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संपादकीय 
सजृा 

यंदाचा इत्यर्थचा अंक जरा उशीराच निघतो आहे. कारण सांगायचं झाल्यास अखिल भारतीय मराठी साहहत्य संमेलिाचं िाव 
घ्यावंच लागेल. यंदाच्या चचपळूण संमेलिात सहभागी होण्याचा योग जुळूि आला. संमेलिात ई-साहहत्य प्रनतष्ठािला 
उत्तम प्रनतसादही ममळाला. तो एक आगळाच अिभुव होता. काही अंशी आम्ही रोज करत असलेल्या मेहितीला 
ममळालेली आगळी वेगळीच पावती म्हणावी लागेल.  

 

मराठी साहहत्य ववश्व हे माझ्यासारख्या ऑिलाईि संपादकासाठी ऑिलाईिच मयाथहदत होतं आजवर. पण संमेलिात 
अिेक अिेक लोकाचं्या ओळिी झाल्या. मंगेश तेंडुलकर, अच्यतु पालव, अिंत भाव,े उत्तम काबंळे यांसारख्या 
लोकांसमोर बोलण्याची, त्यांच्यासोबत काही र्ोडा वेळ घालवण्याची संधी ममळाली, अगदी अद्भतु वाटत राहहले. 

 

त्यासोबतच आणिी एक गोष्ट लक्षात आली ती निररक्षणातूि. इतक्या सगळ्या लोकांिा प्रर्मच भेटले. त्यामळेु प्रत्येकच 
माणूस एक िवं कोड ंबििू समोर येत गेला. मािवी स्वभावाच्या ववववध छटाचं्या दशथिाची संधी अशा सोहळ्यांमधिूच 
सवाथचधक ममळत असावी. काही अशी माणसे जी िूप जाणतात नि बोलत काहीच िाहीत आखण अशीही माणसे जी 
जाणत मळुीच िाहीत तरीही बोलण्याच ेर्ांबवत िाहीत. 

 

आपली माणसे, आपल ेकाम, आपल्या आवडी नि स्वप्ि ेयांची सरेुि सागंड म्हणजे हे संमेलि माझ्यासाठी ठरले. 

 

हा अंक बिवतािा ही गोष्ट सतत ध्यािात राहहली.. त्याच ेहे ई-स्वरूप रमसकांिा आवडले अशी आशा आहे. 



मुलीच्या लग्िाची घाई झाली का? 
 

लीिा कुलकणी 
मुलगी उफाड्याची द्ददसते म्िणून लग्न उरकायला िव.ं आजी-आजोबा र्कल ेम्िणून नातीचं लग्न उरकायला िव.ं मुलीच्या लग्नाच्या 

घाईची िी कािी कारणं झाली का? स्वत:ची ओळख करून घेण्याचं स्वातंत्र्य न दतेा कोंदट नात्यांच्या, अवाढव्य 

जबाबदारय्ांच्या खोल खोल खाईत आपल्या मुलींना ढकलण्याची आई-बाबांना एवढी घाई का िोते? 

 

मनवाचं लग्न ठरल ंआहण हतच्या वहडलांना, आजोबांना िायस ंवाटल.ं खरंतर मनवा आताशी कुठं बावीस पूणथ झाली िोती. 

पण उंच, उफाड्याच्या अन् कािीशा र्ोराड बांध्याच्या मनवाची आईवहडलांना काळजीच वाटायची. मनवा वीस वर्ाथची 

झाल्यापासूनच घरात हतच्या लग्नाचा हवर्य सरुू झाला. आजोबा नव्वदीला आल्यामुळे त्यांच्या डोळ्यादखेत नातीचं लग्न 

व्िाव ं अशी त्यांची इच्छा िोती. एक द्ददवस मिेंद्रचं स्र्ळ सांगून आल.ं त्यांच्याच म्िणजे सावकलार (सावजीकलार) 

समाजातला बत्तीस वर्थ वयाचा मिेंद्र हजल्िा पररर्दमेध्य ेइंहजहनअर िोता. सुहशहित लोक बघनू बत्तीस वर्ाांच्या मिेंद्रशी 

बावीस वर्ाथच्या मनवाचं लग्न ठरलसंदु्धा! मनवाची स्वत:ची लग्नासाठी मानहसक तयारी नव्ितीच. पण परंपरेनुसार हतच्या 

मतांची फारशी दखल न घेता घरच्यांनी हतच्या लग्नाची तारीखिी ठरवून टाकली. साखरपडु्याची साडी घेताना, लग्नात 

मुलीच्या अंगावर घालण्यात येणारय्ा सोन्या-नाण्यावरून र्ोड्या कुरबरुी झाल्याच. पण लग्न पार पडल.ं 

हशिण पूणथ झालेल ं नसल्यामुळे आहण आयटीआयची कॉम््युटर िाडथवेअरची शेवटची परीिा तोंडावर आल्यामुळे लग्नानंतर 

पहिल्या द्ददवसापासूनच मनवा घरातल ं सगळं काम उरकून दपुारी अभ्यासाला बसायची. सासूबाईंना ते खटकायचं. 

अभ्यासाऐवजी मनवानं ग्रामगीता ककवा भगवद्ग्ीताच वाचावी, अस ंहतच्या (डी.एड. झालेल्या) सासूला वाटायचं. िवेमध्ये 

उकाडा म्िणून मनवानं कूलर लावला तर ‘तू काय श्रीमंत बापाची आिसे का?’ असा सास ूउद्धार करायची. मनवा आहण 

मिेंद्रचं नातं नवीन िोतं. घरातल्या गोष्टी मनवा समजून घेत िोती. एकदा घरातले लाईट गेल.े चटणी वाटण्यासाठी 

इनव्िटथरवर हमक्स्पसर लावायची मनवाला भीती वाटली. मिेंद्र मदतीला पुढ ेआला; पण त्याच्या आईला िी गोष्ट खटकली. 

एकदा अशीच डबलबडेवरची चादर मनवानं धुतली. पण ती भलीमोठी जाड चादर हतला एकटीला हपळता येईना म्िणून 

एका बाजूनं हतनं मिेंद्रला चादर धरायला सांहगतली. पुन्िा त्याच्या आईला िी गोष्ट खटकली. माझ्या मुलाला घरकामाला 

लावते म्िणून त्यांनी खूप कांगावा केला.  



मिेंद्रला सकाळी पावणेआठची बस असायची. त्याला नाश्ता, जेवणाचा डबा मनवानं केलाच पाहिजे, असा पहिल्या द्ददवसापासून 

सासूचा दडंकच िोता. मनवानंिी तो मानला. पण सकाळी उठून, बंब पेटत घालून, उठल्या उठल्या मिेंद्रला आंघोळीला 

गरम पाणीिी हतनंच काढून द्यावं, असािी सासबूाईंचा आग्रि असायचा. हतनं पाणी काढून द्ददलं की मिेंद्र म्िणायचा, ‘मला 

लिानपणापासून या गोष्टी िातानंच करायची सवय आि े तेव्िा माझं मी करीन.’ मनवाची हिधा मन:हस्र्ती व्िायची. 

एकंदरच घरातल ं वातावरण मनवाला हवहचत्र, तणावग्रस्त आहण कोंदट वाटायचं. हतच्यावर अनेक हनबांध िोते. हतनं 

एकटीनं बािरे जाण्यावर बंधन िोतं. हतनं सख्खख्खया द्ददराशी बोलललेंिी सासूला आहण नवरय्ाला चालत नव्ितं. मोकळ्या 

अन् सुदढृ वातावरणात राहिलेली मनवा या वातावरणाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत िोती. 

पहिल्या आठ द्ददवसांतली एक घटना. एके द्ददवशी रात्री मिेंद्र त्याचा मोबाईल बेडवर हवसरून खोलीबािरे गेला. नेमकी 

तेव्िाच मेसेज ट्यून वाजली म्िणून मनवानं इतक्स्पया रात्री कोणाचा मेसेज असले या उत्सुकतेपोटी मेसेज वाचला. तो मेसेज 

असा िोता ‘इर्ून पुढ ेमी तुझ्या आयुष्यात कधीिी इंटरद्दफअर करणार नािी. तेव्िाची गोष्ट वेगळी िोती. आत्ताची गोष्ट 

वेगळी आि.े 'But still I Love You. I Miss You.' मेसेजखाली नाव नव्ितं. नंबर िोता. मनवानं एका हवहशष्ट नंबरवरून 

आलेल ेइतर मेसेजिी चेक केले. ‘तुझं जेवण झाल ंका? तुला काय झालंय? तू रागावलास का? बोलत का नािीस?’ अशा 

पद्धतीचे इतर मेसेजेस िोते. मिेंद्र आल्यावर मनवानं याबिल स्पष्ट हवचारल ं तेव्िा मिेंद्र चपापला. ती मुलगी आपल्या 

ऑद्दफसमधली सिकारी आि ेआहण हतला अशी मजा करायची सवय आि,े अस ंत्यानं स्पष्टीकरण द्ददल.ं  

तसं असेल तर मिवाचाही त्याबद्दल आके्षप िव्हता. पण आपलं बबगं फुटेल या भीतीपोटी महेंद्र अस्वस्र् झाला. मात्र, लगेचच 
मिवाशी प्रेमात येऊि गप्पाच्या ओघात त्याि ंमिवाला नतच्या पवूाथयषु्याबद्दल ववचारलं. मिवािंही मोकळेपणािं 
नतच्या मतै्रीबद्दल महेंद्रला सांचगतलं. एका मुलािं मला प्रपोज केलं होतं; पण मी त्याला िाही म्हटलं असंही नति ं
सांचगतलं. झाल ं ! महेंद्रच्या मिात संशयाचं वपशाच्च मशरलं ! ककंवा आपल ंबबगं फुटू िये म्हणूि महेंद्रिं या गोष्टीचा 
इश्य ूकेला. त्यािंतर दोि हदवसांिी आलेल्या ‘फ्रें डमशप ड’ेला मिवाि ंनतच्या अिेक ममत्रमबैत्रणींिा मेसेजेस केले. त्यात 
त्या ममत्रालाही मेसेज केला. महेंद्रिं तो वाचला आखण त्याच ंडोकं कफरल.ं िरंतर त्या मेसेजमध्ये काहीही आक्षपेाहथ 
िव्हतं. मशवाय त्याच्या मबैत्रणीच े मेसेजेस मिवाि ंफारच शांतपणे स्वीकारल ेहोत;े पण िवर्याला ककतीही मबैत्रणी 
असल्या तरी चालतात; पण बायकोला ममत्र िसलाच पाहहजे अशी वक्र मािमसकता आपल्या समाजात आहे. त्यामळेु 
महेंद्र िाराज होताच. सोळा हदवसांितंर माहेरपणाला आखण परीके्षला म्हणूि माहेरी आलेल्या मिवाला अिेर या 
छोट्याशा प्रसंगामळेु कायमचं माहेरी राहाव ंलागलं ! नतचा कोणताही दोष िसतािा ! 

 



मनवा सोळा द्ददवसांनंतर मािरेी आली तेव्िा आपण कायमचं इर् ंरािणार आिोत याची त्या हबचारीला कल्पनािी नव्िती. हतची 

परीिा संपली. पण अहतश्रम आहण दगदगीमुळे ती आजारी पडली. मिेंद्र हतला भेटायला आला. मीच हतला दवाखान्यात 

घेऊन जातो, असं म्िणून िॉटेलमध्य ेघेऊन गेला. त्याच्या डोक्स्पयातलं बायकोच्या हमत्राहवर्यीचं भूत कािी जाईना, आमचं 

अस ंकािी नािी ककवा नव्ितंच अस ंमनवा कळवळून सांगत राहिली; पण मिेंद्रला ते पटेना. यानंतर तो हतला मािरेी 

ठेवूनच घरी गेला. नंतर फोन करून मुलीला परत सासरी नेणार नािी, अस ंमनवाच्या वहडलांना फोन करून सांहगतल.ं 

मनवाचे वडील, काका, मामा, आजोबा तातडीनं मध्यस्र्ी करायला गेल.े त्यावेळी घरात सगळे लोक असूनिी फक्त सास ू

पुढाकार घेऊन बोलली. ‘लेकीचे कपड ेघेऊन जा. सुनेची परीिा आि े म्िणून मािरेी गेली आि ेअसं आम्िी आजूबाजूला 

सांहगतलंय. तेव्िा झाकली मूठ सव्वा लाखाची अस ूद्या. आम्िाला मुलगी नांदवायची नािी,’ अस ंसासूनं सांहगतल्यावर 

मनवाच्या मािरेच्या लोकांना धक्का बसला. वृद्ध आजोबांना तर हवलिण मानहसक धक्का बसला. ते अिरश: कोलमडल.े 

मनवाच्या वहडलांनी तरीिी परत परत समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर मिेंद्रनं मनवाच्या ‘त्या’ हमत्राला हमटटगमध्ये 

रुजू करा, असं सांहगतल.ं त्यानुसार तो मुलगा आला. आपल ेआहण मनवाचे कािीिी संबंध नािीत आहण कधीच नव्िते अस ं

त्यानंिी जीव तोडून सांहगतलं. पण सगळं व्यर्थ ! ‘ 

त्या मुलाला मारून टाका नािीतर पोहलसांकड ेद्या’ या मिेंद्रच्या मागणीला मनवाच्या घरच्यांनी आिेप घेतला. आपली मुलगी 

आहण तो मुलगा हनदोर् आिते ििेी त्यांना मािीत िोतं. मनवाच्या घरचे लोक या मागणीमुळे र्क्क झाले िोते. तरीिी 

ितबल न िोता मनवाच्या मागे ठामपणे उभ ेराहिल ेि ेहवशेर्! 

सध्या मनवा मािरेीच आि.े मिेंद्रला अनेकदा फोन करूनिी तो फोन उचलत नािी. नणंदांना फोन केल्यावर त्या सुहशहित 

नणंदांनी त्याला कािीिी समजवण्याऐवजी ‘त्याची इच्छा नसताना तू कशी हतर्े रािणार?’ असा उलट प्रश्न हवचारला. मन 

उहिग्न करणारी िी केस आि.े मुलगी उफाड्याची आि े म्िणून मुलीला हतची इच्छा नसताना उजवण्याची घाई करणं, 

त्यासाठी मुलाच्या आहण मुलीच्या वयातलं आिपेािथ अंतराकड ेडोळेझाक करणं, आजी-आजोबांच्या वाढत्या वयाचा आधार 

घेत मुलींना ‘इमोशनल ब्लॅकमले करून त्यांना लग्नासाठी तयार करणं, लग्न िोण्याच्या आधीपासूनच सासरच्या लोकांच्या 

कुरबरुींकड ेदलुथि करणं, लग्नाच्या पहिल्या द्ददवसापासून पोरसवदा सुनेला घरातल्या कामासाठी वेठीस धरणं, हतचा माणूस 

म्िणून जरािी हवचार न करण,ं हतच्या आहण नवरय्ाच्या नात्यामध्ये हतच्या सासून ंनको इतकी लुडबुड करण,ं नवरय्ाचं 

बायकोवर संशय घेणं, स्वत:वरच्या संशयाची सईु अन्याय्यपण ेबायकोकड ेद्दफरवण,ं अशा एक ना अनेक गोष्टी मनवावर एक 

माणूस म्िणून अन्याय झाला ि ेहसद्ध करत िोत्या. 

 



िरंतर मिवा उफाड्याची होती तर पालकांिी नतला गलथगाईड, एिसीसी ककंवा कोणत्याही क्रीडा प्रकारात कररअर करण्याची 
संधी द्यायला हवी होती. पण उलट आपण वयापेक्षा र्ोराड हदसतो, असा आईवडडलांमळेु मिवात न्यिूगंड निमाथण 
झाला आखण त्यामळेुच इच्छा िसतािाही ती लग्िाला तयार झाली. 

एक पालक म्हणूि स्वत:च्या मलुामलुींच्या लग्िाची काळजी समजण्यासारिी असत.े पण माणूस म्हणूि स्वत:चीही 
ओळि ि झालेल्या, ममळणार्या स्वातंत्र्याची स्वत:ला समर्थ बिवण्यासाठी उपयोग करू ि शकणार्या मलुी अशा 
फसल्या की द:ुि वाटतं. मशक्षण संपायच्या आत मलुींच्या लग्िाची इतकी घाई पालक का करतात? मलुीला स्वत:च्या 
पायावर उभं करण्यासाठी सक्षम करणं, नतला नतच्या आयषु्याबद्दल ववचार करायला भाग पाडणं, स्वत:च्या आयषु्याची 
जबाबदारी स्वत: घ्यायला मशकवणं, कोणत्याही प्रसंगात धीर ि सोडता स्वत्वासाठी लढायला मशकवणं या गोष्टी 
पालक म्हणूि करणं फार आवश्यक आहे. मिवाच्या वडडलांिी नतच्या लग्िाकरता आठ त ेिऊ लाि रुपये िचथ केले त े
पसेै जर मिवाच्या उच्च मशक्षणाकरता वापरले असत े तर..? प्रत्येक मलुीच्या पालकांिी मलुीच्या लग्िाची घाई 
करतािा या घाईच ेहोणारे पररणाम आधी ववचारात घ्यायला हव ेआखण पढेु मलुीला जिडूि टाकणार्या या घाईपेक्षा 
नतच्या वाढीला उपयकु्त असं काय काय आपण करू शकतो याचा ववचार करूि तशी कृती करायला हवी. तर मुंगीच्या 
गतीि ंका होईिा पण मलुीच्या लग्िाबाबतची सामाजजक मािमसकता बदलेल! 

 



सुरुवात 
अरुण देशपांड े

कळत्या्वयापासून्माणूस प्रत्येक िणाला्एका्नव्या्गोष्टीची्सुरुवात्करीत असतो. िाती घतेलेल्या्कायाथचा्आरंभ्करीत 

असतो. कोणत्यािी्उपक्रमाचा शुभारंभ, नव्या गोष्टीला सुरुवात्करणे, िे् सगळे्वाटते् हततके्साध-ेसरळ्सोपे नसते. पूवथ-

तयारी हशवाय कायाथस सुरुवात करण,े योग्य् नािी् त्या् साठी “अभ्यासोनॆ प्रकट व्िाव”े् अस ेसमर्थ वचन लिात ठेवावे 

लागेल. उत्तम सुरुवात्म्िणजे्कायाथ-प्रती्यश्िे् िमखास्समजावे. “well begin is half done “ ि ेसुभाहर्त "सुरुवात -

आरंभ, प्रारंभ” यावर्प्रकाश्टाकणारे्आि.े्कायाथप्रती हनष्ठा, ध्येय्प्राप्तीसाठीची तळमळ, पररश्रम करण्याचे तयारी, मनात्

असलेली हजि, कायथिमतेवर्असलेला प्रबळ् हवश्वास या गुणांच्या  बळावर् िाती घेतलेया कायाथची सुरुवात् उत्तम् तर्

िोतेच्िोते, हमळणाऱ्या्यशामुळे कीती्पण्प्राप्त्िोते.  यश-प्राप्त करून्लौद्दकक हमळवलले्या व्यक्तींचे अनुभव्आपल्या्

साठी् प्रेरणा् दायी असतात, या अनुभवाच्या पाठी् असते ती मेिनत,् जी "सुरुवात” करताना् घेतलेली् असते. 

 

या गोष्टी्अनुकरणातून्येत नािीत, त्यासाठी प्रत्यि "कायथ“ करावे लागते, प्ररेणा्घेणे्वेगळे,्आहण्अंधानुकरण करणे िे् वेगवेगळे 

असते. तीव्र इच्छाशक्ती, कठोर् पररश्रम् करण्याची तयारी, प्रबल्आत्महवश्वास या गुणांच्या् हशदोरीवर अनेक्व्यक्तींनी  

खडतर्मागाथवर सुरुवात करून, यश्प्राप्ती् केल्याची्उदािरणे् आपल्या्भोवती आितेच. मनात कुतुहूल असण,े् हजज्ञासा 

असणे,्उत्सुकता्असण,े्नाहवन्याची्ओढ असण ेि ेसगळे्असले्तर “नव्याने सुरुवात्करू या” अशी्भावना्तयार्िोण्यास्

मदत्िोते. "जे्िोईल्ते िोईल.. मी्िा्उपक्रम्सुरु करणारच”्ककवा “िाती घेतलेल ेकायथ् सुरुवात्केली्म्िटल्या वर पूणथ 

िोई्पयांत्र्ांबणे नाि!े” अशा्प्रखर्मानहसकता्असलले्या्व्यक्ती सुरुवात केल्यावर्माघार्न घेता कायथ पूणथ् करतात. 



"सुरुवात"् िा्शब्द्मुळी् पूतथता् िोण्याशी् हनगडीत्आि.े्आरंभ् म्िटला्की्शेवट्आिचे.् पूणथ् करणे् ि े "सुरुवात“ करण्याच्या्

कृतीवरून्सुहचत्िोणारे्आि.े्आहण्कृती,्कायथ् करण्यासाठी,्सुरुवात्करावी्लागते.्आरंभ्व्िावा लागतो.्त्या्कायाथला्

प्रारंभ्करावा्लागतो. 

 

पुष्कळदा "सुरुवात”्करणाऱ्या् पे्ररकाची्गरज्समुदायाला्असते. "तुम्िी्सुरुवात्तर्करा,्मी्आिे् ना्सोबत”  िे् आश्वासन्

असणे् म्िणजे्सुद्धा्उत्तम्अशी्सुरुवात्असते.्आहण्या्साठी "संकल्प"्करावे्लागतात.्उक्ती प्रमाणे् कृती्करावी्लागत्

असते.्तरच्एखादी्सरुुवात्करता्येऊ्शकते.  तेव्न्िा्कायथ् संकल्प्करावा,् हनष्ठनेे् कृती्करावी.् हवश्वास्पूवथक् ते्कायथ्

करण्याची् हजि्बाळगणारा,् कायाथची मोठ्या्धडाकेबाज्सुरुवात्करतो, तेव्िा्सवाांनाच्खात्री्असते् सुरुवातच्इतकी्

चांगली्शेवट्पािायलाच्नको, शंभर्टके्क्यश! 

हमत्रांनो,्नव -वर्ाथचे्स्वागत्करू्या्आहण्आपल्या्संकल्प-पूती्साठी्कायाथस "सुरुवात"्करू्या. 

 

नव-वर्थ्हनहमत्ताने्तुम्िा्सवाांना्खूप्खपू्शभुचे्छा. 

 



वासंती मशल्प 
कववता मोकाशी 

डोंगर चढता चढता त्याने बोट उंचावर नेले आहण सांगू लागला. िचे ते हवधवेचे मंद्ददर आि े. खरंतर फार पुराण काळापासून येर् े

शंकराचे मंद्ददर आि ेअस ंसांगतात. पण एक आख्खयाहयका सांहगतली जाते ती एका हवधवा स्त्रीची. हतला या दवेळात 

आलले्या अचानक मरणामुळे हवधवेचे मंद्ददर अस ेया मंद्ददराला म्िणतात. तसं सधं्याकाळी तर िा डोंगर भकास वाटतो 

मंद्ददरातली शांतता हभती घालते. केवळ नवी लग्न झालेली जोडपी इर् ेया मंद्ददरात ररवाजाप्रमाणे पूजा करण्यासाठी येतात. 

एरवी एकांत शोधणारी प्रेमी युगुल दखेील इर्े यायची नािीत. पण तुम्िी....“ त्याचं वाक्स्पय अधथवट तसेच तोडून वासतंी 

खाकरली आहण त्याला हवचारू लागली "त्या हवधवेच्या आख्खयायीकेबिल कािी सांगा “ "िो सांगतो" त्याने कपाळावर 

सावलीसारखा िात धरला आहण सांगू लागला. 

"इर् ेफार वर्ाथपूवी म्िणजे साधारण चारश ेपाचश ेवर्ाथपूवी एक मोठ एकत्र कुटंुब राित िोतं. दभुत्याला गाय. चुलीला सरपण. 

वाड्याला कडपेाट तुळई. दवेापुढे पूजा अचाथ. सारं कािी व्यवहस्र्त िोतं. त्याच घरात एक बालहवधवा िोती. एरव्िी तशी 

मान खाली घालून शांतपण ेजे वाट्याला येईल ते सिन करत असे. पण जशी जशी ती मोठी िोऊ लागली तशी हतची मती 

खुंटली. हतला वेड लागल ंिोतं असं हतच्या घरचे म्िणत. मध्यरात्री उठून सगळ अंगण लोटतस.े हविररतले पाणी उपसून 

घराच्या कौलावर फेकत असे. कुठेिी पक्षयांची बेडकांची श्वानाची नर मादी जोडी द्ददसली की त्यांच्यावर दगड मारून 

ककचाळत िसत बस.े घरातल्या प्रत्येक बाईला उठवून म्िणत अस.े मला भूक लागली आि े जेवायला वाढ. आहण तशीच 

मोठमोठ्याने िसत रडत हनजून जात अस.े पिाटे सासचू्या जावेच्या खोल्या लोटताना हपचलेल्या बांगड्या गोळा करे आहण 

प्रत्येक काच घुसवून घेई हतच्या िातात पायात. तरीिी रडू वगैरे येत नव्ितं हतला. आहण दपुारी भर उन्िात या मंद्ददरात 

येऊन बस.े या पडक्स्पया शंकराच्या मंद्ददरात कोणाचीच ये जां नव्िती तेव्िािी. हतच्या सासचू्या पोटी मेलेल ेएक अभथक 

जन्माला आल े तेव्िा त्याला घेवून धावत पळत इर् ेती आली आहण इर्ेच प्राण सोडला. त्यानंतर त्या घराला वांझपणा 

आला. त्या घराला वारस संतती हमळाली नािी. हवधवेचा कोणतातरी अदषृ्य शाप, अतृप्त इच्छा छळते अस कािीतरी 

सांकेहतक स्वप्न त्या घरातल्या एका ज्येष्ठ माणसाला पडल.े त्यानंतर त्याने आहण त्याच्या कुटंुबीयांनी इर् ेयेऊन पूजा हवनंती 

केली. पुढ ेवर्थभरातच त्या घराला मुल बाळ लाभल.े नंतर िी प्रर्ाच पडून गेली की नवीन लग्न झालेल्या जोड्याने गावात 

नवीन रािायला आलले्या जोड्यानॆ इर्े यायचे आहण हवधवेची पूजा करायची...“ 

 



हवधवेची किाणी ऐकून करुण िास्य वासंतीच्या चेिऱ्यावर उमटल ेिोते. अगदी मंद्ददरातल्या हशल्पाकृतीसारखे. अचानक वीस वर् े

मागे जाऊन ती र्ांबली आहण ते मंद्ददर. ती वास्तू सारं पररचयाचं. हतच्या जीवाभावाच अगदी सख्खय असणारं.  

मंद्ददरातल्या प्रत्येक हछन्नहभन्न अवस्र्ेत असणाऱ्या प्रत्येक मूतीवर हतने हतची हनमुळती बोट स्नेिाने द्दफरवली.  

मूतीचा र्डंगार स्पशथ मायेच्या उबेपेिा हतला उबदार वाटला. आहण िळू िळू वाळूची घडी हवस्कटत जावी. 

पाण्यातल प्रहतबबब मनाचा अचूक ठाव घेणार हनघावं तस ंहतला आठव ूलागल.े... 

 

शाळेचे दप्तर भरणारी वासंती आहण तो द्ददवस.. त्या बाईने मोठ्या प्रेमाने टेबलावर डबा आणुन ठेवला आहण वासंतीच्या 

डोक्स्पयावर िात कुरवाळत म्िणाली "बेटा सगळा डबा खा ि.ं आईने प्रमेाने केला आि“े त्या बाईचा स्पशथ हतला नेिमी 

घृणास्पद वाटे ...त्यात कधीच वात्सल्य जाणवले नािी. हतचा िात झटकन हतने झटकला आहण म्िणाली  

"तू माझी आई नािीस. सावत्र आई कधीच आई नसते…“ त्यानंतर हतच्या सावत्र आईच्या डोळ्यातले पाणी दखेील हतला 

द्ददसल ेनािी हतने माघारी वळून पाहिल ेनािी. दप्तर टेबलावर आपटत उचलून ती हनघून गेली बाराचे ऊन आहण डोक्स्पयात 

राग चालताना रस्तादखेील आग ओकतो आि े असे वाटू लागल.े एका हवखारी नागाच्या हवर्ाची आग  

हतच्याच सावलीच्या हजव्िा चाटत िोत्या. डोळ्यात पाणी? काय सांगायचे िोते? कुणाला सांगायचे िोते? ऐकणार कोण 

िोते? कळणार तरी कुणाला? िातातल्या तळव्यात अशू्र घेवून चालललेी वासंती. अचानकपणे कािीतरी लिात 

आल ेशाळेच्या गृिपाठाची विी हवसरली िोती. पुन्िा पावल ेघराकड ेवळू लागली पायात फक्त हतचीच सावली ती तुडवत 

हनघाली. त्या सावलीला लांबी रंुदी उंची कािीच नािी. फक्त भूक िोती उन्िाची 

 

वासंती घरासमोर आली. खूप मोठी चूक झाल्यासारख े वाटल े हतला. घरातली सारीच दारे सताड उघडी िोती . दारांना 

हखडक्स्पयांना कसलेच भान नव्िते. बभतीवरच्या साऱ्याच फोटोनी डोळे हमटल ेिोते. भांडी धुणी आपल्याच जागी हनपहचत 

पडून झोपली िोती. घरातला टीवी मात्र तसाच सुरु राहिला िोता. त्यावर रासक्रीडते मग्न झालेल्या मोर लांडोरीला 

दिेभान उरल ेनव्िते. मरणांहतक वेदनेने व्याकुळ झाल्यासारख ेवासंतीला वाटल.े हतच्या आईच्या फोटोवरचा चंदनाचा िार 

िलत असल्याचे फक्त हतला जाणवले. दाराला जोरात लार् मारून वासंती घरातून हनघाली  

 

 



रस्त्याला फुटेल त्या वाटेने हनघाली. काटेकुटे, उन्िाने तापलेल े रस्ते कशाकशाचे भान हतला राहिल े नव्िते अखेर ती एका 

दगडांच्या प्रेतात येऊन बसली हशवहशवणारे रक्ताळलले ेडोळे.. हतचा राग कशानेच शांत िोणारा नव्िता. इतक्स्पयात हतचे 

लि मंद्ददरातल्या अधथनग्न अवस्र्ेत असणाऱ्या मुत्याांकडे गेल.े खरंतर या आधीच त्या भंगलले्या िोत्या पण प्रत्येक दगडाचे 

तुकडे झाले पाहिजेत अशा आवेशाने ती प्रत्येक मूतीवर दगड ठेचत िोती. आहण अखेर हतच्या िातातल्या दगडाचा टवका 

उडाला. हतच्या िातात घुसला. हवजेसारखी धाय मोकलून तेव्िा रडत राहिली. रडता रडता हतर्ेच हनजून गेली  

आहण जाग आली तेव्िा एका अनोळखी हवश्वात ती िोती. प्रत्येकजण हतची काळजी घेत िोते पण त्यापैकी कुणीच हतचे आई 

वडील नव्िते. त्यापैकी आईच्या वयाची द्ददसणारी बाई हतच्या शेजारणीला सांगत िोती "खरंच जागृत आि ेग ते हवधवेचे 

मंद्ददर हतर्े जाण्याचा अवकाश िी गोड मुलगी भटेली हतर्.े दवेाचा प्रसादच म्िणायचा. तशी ररतसर पोहलस चौकशी केली 

आम्िी पण हतर्े कुणीच या मुलीचे आई वडील नसल्याचे कळून आले. अनार् असले हबचारी“ 

 

वासंतीला ते बोलण े ऐकून हतच्या आई वहडलानी हतचा शोध घेतला की नािी घेतला याचे कािीच सोयरसुतक नव्िते  

एका तुरंुगातून मुक्तता झाल्यासारख ेवाटत िोते  



सुरवात एका सामान्य माणूस गीतलेखक बनण्याची  
राजेश मोराणकर 

मला वाटतं दोन वर्ाांपूवी मी एकदा खूप कंटाळलो िोतो. मला  कािीतरी असा छंद पाहिजे िोता ज्यात मी स्वत:ला िरवून जावे 

आहण कामाच्या स्रेस चा हवसर पडावा, वाचन द्दकती करावे? गेली अनेक वरे् वाचतोच आि!े पपेर मधील सुमार दजाथची 

शब्दकोडी पण मजा दते नव्िती. भ्रष्टाचार, अत्याचार च्या बातम्या वाचून हवटलो िोतो. मन कािीतरी सकारात्मक 

/द्दक्रयेटीव्ि /सजनथशील असा आउटलेट शोधत िोते. 

  

आहण अचानक माझी नजर जगदीश खेबुडकर हलहित असलले्या (सकाळ) कॉलम कड े गेली आहण मन प्रसन्नतेने भरून 

गेल.ेत्यात खेबुडकर त्यांनी गाणी कशी हलहिली ,हवचार कसा केला ,त्याआधी इतरांनी हलहिलले्या गाण्यांच्या 'मीटर' चा 

अभ्यास कसा केला वगैरे हलहित िोते, मी दर आठवड्याला येणाऱ्या त्या सदराची आतुरतेने वाट पाहू लागलो . 

  

नंतर त्यापुढे जाऊन आपण त्या गाण्याला एक "नवा अंतरा " हलहू शकतो का?  िा हवचार मनात आला. भाऊ सािबे पाटणकर 

म्िणतात तसे, 

 

सांगेल कािी भव्य ऐसी , 

शायरी माझी नव्ि,े 

तो कवींचा प्रांत ती, 

पायरी माझी नव्ि.े 

 

माझ्या अल्प समजाप्रमाणे, 

कवी : कवी िा सवथ शे्रष्ठ असतो, तो कुणाचा मोताझ /बांधील नसतो, कवी अदभूत क्स्पल्पानाशी खेळत असतो ,शब्दांशी खेळत 

असतो.प्रभावीपण ेनवरस हनर्नमती करू शकतो. 

 



गीतकार: जरी द्ददलेल्या वेळ, चाल,मीटर ,स्टोरीलाईन यांच्या बंधनात काम करीत असला तरी गीतकार िा गे्रट असतो.त्याला 

छंद मात्रा यांचे  ज्ञान असत,ेसंगीताचे ज्ञान असत,ेहवशेर् म्िणजे भारतीय संस्कृती, तत्वज्ञान यांचा व्यासंग असतो.स्टोरी 

तील पात्रे आलले्या पररहस्र्तीत कशा मानहसकतेत असतील ते अंतर दषृ्टीने पािण्याचे कसब त्यांच्यात असत.े 

तर आपण  गाण्याला एक "नवा अंतरा " हलहू शकतो का , िा हवचार मनात आला. आधीच ठरवून टाकल ेकी गाण्याच्या "र्ीम“ 

चा हवचार करायचा, यमक वगैरे िा नंतर चा प्रश्न आि.े 

मी त्यांच्या  या गाण्याचा हवचार करू लागलो , 

सत्य हशवा हून सुंदर ि े 

मूळ:     

                   इर् ेमोल ना दामाचे , 

                    मोती िोतील घामाचे, 

                    सरस्वतीच्या प्रेमाचे, 

                    प्रहतक रम्य शुभंकर ि े 

                    सत्य हशवा हून सुंदर ि े  

र्ीम : हसनेमात शाळा बांधतांना घेतलेल ेि ेएक 'टाईम सॉंग' आि.े  लिात घेतले संस्कृत शब्दांचे  प्राबल्य आि.े 

हवचार : ओघाने हवचार आला कमथवीर पाटील यांचा ,स्वत: जास्त हशकले नव्िते तरी मुलांना हशकवण्याचा ध्यास घेऊन चालत, 

हमळेल त्या वािनाने ते दणेगी गोळा करण्यासाठी खूप द्दफरल.े मग ठरल ेयाच हवचारावर नवा अंतरा हलिायचा ,यात माझ े

योगदान असाव ेम्िणून कमथवीर च्या ऐवजी "कमथयोगी " या शब्दाची योजना केली . स्फूती वगैरे कािी नािी, ठणठ्णीत 

जुळवा जुळवी करून िा अंतरा हलहिला, 

  

  

 



कुणी कमथयोगी धजतो , 

ज्ञान तपास्तव तो हझजतो  

जरी अहशहित,हनधथन हनज तो  

ज्ञान-सिाय्य हनरंतर ि े 

सत्य हशवा हून सुंदर ि े

  

आता ि ेहलहिण ेफ्लूक नािी ि ेहसध्द करण्यासाठी खेबुडकरांच्या पुढच्या गाण्याकड ेवळलो , 

 

“दवेापुढे मानुस पाला-पाचोळा रं” 

र्ीम : दवेापुढे माणूस यबत्कहचत असतो. 

हवचार: दवे वगैरे म्िटल ेअसल ेतरी त्यापेिा 'हनसगथ' जास्त सयंुहक्तक वाटल.ेहनसगाथच्या प्रकोपापुढ ेमाणसाचे कािी चालत नािी 
,वादळे ,भूकंप, सुनामी ....जपान.जपान्यांची कष्टाची वृत्ती, मिा युद्धातून सावरून ,अर्क मेिनेेतीतून सपंन्नता ..सुनामी... 
लिात घेतले की गाण्यात  ग्रामीण शब्द आिते.मग हलहिल,े 

  

कष्ट इमानाने त्याने गरुड झेप घेतली  

हशरीमंती रािनीची  'गारूड' ठेप घेतली  

एका सुनामीने झाला देश पांगळा रं 

दवेापुढे मानुस पाला-पाचोळा रं 

 

( कफनिक्स एवजी गरुडझपे, ररच लाईफ स्टाईल साठी इतरांच्या मिावर 'गारूड' पडणारी ठेप असे काहीतरी मलहहले) 

या मलहहण्यामळेु मिाला चालिा आखण िपू उभारी ममळाली ) 
  

सरुवात तर झाली,आता छंदच लागला ,पढुच ेगाणे ! 

 

 



“राजा ललकारी अशी द,े िाक  द्ददली साद मला दे” 

र्ीम : शेतकयाांचे जीवन /कामाचे सिचयथ   

हवचार: ते हलहिणेच काय ज्यात सामाहजक जाणीव नसले ,शेतकयाांचे दलालांकडून िोणारे शोर्ण आहण अमानुर् स्वस्त भावाने 

त्यांच्या शेतमालाची खरेदी करण्याची मानहसकता याचा हनर्ेध करण्यासाठी हलहिल,े 

        

 आठवते गेल्या वर्ी द्ददन-रात कष्ट झालं , 

कमावल ेजे शेतात, बाजारात नष्ट झालं, 

काय  उलटा कायदा ,कदी द्ददसंल फायदा , 

भाव कांद्याला हमळू द,े 

िाक द्ददली साद मला द,े राजा ललकारी.. 

  

असेच खेबुडकरांचे  खूप गाजलेल ंगाणे , 

“दाम  करी काम येड्या ,दाम  करी काम” 

र्ीम : पैशाचे जीवनात स्र्ान ! 

हवचार:या हवर्यावर अनंत शेड्स आिते, मी पाहिलये , नाईलाजाने नोकरीसाठी वेगवेगळ्या गावात रािणारी जोडपी,घरदार 

जमीन जुमला झालापण  त्यांचा राहून गेललेा सिवास ! 

 

ह्या कवडी दमडीपाई  नवरा बायको ऱ्िातात दरू, 

घडी भरचा नािी सिवास, 

पैशाला आला पूर, 

जगन गेल ऱ्िाऊन िोता , 

ह्या पैशाचा गुलाम िो , 

दाम  करी काम यडे्या ,दाम  करी काम 

 

 



िंतरच ेजगदीश िेबडुकरांच ेगीत माझ(ेआखण सवाांचचे) अनतशय आवडत े... 

“धुंदी फुलांिा धुंदी कळ्यांिा” 

यावेळी फार दरू गेलो िाही ,लग्िा आधी घरची पररजस्र्ती फारशी चांगली िव्हती , िंतर िूपच बरे हदवस आल ेम्हणूि नतला 
अपथण  करूि मलहहले, 

तुझ्या संगती जीविी अर्थ आला, 
मि रंगती लोचिी स्वप्िमाला , 
जजणे आज माझ ेतुझा िजराणा , 
शब्दरूप आल ेमकु्या भाविांिा. 

  

िेबडुकरांपासिू  सरुवात करूि मी माझी मकु्त मशुाकफरी हहदंीतही चाल ूठेवली. उद्देश स्वत:ला आिंद ममळण्यासाठी िवा 
अंतरा मलहहणे आखण स्वत:कडचे ठेवणे   

“मेरी दनुिया है तुझ में कही” 

मळू           पलकोंप ेतेरे रूप का सपिा सजा हदया 
                   पहली िजर में ही तुझ ेअपिा बिा हदया 
                   है यही  आरजू ,हर घडी बठैी रहो मेरे सामि े

  

अब  तो जहा भी म ैचलू,मझु ेत ूही त ूममले 

तुझ से शरुू हो हदि मेरा ,तुझ से ही तो ढले 

क्या यही,ख्वाब है, कह रही कुछ मझु,े जुल्फे  सवारे हुवे 

मेरी दनुिया है तुझ में कही, तेरे बबि म ैक्या कुछ भी िही ं
 



एक जुने सुंदर गाण े 

“किी ये वो तो निी”   

गीत :कैफी आझमी ,हचत्र :िकीकत ,लता . 

  

मूळ:      शक्स्पल द्दफरती ि ैहनगािो में वोिी ्यारीसी, 

            मेरी नस नस में मचलने  लगी  बचगारी सी  

            छू गई हजस्म मेरा ,द्दकसके दामन की िवा , 

            किी ये वो तो निी 

  

माझी भर  इतने बरसोमे खयालोंमे न कोई दजूा , 

                    इतने बरसोमे मेरे द्ददल ने तुम्िी को पूजा , 

                    काम आयी ि ैयिा,मेरी जन्मोकी दआु , 

                    किी ये वो तो निी 

  

पुण्याच्या जमथन बेकरी स्फोट प्रकरण अजूनिी सुटल ेनािी, वर्थ स्मृतीच्या फोटोखाली पेपरने कवी 'गे्रस' यांच्या ओळी उधृथत केल्या 

िोत्या , 

'भय इर्ल ेसंपत नािी ' 

मी विीत  श्रद्धांजलीपर ओळी हलहिल्या , 

ि ेवर्थ पुरे स्फोटाचे, 

तेजात उजळती चेिरेे, 

चाकर सारे पोटाचे, 

नव वर्थ नव ेते मोिरे, 

भय इर्ल ेसंपत नािी..... 

(अर्थ प्रत्येक जण लावेल तसा.) 



कधी कधी आपली पायरी हवसरून मी मराठीतल्या हचरंतन काव्य-हशल्पाला िात लावतो (या बाबत कधीकधी मी व.पु.काळेंच्या 

एका कर्ेत आललेा 'equality complex ' ि े तत्व  वापरतो.. ) 

हिरवाईची अर्ांग हि वळणे , 

अन वळणाची वाट, 

कुठे नेई भारावल्या शरीरा 

श्रुती  ऐकती 'र्ाट', 

िणोिणी नव चलतहचत्र ि े 

अन र्रारे दिे सारा ... . 

श्रावणात घनहनळा बरसला 

  

ककवा आरती प्रभूंच ेअहितीय गीत, हृदय नार्ाचे अदभूत संगीत लाभल.े 

  

ती येते आहणक जाते 

येताना कहध कळ्या आहणते 

अन्  जाताना फुल ेमागते 

                  येताना कहध अशी लाजते 

                  तर जाताना ती लाजहवते: 

                  कळते कािी उगीच तेिी 

                  नकळत पािी कािीबािी, 

                  अर्ाथवाचुन असते 'नािी', 'िो', िी म्िणते. 

  

 



addition साठी र्ीम  : आरती प्रभूंची 'ती' म्िणजे प्रहतभा त्यांना आपल्यातून दरू घेऊन गेली ! 

येतांना कधी अशी वागते, 

चल सगंती , कशी मागते, 

आता नािी द्दफरून येत , 

घेऊन जाण्या दरुून येत, 

चल  पुढ ेतू ,येते मागुनी मी िी म्िणते...  

 

गुरु ठाकूर माझा आदशथ आि े(त्यांनीिी सरुवातीला जुन्या गाण्यात खुप  नवीन अंतरे जोडल ेिोते अस ेवाचल े) 

  

यमक बिल बोलायचे तर जेव्िा गीतकार उच्च दजाथला पोचतात तेव्िा यमकाची सदु्धा द्दफकीर बाळगत नािीत, उदािरण  म्िणून  

आनंद बिी यांचे ि ेगाणे  , 

  

वो अचानक आ गई, यूूँ नज़र के सामने 

जैस ेहनकल आया घटा स ेचाूँद 

चेिरे पे ज़़ुल्फें , हबखरी हुई र्ीं 

द्ददन में रात िो गई 

एक अजनबी िसीना स.े.. 

  

ररयाजाचे मित्व गायकाना असते हततकेच सवाांनाच असते, पूवीचे कवी संस्कृत भार्ांतराचे काम िाती घेत जेणेकरून नवीन 

शब्द, कल्पना िाताळल्या जातील व्यासंग वाढेल , मग नवीन गीतलेखकाने  काय करावे , 

मी भावाला जो सगंीत जाणतो एक इ-मेल हलहिला िोता, 

      



  संजू, 

परवा रफीचे गाणं ऐकल ं, 

       मी इक राजा हु ं, 

       तू इक रानी  ि ै

      द्दक य ेइक सुदंर 

      प्रमे किानी ि ै

  

खूप सोपं ,बाळबोध आहण तरीिी सुंदर गाणं . 

मला वाटतं छंद म्हणूि self declared गीतलिेक बिण्यासाठी हे गाणं आदशथ आहे. जर िवीि अंतरे मलहायच ेअसतील तर 
'र्ीम' समजूि घेणे िूप आवश्यक आहे. 'र्ीम' : हहरो हहरोइि ला त्याच ेप्रेम प्रपोज /पेश करतोय पण ती िासमझ आहे 
व नतच्या लक्षात येत िाही. 

  

ओररजिल ... आिंद बक्षी साहेबांिी सहज मलहहला आहे ,संगीत लक्ष्मीकातं प्यारेलाल . 

मन मेरा इक महल हो जैसे 

त ूइसमें रहती है ऐसे 

जैसे सीप में मोती है 

सागर में पानी है 

मैं इक राजा हूूँ... 
  

मला वाटत या गाण्या च ेअसंख्य अंतरे मलहहले जाव ूशकतात 

’कहािी है ’साठी यमक शोधिू मग आधीच्या ओळी manupulate करूि ठोकूि मीटर मध्ये बसवायचा प्रयत्ि आपण करू 
शकतो 

 

 

 



नमनुा १ : 'जवानी' िा शब्द जुळतोय , हिरोइन अल्लड आि ेअस ेमानले तर , 

  

कैसी अल््ड ना जाने 

आयी जवानी ि ै

मग आधीच्या ओळींसाठी कािी नैसर्नगक known pairs चा उल्लखे करू शकतो ,जस,े 

  

धरती पर आकाश का साया 

xxxxxxxxxxxxx  माया /पाया /गाया  वगैरे 

  

धरती पर आकाश का साया 

नद्ददयोन ेसागर रचयैा 

कैसी अल््ड ि ैना जान े

आयी य े जवानी ि ै

मैं इक राजा हूूँ... 

नमुना २: पौराहणक 

  

श्याम द्दक िोती िी राधा 

मन मरेा खोया िी आधा 

द्दफरस ेमरुली द्दक धून े

जग को सनुांनी ि ै

मैं इक राजा हूूँ... 

  

 



ककवा 

  

 

िमिुा ३: राजकीय (ववडबंि ) 

  

पोमलहटक्स में करत ेहै यतुी 
वरिा पड सकती  है  जुती, 
जैसे मैं हंु राम और 

त ूजेठमलानी है 

मैं इक राजा हूूँ... 
  

िमिुा ४: आय टी  वाल्यांिी काय कराव े, 

  

मौसम है एक wifi जैसा 
रूप तेरा है hifi  ऐसा 
भेज रहा हु file तुझ े

download  करािी है 

मैं इक राजा हूूँ... 
 

 

 



नमुना ५: टपोरी...ते राजघराण्यातले असतील तर टपोरी का बोलतील ? 

सुनती िी मैने क्स्पया बोला 

तू बोतल िी मैं हु कोला 

कैस ेबनती ि ैरे तू 

द्दकतनी शाणी ि ै 

मैं इक राजा हूूँ... 

  

नमुना ६: द्दफलोसोद्दफकल 

  

जन्मोसे ये गीत ि ैगाया 

बदल ेनाम बदली ये काया   

वक्त ने लाया सामने ये , 

क्स्पया मेिरेबानी ि ै

मै इक राजा हु ...... 
 

िमिुा ७: मेडडकल student  मबैत्रणीला काय म्हणेल ? 

  

होमोन्स का ये िेल  है सारा , 
केममकल लोच्या है न्यारा , 
झटक दे 'thermometer' त ू 

राउंड लगािी है . 

मैं इक राजा हूूँ… 

 



सध्याचे नवीन गीतकारांची  स्टाईल खूप मोिक वाटत,े 

 

द्ददल द्दक तख्खती पर  हु हलखती  

इश्का इश्का  

जग क्स्पया जाणे द्ददल को मेरे  

इश्का  द्दकसका  

रब यार गलसे ेसार  मेरे  

मुझे क्स्पया पवाथ इस दहुनया द्दक  

तू जीत मेरी जग िार मेरी     

मै हू िी निी इस दहुनया की. 

तुम्िी द्ददन चढे  

तुम्िी द्ददन ढले   

तुम्िी  िो बंध ू, 

सखा तूम्िी   

 
 addition ....   

इस जमाने को पडगेा  

झुकना झुकना, 

चांद सूरज को पडगेा  

रुकना रुकना  

कुछ और हपलाद ेओ साकी  

मुझे क्स्पया पवाथ इस दहुनया द्दक 

तुझे जो पाया ,रब को पाया , 

मै हू िी निी इस दहुनया की 

तुम्िी द्ददन चढे  

तुम्िी द्ददन ढले   

तुम्िी  िो बंध ू, 

सखा तूम्िी 

 



माझ्या ताजमहालाला तुमच्या 'ववटा ' लाव ु िका असे कोणीतरी ( अत्र े?) addition घेणाऱ्या िाट्य कलाकाराला म्हटले होत,े 
ककंवा असे हह म्हणता येईल की कशाला त्यांच्या भरजरी 'शाललूा' तुमची हठगळे लावता ...पण काय करू लहाि बालक 
सरुवातीला चालतांिा मोठयांचाच हात धरते िा . 

 

काही असो, सरुवात तर केली आहे. 

 



आता कस ंवाटतंय? 

• मलहावंसं वाटतंय? मलहा. कर्ा, कववता, लेि, निबंध, बालसाहहत्य, प्रवासवणथि…  ई    साहहत्य  कड ेपाठवा. ई  साहहत्य 
साहहत्य  हे  िवीि लेिकासाठी     एक  ताजंतवाि ं व्यासपीठ  आहे 

• ई  साहहत्य  हा  आताचा िवा स्माटथट्रेंड आहे. तमुच्या मिात येणार्या िव्या  ववचारांसाठी , व्यक्त होंण्यासाठी एक 
ममडडयम. 

 

• वाचावंसं वाटतंय?  www.esahity.com वर  भरपरू पसु्तकांचा िजजिा आहे. ई साहहत्याच्या ई पसु्तकांची मसडी 
सदु्धा उपलब्ध आहे. २५० पसु्तकं फ़क्त १५० रुपयातं घरपोच.  

 

• मराठी मायबोलीसाठी काही करावंसं वाटतंय ? आपल्या  १०-२०-३० ममत्रांच्या मेल आय डी आम्हाला पाठवा. त्यांिा ई 
पसु्तकं वविामलू्य पाठवत राहू. 

 

• आमचा पत्ता : esahity@gmail.com 

 

 

• आता बरं वाटतंय? 


