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अनाहत -किसेंबर २०१४ - गझल कवशेषािं 
 
मराठी  गझल जगाच्या कानाकोप-यात पोहोचली आहे. अनाहतचा हा 
अंक गझलाचंा अंक आहे. गझल विशषेाकं करायच े ठरल्यािर 
अनेकानंी तयाचं्या गझला आम्हाला ईमेल केल्या.  “सुरेश भट गझल 
रंगमंच”च्या माध्यमातून ज े गझलकार गझला सादर करतात तयाचं्या 
गझला या अंकात आहेत. तसेच गझल हा काव्यप्रकार जाणीिपूिवक 
हाताळणा-या किींच्या वनिडक गझलाचंाही या अंकात समािेश केला 
आहे. 
गझलेिर पे्रम करणा-या प्रतयेकापयंत आमचा हा प्रयत्न पोहचिण्यासाठी 
रवसक िाचकानंी सहकायव करािे अशी विनंती.  
 
मराठी गझल रूजिणारे आवण वतच ेयोग्य संगोपन करणारे आदरणीय 
सुरेश भट यानंा सावहतयंस्कृतीतरे्फ विनम्र अवभिादन. 
 
-सोनाली जोशी 
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मनोगत 
 

 

गझल हा काव्यप्रकार अरबीतून-फ़ारसी.... फारसीतून 
उरूू्... असा प्रवास करत करत मराठीत आला आणि मराठी 
कणवताणवश्वात घट्ट रूजून बसला. द्राक्षाच्या भमूीतून 
रुद्राक्षाांच्या भमूीकडे ही वाटचाल झाली असे गमतीने म्हटले 
जाते. मराठी काव्यात गझल हा प्रकार सवूप्रथम माधव 
ज्यणूलयन याांनी आिला असे मानले जाते. पि हे अांशतः 
सत्य आहे.ज्यूणलयनाांच्या पुवी सुद्धा गझलेच्या 
आकृतीबांधात रचना होत होत्या .पि "या आकृतीबांधातील 
रचना म्हिजे गझल" अशी ओळख सवूप्रथम माधवरावाांनी 
करून णर्ली. आज वापरल्या जािा-या जवळजवळ सवू 
वृत्तामांध्ये त्याांनी रचना केली पि ती गझलेच्या पणरपुि ू
आकृतीबांधातील भावकणवताच - र्जेर्ार भावकणवता होती. 
 
गझल या काव्यप्रकाराचे सवू व्याकरि, यम-णनयम 
काटेकोरपिे साांभाळून णवशेषतः त्यातील गझणलयत 
कें द्रस्थानी ठेवनू मराठीत सवाथाने पणरपुि ू गझल आिली 
ती गझल सम्राट सुरेश भट याांनीच ! म्हिूनच त्याांना 
मराठीतील आद्य गझलकार म्हटले तर वावगे ठरिार नाही. 
 
"एकाच वृत्तात णलणहलेली... र्ोन र्ोन ओळींची णकमान पाच 
कडवी (शेर) असलेली, पणहल्या शेरातील र्ोन्ही ओळींमध्ये 
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आणि नांतरच्या प्रत्येक शेरातील रु्स-या ओळींमध्ये यमक- 
अांत्ययमक असलेली कणवता म्हिजे गझल"अशी ढोबळ 
मानाने गझलेची व्याख्या भट साहेबाांनी केली आहे. कणवतेत 
एकच भाव सुरवातीच्या कडव्यापासून शेवटपयंत उलगडत 
जातो. गझलेत मात्र प्रत्येक कडव्यात म्हिजे शेरात 
वगेवगेळा णवचार माांडलेला असू शकतो.या अथाने गझलेचा 
प्रत्येक शेर हा स्वतांत्र - स्वयांभ ू कणवता असतो.तो वगेळा 
करून सुभाणषताप्रमािे वापरला जाऊ शकतो - वापरला 
जातो. म्हिूनच गझलेला"कणवताांची कणवता "म्हटले जाते. 
 
आपल्या सांपूि ू हयातीत गझल सम्राट सुरेश भट याांनी 
मराठी गझल रुजवण्यासाठी जािीवपुवूक प्रयत्न केले. 
महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेर अनेक णठकािी फ़क्त मराठी 
गझलेचे कायूक्रम केले. गझल णलहू शकिा-या - इच्च्ििा-
या नवोणर्ताांना मागूर्शून केले. आज त्याांच्यानांतरच्या 
णपढ्ाांमधील सुमारे २०० कवी गझला णलणहत 
आहेत.त्यापैकी सुमारे पन्नास ऐन णतशीतील तरूि 
गझलकार आहेत ही आश्वासक बाब.ह्या तरूि 
गझलकाराांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून रे्ऊन 
रणसकाांशी त्याांची णनयमीत भेट घडवून आिण्याचे काम 
सुरेश भट गझलमांच सातत्याने करीत आहे.  
 
या सांस्थेच्या स्थापनेचा णकस्सा वगेळाच... 
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"वैराळकरजी,णनवडक ७-८ गझलकाराांचा र्ोन तासाांचा 
मराठी गझल मुशायरा पिजी येथे आयोणजत 
करायचा,जमेल?" 
गोवा राज्य वस्तुसांग्रहालयाच्या सांचालक गझलकारा राधा 
भाव ेयाांचा फोन...सहकारी मांडळींशी बोलनू होकार 
णर्ला.रु्स-या णर्वशी पुन्हा फोन,"मुशाय-याला नाव काय 
द्याव े?....वैभव जोशी,ममता,सुधीर शी 
बोललो..."गझलरांग"कळवनू टाकले..लगेच पुन्हा 
फोन,"आयोजक सांस्थेचे नाव?".... 
        अशा णरतीने,सुरेश भट गझलमांच'आणि,'गझलरांग'या 
र्ोन गझलसांज्ञा अच्स्तत्वात आल्या... 
 स्थापना आणि शुभारांभ मुशायरा णर्नाांक-२९ एप्रील 
२०१२...णठकाि-गोवा राज्य वस्तुसांग्रहालयाचे टुमर्ार 
रे्खिे सभागृह,पिजी. 
 गेल्या अडीच वषांच्या कालावधीत 'गझलरांग' एकूि 
सत्तावीस मुशायरे झालेत.पिजीत र्ोन,मुांबईसह 
महाराष्ट्रातील वगेवगेळ्या णठकािी आठ आणि 
एस.एम.जोशी सभागृह पुिे येथे सतरा.यापैकी एक फक्त 
मणहला गझलकाराांचा आणि एक उरूू्-मराठी णमला-
जुला...शहरी,ग्रामीि,वगेवगेळ्या व्यवसाय के्षत्रातल्या 
अठ्ठेचाळीस गझलकाराांनी या मांचावरून सार्रीकरि 
केले.णवशेष म्हिजे त्यापैकी पस्तीस गझलकार वय वषे 
२५ते४० या वयोगटातले.पुढच्या आठ मुशाय-याांचे 
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वळेापत्रक तयार आहे.खच्चनू भरलेल्या पे्रक्षागृहात प्रसांगी 
खाली जणमनीवर बसून उसळून-उसळून र्ार् रे्िारे रणसक 
हे आमचे ऊजास्थान.मुांबईच्या URL फाऊां डेशनचे 
उर्यर्ार्ा लाड आणि स्वतःचे नाव जाहीर न करण्याचे 
कडक बांधन घातलेले काही णमत्र याांची साथ हे आमचे 
सांणचत. 
या र्मर्ार वाटचालीत बरीच तथ्ये सामोरी आली.अनेक 
खरे-खोटे चेहरे वाचता आले.पि र्ोन उल्लेखनीय बाबी: 
 
१.महाराष्ट्रातील तरूि णपढी अत्यांत बाबर्ारीने,सातत्याने 
र्मर्ार अस्सल,सकस,णनर्ोष गझल णलणहत आहे. 
२."गायक गाण्याच्या कायूक्रमाच्या माध्यमातून लोकाांसमोर 
आितो म्हिून हे गझलकार लोकाांना माहीत होतात,आम्ही 
याांना मोठे करतो" अशा स्वरुपाची र्पोक्ती एका स्वयांघोणषत 
पांणडत गायकाने काही वषांपूवी केली होती.ती णकती पोकळ 
होती याचा अनुभव आला. 
जवळ जवळ प्रत्येक मणहन्यात पुण्यातील एस.एम.जोशी 
सभागृहात 'गझलरांग' मुशायरा सार्र केला जातो.सहा 
वाजता एकही खुची णरकामी नसते.नांतर आलेले 
सुमारे१००-१५० रणसक र्ोन राांगाांच्या मध्ये खाली बसून 
असतात.टाळ्या,णशट्ाांची बरसात सुरू असते.कुठल्याही 
वाद्याची अथवा कणथत कमावलेल्या-गमावलेल्या पांणडती 



 

 
९ 

 

गळ्याची साथ नसते.अगर्ी तरन्नुम मध्ये सुद्धा सार्रीकरि 
न करण्याचे बांधन काटेकोरपिे पाळले जाते. 
कधीतरी एका जािकार रणसकणमत्राने नोंर्णवलेल्या वैणश्वक 
सत्याची अनुभतूी प्रत्येक मुशायरा रे्ऊन जातो.तो म्हिाला 
होता- 
"अच्िे अल्फाज णकसी भी मौणसकी के मोहताज नही होते 
।"... 
काही गझलकाराांच्या णनवडक रचना अनाहत च्या रणसक 
वाचकाांसाठी सार्र करीत आहे.. 
तमाम गझलरणसकाांना "सुरेश भट गझलमांच"कडून 
मानाचा मुजरा !... 
अनाहतचा णडसेंबर-२०१४ चा अांक मराठी गझल णवशेषाांक 
म्हिून काढायचे ठरवनू त्याचे अणतथी सांपार्कत्व मला 
बहाल केल्याबद्दल सोनाली जोशी याांचे मन:पूवूक आभार.. 
 
-शाहीर सुरेशिुमार वैराळिर  
सांस्थापक - अध्यक्ष  
सुरेश भट गझलमांच, पुिे               
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ककती बोलायच ेराहून गले े

 

ककती बोलायच ेराहून गेल े

खरे साांगायचे राहून गेले... 

 

जरी होतास तू माझ्याचपाशी 

तुला शोधायचे राहून गेले... 

 

कशी इतक्यात सांध्याकाळ झाली 

प्रकाशी न्हायचे राहून गेले... 

 

किले तू मागण्याआधीच सारे 

तुला मी द्यायच ेराहून गेले... 

 

तुझी होत,ेतुझी तन-मन-धनाने 

अहां’ अपाायचे राहून गेले... 

 

-सांगीता जोशी 
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जगण्याणच न आस अता उरली   

 

जगण्याणच न आस अता उरली   

बस एक णनरास  मनी  भरली... 

 

नसतेच खरे नभ, वास्तवता 

धरतीस कळूनणह  ती झुरली... 

 

जग जांगल केवळ येथ पशू 

नच मानव, मानवता नुरली... 

 

तुज मोक्ष कसा णमळिार नरा 

णवषयाणचच ओढ मनी मुरली... 

 

उमटे न तरांग मनावरती 

कणवताणह कशी सुचली, स्फुरली?... 

 

-सांगीता जोशी 
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त ूधकु्यासारखी मी उन्हासारखा 
 

तू धुक्यासारखी मी उन्हासारखा 

डाव नाहीच हा माांडण्यासारखा 

  

चाांििे , पालवी , ऊन्ह वा सावली 

स्पशा नाही तुझा साांगण्यासारखा 

 

ह्या जगाने किली उत्तराला सजा 

प्रश्न होता तुझाही गुन्ह्यासारखा 

  

त्या णतथे िरूवर गांध गेला तझुा 

मी ररकामा पुन्हा अांगिासारखा 

  

हा खटाटोप आता किलाश्यापरी 

भूक मेल्यावरी राांधण्यासारखा 

 

-वैभव जोशी  
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वाताा खरीच होती   

 

वाताा खरीच होती  

गिी बरीच होती  

 

कोठेतरीच आली 

कोठेतरीच होती 

 

छाया असून माझी 

त्याच्या घरीच होती  

 

पाऊल ठेवले मी  

तेथे िरीच होती  

 

आली, उडून गेली  

सांधी परीच होती  

 

तुडवून घेत गेली  

ती पायरीच होती 

 

-क्राांणत  
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खोटा खोटा वारा वाहत आह े

 

खोटा खोटा वारा वाहत आह े

खोट्या पाचोळ्याला उडवत आह े

 

लेप कुिाला लावायाचा आह े

रात्र नभावर चांद्र उगाळत आह े

 

त्या िहेाच्या िरी डोंगरामध्ये 

अजून माझा प्राि णननाित आह े

 

'शो'चे आह ेझाड खरे ह ेनाही 

कुठे पानगळ त्याला णभववत आहे 

 

कोिीही भवताली नाही माझ्या 

कुिीतरी पि माझ्यी सोबत आह े

 

- वभैव िशेमखु 
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सांबांध कधी मी अपलुा कोिाला साांगत नाही 

 

सांबांध कधी मी अपुला कोिाला साांगत नाही 

पि गांध तुझ्या प्रेमाचा काळजात मावत नाही 

 

एकिा तुला जो बघतो तो डोळस उरतो कोठे 

जो पाहत नाही तुजला तो काही पाहत नाही 

 

जी णस्थती मनाने केली ती कुिीच केली नव्हती 

अन् कुिी पुढेही माझी करिार अशी गत नाही 

 

आल्या किवसाच्या मागे मी नुसता कफरतो आह े

काडीचे काम न मजला अन् घणडभर फुरसत नाही 

 

सूयााच्या भवती कफरते ही धरती ककती युगाांची 

हा सूया णमठी एखािी िउेन का टाकत नाही 
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हातात हात घेतो अन् भेटतो गळ्याला आपि 

जे तुला जािवत नाही त ेमला जािवत नाही 

 

एखाद्या खडकामधुनी जन्माला येते लेि े

एखाद्या खडकावरती रेषाही उमटत नाही 

 

मी रात्र रात्र कणवतचे्या पाण्यावर वाहत असतो 

मी किवस किवस कुठल्याही काठाला लागत नाही 

 

- वभैव िशेमखु 
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आभाळच कोसळल ेकी मग कळून यतेे 

 

आभाळच कोसळल ेकी मग कळून येते 

अपुल्यासाठी कोि खरे कळवळून येते 

 

ककती स्वस्त णमळतात अजनुही गजरे येथे 

अजूनही स्वस्तात कुिी िवाळून येत े

 

मातीही सोकवली वाटे रसायनाांना 

नुसत्या घामावर कोठे णहरवळून येते 

 

कोिासाठी पाउस नुसता पाउस नसतो 

सर एखािी डोळ्यातुन ओघळून येत े

 

'शाम' सहज का ओळ एकही येतच नाही 

जी येते ती काळजास हहिळून येते 

- शाम 
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पढुल्या जन्मी 

 

 जन्म मला तू द्यावा आन्िि...पुढल्या जन्मी; 

या जन्माची नको आठवि...पुढल्या जन्मी! 

 

या ही जन्मी चुकली नाही पायपीट ही; 

नक्की नसेल ना रे विवि...पुढल्या जन्मी. 

 

हवाहवासा कधी वाटला आयुष्या तू; 

असेल जगण्याचे आकषाि...पुढल्या जन्मी! 

 

तुझ्यणविा या सहा ऋतूांचे काय करू मी.. 

ऋतू सातवा होवू आपि...पुढल्या जन्मी. 

 

राग अनावर होता होता आवरेन मी... 

पि पे्रमावर नको णनयांत्रि...पुढल्या जन्मी. 

 

गत जन्माचा शाप किला तू या जन्माला; 

उ:शापाचे ि ेनांिनवन...पुढल्या जन्मी! 

 

-ममता सपकाळ   
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सखुाची आज अांणतम पातळी मी 

 

सुखाची आज अांणतम पातळी मी; 

तुला िऊेन सारे मोकळी मी. 

 

मला बाांधून घेिारे कड ेत;ू 

तुझ्याशी जोडलेली साखळी मी. 

 

कुिाहीसारखा नाहीस त ूही; 

तुलाही वाटत ेना वेगळी मी! 

 

तुझ्याणवि वाटते वठल्याप्रमािे; 

तुला स्पशूान होते कोवळी मी! 

 

फुलाचे नाव तू ओठाांस द्याव े

खुडावी पाकळीने पाकळी मी! 

 

हवा होतास  यासाठीच तेव्हा; 

ककती उपवास केल ेणनजाळी मी. 

 

कधी तू ही पुसावे कां किलाला.. 

ककतीिा साांग झटकू काजळी मी. 

-ममता सपकाळ       
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केलसे तर ह ेएवढे उपकार कर 

 

केलेस तर ह ेएवढे उपकार कर; 

फेकून ि ेखांणजर फुलाने वार कर. 

 

आह ेतुझ्या हातात काही वेगळे? 

असलेच तर किवसा प्रभो अांधार कर. 

 

आयुष्यभर राांगत कशाला राणहल्या; 

सगळ्याच इच्छाांची मना तू घार कर. 

 

हांगाम णहरवा बारमाही पाणहजे; 

यांिा तरी ह ेस्वप्न तू साकार कर. 

 

भोगायचे आह ेइथे चकुले कुिा? 

चल सांकटाांना मोकळे घरिार कर. 

 

येतोस तू...जातोस तू...मजी तुझी; 

माझ्या मनाला तेवढे हखडार कर! 

-मणनषा नाईक 
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उल्केपरी चल सोडत ेआकाश मी; 

तू काळजाचे एकिा 'लोिार' कर! 

 

होते अणहल्या रोज माझी कैकिा; 

रामा णशळा समजून तर उद्धार कर! 

 

आतून तू सरुवात कर शोधायला; 

किसला कुठे मािूस तर जोहार कर. 

 

-मणनषा नाईक 
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बिलनू आज पाहू काळासमान आपि 

 

बिलून आज पाहू काळासमान आपि; 

नात्याणशवाय वागू नात्यासमान आपि. 

 

अांिाज तू कशाला लावायला णनघाला; 

णनयती समोर जावू मिाासमान आपि. 

 

जगिार का सुखाने ि:ुखाणशवाय कोिी? 

असले णवचार करतो थोरासमान आपि. 

 

ठेवायची कशाला माझी तुझी उधारी; 

आता घरात वागू वाण्यासमान आपि. 

 

कुठला णहशोब नाही कुठलेच भोग नाही; 

धरती करायची का स्वगाासमान आपि. 

 

सगळ्याच वेिनाांशी का एकरूप झालो; 

आहोत ना मनाने पाण्यासमान आपि. 
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आयुष्यभर जळालो इतकी किली परीक्षा; 

होिार शेवटी पि सोन्यासमान आपि. 

 

जगिे नको नकोसे वाटे मला तुलाही; 

शून्यात जायचे का गभाासमान आपि. 

 

-मणनषा नाईक 
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तो माझा 
 

तो आला अन् िारी माझ्या बरसुन गेला 

गोड गुलाबी सांमोहन तो पसरुन गेला 

 

माझा होता, केवळ माझा होता जेव्हा 

बाकी नाती होता तेव्हा णवसरुन गेला 

 

रमले होत ेसांसाराच्या खेळामध्ये 

नाही कळले डाव कधी तो उधळुन गेला 

 

नाते ताजे उरले नाही बाकी आता 

आठव का मग श्वासाांनाही उसवुन गेला 

 

काळोखाची ओळख गहरी झाली होती 

काां तो येवनु अांतर माझे उजळुन गेला 

 

िरवळ सरला, सुकल्या होत्या माझ्या बागा 

हलका णशडकावा का मजला फुलवुन गेला 

 

-जयश्री अांबासकर
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मी या णनष्कषााला आलो 

 

बेपवाा जगण्यातुन मी या णनष्कषााला आलो; 

पडू नये हा प्रश्न कुिाला, का जन्माला आलो? 

 

फक्त तुझ्याशी करतो िवेा बरोबरी मी माझी; 

आपि िोघे कधी कुिाच्या उपयोगाला आलो? 

 

प्रश्न तसाही श्रीमांताांच्या अणस्तत्वाचा होता; 

उगाच का इतकेजि गररबाच्या पोटाला आलो! 

 

भरल्या ताटावरही काढावा पोटाला णचमटा; 

त्याांनी त्याांची भूक णमटवली;मी उष्ट्याला आलो! 

 

तुकड्या तुकड्यातनुही तू आजन्म राणहणलस माझी; 

तुला वगळले तर,मी सगळ्याांच्या वाट्याला आलो. 

 

डोळ्याांच्या काठावर आता काणहच साचत नाही; 

कुिास ठाउक िणुनयचे्या कुठल्या टोकाला आलो! 
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नक्की काहीतरी णचरडले चाकाखाली माझ्या;  

कुठे जायचे होते मी कुठल्या गावाला आलो! 

 

-सधुीर मळुीक 
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िोघात हजारो मलैाांच ेअांतर यऊे शकते 

 

िोघात हजारो मैलाांचे अांतर येऊ शकते;  

पि कातरवेळ तुझ्याही िारावर येऊ शकते! 

 

तू आली,नाही आली; िोन्ही वेळा णजवघेण्या; 

आता बघुया कुठली वेळ अगोिर येऊ शकते! 

 

शेवटच्या घटकेआधी आणलस तर आह ेसुटका; 

नांतर या सगळ्याचे नाव तुझ्यावर येऊ शकते. 

 

काय फुलाांना साांगू माझ्या पानगळीचा िरवळ; 

मी ओघळलो तर डोळ्यातुन अत्तर येऊ शकते! 

 

या डोहाला ठाउक नाही तळ माझ्या डोळ्याांचा; 

ही िणुनया बुडले इतके पािी वर येऊ शकते! 

 

कुठल्याही सूयााला मी मावळलो नाही कारि 

आय़ुष्याच्या सांध्याकाळी उत्तर येऊ शकते. 

 

-सधुीर मळुीक 
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मनाला आपल्या समजावतो आपि 

 

मनाला आपल्या समजावतो आपि; 

खरे-खोटे खरेतर जाितो आपि. 

 

नको तवे्हाच जातो तोल िोघाांचा... 

हवा तेव्हा ककती साांभाळतो आपि! 

 

मनामध्ये तुझे येिे असे माझ्या.. 

जसा की श्वास घेतो-सोडतो आपि. 

 

पुन्हा िऊेन जातो चाट मुद्दयाला; 

णशताफीने अवाांतर बोलतो आपि. 

 

नशा णमस-यातली होते तुझ्यालेखी; 

अताशा सोवळ्याने भेटतो आपि. 

 

तुझ्या-माझ्यातल्या हभतीस पाडूया ? 

नको तथेे उगाचच खोितो आपि! 

-सणुप्रया जाधव 
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मला जवे्हा समवेर यायच ेअसत े

 

मला जेव्हा समेवर यायचे असते; 

लयीला नेमके णबनसायचे असते. 

 

तुला वाटेल 'ते त'े स्पष्ट केले तू; 

णतला वाटेल जे वाटायचे असते! 

 

प्रकाशाचा पुढे पयााय असतो पि 

धुक्यामध्येच रेंगाळायचे असते. 

 

कधीही घ,ेककतीिाही परीक्षा घे; 

इथे उत्तीिा कोिा व्हायचे असत?े 

 

गजर बघ वास्तवाचा वाजतो आह;े 

पुन्हा स्वप्नातुनी जागायचे असते. 

-सणुप्रया जाधव 
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चाांिण्या मोजायची ही वळे नाही  
 

चाांिण्या मोजायची ही वेळ नाही  

फारसे बोलायचीही वेळ नाही 

. 

प्रश्न सारे ह ेपहा नापास झाल े 

उत्तरे शोधायची ही वेळ नाही 

 

या नशेची िषृ्ट काढू आज आपि  

तोल साांभाळायची ही वेळ नाही 

 

घे प्रचीती आज तू प्रात्यणक्षकाांची  

पुस्तके चाळायची ही वेळ नाही 

 

णवस्कटू ि ेकेस तू समजाव त्याांना  

मोगरा माळायची ही वेळ नाही 

 

कोंडतो जर श्वास कोंडू ि ेजरासा  

औषधे सुचवायची ही वेळ नाही 

 

मोह कुठला ह ेपरमकताव्य आह े 

पाळ तू टाळायची ही वेळ नाही 
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या क्षिासाठीच जगलो आजवर मी  

हातचे राखायची ही वेळ नाही 

 

-सिानांि बेंद्र े



 

 
३२ 

 

 

तझुा फक्त साधा शहारा असावा  
 

तुझा फक्त साधा शहारा असावा  

पुरेसा मला तो इशारा असावा 

 

किशा मीच हतेुपुरस्सर बिलली  

तुलाही नकोसा ककनारा असावा 

 

जरा केस तू सावरावेस तोवर 

पिरही हवेवर भरारा असावा 

 

तुझ्यासारखे कोि किसल ेपहाटे  

धुके नेसलेला णनखारा असावा 

 

णतथे नेटक्या काळजाच्या तळाशी  

इथे घातलेला पसारा असावा 

 

असे पाखरू जे उडालेच नाही  

ककती छान त्याचा णपसारा असावा 

 

-सिानांि बेंद्र े
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सखुस्वप्न  
 

सजल झाले नेत्र माझे त ेतुला किसतील का? 

एकिा णवश्वासल ेजे ते पुन्हा फसतील का?   

  

हाय ती वचनेही खोटी आणि खोटे पे्रमही 

कोरल ेहृियाांतरी ज ेशब्ि त ेपुसतील का? 

  

स्मरते तुला का णजवलगा ती रात्र अजुनी चाांििी ? 

अधीर होती स्पांिने जी ती आता असतील का?    

 

भांगल ेसुखस्वप्न माझे पार रठकऱ्या जाहल्या 

कणल्पली होती सुख ेजी ती कधी हसतील का?    

 

मी कशाला, का करावी आजावे आता तुझी  

भावना तुजलाच होत्या? त्या मला नसतील का?   

 

 -नीता आांबेगाांवकर 
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प्राथानसे काय ढोल पाणहजे 

 

प्राथानेस काय ढोल पाणहज े

पोचला नभात बोल पाणहज े

 

चेह-यावरील ि:ुख मोजण्या 

घाव काळजात खोल पाणहज े

 

धाय मोकलीत आसवे नको 

फक्त पापिीत ओल पाणहजे 

 

िोर काचतोय जीवना तुझा 

सावरावयास तोल पाणहजे 

 

बोल कागिावरी हवा तसा 

एरवी कवी अबोल पाणहज े

 

--डॉ.कैलास गायकवाड 
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सगुांधी एक हशपि 
 

मोग-याने चौकशी िारात केली  

तू कधी बहरायला सुरवात केली  

 

कोवळे वय चाांिण्याांचे त ूकशाला? 

येउनी स्वप्नी गुलाबी रात केली  

 

िखेण्या बचेैन अांधाराचसाठी  

मी किव्यासांगे  णजवाची वात केली  

 

ऐनवेळी पावसाला काय साांगू ? 

चार डोळ्याांनी ककती बरसात केली  

 

अत्तरावाचून त ूओली , सुगांधी - 

एक हशपि माणझया हृियात केली  

 

 

छेड अजुनी छेड नजरेची ग़जल ही  
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या घडीने वाहवा! क्या बात केली  

-णवजय आव्हाड 
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कस ेपांजरी मी शराांच्या णनजाव े 

 

कसे पांजरी मी शराांच्या णनजावे, कुिी पाथा नाही मला भेटला  

कसे पान भागीरथीचे कराव,े कुिी पाथा नाही मला भेटला  

 सयींचे णवषारी ककती सपा माझ्या मनी राहुनी िांश करतात पि  

कसे खाांडवाने मनाच्या जळाव,े कुिी पाथा नाही मला भेटला  

  

ककती शोधले सवा भावात माझ्या, जगावेगळा सापड ेना कुिी  

कसे स्वप्न मी द्रौपिीचे बघाव,े कुिी पाथा नाही मला भेटला  

 

म्हिे एकणनष्ठा, "ककती भाग्य माझे, पती मत्सरी लाभला तो 

मला"  

"णवभागून घेिे नसे त्यास ठावे; कुिी पाथा नाही मला भेटला"  

 

तसे घासतो णवश्वणवद्यालयी रोज खड ेसखुेनैव प्राध्यापकी  

कस,े 'भृांग', अध्याय अठरा रचावे, कुिी पाथा नाही मला भेटला 

-णमहलि फिस े
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शब्िाांत णजतके गुांतावयाच,े गुांतनू झाल े 

शब्िाांत णजतके गुांतावयाच,े गुांतून झाल े 

ि ेअथा आता जगण्यास; पुष्कळ झुलवून झाल े 

  

तुजवीि हाती काही न उरले माझे म्हिाया  

बाकी जगावर केव्हाच पािी सोडून झाल े 

  

पयााय नाही होकार िणे्यावाचून उरला  

लाजून झाल,े सारे बहाि ेसाांगून झाल े 

  

अद्याप आह ेअांतर जरास,े तृष्िा जरासी  

अद्याप कोठे लणित कळीच ेउमलून झाल?े  

 

नाहीतरी ते पाऱ्याप्रमाि ेणनसटून जाते  

उधळून यौवन टाकावयाच ेठरवून झाल े 
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 हा िोष नाही वेड्या वयाच्या वेड्या क्षिाचा  

िोघात सारे समजून झाल,े उमजून झाल.े..         

-णमहलि फिस े
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ककमत  

 

कारिे होती तशी जागायला 

चाांिण्या मज यायच्या भेटायला 

 

प्रश्न हा साधाच होता पि तरी 

लागली ती कारिे शोधायला 

 

मी जरी आता सुखी किसतो तुला 

खूप ककमत लागली मोजायला 

 

काळजी माझी नका इतकी करू 

काळजी लागेल ही बोचायला 

 

बांि मी केले इथे उमलायचे 

आणि ती आली फुले मागायला 

 

हो मला म्हटलेस त ूकणवते जसे 

मी खुळ्यागत लागलो वागायला 
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भाव मी िखुःस या थोडा किला 

आसवे ही लागली माजायला 

 

मािसे येतील ही रस्त्यावरी 

भूक आह ेलागली बोलायला 

 

-अणनरुद्ध अभ्यांकर 
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ढोल 

 

साांग माझे ढोल मी बडवू कशाला? 

सूया मी आहचे तर णमरवू कशाला? 

 

स्पशा कजााऊ णतने काही किलेले 

रेशमी ििेे असे चुकवू कशाला? 

 

आत्मशोधाची कथा साांगून जाती 

चेहर् यावरचे चरे लपवू कशाला? 

 

जी कधीही मािसे घडवीत नाही 

मी अशी मूती तरी घडवू कशाला! 

 

मी तुझ्या डोळ्याांमधे आकां ठ बुडतो 

ि:ुख मग िारूमधे बुडवू कशाला? 

 

रठकरठकािी फाटले नात ेजरी ह े

वीि आह ेघट्ट तर उसवू कशाला? 

 

-णमहलि छत्र े
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आभाळरस्ता 

 

 पुढील िवु्यावर गझलेचा ऑणडयो ऐकता येईल. 

आभाळरस्ता 

लखेन आणि णनविेन- नणचकेत जोशी 

 

http://www.sahityasanskruti.com/audio-free/%E0%A4%86%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE
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 जानवेारीच्या अनाहतच्या अांकाकरता कणवता जरूर पाठवा. 

णवषयाचे बांधन नाही, पाठवललेी रचना,एखाद्या कणवतेवरील 

वा कणवतासांग्रहावरील मत ह ेफक्त स्वत:चे असावे हीच एक 

अट आह.े  

 

 फेब्रुवारीचा यांिाचा अनाहत असले कॉलजेकवी णवशषेाांक.  

या णवशेषाांकामध्ये महाणवद्यालयात णशक्षि घेत आहते अशा 

कवी आणि कवणयत्रीच्या कणवता प्रकाणशत केल्या जातील. या 

अांकाकरता केवळ प्रेमकणवता पाठवायची असां नाही. 

कुठल्याही णवषयावरील कणवता चालतील, फक्त त्या 

कॉलेजणवद्यार्थयाांनी केलेल्या असाव्यात एवढीच अट आह.े 

तमुच्या उत्तमोत्तम कणवता आम्हाला जरूर पाठवा.  

ईमेल आह-े anahatmagazine@gmail.com  

 धन्यवाि. 
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प्रकाशक- साणहत्यसांस्कृती प्रकाशन  

www.sahityasanskruti.com 

सांपािन- सोनाली जोशी 

सांपािन सहाय्य- काणमनी कें भावी 

मखुपषृ्ठ -मयरू  कुलकिी(atizmayur@gmail.com) 

णवशषे आभार- सरेुशकुमार वरैाळकर 
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