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अनाहत एप्रिल २०१५ 

 

आपल ेमन प्रहतसंबंध, प्रनसर्ाातले बदल, दनैंददन घटना अशा 

अनेक नोंदी ठेवत असते. सर्ानशील मनाची आंदोलन,ं त्याचे 

कंर्ोरे तपासणं ह ेसारं कधी उल्हप्रसत करणारं तर कधी दमणूक 

करणारं. अनाहत करता अनके प्रलप्रहते हात प्रनयमीत लेखन 

पाठवतात ही अप्रतशय अप्रिमानाची र्ोष्ट आह.े मप्रहनािरात 

घडलेल्या घटनांचा, मनाशी रंर्ी घालणा-या नोंदीची ही 

अप्रिव्यक्ती चचतनी आह.ेएप्रिलचा हा अंक आपल्याला आवडले 

अशी आशा करते. 

धन्यवाद, 

सोनाली र्ोशी 
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र्नाबाई होऊन  

 

चांदण्याच्या शतपावलीत सरुुकुतलेली म्हातारी  

वाट पाहते प्रतच्या शुभ्र मरण बंर्ल्याची  

हक्काचे र्न्माचे घर कधीच ेमार्े पडलेले  

 

द्वतैावर प्रवश्वास असलेली उिी तरुणी तेथचे  

र्ीवप्रशव मीलनाची वाट पहात हाती धरन माला  

रार्पुत्र घेऊन र्ाईल रार्वाडा ककवा झोपडीमध्ये  

 

वस्तीर्ृहा बाहरेच्या अरंुद टे्रडमील पट्यावर  

तरुणी आप्रण म्हातारी धावत राहतात दोघीही  

घर अर्ून यते नाही सापडत नाही दोघींना पत्ता  

 

तरुणीचे सौंदया स्वप्न म्हातारीचे कुरप मरण  

दोघींचे ध्यासपवा र्ाणणारा तो आददम 'एकटा' 

दळत असतो दळण र्नाबाईकड ेर्नाबाई  

 

-कप्रवता मोकाशी 
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पनु्हा मकु्त मी 
 
ओठांत माझ्या लपे रू्र्र्ाणे 

स्वप्नात माझ्या उद्याचे उखाणे 

बहरन यतेी पुन्हा छंद आशा 

तरीही ददशांनो, पुन्हा मुक्त मी  

 

येतील तेव्हा येवोत वाटा 

आशा प्रनराशा संकेत लाटा 

दकती काळ साहू र्ुलामी तयांची 

झुर्ारन त्यांना, पुन्हा मुक्त मी 

 

मरणेच त,े र्े न सत्यास पाही 

मुठीचे प्रर्णे ररक्त हाता न दईे 

र्र्ण्यास साक्षी, लढण्यास प्रसद्ध 

चर्कून र्र्णे, पुन्हा मुक्त मी 

 

-अमतृा नात ू
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मोर : रार्ीव काळे ,नवता िकाशन  

………………  

फेस्बुक्यावर सापडलेल्या कवींमध्ये जयांचं  आवर्ूान वाचत ेआप्रण 

अप्रतशय आवडतं असे फार फार कमी आहते आप्रण त्यातल ं सवाात 

वरचं नाव रार्ीव काळे यांच ं आह े.  

रार्ीव काळे याचंी कप्रवता वतामानकाळाला छेदनू  र्ाणारी आह े

.  

मुक्तछंद , अल्पशब्द , प्रचत्रात्मकता असणारी , प्रवलक्षण सौंदया 

आप्रण िावाची अनुिूती दणेारी  कप्रवता  ही पु .प्रश . रेरे्  यांच्या 

कप्रवतेची आठवण करन दतेे .  

हा काही   या कप्रवतेचा दोष नाही , असलंच  तर  िूषण आह े.  

पुस्तकाची शीषाक कप्रवता 'मोर' मधील काही िार् : 

'प्रिय , 

बहरप्रपसायााच े

प्रचत्तचोर  मोर  

कधीच उतरत नसतात  

आधीच सांर्ून  

वदीदऊेन  

कुणाच्या अंर्णात  

फुललेला घनिार  

आप्रण  
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उत्सुक मोकळे अंर्ण  

इतकेच, 

इतकेच पुरेसे त्यांना  

प्रनप्रमत्त  आप्रण प्रनमंत्रण . ' 

वेचक दखेणे शब्द , सोडलेली ित्येक र्ार्ा , ित्येक स्वल्पप्रवराम 

आप्रण  टटब या सर्ळ्याला महत्व दणेारी रार्ीव 

काळ्यांची  कप्रवता आह े.  

………… 

शब्दांनी  प्रचत्र काढणं  म्हणर्े काय असत ं  तर ह ेअसं :  

नक्षी  

झाडावरी लख्ख ऊन  

थोड ेनवे थोड ेर्नू  

झाडावरी चढे झूल  

नवी र्ुनी र्दा िूल , 

झाडावरी एक पक्षी  

नवी र्ुनी ओल  वक्षी  

ही  अशी कप्रवता असते न  ती मनावर नक्षीखूण  ठेवून र्ाते .  

   खुणा  

आलो वस्त्रउणा  

र्ाणार वस्त्रउणा  
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परी प्रवणल्या वस्त्राच्या  

उरोत काही नक्षीखुणा  

………………  

अल्पशब्दी काव्यात मांडलेला प्रवचार प्रर्तका आशयघन 

प्रततका  प्रतचा पररणाम र्ास्ती होतो .  

'एकटेपणा' ह े मानवाचं िाक्तन, त्याच्यावर ित्येक कवी  काही न 

काही प्रलहतोच प्रलहतो .  

याच प्रवषयावरची प्रलहलेली ही कप्रवता आप्रण प्रतची खोली 

अफाट आह े.  

डोळे  

मीच माझी  आई होऊन  

मीच  माझ्या कुशीत प्रशरन  

एकमेकांना समर्नू घतेाना  

एकमेकांना समर्वताना  

दोघांचे डोळे  

प्रमटलेल े 

िरलेल े 

समार्म हा कप्रवतेचा अत्यंत सेन्शुअस , सूचक आप्रण 

दखेणा  प्रवषय कसा होऊ शकतो त ेया 'झुबके'  कप्रवतेत : 

झुबके  

मावळते झपकक्षणी  
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अंर्ओळख  

अवप्रचत क्षणी  

पालवते  

नार्वे प्रनव्वळपण  

पांखररत िाणांवरी  

फुलांचे झुबके   

………………  

नवे कवी  लोकं  कसे कुणी चांर्लं  प्रलप्रहत नाहीत वरै्रे  चचाा 

चालूच असतात . त्या चालूच असताना  जयांना चांर्लं 

प्रलहायचंय त ेचांर्लं प्रलहीतच असतात .   

कारण  ह े'कप्रवता' नावाचं  तत्व सर्ळ्या िकारच्या  चचाा , 

कप्रवतेप्रवषयी प्रवखारी द्वषे , खचवणारा अहकंार आप्रण 

तुच्छता  यांना  'पुरन ' आप्रण 'र्ाळून ' उरेल. 

………    

या  पुस्तकाची प्रनर्ममतीमूल्य  अर्ून श्रीमंत हवी  होती 

असं  वाटतं  . पण कवीचे पुस्तक आले हचे खूप झाले म्हणायचे 

आप्रण मुकाट  वाचायचे . 

………….   

र्ेंव्हा मला  दसुऱ्यानी  प्रलहलेली  पण माझीच वाटणारी 

लाडकी  कप्रवतामाय हवी असते तेंव्हा  मी रार्ीव काळे 

यांचं  'मोर'  वाचते .  
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कप्रवतेलाच म्हणावं र्णू 'मी -तू' या कप्रवतते  म्हणलंय  तसंच  : 

'तू …  

म्हणून  मी .  

एरवी  साऱ्याच  

मुखवट्याच्या वाटा  

खोट्या  तकलुपी ' 

~ र्ईु कुलकणी 
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काय करायच?ं 

 

परवा कधीतरी चुकून तो कुताा ड्रायक्लीनला ददला र्ेला प्रसल्क 

चा सुंदर र्डद रु्लाबी रंर्ाचा आवडत्या स्टोर मधून घेतलेला तो 

कुताा आवडायचा ियकंरच 

र्पायचे पण खूप त्याला  

खास िसंर्ालाच वापरायच े

नंतर व्यवप्रस्थत काढून  

हवेत ठेवून पुन्हा इस्त्री प्रबस्त्री करन  

र्ारे्वर ठेवला र्ायचा  

कसा ददला र्ेला या रोर्च्या कपड्यामध्ये? 

परत आला तर त्याच्या त्या सुंदर र्ुलाबी रंर्ाची शेड बदलेली, 

त्यावर ऑफव्हाईट दोयाांनी केलेलं िरतकाम, त्याचाही रंर् 

बदलला आह े 

वाईट नाही ददसत आह ेखर तर पण घालावा वाटत नाहीये  

आप्रण टाकावा वाटत नाहीये  

काय करायचं अशा वस्तुंच ?  

अशा माणसांच ? अ? 

-काप्रमनी केंिावी 
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अस ंझाल ंअसत ंतर! 

 

बेसुमार माणसं आर् नाहीत 

हरवली आहते कालाच्या पडद्याआड 

तरीही रोज़ असतात माझ्या आसपास 

र्ाईं-र्ुईच्या वासात,  

कैरीच्या लोणच्यात 

घडाल्याच्या र्र्रात,  

उर्वत्या सूयाात 

तरीही मर् का िासते उणीव? 

का होत ेपदोपदी त्यांच्या नसण्याची र्ाणीव? 

असा कुठेतरी हवा होता एक छोटासा कोपरा 

त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा 

आठवणींची उर्लणी करण्याचा 

त्यांच्या सहवासात राहण्याचा 

मनाची समर्तू घालण्याचा 

तत्पुताा का होईना, काल उलटा दफरवण्याचा 

-वषाा हळब े
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घननाद 

 

दोस्ता,  

मेघांना अलर्द वाहून नेणारा  

तो ओलसर वारा तेवढा र्ार्ा राहीलाय..  

बाकी सर्ळं आिाळ सुस्तावलंय…  कधीचंच..  

त्या आिाळाची र्ंमत वाटते अरे, 

इतका र्प्रहरा मेघ उराशी असताना..   

कशी बरं झोप लार्ते याला..? 

आप्रण तुही कसा नीर्तोस..  

तान्या बाळासारखा..? 

कालचा ददवस सवयीने प्रवसरन र्ाऊन  

एक रू्ढ हसू ल्यायल्यासारखा..  

काय बरं त्याचा अथा ? 

ते सोड..  

तूताास त्या ओलसर वाऱ्याच ंर्लबलून टाकणं  

कसं  थांबवू तेवढंच सांर्..  

सांर्शील? 

की तुही वार्शील खुळ्यासारखा..? 

ते वारं माझ्याही आत तसंच साठवून ठेऊन..  

मर् मात्र अवेळी कोसळण्याचं कारण नको प्रवचारस..  
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त्यालाही.. आप्रण मलाही..  

ऐकलास आर् तरी घननाद? 

 

- लीना प्रमचलद दातार.  

  



 

 
१५ 

 

र्प्रमनीवरन चालताना... 

 

मी... 

अडखळलो, बुचकळलो, धडपडलो, 

िसंर्ी पडलो,  

पण डर्मर्लो कधीच नाही  

र्प्रमनीवरन चालताना... 

 

अनेक मार्ा िेटले, कळले, 

मधले, वळणाचे, नार्मोडी 

पण िरकटलो कधीच नाही 

र्प्रमनीवरन चालताना... 

 

दमलो, थकलो- िार्लो, 

िसंर्ी र्म वैतार्लो  

पण थांबलो कधीच नाही 

र्प्रमनीवरन चालताना... 

 

आर्ही तसाच चालत आह े 

पण एक र्ोष्ट मात्र मनात 

पक्की होत र्ेली, 

र्प्रमनीवरन चालताना... 
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धावणाऱ्याना धावु द,े 

उडणाऱ्याना उडु द,े आणखी र्ोमाने... 

आपण मात्र चालत राहायच े

समतेच्या वाटेवर,  

 

मानव मुक्तीच्या ददशेने, मृत्युच्या दारापयांत, 

न डर्मर्ता, न िरकटता, अप्रवरतपणे... 

र्प्रमनीवरन... आप्रण फक्त 

र्प्रमनीवरन... 

 

- प्रवनायक सिुाष लष्कर   
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उत्खनन 

 

अन् तहान शमली की 

चालू लार्तात स्वत:ची वाट.. 

आत्ममग्नपणे! 

 

बायो,  

सतत उत्खनन कराव ं 

की, िुसिुशीत होत े 

काळीर्माती ...! 

 

अप्रधक कसदार, अप्रधक सर्ाक ....  

 

िरुन वाहतात कप्रवता.... 

नांर्राच्या एकेका घावाने ...! 

 

कौतुकाला िुलू नको  

अवहलेनेने हलू नको 

 

तसाच उपसा सुरु ठेव  

मारत र्ा पहारी आत्मताडनाच्या  

अन् प्रवसर की कुणी असेल सोबत ...!  

https://www.facebook.com/notes/madhavi-bhat/%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8/1618499408363675
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बायो ... 

र्प स्वत:चं स्वयंिू  

अन्  

म्हणूनच र्ार्ृत  

समृद्ध संपन्न  

एकटेपण ...! 

 

-चदं्रमाधवी  
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