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सादर करत आहे 

 

 

अजब लोकाांची दनुिया 

(व्यांगनचत्रे) 

 

 

 

 

लेखक : राजा कदम 

  



अजब लोक ांची दनुिय  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई 

सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ 

शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच 

समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  



अजब लोकाांची दनुिया 

व्यंगहित्रकार :    राजा कदम 

सम्पकक - “कां ट्री पाकक ”, फ्लॅट एफ / ५०१,  

दत्तपाडा रोड, , बोररवली ( पूवक ), मुांबई ४०००६६ 

मो. ९३७२६८२२२५/ 9372682225 

ई मेल -- : shardulkad@gmail.com, shardul.kadam@fedfina.com  

 

या पुस्िकािील लखेनािे सर्व िक्क लेखकाकड ेसरुहिि असून पुस्िकािे ककंर्ा त्यािील 

अंशािे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हित्रपट ककंर्ा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकािी लखेी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े  िसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दंड र् 

िुरंुगर्ास) िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India 
is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic 
work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts. 

प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : १४ माचक २०२० 

©esahity Pratishthan®2020 

• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ािून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.    

ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ािनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानिी लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े    

  



राजा कदम 

जन्म: १३ ऑगस्ट १९४३ 

निक्षण: पदवीधर; पदवु्यत्तर जिाकनलझम अँड 

पनललक ररलेिि चा नडप्लोमा. 

िोकरी: एका मोठ्या पनललक सेक्टर कांपिीतूि 

प्रथम शे्रणी अनधकारी म्हणूि २००३ ला निवृत्ती. 

आवड: वाचि; लखेि; नचत्रकला रेखाटिे वगैरे. 

हायस्कूलला असल्या पासूि वाचिाची आवड लागली. सुरुवातीस बाबुराव 

अणाकळकर याांच्या पुस्तकाांचा फडिा पाडला. धिांजय आनण छोटू रात्री स्वप्नात 

भेटायचे! कॉलेजच्या वाचिालयात जी. ए., जयवांत दळवी, आिांद यादव, पु.ल., 

ददलीप नचत्रे, नच. त्र्यां. वगैरेंच्या लखेिाचा प्रभाव पडला. त्याच वेळी इांग्रजी 

कादांबऱयाांचे बऱयापैकी वाचि झाले. जेम्स हडॅली, रॉनबि कुक, अल्बटक काम,ु आयिक 

रँड इत्यादींचे कल्पिा नवश्व आनण िलद सामर्थयक वाचूि अवाक होत गेलो. मग 

स्वतःलाच ऊमी येऊ लागली. सुरुवातीस भाराभर नलनहलेल्या कथा साभार परत 

आल्या. िांतर "हांस" चे आिांद अांतरकर, "सत्य कथचेे" राम पटवधकि," प्रपांच" चे माधव 

कानिटकर आनण कोकणचे माजी आमदार (कै) अप्पासाहबे; उफक  राजाराम शिांदे या 

मान्यवराांचे उत्तेजि मोलाचे ठरले. स्वभावातील नभडस्तपणा मुळे योग्य वयात, वेळी 

समोर आलले्या कला क्षते्राकड ेवळलो िाही. पररणामी िुकसाि झाल्या बद्दल सोस 

िाही. प्रापांनचक अडचणी कोणास िसतात? या कारणाांिा अथक िाही. आळसा मुळे 

बरेच लखेि पडूि रानहल.े हरवल.े असो! 

आधुनिक तांत्रज्ञािाचा माझ्या दोन्ही मुलाांचा अिुभव फार उपयकु्त ठरला. 



लेखि प्रपांच: पनहली कादांबरी "सारां काही" मॅजेनस्टक िे प्रनसद्ध केली. नतला 

१९८३ मध्ये प्रथम प्रकाििाचा उत्तम लेखिाचा राज्य पुरस्कार नमळाला.  

िांतर "घिदाट", "आता कुठली सखु निद्रा", "कैदफयत" या कादांबऱया प्रनसद्ध 

झाल्या. 

"ए ब्रोकि स्टेप" ही इांग्रजी कादांबरी बूक गांगा वर प्रनसद्ध झाली. 

"अविेष" कादांबरी मेहता प्रकाििािे प्रनसद्ध केली. नतला २००९ मध्ये 

सवोत्कृष्ट मराठी कादांबरीचा श्री. िा. पेंडस ेराज्य पुरस्कार नमळाला. 

याच कालखांडात जवळपास ४० कथा प्रनसद्ध झाल्या. यातील निवडक कथा 

ददवाळी अांक, बक्षीस पात्र आहते. त्याांचा एकनत्रत कथासांग्रह निघ ूिकेल. 

सि २०१० ते २०१३ मध्ये मी रेखाटललेी २०० च्या वर व्यांग नचत्र े"ग्लोबल 

मराठी" मध्य ेप्रनसद्ध झाली.  त्यातील काही नचत्राांचे पुस्तक रूपािे प्रकािि आज होत 

आह.े आपल्या अनभप्रायाांिांतर इतरही नचत्रे पुस्तक रुपािे येतीलच. 

 

धन्यवाद. 

राजा कदम 

९३७२६८२२२५/ ९८१९३६६८६९ 

  



 

 

 

 

 

अपकण पनत्रका 

 

उपजत कलागुण घेऊि आलेल्या माझ्या तीि अांकुराांिा 

अपूवाक, खुिी आनण आददत्य याांिा 

प्रेमपुवकक 

  



 

 

 

 

 

  





























































































































एक नचत्र एका पुस्तकाहूि अनधक काही साांगते असे म्हणतात. महाराष्ट्राला तर 

नचत्रकाराांची फ़ार मोठी परांपरा आह.े आनण त्यातही व्यांगनचत्रकाराांची. 

बाळासाहबेाांपासूि ते फ़डणीस, ठोकळ, मांगेि तेंडुलकर, सरवटे, लचके अिा अिेक 

व्यांगनचत्रकाराांिी मराठी पुस्तके, नियतकानलके व ददवाळी अांक सजवल.े ककां बहुिा 

अिेकदा नियतकानलकाांचे प्रमुख आकषकण व्यांगनचत्रेच असतात.  

परांतु व्यांगनचत्राांची पुस्तके मराठीत (काही सन्माििीय अपवाद वगळता) 

कमीच. याचे कारण व्यावहाररकता. त्याांिा येणारा खचक.  

ई सानहत्यिे मात्र इांटरिेटच्या खुबींचा फ़ायदा घेत व्यांगनचत्रकलेची पसु्तके 

प्रकानित करायला घेतली आहते. नववेक मेहते्रें, डॉ. ििाांक परूळॆकर, मयुरेि कुलकणी 

याांची व्यांगनचत्राांची पुस्तके यापुवी प्रनसद्ध केली आहतेच. आज श्री राजा कदम याांचे 

पनहले व्यांगनचत्रसांग्रहाचे पुस्तक प्रकानित करत आहोत. ही मानलका अिीच सुरू 

राहील आनण िविवीि व्यांगनचत्रकार या मानलकेत सहभागी होतील. महाराष्ट्राची 

व्यांगनचत्रकाराांची परांपरा अजूिच बहरेल याची आम्हाला  खात्री आह.े 

अशाच इतर पुस्तकाांसाठी खालील ललांकवर क्ललक करा. 

http://www.esahity.com/23302367234023812352232523542366.html 
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