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अनाहतचा हा वर्ाारंभ अंक. प्रत्येकाच्या मनात डिंसेबर अखेर 

सरत्या वर्ााचा आढावा, नव वर्ााचे मनसुब,े नव वर्ााचं स्वागत 

अशा गोष्टी असतात. सहली, ररयुणनयन्स यांची आखिी झालेली 

असते. अशा भरगच्च कायाक्रमात कणवता सुचतात. कणवता 

कराव्याशा वाटतात ही आनदंाची बाब आह.े 

कणवतांवर मनापासून पे्रम करिा-या सवा वाचकानंा ह े वर्ा 

समाधानाचे आणि पे्ररिादायी ठरो. 

 

-सोनाली जोशी 
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 अश्वथाम्याची छाया  

 

माझ्यातुन माझ्याकिंची 

ही वाट णनणबिं, एकाकी 

संपत आले मी, सरल े

णनवााि तरीही बाकी 

 

जरतार वस्त्र णवरले की 

लक्तरेच उरती हाती 

जािते, तरीही जपत े

क्षिकाणलक फसवी नाती 

 

मीपि माझे फुलवावे 

इतकाच मनाला चाळा 

घालून गळा णमरवाव्या 

णनमााल्यामधल्या माळा 

 

झोकून जीव द्यावा मी 

अक्षय संकल्पासाठी 

तो कुिी अनाणमक शक्ती 

लोटून दतेसे पाठी 

 

मी फुले वेचली तेथ े



 

 
५ 

 

पसरावे कोिी काटे 

घरकुल माझे मोिंावे 

का अन्य त्रयस्था वाटे? 

 

णचरकाल णजव्हारी आता 

भळभळिाऱ्या जखमा या 

आयुष्य अमर तळमळत्या 

अश्वथाम्याची छाया  

--क्राणंत  



 

 
६ 

 

णविकाम  

 

णविीचं गणित जमावं लागत ंग  

नुसतेच टाके मोजनू नाही चालत, 

थोिं ंिंोकंही चालवावं लागत.ं 

 

एकाचे दोन, दोनाचे चार, चाराचे आठ  

इतकंच ऐकून उतावीळपिे केलेली सुरुवात,  

अन् मग न संपिारा बेढब, बेंगरूळ पसारा  

आवरता आवरेना, म्हिून वतैागून अधावट टाकलेला  

 

युक्तीनं एकेक कमी करत करत  

वाढवलेल्या आठांचा पुन्हा एक करायचा असतो  

ह ेजर वेळीच जािून घेतलं असतंस  

तर सोपं नसत ंझालं णविकाम? 

पसरली असती अधुऱ्या-अपुऱ्या णविींची चळत,  

णवसणवशीत बेरंग लोकरींची गंुतवळ, 

बोथट, गंजलेल्या सुयांची अिंगळ घरभर? 

घिंलं नसतं काही सुबक, सुंदर, उबदार, हवंस?ं 

 



 

 
७ 

 

आता कधी णशकिार आहसे नेटकं न् नेमकं णविायला, 

अख्खं आयुष्य णवस्कटल्यावर? 

 

-क्राणंत 
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खपली 

 

वाहिारे रक्त 

रणक्तम भिंक 

साकळलेले रक्त 

लालसर काळसर 

घट्टसर रक्त 

िंाका  ब्राऊनसर 

  

आताटचटचीत खपली 

घट्टमुट्ट कोरिंीशी 

सारखी हाताळावीशी 

  

टचटचीत खपलीसारख्या 

या 'काही कणवता ' 

  

व्रि सुकून गेले तरी 

आठविीत 

जखमा णजवंत राहतात 

  

तशाच  

अगदी 

तशाच 
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या 

'काही कणवता' 

~ जईु 

  



 

 
१० 

 

दणुनया  

 

धन सुद्धा राहते केवळ जगण्यामधली धूळ बनून  

दवेाच्याही मूती मधले णशश्न ददसते णतला उठून  

त्याही दगिंावरती णतचा नस्तो कसला मोह जिूंन  

नर -नराचा गंध णनराळा तोही णतचा जातो णवसरून  

 

उरते ना शरीर काही ददसिारे असते णनव्वळ खुळ  

बसून णखिंकीत ती भरती रे दवेाघरची मादक चूळ 

णजन्यावरची लाकिंी पायरी खाट,गादी,खुची ,माती सगळी, सारी 

दणुनया कुरकुरत े 

शरीर ,मन ,आत्मा वगेरे अंधारात ना णतला गरगरत े.  

 

दवेळातलीच पाहून गदी स्वत: स्वताशीच करमून घतेे.  

घुबिंीच्या िंोलीत जागी ,रात्र सकाळी झुळझुळत े

सज्जलेच्या काठावरती णनजाला येवून जेव्हा णभिंते  

णनलाज्ज णक्षणतजावर पुन्हा नव्याने लाली आभा भळभळत.े 

-गिशे ददघ े



 

 
११ 

 

काय बरं ओळ होती ती 

 

काय बरं ओळ होती ती,  

जी भाजी णचरतानंा कापल्या गेली  

पोळी शेकतांना करपली  

धुता धुता धतुल्या गेली 

काय बरं ओळ होती ती...  

जी गव्हासोबत दळल्या गेली  

णनविंतांना फेकल्या गेली 

 णशजवण्याच्या नादात गळून पिंली 

 काय बरं ओळ होती ती...  

जी घासासोबत भरवल्या गेली  

जी बाहूगदीत णनसटली 

 जी व्याकुळ आठविीत णचिल्या गेली  

 

काय बरं ओळ होती ती...  

जी दकबोिंावर णवरुन गेली 

 फायलींमधे हरवली 

णहशेबात जास्तीची म्हिून चालली गेली 

 काय बरं ओळ होती ती... 

जी चहासोबत वाफवल्या गलेी 

 कातर वेळी उदास झाली 

 परत परत उठून कामात हरवली  
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काय बर ओळ होती ती... 

जी सुईतील दोराखालून णनसटली 

वाळत काढतानंा दोरीवरच राहीली 

 णखरािंीवरील दोरीतून सरssss करीत खळकि बुिंाली . . 

-सनुीता झािं े
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अणंतमता 
 

बाहरे शून्य आत शून्य  

दोही शून्याला जोिंिाऱ्या रेर्ेवरून  

चालत जातात बुटकी मािसे  

पोकळ होिाऱ्या अंधाराकिं े 

 

पोकळ अंधार भरीव अंधार  

दोही अंधारास जोिंिारया णक्षतीजावरून  

चालत जातात आिंदांिं मािसे  

नसलेल्या स्वतःच्या घराकिं े 

 

बुटकी मािसे आिंदांिं मािसे  

दोघे भेटतात एकमेकानंा  

णनयतीच्या हतेुपूवाक खेळामध्ये  

एकदाच आणि शेवटचे  

 

बुटक्या मािसांची णवरते स्मृती  

आिंदांिं मािूस मरतो दरू कुठेतरी  

शून्यातून अंधार अंधारातनू शून्य  
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मु्रत नदीकाठी जळतात पे्रत े 

मेलेल्या िंोंगरावर उगवतात झािं े 

वठलेल्या झािंावर घरटे बांधतो पक्षी  

सूया झिंलेल्या पानात उगवतो ददवस  

 

आिंदांिं मािसे होतात णजवतं  

बुटक्या मािसाची जागृत होते स्मृती  

पुन्हा घिंिाऱ्या त्याच कथेसाठी  

मात्र यावेळी कथेत बदल घटनेचा  

अंणतमतेतून आददमतेकिं ेजाण्याचा  

 

बुटकी मािसे चालत जातात शून्याकिंे  

आिंदांिं मािसे जाऊ लागतात अंधाराकिं े 

 

--कणवता मोकाशी 
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निेीव 

 

ती गायची णतच्या बोलीभार्तेील गािी  

अथा उमजायचा नाही कोिालाही  

णतच्या गाण्यावर होता त्याचा प्रभाव 

तो बहुचर्चचत फरारी असिारा कैदी 

णतच्या प्रासाददक रचनांचा आशय  

उमजला सैणनकी गिवेशांतील मनांना 

णतच्या घरात आल ेशस्त्रधारी  

णतला नव्हता माहीत त्याचा पत्ता  

ती णनव्वळ साकारतस ेअणभव्यक्ती 

कल्पनांची रोपटे आली होती दारात 

णतच्या वेिीचे झाले होत ेत्याने सपा  

म्हिुन तळमळीने गातसे ती गािे  

कुठलीच दःुख वेदना नव्हती मनात 

णतला ना पररणचत त्याच्या नजरेचा दशं  

ना संवेद त्याच्या वासनाचंे नाचरे मोर 

त्याच्या पाठीवरचा ना वेचला होता वारा  

त्याच्या छातीवर ना टेकल ेहोते कपाळ 

कधी एकदाच गेली होती त्याच्या दारा 

खेळायला आिले होते सागरगोटे  
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दगिंाचे बीज झाले णतच्या स्पशााने  

आले वात्सल्य णतच्या ह्रुदयामध्ये  

णतने सांभाळली रोपटी नाकळतेपिे 

ददला णतने सैणनकानंा त्याचा पत्ता  

उिंी मारली दारामागच्या णवहरीत 

कुिी सांणगतलेली त्याची मरि वाताा  

खोटीच वाटायची इतके ददवस णतला 

--कणवता मोकाशी 
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अशा एका क्षिी 

 
झोपून घेतेस 

पोकळीच्या पणलकिंल्या 

काळरूपी पलंगावर 

बंधमुक्त होऊन, घट्ट मुठीत आवळलेल ं

पांघरून तसंच आह ेअजून.  

उठतांना उभ्या वतामानाच ंकापिं 

अंगभर लपेटून घेतेस 

णनसटते....भूत भणवष्य कौमाया 

येिारं णचरंतन स्त्रीपि 

शांत हसत स्वीकारतेस 

अशा एका क्षिी  

तुझ मन व्हीज्यूअल व्हायला हवंय 

बरेच प्रश्न सुटतील 

टेक केअर म्हिून णनघतानंा 

तू मनाच्या काचांवर 

नखाने काहीतरी णलहून जातसे 

अन 

मी ददवसाच्या चक्रात 

त्या सांजेला दळत बसतो 

 

-प्रेणर्त 
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नंतर कर त ूविवि णमत्रा 
 

रोजच असते अिंचि णमत्रा  

कंुथत बसते तिति णमत्रा 

भरघोस असे नसते काही 

मृत्यू जगतो किकि णमत्रा 

सौख्ये पातळ साय दधुाची  

द:ूख मलाई णवरझि णमत्रा 

पे्रम म्हिू का जळता लावा  

दक चांदण्यांची पखरि णमत्रा 

चुकते कोठे दहेी ओझ े 

मेल्यावरही सरपि णमत्रा 

रचल्या डभती कजा काढून 

 डलप तयांना घरपि णमत्रा 

दोन घटका बैस जरासा  

नंतर कर तू विवि णमत्रा 

 

-कौतकु णशरोिंकर 
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उगा मािसाचं ेपसारे नको 

 

मुक्या पावलांचे, जुळ्या सावल्यांचे, अता परसदारी पहारे नको 

उसास,े ददलासे, रुपेरी खुलासे, नको भूतकाळा इशारे नको 

स्वरांची सुरांशी, खुळ्या आता कोशी, तरल भेट गात्री, रुजू पाहता 

अशा धुंद वेळी, णहरावून काव्ये, धिं ेबिंविारे नगारे नको  

उगवत्या उर्ेच्या, सव ेरोज येती, नव्या स्पंदनांच्या कहाण्या नभी 

उरी जाणिवांचे थवे उतरताना, जुन्या आठवांचे पुकारे नको 

उभी सज्ज स्वपे्न, धगीच्या णमठीला, कळू द ेजगाची खरी वास्तव े

परी-राक्षसांच्या, फसव्या कथांच,े धुमसते गुलाबी णनखारे नको 

धुमारे फुलावे हजारो क्षिाला, भळभळून जावी जखम बोलकी 

चरे वा णमळावे तिं ेवेदनांच,े ररत्या काळजाला शहारे नको 

सुखाचे झुले यातनांच्या महाली, तमाच्या कपाळी प्रकाशे रटळा 

तळी बाभळीच्या सिं ेमोगर् याचे, णशळ्या भावनांचे दढगारे नको 

णजथे उघिंताना, स्चतःची कवािं,े मनाला न वाटे जरा वाविं े 

असो शेवटाला, अशी चार नाती, उगा मािसांचे पसारे नको 

 

-कौतकु णशरोिंकर 
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जाळ  

 

मध्यरात्र टळून गेल्यावर अंधा-या बोळकंिंीतला दरवाजा उघिूंन 

अलवार चोरपावलं आबदार लयीत बाहरे पिंतात पोत्यावर 

णनजलेल्या पोराला बेवारस सोिूंन. 

मातकट डभतींच्या गदा सावल्यासावल्यांतून चांदिमाखली वाट 

टाळत (कधीकाळी णतला चादंिं फार आविंायचं.) कुिाच्या 

बाहरेख्याली स्वप्नांची णशकार होऊन ती अंथरून दते ेदहेाला 

गावंदरीच्या वावरात. 

नावापुरतं फाटकं कंुकू णवस्कटतं माथ्यावरचं कधीपासून 

रटकवलेला णहरवागार जीिा चुिंा चक्काचूर होतो. 

अंधा-या बोळकंिंीतल्या घरातली ददवेलागि बंद होते कायमची 

दसु-या सकाळी दोन भाकरींची चूल पेटत ेतेव्हा, सरपि होऊन 

जळून जातात णतच्या दहेावर अंधाराने गोंदलेली पापं. 

माये, भूक फार वाईट असत े

- बालाजी सतुार, अबंाजोगाई  
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कॉलजे कणवता-णवशरे्ाकंासाठी कणवता पाठवा 

 

 

फेब्रुवारीचा मणहना उत्साहाचा, जोशाचा मणहना. थोिंीशी थंिंी, 

त्यात असतो १४ तारखेला पे्रमाचा संदशे घेऊन येिारा 

व्हलॅेंटाईन्स िं.े सगळंच वातावरि कस ं भन्नाट आणि अफाट 

झालेल ंअसतं! हो ना? व्हलॅेण्टाईन्स िं ेसगळ्यांत जास्त रंगतो तो 

कॉलेजकट्ट्यावर.  कॉलेज म्हिजे यारी दोस्ती, धम्माल 

बेदफकीरी आणि त्याचसोबत काही धुंद आठविीदखेील.  

पे्रमाचा हा उत्सव आला की कणवता आल्याच. कॉलेजच्या या 

जाित्या-अजाित्या वयामध्ये प्रत्येकानं एक तरी कणवता कधीतरी 

करून पाणहलेली असत.े म्हिूनच फेब्रुवारीचा यंदाचा अनाहत 

असेल कॉलेजकवी णवशेर्ांक.  

या णवशेर्ांकामध्ये कॉलेजतरूिाईच्या कणवता प्रणसद्ध केल्या 

जातील. अनाहत ह े केवळ कणवतेसाठी वाणहलेल े ऑनलाईन 

माणसक आह.े अथाात यासाठी केवळ पे्रमकणवता पाठवायचं अस ं

काही नाही, कणवता कुठल्याही णवर्यावरील चालतील, फक्त त्या 

कॉलेजणवद्याथ्याांनी केलेल्या असाव्यात एवढंच.  

तुमच्या उत्तमोत्तम कणवता आम्हाला जरूर पाठवा. कणवता 

मराठी युणनकोिं फॉन्टमध्ये टाईप केलेल्या असाव्यात. 
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-साणहत्यससं्कृती टीम 
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