
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

अंकुर अक्षर ंच…े….. 

         भ ग पहहल . 

 

मन तल्य  भ वन ंन  अंकुर फुट वेत….. 

अन त्य  अंकुर ंची अक्षरं उमट वीत….. 
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ई-पुस्तक च ेन व: अंकुर अक्षर ंच.े (भ ग पहहल ) 

संकल्पन : “मर ठी कहवत ” संच लक. 

रसग्रहण: रंजन कंध रकर 

म ंडणी आहण सज वट: संहहत  हहस्वनकर. 

प्रक शक: ई-स हहत्य प्रहतष्ठ न 

आभ र. 

“मर ठी कहवत ” ने आयोहजत केलेल्य  “अक्षर-

अंकुर महोत्सव २०१२” ल  आलेल्य  उदडं 

प्रहतस द बद्दल सवव सहभ गी कवी-कवहयत्रींचे 

ह र्ददक आभ र. अंकुर अक्षर ंचे ही पुस्तक 

म हलक  त्य तीलच हनवडक कहवत ंची बनली 

आह.े 

©य  पुस्तक तील कहवत ंच ेसवव हक्क त्य  त्य  कवींच्य  स्व धीन. य  

पुस्तक तील कुठल्य ही कहवतेच  व पर अथव  पुनमुवद्रण करण्य आधी 

संबंधीत कवीची लेखी परव नगी घेणे आवश्यक आह.े 

 

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


"भयाठी कवलता" अऺय अकुंय भहोत्सल २०१२: ननलडक सकंरन  

 ई-साहहत्म प्रनतष्ठान  

रसग्राहहकेचा पहरचय: 
रंजन कंधारकर यां ची खरी ओळख म्हणज ेकविताच. तयां च्या स्ितंत्र 
शैलीतील कवितां ना आजिर अनेक चाहते लाभले आहेत. तयाां च्या 
अनेक कहिता आजिर हिहिध िृत्तपते्र, हदिाळीअांक तसेच 
हनयतकाहिकाां मधून प्रकाहित झािेल्या आहेत. तयां चा “स्िधा” हा 
काव्यसंग्रह प्रकािीत झािा असून तयािा महाराष्ट्र राज्य िासनाच्या 
“बहहणाबाई चौधरी” पुरस्करासहहत तब्बि २१ पुरस्कार प्राप्त आहेत. 

कहिियय िक्ष्मीकाां त ताां बोळी याां च्या “गोकुळिाटा” या काव्यसांग्रहाहति 
कहिताां च्या अहभिाचनात तयाां चा सहभाग असतो. याहििायही महाराष्ट्र 
ि गोमाां तकात अनेक हिकाणी तयाां चे काव्यिाचनाचे काययक्रम होतात. 
‘आनांदयात्रा’ या बा.भ. बोरकराां च्या ि ‘रसयात्रा’ या कुसुमाग्रजाां च्या 
काव्यिाचन समारांभात तया सहभागी असतात. 

आकाििाणीिरीि कहिसांमिेने, पथनाट्य िाचन, मुिाखत इतयादी 
काययक्रमाां त तया सहभागी होतात. याहििाय िािेय-महाहिद्याियीन 
कथा ि काव्यिेखन स्पधांमध्ये अनेक िेळा तया पहरक्षक म्हणून काम 
पाहतात. 

रांजनताई सध्या ‘मधुगांध‘ काव्यमांडळाच्या कोषाध्यक्षा तसेच 
‘अक्षरसूक्त’ काव्यमांडळाच्या सहचि म्हणून पदभार साां भाळतात. 
आपल्या िब्दाां तून आहण मागयदियनातून तयाां ची साहहतयसेिा अहिरत 
सुरू असते. तयाां चा “भूजयपत्र” हा आगामी काव्यसांग्रह ििकरच 
आपल्यािा पहायिा हमळेि. 
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रसग्राहहकेचे मनोगत: 
 

अंकुय अऺयांच ेभालरकेतीर अऺयांच ेधनी असरेल्मा सलाांचं अलबनंदन !! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

अंकुयणं हा सषृ्टीचा ननमभ आहे.  

भग ते ऩानाऩानांचं अंकुयणं असो ला भनाभनाच!  

ऩानाचं अंकुयण जलभनीळी नातं ठेऊन असत ंतय भनाचं बालनेळी !!   

असे पुटाले अंकुय अऺयांच ेमा भालरकेत आऩल्माच भस्तीत उगलतांना हदसतात. 
काही कोलऱे, काही गाय हहयल,े काही ऩरयऩक्ल तय काही सकुरेरेही. कवलतेच्मा रुऩात 
मेणाये हे अंकुय एकंदयीतच भनारा हहयलं करुन जातात. मातरी काही हठकाणं तय 
केलऱ ऩाचचूी आहेत. सती , रुद्रवलणा , ऩाउरलाट , भापीनाभा , एकरूऩ , बफदं ू, 

जन्भ कवलतेचा , भन , लसंत ऋतू अळी काही नालं नभनु्मा दाखर देता मेतीर .  

मा हठकाणी भन यभरं नाही तयच नलर .  
 

 

काही नाजूक लेरींना भात्र अजुन जयाश्मा आधायाची गयज लाटते . बायंबाय लाढरेरी 
ळब्ांची ऩानं ह्या लेरींना उऩजत जड कयतात . आणण भग हहयलाईचा तोर गेरेरा 
हदसतो . नीटस , नेभकी ळब्यचना ; यचना कयता कयता ऩणूण कवलतेराच हदरेरा 
सफुक आकाय , त्माच त्मा  अथाणची कडवी करुन फांडगुऱ ननभाणण कयण्माचा 
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टाऱरेरा भोह मा अगदी छोट्मा छोट्मा गोष्टी कवलतेरा उंची देण्माच काभ कयतात 
. जसं वऩलऱी ऩान , सकुरेल्मा पांद्या , लळऱी पुरं , आजू फाजूरा लाढरेरं तण ह्या 
गोष्टी काढून टाकल्मा की झाड अधधकच भोह घारत,ं फस, तसंच ! 

 

                             अंकुय अऺयांच ेभालरकेतीर मा कवलता रूऩातीर अंकुयांचा हा 
भहोत्सल भनाऩासनू भनाऩमांत सेतू फांधण्माच ेकाभ भन:ऩलूणक कयत आरेरा हदसतो 
. अंकुयण्माची त्मांची धनू वलरऺण आहे . ही धनू , धनुी सायखी धचयकार तेलत 
राहो . ही सहदच्छा !! 
 

संफंधधत सलाांच ेआबाय ! 
 

यंजन ..... आतून !! 
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  कविियय फ. मु. शिंदे सर ां चे अक्षर अांकुर 
महोत्सि ल  ल भलेले आिंीिाद 
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गभाळल्य  िंविंल … 
गभाळल्य  िंविंल ... 

विचभर च ां दणीचे डोह ळे ल गले तेव्ह च 

आभ ळ, नक्षत् ां नी आजुब जूल  वगल्ल  करत 

पोिुिं  च ां दव्य ल  ब ां गडी भरली.. 

 

कोर कोर वदिस ज त होते 

त्य  डौल कडे बघून, 

आभ ळ म येने बोि मोड यच .. गडगड 

 

अखेर जीि पण ल  ल िुन 

च ां दव्य नां सुढ ळपण वरतां केलां.. 

 

“दया झ ल य, दया!!!!” 

आभ ळ नां बोि परत गडगडिलां 

 

“दर पांधरिड्य ल  ध प ल गते म्हणे 
‘िंविं’ल , 

न ळ क प  दरु ठेि  दयाल ” 

कुवणतरी विमविमलां…..  

क ऽऽड्कन िीज घुमली 

न ळ तुिली….! 

 

आभ ळ परत गडगडलां  

(शकि  श्व स िंोधण ऱ्य  मुल कडे र हू की  

ध प धरण ऱ्य  आईकडे प हू य त गडबडलां..) 

 

आत  ‘वतकडे’ ध प ि ढली वक 

दया झेप ितो ‘िर’ ज यल  

आवण तुम्ही आम्ही नुसतांच ि चतो 

ऐकलां ‘वतकडच्य ’ यांत् नां स ां वगतलांय 

इथ ेप णी स पडलांय प णी…..! 

 

आवण तुम्ही आम्ही नुसतांच म्हणतो… 

“आज डोईिर दया म जल य दया… 

वतथे भरती आलीय भरती…!!” 

 

प्र जक्त देिंमुख. 

deshmukh.praj@gmail.com 
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पे्रम ची ि हती गांग  
 

पे्रम ची ि हती गांग  
तू अिंीच उधळत ज  रे 
बदल्य त स रे पे्रम  
क ळज त स ठिीत ज  रे 
 
क  दे्वष कुण च  करतो 
अन उग  आत तळमळतो 
तो तुझ च त् ग  तुझे 
क हूर ज गित असतो 
 
ह  जन्म एकद  वमळतो 
तू स थयक त्य चे कर िे 
ज ेहोईल ति ह त ने 
ते भलेच म्हणत  य िे  
 
तू जीि स जीि ल ि िे 
अन म णुसकीस स्मर िे 
ती ज ळ जळकी लांक  
तू र म हृदयी जप िे  
 
कल्पी जोिंी  

 j1shubha@gmail.com  
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वठगळ ल ितोय आभ ळ ल   
त्य  वझजलेल्य  रडग ण्य सम 
वझजलेल  मी ...श्व स थ ां बले तरी..  
मन स्स्थर िण्य ची ि ि बघत.. 
नव्य ने उज डण -य  पह िेचे  
स्िप्न बघत  ..उभ  जन्म सरुन गेल ...  
ओळख िंोधत  िंोधत ..स्ितःची  
तरीही ..अजुनही स्ितःस  
न ओळखु िंकलेल  षांढ मी. 
अपेक्ष भांग चां ओझां ..आजक ल  
मी कि क्ष ने ि ळतो.. 
भर प िस त ..आकां ठ वभजून..  
मनसोक्त आसिे ग ळतो.. 
जगतो तस च ...गदीत हरिुन...  
मरेनही तस च ...गदीत हरिुन..  
वनजीि चेह -य ां च्य  ह्य  न िकी दनुी..  
अस च ..चेह-य िर रांग फ सुन..  
स्ितःस ठी ..दनुीयेस ठी...  
त्य  फसव्य  चेह -य ां च्य ...  
फसव्य च अशु्ांचे व्य ज 
आत  खरचां डोक्य िर नकोय.. 
म झ्य िर उपक र केल्य ची 
भ िन ..कोण च्य ही मन त नकोय...  
मल  आत  क ही नकोय... 
कोणीही नकोय... 
हिीय ती ..िं ां तत ...कद वचत वचरिं ां तत ...  

वनद न क ही क्षण ां स ठीची... 

मग सुरु कर यच य 
तो पुन्ह  एक प्रि स.. 
तोही एकट्य नेच... 
अगदी िं ां त होऊन सिाथ ने 
म झी ही कवित .. 
कद वचत ..आजही पुन्ह  बोचेल..  
उग च क हीही वलहीतो ह .. 
असां सहजचां तुम्ह ल  ि िले.. 
आभ ळ च्य  डोक्य िरचां 
ओझां आत  मल  उतरि यचयां.. 
त्य स ठी फक्त एकद  
एक निां वठगळ विंि यचयां.. 
आभ ळ द िले पुन्ह  त्य च जुन्य  आतयतेने.. 
वमलन च्य ..विरह च्य ..जुन्य  आठिणींनी.. 
जगलो तर जगुद्य , 
मलेोच तर मरुदय  
आभ ळ आत्त च विंिुन झ लयां म झां 
थोडां ..अगदी थोडां प णी तरी स ठुदय ..  
त्य च प ण्य त मल  आकां ठ वभज यचयां 
नव्य  भुमीकेआधी 
एकद ..ह्य  जुन्य  प त् त  
मल  एक वदिस मनसोक्त जग यचयां 
 

ओांक र तोरसकर 

omkar.pt@gmail.com 
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धर  म्हण ली सूयाल .. 
 
ग्रहण त चांद्र च्य  छ येम गे गेलेल्य .. 
सुयाल  म्हण ली धर .. 
 
जरी धुसर झ ली तुझी छ य .. 
तरी कमी न ही झ ली म झी म य .. 
 
उद्य  वक्षतीज िर नव्य .. 
उगिेल सुयय नि .. 
 
ज णुन आहे मी ..दवुनयेची  
उगित्य  सुयाल  नमस्क र करण्य ची.. 
 
जुनीच आहे वरत.. 
 
तुझ्य  इिल्य िं  अपयिं ने.. 
चांद्र च्य  छ येम गे ज ण्य ने.. 
 
कमी न ही होण र म झी वप्रत.. 
 
सुख दु :ख त ..  
सदैि ओठी असेल.. 
 
तुझेच गीत.. 
 
तुझ्य च सोबत मल  ऎक यचे .. 
मल  आयुष्य च्य  यिं -अपयिं चे  
 
सांगीत.. 
 
 
 

यिं  म नि बदलतो अपयिं त ह  
पण मी वनभिेन म नि धमय खर .. 
 
क रण ..मी धर ..  
म्हणुनच ..मी धर ..  
 
फक्त वनभ ि रोज येण्य़ ची.. 
..ही वरत 
..वह वप्रत 
..हे गीत 
..हे सांगीत 
तुझीच 
धर .. 
                                                                              
आरती कुलकणी 

artik243@gmail.com 
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 ब ळ झोपल य म झ  .......... 

 
गेल स एकदम आपित झपति  
ल थ  देऊन अल्लड निखि  
 
तुल  विंकिलां, तुल  घडिलां  
ल थ डून वचखल ल  गणपती बनिलां  
 
थोडीिंी आस थोड्य श्य  अपेक्ष   
वचमुिभर ओझां तुल  न ही पेलिल !!! 
 
मग स ां ग यचां न हीस क  िेड्य   
नसत्य  रचल्य  मी परीक्षचे्य  विंड्य   
 
आज असां तू क य कम िलस 
फ स घेऊन सियस्ि गम िलस  
 
ब ळ ......... 
ब ळ  क  असां केलांस ? 
ल डक्य  आयडील  चर्यकण चीरलस 
 
हृदयी आगीच  डोंब उठल   
वचमुकल्य  ह क ां च  क हूर म जल  
आई  ..आई ...आई ...आई................   
 
ब ळ  .... 
ब ळ  कुठे आहेस रे तू !!! 
ब ळ  .... 
 
 

 

प न्ह्य ने स र  झांपर वभजल   
अशू्ांच  म त् दषु्क ळ पडल   
 
एकदमच ओठ तून िंब्द वनघ ल  
...... 
.... 
ये पोर ां नो ... 
.. 
गप्प बस .... 
िूंऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊ... 
गप्प बस  म्हणते न मी  
. 
. 
ब ळ झोपल य म झ  ..........  

 

सुध कर बगे  

sudhakar.barge@gmail.com 
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मन तल्य  इरीतून 
 

उन्ह -त न्ह तून  

कुन्य  ह त तून 

जव्ह  घमेलां घेिंी 

तू त न्य  विंर िर 

तव्ह  भरून येई 

डोय ां च्य  क ठ िर 

ख रां  प नी 

मन तल्य  इरीतून 

दगड -धोंड्य तून  

क ट्य -कुट्य तून  

जव्ह  रगत येई 

मऊ प य तून 

म य तुझी 

इव्हळते आतून 

इव्हळने तुझे 

प हून चष्म्य तून 

तुिलेल्य  ह त ने 
मोडलेल्य  मन तून 
देि ऱय् तल्य  दगड ले 

मी इनिते ि कून 

स री ओझी मी ि हीन 

तुझ्य  पोिी जन्म घेऊन 

तुझ्य  विंरी स िली धरीन 

सूयाले पदर ने झ कून 

 

श्ीर ज मोरे 

shriraj.more@gmail.com 
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मन 
मन ल ही आिरेन , बेभ न मन ची ही ध ि, 

िेग म गे िेडी, किंी मन ची य  ह ि! 

 

विच र ां ची र ही विणत िेडी स खळी स खळी 

खुडूनही ि की त्य ां न  जिंी नकोिंी प कळी.... 

 

कधी ब ां धून इमले ख ली आभ ळ ठेउनी, 

कधी उरेन  त्य कडे, तुकड  म तीच  चौकोनी! 

 

चुक  करूनही पळे, त्य च चुक ां च्य च प ठी, 

सोडी वतथचे त्य ां न , बांधूनी अनुभि ग ठी! 

 

ओढ अन वमक असत न , क्षण त नकोिंीही होई, 

नकोिंी इच्छ ही कधी, आपुली म्हणून घेई!! 

 

क रण जग यचे िंोधी, ठेिी उमदेीची आस, 

वदसूनही अथय जीिन च , घेई िेंििच  ध्य स... 

 

घ लूनी कुलुपे वकतीही, न ही र हत त ब्य त, 

कधी, "उड  "स ां गूनही , र ही अडकुनी कुां पण त! 

 

क य हिेसे मन ल , कधी त्य ल च कळेन , 

कधी वमळूनही ि िे, क ही मनीचे वमळेन !! 

 

कसे उकल िे गूढ, क य कर ि  इल ज, 

स्पिूंयनही तळ, त्य च्य  खोलीच  येईन  अांद ज 

  

    वत्पुर  र नडे  

 tripura.ranade@gmail.com 
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'सांदेिं' 
 

आक िं च  सांदेिं घेउनी, 

एक वचमुकल  पक्षी आल , 

ह त तील म झ्य  द णे विपत , 

म झीच ओांजळ पण भरून गेल ; 

  आक िं च  सांदेिं घेऊनी , 

वनत्य येत त वकत्येक वकरण, 

कुठे बरे लुप्त होत त, 

उजळून ि कूनी स रे जीिन? 

 

मेघही घेऊन येत त, 

आक िंीच च सांदेिं, 

बदलते रांग रूप त्य ां चे, 

अन बदलण रे गणिेिं; 

 
बदलत न ही ती गवहर ई, 

सांदेिं ची ही निल ई, 

आनांद ओसांडतो मन त, 

ऐकत  आक िं ची ती अांग ई... 

 

अचयन  र नडे. 

ranade.archana@gmail.com 
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जन्म कवितेच  
 

ये नच कवित  कवध आमांत्ुन 
येते कवध न  करुण  भ कुन 
अनुभि, घिन  मन स स्पिुंयन 
ज ती दखुिुन, कधी सुख िुन 
विच र क हुर मन त द िुन 
जलद पवर ये मन ओथांबुन 
िंब्द, भ िन  सांगम होउन 
आिंय बरसे क व्यघन तुन ......... १ 

 

  

ये नच कवित  कवधही कळिुन 
द र कुण चे न  ठोठ िुन 
मनी जन्मुनी, येई आतुन 
किच मन चे अिवचत भेदनु 
भ ि मनीचे मन स लांघुन 
वनझयर परी झुळझुळ ि हुन 
झर झर झरती ते झरणीतुन 
आवण उतरती कवित  होउन ...... २ 

 

 ये नच कवित  कवध ह त तुन 
सृजन वतचे हो मनग भ्य तुन 
विच र दया उध ण येउन 
भ ि उमी त्य  उठती उसळुन 
येवत तिी अन् ज ती विखरुन 
िंब्द ां ची ती रत्ने स ां डुन 
त्य  िंब्द ां च्य  पल्य ड ज उन 
भ ि बोलती कवित  होउन ........ ३ 

 

......... उल्ह स वभडे (१६-७-२०१०) 

ulhasbhide@gmail.com 
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आस 

 
कुणीतरी म्हण लां, 
स ां भ ळ आत  तुझ्य  ब ब न  
ब ई गेल्य िर खचतो म णूस 
प ऊल िर प ऊल ि क यच  ल गतो ध्य स 
क ळ च्य  पडद्य आड ज ण्य ची उरते आस 
म झां उद स हसु, 
मन तल  डोंब फूिून 
त ां डि घ ल यल  ल गलेले आसू 
दडिले िंब्द ां च्य  मखर त, 
म्हिलां, 
असां कसां होईल 
आमच्य स ठी त्य च्य  म येची प खर 
आणखी क ही िषय तरी र वहल 
 
ती गेली तेव्ह च मी क  न ही गेलो 
दचकून प वहलां ब ब कडे 
ि िलां, 
घट्ट म र िी वमठी 
 

 

आई गेली आत्त च, तू नको ज ऊ 
िंब्द च्य  आजूब जूल  
घुम यल  ल गलां प रव्य स रखां, 
कुण चांतरी म्हणणां 
ब ई गेल्य िर खचतो म णूस.... 
 
खरचां क  रे तसां झ लां... 
खचल स क  रे ब ब  तू? 
केल स न  पुर  तुझ च ध्य स 
ती गेली त्य च ि िेिर ि कलांस प ऊल 
लेकींस ठी न हीच न  अडल  प य  

कधीतरी क  होईन , 
कुण चांतरी म्हणणां खोिां क  न ही ठरलां  
आई गेल्य िर, ब ब  तुल  आमच्य स ठी 
रह यल  
क  न ही जमलां? 
 
मोहन  प्रभुदेस ई जोगळेकर 
 mohana_joglekar@hotmail.com 
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  पतांग  
 

उडल  ,उडल  नभी उतु्तांग  

रांगीत वचठोर  ,ऐिीत पतांग  

 

मौज लुित आक िं ची 

पह त खेळी पक्षीथव्य ां ची 

 

झुळुकेसांगे गोड डोलतो 

नेतो ि र  तेथ ेज तो  

 

गगनी उांच उडल  वजतुक  

एक की रे पडल  वततुक   

 

स थ सूक्ष्म एक  ध ग्य ची 

च करी म णूस अन् ि रय ची   

 

कमयभूमी ते अफ ि गगन    

आल्ह द घेती थोर ,लह न     

 

रोख घेई वदम ख त ह  

पतांग  दसुरय  क पण्य  पह   

 

 

तुिुनी दोर गेल  गेल   

ढग ां आड अदषृ्य ज हल   

 

आभ ळ ने वगळले त्य ते 

इहलोक िंी तुिले न ते  

 

सुिल  सांपकय  भूतल िंी  

मुक्क म स अज्ञ त आक िंी  

 

भर रीत तो अिघ्य  जगल   

तय तची क  विवलन झ ल  ? 

 

दषृ्िीआड आत  ,तय च  सुखद रांग  

हरपुनी गेल  एक पतांग ....... 

 

नांदकुम र देिंप ां डे 
deshnand@gmail.com 

 

 

 

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


"भयाठी कवलता" अऺय अकुंय भहोत्सल २०१२: ननलडक सकंरन  

ई-साहहत्म प्रनतष्ठान.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हे विध त्य  
 

वचरडत च लल्य यत ग ड्य  

ल ल वदव्य ां च्य  

म णस म गोम ग म णस ां न  

स रिले ज त यत रस्ते 

रक्तरांवजत र ां गोळय ां नी 

 

हे विध त्य  

वकती केले ज ण र आहेत यज्ञ 

धमाच्य  न ि ख ली 

आवण पडण र आहेत आहुत्य  म निी ह ड ां च्य  

सवमध  म्हणून 
ओस ां डतांय म निी क रुण्य 

असांख्य चेहऱ्य ां िरून 

तुझ्य  अशहसक पण तीच  

न फ िण रां  कफ्न 

केव्ह  प ां घरण र आहेस रे विध त्य  

त्य ां च  प्रत्येक क्षण 

मृत्युच च ठरत न …..? 

 

विल स ग िडे 

GAWADE.VILAS@mahindra.com 
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गॉडफ मयर 
स्िगात ज हली चचा 
आक िं न ां गरुन क ढ  
ग ळून थेंब घ म चे 

 कप णीपी क हीतरी ओढ  

तत्क ळ आरांभ कर ि  
आदेिं वदल  इांद्र ने 
हे क म कर िे पूणय 
सूययदेि ि  चांद्र ने 

 
आदेिं वमळ ल्य िरती 
क म स ल गल  सूयय 
मद्धध्य न्ह पयंत झ ली 
न ां गरून अख्खी पूिय 

र वहले क म ज ेअधे 
त्य  झ ली सांध्य क ळ 
हर एक नभ चे ढेकुळ 
फोडुवनय  केले विरळ 

 

बेण्य िर शिंपून प णी 
वभजण्य स ठेिल्य िरती 
सूययदेि गेले घरल  
घेण्य स जर  विश् ां ती 

चांद्रदेि इकडुन आले 
प हुनी सूयय झोपेत 
उचलून वबय णे आयते 
पेरले मुक्त िेंत त 
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सूययदेि उठुनी प हती 
ग यब स रे झ लेले 
मद्धध्य न्ह पयंत िंोधून 
ते ’आगबबूले’ झ ले 

वकतीतरी वदिस ते गेले 
हे असेच च ले थिे 
सूयाने कष्ि कर िे 
वपक चांद्र्गृह ल  भेि 

 

प्रदु्यम्नसांतु 

sk120148@gmail.com  

 

ि -य ने जलद ां  आणले  
अन वदधले त्य ां नी प णी 
वपक तर रून मग उठले 
भरभरुन वपकवल च ां दणी 

हे स रे होत  होत  
जिंी पह ि  वकणवकणली 
च ां दण्य ां नी भरुवन कणगी 
चांद्र ने ग डी ह णली 
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विडबंन विभाग 
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नच म ते करूां  कोप ,  
 

नच म ते करूां  कोप ,  

मजिवर धवर अनुकां प . ॥ 

पोरी तुज बहु असती, पवर प्रीती मजिरती, 

ज णवस तूां हे वचत्ती, मग क ां  घ वलवस भीती? 

कशर मी दांग  मस्ती, तवर ि ि ेति ध स्ती, 

पे्रम  तो मजिवरच , नेउां नको लोप  ...॥ 

(आईने क न पकडून म्हिले, ’मले्य ..’, मुलग  म्हण ल  थ ां ब, थ ां ब. 

 अजून ग णे सांपले न ही ....) 

करप िंीं य  तनुल , ब ां धुवन कशर विंक्षेल , 

धरुनीय ां  क न ल , गुच्च  घे ग ल ल  

पवर न  धशर अबोल , रडुां येइल मग मजल . 

विंक्ष  ती अवत कठोर, होइल मत्प प ,  ॥ 

नच म ते .... 

 

प्रभ कर फडणीस 

pkphadnis@yahoo.com 
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तुझ्य  गोळय , म झ्य  गोळय   

विसरू नको स ऱ्य ां च्य  िेळ  

 

तुज किळी,  मज क ठी 

आणखी चष्म  दोघ ां न   

लपिूय  पण श्िणयांत् ल   

नको कळ य  कोण ल   

 

सक ळ झ ली,  स री पळ ली 

आपल्य  आपल्य  क म ल  

आपण दोघे ज ऊ ग  

न न न नी प कात  हळूहळू च ल यल   

प च ि जले,  उठ लिकरी 

करू तय री चह ची 

क म िरून येईल आत  

मुल ची अन् सुनेची स्ि री 

 

हसेल घर, वखदळेल घर 

होऊ आपण स मील त्य त  

मोडून शिंगे, विसरून म न पम न 
  

खऱ्य  सुख ची हीच ि ि 

 

र जश्ी जोगळेकर 

jsrnaus@gmail.com 

 

 

तुझ्य  गोळय , म झ्य  गोळय  
(भ .र . त ां बे य ां च्य  “तुझ्य  गळ , म झ्य  गळ  ह्य  कवितेचे विडांबन.) 
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प्रकािकाां कडून  दोन िब्द: 

मर ठी म णूस म्हणजे लढवय्य . मर ठी म णूस म्हणजे कल  

रहसक. मर ठी म णस ची ही प्रहतम  इतर लोक ंत आह.े योग्यच 

आह ेते. मर ठीत हजतकं सुंदर हलख ण झ लंय हततकं इतर 

भ ष ंत अभ व नेच आढळतं. 

पण तो झ ल  इहतह स. मर ठीतल्य  च ंगल्य  लेखक ंची आहण 

कवींची य दी कर यची झ ली तर न ंव पुढे कै. ज स्त. आहण जे 

आज आहते ते सत्तरच्य  दशक पुवी ग जलेले. गेल्य  च ळीस 

वष ांत पुढे आलेले लेखक कवी ककती ? पुस्तक ंच्य  प्रदशवन त 

गेल्य वर कोण च्य  पुस्तक ंन  म गणी कदसते. नवीन ककती 

लेखक कवींची पुस्तकं प्रक हशत होत त आहण खपत त आहण 

व चली ज त त? 

नवीन लेखक एक  दषु्ट चक्र त स पडले आहते.   पुस्तकं खपत 

न हीत म्हणून प्रक शक पुस्तक प्रक हशत करत न हीत. आहण 

प्रक शक प्रक श त आणतच न हीत तर य  हबच य ांहची न ंवं 

लोक ंपयांत ज ण र कशी ? आहण लोक ंन  जर य ंचं न ंवच 

म हहत न ही तर य ंची पुस्तकं खपण र कशी ? आहण पुस्तकं 

खपत न हीत तर छ पण र कोण ? म्हणजे आलं क  संकट ? मग 

नव्य  लेखक ंनी हलह वं कसं ? आहण हलहीलं तर त्य चं कर वं 

क य? 

य चं उत्तर घेऊन आलं आह ेई स हहत्य प्रहतष्ठ न. नवीन 

लेखक ंस ठी , त ज्य  स हहत्य स ठी ई पुस्तक ंचं म ध्यम घेऊन 

आम्ही आलो आहोत. तुमचं पुस्तक आम्ह ल  द्य . ते ज ऊ द े

ल खो लोक ंपयांत. लोक ंन  आवडलं तर लोक दकु न त 

ज ऊनही घेतील. हनद न त्य  न व च्य  पुस्तक ची चौकशी तर 

करतील ? 

अक्षर अंकुर ह  ई स हहत्य प्रहतष्ठ नच  एक प्रोजेक्ट आह ेनवीन 

टॅलंटच  शोध घेण्य स ठी. पहहल्य  र उंडमध्ये आम्ही ७९ 

नवीन कवींच  शोध घेतल . त्य तले क ही फ़ रच च ंगले 
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हनघ ले. क ही हशक ऊ आहते.   लवकरच य ंच्य  स हहत्य च  

आस्व द आमच्य  सव्व  ल ख व चक ंन  घेत  येईल. 

य  नंतरच  आमच  टप्प  असेल गद्य लेखक ंच . कथ , 

क दबंय व , लघुहनबंध, ब लस हहत्य अश  सवव प्रक र ंतून नवीन 

टॅलंट शोधत र हू. ख णीतून कोणतं रत्न हनघतं प हू. 

व चक ंन  एकच हवनंती आह.े   हहय ांंंच  शोध घेत न  

कोळश च्य  ख णीत उतर वं ल गतं. आहण कोळस  कोणत , 

हहर  कोणत  आहण कोहहनूर कोणत  ह ेव चकच ठरवतील. 

तेव्ह  व चक ंच्य  (स्पष्ट) अहभप्र य ंची गरज आह.े तसंच ही 

पुस्तकं तुमच्य  हमत्र आप् ंपयांत ज यची गरज आह.े तुम्ही ती 

फ़ॉरवडव कर यची आहते. 

बघ  . मर ठीत जर क ही च ंगलं हनम वण व्ह वं असं व टत 

असेल तर तुमच  सकक्रय सहभ ग हव . न हीतर… 

न हीतर क य ?  

क ही न ही.  

क हीच न ही. 
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                      बारा लाख वाचकाां साठी ई चळवळ 

          तीन िषापूिी स्थापन झािेल्या ई साहहतय प्रहतष्ट्िानने आजिर आपल्या िाचकाां ना 

हदडिेहन अहधक पुस्तके हिनामुल्य हदिी. मोरया , मीरा, कृष्ट्ण, गुरूदेि रविद्रनाथ, स्िामी 

हििेकानांद, विदा करांदीकर, ना. धो. महानोर, गे्रस, नारायण सुिे, िोकमान्य हटळक, छत्रपती 

हििाजी महाराज  असे  एकाहून एक सरस हिषय आम्ही घेतिे. सुमारे ४०० नहिन 

साहहत्तयकाां ना िोकाां समोर आणिे. इांटरनेट्िर मरािी भाषेतीि साहहतय िोकहप्रय करण्याची 

चळिळ हहरीरीने पुढे नेिी.  

पे्रम आहण सौंदयाबरोबरच आतमहतया आहण दहितिाद  अिा हिषयाां िरच साहहतय 

माां डि. हिनोदािा िाहहिेिां ई-श्टाप देऊन हसििां. िहान मुिाां सािी बािनेटाक्षरीची हनर्ममती 

केिी. िास्त्रीय सांगीतासािी सांगीत कानसेनचे िगय चािििे.  

नव्या किींसािी एक भक्कम व्यासपीि म्हणज ेनेटाक्षरी चािििे. तर महाराष्ट्रातीि 

हकल्याां ची माहहती देणा-या  पुत्स्तका “दगुय दगुयट भारी” द्वारे महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर 

जगातल्या मरािी मांडळींना उभारी हदिी. िाखभर रहसकाां पयंत दजदेार साहहतय हनयहमतपणे 

हिनामुल्य पोचिण्याची आमची परांपराआम्ही अहधक जोमाने चािू िेिूच. आम्हािा हा उतसाह 

आहण पे्ररणा देणारी आपिी पते्रही येत राहूदे. पण मनात एक हिचार येतो. आपिी 

िाचकसांख्या फक्त िाखभर िोकाां पयंतच मयाहदत का? १२ कोटी मरािी माणसाां पैकी हनदान १२ 

िाख िाचकाां पयंत तरी हे हिनामूल्य साहहतय पोचिचां पाहहज ेअसां नाही िाटत आपल्यािा ? 

आहण तयासािी काही फार करायची गरज नाही. आपल्या ओळखीच्या १२ िोकाां ची, १२ 

मरािी िोकाां ची ईमिे आयडी द्याि?? जास्त हदिीत तरी हरकत नाही पण हनदान १२ िोकाां ची 

ईमिे आयडी पाििा. एक िाख िोकाां नी जर प्रतयेकी १२ आयडी पािििे तर  िाखाचे १२ 
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िाख व्हायिा हकतीसा िेळ िागणार ? बारा िोकाां ची मिे आयडी पाििणा-या िाचकाां ना 

आम्ही ई साहहतय प्रहतष्ट्िानचे पािीराखे म्हणून मानाचे स्थान देऊ. तुम्हािा आमच्या पुढीि 

प्रिासाची कल्पना देत राहू.  तुमच्या सुचना मागित राहू. मागगदशगन घेत राहू.  आमच्या पुढील 

प्रिासाचे तुम्ही सहप्रिासी असाल. 

तर होण र न  ई-स वहत्य प्रवतष्ठ नचे प ठीर खे ?? 
 

फक्त आपल्य  ख स मर ठी वमत्, न तेि ईक ां च्य  १२ मले आयडी ख लील पत्त्य िर प ठि . 

 
esahity@gmail.com 

akshar.ankurmk@gmail.com 
 

खात्री बाळगा या मले आयडीचा कोणतयाही प्रकारे गैरिापर केला जाणार नाही.  जावहराती 
अथिा भलभलतया मले पाठिून त्रास देणार नाही. याचा उपयोग केिळ चां गले मराठी सावहतय 

पाठिण्यासाठी केला जाईल. 
 
 

:अवधक म वहतीस ठी : 
       सांकेत स्थळ  
 

www.esahity.com 
 

फेसबुक 
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