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आभ र.
“मर ठी कतिि ” ने आयोतिि के लेल्य “अक्षरअंकुर महोत्सि २०१२” ल आलेल्य उदंड
प्रतिस द बद्दल सिव सहभ गी किी-कितयत्रींचे
ह र्ददक आभ र. अंकुर अक्षर ंचे ही पुस्िक
म तलक त्य िीलच तनिडक कतिि ंची बनली
आहे.

©य पुस्िक िील कतिि ंचे सिव हक्क त्य त्य किींच्य स्ि धीन. य
पुस्िक िील कु ठल्य ही कतििेच ि पर अथि पुनमुवद्रण करण्य आधी
संबंधीि किीची लेखी परि नगी घेणे आिश्यक आहे.
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ततसऱ्या अंकाची प्रस्तावना
रतसकहो, अक्षर-अंकुर महोत्सवाचे पतहले दोन अंक तयार करणं आतण त्या अनु षंगाने
काव्यवाचन हा एक अवणणनीय अनु भव होता. आपल्या हाती तहऱ्यंाचा हार असावा आतण आपण
त्यातल्या एकेका हीऱ्याचं मोल जाणून पुन्हा पुन्हा थक्क होत रहावं असं कातहसं घडत आहे.
पतहल्या दोन अंकं ाना तमळाले ला प्रततसाद आतण पाठीवर पडले ली कौतुकाची थाप खूप खूप बोलू न
जाते जे शब्दात मांडता येत नाही. “मराठी कतवता” ला खूप पुढं जायचं आहे आतण खूप काही
तमळवायचं आहे याचीच ही नांदी! आतण या लांबच्या प्रवासात रतसका
ं ची साथ अन आशीवाद
लाभत आहेत हे सौभाग्य.
“अंकुर अक्षरांचे” च्या प्रत्येक भागात आम्ही आधीच्या भागाला तमळाले ल्या प्रततसाद-सूचनांनु सार
बदल करत जात आहोत. आमच्यासाठी आमचे सहभागी सवण च कवीजन अमूल्य आहेत आतण
त्यांच्या कतवता या अंकामध्ये वाचणं हा त्यांच्यासाठी एक आनंददायी अनु भव असावा हे आमचं
त्यामागचं उतिष्ट आहे.
अंकुर अक्षरांचे च्या या अंकात दोन लक्षात येण्यासारख्या गोष्टी आहेत. त्यातली पतहली म्हणजे
एकाच कतव-कवतयत्रीच्या एकापेक्षा जास्त कतवतांचा अंतभाव. महोत्सवाला आले ल्या शेकडो
कतवतांमधून रसग्रहण प्रक्रीयेदरम्यान कतवतांचं वर्गगकरण करण्यात आलं ते त्यांच्या रचना,
शब्दांचा वापर, नेटकेपणा आतण नेमकेपणा या तनकषांवर. त्या वर्गगकरणान्वये ज्या कतवता एका
दजाच्या होत्या त्या एका अंकात घेतल्या गेल्या. योगायोगाने त्यातील काही एकाच कवीच्या
आहेत. प्रत्येक कवी कडू न जास्तीत जास्त ५ कतवता स्वीकारल्या गेल्या असल्याने हेही साहजीक
होय.
दस
ु री गोष्ट अंकाच्या मांडणी संदभातील. अंकाची रचना करताना, यावे ळी कवी तमत्रांना
तवचारांच्या केंद्रभागी ठेवलं आहे. प्रत्येक रचनेच्या नावानंतर लगेचच कवी-कवतयत्री चे नाव
घेण्याचा तनणणय हा त्या त्या कवींना त्यांच्या सुंदर रचनांबिल धन्यवाद देण्याच्या भावनेतून
घेण्यात आला आहे. कतव-कवतयत्री आपल्या रचनांना मनामध्ये एक अढळ स्थान देतात. तसंच
त्यांच्या नावांना देखील यावे ळी एक उच्चस्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे .
मागच्या अंकात नमूद केल्याप्रमाणे कतवतांची संख्या, मनोगतं आतण आशीवाद हे तसेच ठेवले
आहेत. तडझाईन मध्ये बदल केले आहेत. आतण अंकाला पतरपूणण बनवण्याचा प्रामातणक प्रयत्न
केला आहे. या प्रयत्नांचं हे फतलत आपल्याला कसं वाटलं हे नक्की कळवा.

संतहता तहस्वनकर
samhita.hiswankar@gmail.com
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रसग्रातहकेचा पतरचय:
रां जन कांधारकर याांची खरी ओळख म्हणजे कतवताच त्याांच्या अनेक कतवता
आजवर तवतवध वृत्तपत्रे, तदवाळीअांक तसेच तनयतकातलका
ां मधून प्रकातित
झालेल्या आहेत. त्याांचा “स्वधा” हा काव्यसांग्रह प्रकािीत झाला असून त्याला
महाराष्ट्र राज्य िासनाच्या “बतहणाबाई चौधरी” पुरस्करासतहत तब्बल २१
पुरस्कार प्राप्त आहेत.
कतववयय लक्ष्मीका
ां त ताांबोळी याांच्या “गोकुळवाटा” या काव्यसांग्रहाततल कतवताांच्या
अतभवाचनात त्याांचा सहभाग असतो. यातिवायही महाराष्ट्र व गोमाांतकात अनेक
तठकाणी त्याांचे काव्यवाचनाचे काययक्रम होतात. ‘आनांदयात्रा’ या बा.भ.
बोरकराांच्या व ‘रसयात्रा’ या कुसुमाग्रजाांच्या काव्यवाचन समारां भात त्या
सहभागी असतात.
आकािवाणीवरील कतवसांमेलने, पथनाट्य वाचन, मु लाखत इत्यादी काययक्रमाांत
त्या सहभागी होतात. यातिवाय िालेय-महातवद्यालयीन कथा व काव्यलेखन
स्पधांमध्ये अनेक वेळा त्या पतरक्षक म्हणून काम पाहतात.
रां जनताई सध्या ‘मधुगांध‘ काव्यमांडळाच्या कोषाध्यक्षा तसेच ‘अक्षरसूक्त’
काव्यमांडळाच्या सतचव म्हणून पदभार साांभाळतात. आपल्या िब्दाांतून आतण
मागयदियनातून त्याांची सातहत्यसेवा अतवरत सुरू असते. त्याांचा “भूजप
य त्र” हा
आगामी काव्यसांग्रह लवकरच आपल्याला पहायला तमळे ल.
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रसग्रातहकेचे मनोगत:
अंकुर अक्षरांचे मावलकेतील अक्षरांचे धनी असले ल्या सवांचं अवभनंदन !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
अंकुरण हा सृष्टीचा वनयम आहे मग ते .अ पानाचं अंकुरण ! पाना पानांचं अंकुरण असो वा मना मनाच
जवमनीशी नातं ठेऊन असत तरमनाचं भावनेशी !!
असे फुटवे अंकुर अक्षरांचे या मावलकेत आपल्याच मस्तीत उगवतांना वदसतात काही कोवळे ., काही गार
वहरवे , काही पवरपक्व तर काही सुकले लेही कववतेच्या रुपात येणारे हे अंकुर एकंदरीतच मनाला वहरवं करुन .
काही वठकाण तर केवळ पाचूची आहेत यातली जातातती , रुद्रववणा , पाउलवाट , माफीनामा , एकरूप , बबद ू ,
जन्म कववतेचा , मन , वसंत ऋतू अशी काही नावं नमुन्या दाखल देता येतील या वठकाणी मन रमलं नाही .
. तरच नवल
काही नाजूक वे लींना मात्र अजुन जराश्या आधाराची गरज वाटते भारं भार वाढल .ेेली
शबधांची पानं ह्या वे लींना उपजत जड करतात नीटस . आवण मग वहरवाईचा तोल गेलेला वदसतो ., नेमकी
शबधरचना ; रचना करता करता पूणण कववतेलाच वदले ला सुबक आकार , त्याच त्या अथाची कडवी करुन
बांडगुळ वनमाण करण्याचा टाळले ला मोह या अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी कववतेला उंची देण्याच काम करतात
जसं वपवळी पान ., सुकले ल्या फा
ं द्या , वशळी फुलं , आजू बाजूला वाढले लं तण ह्या गोष्टी काढू न टाकल्या की
झाड अवधकच मोह घालत , बस , तसच !
अंकुर अक्षरांचे मावलकेतील या कववता रूपातील अंकुरांचा हा महोत्सव मनापासून
मनापयंत सेतू बांधण्याचे काम मन ही . अंकुरण्याची त्यांची धून ववलक्षण आहे . पूवणक करत आले ला वदसतो:
धून, धुनी सारखी वचरकाल तेवत रहो !! ही सवदच्छा .
संबंवधत सवांचे आभार !
रं जन !! आतून .....
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कवववयण फ. मु . बशदे सरांचे अक्षर अंकुर
महोत्सवाला लाभले ले आशीवाद:
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मैवत्रण
अचणना रानडे.
जाणारा काळ जात असतो,
सोबत, आपल्यालाही नेत असतो,
आपल्याला जरी असतं रें गाळायचं,
शैशावाच्या झुल्यावर पुन्हा एकवार झुलायचं;

वचऊकाऊच्या वचत्राचं दप
ु टं- इवलालं ,
वदसतं गाभुळले ल्या बचचांनी लगडले लं झाड,
मैवत्रण म्हणते '' मार दगड, अगं पाड",
मी आजूबाजूला बघत राहते,
दगड कुठे वमळतो का ते शोधते ,
बाजूला असतं बरं च काही,
पण तो दगड कुठेही वदसत नाही;

कॅन्टीनच्या कट्ट्ट्यावर जाऊन,
वडापाव झणझणीत खाऊन,
मला एक कबटग मारायचं असतं ,
त्या तरुणाईत पुन्हा हरवायचं असतं,
स्टेशनवर मस्त गदी वदसते ,
आता मैवत्रण स्केबचगची आठवण करते,
पसण मधल्या गदारोळात शोधात राहते,
पण पेन्सील स्केचबुकच तेवढे त्यात नसते;
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त्यावर वनजले लं असतं माझं तान्हु लं,
वनजवीत असते गाऊन अंगाई,
झोपाळले ल्या डोळयांनी ही आई,
मला पुन्हा अंगाई गायची असते
मैवत्रण मात्र आता काही म्हणत नसते ,
एव्हाना काळाच्या ओघात तीच हरवले ली असते ;

नेटवर, फेसबु कवर, वतलाच तर शोधत्येय आजवर,
मैवत्रण जरी सापडली ना पुन्हा,
तरी जीव येईल त्या आठवणींना,
दोघी वमळू न काळाचं हे गवणत सोडवू ,
तास चुकवायचो ना, तसा वमळू न काळाचा डोळा चुकवू....
…………
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तू आधार आहेस
पृथ्वीतनय
कसा आला हा पाऊस सारे घेऊन गेला ,
मला तेवढा फक्त ठेऊन गेला .
सगळ्या वस्तू वातहल्या माझां घरही वातहलां,
आई. बाबाांनाही मी वाहू न जाताना पातहलां -

वाटले मला जावे आपणही वाहू न,
काय करावे िेवटी एकटे राहू न ?
पण, एक िब्द मी ऐतकला तो लढ असा होता,
तहमतीने. नव्याने पुन्हा जग असा होता-

हे दुःु ख तर सहज मी तनभाऊन नेईन ,
एकटा पडलोय तर एकटा जगून घेईन .

मनात रातहला तो िब्द मी ताडकन उठलो ,
गालावरील अश्रू पुिीत वाटेने धावत सुटलो.

फक्त आई बापाचे प्रेम मी तुला मागतोय-,
माफ कर, न तवचारता तुला बाबा म्हणतोय .

माझी धावती पाऊले देवाच्या मांतदरी थाांबली,
म्हणालो पाठीिी राहा देवा माझी सोबत सांपली .

फक्त माया तू लाव बाकी मी पाहू न घेतो ,
माझ्या तहमतीवरती हे जीवन जगून घेतो .

थोडी दया तू दाखव मला एकट्याला पाहु न,

तू असलास तक कसां मला एकट वाटणार नाही ,

बघ सारे गेले रे माझे त्या पावसात वाहू न.

आई . मनी दाटणार नाही बाबा गेल्याचां दुःु ख-

फक्त थोडी तहमत तू दे धीर धरलाय मी ,
पुन्हा उभां करील घर पाया घातलाय मी .

मग तुझा पाठीवरचा हात बळ छातीला देईल ,
मी न राहील एकटा मुठीत मातीला घेईल .
तह माझ्या जीवनाची लढाई ज्यात तू आधार आहेस ,
तुच माझा होकार , तूच तनधार आहेस
………………
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बांडगुळ
संदेश बागवे
सावलीच्या नादात
राखले ला तो बांडगुळ तनघाला

रान सारं हतबल
तनष्प्रभ गुरफटले लं
की पुरतं आहारी त्याच्या?

काही झाडं वे ढले ली
त्यातला मी एक
पण वे ळ कुणालाय
फसले ल्या गाठी सोडवायला?

आता सोडले ल्या गाठी
पाश बनतायत
पण आम्ही मात्र केतवलवाणे

एकाच समाधानात की मूक आक्रोश करीत?
आमच्याच रक्ताच्या
काही फा
ं द्या त्याला तचटकून
सूर पारं ब्या खेळतायत
………………
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तफबोनाकी कतवता
शुभदा गद्रे
तफबोनाकी (Fibonacci) तसक्वेन्स हा एक गतणतातला आकड्ाांचा क्रम आहे. यात पतहली आतण दस
ु री
सांख्या १, १ अिी असते. आतण त्यापुढील सांख्या मागील दोन सांख्याांच्या बेरजेइतक्या असतात.
म्हणजेच १,१,(१+१=२),(२+१=३),(३+२=५), ------- असा हा सांख्याक्रम असतो. तफबोनाकी
(Fibonacci) कतवता ही एक नवी सांकल्पना आहे. इांग्रजीत या प्रकाराला फीब (Fib.) कतवता म्हणतात.
या प्रकारात कतवतेच्या प्रत्येक ओळीत तफबोनाकी माले प्रमाणे िब्द असतात. कतवता चढत्या क्रमाच्या
कुठल्याही ओळीत सांपू िकते ककवा चढत्या श्रेणीनांतर उलट्या क्रमाने कमी कमी िब्दाांची होत एका
िब्दावर सांपते.
व्रत
१

तववाह

१

हे

२

व्रत आहे,

३

पती, पत्नी दोघाांसाठीचां.

५

ही आण आहे जीवापलीकडे जपण्याची.

८

कोणी एकानेच खेळण्याचा हा काही पेिन्सचा डाव नाही.

१३ हा बुद्धीब्ळाचा खेळही नाही की जो खेळतात तर दोघां, पण
केवळ एकमेकां ाना हरतवण्यासाठीच.
२१ म्हटलां तर हाही एक खेळच आहे ज्यात केवळ देतच रहायचां असतां दोघाांनीही
एकमेकां ाना, आतण स्वत:ला तनछावर करायचां असतां परस्पराांसाठी आतण परस्पराांवर.
१३ कुणी तकती तदलां आतण कुणाला तकती तमळालां याचा तहिेब नसतॊ ठेवायचा या खेळात.
८

हे एक नृ त्य असतां एकमेकां ाचे तोल साांभाळत लय साधले लां.

५

सोपां नसतां तनभावणां न उततामातता ;

३

श्वासाश्वासात तवश्वास साांभाळ्त,

२

जपून ठेवणां

१
१

प्रीतिचं
मोरपीस.
……………
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नाल
शुभदा गद्रे
होते जमले सगळे , माझे करायला भले
माझ्या मनाच्या अश्वाला, नाल ठोकाया चाांगले
आयुष्ट्याच्या वाटेवर’ म्हणे ’काटे अगणीत
खळगयाांचा, पाषाणाांचा तर लागेनाच अांत.
माझा अश्व अननु भवी, ’म्हणे ’ होईल बांबाळ
फरफट सावराया कसे आणेल ते बळ?
एवढ्यािाही उन्हाने फुले जाती कोमेजून
परी पाषाण अभांग उभे उन्हापावसातून
’म्हणे ’ कोमल मनाला ठोका पाषाणाचे नाल
मग सुखाने आचर, उभ्या आयुष्ट्याची चाल
धाव धाव मी धावते, या तहतकचतका
ां पासून
कुणी सोडवा सोडवा, मला सोसेना हा ताण
नकॊ नको नको मला ती हो पाषाणकवचे
नाही बधीर मजला, माझे मन करायाचे.
तम ताांबडा सोिीन, वाट पहाता तेजाची
स्वर ककयि तगळीन, स्वगयसांगीताच्यासाठी
सत्व, रज आतण तम, सारे सारे हवे मला
भोगू बरे वाईटही, नको झापड मनाला .
माझा अश्व हा मनाचा, होऊ देत हो बांबाळ
तरीच ते उमजेल मला जीवन तविाळ
दोन श्वासाांचे आयुष्ट्य, पुरे मला प्राजक्ताचे
नको सुखी तचरायुष्ट्य, मज पाषाणखांडांाचे.
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परिल्य िर
शुभदा गद्रे
त्याला देतांाना तनरोप, होती घातले ली अट
हात तरकामे घेऊन नाही यायचे परत
काहीच ना तमळतवता जर माघारी तो आला,
दारे बांद असतील घर गवसेल ना त्याला.

खूप झाला धनवांत, मनी ठरतवले त्याने
घरी परत जाताांना, भरू पेटारे धनाने
सारे रातहले मनात, काही नाही नेता आले
तरक्तहस्त गेल्यामुळे त्याला परतावे लागले.

चुकूनच कुणासाठी, आधाराचा हात तदला
द:ु खीकष्ट्टी गरजू तो, आसवातून हसला

सत्ता कमावली खूप, आल्यावर परतून
आता जाताांना मागुती, नेऊ म्हणे कसहासन

पुन्हापुन्हा पहावेसे वाटू लागले ते हसे
हात देण्या मदतीचा, मग लागले च तपसे

ठोठावता दारावर येई त्याला अवधान
आहे तरकामेच हात, कुठे गेले तसहाांसन?

दतधचीच्या हाडाांपरी तदले सारे उधळोनी
आतण माघारी जाताांना वेध परतीचे मनी

खूपखूप रागावून त्याने ठरतवले मनी
जर तरकामे जायाचे, घ्यावे इथेच भोगुनी
खूप घेऊन उपभोग गेला तरकाम्याच हाती
होते माहीत मनाला आहे यायचे मागुती

यावे परतोनी मागुती पुन्हा पुसायाला
आसू
द:ु खीकष्ट्टी मुखांावरी फुलवाया गोड हसू

मातातपत्याांनी स्वागत, केले तमठीत घेऊन
ला परतॊनी बाळ, खूप कातहसे घेऊन
भाांबावून मग त्याने भोवताली तनरतखले
तकती तनश्वास तृप्तीचे होते सोबतीने आले
……………
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आक श चं ि ट
सतीि कर्णणक

दोन्ही तान्याना बाई गां
भुकेले च जोजावले
लगी मनाच्या भाांड्ात
दोन सूवे उति्वले
सुवे पाहोन की माहे
सारे भान हरपले
माया भाकरीच्या तव्या
दोन तारे करपले
चमचमीत वठली चाांदण्याांची गां उसळ
चटणी-आकािाच्या अांधाराची खडा खट्याळ
मीन रािीची सुरमई
तळली तपठू र लावून
पूवे फुटलां ताांबडां
त्याचां केलां कालवन
साांज रां गांाची तजले बी
केसरात गां घोळली
चव घेता घेता किी
माही जीभ ती पोळली
असां भरलां भरलां
माजां आकािाचां ताट
पांचपक्वान खाताना
माही झाली पुरेवाट
हात धुता धुता माझा घरधनी की हो आला
मी म््हनाले की बाबा तुहे उसीर का जाला
आकािाचे ताटातले अन्न सपले हे सारे
तुयासाठी उरले ते दोन करपले तारे
जसां सांपलां सपान आन उगडले डोले
तिे तरकाम्या पोटावे दोन आसू ओगळले
……………
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तुझी भेट व्हावी
केदार
तकती खोल गेला तुझा वार दाही ,
असा तोल गेलापुन्हा स्थैयय नाही ,
जरी काळ वाटेतसा थाांबले ला ,
तपसाटू न वारातदिा भाांबले ला ,

तदठी बावरीिीजरािी स्स्थरावी ,
तफरूनी नव्यानेतुझी भेट व्हावी ,

तकती पावसाळे सरींनी बुडाले ,
जणू वाफ तैसउन्हाळे
े
उडाले ,
तरी दाह ओलातुझा खेटले ला ,

तुझी ओढगीतेप्रवाही वहावी ,
तफरूनी नव्यानेतुझी भेट व्हावी ,

अजूनी तवझेनाउरी पेटले ला ,
नदी सागरालाभरावी खळाळी ,
तृषा अश्वथामीजरािी क्षमावी ,
तफरूनी नव्यानेतुझी भेट व्हावी ,

नभी चाांदण्याांना,नव्याची झळाळी ,
तुझे मांद हासूमनी कोरले ले ,
तकती श्वास वेडतु
े झे चोरले ले ,

तकती काळ गेलासुचेनाच काही ,
तकती बाांध घालूतरी ठेच वाही ,

तुझ्या स्पांदनाने,तक्षतीजे झुलावी ,

जुनी ओळ ओठीपुन्हा साचले ली ,

तफरूनी नव्याने तुझी ,भेट व्हावी

तकतीदा नव्यानेअसे वाचले ली ,

ई-साहहत्य प्रततष्ठान
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हे साध्वी
तवलास गावडे

स्पशण केलास कैकदा
माझ्या पायांना
तुझा श्रीराम समजून

नंतर वाटले तुला
तो राम नसून
रावण होता

अजूनही तुझा
तोच समज असेल
तर हे साध्वी!
जाळू न टाक मला
टाक करून
बेतचराख मला
तुझ्या साध्वीपणाच्या
अमरत्वासाठी
……………
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पावसाचं गतणत
मोहसीन डांगे

हजारो प्रश्न आहेत मनी, पण उत्तर काही तमळत नाही
या पावसाचं मला गतणत काही कळत नाही

काहीही म्हणा पण
हा पाऊस देखील या देशातल्या नेत्यांसारखाच वागतोय
सवण सामान्यांच्या गरजांना हा तकततसा हो जागतोय?
इतरत्र धो धो पडणारा हा पाऊस
आमच्याकडे ककतचतसाही वळत नाही
या पावसाचं मला गतणत काही कळत नाही

देवच जाणो कसली आहे ही तशक्षा
चार थेंब पाण्यासाठी आणखी तकती प्रततक्षा
म्हाताऱ्या डोळयांची आस संपत आली
पण आभाळ काही गळत नाही
या पावसाचं मला गतणत काही कळत नाही

जीवनमरणाचा हा प्रश्न ढगांनी दडवलाय
गतरबांनी आत्महत्या करून हाही प्रश्न सोडवलाय
अश्रू त तभजवले ला कापूस आता पेटवला तरी जळत नाही
या पावसाचं मला गतणत काही कळत नाही
……………
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मुहूतण
वं दना धमातधकारी

आज मुहूतण वे ळेला
ठेवुनी तवडा सुपारीला

मुहूतण करुनी गव्हले सांडले
मस्करी हासणे लाजणे

लग्नाचं सांतगतलं देवा गणेशाला
साकडं घातलं घरच्या देवीला
आनंद उत्साह वाढला

आज मुहुतण वे ळेला
ठेवुनी तवडा सुपारीला

तोरण बांधलं दाराला
तनर्गवघ्न होऊ दे कायण अमुचे
आतशष दे तू आम्हाला

आज या लग्नततथीला
घाणा त्यांनी भरला
स्वस्स्तकाचे पूजन झाले

आज मुहूतण वे ळेला
ठेवुनी तवडा सुपारीला

सुपलीत गहू का
ं डले
नवरीला हळद लावली
नवऱ्याला उष्टी हळद माखली

घरोघरीच्या पाच सुवातसनी

मंडपी हळद खेळली

लगबग कतरती साऱ्याजणी

लग्न तयारी जाहली

आईबाबा सासूसासरे
इथे कशाला नाही कमी
प्रथम वं दन
ु ी गणरायाला
हळदीकुंकू देवीला
उखाणे घेता घेता
हळकुंडे मुहूताला..
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आज मुहूतण वे ळेला
ठेवुनी तवडा सुपारीला
……………
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कुंडली ! कुंडली !! कुंडली !!!
वं दना धमातधकारी

संगणाकाने कमाल केली, जन्मवे ळ देता जाद ू झाली
गतणती आकडेमोड उरकली, समोर ‘जन्मकुंडली’ प्रकटली

शतन राहू केतू आले, बु ध नेपच्यु न प्लु टो बसले
गुरु, मंगळ, हषणल, चंद्र शुक्रासह होते ‘कुंडली’

अक्षांश आतण रे खंाश तवश्वात कोठे तमळतात?
त्यास काय म्हणतात? नाव सांगे कुंडली

पतत्रकेच्या नाना तऱ्हा, नारायणी आतण पाश्चात्य

अभ्यास करून पतरक्षा तदली, माकणतलस्ट बघता भोवळ आली
अपयशाने भरली झोळी, काय करू? सांगे कुंडली!

दोघांची मने जुळली, परी पतत्रका आड आली
तजवाची घालमेल झाली तेव्हा मागण दावी कुंडली

सायन आतणक तनरयन, सवण च दावी कुंडली
नोकरीवरती गदा आली धंद्याची पुरी वाट लागली
नक्षत्र, रास, गण, गोत्र, पतत्रकेत एकत्र पातहली

घरादाराला कळा आली, उपाय सुचवी कुंडली!

दोघांची यु ती पाठीशी शशी, सांगड घाली कुंडली
ही व्यवसायाची हमी, पैशाला ना पडे कमी
प्रत्येक राशीला साडेसाती, पाच सरली अडीच उरली

घ्या संगणकी बसवु नी, तुम्हा श्रीमंत बनवी कुंडली!

शुभंाक अन खडे तिली, प्रतचती दावे कुंडली

एक पानी, शंभर पानी, भूतभतवष्याची रे खाटणी
क्षणात सुबक मांडणी, छापून देई कुंडली

कुंडली व्यवसाय काम, कष्ट थोडे योग्य दाम
वे ळेचे तनयोजन छान, कुंडाली ! कुंडली !! कुंडली !!!
……………
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वसंतऋतू
वं दना धमातधकारी

संतंाशी जाई शरण त््सी म्हणती साधक
तनसगणसौंदयाचे आम्ही सारे उपासक
ऋतू सहा पण तू सवांची पतहली पसंत
‘वसुंधरे चा संत’ म्हणून नाम तुझे वसंत

जीणणपणण ते झडले होते फुलते नवपल्लवी
गेलेल्याला जाऊ द्यावे, चैतन्याची कास हवी
या धरणीचे रूप सजतवता देवा नसे उसंत
‘वसुंधरे चा संत’ म्हणून नाम तुझे वसंत
आंब्यालाही मोहर आला मोगऱ्याला कळी
होत्या काड्या बहरुनी आला झाला डोलारा

दुःु ख सोडू न फुलू न येते हास्य चंपाकळी

ग्रीष्मातील पांथस्थाचा क्षतणक तो तनवारा

यथेच्छ जेवून ढेकर देती तृप्त सारे पंत

येणाऱ्याला देत जावे तमटावी त्याची खंत

‘वसुंधरे चा संत’ म्हणून नाम तुझे वसंत

‘वसुंधरे चा संत’ म्हणून नाम तुझे वसंत
संतासंगे गुरूच्या िारी उद्धरला वे डा
येतो तो जाईल नक्की तनयतीचा हा धडा
नकोस मागे वळू न पाहू तनश्चल हो तू खडा
रोग्यांना तू औषध देशी मारी व्याधी अनंत
‘वसुंधरे चा संत’ म्हणून नाम तुझे वसंत

वसंताच्या आगमनाने तनसगण पुनश्च खडा
कालचक्रही हेच असावे, जुळते तंतोतंत
‘वसुंधरे चा संत’ म्हणून नाम तुझे वसंत

……………
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रोज त्या दोघी स्टेशनवर भेटायच्या
रुपेश सावं त

गदीत नेहमी घाईत तदसायच्या
नेहमी एकमेकींना शोधत तफरायच्या
नजर तभडली की हायसं हसायच्या
रोज त्या दोघी स्टेशनवर भेटायच्या..

आज ती स्टेशनवर एकटीच तदसली
रोजच्या बाकावर जाऊन शांत बसली
ना शोधाशोध ना घाई कसली
लोकलमधेही कशी तनमूट चढली
आज नाही सोबत जशा नेहमी असायच्या
रोज त्या दोघी स्टेशनवर भेटायच्या

एक नु कतीच त्यातली लग्न झाले ली
तर दस
ु रीनं आत्ताच पन्नाशी ओलांडले ली
मैतत्रणी नक्कीच नव्हत्या अन
आई-मुलीची ना खूण पटले ली
ओलावा पर तोच त्यांच्या नात्याचा
रोज त्या दोघी स्टेशन्वर भेटायच्या

कधी तपशवीतून आणले ले बेसनाचे लाडू
कधी स्टीलच्या डब्यातली पुरणपोळी
कधी गरम गरम केले ला गाजराचा हलवा
तर कधी कागदात नु सतीच कलबाची गोळी
बाकावर एकमेकींना मग प्रेमाने भरवायच्या
रोज त्या दोघी स्टेशनवर भेटायच्या

बरे च तदवस रोज मग हाच प्रकार
मनात माझ्या तेव्हा शंका हजार
न राहवू न शेवटी मी तवचारलं ततला
ततचं ते उत्तर आतण मी लाचार
“माझ्या माहेरी त्या शेजारी रहायच्या”
“आईनं तदले लं आणून मला द्यायच्या”
“आता कधीच नाही तुम्हाला तदसणार त्या”
“आता कधीच नाही स्टेशनवर येणार त्या”
ततचे ते बोल हु ंदक्यात तवरले
डोळयाकडे जाता पदर सारे मला कळले
नात्यातवण नात्याचे गुज आज कळले
आता कधीच तदसणार नाही त्या, जशा नेहमी
तदसायच्या
रोज त्या दोघी तेव्हा स्टेशमवर भेटायच्या…
……………

ई-साहहत्य प्रततष्ठान

मराठी कतवता: अक्षर अांकुर महोत्सव २०१२ सांकलन

बारा लाख वाचकांसाठी ई चळवळ
तीन वषापूवी स्थापन झाले ल्या ई सातहत्य प्रततष्ट्ठानने आजवर आपल्या वाचकाांना
तदडिेहून अतधक पुस्तके तवनामुल्य तदली. मोरया , मीरा, कृष्ट्ण, गुरूदेव रकवद्रनाथ, स्वामी
तववे कानांद, कवदा करां दीकर, ना. धो. महानोर, ग्रेस, नारायण सुवे, लोकमान्य तटळक, छत्रपती
तिवाजी महाराज असे एकाहू न एक सरस तवषय आम्ही घेतले . सुमारे ४०० नतवन
सातहस्त्यकाांना लोकाांसमोर आणले . इांटरनेट्वर मराठी भाषेतील सातहत्य लोकतप्रय करण्याची
चळवळ तहरीरीने पुढे नेली.
प्रेम आतण सौंदयाबरोबरच आत्महत्या आतण दहितवाद अिा तवषयाांवरचां सातहत्य
माांडलां . तवनोदाला वातहले लां ई-श्टाप देऊन हसवलां. लहान मुलां ासाठी बालनेटाक्षरीची तनर्णमती
केली. िास्त्रीय सांगीतासाठी सांगीत कानसेनचे वगय चालवले.
नव्या कवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ म्हणजे नेटाक्षरी चालवले. तर महाराष्ट्रातील
तकल्याांची मातहती देणा-या पुस्स्तका “दग
ु य दग
ु यट भारी” द्वारे महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर
जगातल्या मराठी मांडळींना उभारी तदली. लाखभर रतसकाांपयंत दजेदार सातहत्य तनयतमतपणे
तवनामुल्य पोचवण्याची आमची परां पराआम्ही अतधक जोमाने चालू ठेवूच. आम्हाला हा उत्साह
आतण प्रेरणा देणारी आपली पत्रेही येत राहू दे. पण मनात एक तवचार येतो. आपली
वाचकसांख्या फक्त लाखभर लोकाांपयंतच मयातदत का? १२ कोटी मराठी माणसाांपैकी तनदान १२
लाख वाचकाांपयंत तरी हे तवनामूल्य सातहत्य पोचलचां पातहजे असां नाही वाटत आपल्याला ?
आतण त्यासाठी काही फार करायची गरज नाही. आपल्या ओळखीच्या १२ लोकाांची, १२
मराठी लोकाांची ईमेल आयडी द्याल?? जास्त तदलीत तरी हरकत नाही पण तनदान १२ लोकाांची
ईमेल आयडी पाठवा. एक लाख लोकाांनी जर प्रत्येकी १२ आयडी पाठवले तर लाखाचे १२
लाख व्हायला तकतीसा वे ळ लागणार ? बारा लोकाांची मेल आयडी पाठवणा-या वाचकाांना
आम्ही ई सातहत्य प्रततष्ट्ठानचे पाठीराखे म्हणून मानाचे स्थान देऊ. तुम्हाला आमच्या पुढील
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प्रवासाची कल्पना देत राहू . तुमच्या सुचना मागवत राहू . मागयदियन घेत राहू . आमच्या पुढील
प्रवासाचे तुम्ही सहप्रवासी असाल.
तर होणार ना ई-सावहत्य प्रवतष्ठानचे पाठीराखे ??

फक्त आपल्या खास मराठी वमत्र, नातेवाईका
ं च्या १२ मेल आयडी खालील पत्त्यावर पाठवा.


esahity@gmail.com
akshar.ankurmk@gmail.com
खात्री बाळगा या मेल आयडीचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर केला जाणार नाही. जातहराती
अथवा भलभलत्या मेल पाठवू न त्रास देणार नाही. याचा उपयोग केवळ चाांगले मराठी सातहत्य
पाठवण्यासाठी केला जाईल.

:अवधक मावहतीसाठी :

संकेत स्थळ


www.esahity.com
फेसबु क


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