
 

 
१ 

 



 

 
२ 

 

अनुक्रमणिका 

 

भान ...................................................................................... ४ 

उध्वस्ताची स ुंदरता ................................................................ ५ 

वादळ ................................................................................... ६ 

ज नेर .................................................................................... ७ 

लिलिमात्र .............................................................................. ९ 

सुंग .....................................................................................११ 

बाई .....................................................................................१३ 

डायरीत साठिेिे लवचार......................................................१४ 

यातायात .............................................................................१५ 

सालवत्रीचे हात .....................................................................१७ 

तेरे लसवा- ऑलडयो ...............................................................१७ 



 

 
३ 

 

अनाहत मार्च २०१५ 

 

नेहमीप्रमाणे यंदाही महहला हदन वाजतगाजत साजरा झाला. थोडी 

सक्ती, हिल्ली उडवणे आहण आनंदोत्सव या सवाांसह. 

या हनहमत्त्याने काही कहवता सहज झाल्या काही कंपलशन 

असल्याप्रमाणे. ठरवून वा उस्फूतत कसेही व्यक्त झाले तरी 

आधारस्तंभ बदलत नाही. मानवता आहण मानवी जीवन समदृ्ध 

करणे हा कलेचा गाभा आहे असे मी मानते. मग या कहवता पाहतांना 

काय हदसत? त्यांचा समाजावर काय पररणाम होतो? एकीकडे 

हजतक्या सहजपणे अनेकजण कहवता हलहहत आहेत हतथेच 

दसुरीकडे कहवतांचा दजात  आहण त्यांची संख्या यावर हततक्याच 

जोमाने चचात  होतात. या चचातही आवश्यक आहेत. पण अनाहतमध्ये 

कहवता प्रकाहशत करतांना कहवता जाणीव वा नेहणवेशी कशी जळुते 

हे बघण्याचा आमचा हेतू असतो. 

आजची स्त्री हकती स्वतं्र  आहे, हकती प्रगत आहे, समानतेच्या 

हतच्या संकल्पना काय आहेत? हतच्या इच्छा आकांक्षा काय आहेत 

हे हतच्या अहभव्यक्तीतून हदसले नाही तरच नवल.  

एका स्त्रीच्या जाहणवांचा परुेसा अंदाज या कहवतांमधून येईल अशी 

िा्र ी आहे. 

सोनाली जोशी 

 



 

 
४ 

 

भान 

नाही काळाची चाहूल 

नाही जाणिवेचा सल 

गच्च काळोखाचा पाश 

मातीमध्ये खोल खोल 

 

येती यगेु जाती यगेु 

रान होई वाळवंट 

परी णिजलेल्या मनी 

सांग कोिाची गं वाट 

 

कोि हालवी तयाला 

मळू घट्ट गाडलेले 

बोिटल्या अणततत्वाला 

सांग कसे भान आले 

 

गढू अंधारा कशाने 

आज जागेपि आल े

बोल ूजाता जे मकु्याने 

लख्ख राऊळ उजळे 

-अमृता नातू 
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उध्वस्ताची स ुंदरता 

 

ओली पाने वाट पाहती रतत्यांवरती णकरिांची 

धकेु लपेटून झाडे बघती लपंडावसे तमरिांशी 

दडून बघती माती मधनूी काटे-कुटके तटुलेले  

कुठे पाकळ्या रंग उधळती जनेू कालचे णवरलेले 

फुलनू गळती धरती वरती लाल पताका पळसाच्या 

शोक सगंुधी हाका दतेो मोहोरातला आंब्याच्या! 

गोंधळ चाले रतत्याकाठी बावरलेल्या णचखलाचा 

कुिी पसारा कसा सहावा वादळातल्या मरिाचा 

कुिा कळेना असे अकाली आल्हादाचे पेव कसे? 

कशी म्हिावी उध्वतताची रंगकोवळी सुंदरता ! 

-मनीषा साध ू
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वादळ 

 

पनु्हा एकदा आलंच! 

 (येिारच होतं ते).....  

गेल्या वेळेस बरीच मोडतोड करून गेलेलं, 

 यंदा पि झालंय बरंचसं नकुसान,  

कंुपिाच्या तारा गोळा झाल्यात; खांब उखडून पडलेत 

 ("अजनूही बरीच नासधसू झालीये")  

आता मात्र पक्का बंदोबतत करावा लागेल अस णदसतंय  

णसमेंट्ची पक्की णभंत बांधनू घ्यावी!  

आणि हो, वरती फुट्क्या बाट्ल्यांच्या काचा पेरायला हव्यात 

म्हिजे नसुतं डोकवायचं म्हिलं तरी घायाळ झालं पाणहजे ह े

वादळ. .... ("आतलेही होतील घायाळ त्यावरून बाहरे 

डोकावताना" )  

णचंता करायची नाहीच काही गरज ,  

बंदोबतत झालाय!... 

- काणमनी कें भावी 
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ज नरे 
 

वाट आकळेना 

कुण्या गढू दशेी 

पावलांना नेशी 

वेड्या जीवा सांग 

 

पसुटल्या रेषा 

तळहातावर 

ऐन काठावर 

बडेु माझे तारू 

 

भाळावर काही 

अतफुटसा लेख 

जन्माचा आलेख 

चार कोरी पाने 

 

सदा फाटलेली 

प्राक्तनाची झोळी 

तरी माया भोळी 

मागतसे काही 



 

 
८ 

 

 

कसा ओजंळीचा 

धरावा णवश्वास? 

झरुणनया आस 

परुी ररती झाली 

 

सखु वाटून का 

िकला कुबेर? 

द:ुखाचं जनेुर 

णदलं माझ्या हाती 

 

-क्राांणत 
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लिलिमात्र 
 

णफरणफरुन त्याच रडकिा 

णनवळत्या व्यिा 

उजळता लख्ख 

आरंभाला सांगता 

करुनही विृा 

कवणळते द:ुख 

 

णन:सत्व भावपोकळ्या 

कुजवल्या कळ्या 

न गंध न रूप 

णनजीव शब्दसाखळ्या 

अिथवेगळ्या 

तरी अप्रपू 

 

उद्गार णदवसकाजवे 

ज्योणतणवन णदवे 

शनू्य व्यणक्तत्व 

कागदी मणलन ताटवे 

बेगडी िवे 
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तसे अणततत्व 

 

छंदात, कधी मकु्तात 

णखळुन शब्दांत 

अटळ णदनरात्र 

गरुफटिे अव्यक्तात 

दते वतृ्ांत 

व्यक्त णलणपमात्र 

 

-क्राांणत 
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सुंग 
...... 

आणि मग 

अगदी घटं्टमटु्ट 

शरीर  लपेटून 

नखणशखांत  

आत्मा 

सरुणित 

महससू करतो 

तेव्हां 

किाकिात 

पेशीपेशीत 

णवतकटून भरलेला 

'तो '  

'ती'मनानेच  

खसखसनू  

खरवडून 

ओरबाडून 

वसकन 

णभरकावनू दतेे 

अंतराळात 
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तेव्हा 

नवीकोरी होऊन 

कुमाररकेसारखी 

अल्लड मगु्धणबग्ध 

अन ् 

पणवत्र होऊनही 

'ती ' 

णनरलस 

झोपी जाते 

तेव्हांच 

'संग'  

संपिूथ होतो  

असं म्हिायचं 

~ जुई 
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बाई  

 

बाई िकल्या हातामध्ये णहरवाणनळा चडुा, 

गच्च णमटल्या ओठांवरती णकिणकििारा तडा           

सारवलेल्या अंगिातली सोणशक साधी तळुस बाई, 

कधी कोयाथ उन्हावरती पेटलेला पळस बाई 

बाई मायेचा दरवळ; बाई मोहाचे अत्र,  

तरी जाणिवांच्या पार उकलनू दहेाचे अततर 

बाई तवतःशी तवतःला सावरिारी..णवखरुिारी 

केशर ओल्या प्राजक्तागत सकुण्याआधी मोहरिारी          

 

बाई दगंलीची किा; बाई यदु्धाची बखर  

वेदनेच्या णलपीतलं बाई पणहलं अिर.. 

-शणमिष्ठा भोसले  
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डायरीत साठििे ेलवचार.. 

 

लाचारीच्या णचंध्या, 

णचंध्यांची लक्तरे... 

बेईमान कलाकार... 

आणिथक समतया... 

सवथणपत्री अमावतया...  

एकांतात खनू, 

लोकांतात ससा...  

तवाणभमानाचा भोसडा...  

डायरीत साठलेले णवचार.. 

मी शांत, मी िबु्ध, मी आतथ, मी िदु्र.. 

मी लाख रुपये णकमतीचा, occasional बदु्ध!  

   

 -हृणषकेश 
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यातायात 

णफरिाऱ्या फॅनचा आवाज ऐकून न ऐकिारी मी, 

काही बाही इिे णतिे 

आवरता सावरता 

जगाला आउटफोकस करण्याची 

णकमया साधनू घेतलेली मी 

तवत:ला कें द्रतिानी उभी करून 

वतुथळात तवत:भोवती णफरत राहते, 

अशी णकत्येक वतुथळं... 

 

एक सरुू करून संपवल्याणशवाय 

दसुरं सरुु करूच शकत नाही... 

कें द्र आणि पररघ 

यात असिाऱ्या णत्रज्येच्या 

शॉटथकटची लक्झरीही नाही 

कारि तीही काल्पणनकच.. 

म्हिजे िोडक्यात तेच एक वतुथळ 

पिूथ करून संपवल्याणशवाय 

दसुऱ्याला सरुुवात नाहीच. 
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तवत:च तवत:पयंत 

पोहोचण्यासाठीसदु्धा 

कोि ही यातायात.. 

-चैताली आहेर. 
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सालवत्रीच ेहात 
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तरेे लसवा- ऑलडयो 

-णनलेश अते 
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