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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लटु ा! लुटून न्या!

रतनाांच्या जाहल्या खापरखटुां ी
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानां ा ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो, मजा येत.े

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आवण तम्ु हाला आनदां वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव दवद द्या
ई सवशहत्य लव आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते द्या
वमत्ानां ा आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त
करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत
ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार
लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखके कडे सुरखित
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खचत्रपट खकिंर्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखके ची लेखी
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर
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o शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
o आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्र्ा करू िकतव.
O हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी
परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.
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रत्नांच्यन जनहल्यन खनपरखांटी
विडांब् कवितनसांग्रह
-शनशकतव रवजेि पवटील
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ओळख
िी नर्ोशदत लेखक नसनू िी “चांशिकव”
“अश्ितव” “शर्द्यवशर्कवस” अिव
िवशसकवांतनू लेख,कथव-कशर्तव श्लोक
शलशहल्यव आहेत. र्ोंशबर्लीच्यव
नवट्यिांचवर्र ्र्रशचत एकपवत्ी नवटक
‘िौपदीचे ्र्गत’ हे नवटक सवदर
के ले.यवशिर्वय िलव स्ां कृ त भवषेतील श्लोक लेखनवसवठी िवळे तर्फे
‘अिृतकन्सयव गौरर्’ परु ्कवर शिळवलव आहे. यवखेरीज कवही शदर्सवांपर्ू ी
िी िवनर्शर्द्यव शर्भवगवत ‘र्वचनसां्कृ ती’ यव शर्षयवर्र सांिोधन के ले
आहे. िी सध्यव बी.ए.िरवठी सवशहत्य यव िवखेत शिक्षि घेत आहे.
वाङमयीन परिचय:१) सांस्कृ त चांविका अशा मावसकात श्लोक लेखन.
२)ववद्याववकास सस्ां थेच्या वावषिकात( साांवत्सररकात) रौप्य महोत्सवावनवमत्त “िौपदीचे आत्मकथन” हा लवलत लेख व “मनाचे प्रदषू ण” ही
कववता व “बायको नावाचां अजब रसायन” ही ववनोदी कथा प्रकावशत.
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३) वटळकनगर सास्ां कृ वतक महोत्सवावनवमत्त “िौपदीचे स्वगत” ह्या
एकपात्ी प्रयोगाचे वेशभषू ा-प्रयोगलेखन-फासिलेखन व सादरीकरणाचा
एकवत्त मेळ.
४) बदलापरू च्या कववसांमेलनात कववरुपात काव्यवाचन.
५) अवस्मता या हस्तवलवखत सावां त्सररकात “नाट्याचायि कृ ष्णाजी
प्रभाकर खाविलकर” या लेखाचे लेखन.
६)मानवववद्या ववभागात “वाचनसस्ां कृ ती : विवजटल आवण इलेक्ट्रॉवनक
ग्रांथालयाचे महत्त्व” या ववषयावर सांशोधन.
७) वनबांध स्पधाांमध्ये प्रथम क्रमाक
ां .
वाचन:- मी आजपयांत ववववध प्रकारची पस्ु तके वाचली आहेत.त्यातील
सगळ्यात जास्त महाभारताची पस्ु तकां आहेत.

वनवकता राजेश पाटील
👸👰👸
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अर्पणर्त्रिका
ज्या जननीर्ाईनी
िं र्ला हा खर्डिंबनात्र्क काव्यसिंग्रह
खलखहण्याकररता प्रेरणा खदली र् र्ेळोर्ेळी र्ागवदशवन के ले,त्या
जननीर्ाईना
िं र्ाझा हा खर्डिंबनात्र्क काव्यसिंग्रह ‘रत्नािंच्या
जाहल्या खापरखुिंटी” सौहादावने अपवण.
आपली खशष्या र् दुखहता
कुर्ारी शखिलीला
१/१/२०२०

अत्रर् स्वणपमयी लङका न मे लक्ष्मण रोचते !
जननी जन्मभूत्रमश्च स्वर्ापदत्रर् र्रीयसी ||
(रामकाण्ड,त्रिभीषणहस्ते लङकाप्रदानम् अध्याय)
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मनोदय
मी स्वरवचत कववता वलवहल्या आहेत. परांतु वविांबन कववता
करण्याचा ववचारही मनात आला नव्हता.कारण माझ्या वाचनात वविांबन
कववता आल्याच नव्हत्या. मला मोठ्या प्रमाणात वनसगिकववता, गभां ीर
आशयाच्या कववता, स्त्रीप्रधान कववता मातृसमवपित कववता, देशभक्तीपर
कववताच उपलब्ध झाल्या.
अकरावीच्या पस्ु तकात मला प्र.के . अत्े याांची वविांबन कववता
“चाफा” मी वाचली. त्यामळ
ु े माझ्या मनात वविांबन कववता करण्याचा
ववचार तरळला.
तेव्हा आईने मला प्रेरणा वदली.
परांतु वविांबनाकररता माझ्याकिे कववता उपलब्ध नव्हत्या.
म्हणनू मी माझ्या शालेय पाठ्यपस्ु तकातील, लायब्ररीतील
काव्यसग्रां हातील कववता वाचल्या व त्यावर वविांबन करायचे ठरवले.
शेवटी मी १ जानेवारी २०२० ला वविांबन कववतासांग्रह वलहायला
सरुु वात के ली.
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अनक्र
ु र्खणका

१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)
१७)

रत्नवच्ां यव जवहल्यव खवपरखटांु ी- ्र्रशचत कशर्तव
थवांब
जवनीिवनी
यव लग्नवत शिटे न शर्ग्रहभवषव
अध: पशतत िहरवशर्षयी
शर्चवर तरूिवईचे
नवल्यवगटवरवकवठी
िविसव,'अ’ सिथा त!ू
बेभवन
आतव, अगदी ज्ट
“सौ” नवि
तझु े हवत, कुिवचे? की भतु वचे?
एक शर्लक्षि नरू
कवत्ींनी
र्वट लवगते र्ेलदोर््यवच्यव दवण्यवची
सशर्तेचां रौिरूप
‘ ्पेिल' र्ध्तांभवकर्े
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१८)
१९)
२०)
२१)
२२)
२३)
२४)
२५)
२६)
२७)
२८)
२९)
३०)
३१)
३२)
३३)
३४)

भवत
दवभि
लोकलच्यव र्ब्यवत शभर्लेली अनवशिकव
िख्ख
कचऱ्यवच्यव रवांगेत चवललीस भल्यव दपु वरी
िठू ही आर्ळली
रवपी १
रवपी २
िवती
जर्फर आशि िी
आांघोळी
शर्चवरवर्व अथा
िवझी पवच-सहव र्षवांची पोरगी
िळिळ
जोकगीत
करर्तीची पवत
बवयकव खोळांबनू आहेत बस्टॉपर्र
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रतनाांच्या जाहल्या खार्रखांटी
ही कवितन प्रथम कवितन अस्ू ही मनझी स्िरवित कवितन आहे.

ऐकव हो ऐकव र्ेगळ्यव आगळ्यव गोष्टी,
तटु ली किी उर्िवऱ्यव म्हवतवरीची झवर्ू यवांची करूयव खरीखोटी.
‘ अकर्ि् र्िर्ि् ‘ करत शर्फरिवरी गवयब किी झवली जवदईु कवठी,
सतू तटु ले शजचे अिी किी र्स्त्रे शर्ििवरी यक्षवांची ती धोटी ? दगर्े
देते आतव पर्ू ी सोन्सयवची नविी देिवरी अिी किी ती पेटी?
शनरशनरवळ्यव अद्भुत गोष्टींची जवहली िनी दवटवर्वटी,
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ऐकली कव कधी गोष्ट ही,
‘ रत्नवांच्यव जवहल्यव खवपरखांटु ी ?’
‘परीसवने के ले लोखांर्वचे सोने’
हे ऐकलेच असेल, िवत् रत्न्सयवच्ां यव जवहल्यव कै श्यव खवपरखटांु ी हे कोि
जविे!
र्ोळे झवकुनीही सवपर्ते सििु वच्यव लवटवतां सवगरगोटी, सवगां ेल कव कुिी
िज, रत्नवांच्यव जवहल्यव कै श्यव खवपरखांटु ी ?
हवकवररतवां पर्नही घवले शिठी, सवगां ेल कव कुिी िज, रत्नवच्ां यव जवहल्यव
कै श्यव खवपरखांटु ी ?
कोर्ी सोर्शर्तवां सोर्शर्तवां िती होईल कांु शठत,र्ेळ र्वटेल छोटी, सवांगेल
कव कुिी िज, रत्नवांच्यव जवहल्यव कै श्यव खवपरखांटु ी ?
उत्तर- ्पष्टीकरि कुिीतरी द्यवर्े यव सि्यवपतू ीसवठी,
सवांगेल कव िज, रत्नवांच्यव जवहल्यव कै श्यव खवपरखांटु ी?
💎 💎 💎 🗿🗿🗿
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थाांि
(‘खाांि’ या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

बवईच्यव हवतवआर् दर्लेले असते लवटिे !
र्र र्र गर्गर्वटी हसिे आशि आतल्यव आत पेटिे ॥
आल्यवगेल्यवांचव पत्कवर बवई ्र्तः घेत नसते |
घरभर शदर्सवउजेर्ी सर्वांनव तवरे दवखर्त सतत शर्फरत असते !!
नर्रव िल
ु े सवसू सवसरे शतलवच सवद देतवत |
“ घे हे बये “ म्हिनू आपलव पगवर शर्नविोबदलव शतच्यवच हवती
सोपर्तवत ||
िवहेरच्यवांची िैशत्िींची चौकिी करत ती टॉचा होऊन जवगते ।
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भल्यव रिरित्यव दपु वरी उठून बवई नवष्ट्यवच्यव कविवलव लवगते॥
“सवधां व ,दवढव, र्ोके दख
ु ीचव र्ेढव’ अिी नेहिीची कुरबरु र्
दर्वखवन्सयवकर्े धवर् क्षिोक्षि !
औषधवच्यव गोळ्यव शतलव शिळवल्यव असतील लग्नवत आांदि !!
कपवळवर्र खल
ु त असते बवरीकिी शटकली र्व कवळव शटळव !
ििी िगां ळसत्ू पर्ले पेटवऱ्यवत, छोट्यविव सवखळीने सवजरव शदसतो
गळव ||
शतच्यव ब्रेसलेटआर् िनगट असते र्फुगलेले तट्ट |
“सवरे िीच खवईन।“शतचव जन्सितवच हट्ट !!
“कुिीत भवर र्वहिवर नवही” हव आग्रह नर्व !
‘म्हिे िी र् िवझां कवि’ इतकवच जविते दर्ु व !!
घरवत पवय रुतर्नू बवईच अशधरवज्य चवलर्ते ।
“आतवतरी थवबां ” असे कोिीही म्हितवहां ी आपलेच म्हििे खरे करून
दवखर्ते ||
✋✋✋🖐️🖐️
यन विडांब् कवितेत स्त्रीच्यन पररितत्निे िर्त् के ले आहे.
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जानीमानी
(‘ आणीिाणी’ या कत्रवतेचे त्रवडांिन )

अिव कवही रवत्ी गेल्यव ज्यवत कवळर्र्ां लो असतो,
कवरि शर्द्यतु परु र्ठव करिवरव भवरशनयिनवचव जवच चवलर्त असतो !!
र्वदळ असे भरून आले तवरू थर्किवर होते |
कवरि तकलवदू जहवजवत इतर खलविवसां ह िलवही कोंबले होते||
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हरपनू जवर्े भलतीकर्े इतके उरले नव्हते भवन |
लवखोंची लॉटरी लवगली असे पर्ले होते सपवन ||
र्वर् असे पर्त होते की खेळ सवरव उधळून द्यवर्व |
कवरि सिोरचव पठ्ठव असव खेळ खेळत होतव की प्रशत्पधी हरून
जवर्व||
कसे शनभवर्नू गेलो कळत नवही कळले नव्हते!
र्वदळवर्ेळी जहवज सििु वत शनघण्यवपर्ू ी िी उतरलो होतो शन
कवळर्र्ां लेल्यव रवत्ी इन्सर्ेटर र्वपरले होते !!
तसे जर्ळ कवहीच नव्हते,
तसे जर्ळ कवहीच नव्हते,
नसु ते दोन हवत ‘जगन्सनवथ’ होते!
💪💪💪
यन विडांब् कवितेत म्ष्यनकडे कनहीि ्सले ,तरी तो अशक्य ते शक्य
करू शकतो, यनिी जनर्ीि करू् विली आहे.
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या लग्नात त्रमटे न त्रवग्रहभाषा
( ‘ या जन्माला फटे न भाषा' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

असे तझ्ु यविी बोलवर्े हे,
ठरर्नु आलो िनवत कवही | आशिक तझ्ु यव नेत्ीं शदसले कवहीच नवही ,
कवहीच नवही ॥
असव कसव िग िक
ु वच झवलो! चचवा के ली नको नको ती ।
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तू म्हिवलीस जे कवय बोलवयचे ते बोल लर्कर नवहीतर र्ोक्यवर्र
घवलेन िवती ।।
एक आर्ांढव शगळून तहू ी,
भयें शगळले पढु ील जे थरथरले ओठी ||
कवरि िी क्रुद्ध होर्नू ी तजु िवरवर्यव उचशलली कवठी ।।
त्यव कवठीच्यव रे घेर्र पि,
सही ठोशकली िि नशिबवने |
तु म्हिवलीस, कवठी जर उगवरलीस तू िजर्री तर िी लग्न न करे न
तझ्ु यवसह यवकवरिे॥
यव लग्नवत र्फुटे न शर्ग्रहभवषव,
शनदवन दसु ऱ्यव शदर्िी र्फुटेल कव ती?
तझ्ु यवसह भवांर्ल्यवर्वचनु
लग्न न िोर्ले जवती ||
😠💔💔
यन विडांब् कवितेत यिन वपढीिी लग्् ि ससां नरनप्रवत परनङमखतन िनखिली
आहे.
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अध:र्त्रतत शहरात्रवषयी
('नव्या शहरात्रवषयी’ या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

्र्प्नवत तचू जल्लवद होऊन धवर्तवहे
असां दृश्य असलां की तल
ु व धवर्तवच येत नवही
िवझवही असवच अनभु र्
िी कुिवर्र प्रविघवतक िस्त्रवने हल्लव
करतवहे
असां ्र्प्न असलां की िलव
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हल्लव करतवच येत नवही
तसव प्रयत्न के लव तर जवगच येते.
्र्प्नवचां ेही सांदभा कसे रें गवळतवत आपल्यवजर्ळ,
तू व्हॉट्सअॅपर्र बसलीस की तल
ु व ्टेटस टवकतवच येत नवही,
तसेच िवझेही
पष्ु कळ लवइकस द्यवयचे ठरशर्ले की, देतवच येत नवही
आतव यव शर्िवल व्हॉट्सअॅपच्यव ियवादव,
तझ्ु यव प्रिविेच िलवही भवसू लवगल्यवहेत छोट्यव
चल ,
आपि आपले छोटे नर्े चॅटग्रपु र्सर्ू ,
ज्यवचे अॅर्िीन आपिच अस.ू
🏙️ 🏙️ 🏙️
यन विडांब् कवितेत ्ैवतकदृष्ट्यन अध:पत् झनलेल्यन ि आभनसी जगनत
रमलेल्यन समनजनिे िर्त् के ले आहे.
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त्रवचार तरूणाईचे
(‘त्रवचार’ या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

कधी शर्चवर असे येतवत,
जसे रवत्भर िोबवईलर्र जवगनू तरुि झोपी जवर्ेत दपु वरपयांत,
शर्िनऱ्यव पवलथ्यव घवलनू िोधलेले िब्द ,
जेव्हव िेंदच्ू यव िेिरीकवर्ािधनू शर्लीट होतवत,
अिवर्ेळी ते िब्द शलहून बेंचखवलनू सरकिवरे तझु े,
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हवत िलव हर्ेत.
कधी शर्चवर असे र्वगतवत,
तांबवखू रर्ांथ करत तरुि तरुिींसोबत सांथ शर्फरतवत,
रवत्ी – िध्यरवत्ी टेबललॅम्पच्यव उजेर्वत,
आपले ्टेटस शकती योग्य आहे यवर्र तरूि भवांर्त बसतवत, अिव
र्ेळी तझु े िलव लवईक देिवरे हवत हर्ेत.
कधी शर्चवर असे होतवत,
दवर्ां ी तोलीत, पख
ां आर्रून शपजां ऱ्यवत कबतु रे बसतवत,
भवरशनयिनवच्यव धर्ु वांधवर खोल कवळोखवत,
पट्टेर्वले (टॅटूर्वले हवत ) ! टॉचा घेऊन िोबवईल िोधतवत,
अिव र्ेळी पटकन कॉल करिवरे तझु े िलव हवत हर्ेत.
🧑🤝🧑 👭👬
यन विडांब् कवितेत यिन वपढीिी मन्वसकतन िनखिली आहे.
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नाल्यार्टाराकाठी
(‘तळ्याकाठी’ या त्रवडांिन कत्रवतेचे त्रवडांिन)
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अिव एखवद्यव नवल्यवगटवरवच्यव कवठी बसनू रवहवर्े, िलव र्वटते |
शजथे अ्र्च्छतव ्र्तःच शनर्वरव िोशधत थकून आली असते ॥
जळवतलव शहरर्व गवळ रांगीत पवण्यविी शिळून असतो कवही | र्वहत
जवतवनव बवटल्यव, पत्र्यवचे र्बे िळ
ु ीच सरसर करत नवही ||
कवळ्यव जळवस भरर्ीत कवपरे , जळर्लये उठर्नू देत |
उगीच सरकत हळूच शथरकत, शपिर्ी िधनू च र्र नसते येत ॥
बर्ु बर्ु े उर्र्त हळुर्वर पोहत प्लॅश्टकच्यव बदकवांचव थर्व
नवल्यवगटवरीच्यव जळवत शर्सवर्व घेत असतो।
दरू कोपयवत कचरव खविवरव बगळव ध्यवनभांग होऊ देत नसतो||
हृदयवर्र कुशर्चवरवांची धळ
ू शजथे र्ळत जवते,
अिव एकव नवल्यवगटवरवच्यव कवठी बसनू रवहवर्े, िलव र्वटते.
🚤🚤🚤
यव शर्र्ांबन कशर्तेत जलप्रदषू िवचे र्व्तर् शचत्ि के ले आहे.
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माणसा, ‘अ’समथप तू !
(‘माणसा, समथप तू” या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

िवती सर्ा सांपदव,ि्तकवत भवरदव,
असे असनू सविथ्यार्वनसव, झरु सी कवय व्यथा त,ू
िविसव असिथा तू ॥ धृ ॥
र्ळशर्िील तू गवद्यव,निशर्िील तू नवांगरव,
अर्शर्िील तू नगवरव, शजांकिील तू र्ोंबरव,
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अदम्य अिशक्त ही, शर्सरसी शकिथा तू ||१||
अशनष्ठ होऊनी, रहव करीत आळस त,ू
उगर्तील दगर्े, गवळतवच कोळस त,ू
हवतपवय चवलर्नू ी, शनिांशत्िी अनथा तू ||2||
भवळी तवठ हवत लवशर्िी, शर्सरुनी ्र्भवर् त,ू
कवया जे उभे पढु े, तयवस पवठ शर्फरर् त,ू
पांगु नव्हे देर्, त्यवसर्े िवांर्ू नकोस िथा तू ||३||
बस, आर्ळ पवऊले, खवलती कर उभय हवत त,ू भ्यवर्यवस हर्वस
जन्सिसी, कवहीच नवही रे जगवत त,ू
हृदयी पवथा बोलतो, रिवांगिवत रिछोड़ कृ ष्ि त,ू िविसव असिथा तू
||4||
🤼🤼🤼
यन विडांब् कवितेत कोर्तयनही व्यवि्े ्िां कनयत हनती घेतनि तयनलन प्रेररत
करण्यनऐिजी तयनलन खनली खेितो ,यनिे वित्रर् के ले आहे.
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िेभान
(‘ भान' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

भवनवर्र आले पवशहले भर्ती
अर्शचत आली पसु टिी हवक
घेऊशनयव जरी उभे कठोर र्व्तर्
िी र्फेंगवर्ले नवक.
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पवण्यवचव पर्दव थरथरे र्ोळव
त्यवतनू शदसवर्े कसे आरपवर?
शग्लसरीनचव असव प्रतवप भवरी
र्वहे धवरव भरवभर.
आसर्े की रक्त कळले नवही
पदरवने र्ोळे पसु त पसु त
आले पढु े त्यवलव गेले िी सविोरी
र्ोळे भरलेले शन सरु ी बोटवर्र, िी होते कवांदव कवपत.
🤔🤨🤨🤔
हे एकन गांभीर कवितेिे विडांब् अस्ू तयनत वि्ोिी ि खशखशीत शैली
आहे.
यन विडांब् कवितेत मनर्सनांिी िनस्तिनप्रवत परनङमखतन ि अ्ृततनही
व्यि के ली आहे.
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आता, अर्दी जस्ट
(‘आता, अर्दी आताच' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

दवटत आलेल्यव कवळोखवत,
िवझ्यव िख्ु य दवरवची बेल र्फक्त जविर्ली,
एक अांधक
ु सवर्ली बवहेर शदसली.
शतलव नव्हतव चेहरव, नव्हते नवकर्ोळे ;
असले तरी िी पवहण्यवस तयवर नव्हते कवरि िवझ्यव पोटवत आले होते
भीतीने गोळे !
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एक पररशचत गधां
हवतवतल्यव शबलवच
ां ी अ्र्फुट सळसळ......
सवर्ली आली तिी परतली
कवरि िेन ्र्ीच ऑर्फ करून िी जवगच्यव जवगी शखळलेली;
छवती र्फुटेल अिी धर्धर्,घसु िटतव श्ववस,
क्षि गोठलेले, सवर्ली र् िी शनश्चल......
शकती तरी र्ेळवने र्वतवर्रि शर्रघळून र्वहू लवगले,
िी िेन ्र्ीच ऑन के ले,
आशि बवहेर, दरू जविवऱ्यव पवर्लवच
ां व र् पख्ां यवचां व गरगर आर्वज......
आतव ,अगदी ज्ट,
िी शनश्ववस टवकलव,
कवरि िी उधवर सविवन घेतलेल्यव
शबलवचव शहिोब घेण्यवकररतव आलेलव दक
ु वनदवरवचव नोकर आत्तवच
शनघनू गेलव…..
यन विडांब् कवितेत उधनरीकरर् ि तयनिे पररर्नम हे हलक्यनफलक्यन
शैलीत मनांडले आहेत.
🤫🤭🤫
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‘ सौ' नाम
( ‘ अनाम' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

िविसू कविसू वच्यव पशलकर्े असतो एक ‘सौ’ नवि प्रदेि ,
शजथे लवटिे – झवर्ू – भवर्ां यवच
ां े सगळे भेद शिटून जवतवत ,
सगळे च िब्द शर्फटून जवतवत.
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उरतो के र्ळ एक ्र्भवर् अनतां , सीिवहीन,
त्यवत सव्र्विेर िदवाची होते गरीब शबचवरी पवकोळी, र्फर्र्फर्तवत पांख,
आदळतवत हर्ेर्र,
कवही कवळ जवतो, नर्ऱ्यवचव शर्रोध होतो नश्वर .
👩🏻🤝👨🏾 👩🏻🤝👨🏾 👩🏻🤝👨🏾
यन विडांब् कवितेत भनांडकिळ पत्ीिे गांमतीशीर िर्त् के ले आहे.
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तझे हात, कणाचे?की भताचे?
(‘ तझे हात' या कत्रवतेचे त्रवडांिन

तझु े हवत यव क्षिी िवझ्यव हवतवांत आहेत,
तझु व गरि श्ववस चेहऱ्यवर्र जविर्तो आहे िलव, आशि तरीही तझु ी
कवळीकुट्ट सवर्ली िैलोगिती दरू िवझ्यवपवसनू ,
लवबां र्े करूनी दोन्सही कर,
उभे आहोत आपि……
थरथरत्यव थरथरत्यव पवर्लवांनी िी करू पवहते पलवयन…..
हर्ेचव असव प्रचांर् दवब येतो कवनवांर्र,
की थांर्ी लवगू नये यवकररतव कवनवांत घवतलेल्यव
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कवपसवच्ां यव बोळ्यविां ळ
ु े िलव जिू आले आहे बशहरे पि!
हे हवत… तझु े की िवझे ?
हव ्पिा….. खरव की खोटव?
तू तेथेच आढळलवस खर्ीसव, शजथे भतु वांनी शहर्ां वयच्यव आहेत
चोरर्वटव….
आतव ही जर्ळीक के र्ळ एक भवस,
त्यविळ
ु े िवझ्यव धैयवाचव जवहलव ऱ्हवस,
अटळपिे गच्च िवझे हवत कव धरलेस रे त?ू
अरे बवपरे ! हे भतू आहे लय बेरके ;
ओढून नेत असल्यवकवरिे हवतही बशधर होत चवललेत आशि
तेव्हवच…
आशि तेव्हवच िी एक हवत सोर्र्नु ी कवांद्यविळ
ु ी कवढते शखिवतनु ी,
र्वस येतवशच भतू पळवले होऊनी रर्के ;
ह्यन कवितेत भतू नलन पळि्ू लनिर्नऱ्यन कनद्यां नमळी अशन कवल्पत कथनिां ी
वखल्ली उडविली आहे.
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एक त्रवलक्षण नरू
(‘ एक त्रवलक्षण र्ूल' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

िी रांगर्ते आहे
कवगदवच्यव शचटोऱ्यवर्र
‘तू कसव झवलव दवस ?
तल
ु व र्वटते, तू रवजपत्ु ,
शन िी बशां द्त रवजकन्सयव.
तू उगीच रें गवळतोस िवझ्यवभोर्ती
्र्वर होऊन िखिली आयवळीर्र.
िलव र्वटत,ां
तू श्ववनपत्ु ,

37

शन िी गहु ते ील िवदल
ाू कन्सयव.
तू उगीच लवळ घोटर्त शर्फरतोस िवझ्यवभोर्ती,
शर्फदव होऊन िवझ्यव सौंदयवार्र .
तझ्ु यव पवर्लवांचव आर्वज पोहोचत असतवनवही िवझ्यवपयांत,
तझु े हे असां
लवळ गळर्नू तोंर् र्ेगवर्िे,
शकती शनरथाक!
भरधवर् पवर्लवच्ां यव ओझ्यवखवली
शनरांतर दबलेली कॅ नव्हवसची पोती
िवझ्यव शचत्वत,
चेपनू तक
ु र्े होत असतवनव,
हे श्ववनपत्ु व,
कोिवसवठी घेऊन आलव आहेस ?
जनु ीच चघळलेली हवड़कां,
नर्ीन ढवब्यवर्रून?
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कर्ेकोट गहु चे े अर्िेष
आशि त्यवर्र उभ्यव
पवठिोऱ्यव िवदल
ाू कन्सयेच्यव र्रकवळीतनू
कर्वर्िवरे लक्ष लक्ष िब्द
धर्कर्तवयेत
भीतीनां श्ववनपत्ु वचां हृदय, िनीं भयप्रद थरथर, श्ववनपत्ु वस शदसलव
िवदल
ाू कन्सयेचव एक शर्लक्षि नरू .
🐅 🐯 🐯 🐶 🐕 🐕🦺
यन विडांब् कवितेत परूषप्रधन् व्यिस्थेिी वखल्ली उडविली आहे.
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कािींनी
(‘ मैत्रिणी' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
कवत्ी- कुठूनिी आलीस
अर्शचत सिोर उभी रवशहलीस
आशि िवझ्यव कवगदवच्यव गळ्यवर्र
पवत उगवरलीस.
तझु े दवत हसत होते,
पि पवत्यवांचे टोक बवरकवईने िवझ्यव कवगदवांचे र्ेध घेत होते.
िी िवझ्यव कवगदवच्यव कवगदवच्यव गर्ांु वळीस गरु र्फटून ठे र्लेली,
कवगदवची गांर्ु वळी भेदरट, नेभळट कवहीिी भवांबवर्लेली,
आशि िी कवगदवभोर्ती दसु ऱ्यव कवगदवचव एक दभु ेद्य कोष तयवर
के लेलव….
तो भेदनू तू कधी कवगदवपविी पोचलीस
कळलेही नवही.
िग तझ्ु यव तर्फ
ु वन पवती, प्रचांर् र्वर,
आपल्यव धवरे ने कवगदवत घसु र्र्त ्र्तःच
करकर आर्वज करत बसिे,
-जिू िधले कवगद कवही कवपनू च गेले नव्हते.
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िवझ्यव कवगदवांची गर्ांु वळी तू हलके च कवपलीस,
िवझ्यव कवगदवलव ्पिाही न करतव भोर्ती भोर्ती
शर्फरून,
िक
ू पिे त्यवलव उलगर्लेस,कवपलेस,
तझु व उपहवस ,दःु खद सहर्वस,
आशि अश्ियगु ीन अश्िवर्जवरवसां िवन /सवरखी
करकर कवपिवरी,
कवगदी गांर्ु वळी र्फवर्िवरी तझ्ु यव पवतीची सरळ िवन,
शनरोप देतवनव क्षिभर हवतवत शचटुरकव भेटलव
तो शचटुरकव होतव तू कवपलेलव की िी कवपलेलव?
- अजनू ही कळले नवही.
✂️ ✂️ 🗞️📜
यन विडांब् कवितेत गोड बोलर्नऱ्यन धतू त व्यिीकररतन कनत्रीिे
रूपक िनपरले आहे.
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वाट लार्ते वेलदोड्याच्या दाण्याची
(‘ वाट र्ाहते उजाडण्याची'या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

दगर्ी र्फुलां
श्रीखांर्वच्यव र्र््यवांत ल्यवयलेलव िी
कुटतवनव र्ेलदोर्व
र्वट लवगते र्ेलदोर््यवच्यव दवण्यवची.
कुट कुट खलबत्त्यवत कुटते र्ेलदोर्व
गपु चपू तझ्ु यव अांगिवत ठे र्लेल्यव,
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तर तू म्हिे,
शर्चवरत तर नवहीस
चोरट्यवप्रिविे गपु चपू कुटत रवहतेस परर्वनगीशिर्वय.
रवत्ी िवझ्यव िवजघरवतलव
पवटव – र्रर्ांटव, खलबत्तव,
श्रीखर्ां वच्यव र्र््यव, र्ेलदोर्व, दगर्ी र्फुलां
सजनू बसलां असतवनव
र्फक्त िवझ्यवसवठी
किवसवठी चोरत बसतेस
िवझ्यव घरवतल्यव यव र््तु ?
िवझ्यव िेजवरिी, हर्ळे ,
बवहेर बेबांद पवर्ले
उर्र्तवहेत शचखल
तझ्ु यव घरवर्र अगां िवर्रचव.
आतव तरी येऊन
दे खलबत्तव र् र्ेलदोर्े
िवर्फी िवगनू गपु चपू पिे िवझ्यव येऊन घरवत,
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नवहीतर लवकूर् जळतां र्फेके न तझ्ु यवर्र
शर््तर्वचां.
🥙🥙🥙
यन विडांब् कवितेत शेजनऱ्यनांच्यन िैम्स्यनिे िर्त् के ले आहे.

44

सत्रवतेचे रौद्ररूर्
(‘ कत्रवतेचे शब्दरूर्' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
तम्ु ही जेव्हव बोलत असतव नव भरभरून
लवर्त असतव दोषवरोप शतच्यवर्र/ सशर्तेर्र,
तेव्हव ती िोधत रवहते र्फवर्ण्यवकररतव
तिु ची कवगदपत्े अथर्व िहत्त्र्वचव र्फॉिा
आशि िग लवर्तवनव अथा
प्रत्येक दोषवरोपवचव तपवसत रवहते
नजरे नांच
प्रत्येक कवगदपत्वांचे सांभवव्य िहत्त्र्.
सशर्तव अनभु र्र्विी र्वटली असे र्वटते
िनवतनू - खोल हृदयवतनू
तेव्हव हे िवशहत असवयलव हर्ां तम्ु हवल
ां व
म्हिनू तम्ु ही चवरचौघवांत
शभर्व शतच्यविी
आशि कुटव शतच्यवर्र क्रुद्ध िब्दवच्ां यव शिरच्यव.
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तेव्हवच्यव सशर्तेच्यव रौिरूपवर्र
तम्ु हवांलव आठर्त रवहील
आपल्यव बवयकोचव
आकवि भेदिवरव
भवांर्कुदळ आर्वज.
😡😡😡
यन विडांब् कवितेत कवितन ्नवयकन आपल्यन मैवत्रर्ीच्यन विडविड्यन
स्िभनिनिे वित्रर् करत आहे.
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‘ स्र्ेशल' वधस्तांभाकडे
( ‘वधस्तांभाकडे’ या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

चढिवरी हळद,
शहरव्यव – लवल – शपर्ळ्यव कांशदल्यवांची शििशिि,
पांचवरतीची ज्योत
तोंर्वसिोरून असतवनव शर्फरत
िी घेऊन चवललोय त्यवलव
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‘्पेिल’ र्ध्तभां वकर्े .
त्यवची पवर्लां उत्सक
ु
र्वदळवलव भेटण्यवसवठी,
तोंर्वतील नोट
दवतवांत गच्च धरतवनव तो ती नोट ओली करून टवकतो
त्यवच्यव उपरण्यवलव जोर्लेली
शतची िवल.
लग्निांर्पवतल्यव र्ऱ्हवर्वच्यव िहवपरु विध्ये,
िलव उगीच र्वटत रवहते,
लग्नर्ेदी र्ध्तांभवचेच दसु रे नवर्,
आशि र्वऱ्यवर्र उर्िवऱ्यव अशग्नज्र्वलव
त्यवचव घेऊ पवहतवत घवस.
💒💒💒
यन विडांब् कवितेत ्िऱ्यनच्यन वमत्रनच्यन म्नत लग््िेिीबद्दलिे गमां तीशीर
वििनर िनखिले आहेत.
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भात
(‘ कात' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

आपल्यवलव नवही टवकतव येत इतरवसां वरखव भवत,
‘दि शबयवािी' तयवर करूनी पतीस देतव न येत,
आशि यदवकदवशचत टवकलवच जरी शिळव भवत नर्ऱ्यवच्यव तवटवत ,
तरी त्यवतलव थोर्व घेऊन आपि बसतो खवत,
दसु ऱ्यव बवयकवांची ‘दि शबयवािी' पवहून आपि
रवहतो िक
ु वट जळत.
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पि हे एकदव उिगले तर सवरे च सोपे शकती? कसलीही नर्ऱ्यवची
बवळगवयलव नको िग भीती : र्फक्त टवकवर्ी र्फोर्िी शिळ्यव भवतवत
शर्फरून, घिवत नर्ऱ्यवच्यव ओतवर्ी ‘दि शबयवािी' दि देऊन !
🍚🍚 🍚
यन विडांब् कवितेत वस्त्रयनांिन जेिर् ब्िण्यनविषयी
कांटनळन विस्ू येतो.
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दाभण
(‘ र्ाभण' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

शपर्ळी दवभि शकांर्व रांगवची गवजरी
िवझ्यव पवयवजां र्ळच पर्लेली.
शनष्कवळजीने,बेशर्फकीरीने हवतवतनू शनसटलेली. दवभि िध्येच चवटून
जवते िवझ्यव पवयवच
ां ी बोटां
आशि टवचवांनवही.
चकवकत्यव ्टीलर्र अपवर कवशठन्सय,
लवर्लेलव रांग, सवऱ्यव जगवलव सतत टोचत रवहिे,
दवभि र्वटते िलव िल्यवप्रिविे.
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िवझ्यव नजरे सिोर शदसू लवगते,
दवभि पवयवांनव टोचिवरी,
अांगवतनू रक्त कवढिवरी,
कधीतरी क्र्शचत कवगदवनां व जोर्िवरी.
आशि दसु ऱ्यवच क्षिी……
करकचनू टवकलेल्यव कपर््यवच
ां ी गगवठोर्ी
बटू कवळे ,
पर्लेले कवगद तसेच कवपसवचे बोळे ,
िग शदसते िी के शर्लर्विी भवरी,
कवरि िलव हवतवांची जोर्ी शदसते एकव
दवभिवने ते सर्ा जोर्ण्यवचव प्रयत्न करिवरी
रवग आल्यवर्र सवरे शर््कटर्नू टवकिवरी
हे सर्ा कोि करते,
िी पवहते
...…आशि िवझ्यवसिोरच िवझव नर्रव शिांकदर
तोऱ्यवत झक
ु लेलव,
कपर््यवचां ी गवठोर्ी,बटू , कवगद, कवपसवचे
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बोळे एकव दवभिीने जोर्ू पवहिवरव,
अत्यांत अर्विी शबचवरव……
िी दचकते,भवनवर्र घेते, कवसवर्ीस होऊन ओरर्ते, ते कपर्े िवझे
आहेत, दवभिीने जोर्ून र्फवर्ू नको नवहीतर आजचव जेर्िवचव बेत
कॅ न्ससल आहे!
🧵🧵🧵
िनभर्ी्े कनगि , कनपडनिे तकडे जोडतन येतनत.
मनत्र कपडे, बटू ि ततसम िस्तू एकत्र जोडर्ां शक्य ्सतां.
कधी कधी व्यवि बद्धीलन बनजल
ू न ठे ि्ू कनयत करते, तयनमळे तयनिी
उडर्नरी त्रेधनवतरपीट िनखिली आहे.
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लोकलच्या डब्यात त्रभडलेली अनात्रमका
(‘लोकलच्या डब्यात भेटलेली अनात्रमका' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

शतचे र्ोळे अांगवरी असे िवझ्यव र्ोळ्यवांिी कव शभर्लेले?
नक्कीच शतलव शदसत असवर्व
शतच्यव खवांद्यवर्र रोर्लेलव िवझव कोपरव
शकांर्व िवझ्यव हवतवतील शतच्यव पवठीलव
टोचत असलेली चटई.
कदवशचत ती पवहत असेल
गदीने भरलेल्यव र्ब्यवत
िवझे शतलव कोपरवने ढोसकिे
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अथर्व गदु िरलेल्यव श्ववसवनां व
िोकळे करण्यवसवठी बवयकवांचे एकिेकवांनव ढकलिे. ती र्वचतही
असेल
शनर्ेदन,
आर्वहन,
‘गदी टवळव,रे ल्र्ेचे शनयि पवळव’ यव सचू नेचे.
पोटवबवहेरची पसा,
पोटवर्रच्यव ओढिींची गवदी करून
पहुर्लेली असतवनव शनर्वांत
सवठर्तही असेल र्ोळ्यवतां
पवकीटिवरवांपवसनू सवर्ध रवहण्यवची सचू नव शनर्ेशित.
शतचे र्ोळे हे असे
िध्येच कव र्फुलले?
शतलव शदसली तर असेल नव,
ररकविी झवलेली चौथी सीट,
की सीट हर्ी आहे कव, असे म्हिनू
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नक
ु तीच उठिवरी एखवदी स्त्री?
जर यदवकदवशचत शतलव शदसली असेल
तर त्यवआधी िलव त्यव सीटचव तवबव घेतलव पवशहजे!
🚉🚆🛤️🚇🚆
यव शर्र्ांबन कशर्तेत लोकल ट्रेनिध्ये प्रर्वश्यवांच्यव गदीिळ
ु े होिवऱ्यव
धक्कवबक्ु कीचे र्िान के ले आहे.
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मख्ख
(‘ रख्ख' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

िख्ख तोंर्वर्ळव,भवर् दीन,
कवळर्ांर्लेल्यव सवरखव,
सक
ु े रवठ के स,
शबनव तेलपविीचे.
शर्झलेल्यव र्ोळ्यवच
ां े
खवलती इथे शतथे कवळे र्वग,
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गवल िवगे ओढलेले
कवन करती त्यवांचव िवग.
हसतवनवच िरु र्लव
िध्येच ओठ,
के सवचां ी बवधां लेली
र्ोक्यवर्र शचत्शर्शचत् िोट.
पवरदिाक कपर््यवतां नू अर्घी
शदसते कृ ि कवयव,
अिव िख्ख चेहऱ्यवर्र बसिवरही
नवहीत िविव.
🙋🏿♂️
यन विडांब् कवितेत मख्ख ि विवित्र व्यविमत्त्िनच्यन मनर्सनिे वित्रर् के ले
आहे.
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कचऱ्याच्या राांर्ेत चाललीस भल्या दर्ारी
(‘ दवाांत आत्रलस भल्या र्हाटीं’ या कत्रवतेचे त्रवडिां न)

कचऱ्यवच्यव रवगां ेत चवललीस भल्यव दपु वरी
श्रीिांतवच्यव तोऱ्यवत एकदव;
जर्ळुशन गेशलस हळूहळु आपल्ु यव हवतवतील
सवर्ां शर्त कचऱ्यवचव र्ब्बव.
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अर्शलस आशिक पढु े जरविी
पढु े जरविी, हसलीस;
- िवगे
र्ळुशन पवहिे शर्सरलीस कव?
शर्सरलीस कव र्फलकवांर्रील सचू नव
‘ येथे कचरव टवकू नये?’
लक्ष कुठे अन् कुठे कचऱ्यवचव र्ब्बव,
अ्र्च्छतेचव कसव इिवरव;
.

अशतिहविी ही, शहच्यव र्ोळ्यवांिध्ये
िसवलव भरव !

अनोळख्यवने ओळख कै सी
दवखर्वर्ी हे सवगां ;
कोंदट- सक्ु यव कचऱ्यवच्यव
.

शढगवांची एथेच लवगली रवांग !
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हवतवतलव कचऱ्यवचव र्बव
कुिी खेचवर्व, कुिी अलगद र्फेकवर्व ;
तवांबसू शनिाल र्ब्यवांर्री अन्
र्फलकवर्ां री कुिी कुिी शकती शकती सचू नव

शलहवव्यव !

कचऱ्यवच्ां यव रवगां ेत चवललीस भल्यव दपु वरी,
र््टबीनच्यव िोभेत अन् सोबत एकदव;
जर्ळुशन गेशलस अपल्ु यव
हवतवतील िजर्री र्फेकत कचरव.
🗑️ 🗑️ 🗑️
यन विडांब् कवितेत व्यिींिी किरनव्यिस्थनप्नप्रवत बेवफकीरी िृत्ती विस्ू
येत.े
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मूठ ही आवळली
(‘ मूठ ही आवळली आता’ या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
िठू ही आर्ळली आतव
िठू ही आर्ळली आतव
िठू ही आर्ळली आतव
शर्र्व हव उचलवलव आतव
शर्र्व हव उचललव आतव
तोर्वतां टवकुनी शगळलव न चवर्तवां,
िठू ही आर्ळली आतव ||१||
िठू ही आर्ळली आतव
रिज्र्रवचव चेर् िनी चढतव
आतव म्हिू
लढू, लढू,
िवरू, िवरू
िवर खवर्ू तोंर् दवबतव
िठू ही आर्ळली आतव ||२||
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िठू ही आर्ळली आतव,
िठू ही आर्ळली आतव,
िठू ही दख
ु ते आर्ळतव,ां
शकती र्ेळ िठू आर्ळू?
सैल िठू करतव बोटां लवगतवत दख
ु ,ू
िवांतपिे बोटवांनव तेल लवर्नू ी
म्हियू व आतव……
िठू ही सैलवर्ली आतव,
तेल बोटवांनव लवर्तवां,
दख
ु िे बांद झवले आतव,
हवत हे र्रती के ले आतव,
िठू ही किवलव आर्ळवर्ी आतव?
तरीही िठू ही आर्ळली आतव||३||
✊✊✊
यन विडांब् कवितेत शरू िीरनिन आि आर्र्ऱ्यन मनर्सनांिन पळपटेपर्न
विस्ू येतो.
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रार्ी १
(‘ रार्ी' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
चवयनीनखवयव पल
ु
पल
ु खले नवलव
नवलव शकनवरे िॅच्यरु ीनचो दक
ु वन नवां तोरो?
रोज िन्सच्यरु ीयन खवत होबे
िश्तरव पछ
ू े बवपू
इ्कूल िे,
तू िॅच्यरु ीयन लवस कवां नहीं बवपू ?
टुरी
धांदव अपनो चले नहीं
कोबी की भवजी कवपे नहीं
शजते उते छुरीचो झांझोटव
कर ले अपनो घवटव
बवप?ू
अपने को िांच्यरु रयन करतव आये नहीं कवां?
टुरी
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धवर के शबनव छुरी नव कर सके िवत
ओको [कोबी को} कसो कवटतव आये ?
पवगल रे बवपू त,ू
तब रवपी कोन्सते कविकी?
🔪 🔪 🔪 🥙🥬
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रार्ी २
(‘ रार्ी' या कत्रवतेचे दसरे त्रवडांिन)
शचकनखवयव पल
ु
पल
ु खले नवलव
नाला वकनारे वचकनाचो दक
ु ान नाां तोरो
रोज शचकन फ्रवईर् रवइस खवत होबे,
िविीिवरव पछ
ू े बवपू
इ्कुल िे ?
तू शचकनफ्रवइर् रवइस लवस कवां नहीं बवप?ू
टुरी
धांदव अपनो चले नहीं
शचकन के टुकर्े कवपतव येत नहीं
शजते उते छुरीचो झांझोटव
करशलयव अपनो घवटव
धवरबवले ने िुँहु े ये र्फेरव घांघोटव
बवप?ू
अपने को शचकन कवटनव आये नहीं कवां?
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टुरी
शबनधवरबवली छुरी कचरे के शर्ब्बे िें है जवत,
शचकनोको कसो कवटतव आये?
पवगल रे बवपू त,ू
तब रवपी कोन्सते कविकी?
🍗🍗🍗
यन िोन्ही विडांब् कवितनांत िनांभनरन्े विक्िे ि िनय्ीजिे िकन् उघडले आहे,मनत्र
तयनच्यनकडे असलेलन सरन विक् ि कोबी कनप्ू - कनप्ू बोथट झनलन आहे. तेव्हन
तयनिी मलगी असन सल्लन िेते, की औवितयभांग होतो.
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माती
(‘ माती' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

िवती िवती िवती
िवती करे सोन्सयवतनू
सोन्सयवची करे पिू ा.

बोऱ्हवटी.

उांच उड़े एक,
उांच उर्े जरी,
त्यवच्यव आत्िशर्श्ववसवची दोरी खेचशू न खवली
.
पवर्शर्सी.
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म्हिोनीच एक गेलव र्र,
ऐसव कवशढसी गळव,जसी
पर्ली सविोरी दहवांची कलेर्रां
िरण्यवपर्ू ी घेसी तोंर्सख
ु त्यवर्र
पर िेल्यवनांतर गिु गवन.
👩🏭 👩🏭
यन विडांब् कवितेत लोकनिां ी मन्वसकतन िनखिली आहे
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जफर आत्रण मी
(‘ जफर आत्रण मी' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

जर्फरच्यव घरी रिजवनचां िरबत प्यवलो
त्यवच्यव शनकवहलव िवही शबरयवनी
त्यवची आई िवझ्यवच आईसवरखी
िोबवईल बघत जवगल्यविळ
ु े र्ोळे सजु लेली र् िेकअप थोपल्यविळ
ु े
चेहऱ्यवर्रचे शछलके शनघवलेली
त्यवच्यव शभांती िवझ्यवच घरवच्यव शभांतवर्वसवरख्यव
कुठे कुठे र्ॉलपेपरचे तक
ु र्े शनघवलेल्यव
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त्यवचे बवबव हळहळतवत िवझ्यवच बवबवसां वरखां
'इर्ां ेक्स' गर्गर्ण्यवच्यव शदर्सवांबद्दल बोलतवनव.
त्यवच्यव घरवतील िेजर्वन चटिी
िवझ्यवच दक
ु वनवतल्यव शर्कवयलव ठे र्लेल्यव चटिीसवरखी.
त्यवच्यव आिटीची तरू
िवझ्यवच दक
ु वनवतनां उधवर िवगर्लेली.
िवझ्यव घरवच्यव उांबऱ्यवर्र पर्लेलव कचरव
त्यवच्यव घरवच्यव आर्वरवतल्यव
र््टबीनिधनू आलेलव.
तोही ‘पिु े- िबांु ई-पिु े’ शपक्चर पवहून आलेलव
िीही शकतीतरी र्ेळव ‘शतसरी िांशजल ‘ पयांत चढून गेलेलो
गर्ु घ्यवचव त्वस असनू ही बवयकोबरोबर
त्यवलव िलव सिकवलीन र्वटत आलेलव सलिवन खवन र् ररतेि
देििख
ु
शकतीतरी शदर्स आतर््यवतल्यव अल्सरसवरखी छळत रवशहलेली िलव,
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त्यवच्यव आईलव िोशतशबदां ू झवल्यवची बवतिी
आम्ही अर्फर्व नव्हतो
आम्ही जवशहरवतीची लेबलां नव्हतो
आम्ही होतो योजनव करिवरे
अिेररके लव – शब्रटनलव जवण्यवची
िल
ु वनां व शिकर्ण्यवसवठी चवलर्लेली तगां र्तोर् एकर्ेळ्यव ‘रोखव’
शर्कण्यवसवठी
चवलर्लेलव र्षाभरवचव आकवतां .
कवय िवशहत िवत् कवही शदर्सवांपवसनू कोिीतरी शर्फरर्तोय
गल्लीिोहल्ल्यवतनू आपलव रोखव रखर्ल्यविळ
ु े िी जर्फरवचव ित्सर
करत असल्यवची पत्कां.
🧑🤝🧑 🧑🤝🧑
मध्यमिगत हन धमतभेिी ्सतो,मनत्र अमेररके लन िन विट्लन जनव्यनिी उच्ि
स्िप््े पनहर्नरन पर् आपलन रोखन रखडल्यनमळे ि िसऱ्यनच्यन रोख्यनिां ी
खरे िी विक्री सलभ िनलल्यनमळे मतसर करर्नरन असतो, यनिां मनवमतक
िर्त् यन विडांब् कवितेत के लेलां आहे. तसेि श्रीमांतनिां े अ्करर् करतन्न
होर्नरे ्कसन् औपरोवधक िक्रोिी्े िनखिले आहे.
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आघां ोळी
(‘ राांर्ोळी' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

कर्ीकोट चवर शभांतींच्यव चौकटीत घर्िवरे
असांख्य बांशद्त, पि िोठ्यवने बोललेले
बवथसॉांग,
ओली िरीर थांर्ीिध्ये बर्फवाप्रिविे गोठून
रवहतवत,
त्यव गोठण्यवत
पविी घेतवनव शभांतीलव शनदवन र्ोके तरी थर्कत नवही.
पि इथे
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गरगरत्यव पख्ां यवत एसीिध्ये
जीर् अर्कवर्व
तसव िवत् बवथरूििध्ये
आघां ोळीनतां रही चवलचू असतो िॉर्र,
त्यव गरगरत्यव पख्ां यविां ळ
ु े – थर्ां गवर
एसीिळ
ु े
येिवरी र्वढत्यव आकर््यवांची शबलां
पवहून
िी एके क शदर्िी थांर् पवण्यवने आांघोळीचव शनिाय घेत आहे.
🛀🛀🛁🚿🧼🧼
यव शर्र्ांबन कशर्तेत िविसवांचव र्ीज र्वपर र् जलसांर्धानवबवबत
असलेलव शनष्कवळजीपिव शदसनू येतो.
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त्रवचारावा अथप
(‘ त्रवचारावा अथप' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
शर्दयवथ्यवालव शर्चवरवर्व
ऑनलवईन लेक्चरचव अथा
एिसीक्यचू व अथा
कॅ र्ां ीर्ेटलव
नोकरदवरवलव शर्चवरवर्व
‘र्का फ्रॉि होि’ चव अथा
लॉकर्वऊनचव अथा
सांचवर ्र्वतांत्र्यवलव
👩🎓👩💻 👩💻
यव लॉकर्वऊनिधे प्रत्येक कवयवाचे ्र्रूप बदलले आहे, उदव.
ऑनलवईन शिक्षि, र्का फ्रॉि होि, लॉकर्वऊन र् सांचवर्र्वतांत्र्य यव
सक
ां ल्पनवही बदलल्यव आहेत.
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माझी र्ाच-सहा वषाांची र्ोरर्ी
(‘ माझी र्ाच-सहा वषाांची र्ोरर्ी' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
िवझी पवच सहव र्षवांची पोरगी,

भलां िोठां टॅबचे ओझां तळहवतवर्र
अलगद सवभां वळत रोज ऑनलवईन
्कूल अटेंर् करते घरी.
ऑनलवईन ्कूल झवल्यवनांतर उतरर्नू
घेते िी ते ओझ.ां
पि भीतीच र्वटते िलव.
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उद्यव कधीही िोठी झवल्यवर्र
अटेंर् के लेच शतने चवर शदर्स
ऑनलवईन क्लवस,तर
ती शर्ग्री परीक्षव ऑनलवईनच
देण्यवचव हट्ट नवही धरिवर नव?
👧👧 👧 👩💻
सद्यश्थतीत लॉकर्वऊन असल्यवने िल
ु वांनव र्चाअ
ु ल प्रकवरे शिक्षि
शदले जवत आहे.त्यविळ
ु े िल
ु ां प्रत्यक्ष अभ्यवस करिां र् िवळे त जविां
शर्सरून जवतील, अिी भीती यव शर्र्ांबन कशर्तेत हलक्यवर्फुलक्यव
िैलीतनू व्यक्त के ली आहे.
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मळमळ
(‘ अटळ' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
िेर्टी ती िळिळच असते……
र्र र्र उरवत उसळत जविे……
होते नव्हते ते पोटवत परर उलटत येिे…...
िेर्टी ती िळिळच असते……
िहवगवतच पर्ते
.

गोर्-शतखट पदवथा एकत्च
घिवखवली उतरत जविे……
शक्षतीजवर्ेळी र्ोळे लवल
सतवर् शिटत जविे……

🤢 🤢🤮🤮
यव शर्र्ांबन कशर्तेत शपत्त र् त्यवची कवरिे िजेिीर रीत्यव िवांर्ली
आहेत.
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जोकर्ीत
(‘ शोकर्ीत' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
तू चवललीस, तेव्हव
शनिव रें गवळत होती रूिबवहेरच,पवऊलवच
ां े
अधीरे पि,
सवभां वळीत सवसरच्यव अगां िवतील कवरल्यवच्यव
र्ेलीसवरखी
सरकत होती शतची पवर्ले िवझ्यवकर्े पढु े-पढु े,
के िरी कवपेटर्र,
कथेतनू शनसटिवऱ्यव – िवत् नवयकवच्यव दसु ऱ्यव प्रेयसीच्यव खळ्
ु यव
हट्टवसवरखी.
िी िवगे र्ळून होतो,'ती जवतेय,
नांतर तू िवझ्यव जर्ळ ये!’ असव होतो खिु वर्त
त्यव िांद प्रकविवत!
त्यव िांद प्रकविवतील सवर्ल्यवनां ी
के लेल्यव जोकिळ
ु े हसत असवर्व यव रुिचव आत्िव…
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अन् शप्रये! र्िा झवलीस तू शनिवच्यव बवहेर रें गवळण्यवचे शन िवझ्यव शतची
र्वट पवहण्यवचे ;
यव शर्रवट शनःिब्दतेच्यव पवश्वाभिू ीर्र……
……. पि गहवि िवझे लव्ह / प्रेि के र्ळ शनिवने के लेल्यव जोकर्र!
🃏🃏🤡
यव शर्र्ांबन कशर्तेत दोन प्रेयसींचव शप्रयकर असलेल्यव परू
ु षवची
पशहल्यव प्रेयसीसिोर पोल खोल होते, यवचां गिां तीिीर र्िान के ले आहे.
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करवतीची र्ात
(‘ फलवात' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)
घनघोर अांधवरवत
चकवकती धवर लवर्नू चिकर्लेली
लवशर्येली करर्तीची पवत.
तर्ु व तशु झयव हवती
उजळले शदव्य िोती
कोनवकोनी खल
ु े चिकदवर शहरव,
सरे अधां वरवची छवयव.
तेज पसरे अिवांत,
लवलसव उद्भर्ली िनवत.
खशजन्सयवचां द्ववर खल
ु े,
जे शिांपल्यविधनू ीयव आले
अन् तशु झयव हवती व्यथाशच पर्ले.
तिवतनु ी ये प्रकवि, चैतन्सय आिी िि भवग्यवस.
शहऱ्यविधनु ी -िोत्यवांिधनु ी प्रशचती
लटु ू यव सवरे र्ैभर् ऐसव भवर्

आलव शचत्ती.
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र्फुटे तवबां र्े कवळोखवलव,
तैसव तो सवथीदवरवसां सवांगे, “पटकन
चलव, िवल लटु ू न!”
पि तीच करर्तीची पवत,
होती अ्र्फुट अांधवरवत,
शतनेच के लव घवत!
🔪🔪🔪
यव शर्र्ांबन कशर्तेत दोन खशजनव त्करवांची गोष्ट आहे, जे एकवच
खशजन्सयवपवयी भवर्ां तवत, िवत् शतसरवच सतु वर करर्तीचव र्वपर करून तो
खशजनव शिळर्तो.
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िायका खोळांिनू आहेत िसस्टॉर्वर
(‘ िायका खोळांिून आहेत काठावर' या कत्रवतेचे त्रवडांिन)

बवयकव खोळांबनु आहेत बस ्टॉपर्र
एकिेकवांची शर्शचत्िी बर्बर् सहन करीत.
क्र्शचत येतो पैलवर्ीतनू अ्र्फुटसव पक
ु वरव,
“पनर्ेलची बस आली,उतरव,उतरव.”
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बस – कांर्क्टरनां शिट्टी र्फांु कल्यवगत
की उत्तेशजत होतो लगेच अर्घव कळप
ओठ गोठर्नू शन रोखनू कुजबजु
कवन लवर्नू र्ेध घेतो अर्घ्यव इशां ियोशनिी
की अिक
ु तिक
ु
िहरवची बस गेली कव शनघनू ?
िवगवहून कुिीतरी हसतां ओरर्तां,
एशप्रल र्फुल बनवयव, तिु को घ्ु सव आयव!
ते ऐकून चवचपर्त कवहीही कवठी शकांर्व चपलव, पटवपट लवलेलवल
होतवत प्रत्येकीचे चेहरे .
पि जेव्हव शनसटतो तो हवतवतनू
एशप्रलर्फुल करून,
प्रत्येकजि रवहते दवतओठ चवलत.
कुिीतरी असां करत होते
खरां की कवय?
बवयकव तेर्ढ्यवच खोळांबनू असतवत
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हवतवतील िोठिोठ्यव बॅगव सवभां वळत,
घर्लेल्यव इशतर्ृत्तवचव शकत्तव शगरर्त,
बस येईपयांत बस्टॉपर्र.
🚏🚏 🚏
यव शर्र्ांबन कशर्तेत शस्त्रयवच
ां ी कोित्यवही पररश्थतीत गप्पव
िवरण्यवशर्षयी आत्िीयतव शदसनू येते.
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🦋🦋 पररखशष्ट 🦋🦋
1. रत्नवांच्यव जवहल्यव खवपरखटांु ी ही िीषाककशर्तव आहे. यवत गांभीर र्
सदांु र कशर्तवचां े शर्र्ांबन कसे के ले जवते यवचे िजेिीर र्िान के ले
आहे.
2. थवबां - ' खवबां ’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन –
a. ‘खवबां ’ ही कशर्तव िवतां व िेळके यवचां ी असनू यव कशर्तेत
स्त्रीच्यव सविथ्यवाचे शचत्ि के ले आहे.
3. जवनीिवनी - ' आिीबविी’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन – ‘ आिीबविी' ही
कशर्तव कशर् अशनलवांची असनू त्यवत नवयकवचे प्रौढ, पररपक्र्
पररशित जीर्न िवांर्ले आहे.
4. ‘ यव लग्नवत शिटे न शर्ग्रहभवषव' – ‘ यव जन्सिवलव र्फुटे न भवषव' यव
कशर्तेचे शर्र्ांबन – ‘ यव जन्सिवलव र्फुटे न भवषव’ ही शर्ां.दव. करांदीकर
यवांची कशर्तव असनू यव कशर्तेत शप्रयकर- प्रेयसीच्यव अबोल्यवचे
र्िान के ले आहे.
5. ‘ अध:पशतत िहरवशर्षयी’ - नव्यव िहरवशर्षयी' यव कशर्तेचे
शर्र्ांबन –नव्यव िहरवशर्षयी' ही कशर्तव लोकनवथ यिर्ांत यवांची
कशर्तव असनू यव कशर्तेत नव्यव िहरवतील अपप्रर्ृत्तींचे भयवर्ह
शचत्ि आहे.
6. ‘ शर्चवर तरूिवईचे’ – शर्चवर यव कशर्तेचे शर्र्ांबन – शर्चवर ही
कशर्तव नवरवयि सर्ु े यवचां ी असनू त्यवत कविगवर आपल्यव पत्नीचे
सवहचया इशच्छतो.
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7. ‘ नवल्यवगटवरवकवठी’ - तळ्यवकवठी यव कशर्तेचे शर्र्ांबन तळ्यवकवठी ही कशर्तव कशर् अशनलवांची असनू यव कशर्तेत सांदु र
तळ्यवचे ्र्प्नील र्िान आहे.
8. िविसव, असिथा त!ू – ‘ िविसव, सिथा त!ू ’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन
– ‘िविसव, सिथा त!ू ’ ही कशर्तव ग.शद. िवर्गळ
ू कर यवचां ी असनू
त्यवत िविसवलव प्रोत्सवशहत के ले होते.
9. बेभवन – ‘भवन’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन –भवन’ ही कशर्तव िवांतव
िेळके यवांची असनू त्यवत गांभीर र्व्तर्तेचे शचत्ि के ले आहे.
10. आतव, अगदी ज्ट – ‘ आतव, अगदी आतवच' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन
–‘ आतव, अगदी आतवच’ ही कशर्तव िवतां व िेळके यवचां ी कशर्तव
असनू ही गढू रम्य कशर्तव आहे.
11. ‘ सौ' नवि - ' अनवि’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन- ‘ अनवि’ ही कशर्तव
िवांतव िेळके यवांची कशर्तव असनू ही गढू रम्य कशर्तव आहे.
12. तझु े हवत,कुिवचे? की भतु वचे? - 'तझु े हवत' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन –
'तझु े हवत' ही कशर्तव िवांतव िेळके यवांची असनू त्यवत शप्रयकर आशि
प्रेयसीच्यव दरु वर्व र् जर्ळीकीचे र्िान आहे.
13. एक शर्लक्षि नरू - ' एक शर्लक्षि पल
ू ' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन – '
एक शर्लक्षि पल
ू ' ही कशर्तव प्रज्ञव दयव पर्वर यवांची असनू त्यवत
स्त्रीच्यव तटु त्यव ्र्प्नवचां े शर्दवरक शचत्ि आहे.
14. कवत्ींनी – ‘ िैशत्िी' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन – ‘िैशत्िी' ही कशर्तव
िवतां व िेळके यवचां ी असनू त्यवत िैत्ीच्यव िधरु पि िक
ू बधां वलव
हळुर्वर उलगर्ले आहे.
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15. र्वट लवगते र्ेलदोर््यवच्यव दवण्यवची –‘ र्वट पवहते उजवर्ण्यवची’यव
कशर्तेचे शर्र्ांबन –‘ र्वट पवहते उजवर्ण्यवची’ही कशर्तव प्रज्ञव दयव
पर्वर यवचां ी असनू त्यवत स्त्री द:ु खवच्यव अांधवरवत आिेच्यव
शकरिवची र्वट पवहते.
16. सशर्तेचां रौिरूप - ' कशर्तेचे िब्दरूप' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन - '
कशर्तेचे िब्दरूप' ही कशर्तव िवांतव िेळके यवांची असनू त्यवत
कशर्तव िब्दरूपवांनी किी बहरते, यवचे र्िान आहे.
17. ‘ ्पेिल' र्ध्तांभवकर्े – र्ध्तांभवकर्े’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन‘ र्ध्तभां वकर्े’ ही कशर्तव प्रज्ञव दयव पर्वर यवचां ी कशर्तव असनू ती
गभां ीर आियवची कशर्तव आहे.
18. भवत - ' कवत' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन- ‘कवत’ ही कशर्तव िवतां व िेळके
यवच
ां ी असनू त्यवत द:ु खवची कवत टवकून उजळिवऱ्यव िविसवची
प्रर्ृत्ती दवखर्ली आहे.
19. दवभि – ‘ गवभि' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन – गवभि' ही कशर्तव िवतां व
िेळके यवांची असनू त्यवत गवभि िवजां र र् शतच्यव शपल्लवांनव
िवरिवऱ्यव दष्टु बोकव यव दोन्सही प्रर्वहवांतनू िवजां रीचे द:ु खी िवतृह्रदय
शदसनू येते.
20. लोकलच्यव र्ब्यवत शभर्लेली अनवशिकव –‘लोकलच्यव र्ब्यवत
भेटलेली अनवशिकव’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन- 'लोकलच्यव र्ब्यवत
भेटलेली अनवशिकव’ ही कशर्तव प्रज्ञव दयव पर्वर यवांची असनू त्यवत
धकवधकीचव प्रर्वस करिवऱ्यव गभार्ती यर्ु तीचे र्िान आहे.
21. िख्ख - ' रख्ख' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन – रख्ख' ही कशर्तव िवतां व
िेळके यवचां ी असनू ही गभां ीर आियवची कशर्तव आहे.
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22. कचऱ्यवच्यव रवगां ेत चवललीस भल्यव दपु वरी - ' दर्वतां आशलस भल्यव
पहवटीं’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन - ' दर्वांत आशलस भल्यव पहवटीं’ ही
कशर्तव बव.सी. िढेकरवचां ी असनू यव कशर्तेत प्रेयसीच्यव
आगिनवचे अलांकवररक भवषेत र्िान आहे.
23. िठू ही आर्ळली - ' िठू ही आर्ळली आतव' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन
-िठू ही आर्ळली आतव' ही कशर्तव अज्ञवत कर्ीची असनू त्यवत
भटक्यव जिवतीतील लोकवचां ी अर््थव दिार्ली आहे.
24. रवपी १
25. रवपी २ - ' रवपी' यव कशर्तेची शर्र्ांबने – ' रवपी' ही कशर्तव आनदां
गवयकर्वर्वचां ी असनू त्यवत चवभां वरवची िल
ु गी त्यवलव शर्िोहवची
प्रेरिव देत.े
26. िवती - ' िवती’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन- िवती’ ही कशर्तव िधक
ु र
के चेंची असनू त्यवत आपि ज्यव िवतीत जन्सिलो आहोत, त्यवचव
शर्सर पर्ू देऊ नये असव सांदि
े यव कशर्तेतनू शदलेलव आहे.
27. जर्फर आशि िी- ‘ जर्फर आशि िी' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन - ‘ जर्फर
आशि िी' ही कशर्तव र्र्ज्रेि सोलांकी यवांची असनू त्यवत
्र्वथवासवठी शभन्सनधिीयवांनव द्वेष करण्यवस भवग पवर्िवऱ्यव
लोकवांशर्षयी शतर्कवर व्यक्त करत शभन्सनधिीयवांतील भेद नसल्यवचे
्पष्ट के ले आहे.
28. आांघोळी – ‘रवांगोळी’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन - रवांगोळी’ ही कशर्तव
सविवशजक शर्षयवर्र आधवररत असनू यव कशर्तेची कर्शयत्ी रजनी
परुळे कर आहे.
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29. शर्चवरवर्व अथा – ‘ शर्चवरवर्व अथा' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन –
‘ शर्चवरवर्व अथा’ ही कशर्तव रोहीदवस पोटेंची असनू जगण्यवचव
अथा प्रत्येक गोष्टीलव शर्चवरलव पवशहजे, असव यव कशर्तेचव आिय
आहे.
30. िवझी पवच-सहव र्षवांची पोरगी - '. िवझी पवच-सहव र्षवांची
पोरगी’ यव कशर्तेचे शर्र्ांबन – ‘िवझी पवच-सहव र्षवांची पोरगी’ ही
कशर्तव सांध्यव रांगवरींची असनू त्यवत सवसरी नवांदवयलव गेल्यवनांतर
िल
ु ीच्यव र्वट्यवलव येिवऱ्यव द:ु खवची आईलव शचांतव र्वटते.
31. िळिळ - ' अटळ' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन – ' अटळ' ही कशर्तव िवतां व
िेळके यवचां ी असनू त्यवत अटळ र्व्तर्वची जविीर् करून शदली
आहे.
32. जोकगीत – “ िोकगीत” यव कशर्तेचे शर्र्ांबन - िोकगीत” ही
कशर्तव ग्रेसची असनू त्यवत शप्रयकर आशि प्रेयसीच्यव तवटवतटू ीचां
र्िान आहे.
33. करर्तीची पवत - ' र्फुलर्वत' यव कशर्तेचे शर्र्ांबन - ' र्फुलर्वत' ही
कशर्तव कशर् अशनलवांची असनू त्यवत शप्रयकर आशि प्रेयसीच्यव
तेज्र्ी िीलनवचे शचत्ि आहे.
बवयकव खोळांबनू आहेत बस्टॉपर्र – ‘बवयकव खोळांबनू आहेत कवठवर्र'
यव कशर्तेचे शर्र्ांबन - बवयकव खोळांबनू आहेत कवठवर्र' ही कशर्तव प्रर्ीि
दिरथ बवांदक
े र यवांची असनू , ही कशर्तव स्त्रीप्रधवन आहे.
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माझ्या कत्रवता वाचून कशा वाटल्या, हे साांर्ायचे असेल तर,
मला 'shaktileelanikita@gmail.com'
या इमेल आयडी वर ररप्लाय द्या.

📓📓📔📕📖📗📘📙📚
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नननिता पाटील याांचे ई सानित्यविचे पनिले पुस्ति

पस्ु तक
वाचण्यासाठी
कव्हरवर वक्ट्लक

करा
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ई सानित्य प्रनतष्ठानला तेिा वर्षं पूर्ण िोत आिेत.
नननिता पाटील याांचां ई सानित्यचां िे दुसिां पुस्ति.
वनवकता राजेश पाटील ही मळ
ू ची िोंवबवलीची असनू सद्यकालात वतचे
वास्तव्य ३ वषाांपासनू वागां णीत आहे. कुटुांबवत लेखनवचव र्व सवशहत्यवचव
र्वरसव असव नवही. पि अगदी िवलेय र्यवतच शतलव लेखनवची ऊिी िवांत
बसू देईनव. र्यवच्यव तेरवव्यव र्षवापयांत शतने पिू ा प्ु तक होईल इतके शलशहले.
नांतर िरवठी सवशहत्यवचव ररतसर अभ्यवस करून आतव ती सवशहत्यवच्यव
र्ेगर्ेगळ्यव रसवच्ां यव शनशिातीचव अनभु र् घेत आहे. वतने
वलवहलेल्या ’सस्पेवशयस वमु ेन’ या पवहल्याच कथासांग्रहाचे कौतक
ु
वाचकानां ी के ले आहे. सध्यव ती आपल्यव शतसऱ्यव र् चौथ्यव प्ु तकवच्यव
तयवरीत आहे.
असे अनेक तरूि लेखक खपू छवन शलहीत आहेत. पि त्यवांची प्ु तकां
प्रकवशित करवयलव प्रकविक धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांचे नवर् प्रशसद्ध
नसल्यविळ
ु े त्यवांच्यव प्ु तकशर्क्रीबद्दल प्रकविक सविांक असतवत. जर यव
लेखकवांची प्ु तके र्वचकवांसिोर आली नवही तर त्यवांचे नवांर् प्रवसद्ध होिवर
कसे? यव दष्टु चक्रवत सवपर्ून अनेक तरूि लेखकवांच्यव शपढ्यव बरबवद
झवल्यव. पि आतव इटां रनेटवर नवलेखकवांनव र्वचकवांपयांत नेण्यवचे कवि अनेक
सां्थव करत आहेत.
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ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ६ लाख र्वचकवपां यांत यव नर्ीन
लेखकवांनव नेण्यवचे कवि ही सां्थव करते. पिू ा शर्नविल्ू य. लेखकवांनवही
कोितवही खचा नवही. भववष्य काळात लेखकवांनव भरघोस िवनधन देण्यवसवठी
ई सवशहत्यचे प्रयत्न चवलू आहेत. नर्नर्ीन तवकदर्वन लेखक ई सवशहत्यवकर्े
र्ळत आहेत. त्यवनां व प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस स्ततु ी तर
कवहींच्यव र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीके लव positively घॆऊन हे लेखक
आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरू
ु ची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री पवटील,
कोिल िवनकर, सरु ज गवतवर्े, अनपू सवळगवर्कर, बवळवसवहेब शिांपी, चांदन
शर्चवरे , सौरभ र्वगळे , यिरवज पवरखी, चिां िॆखर सवर्तां , सयां ि बवगवयतकर,
ओकां वर झवांज,े पांकज घवरे , शर्नवयक पोतदवर, चिां कवतां शिांद,े शनरांजन
कुलकिी, चवरुलतव शर्सपतु े, कवशताक हजवरे , गिेि सवनप, िनोज चवपके ,
िहेि जवधर्, िनोज शगरसे, िृदल
ु व पवटील, शनलेि देसवई, सनहव पठवि,
सांजय बनसोर्े, सांजय येरिे, िांतनू पवठक, श्रेशिक सरर्े, िभु ि रोकर्े,
सधु वकर तळर्र्ेकर, शदप्ती कवबवर्े, भपू ेि कांु भवर, सोनवली सविांत, के तकी
िहव, शर्शनतव देिपवांर्े, सौरभ कोरगवर्ां कर, शिशलांद कुलकिी, िभु ि पवटील,
आशिष कले, सरु ें ि पवथरकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, शनशिष सोनवर, उिव कोल्हे,
गिेि ढोले, सशचन तोर्कर, िहेि पवठवर्े, अशभजीत पैठिपगवरे , कवशताक
हजवरे , शकरि दििख
ु े, जगशदि खवांदर्े वले, िवधरु ी नवईक, शर्िवल दळर्ी,
गौरी कुलकणी, वजतेश उबाळे , वप्रतम साळांुखे, कुमार सोनावणे, प्रवतक
उकले, सजु ाता वसद्धा, गायत्ी रोिे, मनोज कळमकर, काजल दळवी, सवचन
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बोरसे, कावतिकी भट, िॉ. वप्रतम दरविे, अमोल गवळी, वनवकता पाटील,
सांजीवनी देशपाांिे, वनवकता पाटील असे अनेक तरूि लेखक सवतत्यपिू ा
लेखन करत आहेत.
इटां रनेटवर हौिी मराठी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव
र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकर्े गभां ीरपिे पहविवरे आशि आपल्यव लेखनवलव
पैलू पवर्ण्यवकर्े लक्ष देिवरे तरूि लेखक येत आहेत. ही नर्ीन लेखकवचां ी
फ़ौज िरवठी भवषेलव नर्ीन प्रकवििवन जगवत ्थवन शिळर्नू देतील. त्यवच्ां यव
सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव शिळो. र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची
भरभरवट होर्ो. जगवतील सर्ोत्कृ ष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवषव म्हिनू
िरवठीची ओळख जगवलव होर्ो.
यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनदां .
यव यिवत ई लेखकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.
ब्स. अजनू कवय पवशहजे?
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