
दबुईचे ििश्वसंमेलन 

माचच मिहन्याच्या ४, ५ आिण ६ तारखांना दसुरे ििश्व मराठी सािहत्य संमेलन 

दबुई येथे संपन्न झाले. 

‘सािहत्याचा अहरे घेउिन रिसकांसाठी 

महाराष्ट्र मंडळ दबुईचे येते आहे,’  

असा पुकारा जानेिारीपासूनच झाला होता. जगभर िनमंत्रणं गेली होती. त्यांना 

मान दऊेन दबुईत सािहत्यप्रेमींची मांददयाळी झाली. सािहत्य- आिण रंग-

सृष्टीतले चाळीस मान्यिर, पंचिीस पत्रकार आिण जिळजिळ सहाशे रिसक या 

सोहळ्याला उपिथथत रािहले. दबुईच्या महाराष्ट्र मंडळाच्या कायचकत्याांनी आिण 

कलाकारांनी अगत्याने आिण आपुलकीने त्यांचे थिागत केले. मुलींनी रात्रभर 

जागून पाहुणयांच्या थिागतासाठी रोज नव्या रांगोळ्या घातल्या. पगड्या, फेटे, 

उपरणी, पैठणया, नऊिारी लुगडी, नथी असा मराठी साज लेऊन दबुईकर मंडळी 

उत्सिघरात िािरली. तरुणाईला दखेील जीन्सचा ििसर पडला.  

थिरदा गोखलेच्या शारदाथतिनाने गुरुिारच्या उद ्घाटन सोहळयाची सुरुिात 

झाली. संमेलनाध्यक्ष ज्येष्ठ कििियच मंगेश पाडगािकर, थिागताध्यक्ष सुप्रिसध्द 

उद्योजक धनंजय दातार, उपमुख्यमंत्री छगनराि भुजबळ यांनी दीपप्रज्िलन 

करून संमेलनाचे उद ्घाटन केले. श्री. भुजबळ, श्री. दातार, सािहत्य पररषदचेे 

अध्यक्ष श्री कौितकराि ठाले-पाटील, श्री.बोलन, सौ पाटील, िगैरे मान्यिरांच्या 

भाषणांतून मराठीला जागितक सािहत्यात थथान िमळिून दणेयाची कळकळ 

ददसली. दबुईकरांच्या भाषणांत मराठीबद्दलचा िजव्हाळा जाणिला. 

‘मतांचा जोगिा’ न मागता मानाने अध्यक्ष म्हणून आलेल्या कििश्रेष्ठ 

पाडगािकरांनी अध्यक्षीय भाषण अितशय थोडक्यात आिरते घेतले. नंतर मात्र 

डॉ. दादा गोरे आिण डॉ. माधिी िैद्य यांना काव्यमय मुलाखत दते त्यांनी 

आपला ‘िजप्सी’पणा िसध्द केला. ‘श्रोत्यांच्या आिडीसाठी ककिा कुठल्याही 

ििचारप्रणालीसाठी कसलीही तडजोड मी केली नाही. मी िजप्सी रािहलो आिण 

माझे अनुभि थितंत्रपणे शबदांत मांडले’ असे सांगून त्यांनी िजप्सी, ििदषूक, 



सलाम यांसारख्या लोकिप्रय कििता श्रोत्यांना ऐकिल्या. त्यांनी तरुणपणी 

यशोदा पाडगािकरांिर िलिहलेली आिण त्यांना प्रेमपत्रातून धाडलेली अशी एक 

प्रिसध्दीपराङमुाख कििता यशोदाताईंनी आयुष्यभर जपून ठेिली होती. ती 

कििता आपल्या पितराजांनी एकदातरी जाहीरपणे संमेलनात म्हणािी अशी 

यशोदाताईंची इच्छा होती. त्यांची ती इच्छा माधिीताईंनी मोठ्या युक्तीने 

कििियाांना या िेळी पुरिायला लािली. 

याच ददिशी मराठी आिण अरबी यांच्यातले ऋणानुबंध दाखिणारा एक रंजक 

आिण उद ्बोधक दकृ्श्राव्य कायचक्रम एस. के. गोडबोले यांनी सादर केला. 

त्यािशिाय थमरिणकेचे आिण काही पुथतकांचेही प्रकाशन झाले. या समारंभाच्या 

अनुषंगाने पुथतकांचे, आचायच अत्रे यांच्या जीिनाबद्दलचे, जगभरातल्या जुन्या-

नव्या आिण काही प्राचीन नाणयांचे, अशी नानाििध प्रदशचने सभागृहांबाहरे 

भरली.  

शुक्रिार सकाळच्या कायचक्रमाची सुरुिात टाळ-िचपळ्या-लेझीमच्या तालािर 

िनघालेल्या ग्रंथकदडीने झाली. सािहत्यपंढरीच्या कदडीतली ग्रंथपालखी उपिथथत 

नामिंतांनी िाहून नेली. मराठमोळ्या पोशाखातल्या आखाती िारकऱयांनी 

‘ग्यानबा-तुकारामा’चा आिण ििठ्ठलनामाचा गजर केला आिण तुतारीच्या नादात 

शेख राशीद ऑिडटोररयममध्ये पंढरी अितरली. मग ओघानेच भारूड झाले, 

गोंधळ झाला, अभंग रंगले. 

‘फॉरेन ररटन्डच नऊिारी’ ऊफच  ससधूताई सकपाळ काळजात जनाईची गाणी घेऊन 

आल्या. घराच्या ओसरीिर बसून िशळोप्याच्या गप्पा माराव्या तशी त्यांनी 

मंचािरच्या खुचीिर बसून मराठी सािहत्याची खुशाली सांिगतली. ‘हातातला 

ददिा ििझतो. म्हणून पेटल्या काळजाच्या उजेडात रथता पहािा,’ असे त्यांनी 

सांिगतल्यािर श्रोते भारािले. 

‘दनैंददन जीिनात संत सािहत्याचा उपयोग’ या पररसंिादात ििद्यािाचथपती 

श्री. शंकर अभ्यंकर, डॉ. ििनता ठाकूर, डॉ. ििजया तेलंग, श्री मोतीराम कटारे, 

डॉ. दिेकणच मदन यांनी भाग घेतला. सध्याच्या तणािपूणच जीिनात कालातीत 



संतिाङ्मय नुसते उपयुक्तच नव्ह ेतर अत्यंत गरजेचे आह ेअसे सिचच िक्त्यांचे मत 

पडल.े डॉ. तेलंगांनी कानडी संतिाङ्मयाचा आढािा घेतला. ‘संतिाङ्मयातून 

आपण सिहष्णुता, ििश्वबंधुत्ि िशकतो. ते आयुष्याला आकार दतेे, खरा धमच 

म्हणजे काय ते िशकिते, माणसाला आत्मभान दतेे,’ या शबदात श्री अभ्यंकरांनी 

संिादाची सांगता केली.  

श्रीमती लालन सारंग, डॉ. िि. भा. दशेपांडे आिण श्री. सोमण यांनी ‘नाट्यरंग 

पाच दशकांचा’ हा दकृ्श्राव्य कायचक्रम सादर केला. या पाच दशकातले सामािजक 

बदल, त्यामुळे िनमाचण होणाऱया सामािजक-भाििनक गरजा आिण त्यानुसार 

नाट्य-लेखन-ददग्दशचनात केले गेलेले फेरफार यांच्याबद्दल अिधक मािहती िमळेल 

असे िाटले होते. श्री. दशेपांडे यांच्यासारख्या प्रितभािान माणसाकडून त्या 

मीमांसेची अपेक्षा होती. तेिढी त्रुटी नसती तर हा मािहतीपूणच कायचक्रम अिधक 

लक्षणीय ठरला असता. 

िनमाचते सुधीर भट यांची मुलाखत श्रीकांत राळे यांनी घेतली. मराठी 

नाट्यसंथथेतल्या िनरुत्साहाबद्दल बोलताना श्री. भट म्हणाले, ‘आता प्रेक्षकांचे 

लक्ष नाटकापेक्षा मोबाईलिर बोलणयातच अिधक असते. त्यांना छोट्या 

पडद्यािर घरीच रंगकमी ददसत असल्यामुळे त्यांच्याबद्दलची निलाई कमी होते . 

प्रेमप्रकरणे आिण मद्यसेिन यांमुळे नटनट्यांकडून सकस अिभनय होत नाही ि 

रंगभूमीची नेटकी सेिा घडत नाही.’ 

‘माझे कायचक्षेत्र, माझे लेखन’ यािर बोलताना श्री. अच्युत गोडबोले यांच्या 

अष्टपैलू जीिनाची आिण बहुििध ििषयांिरच्या चौफेर लेखनाची ओळख झाली . 

रेणूताई दांडेकर हाडाच्या िशिक्षका असल्यामुळे त्यांनी श्रोत्यांच्या मनांना 

िचखलगािच्या गोठ्यातल्या शाळेत नेलं आिण ितथल्या खडतर जीिनाचे धडे 

ददल.े 

ददिसाच्या शेिटी श्री. प्रशांत दामले यांच्या ‘ओळख ना पाळख’ या 

हलक्याफुलक्या नाटकाचा प्रयोग झाला. ददिसभर एकिचत्ताने अभ्यासपूणच 

भाषणे ऐकणाऱया श्रोत्यांचा त्यामुळे श्रमपररहार झाला . 



शिनिारी सकाळी नृत्यांगना रंजना फडके आिण कु. ऋतुजा दशेपांडे यानंी 

नृत्यातून स्रीिशक्षणाचा संदशे ददला. त्यानंतर श्रीमती फडके यांना एक लाख एक 

हजार रुपये आिण मानिचन्ह दऊेन गौरििणयात आले. 

किी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली किी श्री. िगरीश िशरसाळकरांनी 

काव्यसंमेलनाचे सूत्रसंचालन केले. सौ. अनुराधा पाटील, सौ. मेघना ितचक, श्री. 

िनफाडकर, श्री. िासिनक, श्री. सनबाळकर, श्री. दकशोर कदम (सौिमत्र), श्री. 

िशलेदार आिण श्री. सािरीकर या किींनी आपापल्या कििता सादर केल्या. 

मेघनाताईंची ‘ओझं’, गझलकार िनफाडकरांची ‘माझी मुलगी’ आिण दकशोर 

कदमांच्या, ‘Between the Lines’ आिण ‘आईला िाटलं असेल’ या कििता 

हृदयाला िभडल्या. िशलेदारांची जुळिून घेणारी िीट आिण ितच्या तळीचे 

काळेभोर आभाळ श्रोत्यांना भािले. 

‘आजचे मराठी सािहत्य जागितक पातळीिर कसे जाईल’ हा डॉ. संजीिनी खेर, 

श्री. श्रीकांत ितडके आिण श्री. रिींद्र घिी यांच्यामधला पररसंिाद रंगला. 

‘जगभरात सिचत्र पसरलेल्या मराठी भािषकांनी त्यांच्या कमचभूमीच्या मूळ 

संथकृतीचा, ितथल्या रीतीररिाजांचा अभ्यास करािा आिण त्याबद्दल 

मराठीमधून िलहािे,’ असे डॉ. संजीिनी खेर यांनी सांिगतले.  

सौ. माधिी िैद्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या, ‘मिहला सािहत्याची परंपरा’ या 

पररसंिादात डॉ. ििद्या दिेधर यांनी स्त्रीिलिखत सािहत्याच्या नानाििध अंगांचा 

अभ्यासपूणच मागोिा घेतला. श्रीमती शोभा बोंद्र ेयांनी ििििध भाषांमधल्या 

लेिखकांच्या सािहत्याबद्दल तौलिनक ििचार मांडले.  

डॉ. अिनल अिचटांची मुलाखत प्रकृती-अथिाथ्यामुळे होऊ शकली नाही आिण 

रिसकांचा िहरमोड झाला. 

श्री. सतीश राजिाड्यांनी ‘मराठी िचत्रपट सृष्टीचे मनोगत’ उलगडून दाखििले. 

श्री. सुधीर गाडगीळांनी थिागताध्यक्षांची मुलाखत घेतली. श्रीमती रंजना फडके 

यानंी बहारदार क्थकनृत्य सादर केले. मग आभार प्रदशचन होऊन समारंभाची 

सांगता झाली. 



संपूणच समारंभाचे िनिेदक होते श्री. भाऊ मराठे. साहिजकच कायचक्रमांच्या 

अधल्यामधल्या िेळाच्या सांदीकपारीत दकथसे आिण किितांची लाख फुले 

उमलली.  

समारंभात छान मनोरंजन झाले, ज्ञानाजचनही उत्तम झाले. पण या सोहळ्याच्या 

‘ििश्व’रूपाचे समथचन करणारा कायचक्रम एखाददसुराच होता. आखात, भारत 

आिण उत्तर अमेररका यांच्या खेरीज इतर जगातल्या सािहत्यप्रेमींची गैरहजेरी 

प्रकषाचने जाणिली. िशिाय या संमेलनात रिसकांना आिण सािहित्यकांना पुढल्या 

भेटीपयांतचा गृहपाठ ददला गेला नाही. येत्या िषचभरासाठी काही सािहित्यक 

उदद्दष्ट ेठरली असती आिण त्या िाटचालीसाठी आखीि धोरण ददले गेले असते 

तर या सोहळ्याच्या दगु्धशकच रेला केशराची काडी लाभली असती . 

तीन्ही ददिस क्षणाची उसंत न घेता कायचकत्याांनी अभ्यागतांची सरबराई केली. 

त्यांना अशा प्रकारच्या समारंभाच्या आयोजनाचा अनुभि नव्हता. त्यामुळे काही 

लाहानमोठ्या उणीिा रािहल्या. थोडे मळभही दाटले काही काळ. पण पुढल्या 

समारंभात त्या साऱया त्रुटी भरून काढल्या जातील अशी आशा आहे.  

सोहळ्याच्या समारोपाला ‘थिरगंधा’ च्या मुंबईकरी कलािंतांनी लोकिप्रय 

गाणयांची धुंद मैफल जमिून धमाल आणली. ददिाळीपासून चालू असलेल्या 

िजिापाड मेहनतीचे चीज झाल्यामुळे सारे कायचकते ‘सई सूऽट्यो’ च्या आनंदात 

त्या गाणयांच्या तालािर िथरकले. 

अक्षरांच्या सोहळ्याने धन्य दबुई जहाली। 

ितला साथीला श्रीमंत माय मराठी लाभली॥ 

माय मराठी लाघिी, ितला ििश्व लोभािले। 

साती खंडांत फुलले ितच्या सौहादाचचे मळे॥ 

या जािणिेची गोड िशदोरी मनात घेऊनच रिसक परतीच्या प्रिासाला िनघाले . 

-डॉ. उज्ज्िला दळिी 
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