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अरिनांची िदवाळी

Nov 3, 2013, 12.00AM IST
>> मुकुंद कुळे
िदवाळी अंक हणजे महारााया सािहियक-सांःकृितक इितहासातील एक मह%वाची खूण! सुमारे एका शतकाची परं परा लाभले+या िदवाळी अंकांनी आजवर वाचनसंःकृती
-जव.याचं मोलाचं काम केलं. पण गेली काही वष2 समकालाशी आिण यातील ू4ांशी
जुळवून घेणं िदवाळी अंकांना काहीसं कठीण जात आहे . ही दरी अशीच वाढत रािहली, तर एक मोठी परं परा लु9 :हायला वेळ लागणार नाही. िदवाळी अंकांया
आजवरया वाटचालीचा आिण आजया िःथतीगतीचा वेध...
तीनच वषा2पूव> िदवाळी अंक या परं परे ची शता?दी साजरी झाली. १९०९ साली का. र. िमऽ यांनी
नसेल की, आपण सुF केलेला हा सािहियक उपबम थेट शंभरी गाठे ल! पण यांया या

' मनोरं जन ' चा

पिहला िदवाळी अंक काढला, ते:हा यांना क+पनाही

सािहियक उपबमाने नुःतीच शंभरी गाठलेली नाही, तर तो आज मराठी भूमीतील एक मह%वाची सांःकृितक घटना झाला आहे . िदवाळी अंक नसतील, तर मराठी मनाला
िदवाळी ही संक+पनाच -चणार नाही. मराठी माणसाला िजतका िदवाळीतला खाIफराळ
िूय, िततकाच बौिNदक भूक भागवणारा हा श?दफराळही िूय आहे . कारण या िदवाळी अंकांनी आजवर मराठी जनांचं सािहियक-सांःकृितक भरणपोषण केलेलं आहे .
यामुळेच आजही िदवाळीया आठवडाभर आधी बाजारात येणाढया िदवाळी अंकांची मराठी
वाचक चातकासारखी वाट बघत असतात आिण शेकQयांनी येणारे िदवाळी अंक िनरखून-पारखून घेत असतात.
या पाRSभम
ू ीवर िदवाळी अंकांची आजवरची सशT सािहियक-सांःकृितक धारा, िदवसUिदवस अशT बनत चालली आहे ; असं िवधान केलं तर ते धाडसाचं ठरे ल! पण ते
कर.यावाचून गयंतर नाही. कारण गे+या काही वषा2त िदवाळी अंकाया संVयेत लणीय भर
पडलेली असली, यांया बाW सजावटीत कमालीचा फरक पडलेला असला; तरी िदवाळी अंकांचा मूळ गाभा असलेलं सािहय माऽ िदवसUिदवस आपला आमा हरवत
चाललं आहे . काही वषा2पूव> िदवाळी अंक ूिसNद झा+यावर काही मिहXयांनी, या वषा2तील
िदवाळी अंकातील वेचक मजकूर वेगळा काढू न राम कोलारकर ' अर िदवाळी ' नावाचं वेगळं पुःतक ूिसNद करायचे. यांचा हा उपबम अनेक वष2 सुF होता. ते:हा
यांनी या ' अर िदवाळी ' त ूिसNद केलेला मजकूर वाचताना आजही आपण काहीतरी ' अर

' सािहय

वाचत आहोत, असं वाटत राहतं. यातील सािहय काळालाही धोबीपछाड घालून िश+लक रािहलेलं िदसतं. जी. ए. कुलकणZपासून :यंकटे श माडगूळकरांपय2त
आिण उNदव शेळ[यांपासून अिनल अवचटांपय2त िकतीतरी जणांचं सािहय आजही अनेकांया
ःमरणात आहे . माऽ आज ' अर िदवाळी ' सारखा ूयोग कुणी केलाच, तर याया हाती िकती
अंकात काय होतं, ते यावष> आप+याला आठवत नाही.

' अर ' ऐवज

लागेल, शंकाच आहे . कारण गे+या वष>या िदवाळी

अथाSत आताया िदवाळी अंकांत ूकािशत होणारं सारं च सािहय वाईट-कमअःसल असतं, असं सरसकट िवधान करता येणार नाही. परं तु वाचकांया केवळ जािणवेतच
न:हे , तर नेिणवेतही जाऊन -जलंय, असं सािहय अलीकडया काळात फार कमी हाताशी
लागतं. कदािचत हा काळाचा पिरणामही असू शकतो. साठ-स`र-ऐंशी ही दशकं जशी एकूण सािहयासाठी पोषक होती, तशीच ती िदवाळी अंकांसाठीही पोषक होती. कारण
याच काळात मोaया ूमाणावर सािहियक-सामािजक-सांःकृितक-राजकीय उलथापालथी होत
होया. ूयेकाला आप+या जािणवा-संवेदना न:याने तपासून पाहा:या लागत होया. मग ती साठया दशकात झालेली महारा राbयाची झालेली ःथापना असो,
साठ-स`रया दशकातच मराठी सािहयात न:याने झालेली दिलत-मामीण-dीवादी सािहयाची
सु-वात असो, इं िदरा गांधी सरकारने लादलेली आणीबाणी असो िकंवा िरड+ससारखं ूकरण असो. एकूणच सामािजक उथानाचा हा काळ होता आिण तो या काळातील
लेखकांनी आप+या लेखनात पकड.याचा ूयe केला आिण याचंच ूितिबंब तकालीन
िदवाळी अंकांतही उमटलेलं िदसतं. माऽ १९९०नंतर भारतात आिथSक उदारीकरण, जागितकीकरणाची आलेली लाट आिण या साढयाचा एकूणच जग.यावर आिण
जीवनशैलीवर मोठा पिरणाम झालेला असतानाही, वाचकाला हादरवून सोडे ल, याया काळजावर
ूाणांितक खोल जखम करे ल असं कुठलंच सािहय ना िदवाळी अंकांत आलं, ना ःवतंऽपणे ूकािशत झालं. िवदभS-मराठवाQयात एवgया आमहया झा+या, याचं जणू
सोयरसुतक नस+यासारखंच सािहय आजही िदवाळी अंकांत ूिसNद होतंय. िदवाळी अंकांतून
ूिसNद होणाढया किवतांनी या ू4ांची दखल घेतली, पण लेख-कथा-कादं बढयांतून या समःयांचा खोलवर वेध कुणीच घेतलेला िदसत नाही. सदानंद दे शमुख, आसाराम
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, शेतकढयांया समःया,
लोमटे , कृंणात खोत, अशोक कौितक कोळी यांसारखे काहीजण दंकाळ
ु
यांचं हलाखीचं जगणं यांचा वेध ःवतंऽपणे आिण िदवाळी अंकांतूनही घेताना िदसतात. पण यांया लेखनाची तीोता िदवाळी अंकांया शहरी वाचकाला िकती जाणवते
हा ू4च आहे .
आिण हणूनच िदवाळी अंक ही फT शहरी-मNयमवग>य समाजाची सािहियक-सांःकृितक घटना आहे का, असाही ू4 उपिःथत होऊ शकतो. या ू4ाचं उ`र एका
अथाSने ' हो ' असंच आहे . कारण शहरांतून िदवाळी साजरी होत असताना आिण मNयमवग>य
वाचकांया िदवाळी अंकांवर उQया पडत असताना, महारााया मामीण भागात माऽ कापणीचा हं गाम सुF असतो. यांची
आ+यावर ते िदवाळी साजरी करतात. अथाSत गे+या काही वषा2त खेQयांचं िनमशहर आिण

' िदवाळी ' दे व

िदवाळीला असते. नवाXन घरी

िनमशहरांचं शहर हो.याची ूिबया झपाjयाने सुF अस+याने आता नािशक, सोलापूर, सांगली, को+हापूर, लातूर, नांदेड अशा शहरांतही मोaया ूमाणावर िदवाळी अंक
ूिसk होऊ लागले आहे त. माऽ आजवरया मोज[याच िदवाळी अंकानी एकूणच महाराातील
सवS पातlयांवरया वाचकांची चांगलं काही वाच.याची जी भूक भागवली होती, ती भूक आजचे संपूणS महाराातून ूिसNद होणारे हजारो िदवाळी अंक भागवतात का, हा
संशोधनाचा िवषय आहे . आज िलिहणाढयांची संVया वाढलीय, यांयासाठी िदवाळी अंकांचं
:यासपीठही उपल?ध आहे , परं तु एखाIा समःयेचा, कथािवषयाचा सव2कष धांडोळा घे.याचं ूमाण फार अ+प आहे . याला कारण िलिहते लेखक आहे तच, पण याचबरोबर
जाणते संपादक नाहीत, हे ही एक कारण आहे . दसरं
मह%वाचं कारण हणजे, bया अंकांनी
ु
आपली परं परा िनमाSण केलीय, या अंकानी काळानुFप आप+यात न केलेला बदल.
खरं तर िवसा:या शतकाया अखेरीपय2त बहते
S घडवली होती आिण याला काळानुFप आप+या
ु क िदवाळी अंक शॅ कवर होते. यांनी मराठी वाचकांची -ची जाणीवपूक
ःवFपात केलेला केलेला बदल कारणीभूत होता. उदाहरणाथS िवसा:या शतकाया पूवाSधाSत

'मनोरं जन'-'करमणूक' या िनयकािलकांनी िदवाळी अंकाची पायाभरणी केली. यावेळी फडके-खांडेकरांपासून
िदpयांपासून भा.रा. तांबे-माधव bयुिलयनांपय2त अनेक नामवंत कथा-कादं बरीकर व कवींनी यावेळया

केशवसुत-गोिवंदामजांपय2त ते ग.oयं. माडखोलकर-र.वा.

वेगवेगlया िदवाळी अंकांतून मह%वाचं लेखन केलेलं िदसतं. िदवाळी अंकांचा हा Fपबंध अगदी पXनास-साठया दशकापय2त ठFन गेला होता. १९४०या आसपास मराठीत
सािहियक िनयतकािलकं सुF झाली. या

'सयकथा', 'आलोचना', 'अिभFची', 'हं स', अशी

मािसकांतून नवसािहयाला मुT :यासपीठ िमळू लागलं आिण यांनी िदवाळी अंकाया ःवFपातही अंतबाSW बदल केले. मुVय बदल होता, तो आशयातला. तोपय2तया
सािहयात कथामता असली तरी ते एकूकारे दीघS आिण बाळबोध वाटावं, या पNदतीचं लेखन
होतं. पण पXनासया दशकांत िविवध अिनयकािलकांतून बा.सी. मढr करांपासून पु. िश. रे sयांपय2त आिण नवकथेचे जनक असलेले गंगाधर गाडगीळ, पु.भा. भावे, अरिवंद
गोखले, :यंकटे श माडगूळकर या साढयांनी लेखन करायला सु-वात केली. यांचं
ूितमा-ूतीकयुT लेखन वाचकांना आवड.यासाठीची पाRSभम
ू ी तकालीन िदवाळी अंकांनीच िनमाSण केली. ते:हा सािहयाया लेखनापासून-वाचनापय2तया
लेखक-वाचकांया अिभ-चीत आमूलाम बदल हो.याचं मुVय कारण होतं- दसरं
महायुk. दसढया
जागितक
ु
ु
महायुkानंतर यंऽवादाचा जागर झाला आिण एकूणच भारतीय मानिसकतेत मोठा बदल झाला. हा बदल ते:हाया लेखक-कवींया लेखनातून झालेला बघायला िमळतो.
यांचं हे नावीXयपूणS लेखन ूामुVयाने िदवाळी अंकांतच झालेलं आहे . यामागे तकालीन
लेखकांची समयसूचकता होती, तशीच संपादकांचीही.
नवलेखकांया सािहयाला िदवाळी अंकांचं :यासपीठ िमळालं आिण पुढे साठ-स`रया दशकापय2त िदवाळी अंकांचं एक ूाFप ठFन गेल.ं कथा, किवता, एक-दोन
पिरसंवाद, लिलत लेख आिण काही :यिTिचऽं असं याचं ःवFप झालं आिण नंतर िकयेक वषS
तोच िदवाळी अंकाचा साचा ठFन गेला. माऽ मराठी सािहयासाठी आRासक वातावरण तयार कर.याचं काम िदवाळी अंकांनी याच काळात केलं. कारण मराठी सािहयात
मोलाची भर टाकणारं लेखन याच काळात िदवाळी अंकांतून झालं. कारण वषSभरात जे काही
चांगलं सुचलं असेल, ते िदवाळी अंकांसाठी राखून ठे व.याची ूथा ते:हाच सुF झाली होती.
पण नवीन ते कालांतराने जुनं होतंच. िदवाळी अंकांचाही एक साचा ठFन गेला. याला ध[का दे .याचं काम ऐंशी-न:वदया दशकात सुF झाले+या िदवाळी अंकांनी केलं.
तोवरया िदवाळीं अंकातून वाचकांची दजrदार वाचनाची भूक भागत होती. माऽ दजrदार वाचन

Page 2

Maharashtra Times
वेगळं आिण वैचािरक भूक भागवणारं लेखन वेगळं , हे Nयानात आ+यानेच नंतरया काळात 'सा9ािहक िदनांक', 'अर', 'आजचा चावाSक' हे िदवाळी अंक बाजारात आले.
हे िदवाळी अंक केवळ आशयtंjया वेगळे न:हते. लेखनतंऽापासून मांडणीपय2त यांनी
वेगवेगळे ूयोग केले होते. 'िदनांक' िदवाळी अंकाने तर एके वष> अuील किवतांचा खास िवभाग केला होता आिण यात तुकारामांपासून मढr कर-ढसाळ-कोलटकरांपय2त
अनेकांया अuील किवता छाप+या होया. अथाSत अuीलता हे काही या किवतांचं :यवछे दक
लण न:हतं, तर लvिगकता हीदे खील एक मानवीभावना असून ितयाकडे सwय-असwयतेया पलीकडे जाऊन पािहलं पािहजे, हे ठसव.याचा संपादकांचा हे तू होता. तसंच
तोपय2त िदवाळीअंकांचा आिण िचऽकारांचा संबंध ूामुVयाने फT मुखपृापय2तच यायचा. पण
िदनांक, अर, चावाSक या िदवाळीअंकांनी िचऽकारांया िचऽांना आिण लेखणीलाही वाव िदला आिण ते:हापासून आजतागायत शे .ड सुF आहे . याच काळात
सारखा भXनाट िदवाळी अंकही सुF झाला. चंिकांत खोतांया अगय मनोिवRासारखंच या

' अबकडरई् '

िदवाळी अंकाचं ःवFप असायचं. पऽ, अंतीििय अनुभव अशा वेगlयाच, पण एकाच िवषयाला हा अंक वािहलेला असायचा. तीच परं परा आता ऋतुरंगने धFन ठरवलीय.
िदवाळी अंकांया ःवFपात झालेला हा बदल मूळ संपादकांया न:या t{ीतला बदल होता. अथाSत हा बदल साढयाच िदवाळी अंकांनी ःवीकारला नाही. ते फT आशयाला
िचकटू न रािहले. पिरणामी आजही केवळ कथा-किवता, लिलत-वैचािरक लेख, एखादा पिरसंवाद
असं जुनं Fपच या िदवाळी अंकांनी जपून ठे वलंय. पण ते करतानाही पूव>या संपादकांचा संपादकीय िवचणपणा आता उरलेला नाही. एखाIा लेखावर-कथेवर काम कFन
घे.याचा अिधकार गाजवताना कुणी संपादक िदसत नाही. हा दोष केवळ संपादकांचा नाही,
पण आजया लेखकांचीही तेवढी तयारी नसते. यांना एकदाचं लेखन दे ऊन मोकळं :हायचं असतं आिण हणूनच पूव> िदवाळी अंकांनी राखलेला आब, आताया िदवाळी
अंकांया हातातून िनसट.याया मागाSवर आहे .
या सवS पाRSभम
ू ीवर िदवाळी अंकातील आशयाबाबत ूयोग कर.याचा ूयe फारच कमी जण करताना िदसत आहे त. अशा अपवादामक िदवाळी अंकात अनुभव, मुT
श?द, इयादी, साधना, महारा टाइस या िदवाळी अंकांचं नाव आवजून
S pयावं लागेल. हे
िदवाळी अंक लेखनाबाबत आिण िवषयाबाबतही वेगळे पणा आण.याचा जाणीवपूक
S ूयe करताना िदसत आहे त. उदाहरणाथS 'मुT श?द'या िदवाळी अंकात गे+या काही
वषा2त हाताळ.यात आलेले नायक, खलनायक, िवचारतुला यांसारखे िवषय. 'अनुभव' तर कायम
बदलया जीवनशैलीचं भान दाखवत आलं आहे . 'महारा टाइस'चा िदवाळी अंकदे खील कायम समकालाला समांतर असतो. जुXया घटनांचा धांडोळा घेतानाच िवIमान
आिण भिवंयाचा वेधही महारा टाइसचा िदवाळी अंक नेहमी घेत आला आहे . यंदाया
अंकातील

' सृ{ीभानाया

गो{ी

' हा

पयाSवरणसंबंधी िवभाग हे च अधोरे िखत करतो.

...तरीही

आजही मौज, दीपावली, प|गंधा, आशय, हं स, नवल, मोिहनी असे िकतीतरी िदवाळी अंक आपली लोकिूयता आिण वाचनीयता िटकवून आहे त. यांनीच
आजवरची वाचनसंःकृती घडवलेली आहे . पण जग.यातील न:या बदलाला, लेखनातून सामोरं
जा.याचं भानही यांनीच दाखवायला हवं... कारण यांचंच अनुकरण इतर िदवाळी अंक करतात!
सांगीितक िदवाळी अंक
संगीत या िवषयाला वािहलेला ' स9सूर ' िदवाळी अंक यंदा वाचकांचं ल वेधून घेत आहे . संगीतकार कमलेश भडकमकर यांया
आिण गीतकार वैभव जोशी यांनी संपािदत केलेला हा अंक रिसक सािहय, पुणे यांनी ूिसk

' मनसा ' संःथेची

िनिमSती असलेला

केला आहे . िदवाळी अंकांमNये संगीत िवशेषांक अनेक जण काढतात, पण हा अंक केवळ िवशेषांक नाही तर तो पूणत
S ः संगीत या िवषयाला वािहलेला असून संगीत
ेऽातील जाणकारांनी िनमाSण केला आहे . या अंकाया संक+पनेला साजेसे सा रे ग म प ध नी सा
असे सात िवभाग पाड.यात आले असून ' सा ' हणजे साथS, ' रे ' हणजे रे शीमबंध, ' ग ' हणजे गरज, ' म
धमाल, ' नी ' हणजे िनवडक आिण वरचा ' सा ' हणजे सादर असं या िवभागांचं नामकरण

' हणजे

ममS, ' प

' हणजे

परमिूय, ' ध

कर.यात आलं आहे . ' साथS ' िवभागात संगीत सेवेत आयुंयाचं साथSक केले+या िदsगज, महनीय :यTींया आयुंयाचा वेध घे.यात आला आहे .
जुXया गाजले+या गा.यांया जXमकथा या गा.यांया जXमदायांनी सांिगत+या आहे त. ' गरज

' या

िवभागात आज मराठी संगीताला माकrिटं गची कशी गरज आहे याचा उहापोह कर.यात आला आहे .
कथा असून या गा.यांचं ममS उलगड.याचा ूयe कर.यात आला आहे . ' परमिूय ' या
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' ममS ' या

' हणजे

' रे शीमबंध' िवभागात

िवभागात सNयाया टॉप टे न नॉन िफ+मी गा.यांया

Maharashtra Times
िवभागात bये संगीतकारांनी यांया आवडया संगीतकारांना िलिहलेली पऽं वाचकांना वाचायला िमळणार असून यातून एक वेगळं च भाविवR उलगड.यात आलं आहे .
अंक वाचताना वाचकांचं थोडं स मनोरं जन :हावं याt{ीने ' धमाल ' या िवभागात सांगीितक
श?दकोडी, िवडं बन गीतं, िवनोदी लेख समािव{ कर.यात आले आहे त. तर ' िनवडक ' हा िवभाग जुने फोटो, जुXया आठवणींनी सजिव.यात आला आहे . शेवटचा
हा िवभाग न:या िपढीया सांगीितक सादरीकरणाची मािहती दे णारा आहे . संगीत ेऽातील

' सादर '

अनेक िदsगज संगीतकार, कवी, गायक यांनी या अंकाला हातभार लावून तो सजवला आहे . केवळ िदवाळीपुरता हा अंक मयाSिदत नसून, तो के:हाही वाचता यावा याt{ीने
तयार कर.यात आला आहे आिण हणूनच या आगlयावेगlया अंकाची उपयुTता अिधक
असणार आहे .
ऑनलाइन िदवाळी अंक
ऑनलाईन िदवाळी अंकांचा शे .ड याही वष> कायम आहे . अनेक सोशल नेटविक2ग साईjसनी यांचे िदवाळी अंक इं टरनेटवर टाकले आहे त. दर मिहXयाला ि:हिडओ
मॅगिझन काढणारे िशवा घुगे यांनी यावष> ' संःकृती ' हा िवषय घेऊन ऑनलाईन िदवाळी अंक

, मायबोली, बुकगंगा डॉट कॉम, िवदे शातील मराठी मंडळांचे िदवाळी अंक
तयार केला आहे . ि:हडीओ ःवFपात हा अंक लवकरच ूकािशत होणार आहे . यािशवाय वेबदिनया
ु
इं टरनेटवर झळकू लागले आहे त.
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