
 

   

माझ्या अशा ममत्र ममैत्रणींसाठी 

जयाां चां बे्रक-अप झालांय.... 

मिराश होऊ िका...थाां बू िका...रडू िका.... 

एक िवी पहाट तुमची वाट पाहतेय... 
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नमस्कार ममत्रहो!!!!! 

      “नेटाक्षरी”सोबत काम करायचंय ऄसा मसेेज “इ-सामहत्यला” पाठवला 

अमण लगेच मरप्लाय अला “नमि!!!!”. खुपच छान ऄनुभव होता...मजा अली 
काम करताना....ऄथात पमहलयां दाच ऄसं काम करत होते. त्यामुळे 
सुरुवातीला थोड्या ऄडचणी अलया. पण नाम काका, सोनाली दी, ग्रीष्म दा, 
शशां क, ओकंार, प्राजक्त, महेंन्द्रजी, मप्रयां का दी या सगळयां ची खुप मदत 
झाली..धन्द्यवाद!!!! 

      मवषय होता “मुव्ह ऑन!!!” माझ्यासाठी माझ्याच अयुष्यातला एक 
खडतर प्रवास... जाणवलं त्यावेळी ऄरे ऄसं खूप लोकां सोबत झालं ऄसेल 
अमण त्यां चीही पमरस्थीती “वाळवंटात चालताना तलाव शोधायचा” ऄशीच 
झाली ऄसेल.... ती हुरहुर, तळमळ , ते क्षण, ते मनरागस पे्रम, तो पमहलाच 
मोहक स्पशश, घराच्या पडद्याच्या रंगापासून सगळंच ठरलेलं ऄसतं...ऄशा 
वेळी त्या व्यक्तीला मवसरणं...म्हणज ेपुन्द्हा पुन्द्हा अठवण्यासारखंच ऄसतं... 

      मवसरुन जाणं तर शक्यच नसतं..ऄरे एखाद्या प्राण्यासोबत ४ 
मदवस राहुन पहा त्याचासुद्धा लळा लागतो...!!! मग हे तर ऄशक्यच होउन 
बसतं... पण “शो मस्ट गो ऑन” गाइज...!!! ठरवा स्वतःच्या मनाशी मक 
नाही मवसरता अलं तर काय झालं पण तडफड्त नाही बसणार....मी पुढे 
जाणार...जायलाच हवं..पे्रम सोडुनही या जगात करण्यासारखं भरपुर काही 
अहे... ज्या अइ वमडलां नी अपलयाला लहानाचं मोठं केलेलं ऄसतं त्यापुढे 
अपलयाला चार मदवस अधी भेट्लेलया व्यक्तीचा जास्त लळा कधीच नसला 
पाहीज.े... 

       ईठा अमण ठरवा स्वतःशी “I MUST MOVE ON...AT LEAST 
FOR THOSE PPL WHO DESERVE TO SEE SMILE ON MY 
FACE” तुम्ही निी पुढे जाल...कधीही मागे न पहाता!!!! 

     याबाबतीत व्हॉट्स युऄर राशी मधील गाणं खूप काही सां गून जातं. 
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“रात लांबी सही,फीर भी एक रात हैं, 

सुबह हो जायेगी,सौ बातोकी बात हैं, 

मफर गायेगी ये जमीं,मफर मदल का ईक वास्ता, 

ले आयेगा समय कहीं,तेरी ऐ मांजील बता, 

सच तो ये हैं,के होिा हैं यु,तो ईि आखों मैं आांसू हैं क्यों?? 

ख्वाब ऐसे बरस जायेंगे,फुल मखल जायेंगे मफर ियें!!” 

  

अयुष्य हा मकती नागमोडी वळणां चा रस्ता अहे ना!!! त्यातलं प्रत्येकाच्या 
अयुष्यातलं हवंहवंसं वाटणारं, महत्त्वाचं वळण म्हणज ेपे्रम....बर्याााचदा हेच पे्रम 
अपलयाला नवनवीन धडे मशकवत ऄसतं..त्यातलाच एक अपणा सवश तरुण ममत्र  
मतै्रीणींना मामहत (चां गलाच ऄनुभव ऄसतो म्हणा!!)ऄसलेला एक ऄती महत्त्वाचा 
धडा म्हणज ेबे्रक-ऄप (मग ते कुठलयाही कारणासाठी होवो)...पे्रमाची सुरुवात होउन 
एक ममहना झाला नाही तोवर बे्रक-ऄप करण्र्याचा ट्रणे्ड अहे सध्या...पण ज ेखरंच 
मनापासून पे्रम करत ऄसतात त्यां च्यासाठी खडतर वाट ऄसते त्यानंतर..कुणीही 
मकतीही सोबत ऄसलं तरी त्या व्यक्तीची ईणीव भरुन मनघु शकत नाही खरंच!!!! 
काहीजण आतके मनराश होतात की त्यां चा मागश अत्महत्येकडे जातो...मुखश 
ऄसतात.....फक्त स्वतःपुरताच मवचार करतात... 

       

 “TAKE A CHILL PILL YAAR” ऄसं सां गणारे तर भरपुर ऄसतात...पण खरंच 
त्यावेळी ऄसं साां गणार्याच लोकां चा आतका राग येत ऄसतो ना...मक बस्स!!! ऄसं वाटतं 
द्यावी एकेकाच्या ठेवुन!!! कारण नामह समजू शकत अपलं दःुख कोणी...अमण एखाद्या 
कपलकडे पाहतानासुद्धा स्वतःचाच भास होत ऄसतो...जीव जळतो रे..मग ती गाणी 
बे्रक-ऄप के बाद, लोनलीनेस.....वगैरेच अपली वाटतात... 
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ऄशा वेळी काही काही जण मागचं मवसरुन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात अमण काही 
त्या स्वप्नवत जगातच रमुन राहतात...त्यां ना त्यातून बाहेर काढणं मग त्यां च्याच 
हातात ऄसतं....ऄशा सगळया ममत्र मतै्रीणींसाठी ज ेयातून बाहेर यायचा प्रयत्न 
करताहेत....ककवा आच्छा ऄसुनही त्यातच गुरफट्ली अहेत....त्या सगळयां साठी त्यां च्या 
अयुष्याला एक हलकीशी पे्ररणा देण्यासाठी हा माझा ऄकं 

 

लेट्स मुव्ह ऑन....!!!!!!!  

 

मबकॉज आट्स ऑल गॉन यार!!!!! 

 

-हषाली पवार 

harshupawar92@gmail.com 
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तरंगती पानं........... 

ऄथांग समुद्राच्या मध्यावर 

एकट्या पसरल्या ओबडधोबड पाषाणावर... 

‘तो’ काखेतले  

कागद सावरत ईभा राहहला... 

अहण हभरकावत गेला.. 

‘हतच्यावर हलहलेल्या कहवता.... एकेक करत... 

.. 

कहवता...हभरकावली एकेक... 

ही हतच्या हिवघेण्या डोळयां ची.. 

ही दंव घसरल्या ओठपाकळयां ची.. 

ही हतच्या चंद्रकोर गोंदल्या भाळावर... 

ही हदघघकहवता...हतच्या नुसत्या हनुवटीच्या हतळावर... 

ही फेकली..ओठात ऄडकल्या ऄल्लड बटेवर.. 

ही "कशी हदसते?" म्हणत पहहल्यां दा घातल्या नथवेर.. 

हह झुलत्या िडकंुडलामुळे..हलत्या कानाच्या नािुक पाळां वर 

ही कंुडल काढल्यावर ईठलेल्या लालहनळया वळां वर... 

हह एका पापणीवर.. गालावर अल्हाद ईतरलेली.. 

ही चंबुओठां वर..तळाहातावरुन पापणी फंुकलेली.. 
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हह ओठ दाबणा-या सळसळ मोतीदातां वर.. 

हह "नाहहच बोलणार मुळी?" म्हणत मुरडल्या नाकावर.... 

हह हिवघेण्या,ऄटळ,बेभान वळणां वर 

हह हमठीत ऄसता न सुचलेल्या शबदां वर.. 

ऄशी एक एक..अहण हकत्येक 

हभरकवत गेला कहवता..समुद्रात... 

िणु फेकत होता त्याचेच.. 

ऄगां ग एकेक करत.... 

हकत्येक वषांपासुन 

िगाच्या कुठल्याशा कोप-यात... 

कुठल्याशा समुद्रात... 

कुठल्याशा ओबड्धोबड दगडावर... 

तो ऄिुनही फेकतोय हतच्यावरच्या कहवता.. 

अहण ढाळतोय डोळयातले खारेपाणी.. 

त्याच पसरल्या कुठल्याशा समुद्रात.. 

बस .... 

तेव्हापासुन समुद्राची चव खारट अहे.. 
 

-प्रािक्त ।१९।१०।१० 

deshmukh.praj@gmail.com 
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अता मी स्वाथी होणार..... 
 

हवस्कटलेला डाव, कोसळलेलं घरटं.... 
फुटलेलं काळीि ऄन हबथरलेलं मनं 
एकच गुलाब 
पण तेही काटेरीच 
लाख िपायचा प्रयत्न केलाय 
अिवर त्याला 
पण शेवटी तेही कोमेिलेच.....  
अिवर कोणाकडूनच काहीही मागीतले नाही .... 
काहीच नाही 
भावशुन्य हवश्वात िगत होतो 
सगळयां ना सां भाळत....िपत 
स्वतःच्या सावलीलाही घाबरत 
स्वतःला हदवसां गणीक मारतच होतो.... 
मी...... माझे........ माझ्यासाठी.....  
ह्या गोष्ठींना काही थाराच नव्हता 
माझ्या अयुष्यात 
ि ेकाही होते ते फक्त तुझेच होते...  
तुझ्याचसाठी होते 
अपल्या स्वपनां ना मी त्याहदवशीच अग लावलीय 
अता त्या सपतरंगी स्वपनां ची राख 
चेह-यावर फासुन 
अता िगायचा हवचार चाल्लाय.....  
कोणी ननदो कोणी वंदो.....  
अता कोणासाठीच िगायचे नाही 
कोणाचसाठी नाही.....  
अता बस्...  
मी अणी मी  
नकवा कदाचीत 
मी हवरुध्द मी बस्... 
ठरवलेय मी 
की अता मी स्वाथी होणार..... 
 

ओकंार तोरसकर... (omkar.pt@gmail.com) 
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गुड बाय........... 
 

 

मी अत्ता तुला हवसरून िायचे ठरवले अहे 
तुझ्या अठवणींपासून स्वतःला दरू न्यायचे ठरवले अहे 

तुझ्यामध्ये मला ऄिून नाही गंुतायचेय 
स्वतःला अिून नाही दुुःखी करून घ्यायचेय  

तुझ्यासाठी काही चां गले केले तरी  
तू सतत मलाच दोषी धरणार 

अहण माझा संबंध नसताना मला बोलणार ऄन रडवणार  
मग मी तरीही अिून का सहन करयचे? 

तुझ्या बोलण्याला नेहमी का भुलावे? 
तुला मी नेहमी का माफ करावे? 

अि मला माझ्या सावलीपासून 
म्हणिचे तुझ्यापासून लां ब हनघून िायचे अहे 

माझ्या खोट्या स्वपनां च्या दहुनयेतून बाहेर यायचे अहे 
अि मला तुला कायमचे हवसरून िायचे अहे 
 

अहण याची सुरुवात  

मी तुझा नंबर माझ्या फोन बुक मधून  
अहण फ्रें ड हलस्ट मधून डीलीट करण्यापासून करतेय 
GOOD BYE TO YOU FORVER AND EVER… 
 

- हप्रयां का देशपां डे 
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एक सुरूवात ..... 

 

हकत्येकदा ऄसांच हलहीत राहीलो... 
स्वत:शीच ऄनेक गोष्टी ठरवत राहीलो 
कधीच सगळयाचा हहशोब लागला नाही... 
िस ठरवलं तसं काही घडलच नाही... 
वाटा बदलत गेल्या 
काळ सरत गेला... 
"नशीब माझं फुटकं.." 
नाही मी मुद्दाम ते फोडत राहीलो.... 
खुळेपणा करत राहीलो.. 
पण अता नाही... 
मागघ हदसलेत.. 
ईत्तरं सापडलीत... 
हरएक प्रश्नाची ईत्तरं... 
एक नवी वाट .... 
माझ्यासाठी.. 
त्या स्वपनां साठी..... 
पलीि!!! हतच्यासाठी नाही... 
पण हतच्यासवे सुरू होणा-या पुढील प्रवासासाठी..... 
एक सुरूवात... 
माझ्या स्वत:ची…… 

 

शशां क नवलकर 
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पे्रम नको...मैत्रीच बरी...... 

 

 
रोि अठवण यावी, ऄसं खरंच काही नसतं.... 
रोिभेट घ्यावी, ऄसंही बरंच काही नसतं..........! 
 
मी हवसरणार नाही, याची खात्री तुला अहे.... 
म्हणूनच तर तुझ्या, पे्रमाची नकमत मला अहे....! 
 
मैत्री अहण पे्रमामध्ये,सवघकाही माफ ऄसतं.... 
रुसवे-फुगवे वरवरचे, मन मात्र साफऄसतं........! 
 
पूवीचं सवघ हवसरून, एकदा परत येउन िा.... 
हनसटलेल्या पे्रमाला, मैत्रीचा हात देउन िा.........! 
                                      
सावरणं तुला चां गलं िमतं, ऄशी खात्री माझी अहे..... 
तू हवसरलास तरी , माझी अठवण मात्र तािी अहे.....!! 
शबदां वर हनस्सीम पे्रम करणारी एक शबद-यात्री.... 
 
 
सुहप्रया परां िपे  

Paranjape.supriya@gmail.com 
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अताशा...! 
 

अताशा येत नाही 
तुझ्या अठवणीने डोळयात पाणी.. 
ऄन् नकोशीही वाटत नाही 
शां त सां ि हदवाणी.. 
 
अताशा येत नाही 
एक कोवळां हळवंपण 
ऄन् मनात दाटत नाहीत 
तुझ्या अठवणीचे गदघ घन 
 
अताशा काळिातलं दःुख  
डोळयात येत नाही.. 
कारण मला कळून चुकलयं. 
कुणावाचूनच कुणाचं, 
आथं िगणं थांबत नाही. 
 
 
 

-महेेँद्र कां बळे. 

(ऄघ्यघदान). 
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  तू नसताना..... 

 

अता खुप मोकळं वाटतंय... 

तू सोबत नसताना... 

मी मनसोक्त हसते.. 

हकनाया वरुन हफरताना... 

अभाळ सुनं सुनं ऄन् ऄशु्र दाटलेले 

अटुन गेले मनात सारे 

दःुख कोंडलेले 

मन भरुन येतंय 

अता एकटंच अइस्रीम खाताना 

पण खूप मोकळं वाटतंय 

अता तू नसताना.... 
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अता पहहल्यासारखी 

तुझी अठवण येत नाहह 

सतत मनाला तुझ्या मनाकडे 

घेउन िात नाहह 

अता हात थांबतात तुझा 

नंबर डायल करताना... 

खूप मोकळं वाटतंय 

तू सोबत नसताना..... 
 

मनातून ठरवलं 

तरी सतत हसता येत नाहह 

तू लावलेल्या सवयी 

िाता िात नाहह 

हभिते रात्री ईशी 

पण मन हभित नाहह 

पण खुप मोकळं वाटतंय 

एकटंच रड्ताना 

अि खुप मोकळं वाटतंय 

तु सोबत नसताना 

-हषाली पवार 



नटेासरी   Move On 

Valentines day 2012    
 
 

 

इ सामहत्य प्रमतष्ठान 
बारा लाख मराठी वाचकाां साठी ई चळवळ 

 

नेटाक्षरीचा हा ऄकं तुम्हाला कसा वाटला? एकूणच हा ईपक्रम तुम्हाला अवडला का ? मग 
तुम्हाला इ सामहत्य प्रमतष्ठानबद्दल जाणून घ्यायला निीच अवडेल. 

चार वषांपुवी स्थापन झालेलया इ सामहत्य प्रमतष्ठानने अजवर अपलया वाचकां ना पावणे 
दोनशेहून ऄमधक दजदेार मराठी इ पुस्तके / मनयतकामलके मवनामूलय मदली अहेत. मोरया, 
मीरा, कृष्णा, गुरुदेव रकवरनाथ, स्वा. मववेकानंद, कवदा करंमदकर,  ना धों महानोर, गे्रस 
, नारायण सुवे, लोकमान्द्य मटळक, छत्रपती मशवाजी महाराज ऄसे एकाहून एक सरस मवषय 
अम्ही घेतले. सुमारे चारशे नवीन सामहत्त्यकां ना या व्यासपीठावरून सादर केले. अमचा 
प्रत्येक ऄकं, अमचे प्रत्येक पुस्तक इ मलेच्या माध्यमातून साधारणतः सव्वालाख मराठी 
वाचकां पयंत जातो. जगभरात पसरलेलया पण मनाने महाराष्ट्रातच ऄसणार्या प्रत्येक 
वाचकापयंत जाण्याचा अमचा प्रयत्न अहे. अम्ही आटंरनेटवर मराठी भाषेतील सामहत्य 
लोकमप्रय करण्याची चळवळ महमररीने पुढे नेली. पे्रम अमण सौंदयाबरोबरच मवद्याथी अमण 
शेतकर्यां च्या अत्महत्या, दहशतवाद, पे्रमभंगातून येणारी मनराशा ऄशा ज्वलंत 
मवषयां वरचं सामहत्य मांडलं. मवनोदाला वामहलेलं इ श्टाप देउन हसवलं. लहान मुलां साठी 
बालनेटाक्षरीची मनर्ममती केली. शास्त्रीय संगीताची समज तरुणां त येण्यासाठी संगीत 
कानसेनचे इ वगश चालवले. नव्या कवींसाठी एक भिम व्यासपीठ म्हणज ेनेटाक्षरी चालवले. 

तर महाराष्ट्रातलया मकललयां ची मामहती देणार्या पुत्स्तकां च्या “दगुश दगुशट भारी” या 
मामलकेद्वारे महाराष्ट्रातलयाच नव्हे तर जगभरातलया मराठी मडंळींना मराठमोळया 
आमतहासाची  ईभारी मदली. लवकरच अमचा इ-यत्ता हा ज्ञानवेध घेणारा ईपक्रम सुरू होइल.  
मराठीचं वैभव ज ेज्ञानदेव तुकाराम. ऄशा संतां च्या पुत्स्तकां ची एक मामलका अपलया भॆटीला 
येइल. केवळ कमवताच नव्हे तर कथा कादंबर्या अमण गंभीर मवषयां वरची पुस्तकेही 
अपलयाला आथ ेममळतील. तर तरुणां मध्ये नव्या जगाला सामोरं जाण्याची कहमत जागवणारं 
“ईनाड” लवकरच अपलया भॆटीला येणार अहे.  

 

http://www.esahity.com/
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सव्वा लाखभर रमसकां पयंत दजदेार सामहत्य मनयममतपणे मवनामूलय पोचवण्याची अमची 
परंपरा अम्ही सातत्याने चालू ठेवूच. अम्हाला हा ईत्साह अमण पे्ररणा देणारी अपली पते्रही 
येत राहू द्या. पण मनात एक मवचार येतो. अपली वाचकसंख्या फ़क्त सव्वा लाखभर लोकां पयंत  
मयामदत  का? जगभरातलया १२ कोटी मराठी माणसां पैकी मनदान १२ लाख वाचकां पयंत तरी 
हे मवनामूलय इ सामहत्य  पोहोचलंच पामहज ेऄसं नाही वाटत अपलयाला? अमण त्यासाठी 
काही फ़ार करायची गरज नाही बंधो. अपलया ओळखीच्या बारा लोकां ची, बारा मराठी लोकां ची 
मले अय डी द्याल? जास्त मदलीत तर बरंच. पण मनदान १२ ममत्र ककवा नातेवाइकां ची मले अय 
डी पाठवा. ऄसे लोक ज्यां नी मराठी सामहत्य वाचावे ऄशी अपली आच्छा अहे. एक लाख लोकां नी 
जर प्रत्येकी बारा अय डी पाठवले तर लाखाचे बारा लाख व्हायला मकतीसा वेळ लागणार?  

बारा लोकां ची मले अयडी पाठवणार्या वाचकां ना अम्ही इ सामहत्य पाठीराखे म्हणून वेगळे 
मानाचे स्थान देउ. तुम्हाला अमच्या पुढील प्रवासाची कलपना देत राहू. तुमच्या सूचना मागवू. 
तुमच्याकडून मागशदशशन घेत राहू. अमच्या पुढील प्रवासाचे तुम्ही सहप्रवासी ऄसाल.  

 

तर होणार िा ई सामहत्यचे पाठीराखे ? 

फ़क्त अपलया खास मराठी ममत्र नातेवाइकां च्या बारा मले अय डी खालील पत्त्यावर पाठवा.  

esahity@gmail.com 

खात्री बाळगा, या मलेसचा कोणत्याही तर्हेने गैरवापर केला जाणार नाही. त्यां ना जामहराती 
ककवा फ़ालतू मले पाठवून त्रास देणार नाही. यां चा ईपयोग केवळ चां गले दजदेार मराठी सामहत्य 
पाठवण्यासाठी केला जाइल.  

 

esahity@gmail.com 
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ऄमधक मामहतीसाठी संपकश  : 

www.esahity.com 

िेटाक्षरीचा हा अांक कसा वाटला ते जरूर कळवा 

 

netaksharee@gmail.com 
 

http://www.esahity.com/

