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          नवदेन – २ 

 आजचा दवस मा यासाठ  वशेष आहे. वशेष अशासाठ  क  जवळपास पधंरा वषापूव  मी 
(२००७म ये) सु  केले या मा या व डलां या, सुमारे चार दशकात (१९२८-२९ ते १९६४-६५) केले या, 
सा ह यसेवेची मला जमेल तशी न द कर याचे माझे काम आज पुरे होत आहे. 

 raghuveersamant.com हे सकेंत थळ स वातीला या नव श या (amateurist) प ध तने 
आ ह  घरात याच लोकांनी (मी, माझा मुलगा ओंकार व भाची अि वनी यानंी) पवू  द २१-०८-२०२० 
रोजी थापन केले होते, या तुलनेत ते आता न याने, अ धक तपशीलाने, प रपणूतेने न या पात 
सादर करणे श य होत आहे. 

 मा या मया दत बु ध-कुवती या जोरावर एकां या शलेदारा माण ेहे काम मी इथवर आणू 
शकलो याचे खूप समाधान आहे. उव रत सा ह या या आधारे ते आणखी ह सधुा न वाढ वता येण े
सहज श य आहे. मा  यापढेु मा याकडून (माझे वय व स याचे कृ तमान वचारात घेता) ते श य 
होण ेजवळ जवळ नाह च. कुणी उ साह , न या दमाची यि त यात भर ह घालू शकेल. 
समालोचना मक लखाणाची यात भर घाल यास वाव आहे. श लक असलेले, न वापरलेले सा ह य ह, 
यासाठ  वापरता येऊ शकेल. कुणा अ यासू व र ठाकडून तस ेकाह  लेखन अपे त असल,े तर  ते 
अ याप श य झालेल ेनाह . 

 हे संकेत थळ हणज ेमा याकडून आम या व डलांची मृ त जागती ठेव या या उ देशासह  
एक सा हि यक हणून यानंी केलेल  मराठ  भाषेची सवेा व यांचे बहु आयामी यि तम व सवासमोर 
खुले क न मांड याचा ह तो एक य न आहे. ते अ यंत योगशील होते व नेहेमीच काह  ना व यपणू 
कर याचा य न कर त. सतत कामात य - य त असत. ब याच बाबतीत ते ” थम” ह होते. मागील 
शतकातील एक बहु-आयामी सा हि यक यि तम व हणून यानंा ेय दे या या बाबी मी वशेष वाने 
इथे न दवतो या खाल ल माणे – 

१)वया या १४-१५ या वषापासून (डहाणूला असताना) यानंी लेखनाला ारंभ केला. द २४-१२-१९२४ 
रोजी (ना शकला असताना) “अंधुक आठवण” हे यांनी ल हलेले प हले श द च . पुढे “सुभा या” 
(ए ल१९२९) हे श द च  जनू१९२९म ये ‘ ग त’ म ये स ध झाल ेव तेथूनच श द च  या न या 
वा मय काराला अ धकृत मा यता मळाल . सामंत ‘श द च ’कार झाले. वय होते वसावे. ना यछटा 
हणजे ‘ दवाकर’ (गग) या माणे श द च  हणजे ‘कुमार रघुवीर’ असे समीकरण वशीतच झाले. 

२)२४-१२-१९३२ रोजी याचंा प हला सं ह “ दय” हा का शत झाला. वय होते ते वस. वतः पदवीधर 
नसताना ह ‘ दय’ मुंबई व यापीठाने (नवे वा मय हणून) मक पु तकात लावल ेहोते हे वशेष. 

३) ग त बदं झा यानंतर (१९३३त) पूव नयोजन व भरपूर य न क न यांनी वा मयीन उ च 
अ भ ची जोपास या या उ देशाने जानेवार  १९३४ पासून “पा रजात” मा सक सु  केल.े वय होते 
चोवीस. र सकां या पसं तला उत नह  ददुवाने ते अ पजी व ठरले व खूपसे आ थक नुकसानह  झाले. 

४) यानंतर बीट  क न यानी १९३७म ये श क  पशेा नवडला व बरोबर नेच ते कादंबर  लखेनाकडे 
वळले. यांनी मराठ त थमच दोन प यां या कौटंु बक कथचेी मांडणी करणार  कादंबर  मा लका                                                                                                                              
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ल हल . या मा लके अंतगत यांनी चार खंडात कथानक ल हले. ‘ वासातील सोबती’ (माच १९३८), 
‘अ  पटल’ (माच १९३८), आकाशगंगा (ए ल १९४०) व ‘घरोघर या देवी (२४१२-१९४४०) असे ते चार 
खंड आहेत. ह  द घ कादंबर  ७८० पानाचंी आहे व कादंबर  लेखनाचा एक मैलाचा दगड मानल  जाते. 
बरोबर नेच अ य कादंब या, कथासं ह, लघु नबंधसं ह, का य, बालवा मय अशी व वध कारची 
बर च पु तके १९४० ते १९५९-६० पयत या कारात सादर कर त रा हले. १९६० नंतर ते शालेय 
ानकोशाकडे वळले. 

५)ते एक वदयाथ य श क होते. आप या व श ट शक व या या प ध तने ते लेखन व भाषा 
वापराला सवाना उ ेजन देत व वृ ह कर त असत. गायन, ना य, का यगायन या सा यावर याचंा 
वशेष जोर असे कारण ते वतः गायन-वादन उ म शकललेे होते. यामुळेच सदध व मै ीतील 
कवींची उ म का ये नवडून ते चाल  बाधूंन का यगायन ह कर त. यांचे काय म होत. रे डओवरह  
होत. यु धकाळाआधी (१९३८त) यांनी वतः या काह  रेकॉडस ्काढ या. या सा यामळेुच यांचे काह  
व याथ  पुढ ल आयु यात सदध लखेक व प कार ह झाल.े (उदा. – जयवंत दळवी, रवीं  पगंे, 
ाने वर नाडकण , वजय तेडुलकर, मनोहर देवधर, ीकातं पालेकर, दशरथ पुजार  इ) 

६) यांनी आप या चुलतबधं ुबरोबर १९४१ ते १९४४ या दर यान “ चरंजीव” अथात माकडेय या च पट 
न म तत भाग घेतला होता. यातील पटकथा, संवाद, गीते इ. ची जबाबदार  यानंी पेलल  होती. 
ददुवाने या बोलपटाचे याचें ते य न यश वी झाल ेनाह त. यांनी १९४९ ते १९५३ म ये खंडाळा येथे 
घाटमा यावर म यमवग यांसाठ  पयटनके ह चाल वल.े चार वषानंतर ते ह अयश वी ठरले. पुढे १९५४ 
ते १९५६ या काळात शारदा म व यामं दर ह  शाळा त या थापने या काळात सं था चालकांसाठ  
नेटकेपण ेचाल वल . परंत ुलवकरच सं थाचालकांशी मतभेद झा याने ते १९५६मधे तेथून बाहेर पडले.  

७)१९६१त मराठा मं दर शाळा सोडताना पुढे यां या मनात दोन तीन कादंब यांच ेलखेन हाती घे याचा 
वचार घोळत होता. परंतु भारत सरकारची आगाउ रोख मदत मळा याने यांनी ते नयोिजत कादंबर  
लेखन बाजूला सा न शालेय ानकोशाचे काम हाती घेतले. याअंतगत काढलेले दोन खंड हे यांचे 
शेवटले मोठे काम. नंतर म मंडळी व घरात या लोकां या आ हाखातर आ मच र  लेखनास त ेतयार 
झाले. पण या कामाची फ त टपणे तेवढ च याचंेकडून झाल . य  लेखन होउ शकले नाह . 
बदललयेा कौटंु बक, सामािजक व आ थक प रि थ तशी ते जुळवून घेऊ शकले नाह त.  

 अशा र तने यांच ेसारे जीवन घटनानंी भरलेले, संघषमय व एका मागे एक येत जाणा या 
अनपे त अपयशांनी भरललेे होते. भर ला भर हणून सहा या वषापासनू वया या ३८-३९ पयत 
हणजे व डलां या मृ यूपयत यां या वा याला घरातले साव पण ह आल ेहोते. ओघाओघानेच आलेल  

आ थक चणचण ह यां या वा याला कायमच होती. असे सारे तकूल वातावरण असून ह यातून 
माग व वेळ काढून यानी मराठ  वा मया या जवळपास येक दालनात काह  ना काह  योगदान 
दले. यांचे का शत वा मय सुमारे ७००० पानाचंे असावे. सा यावर कळस हणून क  काय याचंी ह  
बहुसं य पु तके यांनी वतः छापवून वतः या काशनामाफत का शत केल . यावरचे सारे ह क 
वतःकडेच अबा धत राखले.      
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 गे या पंधरा वषात या संकेत थळा या कामाची सव ि थ यंतरे जवळून पा ह यानंतर हे काम 
मा या हातून पार पडले आहे यावर माझा वतःचाच वशवास बसत नाह . अ धक वचार के यावर 
असे ल ात आले क  मा या सु व य प नी या बहुमोल मद त वना हे काम मा या हातून घडते ना.  
हे काम तडीस ने याचे ेय मा या इतकेच तला ह मोकळेपणाने यायला हवे. 

द पक रघुवीर सामंत                                                                     
ने ळ, नवी मुंबई.                                                                         
द २५-०६-२०२२   


