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आकाश  

हा कवितासंग्रह ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या िाचकानंा ई 

स्िरुपात विनामलू्य उपलब्ध करून विल्याबद्दल ई सावहत्य 

प्रवतष्ठान किवयत्री सौ. आसािरी काकडे यांचे आभारी 

आह.े 

या पसु्तकाचे ई प्रकाशन ि विनामलू्य वितरण करण्यास 

परिानगी विल्याबद्दल आम्ही सेत ूप्रकाशनचे श्री. श्रीवनिास 

काकडे  यांचे आभारी आहोत. 

धन्यिाि 

 

सनुीळ सामंत 

टीम ई सावहत्य 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

Whatsapp: 99877 37237 
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http://www.esahity.com/
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मनोगत 

 

‘आरसा’ नंतरचा 

‘आकाश’ हा माझा दसुरा कवितासंग्रह. 

कवितेबरोबरच्या प्रिासात या िळणापयंत 

अनेक सहुृदांची उमेद िाढिणारी सोबत मला वमळाली.  

िडीलधार यांचे कौतकु आवण आशीिााद लाभले, 

आवण मान्यिरांचे प्रोत्साहन दणेारे मार्ादशान झाले. 

या सिांच्या मन:पिूाक विव्हाळ्याने 

मला थांब ूवदले नाही. मला चालण्याचे श्रेय वमळाले ! 

आता चालत राहण्यािरची माझी श्रद्धा िाढली आह.े 

मनाला उभारी आह ेआवण पािलांना वदलासा ! 

या पढुील प्रिासातही 

ही न संपणारी वशदोरी माझ्या सोबत असेल 

या विश्वासाबरोबरच 

या सार यांविषयीचा कृतज्ञ भाि मनात िार्तो आह.े 

ह ेसारं वििापाड िपत  

तमुच्या साक्षीन मी चालत राहीन... 

* 
 

१५ ऑर्स्ट १९९१ रोिी हा कवितासंग्रह प्रकावशत झाला होता. त्याच्या 

छावपल प्रती आता उपलब्ध नाहीत. म्हणनू आता तो ई-पसु्तक रूपात 

प्रकावशत करािा असं मनात आलं. ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या सनुीळ सामंत 

यांनी या कल्पनेला दिुोरा वदला आवण प्रकाशनाची िबाबदारी वस्िकारली. 

त्यांच्या हावदाक सहकायााबद्दल त्यांना मनापासनू धन्यिाद दतेे. 

 

आसािरी काकडे  
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अनुक्रम 

 

१)  आकाश 

२)  बरंच झालं ! 

३)  मेणा  

४)  कधी कधी 

५)  ऐलतटावर 

६)  शब्ांनो, 

७)  सा् 

८)  बहर 

९)  शब् काही 

१०) म्हणे... 

११) एक्ा 

१२) समजाव ना 

१३) कणणका 

१४) ण्सून जा 

१५) प्रश्न 

१६) तेव्हा कुठं 

१७) चालता चालता 

१८) नको ना 

१९) समज ? 

२०) खूण 

२१) त्या वळणाने 

२२) भेट 

२३) थांब जरा 

२४) ब्ल 

२५) ओळख 
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२६) ्खल 

२७) गीत 

२८) आता 

२९) स्वगग 

३०) पायखुणा 

३१) आव्हान 

३२) सहज 

३३) बंध 

३४) नकोशी 

३५) अरूप तोवर  
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३७) हुरहुर 

३८) नाईलाज 

३९) कणणका 

४०) तहान 

४१) मोर तुझा 

४२) शब्घट 

४३) ण्लासा 

४४) वाट 

४५) मनाच्या रंगमंच्यावर 

४६) मला भेटले.... 

४७) अनुभव 

४८) ओजंळ भरली 

४९) क्षण 

५०) प्रकाशाचे नाग 

५१) आठवणी 

५२) माझ्याही पल्याड 

५३) कणणका 
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५४) छं् 

५५) वा ! 

५६) तरीही 

५७) समाधान ? 

५८) तोवर  

५९) काहीसे 

६०) सोबत 

६१) जाणीव 
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आकाश 

 

झलु्यािर बसनू  

उंच उंच झोके घेताना 

कधी कधी 

आकाश अर्दी ििळचं, 

मायेची पाखर घालणार या 

आईसारखं िाटतं 

तर कधी 

खपू दरूचं, परकं 

वनर्ुाण वनराकार िाटतं ! 

झलु्याच्या झलुव्या बरोबर 

मनाचेही आकार बदलत असतात 

त्याला आकाश तरी काय करणार ? 

*** 
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बरंच झालं ! 

 

माझ्या कळ्यांना  

त ून फुलण्याचा शाप वदलास 

ते बरंच झालं 

बहर आिरणं 

मला शक्यच झालं नसतं !  

माझ्या मनात 

त ूअबोलीच पेरलीस 

तेही बरंच झालं 

सरु्ंध लपिणं 

मला अशक्यच झालं असतं !! 

*** 
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मेणा 

 

डोळ्यांत तरारुन आला 

अश्रचूा इिला थेंब 

िर् धसूर झाले तेव्हा 

कायाही र्ेली लांब 

 

मी होते तशीच होते 

काही ना कळले कोणा 

अश्रचू्या अल्याड होता 

व्याकूळ सखीचा मेणा 

 

वति मीच घातली होती 

ती साद आता हाकांनी 

सामोरी िाउ न शकले 

पण मातीच्या हातांनी 

 

डोळ्यांत तरारुन आला 

मर् थेंब अश्रचुा इिला 

मी सािरले िर् तेव्हा 

तो मेणा वनघनू र्ेला..! 

*** 
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कधी कधी 

 

मसुळधार पाऊस पडून र्ेला तरी 

प्रत्येक िेळा  

आकाश वनरभ्र होतंच 

असं नाही ! 

द:ुखाचा वििंत झरा 

उरात बाळर्नू ओथंबलेले 

काही ढर् 

आकाशालाही पेलित नाहीत  

कधी कधी 

*** 
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ऐलतटावर 

 

कुठे हरिले होते नकळे 

आि अचानक सापडले 

उिेडात या काळोखाचे  

अथा नव्याने उलर्डले 

 

काळोखाचे दालन खलुता  

चंद्र चांदणे लटुले मी 

पनु्हा पनु्हा हरिनू नव्याने 

मलाच शोधत बसले मी ! 

 

इथे क्षणांच्या ऐलतटािर 

काय नेमके सळसळले ? 

रंर् रेशमी, र्ंध केशरी 

नाद लेिनुी दरिळले ! 

 

कोणाचे ते रूप वनरामय  

आकारातनू ओघळते ? 

यरु्ायरु्ांच्या पैलतटीचे  

ऐलतटािर आढळल े! 

***  
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शब्ांनो 

 

शब्दांनो, 

काठािर बसनू मिेत पाय हलिताना  

मधनू मधनू अंर्ािर उडणारे तषुार  

तसं तमुचं आवस्तत्ि 

इतकंच िाणिलं होतं ! 

काठािरून परतताना तर 

तषुार सकूुन िािेत इतकं सहि आह े

तमुचंही वमटून िाणं असं िाटत होतं ! 

पण एकदा- 

काठािरून पावहलं, कुणी एक 

खोलच खोल सरू मारून उंच उंच िात होता 

हाती लार्ता लार्ता पार वक्षतीिाला वभडत होता 

वकनारा नसलेला तो िलाशय 

आवण 

िावणिेची दालनं दरुून उघडण्याची वकमया करणारी 

ती िलक्रीडा 

भान हरपनू पहात असताना 

अंर्ािर उडालेले काही तषुार 

थेट आत आत पोचले 

वन िाणीिेचे नेत्र 

शब्दांनो, 

तमुच्या अथांर् दशानाने पाझरू लार्ले ! 

***  
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सा् 

 

कुण्या अंधाराचे भय होते घेरत मनाला 

झरणार या अश्रुंनाही माझा लळा लार्लेला 

 

सारे आनंदाचे क्षण िात होते मालिनू 

आवण बघता बघता येत होते अंधारून 

 

मर् आधीचा अंधार होई र्डद र्डद 

आवण पसुवूनया िाई खोल मनातली साद 

 

कात टाकून नव्याने िन्म घेतला मार्नू 

नव्या उभारीने पनु्हा पाहू म्हटले िर्नू 

 

तसा प्रकटला मनी मंद तेिणारा दीप 

आवण काळोख कधीचा उिळला आपोआप 

 

आता घमुतो कानात एक अनाहत नाद 

कवितेच्या िन्माआधी िण ूकवितेची साद ! 

*** 
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बहर 

 

माझ्या बहराला 

कार्दी म्हणनू 

माझा आनंद 

केविलिाणा करू नकोस ! 

बहर िेलीिर नाही 

मनात फुलािा लार्तो 

ह ेतलुा कसं समिेल ? 

 

खोडाचा भक्कम आधार 

बहर पेलत असतो 

ही खळुी समितू ! 

खरं तर 

बहरच खोडाला सािरत असतो 

िर्ित असतो ! 

वकती केविलिाणं वदसतं 

नसुतं खोड ! ! 

*** 
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शब् काही 

 

सािराया धािणारे शब्द काही 

अथा केव्हा झाकणारे शब्द काही 

 

िदाळीवतल रोिचे ते आपलुेसे 

आप्त वििलर् भासणारे शब्द काही 

 

बातम्यावतल माणसासम दरुुन थोडी 

तोंडओळख दािणारे शब्द काही 

 

प्रावशली ना अमतृाची माधरुी मी 

ओढ तैसी लािणारे शब्द काही 

 

मोर नाही पावहले नाही चकोरा 

र्ात तैसे नाचणारे शब्द काही 

 

भोिती माझ्या हिारो शब्द ऐसे 

आतातेने उमलणारे शब्द काही 

*** 
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म्हणे... 

 

म्हणे 

या िळणािरून पढेु र्ेलं 

की एक मोहनर्री लार्ते 

विथं मोह पडणं हा र्नु्हा नसतो ! 

पावथाि सखुात डंुबनू िाण्यातही 

परुुषाथा असतो 

िनंु सारं विसरून िायची 

वतथं पणूा मभुा असते, 

नव्ह,े खरं तर तीच अपेक्षा असते ! 

नव्या स्िपनांचे तांडे  

रािरोस वफरत असतात वतथं 

िनु्या स्िपनांच्या पाचोळ्यांचा 

मार्मसूही नसतो वतथं ! 

आवण मी तर- 

माझ्या अर्धयाामरु्धयाा स्िपनांचं 

अख्खं र्ाठोडंच 

वशदोरी म्हणनू बरोबर घेतलंय 

या िळणािरून पढेु िाताना ! 

*** 
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एक्ा 

 

आले दारात आकाश, आले घरात आकाश 

झाली पथृ्िीही आकाश, झाले आकाश आकाश 

 

नेत्र उघडता वदसे सारे भोिती आकाश 

होता अतक्यााचा स्पशा, आत मनही आकाश 

  

क्षणकाल पेलले मी घरी आलेले आकाश 

मन िडािले आता कसे आिरू आकाश 

 

मर् वकरणांचे हात घेती किेत आकाश 

उिळती चराचर सारा प्रकाश प्रकाश 

 

तसा क्षणात पडला लख्ख मनात प्रकाश 

होते धकेुच नसुते खाली आलेले आकाश ! 

*** 

  



  

21 
 

 

 

 

समजाव ना 

 

वकती सहि उतरिनू ठेिलीस त ू

वपकलेली पानं 

वहरव्याच्या स्िार्तासाठी ! 

मी मात्र  

उर्ीच केली खळखळ 

वन आता आपसकु होत असलेल्या 

पानर्ळीला घाबरते आह े! 

वकती सहि र्हृीत धरलंस 

त ूवहरव्याचं आर्मन 

आवण वर्ळून टाकलीस पानर्ळ ! 

मला मात्र 

पानर्ळच वर्ळते आह े! 

आपसकुच होईल 

वहरव्याचं आर्मन 

ह ेमलाही समिाि ना ! 

*** 
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कवणका 

 

थोडी आत थोडी बाहरे 

सर्ळं िर्णंच आत-बाहरे ! 

थोडी तळ्यात थोडी मळ्यात 

सारी र्ाणी तळ्यात-मळ्यात ! ! 

*** 

 

यरु्ायरु्ांच्या प्रवतक्षेनंतर 

क्षणासाठी आलीस 

आवण 

वनिालेल्या मनांत 

िेदना पेरून र्ेलीस ! 

*** 

 

तझु्यात अडकलेले सर्ळे श्वास 

हळुहळु सोडिनू घेतले 

तरी प्रत्येक वनश्वासािर 

अिनू तझुेच नाि आह े! 

*** 
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व्सून जा  

 

वपकल्या पाना 

िरा पोपटी 

रंर् मनाचा दउेन िा 

वशणल्या हाती 

आवशश थोडे 

प्रसाद म्हणनुी घेउन िा 

भरल्या नेत्री 

अश्र ूहोउन 

साथाक सारे पाहुन िा 

थकल्या र्ात्री 

एक वदलासा 

स्पशाामधनुी पेरुन िा 

सरले सारे 

भोर् पाडसा 

वनश्वासापरर हसनू िा 

उरले थोडे 

श्वास रािसा 

एकदा तरी वदसनू िा ! 

*** 
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प्रश्न 

 

आयषु्यािरून 

संित्सरांचे पापदु्र ेवनसटत िातात 

तसतशी कतुात्िाची आिरणं 

एक एक करत वनखळून पडतात ! 

दठेाची पकड वनिीि झाल्यािर 

पाकळ्या र्ळू लार्ाव्यात 

तसे, मर् वितळून िातात 

प्रेम, आदर, वनष्ठांचे र्ोंडस मखुिटे ! 

वन केसरही उडून र्ेलेल्या 

सकुल्या दठेासारखा 

उघडा पडतो कताव्याचा रखरखीत चेहरा ! 

मातीशी इमान राखत  

संस्कृतीचा बुंधा ताठ उभा नसता 

तर कताव्याचा मखुिटा फाडून 

सत्याचा कुठला चेहरा प्रकटला असता ? 

*** 
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तेव्हा कुठं  

 

अस्िस्थतेच ंअग्नीकंुड 

एकसारखं पेटतं ठेिािं 

तेव्हा कुठं 

अवग्नशलाकेसारखी 

कविता प्रर्ट होते ! 

वतच्या हातातील 

तपृ्तीचा कलश मात्र 

आपल्याला 

हाती धरित नाही ! ! 

*** 
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चालता चालता 

 

चालता चालता 

ती िाटेचीच झाली ! 

मन भरून श्वास घ्यािा 

वन रेंर्ाळािं क्षणभर 

एखाद्या रानफुलाशी 

तर वतनंच िाटेला र्ती वदलेली ! 

मार्े परतािं 

तर मार्चे दोर केव्हाच कापलेले 

वन सहि कुठे डोकिािं 

तर सर्ळ्या िाटा काचेच्या पलीकडे ! 

वदसतात पण वशिता येत नाहीत ! 

मर् ती चालतच रावहली 

चालता चालता 

स्ितःच िाट झाली ! 

*** 
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नको ना 

 

नको ना मला साद घाल ूअशी त ू

नको लाघिी र्ीत र्ाऊ अशी त ू

 

मनी दाटलेल्या मकु्या भािनांच्या 

सतारी नको आि छेडू अशी त ू

 

तझु्या स्िार्ता ना वदिा आि दारी 

नको ज्योत त्यातील मार् ूअशी त ू

 

िरी हासती नेत्र पाणािलेले 

नको आताता त्यात शोध ूअशी त ू

 

तलुा साथ द्यािी असे भाग्य कोठे 

नको िाट केव्हाच पाहू अशी त ू

 

तसा मार्नूी चंद्र हाती न येतो 

नको चांदणी रात्र िार् ूअशी त ू

*** 
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समज ? 

 

तझु्याशी िाद करताना 

आताशा माझा आिाि 

वततकासा चढलेला नसतो 

आवण तझुी प्रवतवक्रयाही 

झोंबण्याइतकी वतखट नसते ! 

तझु्या मार्ोमार् वनमटुपणे येताना 

मी फारशी खळखळ करत नाही 

पण कधीतरी मी यायचं नाकारलंच 

तर तहूी हट्ट धरत नाहीस 

तझु्या वनवशर्ंधाचं मला अप्रपु िाटािं 

यामळंु त ूभारािनू िात नाहीस 

वन मी लािलेल्या र्लुाबाची 

मला हिी तशी दखल 

त ूघेतली नाहीस तरी 

मीही हळिी होत नाही ! 

आपल्या हातनू वनसटून र्ेलेल्या संित्सरांनी 

िाता िाता समंिसपणाची शाल 

आपल्यािर पांघरली आह े? 

की बरेच श्रािण बरसनू र्ेल्यािर 

आता सरािाने कोसळणार या पािसात 

वततकासा आिेर् उरलेला नाही ? 

***  
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खूण 

 

माझ्या नािाची पाटी धरुकट झाली 

म्हणनू मी 

ती काढून ठेिली आह े! 

एकेकाळच्या वतच्या वझलईची खणू 

लक्षात ठेिनू 

त ूमाझं घर शोध ूलार्लीस 

तर चकुशील 

म्हणनू सांवर्तलं ! 

नािाखेरीि आणखीही काही 

तझु्या लक्षात आह ेना ? 

वकमान 

आपण अधी अधी िाटून घेतलेली 

बकुळीची माळ ? 

खणुेसाठी तीच आठिण बरोबर घेऊन ये 

फुलं सकुली असली 

तरी र्ंध आता अवधक र्दा झाला आह े

त ूलर्ेच ओळखशील ! 

*** 
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त्या वळणाने 

 

त्या िळणाने काल भेटुनी 

या िाटेला र्ाि वदले 

या िाटेने िाता िाता 

त्या र्ािाला नाि वदले 

 

नाि दउेनी नकळे कोठे 

िाट खळाळत र्ेली ती 

नकळे कसली ओढ अनािर 

मना लािनुी र्ेली ती 

 

त्या ओढीने पळत रावहले 

मठुीत घेउन वक्षवतिखणुा 

नाि-र्ािही होते हृदयी 

परंत ुनव्हत्या पायखणुा 

 

एकाकीपण सिे घेउनी 

कुठे िायचे वकती कसे? 

पायतळीची िाट सरकती 

थांबायाचे इथे कसे? 

*** 
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भेट 

 

माझ्यापाशी रंर् आहते 

त्यात प्राण भरण्यासाठी 

र्ंधकुपी भेट द े

उमलण्यासाठी 

माझ्या कळीला 

एक वहरिा दठे द े! 

माझ्यापाशी अंधार आह े

त्यातनू रत्न िेचण्यासाठी 

थोडा वनळा प्रकाश द े! 

चमचमण्यासाठी चांदणीला 

एक छोटं आकाश द े! 

*** 
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थांब जरा 

 

थांब िरा घाइ नको इतकु्यातच फुलण्याची 

 

कोिळेच दठे अिनु 

केसरही इिलेसे 

मन िेडे आिरना 

पान पान सांर्तस े

अंतरात िार् ूद ेआस रंर् भरण्याची 

 

फुलवित पर येणार या 

पाखरास दरू ठेि 

नािकुशा रंर्ांच्या 

पाकळ्या वमटून ठेि 

ओसंडून िाहू द ेर्ंधकुपी हृदयाची 

 

तडफडती बेचैनी 

हळूहळू उलर्डेल 

हुकंारत प्राणर्ंध 

चोवहकडे दरिळेल 

फूल तझुे र्णुर्णुेल ओळ नव्या र्ाण्याची 

*** 

  



  

33 
 

 

 

ब्ल 

 

आपल्या घराच्या वखडकीतनू 

सहि वदसणारे 

बचुाच्या फुलांचे झाड 

त्यािरचा बहर 

आवण सखुािणारा र्ंध 

याबद्दल 

त ूभारािनू सांर् ूलार्लास 

तेव्हा मी सकाळच्या बातम्या ऐकत होते ! 

आपापले वकनारे सोडून 

एकमेका सन्मखु चालता चालता 

आपण वकनारेच बदलले की ! 

** 

  



  

34 
 

 

 

ओळख 

 

एखाद्या वचत्रकाराने 

एखाद्या पोटेटची नसुती आउटलाईन काढािी 

तसे ररकामे असते आपले आयषु्य वकती तरी काळ ! 

नसुती आउटलाईन काढणारा 

तो वचत्रकार अज्ञात असतो 

पण 

त्यात बाकीचा तपशील स्नेहाने भरणारे 

त्याला रंर्रूप दणेारे 

डोळ्यांत स्ित्िाची ओळख पेरणारे 

सारे आप्त वििलर्, सहुृद 

पररवचत-अपररवचत 

फुलं, पक्षी, धरती आवण 

आकाश सदु्धा 

प्रत्येक क्षण समदृ्ध करतात 

तेव्हा कधीतरी आपल्यालाही 

नकळत र्िसतो आपला श्वास 

वन सरसाितो आपण 

सेल्फ-पोरे्ट्रट परेु करण्यासाठी ! 

*** 
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्खल 

 

पांघरून धकेु धकेु 

आि आभाळ रुसले 

नाही कुठेही चैतन्य 

नाही फटीत हसले 

 

नाही उधळले रंर् 

नाही तेि पसरले 

कसे उदास उदास 

आि सारे विसरले 

 

आपापल्या घरट्यात 

तरी िर् िार्े झाले 

काय झाले आभाळाला 

नाही कुणीही पसुले 

*** 
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गीत 

 

नको म्हटले तरीही िीि र्ुंतला तझु्यात 

होते िायचे वनघनू कुणा कळायच्या आत 

 

आता हसािे िाटते सखु झेलािे िाटते 

थांबलेल्या पािलांना आता चालािे िाटते 

तझु्या सोबतीचा वदिा मंद तेितो मनात 

 

रुसलेले सारे क्षण र्ेले खंत विसरून 

नव्या स्िरांसिे येई र्ीत ओठात िळूुन 

तझु्या लाघिी बोलांची साद घमुते कानात 

 

झलुा वदिसाचा झलुे तझु्या िेल्हाळ लयीत 

आवण रात्र दरिळे िाईिईुच्या श्वासात 

मन बहरले कसे मला कळायच्या आत ! 

*** 

  



  

37 
 

 

आता 

 

प्रश्ांचे तीर चकुित 

दःुख पायाखाली घेऊन 

सहानभुतूीच्या शब्दांपासनू कुठे तरी दरू 

वनघनू िाऊ लार्ले 

तर पायाखालचं दःुख िाटभर झालं ! 

.... 

मर् मी काय केलं सांर् ू? 

दःुख वशरािर घेऊन वमरि ूलार्ले 

प्रश्ांचे तरेु वशरपेचात खोिनू वदले 

आवण सहानभुतूीचे शब्द ठेिनू घेतले ! 

आता 

िाटेल तेव्हा 

प्रश्ांचे तरेु फेकून दऊेन 

शब्दांची टरफलं फंुकून टाकून 

दःुख हृदयापाशी घेते 

आवण त्याला 

अश्रूंनी न्हाऊ घालते ! 

*** 
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स्वगव 

 

र्िसले आकाश माझे 

आि माझ्या अंर्णी 

पौवणामा आता वनरंतर 

आवण हसरी चांदणी 

 

सहि मी एका ढर्ािर 

स्िार झाले हासनुी 

चांदणे हातात आले 

अन वनघाले उिळुनी 

 

त्या प्रकाशी समिले की 

स्िर्ा नव्हता अंर्णी 

तेच होते उंच र्ेले 

ही धराया चांदणी 

 

आवण हहेी समिले की 

दरू आह ेस्िर्ा तो 

दर नव्या टपपयास िाटे 

र्िसलेला स्िर्ा तो 

 

हवेह नाही थोडके पण 

आि वदसला मार्ा तो  

या नभाने दाविला ना 

त्या नभाचा पैस तो ! 

*** 
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पायखुणा 

 

पायखणुांना या वकती पाय होते 

पाऊलामार्तुे कोण िाई ? 

 

पढेु र्ेलेल्यांच्या पाउलांचे ठसे 

भेटतात असे िाटेिर 

 

कुणा एकालाच श्रेय दऊे नये 

शब्द बांध ूनये एका अथी 

 

प्रत्येक िाण्याने र्दा होती खणुा 

लाभतात कुणा वदशा त्यात ! 

*** 
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आव्हान 

 

तझु्याििळ आहते 

भरभरून सांर्ाव्यात 

अशा विियकथा 

माझ्याििळ 

हरलेल्यांच्या  

व्याकुळ आठिणी ! 

तझु्याििळ आहते 

सुंदर वशल्प ं

माझ्याििळ 

अनघड दर्ड ! 

तझु्याििळ आह ेसमाधान 

माझ्याििळ आव्हान ! ! 

*** 
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सहज 

 

तझुा वपसारा 

फुललेला राहािा म्हणनू 

माझ्या वपसार यातले 

एक एक पीस खडूुन 

तझु्या र्ळणार या वपसािार्ी 

तलुाही नकळत मी खोित राहीन 

असं म्हणणं सोपं 

वन आदशाही कदावचत ! 

पण 

आपलं पीस उपटून काढताना 

होणार या यातना 

मी नाही सोस ूशकणार ! 

हातात हात घालनू 

चाल ूलार्ण्यापिूीच 

मी ह ेकबलू केलेलं 

आवण त ूस्िीकारलेलं 

वकती सहि विसरलास ! 

*** 
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बंध 

 

‘तझुे माझे बंध मािळत र्ेले 

मीच सखी तलुा दार बंद केले ! 

 

िाटले तलुा मी साफ विसरले 

िाणारे तफुान सहि सोसले ! 

 

र्ेलीस िाटले तहूी विसरूनी 

यायची नाहीस पनु्हा परतनुी 

 

आि अनाहुत कशी र् आलीस 

दार बंद होते, तरीही आलीस !’ 

 

‘इथेच होते मी, कुठे र्ेले होते ? 

दोघींमर्धये सखी, दार कुठे होते ?’ 

*** 
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नकोशी 

 

आयषु्य काळिंडून टाकणारी िेदना 

वकती असह्य आह े

असं म्हणत 

वतला दरू लोटण्याऐििी 

मी र्ोंिारतेच आह े! 

असहाय्यतेच्या िावणिेनं 

मकू आकं्रदन करताना 

मी वतचाच आधार घेते आह े

अनेक सखुाच्या क्षणांना 

िाट करून दते 

ती िाऊ लार्ते 

तेव्हा मीच वतला धरून ठेिते 

वन हरिलेल्या सखुासाठी 

वतलाच बोल लािते ! 

पाण्यासारख्या िाहात रावहलेल्या 

वनरथाक आयषु्याला  

खरं तर िेदनेमळेुच अथा आह े

अन तरीही 

ती नकोशी आह,े नकोशीच आह े! 

*** 
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अरूप तोवर 

 

अरूप तोिर 

असीम असते प्रीती 

आकाशािर िीि िडिते माती ! 

 

मगु्ध रहािी 

प्रीतकळी हृदयात 

र्ंध मरुािा 

खोल आतल्या आत 

पाकळ्यांसही कळू नये एकांती 

 

स्पशा न व्हािा 

शब्दांचा ओठांना 

अथा लपािा 

ना कळता र्ीतांना 

सरू रहािे तसेच अधरािरती ! 

 

तपृ्त सखुाने 

ओिंळ भरुनी यािी 

मकु्त चांदणी 

मनामधे उर्िािी 

प्रीतसार्रा येत रहािी भरती ! 

*** 
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संधी 

 

मी कोसळतो त्या प्रत्येक िेळी 

सहि प्रेमाने त ूमाझ्यासाठी िमीन झालीस ! 

वन मर् तशीच रीत पडली ! 

मला कोसळायची सिय झाली 

तसं तलुाही भार् पडत र्ेलं 

माझ्यासाठी िमीन होणं ! 

तझु्यािर सहनशील क्षमेचे 

वन प्रेममय त्यार्ाचे आरोपण करीत 

आपला कोसळण्याचा हक्क 

मी आबावधत राख ूपहातो 

तेव्हा कधी कधी 

मला माझीच कीि येते ! 

िाटत ं

कधी तरी त ूिमीन होणं नाकारायला हिं होतंस ! 

उद्रके उरात न दडपता  

कोसळलीच असतीस कधी 

तर मीही सहिप्रेमाने 

झालो असतो िमीन तझु्यासाठी ! 

वनदान 

त ूमला तशी संधी द्यायला हिी होतीस !! 

*** 
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हुरहुर 

 

लािवुनया आधी मना हुरहुर 

िेल्हाळ काहुर मािविसी 

 

सोसता येईना सटुता येईना 

एकही मार्ा ना दाखविसी 

 

वकती वकती भास भोिती भरले 

मनी दाटलेले अब्द अब्द 

 

अशा िेळी सांर् काय करायचे 

कुठे शोधायचे भले शब्द ? 

*** 
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नाइलाज  

 

एखाद ंिणान ऐकल्यािर 

डोळ्यांसमोर उभं राहणारं वचत्र 

आवण 

ते वचत्र पाहून केलेलं त्या वचत्राचं िणान 

यात असतं तसं अंतर 

आपण एकमेकांना समिनू घेण्यात पडतं ! 

पण त्याला काय इलाि आह े? 

एकमेकांना हात दतेा येईल इतके 

िाणीिांचे वकनारे ििळ असत नाहीत 

आवण 

समितुीची वशडंही 

आपापल्या नािा 

वकनार यापयंत पोचिण्याइतकी 

समथा असत नाहीत ! 

*** 
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कवणका 

 

आकाश मघा वपिळे 

मर् वनळे सािळे 

वन िराशाने काळे काळे ! 

* 

 

वक्षतीिापवलकडे 

लख्ख उिेड 

तरी 

अवलकडे अंधारलेलेच ! 

* 

 

सरु्ंधाने काठोकाठ भरलेले फूल 

मधोमध 

आवण भोिती 

पानेच पाने नसुती ! 

*** 
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तहान 

 

अथांर् सार्र समोर माझ्या 

अन मी तहानलेली 

र्ळकी घार्र किेत माझ्या 

अन मी आससुलेली ! 

 

वकतीकदा मी भरू पावहली 

घार्र भरली नाही 

पाणी पयाले वकतीकदा मी 

तहान सरली नाही ! ! 

** 

 

सिांसंर्े मीवह सोडली 

कबतूरे आकाशी 

सिांसंर्े मीवह घातली 

त्यांना शीळ िराशी 

 

कबतूरांचा खेळ तसा तो 

मळुी िेर्ळा नव्हता 

खेळ खेळले मीही त्याचा 

फक्त वदलासा होता ! 

*** 
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मोर तुझा 

 

लािररचे रोप तझुे 

फुलातल्या दिापरी 

पण नाचे मोर तझुा 

थईु थईु रानभरी 

 

बािरले मौन तझुे 

रंर् वनळा नभातला 

पण वहरिा र्धयास तझुा 

कोंभ िण ूरुिलेला 

 

मंदर्ती चाल तझुी 

झळुुक िण ूहलकीशी 

मन-पक्षी पण िाई 

झेपाित र्र्नाशी 

 

धुंद तझुा बकुळ-र्ंध 

मन-कुपीत लपिशील 

पण र्ंवधत रंर् तझुा 

सांर् कसा झाकशील? 

*** 
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शब्घट 

 

मनातील आशयाच्या िलाशयात 

उठलेली एखादी आिािी लहर 

हळूिारपणे पकडून 

शब्दघटात बंवदस्त करायची 

घटाला सुंदर रंर् द्यायचा 

िाटलं तर नक्षी कोरायची 

िर थोडा र्ंध वशंपायचा 

मर् अवलप्तपणे दरू व्हायचं 

वन मन भरून 

मोकळं मोकळं व्हायचं ! 

** 

 

मनातील आशयाच्या िलाशयात 

उठलेल्या अनािर लहरीस 

तत्परतेने पकडून 

शब्दघटात बंवदस्त करायचं 

कधी त्यांना वशरािर घेऊन वमरिायचं 

तर कधी तसंच िपनू ठेिायचं ! 

दाखि ूकी न दाखि ूकरत 

कधी दाखिायचं 

तर कधी लपिायचं 

लपाछपी खेळता खेळता 

एक वदिस उमर्ायचं 

पकडलं एिढं पण वनसटलं केिढं ! 

** 
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मनातील आशयाच्या िलाशयात 

उठलेली प्रत्येक अस्िस्थ लहर 

प्रयासानं पकडून 

शब्दघटात बंवदस्त करायची 

आवण नावसाससप्रमाणं 

मधनू मधनू त्यात डोकिायचं ! 

कधी सखुिायचं 

कधी दखुिायचं 

त्यापेक्षा 

आशयाच्या काठाशी बसनू 

लहरींचा लहरी खेळ 

त्यांच्या अंतरंर्ातील कल्लोळ 

आवण व्याकुळ तडफड 

अवलप्तपणचे अनभुिली तर ? 

** 

 

मनातील आशयाच्या िलाशयात 

उठलेली प्रत्येक आतरू लहर 

वततक्याच उत्कटपणे पकडून 

शब्दघटात बंवदस्त करायची 

केिढी ही धडपड ! 

िाहूनच िायचेत ना 

अखेर सारे घट 

असीम अनंत 

कालप्रिाहात ? 

**  
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व्लासा 

 

पाणी आटून र्ेलेल्या 

नदीच्या पात्रासारखं 

आयषु्य केविलिाणं झालेलं 

खळखळाट संपलेला 

मन उदास झालेलं ! 

अशा िेळी 

कुठे तरी साचलेल्या पाण्यात 

तझुं आभाळ डोकािलं 

आता मी थोडी सखुािलीय 

पण तझुं आभाळ  

मला पेलिेल ना ? 

*** 
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वाट 

 

िन्म-मतृ्य ूिोडणारी 

िाट आयषु्य नािाची 

वदसे िेर्ळी प्रत्येक  

ज्याच्या त्याच्या सरािाची 

 

सरािाची खरी पण 

कुठे मावहती असते 

फक्त चालािे आपण 

कसे वकती तीच नेते 

 

तीच नेते, सिे येते 

दर पाउलामार्तुी 

र्ुंडाळत उलर्डे 

दर पाउलापढुती 

 

िाट पाउलापढुती 

तेिढीच वदसे फक्त 

कुठे वकती िाियाचे 

सारे सारे अंधारात 

 

अंधारात सरे िाट 

सरुू होते अंधारात 

र्ुंडाळत उलर्डे 

िाट पायात पायात 
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पायातल्या िाटेिर 

हाती िाणीिेचा वदिा 

हिा तेिढा उिेड 

ज्याचा त्याने वमळिािा 

*** 
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मनाच्या रंगमंचावर 

 

मनाच्या रंर्मंचािर 

िनु्या आठिणी फेर धरून नाच ूलार्ल्या 

की वकतीतरी िेळ 

त्या खेळात हरिनू िायला व्हायचं ! 

एक वदिस अचानक त ूआलीस 

पंख लािल्यासारखी अलर्द उतरलीस 

माझ्यासमोर ! 

भरभरून सांर् ूलार्लीस काहीबाही ! 

कशाचा तरी िेध घेणारी 

तझुी आरपार निर, 

िवमनीला न टेकलेली उत्सकु पािलं, 

िार याशी खेळणारे केस, 

आवण अिघ्या दहेािरची प्रसन्न झळाळी ! 

 

मी तझु्याकडे पाहातच रावहले 

तझुे शब्द मला ऐकू येत नव्हते. 

त ूर्दर्दा हलिलंस तेव्हा मी भानािर आले ! 

पण हळूहळू तहूी त्या नाचात सामील झालीस 

नाचाचा कें द्रवबंद ूअसल्यासारखी 

आवण बघता बघता विंर्मधे वनघनू र्ेलीस ! 

ररकाम्या रंर्मंचािर वदसत होता फक्त  

मोहक स्िपनांच्या रंर्ीत वचत्रांचा 

धसूर होत चाललेला पडदा ! 
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मी संथपणे उठले कुठंतरी िािं म्हणनू ! 

तझुंच रूप आठित आरशात पावहलं. 

माझ्या केसांची रुपेरी छटा 

अवधक र्डद झाल्याचं 

मला प्रकषाानं िाणिलं ! 

*** 
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मला भेटले.. 

 

मला भेटले आकाश 

चंद्रसयूा ज्याचे नेत्र 

दीघा बाहू पसरुनी 

धरी िर्ािरी छत्र 

 

मला भेटले आकाश 

ज्याचे हृदय विशाल 

मनी ठेिवुनया रात्र 

िर्ा दईे उषःकाल 

 

मला भेटले आकाश 

थोडी त्याच्याशी बोलले 

पाय पावहले त्याचेही 

वक्षवतिाशी टेकलेले ! 

*** 
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अनुभव 

 

सखुाचा किडसा 

र्च्च मठुीत धरून ठेिनू 

मी सार यांना टुकटुक करायला सरसािले 

पण  

बाहरेच्या लख्ख उिेडात 

हातातला किडसा अलर्द केव्हा वमसळून र्ेला 

ते कळलंच नाही ! 

सखुाचं एक असो ! 

पण- 

एकसारखं काळीि पोखरणारा दःुखाचा भुंर्ा 

माझ्याच मार्े का ? 

म्हणनू िखमा हातात घेऊन 

तक्रार करायला वनघाले 

तर ऐकू शकणारा प्रत्येकिण 

आपलाच बचाि करताना 

घायाळ होत असलेला ! 

उद ्र्धिस्त करणारं दःुख काय ते माझंच 

असं प्रत्येकिणच म्हण ूलार्ला 

तेव्हा बाहरेच्या वमट्ट काळोखात 

माझ्या दःुखाची अंधारपोकळीही 

मला वदसेनाशी झाली !! 

***  
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ओजंळ भरली 

 

ओिंळ भरली मन ररते झाले 

तलुा द्यािे असे शब्द हाती आले 

 

अधीर होऊन तझु्यापाशी आले 

दऊेवनया सारे मीच तपृ्त झाले 

 

तपृ्तीची झळाळी मनािर आली 

आवण पनु्हा निी चाहुल लार्ली 

 

भारािले मन पनु्हा आता झाले 

आवण शब्दासाठी िेडेवपसे झाले ! 

*** 
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िण 

 

पोटच्या पोरासारखे 

हृदयाशी िपलेले क्षण 

ितामानाचे पाणी 

नाकातोंडात िाऊन 

िीि र्दुमरायला लार्ल्यािर 

पायाखाली घ्यािेच लार्तात ! 

पण 

काही मायािी क्षण 

आपले पायच असे िखडून ठेितात 

की पढुचा सर्ळा प्रिास ठरतो 

केिळ एक असह्य ओढाताण ! 

*** 
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प्रकाशाचे नाग 

 

दधू घालनू मीच पोसलेत 

अंधाराला डसणारे 

प्रकाशाचे नार् ! 

पुंर्ी िािित मीच झलुित ठेिलंय 

त्यांना सभोिती ! 

झोपेतही टक्क डोळे उघडे ठेिनू 

प्रकाशातच िािरत असते. 

प्रकाशाशी माझे नाते 

असे दृढ झाले आह े! 

आता मी टाळूच शकत नाही 

प्रकाशाचे दणेे घेणे. 

अंधारात िाऊ लार्ताच  

फुत्कारू लार्तात 

ह ेपोसलेले नार् 

मर् मी नकळत मार्े वफरते 

आवतल वनरामय अंधार 

मला केव्हाचा साद घालतोय 

पण वतथे पोचण्याचा मार्ा 

प्रकाशाने असा रोखनू धरलाय !! 

*** 
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आठवणी 

 

आठिणींना 

‘उद्या’ चे आकाश नसते ! 

नसते ‘आि’ ची िमीन ! 

पण एिढं बरं 

की आठिणींना 

आठिणींचेच पंख असतात ! 

िाटेल तेव्हा 

मनाच्या आकाशात 

त्या विहार करू शकतात 

आवण 

वदलंच हकलनू 

तर उडूनही िाऊ शकतात !! 

*** 
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माझ्याही पल्याड  

 

अल्याडापासनू पल्याडापयंत 

भरून रावहला माझाच आकांत ! 

 

मन केले मोठे समि दऊेन 

तरी वफरे नेत्र माझेच घेऊन 

 

पहाता ह ेिर् माझ्याच डोळ्यांनी 

भरलेले वदसे माझ्याच खेळांनी 

 

मीपण माझे ह ेकधी सरायचे 

माझ्याही पल्याड कधी िर्ायचे ? 

*** 
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कवणका 

 

इतकी दरू नाहीस 

की तलुा चांदणं मान ू! 

इतकी ििळ नाहीस 

की आशयासाठी शब्द मार् ू! 

** 

 

पाररिात बहरलेला होता 

तेव्हा हलकीशी झळुुकही 

परेुशी व्हायची. 

बहर खाली झकूुन 

र्ंधसडा घालायचा 

वन मातीला र्ंध दऊेन 

पनु्हा फुलायचा !! 

** 

 

त ूअशी वनराकार हस ूनकोस 

चांदणं दतेाना 

आकाश नाकारू नकोस ! 

*** 
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छं्  

 

ओल्या पाऊलखणुांची 

साद झाली मनभर 

आवण िाटेला फुटले 

नव्या वदशेचे अंकुर ! 

 

ओल्या पाऊलखणुांनी 

बोट धरुवनया नेले 

नाते माझ्या पररघाचे 

थेट नभाशी िोडले ! 

 

ओल्या पाऊलखणुांचा 

छंद विव्हारी लार्ला 

अथा िर्ण्याचा सोपा 

अदृष्टात भोिळला 

 

तरी मोि ूिाते खोली 

अधांतरी आकाशाची 

साथ लाभेल ना मला 

ओल्या पाऊलखणुांची ? 

*** 
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वा ! 

 

वकतीक असे रावहलेत श्वास 

आतले आत 

ज्यांचे वनश्वास झाले नाहीत 

वकतीक असे रावहलेत  भास 

मनाचे मनात 

ज्यांना उद्गार लाभले नाहीत ! 

म्हणनूच 

माझ्या आशयाच्या ढर्ांना 

िेव्हा त ूमाझ्या मनातला आकार दतेेस 

तेव्हा 

मी एक तपृ्त वनश्वास सोडते 

आवण सहि उद्गारते 

िा ! 

*** 
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तरीही 

 

माझ्या पावथाि शरीराची 

वचमटुभर राख 

त ूपंचमहाभतूांच्या स्िाधीन केलीस 

आवण 

चैतन्याचे बीि रोिलंस ! 

खरं तर आता मी पावथािाचा विचार करू नये ! 

पण त ूलािलेल्या बीिाला 

आता हिार डोळे फुटले आहते 

आवण दठेाचा बुंधा होताना 

आत मनही आकार घेतं आह े! 

माझ्या स्मतृी-प्रीत्यथा 

एखादी अचेतन फरशी 

वकंिा पायरी बनविण्याऐििी 

माझ्या स्मतृीला त ूिकृ्षाचं रूप दऊे केलंस 

तेव्हा भारािनू पािसाच्या सरी खाली कोसळल्या ! 

आता उंच विस्तारत चाललेल्या 

माझ्या फांद्यांचे हात पसरून 

मी पािसाला आिाहन करीत राहीन ! 

तझुी हीच अपेक्षा होती ना ? 

मला तझुा अवभमान िाटतो 

पण माझ्या छायेत रोिलेली  

ही नामोवनशाणी मला रुतते आह े! 

‘आपलं नाि राहािं’ 

या अवभलाषेइतकाच 

‘ते राहूच नये’ हा हट्टही पावथाि आह े

तरीही--- 

***  
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समाधान ? 

 

समाधानाचं वशखरंच 

वनसरडं असतं 

की मनाचेच पाय अवस्थर ? 

वशखरािर 

र्धिि रोिनू होत नाही तोिरच 

कसा होतो कडेलोट 

वन वकतीही नाकारलं  

तरी घ्यािाच लार्तो 

अनाहूत विषादाचा घोट ! 

** 

 

दरू र्ेलेल्या 

कंुपणाकडे पाहात 

ससु्कारा सोडून 

मी धािायला सरुिात करणार 

तोच िाणिल ं

की आतापयंत 

अदृश्य असलेल्या 

दसुर याच एका कंुपणानं 

आतनू बाहरे येत 

मला केव्हाच िेढून टाकलं आह े! 

*** 
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तोवर 

 

असेल अथिा नसेल श्रािण 

ररमवझमतो मनमेघ सािळा 

तोिर वशंपनु घेऊ अंर्ण 

 

असेल अथिा नसेल श्रािण 

िेल िईुची बहरत आह े

फुले तोिरी घेऊ िेचनु ! 

 

असेल अथिा नसेल श्रािण 

वहदंोळ्यािर झलुते र्ाणे 

तोिर त्याला बांध ूपैंिण 

 

असेल अथिा नसेल श्रािण 

इदं्रधन ूतर मनात आह े

तोिर रंर्नु िाऊ आपण ! 

*** 
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काहीसे 

 

नको शब्दांचाही स्पशा 

असे मनात काहीसे 

वदले मौनाचे कोंदण 

तरी येतात उसासे ! 

 

काय करािे कळेना 

मन वमटता वमटेना 

हात दऊे केला तरी 

काही काही र्िसेना ! 

 

याला काळोख म्हण ूकी 

म्हण ूआतला उिेड ? 

मनी लपले तयाला 

कसे उघडू किाड ? 

 

नको म्हटले तरीही 

वचत्त िेधते वतकडे 

आवण सांर् ूिाता काही 

शब्द ओठांमधे अडे ! ! 

*** 
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सोबत 

 

ऋतूंनी आपल्या वदशा 

आवण िेळाही बदलल्या 

तशी पक्षयांची उत्सकु र्ाणी 

र्ोंधळून र्ेली ! 

त्यांना शब्दांच्या मयाादा नव्हत्याच कधी 

नव्हताच कधी कुठला पावथाि बंध ! 

तरी 

ऋतूंच्या वनःसंर् असण्याचीही 

सोबत िाटायची 

पक्षयांच्या र्ाण्याला ! 

िसा- 

मकु्त भरारी घेताना 

र्वृहत असतो आधार वनराकार आकाशाचा ! 

*** 
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जाणीव  

 

आपण रोि पहातो 

तेिढा एकच सयूा नाही 

आपण र्ाणी रचतो 

तो चंद्रही एकमेि नाही 

आपल्याला मावहती आहते 

अशा अनेक ग्रहमाला आहते 

वन अनेक आकाशर्ंर्ा सदु्धा ! 

ह ेमला समिलं तेव्हा मी म्हटलं, 

असतील- अस ूदते 

पण माथ्यािरचं 

ह ेअथांर् वनळं आकाश 

ते सदु्धा एकच एक नाही 

ह ेकळलं तेव्हा मात्र  

मी कासािीस झाले 

कारण 

आता माझ्या नर्ण्यतेला 

काही सीमाच उरली नाही ! 

*** 
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आसावरी श्रीनिवास काकडे  

बी.कॉम., एम.ए. मराठी,  

एम.ए. तत्त्वज्ञाि 

 

प्रकानित पुस्तके-  

गद्यलेखि-  

*‘कवितेभोितीच ंअिकाश’ (लेखसंग्रह) 

*ईशािस्यम ्इि ंसिवम:् एक आकलन-प्रिास’ (तत्त्िज्ञान) 

* ‘अथांग’- (अनिुावित कािबंरी) वबन्या सबु्बा यांच्या ‘अथाह’ या 

सावहत्य अकािमेी परुस्कार प्राप्त मळू नेपाळी कािबंरीचा मराठी अनिुाि. 

* आनंिी गोपाळ (कािबंरी- संविप्त आितृ्ती) श्री. ज. जोशी यांच्या 

आनंिी गोपाळ या कािबंरीचे मलुांसाठी संविप्तीकरण 

कनवतासंग्रह- 

मराठी- ९ :  

‘आरसा’, ‘आकाश’, ‘लाहो’, ‘मी एक िशवनवबंि’ू, ‘रहाटाला पनु्हा गती 

विलीय मी’, ‘स्त्री असण्याचा अथव’, ‘उत्तराधव’, ‘व्यक्त-अव्यक्ताच्या 

मध्यसीमेिर’ आवण ‘भेटे निी राई’ 

वहन्िी- ३ 

‘मौन िणों का अनिुाि’, ‘इसीवलए शायि’, आवण ‘मेरे वहस्से की 

यात्रा’- (स्ितःच्या वनिडक मराठी कवितांचा वहन्िी अनिुाि. या वहिंी 

अनिुािाचा तवमल अनिुाि प्रकावशत झाला आह.े)  

अनिुावित- ४ 
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 * ‘बोल माधिी’ (चन्रप्रकाश ििेल यांच्या ‘बोलो माधिी’ या वहन्िी 

कवितासंग्रहाचा अनिुाि), 

* ‘तरीही काही बाकी राहील’ (विश्वनाथ प्रसाि वतिारी यांच्या वनिडक वहन्िी 

कवितांचा अनिुाि),  

* ‘लम्हा लम्हा’ (िीवप्त निल यांच्या ‘लम्हा लम्हा’ या कवितासंग्रहाचा 

अनिुाि), 

* ‘त ू वलही कविता’ (डॉ. िामोिर खडसे यांच्या ‘तमु वलखो कविता’ या 

कवितासंग्रहाचा अनिुाि) 

बालगीतसंग्रह- ५ : ‘वटक टॉक वरंग’, ‘अन ुमन ुवशरू’, ‘जंगल जंगल 

जंगलात काय?’(इसाप गाणी), ‘वभंगोर् या वभंग’, आवण ‘ऋतचुक्र’ 

ब्लॉग्ज- ‘ब्लॉग, एक निी सरुुिात’ या ब्लॉगमधे विषयानसुार बनिलेले 

िहा ब्लॉग्ज एकवत्रत.  

(http://www.asavarikakade.blogspot.com) 

काही महत्त्वाचे पुरस्कार- 

* ‘बोल माधिी’- सावहत्य अकािमेी, निी विल्लीचा अनिुाि परुस्कार २००६ 

* ‘इसीवलए शायि’- कें रीय वहिंी वनिशेालय, निी विल्लीचा ‘वहिंीतर भाषी 

वहिंी लेखक परुस्कार 

* ‘मेरे वहस्से की यात्रा’- महाराष्ट्र राज्य वहन्िी सावहत्य अकािमीचा संत 

नामििे परुस्कार 

* ‘आरसा’ आवण ‘मी एक िशवनवबन्ि’ू या संग्रहांना महाराष्ट्र राज्य परुस्कार 

* बालसावहत्यासाठी औरंगाबािच्या पररितवन संस्थेचा कै. ग.ह. पाटील 

परुस्कार 
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* ‘कवितेभोितीच ं अिकाश’- आचायव अत्र े स्मवृत प्रवतष्ठान केशिकुमार 

आचायव अत्र ेपरुस्कार 

* ‘ईशािस्यम ् इि ं सिवम.्..’- सािवजवनक िाचनालय, नावशकचा ग. वि. 

अकोलकर परुस्कार. 

* एकूण लेखनासाठी गो. नी.िांडेकर स्मवृत ‘मणृ्मयी’ परुस्कार,  

* पणुे मराठी ग्रंथालय, पणुेचा सावहत्य सम्राट न. वचं. केळकर परुस्कार 

इतर सन्माि 

* इयत्ता सातिी ते एम. ए. पयंतच्या विविध िगांच्या अभ्यासक्रमात ि 

विविध संपावित संग्रहांमधे िरील संग्रहांमधील कवितांचा समािेश. 

* आकाशिाणी, निी विल्ली तरे्फ आयोवजत सिवभाषी 

कविसंमेलनात(२००२) मराठीचे प्रवतवनवधत्ि 

* वहन्िी सावहत्य सम्मेलन, प्रयाग (अलाहाबाि) द्वारा ‘सम्मेलन 

सम्मान’- २००४ 

* अवखल भारतीय मराठी सावहत्य संमेलनासह अनेक महत्त्िाच्या 

सावहवत्यक कायवक्रमांमधे कवितािाचन, वनबंधिाचन, भाषण अशा प्रकारचा 

सहभाग. 
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आसावरी काकडे यांची ई सानहत्यवरील इतर ५ पुस्तके 

कव्हरवर एकच नललक केले की पुस्तक उघडेल 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vichar_kavadase_asavari_kakade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ant_asavari_kakade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dnyandrushya_asavari_kakade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/antarambh_asavari_kakade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vichararth_asavari_kakade.pdf
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