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अनाहत िप्टें बर २०१४
कविता का करायची पासून कविता केली नाही तर काय होईल
अशा विचारचक्राला वलवहणारा आवण िाचणारा असे दोघेही

सामोर जात असतात. आपल्या अविव्यक्तीशी प्रत्येकजण वकती
प्रामावणक आहे हा प्रश्न व्यक्तीसापेक्ष आहे . तरीसुद्धा स्ित:चे

जीिन आवण कविता अनेकदा िेगळी नसते. ककबहु ना जगण्यातले
बारकािे, कंगोरे सगळे काही कवितारूपाने आपण तपासत
असतो. हा एक प्रकारचा आत्मशोध आहे .

हा आत्मशोध ही सतत सुरू असणारी वक्रया आहे . ती वक्रया

अनेकदा आनंददायी असते , कधी क्लेशदायी तर कधी अवतशय
कठोर िूवमका घेणारी. या आत्मशोधाकरता कधी मुखिटा घ्यािा

लागतो, कधी तो नाकारािा लागतो. असे प्रयत्न नकळतही सुरु
असतात. प्रत्येक कविते ची एक गोष्ट असते!

अनाहतला वमळणारा प्रवतसाद िाढतो आहे ,. नव्या कविताच्या
रूपाने निे किी आपल्यासमोर येतील.

नव्या कवितासंग्रहाचा पवरचय अनेकांना विशेष आिडला असे
आम्हाला जयांनी कळिले त्यांचे आिारी आहोत.

रवसकांना सप्टेंबरचा अंकही आिडे ल अशी खात्री आहे .

सोनाली

३

कविते गं...
आपण आपल्या भेटण्याच्या
गोष्टी करत राहूच तश्या
आरास मांडत राहू
लख्ख अिघ्या शब्ांच्या
अपलक भभतीकडे बघण्याचा
आंधळे पणा करत राहुच तश्या
आरसा लाित राहू
मख्ख कोडग्या चेहऱयांचा
एकमेकींना बघून जोखण्याचा
िेडप
े णा करत राहूच तश्या
िारसा जपत राहू
रख्ख अस्थानी हास्याच्या
आतले अंगार वनरखण्याचा
अनघडपणा वमरित राहूच तश्या
कोळश्याने वलहून काढू
हक्क तुझ्या माझ्या वनखाऱयांचा
--चैताली.
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रवसया
त्याला पाऊस व्हायची फार घाई.
एकतर तू तरी पाऊस हो ककिा मी तरी...
एकतर तू तरी बरस ककिा मला तरी बरसू ्े...
मनसोक्त तुला हिा तसा; हिा वततका... ककिा तू बरस...
नाही तर असं करु ्ोघेही बरसू, सर-सर होऊन जाऊ...
ककती ते आजजिी वनमंत्रणे तुझी...
मी जाणून माझे ्ोन्ही हात मागे बांधून ठे िलेत.
न जाणो तुझ्या हातात वभनून कधी...?
खूप-खूप गोंधळ असतो बघ विचारांचा, मनांचा...
म्हणून फार-फार राखून ठे िते मी स्ित:ला स्ित:पासून.
तुलाही सांगतेच की रे ,
तुला मी माझ्यापासून िाचिण्याचा प्रयत्न करतेय म्हणून...!
पण अनेक िार सोसून, झेलून, रे लून तू
माझ्यासमोर उभा माझ्या समीप...
माझ्या ओठांसमोर हसत अग्ी मधाळपणे.

५

मी ककती्ा खाली पाहू, ककती्ा नजरेस चोरू,
तुला क्सू नये, कळू नये म्हणून...

ककती्ा ककती विषय तयार करु आवण त्या विषयांत?
तुला गुंतलेला पाहून मनाच्या टीपकाग्ािर तुला टटपून घेऊ?
पण एक्ाही तू पूणज उमटत नाही वन काहीतरी राहूनच जातं
वनसटूनच जातं.
एकिेळ तुला म्हटलं,
’मी खूप छान रे खावचत्र काढते.
तर गुलछबू तू काय म्हणालास,
मी बसतो ना तुझ्यासमोर! काढ तू...’
अरे येडू, कसं शक्य ते?
मी तर पहातच राहीन ना रे , तुझ्याकडे- अवनवमष नेत्रांनी.
मला न -माझी ही तहानच कळत नाही.
मला माझ मनच कळत नाही.
मला हे काय होतंय. याला काय नाि द्यािं?
याची काय ओळख असािी? याची कशी सुरुिात व्हािी?
याचा शेिट...?
६

शहारत बघ, हा सारा विचार आल की अंग शहारतं.
प्रेम सहयोगातून तयार होतं,
स्पशज म्हणजे प्रेम नव्हे.
सोबतीनं प्रेम वनमाजण होतं.
विचार जुळल्यानी ते टटकतं.
एकमेकांसाठीच्या बवल्ानाने अजरामर होतं.
एकवनष्ठ रावहल्याने स्िगजलोकास प्राप्त होतं.

संस्कृ ती, संस्काराच्या, सुविचारांच्या पाट्ांचा
ढीगच्या ढीग पडलाय डोक्यात...
पण त्यात एकही पाटी अशी नाही की,
कु णी आिडलच पवहल्या नजरे त,
पवहल्या भेटीत,
पवहल्या नजरेच्या टप्पप्पयात या विश्वासाने की,
हो, आपला सोबती हा असाच असायला हिा...
हा ,असाच असायला हिा होता...त्याचं काय?
त्याच्यासाठी न्याय काय?
मनासारखं िागण्याच्या
असामावजक समजल्या जाण्याच्या तत्त्िािर ही बंधने फळू -फु लू

७

द्यायची ती कशी?
हा सारा शासनमान्य शासनाचा भाग.
वशक्षा फक्त मला वन माझ्या सबंधांना,
आजन्म कोरडं ठणठणीत राहण्याचा कारािास.
हो हे सारं असंच... टरतीभातीप्रमाणे वचकटलेले,
म्हणून मग मनास अवधकावधक कठोर
अवधकावधक पाषाण होण्यास कारणीभूत ठरलेलं,
सहज म्हणून वितळायचे नाही, मऊ व्हायचे नाही.
पण मग कोणी धडक क्लीच तर...?

धडधडत्या हृ्याने आपणच आपल्या मनािर काबू ठे ित...
प्रेमाच्या व्याख्येला आपल्या मनाप्रमाणे अथज ्ेत
वन्ोष सुटके चा प्रयत्न.
अवधकावधक स्ित:त गुंतून स्ित:ला न्याय...
ऑल इज िेल,
सगळे आपाल्या हातचे खेळ.
या हातािरुन त्या हातािर,
या बोटािरुन त्या बोटािर स्ित:च स्ित:ला खेळित.
मध्ये पडलो की बा्... जसे आता झाले.
माझे मन माझ्याच हातून वनसटून बा् झाले...
८

मला माहीत आहे तुला असा शब्ांचा ककस,
विचारांचा भुगा नाही आिडत.
तू कसा बेकफकीर, वबनधास्त, बेडर
माझ्या कु शीत मात्र भीतीचं बी पेरलेलं,
ककती फरक आहे, सटरता आवण सागरात!
तरी सटरतेला उधाणलेल्या सागराची ओढ
जशी मला तुझी. खरं तर खूप थकले रे मी
स्ित: स्ित:शी लढू न...
असं िाटतं येत्या पािसात स्ित:ला आतून-बाहेरून धुऊन
काढािं...
पण मग क्िसाच्या कु ठल्याही प्रहरी तू मला लपेटलेला क्सतो
त्याचं काय?
अंतमजनातून तूच बोलतोस...
कधी-कधी तर मनातच मािेनासा होतो.
मग मी धािून आलेल्या सरीखाली भचब वभजत
स्ित:ला पािसाच्या चां्ण्यांनी टटपूर करुन घेत...
एका पार्शी थेबांत तू क्सतोही गालात हसून उमटलेला...
ओठांिरील अमृताचे थेंब हलके च टीपत... रवसया
-सुवनता झाडे
(आगामी ’रवसया’ या काव्यात्मक लवलतबंधातून)
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तुझे अवस्तत्ि
रणरणत्या उन्हाच क्िस जसा...
तसा तुझा तो श्वास.
मला होता ...पूिीचाच ठाऊक.
मझ्या हस्तरे षामध्ये तुझी रे षाच नाही.
तुझ्या पयंत नेणारे भाग्य नाही.
माझी नसलेली तुझी नजर,
स्पशूजन जाते माझे शरीर माझा आत्मा.
तू नसलेले तुझे अवस्तत्ि,
सोबत करते क्िस भराची.
थोडी कु ठे रात्री ..गाद्यांिर सुखािते..,
मुलांिर, पतीिर माझी स्नेहनजर कफरविते..
तेव्हां ्ेखील ,माझ्याजिळ तू असतोस.
आपल्या सािळ्या बोटांच्या नखाने
शरीरभर असंख्य नािे कोरून जातो.
तुला कल्पना आहे--?भल्या पहाटे झोप उघडण्यापूिी ...
ती सारी मला बुजिािी लागतात.
कारण...?
अपूणज गभाजप्रमाणे
त्यांचे नसणेच महत्िाचे आवण सलणारे असते.

-नीशी (नीवलमा वशकारखाने)
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रात्र
रात्र वनभजर मोकळी,
जिळ के िळ सािली
सािलीला गंध नाही, रात्र वनमजम चालली
रात्र पुढती चालली,
अंधार मागून धाितो
या अशा खेळात आता जीि भलता कोंडतो
एक क्सते फु ल येथून
रं ग फे कीत हासले
जिळ जािे, िाट सरते, नेत्र उरती झाकले
फु ल कु ठले...रं ग कु ठले...
.िाट कु ठली सांडली....
भ्रमात जाती नेत्र िेड,े नजर कोठे थांबली
थांबणे आहे इथे या,
रात्र संपत चालली
सािलीला स्थान नाही, रात्र उरली एकली.

-उमा बोडस
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होरपळ
जन्म अन मृत्यू
अभेद्य चौकट
कताज करविता
अज्ञात अनिट
हाडांच्या सवमधा
्ेहाची गोिरी
रक्ताचे अध्यज
श्वास पळी भरी
आशा वनखार्यातळी
राखेची भुतं
इच्छांच्या ज्िाळात
ितजमानाची खंत
धुरकट भविष्यात
क्से पेटते पळ
क्सत नाही.. वजिंत
भािनांची होरपळ
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बघता बघता होते
पुणज आयुष्य स्िाहा
कु णी म्हणे 'अरे रे'
कु णी म्हणे 'िाहिा'
-

कौतुक वशरोडकर
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शोध
शोध तुझा घेते बाई
रास मांडते
निलाई मागा पायी
आस ठे िते
शोधायला तुला बाई
रान मोडीते
िाऱयाच्या ग रुपामधे
तुला िेवचते
पायातला काटा बाई
िाट ्ािीतो
िाटेतल्या खाचांमध्ये
तुला भरतो
क्िस विझला बाई
तूच क्सेना
श्वासाच्या या जगण्याला
श्वास पुरेना
निलाई ्ान बाई
सांजे गािलं
तुळशीच्या क्व्यामध्ये
तुला पावहलं
१४

शोध तुझा सरे बाई
ध्यास सुखाचा
डोळ्याच्या ग आसामधे
नभ भरण्याचा
अवभरुची
-
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बवहष्कार
"बवहष्कार" हा गुजराती भाषेतील महत्त्िाच्या किवयत्री पन्ना
नायक यांच्या वनिडक कवितांचा मराठी अनुिा्! पॉप्पयुलर
प्रकाशनाने प्रकावशत के लेला आवण क्लीप वचत्रे यांनी अनुिाक्त
के लेला हा संग्रह आिजून
ज नों् घ्यािा असा आहे.
चंद्रमोहन कु लकणी यांनी के लेल्या बोलक्या मुखपृष्ठापासून या
संग्रहातला प्रत्येक शब् िाचकाच्या मनात रें गाळतो. गेली चार
तपाहून अवधक काळ पन्नाबेन कविता वलहीत आहेत. ियाच्या
ऐंशीव्या िषीही त्या सजगपणे, प्रगल्भपणे आवण वनभजयपणे
शब्ातून जावणि व्यक्त करतात. त्यांच्या सहा संग्रहातल्या िडक
कवितांचा अनुिा् बवहष्कार या संग्रहात आहेत.त्या कविता
िाचतांना रोजच्या जीिनातले प्रसंग िेगळे
पटरमाण घेऊन समोर उभे राहतात.

...आवण मी मात्र
प्रत्येक िेळी संभोगानंतर
तुला लगेचच झोप लागते
.. आवण मी मात्र
माझ्या कधीही
जन्माला न येऊ शकणा-या
बाळाच्या विचाराने
कू स ब्लत
्ु:स्िप्नातच अडकू न पडते.

१६
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त्यांच्या कवितांमध्ये भारतीय तसेच अवनिासी भारतीय किींच्या
कवितेत आढळ्णारे पर्ेशातील सं्भज सहजपणे येतात.
वलफ्ट
“आपलं आयुष्य़
तळमजल्यािरून पाचव्या मजल्यािर
जाणा-या वलफ्टमधील
्ोन अपटरवचत व्यक्तींची टक्कर व्हािी
तसं.”
वनसगजिणजन, प्रवतमा, पर्ेशातले िातािरण असे विविध शब्
आवण सं्भज कवितांमध्ये आहेत.

“चला, उठू या
सन-टॅन्ड झालेली ्ुपार
आता सकाळसारखी कोिळी रावहलेली नाही.”
ती कविता नुसती स्मरणरं जन नाही. ती कविता जळजळीत आहे,
आश्चयजचककत करणारी आहे. तसेच विचार करायला लािणारी
आहे. िेगळ्या प्रवतमा कवितेत प्रकषाजने क्सतात.
त्या कवितेत आठिणींचे फक्त कढ नाहीत. तर त्या आठिांकडे,
भूतकाळाकडे अवलप्तपणे, हळिे होऊन तसेच काही िेळा अवतशय
कठोरपणे बघण्याची िृत्ती सुद्धा आहे.
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माझ्या घरासमोर
माझ्या घरासमोर
माझा भूतकाळ
वसमेंटचा रस्ता होऊनच उभा ठाकलाय.
आजारपण, विरह, प्रेम, विभक्ती, मातृत्िहीनता, मृत्यू अशा
भािना ही कविता समथजपणे व्यक्त करते. पानगळ या कवितेत
त्या म्हणतात,

माझ्या ्ेहाची पानंसुद्धा
आता वहरव्याकडू न वपिळ्याकडे,
थोडीशी लाल- तपककरी होण्याकडे
झुकू लागली आहेत.
कधी कधी
जीिनाची पािलं धुळीनं माखू नयेत
म्हणून
कधी कधी मी मृत्यूला
माझं अंगण झाडतांना पाहते.
त्यांची कविता समाजातील स्त्री शोषण, ्ांवभकता, भह्ू
संस्कृ तीच्या प्राखाली ्डू न चालिलेली स्त्रीची उपेक्षा इत्या्ी
अनेक गोष्टींिर प्रहार करते.
स्त्रीस्िातंत्र्य

्ोन पायांपैकी
कु ठला पाय
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उकळत्या पाण्यात बुडिायचा
आवण कु ठला

बफाजच्या कढगा-यात
याचा
स्ितंत्र वनणजय घेण्याचा
क्लेला अवधकार
म्हणजेच स्त्रीस्िातंत्र्य.
या संग्रहातल्या विविध कवितांमधून पुरुषांच्या खोटारे डप
े णाचे,
अवधकारिाणीचे पुरािे ही कविता ्ेते. भह्ू संस्कृ ती आवण मुलगा
िा मुलगी ्ोघांना िाढितांनाचा भे्भाि स्पष्टपणे ही कविता
व्यक्त करते.

माझं शरीर
रोज रात्री
लग्नाचा कर िसूल करणारे
त्याचे ओठ
माझ्या ओठांमधील अमृत शोषून घेत आहेत.
गुजराती सावहत्यात काय इतर भारतीय भाषांतही त्या काळात
वस्त्रयांनी थेटपणे अशाप्रकारची अवभव्यक्ती स्िीकारली नव्हती
त्या काळात पन्नाबेन वलहीत होत्या.
याच कवितेत त्या पुढे वलवहतात

नजरेनंच माझ्या शरीरािरची
सगळी िस्त्रं ओरबाडली जात आहेत
त्याचिेळी
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्ेशोधडीला लागलेली
तुझी आठिण
माझ्या शयनगृहाचा बं् ्रिाजा ठोठािते आहे.
छं्ोबद्ध रचनेऐिजी त्यांची कविता मुक्तछं्ात आहे. ती लय ना्
आवण रस-रूप-गंध-स्पशज अशा विविध संिे्नातून फु लते.
आपल्या ब्ललेल्या आयुष्य़ाचे, जीिनमानाचे पटरणाम
अधोरे वखत करते.
अवनिासी भारतीयांच्या ्ांवभकतेचे, श्रीमंतीचे, अवनवश्चतता,
असुरवक्षतता आवण भयाने पछाडलेल्या स्िभािाचे नेमके िणजन
काही कवितांमध्ये येते.या कविता जणु डोळ्यात घातलेले अंजन
आहे.

वमत्राच्या सत्तराव्या िाढक्िशी या कवितेत त्या म्हणतात,”
त्याच कं टाळिाण्या गप्पपा होत्या.
तेच फालतू विनो् होते.
तीच कृ वत्रम हसणी होती...
तेच "िी हॅि मेड इट" चे अहंकार होते.
..

एका हातात ्ारूचा ग्लास आवण
्ुस-या हाताने शेंग्ाणे फाकता फाकता
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इंवडयासाठी आपण काही करायला हिं
अशी अपराधीपणाची भािनाही होती.
पन्नाबेन यांच्या काही कवितांिर विवशष्ट कालखंडाची मोहोर,
ठराविक काळाचे सं्भज आहेत. तसे असले तरी त्यात व्यक्त
झालेली भािना मात्र कोणत्याही काळात िाचकाला स्ित:शी
जोडता येईल अशी आहे.
नातं

कोणा उपाशी होमलेस अमेटरकन माणसाने
शुक्रिारी घराबाहेर ठे िलेला
ट्रॅशकॅ न उपसािा त्याप्रमाणे
शवन-रवििारी
एक भारतीय
्ुस-या भारतीयाच्या घरी
कावश्मरी गावलच्यािर ठे िलेल्या
पार्शजक काचेच्या
टेबलािर
आकषजक बोल्समध्ये
काठोकाठ भरलेले
ब्ाम..काजू..वपस्ते
यात
शोधत असतो
एक्ुस-याशी जडलेलं
नातंच!

२२

या कवितेत आत्मशोध आहे. या कवितेत तडफ आहे. पण अनुभि
हा के िळ व्यवक्तगत न राहता तो सािजवत्रक होतो हे या कवितांचे
खरे यश आहे.
हा संग्रह िाचला तर पारं पटरक गुजराती समाजाच्या सिज
संकल्पनाच पन्नाबेनच्या कवितेने मुळापासून ढिळू न काढल्या,
उखडू न टाकल्या असे िाटते.
क्लीप वचत्रे यांनी के लेला अनुिा् िाचतांना या कविता इतर
भाषेतन
ू मराठीत आल्या आहेत हे जाणित नाही. त्या अनुिाक्त
आहेत असे िाटत नाही इतके हे लेखन ओघिते आवण सहज आहे,
कु ठे ही भावषक कसरत करािी लागली आहे असे जाणित नाही.
मराठी कवितांमध्ये धीट कविता, स्त्रीिा्ी कविता यांची अनेक
उ्ाहरणे आहेत. प्रामावणक अशी आवण भीती न बाळगणारी ही
कविता मराठी िाचकांना अिश्य िाचािी अशीच आहे.
-सोनाली जोशी
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