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संकल्पना: “मराठी कववता” संचालक.
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आभार.
“मराठी कववता” ने आयोवजत के लेल्या “अक्षरअंकुर महोत्सव २०१२” ला आलेल्या उदंड
प्रवतसादाबद्दल सवव सहभागी कवी-कववयत्रींचे
हार्ददक आभार. अंकुर अक्षरांचे ही पुस्तक
मावलका त्यातीलच वनवडक कववतांची बनली
आहे.

©या पुस्तकातील कववतांचे सवव हक्क त्या त्या कवींच्या स्वाधीन. या
पुस्तकातील कु ठल्याही कववतेचा वापर अथवा पुनमुवद्रण करण्याआधी
संबंधीत कवीची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

दुसऱ्या अंकाची प्रस्तावना:
ऄक्षर ऄंकुर महोत्सवाला अम्हाला ईदंड प्रततसाद तमळाला. इ-सातहत्य प्रततष्ठान च्या सवव
ईपक्रमांप्रमाणेच आथेही अमच्या सहभागी तमत्र मैतत्रणींनी ईत्साह दाखवला. ऄक्षर-ऄंकुर चं ईतिष्ट
नव्या कवी-कवतयत्रींना तलतहतं करणं अतण त्यासोबतच त्यांच्या रचना जगासमोर अणणं हा
होता. या महोत्सवात अम्हाला रं जन कंधारकरांसारख्या कवतयत्रींचं रसग्रहण लाभलं . फ. मु. शिंदे
सरांचे अिंीवाद लाभले . अपण तलतहले लं िंब्द या िंब्दप्रभूंनी वाचावे त यापरतं भाग्य नाही.
मागच्या अठवड्यात अम्ही ऄंकुर-ऄक्षरांचे या इ-पुस्तक मातलकेचा पतहला ऄंक प्रकातिंत
केला. हा ऄंक संचालका
ं साठी देतखल पतहलटकरणीसारखाच ऄनु भव होता. अपल्याकडे ऄसले ल्या
आतक्या ईत्कृष्ट िंब्दभांडाराला अपण योग्य तो न्याय देउ िंकू की नाही ही देतखल धाकधूक मनात
होतीच. पण श्रीगणेिंाचं नाव घेउन ऄंकाला सुरुवात केली ऄन अकार तदला. पतहला ऄंक काढताना
खूप काही तिंकायला तमळालं अतण एका नव्या कायाची सुरुवात केल्याचं ऄप्रततम समाधान तर
होतंच.
पतहल्या ऄंकाचं तवतरण पूणव झाल्यानंतर अमच्याकडे अले ल्या प्रतततक्रया खूप बोलक्या
होत्या. अमच्या एका सहभागी व्यक्तीने तर अम्हाला फोन करून कळवलं की त्या ऄंकात अले ली
त्यांची कतवता त्यांच्या अयु ष्यात प्रकातिंत झाले ली पतहलीच कतवता होती. त्यांनी अनंदाने या
पुस्तकाच्या प्रती काढू न अप्तेष्टांना वाटल्या. यातिंवाय ईपक्रमावर िंुभेच्छा अतण ऄतभनंदनाचा
वर्षाव झाला. जगाच्या कानाकोपऱ्यातून इमेल अले . अतण सगळयांनी खूप कौतुकही केलं .
सोबतच काही सूचना ही अमच्या पयंत पोहोचल्या. जसं की ऄंकात ऄसले ल्या कतवतांची
संख्या वाढावी, तडझाइन करताना िंब्दांना ऄजून थोडा न्याय तमळावा, प्रत्येक कतवतेचं वै यतक्तक
रसग्रहण द्यावं आत्यादी. यातील िंक्य तेवढ्या सुधारणा अम्ही या ऄंकात करण्याचा प्रयत्न केला
अहे.
वाचका
ं ना पुस्तक सहजगत्या डाउनलोड करता यावं यासाठी फाइल ची साइज कमी ठेवावी
लागते. त्यामुळे कतवतांची संख्या तीच ठेवली अहे. ईत्तम कतवतांच्या संख्येमुळे वै यतक्तक रसग्रहण
देतखल िंक्य होउ िंकत नाही. त्याबिल तदलगीर अहोत. तडझाइन मध्ये सुधारणा करण्याचा
प्रयत्न केला अहे. तो अपल्या पसंतीस ईतरे ल ऄिंी अिंा अहे.
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ऄिंा प्रकारे रं जन कंधारकरांचे रसग्रहण, फ. मु. शिंदे सरांचे अिंीवाद अतण प्रकािंका
ं चं
मनोगत तेच ठेउन, नव्या कतवता अतण नवं तडझाइन घेउन ऄंक तुमच्यासमोर ठेवत अहोत.
रतसका
ं ना अवडेल ऄिंी अिंा अहे. अपल्याला ऄंक कसा वाटला ते जरूर कळवा.
संतहता तहस्वनकर
samhita.hiswankar@gmail.com

रसग्राहहकेचा पहरचय:
रं जन कंधारकर यांची खरी ओळख म्हणजे कहिताच. तयांच्या स्ितंत्र शैलीतील
कहितांना आजिर अनेक चाहते लाभले आहेत. तयांच्या अनेक कहिता आजिर
हिहिध िृत्तपत्रे, हदिाळीअंक तसेच हनयतकाहलका
ं मधून प्रकाहशत झालेल्या आहेत.
तयांचा “स्िधा” हा काव्यसंग्रह प्रकाशीत झाला असून तयाला महाराष्ट्र राज्य
शासनाच्या “बहहणाबाई चौधरी” पुरस्करासहहत तब्बल २१ पुरस्कार प्राप्त आहेत.
कहिियय लक्ष्मीका
ं त तांबोळी यांच्या “गोकुळिाटा” या काव्यसंग्रहाहतल कहितांच्या
अहभिाचनात तयांचा सहभाग असतो. याहशिायही महाराष्ट्र ि गोमांतकात अनेक
हिकाणी तयांचे काव्यिाचनाचे काययक्रम होतात. ‘आनंदयात्रा’ या बा.भ.
बोरकरांच्या ि ‘रसयात्रा’ या कुसुमाग्रजांच्या काव्यिाचन समारं भात तया
सहभागी असतात.
आकाशिाणीिरील कहिसंमेलने, पथनाट्य िाचन, मु लाखत इतयादी काययक्रमांत
तया सहभागी होतात. याहशिाय शालेय-महाहिद्यालयीन कथा ि काव्यलेखन
स्पधांमध्ये अनेक िेळा तया पहरक्षक म्हणून काम पाहतात.
रं जनताई सध्या ‘मधुगंध‘ काव्यमंडळाच्या कोषाध्यक्षा तसेच ‘अक्षरसूक्त’
काव्यमंडळाच्या सहचि म्हणून पदभार सांभाळतात. आपल्या शब्दांतून आहण
मागयदशयनातून तयांची साहहतयसेिा अहिरत सुरू असते. तयांचा “भूजप
य त्र” हा
आगामी काव्यसंग्रह लिकरच आपल्याला पहायला हमळे ल.
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रसग्राहहकेचे मनोगत:
ऄंकुर ऄक्षरांचे मातलकेतील ऄक्षरांचे धनी ऄसले ल्या सवांचं ऄतभनंदन !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ऄंकुरण हा सृष्टीचा तनयम अहे . मग ते पाना पानांचं ऄंकुरण ऄसो वा मना मनाच ! पानाचं
ऄंकुरण जतमनीिंी नातं ठेउन ऄसत तर मनाचं भावनेिंी !!
ऄसे फुटवे ऄंकुर ऄक्षरांचे या मातलकेत अपल्याच मस्तीत ईगवतांना तदसतात . काही कोवळे ,
काही गार तहरवे , काही पतरपक्व तर काही सुकले लेही. कतवतेच्या रुपात येणारे हे ऄंकुर एकंदरीतच
मनाला तहरवं करुन जातात यातली काही तठकाण तर केवळ पाचूची अहेत . सती , रुद्रतवणा ,
पाईलवाट , माफीनामा , एकरूप , शबद ू , जन्म कतवतेचा , मन , वसंत ऊतू ऄिंी काही नावं नमुन्या
दाखल देता येतील . या तठकाणी मन रमलं नाही तरच नवल .
काही नाजूक वे लींना मात्र ऄजुन जराश्या अधाराची गरज वाटते . भारं भार
वाढले ली िंब्धांची पानं ह्या वे लींना ईपजत जड करतात . अतण मग तहरवाइचा तोल गेलेला तदसतो .
नीटस , नेमकी िंब्धरचना ; रचना करता करता पूणव कतवतेलाच तदले ला सुबक अकार , त्याच त्या
ऄथाची कडवी करुन बांडगुळ तनमाण करण्याचा टाळले ला मोह या ऄगदी छोट्या छोट्या गोष्टी
कतवतेला ईंची देण्याच काम करतात . जसं तपवळी पान , सुकले ल्या फा
ं द्या , तिंळी फुलं , अजू
बाजूला वाढले लं तण ह्या गोष्टी काढू न टाकल्या की झाड ऄतधकच मोह घालत , बस , तसच !
ऄंकुर ऄक्षरांचे मातलकेतील या कतवता रूपातील ऄंकुरांचा हा महोत्सव
मनापासून मनापयंत सेतू बांधण्याचे काम मन:पूववक करत अले ला तदसतो . ऄंकुरण्याची त्यांची
धून तवलक्षण अहे . ही धून , धुनी सारखी तचरकाल तेवत रहो . ही सतदच्छा !!
संबंतधत सवांचे अभार !
रं जन ..... अतून !!

कतववयव फ. मु . शिंदे सरांचे ऄक्षर ऄंकुर
महोत्सवाला लाभले ले अिंीवाद:
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कोडं
कोणी वे ड्याने काढली, ही िंाळा
रोज रोज, ऄभ्यासाचा कंटाळा
कधीही जा , ह्यांच्या तवतचत्र वे ळा
बघावा लागतो, तो एकच फळा
सकाळी गेले तर, एवढी झोप येते
दफ्तर ईिंीला घेउन, झोपावे से वाटते
दप
ु ारच्या िंाळे त पण, झोपच येत ऄसते
कारण पोट छान, भरले ले ऄसते
वाचता वाचता, तमटत ऄसतो डोळा
तरी म्हणणार नाही कोणी, 'जरा झोप बाळा'
बाबा कसे नेहमी , छान टाय लावतात
सुटा -बु टात नेहमी, ऑतफसात जातात
अइ किंी नेहमी, छान ड्रेस घालते
छोटीिंी पसव घेउन, ऑतफसात जाते
ते कसे , त्यांच्या अवडीचे कपडे घालतात
मला मात्र नेहमी , एकच यु तनफॉमव देतात
वाटतं, ह्या जड दफ्तराला दाखवावा माळा
िंाळे ने तदलाय, नु सता कंटाळा

शाळे तून आल्यािर, आई लागते पािी,
'होमिकय करायचा, िेिलायस कोणासािी'
घरी नसली तरी, सारखा फोन करते
हतला, स्िस्थ बसायला काय होते
हकती केला अभ्यास, तरी समाधान नाही
ह्ांनापण कोणी, अभ्यास द्या काही
हिासा िाटतो, काही िे गळा चाळा
िै ताग आणते, ही नु सती शाळा
िाटते कधी इकडे िळू , हक हतकडे िळू
काहीतरी सांगून शाळा, कशी टाळू
िाटतं, दफ्तर रस्तयातच टाकून धूम पळा
कधीतरी कोणी घाला, ह्ा शाळे ला आळा
एकट्याने छान टीव्ही, बहघतला असता
मला छान येतो, गेमबॉय खेळता
पण िे ळ कुिे आहे , हे सिय करायला
मलाही नको का, काही दस
ु रा हिरं गुळा
िाटतं हिसरून सिय , भरपूर खेळा
गेली तर जाऊ दे उडत, ती शाळा

प्रततमा जोिंी
pratimajsh@gmail.com
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आदेश
मजसाठी योतजयले जे, ते कायव पुरे केले मी
अता मज प्रस्थानाचा अदेिं तमळावा स्वामी

मंतरले ल्या उमींचे अभाळ पांघरुन झाले
चौयां््िंी लक्षांच्या या चक्रात संचरुन झाले
भोवळ येते प्राणांना, अवे ग तवरावा स्वामी

का भ्रामक ऄनु बंधंाच्या वचनात व्यथव गुंतावे ?
जाणीव दर
ु ावत जावी ऄन् ऄखेरचे थांबावे!
थकले ल्या असक्तीचा ईद्धार करावा स्वामी

ईसळत्या भोग-योगाच्या ईत्कटल्या अतुर वे गा
सांभाळावे, ऄन् घ्यावी झेलून तिंरावर गंगा
पाताळ गाठण्याअधी अधार तमळावा स्वामी

स्वामी, या जड देहाला सूक्ष्मात तवलीन करावे
भेदन
ू कोिं कायेचा प्राणांना मुक्त करावे
अत्म्याचा परमात्म्यािंी संयोग घडावा स्वामी

क्रा
ं तत साडेकर
krantisadekar@gmail.com

भूतमका
नव्हतेच मुळी मी येथे हा पडदा ईठतानाही
ऄन् पडद्यामागे होते पडदा पडला तेव्हाही
टाळयांवर पडल्या टाळया, कौतुकात नाटक सरले
ऄन् मुख्य भूतमका माझी होती, हे तेव्हा कळले !

हे तवतचत्र नाटक, ज्याला नाट्याचा गंधतह नव्हता
मी गुंतुन जाण्याजोगा थोडासा बंधतह नव्हता
मी नसतानाही माझ्या नावावर होते चढले
माझ्यातवन सवांना ते रुचले , पटले , ईलगडले

'हे तनर्वववाद यिं माझे' तदग्दिंवक ऄसे समजला
'ही दाद संतहतेसाठी' ले खक या भ्रमात रमला
बोलले समीक्षक, 'ऄवघे नाटक पुरते भरकटले '
(ऄन् मुख्य नाट्य होते ते पडद्याच्या अडच घडले !(

क्रा
ं तत साडेकर
krantisadekar@gmail.com
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तिमीरसु क्त
तदिंा कोंदट कोंदट...
नभ साचले तकत्तेक...
नाही तकरणाची अिंा..
तचर ईभी काळजात...
एक पारवा तो खुळा..
अज गातो पारावर..
धरे साल ती काळाची..
पुन्हा जुन्या घावावर.
सल खोल ती मनाची....
काही चुकार क्षणांची..
दावी तभती तु मनाला..
का रे ईगा...ऄंधाराची
सांज ढळाया लागली...
रात खुलुनी सजली
न जाणे कोणास किंी..
अज चाहु ल तुझी लागली.
नवे ततमीराचे सुक्त...
सारे प्रकािंाचे भक्त...
खोल गोठले ते रक्त.?
लढं श्वासांिंी तु फक्त

ओंकार तोरसकर
omkar.pt@gmail.com

सलाम

अले ल्या प्रत्येक क्षणाला, मनातल्या झळांना
गोड तुझ्या अठवाला, तवरहाच्या कळाना
मधुर सुगंधी सहवासाला, तमठीतल्या फुलांना
तुझ्या हळू वार स्पंदनाला, भारावले ल्या श्वासाला
सलाम......

रात्रीच्या त्या िंापांना, तदवसाच्या स्वप्नांना
पळालो त्या वाटाना, वाटेतील सोनेरी कट्याना
गडबडलो तजथे त्या फाट्याना, सावरले त्या
पट्याना
सांभाळले त्या खांद्याना, तवसरलो तजथे त्या
फा
ं द्याना
सलाम......

भेटले ल्या लोका
ं ना, माणसातील पिंूंना
डावातील कपटाना, पाठीवरल्या हातांना
झुकले ल्या मस्तकाला, क्षमािंील मनांना
ठोकरले ल्या लाथाना, तभजले ल्या डोळयांना
सलाम
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माझ्यातल्या मी ला, तुझ्यातल्या तुला
भोगले ल्या कौतुकाला, तभरकवले ल्या तिंवीला
माथ्यावरच्या सुयाला, तमट्ट काळोख्या रातीला
डोळयात फेकले ल्या धुळीला, तमळाली स्वप्ने त्या मातीला
सलाम.......

अले ल्या नाजुक मोक्याला, तमळाले ल्या जबर धोक्याला
मारले ल्या तुझ्या हाकेला, चुकले ल्या त्या ठोक्याला
समाजाच्या धाकेला, तन जखमी त्या डोक्याला
जगण्याच्या या तभकेला, लाचार सोसले ल्या तटकेला
सलाम........

अता येइल त्या तदवसांना, बोलवणाया हाताला
वाट पाहणाया डोळयांना, खुणावणाया नजरे ला
धाउ पाहणाया पायांना, वाट पाहणाया घराला
मनातील भयाण भीतीना, जगू पाहणाया तजवाला
सलाम........

-ऄमोल कुंभार
amolskumbhar@gmail.com

श्रावणमास(तवडंबन)
श्रावणमासी खचव तखिंासी शचता दाटे चोतहकडे
क्षणात येते भरुतन हु डहु डी क्षणात तफरुनी ताप चढे
वरती बघता ग्रहनक्षत्रे तफरती डोळयांच्या पुढती
फास बांधला गळयाभोवती ऄसे भासही मग होती
तखल्लारे रस्त्याने जाता मंगलमय गोमय करती
तिंरवे येता पादत्राणे तचकतचक वसने तचताडती
सरलासा हा मास भासतो तोच पारणे ते ईपटे
सामानाचा भार पातठवर खचाने छाती फाटे
सुवणवचंपक, रम्य केवडा तसा मोगरा दरवळतो
कामावरती जातो म्हणता हु कूम गजयाफचा सुटतो
सायंकाळी घरी परतता ऄटळच जो नेणे ऄसते
ना न्यावा तर तबस्तर पततचे नक्की सोफ्यावर जाते
श्रावणमासी सणवारांची रे लचेल ऄसते पुरती
मासे ऄन मांसाहाराची पुरीच होते गच्छं ती
पत्नीच्या व्रतवै कल्यांमतध पती बापुडा ऄतृप्त
श्रावणमासाचा हा मतहमा बालकवींना ऄनवगत.

-मुकुंद कर्वणक
karnik.mukund@gmail.com
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िंब्द
िंब्द सृष्टीच्या ईत्पतत्तचा
तन:िंब्दातून अले ला िंब्द

ऄिंब्दाला िंब्दबद्ध करण्याचा यत्न
िंब्दावाचून तनत्य ऄडणारा िंब्द

िंब्द द्यायचा, िंब्द घ्यायचा
िंब्द पाळायचा, िंब्द मोडायचा

िंब्द तारणारा, िंब्द मारणारा
िंब्द वे डावणारा, िंब्द खुणावणारा

िंब्द भाजणारा, िंब्द गोंजारणारा
िंब्द शजकणारा, िंब्द हरणारा

िंब्दाला िंब्दाचेच ऄलं कार
िंब्दाने िंब्दाला सजवायचे

िंब्दापतलकडे पहायचे पण
िंेवटी िंब्दानेच सांगायचे
--डॉ

जयंत बतरदे

jayantbaride@googlemail.com

तू चराचरात अहेस
मी तवश्वास ठेवते यावर
मी तवचारल की तदसिंील का?
तू काहीच बोलत नाहीस त्यावर ...
ऄन्तरं ग म्हणजे तूच
ऄसं तत्ववेत्ते सांगतात
मग पापी मनांच काय?
ऄस मी नाही ऄनेक बोलतात ...
तू जाब तवचारला
तरी ईत्तरत नाहीस
कधीच कोणािंीच
काहीच बोलत नाहीस
तू िंरमेने काला तठक्कर
पडला अहेस का?
ही दतु नया तूच बनवलीस
अता हतबुद्ध झाला अहेस का?
छे रे सोड या गोष्टी
अता तर तुझ ऄस्स्तत्वच मानत नाहीत
देव कोण तो काय तबघडवेल
ऄस म्हणून िंर्ममदाही होत नाहीत
देव माझ्या बोलण्यावर फ़क्त हसला
तेव्हा मला ऄथव समजला नाही
त्याच्या हास्याने अक्खा समुद्र तहन्दोलला
अतण माणूस त्यासमोर कुठचा रातहला नाही

स्वरदा येवले कर
swarada001@gmail.com
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व दळ आत
म णस ळतंय!
ईधळत, ईसळत,-- थैमान घालणारं ,
वादळ अता माणसाळतंय......

राख पसरली अहे अका
ं क्षांची

ईजाड झाले अहेत तकनारे

अतण ईरले अहेत

अतण तनमवनुष्य झाल्या अहेत वस्त्या

काही कोळसे ....... माणुसकीचे

पाउलवाटा िंोधताना

ईजाडले ल्या जतमनीवर, तहरवी पात िंोधतंय

स्वतः मधेच हरवलं य

कारण

पण तरीही ..........

वादळ अता माणसाळतंय!

वादळ अता माणसाळतंय !
ईरल्या नाहीत कसल्या खुणा
एकाकी वृ क्षावर

ऄन दीपस्तंभही कोसळले ले

तवस्कटले लं घरटं सावरण्यासाठी

स्मिंानवाटेवर... जीवन िंोधतंय

-----काडी काडी िंोधतंय

कारण

कारण

वादळ अता माणसाळतंय!

वादळ अता माणसाळतंय!
संघर्षव अहे िंाश्वताचा-- ऄतक्यािंी
ईगारले ले हात जोडण्यासाठी

अतण मानवतेचा ---- क्रौयािंी

दर
ु ावले ली मनं सांधण्यासाठी

सत्यासाठी लढताना थकलं य

अका
ं तानं तळमळतंय

तरीही ..........

कारण, वादळ अता माणसाळतंय!

वादळ अता माणसाळतंय!

मतनर्षा तभडे
manishasni@gmail.com

म कडर व शहर त...”
माकडराव माकडराव
तभजला का हो तुमचा गांव?
झरझर पडते पडपड पाणी
जंगलात झाडात तुमची राहणी
गावात किंी हो तुमची वस्ती?
रस्त्यावर चालते लोका
ं िंी मस्ती?
बाळांना घेउन तुमची पळापळ
गाडीवाल्यांची ईडते तारांबळ
हातातल्या वस्तु ओढू न नका नेउ
अइ म्हणे थांब तुला पोतलसकडे देउ
सांभाळू न हो, तुम्ही अमचे दोस्त
तिंस्तीत राहाल तर मजा करु मस्त
िंाळे त येता का? बसमधून जाउ
मधल्यासुट्टीत बागेत कैरी-शचचा खाउ
रतववारी टाकूया मल्टीप्ले क्स झकास
नाहीतर लावुया तुमची अमची सकवस
काय म्हणता तिंी अयडीया छान अहे
तवदर्ष
ु काला अमच्या जीवनात मान अहे
कमाइतून तुमच्या अपण चांगले काम करु
हनु मंताचे वंिंज तुम्ही पुण्याची कमाइ करु
राम ऄवतरे ल तुमच्यासाठी, रामराज्य येइल का?
आतके ऄवघड प्रश्न नकोत, कुणी खाउ देइल का?
थांबा थांबा माकडराव ईड्या नका मारू
हा अलोच ताट घेईन ऄंगत पंगत करु

-ऄंबुजा साळगावकर
ambujas@gmail.com
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" xxxx ऄमर रहे
ईठा ईठा म्हणत बायको थकली !
तबचारीला कुठे मातहत, अज तनघणार तटकली !

पोरांना वाटले सुट्टीमुळे, झोपले त पप्पा !
पप्पानी घेतला होता, वरचा टप्पा !

ईठत नाही कळल्यावर, डॉक्टरला बोलातवले !
नाडी बघताच, त्यांनी “गेले” खुणातवले !

फोडला होता बायकोने , दीघव हंबरडा !
सुटलो कायमचा , खाण्यापासून ओरडा !

सुपुत्राने लावला , तमत्रांना माझ्या फोन !
खात्री होतीच, येणार कोण कोण !

सोसायटीच्या बोडववर, तलतहली गेली बातमी !
भांडणारे च कुजबु जले , भला माणूस मी !

झाली सवव तयारी , जय राम श्री राम जय जय राम !
माझ्या मुळे कंपनीचे, ऄडले नव्हते काम !

ईगाच अयु ष्यभर, स्वत:ला VIP समजलो !
१३ व्या नंतर, एका शभतीवर लटकलो !

मतहना -वर्षव काढतील, घरचे अठवण !
घास ठेवून कावळयास, करतील बोळवण !

मतहन्यात रुळतील, हाय काय , नाय काय ,!
जन पळ भर म्हणतील हाय हाय

काहींनी केला तहसाब, तकती मी कमातवले !

गजानन लोखंडे

जाता जाता, LIC ला चांगले च बु डतवले !

gaja.lokhande@gmail.com

@ संकल्प @
१ जानेवारीलाच, केला होता संकल्प
चालायचे जरा जास्त, खायचे ऄल्प

अठवड्यातून एकदा, चढायची देवळाची पायरी !
तनत्यनेमाने तलहायची, पानभर डायरी !

िंेऄर बाजारात घुसायची, करावी डेशरग !
वाढतदसाला सौ.ला, भेट द्यायची डायमंड शरग !

सहकुटु ंब जायचे म्हटले एकदा काश्मीर !
तबनापैिंाचा मी, सोडत होतो हवे त तीर !

ईद्या पासून करू सुरु म्हणतो , जात नाही अळस
संकल्प केला नु सता तकतीदा, गाठला मीच कळस !

अजची कामे ईद्यावर, पातहले एकदाचे यमाने
रे ड्याला सांतगतले , अणू याला तवमानाने

अला आमेल यमाचा, “तबनकामाचा तू, न्यायला कधी येवू !
म्हटले त्याला "मी तर ज्यु तनऄर, , तुझे चहापाण्याचे पाहू ?

गजानन लोखंडे
gaja.lokhande@gmail.com

"मराठी कविता" अऺर-अंकुर महोत्सि २०१२ नििडक संकलि

DINK चा नको डंका
‘DINK’ म्हणजे “Double Income No Kid”
मूल अले घरात तर थांबेल तचडतचड
होइल तचवतचवाट अतण खेळण्यांची भीड
तवचार कर ऄसा जरा हेका तुझा सोड

DINK चा तुमच्या मारू नका डंका
मोठ्ांच्या सांगण्यात काढू नका िंंका
अयु ष्यभर पुरत नाहीत अइबाप ले का

या कतवतेतून ईमलो तुमच्यात वं िंवे लीची ओढ

बतहणीला बरोबर हवा भाउराया सख्खा

गोडधोड करे ल अइ त्याला नाही तोड
मामा-माविंी, अत्या-काका नात्यांची जोड

तिंतक्षत घरात तदसतो पोरांचा तुटवडा

घडी घातले ल्या घराची होइल तोडफोड

झोपडपट्टीत मात्र अहे पोरांचा गराडा
करतील चोऱ्यामाऱ्या अतण घालतील दरोडा

तुम्हा दोघादोघांना देते मी िंुभेच्छा

वे ळ तनघुन गेल्यावर तगरवायचा किंाला धडा

समाज तनपजावा चांगला ही एक आच्छा
ऄरे , ऄरे रागवू नका मुलं ानो सांगते मी

कतरऄर वाल्यांच्या संसारात नाही काही कमी

वं दनामाविंी

मग का नाही घुमू देत ततथे बोबडी बोबडी वाणी

पोटी चाहू ल लागता ती लाजेल बघ किंी!

वाण्याच्य़ा तराजूनं पैका तुझा तोल
काय करायचा पैका तजथे नाहीत बाळाचे बोल

वंदना धमातधकारी
vandana10d@yahoo.co.in

नोज
सदी होता तुझ्झे नोज
गाडवन मधले भासे रोज
रं ग होतसे लाइट रे ड
आकडे अमचे हाटव डेड

रुसल्या वरती तुझे नोज
फुग्गुनी घेते लव्हली पोज
लाइट रे ड होतो डाकव
डेडल्या हाटात ईडतो स्पाकव

तचडल्यावरती तुझ्झे नोज
रणचंडीचा ऍन्गर िंोज
तुझ्या बॉडीला व्हायब्रेिंन
डेड हाटात हायपर टेन्िंन

पण.. फक्त तुझे पाहू न नोज
माझे हाटव तुझला चोज
ज्यात लव्हचा करं ट फ्लोज
होउदे हाटवचे सर्वकट क्लोज

ऄतुल घाटे
atuldghate@gmail.com

"मराठी कविता" अऺर-अंकुर महोत्सि २०१२ नििडक संकलि

प्रकाशका
ं कडू न दोन शब्द:
मराठी माणूस म्हणजे लढवय्या. मराठी माणूस म्हणजे कला रवसक. मराठी माणसाची ही प्रवतमा इतर
लोकांत आहे. योग्यच आहे ते. मराठीत वजतकं सुंदर वलखाण झालंय वततकं इतर भाषांत अभावानेच
आढळतं.
पण तो झाला इवतहास. मराठीतल्या चांगल्या लेखकांची आवण कवींची यादी करायची झाली तर
नांवापुढे कै . जास्त. आवण जे आज आहेत ते सत्तरच्या दशकापुवी गाजलेल.े गेल्या चाळीस वषाांत पुढे
आलेले लेखक कवी ककती ? पुस्तकांच्या प्रदशवनात गेल्यावर कोणाच्या पुस्तकांना मागणी कदसते. नवीन
ककती लेखक कवींची पुस्तकं प्रकावशत होतात आवण खपतात आवण वाचली जातात?
नवीन लेखक एका दुष्ट चक्रात सापडले आहेत. पुस्तकं खपत नाहीत म्हणून प्रकाशक पुस्तक प्रकावशत
करत नाहीत. आवण प्रकाशक प्रकाशात आणतच नाहीत तर या वबचार्यांची नांवं लोकांपयांत जाणार
कशी ? आवण लोकांना जर यांचं नांवच मावहत नाही तर यांची पुस्तकं खपणार कशी ? आवण पुस्तकं
खपत नाहीत तर छापणार कोण ? म्हणजे आलं का संकट ? मग नव्या लेखकांनी वलहावं कसं ? आवण
वलहीलं तर त्याचं करावं काय?
याचं उत्तर घेऊन आलं आहे ई सावहत्य प्रवतष्ठान. नवीन लेखकांसाठी , ताज्या सावहत्यासाठी ई
पुस्तकांचं माध्यम घेऊन आम्ही आलो आहोत. तुमचं पुस्तक आम्हाला द्या. ते जाऊ दे लाखो लोकांपयांत.
लोकांना आवडलं तर लोक दुकानात जाऊनही घेतील. वनदान त्या नावाच्या पुस्तकाची चौकशी तर
करतील ?
अक्षर अंकुर हा ई सावहत्य प्रवतष्ठानचा एक प्रोजेक्ट आहे नवीन टॅलंटचा शोध घेण्यासाठी. पवहल्या
राउं डमध्ये आम्ही ७९ नवीन कवींचा शोध घेतला. त्यातले काही फ़ारच चांगले वनघाले. काही वशकाऊ
आहेत. लवकरच यांच्या सावहत्याचा आस्वाद आमच्या सव्वा लाख वाचकांना घेता येईल.
या नंतरचा आमचा टप्पा असेल गद्य लेखकांचा. कथा, कादंबर्या, लघुवनबंध, बालसावहत्य अशा सवव
प्रकारांतून नवीन टॅलंट शोधत राहू. खाणीतून कोणतं रत्न वनघतं पाहू.
वाचकांना एकच ववनंती आहे. वहर्यांचा शोध घेताना कोळशाच्या खाणीत उतरावं लागतं. आवण
कोळसा कोणता, वहरा कोणता आवण कोवहनूर कोणता हे वाचकच ठरवतील. तेव्हा वाचकांच्या (स्पष्ट)
अवभप्रायांची गरज आहे. तसंच ही पुस्तकं तुमच्या वमत्र आप्ांपयांत जायची गरज आहे. तुम्ही ती
फ़ॉरवडव करायची आहेत.
बघा . मराठीत जर काही चांगलं वनमावण व्हावं असं वाटत असेल तर तुमचा सकक्रय सहभाग हवा.
नाहीतर…
नाहीतर काय ? काही नाही. काहीच नाही.

बारा लाख वाचकांसाठी इ चळवळ
तीन िषापूिी स्थापन झाले ल्या ई साहहतय प्रहतष्ट्िानने आजिर आपल्या िाचकांना
हदडशेहन अहधक पुस्तके हिनामुल्य हदली. मोरया , मीरा, कृष्ट्ण, गुरूदेि रविद्रनाथ, स्िामी
हििे कानंद, विदा करं दीकर, ना. धो. महानोर, ग्रेस, नारायण सुिे, लोकमान्य हटळक, छत्रपती
हशिाजी महाराज असे एकाहू न एक सरस हिषय आम्ही घेतले . सुमारे ४०० नहिन
साहहत्तयकांना लोकांसमोर आणले . इंटरनेट्िर मरािी भाषेतील साहहतय लोकहप्रय करण्याची
चळिळ हहरीरीने पुढे नेली.
प्रेम आहण सौंदयाबरोबरच आतमहतया आहण दहशतिाद अशा हिषयांिरच साहहतय
मांडल. हिनोदाला िाहहले लं ई-श्टाप देऊन हसिलं. लहान मुलं ासािी बालनेटाक्षरीची हनर्ममती
केली. शास्त्रीय संगीतासािी संगीत कानसेनचे िगय चालिले.
नव्या किींसािी एक भक्कम व्यासपीि म्हणजे नेटाक्षरी चालिले. तर महाराष्ट्रातील
हकल्यांची माहहती देणा-या पुत्स्तका “दग
ु य दग
ु यट भारी” द्वारे महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर
जगातल्या मरािी मंडळींना उभारी हदली. लाखभर रहसकांपयंत दजेदार साहहतय हनयहमतपणे
हिनामुल्य पोचिण्याची आमची परं पराआम्ही अहधक जोमाने चालू िेिूच. आम्हाला हा उतसाह
आहण प्रेरणा देणारी आपली पत्रेही येत राहू दे. पण मनात एक हिचार येतो. आपली
िाचकसंख्या फक्त लाखभर लोकांपयंतच मयाहदत का? १२ कोटी मरािी माणसांपैकी हनदान १२
लाख िाचकांपयंत तरी हे हिनामूल्य साहहतय पोचलचं पाहहजे असं नाही िाटत आपल्याला ?
आहण तयासािी काही फार करायची गरज नाही. आपल्या ओळखीच्या १२ लोकांची, १२
मरािी लोकांची ईमेल आयडी द्याल?? जास्त हदलीत तरी हरकत नाही पण हनदान १२ लोकांची
ईमेल आयडी पाििा. एक लाख लोकांनी जर प्रतयेकी १२ आयडी पाििले तर लाखाचे १२
लाख व्हायला हकतीसा िे ळ लागणार ? बारा लोकांची मेल आयडी पाििणा-या िाचकांना
आम्ही ई साहहतय प्रहतष्ट्िानचे पािीराखे म्हणून मानाचे स्थान देऊ. तुम्हाला आमच्या पुढील
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प्रिासाची कल्पना देत राहू . तुमच्या सुचना मागित राहू . मागयदशयन घेत राहू . आमच्या पुढील
प्रिासाचे तुम्ही सहप्रिासी असाल.
तर होणार ना इ-सातहत्य प्रततष्ठानचे पाठीराखे ??

फक्त अपल्या खास मराठी तमत्र, नातेवाइका
ं च्या १२ मेल अयडी खालील पत्त्यावर पाठवा.


esahity@gmail.com
akshar.ankurmk@gmail.com
खात्री बाळगा या मेल आयडीचा कोणतयाही प्रकारे गैरिापर केला जाणार नाही. जाहहराती
अथिा भलभलतया मेल पाििू न त्रास देणार नाही. याचा उपयोग केिळ चांगले मरािी साहहतय
पाििण्यासािी केला जाईल.

:ऄतधक मातहतीसाठी :

संकेत स्थळ


www.esahity.com
फेसबु क


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

