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मक: आमच्या मनातल्या
अक्षरांचे अंकुर.
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मक ही एक जागा आहे, जजथं मन मोकळं करता येत,ं जजथं मनात येईल ते
शब्दात मांडता येत,ं जलजहता येत.ं .. मक ही एक जागा आहे जजथं अनेक लोक
भेटतात. अनेक नाती बनतात, अनेक पजरवार जोडले जातात... अक्षरं
जु ळवली जातात आजि “मािू स” घडत जातो.. आपल्यातल्या पत्येकासाठी
आपली अशी एक जागा नक्की असते जजथं बस आपि “आपि” राहू
शकतो आजि मािू स म्हिू न घडू शकतो.
मराठी मािसाचं मराठीपि जपताना, एक नवं व्यासपीठ उभं करताना
आपि मक च्या रुपाने सेतूतल्या खारीचा वाटा उचलतो आहोत ही भावना
लाखमोलाची आहे, “मराठी कजवता” सोबत एक पू िणतया ले खकांवर कें जित
उपक्रम असण्याची गरज आम्हाला जािवत होती. ई-साजहत्य प्रजतष्ठान च्या
कायामध्ये अमू ल्य शु भच्े छा देिारे अनेक लोक आम्हाला भेटतात. अनेक
अनेक लोक असेही असतात जयांना स्वतः काही जलजहण्याची इच्छा असते
पि त्यासाठी नेमकं काय करावं हे माहीत नसतं. आजि याच वगामध्ये
अनेक हीरे लपले ले असतात. त्यांना शोधून काढण्याचा हा एक छॊटासा
प्रयत्न होता. मक चे प्रयत्न इथे थांबिार नाहीत. आजि असेच अनेक
उपक्रम भजवष्यात होतील.. मराठी भाषेला जडजजटल जगात पु ढे नेण्यासाठी हे
गरजेचं आहेच.
अक्षर अंकुर महोत्सव २०१२ उभा करताना अनेक अनेक लोकांचं मागणदशणन
लाभलं. रंजनताईंची मेहनत आजि फ. मु . शशदे सरांचे आशीवाद त्यात
अग्रस्थानी. ई-साजहत्य प्रजतष्ठान ची संपूिण टीम अगदी पजहल्यापासून मक
च्या मागे उभी राजहली. ई-पु स्तकं बनवण्य़ाचा अगदी काहीही अनु भव मला
नसतानाही त्यांनी सगळय़ांनी माझ्यावर जवश्वास ठेवला आजि पू िण साथही
जदली.
नाम गुम जायेगा! त्यांच्या सहभागाजशवाय हे पू िण होिं शक्य नव्हतंच
आम्ही मक वाली मंडळी इथे थांबिार नाही.. आम्ही पु ढच
े जािार आजि ईसाजहत्य च्या प्रत्येक वाचकाचा आमच्या प्रवासात अत्यंत मोलाचा सहभाग
असेल.
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मराठी. बारा कोटी लोकांची भाषा. जगात लोकसंख्येच्या दृष्टीने पजहल्या दहा
भाषांपैकी एक.

मराठी. २३०० वषांपु वीची भाषा. आज जजवंत असले ल्या सवात जु न्या दहा
भाषांपैकी एक.
मराठी. तु काराम ज्ञानेश्वरांपासून ते पु लंपयंत एकाहून एक प्रजतभावानांची भाषा.
पि.
आज या भाषेत नांव घेण्यासारखे जकती तरूि ले खक कवी आहेत? त्यांना जकती
प्रजसद्धी जमळते? लोकांपयंत त्यांचं साजहत्य पोचतं का? चांगल्या ले खकांना
लोकांपयंत पोहोचवण्याचं कायण जकती प्रकाशक करतात. त्यांची पु स्तकं लोक
घेतात का? की त्यांचं नांव माजहत नसल्याने त्यांची पु स्तकं कोिी घेत नाहीत.
आजि त्यांची पु स्तकं कोिी घेत नाहीत म्हिू न प्रकाशक ती छापत नाहीत. आजि
प्रकाशक ती छापत नाहीत म्हिू न नवीन ले खकांची ओळख लोकांना होत नाही?
या चक्रात आता मराठी अडकली आहे. नवीन प्रजतभेचे अंकुर या दष्ु काळात
जळताहेत. या अंकुरांना गरज आहे वाचकांच्या प्रजतसादांची.
फ़ेसबु क मक ने हे काम हाती घेतलं आजि “अक्षर अंकुर” घडवलं . कोित्याही
आर्थथक फ़ायद्याचं आजमष नसता जवळपास ३०० कजवतांचा भरघोस पाशठबा या
कायणक्रमाला जमळाला.
या कायणक्रमासाठी कवी फ़ मु ं शशदे यांचे आजशवाद आजि मागणदशणन लाभले .
त्यांचे शतशः आभार.
रंजनताई आपल्याच. जरी साजहत्त्यक वतु ळ
ण ात त्यांचं नांव वजनदार असलं तरी
आपल्या फ़ेसबु कवर त्या आपल्यातल्याच बनू न जमळू न जमसळू न असतात.
त्यामु ळे त्यांचे आभार मानायचं धाजरष्य मी करिार नाही. पि त्यांनी घेतले ल्या
मेहनतीवाचू न हे काम पु ढे जािं अशक्य होतं.
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संजहताच्या पु ढाकाराने हा कायणक्रम इतका यशस्वी झाला. हा अंकुर आता रुजला.
त्याचं रोपटं, त्याचं झाड, त्याचा वृ क्ष आजि मग त्याची पानं, फ़ुलं, फ़ळं ,
सावली ओघाने येतीलच. मराठीत वर विणन के ले ली पजरत्स्थती जजतक्या
झपायाने आली जततक्याच समथणपिे जतला परतवू न लावू या आजि एक
वैभवशाली भाषा म्हिू न जतला जगात गौरवलं जाताना पाहूया. आजि गवानं
म्हिू या
मराठी. बारा कोटी लोकांची भाषा. जगात लोकसंख्येच्या दृष्टीने पजहल्या दहा
भाषांपैकी एक.

मराठी. २३०० वषांपु वीची भाषा. आज जजवंत असले ल्या सवात जु न्या दहा
भाषांपैकी एक.
मराठी. तु काराम ज्ञानेश्वरांपासून ते पु लंपयंत एकाहून एक प्रजतभावानांची भाषा.

तसंच
मराठी : उद्याच्या सवोत्कृष्ट साहहत्याची भाषा.
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मािसाच्या मू लभू त गरजा तीन. अन्न, वस्र, जनवारा.
शाळे त असताना असंख्य मास्तरांनी आजि बाईंनी आपल्याला जशकवलं.
म्हिजे इतकं च हवं असतं मािसाला जगण्यासाठी. आजि याच ३
गरजांभोवती मािू स जफ़रतो जदवसभर.
आजि या गरजा भागल्या की मग उरले ल्या वेळात काहीतरी के लं पाहीजे
म्हिू न मािू स काहीतरी करतो.
आता वरच्या गरजांशी जनगडीत खािे, नेसिे, राहिे ही जक्रयापदे वगळली
तर इतर सवण जक्रयापदांना तु म्ही
’काहीतरी’ अंतगणत समाजवष्ट करू शकता.
परंतू हे काहीतरी के लं च पाहीजे असं बंधन नसताना ते काहीतरी जेंव्हा
जनत्य-नेमाने के लं जातं तेंव्हा
त्या ’काहीतरी’ चा अंतभाव मु लभू त गरजांच्या यादीत होऊन जातो.
व्यक्त होिं ही सुद्धा अशीच एक मु लभू त गरज आहे. प्रेशर कुकरची ती
जशट्टी आहे. मनातलं प्रेशर(भावजनक) जेंव्हा
वाढत जातं तेंव्हा व्यक्त होण्याने एक जदलासा जमळतो. प्रत्येकाचे व्यक्त
होण्याचे प्रकार वेगळे असतात माध्यमं वेगळी असतात.
कजवता हे असेच एक माध्यम.
’अक्षर-अंकुर’ या उपक्रमाने अशा व्यक्त होण्याला एक माध्यम उपलब्ध
करून जदले . अनेक कशवना जलहीण्यासाठी प्रोत्साहन जदले .
इतके च नव्हे तर त्यांच्या प्रयत्नांना लाखो वाचकांपयंत पोहचवले.
उद्याचे ’महान’ कजव ’अक्षर अंकूर’ चे आजचे सभासदच असतील असा
दावा आम्ही करिार नाही. परंतू हा दावा आम्ही नक्की करू की
आजचा अक्षर-अंकुर चा सभासद उद्याही व्यक्त व्हायला अडखळिार नाही,
जबचकिार नाही.
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आशीवााद……
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उत्सवमत
ू ींच्या लेखणीतन
ू …..
(अक्षर-अंकुर महोत्सव २०१२ तील सवोत्कृष्ट सहभागी कववता)
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सतीचं मंकिर
कितीतरी वर्षांपूवी अचानिच एिा प्रवासात िुण्या
अनोळखी, अज्ञात गावी पडाव टािावा लागला, कतथे
असले ल्या एिा गूढ, अंधाऱ्या पडीि मंकिर सिश
ृ वास्तूत
एि उन्मनी वसतीला होती. कतच्या उन्मनीपणाचा [जो एरवी
त्रासिायि ठरला असता] जराही कवचार न िरता िुणा
वासनांध पशूने कतला िुस्िरून कतच्या फाटक्या पिरात
आपल्या गकलच्छ वासनेचं फळ टािलं होतं आकण कतला
कतच्या पकरस्स्थतीवर, कनयतीवर सोडू न किलं होतं . गावाबद्दल
बोलत असता अशी माकहती कमळाली, िी ती ज्या मंकिरात
वास्तव्यास होती, ते मंकिर अशाच एिा उन्मनी स्त्रीचं, जी
कहच्याचसारखे िैव घेऊन आले ली आकण गावातील िुणा
प्रकतस्ठठताच्या िठु टाव्याची कशिार झाले ली. पण कतचा आवाज
त्या धनाढ्य व्यक्तीने िायमचा बंि िेले ला आकण अचानि
गावावर घोर संिटांची टोळधाड आली. मांकत्रि-तांकत्रि,
िेविेवस्िी या सगळ्या मागांचा अवलं ब िरूनही ती टळे ना,
तेव्हा 'त्या' कबचारीचं मंकिर बांधलं , सती म्हणून कतची कतथे
स्थापना िेली. गावावरची कबलामत टळली. पण सतीचं मंकिर
गूढतेच्या घेऱय
् ात राकहलं . कतिडे िुणीही फारसं लक्ष किलं
नाही, आकण म्हणून ते भग्नावस्थेत िल
ु ल कक्षत राकहलं . कहला
कतथून िाढायची कहम्मत िुणी िेली नाही, िारण आधीचा
एि अनुभव पुरेसा होता...................या कवकचत्र िहाणीने सुन्न
झाले ल्या मनात सतीने बीज टािून किलं होतं कतच्या ि:ु खाचं,
त्याला अंिुर फुटू न हे अशा रूपात उमललं ते .
अक्षर-अंिुर हा एि उत्तम प्रिल्प आहे. याच्या सगळ्याच
भागातल्या िकवता वेगळ्या कवर्षयांवरच्या, आशयघन आकण
वाचनीय आहेत.
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सती
सतीचे अधलभंगले कशल्प, गूढ अंधारव्याप्त गाभारा
अशा त्या भग्न मंकिराच्या भभती आधार कतच्या संसारा
िुणाच्या पापाच्या वाहते पखाली, िोण, िुठु न ही आली?
िशी ही कजतीजागती सती कमरवते िलं ि फुटक्या भाळी?
िवळते कवटले ल्या लक्तरासारखे कजणे, िशी ही जगते?
कखळवुनी िर
ू िर
ू नजरा ती िसली अनु पम स्वप्ने बघते?
तळ्याच्या मळिट पाण्यामधे कनरखते धूसर प्रकतभबबाला
कतच्या कनमाल्यामधल्या फुलासारख्या सुिल्या आयुठयाला

किशांचे मुक्त घुमट पाखरू मनाचे चीत्िारांनी भरते
िधी ती कविट हासते, भेसुर रडते, कनर्वविार िकध उरते!
कतच्या जन्माची जळते धुनी, राख फासून िेह बैरागी
जशी उध्वस्त मंकिरी ज्योत मंि िाजळी पांघरुन जागी
िुणाचा आकण िधीचा शाप असावा कनखळ, कनतळ कशल्पाला?
सती त्या कछन्नकभन्न कशल्पामधली ये पुन्हा पुन्हा जन्माला !

krantisadekar@gmail.com
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िाळोखातला किरण
आपल्याच मनाच्या िर
ू िुठल्यातरी िोपऱ्यात एि खोली
अशी असते कजथे आपल्यातल्या सगळ्यात गडि रं गंाना
आपण स्थान िेतो. आपल्यातल्या सगळ्या उिास भावना
एित्र कतथे ठेवतो..
पण त्यासोबतच ती जागाही आपल्यासाठी िाहीतरी खास
बनत जाते,, कतथे जमा िरून ठेवले ल्या प्रत्येि िणाशी
आपलं एि नातं असतं.. एिा अगम्य िाळाशी जोडणारे िव
ु े
कतथे सापडतात. आकण त्याच छोट्या छोट्या गोठटी आपल्याला
अजाणता, निळत पुढे जाण्याची प्रेरणा िेत असतात. माणूस
सतत स्थैयािडे वाटचाल िरतच राहतो. वाईटातल्या वाईट
किवसांतून सुद्धा पुढे सरिण्याचा प्रयत्नात असतो.
या िाहीश्या िाळोख्या जागेतून एि प्रिाशाचा किरण यावा
तसा कवचार येतो.. आकण ही संिल्पाची संिल्पना पुढे
आली..
संिल्प ही िकवता पण त्याच कजद्दीची िथा आहे जी
आपल्यातल्या प्रत्येिात असते. अवघड पकरस्थीत सुद्धा
सुखाची किनार शोधण्याची कजद्द.
अक्षर अंिुर महोत्सवाने मला माझ्या िाळोखातल्या
प्रिाशाची नव्याने जाणीव िरून किली.. एि नवा िस्ृ ठटिोन
किला. हा िस्ृ ठटिोन आता सतत माझ्यासोबत राहील
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संकल्प

पाऊलवाटेवर कनसटू न पडले ले
िण िाही वे चते आहे
स्वप्नांच्या धाग्यावर कनरगाठी
िाही उगाच खेचते आहे
तृप्त मनालाही िधीची
हु रहु रशी जरी लागलेली आहे
सांधून ठेवल्या तुिड्ांना तरी
पूणलता अचानि लाभलेली आहे
हलक्या हाताने कटपत जात
पापणीमागचे िवभबि ू कन वारे
मागच्या मागेच पसरले ले राकहले
मागच्या िाळाचे जुने हािारे
वाळू चं पाऊल टािते वळीव पावसात
अंिुर-साम्राज्यावर िजाऊ घेऊन नशीब
खारट घामेजल्या जकमनीच्या बळावर
उद्यापासून लावणार सुखंाचा रतीब
जुन्या हरे ि हारे त ओवू न
नवे संिल्प अलवार बांधते
पूणलत्वावरच्या िोरड्ा सुरिुत्या
कनश्चयाच्या कगलाव्यात सांधते
mesruja@gmail.com
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प्रयत्नातले कहरे
िकवता, गीत हे आयुठयाला जडलेले कहरे आहेत.
त्यांच्यासोबत आयुठयही उजळू न कनघत आहे. आकण मी
फक्त त्याचा प्रिाश भोगत आहे, कलकहत आहे. मुळात
तबलावािि असल्याने पकहली िकवता सुचली तेव्हापासून
'लय', 'ताल' या महत्वाच्या बाबी िकवतेत सामावत गेल्या.
वृ त्त, मात्रा याबाबत जरी िच्चा असलो तरी गायिाला नक्की
िाय गाता येईल याची जाण मात्र आपोआप आली. त्यामुळे
िमी ले खन अनुभवातच मला मराठी अल्बम, कसनेमा मध्ये
गीतले खनाची संधी कमळाली.
पण िकवतेचे कशक्षण अजून अधुरे आहे. म्हणून
अधूनमधून वृ त्तंाचे प्रयत्न िरत राहतो. त्यातीलच हा
"शािलल
ु कवकिडीता"चा थोडा हललेला प्रयत्न. िवी आकण
गीतिार मध्ये एि अनोखा फरि असा िी जे मनाला
आवडेल ते कलकहतो तो िवी आकण लोिा
ं ना आवडेल ते
कलकहतो तो गीतिार. अस माझ प्रामाकणि मत आहे. यावे ळी
मी िवी होण्याचा प्रयत्न िेला. तुम्हाला तो आवडला यातच
सवल समावल. िारण जसा िलािाराला प्रेक्षि तसा िवीला
वाचि; िोघेही मायबापच!
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संकल्प माझा उरे

िेला िाय गुन्हा, मलाच न िळे , वाटे न सारे खरे
िेतो आज पुन्हा िुणास िुठल्या, मुखास मी उत्तरे
नाही शुध्ि इथे, िुणासही तरी, झालेत सारे िवी
आता बोलु नये, उगाच मी तरी, संिल्प माझा उरे
.
.
जेथे ताल नसे, जीवं तही िसे, होइल ते िाव्य रे
ठोिे श्वास तुझे, लयीत असणे, आहेच ितलव्य रे
जेव्हा भाव तुझे, लयीत भीनती, शब्िातुकन किव्य रे
िोणा सांगु नये, समस्त बहीरे , संिल्प माझा उरे
.
.
कलहले भाव तुझे, धड्ापरी तसे, साकहत्य होइल िा?
हाती फ़क्त किवा, तुझ्या म्हणुकन तो, आकित्य होईल िा?
िठृ टी िाव्य इथे िुणास न किले, वरिान ते लाभले
इतुिे जाणुनही िुणीच न वळे , संिल्प माझा उरे ..
.

d.ambarish@gmail.com
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िाव्यप्रवास
"आपली िकवता सवोत्िृठट पुस्तिासाठी कनवडली गेली आहे "..... इ-मेल
वरचा हा मजिूर वाचला आकण यावेळी िोणती भावाना मनात
उमटली, हे नक्की सांगता येण्यासाराखं नव्हतं. पण िकवता कवश्वातला
आपला प्रवास... किती... िसा.... आकण िेव्हापासून याचा शोध
लावन्याचा प्रयत्न सुरू झाला. आता आठवत िकवता कलकहली तर
जायची पण कतला वाचिच कमळत नसे. याहू न ती वाचली न गेल्यामुळे,
इरतांचे मत, कटिा, सल्ले यासारख्या िकवता फुलवनाऱ्या, घडवनाऱ्या
गोठटींपासून मी कितीतरी िर
ू होतो. हे सुरू असताना या िकवतेंच्या
प्रवासात िोन साथीिार कमळाले आकण अथातच ते म्हणजे "मराठी
िकवता" आकण "अंिुर अक्षरांचे". िकवता खुलणे, फुलणे हे तर झालं च
पण िकवता उमलली कतही इथेच.
आज इथपयंतचा प्रवास पाहता, आठवू न जातात ते इथे
कवसावलेले नविवी, त्यांच्या िकवता, आकण तुम्हा लोिा
ं िडू न कमळालेली
िाि, प्रोत्साहन,किलेले सल्ले , िेले ल्या कटिा. "िवी" या असाधारण
व्यक्तीिडे म्हणू किवा या संिल्पनेिडे जो प्रवास सुरू झाले ला आहे
कतथपयंत पोहचू किवा नाही हे माकहत नाही. पण या प्रवासाची
पाउलवाट कनमाण िरून किली ती"अंिुर अक्षरांचे" नेच. "अक्षर अंिुर"
चे आजपयलतचे सवल च भाग, त्याचे कवर्षय,कनवडले ल्या िकवता हे सवल
िौतुिास्पि आहे. कह िकवतेची वेल अशीच फुलत जावी, इथे नवनवीन
फुल अशीच बहरत जावीत आकण तीच संगोपन अशाचप्रिारे
भकवठयात पण िेलं जावं कहच प्राथलना.....
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माफीनामा

वागलो त्यांच्याशी मैत्रीने, प्रेमाने, ईमाने
ते म्हणती तू होतास भयाण वादळाप्रमाणे
जरी मी अरोपी त्यांच्या तुरंगात
मी नव्हतोच वादळ वा वारा तम
ु च्या अंगणात
आज जजतके तम्
ु ही मज शशव्या शाप हदले
तततक्याच वेळी मी आज स्वत:लाच माफ केले.........
मी गायले एक गाणे जीवनाचे, ऐकली तुम्ही फक्त आरोळी
पोळले माझे हात, मी ववझवाया गेलो होतो तम
ु चीच दहकती होळी
मी सावरलोही स्वत:च, घातली फंु कर हळूवार वेदनांवर
तुम्ही म्हणुनी मजला लाचार, साधले वार माझ्याच जखमांवर
म्हणता मला वणवा जंगलातला, आयष्ु य आमचे जळाले
त्याच राखेची घालून रांगोळी, मी आज स्वत:लाचच माफ केले............
पाहीले जेव्हा तम्
ु हास एकाकी, मी स्वत:चीच केली गदी भोवताली
पाठी ठे वला हात मी स्नेहाने, झालो अडचण, पाप हे कसले भाळी
मारली मी जेव्हा मीठी अलगद, माझ्या हृदयात फुले होती
दचकून मला झझडकारले तेव्हा, ना माझ्या हाती कुठली सुरी होती
मन होते सग
ु ंधी माझे, फुल हृदयातले तम्
ु हीच कुस्करले
त्याच पाकळयांचे बांधन
ू तोरण, मी आज स्वत:लाच माफ केले............
आता थकलो परु ता लढून, सुकले डोळे ही अन आसवे गोठली मनात
जयांच्यासाठी हरलो, उरलो,त्यांनीच केला वध या पाप-पण्
ु याच्या रणात
श्वास हा अखेरचा प्रततक्षा ककती कठोर तन ककती भयाण हे हृदयाचे स्पंदन
मागतो क्षमा साऱयांची, तझ
ु ी त्याची जगण्याची, आता अखेरचे हे वंदन
आस अंततम क्षणाची, कोरडा सागर मनाचा, श्वास जरी तेव्हा गुदमरले
मी त्याच श्वासांचे वादळ होवन
ू , अखेरीस मी आज स्वत:लाच माफ केले.......
amolskumbhar@gmail.com
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ध्यास कनर्वमतीचा
किसा माजी िाहीतरी कलहावे .. असं म्हंटलं आहे. या उक्तीप्रमाणे िाही न
िाही कलकहत असते मी. फेस बुिवरच्या 'मराठी िकवता समूहा' ची मी
सिस्य झाले आकण त्यांच्या वे गवे गळ्या उपिमात सहभागी होऊ
लागले .ही िकवता त्यातल्याच एिा उपिमासाठी कलकहली होती.
'कलहा ओळीवर िकवता' या उपिमात 'खंत नाही खेि नाही' कह ओळ
किली होती. कह ओळ वापरून अख्खी िकवता भिवा गाणे कलहायचे
असते.
ओळ वाचल्यावर असं वाटलं कि, खरच माझ्या मनाला जे वाटतंय ते
यात कलकहता येईल. िवीला नेहमीच िसलातरी ध्यास असतो. नव
कनर्वमतीचा ! आकण एि िवकयत्री म्हणून मला नेहमीच िाहीतरी
वे गळ्या िल्पना मांडण्याची इच्छा असते .
मी सहसा मुक्त छं िात कलकहत नाही. िाही खास िारण असं नाही ..
पण मला छंि बद्ध िकवता, लयिार िकवता आवडतात.
त्यामुळे एखािं वृ त्त , भिवा ठराकवि मात्रा संपूणल िकवतेमध्ये सांभाळणे
मला आवडते .
ही िकवता मंजूघोर्षा या वृ त्तामध्ये मी कलकहली.
िकवतेचा आशय समजायला सोपा आहे. मला लागलेला ध्यास आकण
त्यासाठी मी िेलेली माझ्या मनाची तयारी! मागामध्ये येणारे िाटेिुटे,
चढ उतार.. सगळे पार िरून ध्येय गाठायचं आहे.
आत्मकवश्वासाने भरलेल्या मनाची अवस्था इथे वणलन िरण्याचा
प्रयत्न िेला आहे.
कह िकवता अक्षर अंिुर साठी कनवडली गेली त्याचा आनंि तर
झालाच पण एखाद्या कनराश, उिास मनाला जर कह िकवता वाचून
थोडीशी जरी उभारी आली, आशा वाटली तर या िकवतेचे यश
समजेन मी.
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ध्यास आहे

खंत नाही खेि नाही, एि वे डी आस आहे
त्या नभाला भजिण्याचा आज मजला ध्यास अहे
ना िुणीही सोबतीला, ना िुणी मागे पुढेही
मीच वे चावी फ़ुले अन मीच वे चावे खडेही
साथ ही िाट्यािुट्यांची भासते मज खास आहे
चहु किशांनी हात िेता मी कनघावे त्या प्रवासा
िोवळ्या किरणांतुनी त्या भास्िराचाही किलासा
जाणते मी हा जरासा वे गळा हव्यास आहे
पवल तंाना ठोिरावे वाहु नी वार्यासवे मी
रात उजळावी जराशी चमिुनी तार्यासवे मी
कवश्व सारे वतुलळाचे, मी तयाचा व्यास आहे
मागणे माझे न िाही! ईश्वराला त्या स्मरूनी
हात व्हावे हे पुढे 'िेण्या'स िेवळ भरभरूनी
कशल्पिारा मीच माझ्या जीवनी कवश्वास आहे

praaju.patwardhan@gmail.com
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अक्षरांचा वटवृक्ष
अंिुर म्हणजे मुळात नव-कनर्वमती.. मृगाची पकहली सर् पडावी आकण
आतुर धरणीच्या िुशीत बीज अंिुरावे ... हेच अंिुरणारे नवे बीज
उद्याचा मोठा 'वटवृ क्ष' ही होवू शितो. बीजाचा वृक्ष होण्यापयंतच्या
प्रवासातील अंिुरणे हे पकहले पाऊल आहे... तसेच " अक्षर अंिुर "
सारखे िाही नवे उपिम ई-साकहत्य चळवळीस नवे अलं िार
चढवतील यात शंिा नाही. आपल्याच पकरवारात चैतन्य आकण
उत्साह िायम रहावा यासाठी वे ळोवेळी उत्सव होणे गरजेचे असते .
जेणेिरून या समारं भाच्या कनकमत्ताने सगळे एित्र येतील आकण आनंि
व्यक्त िरतील. कवचारांची िेवाण घेवाण होईल. ”मराठी िकवता” तफे
घेण्यात आले ल्या "अक्षर अंिुर" या स्पधेच्या
कनकमत्ताने असाच उत्सव पहायला कमळाला.
मला या उपिमात सहभागी िरून घेतले आकण मनोगत व्यक्त
िरण्याची संधी किली त्याबाद्दल ई-साकहत्य प्रकतठठानच्या संपूणल
टीमची मी आभारी आहे. या उपिमाची जबाबिारी संकहता सारख्या
गुणी िवकयत्रीने हाती घेतली आकण आकतशय यशस्वी पार पाडली
याबद्दल कतचे अकभनंिन. तसेच रं जनताईने िेकखल या
महोत्सवाचे उत्िृठट रसग्रहण िेले आहे प्रथमपासुनच या उपिमा
बाबत मनापासून उत्सुिता होती...त्यात स्पधेसाठी िेण्यात आलेले
कवर्षय जरा हटिे असल्यामुळे, या कवर्षयी िाय वाचायला कमळणार
याबाबत उत्सुिता होती....पाकहले भाग अपेक्षे प्रमाणेच सुंिर
होते...यात अनेि नव िवींच्या िकवता वाचायला कमळाल्या , मुखपृठठ
ही समपलि वाटले . आकण आता हा भाग िेकखल पाहण्याची आतुरता
वाढली आहे
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या उपिमात कनवडण्यात आले ली "वळण वाटेला " ही
माझी िकवता ... या िकवतेत स्त्री जीवनाची व्यथा मांडण्याचा
छोटासा प्रयत्न िेला आहे.
िाळ बिलत चाललांय .... कवकवध क्षेत्रात प्रगतीचे नवे नवे टप्पे
गाठत आपण पुढे चाललो आहोत. आपल्या भोवती
असले लं वातावरण खूप सुरकक्षत आहे... परं तु िाही कठिाणी या
ही पलीिडचं आयुठय आहे .. ग्रामीण भागात अजूनही आपल्याच
िाही भकगनींचे जीवन िल
ु ल कक्षत आहे. ...त्यांच्या प्रगतीच्या मागात
अनेि अडथळे अजूनही आहेत , या सगळ्यावर मात िरून
जीवनाशी त्यांचा अखंड संघर्षल चालू आहे...अशाच जीवनाची
व्यथा या िकवतेत मांडण्याचा प्रयत्न िेला गेला आहे. यातली
वेिना प्रत्येिीची आहे ...पयायाने ती माझीच आहे...!
शब्ि खूप बोलिे असतात असे म्हणतात. "जे िाम तलवार िरू
शित नाही, ते एि ले खणी िरू शिते " असे िेकखल म्हंटले
जाते. ओठावर आले ले शब्ि िधी घात ही िरू शितात तर िधी
हेच शब्ि नवी कनर्वमती िेखील िरू शितात , म्हणजे इकतहास
घडवणारे आकण नवा इकतहास रचणारे शब्िच असतात. आपण
सवल साकहत्य यात्री आहोत आकण शब्िांचे पुजारी , अक्षरांचे िास
आहोत. इथे या शब्िोत्सवाच्या कनकमत्ताने सगळे एित्र आलो
आकण एिमेिं ाच्या रं गात मनसोक्त रं गलो. हा "अक्षर -अंिुर"
उपिम चैत्र पालवी ठरावा आकण पुढे
पुढे अशा प्रिारचे अनेि बहर या साकहत्य रुपी अंगणी येवोत
हीच शुभ िामना....!
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वळण वाटेला

िसा वळण वाटेला व्यथा वे िनेचा गाव
कतथे मायेच्या झऱ्याचा आहे अजून अभाव
रोज चालता चालता िशा िाळजाला झळा
किती िाबले हु ंििे येती आतुनच िळा
िसा सरळ वाटेला फुटे मधून हा फाटा
आता प्रवास लांबचा त्यात वाटेवरी िाटा
निो थांबू आडोशाला नाही िोणाचा भरोसा
िुठे आधार मागावा किला िैवाने ही ठोसा
मुक्कामाला जाता जाता उगा लांबला प्रवास
प्राण िंठाशी िाटला आता थांबेल हा श्वास
धुिे िाटले मनात अंधारल्या साऱ्या किशा
आज भाबड्ा 'मनी'च्या साऱ्या संपल्या आशा

nmani15@gmail.com
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अकभव्यक्तीची ओढ
कप्रय ई-साकहत्य टीम,मनःपूवलि आभार!
येणारा प्रत्येि अनुभव समरसून जगण्याच्या वृ त्तीतून
आले ली अकभव्यक्तीची ओढ... अन त्यातूनच उमलले ली माझी िकवता.
खरं तर िधीच िोणालाही न िाखवले ली .िकवतांची वही तुमच्यापुढे
उघडावीशी वाटली ती िेवळ हीच संवेिना सवल िवी कमत्र-मैकत्रणींच्या
ले खनात ही जाणवली म्हणून. िुठल्याही साकहस्त्यि मोजपट्ट्ट्या
नसले ला, िकवपणाचा अकभकनवेश नसले ला, सहज
शेअभरग होईल असा हा िट्टा मनापासून आवडला. आकण िकवता
पाठवली. तुम्ही ती प्रकसध्ि िेलीत तेंव्हा वगात एिा िोपऱ्यात
बसले लं पोर अचानि मेरीट मध्ये झळिाव अन मग झाले ल्या
िौतूिान बावरून जावं तसंच िाहीसं वाटलं स्िीनवर झळिलेली
माझी िकवता बघताना!

पुनः एििा आभार!
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अडगळ
नव्या वर्षाची नवी डायरी
पानं सगळी िरिरीत िोरी
वर्षल नवे संिल्प नवे
कवचार नवे िाव्य नवे
कलहू म्हटलं त्यावर िाही
जे सगळ्यांना हवे हवे
जापनीज मनेजमेंट मधले
५ एस होते िुठेतरी डोक्यात
म्हणून पकहल्याच पानावर अक्षर कलकहले
" अडगळ"
अन क्षणभर त्यािडे बघत राकहले.
शब्ि तसा िाना,मात्रा आकण वे लं ाटीही नसले ला
पण अथल-कचत्र-आठवणीनी फेर धरले ला.
शब्ििोशात अथल साधा सोपा.
निो असलेले, जागा अडवू न बसले ले
िालबाह्य, उपयोग मूल्य नसले ले
असं बरं च िाही....

डोळ्यांसमोरचे कचत्र मात्र भारीच सुंिर
आजोळच्या घरातली ती अडगळीची खोली.
कतथला तो धुळिट गंध
उन्हाच्या िवडशात चमिणारी िोळीठटि.
कतथ सापडले ली करबीन आकण आिडा
फुटले ली पाटी अन पेस्न्सलचा अधा तुिडा.
एिेि वस्तूच्या शंभर आठवणी
शाळे तले किवस, अभ्यास आकण मैकत्रणी.
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क्लासमध्ये कशक्षि जेंव्हा कशिवत होते
जापनीज मनेजमेंट मधले 5 एस टेस्क्नि
'सेईरी' म्हणजे अडगळ आधी फेिून द्या
पुन्हा पुन्हा म्हणत होते.
म्हटलं मनाशी खरं च एििा
िाढू न टािू सगळीच अडगळ.
मनाला िाजळी आणणारी
स्वाथी, कनराशावािी कवचारांची अडगळ
समाजातील भ्रठटाचार, जातीयवाि,
अन िहशतवािाची अडगळ.
पैशाच्या लोभापायी नातं कवसरणारी
घोटाळे घडवणारी आर्वथि अडगळ.
माणुसिीला िाकळमा फासणारी
सामाकजि अडगळ.

वरवर पाहता सवल स्वच्छ झाले
अडगळीचे ढीग मात्र तसेच राकहले
िारण फेिून किले ल्या अडगळीचे िाय िरायचे
हे मात्र कशक्षिा
ं नी नव्हते कशिवले.
तेवढ्यात एि िल्पना सुचली.
" अडगळ" मधला 'अ' पुसला
क्षणात िॅनव्हास मोठा झाला.
मग आपुलिीचा गळ टािून
उरलेला गड भजिला.
मनाच्या आभाळात आता सगळे
िसे कनमलळ आकण कनतळ.
अगिी जसा आजोळच्या घरात
कझरपणारया िवडश्यातला सूयलकिरण!

sunita.pimprikar@gmail.com
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माझेच गीत
या िकवतेमागची भूकमिा अशी िी िवी त्याच्या एितफी आकण
असफल प्रेमाच्या आठवणीत जीवन िंठतो आहे. तो आकण त्याची ती
कप्रयतमा िोघांच्याही आयुठयातला प्राईम टाईम आता ओसरला आहे
आकण आज अचानि ते िोघे समोरासमोर येतात. या िकवतेच्या
माध्यमातून िवी ते प्रेम आकण त्या प्रेमाच्या असफलतेतून बसले ल्या
धक्क्याने झालेला भ्रमकनरास व्यक्त िरताना कतला सांगतो आहे िी
झाले गेले भूतिाळ होता म्हणून कवसरून जायचे असले तरीही
तेव्हाच्या त्या हळव्या क्षणातला मी सहन िेले ला तो धक्का, माझ्या
कजवाची झालेली ती घालमेल, जी तुला तेव्हा जाणवली नव्हती ती, आज
या िकवतेत मी ओतलेली आहे. हे माझे आजवर जपलेले गुकपत म्हणजे
ही िकवता - हे माझेच गीत आहे !
िकवता कलकहताना सुरुवातीला िा िोणास ठाऊि मला ती गद्यिाव्य
भिवा मुक्तछंिात कलहावी असे वाटत होते . पण नंतर प्रिर्षाने वाटायला
लागले िी कतला लय आकण गेयतेची जोड द्यायलाच हवी. त्यातही
गजले चा पेहराव कतला जास्त चांगला होईल. आकण म्हणून मग िकवतेचे
अंकतम रूप हे असे झाले . रकसिा
ं ना आवडेल अशी आशा आहे.
हे झाले या माझ्या िकवतेबद्दल. आता 'मराठी िकवता' या संबंधाने
थोडेसे कलहायचे आहे. माझी (पूणलपणे वै यकक्ति) धारणा अशी आहे िी
मराठी िकवता ही पद्य स्वरुपातच जास्त खुलते . लयबद्धता, गेयता हे
िकवतेचे अकधिार आहेत आकण ते कतला कमळावे तच. यमि, यकत, वृ त्त,
छंि, मात्रांची आभरणे, आभूर्षणे न किलेल्या पण तरीही भावपूणल,
अथलपूणल असले ल्या रचनेत िाव्य असते पण कतला िकवता म्हणणे मला
जरा िठीणच जाते . िि
ु ैवाने मराठी िकवतेच्या या अंगािडे आज
िवींचे िल
ु ल क्ष होत आहे असे खेिाने म्हणावे से आकण त्यांना सांगावे से
वाटते िी,
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"मनी भावना जशा उपजती तशा ले खणीतून प्रसववता;
कवववर, थोडे ममम सांगतो कशी उमलते सुरेख कववता.
जलधारा बरसतात तेव्हा ओहळ अस्ताव्यस्त वाहतो;
बांवधव पात्रातून वाहतो तेव्हा होते सुद
ं र सवरता.
वा, वस्त्राचा अखंड तागा ना ये पांघरता अंगावर;
वसन बने तो अंगंागाच्या मापावरुनी कापुवन वशवता.
तसा भावनास्रोत झरे पवर, काव्य जरी ते, नाही कववता;
कववतेसाठी अवनवायम असे त्या स्रोताच्या सवे गेयता.
ले खणीतला शब्दफुलोरा वजव्हेवर वफरवफरुवन घोळवा,
वझलई लयीची वमळे ल जर त्या तरीच त्यासी संज्ञा कववता.
मात्रांचा पण छंद न धवरता, लघु, गुरु, गण अन अक्षरवृत्ता ववसरला तरी नसे खेद; जर वलवहले ल्याला लय, सुरेलता.
यवत-यमकाची जोड असे जर रवत-मदनाच्या जोवडसारखी;
तरीच, कवववर, शब्दफुलोरा बनेल तुमचा सुरेख कववता."

अक्षर अंिुर नवनवीन िवींना एि व्यासपीठ कनमाण िरून िेत
आहे. या स्तुत्य उपिमाचा त्या िवींना आकण पयायाने मराठी
िकवतेला लाभच होणार आहे. अक्षर अंिुरचे त्याबद्दल मन:पूवलि
अकभनंिन आकण आभारही.

30

आता अतीत आहे
सांगायला हवे िा माझेच गीत आहे?
शब्िात ओतले ते माझे गुपीत आहे
हळव्या क्षणांमधे मी जे सोकशले मनाने
ते श्राव्य-शब्ि रूपामध्ये प्रतीत आहे
ठावे तुलाकह तेव्हा मी जीव जडवले ला
मानू न िी तुझीही मजवरच प्रीत आहे
चुिले िळू न जेव्हा ना पाकहले स वळु नी
रं भा मिालसांची ऐसीच रीत आहे
धक्का असा कमळाला िी सैरभैर झालो
मेटािुटी मनाला मी सावरीत आहे
अजुनी स्मरून प्रीती त्या भाबड्ा मनाची
आयुठय आजही मी िरतो व्यतीत आहे
शब्िांतुनी िळावे मी िाय भोगले ते
म्हणशील तू जरी तो आता अतीत आहे

karnik.mukund@gmail.com
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भिकचत िवी
िकवता हा एि अकतशय संवेिनाशील साकहत्यप्रिार आहे. त्यात अगिी
थोडक्या शब्िात खूप मोठा आशय व्यक्त िरता येतो. िाहीवे ळा
िवीला अकभप्रेत असणारा अथल आकण वाचिापयंत पोहचले ला अथल हे
वे गवे गळे असू शितात. पण तरीही िकवता सवांनाच भुरळ घालते .
िकवता न आवडणारी व्यक्ती लाखात एखािीच असेल.
मराठी भार्षेला िाव्याची समृद्ध परं परा लाभली आहे. अनेि किग्गज
िवी/िवकयत्री आपल्या मराठी भार्षेमधे होते .. आहेत आकण असतीलही.
आकण त्यामुळेच या यंत्र युगात वावरताना एरवी िाहीसे नीरस
असले ले आयुठय, सुरस झाले आहे. प्रत्येि जण िधी ना
िधी, आयुठयाच्या िुठल्या ना िुठल्या वळणावर ‘भिचीत िवी’झाले ला
असतोच.
अक्षर-अंिुर च्या पाचव्या भागात माझी “एिरूप” ही िकवता आहे.
पंढरपुरचा कवठोबा हा सार्या महाराठराचे आराध्य िैवत. कवठठल आकण
त्याचे भक्त यांच्यामधे एि कवलक्षण असे अद्वैत किसते . याच्या िशलनाथल
हजारो भाकवि पायी चालत, कवठु नामाचा गजर िकरत पंढरीस
येतात. आकण हा िेव सुद्धा नु सता गाभार्यात न राहता त्यांना
भेटण्यासाठी वाळवं टी येतो, आपल्या भक्ता
ं वर मायेची पाखर घालतो.
त्याच्यासमोर सारे भेि लयाला जातात. उच्च-नीच, गरीब-श्रीमंत सारे
या सगुणसािार भगवं ताशी एिरूप होतात. या
िकवतेद्वारे , मी वारिर्यांचे त्यांच्या िैवताशी असलेले हे अनोखे नाते
व्यक्त िरण्याचा प्रयास िेला आहे.
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मी कलहीले ल्या िकवतांना अक्षर- अंिुर मधे समाकवठट िेल्याबद्दल ईसाकहत्य प्रिाशन चे मन:पूवलि आभार! त्यांच्या या उपिमाद्वारे अनेि
नकवन आकण िजेिार िकवता येथे वाचायला कमळाल्या. त्यांची इ-पुस्तिा
ं ची
संिल्पना िेकखल चांगली आहे.
अनेि ले खि/लेकखिा, िवी/िवकयत्री कलकहत असतात, पण त्यांचे ले खन
पुस्ति रूपात अथवा कनयतिाकलिा
ं मधून िधी प्रकसद्ध होत नाही. अनेि
वे ळा त्यांनी कनर्वमले ले साकहत्य उत्तम आकण िजेिार असूनही ते त्यांच्या
पुरतेच मयाकित रहाते . याचे िारण आर्वथि आकण व्यवहाकरि असते .
बर्याच वे ळा आपले साकहत्य िसे आकण िुठे प्रिाकशत िरता येऊ शिेल
याची िाहीच माकहती उपलब्ध नसते . आकण ती माकहती असली तरी
आपल्या रोजच्या व्यस्त वे ळापत्रिातून वे ळ िाढू न ते प्रिाकशत िरणे शक्य
होतेच असे नाही. ई-साकहत्य च्या या उपिमामुळे हेच साकहत्य सहजपणे
अनेि रकसि वाचिा
ं पयंत कनयमीत पोहचत आहे. आपण कलकहले ले वाचले
जाते आहे आकण त्यावर प्रकतकिया (चांगल्या/वाईट) किल्या जातात, ही
प्रकिया खरोखरच खूप आनंि िेणारी आहे.
मराठी भार्षेतील उत्तमोत्तम साकहत्यिृती आपल्या माध्यमातून जास्तीतजास्त
वाचिा
ं ना वाचनाथल उपलब्ध होवोत हीच शुभेच्छा!
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एकरूप

चंद्रभागेच्या तीरी .. भगतांची मांकियाळी
टाळ कचपळ्यांची खेळी .. गजे सांज अन सिाळी ॥

नाचे कितलनाच्या रं गी .. भकक्तरस अंगोपांगी
हर्षल िाटे अंतरं गी .. गुण कवठ्ठलाचे सांगी ॥
हकरनामाचा गजर .. हृियी हरीचा वावर
पािळी पािळी अंतर .. गंध भरे कनरं तर ॥
ओढ पावलासी लागे .. नाम जप मुखी रं गे
सावळ्याच्या िशलना गे .. संत पुढे , जन मागे ॥
शोभे तुळशीमाळ गळा .. माथी चंिनाचा कटळा
कवठू साक्षात सावळा .. माया त्याची जनसिळा ॥

भिडी भक्ता
ं ची ही चाले .. ध्वजा भक्तीचीच डोले
वाळवं टी जन आले .. श्वास, श्वास कवठ्ठल झाले ॥
जनभक्तीचा सागर .. कवठू नामाचा जागर
भक्तीचाच गकहवर .. भारलेले चराचर ॥
झाले िैसे अपरूप .. सावळे सगुण स्वरूप
पाहू नीया हे आरूप .. सान थोर एिरूप ॥

manishasni@gmail.com
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िकवता आपली
"अक्षर अंिुर" खूप खूप धन्यवाि !
मी रुपेश किलीप सावंत, मेिॅकनिॅल इंकजकनयर असून सध्या एिा
खाजगी िंपनीत नोिरी िरत आहे.
खरं तर मी आकण िकवता हे नातं िधी जुळलं िळलच नाही, शाळे त
असताना लागलेलं हे वे ड अजूनही तसंच आहे.
शाळे त असताना िरवर्षी प्रिाकशत होणारया माकसिात आपली िकवता
छापून यावी आकण ती आजही तशीच छापून यावी हे वे ड िेखील तसच
आहे.
फरि आहे तो फक्त माध्यमांचा.
आपल्या आजूबाजूस खूप िाही घडत राहत. आपण
ते सार अनु भवत असतो. आपण बरयाच गोठटी वाचतो, संवाि साधतो.
मग आपल्याला िाहीतरी सुचतं आकण
सुचत राहतं. ते िागिावर उतरतं आकण त्याची िकवता होते.
ती पुन्हा इतरांना िळावी, त्यांना ती
आपली वाटावी, आवडावी, याची धडपड सुरु होते.
या प्रत्येि टप्प्यात आपल्यातला िवी प्रगल्भ होत असतो, िाहीतरी
चांगल कलकहण्याची उमेि उराशी बाळगून.
तो िधी िाय कलहील हे त्यालाही माकहत नसतं त्याच्या वहीची पाने
अशाच कितीतरी अपूणल ओळींनी भरतात. िधी पूणल होतात ?

अशाच िाही ओळी पूणल झाल्या आकण त्या अक्षर अंिुर या उपिमात
प्रिाकशत होत आहेत याचा खूप आनंि होत आहे.
'मराठी िकवता' समूहातफे सुरु असलेल्या या आकण
अशाच अनेि उपिमांना खूप शुभेच्छा !
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एक अजुन रात्र सरली
ओसरीचे किवे माळवायला ती आली
िर
ू वर अंधारात नजर टाित राकहली
िुठू नतरी किसेल कमणकमणता उजेड
ओठात पुटपुटत मग कतथेच थांबली

अवसेची रात्र िाळोख कमट्ट होता
रातकिड्ांच्या साथीला पाऊस घट्ट होता
आज येणार नक्की त्याने िळकवले होते
थिल्या डोळयांना, हाच एि आधार होता
थरथरत्या हातांनी ती गजांना धरायची
लटलटत्या पायांना खोटं बळ द्यायची
अधी पांढरी नजर कतची शोधायची त्याला
िधी आठवांत, िधी फोटोवर थांबायची
ती उभी तशीच कितीवे ळ भभतीला रे लून
पिराचं एि टोि तोंडावर धरून
पाऊसही बाहेर बेभान बरसणारा
डोळ्यांच्या िडांत पकर राकहले ला िाटू न
कवरळ कवरळ शेवटी मग रात्र होत गेली
िाळोखाच्या मागे मग पहाट हसत आली
कनजेने जरी हळू च ताबा घेतले ला
वाटेवर त्याच्या ती अजून थांबलेली
आजही शेवटी तो आलाच नाही
‘अडिला असेल िुठे’ ती मनाशीच म्हणाली
वर्षानु वर्षे ही अशीच रात्र सरते

rupesh_mech473@yahoo.co.in
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इथे रोज घडे आमच्या मरणाचा सोहळा

िसा सांगू िसा सोसावा, िठु िाळांचा उभा उन्हाळा
िसा सांगू िसा सरावा महापुरं ाचा कनिलय पावसाळा
किड्ा-मुंगीचं जगणं आमचं िसंही मारा कितीही वे ळा
इथे रोज घडे आमच्या- आमच्या मरणाचा सोहळा
सर झडे घामाची पाऊस तरी येईना
भेगाळल्या भुईची या तहान परी भागेना
भूि मारी पोट अन पीळ आतड्ाचा सुटेना
बाया पोरांच्या पायी हे आयुठयही संपवेना
कवस्िटला संसार सारा आयुठयाचा चोळा मोळा

बाळगला उरी अंधार आता प्रिाश िाही किसेना
उजाडावी िशी पहाट िाळी रात सरे ना
िरपल्या पायांचा मग जाळ िाही सुटेना
अंग जाळी किस अन राती झोप येईना
िधी भचता कमटू न साऱ्या लागणार सुखाने हा डोळा
जगणं झालं महाग तरी मरण िेव िेईना
कभिार उपेकक्षत ले िराची परी, िया त्याला येईना
कतरडी झाली लाचार अन खांिा िुणी िेईना
अखेरच्या वाटेवरही िुणी साथ द्याया उरे ना
कजतेपणीच लचिे तोडाया बघ कगधाडं झाली गोळा
इथे रोज घडे आमच्या- आमच्या मरणाचा सोहळा

rupesh_mech473@yahoo.co.in
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बारा लाख वाचकाांसाठी ई चळवळ
तीन वषाापूवी स्थापन झालेल्या ई साहहत्य प्रततष्ठानने
आजवर आपल्या वाचकांना हदडशेहन अधधक पुस्तके ववनामुल्य
हदली. मोरया , मीरा, कृष्ण, गुरूदे व रववंद्रनाथ, स्वामी वववेकानंद, ववंदा
करं दीकर, ना. धो. महानोर, ग्रेस, नारायण सुव,े लोकमान्य हटळक,
छत्रपती शशवाजी महाराज असे एकाहून एक सरस ववषय आम्ही
घेतले. सुमारे ४०० नववन साहहजत्यकांना लोकांसमोर आणले.
इंटरनेट्वर मराठी भाषेतील साहहत्य लोकवप्रय करण्याची चळवळ
हहरीरीने पुढे नेली.
प्रेम आझण सौंदयााबरोबरच आत्महत्या आझण दहशतवाद अशा
ववषयांवरच साहहत्य मांडल. ववनोदाला वाहहलेलं ई-श्टाप दे ऊन
हसवलं. लहान मुलांसाठी बालनेटाक्षरीची तनशमाती केली. शास्त्रीय
संगीतासाठी संगीत कानसेनचे वगा चालवले.
नव्या कवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ म्हणजे नेटाक्षरी चालवले .
तर महाराष्रातील ककल्यांची माहहती दे णा-या पुजस्तका “दग
ा
ु ा दग
ु ट
भारी” द्वारे महाराष्रातल्याच नव्हे तर जगातल्या मराठी मंडळींना
उभारी हदली. लाखभर रशसकांपयंत दजेदार साहहत्य तनयशमतपणे
ववनामुल्य पोचवण्याची आमची परं पराआम्ही अधधक जोमाने चालू
ठे वूच. आम्हाला हा उत्साह आझण प्रेरणा दे णारी आपली पत्रेही येत
राहूदे .
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पण मनात एक ववचार येतो. आपली वाचकसंख्या फक्त लाखभर
लोकांपयंतच मयााहदत का? १२ कोटी मराठी माणसांपैकी तनदान
१२ लाख वाचकांपयंत तरी हे ववनामूल्य साहहत्य पोचलचं पाहहजे
असं नाही वाटत आपल्याला ? आझण त्यासाठी काही फार करायची
गरज नाही. आपल्या ओळखीच्या १२ लोकांची, १२ मराठी लोकांची
ईमेल आयडी द्याल?? जास्त हदलीत तरी हरकत नाही पण
तनदान १२ लोकांची ईमेल आयडी पाठवा. एक लाख लोकांनी जर
प्रत्येकी १२ आयडी पाठवले तर लाखाचे १२ लाख व्हायला
ककतीसा वेळ लागणार ? बारा लोकांची मेल आयडी पाठवणा-या
वाचकांना आम्ही ई साहहत्य प्रततष्ठानचे पाठीराखे म्हणून
मानाचे स्थान दे ऊ. तुम्हाला आमच्या पुढील प्रवासाची कल्पना
दे त राहू. तुमच्या सुचना मागवत राहू. मागादशान घेत राहू.
आमच्या पढ
ु ील प्रवासाचे तम्
ु ही सहप्रवासी असाल.
तर होणार ना ई-साहहत्य प्रततष्ठानचे पाठीराखे ??
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फक्त आपल्या खास मराठी ममत्र, नातेवाईकाांच्या १२ मेल
आयडी खालील पत्त्यावर पाठवा.


esahity@gmail.com
akshar.ankurmk@gmail.com
:अधिक माहहतीसाठी :
सांकेत स्थळ

www.esahity.com
फेसबुक

https://www.facebook.com/esahity
http://www.facebook.com/groups/kavya.marathi
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