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के विया फाविा ठायींचा तो िाहो
तष्ृ णेचा तो काहो काव्हववतो..!
- संत तुकाराम
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मनोगत
ऋतचु क्राप्रमाणे आनिं -उल्हास, व्यथा-वेिना, भीती-अस्वस्थता..
िेणारे क्षण आलिून पालिून आपल्या आयष्ु यात येत असतात. जगणं अथथपणू थ
करत असतात. आनंिाचे, तप्तृ ीचे क्षण मनाची उमेि वाढवतात, तर वेिना
अतं मथख
ु करते. कधी कधी तषृ ातथ मनाला कशाची तहान आहे हेही उमगेनासे
होते तेव्हा अस्वस्थता येते. या अनाकलनीय अवस्थेत शब्ि-संवाि होऊ
शकला तर शातं होता येते. मनाने अनभु वलेल्या आतथ, उत्कि क्षणाच्ं या
तळाशी जाऊन पटु हा काठावर तिस्थपणे वस्थरावता आले तर शब्िात व्यक्त
होता येते. गेल्या तीन-चार वषाथतील अशा काही क्षणांना साक्षी असलेल्या
कववताचं ा हा सग्रं ह ‘लाहो’.
लाहो म्हणजे ध्यास. संत तक
ु ारामांच्या गाथेतला हा शब्ि.
आपल्यातील आंतररक मयाांिांच्या पार होण्याच्या संिभाथत मला तो भावला
आवण कववतासग्रं हाचे शीषथक म्हणनू मनात रुजला. ‘अधीरता’, ‘आक्रोश’,
‘खंत’, ‘अतप्तृ ी’ अशा याच्या आणखी काही अथथछिा समजल्या तेव्हा तर
हे शीषथक अवधकच अथथपणू थ वािले. कारण अशा भाव-कल्लोळातच
कववतेचा उगम होत असतो.
‘आरसा’, ‘आकाश’ नंतरचा ‘लाहो’ हा माझा वतसरा कववतासंग्रह.
यातील कववताच
ं ी माडं णी काहीशी हेतपू वू थक के लेली आहे. एक सलग
अनभु व िेणार्या कववता अनक्र
ु मात सलगपणे घेतल्या आहेत.
हा संग्रह आकार घेत असताना मला अनेक मैवत्रणींची अनेक
तर्हांनी मित झाली. ववशेषतः अविनी बवे आवण ववनीता वपपं ळखरे याच
ं ी.
पवहल्या संग्रहापासनू च नव्हे तर पवहल्या कववतेच्या जटमवेळेपासनू या माझ्या
सोबत आहेत.
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कववतासग्रं हाचे मख
ु पष्ठृ -वचत्र स्वाती कापसु करचे आहे, तर मख
ु पष्ठृ
आवण आतील कलात्मक मांडणी गणेश ववसपतु े यांची आहे. या िोघांनी हे
काम अवतशय आत्मीयतेने के ले.
पवहल्या िोटही संग्रहासारखीच याही संग्रहाची सरु े ख वनवमथती
वैजयंती ढोले आवण सरु े खा वागळे यांच्या सहकायाथने झाली. आर. एम.
िाईपसेिसथच्या सौ. रे खा कुलकणी यानं ी अक्षर जळ
ु णीचे काम व्यववस्थत
रीतीने पार पाडले.
कॉवटिनेटिल प्रकाशनचे श्री. अवनरुद्ध कुलकणी यांनी पस्ु तकाच्या
प्रकाशनाची जबाबिारी आस्थेने पार पाडली.
या सवाांची मी ऋणी आहे.
***
२ मे १९९५ रोजी हा कववतासंग्रह प्रकावशत झाला होता. त्याच्या
छावपल प्रती आता उपलब्ध नाहीत म्हणनू ई पस्ु तकरूपात आता तो प्रकावशत
करावा असं मनात आलं. ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या सनु ील सामंत यांनी या
कल्पनेला िजु ोरा विला. आवण प्रकाशनाची जबाबिारी वस्वकारली. त्यांच्या
हाविथक सहकायाथबद्दल त्यानं ा मनापासनू धटयवाि.
-आसावरी काकडे
‘सेत’ू डी १/३,
स्िेि बँक नगर, कवेनगर,
पणु े ४११०५२
फोन: ९७६२२०९०२८ व ९४२१६७८४८०
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मी स्वतः साक्षी आहे
अथाांग तांद्रीच्या डोहात
स्वतःभोवती
रानात उमलावे
नकळता रुजतेच
घरांगळून जावे
घरात, अवती-भवती
ससु ाट धावण्यासाठी
या बर्ााच्या भभतां ीमध्ये
मला नक
ु तीच जाग आलीय
कसा कळे ना
डोळ्यादेखत झडून गेले
गळून पडलेलां र्ूल
खोद आणखी थोडेसे
मनातील क्षीण आक्रोशानां ा
आता भीती वाटत नाही
माझ्या आत्ममग्न कोषातील
तमु चा भवश्वास बसणार नाही
शबदाांना मोगरीचा ...
आपल्यामधे जळ
ु ू लागलेल्या
तझ्ु या भवश्वाच्या परीघावर
उमगू नये आपल्यालाही
मी भलहू जाते
आता उतरे ल साांज
आपल्यातील सवां ादाच्या सरु वातीलाच
भचबां भनथळलेल्या रस्त्यावर
मी आकांठ बडु ालेली
माझ्याही नकळत
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आपल्यातील अनेकपदरी नाते
रे नकोस होऊ दाता
अगदी भनरागस मातीतनू
हे दःु ख कशाचे
भचत्रातील ररकाम्या जागेत
मी ऐकलेच नाही
ऐन पावसाळ्याच्या सरु वातीला
सरपटणार्या प्राण्याांप्रमाणे
एका गावाची हद्द....
कधी अचानक
कधी कधी भदसत नाही
माझ्या ओजां ळीत
उचललेल्या प्रत्येक पावलात
श्वास माझे....
सख
ु सद्ध
ु ा दश
ां करतां
न उकललेले प्रश्न
चल आपण जगण्यावरती प्रेम करूया
अचानक कोसळले सांकट
सारी आवराआवर करून
जाता जाता
शबदाांची पाखरां
पांचेंभद्रयाांची शक्ती
गभाश्रीमांत म्हणनू ....
आपला जनमाांधपणा
तो अजस्त्र काळा कातळ
अथाांग भनळ्या आकाशाचां प्रभतभबांब
भवभवधरांगी असत्याचे
पनु हा बरसले
कभवतेला तर नाहीच
ऋतच
ांू े उरी र्ूटून....
काल परवापयंत
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इद्रां धनषु ी रांगाांचे चक्र
शरीरात जागोजाग
भर रस्त्यात
समोरचा हा वक्ष
ृ
दे अपार तष्ृ णा
बांध्ु याशी बाांधलेल्या
भशांपल्याच्या दारापाशी
या भवश्वाच्या
पापण्याच
ां ी कवाडां
दरू ात डोंगरावरती
वषे नसु ती जात नाहीत
प्रचांड गभतमान शक्ती
बाहूनां ा भदलीयस
हे मधले अांतर
भकत्येक असे जे
हरलेल्याांनो
भनगाणु भनराकार ईश्वरालाच
मला भचकटलेले
जसे अनतां ाचे गाणे
त्या डोंगरावरून
एखाद्या भहमनगाने

पवू थप्रवसद्धी
साप्तावहक सकाळ, महाराष्र िाईम्स, तरुण भारत, िीपावली, राजहसं ,
बवहणाई, कववताश्री, वमळून सार्याजणी, वपसारा, अबं र, अवभमानश्री.
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१
मी स्वतः साक्षी आहे
पण कळत नाहीय
ही तडफड कसली !
काही उगवते आहे नव्याने
जवमनीचे वनबर कवच फोडून ?
की ववस्किते आहे सारे आतनू ?
कळत नाही
धवु ाधार कोसळणारा हा पाऊस
हलवनू , जागी करून
शांतववणार आहे तष्ृ णा ?
की वाहून नेणार आहे
जमववलेले सारे ?
कळत नाहीय
व्हावे सटमख
ु वेिनेला
अपार करुणेचे बाहू पसरून
की मौनच बरे ?
**
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२
अथागं तंद्रीच्या डोहात
उमलताहेत
सगु ंधी कमळं !
अनावर िरवळताहेत.
साि घालताहेत
अधीरपणे !
मी बरसू पाहातेय त्यांवर
िववबिं ू होऊन.
पण गोठण्याचा वसा घेतलेल्या मला
ववतळता येत नाहीय !
**
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३
स्वतःभोवती
स्वतःचीच वमठी
आवण आतथ विठी
वक्षवतजाशी
येई अंधपण
उघडीता नेत्र
म्हणनू ी हे गात्र
वमिलेले
कोण िेते शाप
कोणत्या हेतनू े
आतं र भीतीने
कातावले.
**
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४
रानात उमलावे एखािे छोिेसे फूल.
कळूही नये कुणाला
त्याच्या रूपगंधाची वाताथ !
मोकळे पणाने हसावे त्याने
वनमथळ, वनःसिं भथ !
डुलावे स्वानंिात अनोळखी वार्यावर.
शांतपणे साजरे करावे स्वतःपरु ते
आपले काही घिकांचे अवस्तत्व !
मला हेवा वाितो कधीकधी
अशा वनहेतक
ु उमललेल्या फुलाचा !
असीम वविाच्या तल
ु नेतील
आपल्या नगण्यतेची
िखलही न घेण्याच्या
त्याच्या स्वाभाववक वत्तृ ीचा पडतो मोह !
तरी,
मी जात नाही त्याच्याकडे.
घेत नाही त्याचा वसा.
मळलेल्या वािेनेच चालत राहाते
वन कुणीतरी ढकलल्यासारखी
भोवतीच्या गिीत वमसळत राहाते !
**
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५
नकळता रुजतेच
मनामध्ये काहीबाही
त्याला अनावरपणे
फुिू द्यायचेच नाही
हाती ताणलेले धनू
पण बाण रोखायचा
आवण परू आला तरी
पटु हा बांध घालायचा
कोण पेरते उद्रेक
इवं द्रयांच्या मातीमध्ये ?
आवण जागता पहारा
िेत कोण मनामध्ये ?
नको ताणलेले धनू
वकंवा सिु ू िेना बाण
िेह फुलू िे मातीत
वकंवा जाऊ िेत प्राण !
**
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६
घरंगळून जावे
असे वािले
की वकती सहज
ओघळते पाणी
कुठूनही !
आपण मात्र बंविस्त
िेहाच्या आकारात !
**
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७
घरात, अवती-भवती माणसं नसली
की स्वप्नातही येईनाशी होतात !
रस्त्यावर मैलोनमैल पढु े-पाठीमागे
आजबु ाजल
ू ा कुणीही नाही !
तरी भीती कुणाची वािते ?
हवेही असते कुणी सोबतीला
तरी भीती,
कुणाच्या अनाहूत येण्याचीच वाित असते !
चालण्यासाठी िोन पावलं असतात
हे वकती बरं !
एकाकी चालताना तेवढीच सोबत
एकमेकांना एकमेकांची !
दृष्टी पोचेल वतथवर कुणीही नाही.
कुणी येण्याची शक्यताही नाही !
अशा वेळी वकती सोबत वािते
वभरवभरणार्या पाखरांची !
एरव्ही ही कुठे असतात ?
**
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८
ससु ाि धावण्यासाठी
वेग रोखनू
वसग्नलशी थांबलेल्या वाहनांसारखे
ओथंबलेले शब्ि
आवेग रोखनू
उभे आहेत मनाआड
कोण जाणे कुठल्या इशार्याची वाि पाहात !
**
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९
या बफाथच्या वभतं ीमध्ये
वचणले आहे गाणे
त्याच्यासाठी एक पाखरू
घेउन आले िाणे
उभे पेिले रान भोवती
तरी वभंत ववतळे ना
थरथरणार्या ओठांवरले
शष्ु क मौन सपं ेना
चोचीमध्ये अधीर िाणे
गाणे रडते आत
गतजटमाच
ं े वैर साधते
ही बफाथची वभतं
उगमापाशी असते तसली
ओढ अनावर व्हावी
गोठगोठली उब आतली
ववतळुन मक्त
ु व्हावी !
**
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१०
मला नक
ु तीच जाग आलीय
वन भोवती कंु ि हवा िािलीय
बंि घराच्या वखडक्या
हळुहळू मोकळ्या होतायत.
मी थोडी उत्सक
ु ,
थोडी धास्तावलेली.
आता आतली गिगि
सरपित बाहेर पडेल
आवण एखािं वािळ
िार उघडून आत येईल !
**
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११
कसा कळे ना
आज बरसला
मेघ पांढरा
काय ववतळल्या
वळचणीतल्या
वनवल्या गारा ?
असे अचानक
मेघातनू त्या
काय बरसले ?
रंध्रारंध्रातनू
मनाच्या
अंकुर फुिले !
अन भरला की
आतं रातला
आससु ला घि
भरल्यावरती
कळले, होता
ररताच की घि !
**
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१२
डोळ्यािेखत झडून गेले
अवघ्या वक्ष
्
ृ ावरचे पाननपान
भणंगपणाचा जळजळीत िाह सोसत
उभेच रावहले त्याचे इमान!
तेव्हा कुठे
पनु जाथत वक्ष
ृ ाच्या फांिीफांिीवरले
प्रत्येक िेठ
कोवळ्या फुलाने डंवरून आले !
अन लख्ख उमगले मलारोमारोमातनू उमलनू यायचे
तर कणाकणानी
आधी पणू थपणे ररक्त व्हायला हवे !
**
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१३
गळून पडलेलं फूल
पटु हा
वचकिवता येत नाही फांिीला
जवमनीत गाडून घेऊन
अवघं आवस्तत्व
पटु हा उगवावं लागतं त्याला !
**
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१४
खोि आणखी थोडेसे
खाली असतेच पाणी
धीर सोडू नको, सारी
खोिी नसतात नाणी.
घट्ट वमिू नये ओठ
गाणे असते गं मनी
आतथ जटमांचे असते
ररत्या गळणार्या पानी.
मठू वमिून कशाला
म्हणायचे भरलेली
उघडून ओजं ळीत
घ्यावी मनातली तळी.
झरा लागेलच वतथे
खोि आणखी जरासे
उमेिीने जगण्याला
बळ लागते थोडेसे !
**
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१५
मनातील क्षीण आक्रोशांना
मी तेज धार िेऊ शकते !
नमवू शकते पायाशी
माझं जग,
मला हवं तसं !
तरीही मी शांत आहे.
सोवशक आहे पवू ीसारखीच !
कारण
माझ्यातनू उगवलेल्या सामर्थयाथला वबलगनू
एक उत्कि समजही
माझ्यापाशी आलेली आहे.
आवण
मी आवाज उठवू शकते
या आत्मवविासाने
सोवशकतेच्या तळाशी असलेला
िबु थलतेचा सिं भथ पसु नू िाकला आहे !
**
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१६
‘आता भीती वाित नाही मला पानगळीची’
तू म्हिलेस.
तेव्हा मी समजनू घेतला
तझ्ु या मनातील
उद्याच्या बहराबद्दलचा वविास !
वन मोहरून आले मीच
अगिी नखवशखाटत !
पण तू मात्र होतीस स्वस्थ !
शांतपणे समजावलेस मला‘सखी,
पानगळ हीही एक ‘अवस्था’ आहे
वजचा अनभु व
अवधक श्रीमतं करतो आपल्याला.
हातचं काही राखत नाही
थोडं अवधकच िेतो िान
जे बहराजवळ असत नाही !’
**
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१७
माझ्या आत्ममग्न कोषातील सक्ष्ू म थरथर
िल
ु थक्षीत करणं
अशक्यच झालं अगिी
म्हणनू डोकावलं जरा बाहेरतफ
ु ानी रात्रीपवू ीचा सधं ीकाल
आवण संविग्ध शांतता
ववनाशाची चाहुल घेत,
वरून स्तब्ध
पण आतनू अनावरपणे ववस्कित
सवथभर पसरलेली !
भीतीची एक असह्य कळ
लकाकून गेली ववजेसारखी उभ्या िेहातनू !
मग
मी भतू कालातील अनेक उत्पातांनंतरच्या
पनु वथसनाच्या कथा आठवल्या,
प्रचंड अडथळे पार करत,
वळसे घेत,
अखडं पणे धावणार्या सस्ं कृतीच्या प्रवाहाचा
वचवि इवतहास आठवनू पावहला
आवण स्वस्थ होत
पटु हा आपल्या वािेने चालू लागले !
**
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१८
तमु चा वविास बसणार नाही किावचत
पण या वनवबड अंधाराच्या तळाशी
एक पणती तेवते आहे.
आपल्या वकलवकल्या नजरे ने
अधं ार वनरखते आहे.
कधी बावरते ती
त्याच्या अथांग िशथनाने
तर कधी बाळगते उमेि
त्याला भेिनू वर येण्याची !
कधी सख
ु ावते
अंधाराचे ओझे पेलताना
त्याच्याकडे वनरखनू पाहाण्यासाठी
प्रकाशाचे डोळे लाभले म्हणनू
तर कधी व्याकूळ होते
ओझे असह्य झाले तरी
अंधारात हरवनू जाता येत नाही म्हणनू !
तमु चा वविास बसणार नाही किावचत
पण
या वनवबड अंधाराच्या तळाशी
एक पणती तेवते आहे.
स्तब्ध अंधार डहूळते आहे !
**
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१९
शब्िानं ा
मोगरीचा वनवेध गंध िेऊन
मी तझ्ु या ओिीत घातलं होतं !
तल
ु ा
गल
ु ाबाचा कािेरी गंध
कुठून आला ?
**
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२०
आपल्यामधे जळ
ु ू लागलेल्या
नव्या नात्याची वचमक
ु ली नाव
संभ्रमाच्या अथांग पाण्यात घालताना
मी कसनश
ु ी झाली आहे !
माझे सज्ज सक
ु ाणू
मी सवथ ताकिीवनशी
हातात गच्च धरून ठे वले आहे.
अनेकांच्या सवयीचे असलेले
हे पाणी वततके से गढूळ नाही.
वशवाय
िरू
ु न न विसणारी आतली खळबळ
आवण बसणारे हेलकावे
यानं ा न जमु ानता
आतापयांत अनेक नावा
पैलतीरापयांत सख
ु रूप गेल्याच्या
वकतीतरी नोंिी
परंपरे च्या बासनात
स्वच्छ नोंिलेल्या आहेत !
तरीही
पाणी सभ्रं माचेच आहे
आवण आपली परु ती ओळखही नाही
आपल्या सक
ु ाणचू ी ताकि
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आपण आजमावलेली नाही
आवण आपल्या सामानाचीही
आपल्याला हवी तशी मावहती नाही !
एकमेकाच्ं या सोबतीनं
थोडं पढु ं गेल्यावर,
आपले अंिाज चक
ु ले
आवण नाव हेलकावे घेऊ लागली
तर कुणाच्या स्वप्नांचे ओझे कमी करायचे
हेही आपले ठरलेले नाही !
म्हणनू
मी जरा बावरलेच आहे
आपली वचमक
ु ली नाव
या अथागं पाण्यात घालताना !
**
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२१
तझ्ु या वविाच्या परीघावर
कुठे तरी मी
नगण्यपणे !
हे परु े परू ठाऊक असलेल्या
माझ्या वविाच्या कें द्रवबंिश
ू ी असतोस तू
सहजपणे !
माझे सारे िास तझ्ु यात अडकलेले !
तू कुठे कुठे वभरवभरताना
मी रें गाळत असते तझ्ु याच भोवती !
तल
ु ा भेडसावतात संकिं
तेव्हा मी िचकते, कावरी बावरी होते.
वन तू पहाडासारखा उभा असतोस- अचल !
तझु े अपमान मी झेलते वरच्यावर
आवण अपयशाची वाि रोखनू धरते.
तझु े सारे क्लेश सोसता सोसता
मी परु ती वाकून जाते !
अन तू वावरत असतोस ताठ मानेने
काहीच न घडल्यासारखा !
पण तझु े सारे व्यापताप आवरून
तू परत येतोस आपल्या घरकुलात
आवण सारे काही ववसरून
माझ्या कुशीत वशरतोस
तेव्हा मात्र
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तझ्ु या वविाच्या कें द्रवबंिसू ह
सार्या परीघावर
असते फक्त मी ! फक्त मी ! !
**
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२२
उमगू नये आपल्यालाही
आपल्या अस्वस्थतेचे कारण...
वभडू नये हृियाला
रोज वखडकीशी येणार्या
पाखराचे गाणे...
अनोळखी असावेत
ितु फाथ झल
ृ
ु णारे वक्ष
नेहमीच्या वािेवरले
वकंवा
वषाथनवु षे वास्तव्य असनू ही
अपररवचतच राहावेत
वकतीतरी रस्ते
एखाद्या शहरातले
तसा आहेस तू !
**
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२३
मी वलहू जाते
एक उत्कि गवहरी प्रेमकववताआठवू पाहाते,
संिु र स्वप्नांसारखे
तझु े डोळ्यांत असणे...
िपिपणार्या प्राजक्त फुलागत
हळुवार बरसणे..
मैलोन मैल पसरलेल्या लांबच लांब अंतरासारखे
वाि पाहाणे व्याकुळ होऊन,
वन अचानक कधीतरी
तझु े वळवासारखे धवु ाधार कोसळणे...
पण त्यातले काहीच फुित नाही
माझ्या शब्िातनू अनावरपणे !
मी वलहू जाते अशी एखािी प्रेमकववता
तेव्हा आठवणींच्या प्रत्येक पानावर
सापडतात मला
आपल्यातील अंतराच्याच खणु ा
समजतु ीने बजु वलेल्या
कधी त.ू . कधी मी...
मग मी वलहून िाकते कववता
आपल्यातील अंतराचीचजवमनीवरल्या आपल्याला लख्ख उमगलेल्या
आवण जवमनीखालच्या
आपण समजनू घेतलेल्या !
**
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२४
आता उतरे ल साजं
वक्षवतजाच्या काठावर
पसरे ल सावळासा
िाही विशात अंधार
िीप उजळव सखी
करूवनया तेलवात
थोडा खेळूिे प्रकाश
आसावल्या अंगणात
नको मागचे रुसवे
काढू अवेळीस अशा
बघ मोकळ्या वकती या
साजं वेळेच्याही विशा
आता हळुहळू करू
स्वच्छ आकाश मनाचे
आवण रंगवू त्याच्यात
वचत्र के शरी उद्याचे !
**
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२५
आपल्यातील संवािाच्या सरु वातीलाच
तू अगिी
माझ्या मनातलं बोललास,
हातात हात घालनू चालण्याववषयी !
पावथथवापवलकडला हा अथथ
तझ्ु याही मनात जागला
हे वकती बरं झालं !
तसे पवू ीही होतोच आपण शहाणे
िेत-घेत होतो एकमेकांना बरे च काही
आपापल्या परीने.
तेव्हाही प्रेम होतेच
तू माझा म्हणनू ,
मी तझु ी म्हणनू !
पण आज
एकमेकांतनू मोकळे होण्याची गरज
तल
ु ाही समजली,
मी न समजावता
हे वकती बरं झालं !
आता आपलं प्रेम अवधक समंजस होईलतू तझु ा म्हणनू
मी माझी म्हणनू !
**
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२६
वचबं वनथळलेल्या वनःशब्ि रस्त्यावर
कोसळत होता सतं तधार पाऊस !
एका लयिार आवेगात कोसळणार्या
त्या पाऊसधारा
जवमनीला स्पशथताच
उमलनू येत होती
वन मिृ गंध उधळीत
वनवमषाधाथत ववरघळूनही जात होती
थरथरती पारिशी पाणफुले !
आपल्याच तद्रं ीत
घराच्या वखडकीतनू मी पाहात होते
रस्त्यावरचा तो ववलक्षण खेळ !
त्या वेळी
माझ्या तद्रं ीत होतास त,ू
बाहेर कोसळत होत्या
तझ्ु या आठवांच्या सरी
अन मिृ ग् ंध उधळीत
वनवमषाधाथत ववरघळून जाणारी
थरथरती पारिशी पाणफुले
विसत होती
तू विलेल्या आनंिासारखी !
**
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२७
मी आकंठ बडु ालेली
स्वतःत
मन बफाथचे करून.
तू यायचे नव्हतेस
इतक्यात
धगधगती आस होऊन !
**
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२८
माझ्याही नकळत
मी तल
ु ा साि घालत राहीन.
तू येणार नाहीस.
येण्याचं आिासनही िेणार नाहीस.
तरी माझ्यातल्या साि घालणारीला
ते कळणार नाही !
ती रंगवत बसेल वचत्र
तू खरंच आल्याचं,
आवण मनमक्त
ु मारे ल गप्पा !
सांगेल वाचलेल्या नव्या पस्ु तकांबद्दल.
ववचारे ल तल
ु ा अवेळी होणार्या पानगळीबद्दल,
आत्ममग्न कववतेबद्दल,
वकंवा उद्याच्या लहरी बहराबद्दल...
आवण मग तझ्ु या जागी जाऊन
समजावेल... तझ्ु या शैलीत.
उठे ल हसनू .
वकंवा अश्रहू ी गाळे ल त्याच अथाथचे !
वनिासेल नकळत
तप्तृ , अतप्तृ शी...!
प्रत्यक्षात तू येशील... न येशील !
**
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२९
आपल्यातील अनेकपिरी नाते
मी लपेिू पाहाते तझ्ु याभोवती
परोपरीने !
फुलवू पाहाते तल
ु ा
तझ्ु या सगु धं ासह.
जागवू पाहाते तझ्ु यातील वववजवगषू वत्तृ ी.
ममतेनं िेते तल
ु ा आधार कोसळत्या क्षणी...
मी िेते तझ्ु या हातात हात,
खेळते तझ्ु याबरोबर सारे खेळ.
वािवववाि करते, स्पधाथ करते
वन वजंकतेही बरे चिा !...
मी पाहाते तझु ी कोवळी स्वप्ने
आपल्या स्वप्नाच
ं ी झालर लावनू !
तझ्ु यातील उसळते सजृ न
सांभाळते उरीपोिी
आवण वनमाथण करते आपली प्रवतकृती !
विकवू पाहाते जीवनाचे सातत्य !...
मी चालतच राहाते तझ्ु याबरोबर
के व्हाही, कुठे ही !
सारे रसरसते आवेग ओसरल्यावर
वनतळ माणसू पणाचे सिं भथ उरतात
तेव्हाही, मी लपेितेच तझ्ु याभोवती
आपल्यातील हे अनेक पिरी नाते
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माझ्यापरीने !
तल
ु ा जाणवते ना हे सारे ?
कळते ना ऊब वेगवेगळ्या पिरांतली ?
की तझ्ु यासाठी असते मी
के वळ एक गहृ ीत
वातावरणातल्या हवेसारखी ?
**
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३०
रे नकोस होऊ िाता
मी याचक नाही उरले
ते िान-पात्र नावाचे
आयष्ु य भोगनु ी झाले
उद्रेक शांत झालेले
नभ वनरभ्र आहे आता
पाघं रून वाळू, धरती
वनःसंगच उरली आता !
पण ववटमख
ु नकोस जाऊ
क्षण िेउन जा सलणारे
हे अवग्नकंु ड जटमाचे
ना कधी ववझू िेणारे !
**
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३१
अगिी वनरागस मातीतनू
उमलनू आलेली असली
वकंवा वनहेतक
ु जळ
ु ून
तशीच रुळत रावहली
तरी जनु ी होतातच नाती !
अन जनु ी झाली की ववरतात
नातीसद्ध
ु ा!
वकतीही काळजीपवू थक ववणलेली असली तरी
वकंवा समजं सपणाच्या धाग्यांनी
पटु हा पटु हा सांधली तरी !
पण यात
िोष कुणाचाच नाही !
आपण समजनू च घ्यायला हवं
की नात्यालाही आयष्ु य असतं !
**
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३२
हे िःु ख कशाचे
कळतवह नाही परु ते
वेढुनी मनाला
असह्य झोके िेते !
हे खरे च पाणी
की हे मगृ जळ आहे
संभ्रमात वेड्या
तहान वाढत आहे !
हे असेच सारे
ओझे हवे-नकोचे
िेठातच ववरते
स्वप्न फूल होण्याचे !
**
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३३
वचत्रातील ररकाम्या जागेतील कॅ नव्हास
झाकून िाकण्यासाठी द्यावा वनळा रंग,
आवण म्हणावे
हे आकाश !
तसे माखनू िाकायचे चैतटय
रंग उतरलेल्या मेंिीसारख्या
वफकि आवेगावर,
आवण गायचे
मनात न उगवलेले
उपरे गाणे !
झल
ु वायचे स्वतःला
हवे-नकोच्या झोक्यावर,
वन झल
ु त-गणु गणु त
चालत राहायचे
आयष्ु य नावाच्या सरळ रे षेवरून !
ही फसवणक
ू स्वतःची ?
की शहाणपण ?
कळत नाही.
आवण
रोज नवे गणु गणु ायचे तरी काय ?
खरंच सचु त नाही !
**
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३४
मी ऐकलेच नाही त्याचे सरु े ल गाणे
मग वेड लावती का ते सरू जीवघेणे ?
मी ऐकणार नाही
मज सोसणार नाही
लावनू स्वप्नवेध त्याचे वनघनू जाणे !
शोधीत ज्यास गेले
ते भाग्य िारर आले
सोडून हातचे पण स्वीकारले भिकणे !
राहीन एकिी मी
साहीन कोषही मी
उमलनू शक्य नाही मज गधं तो लपववणे !!
**
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३५
ऐन पावसाळ्याच्या सरु वातीला
तू हे काड्यांचं घरिं बांधलंयस
गवृ हत संकिाच्या झल
ु त्या फांिीवर
आवण वनःशक
ं भरारी घेतो आहेस
आकाशात िरू वर !
वचमणचारा घेऊन तू परतशील
तेव्हा असेलही सख
ु रूप
तझु ं घरिं, तझु ी वपलं !
पण हे औिघिके चं वरिान,
जगनू साजरं करताना
भववष्यकालीन ववनाशाची
कुठलीच भीती
चक
ु चक
ु त कशी नाही
तझ्ु या मनाच्या वळचणीत ?
जगत्या क्षणांचे मोती,
भतू -भववष्याच्या धाग्यात न गफ
ंु ता
मोकळे पणानच
ं विपनू घ्यायचं कसब
कुणी वशकवलं तल
ु ा?
**
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३६
सरपिणार्या प्राण्याप्रं माणे
विपू नयेत पाखरांनी
जवमनीवरचे िाणे.
आकाशातच शोभते
त्याच्ं या चोचीतले
वनरागस गाणे !
**
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३७
एका गावाची हद्द ओलांडून गेल्यावर
िसु र्या गावाच्या हद्दीत पाय ठे वेपयांतचा
मधला रस्ता...
रस्त्याच्या िोटही बाजल
ू ा
वक्षवतजापयांत पसरलेली ववस्तीणथ भमू ी...
वतवर कुठे शेतं
कुठे ववरळ ववरळ झाडे
कुठे निी, कुठे ओहोळ...
मधेच कुठे तरी भिकणारी जनावरे
आवण वभरवभरणारी पाखरे ...
या सार्यावर सारख्याच अवलप्तपणे पसरलेले
अथागं वनळे आकाश !
एस.िी. च्या वखडकीला डोके िेकवनू
एका गतीमान लयीत
हा चलवच्चत्रपि
स्तब्धपणे वनरखत असताना,
अचानक विसले,
आवण विसेनासेही झाले
एक छोिेसे िेऊळ,
वन त्यातला कुणीतरी लावनू ठे वलेला विवा !
के व्हा, कुणी अन का
लावला तो विवा वतथे ?
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असले प्रश्न पडायच्या आत
मी प्रसटन झाले
आवण ववराजमान झाला तो विवा
मनाच्या गाभार्यात
स्वयभं ू असल्यासारखा !
**

51

लाहो

असावरी काकडे

३८
कधी अचानक
वािुन जाते
जगनू झाले सारे
िहा विशांहुन
काय आणखी
नभात असते टयारे ?
परंतु के व्हा
कण मातीचा
नवा नवा वाितो
िेहामध्ये
खोल रुजवु नया
प्राण पटु हा जटमतो !
**
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३९
कधी कधी विसत नाही दृष्टीला
एखाद्या गवृ हतासारखे पसरलेले
मार्थयावरचे वनःसंग आकाश
वन त्याखाली
वनळ्या नािात वभरवभरणारी पाखरे !
आपल्या नावाचे आयष्ु य सावरीत
बोथि नजर धावत असते नाकासमोर
आवण अिळ िःु खासारखा
तापलेला, लाबं च लांब रस्ता पावलाख
ं ाली !
पण
न विसणार्या पाखरांच्या
सावल्यांचे तक
ु डे
अभाववतपणे
िेऊन जातात विलासा
तेव्हा तळावलेल्या डोळ्यांत
आकाशाचे प्रवतवबंब उतरते
वन रखरखीत उटहाच्या झळा सोसणे
कसे अलगि होऊन जाते !
**
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४०
माझ्या ओजं ळीत येऊन
अडकलेले कोवळे ऊन
काही के ल्या
मला लपवता येईना
म्हणनू
मक्त
ु पणे
मी ते उधळून विले.
तरी वनव्याथजपणे
पटु हा पटु हा
ओजं ळीत येत
ते माझा चेहरा
उजळीतच रावहले !
**
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४१
उचललेल्या प्रत्येक पावलात
असते वमजास.
प्रत्येक क्षण ताजा होऊन
घेतो िास !
संभ्रमांचे हट्टी पडिे
होतात िरू .
आयष्ु याला लागनू जातो
नवा सरू !
अशा वेळी नको काढूस
उणे-िणु े
पसु नू िाक मनामधले
जनु े कुढणे !
सारे चढ चढून होतात
भराभर
िःु खं सद्ध
ु ा झेलता येतात
वरच्यावर !
मैलोगणती अंतर मधले
सहज सरते.
वपवळ्यामधले वहरवेपण
नजरे त भरते !
अशा वेळी आठवू नकोस
वांझ विवस
ओठात शीळ येईल तेव्हा
गात बस !
**
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४२
िास माझे
गधं वेडे
जाहलेना,
पावसाचे
थेंब तेव्हा
शब्ि झाले !
या क्षणांनी
चालताना
ताल धरता,
वनझथराच्या
वाहण्याचे
गीत झाले !
**
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४३
सख
ु सद्ध
ु ा िश
ं करतं !
आनंिही
होतो अनावर
घशाला कोरड पडते
उडून जाते झोप
मन सैरभैर होतं
रक्त उसळत राहातं
हसता हसता
आतड्यानं ा पडतो पीळ
वन डोळ्यांत
पाणी जमतं
हो,
सख
ु सद्ध
ु ा िश
ं करतं !
**
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४४
न उकललेले वकतीतरी प्रश्न
वनष्प्रभ होऊन पडलेत
मनाच्या सांिीकोपर्यात.
भोवतीची उविग्नता पाहणार्या डोळ्यावं र
चढलीय एक आत्ममग्न धंिु ी !
अस्वस्थतेची धग
वनवू लागलीय
सख
ु ाच्या सगु वं धत वशडकाव्यांनी !
नवागत क्षणांच्या िमिार पावलांना
िःु खाची साधी तोंडओळखही नाही !
अशा वनवांत प्रहरी
सागं ू नकोस मला कंु तीची गोष्ट
आवण िेऊ नकोस आठवण
वतनं मागनू घेतलेल्या वरिानाची !
**
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४५
चल आपण जगण्यावरती प्रेम करूया
येईल तसं अधांमधु ां गाणं गाऊया
गाण्यापेक्षा गाणारं मन मला वप्रय वाितं
पोचण्याइतकंच चालण्याचंही श्रेय मला मोठं वाितं
पानांसारखं गळून पटु हा फुित राहूया
माझ्यापाशी वहरवा रंग तझ्ु यापाशी वनळा
कधीतरी पांढरा आवण कधीतरी काळा
असेल तशा रंगात चल रंगनू जाऊया
हट्टी असे काही क्षण एकाच जागी अडून बसतात
थाबं ावेसे काही क्षण बघता बघता वनसिुन जातात
क्षणांचा हा खेळ सारा थोडा िरू
ु न पाहूया
ही बाग हा खेळ आपला नाही
खेळणं आपल,ं हारजीत आपली नाही
आपलं तेवढंच वमजासीत वमरवत जगयू ा !
**
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४६
अचानक कोसळले संकि
तरी ती कोसळली नाही !
उभी रावहली ताठ !
सावरत रावहली इतरांना.
घालत रावहली बांध
फुिू पाहाणार्या आवेगांना !
ती सावध होती.
झाली होती त्रयस्थ.
वतला माहीत होतेहळुहळू पागं तील सारे समजावणारे ,
मायेचे हात होतील कठोर,
बघता बघता वनवळे ल आकाश
आवण वाराही वाहू लागेल नेहमीसारखा !
मग आख्ख्या आयष्ु याला सामोरं जाताना
प्रत्येक क्षणी ती एकिीच असेल !
त्या क्षणांसाठी
ती साठवत होती बळ,
साभं ाळत होती अश्रू वजवापाड !
ती वनकरानं उभी होती
वनःशब्ि, शांत !
अन लोक म्हणत होते...
वहला वेड लागेल
वहला रडवायला हवी !
**
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४७
सारी आवराआवर करून
मधल्याच स्िेशनवर उतरल्यासारखी
ती वतथं आली !
वतच्याबरोबर कुणीच नव्हतं.
ती अधीरतेनं वाि पाहात होती
अधं ार होण्याची !
त्या वनजथन माळावरच्या
पाठमोर्या उजेडाचं अवस्तत्वही
वतला असह्य झालं !
सगळे पाश वनकरानं तोडून आल्यावर
लगेचच अधं ाराचं बोि धरून
वतला वनघनू जायचं होतं !
पण मावळता प्रकाश
वतच्या डोळ्यापं ढु ून हिता हित नव्हता
‘काही क्षण अतं पाहणारे च असतात’
ती पिु पिु ली.
वनळा.... सावळा.. काळा होत
मग प्रकाश विसेनासा झाला
तशी त्याचेच बोि धरून
शेविचा वनिास िाकत
अनंताच्या प्रवासाला ती वनघनू गेली !
**
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४८
जाता जाता
सहज फे कले वतने
चार िाणे बाजच्ू या माळरानात
आवण हात झिकून
चालू लागली मोकळ्या मनानं !
त्या ओसाड जवमनीत
काही रुजनू बहरण्याची
शक्यताच नव्हती !
पण काही अनोळखी पाखरांनी
विपले ते िाणे
वन खाता खाता
ववखरून िाकले चहुबाजल
ू ा!
परतीच्या प्रवासात
ती बेिखल !
पण वतला जाणवला
एक सख
ु ि गारवा !
वतनं पावहलं सभोवतीबाजचू ा बहर
वतला खपू जटु या ओळखीचा वािला !
त्याचे पडसाि उमिले वतच्या मनावर.
ती गणु गणु ू लागली
वतच्याही नकळत !
अन जटमापासनू चे
वतचे मौन सिु ले !
**
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४९
शब्िाच
ं ी पाखरं
त्याच्या अंगणात
आपल्या उत्सक
ु चोची वासनू
अवधरतेनं वाि पाहात असतात
िार वकलवकलं होण्याची
आवण बंि िरवाज्याच्या आत
तो वाि पाहात असतो
साक्षात्कारी क्षणांची !
त्याच्या अंगणातील पाखरांना
मावहती आहे
त्याच्या कठोर व्रताची
आवण त्यालाही जाण आहे
पाखरांच्या समंजसपणाची !
िार वकलवकले होते
त्या प्रत्येक वेळी
उल्हवसत करणारा सगु धं येतो
वनिासासारखा !
पाखरांना चाहूल लागते कसलीशी...
त्याच
ु पावलं पढु े सरसावताच
ं ी उत्सक
वमळतात त्यानं ा अस्सल मोत्याचे िाणे
वन त्यांच्याही नकळत घमु ू लागते िशविशांत
त्यांच्या चोचीतले आतथ, ववरागी गाणे !
**
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५०
पच
ं ेंवद्रयाच
ं ी शक्ती बोिांमध्ये एकविून
त्या प्रचंड पाषाणाचे आव्हान पेलत
अनेक वषाांच्या सवयीने
एक अवव्ितीय वशल्प बनववण्यात
तो गढून गेला होता !
कोण जाणे कशाने
पण अचानक तो ववचवलत झाला.
त्याने वर पावहलेवनसगाथचे ववलक्षण रूप
नेहमीसारखेच सवथिरू पसरलेले
त्याच्या डोळ्यांनी
एखाद्या साक्षात्कारासारखे अनभु वले !
वछटनी हातोडी त्याच्या हातातनू गळून पडली.
स्वतःतनू उठून त्याची नजर
वनसगाथचे ते वनत्यनतू न रूप वनरखण्यात गढून गेली.
आत मावेनासे झाले
ते नेत्रातं नू पाझरू लागले !
िशविशातं नू उमिणारे
रंगगंधांचे वनरागस उिगार
्
त्याला लोभस वशल्पाप्रमाणे विसू लागले !
अननभु तू आनिं ाने तो कासावीस झाला !
अन हातातले वशल्प तसेच अधथवि िाकून
तो धावत सिु ला
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आतनू ववस्किून गेल्यासारखा !
आत्तापयांत घडवलेली सगळी भव्य वशल्पे
त्याला त्या क्षणी
अगिी क्षद्रु वािू लागली !
तो सटु न झाला.
हरवल्यासारखा तासनतास
वनष्क्रीय बसू लागला.
त्याचे कसबी हात
वनष्प्राण, लाकडासारखे झाले !
सारे जण हळहळले.
त्यांना वािलं हा वेडाच झाला !
एक असामाटय कलाकार
असा कसा वठून गेला ?
कुणाला कळण्यासारखे नव्हतेच ते अघवित !
त्याला स्वतःला तरी कुठे कळत होते
की त्याच्यातील गोठलेल्या कलाकाराच्या
ववलयवबिं क
ू डे
तो खेचला जातो आहे म्हणनू !
**
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५१
गभथश्रीमतं म्हणनू जटमाला आला
पण त्याने पावहली
भणंग आयष्ु याची स्वप्ने !
तसा तो गंतु लाही मोहात उपभोगांच्या
अगिी रुतल्यासारखा !
पण बघता बघता कुणी ओढून टयावे
तसा तो मधेच परागंिा व्हायचा.
कफल्लक होऊन कधीतरी परतायचा.
पराभतू , घायाळ !
त्याचे असे जाणे-येणे चालचू रावहले.
बाजचू े लोक हताश, असहाय्य !
त्यांना समजायचेच नाही
की याला का नाही मानवत वसतं ?
कुणी म्हणाले गतजटमीचा भोग...
कुणी काही, कुणी काही म्हणत रावहले !
वन एक विवस,
सोटयासारखा ससं ार उधळून
तो वनघनू गेला.
कुणी बोलावू नये परत
म्हणनू माणसातनू च उठला !
अखेर त्याचे स्वप्न साकारले !
सारे व्यथीत झाले
एक राजस आयष्ु य उिध्् वस्त झाले म्हणनू !
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त्याचे मात्र काहीच कळले नाही शेविपयांत !
वचविपणे तग धरून
चारचौघांसारखे आयष्ु य सांभाळीत
कसेतरी जगत राहण्यापेक्षा
असे आरपार ववस्किून जाणेच
त्याला मनस्वीपणाचे वािले असेल का ?
**
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५२
आपला जटमांधपणा
खश
ु ाल नजरे आड करून
तो खेळत असतो सहजपणे रंगाशी !
कधी िािून येतो अंधार मनात
अनावर होतो
तेव्हा तो रंगपेिीतील रंग कुरवाळत राहतो.
एखािा रंग रुणझणु तो कानातं ,
एखािा उत्कि गंध घेऊन येतो !
बोिांपाशी आलेल्या रंगांनी
मग तो रंगवनू िाकतो अंधार
तेव्हा एक वचत्र साकारते !
(ते त्याचे सेल्फ पोिेि असते ! )
जे पाहू शकतात रंगांचे फक्त रूप
ते आपण अवाक होतो वचत्र पाहून.
आपण डोळ्यांनी पाहतो रंगछिा
साक्षात समोर असलेल्या
आवण जाणू पाहतो तकाथने त्यापवलकडचे !
पण गवसत नाही आपल्या तकाथच्या कुपीत
वचत्रातील रंगात त्याने वमसळून विलेला गधं !
त्याला स्पशाथतनू समजलेली रंगछिा
गणु गणु त असते
ते गाणेही आपल्या हृियाला वभडत नाही
आपल्याला विसतात फक्त गवहरे रंग
खरे वचत्र कधी समजतच नाही !
**
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५३
तो अजस्त्र काळा कातळ
सार्यांना तच्ु छ लेखत
सहज झेलत होता अंगावर
वरून कोसळणारे पाण्याचे प्रचंड प्रपात !
वाहू िेत होता अंगावरून
पाण्याचे लोिच्या लोि
त्यातील अनावर आवेगांसह !
त्याला गवथ होता आपल्या अभेद्य कवचाचा
आवण आतील अवलप्त कोरडेपणाचाही !
त्याने वनकराने जपले आपले अभेद्यपण !
वकत्येक पावसाळे आले गेलेत्याने पाझरू विलेच नाही आत काहीही !
एक विवस अचानक
झळ
ु झळ
ु ू लागले त्याच्या आतच काहीतरी.
अनावर झाले !
तो समळ
ु हलला...
वरून कोसळणारे पाण्याचे प्रचंड प्रपात
सहज झेलणारे त्याचे अभेद्य कवच
थरथरू लागले
ओठ थरथरावेत तसे !
वन मग अवघड झाले
आतला पाझर लपववणे आवण सोसणेही
अवघड झाले !
**
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५४
अथागं वनळ्या आकाशाचं प्रवतवबबं पचवनू
वनळाच झालेला समद्रु ,
आतील लयिार खळबळ छाताडावर वमरवीत
वक्षवतजापयांत पसरलेला...
अन वकनार्यावर
वनववथकारपणे िरू वर पसरलेली वाळूच वाळू !
धरती, समद्रु आवण आकाश
इतके जवळजवळ, तरी अवलप्त !
अशा शांत, वनरामय जागी
तो रोज यायचा !
पाहात राहायचा बराच वेळ
सष्टृ ीचे ते अिभ् तु असणे !
वन मग, वमिून घ्यायचा नेत्र वकतीतरी काळ !
त्याला काय गवसायचे कोण जाणे !
पण के व्हातरी त्याचे सराईत हात
वाळूत वफरू लागायचे.
आजबु ाजच्ू या के वढ्यातरी वाळूचा ढीग
बघता बघता आरपार बिलनू जायचा.
वन धारण करायचा रूप एखाद्या सिंु र वशल्पाचे !
शेविचा पतू थतेचा हात वफरवनू होताच
तडक उठून तो वनघनू जायचा
एखािा तारा वनखळावा तसा !
सागरलािांचे वकनार्याशी झोंबणे चालचू असायचे.
एकामागोमाग िोन तीन वेगवान लािा
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धावत आल्या की परतताना
उभे के लेले सारे सपाि करून जायच्यात्या अपौरुषेय वािणार्या संिु र वशल्पासह सारे च !
तरी, खेचनू आणल्यासारखा
तो परत परत यायचा वतथे
प्रथमच यावे तसा !
प्रत्येक वेळी
तेच कोरे मन
आवण
सपाि झालेला वनववथकार समद्रु वकनारा !
**
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५५
ववववधरंगी असत्याचे बरु खे
त्याने िरकावनू काढले
आवण वास्तव उघडे के ले
तेव्हा त्याचे िाळ्यांच्या गजरात स्वागत झाले !
कुणीतरी हे करायलाच हवे होते !
मग त्याच्या तीक्ष्ण नजरे ला विसले
विशाभल
ू करणारे मोहक मख
ु विे.
त्याने तेही ओरबाडून काढले
वन सत्याचे िशथन घडवले !
तेव्हा त्याच्या गळ्यात फुलाच
ं े हार पडले
हेही कधीतरी व्हायलाच हवे होते !
पण मख
ु विे ओरबाडून काढता काढता
त्याच्या हातातील शस्त्राला चिक लागली
वास्तव उघडे करत जाण्याची,
वन मस्तकात वभनली नशा !
आतावजवंत हाडांचा सापळा,
ताजे उष्ण रक्त
आवण लसलसणार्या मासं ाच्या वास्तवावर
कशाला हवे आहे झाकापाक करणारे
हे त्वचेचे आवरण ?
असे म्हणत
तो चेहरे च सोलत वनघाला आहे !
**
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५६
पटु हा बरसले
वनवले मेघ
पसु नू गेली
काळी रे घ
वाहुन गेले
सारे रान
तरीवह मागे
उरले पान
वािळ वारे
आले खपू
बिलनु गेले
अवघे रूप
सगु धं आला
भईु मधनू
फुिला अंकुर
जरा वथजनू !
**
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५७
कववतेला तर नाहीच
कववतेखालीही नसावे कुणाचे नाव !
नसावे वतला कुठल्याच संिभाथचे आवरण.
नसु ते रुळावे वतने ओठांवर आपल्या सहज लयीत
जात्यावर म्हिल्या जाणार्या अनाम ओवीसारखे !
असावे वतने अवलप्त, वनरामय
एखाद्या शांत सरोवरासारखे.
वजतकी भेिक नजर, जाणवावेत
वततके खोलातले आशयाचे तरंग.
थेि स्पशाथवे वतने मनातल्या संविग्ध आशयाला.
थरथरावे काही खोलवरचे.
अक्षरातनू उठून घर करावे वमिलेल्या काळजात
वन उमलवावीत भावफुले सगणु रूपात !
शब्िांचे बोि धरून वनघालेल्या प्रत्येकाला
लागू नये एकाच अथाथचे गाव.
कववतेला तर नाहीच,
कववतेखालीही नसावे कुणाचे नाव !
**
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५८
ऋतंचू े उरी फुिून
मोकाि कोसळणेही
वकती सहज वािते
मन तरुण असते तेव्हा.
एरव्ही अंगावर येतात
कोवळे बहरसद्ध
ु ा!
**
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५९
काल-परवापयांत
मी वनःशंक जगत होते !
खश
ु ाल वावरत होतेमाणसांच्या घोळक्यातनू ,
वाहनांच्या गिीतनू
कधी पक्ष्यांनी नािावलेल्या
वक्ष
ृ ाच्ं या सावलीतनू ...
कारण तेव्हा मी
माणसांना माणसं
वाहनांना वाहनं
वक्ष
ृ ानं ा वक्ष
ृ
वन पक्ष्यांना पक्षी मानत होते !
काल अचानक जाणवलंही माणसं, वाहनं, वक्ष
ृ , पक्षी...
सगळे आरसे आहेत !
तेही अतं गोल, बवहगोल, साधे, पारा उडालेले...
अन मी,
वावरताना सांडते आहे या सार्यांत
वववक्षप्तशा प्रवतमा बननू !
आता जगताना मी बावरलीय
कळत नाहीयकशी झाकून घेऊ स्वतःला ?
फोडून िाकू सगळे आरसे ?
की वमिून घेऊ डोळे च फक्त ?
**
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६०
इद्रं धनषु ी रंगाचे चक्र
गरागरा वफरू लागले
की सारे
पांढरे च विसू लागते.
तसे झाले आहे
या सप्तरंगी विवसांचे !
वाितंय, ववश्रांतीसाठीही न मावळणारा
एकच एक भला मोठा विवस
जगतोय आपण !
ही कसली गती वभनलीय अंगात
जी नेत नाही कुठे च ?
हे कालचक्र असं बेभान होऊन कोण वफरवतयं ?
की आपणच वफरतो आहोत
भोवळ आणणार्या गतीने ?
डोळे उघडले की विवस
वन वमिले की रात्र झाल्यासारखे वािते आहे.
न वाचताच भराभर उलिली जावीत पाने
एखाद्या पस्ु तकाची
तसे आयष्ु य झाले आहे !
**
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६१
शरीरात जागोजाग चाललेले
पेशींचे रणतबंु ळ यद्ध
ु
आवण
मेंितू ील अनावर उद्रेक
त्वचेच्या वस्त्राआड
काळजीपवू थक झाकून
वकती सहज
वावरत असतात माणसं !
**
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६२
भर रस्त्यात
असतो आपण एकाकी
आवण तरीही असतो स्वस्थ
त्या अनोळखी गिीच्याच सोबतीने !
कोणत्या अदृश्य धाग्यांनी
बांधलेले असतो आपण एकमेकांशी ?
कोणते अनाम नाते असते आपल्यात
जे विकून असते
नावावशवाय
संिभाथवशवाय
संवािावशवाय ?
**
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६३
समोरचा
हा अधी अवधक पाने झडून गेलेला वक्ष
ृ
विसतो आहे वठल्यासारखा.
पण कोण जाणे कावािते आहे
की याच्या जनु ाि खोडाने
आपल्या वनबर कवचाआड
थोपवनू धरला आहे
कुण्या वसंताने िेऊ के लेला
ओसंडून वाहणारा बहर
आवण
अखडं जीवनरस परु ववणार्या आपल्या मळ
ु ावं र
ठे वली आहे करडी नजर !
कोण जाणे का !
**
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६४
िे अपार तष्ृ णा
शमवाया नकोस येऊ
िे अपार करुणा
कवळाया फुिोत बाहू
िे अपार शक्ती
त्या फुिलेल्या बाहूनं ा
अन नको संपवू
या आंतरातल्या वेणा !
**
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६५
बध्ंु याशी बांधलेल्या
िगडी पाराला न जमु ानता
ससु ाि धावत असतात मळ
ु ं
जवमनीत खोलवर
पाण्याच्या शोधात !
तरी
जवमनीखालच्या
त्या अथांगतेतही
भागत नाही
अशी आणखी कुठली तहान असते
विवक्ष
ृ ाला
जी शमववण्यासाठी
ववस्तारलेल्या फाद्यं ानाही
फुितात मळ
ु ं
वन लोंबकळत राहतात
पारंब्या बननू ?
**
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६६
वशपं ल्याच्या िारापाशी
पावसाचा थेंब
कमळाच्या पाकळीशी
थाबं लेला भगंृ
ज्ञानेशाच्या तािीपाशी
उभी मक्त
ु ाबाई
बिं गाभार्यात आहे
व्याकुळ ववठाई !
**
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६७
या वविाच्या पववत्र, संिु र अशा
रूपापलीकडील
रुद्रभीषण, कुरूप आवण बीभत्स
अशा रूपाचे वास्तवही
जाणले होते संतानी
पण
त्याच्ं या ववस्तारलेल्या प्रकाशमान जाणीवेत
आत्मानभु तू ीने तळपत होते एक सत्य‘या ववराि वविातील प्रत्येक अणरु े णतू
ईिराचा अंश आहे !’
म्हणनू पाहू शकले ते
अवघ्या आवस्तत्वाकडे
सारख्याच करूणामय दृष्टीने !
अन तरी
‘सत्यं वशवं सिंु रं’ लाच पजू त रावहले !
प्राथथत रावहले‘तमसो मा ज्योवतगथमय
मत्ृ योमाथ अमतृ ं गमय’....
कारण
त्यानं ा माहीत होते
उताराच्या विशेने धावणारे जीवन
अशा प्राथथनांनीच
काही काळ तरी रोखता येईल !
**
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६८
पापण्याच
ं ी कवाडं
घट्ट वमिून घेतली
तरी हा कुठला उजेड
माझी झोपमोड करतो आहे ?
िोटही हातांनी
गच्च झाकून घेतले कान
तरी ही कुणाची साि
मला बाहेर खेचते आहे ?
जाणनू -बजु नू स्वीकारले मौन
तरी कसा अथथ पोचतोच आहे
कुणाकुणापयांत ?
प्राणांपयांत आक्रसनू घेतले स्वतःला
तरी कोणते मोरपीस
हलके च उठवू पाहाते आहे रोमाच
ं
शरीरावर ?
एके क करत
नाकारू पाहतेय जगणं
तरी एका संथ लयीत
अवलप्तपणे
माझ्याच शरीरात
माझ्यासाठी
कोण घेतं आहे िास ?
फुलाच्ं या नकळत
जसा िरवळतो सवु ास ?
**
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६९
िरू ात डोंगरावरती
ही नजर धावते रोज
पापणीत विपनु ी घेते
घननीळ नभाचा साज
मन गच्च सख
ु ाने भरले
धावते तरीही िरू
आकाशपोकळीमध्ये
शोधते नवे काहूर
मग ररक्तपणाने भरते
हुरहूर लपेिून घेते
मन घरी परतते तेव्हा
आकाश घेउनी येते
हे असे ररकामे होणे
मन भरून घेण्यासाठी
धावणे, परतणे असले
आयष्ु य समजण्यासाठी !
**
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७०
वषे
नसु ती जात नाहीत कधी.
जाताना
िेऊन जातात
त्वचेला एके क सरु कुती !
**
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७१
प्रचडं गवतमान शक्ती
बाधं नू वनराकारात
उधळून विलीस मक्त
ु पणे !
वन गंमत म्हणनू
पटु हा िेऊ के लेस वेगवेगळ्या िेहाचे आकार
प्रत्येक चैतटयकणाला !
कै ि के लेस,
अगवतक के लेस गतीला !
चालले असते
भक्कम िगडी वभंतीत
वचणले असतेस तरी.
िभु ंगनू बाहेर पडता आले असते !
पण
तझु े हे वनराकाराचे प्रेम...
भेिायचे कसे वन काय ?
चक्रीवािळासारखे
घमु त राहायचे तळात
जागच्या जागीच.
वन नीरव अथांगता पांघरून
भासवायचे वनःस्तब्ध असल्याचे !
वषाथनवु षे राहायचे
गजबजलेल्या,
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इथनू पार वतथवर पसरलेल्या
भव्य शहरात
वन कुणीतरी गळ्यात िोरी बांधनू वफरवावे
तसे, तेवढेच धावायचे
त्याच त्या पररवचत रस्त्यावं रून
अनोळखी प्रिेशांची ओढ नाकारून !
सारे बळ एकविून
चक्रव्यहु ात वशरायचे
एखाद्या झंजु ार योिध्यासारखे
.
्
वन आतल्या आत लढत राहायचे
आपल्याभोवती कडं के लेल्या
आपल्याच रूपातील शत्रश
ंु ी !
**
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७२
बाहूनं ा विलीयस अवभलाषा
अवघे ववि कविाळायची
वन नेत्रांना
सारे सौंियथ वपऊन घ्यायची.
पेरून ठे वलेयस पेशीपेशीत
वचवि मातीपण
वन बांधनू ठे वलेयस पायात
मोहाचे पैंजण
मनसोक्त रमावे
तचू वनवमथलेल्या सष्टृ ीत म्हणनू !
मग का गणु गणु तोयस एकसारखा
‘इिं न मम इिं न मम’
आतनू अगिी आतनू ?
**
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७३
हे मधले अंतर
अनावर का वाढते आहे ?
जमीन खचते आहे ?
की आकाश िरु ावते आहे ?
आक्रसनू मीच
एक वठपका होते आहे
की माझी जाणीव ववस्तारते आहे ?
हे मधले अंतर अनावर
का वाढते आहे ?
**
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७४
वकत्येक असे जे वफरवनू पाठ गेले
ते नाळ स्वतःची सवेच घेउन गेले
वनष्ठेने गेले शोधायाला काही
भोगांचे िेणे िेउन झाले नाही
नाळे त अडकले पाय, यत्न डळमळले
भोगांनी त्यांना खेचनु मागे नेले
िबलेल्या इच्छा पेिुन उठल्या जेव्हा
ववझलेली गात्रे रडू लागली तेव्हा
िेऊन जायचे आसक्तीचे िेणे
ठे वनू जायचे कंठामधले गाणे
पाठीवर पडता वैराग्याची थाप
उघडेल आतली तािी आपोआप !
**
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७५
हरलेल्यांनो
तमु चे पतन
व्यथथ नाही झाले !
पतनाच्या जागी
त्यानं ी
इशार्याचे स्तंभ रोवले !
**
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७६
वनगथणु वनराकार ईिरालाच
वप्रय सखा माननू
आपली सारी व्याकूळता,
अधीरता,
वन आतील अनावर कोलाहल
त्याला आतथ आळवण्यातनू
पाझरू द्यायचा
आवण
मनातील अनाम वेिनेला
भवक्तरूप िेऊन
अवघा कल्लोळ शांतवायचा !
ही उिात्त कल्पना
मीरे ,
तल
ु ा सचु ली तरी कशी ?
**
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७७
मला वचकिलेले
सगळे संिभथ
वशवशराची वाि पाहतायत.
तझ्ु याकडे येताना
मी वनःसगं व्हायला हवं
हो ना ?
**
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७८
जसे अनतं ाचे गाणे
कुणी शब्िातनू गाते
िेहा-पल्याडची वाि
याच िेहातनू जाते
भोळ्या संभ्रमांचे ढग
रोज उतरती मनी
कधी संथ कधी लािा
तरी वाहतेच पाणी
जे जे िारी येते त्याला
स्वच्छ आपल
ु े म्हणते
मना-तळाच्या मातीत
काही रुजवू पाहते
माझ्यातनु ी कधी तरी
मीच उगवेन अशी
िेहाववना नवा जटम
आवण नाते जीवनाशी !
**
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७९
त्या डोंगरावरून
पलीकडे गेल्यावर
लाभेल माझ्या पावलांना
डोंगराची उंची !
वन सहजच विसेल सारे
लखलखीत उटहासारखे !
सभ्रं माच्या सावल्यांनाही
असेल स्वयंभू अथथ
वन प्रत्येक क्षणाची नक्षी
प्रकिेल आंतररक बारकाव्यासह !
असेल वतथे प्रकाश
के व्हाच उगवल्यासारखा
आवण मी असेन,
म्हणजे अंधारही असेलच
माझ्या सावलीसारखा !
ही सावली सोबत असेल
तोपयांत, मी चालतच राहीन
त्या डोंगरापलीकडच्या
आणखी एखाद्या डोंगरापलीकडे
वजथे असेल सारे एकाकार
अवघ्या तपशीलांच्या पार
असे सत्यासारखे शटू य !
ते असेल इथल्या, अवलकडच्या
अज्ञानासारखेच.
फक्त वतथे त्याचे नाव ज्ञान असेल !
**
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८०
एखाद्या वहमनगाने
ववतळून जावे अथांग सागरात
तसे ववतळून जाईन म्हणते
विशाच्ं या ऐलपैल ववखरु लेल्या जाणीवेत !
त्या वनराकार अवस्थेत
मग एवढेच उरे ल करायचे...
कुणाच्याही लेखणीतनू
कंु चल्यातनू
कंठातनू
पाझरलेल्या स्व-रूपाकडे पाहात
गवहवरून यायचे ओतप्रोत
आवण
अनतं आकाशातील
वस्थर-अवस्थरातनू
सष्टृ ीच्या िास-वनिासातनू
भगू भाथत उमिणार्या हुक
ं ारातनू
व्यक्त होणार्या अपार करुणेत
लोिून द्यायचे सारे स्रोत !
एवढेच उरे ल करायचे ! !
***
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आसािरी श्रीन्निास काकडे
बी.कॉम., एम.ए. मराठी,
एम.ए. ित्त्िज्ञान

प्रकान्शि पुस्िके गद्यलेखन*‘कववतेभोवतीचं अवकाश’ (लेखसंग्रह)
*ईशावस्यम् इिं सवथम:् एक आकलन-प्रवास’ (तत्त्वज्ञान)
* ‘अथागं ’- (अनवु ावित कािबं री) वबटद्या सब्ु बा याच्ं या ‘अथाह’ या
सावहत्य अकािेमी परु स्कार प्राप्त मळ
ू नेपाळी कािबं रीचा मराठी अनवु ाि.
* आनिं ी गोपाळ (कािबं री- सवं क्षप्त आवत्तृ ी) श्री. ज. जोशी यांच्या
आनंिी गोपाळ या कािबं रीचे मल
ु ांसाठी संवक्षप्तीकरण
कन्ििासग्रं हमराठी- ९ :
‘आरसा’, ‘आकाश’, ‘लाहो’, ‘मी एक िशथनवबंि’ू , ‘रहािाला पटु हा गती
विलीय मी’, ‘स्त्री असण्याचा अथथ’, ‘उत्तराधथ’, ‘व्यक्त-अव्यक्ताच्या
मध्यसीमेवर’ आवण ‘भेिे नवी राई’
वहटिी- ३
‘मौन क्षणों का अनवु ाि’, ‘इसीवलए शायि’, आवण ‘मेरे वहस्से की
यात्रा’- (स्वतःच्या वनवडक मराठी कववतांचा वहटिी अनवु ाि. या वहिं ी
अनवु ािाचा तवमल अनवु ाि प्रकावशत झाला आहे.)
अनवु ावित- ४
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* ‘बोल माधवी’ (चटद्रप्रकाश िेवल याच्ं या ‘बोलो माधवी’ या वहटिी
कववतासंग्रहाचा अनवु ाि),
* ‘तरीही काही बाकी राहील’ (वविनाथ प्रसाि वतवारी यांच्या वनवडक वहटिी
कववतांचा अनवु ाि),
* ‘लम्हा लम्हा’ (िीवप्त नवल यांच्या ‘लम्हा लम्हा’ या कववतासंग्रहाचा
अनवु ाि),
* ‘तू वलही कववता’ (डॉ. िामोिर खडसे याच्ं या ‘तमु वलखो कववता’ या
कववतासंग्रहाचा अनवु ाि)
बालगीतसग्रं ह- ५ : ‘विक िॉक वरंग’, ‘अनु मनु वशरू’, ‘जगं ल जगं ल
जंगलात काय?’(इसाप गाणी), ‘वभंगोर्या वभंग’, आवण ‘ऋतचु क्र’
ब्लॉग्ज- ‘ब्लॉग, एक नवी सरुु वात’ या ब्लॉगमधे ववषयानसु ार बनवलेले
िहा ब्लॉग्ज एकवत्रत.
(http://www.asavarikakade.blogspot.com)

काही महत्त्िाचे पुरस्कार* ‘बोल माधवी’- सावहत्य अकािेमी, नवी विल्लीचा अनवु ाि परु स्कार २००६
* ‘इसीवलए शायि’- कें द्रीय वहिं ी वनिेशालय, नवी विल्लीचा ‘वहिं ीतर भाषी
वहिं ी लेखक परु स्कार
* ‘मेरे वहस्से की यात्रा’- महाराष्र राज्य वहटिी सावहत्य अकािमीचा संत
नामिेव परु स्कार
* ‘आरसा’ आवण ‘मी एक िशथनवबटि’ू या सग्रं हांना महाराष्र राज्य परु स्कार
* बालसावहत्यासाठी औरंगाबािच्या पररवतथन सस्ं थेचा कै . ग.ह. पािील
परु स्कार
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* ‘कववतेभोवतीचं अवकाश’- आचायथ अत्रे स्मवृ त प्रवतष्ठान के शवकुमार
आचायथ अत्रे परु स्कार
* ‘ईशावस्यम् इिं सवथम.् ..’- सावथजवनक वाचनालय, नावशकचा ग. वव.
अकोलकर परु स्कार.
* एकूण लेखनासाठी गो. नी.िांडेकर स्मवृ त ‘मण्ृ मयी’ परु स्कार,
* पणु े मराठी ग्रंथालय, पणु ेचा सावहत्य सम्राि न. वचं. के ळकर परु स्कार
इिर सटमान
* इयत्ता सातवी ते एम. ए. पयांतच्या ववववध वगाांच्या अभ्यासक्रमात व
ववववध संपावित संग्रहांमधे वरील संग्रहांमधील कववतांचा समावेश.
* आकाशवाणी, नवी विल्ली तफे आयोवजत सवथभाषी
कववसमं ेलनात(२००२) मराठीचे प्रवतवनवधत्व
* वहटिी सावहत्य सम्मेलन, प्रयाग (अलाहाबाि) िारा ‘सम्मेलन
सम्मान’- २००४
* अवखल भारतीय मराठी सावहत्य संमेलनासह अनेक महत्त्वाच्या
सावहवत्यक कायथक्रमांमधे कववतावाचन, वनबंधवाचन, भाषण अशा प्रकारचा
सहभाग.
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आसािरी काकडे यांची ई सान्हत्यिरील इिर ६ पुस्िके
कव्हरिर एकच न्क्लक के ले की पुस्िक उघडेल
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