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मकंुुद कुळे >> 

िदवाळी अकं �हणजे महारा�ा�या सािहि�यक सांःकृितक इितहासातील एक मह%वाची खूण समुारे एका शतकाची परंपरा लाभले+या िदवाळी अकंांनी आजवर वाचनसःंकृती- ! 
-जव.याच ंमोलाच ंकाम केलं पण गेली काही वष2 समकालाशी आिण �यातील ू4ांशी . 

जळुवून घेण ंिदवाळी अकंांना काहीस ंकठीण जात आहे ही दरी अशीच वाढत रािहली तर एक मोठी परंपरा ल9ु :हायला वेळ लागणार नाही िदवाळी अकंां�या . , . 
आजवर�या वाटचालीचा आिण आज�या िःथतीगतीचा वेध... 

तीनच वषा2पूव> िदवाळी अकं या परंपरेची शता?दी साजरी झाली १९०९ साली का र िमऽ यांनी मनोरंजन चा पिहला िदवाळी अकं काढला ते:हा �यांना क+पनाही . . . ' ' , 
नसेल की आपण सFु केलेला हा सािहि�यक उपबम थेट शंभरी गाठेल पण �यां�या या , ! 

सािहि�यक उपबमाने नुःतीच शंभरी गाठलेली नाही तर तो आज मराठी भमूीतील एक मह%वाची सांःकृितक घटना झाला आहे िदवाळी अकं नसतील तर मराठी मनाला, . , 
िदवाळी ही सकं+पनाच -चणार नाही मराठी माणसाला िजतका िदवाळीतला खाIफराळ . 

िूय िततकाच बौिNदक भकू भागवणारा हा श?दफराळही िूय आहे कारण या िदवाळी अकंांनी आजवर मराठी जनांच ंसािहि�यक सांःकृितक भरणपोषण केलेल ंआहे, . - . 
�यामळेुच आजही िदवाळी�या आठवडाभर आधी बाजारात येणाढया िदवाळी अकंांची मराठी 

वाचक चातकासारखी वाट बघत असतात आिण शेकQयांनी येणारे िदवाळी अकं िनरखून पारखून घेत असतात- . 

या पाRSभमूीवर िदवाळी अकंांची आजवरची सशT सािहि�यक सांःकृितक धारा िदवसUिदवस अशT बनत चालली आहे अस ंिवधान केल ंतर ते धाडसाच ंठरेल पण ते - , ; ! 
कर.यावाचून ग�यंतर नाही कारण गे+या काही वषा2त िदवाळी अकंा�या सVंयेत ल�णीय भर . 

पडलेली असली �यां�या बाW सजावटीत कमालीचा फरक पडलेला असला तरी िदवाळी अकंांचा मळू गाभा असलेल ंसािह�य माऽ िदवसUिदवस आपला आ�मा हरवत , ; 
चालल ंआहे काही वषा2पूव> िदवाळी अकं ूिसNद झा+यावर काही मिहXयांनी �या वषा2तील . , 

िदवाळी अकंातील वेचक मजकूर वेगळा काढून राम कोलारकर अ�र िदवाळी नावाच ंवेगळं पुःतक ूिसNद करायचे �यांचा हा उपबम अनेक वष2 सFु होता ते:हा ' ' . . 
�यांनी �या अ�र िदवाळी त ूिसNद केलेला मजकूर वाचताना आजही आपण काहीतरी अ�र ' ' ' 

सािह�य वाचत आहोत अस ंवाटत राहतं �यातील सािह�य काळालाही धोबीपछाड घालनू िश+लक रािहलेल ंिदसतं जी ए कुलकणZपासनू :यंकटेश माडगूळकरांपय2त ' , . . . . 
आिण उNदव शेळ[यांपासनू अिनल अवचटांपय2त िकतीतरी जणांच ंसािह�य आजही अनेकां�या 

ःमरणात आहे माऽ आज अ�र िदवाळी सारखा ूयोग कुणी केलाच तर �या�या हाती िकती अ�र ऐवज लागेल शंकाच आहे कारण गे+या वष>�या िदवाळी . ' ' , ' ' , . 
अकंात काय होतं ते यावष> आप+याला आठवत नाही, . 

अथाSत आता�या िदवाळी अकंांत ूकािशत होणारं सारंच सािह�य वाईट कमअःसल असतं अस ंसरसकट िवधान करता येणार नाही परंतु वाचकां�या केवळ जािणवेतच - , . 
न:हे तर नेिणवेतही जाऊन -जलयं अस ंसािह�य अलीकड�या काळात फार कमी हाताशी , , 

लागतं कदािचत हा काळाचा पिरणामही अस ूशकतो साठ स`र ऐंशी ही दशकं जशी एकूण सािह�यासाठी पोषक होती तशीच ती िदवाळी अकंांसाठीही पोषक होती कारण. . - - , . 
याच काळात मोaया ूमाणावर सािहि�यक सामािजक सांःकृितक राजकीय उलथापालथी होत - - -

हो�या ू�येकाला आप+या जािणवा सवेंदना न:याने तपासनू पाहा:या लागत हो�या मग ती साठ�या दशकात झालेली महारा� राbयाची झालेली ःथापना असो. - . , 
साठ स`र�या दशकातच मराठी सािह�यात न:याने झालेली दिलत मामीण dीवादी सािह�याची - - -

स-ुवात असो इंिदरा गांधी सरकारने लादलेली आणीबाणी असो िकंवा िरड+ससारख ंूकरण असो एकूणच सामािजक उ�थानाचा हा काळ होता आिण तो �या काळातील , . 
लेखकांनी आप+या लेखनात पकड.याचा ूयe केला आिण �याचंच ूितिबंब त�कालीन 

िदवाळी अकंांतही उमटलेल ंिदसतं माऽ १९९०नंतर भारतात आिथSक उदारीकरण जागितकीकरणाची आलेली लाट आिण या साढयाचा एकूणच जग.यावर आिण . , 
जीवनशैलीवर मोठा पिरणाम झालेला असतानाही वाचकाला हादरवून सोडेल �या�या काळजावर , , 

ूाणांितक खोल जखम करेल अस ंकुठलचं सािह�य ना िदवाळी अकंांत आलं ना ःवतंऽपणे ूकािशत झालं िवदभS मराठवाQयात एवgया आ�मह�या झा+या �याच ंजण ू, . - , 
सोयरसतुक नस+यासारखंच सािह�य आजही िदवाळी अकंांत ूिसNद होतंय िदवाळी अकंांतून . 

ूिसNद होणाढया किवतांनी या ू4ांची दखल घेतली पण लेख कथा कादंबढयांतून या समःयांचा खोलवर वेध कुणीच घेतलेला िदसत नाही सदानंद देशमखु आसाराम , - - . , 
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लोमटे कृंणात खोत अशोक कौितक कोळी यांसारखे काहीजण दंकाळु शेतकढयां�या समःया, , , , 

�यांच ंहलाखीच ंजगण ंयांचा वेध ःवतंऽपणे आिण िदवाळी अकंांतूनही घेताना िदसतात पण �यां�या लेखनाची तीोता िदवाळी अकंां�या शहरी वाचकाला िकती जाणवते . 
हा ू4च आहे. 

आिण �हणूनच िदवाळी अकं ही फT शहरी मNयमवग>य समाजाची सािहि�यक सांःकृितक घटना आहे का असाही ू4 उपिःथत होऊ शकतो या ू4ाच ंउ`र एका - - , . 
अथाSने हो असचं आहे कारण शहरांतून िदवाळी साजरी होत असताना आिण मNयमवग>य ' ' . 

वाचकां�या िदवाळी अकंांवर उQया पडत असताना महारा�ा�या मामीण भागात माऽ कापणीचा हंगाम सFु असतो �यांची िदवाळी देव िदवाळीला असते नवाXन घरी , . ' ' . 
आ+यावर ते िदवाळी साजरी करतात अथाSत गे+या काही वषा2त खेQयांच ंिनमशहर आिण . 

िनमशहरांच ंशहर हो.याची ूिबया झपाjयाने सFु अस+याने आता नािशक सोलापूर सांगली को+हापूर लातूर नांदेड अशा शहरांतही मोaया ूमाणावर िदवाळी अकं , , , , , 
ूिसk होऊ लागले आहेत माऽ आजवर�या मोज[याच िदवाळी अकंानी एकूणच महारा�ातील . 

सवS पातlयांवर�या वाचकांची चांगल ंकाही वाच.याची जी भकू भागवली होती ती भकू आजचे सपूंणS महारा�ातून ूिसNद होणारे हजारो िदवाळी अकं भागवतात का हा , , 
सशंोधनाचा िवषय आहे आज िलिहणाढयांची सVंया वाढलीय �यां�यासाठी िदवाळी अकंांच ं. , 

:यासपीठही उपल?ध आहे परंतु एखाIा समःयेचा कथािवषयाचा सव2कष धांडोळा घे.याच ंूमाण फार अ+प आहे याला कारण िलिहते लेखक आहेतच पण �याचबरोबर , , . , 
जाणते सपंादक नाहीत हेही एक कारण आहे दसरंु  मह%वाच ंकारण �हणजे bया अकंांनी , . , 

आपली परंपरा िनमाSण केलीय �या अकंानी काळानुFप आप+यात न केलेला बदल, . 

खरंतर िवसा:या शतका�या अखेरीपय2त बहतेकु  िदवाळी अकं शॅकवर होते �यांनी मराठी वाचकांची -ची जाणीवपूSक घडवली होती आिण �याला काळानुFप आप+या . 
ःवFपात केलेला केलेला बदल कारणीभतू होता उदाहरणाथS िवसा:या शतका�या पूवाSधाSत . 

मनोरंजन करमणूक या िनयकािलकांनी िदवाळी अकंाची पायाभरणी केली �यावेळी फडके खांडेकरांपासनू केशवसतु गोिवंदामजांपय2त ते ग oयं माडखोलकर र वा' '-' ' . - - . . - . . 
िदpयांपासनू भा रा तांबे माधव bयुिलयनांपय2त अनेक नामवंत कथा कादंबरीकर व कवींनी �यावेळ�या . . - -

वेगवेगlया िदवाळी अकंांतून मह%वाच ंलेखन केलेल ंिदसतं िदवाळी अकंांचा हा Fपबंध अगदी पXनास साठ�या दशकापय2त ठFन गेला होता १९४०�या आसपास मराठीत . - . 
स�यकथा आलोचना अिभFची हंस अशी सािहि�यक िनयतकािलकं सFु झाली या ' ', ' ', ' ', ' ', . 

मािसकांतून नवसािह�याला मTु :यासपीठ िमळू लागल ंआिण �यांनी िदवाळी अकंा�या ःवFपातही अतंबाSW बदल केले मVुय बदल होता तो आशयातला तोपय2त�या . , . 
सािह�यात कथा�मता असली तरी ते एकूकारे दीघS आिण बाळबोध वाटावं या पNदतीच ंलेखन , 

होतं पण पXनास�या दशकांत िविवध अिनयकािलकांतून बा सी मढrकरांपासनू पु िश रेsयांपय2त आिण नवकथेचे जनक असलेले गंगाधर गाडगीळ पु भा भावे अरिवंद . . . . . , . . , 
गोखले :यंकटेश माडगूळकर या साढयांनी लेखन करायला स-ुवात केली �यांच ं, . 

ूितमा ूतीकयुT लेखन वाचकांना आवड.यासाठीची पाRSभमूी त�कालीन िदवाळी अकंांनीच िनमाSण केली ते:हा सािह�या�या लेखनापासनू वाचनापय2त�या - . -
लेखक वाचकां�या अिभ-चीत आमलूाम बदल हो.याच ंमVुय कारण होतं दसरंु  महायुk दसढयाु  जागितक - - . 

महायुkानंतर यंऽवादाचा जागर झाला आिण एकूणच भारतीय मानिसकतेत मोठा बदल झाला हा बदल ते:हा�या लेखक कवीं�या लेखनातून झालेला बघायला िमळतो. - . 
�यांच ंहे नावीXयपूणS लेखन ूामVुयाने िदवाळी अकंांतच झालेल ंआहे �यामागे त�कालीन . 

लेखकांची समयसचूकता होती तशीच सपंादकांचीही, . 

नवलेखकां�या सािह�याला िदवाळी अकंांच ं:यासपीठ िमळाल ंआिण पुढे साठ स`र�या दशकापय2त िदवाळी अकंांच ंएक ूाFप ठFन गेलं कथा किवता एक दोन - . , , -
पिरसवंाद लिलत लेख आिण काही :यिTिचऽ ंअस ं�याच ंःवFप झाल ंआिण नंतर िक�येक वषS , 

तोच िदवाळी अकंाचा साचा ठFन गेला माऽ मराठी सािह�यासाठी आRासक वातावरण तयार कर.याच ंकाम िदवाळी अकंांनी याच काळात केलं कारण मराठी सािह�यात. . 
मोलाची भर टाकणारं लेखन याच काळात िदवाळी अकंांतून झालं कारण वषSभरात जे काही . 

चांगल ंसचुल ंअसेल ते िदवाळी अकंांसाठी राखून ठेव.याची ूथा ते:हाच सFु झाली होती, . 

पण नवीन ते कालांतराने जनंु होतंच िदवाळी अकंांचाही एक साचा ठFन गेला �याला ध[का दे.याच ंकाम ऐंशी न:वद�या दशकात सFु झाले+या िदवाळी अकंांनी केलं. . - . 
तोवर�या िदवाळीं अकंातून वाचकांची दजrदार वाचनाची भकू भागत होती माऽ दजrदार वाचन . 
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वेगळं आिण वैचािरक भकू भागवणारं लेखन वेगळं हे Nयानात आ+यानेच नंतर�या काळात सा9ािहक िदनांक अ�र आजचा चावाSक हे िदवाळी अकं बाजारात आले, ' ', ' ', ' ' . 
हे िदवाळी अकं केवळ आशयtंjया वेगळे न:हते लेखनतंऽापासनू मांडणीपय2त �यांनी . 

वेगवेगळे ूयोग केले होते िदनांक िदवाळी अकंाने तर एके वष> अuील किवतांचा खास िवभाग केला होता आिण �यात तुकारामांपासनू मढrकर ढसाळ कोलटकरांपय2त . ' ' - -
अनेकां�या अuील किवता छाप+या हो�या अथाSत अuीलता हे काही �या किवतांच ं:यव�छेदक . 

ल�ण न:हतं तर लvिगकता हीदेखील एक मानवीभावना असनू ित�याकडे सwय असwयते�या पलीकडे जाऊन पािहल ंपािहजे हे ठसव.याचा सपंादकांचा हेतू होता तसचं , - , . 
तोपय2त िदवाळीअकंांचा आिण िचऽकारांचा सबंंध ूामVुयाने फT मखुप�ृापय2तच यायचा पण . 

िदनांक अ�र चावाSक या िदवाळीअकंांनी िचऽकारां�या िचऽांना आिण लेखणीलाही वाव िदला आिण ते:हापासनू आजतागायत शे.ड सFु आहे याच काळात अबकडरई् , , . ' ' 
सारखा भXनाट िदवाळी अकंही सFु झाला चंिकांत खोतां�या अग�य मनोिवRासारखंच या . 

िदवाळी अकंाच ंःवFप असायचं पऽ अतंीििय अनुभव अशा वेगlयाच पण एकाच िवषयाला हा अकं वािहलेला असायचा तीच परंपरा आता ऋतुरंगने धFन ठरवलीय. , , . . 

िदवाळी अकंां�या ःवFपात झालेला हा बदल मळू सपंादकां�या न:या t{ीतला बदल होता अथाSत हा बदल साढयाच िदवाळी अकंांनी ःवीकारला नाही ते फT आशयाला . . 
िचकटून रािहले पिरणामी आजही केवळ कथा किवता लिलत वैचािरक लेख एखादा पिरसवंाद . - , - , 

अस ंजनंु Fपच या िदवाळी अकंांनी जपून ठेवलयं पण ते करतानाही पूव>�या सपंादकांचा सपंादकीय िवच�णपणा आता उरलेला नाही एखाIा लेखावर कथेवर काम कFन. . -
घे.याचा अिधकार गाजवताना कुणी सपंादक िदसत नाही हा दोष केवळ सपंादकांचा नाही. , 

पण आज�या लेखकांचीही तेवढी तयारी नसते �यांना एकदाच ंलेखन देऊन मोकळं :हायच ंअसतं आिण �हणूनच पूव> िदवाळी अकंांनी राखलेला आब आता�या िदवाळी . , 
अकंां�या हातातून िनसट.या�या मागाSवर आहे. 

या सवS पाRSभमूीवर िदवाळी अकंातील आशयाबाबत ूयोग कर.याचा ूयe फारच कमी जण करताना िदसत आहेत अशा अपवादा�मक िदवाळी अकंात अनुभव मTु . , 
श?द इ�यादी साधना महारा� टाइ�स या िदवाळी अकंांच ंनाव आवजूSन pयावं लागेल हे , , , . 

िदवाळी अकं लेखनाबाबत आिण िवषयाबाबतही वेगळेपणा आण.याचा जाणीवपूSक ूयe करताना िदसत आहेत उदाहरणाथS मTु श?द �या िदवाळी अकंात गे+या काही . ' '
वषा2त हाताळ.यात आलेले नायक खलनायक िवचारतुला यांसारखे िवषय अनुभव तर कायम , , . ' ' 

बदल�या जीवनशैलीच ंभान दाखवत आल ंआहे महारा� टाइ�स चा िदवाळी अकंदेखील कायम समकालाला समांतर असतो जXुया घटनांचा धांडोळा घेतानाच िवIमान . ' ' . 
आिण भिवंयाचा वेधही महारा� टाइ�सचा िदवाळी अकं नेहमी घेत आला आहे यंदा�या . 

अकंातील स{ृीभाना�या गो{ी हा पयाSवरणसबंंधी िवभाग हेच अधोरेिखत करतो' ' . 

तरीही आजही मौज दीपावली प|गंधा आशय हंस नवल मोिहनी असे िकतीतरी िदवाळी अकं आपली लोकिूयता आिण वाचनीयता िटकवून आहेत �यांनीच ... , , , , , , . 
आजवरची वाचनसःंकृती घडवलेली आहे पण जग.यातील न:या बदलाला लेखनातून सामोरं . , 

जा.याच ंभानही �यांनीच दाखवायला हवं कारण �यांचंच अनुकरण इतर िदवाळी अकं करतात... ! 

सांगीितक िदवाळी अकं 

सगंीत या िवषयाला वािहलेला स9सरू िदवाळी अकं यंदा वाचकांच ंल� वेधून घेत आहे सगंीतकार कमलेश भडकमकर यां�या मनसा सःंथेची िनिमSती असलेला ' ' . ' ' 
आिण गीतकार वैभव जोशी यांनी सपंािदत केलेला हा अकं रिसक सािह�य पुणे यांनी ूिसk , 

केला आहे िदवाळी अकंांमNये सगंीत िवशेषांक अनेक जण काढतात पण हा अकं केवळ िवशेषांक नाही तर तो पूणSतः सगंीत या िवषयाला वािहलेला असनू सगंीत . , 
�ेऽातील जाणकारांनी िनमाSण केला आहे या अकंा�या सकं+पनेला साजेसे सा रे ग म प ध नी सा . 

असे सात िवभाग पाड.यात आले असनू सा �हणजे साथS रे �हणजे रेशीमबंध ग �हणजे गरज म �हणजे ममS प �हणजे परमिूय ध �हणजे ' ' , ' ' , ' ' , ' ' , ' ' , ' ' 
धमाल नी �हणजे िनवडक आिण वरचा सा �हणजे सादर अस ंया िवभागांच ंनामकरण , ' ' ' ' 

कर.यात आल ंआहे साथS िवभागात सगंीत सेवेत आयुंयाच ंसाथSक केले+या िदsगज महनीय :यTीं�या आयुंयाचा वेध घे.यात आला आहे रेशीमबंध िवभागात . ' ' , . ' ' 
जXुया गाजले+या गा.यां�या जXमकथा �या गा.यां�या जXमदा�यांनी सांिगत+या आहेत गरज . ' 

या िवभागात आज मराठी सगंीताला माकr िटंगची कशी गरज आहे याचा उहापोह कर.यात आला आहे ममS या  िवभागात सNया�या टॉप टेन नॉन िफ+मी गा.यां�या ' . ' ' 
कथा असनू �या गा.यांच ंममS  उलगड.याचा ूयe कर.यात आला आहे परमिूय या . ' ' 
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िवभागात bये� सगंीतकारांनी �यां�या आवड�या सगंीतकारांना िलिहलेली पऽ ंवाचकांना वाचायला िमळणार असनू �यातून एक वेगळंच भाविवR उलगड.यात आल ंआहे. 
अकं वाचताना वाचकांच ंथोडंस मनोरंजन :हावं याt{ीने धमाल या िवभागात सांगीितक ' ' 

श?दकोडी िवडंबन गीतं िवनोदी लेख समािव{ कर.यात आले आहेत तर िनवडक हा िवभाग जनेु फोटो जXुया आठवणींनी सजिव.यात आला आहे शेवटचा सादर , , . ' ' , . ' '
हा िवभाग न:या िपढी�या सांगीितक सादरीकरणाची मािहती देणारा आहे सगंीत �ेऽातील . 

अनेक िदsगज सगंीतकार कवी गायक यांनी या अकंाला हातभार लावून तो सजवला आहे केवळ िदवाळीपुरता हा अकं मयाSिदत नसनू तो के:हाही वाचता यावा याt{ीने, , . , 
तयार कर.यात आला आहे आिण �हणूनच या आगlयावेगlया अकंाची उपयुTता अिधक 

असणार आहे. 

ऑनलाइन िदवाळी अकं 

ऑनलाईन िदवाळी अकंांचा शे.ड याही वष> कायम आहे अनेक सोशल नेटविक2 ग साईjसनी �यांचे िदवाळी अकं इंटरनेटवर टाकले आहेत दर मिहXयाला ि:हिडओ . . 
मगॅिझन काढणारे िशवा घुगे यांनी यावष> सःंकृती हा  िवषय घेऊन ऑनलाईन िदवाळी अकं ' ' 

तयार केला आहे ि:हडीओ ःवFपात हा अकं लवकरच ूकािशत होणार आहे यािशवाय वेबदिनयाु मायबोली बुकगंगा डॉट कॉम िवदेशातील मराठी मडंळांचे िदवाळी अकं . . , , , 
इंटरनेटवर झळकू लागले आहेत.
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