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अनाहत मे २०१५
कविता मनात असते. ती कागदािर, िाचकाांसमोर येते तेव्हा
सांिादाचे एक ितु ळ
त पूर्ु होते. मे मवहन्याचा अनाहत प्रकावित
करताांना अनाहतला एक िर्ु पर्ू ु झाले याचा वििेर् आनांद आहे.
कविता आवर् जावर्िा याांचा हा प्रिास आपल्या सहकायाु मळ
त े िक्य
झाला.
अनाहतची मख
त पष्ठृ े तसेच त्यामधील कविता याांना ईमेल, गूगल
अपॅ , सोिल मेडीया येथे उत्तम प्रवतसाद वमळाला.
कविताांिर असलेला आपला स्नेह असाच िाढेल याची खात्री आहे.
सिु िाचक, किी आवर् वहतवचांतकाांचे मन:पूिुक आभार.
-सोनाली जोिी
सावहत्यसांस्कृती प्रकािन
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सख्य
काही कणिता म्हिजे नातीच असतात
हक्काची, रक्ताची
चुकलेल्या पाखरासारखं
जािं त्याच्या आसऱ्याला
काही नाती म्हिजे कणिताच असतात
लाघिाच्या, प्रत्ययाच्या
स्िप्नामधल्या सत्यासारखं
बळ देतात जगण्याला
काही कणिता म्हिजे नातीच असतात,
काही नाती कणिता!
-हेमांगी िाडेकर
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आढािा
बणह-या शांततेिर सामुणहक अत्याचार म्हिजे तुमचे धमोत्सि
येशुचा णखळा रामाचा बाि अंबेची तलिार बादशाहाची समशेर
कन्हैयाचे सुदशशन स्िादुपपडात काय काय रुतिुन घेतलंय मी
बोधीिॄक्षाच्या णबया खािून णपलोय णमनरल िााँटर कापलददच्या
डोहात भंडा-या डोंगरािर बसून ददपलोय कोहेतूरच्या लख्ख
कल्लोळाने
खाटटकखाना आणि बणगच्याच्या मधोमध मी बांधिारै पपपळपार
हरे क फांदीच्या सांध्यात डााँल्बी णसस्टम्स बसिुन सोडिारै
फांदीगणिक एके क माईक खाली व्हाईसदफल्टर सणहत
आधी मला एके क झेरॉक्स प्रत द्या आपापल्या धमशलंपट कौतुकाची
उद्या मानिता येिारै आढािा मागायला शांणतची प्रणतणनणध
म्हिून णतच्या पुढे काय ठे िू ..??
- सतीश दराडे
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तफाित
तो आल्यािर घरी संध्याकाळी
टाकतो सोफ्यािर अंग
सोडतो गाठ टायची
आितो चेह-यािर भाि
तपणशलाने ददिसभरच्या कामाचा
पाहताच त्याचा थकलेला चेहरा
ती येते धाितच लगबगीने
घेऊन हातात पाण्याचा पेला
णतच्याही चेह-यािरून िाहत असतो
ददिसभराच्या तिािाचा ओघळ
तो सांगतो ददिसभराच्या गमज्या
घेत थोडा थोडा पॉज
िाचतो पाढा स्ित:च्या व्यस्ततेचा
पि टाळतो सांगिे
बॉसने रागािल्याचे -फाईल अधशिट पाहून
बापाला त्रास होऊ नये म्हिून
णतने बंद के लंय मुलांच
संध्याकाळी टीव्ही बघि अन खेळिं
मुलं णहरमुसली तरी चालेल पि
त्याला त्रास नको म्हिून
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ती करत असते धाितपळत सारं
अिाक्षरही न काढता
सहन करते दगदग ददिसाभराची
ददसू देत नाही शीि चेह-यािर
कसलाही लिलेश थकल्याचा
सांभाळतांना संसाराची गाडी
दोघेही थकतात, करतात कष्ट
तफाित असते दकती
दोघांच्या णिचारात आणि थकव्यात?
-इरफान शेख
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एका णहरव्या पानाचे मन
एका णहरव्या पानाचे मन
णशरू पाहत होते णपिळ्या पानाच्या कु शीत ....
गंधाचा नुकताच स्पशश झालेला
कळीचा श्वास व्याकू ळ झाला
त्या णपिळ्या पानाच्या कडा पािािलेल्या बघून ...
आणि झाडाला तेव्हाच जािीि झाली अनपेणक्षतपिे
पानगळ थांबल्याची
णशणशराला णिकल होऊन गाताना झाडाने आज
पणहल्यांदाच ऐकलंय ...
-अणभरूची

८

भटक्या णिमुक्तांची कै दफयत…
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी …
कामासाठी गािोगािी, अन भाकरीसाठी दारोदारी,
म्हिून म्हितो, आम्हा भटक्या णिमुक्तांना,
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी …
आजही आहे समाजात णिषमतेची दरी
गुन्हेगारी मात्र नेहमी आमच्याच माथ्यािरी,
म्हिून म्हितो, आम्हा भटक्या णिमुक्तांना,
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी …
णशकलो तरी णमळे न नोकरी
आजही करािी लागते प्रस्थाणपतांचीच चाकरी,
म्हिून म्हितो, आम्हा भटक्या णिमुक्तांना,
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी …
मांस, मच्छी, मटन करी
आम्हा न णमळे णशळी भाकरी,
म्हिून म्हितो, आम्हा भटक्या णिमुक्तांना,
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी …
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जगण्याशी आमची रोजच मारामारी
कोि णिचारतो आम्हाला शासन दरबारी
म्हिून म्हितो, आम्हा भटक्या णिमुक्तांना
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी
…
भांडिलदार, नोकरदार बुणििंत णिरं गुळ्यसाठी भटकतो दऱ्या
खोरी
आमच्या नणशबी मात्र नेहमीच गाि गोदारी,
म्हिून म्हितो, आम्हा भटक्या णिमुक्तांना,
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी …
संणिधाणनक हक्कासाठी िििि राजकीय दरबारी
पि कायमच झाली आमची थट्टा मस्करी,
म्हिून म्हितो, आम्हा भटक्या णिमुक्तांना,
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी …
आजही उपजीणिके ची भ्ांत घरोघरी
हीच आंम्हा समस्त णिमुक्त भटक्यांची कै दफयत खरी,
म्हिूनच म्हितो णमत्रांनो , आम्हा भटक्या णिमुक्तांना,
कु ठला श्रािि, कु ठल्या सरी …
-णिनायक लष्कर
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स्त्रीत्ि
अक्षांक्षांच्या-रे खांशांच्या रांगोळ्यांनी सजलेला
दुणनया आहे की कोिाचा पदर नक्षीने नटलेला..
टटकलीइतके श्वास मनांचे चढती ककिा कोसळती
तरी सदोददत श्वास जगाचे..टटकलीच्या पटरघाभिती
कधी मनाच्या अलीकडे तर कधी तनूच्या पल्याड ती
कधी कोंब मातीचा बनते, कधी भासते उजाड ती
श्रुंगारासम अपूिश के व्हा, कधी पूिशता कळलेली
हे जग म्हिजे णतची बांगडी, जगता-जगता टटचलेली
ती या टटचक्या बांगडीसही हासत-हासत चालिते
अन् मग हे जग त्या णस्त्रत्िाच्या अणस्तत्िाने घमघमते..
--सुशांत खुरसाले
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कोिीच असा नाही
कोिीच असा नाही जो प्रेमाने जळला नाही
एकांत णमळाल्यािरती जो घळघळ रडला नाही
तू सोडू न गेल्यािरती बघ काय असे हे झाले
या संसाराचा आता 'त्या' मोहच उरला नाही
तू नकोस फोड़ू टाहो अन नाि पुकारू त्याचे
तो पाठ दफरिल्यािरती माघारी िळला नाही
जो तुला पाणहल्यािरती एकदा हासला होता
तो पुन्हा कधीही दफरुनी त्यानंतर हसला नाही
एिढे हाल झाले की मी काय तुम्हाला सांगू
पि ओरखडाही साधा हृदयािर उठला नाही
-प्रमोद खराडे

१२

प्राथशनच्े या णतथे देह असतो मुका
प्राथशनेच्या णतथे देह असतो मुका
पाहतो चाळु नी काय झाल्या चुका।
कमश करतो, नी करतो, नी करतो सदा
घाम गळतो, नी गळतो, नी गळतो सदा
िासनेच्या घरा मोकळे द्वार हे
चक्र थांबेचना िादळाचे जसे
अपटरमीत गरजा नी इच्छा इथे
कोिते घ्यायचे कोि सोडायचे
सांग पुरिायच्या कोित्या या भूका?
प्राथशनेच्या णतथे देह असतो मुका।
आज याच्या िरी,काल त्याच्या िरी
कमश याचे जरी,भार त्याच्या िरी
ढकलुनी का कु िाची ढळे सािली ?
पािलाशी पुन्हा आढळे सािली !
िेळ उधळायची हात राखू नको
पािले टाकली पाय झाकू नको
सांगतो होउनी मीच माझा तुका
प्राथशनेच्या णतथे देह असतो मुका।
- मनीषा साधू -
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रस्ता
लेखन आणि णनिेदन - काणमनी कें भािी
ऑनलाईन ऑणडयो - रस्ता
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