करू िकतव.   

▪ ह ेई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी 

नकां र्व र्वचिवव्यनतररक्त कोितवही 

र्वपर कोणताही वापर करण्यापवूी ई-

सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी 

घेण ेआवश्यक आह.े    



डॉ. हनिीन मोरे 

डॉ. नितीि मोरे ह े

व्यर्सवयविे डॉक्टर असिू र्सई, 

मुांबई येथे श्वसिरोग तज्ञ म्हििू 

सपु्रनसद्ध आहते. त्यवांिव मरवठी र् 

इतर भवषव नर्षयवांची आर्ड 

असल्यविे त्यवतिूच नलखविवची 

आर्ड निमवाि झवली.  सवमवन्सयत:- आजबूवजचू्यव दैंिांनदि 

घटिवांतील नर्सांगती र् त्यवतिू निमवाि होिवरव नर्िोद हव 

त्यवांचव आर्डतव नर्षय आनि त्यवतिू उपरोधवत्मक 

नलखवि आनि ममाभेदी नटप्पिी करण्यवत ते मवहीर आहते. 

त्यवचबरोबर आजबूवजचू्यव व्यक्तीमधल े िेमकेपि हरेूि 

त्यवर्रही ते हीतवत. त्यवांच्यव लेखिवचव कॅिव्हवस िर्िर्ीि 

प्रयोगवांतिू कवयम नर््तवरत असतो. त्यवत पत्लेखि, 

नर्ज्ञविकथव, कहवण्यव, िवटके, एकवांनककव, िवट्यछटव, 

प्रेमकथव ह ेसर्ा असते. 

िेहमी नदर्वळी अांकवतिू डॉक्टरवांच्यव नर्िोदी कथव 

प्रकवनित होत असतवत. ई सवनहत्यर्र त्यवांचे ह ेअडनतसवर्े 

पु् तक प्रकवनित होत आह.े त्यवांचव ्र्तःचव असव एक 

र्वचकर्गा आतव निमवाि झवलव असिू तो त्यवांच्यव 

पु् तकवांची र्वट पहवत असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com   
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चवरच िब्द 

 

लेखकचव मोठेपिव र्वढतो तसव मी पिव गळत 

जवतो. तो ्र्तःलव मी ऐर्जी आम्ही सांबोध ू

लवगतो. असव लेखकरवर् मग सर्ा नठकविी भवषिे 

ठोकण्यवस सज्ज होतो.. मी पवसिू आम्ही 

बिण्यवचव हव प्रर्वस त्यवच्यव भवषिवांिव कच्चव 

मवल परुर्तो.. अथवात लेखक म्हटलव की त्यवच्यव 

छोट्यव नि मोठयव मेंदूांतिू बवहरे पडिवऱ्यव 

कल्पिवांिव कवय कमी? 

’न केलेली भाषण े ' हव एकव लेखकविे ि 

केलेल्यव भवषिवांचव सांग्रह आह,े ही भवषिे झवलीत 

नकां र्व होतीलच पढेु मवगे असे समजिू र्वचवर्व!  

डॉ. नितीि मोरे 



  

 
प्र्तवर्िव  

 

न केलेल्या भाषणाांचा हा सांग्रह. तो 

वेळआेधीच प्रकाशित करावा का? तर हो! 

भाषणे तर तयार आहते. पढेु मागे ती 

ठोकण्याची सांधी शमळले न शमळले.. 

त्याआधी ती ऑन द रेकॉर्ड टाकणे शे्रयस्कर! 

ह ेआपले ऑफ द रेकॉर्ड!   

 

पाां.त.ुपातोळेंनी आपल्याच सांग्रहास 

शलशहलेली ही.. 

प्र्तवर्िव  

 



 

आम्ही आनण आमची भाषणे..  

एक प्रास्तानवक  

 

आम्ही म्हिजे आम्ही आहोत. म्हिजे 

जगप्रनसद्ध जगनिख्यवत असे आम्ही. आम्हवस 

सगळीकडूि तिी मवगिी असते, म्हिजे उद्घवटि 

म्हि ूिकव, सांमेलि म्हि ूिकव, पु् तक प्रकविि 

म्हि ू िकव.. किवत आम्ही िवही? सगळीकडे 

भवषिवांचव तडवखव लवर्िवरे आम्ही. आमच्यव यव 

कविवांत टवळ्यव आनि हिवांचव आर्वज फुल्ल 

व्हॉल्यमूमध्ये जि ूरेकॉडा झवलव आह.े  

लेखकवचे असेच असते म्हिे. गांभीर कवही 

नलहू गेल्यवस तो तत्र्ज्ञ आपोआप गिलव जवतो. 

कुिवस कवही ि समजेल असे नलनहिवरव तर गवढव 

पांनडत. त्यव न्सयवयविे आम्ही यव उतरांडीच्यव अगदी 

पनहल्यव पवयदविवर्र आहोत म्हिवरे्. पि 

लोकवांिव हसर्िवरे हरे्त. नर्दषूकवांिवही मवगिी 

असते इकडे. त्यवमळेु आम्हव नर्िोदी लेखकवांस 

तिी नडमवांड असते.. लोकवांिव हसर्िू दवखर्व.. 

करी मिोरांजि जो जिवांचे.. त्यवचे जडेल िवते 

कुिविी ठवऊक िवही .. पि कमीत कमी 



समोरच्यव मवईकच्यव बोंडकविी तरी आमचे िवते 

जळुले तरी बक्कळ आम्हवस. गेले पांचर्ीस र्षे 

मरवठी सवनहत्य दरबवरवत नर्िोदवचव रतीब 

घवलिवरे आम्ही.. हसतव हसतव गवल दखुले .. 

कोिवचे पोट दखुले अिव गोड तक्रवरी करिवरे 

आमचे र्वचक.. पु् तकवांच्यव आमच्यव रविींर्र 

अांथरूि टवकूि पहुडलेले नि त्यवांच्यव तडवखेबांद 

नर्क्रीतूि पैिवांचव पवऊस पडण्यवचे ्र्प्ि रांगर्िवरे 

आमचे प्रकविक.. गवर्ोगवर्ी आम्हवस मग प्रमखु 

पवहुिे म्हििू आमांत्ि येते.. आम्ही लेखकसलुभ 

आढेर्ेढे घेत होकवर दतेो.. जवण्यवयेण्यवची नि 

जेर्िवची सोय एर्ढ्यव मवफक अपेिवांमळेु आम्ही 

लोकनप्रय आहोत असे आमचे सवनहनत्यक 

नर्रोधक म्हिोत.. त्यवांच्यव बोलण्यवलव भीक ि 

घवलतव आम्ही आमांत्िे ्र्ीकवरतो. भवषिे 

करवयची म्हिजे आमच्यव रसर्ांतीलव बहर येतो. 

पढेु कोि आह ेएर्ढव अांदवज आलव की आम्ही 

सटुतो.. आमच्यव भवषिवत आमचव नि हिव 

आनि टवळ्यवांचवच फक्त आर्वज आसमांतवत 

भरूि रवहतो. नमळवलेलव हवर नतथेच सोडतो 

आम्ही. एखवद्यव ओढिीसवरखी निरूां द िवल मवत् 

जपिू ठेर्तो. नमळवलेले श्रीफळ दसुऱ्यव नदर्िी 

सोलकढी बिूि आमच्यव उदरवत जवते .. अिव 



नकतीक िवली जमर्ल्यवत.. नकतीक 

सोलकढ्यवांचे भरुके मवरलेत आम्ही इतक्यव 

र्षवांत!  

कुिी म्हिेल लेखक .. सॉरी, लोकनप्रय लेखक 

असल्यवचे भोग आहते ह.े खरेच आह.े आधी 

लेखक होण्यवची नि मग लोकनप्रय होण्यवची 

धडपड आमची. ती यि्र्ी झवली .. आम्हवलव 

महवरवष्ट्रवच्यव कविवकोपऱ्यवतिू आमांत्िे यवयलव 

लवगली. प्रगतीिील महवरवष्ट्रवत गवर् नतथे एस टी 

असल्यविे आमची जवण्यवची सोय ही झवली. 

आम्ही सर्ात् सांचवरी असल्यविे नि गवर्ोगवर् 

दिेवटिवतूि आमच्यव नलखविवचव कच्चव मवल 

गोळव करत असल्यविे आम्ही िवही कुिवस म्हित 

िवही.. आमच्यव घरूि यवस नर्रोध होतो. पवयवस 

नभांगरी लवर्िू नफरतव म्हितवत मांडळी.. पि 

आम्ही मि्र्ी आहोत.. आधीच लेखक त्यवतिू 

मि्र्ी .. रविोमवळ भटकवर्े तसे गवर्ोगवर् 

भटकतो आम्ही.. 

िर्ोनदत लेखक कधी ि कधी प्रनथतयि 

होईलच. मी त्यवस अपर्वद कसव ठरेि? र्र 

नलनहली ती मवझ्यव नर्नर्ध भवषिवांच्यव पु् तकवची 

प्र्तवर्िव. भवषिे व्हवयचीत अजिू. म्हिजे आतव 

कुठे लेखक म्हििू नलनहलेल्यव गोष्टी सवभवर परत 



यवयलव लवगल्यवत सांपवदकवांकडूि. सवभवर परत ही 

म्हिवयची एक पद्धत म्हििू. िवहीतर परत 

येिवऱ्यव गोष्टींबद्दल बरे र्वईट चकवर िब्दही ह े

मरवठी सवर्र्तवतील सांपवदक कवढत िवहीत.. पि 

ते एक रवहू दते. तर मवझ्यव कथव.. अजिू पढेु छवपिू 

येतील.. मग पु् तके येतील .. मग ती खपतील.. 

लोकनप्रय होतील.. एक िव दोि! ह ेहोईल तेव्हव 

होईल. पि पढुची तयवरी करूि ठेर्वयलव हर्ी. 

भनर्ष्ट्यवचव नर्चवर र्तामविवत केलव तर भतू 

होण्यवची र्ेळ येत िवही .. हव नर्चवरमिी कम 

मकु्तवफळ मवझ्यवच एकव गोष्टीतील नर्िोदी 

पवत्वचव. ही मवझी नलनहलेली गोष्ट अजिू 

मवझ्यवखेरीज कुिी र्वचली िवही हव भवग रे्गळव 

पि त्यवमळेु जिसमदुवय अिव चमकदवर 

नर्चवरवांिव मकुलवय. त्यवलव इलवज िवही. असो.  

.. तर मी प्र्तवर्िव नलहूि ठेर्तोय .. आतव 

कवही भवषिां तयवर ठेर्वयलव हर्ीत.. प्रसांगविरुूप. 

केव्हव कुठूि बोलवर्िे येईल िेम िवही. आपि 

तयवरीत असलेले बरे!  

 

 पवां.त.ुपवतोळे 

  



  

 

२. 

 

मराठी सारस्वताच्या दरबारात स्थान शमळवायचे 

तर शिकेटरचा आदिड ठेवायला हवा. म्हणजे 

नसुतेच गद्य लेखन शकां वा पद्य लेखन नको. कथा, 

कशवता, कादांबरी, नाटक, वैचाररक .. कधी 

अवैचाररक ही.. शलखाण करायला हवे. म्हणजे 

साशहत्य दरबाराच्या टीम मध्ये शटकून राहता 

येईल. तेव्हा गद्य लेखन करता करता मधनू मधनू 

िब्द जळुार करायला हवा. तो करता करता 

कशवता शवश्वात प्रवेि शन मग कशवसांमेलनाची 

वगैरे आमांत्रणे.. तयारी हवीच!  

 

१. कर्ी भ्रमरविांद यवांचे कवव्यसांग्रह प्रकविि  

२. ओसवडगवर्वतील कनर्सांमेलि  

 

 



कनव भ्रमरािदं यांचे पुस्तक प्रकाशि 

 

(कवी नावाची जमात आह,े त्यात दोन प्रकार 

असतात, एक खरोखरचे कवी शन दसुरे 

स्वतःस कवी समजणारे कवी! जे न दखेे रशव 

ते पाहात बसणारे शन आम्ही अस ू लार्के 

म्हणनू स्वत:च स्वतःचे लार् करवनू घेणारे. 

त्यातील काही िब्दजळुारी.. पढेु माग े

साशहत्य वतुडळात रूळल्यावर प्रशथतयि 

झालो की माझ्या सदऱ्याचे टोक पकरू्न पढेु 

येऊ पाहणारा कुणी कवी भेटल्याशिवाय कसे 

राशहल? तोच हा भ्रमरानांद. आज तो 

काल्पशनक आह,े पण नांतर सत्यात येईलच.. 

त्याचा काव्यसांग्रह प्रकाशित होईल.. 

अथाडतच माझ्या हस्ते.. तो भेटणे बाकी, माझे 

प्रशथतयि होणे बाकी.. पण तेव्हा करावयाचे 

भाषण मात्र तय्यार आह.े.)  

  



आज इकडे येतविव चवर नर्चवर मिवत 

आले. म्हिजे आम्ही आमचव रे्ळ कवढूि जरूर 

येऊ. म्हिजे तसे आलोच आम्ही. लवल गवडीतिू 

उतरूि खडेुर्वडी बदुु्रक सवरख्यव नठकविी 

पोहोचलो. अांगवर्रील यव पवांढऱ्यव िभु्र 

कुरत्यवर्रील लवल मवतीचे थर झटकूि नि एस टी 

्टॅ ांडर्रील चहवचे गरम लवल पविी घिवत घवलिू 

पोहोचलो.. सवरे सोप्कवर करूि आम्ही आलो 

खरे. म्हिजे बघव आमच्यव 'उघड भवर् भवर्िव' यव 

आगवमी नर्िोदी कवदांबरीतील रोमहषाक ि ांगवररक 

भवग नलनहतव नलनहतव तसवच सोडूि आमचे 

परमनमत् भ्रमरविांद यवच्यव यव 'कर्ळी पवती' 

कवव्यसांग्रहवच्यव प्रकविि सोहळ्यवस प्रमखु पवहुिे 

म्हििू पोहोचलो .. आनि येतव येतव नर्चवर 

आलव.. ्र्च्छांदी र् त्तीचव हव भ्रमर ्र्तः 

पोहोचलव असेल अथर्व िवही .. की कुठल्यव 

कमलदलवांत आपल्यव नचत्तर् त्ती अडकल्यव म्हििू 

गोड तक्रवर करत ्र्तःच्यवच कवव्यसांग्रहवच्यव 

प्रकवििवस येऊ िकिवर िवही? पि िवही. हव 

कनर् आििी नदसतो कसव ह े येथील उपन्थत 

रनसक कवव्यवग्रवही समदुवयवस नदसण्यवचव सयुोग 

आह.े त्यवमळेु भ्रमरविांद आपली भ्रमांती सोडूि येथे 

जवतीिे उपन्थत आह े ह े आपले परमभवग्य 



म्हिवर्यवस हर्े. आनि यव कर्ळ्यव पवतींच्यव 

सांग्रहवचे नर्मोचि यव गद्य लेखकवकडूि व्हवरे् हव 

एक योगवयोग म्हिवर्यवस हर्व. अथवात गद्य 

आनि पद्य यव सवनहनत्यक िवण्यवच्यव दोि बवज ू

आहते ह ेआम्हीच हल्लीच कोठेतरी म्हटले आह े

ते यव सांदभवात खरेच म्हिवर्यवचे. फक्त ते िविे 

खिखिीत र्वजिवरे हर्े!  

 

कर्ी भ्रमरविांदवची ओळख िव्यविे करूि 

द्यवयलव हर्ी असे िवही. म्हिजे जिुी ओळख 

पसुण्यवसवठी िव्यविे ओळख करूि नदली जवत 

असेल तर भ्रमरविांदवच्यव ह्यव पनहल्यवच 

कवव्यसांग्रहवच्यव प्रकवििवत िर्ोन्समखु नि 

िर्िर्ोन्समेषिवली प्रनतभेच्यव यव कनर्ची िर्ी 

ओळख करूि दणे्यवची गरज िवही. भ्रमरविांदवस 

आज येथे कोि ओळखत िवही. म्हिजे कोि 

ओळखत िवही? येथील आमांनत्त सवरेच 

भ्रमरविांदच्यव प्रनतभवसांपन्सि कनर्तेिे भवरलेले 

आहते. 'कर्ळी पवती' हव त्यवचव पनहलवच 

कवव्यसांग्रह प्रकवनित होत आह.े प्रेमभवर्िेतील 

नर्द्रोह जवित तो आपल्यव झरिीतिू झरझर 

नटपिवरव एक सांरे्दििील प्रेमनर्द्रोह कर्ी म्हििू 

्र्त:ची ओळख भ्रमरविांद करूि दतेो. 



र्ेगर्ेगळ्यव जवॅॅिरच्यव र्गीकरिवत हव िर्ीि 

क्लवस िव्यविे इांरोड्यसू करिवरव भ्रमरविांद 

र्ेगळ्यवच क्लवसचव क्लवसेस नि मवसेससवठी 

कवव्य नलनहिवरव कर्ी आह.े अथवात कर्ी म्हििू 

तो म्तीत जगतो. नर्द्रोह प्रेम कर्ी असल्यविे तो 

'िवजकू िवती तटुकी पवती' सवरखी ओळ नलहूि 

जवतो. पर्पर नर्रोधी भवर्िवांचव खेळ त्यवच्यव 

ओळी ओळींतूि जविर्तो. उदवहरिवथा  

'भीषि िवांत िवांत भयविक  

नतकडूि नदसलीस तचू अचविक' 

सवरखे गढू त्यवच्यव पेिवतिू उतरते.  

'टवकव तोडूि एकेक टवकव  

र्वकव र्वकव प्रसांग बवकव'  

असे रूढवथी प्रेमकनर्तेत नर्िोभिीय असे 

कवही तो सहज नलहूि जवतो तेव्हव त्यवच्यव 

सांरे्दििील मिवतील नर्द्रोह बवहरे झळकतविव 

नदसतो. तीच लेखिी  

'सवजकू सवजरी िवजकू लवजरी गोडुली 

गोजरी'  

असे आपल्यव नप्रयेचे र्िाि करतविव 

प्रेमरसवत ओथांबूि गेल्यवसवरखी र्वटते. जनु्सयव 

कवळी बोरूिे नलहवयचे लोक. प्रत्येक र्ेळी 

िवईच्यव दौतीत बोरू बडुर्लव जवयचव. आमचव 



हव कनर्नमत् अिव दोि दौती घेऊि बसत असवर्व. 

कधी प्रेमरसिवईच्यव दौतीत तर कधी 

नर्द्रोहभवर्रसवच्यव दौतीत आपलव कवव्यबोरू 

बडुर्िू िब्दरूप दते असवर्व. भ्रमरविांदवचे ह े

रै्निष््टय समकवलीि कर्ींत अभवर्विेच आढळते. 

म्हिजे एकतर जहवल नर्द्रोह नदसतो िवहीतर िदु्ध 

तपुवतील प्रेम. पि ह्यव दोहोंचव नमलवफ 

भ्रमरविांदवच्यव कनर्तेत असव नदसतो की कधी हव 

भ्रमर कमलदलवत अडकलव तर त्यवतिूही नर्द्रोह 

करत कमलदलवांिव उलगडत बवहरे येईल! तेही 

अलगद िवही तर धडधड धडक दते! त्यवमळेु 

प्रेमकनर्तेतली िवजकू नि तलम म दमुलुवयम 

िब्दकळव नि नर्द्रोहवतील ज्र्लज्जहवल 

िब्दरचिव यवांचव पविोपविी प्रत्यय यव 'कर्ळी 

पवती' सांग्रहवत येईल.  

सांग्रहवचे िवमकरि 'कोर्ळी पवती' ि करतव 

भ्रमरविांद 'कर्ळी पवती' करतो यवतच त्यवच े

र्ेगळेपि आह.े म्हिजे दवतवच्यव कर्ळीची 

आठर्ि दवतओठ खवऊि केलेल्यव प्रेमवत यवर्ी 

असे तर कवही सचुर्वयचे िवही िव त्यवस? त्यवच्यव 

प्र्तवर्िेत प्रनसद्ध कर्ी मरुलीधर ऊफा  पवईपर्वलव 

म्हितवत, प्रेमरसवत असव गरम मसवल्यवसवरखव 

द्रोह त्यवांिी आनिकेतील सदुविी कनर्तेिांतर 



प्रथमच इथे पवनहलव. पवईपर्वलवांचव आनिकि 

कनर्तवांचव गवढव अभ्यवस आह.े यव पन्सिवस पविी 

पु् तकवस पवईपर्वलव यवांिी ही बवर्न्सि पविी 

प्र्तवर्िव नलहूि एकूि पु् तकवच्यव र्जिवत भर 

घवतली आह े ह े खनचतच. भ्रमरविांदवच्यव 

कनर्तेच्यव रसग्रहिवसवठी ही प्र्तवर्िव र्वचिे 

गरजेचे आह.े नकां बहुिव पढेु मवगे हव कर्ळी पवती 

सांग्रह नर्द्यवपीठवत अभ्यवसवस लवगलव तर 

नर्द्यवर्थयवांची मोठीच सोय यव प्र्तवर्िेिे केली 

आह.े 

भरतकुमवर आिांद े म्हिजे भ्रमरविांद 

आमचव नर्द्यवथी. म्हिजे आमच्यवच 

नर्द्यवपीठवतील. आम्ही मवत् त्यवस दो्तवसवरखे 

मवित आलो. एम.ए.च्यव परीिेत पनहलव आलेलव 

भरत आिांद.े. तेव्हव तो भ्रमरविांद झवलव िव्हतव.. 

पढेु तो कवव्यरूपी भ्रमर बििू नपांगव घवल ूलवगलव. 

आम्ही त्यवच्यव पवठीर्र सदरै् हवत ठेर्त आलो. 

भ्रमरविांदवच्यव कनर्तेचव आिांद आज सर्ा 

कवव्यरनसकवांिव मकु्त ह्ते र्वटण्यवचव योग यव 

सांग्रहवच्यव प्रकवििवतिू येत आह.े एखवद्यव गरुू 

सवठी त्यवचव निष्ट्य मोठव होण्यवहूि आिांदवची बवब 

ती कोिती असेल? तो आम्हवस यव निनमत्तविे 

लवभलव आह.े आमच्यव ह्यव निष्ट्योत्तम दो्तविे 



प्रकवििवसवठी प्रमखु पवहुिव म्हििू आमची 

आठर्ि कवढली यवहूि अनधक आिांदवची गोष्ट 

ती कवय असिवर आह?े जवतव जवतव.. एखवद े

पु् तक प्रकविि आमच्यव हवतूि होण्यवची ही 

पनहलीच रे्ळ आह.े िर्कर्ीच्यव प्रथम सांग्रहवचे 

प्रकविि प्रमखु पवहुिव म्हििू प्रथमच आमांत्ि 

नमळवलेल्यव आमच्यवसवरख्यव प्रनथतयि 

लेखकवकडूि व्हवरे् यवहूि दसुरव कवव्यगत न्सयवय 

कुठलव असेल? भ्रमरविांद कनर्तव जगतो. उठतव 

बसतव कवया कररतव कनर्तव त्यवच्यव मन्तष्ट्कवत 

घर करूि असते. अिवर्ेळी न्सयवय दखेील 

कवव्यगत असिे.. ्र्वभवनर्क नि सवहनजकच 

म्हिवर्यवस हर्े!  

 

आज यव आिांदसोहळ्यवच्यव निनमत्तविे 

भ्रमरविांदवच्यव गुांजवरर्वची सर्य सर्ा मरवठी 

र्वचकवांिव नि रनसकवांिव होर्ो. त्यवच्यव कनर्तेच्यव 

कमलदलवत कवव्य रनसक गुांतूि रवहो.. ही 

सनदच्छव.  

तझु्यव हवतवत घेऊि हवत 

तटुोत तटतट अांधवरवची पवती 

लि लि उजळू द ेिांतर 

लवख नदव्यवांची नबितेलविे र्वती 



असव तेलवच्यव र्वढत्यव भवर्वबद्दलचव 

नर्द्रोह प्रेम करतव करतव भ्रमरविांदवसच सचु ूिकतो 

िवही कव? तर अिव यव कर्ी भ्रमरविांदचव कवव्य 

गुांजवरर् अव्यवहत सरुू रवहूि त्यव 

कवव्यविांदसवगरवत रनसकवांिव यथेच्छ डुांबवर्यवस 

नमळो .. त्यवचबरोबर त्यवच्यव प्रेमनर्द्रोहवस फळ 

येऊि समवजवतील दषु्टवचे निदवालि होऊि 

भ्रमरविांद र्वांछील असे प्रेम तो लवहो  अिी अपेिव 

अि िभेुच्छव व्यक्त करत आम्ही हव कर्ी भ्रमरविांद 

नर्रनचत कर्ळी पवती सांग्रह प्रकवनित झवल्यवचे 

जवहीर करतो. 

  



 

 

ओसाडगाव बुदु्रक येथील कनवसंमेलि 

 

 

(मी प्रशसद्ध झालो. मी शलशहणारा लेखक.. 

गद्य की पद्य महत्त्वाचे नाही. झरझर चालणारी 

झरणी हाती असलेला कुणी .. तो मी. प्रशसद्ध 

शन लोकशप्रय. मग कशवसांमेलनात बोलावणे 

ओघाने आलेच. लोक माझे शवचार 

ऐकायला गदी करतात. कशवसांमेलनाला गदी 

जमवण्यासाठी याहून सोपा मागड कोणता? ह े

होईल तेव्हाची जय्यत तयारी आजच करून 

ठेवावी.. तयार आह ेमाझे  कशवसांमेलनाच्या 

उद्घाटनाचे भाषण..)  

 

  



 

नप्रय कर्ी कर्नयत्ी नमत्मैनत्िींिो.. 

 

कवव्य सांमेलिवच्यव ्र्वगतवध्यिपदी 

मवझ्यवसवरख्यव गद्य लेखकवस परू्ाग्रह सोडूि 

आग्रहविे बोलवर्ल्यवबद्दल सर्ा कनर्गिवांचे आनि 

आयोजकवांचे प्रथम आभवर मविूि पढेु जवतो. 

कनर् केिर्सतु म्हििू गेले तसे आम्ही अस ू

लवडके अिव यव दरे्वच्यव लवडक्यव आनि 

कदवनचत प र्थर्ीर्रील यःकनित सवमवन्सय जिवांच्यव 

दोडक्यव कनर्र् ांदवसमोर उभे रवहूि ह े भवषि 

करतविव मलव अतीर् आिांद होत आह.े सवमवन्सय 

जिवांच्यव दोडक्यव म्हिण्यवचे कवरि .. आजर्र 

कुठेही कोिवसही कनर्तव ऐकर्िवऱ्यव 

कनर्जिवांची कुनत्सतपिे हटेवळिी हव सवमवन्सय जि 

करत आलव आह.े ही गोष्ट आजची िवही. अगदी 

केिर्सतुवांसही त्यवमळेु सर्वांिव आम्ही अस ू

लवडके म्हििू समज द्यवर्ी लवगली होती. अिव 

कनर्गिवांपढेु मवझ्यव कनर्तेच्यव चवर ओळी म्हििू 

मी मवझे भवषि सरुू करतो. तमु्ही म्हिवल, गद्य 

लेखकविे कनर्तव करवर्ी कव? मी म्हितो, कव 

करू िये? एकच उदवहरि दतेो.. कवलच मवझ्यव 

घरच्यव कवमवसवठी एकव सतुवरवस बोलर्वरे् 



लवगले. ते कवम करतव करतव ध्यविी आले.. 

घरच्यव उांबरठ्यवच्यव पट्टीस तडव गेलव आह.े 

रवमबहवदरु सतुवरवस म्हटले, ये तमुसे होयेंगव क्यव 

बवबव ररपेर? तो म्हिवलव, क्यूां िहीं सवब? 

म्हिजे सतुवर जर गर्ांड्यवचे कवम करू िकतो 

तर एक गद्य लेखक कनर्तेच्यव ओळी कव नलहू 

िकत िवही?  

तर तमुच्यवसवरख्यव कनर्गिवांपढेु कनर्तव 

म्हििे म्हिजे दधुी भोपळ्यवसमोर कोर्ळ्यव 

कवकडीिे आपल्यव तब्येतीची फुिवरकी मवरवर्ी 

असे आह ेह्यवची जविीर् आह ेमलव. पि तरीही 

अन्सय कनर्गिवांपवसिू ्फूती घेऊि समोरच्यवची 

इच्छव असो र्व िसो कनर्तव ऐकर्िे हव धमा 

आपलुव समजिू ह्यव चवर ओळी ऐकर्त आह.े 

ह ेकनर्गिवांिो 

नलनहते व्हव 

गलुवब पवकळीसवरखे 

मऊ मलुवयम सगुांधी 

आनि मोगऱ्यवसवरखे 

टर्टर्ीत कवही 

बडुर्िू अत्तरदविीत 

लेखिीचे अग्र 

सरु्वनसक ..  



 

नकां र्व  

 

ह ेकर्ींिो  

नलहव आपल्यव  

लेखिीच्यव अग्रवस 

िेगडीच्यव ज्र्वलवांर्र तवपर्िू 

घसु ूदते िब्द अब्द रे्ळव 

कवळजवत कुिवच्यव 

चरा चरा .. 

 

तेव्हव आपल्यव तब्येतीप्रमविे नलहीत 

रहव.. प्रेमकनर्तव नलहव की नर्द्रोह करत नलहव.. 

निसगवार्र नलहव.. स ष्टीर्र नलहव.. दृष्टीर्र नलहव.. 

अांतरवतील गहि गढू नर्चवरवांर्र नलहव .. 

गलुवबपषु्ट्पवसवरखे मलुवयम आनि िीतल नकां र्व 

तप्त अांगवरभरीत कवव्यरूपी लवव्ह्यवचे अनग्िकि 

यव सांमेलिवत अिभुर्वस येतील यवत मलव तरी 

िांकव िवही.  

मी ्र्त: कर्ी कर्ींत फरक करत िवही. 

त्यवमळेु िॉि नर्द्रोही, नजलबी आनि गलुवब-

जवमसवरख्यव गोग्गोड कनर्तव असोत की 

ज्र्वलवमखुीसवरख्यव नर्द्रोही. कर्ी म्हििू 



र्वट्यवस येिवरे भोग सवरखेच असतवत. 'चलव 

मरुवरी कनर्तव करिे' आनि 'उठव मरुवरी कनर्तव 

सिुविे' अिी बदिवमी कर्ीची व्हवर्ी यव सवरखी 

खेदजिक बवब ती कोिती?  

गद्य लेखक त्यव मविविे कमी बदिवम 

आहते. कुिी उठवर्े नि आपलव गद्य उतवरव 

धडवधडव म्हिवर्व असे होत िवही .. कर्ी 

आभवसकुमवर म्हितवत,  

उघडूि पविे पु् तकवची  

र्वचल्यव त ूचवर ओळी .. 

चवर ओळी कवही िब्द  

यवतिूी जीर्िवची खोळी.. 

 

नमत्हो.. कर्ीलव ह े लवयसन्सस आह.े 

िब्दवांची तोडमोड, ऱ्ह्र् दीघवाचे बदल ूिकिवरे 

नियम.. खोलीलव खोळी म्हििू अथवाची खोळ 

घवलण्यवची सोय कर्ीलव नदलीय. ही फॅनसलीटी 

गद्य लेखकवलव िवही. गद्य लेखकवचे नलखवि 

त्यवतील मजकुरवस टोक आह े की िवही यवर्र 

जोखले जवते. म्हिजे नलखविवच्यव टोकविे 

कोिवलव टवचिीसवरखे टचकि् टोचल्यवर्वचिू 

त्यवची व्हलॅ्य ूलिवत येत िसवर्ी. कर्ीजिवांचे तसे 

िवही. कल्पिेच्यव सवम्रवज्यवत मकु्त नर्हवर.. हव 



कर्ीचव कनर्धमा आह.े दोि गोष्टी इथे 

सवांनगतल्यवर्वचिू रवहर्त िवहीत.. 

एक.. मकु्त नर्हवर. मवझव कर्ीनमत् कर्ी 

ढवस ू.. ह ेत्यवच्यव कनर्मिवच्यव अखांड झरिवऱ्यव 

झरिीचे टोपि अथवात टोपि िवर् आह.े. एके 

नठकविी तो म्हितो फक्त पक्षयवांचवच मकु्त नर्हवर 

कव नदसवर्व? 

 

इकडे नतकडे आनि चहूकडे  

गबवळग्रांथी गनलच्छ र््ती 

कुिी म्हिवरे् कव अिी असवर्ी  

नजिगविी कुिवची इतकी स्ती 

इकडूि नतकडे गटवर पविी 

त्यवर्री चवले डुकरवांची कु्ती  

त्यवर्र मकु्त अि ््र्च्छांदी 

झरुळे मच्छर मविवांची म्ती  

 

पिीच ्र्च्छांद नर्हवर करतवत? मग डवस 

अि मविवांिी कवय घोडे मवरलेत? असे असते 

कनर्मि .. त्यवस ्र्च्छांदी मविव नदसतवत. 

गटवरवच्यव कवळ्यव पवण्यवची बनिसी नमळवलेल्यव 

डुकरवांचे लोळिे कनर्मिवस कु्तीसम र्वटते.. 

असे असते कनर्मि .. 



त्यवस नप्रयेचे गवल गलुवबवसवरखे 

र्वटण्यवची नि त्यवर्र मोरपीस नफरर्ण्यवची 

मोकळीक आह े नि यव व्यर््थेच्यव खरखरीत 

गवलवर्र आपल्यव रवठ हवतवांिी खरमरीत चपरवक 

मवरण्यवचीही आह.े हव कनर्धमा आह.े मवझव दसुरव 

मदु्दव यवच्यविीच सांलग्ि आह.े. कनर्धमा. आजर्र 

एकेकव धमवाची चचवा झवली.. ग ह्थधमा, रवजधमा 

असे कवहीबवही .. त्यवबद्दल मलव खोलवत 

निरवयचे िवही. पि कनर्धमवाबद्दलचव िर्व नर्चवर 

मलव इथे द्यवयचव आह.े कनर्धमा कोितव? 

समोरच्यवस पकडूि कनर्तव ऐकर्िे हव कव 

कनर्धमा? िब्द िब्द जपिू ि ठेर्तव त्यवतिू 

अथाहीि असो र्व अथािनू्सय.. अथागभा असो र्व 

अथापिूा.. कवहीही ऐकर्ीत जवरे् हव कव कनर्धमा? 

चहूबवजसू आयषु्ट्यवचव अथा सवांगिवऱ्यव गोष्टी 

नदसत असतविव कनर्कल्पिेतिू तो उलगडूि 

दवखर्िे हव कव कनर्धमा? आम्ही अस ूलवडके 

अिव गमुीत इतरेजिवांिव आपल्यव ज्र्लज्जहवल 

नकां र्व िवजकूसवजकू ओळी ऐकर्िे हव कव 

कनर्धमा? यव इथे, यव कर्ीसांमेलिवध्यक्षयवच्यव 

खचुीर्रूि मी ऐलवि करत आह.े. कनर्धमा यव 

सर्वांचे नमश्रि आह.े एकजीर् आनि एकसांध. 

एकदव कव कुिी कर्ी झवलव की तो आयषु्ट्यभर 



कर्ी रवहतो .. तो कनर्धमवाचे पवलि करीत सवऱ्यव 

दनुियेस कवव्यमय करीत जवण्यवचे कनर््र्प्ि 

पवहतो. ्र्प्ि रांजि करतो.. िि कुठलव नि प्रसांग 

कुठलवही असो, प्रसांगोपवत्त नि प्रसांगोनचत अिव 

ओळी आपल्यव झोळीत घेऊि नफरतो नि अिव 

प्रसांगी डोळ्यवांर्र जवड नभांगवचव चष्ट्मव चढर्िू 

अधार्ट र्वढलेली दवढी खवजर्त नि अ्त्यवर््त 

केसवांतिू हवत नफरर्त त्यव ऐकर् ूलवगतो.. तो खरव 

कर्ी आनि तोच त्यवचव कनर्धमा!  

हव िर्नर्चवर यव निनमत्तविे मी इकडे दते 

आह.े  

 

थोडक्यवत कनर्कल्पिव ह े तमु्हव कर्ी 

कर्नयत्ींचे चरवयचे कुरि आह.े हरे् तसे हुांदडूि 

हव्यव तिव आनि हव्यव नततक्यव िब्दवांच्यव 

नहरव्यवकां च त िपवत्यवांचव चवरव गोळव करीत नि त्यव 

कल्पिवांच्यव गर्तवच्यव गांजी रचीत, यमक 

जळुर्ीत र्व कधी यमकवची तमव ि 

बवळगत  कवगदवर्र उमटर्ल्यव जवतवत त्यव ओळी 

म्हिजे कर्ीच्यव अांतमािवतल्यव भवर्भवर्िवांचे 

नचत्ि. ही मवझी कनर्तेची व्यवख्यव आह.े 

आजर्र कनर्गि कनर्तव नलनहण्यवतच मश्गलु 

आह.े त्यविे कनर्तेची व्यवख्यव केली िवही. ती 



आज हव गद्य लेखक करीत आह.े फवर र्षवांपरू्ीची 

गोष्ट आह.े मरवठीतील सवत प्रनथतयि मवनसकवांिी 

मवझ्यव कनर्तव छवपण्यवस िकवर नदलव होतव. 

खरेतर कनर्तेस जवगव ती नकती लवगते 

छवपवर्यवस? पि ते असो. त्यवच लेखकविी 

कनर्तेची व्यवख्यव करवर्ी.. हव कवव्यगत न्सयवयच 

िव्ह े कव? तर त्यव भवर्भवर्िवांचे िब्दवतिू 

कवढलेले नचत् म्हिजे कनर्तव. ते सुांदर असेल, 

सरुूप असेल नकां र्व कुरूप असेल.. त्यवत कधी 

मिोमीलि असेल तर कधी सांघषा असेल .. कधी 

ते उदवत्त असेल तर कधी सांकुनचत आनि अिुदवर 

मिवचे प्रदिाि असेल.. यमक जळुो अथर्व ि जळूु 

द.े. कनर्तव करीत जविे.. हचे कर्ीचे जीर्िगविे 

आह ेअसे मलव र्वटते.  

 

कुिी म्हिेल कर्ीचे व्यर्च्छेदक लिि 

कोिते? कर्ी कसव ओळखर्व? कर्ी तो नदसे 

कसव आििी? आििी कसव नदसेल यवची छवििी 

जरव कठीि आह.े. पि कनर्तव करतो तो कर्ी 

म्हटले की कर्ी ओळख ू यवयलव हर्व. 

केिर्सतुवांची प्रनतमव र्वपरवयची तर ज्यवांिव 

र्गळूि तवरवांगिे गतप्रभ होतील ते म्हिजे 

कनर्र् ांद. पि मी ्र्तः कर्ीमि आनि 



कनर्कल्पिव यवर्र आधवररत एखवद्यवची 

कर्ीर्गवात भरती करतो. आधी म्हटले त्यवप्रमविे 

कनर्कल्पिव ह े चरवयचे कुरि असेल तर कर्ी 

रूपी गौ आनि र् षभवांिी तो रर्ांथ करूि 

कनर्तवरूपी गोमय निमवाि करिे अपेनित आह.े ते 

सवरे कर्ीमिवर्र अर्लांबिू आह े हव अजिू एक 

र्ेगळव भवग. अिव गोमयवची सतत निनमाती 

करिवरव तोनच कर्ी ओळखवर्व.. असे म्हटले तर 

र्वर्गे ठरू िये.  

भवषिवच्यव िेर्टवकडे येतविव एक प्रश्न.. 

तो म्हिजे कनर्तेचे प्रयोजि कवय? मी नकत्येकवांस 

हव प्रश्न नर्चवरलव आह.े मवझे नमत् कर्ी भ्रमर 

यवांच्यव 'कनर्तव: एक प्रयोजि' यव पु् तकवतील 

कनर्तेचे प्रयोजि ह े आिांद निनमाती आह े

सवांगिवऱ्यव चवर ओळी पहव.. 

 

चेहऱ्यवर्रचे त्यवच्यव 

उदवसीितेचे िेर्वळ  

ओरबवडूि कुरतडूि कवढूि 

लवर्लीस नतथे  

आिांदवची नहरर्ळ  

 



मिवतल्यव िब्दवांिव  

लवर्लेस त ूकनर्तेच्यव कुां डीत 

र्वढू नदलवस मग तो र् ि 

डेरेदवर 

पवांथ्थवांिव छवयव दणे्यवसवठी! 

 

आनि मवझे दसुरे नमत् कर्ी भ्रनमष्ट 

म्हितवत, 

कसलव आिांद  

कसले कवय 

जीर्ि बघिू 

पळते पवय..  

कनर्तव मवझी 

उमटत जवय 

कुिवस नतची  

पर्वा िवय..  

त्यवमळेु व्यक्ती नततक्यव प्रक ती म्हितवत 

तसेच कर्ी नततके कनर्तेचे प्रयोजि असवर्े कव?  

असो. अजिू रे्ळ ि घेतव िेर्टी 

कर्ीगिवांकडूि कवय अपेिव आहते ते सवांगिू मी 

समवरोप करतो.  

कर्ीकल्पिवांचे  

उघडव दकुवि  



कवव्य कनर्तेचे 

येथ तफुवि  

 

कवव्यमय सवरे 

जग कवव्यमय  

कुिव कर्ीलव  

िसे इथे भय 

 

उडर्ीत उडर्ीत 

कवव्यतषुवरव 

र्वहर्ीत रहव 

कवव्यवच्यव धवरव  

 

बिेल मग  

कवव्यवची सररतव 

कुिव ि येई  

ती अडनर्तव  

 

कवव्य प्रपवत 

कोसळेल मग 

कवव्य सवगरवचे  

बिेल ह ेजग  

 



सगळे कवही 

येथ कनर्तव 

रवज्य करी बघ  

तोच कर्ी अतव  

आज मी मवझ्यव कर्ी नमत्मैनत्िींिव 

मवझ्यव अिभुर्वचे निरीििवचे अि ्आपलुकीच्यव 

सल्ल्यवचे कवही बोल ऐकर्ले आहते. यव 

आसमांतवत जमलेल्यव आपि सर्ा कर्ी 

कर्नयत्ींच्यव चमकत्यव तवरकवदळवांिी 

मवझ्यवसवरख्यव नमिनमित्यव नदव्यवस ही सांधी 

नदली यवबद्दल परत एकदव आभवर. जय मरवठी! 

जय महवरवष्ट्र!   



   

 

३. 

नर्िोद आनि नर्चवर! 

कोणालाही शवचारा.. शवचार आशण शवनोद 

याांचा तसा अन्योन्य सांबांध आह ेका? ओढून 

ताणनू जोर्ला जाऊ िकतो का? एक 

शवदषूक शवद्वान म्हणनू गणला जाऊ िकतो? 

असल्यास तोच एक मोठा शवनोद होऊ िकेल 

का? 

पण यावर एक मागड आह!े  

शवनोदकाराने शवचारवांत म्हणनू भशूमका 

माांर्ावी का.. ह ेशवचारण्या ऐवजी 

शवचारवांताांनी शवनोद करावा का? 

असा प्रश्न शवचारणे शे्रयस्कर!  

याचे उत्तर तरी होकाराथी येईलच!  

थोर्क्यात दोन्हींची तयारी महत्त्वाची! 

१ नर्िोदकवर सांमेलि 

२ नर्चवरमौनक्तक मवलव  



नविोदकार समेंलि  

 

(साशहत्याच्या अनेक फाांद्या आहते. गांभीर 

आशण शवनोदी ह्या मखु्य फाांद्या धरल्या तर 

शवनोदी साशहत्याच्या पारांब्याांना 

लोंबकळणारे मी आशण माझ्यासारखे 

अनेक. साशहत्य दरबारात मानाचे पान 

शमळण्याची सतुराम िक्यता नसलेले. मग 

आम्ही सगळयाांनी शवनोदकार सांमेलन 

आपले आपणच भरवले तर? भरवले 

जाईल तेव्हा मी मात्र तयारीत राशहन. 

स्वागताध्यक्ष म्हणनू माझे छोटखानी 

भाषण आजच तयार आह.े.)  

  



िम्कवर नमत्वांिो,  

आज इथे यव मांचवर्र ्र्वगतवध्यि म्हििू उभे 

रवहतविव आम्हवलव आिांदवच्यव उकळ्यव फुटत 

आहते. कुिवस ह्यव उकळ्यव येथील अत्यांत गरम 

हर्वमविवमळेु आहते असे र्वटले तर त्यवस 

आमचव इलवज िवही. पि नर्िोदी सवनहनत्यकवांचे 

ह े गांभीर सांमेलि भरर्ण्यवची कल्पिव ज्यवांिव 

सचुली ते अनभिांदिवस पवत् आहते. येथे उपन्थत 

पेपरर्वल्यव पत्कवरवांिी ह ेर्वक्य आयोजक म्हिजे 

एक पवत् आहते असे नलहू िये.. कवरि आम्ही तसे 

बोललो िवही आनि बोलिूही तसे बोललो िवही 

म्हिवर्यवस नकां र्व आमच्यव बोलण्यवचव नर्पयवास 

केलव म्हिवर्यवस आम्ही कवही (अजिूतरी) 

रवजकवरिीही िवही.  

नमत् हो, 

नर्िोद कुठे िवही? खन्सिवांच्यव नर्िोदिे नसिेमव स ष्टी 

गवजर्ली.. पि तो नर्िोद म्हिजे आपलव नर्िोद 

िवही. जळी्थळी सगळीकडे चरवचर व्यवपिू 

नर्िोद भरूि रवनहलव आह.े आपले िेते 

आपल्यवलव यवबद्दल मवगादिाि करत असतवत. 

सरळ चेहरव ठेऊि आश्ववसिवांच्यव नर्िोदी 

नपचकवऱ्यव किव मवरवव्यवत, ह े त्यवांच्यवकडूि 

निकवरे्. यव आद्य नर्िोदर्ीरवांसमोर आपि लेखक 



मांडळी कधीही नफके पडू. तरीही िेटविे नर्िोदी 

नलनहिवरे आपि सवरे..  

- तर नमत्वांिो, नर्िोदी लेखकवांच्यव गांभीर प्रश्नवकडे 

लि रे्धिू घेण्यवसवठी आपि सवरे येथे जमलो 

आहोत. नर्िोदी लेखकवांचे गांभीर सांमेलि हवच 

एक नर्िोद असे कोिी भले म्हिोत.. पि केव्हव ि 

केव्हव गांभीर बििे आर्श्यक आहचे.. कवरि सर्ा 

नर्िोदी लेखकवांची हीच एक प्रमखु सम्यव आह.े 

म्हिजे नर्िोदी नलनहिे ही सम्यव आह े असे 

िवही. पि आपल्यवलव गांभीरपिे कोिी घेत िवहीत 

ही आमची खांत आह.े आम्हवलव िवळव 

कवॅॅलेजवत बोलवर्तील. पोरवांचे मिोरांजि करूि 

प्रभिूी िवते जोडवर्यवस लवर्तील. अगदी 

अडलेलव आयोजक असेल तर कुठल्यविव 

उद्घवटि समवरांभवस प्र.पव. म्हिजे प्रमखु पवहुिव 

म्हििू बोलवर्िू आमच्यवकडूि लवल नफत कवपिू 

घेईल. अिव नठकविी लवल नफत कवपवर्यवस 

लवल नदव्यवच्यव गवडीतली कोिी जव्त योग्य, पि 

कवयाबवहुल्यविे आमदवर िवमदवर उपलब्ध िसतील 

तर आमची र्िी लवगेल. तिव आमच्यव अपेिव 

जव्त िसतवत नि आयोजकवांच्यवही 

आमच्यवकडूि जव्त अपेिव िसतवत. त्यवमळेु ही 

समतोल दरे्विघेर्वि असते. पि एखवद्यव गांभीर 



अिव प्रसांगी आम्हवलव मवगादिािपर चवर िब्द 

सवांगवयलव बोलवर्तील? प्रश्नच उद्भर्त िवही. 

नर्दषूकविे नर्दषुकी रे्िवतच सदविकदव रवहवरे्, 

नि उगवच आपले जीर्ि नर्षयक ज्ञवि पवजळू िये 

इतकी मवफक अपेिव सगळ्यवांची असते. अथवात 

खरे सवांगवयचे तर आमची ्र्तःचीही 

आमच्यवकडूि हीच अपेिव असते! रे्ि बवर्ळव 

पररधवि केलव की अांतरीच्यव िव िव कळव िवही 

म्हटले तरी लपर्तव येतवत! 

तरीही आजच्यव ह्यव ्र्वगतप्रांसगी येथे खेदवची 

एक बवब िमदू करवर्ीिी र्वटते.. यव नर्िोदकवर 

सांमेलिवच्यव निनमत्तविे प्रमखु पवहुिे कोि नकां र्व 

यव सांमेलिवस अध्यि कोि यवबद्दल नर्िेष र्वद 

नर्र्वद झडलव िवही.. आनि आपि सवरेच 

नर्िोदर्ीर असिूही जितेस अिव नर्िोदवस मकुवरे् 

लवगले. अनतिय खेदजिक बवब आह.े िवहीतर 

हविवमवरी नि खडवजांगी निर्वय सांमेलिवस ती मजव 

येत िवही. आपले मी पि हरर्ण्यवसवठी 

आयषु्ट्यभर नहमवलयवत रवहूि कुां भमेळ्यवत 

परतिवरे सवधबुैरवगी एखवद्यव कच्च्यव फळवपरी 

नचकटलेले त्यवांचे मी पि दवखर्त प्रथम ्िविवचव 

मवि नमळर्ण्यवसवठी झगडतवत, तसे नदग्गज 

सवनहनत्यक अध्यिपदवच्यव कु्तीत आपल्यव 



जीर्िनर्षयक जवनिर्व नकां र्व उिीर्व जितेस 

प्रदनिात करूि चवरवठ नदर्स करमिकू घडर्िू 

आितवत. एखवद आठर्डवभर पेपरर्वल्यवांिव 

बवतम्यव परुर्तवत. तसे करमिकू प्रधवि कवही 

आपल्यव नर्िोदकवर सांमेलिवच्यव निनमत्तविे होऊ 

िये.. ही अनतखेदवची बवब आह.े  

असो.  

तर असे गांभीर सांमेलि भरर्िवरे आयोजक 

अनभिांदिवस पवत् आहते. यव येथील सांमेलिवत 

आपल्यव भवर्िवांचव निचरव करूि आपि सवरे 

िव्यव जोमविे नर्िोद निनमातीत उतरू. 

जिसवमवन्सयवांस हसर्ण्यवचव आपलव धांदव परत सरुू 

ठेऊ. अथवातच सर्ा प्रकवरची कवळजी घेत. कवरि 

अन्मतवतवई नि भवर्िवबवई िवमक दोि अनत 

हळव्यव बनहिी आजकवल आपल्यवकडे 

र्व्तव्यवस आहते. एकीस धक्कव लवगलव की 

दसुरीच्यव डोळव पविी टचकि भरूि आलेच. 

एकीिे डोळे र्टवरले की दसुरी लगेच अांगवर्र 

धवर्िू येतेच. तेव्हव आम्हव पवमरवांिी नर्िोद नर्षय 

कोिवस निर्डवर्े? फट म्हितव ब्रह्महत्यव व्हवर्ी 

तिी अन्मतव नि भवर्िव यव दकुलींची प्रनतनक्रयव 

कवय होईल? कोिवबद्दल नलनहले की कोि 

दखुवरे्ल? अगदी सतरवव्यव ितकवतील 



कोिवबद्दल नलहवर्े तरी इकडे इनतहवस (फक्त) 

ऐकूि मवनहती असिवरे चर्तवळूि उठतील. सवधेच 

उदवहरि घ्यव. नर्िोदी पवत् म्हििू कोिवचे िवर् 

कवय ठेर्वर्े? कथविवयक गिपतरवर् बवर्ळट 

दवखर्लव की सम्त गिपतरवर् मोचवा कवढतील.. 

एखवद्यव लनलतवबवईस खडूस दवखर्ले की 

सगळ्यव लनलतव लवटिी घेऊि लवनलत्यपिूा प्रहवर 

करतील.. आम्हवलव तर भीती आह ेकी पढेु मवगे 

बीजगनितीय भवषेत पवत्वांची ि य नकां र्व अ ब क 

अिी िवर्े ठेर्वर्ी लवगतील की कवय? थोडक्यवत 

कवय तर तळहवतवर्रच्यव फोडवलव जपवर्े तसे 

आम्हीच ्र्तःस जपवयलव हरे्. खदु सलवमत तो 

नर्िोद सत्विे सवठ, हो की िवही? 

असो. तर आपिव सर्वांच्यव सर्ा सम्यवांचव 

उहवपोह यव सांमेलिवत होईलच. सांमेलिवतिू 

सम्यवपतूीची अपेिव ठेर्िे हव कोिवस 

नर्िोदनर्षय भले र्वटो, आपिव नर्िोदकवर 

सवनहनत्यकवांस आपली र्वट आपिच 

धुांडवळवर्यवची आह.े हव मवत् नर्िोदवचव नर्षय 

िवही!   

आज पनहल्यव नर्िोदकवर सांमेलिवत यवची 

सरुूर्वत होत आह.े. येथे आम्ही सर्ा उपन्थतवांचे 

्र्वगत करतो..   



'नवचार मौनिकमाला' 

 

(शवनोदी झाला लेखक म्हणनू तोच शवनोद शवषय 

बनावा? त्याने लोकाांना शस्मत हास्यापासनू शफदी 

शफदी गर्गर्ाटी हास्यापयंत शवनोद सव्हड करावे.. 

लोकाांनी ते पाहून कोणीतरी द:ुखी आह ेशबचारा .. 

म्हणनू सवाडना हसवतोय असा शवचार करावा.. 

होय, शवनोदकार अांतयाडमी द:ुखी असतो असे 

पशब्लक ओशपशनयन आह ेम्हणतात.. पण इथवरच 

सगळ े सांपते. जीवनाच्या खोलवर गेलेल्या 

मळुाांतनू हा आयषु्यवकृ्ष बहरताना त्यास अथाडची 

समुधरु फळ े किी लावावीत.. शकां बहुना 

आयषु्याचा अथडच काय.. असले सारे मागडदिडन 

त्याच्याकरू्न अपेशक्षत नाही. असल्या सगळया 

शवभागाांतून शवनोदकाराांची अघोशषत हकालपट्टी 

अपेशक्षत आहचे.. पण शवनोदकार सांमेलनानांतर 

शवचारमौशिक माला करण्याच े ठरले. आपली 

शकां मत आपल्यालाच वाढवावी लागते ह े

ओळखनू.  

या शवचारमौशिकमालेतील ह ेपशहले भाषण..)  



 

उपन्थत श्रोतेर्गवास िम्कवर ..  

 

आयोजकवांिी यवहूि जव्त गदी अपेनित 

िसल्यवचे सवांनगतल्यविे आम्ही आमचे नियोनजत 

भवषि सरुू करवरे् असे सवांनगतले आह.े त्यवस 

अिसुरूि आम्ही आमचे ह ेज्र्वज्र्ल्य नर्चवरवांिी 

सांप क्त असे कवही नर्चवर मोती रे्चिवर आहोत.  

जिहो, कवय कोि र्ेचतो यवर्र त्यवची 

ओळख, आयडेंनटटी ठरते.. सवधे दविे, 

क मीकीटक नचमण्यव, कोंबड्यव िवहीतर कवर्ळे 

नटपतवत.. आम्ही मवांडतो आहोत तो नर्चवर 

मौनक्तकवांचव चवरव, तो रवजहांसच नटपिवर! 

थोडक्यवत नटपल्यव जविवऱ्यव दवण्यवांतिू एखवद्यवची 

ओळख पटते. आम्ही, म्हिजे ज्येष्ठ सवनहनत्यक 

पवां.त.ुपवतोळे यवांच्यव नर्चवर-मोत्यवांचव चवरव 

नटपिवरव श्रोत र् ांद रवजहांसवांचवच असिवर .. आनि 

तो नचऊकवऊ सवरखव सांख्येिे नर्पलु िसिवर ह े

ओघविे आलेच. त्यवमळेु सांख्येपेिव गदीची 

ग्रहििमतव महत्त्र्वची. नकां बहुिव ग्रहििक्ती 

असिवऱ्यव ददी ांची गदी महत्त्र्वची. आनि परू्ी 

िसुत्यव लवकडवच्यव कवठीस पविे फुटल्यवचे 

आपि ऐकले आह.े तेव्हव आमच्यव जवज्र्ल्य 



नर्चवरवांच्यव खतपवण्यविे यव येथील लवकडी 

खचु्यवांस पवलर्ी फुटिवरच िवही असे िवही! 

नर्चवरवांस िरे् धमुवरे फुटण्यवच्यव नमषविे आज येथे 

उपन्थत निर्डक श्रोत र् ांदवस आमचव मि:परू्ाक 

िम्कवर.   

आज आम्ही इथे आमचे कवही खवस नर्चवर 

मवांडवर्यवस उपन्थत आहोत. गेली नकत्येक र्षे 

मरवठी िवरदचेी सेर्व केल्यविे आम्हवलव हव 

अनधकवर प्रवप्त झवलव आह.े सेर्वज्येष्ठतेमळेु 

सरकवरी कवरभवरवत गवढर्वसही घोड्यवआधी 

बढती नमळते असे आमच्यवबद्दल कुनत्सत 

टीकवकवर कदवनचत म्हितील. अथवात टीकवकवर 

म्हटल्यवर्र तसव तो त्यवांचव अनधकवर आहचे. 

तेव्हव आम्ही आमच्यव अनधकवरवचव 

आनधकवनधक र्वपर करूि जिमविसवत आमची 

नर्चवर पररलपु्त अिी व्यवख्यविे दणे्यवचे योनजले 

आह.े त्यवतील ह े प्रथम पषु्ट्प गुांफत आम्ही ही 

नर्चवरमौनक्तक मवलव जितव जिवदािवचरिी 

र्वहिवर आहोत. येथे जितव जिवदाि म्हटल्यविे 

आम्ही कोठल्यव निर्डिकुीत ििीब 

आजमवर्िवर असल्यवचव कोिवस सांिय आलव 

तर नि:सांदहेपिे आम्ही त्यवचव इन्सकवर करतो. 



आनि हव कोण्यव रवजकवरण्यवचव इन्सकवर िसल्यविे 

त्यवर्र नर्श्ववस ठेर्ण्यवस हरकत िवही!  

आम्ही तसे कुिी गांभीरपिे घ्यवरे् असे लेखि 

करण्यवसवठी मिहूर िवही. पि लेखि करण्यवसवठी 

प्रनसद्ध आहोत. पदरवस खवर लवर्िू आम्ही 

सवनहत्य प्रसर्त आलो आहोत. िर्निनमातीची 

आस ही सहज अांत:प्रेरिव असली तर सवरे कवही 

सहजसवध्य होते. हव आमचव पनहलव नर्चवर मोती.  

एखवद्यव नचमिीच्यव नपलविे घरट्यवतूि 

डोकवर्िू पहवरे् तसव मिवच्यव अांतमािवतिू नर्चवर 

डोकवर्िू पवहू लवगतो.. नपलवस चोचीत चवरव हर्व 

असतो. आम्हवस नर् चवरव.. म्हिजे नर्चवरवांचव 

चवरव. त्यवतिू आकवरवस येिवऱ्यव कल्पिव आनि 

आनि त्यव कल्पिेतिू आकवरवस येिवरे िर्े नर्श्व.. 

त्यवतील पवते् आनि त्यवांचे आपसवतील सांबांध .. 

र्गैरे सवनहत्य स ष्टी र्सर्तविव डोळ्यवांपढेु असते. 

नतच्यवतूिच हव डोलवरव उभव रवहवत असतो. 

डोंबवऱ्यविे कवठीर्र तोल सवांभवळवर्व तसव तोल 

सवांभवळत सवनहत्यस ष्टीचे स जि करवरे्.. एक 

नर्चवर व्यक्त व्हवर्व नि सांक्रवतीस र्वि र्वटवर्े तसव 

र्वटत जवर्व.. ह ेसवनहनत्यकवचे भवगधेय आह ेअसे 

आम्हवलव र्वटते. मग तो नर्चवर कसव मवांडलव 

जवतो यवपेिव तो नर्चवर कवय ह े जव्त अहम 



मवििे आर्श्यक आह ेअसे आमचे मवििे आह.े 

त्यवमळेु आमच्यव हसनर्िवऱ्यव गोष्टींतिू आम्ही 

बनहमुाख र्वटलो तरीही कवही अांतमुाख व्हवर्े असे 

गर्स ूिकते. फक्त िोधवरे् म्हिजे सवपडेल.  

थोडक्यवत हव आमच्यव नर्चवरमवलेतील दसुरव 

मोती आह.े म्हिजे सवनहत्य निनमाकविे सवनहत्य 

भमूीत उपजर्लेल्यव िब्दनपकवांतिू निके सत्र् 

िोधिू कवढिे ह ेएकव सच्च्यव रनसकवचे भवगधेय 

मविले जवरे्. र्रर्र र्वचिवतिू नकत्येक बवबी 

िजरेआड होत असतविव, एखवद्यव घवरीसम िजर 

ठेऊि िेमकव दडलेलव नर्चवर िोधिू तो ध्यविवत 

घेिे ह े ददी रनसकवचे कताव्य आह ेअसे आमचे 

मवििे आह.े सवध्यवही नर्षयवत आिय मोठव 

नकती आढळे म्हितविव एखवद्यव मधपुवसम तो 

आिय मकरांद नटपण्यवची र् त्ती रनसकवठवयी हर्ी,  

.. अथवात त्यवसवठी त्यवस आपल्यव िवांग्यव 

तीक्षि बिनर्िे जरूरी आह.े अथवात आपवपल्यव 

िवांगी तीक्षि करिे यवचव सांबांध कोिवची िवांगी 

ठेचण्यविी लवर्ण्यवची गरज िवही!  

हव आमचव अजिू एक नर्चवर-मोती आह.े  

यवस आम्ही रनसक र्वचकवची ्र्-मिवगत 

असे सांबोधतो.  



र्वचकविे र्वचत रवहिे आनिक त्यवतिू 

मिोभनूमकव बिर्त सवनहत्य भमूीतील नपकवांची 

पवरख करिे, त्यवांची पढेु कवपिी, झोडिी, निांदिी 

र्गैरे जनमिीच्यव र् नपकवच्यव प्रतीिसुवर आनि 

योग्यतेिसुवर करिे ह े नततकेच आर्श्यक आह े

असे आम्ही मवितो. यव सर्वा अांती सवनहत्यवतूि 

नर्चवरवांिी भरलेल्यव टपोऱ्यव दवण्यवांची मिवच्यव 

गोदवमवत सवठर्ि करिे हव र्वचकवच्यव 

र्वचिवतील िेर्टचव टप्पव समजतव येईल.  

आमचव नर्िोद हव इतरवांस हसर्ण्यवबरोबरच 

्र्तःर्र हसवर्यवस निकर्तो. त्यवस कुिी मग 

नर्िोदी म्हिव, इिोदी म्हिव र्व हव्यव्पद म्हिव! 

तमवम लेखिकमी र् लेखिीजीर्ी र्गवास आमचे 

हचे सवांगिे आह.े लेखिी परजर्ीत नलनहत रहव. 

परजीर्ी होण्यवची इथे गरज िवही. लेखिी 

परजर्ण्यवची आह.े मग दनुियेची नचांतव नकां र्व 

दनुियेच्यव मतवची नचांतव करू िकव. टीकवकवर यव 

जमवतीस तर मळुीच घवबरू िकव. त्यवांस चवर बकेु 

अनधक कळत असेलही परांत ु त्यवमळेु िवउमेद 

होऊ िकव. आपि िवकवसमोर र्वट नदसेल असे 

सरळसोट चवलत रवहवर्े. लेखिी सरळ पकडूि 

नलनहत रहवरे्. आनि र्वचकवांिी ते र्वचत रहवरे्. 



र्वचि मिि नचांति यवांतिू मिोभनूमकव घडत 

जवते. ती कुां भवरविे मडक्यवस आकवर द्यवर्व तिी 

घडर्त रहवर्ी. नदसवमवजी चवर दोि िब्द 

कवगदवर्र उतरर्त जवरे्. र्वचक िवमक दनुमाळ 

जवत भेटो र्व ि भेटो.. नलनहिवऱ्यविे नलनहत जवर्े.. 

आनि र्वचकवांिी.. र्वचतव र्वचतव एक नदर्स 

नलनहिवऱ्यवची लेखिी घ्यवर्ी.  

असो. 

तर श्रोतेहो!  

आमच्यव र्रील नर्र्ेचिवर्रूि आम्ही नक्लष्ट, 

अथापिूा परांत ुसमजण्यवस कठीि असे बोल ूनलहू 

िकतो. एक िरम मऊ नर्चवर आम्ही कठीि 

टरफलवांच्यव आर्रिवत बवांधिू मवांडू िकतो ह ेपरेुसे 

नसद्ध झवले असवर्े. ती टरफले मोडिे ह े कवम 

ज्यविे त्यविे करवर्े!  

आतव तरीही र्रील नर्र्ेचिवचव अथा कवही 

िब्दवांत मवांडवयचव झवल्यवस ..  

मिवतील नर्चवर कवगदवर्र उतरर्िे ह े

लेखकवचे कवम, बरे र्वईट कवय ते ठरर्िे ह े

र्वचकवांचे, नि टीकव करिे ह े टीकवकवरवांचे. 

र्वचकवांिी एकव डोळ्यविे र्वचिू दसुऱ्यविे सोडूि 

ि दतेव थोडव नर्चवर आत्मसवत करवर्व..  

हचे आमचे म्हििे आह!े  



हुश्ि!  

कठीि नक्लष्ट आनि गांभीर कवही नलनहण्यवहूि 

गड्यव आपलव नर्िोद बरव एर्ढे आम्ही यवतिू 

निकलो. तरीही नर्चवर मोती ह े गांभीर भवषेतच 

उधळवरे् लवगतवत ह ेआम्हवस ठवऊक असल्यविे 

आम्ही इकडे उपन्थत जिसमदुवयवस त्यव नर्चवर 

मौनक्तकवांचव चवरव खवऊ घवलिू.. आतव ह े प्रथम 

पषु्ट्प गुांफूि झवल्यवर्र .. पिुि रे्ि असवर्व बवर्ळव 

हव अर्तवर धवरि करण्यवस सज्ज आहोत..  



   

  

 

४. 

आम्ही लनटके िव बोल!ू 

 

नो कमेंट्स! 

 

१. गगिरवर्वांची प्रचवर सभव 

 

 

 



गगिरावांची प्रचार सभा 

 

 

(यिस्वी परुूषामागे स्त्रीचा हात असतो 

म्हणतात. तर यिस्वी साशहशत्यकामागे 

कुण्या नेत्याच्या हाताची गरज असते 

म्हणतात. आता साशहशत्यक यिस्वी झाला 

की हात पाठीिी पर्तो की हात पर्ला की 

साशहशत्यक यि लाभ ू लागते.. हा भाग 

वेगळा. तर ते काही असो. एका हाताने 

घेताना दसुऱ्या हाताने द्यावे लागतेच. 

माझ्या मागे उभे असणारे काल्पशनक 

आमदार गगनराव शन त्याांच्या मतदारसांघात 

साहशजकच प्रचार करणारा मी.. भाषण 

तयार आह.े एका गगनरावाांचा हात पाठीवर 

पर्णे बाकी आह ेइतकेच!)   



 

रवमरवम मांडळी.  

 

खडकपरुीच्यव मतदवर बांध ूआनि भनगिींिो.. 

रवमरवम! िवमदवर गगिरवर् अनतकोरे पवटील, 

म्हिजे आपले सर्वांचे अनत लवडके कवयासम्रवट, 

हृदयसम्रवट आनि खडकपरूसम्रवट आनि 

खडकपरुीच्यव भतू र्तामवि नि भनर्ष्ट्यविी आपले 

आयषु्ट्य ज्यवांिी अखांडपिे जोडूि घेतले आह ेअसे 

नर्द्यमवि आमदवर गगिरवर्, त्यवांच्यव सभेची 

सरुूर्वत मवझ्यवसवरख्यव अरवजकीय व्यक्तीिे 

करवर्ी .. थोडे नर्नचत् र्वटेलही. पि गगिरवर् अि 

मी यवांचे ह ेिवतेच असे घट्ट आह.े कवॅॅलेजवपवसिू 

आम्ही दो्त. सदी त्यवांिव व्हवर्ी तर निांक मलव 

यवर्ी.. अभ्यवस त्यवांिी करवर्व.. गिु मलव 

नमळवरे्त.. त्यवांचे आयषु्ट्य जगवरे् त्यवांिी नि त्यवांचे 

आत्मचररत् मी नलहवर्े .. पु् तके मी नलहवर्ीत.. 

त्यवांिी त्यवांस रे्गरे्गळ्यव सवनहनत्यक मांडळवांची 

बनिसे नमळर्िू द्यवर्ीत.. अगदी ्र्वथा कवहीही 

िसतविव. अिी गहरी दो्ती आमची. पढेु 

गगिरवर्वांच्यव करीयरचव पतांग गगिवत उांच 

उडवलव. मी मवांजवची नफरकी हवती धरूि 

जनमिीर्रूि िवांतपिे पवहवत होतो. गगिरवर्वांचे 



कत ात्र् गगिवस नभडले. गगिरवर् ह ेिवर् सवथाकी 

लवर्त जिसेरे्च्यव व्रतविे झपवटूि गगिरवर् 

रवजकवरिवत सत्तेच्यव निड्यव चढत कत ात्र्विे 

आकविवपयांत पोहोचले.  

पि आज खरेतर आपल्यव सर्वांसमोर 

त्यवांच्यवसवठी मते मवगवयलव मी हवत जोडूि उभव 

िवही. गगिरवर् म्हितील.. मी उभव आह!े नि मी 

म्हिेि, मी हवत जोडूि उभव आह!े पि ह ेसवरे मत 

नमळवरे् म्हििू िवही. यव खडकपरुवतील एकही 

खडक असव िसेल ज्यवस उद्धरण्यवचे महत्कवया 

गगिरवर्ांकडूि झवले िसेल. त्यवमळेु त्यवांच्यवसवठी 

मत मी कवय मवगिवर? खडकपरुवतील जितव सजु्ञ 

आहचे. त्यवमळेु गगिरवर् गगिभरवरी त्यव जोरवर्र 

मवरू िकतवत. त्यवसवठी मी मते मवगवर्ीत असे 

िवही. अथवात दहव र्षवांपरू्ी गगिरवर् नतकडे 

नहररे्गवर्वतूि निर्डिकू हरले.. तेव्हव त्यवांचव त्यव 

गवर्वर्र झवलेलव कोप नि खप्पव मजी जितेिे 

अिभुर्ली आहचे. तेथील जितेचे पवण्यवर्वचिू 

झवलेले हवल अि लपांडवर् खेळिवऱ्यव नर्जेमळेु 

झवलेली हवलत.. नहररे्गवर् अजिू नर्सरले 

िसिवर. मलव खवत्ी आह े खडकपरूर्वनसयवांिव 

असव अिभुर् घेण्यवची इच्छव िसेलच. असो. 

एकूि तिी जितव सजुवि असते नि आपल्यव 



भल्यवबऱु्यवची जवि नतलव असतेच असते असव 

मवझव अिभुर् आह.े गगिरवर्वांसवरखव उमदव 

उमेदर्वर िवकवरूि आपल्यव गवर्वचे अकल्यवि 

करिे तीस परर्डिवरे िवही ह े ती जविते. त्यवांचे 

नर्रोधी हिमांतरवर् पवटील नि त्यवांचे  बवहुबली 

कवयाकते कम गुांडवांस आर्रण्यवस इथे गगिरवर्च 

हर्ेत.. लोहव लोहकेो कवटतव ह ैम्हितवत तो न्सयवय 

इथे लवग ूहोतोच. असो. मवझ्यवच एकव कनर्तेत मी 

म्हटले आह े 

'छुरी है, छुरा है, धोिा सब जगह बाकी होता है  

यारों! समझिेवाले को इशारा काफी होता है!'  

असो.  

गगिरवर्वांची नि मवझी मैत्ी जिुी असली तरी 

आतव ्िेहसांबांध त्यवहूिही खोल आहते. 

रवजकवरि ह ेसर्ा जग व्यवपिू दिवांगळेु र्र रवहवत 

असतविव सवनहत्य नर्श्ववतील अिभुर्वांत 

गगिरवर्वांसवरखव मवतब्बर रवजकवरिी आपल्यव 

बवजिेू उभव असण्यवसवरखी नसक्यरुरटी दसुरी 

िसवर्ी. त्यवच जोरवर्र मवझी आजर्र इथर्र 

र्वटचवल झवली आह.े निििमांडळवत आजर्र 

अनिनित सभवसदवांची र्नहर्वट असतविव त्यवस 

अपर्वद करत त्यवांिी एकव मांडळवर्रूि सेर्व 

करण्यवची सांधी मलव नदली. नर्द्यवपीठवतील मरवठी 



नर्षयवसवठी मवझव नर्िोदी कनर्तवसांग्रह 'गदुगलु्यव' 

अभ्यवसक्रमवत लवगवर्व यवसवठी त्यवांिी केलेले 

पररश्रम मी तरी नर्सरूि कसे चवलेल? 

खडकपरुवतील गेल्यव सवनहत्य आक्रोि 

सांमेलिवच्यव अध्यिपदवची मवझ्यव गळ्यवत 

पडली तेव्हव त्यवांिी त्यवसवठी आटर्लेले रक्त कसे 

नर्सरिवर? सवनहत्य आनि सां्क ती यवांचव नर्सर ि 

पडू दिेवरे ससुां्क त रवजकवरिी अ्तांगत होत 

असतविव गगिरवर्वांसवरखव नर्द्यवनर्भनूषत 

आमदवर होतविव पवहिे ह ेअत्यांत समवधविकवरक 

आह.े गगिरवर् म्हितवत, पवच र्षवांची त्यवांची 

नडग्री. परत परीिेस बसवरे् लवगेल. निर्डिकुीस 

ते परीिव समजतवत! पि त्यवांची प्रनतमव यव नर्द्यव 

नर्भनूषतपिविी निगडीत आह.े इकडील 

र्तामविपत्वतिू त्यवांच्यव सदरवांचे नियनमत लेखि 

करतविव, त्यवांच्यव नर्नर्ध नर्षयवर्रील 

अभ्यवसपिूा पु् तकवांचे लेखि करतविव, त्यवांचे 

िकुतेच प्रकवनित आत्मचररत् नलनहतविव 

त्यवांच्यवबरोबर मी सदरै् होतो. त्यवरे्ळी त्यवांच्यव 

अभ्यवस ूर् त्तीर्र मी भवळलो म्हिवर्यवस हरकत 

िवही. मी नलनहलेली ओळ ि ओळ ते आपल्यव 

्र्ीय सहवयकवकडूि तपवसिू घेतवत. गगिरवर्वांिव 

अिी परफेक्ििची आस पनहल्यवपवसिूच आह.े 



त्यवमळेु आपल्यव मतदवरसांघवत सगळे कवही 

िीटिेटकेच व्हवरे् यवर्र त्यवांचव कटवि असतो. 

उदवहरिच द्यवयचे तर मवगील निर्डिकुीत 

इकडील निर्डिकू अनधकवऱ्यवांची जवतीिे सोय 

त्यवांिी केली होती. दसुरीकडे निर्डिकू 

अनधकवऱ्यवांसवरखे मोठे अनधकवरी पडक्यव गे्ट 

हवऊसेस मध्ये रवहवत असतविव, अनतथी दरे्ो भर् 

सां्क ती जोपवसत त्यवांिी सगळ्यवांची सोय जवतीिे 

केलेली, पवहुण्यवांिव इथे कोितवही त्वस होिवर 

िवही यवची कवळजी घेतली. सवांगण्यवचव मदु्दव 

इतकवच, त्यवांिव सगळ्यव गोष्टींत सवरे कवही 

व्यर्न्थत करण्यवची सर्य आह.े त्यवमळेु यव 

मतदवरसांघवतील छोट्यवत छोट्यव कवमवांर्रही 

त्यवांच्यव िवर्वचे फलक व्यर्न्थत झळकतविव 

नदसत असतील तर िर्ल िवही! जवगोजवगी यव 

खडकपरुवतील नर्कवस कवमे नि त्यवर्रील त्यवांच्यव 

िवर्वचे बोड्ास पवहतविव त्यवमळेु त्यवांचे कत ात्र् 

पवहूि अनभमवि र्वटतो. खडकपरुवतीतल एकवच 

िवल्यवर्र एकव र्षवात तीिरे्ळव त्यवांिी ् लॅब टवकूि 

घेतलेलव मी ्र्तः पवनहलव आह े नि 

पयवार्रिवबद्दल जवगरूक असिवऱ्यव नि त्यवसवठी 

तळमळ असिवऱ्यव गगिरवर्वांिी एकवच नठकविी 

गेली पवच र्षे िर्ीि रोपटे लवर्िू पयवार्रि नदि 



सवजरव केलेलव ही पवनहलव आह.े दरर्षी 

पवर्सवळ्यवत र्ते र्वहूि गेल्यवर्र गगिरवर् 

आपल्यव निधीतूि र्ते परत बिर्िू घेतवत. गवर्वत 

परून्थती उद्भर्ते तेव्हव गवर्वच्यव सोयीसवठी 

त्यवांिी खवस बोटी बिर्िू घेतल्यव आहते. 

गगिरवर्वांच्यव कत ात्र्वचव रे्ल ू असव गगिवर्री 

जवतविव पवहूि ऊर भरूि आल्यवर्वचिू रवहवत 

िवही.   

 

थोडक्यवत खडकपरूर्वनसयवांिव गगिरवर् 

अनतकोरे पवटीलवांिवच मतदवि करण्यवचे आर्वहि 

करण्यवची फवरिी गरज िवही. तरीही ते मी करेिच. 

व्यनक्तिः त्यवांच्यव आमदवरपदविे मवझ्यव सवनहत्य 

कवरकीदीचव फवयदव आह ेम्हििू िव्ह,े पढुील र्षी 

इकडे होिवऱ्यव सवनहत्य सांमेलिवसवठी मी 

उमेदर्वरी दिेवर म्हििू िव्ह े .. मवझे नििि 

सनमतीच्यव अध्यिपदवचे सवरे त्यवांच्यवर्र 

अर्लांबिू आह े म्हििू िव्ह े .. तर खडकपरूच्यव 

सर्वांगीि नर्कवसवसवठी. गगिरवर्वांची हवर 

झवल्यवस होऊ िकिवऱ्यव अिथवास टवळण्यवसवठी 

गगिरवर्वांिीच निर्डूि येिे गरजेचे आह े ह े मी 

सवांगवरे् असे िवही. खडकपरूर्वसी सजु्ञ आहतेच. 

ते अन्सय कोिवस निर्डूि दिेवर िवहीत ह े पक्के. 



तवई मवई अक्कव नर्चवर करव पक्कव आनि 

गगिरवर्वांच्यव रबरी निक्कव यव नििविीर्रच मवरव 

निक्कव.. यव सवरखी सरकवर कवव्य रचिव 

मवझ्यवसवरख्यव सवनहनत्यकवकडूि अपेनित िवही 

तेव्हव गगिरवर्वांबद्दक चवर ओळी म्हििू मी मवझे 

ह ेभवषि सांपर्तो..  

आकविी तो एकच सयूा अि चांद्रही एकच 

खडकपरुीही सम्रवट एक अि रवजव एकच.. 

कवयाकुिल अि हृदयसम्रवट लवडके  

आमदवर अनतकोरे पवटील गगिरवर् िेकच  

गगिरवर् िेकच.. गगिरवर् िेकच..  

पनु्सहव भेटूयव गगिरवर्वांच्यव नर्जयोत्सर्वच्यव 

सभेत..  

.. तोर्र िम्कवर.  

 

  



  

 

५. 

 

सांमेलने हा साशहत्य शवश्वाचा अशवभाज्य 

भाग आह.े शन त्याचे अध्यक्षपद हा 

सांमेलनाचा अशवभाज्य भाग. मी प्रशथतयि 

झालो की ह ेसारे ओघाने येईलच. फि या 

लेखकूचा  प्रशथतयि लेखकराव होणे 

बाकी आह!े मग साशहत्य सांमेलनाध्यक्षाची 

खचुी माझी. आशण बाकीच्या .. 

शतथपयंतच्या स्टेशपांग स्टोन्स!  

 

१. अ.भव. नर्श्व नर्द्रोह सांमेलि 

२. ग्रवमीि सवनहत्य सांमेलि  

३. फुटीर सांमेलि 

४. सवनहत्य सांमेलिध्यि पदवर्रूि!  

 



अनिल भारतीय नवश्व नवद्रोह संमेलि  

 

(आजची समाजव्यवस्था आशण मी प्रस्थाशपत 

लेखकराव होईपयंत शकती बदलली असेल? 

कदाशचत शवद्रोह िब्दाची व्याख्याच शवद्रोहािीच 

शवद्रोह करत अगदी उलट झाली असेल? मग 

त्यात एक िब्दखेळारू् शवनोदी लेखकास स्थान 

शमळणे दरुापास्त नसेल. आज शवद्रोह कदाशचत 

िासन व्यवस्थेशवरूद्ध होत असेल .. तेव्हा हचे 

िासन त्या शवद्रोहास मॅनेज करण्यात तरबेज होऊन 

त्याच्याच छत्रछायेत अिी सांमेलने घर्वण्यास 

उत्तेजन दते असेल.. क्षोभाचा शनचरा कसाही का 

होईना करवनू घेणे.. अिा शठकाणी मग माझ्या 

सारख्या लेखकाची गरज भासेलच. अशखल 

भारतीय शवश्व शवद्रोह सांमेलनाचा मी अध्यक्ष तर 

नाही, पण प्रशथतयि म्हणनू स्वागताध्यक्ष होईन. 

त्यावेळच्या माझ्या कायडबाहुल्याचा शवचार करता 

तेव्हाचे भाषण आजच तयार करून ठेवलेले बरे!) 

  



 

िम्कवर. 

 

आज यव नर्द्रोही सांमेलिवच्यव ्र्वगतवध्यि 

पदवर्रूि सर्वांचे ्र्वगत करतविव मलव खवस 

आिांद होत आह.े खरेतर सांमेलि नर्द्रोही 

असतविव नतथे आिांदवची एखवदी बवब कोिी 

बोलिू दवखर्िे हवच मोठव नर्द्रोह मविवर्व कव? 

आनि मवझ्यवसवरख्यव नर्िोदी लेखकवस 

नर्द्रोहवसवठी ्र्वगतवस बोलर्वर्े हव नर्िोद 

मविवर्व की नर्द्रोह हव प्रश्न मी आपल्यव जविकवर 

आनि नर्चिि अिव श्रोत र् ांदवर्र सोडूि आपल्यव 

सर्ा उपन्थत आनि अिपुन्थत जिवांचे ्र्वगत 

करतो. 

तमु्ही म्हिवल, उपन्थत िसलेल्यवांचे ्र्वगत 

कसे कवय करतव येईल? पि उपन्थतवांचे ्र्वगत 

हव निर्तव असतविव तो मोडिे ह ेनर्द्रोहवचे पनहले 

लिि आह े ह े समजिू अिपुन्थतवांचे ्र्वगत 

करिे उनचत होईल असे मवझे नर्द्रोही मत आह.े  

आज येथे सवरव समदुवय हव गांभीर नर्चवर 

करिवरव गांभीर समदुवय आह.े येथे येण्यवसवठी 

गवांभीया ही परू्ा अट आह े यवची मलव कल्पिव 

आह.े तरीही एकव नर्दषूकवस येथे बोलवर्ण्यवत 



येिे हव खवस कवव्यगत न्सयवय आह.े ह ेकवव्यगत 

न्सयवयवतील कवव्य म्हिजे व्यांग्य कनर्तव असवर्ी 

असव मवझव अांदवज आह.े व्यांग्यवतिू नर्द्रोह 

सवधलव जवऊ िकतो असव सांदिे बहुधव यव 

सांमेलिवच्यव व्यर््थवपि सनमतीस द्यवयचव असेल 

कव? कदवनचत असेल अथर्व िसेलही. 

नर्द्रोही कनर्तव आनि नर्द्रोही कथव यवांिी 

समवजविी नर्द्रोह करवर्व की सवनहत्यविीच 

नर्द्रोह  करवर्व? की रूढी आनि परांपरवांिी 

करवर्व? यवची उत्तरे यव सांमेलिवत नमळवर्ीतच.  

आनि नर्द्रोह म्हिजे िक्की कवय आनि 

कोिविी आनि किविी द्रोह केल्यवस नर्द्रोह 

मविलव जवर्व नकां र्व किविी द्रोह ि करिे ह े

नर्द्रोहवस अपेनित आह े यवचव उहवपोह होिे 

अपेनित असले तरी ह े नर्द्रोही सांमेलि 

असल्यवकवरिविे ह े सर्ा टवळूि अन्सय कवही 

बवबतीत येथे नर्चवर नर्निमय झवलव तरी आिया 

र्वटवर्यवस िको. प्रनसद्ध नर्द्रोही कर्ी जिवभवऊ 

झोंबरे म्हितवत, सत्यवसत्यवस मि केले ग्र्वही 

मवनियले िवही जिमतव यव सवरखव दसुरव नर्द्रोह 

िवही. जिमत ि मवितव आपले एक मत पढेु रेटिे 

म्हिजे नर्द्रोह? नकां र्व जिमतवचव रेटव तयवर करिे 

म्हिजे नर्द्रोह? प्र्थवनपतवांनर्रूद्ध बांड करिे 



म्हिजे नर्द्रोह की द्रोहव नर्रूद्ध बांड म्हिजे 

नर्द्रोह? बांडखोरी म्हिजे नर्द्रोह असेल तर 

रे्गरे्गळ्यव निर्डिकुवांत पिवनर्रोधवत जवऊि 

उभे रवहिवरे बांडखोर म्हिजे नर्द्रोही मविवर्ेत कव? 

आनि मग अिवांिव यव नर्द्रोही सांमेलिवस 

सन्समविपरू्ाक पवचवरि करवरे् कव? नकां र्व ह्यव 

नर्द्रोह सांमेलिवचव घवट घवतलव जवत असतविव 

ज्यव कोिी .. िवर्े घेण्यवची गरज िवही .. त्यवस 

नर्रोध केलव .. नकां र्व सवध्यव भवषेत, ज्यव कोिी 

त्यवत मोडतव घवलण्यवचव प्रयत्ि केलव ते 

नर्द्रोहनर्रोधी नर्द्रोही मविवर्ेत कव?  

तर नमत्हो, प्रश्न अिेक आहते. ते पडत आहते. 

आनि प्रश्न पडिे, पडत रवहिे ह ेनर्द्रोहवचे प्रथम 

लिि आह.े थोडक्यवत कवय तर नर्िोदी 

लेखकवस कुठलेतरी प्रश्न पडत असतील तरी तो 

अिव प्रश्नवांमळेु नर्द्रोही समजलव जवर्व कव?  

हव घ्यव अजिू एक प्रश्न!   

आजपवसिू दोि नदर्स इथे नर्द्रोहवचव उत्सर् 

होईल. उत्सर् सवजरे करिे ही प्र्थवनपत पद्धती 

असेल तर तसे सवांगिे कदवनचत यव मांचवर्रूि 

प्रि्त नदसिवर िवही. तेव्हव येथे नर्द्रोही मांडळी 

आपवपल्यव तलर्वरी परजतील, िब्दवांची असे्त्र 

आनि िब्दवांची िसे्त्र िमीच्यव झवडवर्रूि त्यवांिी 



कधीच उतरर्ली आहते, त्यवांचव र्वपर करूि 

प्र्थवनपतवनर्रूद्ध बांडखोरी करण्यवस चवलिव 

दतेील.. यव सर्ा व्यर््थव बदलण्यवच्यव अथक 

प्रयत्िवांती तो समतेचव नदर्स उजवडेल तो सवजरव 

करतील तेव्हव तरी त्यवस उत्सर् म्हितव यवर्े.  

तर उपन्थत अि अिपुन्थत नमत् मांडळी अि 

बांध ुभनगिींिो िमिवस इतके पळीभर तेल घवलिू 

यव अनखल भवरतीय नर्श्व नर्द्रोह सांमेलिवत 

आपले सर्वांचे ्र्वगत आह.े यवपरू्ीची सांमेलिे 

कोण्यव मोडक्यव तोडक्यव जवगी होत असत. 

दरूदरूचे जि येऊि आपले नर्चवर मवांडत असत. 

त्यव नतथे गवांभीयवाचे रवज्य असे. आज पररन्थती 

बदलली आह.े आधीच्यव नर्द्रोहवच्यव 

कल्पिेिीच नर्द्रोह करत ह ेसांमेलि यव आनलिवि 

नठकविी भरर्ले जवत आह,े त्यवस िवसि 

दरबवरवतिू जितेस उत्तरदवयी अिव मांत्ी 

महोदयवांचव हवतभवर लवगत आह,े नर्द्रोही जि ह े

ही आमचेच म्हित त्यवांिी आनलांगिवसवठी हवत 

त्यवतील धिवदिेवसह पढेु केलव आह ेही नर्द्रोह 

सांमेलिवच्यव दृष्टीिे मोठी लििीय बवब आह.े 

त्यवतिूच मवझ्यवसवरख्यव नर्िोदी लेखकवस यवत 

सहभवगी होतव येत आह,े यवहूि आिांदवची गोष्ट 

दसुरी कोिती असेल?  



 

इथे यव मांचवर्रूि मी सर्वांचे ् र्वगत परत एकदव 

करूि पढुील सांमेलिवस िभेुच्छव चवर ओळींतूि 

व्यक्त करतो.. 

फोडूि कवढू प्र्थवनपतवची पवठ 

आमच्यविी आह ेसमजवर्ी गवठ  

 

धि धवन्सय सत्तव आनि िको मोह 

आम्हव घरी सत्य एकच तो नर्द्रोह..  

 

तत्र् व्यर्हवर यवांची घवलवर्ी सवांगड 

सटेुल कदव मग नर्द्रोहवचे त्वांगडां 

 

सरते िेर्टी मांचवर्र उपन्थत प्रनतनष्ठत 

मांत्ीगि, आमदवर, िगरसेर्क आनि इतरेजिवांचे 

आभवर मविूि ह ेनर्द्रोह सांमेलि सरुू झवल्यवचे मी 

जवहीर करतो..   



 

 

ग्रामीण सानहत्य संमेलि 

(मायबाप सरकारचे अनांत उपकार आहते. 

रस्ता शतथे खर््र्ा आशण गाव शतथे एस टी 

उपिमाअांतगडत दरूदरूच्या खेरे्गावात ही 

लाल गार्ी पोहोचते. त्यामळु े तिी 

जाण्यायेण्याची सोय होते. म्हणनू मग 

आमच्यासारखे िहरी लेखक कुठूनही 

आमांत्रण आले की गावोगावी जाऊ 

िकतात. त्या पणु्याईच्या जोरावर ग्रामीण 

साशहत्य सांमेलनात वणी लागली की ह े

भाषण करण्याची तथाशप ठेवायलाच हवी. 

ग्रामीण म्हटले की थोर्ा ठसका हवा.. 

गावरान ठसका हवा की आपला िहरी 

बाणाच बरा? काही असो, जोवर त्या मखु्य 

सांमेलनाच्या खचुीला गवसणी घातली जात 

नाही तोवर असे छोटे छोटे प्रसांग साजरे 

करून घ्यायलाच हवेत..) 

  



 

रवमरवम मांडळी. 

 

त्यवचां कवय आह,े कवलधरिां यव परसांगवची 

र्वट आम्ही पवहूि रवह्यलो होतो. म्हांजे कदी यव 

सांमेलिवत आम्ही येतो आि कदी श्रोतेर्गवालव 

आमच्यव अमोघ र्विीिां मांत्मगु्ध करूि सोडतो..  

यव टर्वळर्वडीच्यव रिरिीत उन्सहवत यव 

सवनहत्य सांमेलिवचे लोकविले लई कर्नतक. 

आपली कवमां धवमां टवकूि समद ेजि इकडे आसे 

जमलेले पवहूि आम्ही असे भवरवर्िू गेलो आहोत 

की त्यव खडबडीत र्त्यवर्रल्यव लवल गवडीच्यव 

खडखड प्रर्वसवचव िीि कुठच्यव कुठां िवहीसव 

झवलव. कवल रवतच्यवलव आम्ही ह्यव गवर्च्यव 

भमूीर्र पवऊल टवकले. टर्वळर्वडी तव्हव आपले 

िवर् तर सवथा करिवर न्सहवई िव अिी भीती व्हती. 

पि न्सहवई. आमचव लौनकक नर्िोदी लेखक म्हििू, 

पि आमचव नर्िोद आर्डूि घ्यवयलवबी एक 

टर्वळ न्सहवई आढळलव. न्सहवई म्हिवयलव आम्ही 

त्यव लवल गवडीतिू उतरलो, आमच्यव पवांढऱ्यव 

िभु्र कपड्यवर्र लवल मवतीचव थर घ्यिू.. तव्हव 

य्टीसमोर चवर ल्हवि पोरां आली व्हती. कुटां 

जविवर सवहे्यब म्हित. पि ती ल्हवि पोरां. त्यविव 



टर्वळ कसां म्हिवर्ां? पि आम्ही सवनहत्य सांमेलि 

बोल्लो तर पोरां टर्वळपिे हवसली. बहुतेक हव कवय 

कवमवचव न्सहवई म्हििू बवजसू झवली. 

येतविव मिवत धवकधकू व्हतीच. आम्हवलव 

र्वटले, यव सांमेलिवलव कुिी येतां की न्सहवई? पि हव 

उपन्थत जिसमदुवय पवहूि भरूि आलां. सवरी गदी 

सवनहत्यददी ांची आह.े जिवांचव प्रर्वह आमच्यव 

भवषिवस आि सवनहत्य चचेस लोटलव ह े पवहूि 

आमचे मि भरूि आल्यवनबगर कसे रवनहल? 

 

तर रनसक श्रोतेहो, आज यव टर्वळर्वडीतील 

ग्रवमीि सवनहत्य सांमेलिवत एक पवहुिव म्हििू 

येतविव आम्हवस खपू आिांद होत आह.े कवल 

रवतीलव सवनमष भोजिवचव आ्र्वद घेतविव र्वटलां 

ते ह्येच की ग्रवमीि सवनहत्यवची ऊमी िहरी 

सां्क तीहूि नकतीतरी रे्गळी. गॅसच्यव चलुीर्रची 

चर् लवकूड नि कोळिवच्यव चलुीर्रल्यव रटरट 

निजलेल्यव मटिवस कुटिां येिवर? तसे ग्रवमीि 

सवनहत्य नि नलखवि आपली रे्गळी चर् घ्यिू 

जन्समवलव येतां. िहरवतील कर्ीलव निसगा पहवयलव 

दरू जवर्ां लवगतां. आकविवकडे पवहूि सयूा चांद्र 

तवऱ्यवर्र कनर्तव करिवरव कर्ी िहरवत आकवि 

नदसिेच दरुवपव्त असतविव ते उगर्ती अि 



मवर्ळतीचे रांग कसे कवय रांगर्िवर? कवळ्यव 

आईर्र नि िेतीर्र निनमट कवाँक्रीटचे र्ते पवहूि 

कसले कवय नलनहिवर? म्हांजे इतकां च, ग्रवमीि 

सवनहत्य उपजण्यवसवठी मविसू तेथील जनमिीतिू 

आलव असवयव पवह्यजे. अथवात कुिी म्हिेल 

लेखकविे आपल्यव कल्पिव िनक्तस तवििू 

नलहवर्े. पि ि घेतलेल्यव आन्सभर्वबद्दल लेखक 

प्रवमवनिकपिे नलनहल की कवय?  

ग्रवमीि सवनहत्यवतिू ग्रवम्य जीर्िवचे रांग 

नदसवयव पवह्यजेत. ग्रवमीि मविसवचव सरळपिव नि 

पवव्हण्यवरवर्ण्यवचां ्र्वगत करण्यवची 

आनतर्थयिीलतव नि त्यवच बरोबर त्यव मविसवची 

अांगभतू हुिवरी आि बेरकीपिव अि इरसवलपिव.. 

सवऱ्यवांचे प्रनतनबांब सवनहत्यवत पडवयव लेखक त्यव 

मवतीतिूच र्र आलव पवह्यजे. तसव िहरी लेखक 

नलनहतो बी, तसव प्रयत्ि करतो बी, पि त्यवत 

अ्सलपिव हर्व, म्हांजे गवर्रवि तुपवर्विी त्यवचव 

घमघमवट हर्व. त्यवमळेु आम्हवलव ग्रवमीि 

सवनहत्यवचां कर्नतक र्वटतां. ग्रवमीि सखुदःुखे 

गवर्रवि लेखकच जव्त समपाक नलहू िकतो. 

अथवात आम्ही बी ग्रवमीि नलखविवचव प्रयत्ि 

केलवय. आमची गवर्च्यव रवजकवरिवर्रची इिोदी 

प्रेमकथव 'तीि पवयवांची.. खचुी प्रेमवची' प्रनसद्ध 



आह े.. ह्यवच मांडपवबवहरे त्यवच्यव प्रती नर्क्रीसवठी 

आहते.. मदु्दवम सर्लतीच्यव दरवत.. जरूर र्वचिू 

बघव. तरीबी अ्सल गवर्रवि ते गवर्रविच.  

ग्रवमीि सांमेलिवच्यव निनमत्तविे ग्रवमीि 

सवनहत्यवची दखल घेतली जवर्ी अि मखु्य 

सवनहत्य प्रर्वहविे ग्रवमीि कथव कनर्तव अि सवरां 

कवही नलखवि यवस सवमवर्िू घ्यवर्ां असां आम्हवस 

मिवपव्िां र्वटतां. त्यवचां कवय आह ेकी मविसवलव 

जे न्सहवई त्यवचां आकषाि र्वटतां. िहरी मविसू 

गवर्चां रम्य नचत् मिविी रेखिू गवर्वत येतो नि 

येथील सांथ आयषु्ट्य पवहूि कटवळूि जवतो.. ग्रवमीि 

मविसवलव िहरवचां आकषाि फवर. पि इथली 

धवर्वधवर्ी त्यवलव किी पटवर्ी? असां असलां तरी 

मविसू ल्ह्यवयचव कवय थवांबत न्सहवई. पि म्हििू 

िहरी लेखकवच्यव सवनहत्यवत ग्रवमीि जीर्िवचे 

प्रनतनबांब पडतच न्सहवई असे न्सहवई. तरीबी  

ह्यव ग्रवमीि सवनहत्यवची चर् कवही र्ेगळीच 

अि त्यवत गवर्च्यव हर्ेसवरखव तवजेपिव आह.े  

आपल्यव यव सांमेलिवच्यव निनमत्तविे नकत्येक 

गवर्ठी लेखकवांची.. गवर्ठी म्हांजे गवर्वतील यव 

अथवािे .. भेटगवठ झवली. दरूदरूचे रनसक जवतीिे 

हजर आहते. ह्यव सांमेलिवचव घवट घवलिवरे 

आयोजक, सांयोजक नियोजक त्यवबवबतीत 



कर्नतकवस पवत् आहतेच पि सकवळधरिां जे 

लोक येतील त्यवांिव रवत्ी लवर्िीचव कवरेक्रम फुकट 

अिी योजिव रवबर्िवऱ्यव आयोजि सनमतीचे 

कर्नतक करवर्े नततके थोडेच..  

 

आतव ज्यवदव रे्ळ ि घेतव पढुील सतेू् आम्ही 

पढुील कवयाक्रमवच्यव निरे्दकवांस दतेो. परत एकदव 

यव टर्वळर्वडीतील सांमेलिवस नदलेल्यव 

आमांत्िवबद्दल.. कवलच्यव आमच्यवसवठी खवस 

नजर्विीिी गेलेल्यव बोकडवस ्मरूि.. अत्यांत 

आभवर.. 

  



फुटीर सानहत्य संमेलि 

 

(कुठलीही सभा म्हटली की शतचे मखु्य विेपद 

असते. सांमेलन म्हटले की अध्यक्षपद असते. 

आता सांमेलन म्हटले की त्यात मतभेद होतात. 

लोकिाही म्हटले की मतभेद हवेतच. नाहीतर 

शतला कसली झळाळी येणार? व्यिी शततक्या 

प्रकृती, व्यिी शततक्या प्रवतृ्ती शन व्यिी शततकी 

मते. त्यातही साशहत्य शनशमडतीसारखे सजडनिील 

कायड करणाऱ्याांचे सांमेलन म्हटले की त्यात 

साशहशत्यकाांची मतमताांतरे ठरलेलीच. त्याांच्यात 

होतात ते मतभेद.. बाकी सामान्याांत होतात ते हवेे 

दावे .. साधा कुठले समारांभ असेल तर होतात ते 

रूसवे फुगवे. थोर्क्यात काय ही अिी एक 

हायराकी अशलशखत का होईना आह.े  

 

एकदा मखु्य सांमेलनाध्यक्षाची शनवर् झाली.. 

म्हणजे माझे नाव त्यात नाही इतके शनशित झाले.. 

की मी तसा मोकळाच असणार. मग फुटीराांनी 

सांमेलन .. समाांतर सांमेलन भरवायचे ठरवले की 

माझ्याहून पात्र दसुरा कोण साशहशत्यक त्याांना 

शमळणार? तेव्हा या समाांतर साशहत्य सांमेलनासाठी 



जय्यत तयारी करून ठेवावी ह े बरे. अध्यक्षपद 

नाही तर शकमान स्वागताध्यक्ष तरी. कारण तसे 

फुटीर समेंलन असले तरी शतथेही अध्यक्षपदासाठी 

कााँशपशटिन असणारच. तेव्हा स्वागताध्यक्ष म्हणनू 

तयारी करावी. त्यातनूही अध्यक्षपदाची माळ 

गळयात पर्लीच तर याच भाषणात थोरे् ताशत्वक 

मदु्द ेघालनू ते तसे तयार होईलच. आशण एकदा ह े

शनपटले की मखु्य साशहत्य सांमेलनाध्यक्ष पदाच्या 

भाषणाचीही समाांतर तयारी करून ठेवायची 

आहचे. या आधीच शवद्रोह सांमेलनासाठीची 

तयारी करून झाली आहचे. काही असो. सांमेलन 

कोणतेही असो. सदवै तयार म्हणजे तयारीत राहणे 

महत्त्वाचे .. नाही का?) 

  



 

 

नप्रय लेखक नमत् मैनत्िी आनि बांध ु

भनगिींिो..  

आज यव फुटकळिगर खदुा येथील प्रथम फुटीर 

सवनहत्य सांमेलिवच्यव निनमत्तविे सर्वांचे यव 

नठकविी ्र्वगत आनि अनभिांदि. अनभिांदि 

अिवसवठी की मखु्य प्रर्वहवतील कवही सवनहनत्यक 

ढुढ्ढवचवयवांिी आपले तवट पांक्तीत आडरे् 

मवांडण्यवचे ठरर्ल्यवर्र त्यवर्र भरल्यव तवटवर्रूि 

उठूि आपि सवऱ्यवांिी हव समवांतर सांमेलिवचव घवट 

घवतलव आह.े इथे तवट भरलेले सोडवच, पि 

तवटली ही नमळण्यवची िवश्वती िसतविव ह े

अनधकच उल्लेखिीय. पि तरीही खरेतर त्यव 

मोठ्यव सांमेलिर्वल्यवांिव मखु्य प्रर्वह कव म्हिवरे्? 

निव्र्ळ िवसकीय अिदुविवसवठी आनि 

प्रवयोजकवांसवठी तेच एक नठकवि मवन्सयतव प्रवप्त 

आह े म्हििू? खरेतर एखवद्यव सवनहनत्यक 

सांमेलिवची प्रनतष्ठव त्यव सांमेलिवच्यव कवयाक्रमवर्र 

अर्लांबिू असली पवनहजे ह े खरे. पि भपकव 

आनि खचा यव असवनहनत्यक बवबींर्र मलू्यमवपि 

अर्लांबिू असल्यवस ह ेअसेच व्हवर्यवचे. असो. 



तर आपले फुटीर सांमेलि घडत असतविव 

यवचर्ेळी नतकडे घडत असिवऱ्यव त्यव सवनहत्य 

सांमेलिवची यवहूि जव्त दखल घेण्यवची गरज 

िवही. आपि सवरेच सजाििील आनि स जिवचव 

आनर्ष्ट्कवर करूि त्यवचव दृष्टवांत जिसवमवन्सयवांिव 

दिेवरे लेखक कर्ी मांडळी आहोत. आपल्यव यव 

अांगभतू कलवगिुवांचव आनर्ष्ट्कवर करूि जितेस 

सवनहत्यवची थोडी कव होईिव गोडी लवर्िे ह े

आपले आद्य कताव्य आह.े िहविे करोनि सोडवर्े 

सकळ जि म्हटले जवते. तर ते आपले िीयत 

कताव्य आहचे. पि यव नठकविी एक महत्त्र् पिूा 

बवब .. जी आपल्यवलव ज्ञवत असिूही आपि 

भीडेखवतर बोलत िवही .. ती अिी की इतरेजिवांस 

िहविे करण्यवची जबवबदवरी असिवरव आपलव 

लेखक र् ांद ्र्तः त्यवांच्यवहूि िहविवच असलव 

पवनहले. तसव तो गिलव जवईलच. फक्त अनत 

उत्सवहविे ्र्तःस अनत िहविे म्हिर्िू घेऊ िये 

इतकेच! यव फुटीर सांमेलिवत दोि नदर्स 

कवयाक्रमवांची रेलचेल असेल. सांर्वद पररसांर्वद 

चचवा प्रनतचचवा भवषिे नि कनर्तव कथव र्वचि 

इत्यवदी सगळे असेलच. सर्ा सवनहत्य जगतवचे त्यव 

मखु्य सांमेलिवकडे लवगले असतविव इकडे आपि 



सवनहत्योत्सर् घडर्िू आििू ह ेसांमेलि यि्र्ी 

करू. 

सवनहत्य सांमेलिवचव अध्यि सवमवन्सयतः िर्ीि 

कवही नर्चवर दतेो. श्रोत र् ांदवस ऐकण्यवस नि नर्चवर 

करण्यवस भवग पवडतो.. इये मरवठीनचये िगरीत 

भवषेचव नचरेबांदी र्वडव बवांधण्यवसवठी एखवद्यव 

गर्ांड्यवप्रमविे तो नर्चवरवांच्यव नर्टव रचतो. 

मवयमरवठीचे पवांग फेडण्यवसवठी तो झटवरे् कसे 

यवचे मवगादिाि करतो. तो नर्नर्ध कवयाक्रमवत 

आपले नर्चवर पररलपु्त असे नर्चवर मवांडत आपली 

सांमेलिवध्यिपदी झवलेली निर्ड किी यथवथा 

आह ेह े्र्तःसकट इतरवांिव पटर्िू दणे्यवचव प्रयत्ि 

करतो. ह ेझवले महवजि ज्यव मळलेल्यव र्वटेर्रूि 

जवतवत त्यव र्वटेर्रील सांमेलिवध्यिवबद्दल. 

आपले फुटीर सांमेलि सर्वाथवािे रे्गळे आह,े 

असवयलव हर्े. त्यवमळेु कवही िर्नर्चवरवांचे 

िर्िीत आपले िर् निर्वानचत अध्यि 

श्रोत र् ांदवच्यव हवती दतेीलच. नर्नर्ध नर्चवरवांचे 

पद्धतींचे कडबोळे ि करतव नर्निष्ट नर्चवर दिेे ह े

एक ध्येय असवर्यवस हरकत िवही. अथवात हव 

नर्षय त्यवांचव आह.े पि तिी अपेिव करवर्यवस 

हरकत िसवर्ी. आनि तो नर्चवर बहुजि 



सांमेलिवहूि रे्गळव असलव तरच ह्यव फुटीरतेचे 

चीज होईल.  

फुटूि निघिे यव मरवठी भमूीत कवही िर्ीि 

बवब िवही. मळेु फुटिे नि पवलर्ी फुटिे यवत 

िर्निनमाती आह.े नकत्येकदव फुटवफुटीत िरे् कवही 

चवांगले निपजत असते. त्यवतील ह ेफुटीर सांमेलि 

एक उदवहरि म्हटले पवनहजे. रवजकीय पिवत 

निर्डिकुीचव सगुीचव हांगवम आलव की नतनकट ि 

नमळवलेले फुटूि निघतवत. आपले िर्ीि ब्तवि 

सोयीिसुवर बसर्तवत. आपिव सर्ा मवन्सयर्र 

लेखकवांचे सवनहनत्यक ब्तवि बसर्िू झवलेले 

आहचे. आतव फक्त समवजमवन्सयतव नि रवजमवन्सयतव 

यवांच्यव सवठी हव सगळव अट्टवहवस आह.े. ह ेम्हििे 

आमचे िव्ह.े तर आपल्यव सवनहनत्यक नर्रोधकवांचे 

आह.े रवजकवरिवतिू ही नर्रोधक सांकल्पिव 

सवनहत्यकवरिवत कधी आली सवांगिे कठीि 

असले तरी एकदव रवजकवरि म्हटले की 

त्यवपवठोपवठ सवरेच आले. अगदी मखु्य प्रर्वहवत 

लोकिवही प्रनक्रयव यव िवर्वखवली निर्डिकू 

चकुत िवही, निर्डिकू म्हटले की प्रचवर नि त्यव 

अिषुांगविे सवरे डवर्पेच चकुत िवहीत.. तर ह्यव 

नर्रोधक िवमक एकव सांकल्पिेिे तरी कवय घोडे 

मवरलेय िवही कव? थोडक्यवत ह े फुटीर सांमेलि 



म्हिजे सवनहत्यवांतगात लोकिवहीचव पररपवक 

आह.े आनि त्यव नर्रोधकवांिव एकदव नर्रोधक 

म्हििू मवन्सयतव नदली की मखु्य प्रर्वहवस नर्रोध 

करिवरे आपि फुटीर यवांिव ही मवन्सयतव द्यवर्ीच 

लवगेल. असो. 

यवहूि जव्त ्र्वगतवसवठी बोलिे अिुनचत 

ठरेल. फक्त आपल्यव फुटीरत्र्वची तवनत्र्क बैठक 

लिवत घेऊि ह ेसांमेलि यि्र्ी करिे हचे आपले 

ध्येय असवरे्. यव उद्दिेविे ह े फुटीर सांमेलि 

फुटकळर्वडीत सांपन्सि होत असतविव सर्ा 

उपन्थतवांचे ्र्वगत करूि ह े सांमेलि सरुू 

झवल्यवचे जवहीर करतो..  



 

सानहत्य संमेलिाध्यक्ष पदावरूि ..  

 

(िेवटी गांगेत घोरे् न्हालेच. खचुी 

कोणाला खणुावत नाही? तिी प्रत्येक 

साशहशत्यकाचे स्वप्न म्हणजे साशहत्य 

सांमेलनाध्यक्षाची खचुी. ते स्वप्न साकार 

झालेच. अथाडत आमदार गगनरावाांसारखा 

भक्कम पाठीराखा असताना ह े तर 

होणारच होते.. साशहशत्यक कारकीदीचा 

कळसाध्याय शलशहला गेला.. मग ओघाने 

भाषण आलेच.. एक साशहत्य धरुीण 

म्हणनू शवचाराांचे दणेे आले..  

- आले.. म्हणजे येईल. स्वप्नात रांगलेला 

मी शन ह े तयार ठेवलेले अध्यक्षीय 

भाषण..)  

  



सर्ाप्रथम मांचवर्र उपन्थत सर्ा 

मवन्सयर्रवांिव िम्कवर. आज इथे सवनहत्य 

व्यर्हवरवच्यव इनतहवसवतील हव सरु्िानदि सवजरव 

करण्यवसवठी आपि सवरे जमले आहोत.. त्यवत 

मवझ्यवसवरखे प्रनथतयि नकां र्व अन्सय होतकरू 

लेखक आहते, कर्ी आहते, िवटककवर नि 

समीिक सवरेच आहते.. त्यवचबरोबर यव सवनहत्य 

उरूसवस सर्ासवमवन्सय रनसकही मोठयव सांख्येिे गदी 

करूि आहते. त्यव सर्ा जमलेल्यव सवनहत्य 

रनसकवांिव अनभर्वदि करूि यव अध्यिीय 

भवषिवची सरुूर्वत करीत आह.े त्यवआधी, 

आयोजकवांिी इतर उपन्थत पढुवऱ्यवांच्यव आधी 

अध्यिीय भवषिवस परेुसव रे्ळ उपलब्ध करूि 

नदल्यवबद्दल त्यवांचेही आभवर मविवरे् लवगतील. 

आनि त्यवचबरोबरीिे नहांदी नचत्पटस ष्टीचे आपले 

सर्वाचे लवडके हीरो अनभजवतकुमवर आज 

आपल्यवबरोबर आहते. आपि सगळेच त्यवांच्यव 

एकव दृष्टीिेपवसवठी आतरु असतो ते यवनच दहेी 

यवनच डोळव येथे पहवर्यवस नमळत आहते.. त्यवांिव 

िम्कवर करूि मी सवनहत्यनर्षयक िर्नर्चवर 

घेऊि आपल्यव अध्यिीय भवषिवची सरुूर्वत 

करतो.  

 



ह्यव अध्यिीय खचुीस एक परांपरव आह.े 

आज मी नकत्येक अडथळे पवर करूि इथर्र 

पोहोचलो आह.े गेल्यवच र्षी यवच खचुीर्रूि 

दांगल उसळलेली आपि पवनहली आह.े यव 

दांगलीतिू दोि गोष्टींचव बोध घेतव आलव. एकतर 

यव खचुीचे महत्त्र् आनि दसुरे.. नकत्येकवांचव 

आिेप असतो की सवनहत्य व्यर्हवर हव प्रत्यि 

आयषु्ट्यविी फटकूि चवलतो.. त्यवचव अत्यांत 

प्रभवर्ी प्रनतर्वद यव दांगलीमळेु झवलव. प्रत्यि 

समवज जीर्िवत अिव दांगली मधिू मधिू उसळत 

असतवत, उसळर्ल्यव जवत असतवत. आपल्यव 

मांचवर्रचे नकत्येक दांगली आयोनजत करण्यवचव 

अिभुर् असलेले प्रनतनष्ठत िेते िवमदवर 

श्री.गगिरवर् अनतकोरे पवटील यवबद्दलचे त्यवांचे 

अिभुर् सवांगतीलच. पि मदु्दव महत्त्र्वचव 

असल्यवर्वचिू अिव दांगली होत िवहीत. यवर्रूि 

यव खचुीचे महत्त्र् ही पनु्सहव नसद्ध झवले.  

 

आज यव मांचवर्र उभे रवहतविव मी खपू 

नदर्सवांिी सहज श्ववस घेत आह.े गेले कवही मनहिे 

अध्यिपदवच्यव निर्डिकुीच्यव रिधमुवळीत गेले. 

त्यवचव थकर्व अजिूही जविर्त आह.े पिूा 

महवरवष्ट्र नपांजिू कवढिे आनि त्यवहूिही जव्त 



थकर्व आितील असे डवर्पेच लढर्िे यव र्यवत 

थकर्व ि आितील तरच िर्ल. कमीतकमी 

पांच्यवहत्तर र्षे उलटल्यवर्वचिू आपल्यवकडे ही 

निर्डिकू लढर्तव येत िवही. आमच्यव थरथरत्यव 

हवतवांिी निर्डिकुीच्यव उमेदर्वरी अजवार्र सही 

करतविवच यव धवमधमुीची कल्पिव आम्हवलव 

आली होती. मवझे प्रनत्पधी उमेदर्वर त्यवांच्यव 

समथाकवांसोबत ढोलतविे घेऊि तो भरवयलव आले 

होते ते पवहूि अांदवज आलवच होतव. आतव इतके 

सवरे करूि ते पडले निर्डिकुीत हव भवग रे्गळव. 

आज ते येथे उपन्थत िवहीत. त्यवचबरोबर अन्सय 

पडलेले उमेदर्वर ही येथे िवहीत. त्यवतील कुिी 

न्सयवयवलयवत यव निर्डिकू निकवलवस ्थनगती 

नमळर्ण्यवसवठी कोटवाची पवयरी चढिवर ही 

अफर्व उठलेली.. ती अफर्व ि रवहतव सत्यवत 

उतरली. ती दखेील लढवई नजांकूि आज अध्यिीय 

भवषिवची जबवबदवरी पेलत आह.े तसे पवनहले तर 

सवनहनत्यकवस त्यवत कठीि ते कवय? उचलले पेि 

लवर्ले कवगदवलव नि उतरर्ले मिवतील नर्चवर 

इतके सोपे आह ेते. पि आधी रवजकीय नि िांतर 

न्सयवयवलयीि डवर्पेच र् यनुक्तर्वद यवांत ऊजवा खची 

पडल्यवर्र ह ेभवषि उर्ाररत ऊजेर्र अर्लांबिू मी 

करत आह.े  



 

अध्यिीय भवषि हव एक सवनहत्य नर्चवर 

असतो. गेल्यव नकत्येक र्षवात ही परांपरव पडलेली 

आह.े त्यव भवषिवमळेु नकत्येक र् त्तपत्ीय सांपवदक 

दोि तीि नदर्स सांपवदकीय पविवसवठी तयवर 

मजकूर नमळिवर म्हििू निनिांत असतवत. त्यवर्र 

सवधक बवधक चचवा होते. नर्चवर मांथि होते. त्यव 

घसुळिीतूि एक सवनहत्य िर्िीतवचव गोळव हवती 

लवगतो. आतव कवही धतूा बोके तो हलकेच 

ह्तगत करूि गट्टम करतवत हव भवग र्ेगळव. पि 

महत्त्र्वचव मदु्दव हव की ह ेभवषि हव एक िर्नर्चवर 

दणे्यवचे व्यवसपीठ आह.े. तो दणे्यवसवठी इांग्रजीत 

टूथ अाँड िेल म्हितवत अिी फवईट दऊेि मी उभव 

आह.े आपल्यव महवरवष्ट्र दिेवलव नर्चवरवांचे रे्ड 

आह.े मवगील कवही सांमेलिवांतील अध्यिीय 

भवषिवांतूि िरे् कवय हवती लवगले असव प्रश्न कवही 

इथर्र पोहोचण्यवची ्र्प्िे दखेील ि पवहू 

िकिवऱ्यव टीकवकवर पेपरर्वल्यवांिी नर्चवरल्यवचे 

मलव आठर्ते. आम्हवलव टीकेचे र्वर्डे िवही. पि 

अ्थविी, अर्वजर्ी र् ि पटिवरी टीकव? त्यवबद्दल 

दमुत होऊ िये. टीकव जरूर करवर्ी. पढेु 

जवण्यवसवठी ते आर्श्यक आह.े पि आजच्यव 

भवषिवर्र? आजर्र झवले ते झवले. ते असो. पि 



तसे मवझ्यव यव भवषिवबद्दल होिवर िवही.. अथर्व 

मवझे समथाक तसे होऊ दिेवर िवहीत. िवमदवर 

गगिरवर् अनतकोरे पवटील आनि त्यवांचे खांद े

लढर्य्ये समथाक यव सांमेलिवच्यव पवठीिी आहते 

इतकी िोंद घेतली जवर्ी. बवकी सवरे सजु्ञ आहतेच.  

 

िर् नर्चवर म्हिजे कवय? कवही र्षवांपरू्ी 

मी अ्मविवपरुवच्यव गळुमळुीत सवनहत्य 

सांमेलिवचे अध्यिपद भषूर्ले. त्यवरे्ळी आमचे 

लवडके िवमदवर सवां्क नतक खवत्यवचे रवज्यमांत्ी 

होते. तेव्हव त्यवांच्यव र्रदह्तविांतर सव्र्व सतरव 

लवखवांचव निधी नमळूि ह े गळुमळुीत सांमेलि 

आयोजण्यवत आले होते. त्यविांतर पढुील र्षी मी 

पवतवळगांगव द्रोही नर्द्रोही सांमेलिवच्यव 

अध्यिपदवर्रूि िवसि मदतीचव र् अिुदविवचव 

निषेध भर व्यवसपीठवर्रूि केलव होतव. आज यव 

मखु्य प्रर्वहवतील सांमेलिवस िवमदवरवांच्यव क पेिे 

परत िवसकीय आनथाक मदतीचव हवत नमळवलव 

आह.े तेव्हव िवसि म्हिजे जितव.. िवसिवचव पैसव 

हव जितेचवच पैसव.. त्यवमळेु त्यवचव अव्हरे ि 

करतव त्यवतिू नदमवखदवर सवनहत्य सांमेलि 

आयोनजत करूि आपल्यव भवषेची सेर्व करण्यवत 

कोितीही गैर बवब िवही ह े मी ठवसिू सवांगू 



इनच्छतो. त्यवबदल्यवत कवही िवसि व्यर्हवरवांकडे 

कविवडोळव करिे उनचत ठरवर्े हव नर्चवर मी दऊे 

इनच्छत आह.े मवगे मरवठी िवळव बांद करण्यवबद्दल 

मोठव गहजब झवलव. पि तो नकती अ्थविी होतव 

ह ेआपल्यव लिवत आले िांतर. िवसि ह े भवषव 

नर्रोधी िवही. फक्त ज्यव भखूांडवर्र त्यव िवळव 

उभ्यव आहते त्यवांची नकां मत जवििू त्यव बांद 

करण्यवचव नििाय जर जविकवर सरकवरिे घेत 

असेल तर त्यवस भवषव िेष कसे म्हितव येईल? सर्ा 

अांगवांिी यव र् अिव नििायवांचव नर्चवर होिे 

आर्श्यक असते. यव सर्वात मवझव नर्चवर हवच 

आह.े. आपि ज्यव मांचवर्र उभे आहोत.. ज्यवांच्यव 

क पेिे उभे आहोत.. त्यव रे्ळी त्यवस अिसुरूि 

तिी भनूमकव घेिे आर्श्यक आह.े क तज्ञतव हव 

सद्गिु होतव आनि आह ेही. पि हव नमांधेपिव आह े

असव नर्चवर दखेील करिे म्हिजे क तघ्ितव आह े

असे मलव मिवपवसिू र्वटते. असो.  

 

सवनहत्य व्यर्हवर म्हिजे कवय? 

सवनहनत्यकवच्यव प्रनतभेतिू सवकवर एखवदी 

कलवक ती किी होते? आपल्यव प्रनतभेचव दृष्ट्य 

आनर्ष्ट्कवर म्हििू आपली सवनहत्य क ती सवदर 

करतविव लेखकवच्यव मिवतल्यव उचांबळूि येिवऱ्यव 



भवर्िव किव असतवत .. नकां र्व त्यवआधी 

आपल्यव लेखिवचे आयोजि र्व नियोजि कसे 

करवर्े, लेखकविे आपलव जीर्िविभुर् कसव 

र्वढर्वर्व, एखवदी कल्पिव किी फुलर्वर्ी, 

कर्ीिे आपल्यव कल्पिवांर्र कनर्तेचव सवज कसव 

चढर्वर्व नकां र्व एखवद्यव समीिकविे दबुोध 

भवषेसवठी सवधिव किी करवर्ी इत्यवदी सवनहत्य 

नर्षयक चचेचे ह े नठकवि िवही. सवनहत्य 

सांमेलिवतिू यव नर्षयवांर्र चचवा होिे अपेनित 

असिे हव जिुव नर्चवर झवलव. िर् नर्चवर हव 

अनधक जीर्िवनभमखु आह.े प्रत्यि जीर्िवत जे 

अिभुर्वस येते.. आपल्यव मवयबवप सरकवरचे जे 

लोकवनभमखु कवम चवलते त्यवच्यव प्रत्यि पवर्ती 

दणे्यवची ही सांधी आह.े नि ज्यवांच्यव क पेिे 

पांचतवरवांनकत र्वतवर्रिवत र् पांचतवरवांनकत 

हवॅॅटेलवत सांमेलिे होऊ िकत आहते 

त्यवांच्यवबद्दल क तज्ञतेचव िर् नर्चवर दिेे ह ेअध्यि 

म्हििू मवझे कताव्य आह ेअसे मी समजतो. कवही 

र्षवांपरू्ी उघड्यव मैदविवत धळुीच्यव सवम्रवज्यवत 

होिवरी सांमेलिे आज यव र्वतविकूुनलत 

र्वतवर्रिवत आििू मरवठी भवषेची दृष्ट्य प्रगती 

झवलेली नदसत आह े त्यवबद्दल िवसि दरबवरवचे 

आभवर मवििे ह ेमवझे अध्यि म्हििू आद्य कताव्य 



आह ेअसे ही मी समजतो. मवझे नर्रोधक यवबद्दल 

कवही बरळतील. ्र्तःस ्र्वनभमविी म्हिर्िू 

घेण्यवबद्दल ख्यवती असलेले कवही लेखक त्यवत 

हो लव हो नमळर्तील. पि मवझ्यव उपन्थत 

र्वचकवांिो .. आपल्यव लवडक्यव 

अनभजवतकुमवरवांच्यव सविीिे मी आर्वहि करतो.. 

अिवांकडे दलुाि .. अिलु्लेख हवच प्रगतीकडे 

जवण्यवचव एकमेर् मवगा आह.े िपेिव आम्ही यव 

पांचतवरवांनकत हवॅॅटेलच्यव एकव रूम मध्ये 

र्व्तव्यवचे नि तमु्ही अिव हवाँटेलवत भोजिवचे 

्र्प्ि सवकवर करू िकलव असतव कवय? ही 

मके्तदवरी फक्त आांग्ल पविवत्त्य भवषेचीच कव 

असवर्ी? मवझी मरवठी कर्तकेु यव नदमवखदवर 

श्रीमांती र्वतवर्रिवत कव िसवर्ी? नर्चवर 

करण्यवसवरखी गोष्ट आह.े टीकवकवरवांस ही प्रगती 

बघर्िवर िवही. त्यवांिव आपल्यव भवषेस तसेच 

उघड्यव मैदविवत नपठले भवकरी नि मसवले भवत 

खवत उघड्यवर्र टवकवयचे असेल नि त्यवतच 

भवषेची सेर्व म्हििू कवही गांभीर  पररसांर्वदवांतूि 

कवही र्वांझोट्यव निष्ट्कषवाप्रत यवयचे असेल तर 

असव सवनहत्य नर्चवर त्यवांिवच लखलवभ होर्ो. 

आम्ही सर्ा िवमदवर र् त्यवांच्यव िवसिवमवगे उभे 

होतो.. आहोत.. आनि पढेु ही रवहू.  



 

हव िर् नर्चवर मविवर्व कव? गेले कवही र्षे 

रवजसत्तव नि त्यवस फटकूि रवहिवरी ही सवनहनत्यक 

मांडळी यवांत छुपे िीतयदु्ध चवल ूआह े की कवय 

असव सांिय येत असे. अथवात अिव ्र्तःस 

िहविे समजिवऱ्यवांची सांख्यव बोटवांर्र 

मोजण्यवइतकी असेल तर इांग्रजीत ज्यवस न्सयसून्सस 

व्हलॅ्य ू म्हितवत त्यव अिुसवर त्यवांची तवकद 

फुगलेल्यव बेडकीप्रमविे ते अधिूमधिू दवखर्ीत 

असतवत. त्यवांिव ि जमुवितव नकत्येक सांमेलिे 

झवलीत. यि्र्ी झवलीत. अजिूही यव मांडळींस 

पवर्सवळ्यवत बेडकवांिव फुटवर्व तसव कां ठ फुटतो. 

सवनहनत्यक सवर्ाभौमत्र्वच्यव चकुीच्यव र् 

कवलबवह्य समजतुींत ते अडकूि अरण्यरूदि 

करीत असतवत. अिवत जितेच्यव प्रवनतनिधीक 

सरकवरवचे महत्त्र् र् लोकिवहीचे महत्र् ओळखिू 

मी नि:सांदहे ह े सवांग ू इनच्छतो की ज्यवची खवर्ी 

पोळी त्यवची र्वजर्वर्ी टवळी हव पिूापिे  

िर्नर्चवर जरी िसलव तरी सर्ा जिवांिी मिवत 

रूजर्वर्व असव नर्चवर आह.े आजर्र तो नकत्येक 

जि पवळत आले असतील. नकत्येक त्यवबद्दल 

ऐकूि असतील. पि यव सांधीचव फवयदव घेत यवच 



व्यवसपीठवर्रूि मी हवच नर्चवर हलर्िू खुांटी 

बळकट करवर्ी तसव बळकट करीत आह.े 

 

आजर्रची परांपरव मोडत सांमेलि 

अध्यिवस आपले नर्चवर मवांडण्यवचव परेुसव 

अर्धी नदल्यवबद्दल मी आयोजकवांचे मिवपवसिू 

आभवर मविूि मवझ्यव भवषिवचव समवरोप करतो. 

जय मरवठी!  जय महवरवष्ट्र! गगिरवर् 

अनतकोरे पवटलवांचव नर्जय असो! 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

६. 

क तवथा मी! 

 

याच साठी केला होता अट्टाहास 

म्हणत पेन्िनर गावात बांगला बाांधतो 

शकां वा िहरात स्वतःचा फ्लॅट घेतो.. 

तसा लेखक.. म्हणजे मी.. साठी 

गाठली की साठीसाठी सत्कार 

ठरलेला.. शन मुांर्ी हलायला लागली 

की जीवन गौरव परुस्कार .. 

भाषणे तयार आहते!  

 

१.आमचव सवठी समवरांभ 

२.जीर्िगौरर् परु्कवर  



 

आमच्या ’साठी’ समारंभाचे भाषण  

 

(अजनू यौवनात असलेला मी, सारे्सातिे 

चांद्रदिडन होतील तेव्हा माझा जांगी सत्कार 

होईलच. 'पातोळसेाठी..' असा काही माझ्या 

साशहत्याचा सांकशलत सांग्रह प्रशसद्ध होईल. मोठा 

समारांभ, त्यात साठ केक, साठ सवाशिणी वगैरे 

वगैरे. यातील केक आपल्या सांस्कृतीत 

आधीपासनू नसेल, पण आता आह.े अथाडत 

मोरोपांताांची केकावली शन साठ केकाांची राांग याांचा 

अथाडअथी सांबांध अथाडतच नाही. आशण 

सवाशिण? पती शजवांत असल्याचे सॉशलर् 

क्वाशलशफकेिन शमरवणारी सवाशिण मात्र 

आपल्या सांस्कृतीचा मानशबांद.ू तेथे शवधवा वा 

शनपशुत्रकाांस स्थान न दणेारी आपली वषाडनवुषे 

काल कसोटीवर शटकून राशहलेली व्यवस्था.. ते 

एक शवषयाांतर होईल.. तर मदु्दा हा की केव्हा न 

केव्हा माझी साठी येईल, बदु्धी माझी आताच नाठी 

झाल्याचे मत अथाडतच माझ्या सौ चे. ते 

बदलण्याची िक्यता नाही, पण बदु्धीच्या 

नाठीत्वावर अवलांबनू साठी साजरी होत नाही. 

तेव्हा साठाव्या वाढशदविीच ह ेसारे होणे आले. 



सत्काराला उत्तर दतेाना सत्कारमतूी जेष्ठ लेखक 

पाां.त.ुपातोळ े काय म्हणणार? आजच म्हणनू 

ठेवतो!)  

  



 

िम्कवर रनसक र्वचक हो! 

 

व्यक्तीच्यव आयषु्ट्यवत सवठीचव पल्लव 

गवठण्यवसवठी एकच गोष्ट लवगते. ती म्हिजे 

नततकी र्षे नजर्ांत रवहिे! थोडे कू्रड र्वटेल पि ह े

एकच सत्य आह.े पडतवळूि पहव.. सवठीच्यव आत 

परलोकी गेलेल्यव कुिवची सवठी कधी सवजरी 

झवली आह?े तर हव एक बवप दवखर् िवहीतर श्रवद्ध 

कर यव सवरखव मवमलव झवलव. सवठीच्यव सत्कवरवत 

असे बोलवयलव मेली जीभ धजवर्तेच किी तमुची 

.. ही आम्हवलव नमळिवरी घरची दवद यव 

र्क्तव्यवर्र! आम्हवलव अिी दवद नकतीदव 

नमळवली असेल यवची मोजदवद करिेही कठीि. 

पि तो नर्षय र्ेगळव आह.े 

नर्षय निघवलव की अघळपघळ 

इकडनतकडच्यव गोष्टी त्यवत मिवत येत रवहतवत. 

सर्यच ती आमची. कोिवकोिवलव जमेल तसे 

नचमटे कवढत नि र्वटेल तिव टपल्यव मवरत आम्ही 

पढेु जवतो. त्यवतील कवही ्र् टपल्यव असल्यव की 

पवय कसे जनमिीर्र रवहतवत. अथवात जनमिीर्र 

पवय रवहू ियेत.. डोक्यवत हर्व जवऊि तरांगवरे् 

असले आजर्र कवही घडले िवही. दहव बवरव 



पु् तके .. त्यवतील एकव बे्ट सेलरच्यव दोििेएक 

खपलेल्यव कवॅॅपीस, घरवत मवळव अडकर्िू 

बसलेले पु् तकवांचे गठे्ठ यव जोरवर्र डोक्यवत हर्व 

जवऊ म्हटले तरी जवईल किी. आनि पढुील र्ीस 

र्षवात .. सहस्त्र चांद्रदिािवपयांत ही कवही घडेलसे 

िवही.  

सहस्त्र चांद्रवर्रूि आठर्ले. मवगे कुठेतरी 

र्वचलेली कनर्तव.. िक्की िब्द आठर्त िवहीत. 

पि कर्ी म्हितो सयूवालव, पनु्सहव भेटू उद्यव सकवळी. 

सयूा म्हितो, खवत्ी आह ेिव तझुी? तर सहस्त्रचांद्रवस 

अजिू अडीचिे चांद्र बवकी आहते. तेव्हवचे कोिी 

पवनहले? तसेही यव सवठीचे कोिी पवनहले होते? 

पि तरी सवठीसमवरांभवस तमु्ही सर्ा आलवत.. 

सर्वांचव मी मिवपवसिू आभवरी आह.े 

नचां.र्ी.जोश्यवांचव निधािवचव सवठी समवरांभ आपि 

सर्वांिी र्वचलव असेलच. त्यवपेिव आमची 

अर््थव बरी आह.े आमच्यव सवठी सवठी तमु्ही 

सवरे उपन्थत आहवत.. आिांद आह!े आनि तसे 

आम्ही निष्ट्कवांचि असलो, सधि िसलो, तरी 

कचेरीतील कवरकूिीच्यव क पेिे निधािही िवही! 

कोठूि तरी लेखिीर्रच उदरनिर्वाह .. आनि 

कवय!  

 



सवठीच्यव निनमत्तविे आम्ही आमच्यव 

सवनहनत्यक कवरकीदीचव आढवर्व घेऊ इनच्छत 

होतो. आमच्यव नलखविवच्यव प्रेरिवांबद्दल आम्ही 

नर््त तपिे इतरत् नलनहले आहचे. त्यवमळेु त्यवची 

पिुरूक्ती करवर्ी असे िवही. आमचे इतर सवनहत्य 

ढुांढवळल्यवस लेखिवच्यव ऊमी ांबद्दल नर्रे्चि 

सवपडेल. तेव्हव हव सत्कवर एकव लेखकवच्यव 

सवठीबद्दल असलव तरीही आम्ही आमच्यव 

नलखविवच्यव प्रनक्रयेबद्दल फवरसे कवही बोलिवर 

िवही. आम्ही सवनहत्यवच्यव नर्नर्ध िेत्वत 

मिुवनफरी केली. करत आहोत, नि करत रवहू. यव 

आिांदयवते्त कुिवलव सहभवगी करतव आले तर 

त्यवचव आिांद आह.े कथव, कवदांबऱ्यव, कनर्तव, 

िवटके नि इतर लेखिविे आम्ही मरवठी सवनहत्य 

सम द्ध केले असे कोिी यव निनमत्तविे म्हिेल. 

समीिव सोडली तर आम्ही इतर सवरे कवही प्रकवर 

हवतवळले. कदवनचत आम्हवलव दबुोध कवही 

नलनहतव आले असते तर आम्ही समीिवही 

नलनहली असती. तिी आम्ही नकत्येकवांची 

आत्मचररत्े नलनहली. नकत्येक रवजकीय भवषिे 

नलनहली. नकत्येकवांच्यव ज्र्लज्जहवल नि ममाभेदक 

भवषिवांची भवषव आमची होती, ज्यवसवठी ह े

िेतेगि टवळ्यव घेऊि गेले. अजिू एक आमच्यव 



सवनहनत्यक कवरकीदीचे रै्निष््टय आम्हीच सवांगत 

आहोत. ते म्हिजे आमच्यव कोित्यवही 

नलखविवर्र आजर्र टीकवकवरवांिी कधीच 

प्रनतकूल अनभप्रवय नदलव िवही. त्यवर्र आमचे 

सवनहत्य कुिी र्वचलेच िसेल तर अिकूुल नकां र्व 

प्रनतकूल कोिी प्रनतसवद दईेल.. अिलु्लेखविे 

नदलेल्यव प्रनतनक्रयव आहते यव, असे कुिी 

कुनत्सतपिे म्हिेलही. पि आज यव सवठीच्यव 

समवरांभवत यवकडे आम्हीच अिुल्लेखविे दलुाि 

करीत आहोत!  

 

सवठीच्यव समवरांभवच्यव निनमत्तविे आपि 

सर्वांिी हव घवट घवलिू आम्हवलव उपक त करूि 

ठेर्ले आह.े यव निनमत्तविे आम्ही नमळिवरी थैली 

कुठल्यविव सवनहनत्यक उपक्रमवस दिेगी दते 

आहोत. त्यव थैलीत यव उपक्रमवांची कवगदपते् जपिू 

ठेर्तव येतील. थैलीतील िविर्ांत पैिवांचव 

नर्नियोग कसव करवर्व यवबद्दल मवत् आम्ही अजिू 

कवही ठरर्ले िवही. सवनहत्य व्यर्हवरवत असले 

एकगठ्ठव रूपये आम्ही आजर्र पवनहले िसल्यविे 

प्रथम आम्ही ते डोळवभरूि पवहू. नमळिवऱ्यव 

िवलीचव नर्नियोग थांडीत होईलच, आनिक 

श्रीफळवचे सवथाक मत््यवर्तवरवच्यव झिझिीत 



कवलर्िवत होईल. अिी ्पष्ट दृष्टी आम्ही 

बवळगिू आहोत. यव समवरांभवत पवतोळेसवठी.. ह्यव 

ग्रांथवचे प्रकविि होत आहचे. आमच्यव अखांड 

सवनहत्य सवधिेतूि निर्डक मौनक्तकवांची निर्ड 

करण्यवचे कठीि कवम सांपवदक मांडळविे लीलयव 

पेलले आह ेयवत दमुत िसवरे्. असे सवरे ्र्तःच 

बोलिे तसे िोभवदवयक िवही, परांत ुआमच्यव यव 

सत्कवर समवरांभवत इतर कोिी ह े बोललेच िवही 

तर? तेव्हव िवळेतील िवटकवत कवम करतविव 

आम्ही ्र्तः सकट इतर पवत्वांचीही र्वक्ये म्हित 

अस ूही सहवव्यव र्षीची आठर्ि सवठवव्यव र्षी 

निघवर्ी.. िेर्टी र्वधाक्य ह े दसुरे बवलपि 

म्हितवत ते खरेच असवर्े, अथवात तसे सवठ म्हिजे 

फवर र्य झवले असे म्हितव येत िसले तरी.  

 

आम्हवलव र्वटते की आम्ही आमच्यव 

सत्कवर समवरांभवतील ह ेभवषि थोडक्यवत आर्रते 

घ्यवरे्. आमच्यव ितवयषुी नपतवजींचे ्मरि 

करीत..  

थोडक्यवत.. म्हिजे आमचे नपतवमह 

म्हित तसे, थोडक्यवत गोडी. जव्त पवल्हवळ 

लवर्िे एखवद्यव कीतािकवरवस िोभते.. तेव्हव 

मदुद््यवर्र ये.. ते सवांगत असत..  



तर आजचव मदु्दव.. आजर्र नजतकी 

मजल गवठली त्यव बद्दल आभवर व्यक्त करण्यवचव. 

सवठी गवठिवरे नकत्येक असतवत, पि 

आमच्यवसवरख्यव लेखकवचव हव सवठी गवठण्यवचव 

समवरांभ घडर्िू आििवऱ्यव सर्वांचे आभवर 

मवितो.  आनि अथवातच हव नदर्स यवनच दहेी 

यवनच डोळव दवखर्ल्यवबद्दल त्यव जगनन्सियांत्यवचे 

आभवर.. आतव आमचे तवरू पैलतीरवर्र लवगवयचे 

तेव्हव लवगो.. िेर्टचव नदस गोड व्हवर्व.. यवहूि 

लई मवगिे िवही.. 

 

  



 

जीविगौरव परुस्कार 

 

 

(साशहत्य सेवेत खपू वषे गेली तरी मोठ 

मोठी सोर्ा साधी गल्लीतील बशक्षसे 

दाखवण्यापरुता शमळणार नाहीत. वषाडनवुषे 

शलशहत्या हातास मग एकमेव आधार.. 

गेलाबाजार जीवनगौरव परुस्काराचा. तो 

कदाशचत कधीतरी शमळले. मी तो घेताना 

भाषणाचा प्रयत्न करीनच. तो शदवस कधी 

उगवेल? उगवेल तेव्हा उगवेल.. मी आपले 

भाषण तयार ठेवतोय..! )  

  



 

िम्कवर रनसक चवहत्यवांिो,  

 

फवर परू्ी एक मोठव िट होऊि गेलव. एकदव तो 

म्हिवल्यवचे आठर्ते.. मलव आयषु्ट्यवत कुठलेच 

बिीस िवही. ि नफल्मफेअर ि आिखी कुठले.. 

आतव र्य पवहूि जीर्िगौरर् तरी नमळेल यवची 

आिव बवळगिू आह!े  

िट मोठव पि बनिसवचे गनित कवही जमले 

िवही नकां र्व सटुले िवही. जीर्िगौरर्वसवठी परेुसे 

जीर्ि सांपिे गरजेचे, त्यवमळेु र्वट पवहवत बसलव 

नबचवरव. मुांडी हल ूलवगली, पवय लटपटू लवगले, 

कदवनचत व्हील चेअरर्रूि जव ये व्हवयलव 

लवगली.. की लोकवांिव भीती र्वटते. अगदीच 

लवगले िेत् पैलतीरी की कवय! मग तो जीर्िगौरर् 

परु्कवर बवहरे येतो. बवबव, र्र जविील तर दोि 

चवर चवांगल्यव गोष्टी सवांगिील िव इकडच्यव म्हित. 

थोडक्यवत नजसकव कोई िहीं उसकव तो खदुव ह ै

यवरों म्हितवत तसव नजसको और कोई बिीस िहीं 

उसकव तो जीर्ि गौरर् ह ैयवरों म्हिवर्े कव?  

तर, मी हव परु्कवर घेऊिू धन्सय झवलो असे 

म्हिवयलव हर्े.  



आजर्र बख्खळ सवनहत्य सेर्व केली. कथव 

झवल्यव, दीघाकथव झवल्यव, दीघवाहूि दीघाकथव  

म्हििू कवदांबऱ्यव झवल्यव.. िवटके करूि िव्ह,े 

नलहूि झवली.. चररते् झवली.. घो्ट रवयटर म्हििू 

आत्मचररते् झवली. कनर्तवसांग्रह आले. अगदी 

समीिवही नलहूि झवली. छवपिू आले सवरे. 

आजही घरवच्यव गोदवमवसवरख्यव खोलीत 

पु् तकवांचे गठे्ठ नदमवखवत उभे आहते. बवयको धळू 

खवत पडलीत अिी भर घवलते. पि तो पत्िीधमा 

झवलव. आनि धळुीचे कवय? हर्व जिी सगळीकडे 

तिी धळूही सगळीकडे असतेच! तर ते असो. 

आम्ही िवरदचेी, मरवठी भवषेची निष्ट्कवम सेर्व 

हयवतभर केली. निष्ट्कवम सेर्व म्हटल्यवर्र िव 

पु् तकवांच्यव खपवचव आकडव महत्त्र्वचव िव 

परु्कवरवांच्यव रविी.. ते परु्कवर ि नमळवलेले 

िटर्र शे्रष्ठ होते.. त्यवांचव आदिा मवििू चवललो. 

बवकी कवही िवही तरी त्यवमळेु हव जीर्िगौरर् 

परु्कवर नमळतो आह.े आजर्रच्यव सवनहत्य 

सेरे्ची पवर्ती म्हििू हव परु्कवर घेतविव मलव 

त्यवमळेु भरूि येत आह.े एकतर आम्ही  नर्िोदी 

लेखक, आम्हवलव कोिी गवांभीयवािे घेत िवही 

..मवफ करव ह ेजरव इांग्रजी र्ळिवचे मरवठी र्वक्य 

आह.े. िो र्ि टेक्स अस नसररयसली .. पि तरीही 



ह े सत्य आह!े आयषु्ट्यभर लेखिकवमवठी केली. 

िवईच्यव नकत्येक बवटल्यव सांपर्ल्यव. कवगदवची 

रीमे सांपर्ली. पेिवची नकत्येक निबे तटुली. नदिरवत 

जवगिू गोष्टी नलनहल्यव. पो्टविे नलखवि 

पवठर्तविव पवनकटे नि ्टाँप्स नचकटर्तविव 

नकत्येकदव जीभ टवळूस नचकटली. सवभवर 

परतीच्यव कथव कनर्तवांची िोंद ठेर्ली असती तर 

नगनिज बकुवत िवर्ही कदवनचत आले असते. 

जवगतव झोपतव उठतव बसतव कथेचव नर्चवर. त्यव 

तांद्रीत नकत्येकदव आम्ही बवर्ळटवसवरखे ध्यवि 

नदसलो अस.ू नदसले अस ू िव्ह े .. नदसलोच. 

सहधमाचवररिीिे पत्िीधमवास जवगिू आमच्यव 

र्वरांर्वर निदिािवस आिलेही ते. तर थोडक्यवत 

करर घेतले व्रत ह े अिव प्रकवरे नलनहत आलो. 

नर्िोदी नलखवि ही गांभीरपिे करवयची गोष्ट आह े

असे आम्ही नकत्येक र्षवापरू्ी एकव िर्ोनदत 

होतकरूां च्यव कवयािवळेत म्हिवलो होतो, 

त्यवप्रमविे गवांभीयवािे आम्ही नलखवि करत आलो. 

द:ुखी नि रडव्यव गोष्टी नलनहिे सोपे, कवरि द:ुख 

पर्ातवएर्ढे सगळीकडे पसरले आह.े त्यवत 

जर्वपवडे सखुवतूि आिांद धुांडवळूि हसण्यवच्यव 

जवगव िोधिे कठीि. त्यव िोधत सवनहत्य प्रसर्त 

रवनहलो. बवकी कोिी िसले तरी आमच्यव 



पु् तकवर्रील धनुलकिवांचे थर त्यवस सविी 

आहते!  

सवनहत्य निनमाती ही एक आांतररक ऊमी आह.े 

आतिू जेव्हव सवद येते तेव्हव लेखक हवती पेि 

परजिू तत्कवळ ॲक्िि घेतो. सवनहत्य निनमातीच्यव 

र्ेिव नि र्ेदिव सहज झेलत तो झरझर नलनहत 

जवतो. त्यवतूि मग कधी कवव्य प्रसर्ते कधी गद्य. 

जे कवही प्रकट होईल ते त्यव सवनहत्यवच्यव 

प्रवक्तिवत असेल त्यवप्रमविे. सवनहत्यवचे प्रवक्ति 

र्गैरे नचांतिवत्मक भवषव ऐकूि कुिीही नचांनतत 

होईल. नर्िेषतः यव पवां.त.ुपवतोळेच्यव तोंडूि. पि 

नर्िोदी झवलव तरी लेखकवच्यव नलखविवमवगे एक 

बैठक असते. कोिवस ती नदसेल, कोिवस िवही. 

कोिी नदसिूही ि नदसल्यवसवरखे करील. पि ती 

असते. नर्निष्ट नचांतिवच्यव समदु्र मांथिवतिू बवहरे 

पडिवरी मौनक्तके गांभीर लेखक रे्चत असतो. 

नर्िोदी लेखक त्यव समदु्रमांथिवच्यव प्रनक्रयेचवच 

आिांद घेत तो लटुत असतो. त्यवतिू बवहरे 

आलेल्यव हलवहलवची ही त्यवस गांमत र्वटते. 

त्यवतिू तो ते प्रविि करिवऱ्यव िीलकां ठवस ब्ल्य ू

थ्रोट म्हि ूिकतो.. नि असली कवही असली िवरे् 

ठेर्िू ्र्तःर्रच खिु होऊ िकतो. मलूगवमी 

नर्चवरर्ांत सवनहनत्यक त्यव समदु्रमांथिवचव अथा 



लवर्त असतविव आमच्यवसवरखे कवही त्यवतील 

गांमत िोधत असतवत. त्यवतूि सवनहत्य जन्समवस 

येते. र्वचिवऱ्यवच्यव चेहऱ्यवर्रील दोि रेघव 

हसण्यवपरुत्यव हलल्यव की अिव लेखकवलव 

आयषु्ट्यवचे सवथाक झवल्यवसवरखे र्वटते. नतकडे 

नर्चवरर्ांत लेखक कवळीज हलर्ण्यवसवठी नलनहत 

असतो.. नि आम्ही चेहऱ्यवर्रच्यव दोि चवर रेघव! 

मग त्यवसवठी हवतवतील लेखिी जे प्रसर्ेल ते 

सवनहत्य. यवस आम्ही सवनहत्यवचे प्रवक्ति म्हितो. 

असो. यवहूि जव्त गवांभीयवाचे बेअररांग आम्हवलव 

िवही र्वटत आम्ही घेऊ िकू. तेव्हव पिुि 

आपल्यव र्ेि असवर्े बवर्ळव अर्तवरवकडे र्ळवर्े 

ह ेउत्तम. 

 

आज जीर्िगौरर् परु्कवरवच्यव निनमत्तविे 

कवही गांभीर बोलण्यवचव यत्ि केलव. अिव 

परु्कवर समवरांभवत तरी थोडव ढुढवचवयापिव 

करवर्व असे आमच्यव कवही नमत्वांिी सवांनगतले. 

नथल्लरपिव कमीतकमी यव परु्कवरवच्यव नदर्िी 

तरी िको असे सौ िे सौ र्ेळव बजवर्ले. असव 

सपु्रीम कोटवाचव आदिे अव्हरेूि कोटवाची 

मविहविी अनतघवतक ह ेआम्ही ् र्विभुर्विे जवििू 

आहोत. तेव्हव ह े थोडे गांभीर िब्दवतील नचांति 



ओघविे आलेच. त्यवस सवनहनत्यक मलू्य असो 

नकां र्व िसो.. त्यवस तत्र्नचांतिवचव मलुवमव असो 

नकां र्व िसो.. नकां बहुिव असे कवही िवही यवची 

खवत्ीच आह ेआम्हवलव.. पि ऐकिवऱ्यवस तरी 

कवहीतरी तवनत्र्क कोिी बोलतोय.. नि 

जीर्िगौरर्वस लवयक कोिी आह ेइतके र्वटवरे्.. 

इतपत जड बोजड िब्दोपयोग केलव आह.े 

त्यवमळेु हव अगदीच कोिी नथल्लर लेखक िवही 

अिी खवत्ी पटवर्ी.. आनि यव पवां.त.ुपवतोळेची 

यवहूि जव्त मवगिे िवही..  

 

तर पिुि रे्ि असवर्व बवर्ळव म्हित 

अांतरीच्यव िव िव कळव दवखर्वव्यवत.. यव 

जीर्िगौरर् परु्कवरविे आम्हवस अत्यांत आिांद 

झवलव आह.े त्यवचे कवय आह े की आज यव 

जीर्िगौरर्वच्यव परु्कवरविे आमच्यव कपवटवत 

दिािीय असे कवही जमव होईल.. नकत्येक र्षवांपरू्ी 

आम्ही आमची बनिसे ठेर्तव यवर्ीत यव नहिेबविे 

कपवटवची सोय करूि घेतलेली. आज इतक्यव 

र्षवांिी प्रथमच त्यवत दवखर्ण्यवसवरखे ठेर्वर्यवस 

कवही नमळवले.. परांत ुतरीही आम्ही लेखिी अि 

लेखि कधी सोडले िवही आजर्र, यवतिूच 



आमच्यव निष्ट्कवम सवनहत्य सेरे्चव अांदवज यवर्व. 

असो.  

एकूि कवय, आजर्रच्यव लेखिकमवात नर्िेष 

प्रवप्ती झवली िसेल.. िसेल म्हिजे िवहीच. अथवात 

कवही हरकत िवही. पु् तक लेखकवस मविधि 

दणे्यवची पद्धती आह.े. आम्हवस तसव ि मवि 

नमळवलव आजर्र, िव ही धि. तरीही आम्ही 

निष्ट्कवम सवनहत्य सेर्व सोडली िवही. आमच्यव 

लेखिकवमवठीस र्ेळेचव अपव्यय समजत तोंडच्यव 

र्वफेचव व्यय करिवऱ्यव आमच्यव सनुर्द्य पत्िी 

रद्दीर्वल्यविी सांधवि बवांधिू होलसेल रद्दीसवठी पैसे 

कमवर्ण्यवच्यव बेतवत असतविवच हव परु्कवर 

यवर्व.. यवसवरखी सखुद गोष्ट दसुरी िसेल. म्हिजे 

यव निनमत्तविे तरी आमच्यव घरी आम्हवस अांमळ 

सन्समवि नमळेल अिी आिव आह.े असो. ही 

परु्कवरवची बवहुली आमच्यव िोकेसच्यव 

कप्प्यवस िोभव आिेल अि आमची अनधक 

िोभव होण्यवपवसिू आम्हवस र्वचरे्ल अिी 

आमची अटकळ आह.े त्यवमळेु हव परु्कवर 

आम्हवस अगदी र्ेळेर्र प्रवप्त होत आह.े दरे आए.. 

दरुू्त आए म्हिण्यवची सोय िवही. कवरि 

आजर्र अन्सय कसली प्रवप्ती िवही. आमच्यव 

सौ.च्यव अखांड भनडमवरविे बडुिवऱ्यव आमच्यव 



िीनतधैयवाच्यव बडुत्यव िौकेस ह्यव जीर्िगौरर्वच्यव 

कवडीचव आधवर.. आनि कवय! 

तो दिेवरी 'अनतनर्निष्ट सवनहत्य सेर्व' सां्थव 

नि त्यवतील सां्थवनिक .. िव्ह,े त्यवतील 

व्यर््थवपक यवांचे हृदयतळवपवसिू आभवर मविूि 

अत्यांत िम्रतेिे हव परु्कवर आम्ही ्र्ीकवर करत 

आहोत. अन्सय कोठे िवही तरी यव सवनहत्य सेर्व 

सां्थेच्यव र् त्तवांतवत आमच्यव िवर्वची िोंद होईल.. 

यवचव मिवपवसिू हषा व्यक्त करत आम्ही ह ेआमचे 

चवर..िे िब्द आर्रते घेतो.. 

 

 

  



   

 

  

 

 

पररनिष्ट  

 

पसु्तकाच्या सरुूवातीस शन िेवटीही.. दोन्ही 

करे् प्रस्तावना असण्याची ही पशहलीच वेळ! 

पशहली प्रस्तावना प्रस्ततु सांग्रहाच्या पररचयाची 

शन ही िेवटची.. ही भाषणे (समजा) खरोखरीच 

केल्यानांतर त्याांचा सांग्रह प्रशसद्ध करतानाची!  

 

 



प्र्तवर्िव  

आमच्या भावी भाषणसगं्रहाची 

प्रस्ताविा 

 

(प्रस्तावनेहून मोठे प्रस्तावनेचे प्रास्ताशवक:  

 

शदवास्वप्ने पाहणे हा माणसाचा मलूभतू हक्क 

आह.े जन्मशसद्धही असेल. ह े कोणी मोठया 

माणसाने म्हटले नाही आजवर. कदाशचत राहून 

गेले असेल म्हणायचे. तर,स्वप्ने पाहत बसायला 

कोणी कोणतीही आर्काठी आणत नाही, आण ू

िकत नाही. तेव्हा या होतकरू, होऊ घातलेल्या 

लेखकूस आधी लेखक शन नांतर लेखकराव 

होण्याची महत्त्वाकाांक्षा असेल तर कुणी त्यास दोष 

दणेे अयोग्य ठरेल. म्हणजे आज मी दखलपात्र 

कुणी नाही. उचलली लेखणी लावली कागदाला 

असे लेखन शदनरात्र करतो. साभार परतीची पत्रे 

सांपादकाांकरू्न गोळा करण्याचा छांद जर्ला आह े

मला. भारतीय पोस्ट खात्याला खारीप्रमाणे 

हातभार ह ेदिेसेवेचे व्रत अांगीकारल्यासारखा मी, 

आज ना उद्या प्रशथतयि होणारच. आज 

लेखणीची करामत शदसत नसेल पण चालवनू 



चालवनू माझ्या पेनाच्या शनबेस धार आल्यावाचनू 

किी राशहल? थोर्क्यात शदल्ली अब दरू नहीं.  

.. मग माझ्या कथा शन कशवता पानोपानी 

असतील. शदवाळी अांकाांतील माझ्या कथाांवर 

समीक्षा शलशहल्या जातील. साधकबाधक चचाड 

होतील. शदवसेंशदवस माझ्या फॅन्सची पत्रे वाचत, 

त्याांना उत्तर दते फॅन दाशक्षण्य दाखवताना माझी 

ताराांबळ उरे्ल. माझी पसु्तकाांमागनू पसु्तके 

प्रकाशित होतील. त्याांच्या प्रकािन समारांभात मी 

प्रकािात येईन. मग पेपर शन माशसकवाले, एक तरी 

सदर शलहाच ना आमच्यासाठी म्हणनू आग्रह 

करतील. मी आढेवेढे घेत ते मान्य करेन. त्या 

सदरातनू अजनू नवीन पसु्तके जन्मास येतील.. 

मशहनाकाठी येणारा चेक हा बोनस.. शसनेमा शन 

माशलकावाले माझ्या गोष्टींसाठी मागे लागतील. 

मी ते हक्क दऊेन हक्काने पैसे वसलू करेन. मग 

त्या शसनेमाची गोष्ट वाचण्यासाठी लोकाांची माझे 

पसु्तक खरेदी करायला झुांबर् उरे्ल. 

पसु्तक  आऊट आॅॅफ स्टाॅॅक होईल. 

बाजारात शमळत नसल्याने ब्लॅक मध्ये माझी 

पसु्तके चढ्या दरात शवकली जातील.. सरतेिेवटी 

पसु्तकाांच्या तर्ाखेबांद शविीतनू झालेल्या 

शमळकतीवरील कर चकुवल्याचा सांिय आल्याने 



इन्कम टॅक्सवाले धार् घालतील.. मराठी 

साशहशत्यकाच्या घरावर आयकरवाल्याांची धार्.. 

सगळीकरे् याचा गवगवा होईल. आजवर 

कोणाही साशहशत्यकास न शमळालेला हा मान.. 

त्यावर माझे सत्कार समारांभ झर्तील.. मी आशण 

आयकर धार्.. माझे सखोल शचांतनात्मक शवनोदी 

पसु्तक मी शलहायला घेईन.. त्यात मग मला कोणा 

राजकीय व्यिीचा वरदहस्त लाभेल. तेवढे झाले 

की मी अशधकच मोठा होत जाईन. तकुा 

आकािाएवढा.. कदाशचत अिा कोणाच्या 

आधाराशवना झाला असेल. पण नव्या 

जमान्याच्या नव्या दस्तरुानसुार मोठे व्हायला ह े

हवेच. एकदा मोठा झालो की साशहत्य 

समेलनाध्यक्षपद वगैरे .. म्हातारपणी आहचे.. 

लेखकाचा लेखकराव बनावे.. शवद्वज्जनाांच्या 

माांर्ीस माांर्ी लावनू बसावे.. ह े मात्र शवनोदी 

लेखकास िक्य नाही. गाांभीयाडचा आव 

आणल्यावाचनू शवद्वत्ता शसद्ध होत नाही.. पण ते 

एक असो. एखाद्या लेखकास प्रशथतयि होण्याची 

स्वप्ने पर्णे .. शकां वा त्याने ती पारू्न घेणे.. यात 

अनैसशगडक ते काय आह?े असो. कुसमुाग्रजाांच्या 

स्वप्नाची समाप्ती कशवतेची आठवण करावी .. 



समाप्ती व्हायला ह ेस्वप्न मला आजवर पर्ले 

नाही. म्हणजे ते पर्ावे असा आटोकाट प्रयत्न मी 

करतो.. प्रयत्न म्हणजे.. मी घरात तेल आणण्याचा 

हुकूम झाला तर एक शकलो वाळू आणनू प्रयत्ने 

वाळूचे कण रगशर्ता तेल ही गळ े ही म्हण 

ऐकवतो.. म्हणजे प्रयत्नाांची पराकाष्ठा म्हणजे काय 

याचा अांदाज यावा..  

 

थोर्क्यात ह े असे आह.े आज साशहत्य 

िारदचे्या दरबारात हातपाय मारणारा मी.. उद्या 

प्रशसद्धी पावणारच.. मग गावोगावी व्याख्याने शन 

दौरे.. त्यात एखाद दोन सत्ताधारी मांत्रयाांिी घसट 

शन नांतर घशनष्ठ मैत्री .. इत्यादी इत्यादी .. पाठोपाठ 

उद्घाटने शन भाषणे आलीच. त्या भाषणाांचा सांग्रह 

प्रकाशित होईलच.. ती भाषणे तर तयार ठेवलीच 

आहते.. आता त्या पसु्तकाची प्रस्तावना ही शलहून 

तयार आह.े. फि स्वप्न एकेका पायरीने पढेु जात 

राशहले म्हणता झाले..) 

 

*** 

  



प्रस्ताविा 

 

आमचव 'श्रोतेहो..' भवषिसांग्रह प्रकवनित 

होतविव आम्हवलव अतीर् आिांद होत आह.े 

आमचे कुनत्सत टीकवकवर मवत् असव आिांद 

आमच्यव र्वचकर्गवास होत आह ेकव असव कोतव 

प्रश्न उपन्थत करतील अिी आम्हवलव खवत्ी 

आह.े अथवात त्यवांचे ते कवमच आह.े नि 

अिलु्लेखविे मवरण्यवहूि असे टीकवधिी होऊि 

चवर हवत करीत धवरवतीथी पडवर्े ह ेबरे! सवनहत्य 

समरवांगिवत आम्ही तिी निलवजरेपिवची 

कर्चकुां डले घवलिू उतरलो आहोत नि आमचे 

परमनमत् आमदवरसवहबे यवांच्यव मवगादिािवखवली 

िक्य नततकी गेंड्यवची कवतडी कमवर्िू आहोत. 

त्यवमळेु आम्हवलव असल्यव र्वकड्यव नतकड्यव 

र्वक् बविवांची भीती िवही. भय िवही. 

कोल्हवपरूच्यव लवल मवतीत िड्डू ठोकण्यवची 

लौनककवथवािे आमची तब्येत िसली तरी िवनब्दक 

दोि हवत मवत् आम्ही लीलयव करू इतकी तवकद 

आमच्यव यव बोरूत मवतव िवरदिेे नदली आह.े 

त्यवमळेु भय इथे आतव उरले िवही ही अर््थव 

आह.े  



 

आमच्यव प्र्तवर्िेची सरुूर्वत आम्ही अिी 

करवर्ी यवचे कोिवस आिया र्वटल्यवस िर्ल 

िवही. पि पडलेले पवयांडे मोडण्यवत आम्ही 

सवनहनत्यक कवरकीदा घवलर्ली आनि घडर्ली. 

नकत्येकवांच्यव िवकवर्र नटच्चिू आम्ही सवनहत्य 

िवरदचेी सेर्व करीत मरवठी सवर्र्तवत न्थरवर्लो 

आहोत. त्यवत नकत्येक उद्घवटिे नि नकत्येक 

सांमेलिे यवांत तवनत्त्र्क भवषिे आम्ही केली आहते. 

आमच्यव सवनहत्य सेर्ेिे आम्ही िवसि दरबवर 

मवन्सय सवनहनत्यक गिले गेले आहोत. जिमवन्सयतव 

नि रवजमवन्सयतव यवहूि एकव लेखकवस कवय हरे्? 

त्यवमळेु आमच्यवर्र खवर खवऊि असिवऱ्यवांिव 

तोटव िवही. आमच्यव पु् तकवांच्यव तडवखेबांद 

आर् त्तींर्र आर् त्ती निघत असतविव तोंडवत बोटे 

घवलिू बसिवरे इथलेच आहते. आम्ही पनहली 

आर् त्ती मोजिू िांभरवची कवढूि दसुरी पन्सिवसची 

असे करत आर् त्यवांमवगिू आर् त्यव कवढतो .. ह े

खरे असले तरी नततक्यव प्रती खपण्यवसही ििीब 

लवगते.. ह ेआमच्यव सवनहनत्यक नर्रोधकवांस कसे 

कळवर्?े  

जवतव जवतव एक गांमत सवांगतो. ह े नर्रोधक 

र्गैरे म्हटले की रवजकवरिवत निरल्यवसवरखे 



र्वटते. म्हिजे रवजकवरिवच्यव भव्य प्रवसवदवच्यव 

बवहरेच्यव अांगिवत आम्ही अस ू पि आमदवर 

सवहबेवांच्यव क पेिे ह े रवजकीय िब्द अांगर्ळिी 

पडले आहते. तर ते एक असो.  

तर हव 'श्रोतेहो..' सांग्रह सवनहत्य रनसकवांच्यव 

चरिी र्वहतविव आम्हवलव हषा होत आह.े यवत 

आम्ही नर्नर्ध प्रसांगी केलेल्यव भवषिवांचव एकनत्त 

रसव्र्वद रनसकवांिव घेतव येईल. उद्घवटिे, िवलेय 

्िेहसमेलिे ते कनर् सांमेलिे, सवनहत्य सांमेलिे 

असव आमचव पांनडत मैत्ी सांचवर आह.े तेथे 

केलेली उद्बोधक भवषिे म्हिजे रनसकवांच्यव 

श्रर्िेंनद्रयवांस मेजर्विी असे एकदव आमदवर 

पवटील सवहबे म्हिवलेले आम्हवस आठर्ते. 

िवमदवर कोळसे यवांिी आपल्यव भवषिवांपढेु आम्हव 

पढुवऱ्यवांिी कवय बोलवरे् असेही कर्नतक केलेल े

्मरते. ह े सवरे आम्ही सनर्िय सवांगत आहोत. 

आत्मप्रौढीची सर्य आम्हवस िवही. अथवात 

नकत्येक नहतित् ू आनिक आमच्यवतील न्सयिू 

िोधकवांस आमच्यवत आत्मप्रौढीचव अांि 

िसण्यवबद्दल आम्हीच सवांगिे हीच आत्मप्रौढी 

र्वटेल हव भवग अलवनहदव! असो. परांत ु 'निखळ 

सत्य हचे एकमेर् सत्य असते' ह ेआमचेच र्चि 

यव बवबतीत आम्हवस ्मरते. असो. 



ह्यव प्र्ततु सांग्रहवतील भवषिे आम्ही 

प्रसांगविरुूप केलेली असली अि कवलौघवत त्यवांचे 

सांदभा बदलले तरीही त्यवांच्यव सवनहनत्यक मलू्यवांत 

घट होऊ िये असे सपु्रनसद्ध सवनहनत्यक अि 

आमचे घनिष्ठ नमत् श्री.अ.दव.अचेकर म्हितवत. 

त्यवांच्यव 'गदा नपर्ळ्यव केतकीचे गलुवबी लवल 

फूल' यव हवयकू सांग्रहवस आम्ही प्र्तवर्िव नलहूि 

नदलेली त्यवप्रसांगी त्यवांिी आमच्यव मवगे लवगिू हव 

सांग्रह म्हिजे सवनहनत्यक द्तवरे्ज होईल असे 

सवांनगतले. त्यवांिी नपच्छव परुर्ल्यविेच हव सांग्रह 

प्रकवनित करण्यवचे आम्ही मिवर्र घेतले. आमचे 

कधीही मवगे ि हटिवरे प्रकविक श्री.सदवर्ते यवांिी 

आमच्यव मवगील पु् तकवांच्यव पडूि रवनहलेल्यव 

प्रतीं बरोबरच यव पु् तकवच्यव प्रती खपतील अिी 

आिव व्यक्त करत पढुवकवर घेत ह े कवम तडीस 

िेले. त्यवांची आिवपतूी होर्ो आनिक तडुुांब 

रनसकवश्रय नमळण्यवची आिव आम्हीही करण्यवस 

हरकत िसवर्ी.  

बवकी आमच्यव सवनहत्यवचव आढवर्व घेण्यवचव 

हव प्रसांग िवही. तेव्हव अनधक अघळपघळ पनु्सहव 

केव्हवतरी. सहस्त्रचांद्र दिािवच्यव निनमत्तविे आम्ही 

नलहूच, तेव्हव भवर्ी समीिकवांिव मदत होईल ह्यव 

नहिेबविे ्र् सवनहत्य समीिव आम्ही नलहू असव 



मिसबुव आह.े अथवात त्यवर्यवत कदवनचत आम्ही 

फक्त एखवद्यव मांत्ीपदवसवठीच पवत् अस.ू सवनहत्य 

निनमातीसवठी िस.ू ह ेउमजिू आम्ही सवरे आधीच 

तयवर ठेर्.ू आम्ही आजर्र ि केलेली भवषिे 

आगवऊ प्रनसद्ध करूि आम्ही तो पवयांडव पवडलव 

आहचे. त्यवत अनधक भर. प्र्ततु प्र्तवर्िव 

पु् तकवच्यव िेर्टी घवलिूही आम्ही अजिू िर् 

प्रथव पवडत आहोतच. िर्प्रथवकवर पवतोळे असे 

आमचे कवही प्रिांसक आम्हवस सांबोधतवत ते 

उगीच िवही. 

ते कवही असो, िेर्टी सवनहत्य िवरदचेी सेर्व 

महत्त्र्वची. िव्ह ेकव?  

 

पवां.त.ुपवतोळे 

  



  

िॉ. वनतीन मोरे याांची  

३७+२ प्रकावशत पसु्तके 

याांच्या कव्हरवर वललक करताच पसु्तक उघिेल. 
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष  

डॉ. हनिीन मोरे याांचे िे अडहिसावे पुस्िक. 

 

िॉ. वनतीन मोरे एक यशस्वी श्वसनरोगतज्ञ 

आहते आवण एक उत्साही लेखकही. त्याांच्या 

लेखनात एक टवटवी असते. त्याांचा ववनोद 

कोणाच्या व्यांगावर आधाररत नसतो, स्तर सोित 

नाही. समाजातील अवनष्ट ववसांगतीवर ते आपल्या 

ववनोदातनू नेमकां  बोट ठेवतात. समझदार 

वाचकाांना त्याांचा इशारा काफ़ी असतो. त्याांच्या 

ववनोदात ववखार अवजबात नसतो पण हरैाण 

करणारे वचमटे मात् असतात आवण त्यातले अनेक 

ते स्वतःलाच काढतात. त्यामळेु त्याांच्या नमम 

ववनोदाचा एक फ़ॅनवगम वनमामण झाला आह.े ते 

फ़क्त ववनोदी सावहत्य नव्ह े तर वनरवनराळ्या 

प्रकारचे लेखन वलहीतात.  त्याांनी गेली अनेक वषे 

आपले लेखन वनरांतर चाल ू ठेवले आह.े त्याांना 

प्रकाशक वमळायला तोटा नाही. पण त्याांना 

आपली पसु्तके जास्तीत जास्त लोकाांपयंत नेणारे 

आवण प्रकाशनप्रविया सलुभ असणारे प्रकाशन 

हवे होत.े त्याांनी ई सावहत्यची वनवि केली. 



िॉ. वनतीन मोरे यवांच्यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक 

आपली पु् तके ई सवनहत्य-च्यव मवध्यमवतिू 

जगभरवतील मरवठी र्वचकवांिव नर्िवमलू्य दतेवत. 

असे लेखक ज्यवांिव लेखि हीच भक्ती असते. 

आनि त्यवतिू कसलीही अनभलवषव िसते. मरवठी 

भवषेच्यव सदुरै्विे गेली दोि हजवर र्षे कर्ीरवज 

िरेंद्र, सांत ज्ञविेश्वर, सांत तकुवरवमवांपवसिू ही परांपरव 

सरुू आह.े अखांड. वदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), 

शांभ ू गणपलुे(९पसु्तके), िॉ. मरुलीधर 

जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), शभुाांगी 

पासेबांद(१४), अववनाश नगरकर(४), िॉ. वस्मता 

दामले(९), िॉ. वनतीन मोरे (३८), अनील 

वाकणकर (९), फ्रावससस आल्मेिा(२), मधकुर 

सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू

वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (४७ खांिाांचे 

महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथम), 

मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), 

सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), 

ववनीता दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), 

नांवदनी दशेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (८), िॉ. 

वषृाली जोशी(३५), िॉ. वनममलकुमार फिकुले 

(१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी 

धारगळकर (१५), अांकुश वशांगािे(२२), आनांद 



दशेपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका 

बोरकर (३), अरुण फिके(६) स्वाती 

पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, 

अरुां धती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), 

जगवदश खाांदवेाले(५) पांकज कोटलवार(६) िॉ. 

सरुुची नाईक(३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी 

काकिे(९), श्याम कुलकणी(७), वकशोर 

कुलकणी, रामदास खरे(४), अतलु दशेपाांिे, 

लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य भापकर, मगु्धा कवणमक(२), 

मांगेश चौधरी, प्र. स.ु वहरुरकर(२), बांकटलाल 

जाज ू(३), प्रवीण दवणे, आयाम जोशी असे अिेक 

ज्येष्ठ र् अिभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवनहत्यवच्यव 

िवरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयांत नर्िवमलू्य 

पोहोचर्तवत.  

अिव सवनहत्यमतूी ांच्यव त्यवगवतिूच एक नदर्स 

मरवठीचव सवनहत्य र् ि जवगनतक पटलवर्र 

आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी 

आह.े यवत ई सवनहत्य प्रनतष्ठवि एकटे िवही. ही एक 

मोठी चळर्ळ आह.े अिेक िर्िर्ीि व्यवसपीठे 

उभी रहवत आहते. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतिू 

िर्िर्ीि लेखक उदयवलव येत आहते. आनि यव 



सर्वांचव सवमनूहक ्र्र गगिवलव नभडूि म्हितो 

आह.े  

आनि ग्रांथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें । 

दृष्टवदृष्ट नर्जयें । होआर्े जी । 

 

 


