व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेवर

आसावरी काकडे

मनोगत
‘उत्तरार्ध’ हा माझा कववतासंग्रह २००८ साली प्रकाशित झाला. त्यानंतर गेल्या काही वर्ाधत
कववतेपेक्षा कववतेववर्यीच अधर्क शलहहलं गेलं.. कववता शलहहता शलहहता कववतेचं स्वरूप आणि
ततचं सामर्थयध उमगत जातं. कववतेिी एकरूप होण्याच्या प्रक्रियेत हे आकलन अधर्क स्पष्ट होत
जातं. मग कववतेइतक्याच उत्कटतेनं कववतेववर्यीच्या या आकलनाववर्यीही बोलावसं.. शलहावसं
वाटू लागतं... कुिीतरी म्हटलं आहे की कववतेववर्यी अधर्क बोलिं हे कववता-लेखन कमी
होण्याचं धचन्ह आहे ..! ते खरं असावं कारि कववतेचं सामर्थयध लक्षात येत जातं तेव्हाच आपल्या
मयाधदाही जािवत जातात. लक्षात येतं की कववता शलहहिं हे क्रकती जोखमीचं काम आहे ! मग
स्वाभाववकपिे शलहहण्यावर आपल्याकडूनच अंकुि ठे वला जातो..
तरी ‘उत्तरार्ाध’नंतरही रुजवि होतच राहहली... केव्हातरी अनाहूतपिे सुचलेल्या कववता अर्न
ु
मर्न
ू शलहून ठे वत होते. ववववर् अंकांमर्न
ू त्या प्रकाशित होत होत्या. त्या कववता आता
संग्रहरूपात एकत्र केल्या आहे त.
कववता ‘कवी’चं नाव सोबत बाळगत असली तरी शलहून हातावेगळी झाल्यावर ती एका खोल
अर्ाधनं कवीची राहात नाही.. फार काय ती त्यातल्या िबदांचीही राहात नाही. कवी-मनातून उतरून
िबदांच्या रं गमंचावर कववता एकदा सादर झाली आणि पडदा पडला की पडलाच..! ततची नाळ
तट
ु ते. ती स्व-तंत्र होते. मक्
ु त होते कवीनं हदलेल्या आकारातन
ू . रशसकवाचक जेव्हा त्या कववतेचा
आस्वाद घेतो तेव्हा ती पन्
ु हा साकारते रशसक-मनात. तो ततचा नवा जन्म असतो!
कववतेचे हे जन्म.. ववलय.. नवे जन्म म्हिजे उत्कट जगण्याच्या अनावर क्षिांचा एक मनस्वी
खेळ..! ती या जगड्वव्याळात असतेही आणि नसतेही. व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेवर अवधचत
कर्ीतरी कवीला हदसते आणि िबदात प्रकाशित झाल्यावर रशसकालाही हदसू लागते..! मला
हदसलेल्या काही कववता इर्े सादर करतेय रशसकमनात पुन्हा जजवंत व्हाव्यात म्हिून,
प्रततसादाच्या अपेक्षेत..!
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तो दे खणा भारव्दाज..

तुम्ही या छायाधचत्रातल्या
खराटा झालेल्या वाळक्या झाडाकडे पाहू नका
माहहतीय दर पावसाळ्यात
ते न्हाऊन तनघतं नखशिखान्त
तरी ते तसंच राहहलंय
जराही न बहरता..
या मर्ोमर् हदसिार्या
ररकाम्या दगडाकडे मला तुमचं लक्ष वेर्ायचंय
त्यावर एक दे खिा भारव्दाज होता
मागं झाडांच्या रांगा दरू पयंत
मर्े मर्े ररकामं सुटलेलं अवकाि
भोवती शभजलेली हहरवळ.. लाल जमीन..
अशलकडे एक छोटासा र्बर्बा
खाली जलािय...
माझ्या बाजन
ू ं हे दृश्य अनभ
ु वता अनभ
ु वता
ते चौकटीत बंहदस्त करायला सरसावले हात
घाईघाईनं हटपलं ते दृश्य...
झाडांच्या रांगा.. सवधत्र ववखरु लेलं अवकाि
हहरवळ.. वाळलेलं झाड.. जलािय..
जमीन आणि तो दगड..
सगळं हटपलं गेलं
दे खिा भारव्दाज तेवढा तनसटला चौकटीतून.

पि िबदांतून िबदांपशलकडे पाहायची सवय असेल
तर हदसेल तुम्हाला तो दे खिा भारव्दाज
त्या दगडाच्या बाजूने जाताना
क्रकंवा झाडांच्या रांगांमर्े झेपावताना
क्रकंवा जलाियात डोकावताना
नक्की हदसेल कुठे तरी...
नजरे नं हटपलेल्या दृश्यातून
अदृश्य नाही होता येिार त्याला...!
***

