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मानस 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत.  सूचना.  टीका.  विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा.  आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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मानस 

कवितासंग्रह 

 

 

संगीता जोशी 

 

 

 

 

 

ई सावहत्य प्रवतष्ठान  
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मानस (कवितासंग्रह) 

संगीता जोशी 

A-1.  भूषण अपार्टमेंर्.  

11/2.  किेनगर.  कवमन्स कॉलेजजिळ.  पुणे 411052 

Phone : 9665095653.  7722006363 

sanjoshi729@gmail. com 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकड े सरुखित असून 

पुस्तकाचे ककंर्ा त्यातील अंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य.  खचत्रपट ककंर्ा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखखकेची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 

तसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any 
literary.  dramatic.  musical.  sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 
without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction.  
damages and accounts.  

प्रकाशक : ई साखहत्य प्रखतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशन :  २५ र्ाचव २०२०  

©esahity Pratishthan®2019 

• खर्नारू्ल्य खर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यखतररक्त कोणताही र्ापर 

करण्यापुर्ी ई-साखहत्य प्रखतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े  

mailto:sanjoshi729@gmail.com
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http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/ye_chamanajar_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_2_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/ney_kuthehi_vadala_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mddb_dattopant_deshpande. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/bsbb_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/gajhalaayan_sangita_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mulyakatha_1_sangeeta_joshi. pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/amulyakatha_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chhandomayee_kavita_sageeta_joshi.pdf 

 

 

संगीता जोशी यांची ई सावहत्यतरे्फ़ प्रकावशत पुस्तके  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ye_chamanajar_sangeeta_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_sangeeta_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_2_sangeeta_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ney_kuthehi_vadala_sangeeta_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mddb_dattopant_deshpande.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bsbb_sangeeta_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/gajhalaayan_sangita_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mulyakatha_1_sangeeta_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/amulyakatha_sangeeta_joshi.pdf
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अपटणपविका 

 

माझ्या मानसप्रिासातील सिट मकु्कामानंा अपटण 

 

सगंीता जोशी 
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संगीता जोशी 

--लललता जावडेकर 

 

 

M. E. S. College (सध्याचे गरवारे कॉलेज)चं Annual 

Social चालू होतं. पेंडॉल खचाखच भरलेला होता. प्रते्यकजण 

आपल्याच लिमाखात, तोऱ्यात होता! आपल्या चालण्यातून, 

बोलण्यातून, पेहरावातून इतरांचं लक्ष आपल्याकडे कसं 

जाईल हाच लवचार करत होता. गडबड, गोधंळ, मजा, मस्ती 

चालू होती. लतकडे से्टजचा पडिा उघडला पण त्याची 

िखलही फारशी कोणी घेतली नव्हती. इतक्यात ‘आs आ आ 

आ....’ असा आलाप ऐकू आला आलण पाठोपाठ “कुहू कुहू 

बोलेs कोयललया.....” इतक्या संुिर आलण भारिस्त आवाजात 

सवाांच्या कानी पडलं आलण जािू व्हावी तसा एकिम लपन 

डर ॉप सायलेन्स!! सववजण त्या गाण्यात गंुग झाली. ‘शरि रात 

मन भाए लप्रयतमा.... मन सानंि आनंि डो s s ले लनरेगम 

धनीसा सा नी साग रेग सारे लनसा धनी मधनीसा नीरे नीरे धनी 

धनी मध मध गम गम गमधनीसा गमधनीसा धनीसाss’ गाणं 

संपलं अन् वन्स मोअरनं पेंडॉल हािरला! 

याच संमेलनात आम्ही पु.लं.ची ‘सारं कसं शांत शांत’ ही 

एकांलकका केली होती. एकांलकका छानच झाली. पण अगिी 

िुसऱ्या लिवशीही सवाांच्या लक्षात होतं ते लतचं वाक्य 

“स्टोव्हवर झाला पलहला चहा!” आलण ते म्हणताना लतने 

मारलेला मुरका!! वा, आजही मला ती डोळ्ांसमोर लिसते 

आहे. 

लफशपॉण््डस् चा कायवक्रम सुरू झाला आलण या 

आपल्या कलाकार मैलिणीला लफशपॉण्ड लमळाला, ‘एम्. ई. 

एस्.च्या वाद्यव ंिातील सारंगी!’ 
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ही आपली कलाकार मैिीण म्हणजेच तुमच्या संगीता जोशी, पूवावश्रमीच्या रजनी िेशपांडे 

अन् माझी राजू! 

 मी कॉलेजमधे्य अगिी उत्साहाने, उतु्सकतेने प्रवेश घेतला. २० जूनला कॉलेज सुरू 

झालं. पॅ्रक्टिकल्स एक जुलैपासून सुरू होणार होती. पण नेमकं त्याचवेळेला मला बरं नसल्याने 

मी िोन, तीन लिवसांनी सकाळीच पॅ्रक्टिकलला गेले. पॅ्रक्टिकल केलमस्टर ीचं होतं. प्रते्यकजण 

आपल्या पार्वनरबरोबर आपापल्या रे्बलाजवळ गेला होता. मला पार्वनरही नव्हता अन् 

रे्बलही नव्हतं! इतक्यात ह्या बाईसाहेब आल्या. लतलाही जोडी नव्हतीच. मग आमची जोडी 

झाली. पॅ्रक्टिकल्सना सुरूवात झाली. रोजच सकाळी ७ वाजता जावं लागे. पार्वनरला काय 

अडचण होती मालहत नाही पण सुमारे आठवडाभर ही उशीराच येई. एकिा तर चक्क िांडीच 

मारली बाईसाहेबांनी! मला फार राग येई पण आल्यावर गोsड, लाघवी बोलून ती माझा राग 

घालवी. लतनं काहीही केलं तरी मला लतचा राग येईनासा झाला. आमची केलमस्टर ी एकिम 

जमली! लतच्याबरोबर मीही तासाला िांडी मारू लागले!! आमच्या मैिीचे बंध इतके घट्ट झाले 

की, लिवसभर आम्ही एकि राहू लागलो. ती आमच्या घरातली अन् मी लतच्या घरची होऊन 

गेले. लतचा आवाज आलण गाणं आमच्या घरातलं झालं! माझे मोठे भाऊ बापू, गोरख, अरलवंिा 

ती आली की, गाणं म्हणून घेतल्या लशवाय लतला सोडतच नसत. अरलवंिा तर म्हणायचा, “राजू, 

फक्त एकिाच ‘लबछुआsss’ म्हण आलण जा.” लतला लसनेसंगीत खूप आवडे. ती सवव प्रकारची 

गाणी गाई. आम्ही लतच्याकडून लता, आशा यांची गाणी गाऊन घेत असू. लतला लता, आशा, 

मुकेश आवडे पण त्यांच्यापेक्षा लतला महंमि रफीचंा ििवभरा आवाज आवडे. कहााँ जा रहा है, 

चौिहवीका चााँि हो! ही गाणी ती म्हणे पण ‘राजहर्’ मधलं ‘आए बहार बन के लुभाकर चले 

गए...’ हे गाणं फार आवडे. आम्ही िोघी क्वलचत लसनेमालाही जात असू. नायक असे िेवानंि! 

मी आलण राजूने पालहलेला पलहला लसनेमा ‘संगलिल’, िेवानंिचा!! 

 आता आमची खूपच गट्टी जमली होती. रोज वगावत, पी.र्ी.ला एकिच जात असू. एके 

लिवशी मी िुपारी लवकरच लतच्या घरी गेले. त्यांच्या गॅलरीखाली खूप लोक जमले होते. एक 

िुसऱ्याला खुणेने चूप बस असे सांगत होते आलण वर बोर् िाखवून, ऐक म्हणून सांगत होते. 

मी वर गेले तर बाईसाहेब हामोलनयमवर ‘नागीन’ मधली पंुगी, ‘मन डोले मेरा तन डोले....’ हे 

गाणं वाजवत होत्या. मला खूप मजा वार्ली. हा सीन त्यानंतर मी अनेकिा पालहला!! 

एकमेकीकंडचं जाणं येणं खूपच वाढलं होतं. अशीच लतच्या घरी गेले तर लतच्या वलडलांच्या 

खोलीत ते स्वतः आलण पं. भीमसेन जोशी गात होते! त्या िोघांची खूप मैिी होती. पं. 
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भीमसेनजीचंी मैफल ित्तोपंत िेशपांडे असल्यालशवाय होतच नसे. त्यांच्या साथीला ित्तोपंत 

हवेतच! लमिांनो, पण पंलडतजीचं्या साथीला जसे ित्तोपंत बसत तसेच कधीतरी ित्तोपंतांच्या 

साथीला भीमसेनजीही बसत!! हे सवव पालहलं आलण राजूला गाण्याचा वारसा कसा लमळाला 

याचा उलगडा झाला. िरवर्षी सवाई गंधवव महोत्सवाला राजूची उपक्टथथती असतेच. लतच्या 

वलडलांच्या लनधनानंतर सवाई गंधवव महोत्सवात लतने वलडलांच्या नावे पुरस्कार िेण्यास 

सुरूवात केली. पलहला पुरस्कार पं. संजीव अभं्यकर यांना लिला. त्यानंतर पंलडतजीचें लशष्य 

आलण पुि श्रीलनवास जोशी यांनाही हा पुरस्कार लिल्याचे मला आठवते. 

 आता आम्ही िोघी चोवीस तास एकि राहत असू. ज्या लिवशी कॉलेजमधे्य पी.र्ी. नसेल 

त्या लिवशी आम्ही अलभनव चौकातून लॉ कॉलेज रोडने सरळ B.M.C.C. वरून पुढे कॅनॉल 

क्रॉस करून फरु्ग्वसन रोडने लकडी पुलापयांत येऊन कॉलेजसमोरील माझ्या घरी येत असू. 

एरवी आम्ही बाहेर कधीच काही खात नसू पण लॉ कॉलेजसमोरील ‘लहल व््हयू’ मधला 

साबुिाणा वडा आलण डेक्कनवरील ‘रमणीय रसवंती ग हा’तील उसाचा रस आवजूवन पीत असू. 

 राजूचं घर पुण्यात गणपती चौकात लक्ष्मीरोडवर एम्.आर्. घोडके लमठाईवाल्यांच्या 

समोरच होतं. रािी भेर्ल्यानंतर आम्ही िगडू हलवाईंच्या ित्ताला जात असू. लतची खूप श्रद्धा 

त्याच्यावर. एकूणच ती श्रद्धाळू आहे. गणेशोत्सव असेल तर आसपासचे गणपती बघणे, 

लतथल्या एखाद्या चांगल्या कायवक्रमाला हजेरी लावणे, थोडाफार अभ्यास करणे, पुष्कळिा राजू 

मला लतच्या कलवता िाखवत असे. मी त्याचे वाचन, मनन करून समजेल त्यावर भाष्य करीत 

असे. मंला लतची कलवता आवडे. एके लिवशी िुपारी आम्ही िोघी खरंच अभ्यास करत होतो- 

अन् अचानक एक उंच, लधप्पाड, थोडीशी पोर्ाळ व्यक्ती राजूच्या आईला हाक मारत आली. 

काहीतरी लवनोि झाला आलण माझ्या भुवया उंचावल्या आलण माझ्या लक्षात आलं, राजूला 

घरासमोरच्या ग.ल. ठोकळांच्या लेखन वाचन भांडारात का जावंसं वार्तं? लतथे येणाऱ्या 

लव.स.खांडेकरांसारख्या लोकांशी बोलावं, भेर्ावं का वार्तं? शाळेत लतची मैिी गौरी कवे (गौरी 

िेशपांडे) लहच्याशीच का होती? प्राध्यापक श्री. के. क्षीरसागर सर लतच्या उत्तम लनबंधाची वगावत 

प्रशंसा करून हळूच लतला, ‘तुझ्यात एक लेक्टखका िडली आहे’ असे का म्हणत? लग्नानंतर 

लतने ना. सी. फडक्यांच्या ‘िौलत’ बंगल्याच्या आऊर् हाऊसमधे्य घर का थांर्लं असावं? या 

आलण अशा आणखी प्रश्ांची उत्तरे लमळाली. कारण ती आलेली व्यक्ती होती, सालहक्टत्यक, 

नार्ककार, समीक्षक आलण लवनोिाचायव प्रल्हाि केशव अिे! अिे राजूचे मामा!! एवढा मोठा 

वारसा!!! 
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 पुण्यात कवीसंमेलन होते. त्याच्या आयोजनात तसेच कलवतावाचनात संगीताबाईंचा 

सहभाग होता. त्या संमेलनास कवी, गायक आलण संगीतकार यशवंत िेव आले होते. संमेलन 

संपल्यावर ते संगीताबाईंना म्हणाले, “सववजण मला आपले कलवतांचे बाड आणून िेतात. आज 

माि मी प्रथमच तुमच्या कलवता मागत आहे.” संगीताने त्यांना लगेचच आपल्या कलवता लिल्या. 

त्यातील अनेकांना िेव साहेबांनी चाली लिल्या! पद्मजा फेणाणी, श्रीधर फडके यांनी त्या गायल्या 

आहेत!! 

 सायकलवरून फेरफर्का मारणे हा आम्हा िोघीचंाही छंि. माझ्या घरापासून लतच्या 

घरापयांत लकंवा उलर्, लिवसातून लकती वेळा याला गणतीच नसे. पुण्यात तर आम्ही लफरतच 

असू पण एखाद्या लिवशी आळंिीला, लवठ्ठलवाडीलाही आमची चक्कर असे. मजा होती. गप्पा 

मारत मारत सहज जाऊन येत असू. पण सायकलचा वेग? लतच्या आलण माझ्या घरातल्या 

सवाांकडून रागावून घेतलं होतं! सवाांची एकच सूचना असे, “वेग जरा कमी करा!” 

 राजूने पुण्यात सू्कर्र आलण चारचाकीही याच मस्तीत चालवली आहे. आता गिीनं 

लतला बे्रक धरायला लशकवलं आहे! 

 टु्यर्ोररयल असलं, परीक्षा जवळ आली की, आम्ही िोघी लायब्ररीत बसत असू. 

संध्याकाळी ७ ते रािौ ९-९।। पयांत. एकिा अशाच लायब्ररीत बसलो होतो तर राजू मला 

म्हणाली, “उर्षा, जरा चल आपण बाहेर चक्कर मारून येऊ या.” आम्ही बाहेर पडलो, इतक्यात 

समोरून आमच्याच वगावतले V.S. जोशी आलण महाबळेश्वरकर (डगल्या) िोघेजण आले. 

आमची त्यांची ओळख झाली. त्यानंतर V.S. आम्हाला अनेकिा भेर्ला. त्याची आमची गट्टी 

जमली. त्याने आमची शरि बेलवलकर या त्याच्या लमिाशी ओळख करून लिली. पुढे V.S. ला 

लपलानीला इंलजलनयररंगला ऍडलमशन लमळाली, तो लतकडे गेला. राजूनेही लजऑलॉजी लवर्षय 

घ्यावा म्हणून फरु्ग्वसनला ऍडलमशन घेतली. शरि फरु्ग्वसनसमोरच राहत असे. कॉलेज 

बिलल्याने आता राजूचे अन् माझे एकि राहणे कमी झाले. रोज भेर्त माि असूच. 

 B.Sc. झाल्यानंतर राजू लहंिुथथान ऍक्टिबायोलर्क्स (H.A.) मधे्य जॉब करत असे. 

मधं्यतरी माझं लग्न झालं. पुढे लतचंही लग्न झालं, V.S. जोशीशी! लतच्या लग्नाला मामाच असल्याने 

आचायव अिे तर आले होतेच पण पंलडत भीमसेनजीही सहकुरंु्ब आले होते!रािी पंलडतजीचंी 

मैफलही रंगली!! कोणत्याही लबिागी लशवाय!!! 

 राजू, सौ.संगीता लवश्वनाथ जोशी झाली! 



12 
 

 लग्नापूवी लतने H.A.तला जॉब सोडला होता पण पुन्हा काहीतरी उद्योग हवा, 

आलथवकदृष्ट्ट्या बळकर् व्हावे असं लतला वारू् लागलं आलण लतनं B.Ed. केलं. पुण्यात रास्तापेठ 

एजु्यकेशन सोसायर्ीच्या शाळेत गलणत आलण लवज्ञान लशकवू लागली. नुसते लवर्षय लशकवले 

नाहीत तर पुणे महानरगपाललकेचा आलण भारतीय जैन संघर्नेचा, ‘आिशव लशलक्षका’ पुरस्कार 

लमळवला! आपली लवर्षयातील सखोलता आलण लशकवण्यातील हातोर्ी लतने लसद्ध केली!! 

 सुमारे १९७८-७९त राजूने उिूव  भारे्षचा अभ्यास केला. अथावत लतच्यातल्या गझलच्या 

पे्रमामुळे! साधारणपणे १९८६-८७ पासून १९९३ सालापयांत ‘मेनका’ मालसकात उिूव  शायरीवर 

लललत लेखनही केले. 

 राजूची कलवता/गझल आलण आमचं कुरंु्ब यांचं अतूर् नातं आहे, जसं माझं आलण लतचं 

आहे. माझ्या लग्नाच्या वेळी राजूनं केलेली मंगलाष्टकं आजही लतच्या त्याच कागिावर 

माझ्याकडे आहेत. ती वाचताना राजूचा आवाज आजही माझ्या कानात घुमतो! आर्षाढ 

मलहन्याच्या पलहल्या लिवशी अलश्वन आलण भूर्षणचा राजूच्या गझल गायनाचा ‘चांिणे उन्हातले’ 

हा कायवक्रम झाला, ज्यात श्री. सुनील सामंत यांनी बासरी वाजवली होती, तो सवाांनाच आठवतो. 

तसेच शारिा संगीत लवद्यालयात माझी मुलं, सुना, नातू या सवाांचा सहभाग होता तो कसा 

लवसरावा? प्राची आलण र्ीमने सािर केलेल्या ‘श्यामरंग’ मधे्य कंुतीचं िुःख व्यतीत झालं ते 

संगीताबाईंच्या ‘तुला स्मरावे...’ या गीतातून! लकती ललहू? आजही माझी मुलं आवडीनं आलण 

हक्काने ही राजूमावशीची गझल आहे म्हणून गातात!! 

 ‘मु्यलझका’च्या िुसऱ्या आव त्तीचे प्रकाशन डॉ.मु.म.जावडेकर यांच्या हसे्त झालं आहे. 

त्या लिवशी श्री. भीमराव पांचाळे यांचा राजूच्या गझल गायनाचा कायवक्रम झाला होता. 

जावडेकरांना संगीताच्या कलवता पलहल्यापासूनच खूप आवडत असत. सेवालनव त्ती घेऊन 

पुण्याला आल्यापासून ती आमच्याकडे आल्यानंतर माझ्यापेक्षा त्या िोघांत अलधक संवाि, चचाव 

असते! 

 कोणाचीही ओळख त्या व्यक्तीच्या कुरंु्बाच्या ओळखीलशवाय पूणव होऊच शकत नाही. 

 पती- श्री. व्ही. एस्. जोशी- तेरा वर्षां इंलजनीयर म्हणून सरकारी जॉब केला. तो करत 

असतानाच आवड म्हणून वलकलीचा (L.L.B.) अभ्यास करून परीक्षा लिली. फस्टवक्लास 

लमळवला! पुढील ३८ वर्षां वलकली जुन्नर आलण पुणे येथे केली. 

 मुलगा- अलभजीत तथा राजेन्द्र- पॉललमर इंलजनीयर म्हणून नेिरलाँड क्टथथत कंपनीत. 

बहुभार्षांचं पे्रम, आवड म्हणून पुणे लवद्यापीठातून उिूवमधे्य एम्. ए. केलं. फस्टवक्लास, फस्टव! 
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मंुबई लवद्यापीठातून पलशवयन मधे्य एम्. ए. आजही मंुबई लवद्यापीठात पलशवयन लशकवतात. 

खेरीज मंुबई लवद्यापीठाचा अरेलबक मधील लडप्लोमा केला. 

 मुलगा- उपेन्द्र- ५ वर्षाांचा पुणे लवद्यापीठाचा L.L.B. नंतर मंुबईत तीन वर्षाांचा सॉललसीर्र 

कोसव पूणव केला. आज एका कंपनीचा भागीिार आहे. 

 मला वार्तं इथेच संपवते. 

 थांबा. एक रालहलंच. समजा जर मला कोणी लवचारलं, मी तुला तुझ्या आयुष्यातील िोन 

वर्षाांचा अवधी पुन्हा जगायला िेईन तर तारूण्याच्या पिापवणाच्या मस्तीत जगलेली राजूच्या 

भेर्ीपासूनची पुढची िोन वर्षां मागेन. मला खािी आहे राजू पण तीच िोन मागेल! 

 मंडळी, तुम्हा वाचणाऱ्यांपैकी अनेकांच्या वयापेक्षा आमच्या मैिीचे वय मोठे आहे. ती 

आता जे्यष्ठही झाली आहे. 

फक्त ६२ वर्षाांची!!! 

 

 

 

ठाणे  

ऑिोबर २०१९ 
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   मानस-कविता १ 

    

वनळ्या आभाळी तरांगे 

   एक रुपेरी गल्बत 

   िाटे घेऊन जाईल 

   जगापढुल्या जगात.... 

 

   वतथे भेटेल आपला  

   एक दोघाांचा वकनारा 

   बाांधू ओलेत्या िाळूत 

   सखुी खोप्याचा वनिारा... 

 

   वतथे पोचणार नाही  

   कुण्या काळाचीही लाट 

   वनघू आभाळ-प्रिासा 

   सोडू जगाचा फलाट.... ! 

   ********* 
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   मानस—२ 

 

   अांधार-पहाडािरती 

   तार याांची खोदनु लेणी 

   उजळले विवतज तेजाने 

   ही वकमया केली कोणी...? 

 

   आणली नभातनु कोणी  

   ही सांजीिक स्िगंगा 

   हे वहरिे अांकुर रानी  

   जागविले कोणी, साांगा…? 

 

   िा, नकाच साांगू काही 

   जाणले मनाने माझ्या 

   ह्या चैतन्यातनु आली 

   चाहूल प्रीवतची त्याच्या ....! 

   ********* 
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   मानस—3 

 

   काढ रतेीत राांगोळ्या 

   भर मनातले रांग 

   नाही म्हणायचे नाही  

   जरी पसेुल तरांग..... 

 

   बाांध पत्तयाांचा इमला 

   त्याला मजलेही सात 

   नाही म्हणायचे नाही 

   िारा करू दे सपाट..... 

 

   जीि रमिीत रहा 

   काळा देत रहा िण  

   नाही म्हणायचे नाही 

   जेव्हा मागेल जीिन.... 

   ********* 
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   मानस—4 

 

   घर बाांधले िाळूत 

   वभांती घराच्या हलत्या 

   देऊ पाहती आधार 

   नभ-छतास कलत्या.... 

    दहा वदशाांचे झरोके 

    रांग प्रकाशाचा ताजा 

    खलुा औरस-चौरस 

    वदांडीसह दरिाजा.... 

   इथे असते पाहुणे  

   रोज घरचेच ऊन 

   कधी येत-जात नाही 

   मेघ कठोर साजण.... 

    शब्द िार यािर आले  

    त्याांनी कविता आवणली 

    माझ्या उघड्या घराला 

    वतची खजूर साउली..!... 

   ********* 
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   मानस—5 

 

   एकातून वनघािीत  

   जशी ितुचळे अनेक 

   शोधूनही वमळू नये 

   त्याचे उगम-कें द्रक..... 

    

   जशा पसरत जाव्या 

   सांथ जळािर लाटा 

   फाटे फुटून निीन 

   जशा हरिाव्या लाटा....  

 

   तसे विखरुले मन  

   तलुा भेटल्यानांतर 

   कसे एकाएकी झाले 

   मधे दरीचे अांतर???... 

   ********* 
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   मानस—6 

    

   दूर पोपटी तार याला  

   माझे समजले मन 

   गेला ओटीत टाकून  

   एक थेंबटेु गगन..... 

 

   शब्दधारणेच्या पेशी 

   िाढू लागल्या मनात 

   अथच विस्तारू लागला  

   भरू लागला डोळ्यात.... 

 

   झाली पूणांगी साकार 

   तेव्हा जन्मली कविता 

   एक पोपटी वठपका  

   वतच्या भाळािर होता.....! 

   ********* 
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   मानस—7 

 

 

   नको  उघडू झाांकण 

   कोष जपायला हिा 

   नको..., उडून जाईल 

   त्यात लपला चाांदिा.... 

 

   असा जाईल वनघून 

   दूर दूरच्या आभाळी 

   तझु्या हातात उरले  

   रात्र-उत्तर-काजळी..... 

 

   ठेि मनीच्या मनात 

   तझेु चांदेरी गवुपत 

   वमळूनही, वमळते ना 

   प्रीत असते शावपत..... 

   ********* 
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   मानस—8 

 

   पनु्हा कधी भेटू तेव्हा  

   करू नात्याच ेबारसे 

   एक दजु्याच्या मनात 

   त्याला कशाला आरसे?.... 

 

   आवण हिेच असेल  

   तर म्हण मला वप्रया 

   ‘वपया वमलनकी आांस’ 

   मीही गाईन जोवगया..... 

 

   पण कशाला नािाांनी  

   नाती बदनाम व्हािी...? 

   फक्त उमटािे भाि  

   पोच नजरने ेद्यािी..!... 

   ********* 
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    मानस—9 

 

   काय करािे बाई ग 

   कळी उमलाया आली 

   आता खडुािे लागेल  

   िेळ अपचणाची झाली..... 

 

   गांध घेऊन कशाला 

   जन्म घेतलास बये ! 

   कसे अल्लड पोरीला  

   कळेना की, हसू नय.े... 

 

   आता पनु्हा घडायचा  

   तोच सारा इवतहास 

   एका सांख्येने िाढेल 

   पनु्हा वनमाचल्याची रास...! !... 

   ********* 
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   मानस—10 

 

    

   तलुा आठिते का र े

   देह सांतूर झाल्याचे   ? 

   आवण पवहलेच फूल  

   स्पशच िेलीला आल्याचे...?.... 

 

   वकती उल्गडले तेव्हा 

   एका फुलातून सूर 

   षड्ज-पांचमाला आले 

   निे कोिळे अांकूर...! 

 

   सूर-सांिाद साधला 

   झाले आयषु्य प्राजक्त 

   आता कोमेजले तरी 

   नाही खेद, नसे खांत... 

   ********* 
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मानस—अकरा  

 

   देह लाकडाचा वतचा 

   मूक घेतले सोलून 

   आली आकारा बासरी 

   वछदे्र उरात लेऊन.... 

    कुणी घातली फुां कर 

    आवण जागविले प्राण 

    वहरिळून टाकले  

    वतच्या मनीचे िैराण.... 

   आता गायल्यािाचून  

   नाही राहता येणार 

   वतच्या लाकडी देहाला  

   कोंब सरुाांचे येणार.... 

    करू नको र,े साधका    

    ओठाांपासून अलग 

    वचर सांगीताने तझु्या 

    टाक भारून हे जग.... 

    ********* 
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 मानस-12 

 

   दूर ढगाांनी बाांधली 

   एक यिाची नगरी 

   वतथे तझेु-माझे घर 

   साांजगलुाबी शहरी.... 

    वतथे आपलु्या घराला  

    आहे उबेचे अांगण 

    चारी वदशाांना िेढते 

    प्रीतफुलाांचे कुां पण.... 

   सूयचवकरणाांनी वतथ े

   एक टाांगला झोपाळा 

   जाऊ, स्िप्नाांिर झलूु 

   घालू स्िप्नाांच्याच माळा.... 

    धगधगत्या मनाला 

    लेप यिाचे चांदन 

    मनमोकळ्या प्रीतीला 

    फक्त बाहूांचे बांधन..!.. 

    *********  
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मानस-१३ 

 

    काही हरिले शब्द 

    काही आसिे गळाली 

    झाली सरस्िती गपु्त 

    नाही सागरा वमळाली.... 

  

    कशासाठी करायचा  

    आता लेखन प्रपांच 

    कुणासाठी सजिािा 

    शभु्र कागदाांचा मांच.... 

 

    शब्द सार याच भूवमका 

    नाही साकारू शकत 

    आता पडू दे पडदा 

    अांक आला हा सांपत.... 

    ********* 
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मानस-१४ 

     

एका डोळ्यामधे प्रीत 

    अशू्र डोळ्यात दसुर या 

    रात्र िेचीत रावहली 

    स्िप्न-सखुाच्या वठकर या.... 

 

    आवण उजाडले तेव्हा  

    वदल्या चौफेर  फेकून  

    त्याांना झेलले नभान े

    मग केले त्याांचे ऊन.... 

 

    छांद जडला, उन्हाच े

    किडसे धरण्याचा 

    तेच पनु्हा जळुिून  

    निे स्िप्न बघण्याचा... 

    ********* 
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मानस-१५ 

 

    तू-मी भेटलो तेव्हाच 

    मला कळून चकुले 

    उन्हामागून धािता 

    मन छायेला मकुले.... 

 

    साांग, सािलीच्या साठी 

    कुठे झाड का  लागते ? 

    परु ेकोिळे अांकुर  

    दोन मनात रुजते.... 

    ********* 
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मानस-१६ 

   

    भेट होईल कुठून ? 

    बांद शब्दाांची किाडे 

    काय उपयोग जरी 

    मन सताड उघडे.... 

 

    िण जाता येता देती  

    बांद दारािर थाप 

    जातीलच उलटून  

    माझे आसिाांचे माप... 

 

    यािे लागोलच तलुा  

    सार ेतरुुां ग फोडून  

    तेव्हा भेटशील ना र,े 

    माझ्या शब्दाांच्या आडून..? … 

    ********* 
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मानस-१७ 

 

   फाांदी तझुीच तझुीच 

   आहे तझेुच अांगण 

   परी बाांधू नको झूला 

   माझा कोरडा श्रािण... 

    जरी बाांधलास झूला 

    िर गाऊ नको गाणे 

    तझु्यासारखे असेल  

    तझेु गाणेही वदिाणे.... 

   जर गावयलेस गाणे 

   माझी मागू नको साथ 

   गळा येईल दाटून  

   सूर दबतील आत.... 

    जर मागशील साथ  

    द्यािा लागेल नकार 

    मग श्रािणझडीला  

    नाही उरणार पार...! 

    ********* 
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मानस-१८ 

 

    वकतीकदा आभाळ हे 

    माझ्या साांडले सज्जात 

    फक्त चांद्रथेंब तोच 

    कधी आला न हातात... 

   

    त्याच एका थेंबासाठी 

    पाहते हे पािसाळे 

    पायी ऋतूांच्या बाांधते 

    रोज आसिाांचे िाळे... 

 

    असे राांगण्याऐिजी 

    धािू लागा र,े लौकर 

    माझा पािसाळा यणे्या  

    वकती होतोय उशीर !.... 

    ********* 
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    मानस—19 

 

   

    आता िाट बघायाची 

    एका नव्या वदिसाची 

    मािळू पाहते आहे 

    रात्र गदच अांधाराची.... 

 

    खलुी जाहली दालने 

    चाहूल ये उजेडाची 

    िळणाशी झाडािर  

फुले फुलली मोहाची..... 

 

जापून जा पािलाांनो, 

नाही िाट सरािाची 

मन म्हणते मनात  

तो माझा अन् मीही त्याची..... 
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मानस—20 

  

   वनळ्या नभाला बाांधले 

   पूणच चांद्राचे तोरण 

   वनळ्या माांडिाखालती 

   सजे रुपेरी अांगण.... 

     आली मांगलघवटका  

     वतच्या सोनपािलाांनी 

     आठानांतर चत्कोर 

     झाली कुजबूज कानी.... 

   िाजू लागली सनई 

   धुांद िार याच्या सरुात 

   वफटे अांतर-पटल 

   हार तार याांचे गळ्यात.... 

     झाले साजर ेमीलन 

     हात हातात गुांवफले 

     त्याच्या पराग-ओठाांनी 

     वतचे केसर चुांवबले.... 
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   रात पनुि चाांदणी 

   गेली अिता टाकून 

   वतच्या भाग्याच्या घरात 

   आले सौभाग्य चालून.... 

 

 

***** 
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    मानस—21 

  

    माहीताहे चांद्र पनु्हा । वदसणार नाही 

    पनु्हा रात चाांदण्यान े। हसणार नाही.... 

 

    कसा वकती आठिाांना । घालू मी आिर 

    रोमरोमी रक्तातून । त्याांचाच िािर... 

 

    काल चमकले, आज । कोळशाचे तार े

    मोरवपसालाही आले । काटेरी शहार.े... 

 

    कशासाठी पदरात । घेतला वनखारा 

    वनिायला, हव्या आता ।  आसिाांच्या धारा.... 

 

    आता पनु्हा िाटेला त्या । िळायचे नाही 

    िाट बघण्यात असे । जळायच ेनाही..... 

 

    ********* 
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मानस---22 

 

   पाया घेतलाच नाही 

   िर बाांधले मांवदर 

   प्रवतष्ठापनेिाचून 

   केले मूतीला ईश्वर.... 

 

   कशा कुठून आणाव्या  

   मगु्ध कवलकाांच्या राशी 

   मन-कमळ एकच 

   वदले ठेिून पायाशी.... 

 

   आता असाच अखांड 

   धूप वजिाचा जळेल 

   करू कोणती साधना 

   ज्याने उःशाप वमळेल ?.... 

   ********* 
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मानस---23 

 

   एक तफुान-िादळ 

   राहू लागलां मनात 

   झाली पडझड तरी 

   मन तरल सखुात.... 

 

   शीड फाटून वनघालां 

   ताबा सकुाणूचा गेला 

   असा जीिनाचा तारू 

   कुण्या वदशेस वनघाला.... 

 

   ध्यास प्रकाश-घराचा 

   दूरिर वदसणार या 

   काय साांगािे मनाला 

   िादळाला जपणार या..... 

   ********* 
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मानस---24 

 

 

   रामायणाचे कारण  

   राम, सीता ना रािण 

   खर ेसार यामागे होते 

   एक सिुणच-हरीण..... 

 

 

   सार या परुाणाच्या कथा  

   ठेिू नये परुाणात 

   बोध घ्यािा त्याच्यातून  

   माणसाने जीिनात.... 

 

   ********* 
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मानस---25 

 

 

   आहे यायचा साजण 

   दार उघडेच ठेिा 

   दाट काळोख बाहेर 

   एक वदिा दारी लािा.... 

     झाला वकतीही उशीर  

     आल्याविना न राहील 

     त्याला ज्ञात त्याची वप्रया 

     प्राण डोळ्यात आणील.... 

   नसो सांकट िादळ 

नसो काही अडचण 

तशा कल्पनेत सदु्धा 

होते कासािीस मन... 

  मन असेही साांगते 

  येईलच इतकु्यात 

  चैन पडेना कुठेही 

  उभी केव्हाची दारात.... 
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वकती अधीर या डोळ्याांनी 

शोध अांधारात घ्यािा 

वदिा जळू द्या दाराशी 

दार उघडेच ठेिा..!....********* 
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मानस—26 

 

 

   सचुले ते गीत होते । तटुली ती तार 

   चकुली ती िाट होती । उर ेतो अांधार.... 

 

   जळुली ती मने होती । भांगले ते स्िप्न 

   ढळले ते होते अशू्र । उरले ते प्रश्न..... 

 

   पाळली ती रीत होती । मोडला तो शब्द 

   कहाणीच्या आरांभाला । शेिटाची हद्द....! 

 

   ********* 
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मानस--- 27 

 

 

   जन्माच्या काचिेरती  

   तेजोमय चढला पारा 

   प्रवतमेस्ति झरुला होता 

   आांधळा आरसा कोरा..... 

 

   या आभासी प्रवतमेच्या 

   प्राक्तनात काय वलहािे 

   ते हात कुणी वलवहणार े

   ते हात तलुाच वमळािे..... 

 

   ********* 
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मानस---28 

 

   वतच्या लकेरीचा सूर ।  िार यािर नाही 

   काय करू आज वचत्त । थार यािर नाही..... 

 

   अधाच तरी कशासाठी । उगिला चांद्र  

   उदासली सांध्याकाळ । धकुटली साांद्र..... 

 

   पाखराांचा थिा , का हे । उडालेले मन ? 

   विवतजाशी दीपमाळ । तझुी आठिण.... 

 

   दथुडीने भरले ही । अांधाराची नदी 

   आता कधी भेटशील । उजाडेल कधी ?.... 

 

   *********  

  



45 
 

मानस---29 

 

 

   कुठे िाजत रावहली 

   साांध्य विरहाची धनु 

   सूयचफूल उदासले 

   दल एकेक गळून..... 

 

   सखु मािळले त्याच्या 

   लाांब सािल्या उरल्या 

   रांग केशराच्या खणुा  

   गदच तमाने पसुल्या.... 

 

   आता विरत चालली 

   अवस्तत्िाची खूणखूण 

   मन रावहले एकाकी 

   वखन्न, उदास, करुण..... 
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मानस—30 

 

   तलुा भेटले ती कशी िेळ होती 

    पनु्हा मी न माझी कधी रावहले 

   तझु्या प्रीवतचा चांदनी गारिा की 

    हजारो निे चांद्र मी पावहले.... 

 

   असे भेटलो  की मनाच्या सरुाांना 

    यगुाांनी पनु्हा जाग आली निी 

   निा स्नेह-गांधार झांकारला अन ्

    तनूला फुटे कोिळी पालिी.... 

 

   तझुा स्पशच रेंगाळतो रोमरोमी 

    फुले, दिचळे सोनचाफा जसा 

   वजथे ओठ होते तझेु टेकलेले 

    वतथे चाांदण्याचा रुपरेी ठसा.... 

 

   अता िाहतो थेंब या जीिनाचा 

    समपीत व्हािा तझु्या सागरी 

   तसे आत्म-अद्वैत होिोवन राहो 

    वप्रया, प्रीत आहे खरी अांतरी...!... 
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    मानस—31 

     

 

    मला वमळताच पांख 

    गेले आभाळ उडून 

    काट्याकुट्याांच्या कुशीत 

    रात्र काढली जागून..... 

 

    दःुख जखमाांचे नाही 

    पण सोकािला काळ 

    वदले फाटके पांख वन 

    उांच गेलेले आभाळ.....! 

 

    ********* 
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मानस---32 

 

    मन सािरी कापूस 

    उांच हिेत हिेत 

    त्याला जखडून टाक 

    तझु्या प्रेमाच्या किते.... 

      मन सगुांध सगुांध 

      असां दिचळू पाहातां 

      ठेि बांवदस्त करून  

तझु्या प्रीतीच्या फुलात..... 

    मन कापूर कापूर  

    नाही रहायचां हाती 

    त्याचा स्िभाि जळणां 

    तूच लाि प्रीतीज्योती.... 

      मन आहेही, नाहीही 

      मन कोणाला कळेल 

      तझु्यासारखा प्रीतम 

      वजला भाग्याने वमळेल..... 

    ********* 
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  मानस—33 

 

 

   उरीच्या श्वासाची लय बदलनुी सूर भरले 

   कुणी माझे तेव्हा हळुच नकळे हात धरले 

   िणी विद्यलु्लेखा रुवधर बननुी अांवग वभनली 

   नरु ेअवस्तत्िाची दखल, जण ु अवस्तत्ि सरले 

   पनु्हा सािात्कारी अनभुि तसा देवशल कधी 

   तझु्या स्िप्नासाठी प्रथम प्रणया, जन्म उरले..... 

 

   ********* 
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मानस---34 

 

 

 

   आक्रसू लागे धरा, आकाशही होई वथटे 

   हे पहा अवस्तत्ि माझे पापण्याांमाग ेवमटे 

 

   एक रुदनारांभ...त्याची शाांवतने हो साांगता 

   मोवजली इतकुी वस्मते की कजच श्वासाचे वफटे 

    

   व्हायला आलीत सारी पांचतत्ति ेमोकळी 

मवुक्तची चाहूल येता जन्म सक्तीला विटे...... 
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मानस---35 

 

     सखे, आलाही साजण 

   तसा गेलाही वनघून 

   आवण जाताांनाही त्याने 

   नाही पावहले िळून.... 

     काही बोलले मी नाही 

     काही मावगतले नाही 

     काय प्रमाद घडला 

     मज कळेना अजून.... 

   सार ेदरिाजे होते  

बांद केले या हाताांनी 

खलुी रावहली एखादी 

कुठे वखडकी चकूुन.... 

  कुठे जाईल परन्त ु

  यािे लागले माघारी 

  राधा ठेिते कृष्णाला 

  वतच्या श्वासात बाांधून..... 

    ********* 
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मानस—36 

 

   भरतीची सरली िेळ 

   परतीच्या आल्या लाटा 

   फुटलेले रस्ते दोन 

     येथूनच दसुर या िाटा.....1 

   घेऊन चालले जपनुी 

   वशांपली िेचली यथे े

   राहील सलत हृदयाशी 

     ह्या दूरत्िाचा काटा....2 

   दाटले कसे हे मेघ 

िाहते सारखे पाणी 

अांधेरी येण्याइतका 

  डोळ्याांिर वखन्न फुफाटा....3 

प्रेरणा कुणाची होती 

अज्ञात कुणाचे हात 

का पूणचविरामालाही 

  फुटला हा निा फराटा?.....4 

********* 
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    मानस—37 

 

    रस्ता सोडून वनघालो 

    हात घेतले हातात 

    आले मनात दाटून  

ते ते ओतले स्पशाचत.... 

  गेल्या वितळून तेव्हा  

  सार या दरुाव्याच्या वभांती 

  काळ उचलाया आला  

त्याने साांडलेली रतेी 

आवण झेलून घेतले 

आरशाांचे किडसे 

पारा उडाला तरीही 

मन परस्पराां वदसे.... 

  पनु्हा घेतला वनरोप 

  िाट िळली उन्हात 

  एक सािलीचे झाड 

  होते फुलले वचत्तात..... 

********* 
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    मानस—38 

 

    उरायच ेनाही आता । कसलेही भान 

    कुठूनशी आली कानी । जोवगयाची तान.... 

 

    वकती वहर ेआवण मोत्ये । माणकाांचा चरुा 

    साांडोनीही, ररती नाही । डोवळयाांची खाण..... 

 

    पाठोपाठ धािताही । पढेु गेला िारा 

    थकलेल्या पािलाांत । उरले ना त्राण.... 

 

     भटकत राही आता । पाचोळ्याचा जीि  

    वहरािले कुणी त्याच े। वहरिेसे प्राण?..... 

    ********* 
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 मानस—39 

 

नव्याने पनु्हा भेट झाली कुणाशी, जनु्या आठिाांची फुले हासली 

कुणी भािस्पशी वदले हे वदलासे, उन्हे वस्नग्ध डोळ्यात जोपासली..... 

 

 पनु्हा दाटल्या सािल्या ओळखीच्या, निा घेइ आकार रांगािली 

 पनु्हा वचांब होण्या मनाचे वकनार,े पनु्हा लाघिी लाट झेपािली.... 

 

 मनी जागले सपु्त अांकूर सार,े निी चेतना त्याांत साकारली 

 कुणी प्राण िाद्यात फुां कारले हे, कशी तार रोमाांत झांकारली... 

 

 जनु्या झुांबराच ेवदिे पेटले अन्, छताचे जनुे पषृ्ठ आभाळले 

 नव्या मैफलीचाच आरांभ झाला, पनु्हा षड्ज ओठात रेंगाळले.... 

 

 वदला गीत-गांधार माझ्यातला मी, वनषादास सांिाद त्याचा कळे 

 नसो अांत आता सरुाांच्या प्रिाहा, नसो भैरिीची मनी िादळे..... 

  ********* 
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मानस—40 

 

   आले अांवतम िळण 

   नाही राग, नाही लोभ 

   काही जळुले-तटुले 

   त्याचा कसला वहशोब ?.... 

    काही जमविले मेघ 

    काही मोराचे वपसार े

    कधी आषाढ-श्रािण 

    कधी िैशाख वनखार.े.. 

   काही कोरचे कागद 

   काही रघेोट्याांचे धनी 

   थोडे उमटले शब्द 

   बाकी रावहलेत मनी.... 

    आता वनघून जायच े

    मागे रावहले न काही 

    फक्त उरलेली इथ े

    एक कविताांची िही....!.... 

   ********* 
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानच ेह े१२ ि ेिषट. सगंीता जोशी याचं ेह ेबाराि ेपसु्तक. 

सांप्रत मराठी कविता आवण विशेषतः मराठी गझलच्या रवसकांना संगीता 

जोशी यांची नव्याने ओळख करून द्यायची गरज नाही. मराठीतील त्या पवहल्या 

मराठी गझलकारा. २००४ सालच्या अमरािती येथील मराठी गझल संमलेनाच्या 

त्या अध्यक्षा होत्या. त्यांची आजिर प्रवसद्ध झालेली म्युवझका.  िेदना संिेदना.  

चांदण ेउन्हातले.  मराठी गझल.  नजराणा शायरीचा भाग १ ि २.  ती भेर्त े

नव्याने अशी अनेक पसु्तके रवसकांच्या मनात स्थान करून आहते. अनेक 

पुरस्कारांनी त्यांना गौरिण्यात आल ेआह.े अनेक सभा.  मरै्फ़ली ि समंेलनांतून 

त्यांनी आपले काव्य सादर केल ेआह.े टर्व्ही मावलका.  ध्िनीमुद्रिका यांतून त्यांची 

गीते प्रवसद्ध झाली आहते. गेली पन्नास िषाांहून अविक काळ त्या वलहीत आहते. 

डॉ. िृषालींसारख े ज्येष्ठ लखेक आपली सिट पुस्तके ई सावहत्यच्या माध्यमातून 

जगभरातील िाचकांना विनामूल्य देतात. मराठी भाषेच्या सुदैिाने गेली दोन 

हजार िषे किीराज नरेंि, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परंपरा सरुू आह.े 

अखंड. अजरामर. म्हणून तर शभंू गणपलुे (नऊ पसु्तके), डॉ. मुरलीिर जािडेकर 

(९ पुस्तके), डॉ. िसंत बागुल (तेरा पुस्तके), शुभांगी पासेबंद (सात पुस्तके), 

अविनाश नगरकर ( चार पुस्तके), डॉ. वस्मता दामले (सात पुस्तके), डॉ. वनतीन 

मोरे (१९ पुस्तके), अनील िाकणकर (६ पुस्तके), अनंत पािसकर(चार पुस्तके), 

मिू वशरगांिकर (३), अशोक कोठारे (८ हजार पानांचे महाभारत), श्री. विजय 

पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथट), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे िैज्ञावनक), संगीता 

जोशी (आद्य गझलकारा, १० पुस्तके), विनीता देशपांड े(५ पुस्तके) उल्हास हरी 

जोशी(६), नंद्रदनी देशमुख (५), सुजाता चव्हाण (७) असे अनेक ज्येष्ठ ि अनुभिी, 

कसलले ेलेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकांपयांत पोहोचितात.  
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एकही पैशाची अपेक्षा न ठेिता. अस े लखेक ज्यांना लेखन हीच भक्ती 

असत.े आवण त्यातून कसलीही अवभलाषा नसते. अशा सावहत्यमूतींच्या 

त्यागातूनच एक द्रदिस मराठीचा सावहत्य िृक्ष जागवतक पर्लािर आपले नाि 

नेऊन ठेिील याची आम्हाला खािी आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकरे् नाही. ही 

एक मोठी चळिळ आह.े अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठांतून निनिीन लेखक उदयाला येत आहते. आवण या सिाांचा सामूवहक 

स्िर गगनाला वभडून म्हणतो आह.े 

आवण ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट विजयें । होआिे जी । 

 


