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आहे मनोहर तर ...
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ा. म लंद जोशी
मा सक मनोरं जनकार का शनाथ रघुनाथ म यांनी मराठ तला प हला दवाळी अंक १९०९म&ये स' केला. मराठ सा ह(य-सं*कृती आ,ण समाजमानस सम'
ृ कर.याचे
काम करणार दवाळी अंकाची परं परा १०५ 1या वषा3त पदाप3ण कर त आहे . या 4न म(ताने दवाळी
अंकां5या स6यि*थतीवर 8ि9ट;ेप.
राजकारण , नाटक , ना=यसंमेलन आ,ण सा ह(य संमेलन यां5याइतकेच मराठ माणसांना आकष3ण आहे ते दवाळी अंकांचे. दवाळी अंक हा द पो(सवा5या सा;ीने
साजरा होणारा श?दो(सव आहे . द पो(सवामळ
ु े आसमंत काशमान होतो आ,ण @वचारां5या श?दो(सवामळ
ु े
अंतरं ग सम'
ु झालेEया आ,ण चाळीस वषाFहून अHधक काळ महारा9Jाचे भरणपोषण करणाLया मनोरं जनने १९०९ साल मराठ तील प हला दजMदार
ृ होते. १८९५ साल सC
दवाळी अंक स' केला तो दोनशे प9ृ ठांचा होता. (याची Nकंमत एक Pपया होती. या अंकाचे संपादक
होते का शनाथ रघुनाथ म . (यांना

ेरणा मळाल ती बंगालमधील दग
ु ा3पूजा @वशेषांकातून.

आज5या दवाळी अंकांनीह आदश3 मानावे असे (याचे *वCप होते. धमा3ची आवRयकता , रा9JोSनती , सख
3 ाल न भारतीय समाजात
ु कशात आहे , * ी श;ण , पूवक
* ी वगा3ची ि*थती , महारा9Jा5या ाचीन इ4तहासातील काह ठळक गो9ट , सामािजक सध
ु ारणा करणार
कU , होऊ दे णार ? कल युगातील पंधरावी @व6या , ग,णत आ,ण ग,णतXY , पीतवण3 Hचनी लोक , अशोका5या शलालेखातील वेचे , मल
ु े उपज.यापूव[ आई-बापांची
(यां5याब]ल जबाबदार , Hच कला , कामकर वगा3ची सं हता , सामािजक सध
ं ंधी ि* यांची कत31ये
ु ारणेसब
, तुकाराम , वकUल आ,ण अशील , *वदे शी व औ6योHगक ब ह9कार , ल_न@वचार , @वधवा @ववाह , चालू चळवळींचा मल
ु ां5या मनावर होणारा प`रणाम अशा अनेक
@वषयांना *पश3 करणारे लेख (यात समा@व9ट होते. सा ह(यसaाट न. Hचं. केळकर , धमा3नंद कोसंबी ,
Sया. चंदावरकर , नामदार गोपाळकृ9ण गोखले , सौ. ;माबाई राव , रा. गो. भांडारकर , @वdल रामजी शंदे , eीपाद कृ9ण कोEहटकर , सी4नयर रँगलर परांजपे ,
eीमंत बाळासाहे ब पंत 4त4नधी , मथुराबाई जोशी , Hगर जाबाई केळकर , काशीबाई का4नटकर , लgमीबाई
, रे 1हरं ड टळक , बालकवी अशा सव3 ;े ातील द_गजां5या लेखनामळ
ु े या अंकांची eीमंती वाढल होती. (या काळात छपाईचे फारसे तं Yान @वक सत झालेले नसतानाह
११३ हून अHधक नामवंतां5या छायाHच ांनी हा अंक सज@वला होता. सा ह(याचा दजा3 , मु lतशोधन ,
मांडणी , छपाई , स(तरहून अHधक जा हरातींसाठ ची 1यव*था अशा या अंकातEया सव3 गो9ट ंकडे संपादकांनी Nकती बारकाईने ल; दले होते हे आजदे खील तो अंक
पाहताना जाणवते. समकाल न सा ह(य आ,ण समाज1यवहाराचे 4तmबंब या अंकात उमटलेले दसन
ू जेमतेम
एको,णसा1या शतकापासन
े सव3
ू सC
ु झालेEया वाnमयीन 4नयतका लका5या वाटचाल त १९५०-७५ हा भरभराट चा काळ होता. १९४४-४५ 5या सम
ु ारास बहुतक
4नयतका लकांनी दवाळी अंक स' कर.यास सP
ु वात केल . यामळ
ु े वाnमय 4न म3तीला मोठ चालना

कार5या

मळाल . कथा , क@वता , कादं बर , ल लतग6य , आठवणी , च`र े , वासवण3ने , वैचा`रक लेखन , मल
ु ाखती यांसारrया लेखन कारांना दवाळी अंकात *थान
मळाले. प9ृ ठे आ,ण श?दसंrयेची मया3दा नसEयामळ
ु े द घ3कथा , लघक
ु ादं बर , कादं बर यांसारrया
वाnमय कारां5या लेखनाला दवाळी अंकां5या 4न म(ताने चालना मळाल . दवाळी अंकात लेखन

स' होणे हे लेखका5या

4त9ठे चे ल;ण मानले जाऊ लागले.

लेखका5या अनेक @पsया दवाळी अंकांनी घड@वEया आ,ण संपादकांनाह मोठे पण मळवून दले. १९६० नंतर मराठ सा ह(यात आलेEया द लत , uामीण , * ीवाद ,
प`रवत3नवाद , *था@पत@वरोधी वाहांनाह दवाळी अंकांनी सामावून घेतले. (यानंतर या @वचारधारांचे
*वतं अंकह 4नघाले. दवाळी अंक सद
ुं र कला(मक Cपात स' होऊ लागले. या वाटचाल तले Hच कारांचे योगदानह मह((वाचे आहे . अनेक नवो दत लेखकांना
1यासपीठ मळवून दे णारे आ,ण *था@पत लेखकांना 4त9ठा मळवून दे णारे एक मा&यम vहणून दवाळी
अंकांकडे पा हले जावू लागले. अनेक Xवलंत सामािजक Rनांचे वैचा`रक अ भसरण दवाळी अंकां5या मा&यमातून घडू लागले. आज मराठ त तीनशेहून अHधक दवाळी
अंक स' होतात. (यातील केवळ ल लत सा ह(यासाठ वा हलेEया अंकांची संrया बोटावर मोज.याइतकU
मया3 दत आहे . दवाळी अंकांची संrया(मक वाढ होत असताना का शत होणाLया सा ह(याची गुणव(ता हा Hचतw चा @वषय नाह , असे vहणता जेणार नाह . काह
अंकांचे संपादक केवळ जा हरातीं5या बळावर अंक काढून *वत:ची दवाळी अथ3सप
ं Sन कशी होईल ,

दवाळी

याचाच @वचार करताना दसतात. मौज , पyगंधा , द पावल , द पलgमी , अंतना3द , अनुभव , @वशाखा , Pची , हं स , मो हनी , नवल , माहे र , मेनका , अ;र ,
वसंत , साधना , Nक* ीम , सं*कृती , तारका , ऋतुरंग , @वeांती , Hचंतन आदे श , धनंजय ,
चंlकांत , मश
ु ाNफर , कॉमेडी क|ा , uाहक हत , नीहार , सा ह(य शवार , मळून साLयाजणी , स(याuह , @ववेक , ज ा , आवाज , अपे;ा , चपराक यां5यासह
4नवडक व(ृ तप ांचे दवाळी अंक आजह वाचकां5या आकष3णा5या कwlmबंद ू बनलेले आहे त. ते (यात स'
होणाLया कसदार सा ह(यामळ
ु े च गेEया काह वषाFत Yाना5या क;ा Pं दावEया आहे त. (यामळ
ु े वाचकांची अ भPची आ,ण
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ाधाSय}मह बदलले आहे त. (यामळ
ु े (nमांना
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कथा , क@वता , कादं बर अशा ल लत सा ह(यापे;ा अ6ययावत मा हती दे णारे Yानल;ी सा ह(य अHधक
मह((वाचे वाटते. बदल(या जीवनशैल मळ
ु े आरो_या5या गंभीर होत चाललेEया Rनांची उ(तरे शोध.यासाठ शतायुषी , आरो_यदप3ण आ,ण त(सम आरो_य@वषयक दवाळी
अंकांचे आकष3ण वाढते आहे . जाग4तकUकरणानंतर पैसा हे च सा&य आ,ण सव3*व झाEयामळ
ु े अथ3@वषयक
गो9ट समजEया पा हजेत. या भू मकेतून अथ3सा;रता वाढ@वणाLया ' अथ3पण
3 ' सारrया अथ3@वषयक माग3दश3न करणाLया अनेक दवाळी अंकांकडे वाचक आकृ9ट होत
ू म
आहे त. वाढती *पधा3 , ताणतणाव , अशांतता आ,ण आज5या युगातले बदलते नातेसब
ं ंध यांमळ
ु े
मन:शांती5या शोधात असलेल माणसे अ&या(म आ,ण uहांNकत , भा_यसंकेतसारrया Xयो4तष@वषयक दवाळी अंकात आधार शोधताना दसतात. श;ण , पालक(व ,
अनव
ु ाद , पाककला , पया3वरण , पय3टन , Hच पट , गडकोट यांसारrया @व श9ट @वषयाला वा हलेEया
दवाळी अंकांचीह मागणी आ,ण संrया वाढत आहे . आध4ु नक युगातील मल
ु ांचे बदलते भाव@वRव @वचारात घेऊन बालकुमारांसाठ
Nकशोर , टॉ4नक , 4नम3ळ रानवारा हे दवाळी अंक आपला ठसा कायम ठे वून आहे त.

स' होणारे छा

बोधन , छावा ,

हातात पु*तके घेऊन वाचणाLयांपे;ा संगणकावर वाचणाLयांची संrया अHधक आहे . ई- दवाळी अंकाचेह आकष3ण वाढते आहे . वाचन सं*कृतीचा पोत बदलतो आहे . हे ह
दवाळी अंक काढणाLयांनी ल;ात घेतले पा हजे. Xये9ठ सा हि(यक जयवंत दळवी vहणत , ' मी शाळे त
असताना भत
ू काळ , वत3मानकाळ आ,ण भ@व9यकाळ असे तीन काळ शकलो होतो ; पण सा ह(य;े ात आEयावर चौथा काळ शकलो. तो vहणजे पडता काळ ! ' या
मान सकतेतून अजन
ू ह मराठ सा ह(य;े बाहे र पडायला तयार नाह . जS
ु या @पढ ला न1या @पढ त
ताकद चे लेखक , Hच कार , संपादक , काशक , मु lतशोधक आहे त असे वाटत नाह ; पण प`रि*थती तशी नाह . तPण @पढ चे संपादक दजMदार दवाळी अंक काढत
आहे त. जाण(या लोकांनी या न1या @पढ बाबत आशावाद असायला हवे.
काह दवाळी अंकांनी अ;रश: काह नामवंत लेखकांना आपEया अंकासाठ बांधून टाकले आहे . वषा3नुवषM (यांचे लेखन (याच अंकात
अंकांनाह एक कारचे साचलेपण आले आहे . या संपादकांचे 4तभे5या न1या कवडशांकडे ल; नाह . आज

स' होताना दसते. (यामळ
ु े

सा ह(य 4न म3तीचा कwlmबंद ू पुणे-मब
3 भागाकडे सरकतो आहे . डॉ•टर , इंिजनीअर , वकUल यां5यासह सव3 ;े ांतील माणसे लहू
ुं ईपासन
ू दरू uामीण , आ दवासी , दग
ु म
लागल आहे त. यामळ
ु े सा ह(याचे अनुभव@वRव सम'
ृ होत आहे . या बदलांकडे दवाळी अंका5या
संपादकांनी गंभीरपणे पा हले पा हजे. दवाळी अंकांना जा हराती5या Cपाने आHथ3क मदत करणे हे समाजातील धनाsय सा ह(य ेमींना आ,ण उ6योजकांना पूव[ आपले
सां*कृ4तक कत31य वाटत होते. आज ह मान सकता रा हलेल नाह . @ टं आ,ण इले•Jॉ4नक मा&यमांचा
वाढता भाव , दवाळी अंकांची वाढणार संrया , दवाळी अंकां5या खपाची मया3दा आ,ण जा हरातदारांना अपे‚;त असणारा uाहकवग3 दवाळी अंकात जा हरात दे ऊन
मळे लच याची खा ी नसEयामळ
ु े ते हात आखडता घेताना दसतात. (यामळ
ु े दवाळी अंकांचे अडचणीत
असणारे अथ3कारण अHधक धो•यात आले आहे . (यातून बाहे र पड.यासाठ सा ह(य ेमाबरोबरच पूण3 1यावसा4यक 8ि9टकोन @वक सत कCन दवाळी अंकां5या मालकांनी
आ,ण संपादकांनी सामू हक य(न करणे गरजेचे आहे . अनेक संपादक आ,ण काशक एक येऊन
वाचकांना सवलती5या दरात दवाळी अंकाचा संच उपल?ध कCन दे .यासाठ योजना राब@वत आहे त. (या *वागताह3 आहे त. असे

योग झाले पा हजेत.

आज मराठ तEया दजMदार दवाळी अंकांची Nकं मत १०० ते १२० P.5या आसपास आहे . अंका5या 4न3 मतीचा खच3 @वचारात घेता ती रा*तच आहे . जाग4तकUकरणानंतर
म&यमवग[यांची आHथ3क ऐपत वाढल आहे . हा पैसा मॉल , मEट …ले•स , @पझाहट आ,ण
पावभाजी-Xयूसबारम&ये सढळ हाताने खच3 होतो ; पण दवाळी अंक खरे द साठ होत नाह . (येक मराठ घराने Nकमान दोन दवाळी अंक @वकत घेऊन वाचायचा 4नRचय
केला , तर Hच पालटू शकते.
असे असले , तर दवाळी अंकां5या 4न म(ताने @व@वध @वषयांवर @वपुल लेखन होते. 4तभेला बहर येतो. सज3क श•तीला आवाहन केले जाते. हे जा*त मह((वाचे वाटते.
(यातून संपादक लेखक-वाचकांचे *नेहबंध 8ढ होतात. वाचनसं*कृती प`रपु9ट होते. @वचारांना चालना
मळते. नाना@वध @वषयांवर मंथन होते हे ह नसे थोडके.
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