
 

 

 

 

 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करत आहे 

 

चित्राक्षरी 

(काव्यचित्रे) 

 

 

 

अल्पाक्षरी :  अरूण काकतकर 

छायाचित्रकार : आसावरी काकडे,  

चिच िंद सबनीस,  

राि केळकर 

  



चित्राक्षरी 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध 

उांचीिर जात रहािा.  



चित्राक्षरी 

 

अल्पाक्षरी : अरुण काकतकर 

१२/०८, लक्ष्मीनारायण नगर, पटवर्धन बाग, एरंडवणे, पुण े४११००४ 

भ्रमणध्वचन: ९१५८८८९४८८ ९८२२०२१५२१ 

E mail:  24ak47@gmail .com 

 

 

छायाहित्रकार :     

आसावरी काकडे 

डी 1/3,स्टेट बँक नगर सोसायटी,कवेनगर,पणु े411052 

asavarikakade@gmail.com 

Mob. No. 9762209028 

 

 

चमललंद सबनीस,  

Ç-8, अथचि ,बावर्न, pune-411021.  

M - 9422318963 

email - mish2812@gmail.com  

 

 

राम केळकर 

C/O प्ांजल केळकर. 206 आर के spectra. डीएसके रानवारा रोड पाटील नगर  

बावर्न बुद्रकु पुण े४११०२१.  

Mob.no.8975234214 Email. rammrunal553@gmail.com 

 

चवशेष आभार : उषाताई मंगेशकर, सुकन्या कुलकणी मोने, सुहास बहुलकर  

mailto:mish2812@gmail.com


या पुस्िकािील लेखनािे व छायाहित्राांिे सवव िक्क लेखकाकड,े व छायाहित्रकाराांकडे सुरहिि 

असून पुस्िकािे ककां वा त्यािील अांशािे पुनर्ुवद्रण वा नाट्य, हित्रपट ककां वा इिर रुपाांिर 

करण्यासाठी त्याांिी लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक आि.े  िस ेन केल्यास कायदेशीर कारवाई 

(दांड व िुरुांगवास) िोऊ शकिे.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is 
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright 
entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 
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www.esahity.in 
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• हवनारू्ल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वािून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडव करू शकिा.    

 

ह ेपुस्तक इतर कोणत्याही वेबसाइटवर ठेवण्यापुवी ककंवा वािनाव्यचतररक्त इतर कोणताही 

वापर करण्यापुवी ई साचहत्य प्चतष्ठानिी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े 



अरूण काकतकर 

िार दशृ्यांश.. लागोपाठ.. कल्पना 

करा.. एक ददवाणखाना सदशृ जागा.. एका 

कॉफी-टेबल वर एक पुस्तक पडलंय.. त्यावर 

वेष्टण आह.े. त्यािंसमीप दशृ्य.. एक व्यक्ती 

प्वेशते.. सोफ्यावर बसून पुस्तक हातात 

घेत.े. पुस्तक उघडून वािायला सुरुवात 

करत.े. व्यक्तीच्या खांद्यावरून पुस्तकािं 

समीप दशृ्य.. मजकुरावरून ते वािकानं 

उलटं र्रल्यािं ददसत.. वािक पानं उलटत िाललाय.. एका पानावर एक चित्र ददसतं.. ते 

सुद्धा उलटं ददसतं.. पण वािकाला चित्र उलटं आह ेह ेलगेि लक्षांत येतं आचण तो पुस्तक सुलटं 

करून िाळायला लागतो.. त्यांच्या िेहऱे्यावर मंद चस्मत ... 

ही चित्रफीत मी अनेक वषाांपूवी, साक्षरता अचभयानांतगधत कांहीं कायधक्रम सादर 

करण्यापूवी पाचहली होती.. अक्षर साक्षरतेपेक्षा दशृ्य साक्षरतेिे महत्त्व चवषद करणारी.. 

तेंव्हा पासून माझ्या मनांत चविार र्ुमाकूळ घालायला लागल ेकी या चित्रानंा कांहीतरी 

सांगायि असत.ं. जयांना अक्षरं कळत नाहीत त्यांिी ज्ञानवृद्धी ती करंू पाहातांत.. 

त्यानंतर बऱ्यांि वषाांनी म्हणजे २०१६ च्या मध्यापासून, कसा पररिय झाला आठवत 

नाही, पण कवचयत्री आसावरी काकड ेयांनी रोज एक स्वत: काढललें छायाचित्रं पाठवायला 

सुरुवात केली.. आचण त्या चित्रािं मनोगत माझ्या कल्पना आचण कुवतीनुसार चलहायला 

लगलो.. आशय उपलब्र् िौकटींति बसवायिा असल्यानं, त्याला  साहाजीकंि अल्पाक्षरींिं 

स्वरूप येत गेलं.. 

त्या मूक चित्रांना वािा देण्यािा हा एक प्यत्न.. 



गंमत म्हणजे शब्द माध्यमांतल्या कवचयत्रीनं पाठवलेल्या दशृ्यांकररता मी 

दशृ्यमाध्यमकमी, शब्दांिी जोड द्यायला लागलो.. अशा या आगळ्या सहयोगाने गेल्या पांि 

वषाांत आम्ही जवळपास दीड हजार चित्रशब्द िौकटी सादर केल्या.. 

त्यातल्या कांहीं चनवडून रचसक वािकांसाठी सादर करतोय.. 

अरुण काकतकर. 

१२/०८, लक्ष्मीनारायण नगर, 

पटवर्धन बाग, एरंडवणे, 

पुण े४११००४ 

भ्रमणध्वचन: ९१५८८८९४८८ 

९८२२०२१५२१ 

E mail:  24ak47@gmail .com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

िी अरूण काकतकर यांि ेई साचहत्यवरि े

 पचहले पुस्तक मनगुंफ़ी. मनाच्या गुहिेा शोर्. 

ह ेपुस्तक खालील ललंकवर चमळेल 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mangumfee_arun_kakatkar.pdf 

  

tel:1208
tel:411004
tel:9158889488
tel:9822021521


आसावरी काकडे  

*छायाचित्र-कचवता एक जुगलबंदी...* 

 

छायाचित्र काढण्यािी सुचवर्ा असलेला मोबाईल 

हातात आल्यावर भराभर फोटो काढायला सरुूवात 

झाली. हळूहळू नजर आजूबाजूच्या ‘दशृ्यां’मर् े

छायाचित्रांच्या िौकटी ठेवून पाहायला लागली. 

छायाचित्रं काढता काढता लक्षात येत गेलं की नजर जे अनुभवतेय त्यातल ंफारि थोडं उतरतंय 

छायाचित्रात. जे हव ं आह े त्याच्या बरोबर नको तेही येतंय अपररहायधपणे. जे येतंय तेही 

संकुिीत रूपात, रंग रूप बदलून येतंय. दोन दशृ्यांमर्लं अवकाश आक्रसून जातंय... 

 

ह ेसवध अनुभवताना आर्ी ‘िौकटीं’िं महत्त्व लक्षात आलं. मग हळूहळू मयाधदा जाणव ूलागल्या. 

या मयाधदांनी ‘दशृ्या’च्या असीम भव्यतेिं अवाक् करणारं भान ददल ंआचण पाठोपाठ छायाचित्र 

रटपणार् या नजरेिीि मयाधदा अर्ोरेचखत केली... काय, दकती, कस ंपकडायिं छायाचित्रात ह े

ठरवता ठरवता लक्षात येत गेल ं की ‘स्व’िी ही चनवड ‘स्व’िी इयत्ता ठरवते आह.े.. या 

आकलनातून छायाचित्र-कचवतांिी चनर्मधती झाली. ई साचहत्य प्चतष्ठानच्या वतीनेि 

‘आकलनाच्या नव्या चतठ्यावर’ या नावानं त्यािं ईपुस्तक तयार झाल.ं 

 

पण ह ेएवढ्यावरि थांबलं नाही. छायाचित्र काढण्यािा छंद िालूि राचहला. ‘सुप्भात’ म्हणून 

मी एकेक छायाचित्र माझ्या गु्रपमर्ील अनेकांना पाठव ू लागले. त्यात दरूदशधन वरील 

सजधनशील चनमाधते अरूण काकतकर एक होते. त्यानंी एकदा माझ्या एका छायाचित्रावर काही 

ओळी चलचहल्या. छायाचित्रात त्यांना जे जाणवलं ते त्यांनी शब्दबद्ध केलं होतं. मला वेगळंि 

काही ददसल ंहोतं. त्यांना प्चतसाद म्हणून मीही दोन ओळी चलचहल्या. मग ह ेरोजि होऊ 

लागल.ं रोजिी सकाळ आनंददत करणारी ही जुगलबंदी गेले दकत्येक ददवस िालू आह.े माझ्या 



फोटो-दोन ओळींिा मी ब्लॉग तयार केला. िी काकतकर त्यांच्या रिना असलेल्या 

छायाचित्रांिे ‘चित्राक्षरी’ या नावाने ईपुस्तक करत आहते. त्यात माझ्या काही छायाचित्रांना 

स्थान चमळाले यािे मला समार्ान वाटत ेआह.े त्यांच्या या आनंददायी चनर्मधतीला माझ्या 

हार्दधक शुभचे्छा. 

 

आसावरी काकड े

 

आसावरी काकडे 

डी 1/3, 

स्टेट बँक नगर सोसायटी 
कवेनगर 
पुणे 411052 

 

asavarikakade@gmail.com 

Mob. No. 9762209028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आसावरी काकडे यांिे ई साचहत्यवरि े

 पचहले पुस्तक ‘आकलनाच्या नव्या चतठ्यावर ’ 

ह ेपुस्तक खालील ललंकवर चमळेल 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ant_asavari_kakade.pdf  

mailto:asavarikakade@gmail.com


 चमललदं जयतं सबनीस.  

आज मी 68 वषाांिा आह.े परांजप े

स्कीम मर्ील अथाष्री बावर्न येथे राहतो. 

मूळिा मी मुंबईत वाढलेला आचण 1995 ला 

पुण्यात आलो. DME करून नंतर नोकरी व 

स्वतःिा व्यवसाय करून आता ररटायर 

झालो आह.े 5-6 वषाांपूवी एका कायधक्रमात 

पक्षी चनरीक्षण या चवषयावरील भाषणाने 

मी प्ेररत होऊन चनरीक्षण आचण 

छायाचित्रण करण्यास सुरुवात केली. 

आतापयांत जवळजवळ 3000 च्या वर फोटो काढलेल े आहते. याि बरोबर मला जंगल 

भटकंतीिी सदु्धा िटक लागली आचण वषधतून 3-4 वेळा तरी मी जंगलात जातो. 

मला िांगले िांगले फोटो चमत्र आचण पररवार यांच्याबरोबर शेअर करून त्यांनाही 

आनंद द्यायला आवडतो. बरेिदा सकाळी मी एक फोटो सुप्भात बरोबर  टाकत असतो. 

 

चमललंद सबनीस, Ç-8, अथचि ,बावर्न, pune-411021.  

M - 9422318963 

email - mish2812@gmail.com  

  

mailto:mish2812@gmail.com


राम केळकर 

माझ े पूणध नाव चशवराम चवनायक केळकर 

लहानपणापासूनि मला सवध राम केळकर या नावानेि 

ओळखतात माझा जन्म कोकणातला मालगंुडिा मी 

रचहवासी एसएससी नंतर मुंबईला जाऊन ह िार वषे 

मरीन इंचजनीयरिा कोसध केला सवधप्थम कोकण ला 

जाणाऱ्या बोटीवर कोकण सेवक या बोटीवर सहा 

मचहन ेकाम केल ेनंतर परदेशी जाणाऱ्या बोटीवर १६ 

वषे engineer म्हणून काम केल४े५/५० देश पाहून 

झाले.मी सवध प्कारच्या बोटीवर काम केल.े सोळा वषाधनंतर शोअरजॉब केला.अगदी वयाच्या 

६३ पयांत. Shipping company madhe manager म्हणून काम केले.मला बालपण 

पासून चित्रकलेिी आवड होती . टि स्क्रीन मोबाईल्स आल्या पासून मी मोबाईलवर पेंटटंग 

करायाल स्वतःि चशकलो.अगोदर मी कॉम््युटरवर देखील paint shop madhe चित्र े

काढली आहते.आत्ता RTD झाल्या पासून मोबाईल पेंटटंग करतो.सार्ारण पण े २०/२५ 

चमचनटात एखादे पेंटटंग होते मूड वरती अवलंबून असते. अजून अजून मर्नू मूड लागला तर 

चित्र काढतो. काही कॅनवास पेंटटंग पण केली आहते. मागे एकदा पुण्याला ढोल ेपाटील रोड 

वरती िीयुत मंगेश तेंडुलकर यांनी माझ ेपेंटटंग प्दशधन पाचहल ेआह ेत्यानंाही कला आवडली. 

िीयुत अरुण काकतकर ह ेमाझ ेमी मरीन इंचजचनयर करत असतानािे चमत्र. त्याने अजून मैत्री 

जपून ठेवल ेमला चवसरल ेनाहीत ते भाग्य . ते चनरचनराळ्या फोटोंवरून िारोळीिे काव्य 

करायिे ते पाहून मी त्यांना माझ्या काही पेंटटंग वर पण काव्य करायला सांचगतले. आता 

पुण्यात ररटायर लाईफ जगतोय मुलं नातवंडं बरोबर.  

राम केळकर, C/O प्ांजल केळकर. 206 आर के spectra. डीएसके रानवारा रोड पाटील 

नगर बावर्न बुद्रकु पुण े ४११०२१. Mob.no.8975234214 Email. 

rammrunal553@gmail.com  



 

   



चित्रकार- उषाताई मगंशेकर 

झिंकार सोडुनी अपरुा गे ी िीरा 

इकतारा टाकुचन तसाि चतथे चबिारा 

परर हररिी होती असह्य कसनचुि, ओढ 

वेणूनादें ऊन्िळ े अिंतरर वेड 

पाऊ खणुा देती  आजही साक्ष  

िधरुाभक्तीिे ‘चवरून जाणे’  क्ष. 

-अरुण काकतकर. 

 

 

 

 

 

 

 

  



चित्रकार- उषाताई मगंशेकर 

चनळा चनळा कान्हा भाळी िभु्र नाि टीळा 

अवकािी पूणण ििीं चबिंबािा सोहळा 
 

डुििळे जळ चबिंब  ाटािंवर स्वार 

चधटाईिी ििाण कौतकुानिं रानभर 
 

चवस्तारतािं पररघ   ाटे ाटेंत अिंतर 

चबिंबािंिनी थरकाप काळीज कापर 
 

झरुुिरुु िािंदवा अल्वार उतर ा 

धरवेर चवसाव्या ा जरा पहुड ा 
 

िहार ी धरा जरा हव्यािा स्पिाणन े

तणृपाती अर्धयाणराती डो  ी हर्ाणन े

 

  



नमस्कार 

मी सुकन्या कुलकणी मोने. 

आत्तापयांत आपण अनेक 

चनसगध कचवता वािल्या, पण 

एखाद्या फुलांच्या फोटोवर, 

झाडांच्या फोटोवर कचवता केलेल ं

स्मरतय का हो? त्या फुलांच्या काय 

भावना आहते ह ेजाणून घेतलंय का 

हो आपण? 

मी माझ्या झाडांशी पाणी घालताना रोज बोलते, ग्पा मारत ेमग ती छान बहरतात. 

पण त्यांच्या रुसव्या फुगव्याने त्यांिे रंग बदलतात, त्यांिे रंग आपल्याला खूप काही सांगून 

जातात, पानांच्या नैसर्गधक रिनेत भूचमती दडललेी ददसते ह ेआपण कर्ी बचघतल ंआह ेका? 

मला तरी वाटत नाही की ह्या नजरेने आपण कर्ी त्यांच्याकड ेबचघतल ंआह ेपण अरुण 

काकांनी मात्र बचघतलं आचण अगदी सो््या पण तरीही सुंदर भाषेत ते आपलया समोर सादर 

केलं आह.े 

जाभळ्या रंगाच्या पाना फुलांिी तर गम्मति बरं का एकदा वाटतंय त्यांना की ते लाजून 

िूर होतंय तर दसुऱ्याि क्षणी म्हणतात कसे 'एवढा कसला राग आलाय बाई नीळं जाभळं 

व्हायला?.....' 

चपवळ्या फुलांिी पान लांब सडक, चहरवीगार तर त्याच्यात त्यांना ती चत्रचमती 

सार्ताना ददसतात, गोकणधिं फुल तर आपल्याला गयावया करताना भासतांत ! 

'नका खुडू, नका गाभाऱ्यात नेऊ, ददठीि पारणं फेडतंय बाळी, दषृ्ट नका लावू' अगदी 

लहान बाळ डोळ्यासमोर येतं.... कर्ी िारि ओळींमध्ये तर कर्ी आठ आठ ओळींमध्य ेह्या 

फुलांमाफध त शब्दाद्वारे ते आपल्याला जीवनािा ममध सांगून जातात त्यामुळे प्त्येक फोटो चजवंत 

झाल्यासारखा वाटतो..... 



प्त्येक फोटोत त्याच्या भावना दडल्या आहते आचण त्या अलगद आपल्या ह्रदयापयधत 

पोितात ते केवळ काकांच्या अफाट शब्दसंग्रहामळेु..... नकळत आपल्यालाही त्यांनी ही दषृ्टी 

ददलीय... पदाथध दकतीही िचवष्ट असला तरी त्यावर नारळ कोलथंबीर घालून सजावट केली 

की तो ददसतोही छान आचण त्यािी िवही चद्वगुचणत होते तसेि काहीसे ह्या फोटोबद्दल मला 

वाटत ंएकाहून एक सुंदर फोटो.... रंगसंगती, प्काशयोजना , योग्य कोन सार्ण ंआचण त्यावर 

काकांच्या शब्दांच्या, काव्याच्या साजािं लेण ं..... आहाहा त्या चनजीव फोटोतल्या फुलांनाही 

आपलं जीवन साथधकी लागल्यासारखा वाटल ंअसेल, वाटत असेल आपण भाग्यवान की ह्या 

अश्या साचहत्यािा आपण एक भाग आहोत, आचण मला ह्यात समाचवष्ट करण्यात आल.ं... 

कौतुक करण्याऐवढी मी वयाने, मानाने खूप लहान आह ेपरंतु मला शभुचे्छा देण्यािी संर्ी 

काकांनी ददल्यामुळे मी माझ्या भावना व्यक्त करू शकल.े....काका, असेि चलचहते राहा, 

आम्हाला नवनवीन साचहत्यािी, शब्दांिी ओळख करून द्या पुनश्च मनःपूवधक आभार! 

मनःपूवधक शुभचे्छा! 

आपलीि 

सुकन्या कुलकणी मोने 

सुकन्या कुलकणी मोने, B /3 ,Lachhman niwas, besides tendulkar hall, 

Mogal lane,mahim 

Mumbai 400016 

sukanyamone@ rediffmail.com 

सुकन्या मोने : 9821119193 

  

tel:400016
http://rediffmail.com/
tel:9821119193


चित्रकार सहुास बहुलकर 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

अपणण पचत्रका 

 

‘िाझी दृक्श्राव्य अनभुवचसद्धता अल्पाक्षरींत व्यक्त करण्यािी क्षिता, 

आचण िाझा िब्दसिंग्रह, प्रचथतयि चवद्वान साचहचययक क ाविंतािंच्या 

सहवासानिं सिदृ्ध आचण सिंपकृ्त करण्यािी सवुणणसिंधी देणाऱ्या दूरदिणनच्या 

पचहल्या पायरी ा िी ही ‘चित्राक्षरी’, चवनम्रपणे सिचपणत करतो..’ 

अरूण काकतकर 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  















































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग २ –  वकरि… 

 

  



एक चित्र ककंवा छायाचित्र हजार शब्दाहंून अचर्क काही सांगते अस े म्हणतात. 

महाराष्ट्राला तर चित्रकारांिी व छायाचित्रकारांिी फ़ार मोठी परंपरा आह.े  

परंतु चित्रांिी पुस्तके मराठीत (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) कमीि. यािे 

कारण व्यावहाररकता. त्यांना येणारा खिध.  

ई साचहत्यने मात्र इंटरनेटच्या खुबींिा फ़ायदा घेत चित्रकलेिी पुस्तके प्काचशत 

करायला घेतली आहते. चववेक मेहते्रें, डॉ. शशांक परूळॆकर, मयरेुश कुलकणी, आसावरी 

काकड,े प्ज्ञा हरणखेदकर, संदीप देवल यांिी चित्रांिी पुस्तके यापुवी प्चसद्ध केली आहतेि. 

आज आसावरी काकड ेयांिे छायाचित्रसंग्रहािे पुस्तक प्काचशत करत आहोत. या  ही माचलका 

अशीि सरुू राहील आचण नवनवीन वं्यगचित्रकार या माचलकेत सहभागी होतील. महाराष्ट्रािी 

वं्यगचित्रकारांिी परंपरा अजूनि बहरेल यािी आम्हाला  खात्री आह.े 

अशाच इतर पुस्तकाांसाठी खालील ललांकवर क्ललक करा. 

http://www.esahity.com/23302367234023812352232523542366.html 
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