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ई पुतकांची यादी
२०१४ जानेवारी

िय िम

ना वषाचे उ साहपूण वागत.

िमा, नवीन वषात खुप काही करायची इछा आहे हणून हे प. यात तुझा सहभाग हवाच
हणून.

ई सािह य #ित$ानतफ़& आपण जवळजवळ # येक आठव(ात नवनवीन पुतकं #कािशत

करतो. यात महारा,ाया इितहासापासून ते किवतांपय-त, .ाने/रीपासून ते कादंबरीपय-त

आिण िवनोदापासून ते त2णांया समयांपय-त सव #कारचे सािह य आपण #सा3रत करत

असतो. इथे “आपण” हा श6द अशासाठी 7क ई सािह य #ित$ानतफ़& #कािशत झालेले # येक

पुतक वाचक पुढे पुढे पसरवत असतात. यामुळेच तर आज आपण दोन लाख वाचकांपय-त

आज पोहोचतो आहोत. # येक पुतक काही तासांत दोन लाख वाचकांपय-त पोहोचणे हा मराठी

सािह यातील एक िव;मच नाही का?

पण आपण एव=ावर समाधान मानायचे का?

मराठीत सात-आठ कोटी सा@र आहेत. यांना वाचता येते पण ते पुतकं घेऊन

वाचतातच असं नाही. जसं के रळमDये # येक EF काही ना काही वाचते तसं महारा,ात होत

नाही. महारा,ात सवजण नसले तरी 7कमान दहा वीस टGे लोक मोबाईल वापरत असतीलच.

मोबाईल वापरणाIयांचे #माण 7दवसJ7दवस वाढत आहे. आपली ई पुतके आता मोबाईलवरही

वाचता येतात. यािशवाय टॅ6लेट आिण कLMयुटरचा #सार वाढतो आहेच. अशा वेळी आपली

पुतके िवनामूNय 7कमान दहा बारा लाख लोकांपय-त पोहोचावीत. या वषाचा हा संकNप

आपण करावा का? आपण सवा-नी ठरवलं तर काय नाही होणार? मराठीत # येक सा@राला

वाचक बनवायचे. िनदान याला पुतके उपल6ध कOन Pायची. # येक वाचकाला याया
याया आवडीची पुतके . आपण हे कO शकतो? हो !जर आपRठरवलंच आिण िजSीने मागे

लागलो तर कO शकतो.
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या वषातील दुसरा संकNप हणजे पुतकांचा दजा उं चावRयाचा. ई सािह य #ित$ानचा

दज&दार पुतकं Pायचा #यT नेहमीच होता. पण सवच चांगNया लेखकांनी आपली पुतकं

िवनामूNय वाटायला देणं सोपं नUहतं. मग िवजय पांढरJ नी आपली .ाने/री िवनामूNय 7दली.

आिण आता हळू हळू अनेक चांगले लेखक ई सािह याकडे वळायला लागले आहेत. याचबरोबर

नवीन चांगNया लेखकांची दमदार पुतकं आपNयापय-त येणारच आहेत. २०१४ या वषात ई

सािह याची 7कमान पVास ते शंभर जबरदत दज&दार भारी पुतकं वाचकांया भॆटीला येत

आहेत. यात कथा कादंबIया किवता तर असतीलच. 7कNNयांची मािहती, िशवराXयाची

मािहती, महारा,ाचा इितहास, #ाचीन मराठी सािह य, संत सािह य असेल. ना ताXया

दमाया लेखकांचे सािह य असेल. पधा प3र@ांसाठी, नवीन जगात यश कसे िमळवावे याचे

मागदशन करणारी पुतके असतील. िचकलेपासून ते पाककलेपय-त आिण अथशाYापासून ते

कामशाYांपय-त कोणताही िवषय ई सािह याला वXय नाही. यामुळे येणाIया या काळात ई

सािह य ही एक पवणीच ठरणार आहे. मराठी सािह यातला मैलाचा दगड. हा टMपा जातीत

जात भरभGम Uहावा यासाठी आपNया सूचनांची, कNपनांची गरज आहे. कृ पया िलहीत रहा.
आपNया कNपना कळवत रहा.

या िशवाय आजवरया ितनशे पुतकांची एक िसडी लवकरच #कािशत करत आहोत.

सासवड येथे भरणाIया अिखल भारतीय मराठी सािह य संमल
े नात ई सािह य #ित$ानचा

टॉल असणार आहे. आपण वतः ^कवा ितथे असणाIया आपNया आ_ िमां`ारे या टॉलला

भेट Pावी ही िवनंती. हा टॉल हणजे मराठी सािह याया भिवaयाची एक चुणुकच असणार

आहे. या िसडbचा #सार करRयासाठी आपली मदत हवीच आहे.

इं टरनेटनंतर बदललेNया जागितक प3रिथतीत मराठीचा झJडा बुलंद करRयाया या #यTात

आपण सवशEFिनशी सहभागी Uहावे असे आ ही आवाहन करतो. के रळमधे जशी १००%

वाचनसंकृ ती आहे तशी महारा,ात तयार झाली पािहजे ना? जो जो वाचू शकतो याने वाचले

पािहजे. वाचनाने माणूस समृc होतो. वाचनाया संकृ तीने समाज समृc होतो. िवचारी

होतो. सुसंकृ त होतो. महारा,ाला जगातील सवात समृc आिण सुसं कृ त #देश करRयाची

इछा आपणा सवा-नाच आहे कF. इं टरनेट आिण मोबाईलया #साराने तशी संधी आली आहे.

तOण मंडळी वाचत नाहीत, वाचत नाहीत हणून गळे काढत रहाणाIयांया #dांना उeर
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देRयाचा एक #यT इथे होतो आहे. हा #यT यशवी होणार कF नाही हे सववी हे प

वाचणाIयावर अवलंबून आहे.

खरोखर. कोfवधी मराठी वाचकांपय-त हे सगळे पोचणार कF नाही, हे सववी हे प

वाचणाIयाया पुढया कृ तीवर अवलंबून आहे. आ हाला देणgया नकोत. जािहराती नकोत.

फ़E दोन गोhी कराल का? हे प वाचून झाNयावर आपण फ़ॉरवड करणार ना? हे प वाचून

होताच आपNया ओळखीया दहा ते बारा मराठी लोकांचे ई मेल आयडी आ हाला

esahity@gmail.com या पjयावर पाठवणार ना? फ़E या दोन गोhी करायया आहेत.

फ़E दहा िमिनटं देणार ना? ही संधी घेणार ना? िव/ास बाळगा. या मेल आयडbना फ़E

मराठी सािह यच पाठवलं जाईल. यांना नको असेल तर यांया एका मेलनंतर तेही बंद कO.

एक भ #योग करायला घेतला आहे. जवळजवळ चाळीस देशांतले हजारो लोक यात

सहभागी झाले आहेत. हजारो लोकांनी आपNया आ_िमांचे ई मेल आय डी आ हाला पाठवले

आहेत. हणून तर आ ही दोन लाखांचा पNला गाठला. पण आपलं उSीh खूप खूप मोठं आहे.
आिण हे आपNया सवा-च,ं # येक मराठी माणसाचं उSीh बनेल तेUहाच ते साDय होणार आहे.
हणून ही कळकळीची िवनंती.

ही मेल जातीत जात फ़ॉरवड करा.

आपNया ओळखीया आठ ते दहा मराठी लोकांचे ई मेल आय डी पाठवा

आपले

(मायबोलीया #ेमाने) भारलेले आिण (वाचकांया #ेमाने) भारावलेले िम

ई सािहय ितान

सोबत आजवर या ई सािहय ितान या ई-पुतकांची यादी जोडली आहे...
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ई सािहयया वेबसाई वर पुतक शोधायचं कसं?
सोबत पुतकांची यादी दली आहे

यातून एका पुतकाचं नांव copy करा

वेबसाईटया येक पेजवर सवात वर एक search नांवाची
जागा आहे.

ितथे हे नांव Paste करा.
बस.....!!
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ई सािहय ित#ानया 2013 िडस%बर पय&तया पुतकांची यादी
( ही सव पु तके www.esahity.com या वेबसाईटवन िवनामूय डाऊनलोड करता येतात )

पुतकाचे नांव

लेखक

पंचतं

िवणूगु शमा

िवषय/ थोडयात मािहती
२३००

वषापूव! िलहीलेलं पंच तं आता#या मॅनेजम&ट िव(ा)यानी एकदातरी नीट

5

अ.यासलंच पािहजे हा मा आ0ह आ1ही धरतो. 3यातला 43येक 4ाणी हा िविश5

Management

मानवी 4वृ7ीचा 4ितिनधी आहे. आिण असे दोन 8कवा अनेक 4वृ79चे लोक एक

Techniques

येतात ते:हा 3यां#यात काय घडतं, 3यां#याशी आपण कसं वागावं, आपलं नुकसान होऊ
न

देता 3यां#याशी मैी कशी करावी, आप>यािव?@ कोणी जात असेल तर 3या#या

3या#या 4वृ7ीनुसार 3या#यापासून कसं िनपटावं... एक ना अनेक असंAय धडे या
गो59तून घेता येतील. या गो5ी कालातीत आहेत. आिण 1हणूनच हे Bानही २३००
वषानतर िजवंत आहे. उपयोगी आहे.
आिण 3या#याबरोबर मनोरं जन... EF EF EF... आहेच.
सGांकन

निचके त जोशी

निचके त जोश9 यांचे Hेकवरचे हे दुसरे पुतक. मुलुंड#या 'चIम हायकस' तफK आयोिजत
“

सGांकन” या सुरेख भटकं तीवरचं हे पुतक. निचके त जोश9#या िलखाणाचं एक

वैिशM आहे. 3यांनी भटकलेला तो सारा मुलुख 3यां#या शNदांतून आिण फ़ोटPतून
तु1हाला तुम#याही सभोवताली जाणवेल, आिण 3यांनी मनमुराद उपभोगले>या 3या
आनंदात तु1हीही सहभागी होऊ शकाल.
पंख -१ आिण २

रQाकर महाजन

या पुतकात माणसाने उडणं िशक>या#या कथा हो3या. बलून, िवमान आद9चे शोध
कसे लागले याची कथा होती. सु?वातीला माणूस िवमानाकडे गंमत 1हणून बघत
होता. पणनंतर 4वासी वाहतूक, माल वाहतूक आिण यु@ासारAया कामांत 3याचा
वापर होऊ लागला. पण माणूस नुसतं उडू न समाधानी न:हता. पRांनाही अशय अशा
गो5ी करायची ऊम! 3याला वथ बसू देईना. 3यातून 3याने हेिलकॉUटर, रॉके ट, यानं
बनवली. चंVावर पोहोचला. मंगळावर पोहोचला. आिण आता भारतही या रे समXये
मागे नाही. या सव 4वासाची कथा पंख दोन मXये आहे. मानवाला वेगवान बनवणारं
हे संशोधन कसंकसं झालं 3याची गो5 असलेलं हे पुतक.

अंतरी#या

संक>प आभाळे

संक>प आभाळे या त[ण लेखका#या पंधरा लघुकथांचा हा सं0ह आप>याला न\Fच

गूढगभ!

आवडेल. आिण िवचार करायला लावील.
संक>प#या कथांब]ल 4िस@ कवी सं^दप खरे 1हणतात, “ संक>प#या कथा या
जग_याला संवेदनशील हातांनी पश करणाया कथा आहेत. आयुयात>या
बा`रकसा`रक घडामोड9चा, नातेसब
ं ंधांचा आिण अनुभवांचा 3या वेध घेऊ पहातात. ...
आयुयाकडे उघaा डोbयांनी आिण िजवंत मनाने संक>प पहातो...”
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पुतकाचे नांव

लेखक

िवषय/ थोडयात मािहती

बाल.नेटाRरी

संपा^दका : अनघा िहरे

वारली िचकला cावणी : िमdलद मेढी

ध1म-धमाका

इथे झाला बॉ1ब फोट … तनया देवळे

2013

बनीची गो5… किवता नवरे
पाfणचार..!! रजनी अरणक>ले
आली ^दवाळी, आली ^दवाळी उप&V dचचोरे
शुभ ^दपावली… मंगेश मेढी
एक "

दे" बोलगाणे… किवता नवरे

मामाचा गाव … उ@व भयवाळ
ह7ी… उ@व भयवाळ
बालहg cीरामाचा.. रजनी अरणक>ले
िवडंबन काh… मंगेश....!
इये कू ट4iांिचये

शिशकांत द. चवाथे

डोकं िजतकं चालवावं तेवढं अिधक चालतं. जसा शरीराला hायाम ^दला कF िपळदार

नगरी

िनलेश 4. गोरे

िनरोगी शरीर बनतं तसाच डोयाला hायाम ^दला कF सुसाट चालणारं डोकं िमळतं.
आिण ते करताना िमळणारा आनंद तर खास आपलाच. कोडी सोडवणं 1हणजे आम के
आम

आिण गुठिलयPके दाम. मkेची मkा आिण बुि@म7ेचा लाभ. 1हणून तर

लहानपणापासून कोडी सोडव_याची गोडी lयाला लागली तो धन, उm थान आिण
सुखशांती यांचा लाभ घेतो. अशा कोaां#या 4ेिमकांसाठी हे एक जबरदत पुतक
नवरा: एक खोज

ि4यंका जोशी

लnाचं वय :हायला लागलं कF मुलाला, मुलीला आिण 3यां#या आई बापांना टेoशन
यायला लागतं. मुल9ना थोडं जातच. मुल9#या आईवडलांना 3याpन जात. सवाचीच
काही 4ेमिववाहाची मानिसक तयारी नसते. आिण सफ़ल 4ेमिववाह सवा#या
वाMाला ये_याची शयताही नसते. मग आप>यात सोय आहे ती कांदपे ोहे, िववाह
मंडळं , वधूवर सूचक मंडळं , वधूवर मेळावे, Bाती संथा यांची. पण 3यांचाही अनुभव
काही फ़ार छान छान नसतो. टेoशनमXये अिधकच भर पाडणारे अनुभव येत रहातात.
वय

वाढायला लागतं तसतसं काही काही वेळा वतःवरचा िवsासच उडायला

लागतो. िचिविच लोक भेटतात. जगाचा अनुभव यायला लागतो. कटू .
अशा िवषयावरच ि4यंका जोश9चं हे एक छानसं पुतक
कधी सरस

पंकज घारे

सरसगड

आिण कळसूबाई अशा दोन Hेसचा अनुभव. लहान वयातच िहमालय

कधी

पादाIांत के ले>या एका Hेकर#या शNदांत. गडकोट हे महाराtाचं वैभव आहे. 4देशाची

कळस कळस

cीमंती 3या#या परं परा, 3या#या इितहासा#या संदभात पहायला हवी. या गडकोटांनी

सरस...

मराठीच न:हे तर कोण3याही मनाला जी उभारी िमळते 3यात 3यांची 8कमत होते. या
गडां#या नुस3या दशनाने फ़ु त! येते. या गडांची नुसती मािहती वाचताना छाती गवाने
फ़ु गते. मराठी भाषा, गड कोट, िनसग, लेणी अशा वैभवशाली 4देशात जoम घे_याचं
भाuय आप>याला लाभलं.

esahity@gmail.com
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जग

लहान होतं आहे. पुव! जे देश खुप लांब वाटत ते आता जवळ वाटू लागलेत. परदेशात

नोकरी करणारे त[ण आता कु टुंबा कु टुंबातून ^दसतात. त?णांना परदेशांचं आकषण
असतंच. पण पालकांनाही आपली मुलं परदेशात आहेत याचा अिभमान असतो. मुल9नाही
शयतो NRI नवरा हवा असतो. अशा वातावरणात फ़सवणुक करणार्यांचेही उ(ोग
भरभराटीला आले नाहीत तरच नवल.
आप>या आयुयाचा बfतांश भाग परदेशात hतीत करणारे काे यां#याकडे अनुभवांचा
खिजना आहे. मराठी त?णांना 3यां#या या कथा 1हणजे मागदशक खिजनाच आहे. आिण
मनोरं जन 8कवा गंमत 1हणूनही या कथा वाचायला तु1हाला आवडतील यात शंकाच नाही.
इ3यथ. सUट&बर

संपा^दका :

२०१३

संिहता िहवनकर

इं िजिनयर ^दन िवशेषांक
आजचे इं िजिनयर9ग, उ(ा#या अपेRा

-

4ा. िवनय िचVी उप4ाचाय, एमआयटी

महािव(ालय औरं गाबाद
भारतरQ सर मोRगुंडम िवsेsरxया

-

श1भुनाथ दामोदर गानू िनवृ7 डेUयुटी चीफ

इं िजिनयर (िसि:हल)
इं िजिनयर बनताना सशy माणूस बना - िश>पा नांदडे कर एमआयटी, औरं गाबाद.
आिण भारता#या महान इं िजिनयसना आदरांजली...
सं0ही ठे वावा असा अंक.
ग1मत गाणी.....

किवता नवरे

जं1मत गो5ी

वतः#या मुलीवर संकार कर_यासाठी आिण `रझव_यासाठी किवताने ही गाणी आिण
गो5ी रच>या आहेत. 3यात एका आई#या मायेचा खास सुगंध तर आहेच, एका दR मातेची
िशकवणही आहे. आिण 3यांची क>पना शyF कोण3याही 4िस@ लेखकाpन कमी नाही हे
3यां#य़ा गो5ी वाचताना तु1हाला जाणवेलच. काटून नेटवक आिण पोगो#या जमाoयात>या
मुलांना आवडतील अशा गो5ी िलिहणं ही काही सामाoय चॅल&ज नाही. “सदा हसे आिण रडत
राऊत” या जोडी#या गो5ीही खुप छान आहेत. मेटामॉफ़{िसस ची संक>पना सांगणारी
यायाची गो5 ही आता#या मुलां#या बौ@ीक पातळीची गो5 आहे. मध गोळा करायला
िशकवणाया शाळे त जाणाया याया आिण जाजाची गो5 आहे. या गो59तून िवBानाबरोबर
पयावरणाची जागृतीही िनमाण होते.

}दयांजली ही

संजीव अिहरे

गोदेसाठी

किवता जरी गोदावरीसाठी एका नािशककराने िलिहले>या अस>या तरी 3या वैिsक आहेत.
जागोजागी न(ांची हीच परवड आहे. िनसगाला िपळू न िपळू न न5 कर_याचा मानवी
हhास जागितक आहे. 1हणूनच या किवतांतील वेदनाही साविक आहे. कोण3याही
संवेदनाशील मनाला क5 देणारी आहे. आिण नवीन दृ5ी देणारीही आहे. कृ पया किवता
वाचा. ही जाणीव जातीत जात लोकांपयत पोहोचवा. फ़ार काही नाही तरी एवढे तरी
आपण

.

ना . ित. क.

आपाप>या गोदांसाठी क[ शकतो.

संपादक :

उ7रांचलमXये भािवकांवर कोसळलेला जल4लय आिण महाराtात पंढरी#या ^दशेने

शिशकांत रणावरे

िनघालेला अलोट जन4लय ..एकFकडे देवावरचा िवsास उडावा असे थैमान
दुसरीकडे नाितकालाही आितक बनवेल असा भyFचा क>लोळ. भyFचे िविवध रं ग
दाखवणारा हा नेटाRरीचा काhसं0ह.
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िन1मी तुझी

डॉ. मुरलीधर जावडेकर

यातली 43येक एकां^कका नािवoयातून आिण िवचारमंथनातून जoमाला आली आहे.

िन1मी माझी

यात कण आिण कृ णाचा }दयाचा ठाव घेणारा संवाद आहे. यात “िन1मी” सारखी
खुसखूशीत मजेदार एकां^कका आहे. “िवमानात लोकशाही” सारखी एकां^कका गंमत
करता करता डोbयांत अंजन टाकते. वेaां#या इिपतळा#या माXयमातून 3यांची
एकां^कका अज#या राजकFय वातबावर `टUपणी करते. “अपघात” मधून ते उm
दजा#या नाMाची अनुभूती देतात.

िवषामृत

आनं^दनी

आनं^दनी या नवीन लेिखके चा हा पिहलाच कथासं0ह.
या गो5ी मनोरं जक आहेतच. पण या के वळ मनोरं जक गो5ी नाहीत.
आप>या रोज#या जीवनातले 4संगच तु1हाला आरशाने दाखवणाया या कथा आहेत.
तु1हाला हसवताना तुमचे डोळे ओले करतील आिण काही असे िशकवून जातील जे
तु1हाला आयुयभर पुरेल.

इ3यथ. ऑगट

संपा^दका : संिहता

ईsर या संक>पनेब]लचे काही िवचार, काही 4i उभे करणारा लेख : “आकाशातील

२०१३

िहवनकर

ठPNयाब]ल : सुधीर मुतािलक”
dहदी िचपटांतील टॉप#या ि:हलनब]ल : “कृ ताथ 4ाण : 4शांत कु लकण!”
टेर`रझम#या पाsभूमीवर : “भारतातील ^दखाऊ सुरRा hवथा : मुरारी तपवी”
5ाचाराचा आिण 3यािव?@#या लढाईचा अंगावर काटा आणणारा अनुभव : “cी
िवजय पांढरे यां#या खु>या पास उ7र : 4मोद तांब”े
लेबर युिनयन#या आिण मॅनेजम&ट#या साटेलोMावर#या अनुभवांवरची कथा :
“

मला भावलेले

धनcी लेले

मेघदूत

मांडवली : अ[ण लेले”

संकृ त ही अ3यंत cीमंत भाषा आहे. असंAय िहरे माणके आिण रQ सुवणाची खाण.
3यातला एक कोिहनूर 1हणजे कवीकु लगु[ कािलदास. आिण 3यां#या अनेक पैलूंपैकF
एक

1हणजे मेघदूत. भारतीय न:हे तर जागितक काhाचा मुकुटमणीच. 3याची ओळख

क[न देणारे हे पुतक. लेिखका धनcी लेले यांचे. सोबत 3यांचेच काही ि:हिडओ.
आिण मह&V कु लकण#या कॅ मेयातून `टपलेले रामटेकचे कािलदास मृतीसंकुल.
डरकाळी

गणेश पावले

मराठी अस>याचा अिभमान आहे तु1हाला?
संपूण भारताला आप>या घोaां#या टापांखाली रगडणाया मोघल, अफ़गाण, तुक,
अरबांना lयांनी सडेतोड जवाब देऊन आपली जागा दाखवून ^दली ते लोक आपले
पूवज अस>याचा अिभमान आहे ?
छपती, रायगड, मावळे , भवानी असे शNद ऐकताच तुमचे रy उसbया मारते ?
तर मग

esahity@gmail.com
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गालात>या

िवनीत वै(

वां#या दुिनयेची जादुगरी काही औरच. बालपणी खाऊ आिण खेळाची वं पहाता

...

गालात

पहाता ता?_या#या उं बरावर कधी पाऊल पडतं आिण वांची दुिनया कधी रं गी
बेरंगी हॊऊन जाते ते कळतच नाही. अशा त[ण वांवर झुलणाया लेखणीतून
साकारलं आहे िवनीत वै( याचं हे सुंदर पुतक “ गालात>या गालात”. वां#या
मोिहनीतून कधीच बाहेर पडू नये असं वाटेल तु1हाला. खुप आवडेल. परत परत
वाचावेसे वाटेल. इतरांना वाचायला (ावेसे वाटेल.

इ3यथचा मे अंक

संपा^दका : संिहता

अमृतसरचा 4वास : हरीश जोशी

िहवनकर

“

शेवटचं टेशन” : अिवनाश कु लकण
कथा : गौरी ^कतने
एका पोbयाची गो5 : मंदार dशदे
कथा : बागेcी देशमुख

4भावी hिyमव : cी. तुषार नातू
मतानीचा

डॉ. मुरलीधर जावडेकर

बाजीराव

थोरले बाजीराव पेशवे आिण मतानीची 4ेमकहाणी मराठी माणसांनाच न:हे तर
भारतातील सवच लोकांना मािहत आहे. सदयाची सवm उपमा 1हणजे मतानी
आिण पराIमाचं टोक 1हणजे बाजीराव. छपती िशवाजी महाराजांनी मराठी
वराlय उभं के लं. छपती संभाजी महाराजांनी ते मजबूत के लं आिण वाढवलं. आिण
बाजीराव पेशhांनी 3याचं ?पांतर मराठी सााlयात के लं. मराठी राlयाची सरह]
ईराणपयत ने_याची उमेद बाळगणारा हा शूरवीर फ़ारच अकाली मरण पावला. पण
बाजीराव पेशhांना िमळाले>या 3या उ_यापुया चाळीस वषा#या आयुयात 3यांनी जो
पराIम गाजवला, ^द>लीला धडक ^दली, ना^दरशहाला पळवून लावला,
बादशहाकडू न इं दरू , uवा>हेर, बडोदा, धार, बुंदल
े खंड आदी भाग मनगटा#या जोरावर
dजकू न घेतले, मोगल सााlय िखळिखळे के ले, अिण मराठी सााlय उभे के ले 3या
पराIमाला तोड नाही. आप>या या अ>प चाळीस वषा#या आयुयात 3यांनी
ए\े चाळीस लढाया लढ>या आिण सव#या सव dजक>या. हे नाटक एकFकडे बाजीराव
पेशhां#या पराIमाचं भh ^दh सादरीकरण करतं तर दुसरीकडे 3यां#या आिण
मतानी#या हळू वार 4ेमाची हळवी कथाही उलगडत नेतं.

शिनखालची

^करण भावसार

वडांगळी या गाव#या मुAय चौकाचं ते नांव आहे शिनखालची dचच. आिण lया

dचच

ग>लीत>या कथा आहेत ितचं नांव आहे “अडा_याची आळी”
3या भोवती लेखकाचं बालपण इतया सुंदर 4कारे शNदांत गुंफ़लं गेलंय कF तु1हाला
महाराtा#या बदल3या 0ामीण जीवनाचा िचपटच पहातोय असं जाणवेल.
3याचबरोबर तुम#या आप>या बालपणा#या आठवणी जाuया झा>या नाहीत तरच
नवल.

चांग>या सािह3याचं वैिशMच हे असतं कF ते पसनल होताहोता वैिsक बनतं.
आिण मनोरं जन करता करता मना#या तारा छेडून वाचकाला हळवं करतं.
^करण भावसारांचं हे सुंदर पुतक तु1हाला असंच हळवं क[न सोडेल.
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नागपुरी तडका

गंगाधर मुटे

वहाडी भाषेत>या या किवतांची मेजवानी
गंगाधर मुटे यां#या नागपुरी तडयात के वळ भाषेचा फ़ु लबाग नाही. काळजाची आग
आहे. उपाशी शेतकया#या पोटात खवळणाया अॅिसडमध>या या किवता आहेत.
िवदभात>या शेतकयां#या अ3मह3यांवर अcू गाळणारं भरपूर िलखाण आजवर झालंय.
“

िबचारा शेतकरी” असंच िवदभात>या शेतकयाचं वणन इतर लेखक कवी करतात.

मनापासून 3यांना 3या#या दुःखाची संवेदना जाणवते यात वाद नाही. पण गंगाधर
मुट&#या किवतेत हाच शेतकरी हात पस[न नाही तर मुठी वळू न येतो. वाकू न नाही तर
ताठ मानेने येतो. गुंडा नोयता तरीबी पन, गुंaावानी वागतो. 3यांची जनता िबचारी
नाही तर िवचारी आहे. आिण ती अिवचारी हो_यापुव! िपळणायानी आिण
िगळणायानी सावध :हावे असा इशारा ती घेऊन येते. 3यांचा शेतकरी “खादीचं धोतर
सोडू न, मांजरपाठ घालणाया” पुढायांना खणखणीत दणके घालणारा आहे.
गंगाधरज9#या किवता मरगळले>या शेतकयालाच न:हे तर कोणाही hyFला फ़ू त!
देणाया आहेत. या किवता के वळ आरामखुच!तलं वाचन नाहीत. भिवयकाळाला
घडव_याची ताकद असले>या जनसंमदाला झोपेतून जागं करणाया आहेत.
इ3यथ : एि4ल

संपा^दका : संिहता

डॉ. अभय आिण राणी बंगां#या मागदशनाखाली चालले>या िनमाण चळवळीत>या

िहवनकर

अमृता आिण मयुर या दोन त[ण मंडळ9चा संयुy लेख.
^करवंत : अ[ण लेल&ची कथा.
भुर
“

:

अनघा fुरकर

गिहया वेदनेचा नाथ” : ^करण भावसार
गायक अ?ण दाते : cीधर पाठक

नांग[न ठे वलेले

सुषमा जाधव

सुषमा#या किवता ीचं वातव दाखवतात. समाजाचं वातव दाखवतात. ग`रबीचं

शेत

िचण करतात.
पण

के वळ आरशासारखं नाही. 3या किवता वातवाचं िचण क[न थांबत नाहीत. तर

नhा आ3मिवsासाने या आ:हानांना सामोरं जाणारी ी 3यां#या किवतेतून ठामपणे
उभी रहाते.
1हणून या किवता के वळ वातववादी रहात नाहीत. तर आज#या िनराशे#या अंधारात
उ(ा#या वातवाचे पीक उगवणारे शेत बनतात. नांग[न ठे वलेले शेत. नवीन िबयाणं.
थोडं पाणी. थोडी मशागत.
....

धांडोळा

िवIम भागवत

आिण भरपूर आशा.

सुसाट गतीमान घटनाIम आिण sास रोखून धरायला लावणारे कथानक. एक समूळ
अवथ करणारी कादंबरी. एकमेकांत गुंतले>या hy#या मनांबरोबरच, आज#या
समाज वातवाचा धांडोळा. एक पकार, एक ए `ट एस अिधकारी, एक संपादक, एक
वृ7प समूहाचा मालक, एका संकृ त पंिडताचा मुलगा, एका दहशतवा(ाचा बाप
आिण 3यां#या अवतीभवती#या माणसां#या नातेसंबंधांचा धांडोळा. एक जबरदत
कादंबरी.
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पुतकाचे नांव

लेखक

इ3यथ : माच

संपा^दका : संिहता

अंक

िहवनकर

िवषय/ थोडयात मािहती
“

मिहलांवरील अ3याचार:कायदा कF मानिसकता?” : संिहता िहवनकर

गूढकथा “पूजा#या फे सबुक अकाऊंट मधे िशरलेला आ3मा”. :cी अिवनाश कु लकण!.
“
“

4ेमाची धमाल गो5” : मd#छV 1हाे

झाडांना धडा”. सौ. शामला Rीरसागर
“

गोरखगड ते

पंकज घारे

टू र द पंजाब”. cी cीधर पाठक.

Hे8किगरी. गोरखगड आिण िस@गड. छपती िशवाजी महाराजां#या राlयातले दोन

िस@गड

बुलंद िशलेदार. महाराजांचा एक एक मावळा 1हणजे जणू ^क>लाच. आिण
महाराजांचा एक एक गड 1हणजे वराlयाचा िशलेदारच. या िशलेदारांना भेटणं
1हणजे एक पवणी. इितहासाची सफ़र. कु ठे तरी मनात दडलेला मावळा जागा
हो_याची वेळ. कोण3याही कारणांनी आलेली िनराशा आिण सगळे RुV िवचार
झटक_याची वेळ. या भh इितहासाचं दशन घेता घेता आपलं मनही भh होत जातं.
वराlयासारखं. वराlया#या वासारखं. भh . ^दh. बुलंद.

ढ... ढ...

ढगु>या

अनघा िहरे

मत मत गो5ीचं पुतक. गो5ीत आहे एक पोपट. आिण 3याला िमळालेलं एक फ़ळ.
आिण एक ढग. आिण 3या ढगोबाचं एक छोgं बाळ... ढगु>या. आिण 3या ढगु>याचा
िम वारा. आिण अशी गंमत आहे...

वे[ळ

लेखक : डॉ 4भाकर देव

वे[ळ ही जग4िस@ लेणी. आजपासून दीडहजार वषापूव! इथली कलासाधना सु?

छायािचे : cी. आनंद

झाली. ६ hा शतकापासून ते बाराhा शतकापयत 1हणजे सहाशे-सातशे वषK िश>प

माने

थाप3य आिवकार होत रािहला. अनािमक कलाकारां#या असंAय िपा या
कलायBात सामील झा>या. अनेकांना िश>पकलेच,ं मुत!कलेचं बाळकडू च इथे िमळालं.
कलाकारां#या अंगाखां(ावर खेळणारी 3यांची मुलंही या कलासy वातावरणातच
वाढली. आिण cेतम आिवकार कर_या#या िज]ीनं 3यांनीही कलािवकारच आपला
धम मानला. अ4ितम मुत!वैभव िनमाण झालं.
आज#यासारखी अ3याधुिनक अवजड अशी कोणतीही यं सामु0ी उपलNध नसताना,
हजार दीड हजार वषापुव!#या भारतीय कलाकारांनी हा थाप3य कलािवकार कसा
घडवला असेल? या क>पनेत आपण वे?ळ#या भh ले_यासमोर येऊन उभे असतो.
वे?ळ#या कलावैभवात जशी भhता आहे तशीच कला3मक तरलताही आहे. ही
कला3मक तरलता, हळु वारपणा, मोहकता िश>पकथे#या ?पाने इथे अवतरते. अनेक
भाव 4कट होतात. सारे मूत!वैभव िजवंत होऊन उठते. सारी कलािनम!तीच
^दh3वाची 4िचती देऊ लागते.

युिबक>स

आनंद माने

ह>ली#या नhा चकचकFत ऑ^फ़सेसमधलं वातव
झगमगीत सनमायकामागचं पोकळ भुशाचं पाटकलबोड अचानक उघडं :हावं तसं
हे पुतक अिजबात एंटरटेनम&ट करणारं नाही याची नPद यावी
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पुतकाचे नांव

लेखक

िवषय/ थोडयात मािहती

इ3यथ.

संपा^दका : संिहता

हा अंक काही गंभीर िवषय हाताळणारा आहे. लीना कु लणचा मुल9#या लnाबाबतचा

जानेवारी

िहवनकर

लेख झोप उडवणारा आहे. किवता मोकाश9चं “वासंती िश>प” बेचैन करणारं आहे. तर
राजेश मोराणकरांची गीतकार बनतानाची 4ोसेस मनाला उभारी देणारी आहे.

२०१३

तुम#यातला लेखक, कवी, कलाकार जागा करणारा हा लेख तु1हाला खूप काही देऊन
जाईल. अ[ण देशपांडचा लेख पुढचा रता प5 करे ल.
एकू णच हा अंक डोbयांत अंजन घालणारा आहे. करमणूकF#या पिलकडचा. तु1हाला
न\F आवडेल.
dसगापुरायन

'

िवशुभाऊ रण^दवे'

नोकरीिनिम7 dसगापुरात पोहोचले>या एका “पोचले>या” त?णाचे धमाल
आ3मिनवेदन. वाचकांनी पोटाचे पgे सैल क[नच वाचावे

^क>ले

माधुरी नाईक

दूरवर सGाVी आपली बोटे उं च क[न खुणावत आहे असे वाटणारे सुळके ^दसतात.

माfलीगड

अरdवद नाईक

अितशय सुंदर प`रसरातले हे तीन गड. िनसग सदयाने समृ@. आिण आप>या राकट
पहाडी ताकदीने बलशाली. िशवाजी महाराजांचे बालपण या ^क>>यांवर गेले. आजही
माfलीगड कु णालाही आप>या 4ेमात पाडू शके ल इतका सुंदर आहे. एकदा भेट
(ायलाच हवी असा हा ^क>ला. पण अनेकदा िबबMां#या िभतीमुळे ही वाट बंद के ली
जाते. 3यामुळे पूण मािहती घेऊनच जायला हवे.

भैरवगड
थ

निचके त जोशी

रा र क

हजार फू ट लांब, चाळीस-पास फू ट ?ं द, दीड-दोन हजार फू ट उं च असा dभतीसारखा
^दसणारा एक लोभसवाणा डPगर! एखा(ा ^दड दोनशे मजली इमारती एवढा.
70000mm

िसनेमाचा पडदाच जणू. आजूबाजूला सरळसोट कडे, डोकावलं कF च\र

यावी इतकF खोली, सकाळी अकरा वाजताही सूय^करणे अडवली जातील अशा
डPगरांचा शेजार! 3या#या एका बाजूला सरळसोट dभत आिण दुसया बाजू#या पोटात
कोरलेली वेडीवाकडी कातळवाट! 3या dभतीखाली थोडंस मोकळं पठार, 3याखाली
बयापैकF उतारा#या वाटा आिण पाय)याला वळसा मा[न माळशेजकडे जाणारा
क>याण-नगर रता!
8:05 :: 7:16

सिचन काकडे

कवी 1हणजे शNदांचा वामी असे 1हटले जाते. पण किव3व 1हणजे शNदांचे पांिड3य
न:हे. किव3व 1हणजे मनाचे हळवेपण,जाणीवांचा उVेक. भावनांचा क>लोळ. आिण
किव3व 1हणजे परदुःखाचे आ3मभोग. सह-अनुभूतीचा झरा नसेल तर 3या कवीला
के वळ शNदांची आरास मांडता येते पण रyात उचंबळ आण_याची शyF 3या शNदांना
येत नाही. आिण जे:हा मम3वाचा िजवंत झरा अंतमनात झुळझुळत असतो ते:हा साधे,
वरवर

खडबडीत वाटणारे शNददेखील लखलखीत किव3व बनून मना#या तळाचा ठाव

घेतात. सिचन काकडे याचे हे ८:०५ :: ७:१६ अशा िविच नांवाचे पुतक 1हणजे
अशा लखलखीत किव3वाचा पुरावा. मुंबईत रोज चाळीस लाख लोक लोकलचा 4वास
करतात. पण सिचनला कॉलेज आिण नोकरीची कसरत करत असताना, जी लोकल
^दसली ती लाखातील एखा(ालाच ^दसते, जाणवते, सतावते आिण आsतही करते.
ही लोकल कधी 3याला आईसारखी मायाळू भासते तर कधी ितचा राRसी थंडपणा
3याला हादरवून टाकतो. लोखंडा#या अनेक पयां#या पिलकडे िचरडत जाणारा जीव

esahity@gmail.com

॥

ई सािहय ित ान ॥

www.esahity.com

सिचन#या काळजाला हात घालतो. गार िहरवळ 3याचे डोळे शेकते. सूम िनरीRण
आिण धारदार जाणीवांनी सिचनची किवता अितशय टोकदार झाली आहे.
लेखक/ कवी/
पुतकाचे नांव

अितथी संपादक

िवषय

तPडओळख

काळीज गPदण

वातवावर आधा`रत िलखाण वाचणं हा 43येका#या कु वतीचा 4i असतो.
^करण लोखंडे

आ3मबंधसं
0ह

अनेकदा दुसर् यांचं वातव वाचताना आप>या मनात खोलवर लपवून ठे वले>या
खप>या िनघतात आिण गोठ>या वाटले>या जखमा भळभळतात. अशा वेळी हे
वाचन सुखद अनुभव नसतो. 1हणून हे पुतक वाच_याचा आ0ह आ1ही सवाना
करत

िहमालय अपूणा
Hेक

नाही. पण lयांची कु वत असेल 3यांनी हे ज[र वाचावे.
3या सुंदर याेसाठी

िवनायक
अंतुरकर

(

4वासवणन)

cी िवनायक अंतुरकर यांनी के ले>या नेपाळमधील अपूणा प`रIमेचा अनुभव या पुतकात
3यांनी शNदब@ आिण छायािचब@ही के ला आहे. हे पुतक नुसतं वाचायला तर छान आहेच पण
lयांना असा एखादा Hेक करायचा आहे 3यांना मागदशक सु@ा आहे.

सा.सू.
धगधगते अnीकुं ड
काhाथ

ल

ि4यांका जोशी

घुकादंबरी

पु_यात पेइंगगेट 1हणून गेले>या दोन िव(ाथन9चा एक धमाल अनुभव.
वा. सावरकर संिR च`र

cी वा नेलKकर
कवी िवजय

किवतांचा सं0ह.

पांढरे
शो-िपस

मXयमवग!य `रटायड माणसा#या रोज#या जीवनावरचे भेदक भाय
अ?ण देशपांड.े

आठवण9ची भरता

आयुयातील मरणांचे एक सकस आिण मनोवेधक िचण आप>या ‘आठवण9ची भरता शाळा’ या

शाळा

कथासं0हात अ3यंत संवेदनशीलपणे रे खाटले आहे. िसर तालुयातील वडांगळी या गावा#या
मातीत रांगत आिण 3याच मातीत रं गून जात भावसार यांनी आप>या आयुयाला आकार ^दला
^करण भावसार

आहे, आपला एक खास पोत घडिवला आहे! जीवन 4वासात काळजावर lयांनी गाव वसवलं आहे
3यांचे अ4ुप व 3यां#याब]ल इतरांना सांग_याची गो5ीवे>हाळता यातून भावसार यांचा कथासं0ह
िस@ झा>याचे जाणवते.

मराठी तिमळ
शNदकोश
मन

रमाबाई जोशी

तbयात...

मbयात

चेईला गेले>या एका गइहीणीचा सNदकोश
दोन मनां#या ंात फ़सला नाही असा कोणी जीव नसेल. आप>याच आतून सदा एकमेकांना

अ^दती कापडी

अडवणारी ही दोन मनं आप>याला वेळी अवेळी िनणय घे_यापासून, ठाम हो_यापासून अडवत
रहातात. अ^दती कापडी या नवीन 4ितभावान लेिखके ची दोन मनां#या झगaाब]लची ही एक
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सुंदर कादंबरी. ही कादंबरी आप>याला एका ओळखी#या िवsात घेऊन जाते. आप>या शाळे #या
^दवसांत नेत.े आिण शा[बरोबर आपणही कधी लहान होतो, आपले आप>यालाच समजत नाही.
हे पुतक हा एक सुगंधी अनुभव आहे. मनाला जादूगरी वां#या 4देशात नेणारा. या
अनुभवा#या मोिहनीतून कधीच बाहेर पडू नये असं वाटेल तु1हाला.
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गम3या

लहान मुलांना समजून घेताना आशुने (सूसंचािलका िवहत! अिsनी शेटे
)

छोMा कथांचा आधार घेत आप>या भावाबरोबर "गम3या " नावाचे
िचमय आकषक पुतक साकारलय !

हळhा, ओ>या माती#या गोbयाला आकार दे_याच कसब पणाला लावत

आिsनी शेटे

"

किवता आिण कथा " यामधून मुलां#या आिण अनेक आई विडलां#या

}दयालाच हात घातला लेिखके ने

! "

गम3या" बरोबर पुoहा बालपण

अनुभवुया !
िपयु#या
वात

अ?ण देशपांडे

बालकिवता

मावळा ... २

अनेक वेबसाईस#या सहाxयाने मराठी `रयासत ही एक भh वेबसाईट
उभी रहात आहे. या वेबसाईट मXये 43येक िशलेदाराची ओळख असेल.
दामोदर मगदूम

43येक यु@ाची आिण तहाची मािहती असेल. 43येक ^क>>याची इ3थंभूत

इितहास

मािहती असेल. चाळीस त?ण लेखकांची एक फ़ौज, मोा
इितहासकारां#या मागदशनाखाली असे अ.यासपूण लेख आिण पुतके
िलpन या वेबसाईटवर सादर करणार आहेत

भावाथ

cी. िवजय बळवंत पांढरे यां#या या लेखनाचा वाचक हा “टाइमपास”

Bानेsरी

कर_यासाठी छापील मजकु राव?न नजर ^फरवणारा वाचक न:हे ! lया#या
संत Bानेsरां#या
Bानेsरीचे
िवजय पांढरे

आज#या मराठी
भाषेत ओवीब@
?पांतर.

िच7ाला आXयाि3मक तळमळीचा, ऒझरता का होईना पश झालेला आहे,
असा हा वाचक आहे. साधने#या मागावर पाऊल टाकू इि#छणारा 8कवा
lयाने पाऊल टाकले आहे असा हा वाचक आहे. असा वाचक जे:हा
भगवदगीता, चांगदेव पास5ी, अमृतानुभव, Bानेsरी या 0ंथांवरील लेखन
वाचतो ते:हा 3याचे वाचन, ही 3या#या आंत`रक साधनेची वाटचाल असते.
cी. िवजय बळवंत पांढरे Bानेsरीचे साधक, अ.यासक आहेत, पंिडत
अ.यासक न:हेत. 3यामुळे 3यां#या Bानेsरी#या अ.यासाला साधनेचा
सुगंध आहे.

उनाड

िट:ह जॉNस,
अिधक
कदम,

संिहता

िहवनकर,

चाकोरी बाहेर#या जग_यातूनच नवीन काही
आनंद माने

चाकोरी बाहेरचं

घडवता येते. माणसाला ते उं चीवर नेते खरे . पण

जीवन

वाटते तेवढे ते सहज नसते ना! Out of box

कौमुदी

thinking

ब]ल एक नवीन उपIम

वर् हाडकर
बालभारती

१९३०

संकलन

सुरेश िशरोडकर

किवता

पासून ते आजवर#या मराठी बालभारती

मध>या किवतांचे संकलन, वाचताना माणूस कधी
लहान होतो, आिण शाळे त>या बाकावर जाऊन
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बसतो, ते ते:हाच जाणवतं जे:हा डोbयात>या
पा_यामुळे अRरं अंधुक :हायला लागतात.
तो आिण ती

4ेम या आ^दम िवषयावरचं एक मॉडन त?णाचं
4ाितिनिधक भाय. दRीन आ^Eके त राpन आपलं
मयुरेश कु लकण!

आनंद माने

4ेम

मराठी4ेम जपणारा हा त[ण िलहीतो सहज आिण
सुंदर. एखा(ा कॉफ़F#या घुटयासारखं, मंद
झुळकFसारखं, िनसट3या पशासारखं. वाचताना
दुसर् या दुिनयेत घेऊन जाणारं .

मोरया

गणपती #या इितहासात>या खुणा, जगभर#या
वैशाली कु लकण!,
अमृता ढगे

अमृता ढगे

गणपती

लोकांतला गणेश आिण इतर दुमळ मािहती.
भyFभावा#या पिलकडचा cी गणेश, मूत!#या
अिलकडचा मोरया.

महाकै व>यतेजा

जगात>या कोण3याही भाषेत घडला नाही असा एक
वैशाली कु लकण!,
अमृता ढगे

अमृता ढगे

संत Bानेsर

चम3कार 1हणजे संत Bानेsर. Bानेsरां#या
जीवनाची आिण सािह3याची ओढ िनमाण करील
अशी तPडओळख

रोबो

सैoयात माणसाचं होणारं यांिकFकरण आिण
मुळातच नhा युगात माणसाचं हरवत चाललेलं
माणूसपण यांवर भेदक भाय करणारी कादंबरी. या
कादंबरीला महाराt शासनाचा सव3कृ 5
^दनानाथ मनोहर

सुधीर मुळीक

कादंबरी

कादंबरीचा पुरकार िमळाला आहे. ^दनानाथ
मनोहर यांनी आजवर वीसpन अिधक पुतकं
िलहीली असून 3यां#या पुतकांना महाराt सािह3य
प`रषद,महाराt शासन सिहत अनेक पुरकार
लाभले आहेत.

ट>लीची शाळा

शाळकरी मुलाचं भाविवs, अनघड वयात
आजुबाजूला होणार्या घटनांचे आघात आिण
ट>ली

आनंद माने

कथाकाh

3या#या अजाण म&दनू े 3याचे लावलेले अथ यांची एक
कळजाला भेदनू जाणारी कथा. ही काhकादंबरी
बारा वषाखालील वाचकांसाठी नाही.

िवIमा^द3य

शतकां#या शतकाचा बादशहा, सिचन त&डुलकर,
सिचन त&डुलकर

सुिनल सामंत

फ़ोटोबुक

य़ां#या उद्गारां#या, िवचारांचा आिण फ़ोटPचा एक
फ़ू त!दायक सं0ह. के वळ दहा िमिनटांत वाचून
होणारा, पण आयुयभर पुरेल अशी फ़ू त! देणारा.

यह

तो cीकF
इ#छा

सुिनल सामंत

esahity@gmail.com

अमृता ढगे, आनंद

छपती िशवाजी

छपती िशवराय 1हणजे मराठी माणसाचं }दय.

माने

महाराज

देवते#याही वर 3यांचं थान. पण अमराठी लोकांना
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ते के वळ "एक राजा" वाटतात. भारतात होऊन
गेले>या असंAय पराIमी राजांपैकF एक. पण राजे
तर

के वळ अितीय होते ना! 1हणून छपती

िशवाजी महाराजां#या जीवनपटाची ओळख
अमराठी लोकांना :हावी यासाठी हा एक 4यQ
आरं भ

शशांक नवलकर

अहम् ािम

सोनल मानकर

कादंबरी

भारती
घनःयाम पोटभरे

सरमळकर,

आनंद

किवता

माने, सुरेश पेठे
चार Rण

त?णाई#या पंदनांचा वेध घेणारी एक सुंदर
लघुकादंबरी
cी घनःयाम पोटभरे ऊफ़ अहम् ामी यां#या
किवतांचा सं0ह 3यां#या मृतीला समपत
सुंदर िमतभाषी चारोbयांतून खुप काही सागून

संतोष नावKकर

आनंद माने

चारोbया

जाणार्या संतोष नावKकर यां#या चारोbयांचा
सं0ह

चुकत कोण
नाही

कु मु^दनी ब>लाळ

अमृता ढगे,
सुिनल सामंत

बाल वाचकांसाठी िलहीले>या काही बोधकथा.
बाल कथा

राणी#या पिलकड#या. मुलांना खूप आवड>या या.

सावbया
मुलीची गाणी

आज#या काळात>या. काऊ िचऊ आिण राजा
सदय हे कातडी#या रं गापिलकडचं असतं. पण

तुषार जोशी,
नागपूर

बर् याचदा गोरे पणा#या मानिसकतेतून हे नजरभारती सरमळकर

गाणी

अंदाज होताना ^दसतं. सावbया सदयाला
वािहलेली ही सुंदर गाणी. सदयाब]ल एक नवी
नजर

ि4येचे अभंग
ओथंब

रमेश ठPबरे
मंिजरी
दाभोळकर

रमेश ठPबरे

अभंग

भारती सरमळकर

किवता

िवेणी
मकरं द#या

देणारी.

अभंग इsराचे भy रचतात. पण इथे ि4ये#या
भyांनी ि4ये#या सदयावर अभंगरचना के ली आहे.
पावसा#या 4ेमात पडले>या एका कवियीला
पाऊस कसा कसा ^दसतो.
तीन ओळ9#या किवता 1हणजे िवेणी आिण

मकरं द सावंत

मंदार चोळकर,
आ>हाद महाबळ

िवेणी

3यामागची छायािचं यांतून काळजाला हात
घालणारं एक ई पुतक. वाचणार्याला िनःशNद
करणारं .

देशी दा[चे
दुकान

हसून हसून लोळायला लावणारं हे पुतक
धुंद रवी

धुंद रवी

िवनोदी कथा

ऑ^फ़सात वाचायला घेऊ नका. पतावाल. बॉस
िशhा देताना सु@ा हसत रहाल आिण पुढे जे काही
होईल 3याची जबाबदारी आ1ही घेत नाही.

लोकल गो5ी

लोकल मधून 4वास हा मुंबईकरांना रोजचाच. पण
वाती फ़डणीस

वाती फ़डणीस

फ़ु ट लेखन

एखादी संवेदनशील लेिखका 3यातून जे पहाते ,
अनुभवते ते ित#या हळhा लेखणीतून उतरते आिण
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वाचकांना िभडते
मीरा

मीराबाई#या शाम4ेमा#या जवळपासचं उदाहरण
जगात दुसरं नसेल 3या सुंदर तरल अनुभवाला
मीराबाई/ अनु.
4ाजy देशमुख

भारती सरमळकर

भावानुवाद

िततयाच तरल मराठीत समथपणे आणलंय 4ाजy
देशमुखांनी. बaा बaा गायकांनी आिण
सािह3यातील अिधकारी hyनी गौरवलेला हा
भावानुवाद वाचायलाच हवा.

मराठी कसे
िलहावे

lयांना मराठीत खुप काही िलहावेसे वाटते पण
भारती सरमळकर भारती सरमळकर

ई

य7ा

इं टरनेटवर मराठी कसे िलहावे हेच मािहती नसते
अशांसाअठी एक उपयुy मागदशनपर पुतक

ई

पुतक कसे
बनते

एखा(ा कवी लेखकाला वतःच वतःचे ई पुतक
आनंद माने

आनंद माने

ई

य7ा

बनवून 4कािशत करायचे असेल तर 3याला
मागदशन 1हणून हे ई पुतक. चला , िशका, समजा
आिण बनवा आपले ई पुतक आपणच.

िनरोप

सिचन काकडे

आनंद माने

किवता

कृ णा

ईपुतक कसे बनते याचं उदाहरण
कृ ण हा शतकानुशतके कवी, िचकार आिण
संगीतकारांना मोिहनी घालणारा िवषय. एकाच

वा को>हे

वा को>हे

काh, कृ णभyF

कृ णाची ^कती ही ?पे. ^कती कोनांतून पहावे
3याला. वाचे शNद एका उं चीवर घेऊनजाता
आप>याला. आिण एक िवहंगम दृय उभे रहाते.

लालनाया
एक

होते राजे

4ाजy देशमुख

भारती सरमळकर

किवता

मयुरेश कु लकण!

मयुरेश कु लकण!

काटून कथा

एक

हलकF फ़ु लकF 4ेम कथा, काटूoस चा वापर, एक
आगळा वेगळा 4योग. िमस क[ नका.

0े:हयाड

बालवयात मृ3यु ब]ल एक कु तूहल असतं. एक

िलटरे चर

लहान मुलांचा 0ुप रोज 0े:हयाडमXये खेळायला
4ाजy देशमुख

भारती सरमळकर

काhमािलका

जातो आिण थडuयां#या dभतीवर काहीबाही िलहीत
रहातात. 3यातून िनमाण होते एक गूढकाhकथा.
वाचकाला एका वेगbयाच भोवर् यात
िगरकावणारी.

ओथंब २

मांिजरी

मांिजरी

दाभोळकर

दाभोळकर

पयांना रं ग
कसे िमळाले?

किवता, पाऊस

अमृता ढगे,
अनघा िहरे

अनघा िहरे ,

बालसािह3य

सुिनल सामंत
hाAया
4ेमाची

ऋिषके श मोरे

esahity@gmail.com

ऋिषके श मोरे

॥

किवता

ई सािहय ित ान ॥

पावसा#या नवथर रं गछटा… कधी कोणाला न
^दसले>या
लहान मुलासाठी अगदी छान छान गो5ी. काऊ
िचऊ, कु p #या. मोांना लहान करतील अया.
िवरह किवतांचा गडद रं ग
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राजहंस एकला

किवता मोकाशी

संिहता िहवनकर

कथाकाh

वाटा आिण

एका राजहंसाची जoमकथा. एका भाट
कथाकाhाारे .
नेमकं 4वासवणन नाही 1हणता येणार.

वळणे

भटकत

असताना अचानक लाभलेले काही Rण, अशा काही
मह&V कु लकण!

सोनाली घाटपांडे

4वासवणन

अजरामर वातु, जागा, lयांना फ़ार 4िस@ी
िमळाली नाही, पण 1हणून 3यांचं महव कमी होत
नाही. अनवट वाटांवरचे सुखद Rण.

तो, मी आिण
िसगारे ट

कोणतंही hसन वाईटच. पण िसगारे टच जे:हा
वा को>हे

वा को>हे

किवता

सवतीसारखी वागू लागते ते:हा होणारी घालमेल
`टपली आहे काhमय भाषेत.

सईची वही

4ेम ही एक सुंदर भावना. पण 3यात>या भावुकतेला
दुबलता मानून जे:हा कोणी फ़सवणुकFचे जाळे
सुि4या जाधव
जोशी

भारती सरमळकर

4ेमातील फ़सवणूक

िवणतो आिण 3यात एखा(ा अजाण मुलीचा बळी
जातो. पण कु णी अशीही िनघते जी 3या जाbयाला
भेदनू 3या पारXयाचीच िशकार करते. एका
धाडसाची कथा आहे ही.

भारतीय
शाीय
संगीताचा

सूर, Xवनी, cुती यांची थोडयात मािहती. शाीय
सुिनल सामंत

सुिनल सामंत,
अमृता ढगे

शाीय संगीत

कानमं

संगीताब]लचे गैरसमज काढू न टाक_यासाठी आिण
lयांना संगीत कसं ऐकावं याचं कु तुहल आहे
3यां#यासाठी एक उपयुy पुतक

भारतीय
शाीय
संगीताची

सुिनल सामंत

आभूषणे, ताना

सुिनल सामंत,
अमृता ढगे

संगीतात>या ताना, आलाप आिण गमकांची
शाीय संगीत

मािहती, उदाहरणं आिण नेटवर#या उपलNध
संगीता#या आधाराने.

आलाप, गमक
भारतीय
शाीय
संगीताचा

सुिनल सामंत

आ3मा,

सुिनल सामंत,
अमृता ढगे

शाीय संगीत

संगीतात>या रागांची तPडओळख.

शाीय संगीत

संगीतात>या तालांची तPडओळख.

रागदारी
ताल आिण
ठे का

सुिनल सामंत

Aयाल, ठु मरी,
दादरा इ3यादी
तानसेन ते

सुिनल सामंत
सुिनल सामंत

esahity@gmail.com

सुिनल सामंत,
अमृता ढगे
सुिनल सामंत,
अमृता ढगे
सुिनल सामंत,

॥

जाितगायन, धृपद, तराणा, Aयाल, ठु मरी, दादरा,
शाीय संगीत

चैती, होरी, गझल, नाMगीत, लोकसंगीत अशा
िविवध संगीतशाांची तPडओळख

शाीय संगीत

ई सािहय ित ान ॥

संगीतातली घराणी आिण आजवर#या महान

www.esahity.com

भीमसेन

अमृता ढगे

संगीतकारांपैकF काह9#या जीवनपटाची मािहती.

अRर अंकुर महो3सव २०१२

रस0हण: रं जन कं धारकर, संक>पना: फे सबुक मक.

अंकुर अRरांचे
भाग १

एक

वाचकांना अपण के ला गेला. "मराठी किवता"

4ाजy देशमुख, क>पी जोशी,कार

फे सबुक #या वतीने घेले>या "अRर अंकुर महो3सव

तोरसकर, आरती कु लकण!,सुधाकर
बगK, cीराज मोरे , िपुरा रानडे,अचना
रानडे,उ>हास िभडे,मोहना 4भुद?े ◌ाई
जोगळे कर, नंदकु मार देशपांडे, िवलास

असा उपIम जो ई-सािह3य 4ितान#या

२०१२"

या काhसंकलन महो3सवाचे हे पिहले

संिहता िहवनकर

अRरपुप.. अगदी नवे कवी, अगदी नवे िवषय,

संकिलत किवता

अगदी नhा आिण ताlया किवता हे वैिशM. ईसािह3य 4ितान#या लाखभर वाचकांमधूनच

गावडे, 4(ु¡संत,ु 4भाकर फडिणस,

आलेले लेखक हे या मािलके चं सवात मोठं भूषण..

राजcी जोगळे कर.

रं जन कं धारकरांचं रस0हण, किववय फ.मु. dशद&चे
आशीवाद हे याउपIमाचे मािणक-मोती.

अंकुर अRरांचे
भाग २

ई-

4ितमा जोशी, Iांती साडेकर, कार

3यांनी नhानेच ^दले>या किवता.. यातले काही

तोरसकर, अमोल कुं भार, मुकुंद
कणक, डॉ. जयंत ब`रदे, वरदा

संिहता िहवनकर

येवलेकर, मिनषा िभडे, अंबुजा

संकिलत किवता

साळगावकर, गजानन लोखंडे, वंदना

अचना रानडे,

भाग ३

पृ)वीतनय, संदश
े

नेहमी िलिहणारे आिण काही अगदी पिह>यांदाच
पेन घेतलेले.. दोoह9#या अमू>य योगदानातून
साकारलेलं हे दुसरं पुतक.. अRर अंकुर
महो3सवाला आले>या 4ितसादातून उचलेली काही

धमािधकारी, अतुल घाटे,
अंकुर अRरांचे

सािह3यात नवं पाऊल टाकणारे हे कवी आिण

रQं समािव5.

सकस

बागवे, शुभदा

काh, उत्तम रचना यासोबतच पुतका#या

मांडणीसाठी वाचकांना अ3यंत आवडलेला हा अंक..

गVे, सतीश
कणक, के दार,
िवलास गावडे,

संिहता िहवनकर

काhाचे िविवध 4कार हाताळताना 3याला

संकिलत किवता

लागणारी समज आिण काहीशे काळा#या
पड(ाआड जाणारे "मुpताची गाणी" सारखे

मोहसीन डांगे,

काh4कार ही याचं खास ओळख..

वंदना
धमािधकारी.
अंकुर अRरांचे

Iांती साडेकर, वाती फडिणस,

भाग ४

िशवदास आ5ेकर, ?िचरा कु लकण!,

अRर अंकुर महो3सवाला िमळाले>या उ3कृ 5 किवता

4ाजyा पटवधन, मुकुंद कणक,

या अंकात.. "िशवक>याण राजा" #या भhतेपासून

मिनषा िभडे, सिचन पावसकर,

संिहता िहवनकर

ते एका साXया "dबदू" #या उदा7तेपयत सगळं च

उ>हास िभडे, संदश
े बागवे, 4मोद

उ¢धृत करत वाचका#या मनाला सरळ िभडणाया

dशगोटे, समीर दळवीसिचन िभडे,

किवता यात समािव5

अतुल घाटे

esahity@gmail.com

॥

ई सािहय ित ान ॥
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अंकुर अRरांचे
भाग ५

"

महो3सव हा मोिहनीचा शNद आहे" या फ.मु.

dशद&#या उyFला अगदी साथ करणारा हा अंक.

Iांती साडेकर, सृजा, अंबरीष देशपांड,े
अमोल कुं भार, 4ाजyा पटवधन,

संिहता िहवनकर

मिनषा नाईक, सुिनता dप4ीकर, मुकुंद

संकिलत किवता

कणक, मिनषा िभडे, ?पेश सावंत

शेवटचा आिण सव3कृ 5 किवतांनी भरलेला. तसंच
सव3कृ 5 कव9#याच शNदांत 3यां#याच किवतेची
भूिमका देिखल यात मांडली आहे. एक नवा 4योग
^कती यशवी होऊ शकतो याचं उदाहरण 1हणजेच
अंकुर अRरांचे -५

^क>ले रायगड
^क>ले
िबकटगड
पoहाळगड ते
िवशाळगड
दुग कPढाणा
उफ dसहगड
रायरे sर आिण
क& जळगड
^क>ले पुरंदर

दुगवणन

निचके त जोशी

दुगवणन

निचके त जोशी

दुगवणन

निचके त जोशी

दुगवणन

पु_याजवळील सु4िस@ ^क>>यास ई-भेट

निचके त जोशी

दुगवणन

भोरजवळील ^क>>यांची जोडगोळी

निचके त जोशी

दुगवणन

बालनेटाRरी--

िपयुष

बाल^दन

नािशककर,

िवशेषांक

आसावरी गुपचुप

-

बाल सािह3य

बालनेटाRरी--

फे रफटका
नेरळ-माथेरानजवळील एका सुंदर ^क>>याची ईसफर

मराां#या इितहासातील एका फू तदायी वाटेची
ई-

याा

मुरारबाजी#या अितीय पराIमाचा िशलेदार
असले>या ^क>>याची ई-सफर
इं टरनेटवर बालसािह3य आण_याचा एक नवा
4यQ. एक बीज.
थोडा अ.यास थोड़े वाचन,

बाल^दन

अनघा िहरे

िवशेषांक

आ^दती िहरे

-

िशवछपत9#या वराlया#या राजधानीचा ई-

निचके त जोशी

मुलांचे ई मािसक

थोड़ी मती आिण थोड़ी मजा
हे सव एक घेउन आलो आहोत खास छोMा
दोतांसाठीच !

बालनेटाRरी--

अनघा िहरे

नाताळ

आ^दती िहरे

िवशेषांक
गो59चा

अनघा िहरे

मुलांचे ई मािसक

आ^दती िहरे

मुलांचे ई मािसक

रं गांची ध1माल

अनघा िहरे

मुलांचे ई मािसक

सुरांची मै^फल

अनघा िहरे

मुलांचे ई मािसक

ध1म धमाका

अनघा िहरे

मुलांचे ई मािसक

खिजना

राजीव तांबे

मुलांचे ई मािसक

िवBान
िवशेषांक

esahity@gmail.com

॥

ई सािहय ित ान ॥

मुलां#या हाताळ_याजोuया वेबसाईटची मािहती
राजीव तांबे यां#या खुमासदार हलया फु लया
गो59चा खिजना

.

खास सरळसोUया मराठी भाषेत असले>या
िवBाना#या वेबसाईटची मािहती.
रं ग या िवषयावर कथा आिण किवता
बडबड

गीत पेशल

^दवाळीचा खास िवशेषांक

www.esahity.com

वरनेटाRरी १

"

आनंद माने,
तुषार जोशी,

आनंद माने /

महाकवी कािलदास

शशांक नवलकर,

अमॄता ढगे

^दन

वरनेटाRरी" मराठीतले पिहले विहले audio ईिनयतकािलक. महाकवी कािलदास ^दनािनिम7

िनमलेला पिहला अ>बम. ई-सािह3य 4ितान ारे
4कािशत के ले>या अन हजारो वाचकांपयत

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी २

(

आनंद माने,
तुषार जोशी,
शशांक नवलकर,

किवता अन
आनंद माने

एक

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी ३

तुषार जोशी,

शशांक नवलकर /

शशांक नवलकर,

भारती सरमळकर

शशांक नवलकर,

शशांक नवलकर

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी ५

सु@ा अगदी चालब] रचलेली गीते अन काही
किवता Gांचा अनोखा अिवकार … "

4यQ

वरनेटाRरी " .

हेडफोनवरचा

साठे " , 4िस@ िचपट िनमाते महेश घाटपांडे ,

आवाज अन

Nलडी पेजेस चे माएHो…"4ाजy देशमुख" अन

संगीतN@ गीते

आजचे 4िस@ किव Gां#या सहभागाने
गाजलेले…"वरनेटाRरी"

आनंद माने,
तुषार जोशी,

नवा 4योग.. , वरिचत (अन 4ोफे शनल) तरी

नागपूर#या "अमी" band चे 4मूख लीड " सुबोध

आनंद माने,

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी ४

गा_यांचा अ>बम ,

एक

ऐक_यासाठी) पोचलेलं मािसक.

संगीतब@ , चालब]

सXया गाजत असले>या "असे फु रावे गीत" Gा

गीते… अन

कायIमाचे 4मूख कलाकार…" कौतुभ आपटे " ,

awwwsome

We4

चे मकरं द सावंत यांचा सदाबहार

किवता…

नजराणा…. "वरनेटाRरी"

नागपूर पेशल

नागपूर मधील 4िस@ गीतकार अिभजीत राणे

अ>बम

यां#या गीतांचा पेशल अ>बम

किवत , गाणी अन

वरनेटाRरी , एका साXया सुXया क>पनेतून

अभंग Gांचा एक

जoमाला आलेला अिवकार अन 3यातूनच साकार

नवा अ>बम

झालेला अ>बम….

आनंद माने,
तुषार जोशी,
शशांक नवलकर,

सु[ची नाईक

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी ६

आनंद माने,
तुषार जोशी,
शशांक नवलकर,

शशांक नवलकर

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी ७

आनंद माने,
तुषार जोशी,
शशांक नवलकर,

आपले आवडते नाम काका….3यां#या खास
आनंद माने

ितिमरसुyे

किवता….अन 3यांचाच खास
अ>बम….वरनेटाRरी….

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी ८

आनंद माने,
तुषार जोशी,
शशांक नवलकर,

अमी band चे गायक "सुबोध साठे " यां#या
शशांक नवलकर

सुबोध साठे पेशल

आवाजात अनेक कdव#या किवता अन 3यांतून
बनलेला एक सुंदर अ>बम…..

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी ९

आनंद माने,
तुषार जोशी,

esahity@gmail.com

शशांक नवलकर

॥

िवजयादशमी
िवषेशांक

ई सािहय ित ान ॥

िवजया^दशमी िनिम7 किवता अन गीतांचा सोहळा
अन

3यां#यातूनच बनलेला अ>बम …. वरनेटाRरी

www.esahity.com

शशांक नवलकर,
सु?ची नाईक
वरनेटाRरी

आनंद माने,

१०

तुषार जोशी,
शशांक नवलकर,

शशांक नवलकर

अहं 1हामी
c@ांजली

एक

घनयाम पोटभरे (अहं 1हामी) यांना अपले>या
"

सु?ची नाईक
वरनेटाRरी

आनंद माने,

११

तुषार जोशी,
शशांक नवलकर,

वैिशपूव लेखक…. एक सामाoय माणूस कै .
3यां#या" किवतांचा अ>बम…..वरनेटाRरी

किव , िशRक…सामाoय माणूस (नाही) , 3याने
शशांक नवलकर

िन:शNद देव पेशल

रचले>या किवता गझ>स अन 3यांतून जoमले>या
सुंदर रचनांचा मोबाईल मXये रे कोड के लेला एक

सु?ची नाईक

वेगळा 4यQ , वरनेटाRरी

वरनेटाRरी

आनंद माने,

िवचारकरी फे म "मयुरेश कु लकण!" यांनीच

१२

तुषार जोशी,
शशांक नवलकर,

शशांक नवलकर

तो आिण ती

रचले>या 4िस@ ई-पुतकावर आधारीत िश`रन
िशकलगार यां#या आवाजत बनलेला

सु?ची नाईक
मातर

संकलन , िवनोद
आिण िवडंबनांचे

रं गपंचमी

संकलन , िवनोद

अ>बम….वरनेटाRरी
सुि4या जोशी,
रे णुका रे पाळ,
सुधीर मुळीक

शाळामातरांचे

शाळे त फ़y अ.यास असतो का? हट् ! शाळॆ त

िवनोद

मातरांची पण शाळा होते.
रं ग उडवता उडवता टोपी पण उडवणार्या

रे णुका रे पाळ

रं गपंचमी िवशेषांक

संकलन , िवनोद

रे णुका रे पाळ,

नवर् याब]लचे

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

िवनोद

नवरा बायको

संकलन , िवनोद

रे णुका रे पाळ,

बायकोब]लचे

नवरे मंडळी "बसली" कF िवषय काय ? वतःच

_२

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

िवनोद

वाचा राव!

आिण िवडंबनांचे
नवरा बायको
_१

एक

िवनोदाची झलक
बायकांना िवनोदाचा आवडता िवषय 1हणजे नवरे .
3यां#या मूखपणाला कधीच सीमा नसते (
कोणा#या?) . वाच>यावरच कळे ल.

Uयाला

सुखाचा

गटारी नांवा चा सण कु ठ>या पुराणातून आला
संकलन , िवनोद

आनंद माने/

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

गटारी िवषेशांक

ठाऊक नाही. पण इतर सव सणांपR
े ा याचा उ3साह
काही "भलताच". आधी बसू, मग लोळू , मग … (
आधी वाचू)

रासिलला

संकलन , िवनोद

सुधीर मुळीक/

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

hिy आिण

संकलन , िवनोद

सुधीर मुळीक/

व>ली

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

संकलन , िवनोद

सुधीर मुळीक/

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

झ&डुची फ़ु ले

esahity@gmail.com

॥

नवरा आली कF "त[ण" मंडळ9चा भyF भाव
दांडीया िवषेशांक

"

जागा" होतो. आिण "जागा" शोधायला सु?वात
होते. काही `टUस इथे पण िमळतील.

पु.ल िवषेशांक

मराठीत िवनोदाचे बादशहा पु लं. 3यां#या आठवणी
जागवणारा िततकाच िवनोदभरा अंक.
अ&नी मराठीला ^दलेली एक अनमोल देणगी

िवडंबन िवषेशांक

ई सािहय ित ान ॥

1हणजे िवडंबन. नhा िवडंबन कारांची ही अ&ना
सलामी.

www.esahity.com

चौकार

स-

संकलन , िवनोद

सुधीर मुळीक/

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

^Iके ट ही काय िवनोदाची जागा आहे का ? पण
^Iके ट िवषेशांक

वेळ आिण जागा बघायला िवनोद 1हणजे ^Iके ट
आहे का?

सासूचा

सासू हा पुव! िभती घाल_याचा िवषय होता. पण
संकलन , िवनोद

सुधीर मुळीक/

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

सासू िवषेशांक

नhा सुनांनी 3याला िवनोदाचा िवषय के ला. हा
अंक कृ पया सासवांनी वाचू नये. वाच>यास बरोबर
कांदा, चUपल, पाणी वगैरे घेऊन बसावे.

िशमगा

संकलन , िवनोद

सुधीर मुळीक/

आिण िवडंबनांचे

सुि4या जाधव

होळी िवषेशांक

मी मराठी

अमया#या बैलाला ढोSSSSल, तमया#या
नानाची … नको. 43यR वाचाच.
नेटाRरी , किवतांना वािहलेले ई-मािसक. याचा

4भा 4भुदस
े ाई

आनंद माने

मराठी मन

पिहला विहला अंक.....मराठी भाषेची शान
बाळगून के लेले हा अंक

सलाम मुंबई

२६

वा को>हे

दहशतवाद

नो:ह&बर २००८ रोजी मुंबईत झाले>या

दहशतवादी ह>>यात शहीद झाले>या पोिलसांना व
िनपाप जनांना भावपूण आदरांजली

हाय नेटाRरी

गंभीर आिण धकाधकF#या आयुयात थोडसं
वसंत आजोबा

रे णूका रे पाळ

िवनोद

हसायला हरकत नाही, हसताना मा पोट धरायला
िवस[ नका

लखलख

चंदरे ी

आज#या धकाधकF#या आयुयात आप>याला हवी
मह&V कु लकण!

सु[ची नाईक

चंVकिवता

असते शीतलता....आिण चंVाचं चांदण तर सवात
शीतल....याच शीतलतेचा अनुभव घेऊया.....या
चंदरे ी अंकातून

शायरी

मराठी शायरीचे खरे शेर भाऊसाहेब पाटणकर उफ
शाम पाडेकर

वा को>हे

मराठी शायरी

वा.वा. यां#या जoमशताNदी िनिम7 ई-सािह3यचा
3यांना मानाचा मुजरा

नववष

सर3या वषाला िनरोप देताना येणारे आठव आिण
सारं ग भणगे

सोनाली घाटपांडे

नववष

दु[न खुणावणारे नवे ^दवस , नhा आशा.....तसचं
काहीसं या नेटाRरीचं. सतत काहीतरी नवीन
(ायचं.

िनरामय

४

मह&V कु लकण!

सु[ची नाईक

जानेवारी हा कवियी इं ^दरा संत यांचा

इं ^दरा संतां#या

जoम^दवस.....यािनिम7 सतत मन 4स ठे वणा-

किवतांिवषयी

या, आनंद देणा-या या कवियी#या सुंदर , िनमळ
मृतीला अिभवादन
या जगात थायी काय असेल तर बदल.....आपण

बदल

^दपा िमgीमनी

नाम गुम जायेगा

बदल

बदलतो, जग बदलत 1हणजे न\F काय होत??
याच उ7र सापडेल या अंकात

esahity@gmail.com

॥

ई सािहय ित ान ॥

www.esahity.com

संXयापव

काही िनवडक संXयाकिवतांची संXयेस वािहलेली ही
अहं ामी

सिचन काकडे

सांजवेळ

जळ, आता हळू च रा येईल...पहाट
येईल....सकाळही होईल.

संXयेच हे शांत

[प.....दाखवलय या अंकात
सारे जहां से
अ#छा

भारता#या 4जास7ाक हो_या#या ६०hा वधापन
वातंय सैिनक
वसंत fदलीकर

वा को>हे

4जास7ाक ^दन

^दनािनिम7 हा अंक. पिह>या 4जास7ाक
^दनापासून आजवर झाले>या बदलात जाणवलेली
भारतीय मनाची पंदनं ^दसतील या अंकात

हायकू पहावं
क[न

हायकु खरं तर जपानी काh4कार.....पण तो
ऋचा घाणेकर

सोनाली घाटपांडे

मराठी हायकु

मराठीत आला आिण आपल एक वेगळं असं थान
िनमाण क?न गेला.....

इक नही

मेधा सपकाळ

आसां

िनलेश सपकाळ

dझग dझग लपा

कािशनाथ

लपा

वेलेदोडे,
शिशकांत
dहगोणेकर,

आनंद माने

वा को>हे

4ेम

या मनापासून 3या मनापयत पोचणा-या 4ेम या
िनतांत सुंदर भावनेला समपत अंक

अ?ण काळे यां#या

समांतर किवतेचा वारसा जपणा-या कवी अ[ण

किवता

काळे यांना अिभवादन

संजय वाघ,
एम. एल.

नकोशे

कु सुमा0ज

कु सुमा0ज हे मराठी भाषेला पडलेलं एक सुंदर

िवशेष

व. लेखक, नाटककार व कवी या ना3याने 3यांनी
मुyा पाठक शमा

नाम गुम जायेगा

कु सुमा0ज मरण

महाराtाला भरभ?न सािह3य दान ^दलं. िव. वा
िशरवाडकर (कु सुमा0ज) यांना नेटाRरीची
आदरांजली

िहरवी बोली

आप>या िहरhा बोलीने किवतेचे िशवार सुXद
cीपाद कोठे

अहं ामी

ना धP महानोर

करणारे किवcे प¨cी. ना. धP. महानोर यांना
जनथान पुरकार िमळाला, 3यािनिम7ाने
नेटाRरीने 3यांना के लेले अिभवादन

मिहला^दन

इरावती सामंत-

िवशेषांक

पाटकर , 4ा.

वा को>हे

मिहला^दन

ी }दयाची पंदन मांडलीयत.....या नेटाRरीत

िनशा पाटील
िशवराय
सिचन काकडे
मह^फल-ए-

नीरज कु लकण!

गजल

Bानेश पाटील

esahity@gmail.com

सोनाली घाटपांडे

॥

छपती िशवाजी
महाराज
मराठी गझल

ई सािहय ित ान ॥

मराठा आिण महाराt यांना पावन क[न जगभर
भ[न उरलेलं नाव, िशवाजी.........िशवजयंती
िनिम7 नेटाRरीची ही िशवाRरी
मराठी गझल हा शNद lयां#या नावािशवाय अपूण
आहे 3या सुरेश भटांना , मराठी गझलकारांची

www.esahity.com

नेटाRरीतफK मानवंदना
शहीद
भगतdसग

भगतdसग , राजगु[ व सुखदेव........भारतमाते#या
आ>हाद कािशकर

नाम गुम जायेगा

शहीद भगतdसग

4ेमातव आपली जीवन पुपे समपत करणारे ३
वीर, 3यां#या बिलदानाची गाथा मांडलीय या
नेटRरीत.

ऑकु ट

आसावरी गुपचुप

अहं ामी

ऑकु ट ब]ल

ओरकु ट या सोशल नेटवक©ग साईटब]ल मािहती व
तेथील काही कव9#या किवतांचा मागोवा

लितका -

वामी ितoही जगाचा आईिवना िभकारी असे
अलका पाटील

सारं ग भणगे

आई

1हणले जाते , आईची महती सांगणा-या किवता
असणारा हा

किवता

आई

िवशेषांक

किवता 1हणजे आप>या मनाचा fंकार, मनात>या
-

नाम गुम जायेगा

किवता

भावना सहजपणे उतरवून आप>या दु:खाचा
आवाज, सुखाची साद बनते....3याच किवतेचा हा
िनराळा आिवकार....

चैचाफा

चै आिण चाªयाचं अबोल नातं असाव कारण चै
सनील पांगे

सोनाली घाटपांडे

चैकिवता

आला कF चाफा फु लतोच. माऊल9नी lयाला
"

अमृताचा पुतळा" 1हटलय अशा चाªयासारAया
सुगंधी किवता , नेटाRरी#या या अंकात

गजा महाराt
माझा

-

नेटाRरी

िमdलद राजवाडे

नाबाद - २५

निलनी साधले

0ेस िवषयक

अRयकु मार काळे

१

आनंद माने/

मे ^दन

वा को>हे

मे 1हणजेच महाराt ^दन, एक अिभमानाचा

^दवस आिण तोच ^दवस साजरा कर_यासाठी
आम#या किवतांची साथ

सिचन काकडे

किवता

सु[ची नाईक

0ेस

0ीम

नेटाRरीचा २५ वा अंक...रिस>या, रं गीबेरंगी
किवता खास तुम#यासाठी
0ेस....मराठी सािह3याची 0ेस, 4ितभा lया किवने
उं चावली 3यां#याशी थेट 0ेभेट
0ीमा#या झळा सवानाच जाणवतात....3या

0ीम गुंजाळ

सारं ग भणगे

0ीम ऋतु

झळातही सुख, शांती आिण िहरवळ शोधणा-या या
खास किवता

ई

सािह3य

-

सिचन काकडे

ई

सािह3य

इं टरनेवर सािह3य 4कािशत करणा-या कव9ना
समपत हा नेटाRरीचा अंक

िमस यू

कधीतरी िमां#या गद!तही कोणा#यातरी
4ाजy देशमुख

वा को>हे

आठवण

आठवणीने जीव कासावीस होतो आिण ओठावर
शNद येतात....िमस यू.....थोडा आठव, िवरह घेऊन
आलाय हा अंक

पयावरण ^दन
िवशेषांक

सुरेश पेठे

esahity@gmail.com

सु[ची नाईक

॥

पयावरण

ई सािहय ित ान ॥

७

जून हा जागितक पयावरण ^दन...या िनिम7

नेटाRरीकडू न थोडीशी कौतुकाची थाप तर थोडीशी
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जहाल िहरवी कान उघडणी
हायरस

अशोक
नायगावकर

हा हा हा हायाचा धबधबा कोसळे ल आिण तुमचं
वा को>हे

िवनोद/िवडंबन

थोडसं पोटही दुखेल अथात हसूनच,
कारण......अथातच नेटाRरी हायरस अंक

आंगण

एक घर.....
-

सिचन काकडे

जुoया आठवणी

घराच आंगण आिण एखादं झाड

अनेकातलं अगदी आप>या ह\ाचं......अशाच
ह\ा#या अंगणा#या रमवणा-या किवता

िवठठल

आषाढी एकादशी#या िनिम7ाने "सावbया
ह`रष दांगट

अहं ामी

िवठठल

सुंदराची" भेट घड_याची आंत`रक इ#छा सफल
संपुण होतेय या किवतांारे

गु[पौणमा

अंध:काराकडु न 4काशाकडे नेणारा गु[.....जगतगु[
संजीवनी बोकFल

सोनाली घाटपांडे

गु[पौणमा

hासपौणमे#या िनिम7ाने गु[ंना नेटाRरीतफK
वंदन

म>हार

म>हार आिण पाऊस यांच काही अनवट नातं न\F
मंदार चोळकर

सिचन काकडे

पाऊस

असावं....कारण म>हाराची ओली हाक ऐकू न
आले>या सावbया ढगां#या किवता आप>यापुढे खूप
रहय उलगडतायत

काहीतरी वेगळं

जरा काहीतरी वेगळं ....काहीतरी हटके जे देईल
शशांक नवलकर

भारती सरमळकर

काहीतरी वेगळं

तुम#या डोयाला झटके .....चला तयार :हा या
रोलरकोटरमXये बसायला

छीत dचब

पाऊस - तसा सवा#याच 4ेमाचा

झाले
sेता देशमुख

वा को>हे

पावसात उमल3या

िवषय...पावसाची आठवण आणखी }( होते जर
छी शेअर करायला बरोबर कोणी

4ेमकिवता

असेल......अयाच छीत>या काही किवता
आपणही शेअर क[या.

मैी

चला , आज मैी साजरी
^दपक साळुं खे

भारती सरमळकर

मैी ^दन

क[या.....मैी^दनािनिम7 खास िमांसाठी आिण
मैीसाठी नेटाRरीची «& डिशप िगªट

गोdवदा

असुर 4वृ7ीचा नाश कर_यासाठी पृ)वीवर आलेला
अरdवद चौधरी

अहं ामी

परमेशावतार cीकृ ण. लहानuया गोdवदा#या

cीकृ ण

बाललीलांच वणन करणारा नेटाRरीचा
गोdवदा....दिहहंडी#या िनिम7ाने

वातंय

अरdवद महाजन

वा को>हे

रौVरस

गुलदता

वातंय^दन आिण रौVरसा#या रिस>या किवता
’

संकलन

सोनाली घाटपांडे

नवकिवता

ह>के ह>के रं ग छलके ’ कवीचं मनही असंच असतं

शNदांचे िछडकावे सहजपणे कागदावर उतरवणारं .
रं गतो मग शNद िचांचा खेळ. अशाच धुंद क[न

esahity@gmail.com

॥

ई सािहय ित ान ॥
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टाकणा-या किवतांचा हा सं0ह
मी.. माणूस

माणसांचं माणूसपण दाखवणा-या किवता,
वेगवेगbया चेह-याने वभावाने माणूस या जगात
संकलन

भारती सरमळकर

मानवता

वावरतो 3या#या 43येक कृ तीतून तो एक छाप
सोडत असतो या जगावर 3या#यात>या
माणूसपणाची

आ^दशyF

आ^दशyF, आई भवानी माते#या वीर रसातील
संकलन

सोनाली घाटपांडे

ी शyFचे

किवतांचा हा सं0ह. वीररस हा नवरसातील एक

आिवकार

मह3वाचा रस lया रसात अनेक 4िस@ काhे
िलहीली गेली गायली गेली आिण अजरामर झाली

षटकार

¬टरनेट आिण फ़ॉरवडKड किवतां#या जगतात
संकलन

वा को>हे

किवता

धुमाकू ळ माजवणा-या सहा कdव#या किवतांचा हा
षटकार

ने

हा किवता सं0ह जग_यात>या छोMा मोा
संकलन

आनंद माने

नेणारा Rण

Rणांवर भाय करणा-या किवतांचा मग ते Rण
रोमांस चे असोत 8कवा रोमांच आणणारे

सावरी

संकलन

भारती सरमळकर

ीचे सुंदर [प

भyFभाव

ी #या अनेक अhy ?पांना hy करणार-या
किवतांचा हा किवता सं0ह
तुयाचे अभंग असोत वा Bानेsरां#या ओhा

संकलन

सोनाली घाटपांडे

भyF

महाराtा#या काhातून भyF वगळू न कसं चालेल .
याच भyFरसातील किवतांचा हा सं0ह

२६-११

२६-११

संकलन

वा को>हे

दहशतवाद

#या घटनेनंतरही जोमाने आिण 3याच

पूव!#या उ3साहाने आतली धग जागी ठे वणा-या
मुंबई िपरीट ला हा सलाम

यंग ए_ड
रे टलेस
ई-

संकलन

भारती सरमळकर

िसिनयर िसटीझoस

वलK

आयुया#या सेकंड इdनगची तडाके बाज सु?वात
के ले>या यंग आिण रे टलेस कdव#या या किवता
ईसािह3य 4ितान#या वधापन सोहbयाचा हा

भारती सरमळकर भारती सरमळकर

वृ7िनवेदन

आखो देखा हाल अगदी हाय साट अशोक
नायगावकरां#या उपिथतीसह

इस

सवाल का

तुम#या माया या#या 3या#या 43येका#या मनात

जवाब नही

4i येतात. अगदी लहान अस>यापासून आिण
अनेक

सिचन काकडे

4i

अगदी या जगाचा उं बरा ओलांडेपयत सगळे 4i
सुटले आहेत असं होईल का ? अशाच 4iां#या
किवतांचा हा सं0ह

आ3मशोध

आ>हाद काशीकर

esahity@gmail.com

आनंद माने

॥

आ3मशोध

ई सािहय ित ान ॥

43येका#या आयुयात असा एक Rण येतो 8कवा तो
यायलाच हवा ज&:हा तो वत:ला शोधायला बाहेर
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पडतो. आिण 3याचा वत:चा Hगल सु? होतो या
आ3मशोधा#या किवतांचा हा सं0ह
संIमण

सुयाचे आप>या जीवनातील मह3व अनoयसाधारण
आहे आिण 3याच4माणे आप>या आयुयातले काही
संकलन

सोनाली घाटपांडे

बदल

Rण आपलं आयुय 4lवलीत क[न जातात
सुया4माणे अशाच आयुय संIमण घडवणा-या
Rणां#या या किवता

4जेचा आवाज

सरकारचे डोके `ठकाणावर आहे काय ? असा
संकलन

वा को>हे

बडखोर त?णाई

सवाल िटीशां#या काळात उठवणारी 4जा आजही
िततकFच 4खर जागी आहे. 4जेचा आवाज
असले>या खणखणीत किवतांचा हा सं0ह.

आय

^®ट

िव(ाथ! आ3मह3ये#या lवलंत 4iाला हात
संकलन

सिचन काकडे /

िव(ा)या#या

भारती सरमळकर

आ3मह3या

घालणा-या , िव(ा)याना आ3मह3येपासून परावृ7
करणा-या धाडसी किवतांचा हा सं0ह.
महाराtातील शाळे तील िव(ाथ! पालक आिण
िशRक यांनी गौरवलेला हा सं0ह
4ेम किवता सरास िलही>या जातात आिण 3या

4ेमाचा रं ग
संकलन

भारती सरमळकर

4ेमकिवतांचा वेगळा
बाज

पाणी घालून वाढवले>या पाणीपुरी सारAया पm
झा>या आहेत असे कु णी ^कतीही 1हणाले तरी
4ेमात पडले>या hyF ला आजही थारा 4ेम
किवताच देतात ना ?

कु सुमा0ज २

कु सुमा0जां#या किवतांचा आवाद 3यां#याच काही
कु सुमा0ज

वा को>हे

कु सुमा0ज िवशेष

िनवडक किवतातून, ते 3यां#या किवतातून
आप>याला आजही भेटत राहतात अगदी शाळे त
पिह>या किवतेला भेटले तसेच

मी एक ी

संकलन

मुखवटा

भारती सरमळकर

ी

किवतांचा हा किवता सं0ह
आज#या जगात मुखवटे पण इतके बेमालूम असतात

सोनाली
संकलन

ी #या अनेक अhy ?पांना hy करणार-या

घाटपांड,े रे णूका

मुखवटे आिण चेहरे

खटावकर

कF खरा चेहरा कोणता आिण मुखवटा कोणता हे
ओळखणं ही मुिकल झालंय अशाच मुखवMा#या
आड

dवदाRरी

लपले>या किवतांचा हा सं0ह

शNदांची लय, ताल, अथा#या ताकदीची िबनचूक
जाण, भाव4कटीकरणातील 4योगशीलता
dवदा करं दीकर

वा को>हे

किवता

आयुयाला सवागाने िभड_याची कसोशी आिण
सभोवतालचे भान अशा िशदोरीवर व#छं द संचार
करणा-या lये सािहि3यक dवदा करं दीकरां#या

esahity@gmail.com

॥

ई सािहय ित ान ॥
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िनवडक किवतांचा हा सं0ह
अहं ािम

नेटाRरीचे माजी ^दवंगत संपादक cी घनयाम पोटभरे उफ अहं ामी
अहं ामी
c@ांजली

भारती सरमळकर

यांना भावपूण c@ांजली. किवतांना आकार िह असतो हे अहं
ाdम#या किवता वाचून कळते. काही गूढ, काही ^फलोसो^फकल आिण
िततयाच सकारा3मक किवतांचा हा अंक.

घर

आजा

परदेसी

परदेशात राहणा-या भारतीयांची
वा जोशी,
लंडन

वा को>हे

NRI

मराठी मंडळी

मातृभूमीसाठीची

तळमळ तगमग

किवते#या ?पात

अचूक मांडणारा अंक, NRI भारतीयांनी वतः
िलिहले>या किवतांचा एक अनोखा असा अंक

मे ^दन
भारती सरमळकर
गु?देव

वा को>हे

लघुकिवता

महाराt राlय सुवण
महो3सवी वष

असले>या महाराt राlया#या सुवण महो3सवी
वषािनि1मत िलिहले>या किवतांनी नटलेला अंक.

रव9Vनाथ टागोर

रव9Vनाथ टागोरां#या बंगाली किवतांचा

उफ गु?देव

के लेला मराठी अनुवाद

लघुकिवता भारती सरमळकर

भारताचे आथक आिण सांकृ ितक क& V थान

"Good Things
Come in Small
Packages"

मैिण

िवेणी, चारोळी 8कवा पाचोळी Gा 4कारात न
मोडणा-या, मोजयाच शNदातील अथपूण गहन
गाभा असणा-या लघुकिवतांचा छोटेखानी अंक
पाना#या दवdबदू सारखी हळु वार

4शांत रे डकर,
मुंबई

वा को>हे

मैीण

जपलेली "मैीण" आिण Gा सुंदर
ना3यावर िलिहले>या अ4ितम किवतांनी सजलेला
हा अंक

िव¯ल

सिचन काकडे,
उप&V dचचोरे , पुणे

अमृता ढगे,

आषाढी एकादशी

भारती सरमळकर
dचबाRरी

पावसाची 4िस@
गाणी

आभाळ

आकाश िबरारी
लंडन

लोकमाoय
संकलन
मीरा

वा को>हे
भारती सरमळकर
सिचन काकडे
भारती सरमळकर

अनुजा मुbये, पुणे भारती सरमळकर

नारायण सुवK

esahity@gmail.com

भारती सरमळकर

॥

िवठाई माऊली#या अभंगात, टाळ मृदग
ंु ा#या
गजरात रं गलेला दंगलेला अंक

dचबाRरी -

^दuगज कव9#या पाऊस किवतांनी िभजलेला

पाऊस किवता

ओलाdचब अंक

आभाळ

आभाळा#या िविवध छटा, रं ग, मूड काh?पात
सांगणारा एक अमानी अंक
लोकमाoय गंगाधर `टळक यां#या पु_यितथी

`टळक पु_यितथी

िनि1मत Gा जहाल कgर मतवादी वातंय
सैिनकाला अपण हा अंक

मीरा
नारायण सुवK
c@ांजली

ई सािहय ित ान ॥

मीरे #या िनसीम िनरागस भyFस, 4ेमास
हलकासा उलगडणारा एक काhमय अंक
कामगार सूय "नारायण सुवK" c@ांजली अंक
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इं Vधनुय
नवलाई

वैभव भागवत

वा को>हे

सिचन पावसकर

भारती सरमळकर

डायमंड

भारती सरमळकर

कातरवेळ

इं Vधनुय
नव

नवेली नवलाई
नेटाRरी

अमृता ढगे,

इं Vधनुषी अंक
नवे रं ग, नवे शNद लेऊन नव नवलाईने नटलेला अंक
नेटाRरी#या

िहरकमहो3सव

सिचन काकडे,
अनघा जोशी

रं गबहार पावसाला शNदांत रं गवणारा असा हा

कातरवेळ

वा को>हे

ना. घ. देशपांडे
िवशेषांक

बालपण

अंकांची झलक दाखवणारा

िहरक महो3सवी अंक
संXयाकाळ#या कातरवेळेस सुयाता#या साRीने
जoमले>या किवतांचा अंक

भारती सरमळकर
ना. घ. देशपांडे

७५

4योगशीलता, बंडखोरी Gांचा 4ामुAयाने 4भाव
असले>या आिण भावनांची गुंतागुंत अचूकपणे
मांडणा-या ना. घ. देशपांडे यां#या किवतांचा अंक
बालपणीचा काळ सुखाचा असं िगरवत पुoहा एकदा

जयcी अंबासकर

सोनाली घाटपांडे

बालपण

आपलं बोट ध[न आप>याला आप>या बालपणा#या
र1य आठवणीत घेऊन जाणारा एक िनरागस अंक

नवकवी

भारती सरमळकर

^दवाळी

भारती सरमळकर

मी कवी - नव कवी
िवशेषांक
^दवाळी िवशेषांक

मोगरा

नव

कव9#या नव किवतांचा एक नवा कोरा
करकरीत अंक
२०१०

^दवाळी िवशेषांक

मोगरा - फु ल 1हणजे नाजुकतेचं 4ितक, ी आिण
वा को>हे

पु?षां#या किवता

फु ल यांचं एक कोमल नातं , या िविश5 ना3याचा

ी ब]ल

वेध घेतलाय तो पु?ष कव9#या या फु लावरील
किवतांनी

`रटाट

कु ठ>याही अपयशाने आयुय संपत नसतं ते पुoहा
हषल पाटील

वा को>हे

अपयशाशी झुंज

सु? करायचा नhाने या आशया#या किवतांचा
अंक.

संक>प

नवीन वषा#या सु?वातीला अनेक नवीन संक>पाचा
शिशकांत रणवरे

भारती सरमळकर

संक>प

सडा पडतो...पण तो ही काही ता3पुरता....असेच
नवीन संक>प आिण 3यावरील किवता.

I

लव

इं िडया

शुoय

वा को>हे
अिभषेक
4भुदस
े ाई

नाते चंVाचे
वेल&टाइं oस डे

esahity@gmail.com

भारतमाता

आप>या मातृभूमीवरील 4ेमाने नटले>या सुंदर
किवतांचा सं0ह.
तशी या शूoयाला काही 8कमत नाही. पण याच

सिचन काकडे

शुoय

शुoयाभोवती िवणले गेलेले आयुय मांडलंय या
अंकात

सोनाली घाटपांडे

चंVकिवता

भारती सरमळकर

4ेम

॥

ई सािहय ित ान ॥

सवा#या लाडया चांदोमामाशी नात सांगणाया
सुंदर किवतांचा सं0ह.
जागितक 4ेम^दन साजरा करणाया सव त?ण
वगा#या भावना अधोरे िखत करणाया गुलाबी
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किवतांचा अंक.
एक

क°टग

कMावर आप>या ^दवसाचा थोडा सु@ा वेळ न

चाय

शिशकांत रणवरे

खास Rण

घालवणारी त?णाई िवरळाच. मग गUपा. गUपांत
रं गत आली ^क सोबत क°टग चहा आलाच. अशाच
काही क°टग मोम&स #या किवता.

मी मराठी

मराठी असे अमुची मायबोली असे 1हणत मराठी
वा को>हे

मराठी भाषा

^दना#या िनिम7ाने मराठी भाषेचा मिहमा ,
मराठी भाषेची गोडवा मांडणाया किवतांचा सं0ह.

याला जीवन
ऐसे नाव

जीवना िवषयीचे अनेक तक िवतक ,
िवनायक उजळ1बे

सारं ग भणगे

जीवन

जीवनािवषयीचे अनेकिवध दृ5ीकोण मांडणाया
किवतांचा अंक.

पुराणी जीoस

काळा#या ओघात िनसटू न गेले>या, िनसटू न (ाhा
सुजीत dशदे

सोनाली घाटपांडे

आठवणी

लागले>या अनेक Rणांना उजाळा देणाया
किवतांचा एक नवा सं0ह.

कधीतरी

कधीतरी अचानक एखादा ^दवस नेहमीसारखा

उगाचच

उगवत

सिचन काकडे

fरfर लावणारे Rण

नाही. तो उगवतो काही तरी नवीन घेऊन,

अगदी वेगळा. उगाचच कु ठलीतरी fरpर लागून
राहते. अशाच एखा(ा ^दवसात सुचले>या काही
किवतांचा सं0ह.

तुझा दोष नाही

"

नीरज आडे

भारती सरमळकर

किवता

िलहा ओळीवर" या मराठी किवता समूहा#या
उपIमातील "तुझा दोष नाही" या ओळीवर
िलिहले>या किवतांचा सं0ह.

4ोफे शo>स

वा को>हे

hवसाय

`रकामी «े म

आप>या hवसायाशी िनगडीत अनुभवांना
शNदां^कत के ले>या काही किवतांचा सं0ह.
कधी मनाचं `रकामे पण..कधी भावनांचं

िनितन थोरवे

शिशकांत रणवरे

`रतेपण

रीतेपण..कधी सामािजक हतबलता तर कधी नैितक
मु>यांचा फ़ोलपणा...मांडलाय या सं0हात.

गंध फु लांचा
किवते#या
किवता

सोनाली घाटपांडे

फ़ु ले

सारं ग भणगे

किवता

जगदीश
खेबुडकर

िविवध रं गी..सुगंधी फु लां#या अनेक छटा
िवखुरा>यात या अंकात. फु लांना वािहलेला अंक
किवता या सािह3य 4काराचा अनेक किवतांतून
के लेला सoमान.
जगदीश खेबुडकर या lये गीतकाराला

वा को>हे

जगदीश खेबुडकर

आदरांजली. 3यां#या अनेक अजरामर गीतांचा
सं0ह.

रं ग मनाचे

esahity@gmail.com

सिचन काकडे

॥

बेभान मन

ई सािहय ित ान ॥

वेaा, बेभान, बेफाम मनाचे अनेक रं ग उधळणाया
किवतांचा आगळा वेगळा अंक.
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शतको3सव

ई-

सािह3य

4ितान
कवडसे
ल:ह हेट

नेटाRरी#या शंभराhा अंकात मांड>या आहेत
भारती सरमळकर

शतको3सव

3यां#या अंकातील काही िनवडक किवता.

आ>हाद महाबळ

सोनाली घाटपांडे

0ामीण जीवन

भावना कु मरे

वा को>हे

4ेम ेष

वा.

वा

िववेकानंद

िववेकानंद/किपल

आतापयत#या सव संपादकांचे मनोगत आिण

वा को>हे

चंVायन

वा. िववेकानंदां#या
किवता

मी

^दवस&^दवस वाढत जाणार्या शहरीकरणात
घुसमटणार्या कवीमनाचे fंकार.
3याचं आिण ितचं हळवं नातं 3यातली गोड गुंफण
पण

गPधळलेलं नातं..सगळं सांगणारा छान अंक..

िववेकानंदां#या hyFम3वातला कवीमनाचा आरसा
दाखवणारा अंक.. 3यां#या िनवडक रचना..आिण
3यांचं रस0हण
जगात एखादा खंड शोधणं िजतकं कठीण िततकं च

सिचन काकडे

मी चा शोध

आप>या वतः#या अयुयाचा अथ समजणंही
3याpन कठीण. अनेक कव9ना अजवर "कोहम्" ने
भुरळ घातली आहे.

घुंगरा#या

वेगवेगbया धाटणी#या लाव_यांचा देखणा

बोलावर

शिशकांत रणावरे

लावणी

सं0ह..लावणी महाराtाची लोककला..तीची वेगळी
आिण नhाने क?न ^दलेली ओळख

भेटी#या

एकमेकांना भेटणं कधी Rणभंगुर ,कधी

किवता

सारं ग भणगे

भेट

शेवचं..आिण 3याचे वेगवेगळे कं गोरे ..किवतांची
भेटच 1हणा ना!!

हंसना मना है

हसणं खुप् मह3वाचं असतं पण आजकाल#या
तoवीर िस]ीकF

वा को>हे

हायाचा धुमाकु ळ

धकाधकF#या आयुयात ते सु@ा करायला वेळ
नसतो…3यातुन वेळ काढु न तु1हाला भरपुर
हसवणारा किवतांचा सं0ह 1हणजे हा अंक

अिम

सुबोध साठे

वा को>हे

मराठी गीतं

मी कात
टाकली

नवेीन 4तीभावान कव9#या लेखणीतुन साकारलेली
काही मराठी ^दलखेचक गीतं..
जुoया धोपट चालीरीत9ना सोडु न नhाने जग_याचा

शिशकांत रणावरे

नवी िज]

4यQ करायला सांगणार्या सकारा3मक दृ5ीकोन
देणार्या कवीता..

पालवी
सहजच

सोनाली घाटपांडे

कवीता

सुचलं

नवी पालवी,नवीन आशा, किवतेला फु टलेले नवे
धुमारे ..अशा काही सुंदर किवतांचा देखणा अंक..
कधीकधी िवचार करता करता काहीतरी सुचून

भारती सरमळकर

िवचार

जातं,कधीकधी 3याचा अथही िलfन झा>यावर
उलग±तो..अशा काही व#छंदी पण िवचार
करायला लावणार् या किवता

साव>यांची

esahity@gmail.com

सिचन काकडे

॥

आठवणी

ई सािहय ित ान ॥

सायंकाळ झाली कF लांबचलांब उoहं साव>यांचा
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पावले

खेळ सु? होतो आिण आठवणी िप#छा
पुरवतात..3या वेळी मनात येणार्या िवचारांचा
ठसा..

मू:ह ऑन

ेक अप,4ेमातुन आलेलं नैराय पण 3या
हषाली पवार

4ेम

नैरायातुन सकारा3मक दृ5ीकोनाने आयुयाकडे
पहा_याची िज] असणार्या किवता..

पाणी

कधी खळखळ करणारं तर कधी संथ,कधी जीवन
सोनाली घाटपांडे

पाणी

तर

कधी मरणाचं दार असं हे पाणी 3या#या िववीध
?पांवर#या समपक किवतांचा सं0ह..

मिहला ^दन

संिचता
कारखानीस

सिचन काकडे

जागितक मिहला
दीन

कधी सरवती तर कधी चंिडका,कधी िहरकणी तर
कधी झाशीची राणी..ीची वेगवेगळी ?पं..ती
सांगणारा वेगळाच अंक..

िRितजा#या

आपण

पार

शिशकांत रणावरे

Rीतीजा#या पार

ठरवलेली आपापली िRतीजं..3या#या

पिलकडे जाऊन काहीतरी कर_याचा 4यQ…अशा
िRतीजापलीकड#या किवता..

0ेस

0ेस…. मराठी सािह3यातलं एक मानाचं आिण गुढ

आदरांजली

सिचन काकडे

कवी 0ेस यांना

असं पान.. अबोध आशया#या किवता िलिहणारे

आदरांजली

0ेस यंदा आप>यातुन गेले..3यांना 3यां#याच
किवतांमधुन आदरांजली वहा_याचा के लेला 4यQ

बीज अंकुरे

हषाली पवार

अंकुरे

बालमजुरी

चेक मेट

बालमजुर.. 3यांच सुकलेलं बालपण hy करणार् या
किवतांचा िवचार करायला लावणारा सं0ह
चढ -

भारती सरमळकर

आयुय..बु@ीबळाचा
पट

उतार, हार- जीत हा तर आयुयाचा िनयम

झाला..पण सतत आप>याला चेक देत असणारं
आयुय आिण आपण 3या#या हातचं Uयादं..हा खेळ
चालुच राहतो..अशा Vु5ीकोनातुन िलिहले>या
किवता 1हणजे चेकमेट हा अंक..

धगधगते
यBकुं ड

cी वा नेलKकर

वा. सावरकर यां#या जीवनाचा वेध

िच-शyF

एक

संपूण Nलॅक ²ड :हाईट ई पुतक. फ़y िचांचं.
तेही कॉिमसचं.

शंभूराजे

िशवछपत9नी थापन के ले>या मराठा राlयाचं
दामोदर मगदूम

महान सााlयात प`रवतन करणार्या संभाजी या
महान यो¢Xयाची मराठी त?णांना ओळख

यह

तो cी कF

इ#छा - २

संिहता िहवनकर

छपती िशवाजी महाराज हे युगपु[ष होते. 43येक

सुिनल सामंत

मराठी माणसाचे दैवत.

esahity@gmail.com

॥

ई सािहय ित ान ॥
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पण

ते के वळ महाराtापुरते न:हते. 3यांनी संपुण

भारता#या इितहासाला एक वेगळे

वळण

^दले.

3यांची dहदीतून ओळख.
खोड

^करण कु लकण!

एक

मुळांवरची
माती
सांभाळताना

भयकथा. अंगावर काटा आणेल अशी थरारकथा

शेतीतून कारखाoयांकडे जाणार्या िपढीची किवता.
कवी आप>या मनात>या वेदनांना शNदांतून वाट

^करण भावसार

क[न देतो आिण सरळ साXया भाषेत सहजपणे
काही सांगून जातो

मावळा - १

मराां#या दै^दUयमान इितहासातले असंAय
दामोदर मगदूम

िशलेदार आहेत lयांची नांवेसु@ा आज लोकांना

सिचन काकडे

मािहत नाहीत. 3यांची ओळख क[न दे_याचा एक
4यQ

मायबोलीचा
िवsसेतू - १

अमे`रके त थाियक झाले>या िनवडक कवी

4मोद त&डुलकर

लेखकांचे हे संकलन आिण ओळख.

खांदरे ी-उं देरी
जलदुग

ई3यथ

महाराजां#या दूरदृ5ीची थोडी तरी जाण
माधुरी नाईक

आप>याला यावी यासाठी या ^क>>यांना भेट

अरdवद नाईक

(ायला हवी.

सुिनल सामंत
तoवीर िस^]कF

अंक दुसरा

.

संिहता िहवनकर

“

गंवसले दैवी

दादा” यां#या मृतीला अपण

नुक3याच यशवी झाले>या िहuज बोसॉन या
दामोदर मगदूम

कण

हा अंक lये सािहि3यक द7ा हलसगीकर ऊफ़

िवBान

कणां#या िनमती#या 4योगाब]ल थोडयात
मािहती देणारे हे पुतक आहे.

२६/११
अमर

चे

fता3मे

वतः#या जीवाची पवा न करता दहशतवा(ांशी
संजय वाघ

च`र, इितहास

मैबन

ितसरा

पोिलस जवानांची ही कथा आहे.
मराठी भाषेचा गोडवा जर अनुभवायचा तर

शिशकांत रणावरे

इ3यथ : अंक

चार हात करता करता धाराितथ! पडले>या अठरा

नेटाRरी

काhसंकलन

मधुमेह माझा नवा गु[ :शंभूनाथ गानू

किवतांचा आवाद यायला हवा. या अंकात आहेत
किवतांचे वेगवेगळे 4योग.

सुिनल सामंत

यातला 43येक लेख, लघुिनबंध, 4वासवणन,

िRितज^दवा :

किवता मोकाशी

तoवीर िस^]कF

अनुभव... खुप सुंदर आहे. अगदी 43येक पानन्पान

fसेनची गुंफ़ा:

मह&V कु लकण!

संिहता िहवनकर

वाचलंच पािहजे असा हा अंक. मधुमेहाब]लचा

esahity@gmail.com
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गेले सांगायचे राfनी : िवनो^दनी

लेख फ़y मधुमेGांसाठी नाही. इतरांनीही ज[र

वतक

वाचला पािहजे असा आहे. आज#या काळातला

अिवमरणीय परवानुं : रवी उपाXये

जगभर

िवखुरलेला माट वाचक डोbयासमोर

मधली सुgी आिण धमाल: प>लवी

ठे वून बनवलेला हा अंक तु1हाला आनंद देईलच, पण

सावंत

इतरही बरं च काही देईल. इ3यथ .. या जगाचं.

रवी: एक दुलिRत संगीतकार: 4शांत
कु लकण!
इ3यथ : अंक

भेट दोन 4ोफाईल फोट³ची : राfल

चौथा

अ?णा^कशन रणसुभे
देवकम अमुचा धंदा: cी. cीपाद पु.
कु लकण!

सुिनल सामंत

...A Letter from a Girl to JRD

तoवीर िस^]कF

Tata (

अनुवाद) : अिमत डांगे

संिहता िहवनकर

बूटपॉलीश : िवशाल कु लकण!
सेक_डहॅ_ड : तनवीर िस^]कF
इ3यथ : अंक

वग!स कु `रयन : वसंत नायक

पाचवा

अवयव:

मह&V कु लकण!

कोयत:^कशोर करं जकर

सुिनल सामंत

वगत: िवनीता देशपांडे

तoवीर िस^]कF

पॉिलसी :

नेा कु लकण!

संिहता िहवनकर

cी िवजय पांढरे यांचे खुले प
इ3यथ : अंक

सुिनल सामंत

सहावा

तoवीर िस^]कF
संिहता िहवनकर

इ3यथ : अंक

सुिनल सामंत

सातवा

तoवीर िस^]कF
संिहता िहवनकर

इ3यथ : अंक

मृ_मयी भजक यां#या “ आठवणी िवसर_या#या” : एक भाट

आठवा

िवनोदी गंमत. तु1ही कधीच िवसरणार नाही अशी. 3यातच
तु1हाला लोटपोट करायला खु] कसाबला घेऊन आलेत लेखक
संदीप भागवत. कसाब नरकात पोहोच>यावर झालेली ध1माल
:

संदीप भागवत यांचे “डायलॉग”. सगbया नाटकां#या

^दवाळी अंक : आठवण9#या कथा आिण किवता

सुिनल सामंत
तoवीर िस^]कF
संिहता िहवनकर

बॅकटेजचा अनुभव : dमटस यां#या शNदांत “नाटक करायचे
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नाटक”.
थोडं िस`रयस करायला आले आहेत िवsजीत...सािवीची
“

अिवरत झुंज” काळजाला हात घालणारी कथा... िवsजीत
गुडधे यां#या लेखणीतून..

आिण पुoहा एकदा हसून हसून आतaांना पीळ देणारं ि4या
िचतळ& चं “ इिनपेशन”. एका 0ामीण शाळॆ तला दे धमाल कर
कमाल हायानुभव.
आिण या सवावर IFमसारखा .. हा हा हा हा िह िह िह िह ह ह
ह ह

हसवताना िवचार करायला लावणारा ... “ढ मुलांचे

fशार बाप” िवजय तरवडे यांचा िवनोदी िससर.

esahity@gmail.com
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