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शु ाची चां दणी. 

 

शु ाची चां दणी. 
मठात लपून बसले या साधु या 
चेह-यावर पसरले या चां द यात 
चं  शोधताना 
िशिशरातील पानगळीत सापडलेलेले 
िहरवे पान तपासत राहीले 
तेच जग याचे जुने संदभ . 
डो यावर आभाळ ओढून घे याचा 
केिवलवाणा य न करणारे 
उघडेबोडके दलुि त खेडे 
या सा-यां म ये 
िभजत पडले या दःुखाची 
पिरसीमा शोधताना 
आयु या या सीमा दरू गे या हो या 
अगदी दरू ि तीजा या पार 
अ  िदसत राहीली तीच 
धूसर रेषा आिण यावर 
चमकणारी िदमाखदार 
शु ाची चां दणी. 
 
-अिनल िबहाणी 

anilbihani@gmail.com 
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ि ितजा याही प याड जाऊन 

 

ि ितजा याही प याड जाऊन ठसा िचमुकला उमटून ये तू. 
चं सूय हातावर ग दनू अंतरंगही उजळून ये तू. 
 
चं ा या गा यात जाऊनी बीज कोवळे जवून ये तू. 
वेचून तारे परडीम ये चां दणरा ी तोलून घे तू. 
 
अ मानी वाटांवर जाऊन गुलाल रंगी माखून जा तू. 
मेघां ना मग िमठीत घेऊन चब होउनी हाऊन जा तू. 
 
ऊन होउनी पानावरती िपवळे मोती सां डत जा तू. 
गिहवर लेऊन ाज ाचा देठावरती मां डत जा तू. 
 
वाऱ्यावरती झूला बां धुनी िहमिशखरां ना चंुबून ये तू. 
कोसळताना उ का होऊन दरीखोऱ्यां ना भेटून ये तू. 
 
ओलां डून तो िवशाल सागर िपउनी लाटा उसळत जा तू. 
वारा होऊन िहरवी कुरणे बेिफकीरीने घुसळत जा तू. 
 
वणवा जळता देहावरती फंुकर घालून शमवत जा तू. 
मळभ दाटता पापणीपाशी धरतीवरती बरसत जा तू. 
 
हातावर या रेषा खोडून न ां शी भां डत जा तू. 
पूव िदशेला सूय होउनी आभाळावर पेटत जा तू. 
 
संिचता कारखानीस. 



` ि तीज 

 

 
लागेबां धे टाकून मागे 
शोधत िनघालो एक ि तीज... 
सूय दयाचं ि तीज 
तां बट लालसर 
 
िज या मां डीवर डोकं ठेऊन 
अंमळशाने िमटून यावेत डोळे 
िनवां त... 
अंधाराची शां त िनळाई 
अंगात िभनेपयत 
 
मग उठावं ि तीजापासनं 
ि तीजालाच यावं कवेत 
मग आखा यात न या िदशा 
आप या आपणच 
आप यासाठी 
 
ि तीज िवचारेल  
काय केलंस तू मा यासाठी 
सूय डोईवर आला असताना? 
 
 
 
 

 



` मी हणेन ि तीजा 
चां द या राती 
घेऊन हात हाती 
असं वगैरे चालायला 
आपण का आता लहान आहोत? 

 

िदवसभराची उ हं साव न 

उ हा या िपवळेपणाला 
सायंकाळी िनळाई दावायला 
 

भेटूच आपण नेहमी 
िनळाई अंधारत जाताना 
तां बट लालसर योत 
शां तावताना 
कुशीतून कवेत 
कवेतून कुशीत 
एकमेकां या 'आगोश'म 

 

लागेबां धे टाकून मागे 

सूय दया या ि तीजावर 
भेटत राहू... आपण 

 

आ हाद महाबळ 

alhad.mahabal@gmail.com 
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नकळत 

 
आकाशा या तलावर मां िड या हो या काही रेषा 
ि तीज उडुनी गेले पाखरासवे पुसुनी मा या रेषा 
 
.....कदािचत तु या मा या भेटीच ि तीज अजून दरू आहे 
 
तळहातावरी तु या नावा या शोिध या काही रेषा 
सुकुनी जायची मेहंदी कवळूनी घेताच तु या रेषा 
 
....कदािचत तु या मा या भेटीच ि तीज अजून दरू आहे 
 
चं ाने पा यात तर सां िड या तरंगा या काही रेषा 
आसवे िनरोप देत घळता ओले या पापणी या रेषा 
 
....कदािचत तु या मा या भेटीच ि तीज अजून दरू आहे 
 
सावध होत वारा पहातसे कळी या कोमल काही रेषा 
नाजूक कळी या रंगाला चढ या अनाम गंधा या रेषा 
 
.........कदािचत मा या नकळत तुझी माझी भेट घडत आहे 
 
.....किवता मोकाशी 

kavitamokashi.kavita@gmail.com 
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ि ितजा या पार  
 
 
  
ि ितजा या पार  
अ ाताचा वेध घेत  
एक अलगुज वाजत राही 
 अनघड, अनवट वाटांवरले 
सूर अनोळखी मी शोधत जाई 
 
ि ितजा या पार  
लाल केशरी रंग लाटांवर 
ओथंब या आभाळा या िनळाईत 
का या कर ा मातीत या 
मा या अ त वखुणा मी शोधत जाई 
 
ि ितजा या पार  
श द हाची लेखनसीमा 
नेिणवे या तीरावरला  
अ य , अ फुट जाणीवेचा 
अथ नेमका मी शोधत जाई 
 
ि ितजा या पार  
साकारलेला तो ओंकार 
रंग-गंध- पश  पलीकड या 
आकार,उकार अन मकारातला 
िनगुण िनराकार मी शोधत जाई 
 
सुनीता पंप रकर 
sunita.pimprikar@idbi.co.in 
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वतुळ 
 
उगव याचा मान िदलास ... 
आिण मावळ याचा घेतलास !... 
पण उजळणारं कोण ?... 
कधीही पाठ केली नाही .... 
पि मेने... पूवकडे !... 
िनयम पाळत आलोय आपण ...  
ि ितजावर िनयम नाहीत !.... 
काळजात तरी कुठले आलेत िनयम !.. 
पण एक िनयम काळीजही पाळत आलंय  
ठोके सु  आहेत िनरंतर...  
तु या काळजाशी समां तर !...  
एका लयीत ... अखंड ... 
तू एक अंश कुठेही वळ .... 
मा या िदशेने... मा या िव ... 
ठोका मा  चुकेलच !... 
एक जीवघेणा आिण दसुरा ... 
दसुराही जीवघेणाच !.... 
माझी पूव... तुझी पि म... 
एक सां गशील ?... 
ि ितजावर िदशा तरी आहेत ना ? 
का ितथेही पु हा तेच ... 
तु यासारखं वतुळ !... 
 

सुधीर ..  

sudhirkavyalay@gmail.com 



` पायां खालचा र ता  
 
मी पु हा पु हा उचलतो पाय, 
पु हा पु हा मां डून बघतो डाव. 
काय सां गावं ... कधी ....कसा .... 
पण कधीतरी न ी रंगात येईल हा खेळ 
......या आशेवरच  
मी पु हा पु हा उचलतो पाय. 
 
मी थकत नाही  
चालून चालून ... 
मा या ओठां वरले श द  
संपत नाहीत अवेळी ... 
भरत नाही कधीच 
भर या ओंजळीतली पोकळी  
 
मी अधूनमधून 
माझे िखशे चाचपतो, 
.... ास मोजतो,  
..... नाडी तपासतो,  
.... आभाळ बघतो. 
 
आिण अशा पानगळीत  
िशरीषाची पानं 
झेलत बसतो अंगावर  
एखा ा सं याकाळी, 
मला मािहत आहे ... 
तो फुलणार आहे  
थो ाच िदवसात...  
कुठ यातरी वेळी. 
 
 
 

“नको घाई, 
घाई नको ... 
मवाळ मजकुराला  
र ाची शाई नको ” 
 
मी बजावतो मा याच पायां ना  
अगदी पु हा पु हा ... 
 
मी पु हा उचलतो पाय .... 
हा पायां खालचा र ता  
ि ितजा या पार कुठेतरी संपतो  
... असं मी ऐकलंय फ . 
या या अंतापयत चालत जावूनच  
मला संपूण िव ां ती यायचीय खरंतर.... 
 
पण खंत आहे ती इतकीच  
की मी अ ाप ि ितजही गाठू शकलो नाही. 
 

- गजानन मुळे 

Mulegajanan57@gmail.com 
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मा यासाठी! 

 

कृ णास.....राधेकडून 
जातोस? 
जा. 
पण.... 
कंुद वेळी 
जे हा आकाश का याभोर ढगां नी भ न येईल, 
वारा बेभान वाहू लागेल, 
रोमां च अस  झा याने मोर वेडा नाचू लागेल, 
कोसळ या धारां नी िदसेनासं होईल ते ि ितजही... 
ते हा तु या डो यातले दोन थब 
न ी राखून ठेव मा यासाठी! 
 
जातोस? 
जा. 
पण... 
सूय बब अ ताला टेक यावर 
आकाश जे हा रंगां चं काहूर उठवेल 
वा-या या झुळुकीमुळे 
जे हा ऐकू येईनासे होतील मार याचे सूरही 
ते हा या अ य  किवतेतले दोनच श द 
न ी राखून ठेव मा यासाठी! 
 
जातोस? 
जा. 
पण... 
लया या वेळी सारी भूमी जे हा लाल-केशरी वाळां नी भ न 

जाईल, 
आिण आसमंत का या किभ  धुरानी... 
ते हा 
याधानी वेध घेतले या तु या तळ यावरले 
दोनच र ाचे थब 
न ी राखून ठेव मा यासाठी!!! 
 

----आसावरी गुपचुप  



` 

 

नेटा रीचा हा अंक तु हाला कसा वाटला ?   एकूणच हा उप म तु हाला आवडला का ? मग तु हाला ई सािह य 

ित ठानब ल जाणून यायला न ीच आवडेल. 

२००८ म ये थापन झाले या ई सािह य ित ठानने आजवर आप या वाचकां ना जवळ जवळ दोनशे दजदार मराठी ई 

पु तके / ई िनयतकािलके िवनामू य िदली आहेत. मोरया, मीरा, कृ णा, गु देव र व नाथ, वा. िववेकानंद, वदा 

करंिदकर,  ना ध  महानोर, ेस , नारायण सुव, लोकमा य िटळक, छ पती िशवाजी महाराज असे एकाहून एक सरस 

िवषय आ ही घेतले. सुमारे चारशे नवीन सािह यकां ना या यासपीठाव न सादर केले. आमचा येक अंक, आमचे 

येक पु तक ई मेल या मा यमातून साधारणतः स वालाख मराठी वाचकां पयत जातो. जगभरात पसरले या पण 

मनाने महारा ातच असणाय  येक वाचकापयत जा याचा आमचा य न आहे. आ ही इंटरनेटवर मराठी भाषेतील 

सािह य लोकि य कर याची चळवळ िहिररीने पुढे नेली. ेम आिण स दय बरोबरच िव ाथ  आिण शेतकय या 

आ मह या, दहशतवाद, ेमभंगातून येणारी िनराशा, बालमजूर अशा वलंत िवषयां वरचं सािह य मां डलं. िवनोदाला 

वािहलेलं ई टाप देऊन हसवलं. लहान मुलां साठी बालनेटा रीची िन मती केली. शा ीय संगीताची समज त णां त 

वाढ यासाठी संगीत कानसेनचे ई वग चालवले. न या कव साठी एक भ म यासपीठ हणज ेनेटा री चालवले. नवीन 

सािह यकां चा शोध घे यासाठी अ र अंकुरची मोहीम चालवली. तर महारा ात या िक यां ची मािहती देणाय  

पु तकां या “दगु दगुट भारी” या मािलके ारे महारा ात याच न हे तर जगभरात या मराठी मंडळ ना मराठमो या 

इितहासाची  उभारी िदली. लवकरच आमचा ई-य ा हा ानवेध घेणारा उप म सु  होईल.  मराठीचं वैभव ज े ानदेव 

तुकाराम. अशा संतां या पु तकां ची एक मािलका आप या भॆटीला येते आहे. केवळ किवताच न हे तर कथा कादंबय  

आिण गंभीर िवषयां वरची पु तकेही आप याला इथे िमळतील. तर त णां म ये न या जगाला सामोरं जा याची हमत 

जागवणारं “उनाड”  आप या भॆटीला आलं. 

तु हाला हे ई अंक आवडले तर आप या िम ां ना फ़ॉवड करा. तुमचे अिभ ाय कळवत रहा. 
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