मनातल्या भावनाांना अांकुर फुटावेत
अन त्या अांकुराांची अक्षरां उमटावीत..
अक्षराांचे श्वास होता होता
अांकुरल्या भावनाांना पानां फुटावीत..
अांकुरपानावर उमटावी एक कळी प्रततमेची
हुक
ां ार भरता ततची असांख्य फुलां व्हावीत..
फुलारलेलां ओांजळीत एक रोपटां
अस्ततत्वाची नवी जाणीव तमळावी..

चौथ्या आवृ त्तीची प्रततावना
रतसकहो… आपण वारां वार भेटलो ते या ई-पु ततकाांच्या माध्यमातू न..
आम्ही के ले लां काम, आपण तदले ल्य रचना, एक नजर, एक तजगर असा हा प्रवास आहे. मायमराठीला एका वेगळ्या
वाटेने वेगळ्या तिखरावर नेऊन ठेवण्याचा हा ततच्या ले कराांचा अतवरत प्रयास, आपल्या साथीने आतण आिीवादाने
सु रूच राहील.
यांदा ठरवलां आहे. अांक कसा बनला हे या पु ततकात न साांगता ते पु ढल्या, अथात या मातलके च्या िेवटच्या अांकासाठी
राखू न ठेवायचां. हा अांक पाहताना जाणकार रतसकाांना के ले ले बदल आतण सु धारणा नक्कीच लक्षात येतील.
अांक कसा वाटला ते जरूर कळवा.
सांतहता तहतवनकर
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.

रसग्रातहके चे मनोगत:

अांकुर अक्षराांचे मातलके तील अक्षराांचे धनी असले ल्या सवांचां अतभनांदन !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

अांकुरण हा सृ ष्टीचा तनयम आहे. मग ते पाना पानाांचां अांकुरणां असो वा मना मनाच! पानाचां अांकुरण जतमनीिी नातां ठेऊन
असत तर मनाचां भावनेिी !!
असे फुटवे “अांकुर अक्षराांचे” या मातलके त आपल्याच मततीत उगवताांना तदसतात. काही कोवळे, काही गार तहरवे, काही
पतरपक्व तर काही सु कलेलेही . कतवतेच्या रुपात येणारे हे अांकुर एकां दरीतच मनाला तहरवां करुन जातात. यातली काही
तठकाण तर के वळ पाचू ची आहेत. सती, रुद्रतवणा, पाउलवाट, माफीनामा, एकरूप, बबद,ू जन्म कतवतेचा, मन, वसांत ऋतू अिी
काही नावां नमु न्या दाखल देता येतील. या तठकाणी मन रमलां नाही तरच नवल.
काही नाजू क वेलींना मात्र अजु न जराश्या आधाराची गरज वाटते .भारां भार वाढलेली िबदाांची पानां ह्या
वेलींना उपजत जड करतात. आतण मग तहरवाईचा तोल गेलेला तदसतो. नीटस, नेमकी िबदरचना; रचना करता करता पू णण
कतवतेलाच तदले ला सु बक आकार, त्याच त्या अथाची कडवी करुन बाांडगुळ तनमाण करण्याचा टाळलेला मोह या अगदी
छोट्या छोट्या गोष्टी कतवतेला उांची देण्याच काम करतात. जसां तपवळी पानां, सु कले ल्या फाांद्या, तिळी फुलां , आजू बाजू ला
वाढले लां तण ह्या गोष्टी काढू न टाकल्या की झाड अतधकच मोह घालत, बस! तसच !!
अांकुर अक्षराांचे मातलके तील या कतवता रूपातील अांकुराांचा हा महोत्सव मनापासू न मनापयंत सेतू
बाांधण्याचे काम मन:पू वणक करत आले ला तदसत. अांकुरण्याची त्याांची धू न तवलक्षण आहे. ही धू न, धु नी सारखी तचरकाल तेवत
रहो. ही सतदच्छा !!
सांबतां धत सवांचे आभार !
रां जन .....आतू न !!

रुद्रवीणा
खांत नाही, खेद नाही, धावणे मांजूर आहे
वाट काट्याांची जरी ही, आतण थाांबा दरू आहे
आांधळ्या कोबितबरीचा डाव त्याने माांडले ला
आखल्या त्यानेच कक्षा, त्याांत जो तो बाांधले ला
छेदणे त्या वतु ळ
ण ाला त्यास नामांजूर आहे
पापपु ण्याचा पसारा तोलती अदृश्य बाहू
हो मना वेळीच जागा, तू नको गाफील राहू
मीपणाचा तवैर वारू उधळतो चौखू र आहे!
भव्य तवश्वाचा पसारा सावरी जो एकहाती,
जाणतो कोठे कुणाची द्यायची जोडू न नाती
सोपवू त्यालाच सारे , का मनी काहूर आहे?
जीवनाची रुद्रवीणा, जु ळतवल्या त्यानेच तारा
छेडणे कतणव्य माझे, जाणु नी त्याचा इिारा
ताल-लय वरदान त्याचे अन् कृपेचा सू र आहे

क्ाांतत साडेकर
krantisadekar@gmail.com

िातत्राथण सारे
िातत्राथण सारे कोळू न प्यालो
सत्य जातणले अांताचे..
अश्ु ांच्या या धारे स तरीही
अथण कळे ना िबदाांचे..
कातर मन बालक होई
बोट सु टता हातीचे..
आिीवणचने असतील सदैव
नसतील हात मातीचे..
काठी होवू नी चालता कधी
तनखळले भान साथीचे
तनरोपाची घतटका भरीता
अांतरी काहूर मणामणाांचे...
तजथे ततथे तहच पावले
ध्वज तमरवता सांसाराचे
तवाती फडणीस
phadnissvp@gmail.com

!! ददळा !!
प्रत्मेकारा अस का लाटत
नक्कीच कुठे तयी अडतम,
कोणतेही कायण नसताना
भाझ्माच फाफतीत हे का घडतंम.
काहीच चक
ू नसताना
आऩण स्लत:हून हयामचं,
सभोयच्माने भात्र भीच फयोफय
अस सांगत सगऱीकडे फपयामचं.
भरा भान्म आहे जया अलघड असत
तयीही 'नाही' म्हणण शळकामरा हल,
आमष्ु माकडे ऩयत एकदा
आऩण नव्माने ऩाहामरा हल !!!!
"मा वलश्वात भाझी फकभंत
पक्त एक दटंफ आहे
ऩण इथे प्रत्मेकाच्मा भनात
भाझ एक प्रततबफंफ आहे . "

शळलदास अष्टेकय उपफ कल्पऩकी
shivdas.ashtekar@gmail.com

त्या तदविी माझ फ़्रेंड
त्या तदविी माझ फ़्रडें
रडत रडत आला
माझा बाबा बाप्पाकडे गेला
म्हणत गच्च मला तबलगला
मीही हादरलो क्षणभर
अन सावरलोही एका क्षणात
असा कसा बाप्पा करे ल म्हणत
हसलोही जरा मनात
समजावलां त्यालाही असां नाही बाप्पा करणार
गम्मत के ली असेल तु झी
उद्या तु झा बाबा तु ला नतक्क परत करणार
तदवस सरले
आठवणी तवरल्या
माझ्या लहानश्या जगात
आता माझा बाबाच माझा सवणतव झाला
.
.

आज मात्र कोण जाणे
बाबा अजु न आला नाही
खाउ आणण्याचां प्रोतमस
तो तवसरणार तर नाही
दार वाजतय जोरात
बहुदा बाबा आला
घाबरले ल्या अरे ह्यातर
िेजारच्या काकु आल्या
रे ल्वेमध्ये म्हणे कोणी मोठा बोम्ब ठेवला
त्या बोम्बसोबतच बाबा माझा बाप्पाकडे गेला
अश्या किा ह्या काकु खोटां बोलताहेत
ताइपण वेडी माझी ओक्सबोक्षी रडतेय
कळत कसां नाही ह्याांना तो का असां करील
बाप्पाचा बाबा असताना तो माझा का नेईल
आईच्या कुतित तिरल्यावर मात्र सगळां कातह कळलां
त्यातदविीचां दोतताचां रडणां मग उगाचच आठवलां
खरच् वर बसले ला हा बाप्पा
कधी कधी गांमत नसतो करत
एकदा घेउन गेला ना
तक बाप्पा बाबा परत नसतो करत

रुतचरा कुलकणी

ruchirakulkarni1@gmail.com

तसे फार नाही,
तसे फ़्ार नाही , तरी द:ु ख सलते
पु न्हा पापण्यािी जरा ओल येते
तकती दाटले मेघ येथे तरीही
झरे ना कुठे थेंब ना अन सरीही
ऋतू कोणता हे मलाही न कळते
कधी पापण्यािी जरा ओल येते
उगा हासते ही, व्यथा अांतरीची
किी वेदना पेट घेते मनीची
मु खी हातय हुकुमी, प्रयत्नी तवलसते
तरी पापण्यािी जरा ओल येते
क्षणाांचे इिारे , कधी ना समजले
हळू वार हातातु नी क्षण तनसटले
तसे फ़्ार नाही, पहा.. मीच म्हणते
कुठे पापण्यािी जरा ओल येत?े

- प्राजक्ता पटवधणन

praaju.patwardhan@gmail.com

बाकी याची िू न्य नाही
उद्यामध्ये डोकावताां जेव्हा पाहतो वळू न
तकती काळ सांपला ती तमती येतसे कळू न
तविी-चाळीिी-पासतटी असे टप्पे मागे गेले
जिी हातातू न वाळू जाते भुळभूळ गळू न
हे ना बसहावलोकन, बस् थोडासा मागोवा
तकती, कुठे धावलो नी के ला किाचा मी ठेवा
कुणा जोडले, तोडले कुणा, कुणा दख
ु ावले?
जमा-वजा-बाकी ताळा आता येतसे जु ळून
उद्या-परवा-तेरवा जेव्हा नसेन मी इथे
कुणी तपासाल माझ्या प्राक्तनातली तलतखते
ताळे बदां आयु ष्याचा कुणी माांडू न बसाल
बाकी याची िू न्य नाही असे येईल कळू न
आला तरकाम्या हातानी आतण तरकामा हा गेला
असे म्हणायला जागा ठेवणार ना तु म्हाला
कोपर्यािी पापणीच्या आसू झरताना एक
"प्रेम घेऊन गेला हा" तु म्हा येईल कळू न
मु कुांद सां. कर्णणक
karnik.mukund@gmail.com

तु तिवकल्याण राजा !!!
ग्रहण सू यास लागे
पापभारे धरती डोले
अांधःकार घनघोर
पसरे पारतांत्र्याचा ||
रयत दीन तबचारी
त्राही त्राही होई
जु लमी फौजा िाही
लु टती तदिा दाही ||
मांतदरात देव नाही
वावरात माणु स नाही
आक्ोिे काळी आई
वैभवास वारस नाही ||
गोमाता भयभीत
गृहलक्ष्मी बचताक्ाांत
घरधनी जाई रणी
रतक्षण्या तीज न कुणी ||
अधमण असा भयांकर
माजला हाहा:कार
म्लें च्छास तनदाळण्यास
अवतरी तारणहार ||
म्लें च्छास त्या मारीन
तवराज्यास तथापीन
िपथ घेसी तु
रायरे श्वरा तमरुन ||

ती नजर तु झी करारी
तफरे सह्याद्रीवरी
आतु र लावण्या भगवा
गडकोट तकल्ल्याांवरी ||
रणबिग करी नाद
भगवा डोले गगनात
करी पराक्माची िथण
रणाांगणी झु झ
ां ण्यात ||

बादिाही थरारे
तसद्धी, गोरे नमले
बजजीचेही राज्य बजकीले
ध्वज तवराज्याचा डोले ||
छत्र धरे मततकी
वरदान भवानीचे हाती
तवातांत्र्याचा गोंधळी
आईचा पोत नाचवी ||
ले की, सु ना सु खावती
मातीतु न तपकती मोती
सु खाची वर्षा करी
गगन मततकावरी ||
धन्य होई तजजामाता
सु खावे सारी प्रजा
सह्यतगरी हर्णर्षत
तु तिवकल्याण राजा

मतनिा तभडे
manishasni@gmail.com

बफंद ू
ऺणात पुरतं
ओठांलय एक
कुल्त्सत हास्म ....
आणण उगायरे जातात
वलखायी ळबदांचे बारे
योखन
ू ऩाहणाय्मा डोळमांभधे
ददसते अघोयी चभक
एक असहाय्म सालज
कोंडीत ऩकडपमाच्मा उन्भादाने
रखरखणायी
स्लतःचं 'भी' ऩण सख
ु ाउन
ळांत झारेरं त्मांचं भन
भश्गुर होतं .....मळाच्मा धंद
ु ीत
------- आणण भाझ्मा भनात
उभरत असतो ..यसयसरेरा
एक बफंद ू .... ततयस्कायाचा !
मा आत्भभगनांच्मा कऱऩात याहूनही
भनालय तयं गत असते
एकच जाणील
" भरा जामराच हलं .."
कुठे ? -- कसं?
काहीच भादहती नसतं
ऩण ...
जाणं -- जरुयी असतं

हा उं फयठा ओरांडपमा शळलाम
ततयस्कायाचा तो 'बफंद'ू
ऩस
ु रा जाणं अलघड असतं
म्हणन
ू जीलाच्मा कयायाने
ऩाउर उचरते ..
फंद असरेपमा दायालय
हात ठे लते ..
आणण रऺात मेतं ....
दयलाजा फंद नाहीमे !
इतका लेऱ उगीचच
त्माच्मा शबतीने
अडकून यादहरे भी इथे
--- भनालय साचरेरी जऱभटे
ऺणात झटकरी जातात
आणण फघता फघता
ततयस्कायाचा तो बफंद ू
ददसेनासा होतो ...
चैतन्माच्मा तेजस्ली प्रलाहात

भतनळा शबडे
manishasni@gmail.com

जन्म कतवतेचा....
जेव्हा कुठेतरी अांधार्या खोलीच्या गभात..
आकां ठ दातरद्र्यात उपािी पोटाची माय..
काळजाच्याही पु ढच्या काळजीने..
हळु वारपणे आपल्या गभात वाढवले ल्या एका गोंडस जीवाला
जन्म तदल्याचा आनांद भोगत असते....
जेव्हा कुठेतरी के वळ प्रारबधाच्या क्षुल्लक हालचालीने,
नाकतेपणाचा डाग लागले ला मेहनती बाप,
तनतमत्त म्हणू न दान धमाच्या नावाखाली..
तवतःचे रक्त तवकून येणार्या पैिात..
चार तदवस उपवास काढणार्या ले कराची तदवाळी साजरी करत असतो....
जेव्हा हलाखी अन् उपवास काढू न,
प्रसांगी तवतःला ह्या ना त्या प्रकारे तवकून वाढवले ल्या ले कराच्याच..
पु न्हा 'नवीन' सु खासाठी आईबाप..
तवत:चा जीव आनांदाने वॄ द्धाश्मात घालवत असतात....
जेव्हा कुण्या एका गावात ..
कातरवेळच्या िीतल वातावरणात..
हळु वार अनु भवले ल्या दोन सोबतीच्या घटकाांचा...
मनात तवचार येताच...
फसवणू कीच्या तनखार्याची धग लागून..
एखादा तप्रयकर बकवा एखाद्या प्रेयसीच्या अांगात ज्वर वाढत जातो...
जेव्हा काजव्याांची तपलावळ..
अांगभूत प्रकािाच्या वरदानाने..
मागणतथाला तदिा दाखवण्याचा प्रयत्न करत असताना..
तवच्छ प्रकाि देणार्या तदव्याांच्या वततीत मात्र..
जाणू न बु जून अांधार करून...
मागणतथाला भटकावण्याचां सामातजक पाप,
समाजाकडू नच घडत असतां...

जेव्हा मानतसक आतण िातररीक गुतां ागुतां ीच्याही पु ढे जाऊन...
तनयती तनदेिीत भावनाांच्या एकटेपणाच्या...
प्रसववेदनाांतू न .. आपसू कच हुक
ां ार फुटत जातो...
...
तेव्हा जन्म होतो.... माझ्या कतवतेचा....

सतचन पावसकर
skpawaskar@gmail.com

वृ क्ष
सांतकृततच्या आधारवडासम एक पु रातन वृ क्ष
तवकृततच्या सांसगे होई डळमळीत नी रुक्ष
जोम, पालवी तनव्वळ उरल्या गतकालाततल कथा
कुणा तमा ना तफतकर किाची हीच तरूची व्यथा
पारां बया आधार न देता मु ळावरी उठती
कै क तठकाणी बु ध
ां ा, फाांद्या भुग
ां े पोखरती
िेंड्यावरची पाने कतरती िोर्षण सवण रसाचे
उरल्या थेंबाांवरी कुपोर्षण हो बाकीच्याांचे

तवर्षवल्लीने त्यास वेतढले घालु नी तवळखा घट्ट
आतण तरूच्या नसाां तिराांतु न गरळ तझरपते भ्रष्ट
घटका घटका तवघटन ग्रासे घटकच घातक होती
अांततथ प्रदर्षू ण अती माजले कुणा न त्याची तक्षती
वसु ध
ां रे चा सु पुत्र म्हणु नी आजवरी तगला
तग धरण्याततव तगमग त्याची बघवेना ततजला
घट्ट धरूनी मु ळां ास त्याच्या धरणी आक्ां दते
वृ क्षाच्या पु नरुत्थानाचे आवाहन ती करते

..... उल्हास तभडे
ulhasbhide@gmail.com

तनवडु ांग
चु कून फुटले ल्या पालवीचा तवपयास
आश्वासक वाटला ततचा तपिण त्याला सु द्दा
वड बनण्याच्या नादात तवसरून गेला तवतःचाच गुणधमण
रक्ताळले ली काटेरी तकनार गेली आरपार छेदत
भेदरले ली ती मात्र तवतःलाच दोर्ष देत
उगाच दरू आकािात िोधत नसले ल्या ततच्या चु का

तो हतबल पु न्हा एकदा
अांगावर काटे घेऊन जगतोय
नवीन पालवीच्या िोधात
एकाकी तनवडु ांग

सांदेि बागवे

Bagave.sandesh@gmail.com

सांकल्प
सीमेवरून येतात रोज धमक्या
आज मु ांबई, उद्या तदल्ली उडवून देऊ
आपण मात्र त्याांच्या तवागतासाठी
समझौता EXPRESS सीमेपलीकडे नेऊ
साांगा मी या फुकटखाऊांना का तनवडू न देऊ?
आपल्याच देिात दहितवाद्याांकडू न
वारां वार िहीद आपण होऊ
सरकार मात्र ‘कसाब’ सारख््ाांना
एकाच ताटात फुकट घालतांय जेऊ
साांगा मी या फुकटखाऊांना का तनवडू न देऊ?
बटाटा गेला चाळीसवर
िांभरावर जाईल गहू
भ्रष्टाचाराची भूक आमची
फक्त जनतेचाच पैसा खाऊ

साांगा मी या फुकटखाऊांना का तनवडू न देऊ?

मोठ्यामोठ्या योजनाांच्या नावाखाली
टेबलाखालू न पैसे न तवसरता घेऊ
जनतेला मात्र छोट्या छोट्या कामासाठी
तदवसेंतदवस ताटकळत उभे ठेऊ
साांगा मी या फुकटखाऊांना का तनवडू न देऊ?
LOAD SHEDDING, पाणी कपात
जनतेला आम्ही असेच चावू
आतण आमच्या वीज व पाण्याचे “BILL”
तनलण ज्जपणे जनतेवरच लावू
साांगा मी या फुकटखाऊांना का तनवडू न देऊ?

प्रमोद बिगोटे
Pramod.Shingote@petrofac.com

सांपला तनेह सारा
सांपला तनेह सारा सारे बांध तु टले होते
घर वाळू चे माझे वाळू तच रुतले होते
बोलातवत होती परत मजला वेस माझ््ा गावाची
मी तचत्र माझ्या गावचे अश्ू त तभजवले होते
का नेहमीच के ली मी, आजणवे प्रेमाची
तवप्नील दतु नयेचे ते एक मृ गजळच होते
अबोध मनाची अबोल साद घातली जेव्हा
बतहरे जग हे मज वेडतवत होते
जवळ आतल घतटका जेव्हा माझ्या तनवाणाची
दोन थेंब अश्ू ांच,े डोईवर मज कजण होते
समीर दळवी
sam_918@yahoo.com

आरती भेळेची
सु खकता दख
ु हता वाता भेळेची
नु रवी पु रवी प्रेम िेव फरसाणाची
सवांगी सु दां र बिी चु रमु ऱ्याची
कां ठी ठसके माळ तहरव्या तमरच्याांची
जय भेळ जय भेळ, जय चांगळ पु ती
दिणनमात्रे न हो, तमरणेमात्रे न हो कामनापू ती
जय भेळ जय भेळ
बचचखजु र गुळ तव तजव्हे प्यारा
फरसाण अन गाठी उत्तम तोबरा
िेवजतडत मु गुट िोभतो बरा
चु रचु रती चु रमु ले चटणी घालुतनया
जय भेळ जय भेळ, जय चांगळ पु ती
दिणनमात्रे न हो, तमरणेमात्रे न हो कामनापू ती
जय भेळ जय भेळ
बलबू वर कोबथतबर आतण वर काांदा हा
सरळ पु ठ्ठा वक् होई खाताना
दास भेळेचे वाट पाहे सदना
िेंगदाणे घालावे, वर चाट प्रोक्षावे भरभर खाताना
जय भेळ जय भेळ, जय चांगळ पु ती
दिणनमात्रे न हो, तमरणेमात्रे न हो कामनापू ती
जय भेळ जय भेळ

सतचन तभडे

sachinab@gmail.com

सावली
झाड म्हणाले पडता पडता
आमची कोठे िाखा नाही
सावली फक्त इथेच होती
दस
ु रीकडे तमळणार नाही
तु मचे घाव घेतानाही
मान वर करून होतो
तु मच्या वाटचे चटके खात
सावली वर धरून होतो
घातलात अांततम घाव जेव्हा
सू यहण ी वरून हसला
बरे झाले सावली मेली
आता खरा माणू स फसला
उन्हामधे थकत भागत
बसा आता सावली िोधत
झाडे पु न्हा लावण्यासाठी
बसा आता खड्डे खोदत

अतु ल घाटे
atuldghate@gmail.com

ई-पु ततकाचे नाव: अांकुर अक्षराांचे (भाग चौथा)
सांकल्पना: "मराठी कतवता“ सांचालक
माांडणी व सजावट: सांतहता तहतवनकर
रसग्रहण : रां जन कां धारकर
प्रकािन: ई-सातहत्य प्रततष्ठान

सांपकण
©या पु ततकातील कतवताांचे सवण हक्क त्या
त्या कवींच्या तवाधीन. या पु ततकातील
कुठल्याही कतवतेचा वापर अथवा पु नमु द्रण ण
करण्याआधी सांबध
ां ीत कवीची ले खी
परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

ईमेल akshar.ankurmk@gmail.com,
esahity@gmail.com
वेबसाईट http://www.esahity.com/
फे सबु क http://www.facebook.com/groups/kavya.marathi

