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तवनार्ूल्य तविरणासाठी उपलब्ध.
आपले वािून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकिा.

•

िे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वािनाव्यतिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई-सातित्य

प्रतिष्ठानिी परवानगी घेणे आवश्यक आिे

सुधाररि आवृत्तीसाठी र्नोगि

२०११ साली या छायातित्र-कतविांिे ई-पुस्िक ‘छायातित्र िौकटी आतण दृश्यं’
या नावाने र्ाझ्या भावाच्या र्ागवदशवनाखाली आम्िी घरीि ियार के ले िोिे. कािी रतसकांना
या कतविासंग्रिािी तलन्क पाठवली. पुस्िक पाहून त्यांिे छान भरभरून अतभप्राय आले.

वेगळ्या तनर्मर्िीिा आतण प्रतिसादािा आनंद कािी ददवस सुखावि रातिला. पण सगळे
िेवढ्यावरि थांबले...
पुस्िक अतधक वािकांपयंि जायला िवे िोिे असे वाटि रातिले. तनर्मर्िीच्या
दृष्टीनंिी बरे ि बदल करण्यािी गरज वाटू लागली. दरम्यान ई सातित्य प्रतिष्ठानच्या या
िेत्रािल्या कार्ािा पररिय झाला. त्यांनी प्रकातशि के लेली, दजेदार तनर्मर्िी असलेली पुस्िकं
वािनाि आली. म्िणून त्यांच्याशी संपकव साधला. त्यांना र्ाझ्या पुस्िकािी तलन्क पाठवून िे
पुस्िक नव्या रूपाि प्रकातशि करिा येईल का या संदभावि तविारणा के ली. सकारात्र्क
प्रतिसाद देि त्यांनी आिा िे पुस्िक नव्या रूपाि आपल्या सर्ोर ठे वले आिे.
तवशेष म्िणजे िे नवे रूप फक्त िांतत्रक दृष्ट्ट्या सुधारलेले नािी. आधीच्या
र्ुखपृष्ठाऐवजी या संग्रिािलाि एक फोटो वापरून अथवपूणव र्ुखपृष्ठ ियार के ले आिे. आतण
आधीिे कािीसे गद्य शीषवक बदलून यािल्याि कतविेिली एक ओळ ‘आकलनाच्या नव्या
तिठ्यावर’ शीषवक म्िणून वापरली आिे. नव्या रूपािले िे पुस्िक पाििाना, यािले जुन्या
छोट्या र्ोबाइलवर िार-पाि वषांपूवी काढलेले फोटो बदलावेि का असं वाटू न गेलं. पण
जाणीवपूववक िेि फोटो ठे वले आिेि. कारण आधीच्या र्नोगिाि म्िटल्याप्रर्ाणे यािील
फोटोंपेिा िे काढिाना जाणवलेल्या अपुरेपणािूनि या कतविांिी तनर्मर्िी झालेली आिे..!
नव्या रूपािले िे पुस्िक ई सातित्य प्रतिष्ठानार्ाफव ि आिा अतधक वािकांपयंि
पोिोिेल यािा आनंद वाटिो. या नव्या तनर्मर्िीबद्दल ई सातित्य प्रतिष्ठानिे श्री सुतनल सार्ंि,
सतिन काकडे आतण संपण
ू व टीर्िे अतभनंदन आतण र्नःपूववक आभार.

आसावरी काकडे
६ जुलै २०१५

भनोगत
छामाचित्र

काढण्मािी

सुवलधा

असरेरा

भोफाईर

बेट

मभऱाल्मालय बयाबय पोटो काढामरा सुरूलात झारी. हऱू हऱू नजय
आजफ
ू ाजच्
ू मा ‘दृशमाां’भधे छामाचित्राांच्मा िौकटी ठे लन
ू ऩाहामरा
रागरी. छामाचित्र काढता काढता रऺात मेत गेरां की नजय जे
अनुबलतेम त्मातरां पायि थोडां उतयतांम छामाचित्रात. जे हलां आहे
त्माच्मा फयोफय नको तेही मेतांम अऩरयहामयऩणे. जे मेतांम तेही
सांकुिीत रूऩात, यां ग रूऩ फदरून मेतांम. दोन दृशमाांभधरां अलकाळ
आक्रसून जातांम...
हे सलय अनुबलताना आधी ‘िौकटीां’िां भहत्त्ल रऺात आरां. भग
हऱू हऱू भमायदा जाणलू रागल्मा. मा भमायदाांनी ‘दृशमा’च्मा असीभ
बव्मतेिां अलाक कयणायां बान ददरां आणण ऩाठोऩाठ छामाचित्र
दटऩणारमा नजये िीि भमायदा अधोये णित केरी... काम, ककती, कसां
ऩकडामिां छामाचित्रात हे ठयलता ठयलता रऺात मेत गेरां की
‘स्ल’िी ही ननलड ‘स्ल’िी इमत्ता ठयलते आहे ... छामाचित्र हे ही
स्लळोधािां साधन होऊ ळकतांम ! मा नव्मा भाध्मभािी प्रत्मऺ
अनुबलातून ओऱि होऊ रागरी...
1

ही आांतरयक प्रकक्रमा अनुबलताना एक ददलस ळब्द सयसालरे
आणण हा अनुबल कवलताफद्ध होऊ रागरा...
लेगलेगळ्मा तरहे नां कवलताांनी ननयिरेरा अनुबल आऩल्मासभोय
ठे लते आहे . एका छामाचित्रालय एक कवलता मरदहरी असां घडरां
नाही. एकूण अनब
ु लानां जे जाणलन
ू ददरां त्मािां प्रानतननचधक रूऩ
कवलताांभधून व्मक्त होत गेरां... भी भोफाईरभधे काढरेल्मा हजायो
छामाचित्राांऩैकी एकेक छामाचित्र, नभुना म्हणून एकेका कवलतेसोफत
दे त आहे . काही जभरेरी ऩण फयीिळी पसरेरी ही छामाचित्रां...
माांनी भाझ्मा सभजत
ु ीत बय घातरी.
हा अनब
ु ल तभ
ु च्माऩमंत ऩोिलण्मािी ही कल्ऩना आणण नतिी
अांभरफजालणी भरा भोफाईर बेट दे णाया भाझा बाऊ - केळल आऩटे
मािी आहे . छामाचित्रां काढणां, कवलता मरदहणां माच्मा इतकाि मा
इ-ऩस्
ु तक ननमभयतीिा अनब
ु ल आनांद दे णाया झारा. मा आनांदात
तुम्हाराही सहबागी होता मेईर...
ऩहा आणण कऱलाआसालयी काकडे – asavarikakade@gmail.com
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छायाचित्र म्हणजे

अनंत कालाच्या प्रळाहातऱा
एक थेंब

िौकटीत पकडून ठे ळणं !
थेंबातल्या

प्रततबबंबात माळतं

तेळढं ि उतरतं छायाचित्रात
पण केळल

एक िौकट दे ऊन

पण
ण ेिा सख
ू त
ु ाळणारा अनभ
ु ळ दे तं ते
नजरे ऱा आणण दृश्याऱाही !
***

आसाळरी काकडे

3

*

छायाचित्र ऩकडतं आऩल्या
िौकटीत
कोणतंषी दृश्य
आकाऴातऱे आकवषक वळभ्रम
क्षसततजाळरिा ऱाऱ–काला
आंधारत जाणारा उजेड
झाडांिे वळस्तार

फंधयांिे वळऱसण आकार
ऩाना–पऱांिे झफके
पऱांतऱे ऩराग कण
उडती पऱऩाखरं ...उं ि मीनार...डोंगररांगा
ऩसांच्या उड्डाणमद्रा...
शमद्रािे नतषन...शमद्रतलातऱे धन
रस्ते....उकीरडे....दऱदऱ
क्रूर..तनरागश िेषरे ...

शमोर येईऱ ते काषीषी...
त्यामागिी नजर ठरळते
काय घ्यायिं आत आणण
काय ठे ळायिं िौकटी फाषे र !
***

आशाळरी काकडे
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तुम्ही काढू ऴकत नाही छायाचित्र
नुसत्या झाडािं

त्याच्या ऩार्शळवभम
ू ीशऴळाय
उभं असतंि मागं

रं ग बदऱणारं आकाऴ
ऩण प्रत्येक झाडाऱा
ऩार्शळवभम
ू ी म्हणन
ू शमले ऱ तेि
हे ही सांगता येत नाही
त्यांच्या मधे येतीऱ

दस
ु रे मोठे ळऺ
ृ ककंळा इमारती

ककंळा गंजक्या ऩत्रयांिी बसकी घरं
ऩडक्या शभंती...उककरडे...बांधऱेऱे ऩार
ककंळा आणखी काही...

तुम्ही असा ककतीही कुऴऱ छायाचित्रकार
हव्या त्या झाडासाठी

तुम्हाऱा स्ळीकाराळी ऱागते
त्याच्या ळाट्याऱा आऱेऱी
ऩार्शळवभूमी सुध्दा !
***

आसाळरी काकडे
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ऩानाांचा ऩूर्ण वऴस्तार
चौकटीबाहे र ठे ऴून
मी बांध्ाांच््ा

चककत करर्ार्ा मद्रा टटऩल््ा
छा्ाचचत्ाांमधे
आर्खी जऴळ जाऊन
ननरखले त्ाांतले
मौन ऩाांघरलेले
चचत्-वऴचचत् चेहरे
ऴाचले त्ाांचे मळाांवी आणर्

आकावावी असलेले अनबांध
जे छा्ाचचत्ात उमटले नव्हते
आणर् ऩरतले घाईघाईनां
आर्खी जऴळ जा्चां धाडस
मला झालां नाही

!

***
आसाऴरी काकडे
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नजर टिऩत गेऱी
आधी ऩर्
ू ण ळस
ृ

मग त्याची डौऱदार पाांदी
मग पाांदीळरचां

दोन ऩानाांत ननरागशऩर्े उमऱऱेऱां पूऱ
ऩाकळयाांचे रां ग... रे वा रे वा

मग पुऱातऱे नाजक
ू ऩरागकर्...
छायाचचत्र थाांफऱां इथे

त्याऱा टिऩता आऱा नाषी गांध,
त्याची ऱळऱळ

ककांळा पुऱाच्या तलाऴी अशर्ारां
फी

ज्यातन
ू उगळतो ऩन्
ु षा
ऩूर्ण ळस
ृ !
***

आशाळरी काकडे
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पऺी वळहरत असतात आकाऴात
थव्यानं झेपाळतात इकडून ततकडे
आकाऴपटऱाळर

सरकती नऺी काढत !
नजर सरसाळते

आकाऴातल्या त्या नत्ृ यमुद्रा
टटपण्यासाठी

आतूर उत्सुकतेनं स्थथर करु ऱागते
छायाचित्रािी िौकट
पण प्रत्येक ळेली
ते तनसटून जातात ततच्यातन
ू
ळारयाच्या झुलुकेसारखे

िौकटीत उरते फक्त ररकामे आकाऴ
प्रत्येक ळेली !
मग ती सोडून दे ते नाद
उडत्या पाखरांना

िौकटीत बंद करण्यािा आणण
हलूि उिऱन
ू घेते पापण्यांत

त्यांिी ममटत जाणारी नऺी
तनष्फल प्रयत्नांिी साऺ म्हणून !
***

आसाळरी काकडे
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दृशययांचे
तययांचे स्वत:चे आकयर
तययांचे स्वत:चे रां ग
जसेच्यय तसे
टिऩतय येत नयहीत छयययचचत्यांमधे

ककतीतरी तर रयहतांच चौकिीबयहे र
ऩण चौकिीत येतां
तेही बदऱऱेऱां असतां केवढां तरी !
टिऩणयरयय दृष्िीनुसयर

चौकिीच्यय ऺमतेनुसयर

दृशययांनय जोजयवणयरयय अांधयर-उजेडयनुसयर
कयऱ आणण अवकयशयच्यय
टिऩतयय सांधी-ऺणयनुसयर

अनयकऱनीयतेच्यय मजीनुसयर .......
ककतीतरी बदऱन
ू गेऱेऱी असतयत
छयययचचत्ां

जी जऩून ठे वतो आऩण

ऩयटहऱेल्यय.... अनुभवऱेल्यय
दृशययांची स्मत
ू !
ृ ी म्हणन
***

आसयवरी कयकडे
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दृश्यांचां

सत्रूऩ

उतरतच्नयही्
छय्यचचत्यांमधे

ननसटत्रयहयतां्
चौकटीांमधून

पुलयांच््य्गांधयसयरखां

ऩक्ष्यांच््य्भिरभिरीसयरखां
ऩयण््यच््य्प्रऴयहयसयरखां

वब्दयच््य्अथयासयरखां...

ओांजळीतल््य्तीथयासयरखां...
खरां तर

दृश्ां्टटऩणयर्््य्नजरे तूनच
ननसटत्असतां्ते्!
***

आसयऴरी्कयकडे

10

*
दृश्यं
स्वळकारत नाहीत
छायाचित्ांिी िौकट
बहुतेक ळेला

िौकटीबाहे र ठे ळतात
आपऱा अथांग वळवतार
आणण िौकटीपुढे
फेकतात

आपऱं रं ग बदऱऱेऱं
संकुचित रुप !
***

आसाळरी काकडे
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*
दृश्यं षशत अशतात
छायाचित्ांच्या

ऱषान-मोठ्या िौकट ंना
ज्या पकडू पाषत अशतात
आपल्या चिमट त
शमुद्राच्या ऱाटा

ककंळा भिडळू पाषत अशतात नजर
ऴेकडो प्रकाऴळवे

दरू च्या आकाऴाऱा

ककंळा क्षसततजाच्या आिाशाऱा
उगळत्या – माळलत्या शूयााऱा

आणि भमरळत राषतात आनंद
त्यांच्या तुकडयांना कळेत घेतल्यािा !
***

आशाळर काकडे
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*
आरशात

प्रततबििंबित होऊनही
बििंि राहाविं जागच्या जागी
स्वगत हसत
तशी
दृश्यिं हसत असतात
स्व-रुऩािंत
असिंख्य चौकटीिंमधे
टटऩऱी जाऊनही !
***
आसावरी काकडे

13

*
दृश्यं

जऴीच्या तऴी तर
उमटत नाहीतच छायाचचत्ांत
पण उमटऱेऱी दृश्यंही
ळेगळेगली ददसतात
ळेगळेगळ्या नजरांना
कवळतेच्या अथाासारखी
ती पोचळतात

प्रत्येक पाहणारया नजरे ऱा
आकऱनाच्या नव्या ततठ्याळर !
***
आसाळरी काकडे
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*
चौकटी
निमट
ू िकऱत िाहीत
समोरची दृश्यं

त्या दे तात त्यांिा
आपल्यातऱे काही रं ग
आपऱं अवकाश
आपऱं आकऱि .....
आणि
निगनु तिं कवेत घेऊि,
िामकरि करूि

अऱगद उतरवतात
त्यांच्यावरचा

असीमाचा भार !
***
आसावरी काकडे

15

*
चौकटी
नस
ु त्या टटऩन
ू घेत नाहीत
दृश्यं

त्यांना आसरा दे तात
अथथ दे तात

त्यांच्यातऱं सौंदयथ
अधोरे खित करतात
आखण
यच्च्ययाळतातून ळेगलं काढून
त्यांना त्यांचं

स्ळतंत्र अस्स्तत्ळ बहाऱ करतात !
***

आसाळरी काकडे
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*

आऩल्या असण्याचा
बाांध घाऱून

चौकटी अडवतात
वाहून जाणारी दृश्यां
आणण
क्षऺततजासारख्या उभ्या राहतात
दृश्याांच्या सीमेवर

तयाांना अबाधधत राखण्यासाठी
तया असतात ततथे
ऩण ददसत नाहीत
ववसर्जित होत राहतात दृश्याांमधे
एकेका छायाधचत्रासाठी !
***
आसावरी काकडे
17

*
चौकटी जतन करतात
वळस्मत
ृ ीत गेऱेऱे

युग-प्रळततक चेहरे

आठळण करुन दे त राहतात
तयाांच्या एकेकालच्या
प्रेरक अस्स्ततळाची
हळी तेव्हा दे तात सोबत हाताांमधे
दरू दे ऴीच्या प्राणवप्रयाांची

ककांळा कालाच्या ऩडद्याआड
गेऱेल्या जीळऱगाांची .....!
चौकटी साांभालत नाहीत नस
ु ते चेहरे
तयाांच्या भोळतीच्या अळकाऴात
असतात असांख्य अनुबांध
उऱगडऱेऱे

न उऱगडऱेऱे.. !
***

आसाळरी काकडे
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*
चौकटी शऴतापीनं टटऩतात
ळरच्याळर
ऩानांच्या कुऴीतऱी प्राजक्ताची
पुऱं

गलायच्या आत
आणि
गुरुत्ळाकवषिाच्या वळरोधात
रोखन
ू धरतात

ऩाना-पुऱांचा वळयोग !

शतत गस्त घाऱत राषतात
त्या दृश्याभोळती
की कोमेजू नये

ऩाकळयांची ऴुभ्रता
माळलू नये

दे ठातऱी केऴरी ऩषाट
तशाच शाजरा षोत राषाळा
ऩूिष उमऱऱेऱा सि !
***

आशाळरी काकडे
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*
चिरं जीळ करु ऴकत नाहीत
िौकटी
ऩानाच्या टोकाळरून
ओघलणारया

ऩाळसाच्या थरथरत्या थेंबाऱा
ऩण तत्ऩरतेनं टटऩून

ततथल्या ततथे साळरतात
त्याऱा
आरऩार होऊ दे तात
उन्हािे कळडसे
आणण

इंद्रधनच्
ू या ऴक्यतेसह
बहाऱ करतात
दीघाायू

थोऩळून धरतात त्यािे ऩतन
जजळात जीळ असेऩयंत !
***
आसाळरी काकडे
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*
नजरे ऱा दिसतात
ते आकार
तसे रं ग

दिऩता दिऩता
तारांफल उडते चौकिीची
कधी नजर असते व्दिधा
कधी चौकि नसते व्थिराळऱेऱी .....
िऴदिऴांना पाकऱेऱी दृश्यं
ऩूर्त्ण ळानं दिऩर्ं
अऴक्यच

ऩर् नजरे ऱा अभबप्रेत दृश्यांऴही
क्ळचचतच उतरतो छायाचचत्रात
कवळते सारखी पसतात फरे चिा
छायाचचत्रंही !
***
आसाळरी काकडे
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*

नजरे ऱा न वळचारता
कधी कधी

चौकटी बोऱतात थेट
दृशयाांऴी
आणि

दृशयांही स्ळखऴ
ु ीनां

खुऱां करतात तयाांच्यासमोर
अांतरां ग सौंदयय...!
टटऩऱा जातो

एक अद्भुत ऺि

नजरे ऱा, चौकटटऱा ककांळा

दृशयाऱाही कलायच्या आत !
***

आसाळरी काकडे

22

चौकटी टटऩतात
ऩानाांळरच्या रे वा
ऩानाांच्या शऴरा
ऩानाांचे आकार ळेगळेगले
ऩानाांचे रां ग

ऩानाांळरचा ऊन-शाळऱीचा खेल
ऩानाऩानाांमधऱां अळकाऴ
चौकटी टटऩतात
तयाांच कोळलां ऱाऱ-गुऱाबी
तान्षुऱेऩण
ऩूणण ळाढीचा सण

तयाांचां कुरतडऱां जाणां

पऩळलां ऩडणां.... आणण
ऋतुांच्या आदे ऴानुशार

ननमट
ू गलून ऩडणांषी !
चौकटी टटऩतात
दृशयाांची शगली अळसथाांतरां
दृशयाच्या बाषे र राषून

शारख्याच अशऱप्तऩणे !

आशाळरी काकडे

***
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*
चौकटी डोकावत नाहीत
कधी

कोणत्याच दृश्यामधे
ननमट
ु उभ्या राहतात
काठावर

आऩऱी भमू मका ननभावत
दृश्यंही वाहत नाहीत
ओसंडून चौकटीबाहे र

ऱक
ु ऱक
ु त राहतात जागच्या जागी
छायाचचत्ांच्या मयाादेत !
भकतांसाठी ईश्वरानं
स्ववकारावी मूतीची मयाादा
तशी !
***
आसावरी काकडे
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*
नजरे ची नजर चुकवून
चौकटी टटऩून घेतात
कधी कधी

दृश्ाांमधले रहस््म् आकार
त्ाांच््ा आतल््ा
अवकाशासह
स्स्िरावू दे तात त्ाांना
स्वत:त ननवाांत

आणि ववांगेत जाऊन

सादर करतात छा्ाचचत्रां
रां गमांचावर
दे तात
नजरे ला आवाहन
आकाराांना अिथ दे ण््ाचां !
***
आसावरी काकडे
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*
कोट्यावधी रुऩाांत
ववस्तारऱेल्या ववराट
दृश्यातीऱ

एखादा ऱऺाांश
उचऱन
ू नेतात चौकटी

नजरे च्या आदे शानुसार
ऩण

ववस्थावऩत झाऱेऱा
तो दृश्याांश

रुजत नाही नव्या जागेत ककत्येकदा
मग आक्रसून घेतात त्या स्वत:ऱा
शन्
ू याऩयंत

आणण बांद वऩांजरयाचां दार उघडून
सोडून द्यावा

आतऱा ऩऺी अनांत अवकाशात
तसां मुक्त करतात दृश्याऱा

ऩुन्हा ववराटात सामीऱ होण्यासाठी !
***

आसावरी काकडे
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*
टिपऱेऱं सळवस्ळ
तत्क्ऺणी
छायाचित्ांना दे ऊन

ररकाम्या होतात िौकिी
आणण प्रततक्षऺप्तपणे
परततात स्ळत:त
स्ळस्स्थत िौकिींजळल उरत नाही
काय काय टिपऱं यािी स्मत
ृ ी
न त्क्या वळषयीिा आनंद

न काही तनसिल्यािी खंत
त्क्यांना हाळही नसते
नव्या छायाचित्ािी
पण नजरे िी हाक येताि
पन्
ु हा हजर होतात त्क्या

ततऱा हव्या त्क्या दृश्यासमोर !
त्क्या नसतात आसक्त
नसतात संन्यस्तही !
***

आसाळरी काकडे
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*
दृश्मं संऩरेरी नसतात
क्षऺततजाच्मा सीभेऩाळी
त्माच्माही ऩाय दयू दयू लय

पाकरेरी असतात ती !
नजय थांफते
त्मा आबाससत
सीभेऩाळी
ततरा ओरांडता मेत नाही
भग
ृ जऱ

भग ती टिऩते त्माचं
छामाचचत्र

आणि त्माच्मा काठालरून
डोकालत याहते
ळोधत याहते
सीभेऩाय पाकरेरी दृश्मं

!

***
आसालयी काकडे

28

*
शब्दांनी खेळदवां
आशयदशी
आणि
आशय व्यक्त करून
परतदवां परत भदषेत
तशद
चौकटी खेळतदत
दृशयदांशी

आणि ववरुन जदतदत
ननरदकदरदत
छदयदचचत्र टटपून झदल्यदवर !
***

आसदवरी कदकडे
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*
आधी नजर हे रते
दृश्यांमधल््य
प्रयर्थनय.... तयांडव.... शग
ां यर
असांख्् अनयम ववभ्रम
त््यतल््य नत््मद्र
ु य

मग चौकटी टटऩन
ू घेतयत
एकेक ननष्ठयऩूवक
थ

आणि सयदर करतयत
नतच््यसमोर
टटऩलेले सवथ ऺि
नजर ननरखत रयहते
ऩुन्हय ऩुन्हय

एकेक छय्यचचत्र
कुतुहलयनां

स्वत:चां प्रनतबबांब
ऩयहत असल््यसयरखी !
***
आसयवरी कयकडे
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*
कवळतेनं ऩारखून घ्याळा

भावेच्या अळाढव्य ऩशारयातन
ू
षळा अशऱेऱा अंतस्थ ऴब्द
तऴी नजर ळेचन
ू घेते
चऩखऱ चौकटी

डोकाळत राषाते ऩुन्षा ऩुन्षा
एकेका चौकटीतून

षळी ती रं गच्छटा मिले ऩयंत
षळं ते रूऩ ददशेऩयंत
काय कशं ककती षळं ते
ऴोधता ऴोधता
स्ळ-ऴोधाच्या ळाटे ळर
चाऱायऱा ऱागऱेऱी अशते ती !
***
आशाळरी काकडे
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*
झाडाळरून
पायदली गलून पडणारया

प्राजक्ताच्या नाजक
ू फुऱाांना
अऱगद झेऱन
ू ळरचेळर

जळलच उभ्या असऱेल्या
झाडानां आपल्या ओटीत घेतऱां
हलळेपणानां
ननरखऱां ऺणभर ते दृश्य
आणण टटपऱां छायाचचत्र
अनोलखी पानाच्या माांडीळर
खेलणारया प्राजक्त-फुऱाांचां !
एका अनोख्या दत्तक-सोहळ्याचा ऺण
चौकटीत बांद केऱा

केव्हाही उघडून अनुभळता याळा म्हणून !
***

आसाळरी काकडे
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*
दृश्यं दे तात दर्शन
आतश जिऻासू निरे ऱा
हवं त्या रूऩात

ततची उत्कंठा शर्गेऱा ऩोचल्यावर
आणि तप्ृ त निरे चं बोट धरून
घेऊन िातात ततऱा
ततच्या ऩररघाबाहे र
दाखवतात
नवं तऩोवन
नवं अवकार्
नवं क्षऺतति...
अवाक् होऊन ऩाहातच
राहाते ती
त्या ववराटाकडे

स्तब्ध... अंतमख
मश

मयाशदांच भान आऱेल्या
चौकटी शमटवून !
***

आसावरी काकडे
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*
छायाचित्र आक्रसून टाकतं
दोन दृशयांमधऱं

अर्थऩूर्थ अळकाऴ

खज्
ु या करून टाकतं
दृशयांच्या त्रत्रममती

आऩल्या ऱांबी-रूंदीच्या
मगदरु ाप्रमार्े
सांभालतं ते

मधल्या अंतरांिे आभास

आणर् नजरे ळर सोऩळून दे तं
जबाबदारी

मूल दृशय मूल रूऩात

मनःऩटऱाळर साकारण्यािी !
***
आसाळरी काकडे
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*
खिडकीतून ददसणारया

त्या तारे वर ऱटकऱेल्या
ऩावसाच्या थेंफाांचां छायाचचत्र काढायचांय
दटऩायचीय त्यात डोकावणारया
आकाशाची चमक

ऩण ऩऱीकडऱी झाडां... इमारती
मधऱां अवकाश ओऱाांडून
ऩुढे येतायत… आखण

अलऱकडच्या खिडकीचे गज
दृश्यावर पुऱी मारल्यासारिे
मधे येतायत...
कफुतरां नाचून

साांडवतायत तारे वरचे थेंफ
...इतक्यात ऊन ऩडऱां तर
सक
ु ू न जातीऱ उरऱे सरु ऱे

त्याच्या आत दटऩायऱा हवेत ते !
ऩण चौकटीांना
फाजऱ
ू ा सारता येत नाहीय अल्याड
की रोिता येत नाहीय ऩल्याड...!!
***

आसावरी काकडे
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*
एकेका क्लरकभधे ऩकडून ठे लरेरी
अभ्ाांककत... यां गीफेयांगी
ळाांत... उधऱरेरी
दीऩलणायी... ओथांफरेरी
भोशक... घाफयलणायी
नलनलोन्भेऴळारी

वातळे चाऱीव आकाळां
ळेकडो पुरां... ऩानां

यां ग.. आकाय.. अलकाळ
अवांख्म भद्
ु ाांभधरे

वांचचत-वांऩल
ृ त झाडाांचे फुांधे
ऩषी.. प्राणी.. भाणवां...

क्िलरगाांच्मा बेटीांची चरचचत्रां... गाणी
आणण
मा वगळमाांळी ननगडडत
कैक स्भत
ृ ी...!
इतकां वगऱां
केलऱ एक िीफी स्ऩेवभधे

36

एका अदबुत लरऩीभधे
अनुलाददत शोऊन

अदृश्म शोऊन फवतां !
त्मातरां कोणतांशी आकाळ
कोणतांशी झाड.. ऩान.. पूर..

कोणताशी ऩषी.. प्राणी.. क्िलरग
शलां तेव्शा शलां ते ते
वभोय दृश्मभान शोतां
ऩुन्शा एकेका क्लरकनांतय
आणण नकोवां झाल्मालय
एका आदे ळावयळी
वगऱां च्मा वगऱां कामभचां

डडरीट शोऊन िातां वलनातक्राय
एक िीफी स्ऩेवरा
वाधा ओयखडाशी न उभटलता !
आवालयी काकडे
09421678480
asavarikakade@gmail.com
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ई सातित्य प्रतिष्ठान
ई सातित्य प्रतिष्ठान िा अनेक कवी व लेखकांनी सुरू के लेला एक नवीन प्रयोग.
र्राठी र्ध्ये वािक आतण सातितत्यक अतधक जवळ यावेि आतण एक र्ोठी िळवळ
इं टरनेटच्या र्ाध्यर्ािून सुरू व्िावी अशी इच्छा िोिी. हिर्िे र्दाव. र्ददे खुदा. ककवा
िल्लीच्या भाषेि सांगायिं िर सच्ची लगन िो िो अपने सपने िातसल करनेके तलये सारी
कायनाि एक िो जािी िै. र्राठी भाषेि उत्तर् दजेदार सातित्य तनर्मर्िी व्िावी, िांगले वािक
एकत्र यावेि, त्यांना िांगल्या दजाविे सातित्य तर्ळावे आतण दजेदार तलहू इतच्छणार्या
लेखकांना असे वािक तर्ळावेि. एवढेि काय िे आर्िे छोटेसे स्वप्न. या आर्च्या छोट्याशा
स्वप्नाला लाखो वािकांिी साथ तर्ळि गेली आतण कारवां बनिा गया. आज आर्च्या या
िळवळीला आसावरी काकडेंसारख्या र्ोठ्या कवतयत्रीिा आशीवावद लाभि आिे िी
आर्च्यासाठी अतभर्ानािी गोष्ट आिे. त्यांनी आशीवावद म्िणून िा कतविासंग्रि तवनार्ूल्य
तविरणासाठी बिाल के ला आिे. आम्िाला यािा प्रिंड आनंद आिे.
पण आम्िी सर्ाधानी नािी. बारा कोटींच्या या र्राठी सर्ाजाि दकर्ान एक
दोन कोटी िरी सर्ंजस, िोखंदळ वािक असायला िवेि. ज्ञानोबा िुकोबांच्या संस्कारांि
वाढलेल्या या सर्ाजाकडू न एवढी अपेिा ठे वायला काय िरकि आिे? तर्त्रिो. ज्योिीने ज्योि
िेवि जावी. िसे वािकांनीि वािक जोडायला िवेि. िुम्िाला जर िे स्वप्न पूणव िोण्याि
िािभार लावावासा वाटि असेल िर फक्त एवढेि करा. आपल्या ओळखीपाळखीिल्या दकर्ान
दिावीस लोकांिे ई र्ेल पत्ते आम्िाला कळवा.
असे ई र्ेल आय डी पाठवणार्या वािकांना आम्िी VIP वािक दजाव देिो.
आर्िा पत्ता : esahity@gmail.com
अतधक र्ातििीसाठी भेट द्या : www.esahity.com

आपले नम्र
टीर् ई सातित्य

