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णदलीपराज वृत्तचा हा संप्टेंबर- ऑक्टोबर णवशेष 

जोड-अंक आपल्या हाती देताना मला मनापासून आनंद 

होत आहे, अनेक कारिांनी! एकतर करोनाचा प्रादरु्ाणव 

वाढत असण्याच्या काळात अनेक प्रकाशकांनी आपली वतृ-

माणसके (हाऊस जनणल्स) अजून छापायला सुरुवात केली 

नसताना आम्ही ऑगस्टचा अंक आपल्या हाती णदला व या 

मणहन्यातही नवा अंक देत आहोत. ३ ऑक्टोबर १९७१ 

रोजी माझे छान छान नाटुकली हे छोटेखानी बालवाड्मय 

प्रणसद्ध करून प्रकाशनाने आपला श्री गिेशा केला आणि 

गेली पन्नास वषे अव्याहत पसु्तके प्रणसद्ध करून ३ 

ऑक्टोबर २०२०ला सवुिण महोत्सवी वषाणत पदापणि केले. 

आज णवणवध णवषयांवरची २५००हून अणधक पसु्तके 

णदलीपराजच्या नावावर आहेत. णदलीपराजने माझे पसु्तक 



पणहल्यांदा काढल्याने माझ्याही पसु्तक लेखनाचा सवुिण 

महोत्सव होत आहे, हे देखील आनंदाचे एक कारि आहे.  

णदलीपराज वृत्तचा हा २१० वा अंक. अणजबात 

खंड न पडता, गेली १९ वषे हे वाचनीय वृत्त आम्ही 

संबणंधतांच्या हाती देत आहोत. काळानरुूप वृत्तचे रूप 

बदलत गेले. ते अणधकाणधक आकषणक व वाचनीय करण्याचा 

आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. 

यंदाच्या सवुिण महोत्सवी वषाण णनणमत्त दोन नवीन 

सदर ेआपल्या रे्टीस येत आहेत. आतापयंतच्या पन्नास 

वषांच्या वाटचालीतील सगळीच पसु्तके नजरखेालून 

घालिे, णकतीही हवेसे वाटले तरी रणसक वाचकांना शक्य 

नाही, म्हिून या वषाणर्रात णवशेष लक्षवेधी या शीषणकाखाली 

दर अंकात पाच ते सहा णनवडक पसु्तकांची ओळख करून 

देण्याचा आमचा मानस आहे. आपि ती पसु्तके 

आमच्याकडून केव्हाही मागवू शकता.  

या पन्नास वषांच्या वाटचालीत णकतीतरी 

आनंदाचे, अणर्मानाचे आणि प्रणसद्धीचे क्षि  आले. या 

सवुिणक्षिांचा मागोवा प्रत्येक अंकात सणचत्र घेिार आहोत 



प्रकाशनाशी णनकटचा संबधं असलेले मान्यवर! या आणि 

पढुील अंकात आपिास मधणुमता बवे यांनी णटपलेले 

सवुिणक्षि अनरु्वता येतील. 

णदलीपराज पररवारात आता मधरु बवे व मोणहत बवे 

असे दोन सणुवद्य तरूि गेल्या काही वषांपासून समाणवष्ट 

झाले आहेत. फेसबकु, इन्स्टाग्राम पेजवर त्यांनी 

प्रकाशनाला प्रकाशझोतात आिले आहे. त्याचबरोबर 

चारएकशे पसु्तके इ-बकुवर टाकली आहेत आणि या वषाणत 

अजून हजार पसु्तके टाकण्याचा त्यांचा मानस आहे. 

वेबसाईट व अ ॅमेझॉनवरही आता पसु्तके उपलब्ध आहेत. 

अनवुाणदत पसु्तके जास्त काढण्यावर त्यांचा र्र आहे. 

सध्या ग्रंथालये अजून सरुू नाहीत. पसु्तके णवकत 

घेण्यासाठी मदु्दाम णगर् हाईके येत नाहीत. पसु्तके णवकत 

घेण्याच्या शासकीय योजना बदं आहेत. अनेकांचे प्रकाशन 

व्यवसाय अजून सुरू झालेले नाहीत. अशा काळात धाडस 

करून पसु्तकांचा नवा संच आम्ही बाजारात आित आहोत. 

त्याचे आपि जरूर स्वागत करावे. 



खरतेर मोठ्या णदमाखदार सोहळ्याने या सवुिण 

महोत्सवी वषाणची सुरुवात होिार होती, पि सद्यणस्थतीत हा 

उत्साह आम्ही ३ ऑक्टोबर २०२१ पयंत रोखून ठेवला 

आहे. अंकाबद्दल आपल्या मताचे स्वागत आहे. 
 
विविध रत्नांची जडण – घडण 
, त्नांचन इविहनस, महत्व, 
समनज आणण गैरसमज यनांची 
उकल करणनर ेआणण 
अां धविश्वनस दरू करणनर े
अभ्यनसपूणण पुस्तक. 
लेखक : निरांजि घनट े
नकिं मि : १७०/-  
सिलि : १३०/- 
Click To Buy: https://bit.ly/2F1HuG2 
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मािसे वाचिे, ती समजिे, ही अत्यंत अवघड गोष्ट 

आहे. जशी ती समजली तशी ती शब्दात रखेाटता येिे ही 

त्याहून अवघड गोष्ट. प ुल देशपांडे यांनी काही खरी, काही 

काल्पणनक व्यणिणचत्र रखेाटून हा वांग्मय  प्रकार लोकणप्रय 

केला. मनातली मािसं हे श्री राजीव बवे यांचे नुकतेच प्रणसद्ध 

झालेले पसु्तक मनात रुतलेल्या   काही व्यिींचे मनोज्ञ 

णचत्रि करिारे आहे. 

मखुपषृ्ठापासूनच पसु्तक अणतशय आकषणक व उच्च 

प्रतीची छपाई मूल्ये असिारे आहे. सोनेरी पािणरू्मीवर दोन 

खांबांच्या मध्ये असिारी दोरी हे कल्पनाणचत्र प्रणतकात्मक 

आहे. एखाद्या व्यिीला शब्दात पकडिे ही तारवेरची कसरत 

आहे असे यातून सचुवले आहे. कॉफीटेबल बकुच्या 

आकारातील, संपूिण आटण  पेपरवर छापलेल्या, या पसु्तकात 

आस्वादक :  
डॉ. अश्ववनी धोंगडे मनातली माणस ं



सोळा व्यिींची, णचत्रकार रोहन  पोर ेआणि संतोष घोंगडे 

यांनी रखेाटलेली सप्तरगंी णचते्र आहेत. हे पसु्तक बाह्यत: 

णजतके आकषणक आहे णततकेच अंतरगंातूनही वाचनीय आहे. 

लेखकाने मनोगतात या व्यिीणचत्र रखेाटनामागील आपला 

हेतू असा सांणगतला आहे की अनेक मािसांच्या कळत 

नकळत संस्कारांनी आपले आयषु्य घडते. त्यांचे आपल्या 

मनात एक स्थान असल्याने मनात डोकावून मनाला 

र्ाविार्या या व्यिींना शब्दरूपाने साकार करावे या हेतूने 

हे लेखन केले आहे. प्रत्येक व्यणिमत्त्वाच्या बारकाव्यांसकट  

नेमकेपिाने त्या व्यिी रखेाटल्याने या व्यिी आपल्या 

पररचयाच्या नसल्या तरी आपल्या डोळ्यापढेु णजवंतपिे 

उभ्या राहतात. 

प्रकाशक म्हिून मखु्यतः पररणचत असलेल्या श्री 

राजीव बवे यांनी ऐशंीच्या दशकात काही मराठी णचत्रपटांची 

णनणमणती केली. त्याणनणमत्ताने या के्षत्रात नावाजलेल्या 

लक्ष्मीकांत बेडे, णनळू फुले, उषा नाईक, कुलदीप पवार, 

सूयणकांत, अणनल मोणहले, शरद वतणक, अलबेला फेम 

दत्ताराम बधुकर यांच्याशी त्यांचे जे व्यावसाणयक संबंध 

आले, त्यातून णदसलेले त्या कलाकाराचे मािूसपि 

लेखकाने बरोबर नेमक्या शब्दात पकडले आहे. या के्षत्रात 

लेखक फार काळ रमला नाही, तरीसदु्धा जी मािसे तीस 



वषाण पूवी संपकाणत  आली आणि नंतर त्यांचा संपकण  संपला 

तरी लेखकाच्या स्मतृीमधे फार तपणशलाने त्या 

मािसांबरोबरचे संबधं  रुजलेले आहेत.  एखाद्या कसबी 

णचत्रकारांने रषेांच्या चार-दोन फटकार्यांनी  णचत्र णजवंत 

करावे त्या कौशल्याने बवे यांनी  चारपाच प्रसंगातून फार 

सामर्थयाणने त्या व्यिी उभ्या केल्या आहेत. पणहल्याच रे्टीत 

बेडेसाहेब नको मला लक्ष्या म्हि असे सांगून  णनमाणत्यालाही 

अर ेतरु ेकरिार्या लक्ष्मीकांत बेडे यांच्या स्वर्ावातील हा 

मोकळेपिा जसा कलाकारांमधील साधासुधा मािूस 

दाखवतो तसेच शूणटंगच्या दरम्यान ओठाला इजा झाली, 

दात अधाण  तुटला तरी पढेु तासार्रात रगंरू्मीवर यावरच 

णवनोद करून तीन तास नाटकात मखु्य रू्णमका रगंविार्या 

लक्ष्मीकांत यांच्यातील  सच्चा कलावंताचे दशणन लेखकाने 

फार आत्मीयतेने रगंवले आहे. 

        अतोनात कष्ट आणि लहान तरुि वयात अपमान 

गरीबी यांना तोंड देत त्यांनी यश गाठलं. संवादफेक, 

आवाजावरची हुकूमत, चेहर्यावरच्या णवलक्षि हालचाली, 

पे्रक्षकांना णखळवून ठेवत असत. अंधश्रद्धा णनमूणलनासाठी 

झटिारा, लौणकक अथाणने धाणमणक नसलेला, पि स्वतःच्या 

रोमरोमात देवपि घेऊन वावरिारा हा  देव मािूस होता असे 

णनळूर्ाऊ फुले यांचे लेखकाने यथोणचत मूल्यमापन केले 



आहे. गाडी णनळूर्ाऊंची आहे हे माहीत नसताना, 

अडचिीत सापडलेल्या एका अनोळखी ड्रायव्हरकडे 

स्वतःच्या गाडीतले  चाक देऊन टाकण्याच्या  लेखकाच्या 

एका चांगलुपिाच्या बदल्यात णनळूर्ाऊंनी त्याच्या दोन-

तीन णसनेमातून महत्त्वाच्या रू्णमका करूनही कधी मानधन 

घेतले नाही. या त्यांच्या कृत्याने र्ारावलेल्या लेखकाला 

वाटते  हा मनषु्य लोणहया नसुता वाचत नाही जगतो सुद्धा. 

अणतशय अनौपचाररक साध्या सरळ वागिार्या, 

कोल्हापरुात णनमाणत्याच्या पैशांनी हॉटेलात न राहता 

स्वतःच्या घरी राहिार्या, एका अणर्नेत्रीणवषयी काहीतरी 

चावट बोलिार्या मािसाची गचांडी धरून त्याला सिसिीत   

मसु्कटात मारिार्या  कुलदीप पवार यांचे शब्दणचत्र-  

कोल्हापूर  मातीतील  राकट पि देखिा, मस्तवाल पि 

र्ावूक असे विणन केले आहे. दोन सुपरणहट मराठी  णसनेमे    

देिार्या पि या  व्यवसायात   आणथणक दृष््टया बडुलेल्या,  

म्हातारपिात अंथरुिावर णखळलेल्या  भ्रणमष्ट शरद 

वतणकांच्या व्यिीणचत्राने कोिाही सहृदय मािसाच्या 

डोळ्यात पािी येईल इतके  ते  हृदयस्पशी उतरले 

आहे.णजवंत असताना  त्यांना कोिी बघायला आले नाही 

,पि दसुर्या णदवशी सवण वतणमानपत्रातून   मोठ्या बातम्या 

झळकल्या,  कारि हा मािूस मोठा होता ना! 



अलबेलाफेम दत्ताराम बधुकरांच्या व्यणिमत्वातील  

इतके पैलू लेखकाने सात आठ पानात असे उरे् केले आहेत 

की मािसाची णवचारांची बैठक पक्की असली की मािूस 

कोित्याही अडचिीतून बाहेर पडू शकतो हे बधुकरांचे 

आयषु्य पाहताना लेखकाचे झालेले मत आपि त्या 

व्यिीणचत्रातून अनुर्वू शकतो. उषा  नाईक आणि अणनल 

मोणहले यांच्या व्यणित्वातील असेच हळुवार धागे लेखकाने 

कौशल्याने गुंफले आहेत. 

आपि ज्या मािसांच्या संपकाणत येतो त्यांचे सूक्ष्म 

णनरीक्षि, त्यांच्या देहबोलीची समज आणि प्रसंगा प्रसंगातून 

तो मािूस समजून घेऊन आपल्या मनाशी त्याचे नाते 

जोडिे ही गोष्ट मािसांवर पे्रम केल्याणशवाय जमत नाही. 

असे उत्कट र्ावबंध णनमाणि झाल्याचा अनुर्व यातील 

प्रत्येक व्यिीणचत्रि वाचताना येतो. प्रकाशन व्यवसायात 

गेली पन्नास वषे काम करताना या के्षत्रातील वेगवेगळ्या 

लोकांचे अनरु्व बव्याणनी णटपले नसते तरच नवल. 

समव्यवसाणयकांशी बर्याचदा व्यवहारीक, औपचाररक व 

स्पधेचे नाते असते पि दसुर्या व्यिीबद्दलचा णजव्हाळा 

आणि दसुर्याचे कौतकु करून त्याला मोठेपिा देण्याची वृत्ती 

यामळेु व्यवसायातील व्यणिणचत्रातून ते रखेाटिारय्ा 

मािसाच्या मनाचा मोठेपिाही णदसतो. रणसक साणहत्याच्या 



मोरिेर नांदरुकरांबद्दल ते म्हितात की प्रकाशन आणि 

ग्रंथव्यवहारात आणथणक फायदा णमळवण्यासाठी त्यांनी 

दजाणशी तडजोड केली नाही. ग्रंथ व्यवहारांमध्ये, पसु्तक 

णवक्री व्यवसायामध्ये प्रदीघण काळ सचोटी व दजाण  राखून 

संस्था मोठी  करिे, व महाराष्रातील साणहत्य संस्कृतीला 

आणि वाचन चळवळ वाढवायला हातर्ार लाविे हे साणहत्य 

व्यवहाराच्या णस्थत्यंतराच्या काळात त्यांनी केलेले मोठे 

काम आहे.  

र्ारत बकु सणव्हणसच्या गंगाधर देशपांडे यांचे शब्दणचत्र 

तर मनषु्य स्वर्ाव समजून घेण्याचा एक सुंदर नमनुा आहे. 

र्ारदस्त व्यणिमत्व,र्ारदस्त वागिे, आणि आयषु्यातील 

सवण व्यवहार र्ारदस्तपिे करिार्या देशपांड्यांनी 

आयषु्याबद्दल एक तत्त्वज्ञान सांणगतले आहे की  

स्मशानातला गडी जसा जॉब म्हिून हसत खेळत आनंदाने 

पे्रत जाळतो तसं एकंदर आयषु्याकडे बघावं म्हिजे 

आयषु्याचा आकंठ उपर्ोग घेता येतो. साधसंुध ं आयषु्य 

जगिारी सामान्य मािसे अनरु्वाने णकती खर े बोलून 

जातात  ते मनावर ठसल्याणशवाय राहत नाही. अत्यंत 

मनस्वी आणि  अणर्जात णचत्रकार सहुास चांडक यांच्याशी 

मैत्री जोडताना बवे यांनी त्यांच्या पूवाणयषु्याबद्दल कधीही 

उच्चार केला नाही पि त्यांची गिुवत्ता जािून त्यांना सतत 



संधी उपलब्ध करून णदल्या. या गिुी णचत्रकाराचा अकाली 

मतृ्यू झाल्यावर त्याला अणधक मानसन्मान णमळायला हवे 

होते अशी हुरहुर लेखकाला लागून राहते. 

व्यणिणचत्रांचा णतसरा र्ाग लेखकाचे णमत्र व मोठा 

र्ाऊ यांच्या व्यिीणचत्रिाचा आहे. वयाने मोठे असूनही 

ज्यांच्याशी हृदयस्थ मैत्र जुळले त्या रोटरीतील पे्रणसडेंट 

बाबा केळकर आणि प्रख्यात वकील अणजत जांर्ळी या 

दोघांची व्यणिणचते्र छोट्या छोट्या प्रसंगातून त्या व्यिींचे 

मोठेपि व मनाचा णदलदारपिा दाखविारी आहेत. णमत्र 

अरणवंद सोनविे आणि पोलीस उपायुि दत्ता दातार यांचा 

तर अनेक वषाणचा जवळचा सहवास असल्याने त्यांच्या 

स्वर्ावातील खाचाखोचा आणि त्यांच्या कृतीमागील हळवे 

मन लेखकाने फार संवेदनशीलपिे णटपले आहे. नाईलाजाने 

एन्काऊंटर करायला लागल्यावर पढुच्या दोन तीन रात्री 

त्याच्या आई वडील बायको-मलेु यांच्या णवचारांनी झोप 

लागत नाही असे म्हित, अन्याय अत्याचार रोज पाहिारे 

दातार पोणलसांच्या मनातील मािसुकीचे दशणन घडवतात. 

णमत्राला गणित येत नाही म्हिून उसाच्या कांडीने त्याच्या 

हातावर प्रहार करिारा अरणवंद सोनविे लेखकाच्या 

हातावरचा वळ पाहून हमसाहमशी रडतो आणि स्वतःच्या 

हातावर फटके मारून घेतो असा प्रसंग मैत्रीतील अकृणत्रम 



पे्रमाचा साक्षात्कार घडणविारा आहे. वडील बधूं णदलीप बवे 

यांच्या णचत्रिात हसत हसत त्यांच्यातील दोषांवर बोट 

दाखवताना त्यांच्या मनाचा मोठेपिा  त्याच गंर्ीरपिे 

दाखविार ेविणन आहे. 

उत्सकुता वाढणविारी  सहज शैली ,रसाळपिे गोष्ट 

सांगावी तशी ओघवती र्ाषा हे या संग्रहाचे वैणशष््टय आहे. 

लेखकाच्या व्यणिमत्वातील णनव्याणजता, णनखळ 

पारदशणकता यातील प्रत्येक व्यिीणचत्रातून जािवत राहते.  

लेखकाने शेवटच्या व्यणिणचत्रात म्हटल्याप्रमािे-- कोिताही 

मािूस म्हटलं तर समजायला  सोपा म्हटलं तर महाकठीि- 

पि असे कठीि काम लेखकाने फार कौशल्याने  पार 

पाडलेआहे. 

व्यणिणचत्रिात्मक साणहत्यात या पसु्तकाने  मोलाची 

र्र घातली आहे. 
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३ ऑक्टोबर २०२०ला णदलीपराज प्रकाशन हे 

सवुिणमहोत्सवी वषाणत पदापणि करीत आहे. १९७१ ते 

२०२० हा संपूिण पन्नास वषांचा कालखंड. णवचार 

करायला गेलं तर थोडाथोड का नव्हे, परतं ुएका कुटंुबाचा 

णकंवा बवे घराण्याचा एक व्यवसाय म्हिून णवचार केला तर 

कुठंतरी यशाच्या मध्यावर असावं असं वाटतं. 

लौणककाथाणने णवचार केला, तर एकाच कुटंुबाने सलग 

पन्नास वषे, यशस्वीपिे, अणतशय अवघड असलेला 

प्रकाशन व्यवसाय चालविे ही कौतुकाची बाब असली, तर 

ती तारवेरची कसरतच आहे. 

 १९७१ सालच्या कोजाणगरी पोणिणमेला 

कोल्हापूरमध्ये डॉ. अणिनी धोंगडे (त्यावेळच्या णवजया बवे) 

यांचे ̀ छान छान नाटुकली' हे बालवाङ्मयाचे पसु्तक प्रकाणशत 

करून महूुतणमेढ रोवली, ती प्रा. द. के. बवे यांनी. साणहत्याची 

अफाट आवड आणि बालवाङ्मय यावर त्यांचे मनापासून पे्रम. 

लहान वयातच मलुांना उत्तम साणहत्याची गोडी लावली, तर 



मलुांवर उत्तम संस्कार होऊन त्यांना वाचनाची गोडी लागेल 

केवळ येवढ्याच उदे्दशाने द. के. बवे यांनी प्रकाशन सरुू 

केलं, त्यात व्यावहाररकता, व्यावसाणयकता अणजबात 

नव्हती, केवळ मलुांना उत्तम साणहत्य देिे हाच एकमेव हेतू 

होता. 

१९७१ ते १९७८ हा मधला सात वषांचा कालावधी 

प्रकाशानासाठी थोडा शांतच गेला, परतंु १९७८ पासून 

णदलीपराज प्रकाशनाने मरगळ झटकून दमदारपिे, व्यवसाय 

म्हिून प्रकाशनाला सुरुवात केली. 

वणडलांनी सरुू केलेला प्रकाशन व्यवसाय हाच आपला 

चररताथण  व्यवसाय आहे ह्या र्ावनेने आणि पढुील 

र्णवष्यासाठीही, बालवाङ्मयाबरोबरच कथा, कादंबर् या आणि 

इतर वाङ्मयीन पसु्तके राजीव बवे यांनी प्रकाणशत करण्यास 

सरुुवात केली. 

मधल्या काळात ७०-७५ बालवाङ्मयाची पसु्तके प्रकाणशत 

झाली होती. या मूळ र्ांडवलावरच मग व्यावसाणयक बांधिी 

सरुू झाली. द. के. बवे यांनी, अनेक नवोणदत लेखकांना 

णलणहतं केलं. त्यामध्ये सरु्ाषचंद्र वैष्िव, धों. वें. जोगीगरुुजी, 



रा. वा. शेवडेगरुुजी, इंदूताई र्ालेराव, णव. स. गवािकर, म. 

णव. कोल्हटकर, न. म. जोशी, महेंद्र परचूरकर, मधकुर इंगळे, 

जगदीश देवपूरकर, कृष्िकांत शरद असे अनेक नामवंत 

तसेच नवोणदत बाल वाङ्मयकार होते. काही धाणमणक 

पसु्तकेही काढली. कृ. ज्ञा. णरं्गारकर हे यात प्रामखु्याने 

होते. फि बालवाङ्मयाच्या लेखकांची यादी करायची 

म्हटली, तरी ती शंर्र-दोनशच्यावर जाईल. 

१९७८ नंतर णदलीपराजच्या लेखकांच्या यादीत थोड्या 

प्रणथतयश लेखकांचा समावेश झाला. बाबा कदम, सुहास 

णशरवळकर, णगररजा कीर, अनंत णतणबले, सरुशे वैद्य, अशोक 

थोर,े रमेश धोंगडे, अणिनी धोंगडे ही नावं यात प्रामखु्याने 

होती. कथाकादंबर् यांबरोबरच वैचाररक साणहत्यही प्रकाणशत 

होऊ लागले. 

`च्याऊ म्याऊ' हा णदवाळी अंकही याच दरम्यान सुरू झाला 

होता, अथाणत नावाप्रमािेच तो बालकुमारांसाठीचा अंक 

होता. 

हळूहळू णदलीपराजने २५० पसु्तकांचा टप्पा ओलांडला 

होता. ५०० व्या पसु्तकाच्या प्रकाशनाकडे वाटचाल सरुू 



होती. णदलीपराजच्या पणहल्या पसु्तकाच्या छपाईपासून, 

कागदवाल्यापासून अगदी णचत्रकार ही सगळी टीम तशीच 

होती. णस्मता णप्रटंसण, णवनोद एजन्सी यांनी कायम त्यांचा 

वरदहस्त प्रकाशनावर ठेवला. प्रा. द. के. बवे  

यांनी घालून णदलेल्या आदशाणवरच णदलीपराजची वाटचाल 

चालू होती. परतंु अचानक १९८१ मध्ये णदलीपराजचे 

सवेसवाण  द. के. बवे, दूरच्या प्रवासाला णनघून गेले. त्यानंतर 

ही वाट थोडी खाचखळग्याची झाली. परतंु द. के. बवे यांचे 

समणवचारी, सप्लायसण , ग्रंथणवके्रते कोठावळे, पा. ना. कुमठा, 

मोरिेर नांदूरकर ठामपिे राजीव बवे यांच्या पाठीशी उरे् 

राणहले आणि णदलीपराजचा पढुील प्रवास सकुर सरुू झाला. 

१९९२ साली णदलीपराजचे `दणलत आत्मचररते्र : साणहत्य 

आणि समाज' या  ५००व्या पसु्तकाचा प्रकाशन समाररं् 

अत्यंत णदमाखात साजरा झाला. सपु्रणसद्ध नाटककार वसंत 

कानेटकर, थोर णवचारवंत ग. प्र. प्रधान, प्रणसद्ध लेखक य. 

णद. फडके, डॉ. श्रीराम लागू, यासांरखे णदग्गज या 

कायणक्रमाला उपणस्थत होते. 



यानंतर णदलीपराजची प्रणथतयश लेखकांची यादी वाढू 

लागली. १८ नोव्हेंबर १९९१ला णदलीपराज प्रकाशन ही 

णदलीपराज प्रकाशन प्रायव्हेट णलणमटेड कंपनी झालेली 

होती. लेखकांकडून साणहत्य णमळवून, त्याच्यावर सार े

संस्कार करून उत्तमरूपात पसु्तक बाजारात आििे 

यासाठी णदलीपराजची एक टीम तयार झालेली होती. 

परीक्षक मंडळ, णप्रटंर, कागदवाले, णचत्रकार, डी.टी.पी., 

प्रफुरीडर, एक ना अनेक. प्रॉडक्शनचं कुटंुब वाढत होतं, 

त्याप्रमािेच माकेणटंगचीही टीम वाढत होती. संपूिण महाराष्र, 

गोवा, कनाणटक सगळीकडे णदलीपराजचा दबदबा वाढू 

लागला होता. णदलीपराजची पसु्तके ठेवायला बकुसेलसणना 

जागा कमी पडू लागली होती. 

बाबा कदम, सुहास णशरवळकर यांनी वाचकांच्या मनावर 

गारुड केलं होतं. आता णदलीपराजची खरी घोडदौड सुरू 

झाली होती.  

बघता बघता णदलीपराजने ७५१ पसु्तकांचा टप्पा पि 

गाठला. लेखक डॉ. रमेश धोंगडे णलणखत शैली वैज्ञाणनक 



समीक्षा या पसु्तक समाररं्ास सपु्रणसद्ध कवणयत्री मा. शांता 

शेळके, ज्येष्ठ समीक्षक शंकर सारडा यांचा  लार् झाला. 

पढुचा टप्पा हा व्यवसायात मैलाचा दगड असं समजलं 

जािार् या १०००व्या पसु्तकाचा होता. या उणद्दष्टापयंत 

पोहोचायला णदलीपराजला तब्बल तीस वषे लागली. 

प्रकाशन व्यवसायातील अनेक संकटं, अनंत अडचिी या 

सगळ्यात आल्या, परतं ुएखाद ंध्येय ठरणवलं, तर त्यादृष्टीने 

योग्य पद्धतीने वाटचाल करीत राहिे हे सकुर होते. तशी ती 

वाटचाल हळूहळू प्रगतीकडे चालू होती…..........क्रमश: 

 

अिेक थोर किींच्यन कवििनांिर 
केलेले हे ममणग्रहणपर लेख. 
लेखक : द.िन. भोसल े
नकिं मि : 230/- 
सिलि : 170/- 
Click To Buy : 
https://bit.ly/2GtphSz 
 

https://bit.ly/2GtphSz


 
 
आरोप- प्रत्नरोप, उखनळ्यन-
पनखनळ्यन कनढणे. अशनच कनही 
रनजकीय नटिंगल-टिनळीच्यन गोष्टी. 
लेखक : सुहनस बनरटके्क 
नकिं मि : २७०/- सिलि : २००/- 
Click To Buy: 
https://bit.ly/33wOsfS 

 
पुरनणनिील दहन महनिनवयकनांिर, 
त्नांच्यन जीििनिील सुख-द:ुखनच्यन 
प्रसांगनांिर अत्ांि मनदमिकपणे केलेले 
रोचक विश्लेषण  
लेखक : ददिकर कनकडे 
नकिं मि : 280/- सिलि : 210/- 

Click To Buy: https://bit.ly/33yEACh  

https://bit.ly/33wOsfS
https://bit.ly/33yEACh


 
 

िैद्यकीय िेत्रनि विश्वविक्रम 
करणनऱ्यन डॉ. प्रकनश शेर ेयनांची 
सांघषणशील आत्मकथन. 

लेखक : डॉ. प्रकनश शेर े
नकमि : ६५०/- सिलि: ४९०/- 
Click To Buy: 
https://bit.ly/3lf7NYR  

देश-विदेशनिील कनिनकोपऱ्यनि 
घडणनऱ्यन विविध अशन अिेक 
अां गनांचन घेिलेलन सहृदय िेध... 

लेखक : डॉ. सुधीर देिर े
नकिं मि : ४२०/- सिलि : ३१५/- 
Click To Buy: 
https://bit.ly/2GCSKsS 
 

https://bit.ly/3lf7NYR
https://bit.ly/2GCSKsS


 

 

 

 

पप्पू की झप्पी 

‘अखबार पढ णलया क्या?’ फोन 

उचलताच फोन मधून गंर्ीर-खजाणतला आवाज आला. मी 

समजतो. णदल्लीिरांचाच फोन. सकाळी त्यांचीच बातमी 

वाचत होतो. 

‘हा,ं पढ णलया सर, फोटो र्ी देखे’ 

‘वो, पप्पूने मझेु झप्पी दी.’ 

‘हा,ं सर, सगळ्यांsनाच आश्चयण वाटलं. एवढं कसं 

काय पे्रम आलं त्यांना अचानक? आणि र्र सर्ागहृात?’ 

‘मागे नाही का, नेहरूजींच्या काळात चीनबरोबर 

लढाई झाली... मग ‘णहदंी-णचनी र्ाई र्ाई’ म्हिून गळारे्ट...’ 

‘म्हिजे आधी लढाई करायची, मग गळारे्ट, खर ं

ना?’ 



‘ये वैसी लढाई? त्यांचे १२६ आणि आमचे ३२५... 

झोपलेच ना अखेर!’ 

‘त्यांना वाटलं असेल कदाणचत की, सरळ नाही, तर 

गणनमी काव्यानं लढू... म्हिजे णशवाजीराजांनी 

अफझलखानाला झप्पी णदली तसं. ..’ 

‘तेवढं डेअररगं कुठाय त्यांच्यात? आणि इथं 

सगळेच णशवाजीच्या रू्णमकेत.’ 

‘खरयं ते सर... पप्पूची उडी झप्पीपयंतच. 

संख्याबळ म्हिजे आपले सैणनक णकती आणि आपि काय 

करतो, याचा णवचार करायला हवा होता त्यांनी. नसुतं 

र्ाषिबाजी करून आरोप केले म्हिजे झालं काय?’ 

‘वो बदंा नासमझ है, यहीं देखा ना लोगोंने?’ 

‘असू दे सर, पि तमु्ही णजंकलात हे महत्त्वाचे. 

उगीचच तमुच्या दाढीला हात लावण्याचा प्रयत्न करत होता 

तो. आता उलट २०२४ पयंत तमुची सीट बळकट झाली 

ना?’ ‘मी बसलो होतो म्हिून, नाहीतर माझ्या दाढीला 

कुिीच हात घालू शकत नाही... और मैने फोन इसणलए 

णकया णक उस बदंेको जरा समझाव...’ 



‘पि, ते माझ्याकडे सल्ला मागायला येतच नाहीत 

ना?’ 

‘येतील येतील; तमु्हालाही झप्पी द्यायला येतील 

लवकरच...’ असं बोलून त्यांनी फोन खाली ठेवला. मग मी 

णमत्रवयण सशुीलजींना फोन केला- 

‘सर, तमु्ही सीणनअर मोस्ट आहात... हे झप्पी 

प्रकरि तमु्हाला आवडलं का? असं र्र सर्ागहृात 

पी.एम.ना णमठी मारि.ं..?’ 

‘त्यात काय, एका पूिण बॅचलरनं एका अध्याण  

बॅचलरला णमठी मारली, तर त्यात आके्षपाहण काय?’ 

‘साहेब, अगदीच लाईटली घेताय्... जरा 

सीररअसली सांगा ना?’ 

‘तेच सांगतोय... णवरोधकांनाही पे्रमानं णजंकता येतं, 

हेच दाखवून द्यायचंय आम्हाला.’ 

‘पि पे्रमानं अणविास ठराव नाही ना णजंकता येत?’ 

‘या णनणमत्तानं पी.एम. कशाकशात र्ागीदार आहेत, 

रखवालदार नाहीत, हे तर सांगू शकलो ना आम्ही? आता 



पढेु जनतेनंच याचा णवचार करायचा... अणविास ठराव 

आिला हे काय कमी झालं का?’ 

‘साहेब... तमु्ही मॅडमच्या मजीतले... तेव्हा मॅडमची 

बाजू घेत होता ते ठीकाय्; पि आता अध्यक्ष बदलले. 

पप्पूजी अध्यक्ष झाले, तरी तमुची णनष्ठा मात्र कमी झाली 

नाही बर.ं..’  

‘मग? अध्यक्ष बदलले, तरी पक्ष बदलला नाही ना? 

आम्ही पक्षाशी एकणनष्ठ आहोत.’ 

‘पि, साहेब तमुच्यासारख्या ज्येष्ठ मािसाला 

पप्पूजींनी नवीन कायणकाररिीतून वगळलं, असं वाचलं.’ 

‘ते जाऊ दे... नवीन रि हवे.’ असं म्हिून 

सशुीलजींनी घाईघाईत फोन खाली ठेवल्यानं माझा 

त्यांच्यामाफण त पप्पूजींकडे जाण्याचा मनसबुा फसला. 

तेवढ्यात सौर्ाग्यवतींनी स्वयंपाकघरातून बाहेर येत 

णवचारलं- 

‘काय हो, कसली फोनाफोनी चाललीय्?’ 

‘ते पप्पूचं झप्पी प्रकरि...?’ 



‘त्यात काय, एखाद्याची पे्रमानं गळारे्ट घेि ंयात गैर 

काय? परुुषांनी एकमेकांना णमठ्या मारल्या, तर त्यात 

काहीच णबघडत नाही ना! फि एकच गोष्ट त्यांनी करायला 

नको होती.’  

‘कोिती गोष्ट?’ 

‘णमठी मारल्यावर डोळा मारिं. डोळा मारि ंयाचा 

अथण काय होतो?’ 

‘काय?’ 

‘एखाद्याची णखल्ली उडविं, असाच अथण होतो. 

नाही का?’ 

‘बरोबर आहे तुझं म्हििं... णमठीतलं पे्रम संपून 

चेष्टाच वाटते अशा प्रसंगी, खरयं...’ 

‘अहो, हे महाशय हव्या त्या णठकािी डोळा मारत 

नाहीत. आज जर एखादीकडे बघून डोळा मारला असता, 

तर त्यांच्या आयषु्याचं कल्याि नसतं का झालं?’ 

‘खरयं... माझं झालंय् तसं, असंच तलुा म्हिायचंय 

ना?’ माझ्या नजरतेला उपरोध पाहून ती पनु्हा आत पळाली. 

 



‘ 

 

 

 

 

मी तर बाई २५ माचणपासून आजपयंत घराबाहेर पडलेली 

नाही.’ ‘कोरोनावर औषध नाही, असं म्हितात, तर एवढे 

रूग्ि बरे कसे होतात?’ ‘काही नाही हो, हे मेणडकल रॅकेट 

आहे!’ 

अशा कोरोनाबद्दल अनेक प्रणतणक्रया गेले चार-पाच मणहने 

आपि ऐकत आहोत. या पािणरू्मीवर णदलीपराज प्रकाशनाने 

‘कोरोनाचा चक्रव्यूह’ हे  

डॉ. अणवनाश र्ोंडवे यांचे कोरोनाबद्दल सवंकष माणहती 

देिार ेपसु्तक प्रकाणशत केले आहे. 

२०२० हे वषण सरुू झालं न झाले तोच सवण  वतणमानपत्रांच्या 

पणहल्या पानावर ‘कोरोना’ णवषािूबद्दलच्या बातम्या णदसू 

आस्वादक :  
नंददनी सातारकर कोरोनाचा चक्रव्यूह 



लागल्या. चीन, थायलंड, मलेणशया, जपान, पाठोपाठ 

इटली, स्पेन, फ्रान्स, जमणनी, अमेररका यासारख्या 

आणथणकदृष््टया संपन्न आणि आरोग्यसेवेत पढुारलेल्या 

देशांमध्येही कोरोनामळेु होिार् या मतृ्यंूची संख्या र्यप्रद 

रीतीने वाढू लागली.  

माचणमध्ये र्ारतामध्येही या आजाराचा फैलाव झाला. 

दूरदशणनच्या वाणहन्यांवरून येिार् या णवणवध बातम्या व 

णव्हणडओ, समाजमाध्यमातून प्रसाररत होिारी छायाणचते्र, 

होिार् या मतृ्यंूचे आकडे ऐकून लोकांच्या मनावर र्ीतीचे 

सावट पसरले. न ऐकलेले अनेक शब्द, शास्त्रीय संकल्पना 

सतत कानांवर आदळून सामान्य लोक गोंधळात पडले. 

त्यातच २५ माचणपासून देशव्यापी लॉकडाऊन घोणषत झाला 

आणि एका नवीन प्रकारच्या णदनक्रमाला सामोर े जावे 

लागले.  

रस्ते ओस पडले. रले्वे-बससेवा बदं झाली. ऑणफसेस, 

शैक्षणिक संस्था बदं झाल्यामळेु सगळेजि चोवीस तास 

घरीच राहू लागले. घरातील कष्टाची कामेदेखील स्वत: 

करायची पाळी आली. अनेक लहान-लहान उद्योग, 



कारखाने बदं पडले. त्यामळेु रोजंदारीवर काम करिार् यांचे 

उत्पन्नाचे साधन गेले. अरू्तपूवण पररणस्थती आली.  

हाताशी र्रपूर वेळ आहे, पि मोकळेपिाने बाहेर जाता येत 

नाही. सावणजणनक उद्याने, णसनेमा-नाटके बदं आहेत आणि 

मखु्य म्हिजे जवळपास चार मणहन्यांनंतरही कोरोनावर 

कोितेही प्रमाणित आणि खात्रीचे पररिामकारक औषध 

अजून सापडलेले नाही, प्रणतबंधक लस कधी येिार ते 

समजत नाही. अशा पररणस्थतीत बातम्यांचा णवपयाणस होिे, 

अफवा पसरिे हे ओघाने आलेच. र्ीतीपोटी घराबाहेर 

पडायलाही कचरिारे लोक आणि त्याउलट अत्यंत 

बेजबाबदारपिे वागिारे लोक णदसू लागले. या सार् या 

पािणरू्मीवर डॉ. र्ोंडवे यांचे ‘कोरोनाचा चक्रव्यूह’ हे पसु्तक 

मनातील सवणच शंकांचे णनरसन करते. 

पसु्तकाच्या पणहल्या प्रकरिात लेखकाने कोरोना 

णवषािूबद्दल माणहती देऊन जागणतक आरोग्य संघटनेने 

त्यासंबंधी घोणषत केलेली मागणदशणक तत्त्वे सांणगतली आहेत. 

त्याचबरोबर सरकारी उपाययोजना आणि सवणसामान्य 

जनतेने काय काळजी घ्यावी, तेही सांणगतले आहे. या 



आजाराला प्रणतबधं आणि णनयंत्रिासाठी सॅणनटायझरचा 

वापर अथवा साबि लावून हात स्वच्छ धिेु, पौणष्टक आहार, 

परुशेी णवश्रांती, ताप-घसादखुीचा त्रास असल्यास त्वररत 

वैद्यकीय सल्ल्याने औषधोपचार, अशी णनयमावली डॉ. 

र्ोंडवे यांनी सांणगतली आहे.  

कोरोना साथीचा प्रसार होत असताना अनेक नवीन शब्द, 

संकल्पना, लोकांच्या कानावर पडू लागल्या. लेखकाने 

व्हायरस, पॅनडेणमक, पीपीई णकट, सोशल णडस्टणन्संग, 

क्वारटंाईन, आयसोलेशन अशा शब्दांचा अथण तपशीलवार 

समजावून सांणगतला आहे. या जागणतक महामारीच्या 

संसगाणचे टप्पे (स्टेजेस) कसे असतात, कोरोनाची सामान्य 

तपासिी आणि णवशेष चाचण्या कशा केल्या जातात, 

याबद्दलही स्पष्टीकरि णदले आहे.  

रूग्िाच्या रिातील आयजीएम, अ ॅणण्टबॉडीज तपासून तो 

बाणधत आहे णकंवा नाही हे कळते, परतंु त्यासाठी आजाराला 

सरुूवात होऊन पाच ते सात णदवस उलटावे लागतात, हे 

सांणगतल्यामळेु एकाच रूग्िाची चाचिी आधी णनगेटीव्ह, 

नंतर पॉणझटीव्ह का येते याचे उत्तर णमळते. 



लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांना र्यंगड, नैराश्य, 

व्यसनाधीनता अशा आजारांचा त्रास झाला. लेखकाने या 

आजारांची लक्षिे सांगून त्यावर मात कशी करता येईल, 

याबद्दल मागणदशणन केले आहे. तसेच लॉकडाऊन आवश्यक 

होता का, त्यामागचा उदे्दश काय होता, तो णशणथल केल्यावर 

णकंवा उठवल्यावर काय पररिाम होऊ शकतात, याबद्दल 

स्पष्टीकरि णदले आहे. लॉकडाऊन सरुू झाल्यापासून 

शाळा-महाणवद्यालये बदं ठेवण्यात आली, ऑनलाईन णशक्षि 

सरुू झाले. त्याची अपररहायणता का, तेही लेखकाने सांणगतले 

आहे; तसेच शैक्षणिक संस्था पनु्हा सरुू करताना काय 

खबरदारी घ्यावी लागेल, तेही सांणगतले आहे.  

आधणुनक वैद्यकशास्त्रातील एणपणडणमऑलॉजी (साथीच्या 

रोगांचे णवज्ञान) या महत्त्वाच्या उपशाखेत वापरले जािारे 

उपाय म्हिजे क्वारटंाईन, आयसोलेशन, सोशल 

णडस्टणन्संग याचा अथण व आवश्यकता डॉ. र्ोंडवे यांनी 

सोप्या शब्दात सांणगतली आहे. कोरोनाची साथ आटोक्यात 

आिण्यासाठी चाचण्या का करायच्या, कुिाच्या करायच्या, 

कंटेनमेन्ट झोन, हॉटस्पॉट असलेल्या र्ागात कोित्या 



चाचण्या कराव्या लागतात, याबद्दलच्या सवणसामान्यांच्या 

शंकांची उत्तरे येथे णमळतात. 

पढुील प्रकरिांमध्ये डॉ. र्ोंडवे यांनी कोरोनावरील चचेतली 

औषधे आणि उपचार, तसेच प्लाझ्मा थेरपीबद्दल माणहती 

णदली आहे. प्लाझ्मा कोिाचा उपयोगी पडतो, णकती द्यावा 

लागतो, कोित्या पररणस्थतीत प्लाझ्मा देऊनही उपयोग 

होत नाही, हे सवण  वाचकाला येथे समजते. 

कोित्याही आजाराची लस, लससंशोधनाचे टप्पे, 

कोरोनाची लस अद्यापी का येऊ शकलेली नाही, याबद्दलची 

माणहती णमळाल्यामळेु णनष्कारि चचाण , तकण णवतकण  यांना 

णवराम णमळू शकेल. णवशेष म्हिजे या पसु्तकात जवळजवळ 

शंर्रावर पाने सामान्य मािसाच्या मनात येिार् या प्रश्ांना 

उत्तर ेदेण्यासाठी वापरली आहेत. कोरोनाणवषयक मूलरू्त 

प्रश्, वैयणिक काळजी घेण्याबद्दलचे प्रश्, स्वच्छताणवषयक 

प्रश् आणि कोरोनाणवषयी सामान्यज्ञान अशी त्यांची 

णवर्ागिी केली आहे. 

थोडक्यात सांगायचे, तर कोरोना या णवषािूजन्य आजाराची 

सोप्या शब्दात, शास्त्रशदु्ध माणहती वाचकाला या पसु्तकातून 



णमळते. लॉकडाऊनमळेु या पसु्तकाच्या मदु्रिाला वेळ 

लागला असावा, असे वाटते. जून अखेर- जुलैपयंत ते 

प्रकाणशत झाले असते तर कोरोनाणवषयक शंकाकुशंकाच्या 

चक्रव्यूहातून बाहेर पडिे अणधक सोपे झाले असते.  

 

जिसनमनन्नांच्यन मिनिली 
करोिनची  भीिी आणण गैरसमज 
दरू करणनर,े कोरोिन विषनणचू्यन 
आजनरनबनबि मूलभूि मनदहिी 
देणनर े आणण सिण प्रश्नांची उत्तर े
देणनर ेएकमेि पुस्तक!  
लेखक : डॉ. अवििनश भोंडिे 
नकिं मि: २००/- सिलि : १५०/- 
Click To Buy: https://amzn.to/2SFWWLr  
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दिलीपराजच्या ५० वर्ााच्या वाटचालीतील सवाच पुस्तके 

सवा छाननीतून जाऊन मगच प्रकादशत झाली. पण काही 

अशी पुस्तके होती जी सवाार्ााने लक्षणीय होती. अशीच 

दनवडक पुस्तके िर अकंात आपल्या समोर वर्ाभर 

आणत आहोत. ही पुस्तके website वरती खास ५० % 

सवलतीत दवक्रीस आहते. https://bit.ly/36zTyJR 

 

समतोल समीक्षा 

लेखक - डॉ. श्रीपाल सबनीस 

मूळ णकंमत - २००/-     

सवलतीत - १००/- 

कलात्मक णनकषांची पूतणता 

झाल्यावर कोित्याही कलेची थोरवी 

शेवटी कलाबाह्य जीवनव्यवहारातच 

णसद्ध होते. या प्रणक्रयेत शेवटच्या पायरीवर आकृणतबधं गौि 

https://bit.ly/36zTyJR


ठरतो आणि उरते फि अनरु्वांचे मूल्य! तेव्हा 

कलाकृतीच्या अनुर्वाचे मूल्य कोिते, या प्रश्ाच्या उत्तरात 

कलेची थोरवी कळते. या पािणरू्मीवर कलाकृतीची समीक्षा 

करताना आशयालाच खराखरुा कस लावला पाणहजे. 

आशयणनष्ठ समीक्षा हीच कला व्यवहाराच्या अंणतम 

प्रयोजनाशी आणि पररिामाशी सवांणधक ससंुवादी म्हिून 

णवशदु्ध न्याय देिारी आहे. 

मानवी जीवन उत्तरोत्तर सुख-समदृ्ध करताना पररहायण  व 

अपररहायण प्रश्ांच्या द:ुखापासून ते कायम मिु व्हावे म्हिून 

तर, णविाच्या नकाशातील सवण देशांचा इणतहास-

अणजंड्यात-महात्मे, कलावंत, तत्त्वज्ञ, शास्त्रज्ञ यांनी 

स्वकतृणत्वाचा ठसा उमटवला. सॉके्रणटस, बदु्ध, माक्सण, फुले, 

आगरकर, आंबेडकर, टागोर, गांधी इत्यादी महापरुुषांनी 

मानवी मूल्यांची बांधलेली पूजा इथे सहज लक्षात यावी.. 

 



अस्त्रपुरुर् 

लेखक - कॅ. राजा दलमये 

णकंमत : १००/-  

सवलतीत : ५०/- 

यदु्धशास्त्रातील एक महत्त्वाचे सूत्र 

असे आहे, ‘युद्ध नको असेल तर 

यदु्धासाठी सज्ज व्हा’’ म्हिजे 

तमु्ही युद्धासाठी सज्ज असाल, 

बलशाली असाल तर आक्रमक आक्रमि करण्यापूवी 

शंर्रदा णवचार करले, नव्हे तर, तो आक्रमि करण्याचा 

णवचारच तो सोडून देईल, याचा णवचार आपले माजी 

राष्रपती डॉ. कलाम यांच्यासारख्या णवचारवंताने करून, 

देशाच्या णवकासाचे स्वप्न पूिण व्हावे म्हिून देशाला जगातील 

बदलत्या आणि णवकणसत शस्त्रास्त्रांनुसार शस्त्रास्त्र सज्ज 

करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आणि जगातील णवकणसत 

राष्रांच्या तोडीसतोड अशी के्षपिासे्त्र यशस्वीपिे णवकणसत 

केली. इतकेच नव्हे, तर त्याला वतणमानयगुात आवश्यक 

अशी अवस्थांचीही जोड णदली. ‘उपग्रह’ णवकणसत करून 



त्यांचेही यशस्वी प्रके्षपि केले आणि या के्षत्रात देशाला 

संरक्षिणसद्धतेच्या दृष्टीने शस्त्रास्त्रणसद्ध म्हिजेच युद्धसज्ज 

केले. कोित्याही राष्राची शिी ही जशी णवकणसत होत 

जािार् या प्रहारशिीवर अवलंबून असते, णततकीच ती 

संबणंधत राष्रातील सेनादलाच्या मनोबलावरही अवलंबून 

असते.   

 

हार आदण प्रहार 

लेखक - ग. वा. बेहरे े

मूळ णकंमत -२४०/-   

सवलतीत १२०/- 

खर ंम्हिजे आठविीत राहू नयेत 

इतक्या त्या गोष्टी जनु्या आहेत. 

समज न आलेल्या काळाच्या त्या 

स्मतृी म्हिजे आपि 

अनरु्वलेल्या सगुंधाची जातसदु्धा 

समजलेली नाही, अशा अवस्थेतल्या. काही आठविी अशा 

असतात की, आपल्या मनाच्या कोपर् यात त्या जाऊन जाम 



घट्ट बसतात आणि यत्न करून हाकललं तरी त्या हलत 

नाहीत. 

चौदा पधंरा वषांचे वय असेल माझं. समज येण्याचा तो 

उंबरठा. पलीकडे काय चालले आहे, याणवषयी अमाप 

कुतूहल. साणहत्य, संगीत, नतृ्य यातला र्ावकु आनंद नकुता 

उलगडू लागलेला. नाटके पाह्यची ती र्डक, रगंीत 

कपड्यांसाठी. मध्यंतरात णमळिार् या ‘रॉसबेरी’ साठी. 

नाटकातील आनंद, अद्भतु आनंद, रम्यर्ीषि प्रसंग, अपूवण 

संगीत, कसदार अणर्नय, सूचक शृंगार यांपैकी काहीही 

कळायचं ते वय नव्हतं असं नाही. कुठेतरी काहीतरी मनाच्या 

कोवळ्या जागेत स्पशण करून जाई. त्यातलं कळायला हवं ते 

कळलेलं नाही, अशी मनाला हुरहुर लागे. आपि थोडं 

उणशरा जन्माला आलो याबद्दल खंत उत्पन्न होई, ती काही 

केल्या जात नसे. 

 



चदॅपपयन्स 

लेखक - द्वारकानार् सझंदगरी 

मूळ णकंमत: २५०/-  

सवलतीत: १२५/- 

मधबुाला हे णहदंी णचत्रपटसषृ्टीला 

पडलेलं गोड स्वप्न असेल, तर 

णविनाथ हे र्ारतीय णक्रकेटला 

पडलेलं गोड स्वप्न होतं. फलंदाजी ही 

सौंदयणस्पधाण  असेल, तर णविनाथची फलंदाजी ही णमस 

इंणडया ठरले. णविनाथने बॅटने कधी प्रहार केला नाही. 

कौतकुाने थोपटावं, तसं त्याने चेंडूला थोपटलं. त्याच्या 

बॅटला बोलता येत असतं, तर चेंडूला पे्रमाने थोपटल्यावरही 

सानेगरुुजींप्रमािे चेंडूला णवचारलं असतं, ‘बाळ, तुला लागलं 

तर नाही ना?’  

१९६० च्या रोम ऑणलणम्पक्समध्ये बॉणक्संगचं सुविणपदक 

णजंकून जेव्हा कॅ णशयस क्ले त्याच्या मायदेशी- म्हिजे 

अमेररकेत- परतला, तेव्हा त्याला एकाही हॉटेलात प्रवेश 

णमळाला नाही. 'आम्ही काळ्यांना वाढत नाही' असं सांगत 



एका गोर् या मलुीने तर त्याला हॅम्बगणर द्यायलाही नकार णदला. 

केवळ काळी कातडी म्हिून तो अपमाणनत जीवन जगत 

होता. त्याच वषी कॅ णशयस क्ले महमंद अली झाला. 

चणम्पयन्सची णदलखलुास पहेचान करून देिारे, चॅणम्पयन 

लेखकाचे पसु्तक.  

 

दहिंू 

लेखक - शरणकुमार दलबंाळे 

मूळ णकंमत :२००/-  

सवलतीत : १००/- 

‘‘अर े ऐका रेऽ, रड्ेयाला गीता 

सांगिार् यांनो 

गाढवाला गंगा पाजिार् यांनो, 

मुंग्याना साखर घालिार् यांनो 

सापाला दूध पाजिार् यांनो, वड, 

तळुस, झाडाझडुुपांची पूजा करिार् यांनो 

गोमूत्र पणवत्र मानिार् यांनो, अरे ऐका रऽे 

तमुच्या मंणदरात कुत्री मांजर ंगेलेली चालतात,  



पि शूद्र गेलेला चालत नाही 

तमुच्या पािवठ्यावर पशू, पक्षी पािी प्यालेले चालते 

पि शूद्र पािी प्यालेला चालत नाही 

कारि तो ‘णहदंू’ आहे.’’ 

णहदंू समाजातील णवषम तािेबािे आणि णवकृत 

जाणतव्यवस्थेची णचरफाड करण्यासाठीच ही ‘णहदंू’ कादबंरी 

णलणहली आहे. आपल्या देशावरील जाती व्यवस्थेचा कलंक 

नष्ट झाल्याणशवाय हा देश सुंदर होिार नाही. जाती 

व्यवस्थेणवरुद्ध बोलिे म्हिजे आपल्या राष्राच्या ऐक्याची, 

सौंदयाणची र्ाषा बोलिे होय. 

 

खेळ 

लेखक - प्रा. दमदलिं जोशी 

णकंमत :१६०/-   

सवलतीत : ८०/- 

‘खेळात प्रत्येक क्षिी जी उत्कंठावधणक 

अणनणश्चतता असते, तीच जीवनातही 

असते. खेळात सगळ्याच गोष्टी 



मनाप्रमािे घडत नाहीत. तरीही तो खेळ खेळत राहायचं 

असतं!’ 

अनेकदा मनषु्याचं जीवन गपु्त अशा दःुखाने ग्रस्त असतं. 

अशा दःुखाचं कारि र्ोत्तäयाला णवणदत असतंच, असं 

नाही. त्यामळेु एक शाणपत मनोवस्था त्याला ग्रस्त करते. हा 

शाप जािवतो तर आहे, शापाचं कारि कळतही नाही आणि 

उःशापाच्या णदशा माहीत नाहीत- अशी णवलक्षि अवस्था 

वाट्याला येते. अशा शाणपत मािसांच्या कथा आणि व्यथा 

णमणलंद जोशी आपल्या कथांमधून मांडतात. एके काळी 

सरजंामशाही णमरविारा ग्रामीि र्ागातला एखादा र्कास 

झालेला वणडलोपाणजणत वाडा आणि त्या वाड्यातला 

आकषणिाचा कें णद्रंबदू बनलेला गूढ व रहस्यमयी आड... या 

आडार्ोवती जमा झालेले सामाणजक र्य आणि कें णद्रत 

झालेलं कथानायकाचं व त्याच्या पूवणजांचं गतायषु्य. रहस्य 

उलगडेपयंत शाणपतावस्था, पि रहस्याचे उद्घाटन 

झाल्यानंतर तरी उःशाप णमळावा ना? उलट, 

शापमिुीनंतरही एक णवलक्षि पेच कथानायकाला पडलेला 

आहे. णमणलंद जोशी यांच्या कथा त्यामळेु केवळ गडद अशा 



शापग्रस्त दःुखाबद्दलच बोलत नाहीत, तर जीवनाचं 

स्वागतसदु्धा करतात. हा आशावाद त्यांना जीवनाच्या 

आकलनाच्या अनेक शक्यता उलगडून सांगू पाहतो.  

 

दिल्म उद्योगी िािसाहबे 

िाळके 

लेखक - गंगाधर महापबर े

णकंमत : २००/-  

सवलतीत :१००/- 

 

र्ारतीय णचत्रपटसषृ्टीचे जनक 

कै. धुणंडराज गोणवदं तथा 

दादासाहेब फाळके यांच्या जीवन आणि कायाणचा समपणक 

आढावा घेिारा `णफल्म उद्योगी फाळके' हा एक महत्त्वाचा 

दस्तावेज आहे. 

असंख्य पराक्रम, णवक्रम आणि पराकोटीचे अडथळे पार 

करीत दादासाहेबांनी आपल्या आयषु्याच्या अखेरीपयंत 



र्ारतीय णचत्रपटसषृ्टीची कास आणि सवांगीि णवकास 

यासाठी आपले जीवन पिाला लावले. 

मानहानी व्यवहार, र्ागीदार, सावकार, मतदार, स्थलांतर, 

णस्थत्यंतर, शारीररक व्याधी आणि शेवटी या के्षत्रातील 

सवोच्च मानसन्मान असे अनेक अनरु्व घेत र्ारताला 

अत्यंत गौरवास्पद स्थान प्राप्त करून णदले. त्याचा हा 

शब्दबद्ध आलेख.  

 

  दिलीपराजने प्रकादशत केलेला नवीन सचं 

अणलबाबा आणि 

चाळीस कंुड्या  

वसंत णमराजदार १८०/- 

एक कवी एक कणवता प्रा. द.ता. र्ोसले २३०/- 

ब्लॉगच्या जाळ्यातून 

जग 

डॉ. सुधीर देवरे 420/- 

गालावरची टाळी सहुास बारटक्के २७०/- 

आकाश झेप डॉ. प्रकाश शेर े ६५०/- 



अक्करमाशी : 

ठसठसिारया 

वेदनांचे गझेट 

सं. णवजयकुमार 

खंदार े

280/- 

धडगत बाळासाहेब णखलारे ४५०/- 

र्ारतातील महान 

णस्त्रया 

णदनकर काकडे 280/- 

वर्हाडातली णबर्हाडे रुस्तम होनाळे 210/- 

रत्ने सत्य आणि 

समजूत 

णनरजंन घाटे 170/- 

 एकूि णकंमत ३१४०/- 

१५ नोव्हेंबर पयंत सवलत मलू्य २३५०/- 

कोणत्याही प्रकारच्या खरिेी साठी 

सपंका  करा  

णदलीपराज प्रकाशन प्रा. णल. 
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