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अनाहत २०१४ 

  
सभोवताली घडणा-या घटनाांच े प्रततसाद कतवता होऊन येतात, 
माणसाांच ेस्वभाव, नात्याची ग ांताग ांत, हव्यास, स खद :ख कतवता माांडते. 
राजकीय आतण सामातजक पतरस्स्ितीला तोंड देत कतवता जन्म घेते. 

टटगलटवाळी,हौसेमौज हा प्राांत पार करून अांतरातून िेट कागदावर 
येणा-या, मनाला तभडणा-या अनेक कतवता आमच्याकडे येतात हे 
भाग्य. 
अनाहतच्या प्रत्येक अांकासाठी तवतवध भागाांतून वेगवेगळ्या तवषयाच्या 
कतवता आतण नव्या कतवता सांग्रहाांची मातहती रतसकाांसमोर ठेवताांना 
अततशय आनांद होतो आहे. 
श भेच््ाांसह, 
सोनाली जोशी 
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घर 
 

मातीच्या राशी उरली 
दगडाांची काही बेटे 
टटटवीच्या गाण्यानेही 
आभाळ कुणाचे फाटे 
पुसलेल्या वाटाांवरती 
मुांगयाांनी केल्या वाटा 
साांदीतुन टफरता वारा 
घालतो शीळ सन्नाटा 
कोपऱ्यात एका टदसतो 
दुधईचा टिन्न बगीचा 
गतकाळाच्या ऐन्याच्या 
मन तुडटवत जाते काचा 
तो भोळा पाउस होता 
मनमुक्त बरसला येथे 
घर दाटरद्रयाचे जेथे 
वैभवात नाांदत होते 
-शाम 
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अश्वत्थाम्याची कविता  

…………  
  
तुमचां कणभर दु:ि घ्या  
  
त्याला  
  
'य' आकड्यानी गुणा   
त्याचां मणभर दु:ि होईल   
अजर अमर दु:ि  
  
........... 
ते माझां असेल  
…….  
 ते सतत भाळी कोरलेलां राहील  
सतत फुटत फाडत भळभळत राहील  
  
शब्द मागेल , 
जिम भरायला  
शब्द द्या , 
कटवता होईल  
  
कटवता .... अशाही होतात 
~ जुई  
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एकाांत म्हणज े 
 

cursor च्या सुईने 
inbox मधील पते्र 
क्लीटक्लक्लीटक्लकत शेवटी 
हव्या त्या पत्राशी आल्यावर, 
अत्तराच्या डोळयाांनी पहातवाचत, 
blank page वर नजर टिळवनू  
काय काय टलहून पाठवायचे परत  
याचे तासनतास जाळे टवणतेच टक मन! 
. 
. 
. 
दुसरां काय असतो  
एकाांत म्हणजे तरी? 
 -णशिकन्या  
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एक तकलाद ूररग मास्तर  

 
फोलपणा कळून चकुल्यावर ही  
हे मी काय साांगतो आहे पुन्हा पुन्हा  
आतल्या आत मुद्तुसासारख्या िांगत चाललेल्या  
या महान सांस्कुतीबद्दल  
या समोरच्या भोळस ट मुलाांना  
मी जे साांगतोय ते एक नुसतचां सांकलन आहे  
आटण ते साांगण्याची माझ्यावर सक्ती आहे  
मी उभां केलय सवाना एका टशस्तशीर राांगेत  
आटण बोलतो आहे  
स्वत:लाच एक कलमी सांथा टदल्यासारिा  
टकमान सहमतीच्या प्रश्ना बद्दल  
भकेुच्या दाटरद्राच्या टपळवणूकीच्या अनुभवाबद्दल  
सम्वदेन्न्शलतचॆ्या िोल उत्कट डोहाबद्दल  
ना माझा गळा दाटतो आहे  
ना समोरच्याांचा 
मला ठावकू आहे टक  
वाहून नेण्याचां त्राण  
उरलां नाही माझ्यात ककवा  
या मुल्याधीष्टीत व्यवस्थेच्या तळाचा 
गलेलठ अांधार उपसून काढन्याइतपत  
राटहलेला नाही माझा स्वत:वरचा टवश्वास  
मी या टनधाटरत वळेेत आवश्यकते बर हुकुम  
कसल्याही कसरती करून घेणारा  
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आटण आहे तेच तसेच चाल ूठेवण्याचा  
अपटरहाययतेचा रवांथ करीत बसलेला  
एक तकलादू करग मास्तर …………. 
 
-िीरधिल परब 
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कहाणी   विरुत्तरी  
                                                                                                                                                                                                                  

मागे वळून न बघता                                                                                                                                                                                          
असाल टतथे सुिी रहा म्हणायचां 
आटण बसायचां  
ओठ आवळून  काळीज  आवरून. 
 
ठाऊक  तर आहेच  
रस्ता-रां दीकरणात  
आांबा उिडणार  म्हटल्यावर  
वाटून टाकलेली एकेक कोवळी कैरी  
गेली कें व्हाच दाढाांिाली  
टतिट-मीठ लावनू लाळ गाळत. 
 
...... जशा दुष्काळाच्या टोल्यात 
कुलशीलाच्या पोरी  
अन्नाला लावतील म्हणत  
दलालाांच्या  दारी.  
 
आटण मरायचीच तर जावी  
टाचा घाशीत नजरेआड  
गोऱ्या-कालवडींवर परस्पर  
कसायाच्या सुरीची धाड. 
 
नागकन्याांनो  देवकन्याांनो 
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कें व्हा तुमची टपठोरी  
अटतथ कोण आक्रोशले तरी  
कहाणी कायमच टनरत्तरी. 
-सांध्या सोमण 
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स्िप्न २ 
 
शटररात रूतून बसलीयत 
माणसां  
दाटीवाटीनां  
 
नवरा योनीच्या तळघरात  
पोरगी त्याच्या माांडीवर  
पोटाच्या मध्यभागापयंत  
 
उरलेले भाग  
टमळतील तसे  
वाटून घेतलेत प्रत्येकानां  
 
अन्  
आई मात्र  
उभीच आहे शटररात  
निटशिाांत ... 
- योजना यादि 
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काळाच्या आत्मचररत्रमध्य े
 
काळाच्या आत्मचटरत्रमध्ये  
तू असशील  
एक टचमणे पािरू  
अथवा एक िाांदा  
अथवा स्वतः च असशील एक मोठे ओझे ..... 
 
काळाच्या आत्मचटरत्रमध्ये  
मलैो न मलैी  
सोडले असतील तू  धुमारे अन टनिारे 
कोणी जाळले असशील  
कोणी उब घेत असतील  
नाहीतर तू स्वतः च पतांग होऊन नष्ट झाला असशील ........ 
 
काळाच्या  आत्मचटरत्रमध्ये   
तू असशील टवजयी पताका  
तू असशील जल्लोष ....कजकण्याचा  
अथवा तू असशील एक  
हरलेला राजपुत्र ......तुला माटहत झालेल्या  सत्य  कथेतला 
..... 
 
काळाच्या आत्मचटरत्रमध्ये  
तू  होशील अमत्यय  
अथवा मत्यय  
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अथवा अनेक जन्माांचे उत्िनन  वाहणारा ........एक काळाचा 
इटतहासकार ... 
 
काळाच्या आत्मचटरत्रमध्ये  
तू असशील .....कायमच  
असाच काही  
असांबद्ध ....अनोळिी ....अनाकलनीय  
-प्रशाांत जगताप  
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िदेिा 
 

नाराजगी िरोिर ही रास्त वदेनेची 
हल्ली न ठेवतो मी, बडदास्त वदेनेची 
 
आहे िरा सनातन हा प्रश्न मानवाचा 
सत्ता कशी करू मी बरिास्त वदेनेची 
 
जगणे सुसय जर का आहे करावयाचे 
थट्टा चला करूया टबनधास्त वदेनेची 
 
प्रत्येक माणसाच्या ती जर मनात आहे? 
दहशत तुलाच इतकी का जास्त वदेनेची? 
 
आयुष्यभर तुम्हाला मी साथ देत असते 
देऊ नका टशव्या ही दरिास्त वदेनेची 
 
जर बाांधलेच आहे आयुष्य जोिडाला 
तर झलू पाांघरूया, टनधास्त वदेनेची 
-णमरलद छते्र 
  



 

 
१५ 

 

िेवत िवेत  
  
  
िोलीतले टवश्व टनमाण होण्यापूवी  
चैतन्य जडत्व आन्स्तक नान्स्तक   
अणुवाद रेणुवाद तत्वज्ञानाचे गूढ  
काहीच नव्हते अन्स्तत्वात  
नेटत नेटत  
असलीच तर होती  
"टनराशा"  
टनराशेची सांस्कृती  
सांस्कृतीच्या प्राचीनत्वाचे गभय  
गूढघ्यात माना िुपसलेले  
उदार उदासीनतेची बाललीला    
रडण्याचे नव्हते धैयय तेव्हाही 
इच्छाही नव्हती  
दुिाचे शीर कापून आणल े 
त्याचेच वॉलपीस होते शोभनू   
शेवाळलेल्या कभतीवर  
  
कुणीच नव्हते सिे सोबती   
प्रदीघय आजारपणात  
नात्याची उबळ  
ठसका यायचा जीवघेणा  
गेला नाही तरीही जीव  
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हुांदकयाांनी भरलेल्या दरीत  
देहावर लाटा थडकायच्या नुसत्या  
देहही ओांडका होऊन  
मनाच्या वाळवांटात  
"मॉडनय आटय" म्हणवनू घेत  
  
अिेर देह थकला सुरकुतला  
कभतीचेही पोफडे टनघू लागले  
महतप्रयाण सांकेत टमळाला  
ज्या तत्त्वातून जन्मलो  
त्याच तत्वात टवलीन  
टनराशेने घर बदलले  
िोलीने टतचे टवश्व   
घरमालकाने घेतली जागा  
वसवणार तेथे  
रो हाऊसेस  
एकासारिेच एक टदसणारे  
तेच टभन्नत्व एकत्वाचे   
तेव्हा ओळिता येईल  
टनराशेला ? 
टतचा गतजन्म  
पुनजयन्म ? 
  
इडा कपगला  
आठवतीलही तो जन्म  
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स्मृती नुसतीच  
जीणय ग्रांथासारिी  
पान पलटाच  
माती क्षणाधात  
  
िोलीतले टवश्व टनमाण होण्यापूवी  
काहीच नव्हते अन्स्तत्वात नेटत नेटत   
  
 -कणिता   
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दगाबाज ियाच ेसांदर्भ 
 

पोरी, 
तुझ्या टभरटभरत्या नजरेतून टनसटतोय  
या शतकाचा टवनाशी रांग, त्याचा टवक्राळ आकार.  
 
एक पुरषी अटधसत्ता  
जी व्यापून उरली आहे  
तुझा देह, तुझी बदु्धी, तुझे मन.  
 
आटण रोमटँटक स्वप्ाांच्या जांगलात  
तू हरवनू गेली आहेस तुझे रस्ते  
तुला लक्षातच आलेला नाहीये अजून  
हा तुझ्यावर अांमल गाजवणारा चकवा  
 
तू हसत होतीस गालातल्या गालात  
तेव्हा इराक-अफगाण बेटचराि होत होते  
तू व्याकूळ झाली होतीस त्याच्या आठवणीने  
तेव्हा गोध्रात कत्ले-आम सुरू होता  
तू त्याला टकस् करत पडून होतीस टमठीत  
तेव्हा िैरलाांजीत राक्षस अवतरले होते 
 
त्यानां तुला फटकारलां, तो टचडला, त्यानां सांताप केला  
तू रडली तेव्हा तुझ्या अशरांसोबत वाहत गेली समाजवादी माती  
आटण टवषमतेचे काळे िडक  
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दात टवचकत हसू लागले  
 
तू कानात सदैव हेडफोन लावनू  
ऐकत टफरशील मोबाईलवर गाणे  
तर तुला कधीच ऐकू येणार नाही  
तुझा आतला आवाज.  
तू आरशासमोर फासत राहशील  
चेहऱ्यावर वगेवगेळया टक्रम्स  
तर कसा होणार तुला  
तुझ्या िऱ्या सौंदयाचा साक्षात्कार?  
 
तू समजतेस तसा नाहीये  
तुझ्या ओढणीचा पोत  
आटण पाणीपरुीची चव  
तू समजतेस तशी नाहीये  
 
तुला घेऊन जाणार आहे  
गुलामीच्या उच्चतम पातळीवर  
तुझ्या सँडलच्या टाकेची उांची  
 
एक मायाजाल आहे तुझ्या मनात तळ ठोकून  
तुझ्या आवडत्या टट.व्ही. टसटरअलमधलां जग  
हे शतक जे जे काही घडवत आहे  
तुझ्यात आटण तुझ्या बाहेर  
तू समजून घे त्याचा अथय  
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या बदलत्या वास्तवामागचे  
तूच शोधून काढ अदशृ्य हात  
 
पोरी तुझ्या, माझ्या आटण सवांच्याच मुक्तीसाठी 
तू नाकारायला शीक  
हे दगाबाज वयाचे सांदभय  
 
-सत्यपालरसग आधाररसग राजपूत  
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वचत्र 
 

मृगाच्या सरी धावत येतील असां वाटत असतानाच वैशाि 
तळपायला लागावा  
असां टचत्र समोर टदसू लागतां आटण आपण समाटधस्थ होतो  
 
हे सुिाचां, हे दुःिाचां, हे असण्याचां, हे नसण्याचां 
असां कोष्टक करत करत एकेका टदवसाला जवळ करतो  
 
मग असे उगवतात चांद्र अन अशा त्या तारका  
मनातल्या अबोल्याला दटावत आपण एकटक आकाशाकडे 
बघतो  
 
तू कुठवर आली होतीस? आटण तू कुठवर आला होतास? 
प्रश्न टवचारत मागच्या एकाकी वाटेकडे पुन्हा पुन्हा वळून बघतो 
 
तुझां टन माझांच फक्त होतां ना रे? असां तू टवचारतेस  
आटण मग आपण दोघेही नामशेष होत चाललेल्या वादळाच्या 
आठवणीने हसतो  
 
इथून सगळां ठीकच होईल असां म्हणत आपण उठून चालायला 
लागतो  
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तेव्हा कोपऱ्या-कोपऱ्यात दडलेली भीती टतच्या असांख्य डोळयाांनी 
आपल्याकडे बघायला लागते  
 
सगळयातून टनसटत टनसटत एवढां एवढां सुि तुझ्या माझ्यापयंत 
पोचतां 
आटण मी काहीच न आठवता तुझा हात घट्ट जवळ धरतो 
 
- उत्पल 
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नटवन कटवता सांग्रह-णिलीट केलेलां सारां आकाश- िैर्ि छाया,निता 
प्रकाशन.पुणे मुांबईसह अनेक शहराांमध्ये उपलब्ध, बुकगांगावरही ही 
पुस्तक उपलब्ध आहे.  
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