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"वावावावा���� मयशोभा मयशोभा मयशोभा मयशोभा'चाचाचाचा खखखख����जनाजनाजनाजना खुलाखुलाखुलाखुला

मराठ� सा�ह!य�वँ वात मािसकांनी मह$वाची भूिमका बजावली आहे. आतापय(त अनेक

नामवतं लेखक, कवींची सुरवात मािसकातील लेखनानेच झाली आहे. हे सारं आठवायच ंकारण

,हणज े"वा� मयशोभा' या मािसकाच,े 53 वषा(तील सव� अंकांच े�ड�जटायझेशन पणू� क0न

केळकर कुटंुबीयांनी सा�ह!याचा हा ख�जना वाचकांसाठ� "बकुगंगा डॉट कॉम'3या मा4यमातून इंटरनेटव0न मोफत उपल8ध

केला आहे. "वा� मयशोभा'च ेसंपादक आ�ण "मनोहर मंथमाले'च ेसंचालक म. म. केळकर यां3या ज=मशता8द> वषा�िनिम?

!यांच ेपऽु अ�वनाश, !यांची पAी वसुंधरा व सव�च केळकर कुटंुबीयांनी पढुाकार घेऊन मािसकांचे सव� अंक उपल8ध क0न

�दल ेआहेत. !याचबरोबर "ःमरण "म. म.'!वाच'े ह> समंाF ःमर�णका ूिसG क0न म. म.ं3या काया�चा आढावा घेतला आहे.

ःवातHंयवीर सावरकर यां3यापासून अनेक नामवतंांची वा� मयशोभेत िलखाण केले होत.े म. म.ंनी आपIया आ!मचJरऽात

मािसकातील दजKदार सा�ह!यातून पःुतके करावीत; पढेु कोणी हे काम करेल, असे ,हटले होत.े �ड�जटायझेशन3या ूकIपाने

हे काम पणू� झाल ेआहे. केळकर कुटंुबीयांनी वाचकांसाठ� आ�ण अLयासकांसाठ� खूप मोठे काम केले आहे. !यांनी काढलेली

ःमर�णकाह> या इंटरनेट3या महाजालात उपल8ध करावी. "म.म.' काया�चा आढावा घेणार> ह> ःमर�णकाह> उ?म असून,

!यातील लेख वाचताना एक ूकाशक ,हणून "म.म.ं'नी �कती मोठे काम केले होते, याची कIपना येते. नNया �पढ>ला आता

"वा� मयशोभा'च ेमह!व लOातच येणार नाह>, पण "काकःपश�' िचऽपट Pया कथेव0न िनघाला ती कथा ूथम या मािसकात

ूिसG झाली होती.

जनरलजनरलजनरलजनरल िसंगिसंगिसंगिसंग यांचेयांचेयांचेयांचे आआआआ!!!!मचमचमचमचJJJJररररऽऽऽऽ

देशाचे माजी लंकरूमुख आ�ण अRणाचल ूदेशच े�वSमान राPयपाल जनरल ज.े ज.े िसंग यां3या आ!मचJरऽाच ेआज

(31 माच�) इटानगर येथ ेूकाशन होत आहे. पTुयातील अमेय ूकाशना3या वतीने या आ!मचJरऽाचा "माझ ेसैिनक, माझा

लढा... गाथा सरसेनापतीची' या नावाने अनुवाद करTयात आला आहे. डॉ. �वजया देव यांनी हा अनुवाद केला आहे. ईशा=य

भारतात ूथमच एका मराठ� पःुतकाच ेूकाशन होत आहे. 47 वषा(3या लंकर> कार�कदWत पायदळा3या दोन बटािलयनचे

नेत!ृव !यांनी केले, !याचबरोबर कारिगल युGाच ेिनयोजन आ�ण काय�वाह> करTयात !यांचा मोठा सहभाग होता.

"िनवडकिनवडकिनवडकिनवडक गुदगुगुदगुगुदगुगुदगुIIIIयायायाया' आआआआ����णणणण ����वनोदवनोदवनोदवनोद>>>> लेखकांचालेखकांचालेखकांचालेखकांचा मेळावामेळावामेळावामेळावा

"सकाळ'3या "गुदगIुया या �वशेष पानासाठ� आजपय(त अनेकांनी लेखन केले आहे. दजKदार �वनोद> सा�ह!य कमी होत

असताना "गुदगIुया' हा उपबम यशःवी तर ठरलाच, वाचकांना चांगले �वनोद> सा�ह!य वाचायला िमळाल ेआ�ण �वनोद>

लेखकह> या उपबमातून तयार झाल.े या उपबमात आतापय(त सातशे कथा ूिसG झाIया आहेत. यापकैZ काह> कथांचे

संपादन क0न "िनवडक गुदगIुया' हा कथासमंह िस[नेट प�8लकेश=स3या वतीने पढु3या र�ववार> (7 ए�ूल) ूिसG होत

आहे. या समंहाच ेसंपादन स.ु ल. खुटवड यांनी केले आहे. काय�बमा3या अ4यOःथानी दैिनक सकाळचे संपादक मIहार

अरणकIले असतील. या पःुतकूकाशना3या िनिम?ाने राPयातील �वनोद> लेखकां3या मेळाNयाचेह> आयोजन करTयात



आल ेआहे.

"अमरअमरअमरअमर िचिचिचिचऽऽऽऽकथाकथाकथाकथा' प ुप ुप ुप ु====हाहाहाहा भेटभेटभेटभेट>>>>लालालाला

मराठ�त िचऽकथा कमीच आहेत. काह> वषा(पवू\ िचऽकथांची पःुतके ूिसG Nहायची, पण नंतर !याच ेूमाण कमी होत होत

मराठ�त तर> ह> पःुतके ूकािशत होणे थांबलेच. �हंद> आ�ण इंमजीत अमर िचऽकथा ूिसG होत असत. मुंबईतील नवता

बकु वIड� आ�ण अमर िचऽकथा यां3यात झालIेया करारानुसार आता प=ुहा एकदा या िचऽकथा उपल8ध होणार आहेत.

नवता बकु वIड�च ेकZित�कुमार िशंदे यांनी सांिगतल,े कZ आता हा करार Nयापक असून, ये!या वष�भरात शंभर पःुतके आ,ह>

ूिसG करणार आहोत. !यातील 12 पःुतके आता उ=हा]याची सुट> लOात घेऊन ूकािशत करत आहोत.

मनाचेमनाचेमनाचेमनाचे ँँँँ लोक लोक लोक लोक आआआआ����णणणण मनमनमनमन:शांतीशांतीशांतीशांती

संत रामदास ःवामी यांनी िल�हलIेया मना3या ँ लोकांम4ये खूप अथ� भरलेला आहे. या ँ लोकांमधून मन:शांती कशी िमळू

शकते, याच ेमाग�दश�न करणारा मंथ सुनील िचंचोलकर यांनी िल�हला आहे. मोरया ूकाशना3या या पःुतकाच ेशीष�क आहे

"मना3या ँ लोकांतून मन:शांती'. "सकाळ'3या मराठ� िनयतकािलकांच ेसंपादक (सा^ा�हक सकाळ, ूीिमयर, तिनंका)

�वँ वास देवकर यां3या हःते या पःुतकाच ेूकाशन ये!या गRुवार> (4 ए�ूल) होत आहे. या मंथात िचंचोलकर यांनी ँ लोकांची

�व�वध �वषयांनुसार �वभागणी केली असून, !याच ेमानसशा_ीय पGतीने �वँ लेषण केले आहे.

'फेसबुक'वर>ल स^रंग3या पेजला भेट देTयासाठ� इथे �a लक करा.
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