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अनाहत जून २०१४  

 

नमस्कार.  

 

‘अनाहत’ या काव्याला वाहहलेल्या ई-हनयतकाहलकाचा हा दसुरा 

अंक काही कहवता आहि कहवताहवषयक साहहत्य यांसह सादर 

होत आह.े  

“Poetry is an echo, asking a shadow to dance” या 

कालल सँडबर्ल यांच्या उक्तीला सार्ल करिारा आतला अखंड घुमत 

रहािारा हा अनाहत नाद आपल्या जीवनानुभूतीला छायारुपात 

हवहवध हवभ्रमांत पदन्यास करायला लाविारा! 

मानवी मनाचे अनेकहवध कंर्ोरे, भावनांची उलाघाल, वास्तवाचं 

भेदक रूप, भयाचं सावट, आशा-हनराशेचा 

ऊन -सावलीचा खेळ, शांती-अशांतीच्या अनवट सुरावटी यांचं 

समर्ल प्रकटीकरि अशा या कहवता आपि वाचू आनंद.े 
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चदं्रमाधवीच ेप्रदशे 

 

चंद्रमाधवीचे प्रदशे ह े माझ्या आयुष्यातला अहतशय 

महत्वाचं  पुस्तक आह.े काही  वषाांपूवी ह े पुस्तक मी कसं काय 

हवकत घतेलं ह े मला कळत नाही, तुमच्या नहशबात असेल 

तेंव्हाच एखाद पुस्तक तुम्हाला भेटतं  यावर माझा हवश्वास आह.े  

या आधी मी कहवता वाचल्या होत्या शाळेतच आहि खूप काही 

आवडत नसत कारि त्याच्याशी त्यावरच े प्रश्न, उत्तर, माकल  

असल्या र्ोष्टी संबंहधत होत्या. आयुष्यावर  बोलू काही 

या  कायलक्रमाने मी कहवतांकड ेओढली र्ेले आहि ह ेपुस्तक हातात 

आले.माझ्या कहवतावाचनाची सुरवात या पुस्तकान े झाली 

आहि ती सरुवातच अशी झाली की, काव्यपे्रमावर 'गे्रस' या 

नावाची अमीट मोहर उमटली. 

  

चंद्र माधवीच्या प्रदशेात एकदा तुम्ही अडकलात की सुटका नाही 

आहि ही सुंदर कैद तमु्हाला आवडायलाच लार्ते.  

  

ते एक वेर्ळंच जर् आह.ेअनोख्या प्रहतमांच..........  

एकामार्ून एक हचत्रमय प्रहतमा कोसळत जातात... 

तुमच्या आत्म्यातल्या वेदनेला स्पशल करून जातात .  

आपि एख्याद्या Abstract पेंटटर् मध्ये आहोत असं वाटू लार्तं . 



 

 
६ 

 

आई , राघव ,घोडे, र्ाई, हमहर्ला , साउल... हिया अहहल्या , 

द्रौपदी ,सीता,सुहमत्रा, राम , कृष्ि - राधा अहि त्याचा पावा 

..... 

  

आिखी ककती अहि कसा सारं्ायचा या प्रदशेाचा हवलक्षि प्रवास 

.... इर्नू जाताना तुम्ही स्वतःला नव्याने कदसता , सापडता , 

भेटता ...  

अनोख्या सुफी व्हर्ललर् चा अनुभव घेता ... 

  

या पुस्तकामुळे मी कलात्मक आहि हस्पररचुअलदषृ्या उत्क्रातं 

झाले असं म्हिू शकते . 

  

या पुस्तकावर अजून नक्की कसं आहि काय शब्दात हलहायचं मला 

कळत नाही . ह ेम्हिजे कहवतेचा अर्ल हवचारण्यासारखेच हनरर्लक 

काम . 

वाचिारा शब्दहीन  होिे हचे तर कहवतेच ंयश असतं . 

त्यामुळे ग्रेसच्याच शब्दांनीच र्ांबते . 

 

''कहवता कशा करतात ? 

खरच का कहवता करायच्या असतात ?''~ गे्रस 

-  जईु कुलकिी  
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--- 

मरिाची वाट पाहत,े  

एक म्हतारी भयास खेटून  

हर्जून र्ेला काळ कंठीत े 

स्वतास हलके व्याकुळ होवून  

पाररजाता बसनू खाली  

अशू्र ढाळीते हसून कुहत्सत  

मरि फुलाला आनंदाचे  

आहिही वाटते त्याचे कौतुक  

कधीच नव्हते आज जशी मी  

उडत पाखरू इर्वर आल े 

कदशाच संपते इर्े अधांतर  

ककती अवांतर जर्ण्यापासून  

मरिदारीचे दखु्खद अंतर, 

ती पाहते शुष्क सभोवर  

तरी कदसनेा काळा दरूवर  

जर्ण्याचे साचवीत वंर्ि  

मरिाची वाट पाहत,े  

श्वासांची हनबर घरघर  

नवी वसाहत, घरे नवी  

नवीन रस्ते नवीच र्दी  
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र्जबजलेल्या वतलमानातच  

एक म्हतारी भयास खेटून 

 

-र्िशे कदघ े
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काय माहीत. 
 

डोळयांवर येिा-या उसळत्या लाटा.  

मी समुद्रात र्ळ टाकून बसलोय. 

 र्ळाला बारीकसा जरी हहसका बसला तरी र्ळ खेचून पाहातो. 

र्ळाला लावलेल आहमष नाहीसं आहि र्ळाचा हूक ररकामा.  

जवळचं सर्ळं आहमषच नाहीसं झालं की र्ळाला काय 

लावायचं? ह्या प्रश्नानं हनरर्लकता आली माझ्या सवल प्रयत्नाना,  

ररतेपिाची एक सुखद नशा अनुभवताना ग्लानी आली माझ्या 

श्वासांना.  

पायाखाली असलेला ककनारा उसळता समुद्र वाटायला लार्ला 

आहि समोरचा समुद्र दयाळू ककनारा.  

अचानक प्रचंड हहसका बसला. 

 मी समुद्रच्या तळाकड ेअल्लद सरकत होतो  

माझ्या र्ळाला समुद्रच लार्ला की काय, की समुद्रच्या र्ळाला 

मी? काय माहीत. 

 

- रवी लाख े
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भोवरे 
 

रात्र 

अवघडून उतरते. 

  

सभोवार, 

तारांर्ि  डहूळ होत जाताना, 

अहस्तत्वाचे पापुद्र े

उलर्डत जातात, 

दहेभरातनू आभाळभर.  

  

मर्, 

टप्पप्पयाटप्पप्पयाने 

'आतले' हवळखे अलर्द सोडवत, 

मस्तक उभारतो, 

कात टाकलेला काळाशार नार्. 

  

सावध अंदाज घेतो, 

सप्पपकन दशं करतो, 

नेमक्या रक्तवाहहनीवर. 

 भयभीत नक्षत्रांवर 

जहरी भोवरे हभरहभरत राहतात, 
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रात्रभर ! 

  

 - बालाजी सतुार, अंबाजोर्ाई. 
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दकुान 
 

एक कप.... कान नसलेला 

एक ग्लास.... टवका उडलेला 

झाकि हरवलेली एक बाटली 

सोंड तुटलेली एक ककटली 

एक जाडजूड पुस्तक.... फाटलेलं 

सुट्ट्या कार्दांचं एक बाड, 

पुन्हा पुन्हा हभजून, पुन्हा पुन्हा सुकलेल ं

हात हनखळलेली एक आरामखुची, 

डुर्डुर्िारी 

नवार सैलावलेली एक खाट, 

कुरकुरिारी 

एक भलं मोठं्ठ घड्याळ.. 

फक्त तास काटा चालू असललें 

शाई वाळलेलं एक फौंटन पेन, 

हनब मोडलेलं  

काही फोटो काचा तडकलेल े

दोन-तीन आरसे डार् पडलेले 

एक हामोहनयम, फे्रट्ट्स वाकलेली  

एका तबल्याची वादी सुटलेली 

दारावरची पाटी, 

एका स्कू्रला लटकिारी 
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एकुलती एक कडी, 

कोयंडा शोधिारी 

 

रं्जकं, तुटकं 

मळकं, फुटकं 

इतस्तत: हवखुरलेल ंबरंच सामान होतं 

ते केहवलवािं घर, घर नव्हत ंभंर्ारचं दकुान होतं 

 

पांघरुिात हलिारा छातीचा भाता......... 

वाट पाहात होता की 

एखाद ंवादळ येईल, मरतुकड्या दाराला तोडले 

आहि एखाद्या पांर्स्र्ाला इर्पयांत पोहोचवेल 

 

दार ना तुटलं 

ना उघडावं लार्लं... 

पि वादळ आलं, पांर्स्र्ही आला 

छातीचा भाता बंद झाला 

आता सामान आहि दकुान 

दोन्ही हवकायला काढलंय 

हामोहनयम आपिच वाजत,े 

म्हिून जाळायचं ठरलंय....... 

 

-रसप 
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मोहमयी स्पशल  

 

सुन्न काळोख्या प्रहरी झाले रान ह ेहनकद्रस्त  

सारे जीवनच जस ेतळयाकाठी समाहधस्त.  

 

पानांची न सळसळ पाण्यावर ना तरंर्  

नाही वाऱ्याचाही झोका मूक हनजले हवहरं्.  

 

दाटलीशी हनस्तब्धता आसमंता भारलेली  

जाहिवांच्या पलीकड ेसुखहनद्रा ओढलेली.  

 

हतर्े काळ र्ांबलेला आहि प्रहर र्ोठला  

त्याला चेतवाया जिू झळाळली रक्तज्वाला.  

 

कोिी दरूस्र् पांर्स्र् येतो आह ेभेटायला  

त्याच्या चाहुलीने कसा अिु रेिु चेतवला.  

 

त्याने हमसळले जेंव्हा त्याचे सोनसळी अंर्.  

हनळया डोहाचाही झाला तजेोमय स्वप्नभंर्.  

पाण्यावर हलकेच उमटली र्ोल नक्षी  

आहि प्रसन्न सुरांची तान घते र्ेला पक्षी.  

पपपळाने झटकला त्याचा हनश्चय भर्वा  
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प्रकृतीने पांघरला रंर् मायेचा हहरवा.  

 

आक्रमला जरी त्यान ेहनत्य क्रम फककराचा  

तरी धरतीला झाला. मोहमयी स्पशल त्याचा. 

-हवभावरी हबडव े 
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बदु्ध 

  

र्कलेल्या शरीराहनशी... 

हनजाळलेल्या पावलांनी.... 

शोध सुरु राहतो 

रात्रभर... 

  

तेव्हा 

अस्वस्र्तेचे पाढे 

आहि न हनजचेे स्तोत्र.. 

ह्यांचा मेळ घालत.. 

  

मानलेल्या द:ुखांचे 

रकानचे्या रकान े

डोळयांवर रेखून... 

  

काही स्वपं्न 

स्तब्ध बसतात उशाला 

बुद्ध बनून... 

   

- चतैाली आहरे 
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वळीव  

 

तुला वळीव बाधला  

होते नव्हत्याच ेझाल े 

मोरहपशी आठवांचे  

डोळा तळे र्ं साचल.े...  

 

तुला वळीव बाधला  

नको वेडीहपशी होऊ  

अध्याल वाटेत वळून  

बायो मारे् नये पाहू  

 

वाट बघावी र्ं त्याची  

ज्याचे येिे ठावे आह े 

परार्ंदा सुखासाठी  

असे झुरू नये माय े 

 

वाट हशहशराची पायी  

तरी ढळतो बहावा  

पळसाच्या ध्यासापरी  

दहे जाळून पहावा . . .  

 

अशी खुळी चांदभोळी  
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माझी मालन अहवे  

मीठमोहया उतरा-  

हतला बाधला वळीव!.........  

 

-चदं्रमाधवी 
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खो-खो  

 

उघड्या पाठ्यपुस्तकावर           

पावसाचे दोन र्ेंब..  

सरसरून आलेला वारा,  

आहि बाहरे मैदानावर हलका हशडकावा...  

सरींचा एक कफरलेला हात अन् चौफेर मृदं्गध!! ..  

तास संपल्याची घंटा आहि खो...खो च्या खांबाशी र्लका -  

काही हमहनटातं रंर्लेला खेळ             

हमळालेला खो,         

अडकलेला पाय,  

फुटलेला र्ुडघा         

आहि मी बाद!....... 

 

दरू पलबाच्या झाडाखाली उभी राहून,  

आता मी त्यांचा खेळ हनरखत असलेली           ..    

र्ार वायालवर उडिारे रंर्बेरंर्ी फ्राॅ क,   

धावण्याची लर्बर्, बसलेल्यांची सतकल ता,       

भुरभुर उडिारे केस कानामारे् सारण्याची घाई..  
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पावसाचं समाधान मात्र झालं नाहीये अजनू,  

आभाळ दाटतंच आह,े  

वारा भरारातोच आह.े..  

धुळीचा पडदा हां हां म्हिता व्यापून उरतो..  

खो खो लोपतो,  

झाडही!  

 

मधे अनेक वषल सरलीत,  

डोक्यावर वय हपकल्याची झाक आह.े.  

हखडकीतून वारा धडक आत हशरतोय,  

मुजोर पावसाचे र्ेंब सोबत घेऊन काॅ फीची र्रम वाफ 

सुखावतेय,  

बाहरे काॅ लनीत, लहानग्या जारे्त खो खो रंर्लाय.......  

आहि आत, उघड्या पाठ्यपुस्तकावर आठविींचे दोन र्ेंब..   

चला,  

उद्या शाळेत हशकवण्याचा धडा वाचून ठेवला पाहहजे 

 

-बार्शे्री दशेमुख 
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परहलपीतील एकातं 
 

सुरमेदार डोळे, मोठे मोठे करून त्या पहात राहतात आपि 

हलहहताना काही, आपल्या भाषेत, आपल्या हलपीत! ‘या अल्लाह!  

डावीकडून उजवीकड ेएकएक अक्षर हलहायच,े  

शब्द संपला कक, परत उठून पहहल्या अक्षराशी यायचे,  

डोक्यावर रेषा मारत हरेक शब्दावर छप्पपर टाकायचे!  

अवघड, अवघड!  

ककतनी मुसीबत!’ 

आपि ‘मर् तर.....!’ म्हित त्यांच्यावर नजर कफरवायची,  

तोरा जरा हमरवनू घ्यायचा, अन पुन्हा हलहायचे कुरूकुरू. 

आपि काय हलहहतोय त्यांना कढम्म कळत नाही,  

त्या काय खुसपूसतात आपल्याला जाम कळत नाही! 

आपि हलहहत राहतो संर्पिे त्या बघत राहतात उत्सकुतेने! 

 . . .  

दसुरं काय असतो एकांत म्हिजे तरी!  

- हशवकन्या 
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मकु्तके  

 

बेसावध त्या मोहाचे सावज ठरलो  

अन खोल खोल त्या काळया डोही बुडलो  

ह ेचूक बरोबर द्वदं चालले माझे  

पि समजत नाही पजकलो कक मी हरलो 

 

ह्या हवश्वासाच्या उर्ळ तळयाच्या काठी  

हा संशय बसला टाकुन जाळी मोठी 

अन र्ैरसमज ही त्याच्या सोबत आला  

नात्याचा मासा अलर्द फसला मेला  

 

ह ेपररहस्र्तीने असे टाकले फासे  

अन बघतबघता सर्ळे कफरल ेवासे  

ढासळल्या पभती हवश्वासाच्या सार् या  

कोसळले मजले पत्तयांपरी स्वप्नांचे 

 

-अहनरुद्ध अभ्यकंर  
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सरी भर सर 

 

नयनी तुझेच | काजळ काजळ | शमवूनी दीप | हळूच उतर | 

 

र्ोंदि प्रीतीचे | हनतळ हनतळ | ओठ कंुकवाचा | क्षि मनभर | 

 

सरीता हनशेची | सृजळ सृजळ | नाही पैलतीर | काठास अधर | 

 

हृदयी हक्षतीज | आभाळ आभाळ | भासात र्ुंतले | मेघाचे झुंबर | 

 

हवसावला चंद्र | हनखळ हनखळ | आडोसा घेतसे | चंदरेी पदर | 

 

श्वासात ओघ | खयाळ खयाळ | अडवूनी र्ंध | जाई दरूवर | 

 

मनाची मनाला | ओंजळ ओंजळ | हवरते शंृर्ार | स्पशालचे अत्तर | 

 

ओर्ंब हमठीचा | वादळ वादळ | नौका मी डोलते | दरु तझुे घर | 

 

र्ात्रार्ात्रात तू | वेल्हाळ वेल्हाळ | तुझी तुझीच मी | हनहमष 

अंतर | 

 



 

 
२४ 

 

पहाट पहाट | मधाळ मधाळ | स्वप्न तू ओलेसे | सरी भर सर | 

 

- कहवता 
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सी एन एस हडप्रपेसर् शहर 

 

सी.एन.एस. अर्दी पद्धतशीर हडपे्रस होत जाते  

प्रत्येक हसग्नल  

प्रत्येक होनलमार्े  

तरी लपवलेला एकंदरीत ग्रामीि बाज  

ढासळत असतांना सांभाळत  

तो  

वळत राहतो प्रत्येक रस्त्याला  

न्यूनरं्डाची भुतं  

मस्तकभर घर करून बसलेली  

काचांमध्ये बघत  

उर्ाच काहीतरी समजूत घालत  

तो पुन्हा 

र्रीबांच श्रीमंतांमध्ये संक्रमि करण्याच आश्वासन दिेाऱ्या  

या शहरात उभा राहतो  
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येतांना अशी खेडी लार्लीच नाहीत ना आपल्याला  

कदाहचत कोल्याट्रल ड्यामेज मधी हरवली असतील  

आपल्याला काय करायच ं 

हवषय हचघळून काय अर्ल आह े 

बेंझ सायकल हभकारी  

सर्ळ एकाच रस्त्यावर आह ेना  

 "कधीतरी इर्ून र्ावाकडचे जाऊ " 

असं म्हित तोही राहू लार्तो  

-प्रेहषत   
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तो 

 

येईल तो तेव्हा जरा माझ्या उशाशी र्ांब तू  

जाईन मी नभसार्री … उरशील आहिक लांब त ू 

दाही कदशा खुलतील अन ग्रासेल तो मज ज्या क्षिी  

तेव्हा मनी धर एक तारा … हीच माझी चांदिी  

सारे तुझ ेर्ुज सांर् ह्याला बोलका हा ही अस े

मौनात याच्या खोलवर हमळतील भूताचे ठसे  

शक्तीत 'त्या'च्या नांदते संहारकाची पे्ररिा  

'ह्या'च्या उबेतुन लाभते मृत्युजंयाची धारिा  

वसवू सुखाने मानसी ऊजाल जरा सूयालतली  

रात्रीतही सुखवेल तुजला चादंण्याहतल सावली .... 

येईल तो तेव्हा जरा माझ्या उशाशी र्ांब तू  

जाईन मी नभसार्री … जाशील आहिक लांब त ू 

- हनलशे पहंडत  

(वृत्त: मंदाककनी) 
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आठविींच्या काल्पहनक रेषनेे  

 

'मी' 

करत असतो लाईक 

' त'ू  

न हलहहलेल्या स्टेटस ला 

न रचलेल्या कहवतेला  

न र्ायलेल्या र्ीताला 

न ऐकवलेल्या र्ाण्यांना ... 

 

'मी'  

वाचत असतो ररतसर  

' त ू

' 

न हलहहलेल्या पत्रांना 

न हमळालेल्या बॉक्सबी मधल्या ई-मेल्स ना 

न वाचलेल्या व्हॉट्ट्सअप मेसेजेसचा 

तुझ्या ड्राफ्टट्ट्स मधल्या अनहडलीवर मेसेजेसना...  

 

'मी'  

आजही कुरवाळतो 

' त'ू  

कदलेले ग्रीटींर् 
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मखमली ब्लँकेट 

झर्मर्ी टीशट्ट्सल 

पाण्याचा ग्लास 

आईसकक्रम ची बाऊल 

आहि हखडकीवरचे पडद.े.. 

 

'मी'  

शोधत आह े 

जर्ाच्या नकाशावर 

दोन टोकांवरली  

'आपली'  

हवभक्त घरे...  

न पाहीलेल्या दशेात  

न ऐकलेल्या शहरात  

अर्हित अंतरावर असली तरी- 

 

आठविींच्या काल्पहनक रेषनेे  

आपली घरं,  

हवस्कटलेली मनं  

जोडता येतीलच की! 

 

-वैभव छाया... 
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ECHO 

 

स्ट्रेंजर बनुन कफरताना  

माझ्या बालपिातुन  

हवखुरलेली कदसतात मला  

टुररस्ट र्ाईड्स रस्त्यांतुन  

 

एकया हवराट शहराच्या  

कोसळत्या हखडक्यांतुन  

फुलपाखरांचे नाजूक र्व े 

जातायत रेडलाईटमधुन.  

 

सी, द ेह व हडपोटेड अ  हलस  

हप्पलज डू टेक मी टु हर  

हजर्पयांत हतच ेककससे  

तरळतायत हजभेवर  

 

हतची हशल्पं बरळतायत  

मौनाच्या पररघाला समांतर  

की म ड ह टरच आह े 

omniscient परमेश्वर  

 

सर्ळया वाटा जातात  

भर्व्याशा पखडीतुन  
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हवराट घोळका घुमतोय  

ज झच्या र्जरातुन  

 

ह ेलव कम हहअर अँड जॉईन मी  

हवर् युअर कोरस ऑफ स्मोक  

सत्याच्या र्ाभ्यावरुन मुळासकट  

चुरर्ाळून टाकू जर्  

 

आहि त्यांच्या शाश्वत द:ुखासह  

वारकरयांच्या ददड्या  

कोसळतील वंडरलँडमध्ये. 
 

 

-ओंकार श्रीधर माधरुी हडचवलकर 
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दकहचतकाळच्या र्ोष्टी 

 

दकहचतकाळच्या र्ोष्टी. 

काही जर्ता जर्ता कदसलेल्या. 

काही न जर्ताही कदसलेल्या. 

म्हिजे अस,ं 

मुक्याने हॉटेलमधली टेबलं स्वच्छ करिारा मुलर्ा. 

आहि स्वच्छ कपड ेघालून मुक्याने वावरिारे लोक. 

हात हातात घेऊन घतेलेल्या आिाभाका. 

आहि तरीही मुक्यानेच मार्ल शोधिारे अशू्र. 

बाजाराचे अंर्भूत हनयम. 

आहि हनयमात न बसिाऱ्या, वाट चुकलेल्या आठविींची 

हकालपट्टी.  

वेळ नव्हता म्हिून राहून र्लेेलं काही. 

आहि वेळ होता पि जमलं नाही म्हिून नुसतंच वाहून रे्लेलं 

काही. 

पाण्यावर कारि नसताना काढलेल्या रेघोया. 

आहि कारि नसताना डोळयात आलेलं पािी. 

दषृ्ट लार्ावी असं जळजळीत दःुख. 

आहि दषृ्ट लारू्नच राहहलेल ंकायमच सुख. 

हतरकस चालीच्या हनयतीची संर्त. 

आहि स्वप्नातच मानविारी बेलर्ाम र्ंमत.  

सुटता न सुटिारी वाऱ्यावारची शपर्. 

आहि वाऱ्याच्या ओढीन ेनष्टच होत जािारी तहान. 
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अशा काही र्ोष्टी. 

दकहचतकाळच्या र्ोष्टी. 

 

-उत्पल  
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शवेटच े

कदन उदास भटकत र्ेला  

पायाचंा विवा हवझला 

पाराशी र्कून बसता  

तो र्ाव सखीचा कदसला 

दारात नांदती तुळशी  

बहरून वाढत्या वेली 

घर इवले र्ोहजरवाि े 

कौलारू छपराखाली 

रस्त्यावर लकेर आली  

हखडकीचा पडदा हलला 

आश्वस्त सूर हनत्याचा  

काळाला भेदत हवरला 

वाटे की क्षिभर जाव े 

हभक्षचे्या हातांसाठी  

अंधुकसे हतला पहाव े 

छळिा-या स्मरिासंाठी 
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शपर्ेशी पाउल अडल े 

र्ुहपताचंी स्तोत्रे ओठी 

आठवले ओले डोळे  

तुटललेे काही पोटी 

सावरली मळकी वि े 

अन् कवाड उघडे हमटल े

र्कल्या पायांनीसदु्धा  

'चल जाऊ इर्ून' म्हटंल े

कदन उदास, दाहविारा  

वेशीमार्े मावळला 

शेवटचे वळून बघता  

तो र्ाव हनरार्स कदसला 

-अमये पहंडत 
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साद घालत े  

 

साद घालते भासातनु ही शांत धुक्याची वाट 

चांदफुलांच्या पायघड्यांवर मौनाची लाट 

लाटेवरुनी मौनाच्या या; रं्ध दरवळत येई 

अजून कोिी स्मरत ेतुजला कानी कुजबुज होई 

 

- काहमनी कें भावी 

To listen to the this full poem in audio format please visit 

http://www.sahityasanskruti.com/audio-

book/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6-

%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A

4%E0%A5%87 

 

  

http://www.sahityasanskruti.com/audio-book/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87
http://www.sahityasanskruti.com/audio-book/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87
http://www.sahityasanskruti.com/audio-book/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87
http://www.sahityasanskruti.com/audio-book/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87
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