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अनाहत जुलै २०१४  
 

नमस्कार रसिकहो. 
I have nothing to say, I am saying it & that is 
poetry. …..John Cage  
ही व्याख्या िार्थ करणाऱ्या काहीही िाांगायचां निलेलां िगळां 
काही िाांगतानाच ग ांगवनू ठेवणाऱ्या काही अनाहत’ कसवता 
घेऊन आलो आहोत. तयाांचा आस्वाद घ्या अन् मनमोकळा 
प्रसतिाद द्या. 
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एकटा 

मी वृक्ष उभा डोहाच्या ऐन्याकाठी 

खाांद्यावर वाहत अगणित हसरी घरटी 

कल्लोळ जगाचा णतऱ्हाईतसा बघतो 

ही एकटी व्यथा लपवत हास्यापाठी 

आलीस मुळाांशी थकून णवझल्या पायी 

मध्यान्ह उतरली गणहऱ्या डोळयाांठायी 

रस््याचा अवघ्या भार, नकोसे जगिे 

वसलीस सुखान ेक्षिभर छायपेाई 

आभास दिलासे हळवे पेरत गेला 

भेटीचा अपुल्या मीही उ्सव केला 

वरवरचा लागे स्वर जो आतापावे 

तळ खोल तुझ्या मायेने णभजवत नेला 

िोघाांचे सुकले अशू्र घावणह भरले 

कि ओलाव्याचे जगिे व्यापुन उरले 

इतक्यात कुठूनी हाक मारली कोिी 

णनणमषात सांपली सोबत कधी न कळले 

णस्थर अचल उभा मी अन ्तू एक प्रवासी 

ती सांगत सरून गेली ्याच क्षिाशी 

णनमममसे स्य न उमजू येत ेमजला 
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मौनात ढाळतो अजनु फुलाांच्या राशी 

-- अमये पांणडत 
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Flight MH370... 

 

कुठे जातोय  

काय होिारेय  

माणहत नसताना 

बिललेली दिशा  

 

अणि मग …  

 

एक हांकार  

शब्िहीन  

नािहीन  

मृ्यूचा  

 

एक जखम  

खोलवर … 

पि  

लाल रांगाऐवजी  

ओघळ आले  

काळे 
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तो काळा रांग …  

न असण्याचा  

शेवटच्या श्वासाचा  

 

शब्िहीन  

नािहीन  

रांगहीन रांग  

अजून ओघळतोच आह े… 

-अशोक डोंगरे  
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ऊसतोड आणि कोय्या 

 

िारी आलाया टरक 

बाांधा बाचके-बोचके 

ऊसतोडीचां कुतरां 

तोड ेसुखाचे लचके 

 

थकलेले मायबाप 

सोडा णनराधार घरी 

लेक ठठवला णशकाया 

धोंडा ठेवुणनया उरी 

 

कुण्या जनमाचा शाप 

आली भटकां ती पायी 

ऊस तोडला नाही त 

वसम भागिार नाही 

 

सहा मणहने ढोरकाम 

सहा मणहने ऐशपािी 

पैसा रगत-घामाचा 

गमावला पाण्यावािी 
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ऊन-थांडी-पावसाचां 

सकाळीच उठायचां 

कोय्यानां रानभर 

आता ऊस तोडायचां 

 

िवेबाप्पा उगेस्तोर 

काम घाम-घाम काढी 

वीतभर पोटासाठी 

दकती करायची राडी ? 

 

कारखान्याची उचल 

गेली हांड्यातच सारी 

एक लेक गावाकडां 

एक सांग फेडीसाठी 

 

कच्चां मडकां  पोरगी 

णशकू द्याया हवां होतां 

णतला हक्काचां बालपि 

जगू द्याया हवां होतां 

 

जगा साखर णमळत े

आम्हा कोय्याांच्यामुळे 
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णशणक्षताांना गोड पेढा 

आम्हा अज्ञानाची  फळे 

 

कधी उमगला नाही 

आम्हा जगण्याचा अथम 

भूक-पोट, हाव-पैसा 

सारा अनथम-अनथम 

 

ढोर होऊन खपावां 

िर णपढीनां असचां 

जग चांद्रावरी गेलां 

आम्हा एकच : ऊसचां 

- दकशोर मोणतराम भागवत 
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शयमत  
 

शयमतीत आयुष्याच्या  

पाऊल पाऊल धावताांना  

िोन मैल सोबत तुझ्या  

चालण्याचे राहून गेले. 

 

जगायचे होत ेआपल्याला . 

काही आयुष्य माझ,े आणि काही तुझे.. 

माझेच जगत राणहलो, 

तुझे मात्र, जगायचेच राणहले. 

मध्याांतरी आयुष्याच्या 

नसलेली णशिोरी शोधत राणहलो 

अधमपोटी आयुष्य  

तसेच  तुडवत राणहलो, 

रुतलो  िलिलीत ही  अन्    

उन्हात कडक होरपळलो  

िाट तुझ्या छायेपासून  

िरू- िरू धावत राणहलो. 



 

 
१२ 

 

जड झालीत आता पाऊले  

कधी उभा, कधी पडलो   

िोन घटका णवसावण्याच ेतुझ्यात  

कळत नकळत, का टाळत राणहलो.. ? 

 ..अनपुम. 

(डॉ . शुभू खैरनार -खैरे, वोरीकशायर  इांग्लांड ) 
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बा ,वडे्या खळुया मना....... 

 

बा,वेड्या,खुळया मना असा कसा रे तू 

साांग ना,कुण्या मुशीतून घडलास तू.... 

गृणहतच धरिे,धु्कारल,ेणझडकारले जाि,ेहचे तव प्रारब्धी 

तेजोभांग,मानभांग,अपेक्षाभांग,णलणहलेत आजन्म तव 

माथी..... 

पचणवलेस अपार िखु्ख,साणहल्यास अनांत वेिना 

्यागून ्यास ऊभा, राणहलास पुन्हा पुन्हा.... 

चाांगुलपिाचा तुझ्या घेतलाय,मतलबी िणुनयेने फायिा 

हतेु पुरस्सर णवसरला,केलेला तुझ्याशी वायिा.... 

केला तुझा केवळ,स्वाथामसाठीच वापर 

वरूनी फोडले िोषाांच,ेतुझ्याच माथी खापर.... 

कायम धडपडायचास त,ूऊां च भरारी घेण्यास 

पांखच छाटल्या गेलेत,चौकटीतील आयुष्य जगण्यास.... 
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तुझी ऊजाम,प्रणतभा सळसळे,असाध्य ते साध्य करण्यास 

पायच ओढलेत सिा,धेय्यापासून परावृत्त करण्यास.... 

खेळिे समजून तुज, िरू िरू णभरकावल े

तरीणह तू ्याांच्याचसाठी,काां िवेाजवळ प्रार्थथले...? 

मानणसक,शाठररीक,भावणनक िखु्खाचा,अांतरी असनुणह 

लाव्हा 

कसा राखतोस त,ूमनी आनांिाचा अमृत ठेवा.... 

णनस्वाथीपिे सिा केला,मितीचाच पुढे हात 

कपटी जगाने केला,कायमच घोर णवश्वासघात... 

जरी कठरतो त,ूफक्त िसुयाांचाच णवचार 

तरीणह तुला िरू लोटण्याचा,काां करतात लोक अणवचार...? 

दकती वािळे,्सुनामी आल्यात तव जीवनी 

रक्ताळलास,भेगाळलास,ठेचाळलास,उध्वस्त झालास 

मनोमनी... 

गिीत अन एकाांतीही,उरला एकाकी एकटा 
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अांतरीच्या कळा िाबत,सांसार करतोय नेटका... 

एवढे सोसुनही ना तक्रार,ना तुझा त्रागा 

पूिमसुखी भासतो या जगा,असुनही बापुडा अभागा... 

बा मना,ऐक माझे,राहू नकोस सज्जन 

सिा तोंडघशी पडिे,हचे तुझ ेप्राक्तन... 

स्वाथी जगाकडून बोध घेना काहीतरी 

जशास तसे तांत्र वापरून,हो तू पक्का व्यवहारी... 

मला नाही वाटत,जमेल तुला असे वागिे 

तुझा स्वभावच नाही मुळी,पुढच्याचे मन िखुाविे... 

माणहत आह ेमज,नाकारशील मम  सल्ल्याला 

कारि तुझे वागिे राहील सिा, येरे माझ्या मागल्या... 

मग बैस रडत,कुथत,िखु्ख भोगत,जगाच्या लाथा खात 

णवषाची परीक्षा पाहत,जगाला आजमावत,अन् िणुनयािारी 

णनभावत.... 
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ऊघडतील कें व्हा तुझे डोळे,सावर रे स्वत;ला, सल्ला माझा 

माणनत 

ऐकिार नसशीलना माझे, मग येऊ नकोस ,मजकड ेतू अशु्र 

ढाळीत... 

 

 

सौ.वषाम दकड ेकुळकिी. 
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स्वप्ाांच गाव  
 

का जुन्या स्वप्ाांचा हात सोडून 

आपि पुढे णनघून जातो 

आपि पुढे जातो 

स्वप्ाांचा गाव मागे राहतो 

मग कधीतरी आपिच सजवलेल्या 

्या गावात आपि पुन्हा पाय ठेवतो 

पि आपलाच तो गाव 

आपल्याला परका वाटू लागतो 

आपिच सजवलेला तो एक एक खेळ 

मग लहानग्याांच्या भातकुलीच्या खेळा इतका 

खुळा वाटू लागतो 

पि तरीही क्षिभर का होईना 

तो खेळ पुन्हा जगावा वाटतो 

पि काही केल्या ्या जुन्या खेळात 

आता गुांतता येत नाही 

पुन्हा जुन्या स्वप्ाांत आता हरवता येत नाही 

मग वाटत 

हीच का ती स्वप् ज्यात आपि हरवलो होतो 

्याच का ्या स्वप्ासोबत 

आपि क्षि अन क्षि जगलो होतो 
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णवश्वास ठेवि तस जरा कठीिच होत 

पि याही प्रश्नच उत्तर आपल्याकडचे असत 

जुन्या ्या स्वप्ाांची जागा 

आपल्याच नव्या स्वप्ाांनी घेतलेली असते 

आणि आपिच नकळत आपल्या 

जुन्या सोब्याांची सोबत सोडलेली असते 

म्हिूनच 

आपल्याच जुन्या स्वप्ाांचा गाव 

आपल्यासाठी परका असतो 

आणि आपल्याच ्या गावात 

आपला मागम हरवलेला असतो 

-जीवणनका 
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जगतोय शहरात मी 
 

जगतोय शहरात मी 

कॉंदक्रटच्या जांगलात मी 

मानवाच्या पसाऱ्यात मी 

प्रोदफटच्या हव्यासात मी 

सुबत्तेच्या पाठीला  मी. 

 हरवतोय का मािुसकी मी  

मनात परी शोधतोय मी  

णवस्तीिम, गावचा णशवार मी 

गारवा पहाट चा मी  

णशरवा पाऊस थेंबाचा मी  

चाांिण्यातली  रात मी. 

मािसात मािूस मी 
 

-प्रफुल्ल पाठक 
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स्वप्ाांच ेअसांख्य वतेाळ 

 

पे्रमाच्या ठरसेशनकाळात  

ह ेचालू सांव्सर  

घेतेय विवून माझ्या तोंडून  

बेरोजगार हृियाच ेव्याकरि  

 

उण्यापुऱ्या सव्वािोन तपात  

टच करून गेलेत दक्यके सांन्यास 

आपल्या इवल्याशा वतुमळाला स्पर्थशकेसारखे  

 

अज्ञानाचे लघुकोन, णवशालकोन होत गेल े 

वाढत गेले तृष्िेच्या किाांचे वस्तुमान  

आयुष्याचे ह ेगणतमान अवमूल्यन  

 

आपि सेणलब्रेट करत राहीलो सालोसाल  

वाईनच्या डोहात पोहून मनसोक्त  

थकून भकू लागल्यावर खोिावेत  
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दफश-फ्रायचे पवमत  

जीभेच्या चवचाल जे.सी.बी.ने  

अशा णवणचत्र इच्छाांची वस्ती  

उतरलीये आयुष्याच्या शहरात  

 

जागेपिाच्या वटवृक्षावर  

लटकून बसलेत स्वप्ाांचे असांख्य वेताळ  

तेच आलटून पालटून शेअर करताहते  

णवक्रमाची मासूम पाठ  

 

गेलेल्या गद्दार िशकात  

छाटून टाकले गेलेय  

णवचारसरिीच ेहात पाय डोके  

आणि आजच्या मेजवानीत  

'खुर-मुांडी'चा बेत असल्याची बातमी आह े 

-.स्यपालससग आधारससग राजपतू      
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 क्षलु्लक वाटत आह े

 

खूप दिले आहसे मला त,ू अजून मागत आह े

एका शाश्वत होकाराची आशा ठेवत आह े

 

येिे-जािे तुझे नेहमी चकवत असते मजला 

वेड्यागत मी तुझी अजुनही चाहल शोधत आह े 

 

एका दिवसामधल्या सार् या सेकां िाांची सांख्या 

रोज तुझ्या येिार् या स्मरिाांसोबत बिलत आह े

 

आनांिाने जगिे आता सोपे झाले आह े

तुझ्याच आनांिामध्ये मी माझा पाहत आह े

 

तुझ्याएवढे सोबत कोिी कधीच नव्हते माझ्या 

नसण्याची सोबत आह,े असण्याची सोबत आह े

 

नका वाचव,ू बुडु द्या, ह ेतर बुडिेही भाग्याचे! 

अमुच्यामधल्या ना्याचा या तळ मी गाठत आह े
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तुला णमळू ि ेपे्रम सोबती, सखु- समृद्धी-शाांती 

'णमळावीस तू मला' - ध्यास हा, क्षुल्लक वाटत आह े

 

- नणचकेत जोशी 

  



 

 
२४ 

 

पसु्तक  

 

एक पुस्तक णलहावां, असा णवचार करतो आह े

नाव 'त'ू 

हक्क तुझ े

प्रस्तावना तुझी 

मुखपृष्ठ तू 

मलपृष्ठही तूच 

आतला शब्िन् शब्ि तुझाच  

फक्त मनोगत माझां.... 

 

ह ेपुस्तक जगासाठी नसेल 

फक्त आपल्यासाठी असेल 

कारि खूप काही अव्यक्त राणहलांय 

कारि खूप काही अव्यक्तच राहिार आह े 

 

एक पुस्तक णलणहिार आह े

आठवाांच्या पानाांवर, आसवाांच्या शाईने.. 

-रसप 
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पान्हा  

 

तुझ्या नपुांसक मयामिा  

ती सहज पिराखाली घेऊन वावरते तेव्हा,  

णतच्या उिार स्त्री्वाचां कौतकु  

करण्याची अपेक्षा णतला नसावीच..  

 

खांबीरपिे सायाम त्रुटींच्या भेगा साांधत जाते तेव्हा, 

नाजुकपिा गळून राकट झालेल्या चेहयामला तू सुांिर म्हिावस,  

अशीही अपेक्षा नसेल  

 

जगण्यातला सगळा रखरखीतपिा  

णतच्या कोरड्या डोळयात स्पष्ट दिसू लागेल आणि तरीही.....  

तरीही, कधी एखािा हळवा चुकार शब्ि फ़ोडले णतचा पान्हा... ! 

 

्या फुटलेल्या पान्याने ओलावलेल्या पिराला मात्र हसू नकोस... 

चुकूनही!  

तुझ्या वृथा मिूममकीलाही णतने णतथचे थारा िऊे केलाय.... 

 
 

-बागशे्री िशेमुख 
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असां आह ेमग  

  

तर असां आह ेकी  

कणवता णलणहतात दक करतात  

या कन््युजन मधेच 

्यान ेकणवता णलणहल्या / केल्या (जे असेल ते ) 

अन रोज स्वतःच वाचायचा  

स्वतःच करायचा समीक्षा  

स्वतः चा साणह्य मुकािमी होता ्याच्याकड े 

मस्त मजेत कुठेही णलहायचा/करायचा कणवता  

अन कणवता असलेले कागि सोडायचा 

शाांतपिे निीमध्ये होड्या करून  

थांडी असली दक शेकोटी पेटवायला 

तोच कागि घ्यायचा  

ठसन न ेम्हिायचा  

मला गरज नाही असल्या पोकळ शब्िाांची जगायला  

शब्ि नाांगरून िते नाही की होत नाही याांनी आजार बरे  

उडािो इन्हे ……. असां काहीतरी नशेत असला तर  

अन तरी मजा येते म्हिून  

्याच कन््युजन मध्ये णलहायचा/करायचा कणवता  

णवचारलां तर म्हिायचा 
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ही ७ ० वषाांची म्हातारी 

अन ही ७ वषाांची लेक  

याांना जेव्हा ्याच तीव्रतने ेसमजेल एकच कणवता  

तेव्हा थाांबू कणवता णलहायला/करायला  

  

-प्रेणषत  
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एकाांत  

 

अांिमानातले काळे पािी, 

कोलूबेड्याहांटरकिान्न  

सोबत तीव्र अपमानाचा overtime ! 

साम्राज्याचा उग्र िपम अन 

िशेाने केलेली पे्रमळ उपेक्षा....... 

असे सगळे, अन वरती थोडी 

जयसहिची जाळी ! 

 

अशा सगळया णवषािूणजवािूांमध्येही,  

काही काही रक्ताांचे  

cultural malnourishment दक काय त ेझालेच नाही! 

उलट, 

तुरुांगाच्या अजस्त्र काळसभतीही 

्याांच्या जहालहळव्या लेखिीन े

cultured झाल्या! 

मातृभूमीच्या मृ्युांजय णवरोत्तमाांसाठी, 

. 
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.. 

िसुरां काय होता 

एकाांत म्हिजे तरी! 

 

 -णशवकन्या  
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