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लहानपणापासून थोडी कवितेच्या जिळ होते म्हणजे माझी आई , विमल वलमये Eò´É‡ªÉjÉÒ , गावयका. 
कवितेचा िारसा कदावचत माझ्या आजीकडून आला असािा. त्या काळात पाळणे, मंगलाष्टका करून देत 
असे ती, माझ्या लहानपणाच्या कविता अगदी मुलांचे भािविश्व जपणा-ªÉÉ , विषय खूप वनरागस पण 
कधीकधी शब्दात  मांडता यायचे नाहीत मग आईला वलवहलेल दाखिायचं आवण ती कुठे बद्ल सुचिायची ,  
मदत करायची. काव्यवशल्प ही पवहली पुण्यातली पवहली कविची संस्था. वतथे आईबरोबर मी पण. 
लहानपणापासून , लोक कविता िाचतात कशी , सादरीकरण करतात कस, गीत असेल तर कसं , ह ेहळूहळू 
कळायला लागलं. नतंर वशक्षणाच्या, करीयरच्या माग ेधािताना कविता जी वनसटली ती त्यानतंर तब्बल २५ 
िषांनी सापडली. मग माjÉ कवितेचा |Éिास सुरु रावहला. माझ्या कवितेतले बदल, आज माग े िळून पहाटे 
तेव्हा जाणितात. साधे शब्द, साधी मांडणी अशी एकंदर माझी धाटणी रावहली. शब्दांच |Éभािीपण मांडण 
जसा सोप तस , थोडं अिघडही.  

एक माjÉ खर ! आतपासून   उमलून येते तीच खरी  कविता असा माझा विश्वास आहे.  

तर हा माझा |Éिास निे अनुभि घेत, ते कवितेत शब्दबध्द करत चालू आहे. माझ्याच एका शब्दांिरच्या 
कवितेन ेमनोगत संपिते.  

“शब्द अडतात, कोडी घातलात, पाठ विरितात, कधी कधी ...... 

शब्द सुचतात , गुिंले जातात , कविता होतात , कधी कधी ...... 

शब्द रडतात, कासािीस होतात, अ¸ÉÚ पुसतात , कधी कधी ...... 

शब्द असतात, िसिून जातात, जखम देतात, कधी कधी ...... 

शब्द संपतात , धुकं होतात , अंधारतात, कधी कधी ...... 

शब्द टाळतात , माग ेिळतात , वभjÉä असतात, कधी कधी ...... 

शब्द हसतात, मोहरून जातात , |Éäमात पडतात कधी कधी ........ 

शब्द जमतात , शब्द रमतात , वलहीत बसतात, असचं कधी ......” 

--- सनुीती लिमये (पुणे) suniti.limaye@gmail.com 

स|Éä¨É  नमस्कार ,          

कविता ! वकती साधी सोपी , बस! दोन तीन शब्दांची        

तुमची माझी आवण हळुिार नात्यांची ......... 
 



 

 

 

  

तुच लह्रहुन द्यायचीस 

तुझ्यासकट 

या प्रहर-कथा.... 

ढगाां च्या तळहातावर 

एखादा ओघळ अडवुन 

'आभाळ' थाां बवायचीस... 

अन.. 

तो कह्रांडता जन्म 

अस्ताच्या ह्रक्ष वळेा 

जगुन घ्यायचा... 

तवे्हा ...शाां त असायचा (अजुन आहेच...) 

स्मरणाां च्या 

ह्रख्ख प्रदेशातह्रा 

अखेर मत्रां गाभारा... 

आत भरह्रा वारा.. 

आत्मह्रीन... 

"साां ध्यकळस" 

अन, सांध्यामग्न लदवस... 

अगदी कथचे्या 

तु माझ्यासकट 

सुचवहे्रल्या (न ठरहे्रल्या) 

...शेवटापयतं....... 

--- सलिन काकडे (मुुंबई)  
 

 sachinskakade@gmail.com 

 



 
 

 
 

 

 

  

गोळा करून घुांघर, त्याच बनेह्र झुांबर 

सोन झळाळी अांबर , बहाव्याच 

फाां दीच फाां दी पेटह्री, गुह्रमोहराची नक्षी 

भार पानाां चा टाकून, घेतो मशाह्र हाताशी 

एक सावर कापूस , जसा म्हातारा माणूस 

अनुभवाां चा पाऊस, लशकवतो. 

पपपळाची नवी पान , कधी ह्राह्रसर 

रांग बदहू्र ह्रागह्रा, झुळुकेन हळुवार 

रानजाईचा सुगांध , धुांद झाह्रां सारां रानां 

बोह्रावत ेमह्रा तवे्हा , पाणी यईे डोळ्यातुनां 

सा-या सृष्टीच ेहे खेळ , नाही कधी थाां बणार 

लतचां माझां घट्ट नातां , कधी नाही सांपणार 

ऐन वैशाखात सृष्टी , बघ !   रांगहेी , सजहेी 

माणसाच्या मुह्रा ऐक , तुह्रा काही साां गू पाही 

--- सनुीती लिमये (पुणे) 

 

 
 



 
 

  

ऐह्र-पहै्र 
 

ऐह्र मळा पहै्र तळे 
जायच ेकुठे ना कळे 
टाकता पाऊह्र वळे 

पुन्हा माघारी 
 

 

ऐह्र लदवा पहै्र वात 
भेट नाही आयुष्यात 
लमट्ट काळोख घरात 

अवस दारी 
 

ऐह्र गांध पहै्र जाई 
मध ेगूढ, खोह्र खाई 
आक्रोश घुमत राही 

कडेकपारी 
 

ऐह्र चांद्र पहै्र लनशा 
घेरतात सुन्न लदशा 
घुमतात वेड्यालपशा 
स्वपनाां च्या घारी 

 
ऐह्र प्राण पहै्र सखा 
जीव भटेीह्रा पारखा 
खुपतो काट्यासारखा 

सह्र लजव्हारी 
 

ऐह्रपहै्राच्याही पार 
तुझ्या महाह्राच ेदार 

त्याच्या पायरीशी थार 
द ेरे मुरारी 

 
--- क्राां लत सडेकर (नागपूर) 

 

krantisadekar@gmail.com 



 
 

 
 

 

  

बीज 
 

अांधारल्या जगाच्या साक्षीस बीज होते 
आकाश सावराया ह्रघु एक बीज होते 

 
 

भोळ्यास जीव ह्रावी धूतास दे लनशाणी 
सामावत ेजगाह्रा सांपूणण बीज होते 

 
 

शाां तीत ह्राव ज्वाळा, ज्वाळेत अमृतहेी 
भासाां सवे लनराळे उन्माद बीज होते 

 
 

रोधात आलण माया, मायते आलण ताठा 
लनमाल्यस ेउराव ेलनष्पाप बीज होत े

 
 

काया मनास जोडी, तोडी मनास गवे. 
सांपूनही लदसावे लनताां त बीज होते 

 
 

होत ेकुणास ठावे आशीश पामराह्रा 
सवात व्यापहे्रहे्र सांवाद बीज होत े

 
 

--सुंलिता लिस्वनकर (औरुंगाबाद) 

samhita.hiswankar@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

  

कुणी इतकं गोड का दिसाव ?....  

कुणी इतकं गोड का दिसाव ?.... 

की मुंग्यानीही उपोषण करावं 

श्वासागदणक आिंोलन व्हावीत, 

काळजाच्या प्रत्यके ठोकयांची !.. 

 

कुणी इतकं गोड का दिसाव ?....  

की परेा ..परेातून तुकडे व्हावेत तसाचे  

पाहताक्षणी दवतळून जावा पारा,  

तीने पादहलेल्या प्रत्यके आरशामधला !.. 

 

कुणी इतकां  गोड का लदसाव ?....  

की लमठागराचांही नांदनवन व्हावां  

वाळवटाां पयतं वाहत जाऊन 

साखर उधळावी खारट समुद्राने !.. 

कुणी इतकां  गोड का लदसाव ?....  

की दगडाह्राही शृांगार सुचावा 

आलण मग कुठल्या गाढवानेही  

कलवता रचाव्यात घोड्याच्या वेगाने!.... 

खरचां  ...कुणी  इतकां  गोड का लदसाव ?....  

               --सधुीर मुळीक, (मुुंबई) 

sudhirkavyalay@gmail.com 

 



 
 

 
 

 

 

  

स्पशण 
 

माझचे आठवहे्र स्पशण 
जे रानात हरवहे्र होत े. 
शबदाां च्या गांधामधुनी 
तुझ्यात द्रवहे्र होत े. 

 
ती साां ज लबह्रोरी ओह्री 
लकरणाां च्या माग ेरान 
वाया वर लभर्बबताना 
पदराचा अडके प्राण 

 
टप टप तो अजुन चाफा 

देठाशी गांलधत पाणी 
ही नजर फुह्राशी अड़त े

बाां धून घे पापणी 
 

चाफ्याचा गांलधत दाह 
उरात चन्दन हषण 

ज,े रानात हरवहे्र होत े
माझचे आठवहे्र स्पशण 

 
--- अनुपमा मुुंजे (नागपुर) 

 

 

Kanchandeshpande6@gmail.com 
 



 
  

वायुसनेेची गौरवगाथा, गातो आम्ही हषाने | 
उह्ऱांघुलनया नव्या लदशहे्रा, भदे ूलक्षलतजा गवान े|| धु्र.|| 

 
स्वयांलशस्तीच ेपाईक तुम्ही, मूल्य तयाच ेजाणता | 
अनुभवाच ेबोह्र बङयाां च,े लनत्यची अांगी बाणता || 

रुबाब ऐसा या वर्बदचा, शतु्रह्राही धाक पड़े | 
शरणागत मग दीन होऊनी, दयसेाठी तो गाई रडे || १ || 

 
क्षणाक्षणाह्रा, कणाकणाह्रा, वेचुनी घेता ज्ञान नवे | 
तुम्ही लजज्ञासू, ज्ञान लपपासू, वायूसनेेह्रा हेच हवे || 

ध्वजा कीर्बतची, लवश्व नभाां गणी, राखुनी आहे वचणस्व | 
शौयण, धैयण अन् स्थैयासाठी, झोकुनी देता सवणस्व || २ || 

 
उांचावरुनी अचूक हेरुनी, शतू्रवर करता हह्ऱा | 

नामशषे त्या लतथ ेकरुनी, आक्रमता पुढचा पह्ऱा || 
हार, पराभव, भय लन पचता, शबद कुणाच्या गावी नस े| 

आल्या क्षणाह्रा पजकून घेणे, हा तर तुमचा श्वास अस े|| ३ || 
 

वेळप्रसांगी गोळी झहे्रता, लनधड्या आपुल्या छातीत | 
प्राणाां चहेी मोह्र देऊनी, पुन्हा जन्मता मातीत || 
भारतभूच ेभूषण तुम्ही, कौतुक करण्या सत्पात्र | 

अध्वयूण तुम्ही वायूदह्राच,े जागृतस ेलदन-रात्र || ४ || 
 

बहुमानाची बहु लबरुदे, लनष्ठेने तुम्ही भुषलवता | 
अत््यानांदे पाही क्षण हे, आमुच्यासह तो सलवता || 
"नभः स्पशणः लदपतम उत्तम, ब्रीद साथणकी तुम्ही केहे्र | 

लक्षलतजाह्राही पार करुनी, लवश्व नव्याने दालवयहे्र || ५ || 
 

--- उपेंद्र पचचोरे (पुणे) 

chinchoreupendra@yahoo.com 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

नांदनवन... 
 

तू आलण मी... 
जन्मताच सोबत घेवून आह्रोय.. 

एक छेदन पबदू... 
जो एकाचवेळी जोडतोय.. 

आलण वेगळेही करतोय...आपहे्र उभ ेआडवे 
रस्त.े.. 

 
कुठल्यातरी हमरस्त्यावर.. 
त्याच त्या लबन्दजुवळ.. 
थोडीशी अवघडहे्रह्री... 

काहीच कारण नसताना.. 
अचानक तुझ्या पाठीमागून चाहू्र ह्रागहे्रह्री मी . 

आठवत ेका रे तुह्रा..? 
" घाबरू नकोस..माझा त्रास नाही होणार..." 

या एका आश्वासनावर...तू मह्रा लदहे्रह्री 
मोकळीक.. 

तुझा गावां बघण्याची..आठवत.े.? 
 

"तू थाां ब हां सोबत..." गोंधळहे्रह्री मी. 
" अग एक लदवस हे गावां ओळखेह्र तुह्रा.." ठाम 

तू. 
 

" पण तू..? तू कुठे भेटशीह्र..?" 
यावर तुझ  त ेउत्तर.. 

 

 
त्या २ वाटा...तुझ्यापयतं पोहोचणा-या.. 

एक काळजातून जाणारी..लजथ ेतू क्वलचतच 
असणार.. 

आलण एक मेंदतूून...लजथ ेतू असणारच असणार..! 
मह्रा वेडीह्रा फक्त काळीजच मालहत... 

कारण..डोक..डोक कधी नव्हतच मह्रा..! 
 

तुझा गावां मात्र अगदी तुझ्यासाखा.. 
दखेणा...आलण एका सूत्रात बाां धल्यासारखा... 

काय काय गोळा करत गहेे्र मी... 
सगळ सगळ पदरात बाां धून 
घेतह्रां...अधाश्यासारख..! 

 
पण आता..आता माग ेलफरायह्रा हव... 

पुन्हा त्याच चौकात...माझ्या गावाकडे जाणा-या 
लदशनेे... 

खर साां गू..मह्रा परतायचच नव्हत... 
पण तुझा गावां अह्रीकडे ओळखेनासा झाह्राय.. 

आलण 'आलित' म्हणून राहण्यापके्षा... 
परतहे्रह्रच बर...हो नां...? 

 
कधी वाट चुकह्राच..तर य ेएकदा..या 

माळरानावर.. 
नांदनवन झाहे्रह्रां असहे्र तोवर... 

प्रत्यके दगडाच..! 
 

अन हो... 
इथ ेयतेाना मात्र एकच रस्ता असहे्र...तेंव्हाही ... 

लजथ ेअांथरहे्रह्र असहे्र...फक्त काळीज..! 
 

--- ममता ससधुताई (पणु)े 
mamata.riyaj@gmail.com 



 

 

 

 

  

परण 
 

धा लतरलकडतक धा 
घे....त 

धा लतरर्बकडतक धा 
धा लतरलकडतक, ता लतर लकडतक गपदत 

लकडनग 
घे....त 

धालतरलकडतक, ता लतरलकडतक, तकता लतरलकड 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 
लधक   कडान्  लतक कडान्   धा 

 
मी मी मी मी म्हणणार याां नी 
क्षणभर थाां बुन आत पहावे 
ब्रेक घेउनी आत वळावे 
शोधावे ह्रपल्या ब्रह्माह्रा 

स्पशण करावा त्या ब्रह्माह्रा 
मायचे्या आडून नाचवी 

तुह्रा मह्रा अन या लवश्वाह्रा 
ग्रह तार याां ना 
तृणपात्याां ना 

नाच नाचवी घुमवी लिरवी 
कधी उजळवी 
कधी झाकोळी 
कधी उसळवी 
कधी कोसळवी 

कधी झुह्रवी कधी झुकवी तुकवी 
कधी हसवी कधी रडवी झगडवी 
हसण्या रडण्या आडून त्याचे 

पदन्यास घे जाणून बांधो 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 

तुह्रा वाटहे्र मी हे केहे्र 
तन कष्टवुनी धन लनर्बमयहे्र 
इमारती अन्  पूह्र बाां धहे्र 
रोप ह्रावहे्र , पाणी घातहे्र 
पान िहु्राां च्या बागमेध्य े
रांग ओतुनी लचतारहे्र मी 

पक्षी पाने 
नक्षी राने 

जीव ओतुनी 
रक्त आट्वुन 

उभारहे्र मी बुरूज लकहे्ऱ 
या पृथ्वीच्या छाताडावर 

पाय रोवुनी 
उभारह्रो मी भव्य गुढीसम 

बाहू माझ ेिरुिरुणारे 
धीट मनगट े
घोटीव खाां दे 
गट् स माझ े

मी असा धपटगण 
मह्ऱ ह्राह्र मालतचा मनस्वी 

...पण.. चुकता... छातीचा ठोका...एकच.. 
कोसळतो महू्रह्र मी 

असाह्य होतो, गळून पडतो 
चार क्षणाां तच दगुधंीने भरून जातो 

चांदन काष्ठाां वर भुर भुकण न जळून जातो 
राख लचमुटभर सागर ह्राटी लवरून जातो 

माती मध्य ेलमळून जातो 
मातीमध्य ेमळून जातो 

सांपुन जातो 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

कोण धपटगण 
कसह्री गुढी अन कुठह्रा लकह्ऱा 
मी तर त्याचा अवयव छोटा 

लकसी झाडकी पत्ती 
पबद ुबाह्र झाटका 

करण्या आह्रो कायण लनयतीच े
साहेबाने साां लगतहे्र त ेकरीत गहे्रो 

मायचे्या आडून सारखा 
ब्रह्म मह्रा हुकुमावत होता 
कधी भुकेच ेहांटर िटके 

कधी गाजर कधी रत्न माणके 
पळवत होता 
हह्रवत होता 
झुह्रवत होता 

काम आपहे्र करलवत होता 
मायचे्या आडून सारखा 
ब्रह्म मह्रा दरडावत होता 
हांटर िटके हाणत होता 

लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 
लधक   कडान्  लतक कडान्  धा 

लकती क्षदु्र मी 
परावह्रांबी 

पकलचतशा ह्रोभाच्या साठी 
नाक घासतो 

सरपटतो गुढघ्याां वर ह्रटपट 
याच्या त्याच्या दतु्काराां नी 

लखन्न वाकतो 
तोंड झाकतो 

अांग लचमटुनी लबळात ह्रपतो 
क्षदु्र असा मी 

.... क्षदु्र ? 
क्षदु्र कसा मी ? 

मी जर आहे अवयव त्याचा 
अवयव “त्याचा” ! 
क्षदु्र कसा मी ? 

ब्रह्मम्याच ेजरी नख मी असह्रो... 
क्षदु्र कसा मी ? 

तजेःपुांजाच्या रक्तातीह्र ह्राह्र पशेी जरी... 
क्षदु्र कसा मी ? 

 
मी जगतो म्हणुनी तो ब्रह्मा जागा आहे ! 
मी हह्रतो म्हणुनी परमात्मा चतेन आहे ! 
सार या लवश्वाच्या बनह्रन्सह्रा मीच कारणी ! 

पत्तीपत्तीचा श्वासाने लवश्ववृक्ष हा लजवांत आहे 
! 

क्षदु्र कसा मी ? 
मी परमात्म्याच्या दहेाचा आत्मा आहे ! 

मी “परमात्म्या”च्या दहेाचा आत्मा आहे ! 
मी परमात्म्याच्या दहेाचा “आत्मा” आहे ! 

 
लधट   खडा लधट  खडा रहे 
लधट   खडा लधट  खडा रहे 
लधट   खडा लधट  खडा रहे 

 
--- नाम गुम जायगेा (मुांबई) 

naamagumjaayegaa@gmail.com 



 
 

  

 

 



 
 

 
 

 

बारा लाख वाचकाांसाठी ई चळवळ 
 

तीन वषषापवूी स्थषपन झषलेल्यष ई सषहहत्य प्रहतष्ठषनने आजवर आपल्यष वषचकषांनष 
हदडशेहोऊन अहधक पुस्तके हवनषमुल्य हदली. मोरयष , मीरष, कृष्ण, गुरूदेव रहवांद्रनषथ, 
स्वषमी हववेकषनांद, हवांदष करां दीकर, नष. धो. महषनोर, गे्रस, नषरषयण सुवे, लोकमषन्य 
हिळक, छत्रपती हशवषजी महषरषज  असे  एकषहून एक सरस हवषय आम्ही घेतले. सुमषरे 
४०० नहवन सषहहहत्यकषांनष लोकषांसमोर आणले. इांिरनेि्वर मरषठी भषषेतील सषहहत्य 
लोकहप्रय करण्यषची चळवळ हहरीरीने पुढे नेली.  
पे्रम आहण सौंदयषाबरोबरच आत्महत्यष आहण दहशतवषद  अशष हवषयषांवरच सषहहत्य 
मषांडल. हवनोदषलष वषहहलेलां ई-श्िषप देऊन हसवलां. लहषन मुलषांसषठी बषलनेिषक्षरीची 
हनहमाती केली. शस्त्रीय सांगीतषसषठी सांगीत कषनसेनअचे वगा चषलवले. 
नव्यष कवींसषठी एक भक्कम व्यषसपीठ म्हणजे नेिषक्षरी चषलवले. तर महषरषष्रषतील 
हकल्यषांची मषहहती देणष-यष  पुहस्तकष “दुगा दुगाि भषरी” द्वषरे महषरषष्रषतल्यषच नव्हे तर 
जगषतल्यष मरषठी मांडळींनष उभषरी हदली.  
लषखभर रहसकषांपयंत दजेदषर सषहहत्य हनयहमतपणे हवनषमुल्य पोचवण्यषची आमची 
परां परषआम्ही अहधक जोमषने चषल ूठेवचू. आम्हषलष हष उत्सषह आहण पे्ररणष देणषरी आपली 
पते्रही येत रषहूदे. पण मनषत एक हवचषर येतो. आपली वषचकसांख्यष फक्त लषकबर 
लोकषांपयंतच मयषाहदत कष? १२ कोिी मरषठी मषणसषांपकैी हनदषन १२ लषख वषचकषांपयंत 
तरी हे हवनषमलू्य सषहहत्य पोचलचां पषहहजे असां नषही वषित आपल्यषलष ? आहण त्यषसषठी 
कषही फषर करषयची गरज नषही.  
आपल्यष ओळखीच्यष १२ लोकषांची, १२ मरषठी लोकषांची ईमेल आयडी द्यषल?? जषस्त 
हदलीत तरी हरकत नषही पण हनदषन १२ लोकषांची ईमेल आयडी पषठवष. एक लषख 
लोकषांनी जर प्रत्येकी १२ आयडी पषठवले तर  लषखषचे १२ लषख व्हषयलष हकतीसष वेळ 
लषगणषर ? बषरष लोकषांची मेल आयडी पषठवणष-यष वषचकषांनष आम्ही ई सषहहत्य 
प्रहतष्ठषनचे पषठीरषखे म्हणनू मषनषचे स्थषन देऊ. तुम्हषलष आमच्यष पुढील प्रवषसषची 
कल्पनष देत रषहू.  तुमच्यष सुचनष मषगवत रषहू. मषगादशान घेत रषहू.  आमच्यष पुढील 
प्रवषसषचे तुम्ही सहप्रवषसी असषल.  

 



 

 

 

 

 

तर होणार ना ई-साहहत्य प्रहतष्ठानचे पाठीराखे ?? 

फक्त आपल्या खास मराठी हमत्र, नातेवाईकाांच्या १२ मेल आयडी खालील पत्त्यावर पाठवा. 

 

esahity@gmail.com  
 

खषत्री बषळगष यष मेल आयडीचष कोणत्यषही प्रकषरे गरैवषपर केलष जषणषर नषही. त्यषांनष 
जषहहरषती अथवष भलभलत्यष मेल पषठवनू त्रषस देणषर नषही. यषचष उपयोग केवळ चषांगले 
मरषठी सषहहत्य पषठवण्यषसषठी केलष जषईल.  

 

:अधिक माधितीसाठी : 
- संकेत स्थळ - 

 
www.esahity.com 

 
 

-फेसबकु – 
 

https://www.facebook.com/esahity 
 

 
 
यातीऱ कविताांचे सिव हक्क कविांच्या स्िाधीन, तसेच िाऩरण्यात आऱेल्या चचत्ाांचे हक्क चचत्काराांच्या स्िाधीन. 
 
 
 
 
 
 
 
 


