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अनाहत  

मनाच्या विशाल नृत्यागरात प्रवतभेच्या अनुपम संगीतािर, 

कल्पनेच्या वनरंतर चाललेल्या भािोत्कट पदन्यासाला 

आणखी कोणतं समपपक शीर्पक असेल? 

कधी आत्ममग्नतेतून तर कधी परवचत्तप्रिशेातून कणकण 

िचेून आणलेल्या अनुभिांचं संवचत लेिनू येणारा हा शब्द-

भाि-आशय याचंा वचरनूतन आविष्कार कधी एखाद्या 

शास्त्रीय नृत्याच्या साधनेच्या अंगानं छंदोबद्ध लयीत तर 

कधी एखाद्या विप्सीच्या मनमुक्त, स्त्िच्छंद अविभािातल्या 

पदलावलत्याप्रमाणे मुक्त लयीत चालणारा. 

अनुभिसंपन्न,चचतनशील, आशयघन, भािस्त्पशी अशा 

विविध गुणानंी समृद्ध असणाऱ्या, िैयवक्तकिरून िैविक 

पातळी गाठणाऱ्या या कविता कधी अंतमुपख करतात, कधी 

प्रफुवित करतात तर कधी अस्त्िस्त्थ करतात आवण रवसक 

िाचकानंा तादात््याची अनुभतूी देतात. समथप अवभव्यक्ती, 
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समपपक माडंणी, विर्याचंी व्यापकता, आकृतीबंधाचा 

नेटकेपणा,रुपकाचंं नेमकेपण अशा अनेक िैवशष््ासंह 

अितरलेल्या कविताचंा हा अनाहत आविष्कार रवसकाचं्या 

अिलोकनाथप,आनंदाथप,अवभप्रायाथप सहर्प सादर आहे. 
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---- 

इिल्याशा चादंोबाला भरवित ढगाचें घास  
ती स्त्िताच विस्स्त्मत झाली कृष्णकोिळी रार-  
माठात मीरेच्या चशक्यातील  
दह्यात बुडला तो बाळकृष्ण सान .  
राधेच्या एकतारेची होती तुटली आधीच तार  
भतेु कौरिाचंी आली देहातून धािनू  
पुन्हा “पाचंाली” झाली रार झाकली त्याने  
सवमधेत परदेहाच्या हा केिढा कृष्ण उरला 
 
-गणेश दिघे  

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

 

तर  

 
तर एक बऱ्यापैकी  
िुनीशी वपकलेली  
इच्छा घ्यािी  
छान वनरखून पारखून  
टणकन िाििनू घ्यािी   
........... 

 
ठाणकन 
अनपेवित पणे  
िास्त्तिाच्या अणकुचीदार दगडािर  
फोडून टाकािी  
 

आतली स्त्िप्न ंउघडी पडतील  
ठेचली िातील  
मरून िातील  
(कृपया) 
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लि देऊ नै  
....... 
 

इच्छा मरण्याची िाट बघण्यापेिा  
इच्छा मारण ंसोप्पंच असतंय  
 
--- जुई  
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मन  

 

असुन घर कुणाला ठाि नाही ियाचा  
पिन अचल भासे िगे िेडा तयाचा  
गगनभर अिाका माडंला पचंप्राणी  
वनवमर्भर नसे हा शातं एका वठकाणी  
कणखर हटयोगी आस नेई तडीला  
गहन विर्य येता बुद्धी लािी पणाला  
सिग नयन त्याचे थेट देती इशारा  
सतत िहन चाले आतुनी देहद्वारा  
कुशल अवभनयाचा चेहरा पाघंरोनी  
हसत लपुन ठेिी िदेना स्त्िावभमानी  
अचुक रचत िाई खंत िा िचंनाही  
निर वफतुर होता कोरडे शब्द िाही  
हसत हसत दािी व्यंग वमथ्या िगाचे  
सवमकरण बनाि ेहेच हे धोरणाचे  
अचुक विसर पाडी योिना योविलेल्या  
हटुन अडत राही आठिाच्या कुशीला  
तरल तलम ज्याचा पोत ऐसा विरागी  
सहि सुखद नादें रंगि ूत्याच रंगी  
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कणकण मन माझे वनझपरे देहचभती  
अघळपघळ साडें शब्दिेल्हाळ िृत्ती -  
 
-मेघा िेशपाांडे  
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बोली  

देहाची चाळण करून  
बाहेर येतात  
शब्द  
मनाच्या काठािर  
पहारा देणारं बाईपण  
उतरतं त्याचं्यातून  
रस्त्त्यािर. 
बोली लागते त्याचंी  
पुरोगामी, प्रवतगा्यात 
पुरोगा्यानंा बनिायचं असतं  
शीड  
आपलं िहाि रेटायला. 
प्रवतगा्यानंा हिे असतात  
मालकी दाखिायला. 
बऱ्या बोलीने विकले िातात  
तरी कळत नाही  
बोली लागते शब्दानंा  
की देहाला? 
-योजना यािव 
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३ बाय ६ वरच ेफुकट ववचार 

या माणूसपणाच्या भव्य िाटचालीस 
आपण हातभार लाितोय  
कागद पेनकडे पहात  

 
आपण उभे आहोत  
भतू आवण भविष्य या मानिीय प्रगतीच्या  
बरोब्बर मध्यािर  
दारं बंद करून  

 
येणारा माणूस आपण नसू  
आधी आपण नव्हतो ,असा विचार करत 
मनातलं काहीतरी वलहू या आशेने  
कागद पेन ििळ करणारे  
कॅमेरा उराशी बाळगणारे ,,,,वकती आहेत िगात  
आपापले प्रयत्न सगळेच करतात  
धडपड सिांचीच सुरु असते  
पडलं वक पोहण ंयेतंच … आलं पावहिेच  
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असे वकती लोक असतील या पृथ्िीिर  
वकती संिदेना 
वकती मी 
वकती तू  
वकती गोष्टी प्रत्येकाच्या आिही प्रतीिेत असतील? माणूस 
्हणिनू घेण्याच्या  
 
-पे्रदित  
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वन:शब्द  
शब्दानं 
िाढत िाणारा शब्द.. 
आवण  
शब्दाविना  
िाढत िाणारं अंतर.... 
ह्याचं्या अगवतक  
सुिणपमध्यािर  
उभा मी... 
वन:शब्द! 
 
- अदनरुद्ध अभ्यांकर  
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उनाड माया  
 
गबाळगं्रथी उनाड माया  
िीि िन्म उन्हात िाया  
 
रौरि काळीि विखार डोंगर  
अशरंचे वठगळ असेही संुदर  
 
तीर तिगं िुना पाठलाग  
मृगिळाचे अनंत भाग  
 
पोकळ पारंबी तुटके हंुकार  
फुटके िाद्य तुटका संचार  
 
अळोखेवपळोखे िटेोळा गुंफण  
पोटाशी भकू बाधंते वभिीण  
 
सािलीत सािली करुण कोप  
रामास िनिास धावडला वनरोप  
 
नाचती ्हणे पवरस्स्त्थतीचे दैत्य  
पृथ्िीिर पुन्हा अितरते सत्य  
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ठणकते सत्य शुष्क प्रहार  
तेिाचे िाळिटं सूयाचे पठार  
 
गबाळगं्रथी उनाड माया  
िीि िन्म उन्हात िाया  
 
---कदवता मोकाशी 
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अश्रद्ध मनाच्या नोंदी  

 
पाझर फुटत चाललेल्या अनेक िणानंा  
िणात हुसकािनू लाित  
आगेमागे न बघता  
मी फक्त तुझ्याकडे बघतो. 
 
तेव्हा एका िासातच संपेल  
इतका इवतहास  
स्त्ितःभोिती लपेटून  
तू मला आधार देतेस. 
 
आवण मी ्हणतो  
मला नकोच कुठली इझमातुर कोंडी  
नकोच कुठल्या भलूिाटा  
 
तू आहेस त्या िागेिर  
आवण मी आहे त्या िागेिर  
अश्रद्धपणे 
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आपण एकमेकाचं्या मनातले  
महाकाय आितप 
एकमेकािंर मोकळे सोडू  
 
मग मंथनाच्या विराट समागमाकडे  
पाहताना  
तुझा हात माझ्या हातात असू दे अश्रद्धपणे. 
 
-उत्पल  
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स्फुट!  

 
िही पार उलट- सुलट करून झाली!  
इथेच होतं पान!  
पानािर छापलेली तारीख आहे, िार आहे,  
मग वलहीलेला मिकूर कुठे?  
काल नाही का,  
वलहीताना डोळा लागला...  
 
बरीच शोधाशोध झाली  
हाती काही आलं नाही,  
तेव्हा नाद सोडला...  
 
नंतर कधी घर स्त्िच्छ करायला घेतल्यािर,  
कपाटाखाली,  
पलंगाखाली,  
टेबलाखाली नुकत्याच धरू पाहणार् या िळमटात,  
शब्दच शब्द!  
मळलेले... धूळ साचलेले...  
मग त्याचंीही स्त्िच्छता झाली...  
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वहिाळातल्या मऊ उन्हात िाळिनू वनघाले...!  
आता मार, पूिी येिलेला त्याचंा क्रम काही केल्या लागत 
नाहीये..  
 
संदभप बदललेत,  
व्यक्त होणहंी! 

-बागेश्री िेशमुख  

  



 

 
20 

 

पनु्हा  

 
पुन्हा शहरातून एक पे्रत वनघाले  
पुन्हा लोक मेणबत्ती घेत वनघाले  
 
पुन्हा आठिले अन्याय होत आहे  
पुन्हा सिप वशव्याशाप देत वनघाले  
 
पुन्हा हिा तो पाऊस पडला नाही  
पुन्हा वललािात निीन शेत वनघाले  
 
पुन्हा सगळे मतदान टाळून आले  
पुन्हा 'शासन बदला' चचेत वनघाले  
 
पुन्हा तीच दंगल, तीच धक्काबुक्की  
पुन्हा सारे झेंडे रागेंत वनघाले  
 
पुन्हा परीिेत एकतेिरच वनबंध  
पुन्हा िात दाखले शाळेत वनघाले  
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पुन्हा दु:खानंा नकळत दाद वमळाली  
पुन्हा नव्या िाहिाचे बेत वनघाले  
 
-तनवीर दिद्दीकी 
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फाइलीमधल ेक्षणकागद  

 
केव्हढा हा पसारा तू मागे सोडून गेलीस ! 

व्यिस्स्त्थत लािलेले कप्पे विस्त्कटून गेलीस.. 

तुझ्या िन्मापासून तुझ्या लग्नापयंत 

एकेक िण 

नंबचरग केलेल्या िगेिगेळ्या फायलींमध्ये 

िपून ठेिला होता... 

आवण अनेक िळेा तु्हा ंसगळ्याचं्या नकळत 

गुपचूप, एकातंात तो प्रत्येक िण   

पुन्हा पुन्हा पावहला होता.. 

पण आि तुझ्या हंुदक्याच्या आिगेाने 

अख्खं कपाटच पाडलं... 

आवण घरभर पसरलेत िणकागद.. 

लहानपणी तू लपून बसायचीस.. 
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पलंगाखाली, टेबलाखाली... अंगणात 

तर कधी शेिारच्या आिोबाकंडेही ! 

मी तुला शोधत राहायचो.. 

वदसलीस तरी शोधायचो... 

तसेच आि हे िणकागद शोधतोय.. िचेतोय.. 

 

तुझ्या आईला कळायच्या आत 

सारं काही परत फाईलनू ठेितो.. 

आता आधीसारखं नीटनेटकं, पद्धतशीर नाही िमणार 

पण िसं िमेल तसं करािचं लागणार.. 

उगाच तुझ्या आईला रास नको ! 

....रिप.... 

[रणवित पराडकर] 
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अनवधानाने 

 
अंधारात... एकातंात... 
बसून स्त्िस्त्थ... 
डोळे विस्त्फारून पाहता 
भतू काळाच्या वििरात डोकािता 
बरंच काही...बरंच काही वदसतं 
 
मंुगयाचं्या िारुळात अिाणतेपणी 
गंमत ्हणून टाकलं 
उकळतं पाणी 
एक चािला 
्हणून ठेचून मारले 
शेकडो...हिारो मंुगळे 
घेतलं होतं 
अख्खं अंग आक्रसून तेव्हा... 
केविलिाण ंवभकारी पोर 
स्त्िच्छ शटपला हात लािले 
असं िाटलं िेव्हा 
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घरातल्या अगवतक ्हातारीला 
ऐकिले चार शब्द उद्दाम  
आयुष्याला कंटाळून 
वतने िाईपयंत मुद्दाम 
पौगंडािस्त्थेत पुस्त्तकं िाचताना 
निर वबथरली तेव्हा 
कळूनही न कळल्यासारखं दाखिनू 
फक्त पदर सािरून 
वनघून िाणारी... 
कधी मोलकरीण... 
कधी शेिारीण... 
 
शेकडो आत्मे 
अनिधानाने दुखािलेले 
................................... 
पण िाणितं 
हा आहे दृकश्राव्य प्रत्यय 
भतूकाळात डोकािताना 
घोंगाितोय एक भीतीयुक्त आिाि... 
माझाच... 
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त्याच वििरातून 
कधी आढ्याकडे पाहात 
मी ही असेन पडून 
दुलपविलेला इतरानंी 
अनिधानाने.... 
 
 
- दनलेश पांदडत 
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ग्रीष्मराग (वशखररणी )  

 
टपोरा सोनेरी पवरमळत चाफा उमलला  
उफाडा ग्रीष्माचा िळत िवर िारा तरळला  
असा वनशब्दाचा कहर करणाऱ्या दशवदशा:  
झळा या एकाकी घुमट भरणाऱ्या अवनवमर्ा  
 
िणू आकाशाचा तळ उसिुनी नीळ झरते  
सि ेआभासाचे मृगिळ वदठीलाच हसते 
सुदीप्ता िळेेला वभरवभरत ही घार िरती  
वनराकाराला का वभडत करते प्रश्न धरती  
 
विचाराच्या डोही झुरत पळ काही वठबकले  
वरत्या गाभाऱ्याला सुखित वदिास्त्िप्न पडले  
उभा दाराशी का सिण सदनाला कळत ना  
धुळीच्या िाटानंा गित वपिळे सोसित ना .. 
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चढे माध्यान्हीचा ज्िर पवरसरा िीि वशणतो  
विरागी िोभाचा भडक गुलमोहोर फुलतो  
 
भारती 
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घर आवण रस्ता  

 
घर अडितं रस्त्त्याला 

रस्त्ता थबकतो; 

वहरमुसतो 

दबा धरुन बसतो 

संधी वमळताच 

सटकतो घरातून, 

सुसाट धाितो पायाला चभगरी लािल्यागत 

बेपत्ता होतो बेिारस पे्रतासारखा 

पडून राहतो उन्हाळ्यातल्या दुपारसारखा 

त्याला सापडतच नाही पूिाश्रमीचं घर. 

नव्या चुकीच्या घरात प्रिेश करताच, 

रस्त्त्याची करकचून आिळली िाते मान 
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तो साभंाळू पाहतो स्त्ितःचं इमान 

घर खदाखदा हसू लागतं 

त्याची केविलिाणी अिस्त्था पाहून, 

रस्त्त्याला गलबलनू येतं. 

तो वनपवचत पडतो 

थकतो 

श्रमतो 

राण िातं;पण िान नाही 

बेसािध िणी पुन्हा होतो फरार 

शोधयारेच्या खाचखळगयात अनुभितो विलिण थरार 

गळ्याभोितीचा फास आणखी 

घट्ट होण्यापूिी 

वभरकािनू देतो तो सारी लोढणी 

नदीकाठच्या घराकडं पाहताच 
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त्याला हायसं िाटतं; 

विरोधाभक्तीच त्याची घरािर 

आवण घराची सनातन दडपशाही त्याच्यािर 

तरीही 

प्रफुवित होऊन 

अगदी र्ोडशेच्या उत्साहानं 

रस्त्ता ठेितो घरात पाऊल 

तेव्हाच त्याला समिते खबर 

वतच्या नसण्याची . . . ! 

 

-श्रीरांजन आवटे  
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मतृयुुंजय  

 
अवलकडे उमेद िाटत नाही....  
मनाच्या गाभा यातून मृत्यूंियाचा घोर्-ऐकू येतो....  
मी अवधक कासािीस !  
सारंच तर करून झालंय....  
आयास सायास.....निस..  
गंडे दोरे ताईत!....  
मी खूप मागे सरकून  
वकती तरी िागा करून वदलीय तुला  
मी झुकले होतेच मग लोळणही घेतलं...  
तुझा अहंकार तुझ्यातल्या िासाइंतका तुझा  
्हणून तो ही घेतला वशरसािदं्य मानत...  
पण ढासळतच गेलं सगळं....  
सुदृढता हरित गेली....  
सारं सकसपोर्क...पुरिीत गेले..  
पण बाळसं धरलंच नाही आपल्यातल्या नात्याने  
पुन्हा कधीच!.....  
अता अखेरीस...  
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मन ठेिलय मी पाण्यात  
त्यािर अखंड अवभरे्क करतेय...  
आपल्यातल्या गोड आठिांचा...  
नावतचरावमचा.....  
माझ्या आसिाचंा!.......  
तू काय करशील?  
नाहीच िगलं तर ममीयाय करू या ... 
नात्याला  
पण तुतास तरी ्हण........  
माझ्यासह......  
ओम त्र्यंबकम यिामहे!!.....................  
 
-चांद्रमाधवी  
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समागम 

माझ्या सरपटणा-या िख्ख मुळानंा लपेटून घेतोय 
नाहीतर ते िळिळत वदगंताचे प्रिास घडितील 
अिसानघातकी परत कुठेही वनपितील 
वपसाळलेल्या गितात उगीच नागंर टाकतील 
मग अंकुर अंकुरानंाच दंश करतील… 
केिडा पाघंरल्याने चाहूल वदसायला लागलीये 
सळसळत आत पाझरत चाललीये 
रातराणीचा कुस्त्करणारा घमघमाट सुटलाय 
िटेोळ्यानंी बुंधा पुरता न्हाऊन काढलाय  
आता रारीच रारींना लुचायला लागतील...  
प्रहरान्ती कािव्याचें अघ्यप घटाघटा वपतोय 
सुटलेल्या वमठींमधे सतत घासणारे दंभ वमरितोय 
घामाचं्या बेटािंर चादंण्याचं दि पडलंय 
गारानंा वशवथलता चोंबाळायला लागलीये 
आता गरम िास अिरोह खुडायला सितील... 

 
- अजजक्य िशशने 
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