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डोळे आणि मन प्रसन्न करिारी णित्रावली 
**** 

अतिशय स ुंदर तिर्मळ आकाश, पावसाळ्यािले दोि-िीि र्तििे र्ेघाुंच्या अिेक 

रुंगरुपािी ओथुंबलेलुं, थेंब थेंब पावसािुं बसणारुं, तवश्वाला चराचराला रािाविा सोबिच 

अवघ्या र्ािवजािीला िवचैिन्य देणारुं, जगण्यासाठी आिुंद देणाऱ्या वकृ्षवल्ली, अिेक 

रुंगरूपाची झाडुं,विश्री फळझाडुं, फ लुं आतण प्रत्येक ऋिूर्ध्ये िजारो पुंखाुंचुं सौंदयम 

घेऊि येणार ेपक्षी त्याुंचुं सौंदयम व तचवतचव गाणी पक्षाुंची बोली, िे द ुःख वेचणार आतण 

आिुंद अतिकातिक पेरूि िजेलदार करणार  आिे ! स ुंदरिेच्या स र्िावरले दवुं च ुंब ि 

घ्यावे,  

चैिन्याच्या गोड कोवळ्या उन्िाि तिुंडावे 

असुं बालकवींिी साुंतगिलुंच आिे आतण िे पूणम सत्य आिे, तचरुंिि साक्षात्कारी 

आिे ! तिसगम झाडी विश्री रािािली सदाबिार पीक आतण एकएकटे तकुं वा थव्याथव्याुंिी 

तगरकी घेऊि आपले र्ैत्र जडलेले पक्षी, डोंगर वाििे झर,े त्यािले िलके िेलकावे, लाटा, 

त्याि आुंघोळ करणार ेपक्षी तपवळ्या लाल चोचींचे, िे सगळुं , त्याुंिलुं सौंदयम, आपल े

डोळे व र्ि स ुंदर करणारुं असुं आिे !  प्रत्येक तठकाणी पोिोचिा येि िािी अशा वेळी 

त्याचुं तचत्ररूप आपल्याला पाििा येि. आपण िे तचत्र लावण्य पािूि िवे टवटवीि िोिो. 

अत्युंि कलात्र्क दृष्टीिुं, डोळ्याुंर्ध्ये त्याची साठवण करूि कॅर्ेऱ्यार्ध्ये छाि 

तटपण्याचे कार् कवतयत्री  असावरी काकडे याुंिी केलेलुं आिे.  

जगािल्या िजारो-लाखो घराच्या त ुंिींिा या रूपगुंि घेऊि आलेल्या तचत्राुंिी 

सौंदयम देऊि आिुंददायी केलेलुं आिे. कवतयत्रीचुं  कलासक्त र्ि आतण डोळे याुंिी िे 

छाि तटपलेले आिे.  िे प्रत्यक्षाि पािणे फार र्जेच आिे. या पक्षयाुंचुं, विश्रीचुं, तपकाुंचुं 

लावण्य पािण्यासाठी र्ी खूप खूप तिुंडलो आिे. 

त्याच तठकाणी वेगळ्या िुंत्रज्ञािाचे व रतसकाुंशी जडलेल्या पे्रर्ळ िात्याुंर् ळे र्ाझे 

तर्त्र श्री अरुण काकिकर याुंच्या कतविा र्ी खूप वाचल्या, अिेकदा  ेटलो ! 

आसावरी िाई काकडे त्याुंिा सवुंगडी झालेले तर्तलुंद सबिीस श्री. रार् केळकर 

याुंच्या या अत िव तचत्राक्षरी साठी खूप खूप िन्यवाद आतण त्याुंचे र्िापासूि स्वागि. 

 

- िा.िों.र्िािोर. 



  

मकु्त 

 



  

 

सिंगीि 

 

गंचित  



  

 

 

 

 



  

अरूण काकतकर, आसावरी काकडे, नमनलंद सबनीस आनण राम केळकर या चौकडीचं एक 

दखेणं इ-कलापत्य म्हणजे नचत्राक्षरी. 

काकतकर यांचं आनण माझं नातं नमत्रत्वाचं. ते त्यांची अल्पाक्षरी रोज 

सकाळी माझ्या सकाळीचं सोनं करायला पाठवतात. त्यातला कनवता करणाऱ्या 

नवदषुी आसावरी काकडे यांचा सहभाग त्या अल्पाक्षरीला कारणीभतू असलेल्या 

प्रकाशनचत्राचंा - आसावरी काकडे यांच्या कवीमन नां र्िपलेल्य  

प्रकाशनचत्रांतनूही काव्य नझरपत असतं. मात्र त्यांना अल्पाक्षरी 

नचत्रकथीचं रुपडं ल्यायला भाग पाडलं ते अरूण काकतकरांनी. या जोडगोळीच्या 

सुप्रभ त 

उपक्रमात यथावकाश नमनलंद सबनीस आनण राम केळकरही सहभागी झाले. नमनलंद जयंत 

सबनीस ह ेसेवाननवतृ्तीनतंर नकंवा व्यवसायननवतृ्तीनंतर पणु्यात स्थानयक 

झालेले गहृस्थ. पणु्यात सांस्कृनतक कायधक्रमांची रेलचले असते. अशाच एका 

कायधक्रमात पक्षीननरीक्षणासंदभाधतील व्याख्यानानं पे्रररत होऊन त्यांनी 

पक्ष्यांची प्रकाशनचतं्र काढायला सरुूवात केली आनण गेली पाच-सात वष े

त्यांनी पक्षी-र्नरीक्षण प्रकाशनचत्रणाचा छंद जोपासला आह.े त्यांनी 

प्रकाशनचत्रण यंत्राच्या (कॅमेऱ्याच्या) नभंगातनू चौकटबद्ध केलेली 

प्रकाशनचतं्रही त्यांच्या सपु्रभातपे्रमी भ्रमणध्वनीसंचर्ारी गटाच्या 

माध्यमातनू  वा अन्य रीतीनं काकतकरांकडं पाठवायला सरुूवात केली आनण मग 

तीही काकतकरांच्या अल्पाक्षरीची चव चाख ूलागली. या उपक्रमात यथावकाश 

नशवराम नवनायक तथा राम केळकर ह ेमरीन इनंजननयरचा चररताथाधचा उपक्रम 

संपवनू संगणकावर पेंट शॉपचा वापर करून नचत्रकाररता जोपासणारे उत्तम 

दजाधचे छ ांर्दष्ट मोब ईल पेंिर सहभागी झाले कर्ी ह ेत्यांनाही समजले नाही; 

पण माणसं आनण त्यातही कलावंत माणसं जमवण्याचा छंद असणाऱ्या काकतकरांनी 

स्वतःसह या सगळयांचा गोफ गुंफून अल्पाक्षरीसह प्रकाशनचत्राचंी ही 

नचत्राक्षरी आकाराला आणली आह ेआनण ई सानहत्य प्रनतष्ठान या नव्य  

युग च्य  ई र्वश्व तील संस्थेनं ती इ प्रकानशत करण्याचा घाट घातला आह.े 

’ई’श्वर भक्तांिी मांचियाळी – १ 

सरेुशचंद्र पाध्ये, माजी संपादक, दैननक सकाळ 
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कोणे एके काळी नाटक नशक्षक, पत्रकार म्हणनू आनण नंतर सकाळच्या पणु े

आवतृ्तीचा संपादक म्हणनू माझं नाव वाचकांना पररनचत होते. माझी आनण 

काकतकरांची  ओळख अशाच काहीशा नात्यातंनू प्रथम झाली असावी, पण मैत्री 

झाली ती ते दूरदर्िनचे र्नम िते  तसांच ब लर्चत्रव णीचे सांच लक असताना. 

माझी कन्या नहमानी नहला त्यांनी बालकलाकार म्हणनू हरेलं  होतं आनण 

बालनचत्रवाणीच्या कायधक्रमात ते नतला कलाकार म्हणनू सहभागी करून घेत. मी 

नतला बालनचत्रवाणीच्या कायधक्रमात पोचवायला, आणायला आनण कर्ीकर्ी नतच्या 

कायधक्रमांच्या नचत्रीकरणालाही उपनस्थत राहण्यासही जात असे. तेथचे आमच े

सरू जळुले. व्यावसानयक पातळीवर परस्परांच्या पदांचा उपयोग स्वतःसाठी न 

करून घेण्याचा गणु आम्ही उभयपक्षी जपला होता. त्यातनूच आमचं मैत्र जळुलं 

असावं. त्यामळेुच आता ननवतृ्तावस्थेत असताना नमत्रकतधव्य म्हणनू ह ेलेखन 

अनावर मनानं केलं आह.े 

 

काकतकर हा अनतशय हरहुन्नरी कल वांत मनाचा माणसू आह.े दरूदशधनवरचा त्याचा 

ननमाधता या नात्यानं त्यान ंगाजवललेा कालखंड आजही दरूदशधन- 

पे्रक्षकांच्या स्मरणातनू गेलेला नाही. अरूणनं स्वतः बालपणापासनूच 

कलापे्रम जोपासलं. शास्त्रीय गायनाचंही रीतसर नशक्षण त्यानं घेतलं आह.े 

तो जेवढा गायक-कलाकार आह ेत्यापेक्षाही तो उत्तम क नसेन कलाकार आह.े 

त्यामळंुच त्यानं संगीत के्षत्रातल्या उत्तमोत्तम व्यक्तींना 

दरूदशधनच्याच माध्यमातनू नव्ह ेतर जमेल त्या प्रत्येक रीतीनं लोकांसमोर 

आणण्याचं व्रत आयषु्यभर पाळलं आह.े त्याचबरोबर इतर कलांकडेही त्याचं रनसक 

मन जसजसं झेपावत गलें तसतशी इतर कल ांतील शे्रष्ठ व्यर्िमत्त्वां आपलीशी 

करण्याचं आनण त्यांच्या कलेचा आस्वाद रनसकांपयंत पोचवण्याचं कायधही 

त्यानं केलं आह.े 

 

’ई’श्वर भक्तांिी मांचियाळी- २ 

सरेुशचंद्र पाध्ये, माजी संपादक, दैननक सकाळ 
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रंगबहार 



 

 

  

 

 

थोडी  

फुले 

माळून ये 



 
  

 

 

 
 

वसंत सरला तररही सषृ्टी 

उपभोगे समुनांची वषृ्टी 

रंगसोहळा करण्या स्वागत 

मेघावनळचे गाजतवाजत  

-अरुण काकतकर. 



  

ज्याला संगीत-नाट्य-नचत्र आनण कलांची आवड आह,े अशा व्यक्तीचं मन त्या 

त्या के्षत्रातील सवोत्तमाचा ध्यास घेऊन त्याचा  शोर् घेतच राहतं, पण 

त्याचबरोबर कलाके्षत्रात नव्यानंच हातपाय मारू पाहणाऱ्यांनाही प्रथम 

पायवाट ननमाधण करून दऊेन मग महामागाधवर आणनू  सोडायचे प्रयत्न करणं 

हहेी काकतकरांचं वैनशष््टयच आह ेआनण ह ेसारं करत असताना आपण स्वतःही 

कलानननमधतीत आपल्या परीनंंं सहभाग घेण्याची त्यांची हौस दांडगी आह.े 

या हौशीचाच आनवष्कार रनसकांना तडंुुब आनंद दते साजरा करण्याचं व्यसन 

काकतकरांना आह.े असाच एक आनवष्कार म्हणनू नचत्राक्षरीकडं पाहायला हवं. 

या नचत्राक्षरीत प्रकाशनचतं्र आहते आनण या प्रकाशनचत्रांचं कोंदण लाभावं, 

अशी अल्पाक्षरी कनवतेची लेणी प्रदान केलेली आहते. प्रारंभीच उषाताई 

मंगेशकरांचं एक नचत्र आनण त्यावरची एक कनवता येऊन भेटते. वाळवंटात 

उमटलेले पावलांचे ठसे आनण या ठशयांदरम्यान एका नवनवनक्षत  नठकाणी 

वाऱ्यानंच झंकारत असलेला एक तंबोरा आपल्या डोळयांना नदसतो. सोबत 

उषाताईबंरोबरच त्यांचं प्रकाशनचत्रही मागोमाग येतं आनण उषाताईचं्या त्या 

नचत्रावरची अल्पाक्षरी बोल ूलागते... 

झंकार सोडूनी अपरुा गेली मीरा 

इकतारा टाकूनन तसाच नतथे नबचारा 

परर हरीची  होती असह्य कसननुश ओढ 

वेणनूाद ेउन्मळते अनानद वेड 

पाऊलखणुा दतेील आजही साक्ष 

मर्रुाभक्तीचे नवसरून जाणे लक्ष 

पढुं ही कनवता आणखीही बोलत जाते. अल्पाक्षरी असं नतला म्हणावं की नाही 

असा प्रश्न मनी डोकावतो; पण कनवतेचा आशय़ शोर्ू जाता ती अल्पाक्षरीच आह,े 

ह े मान्य करावं लागतं. तशी हीच एक थोडी मोठी -म्हणजे पसु्तकातल्या 

अल्पाक्षरींच्या तलुनेत मोठी- कनवता.  

 

नलनखत सानहत्याला सजवण्यासाठी आनण त्याची आशयस्पष्टता वाढवण्यासाठी 

’ई’श्वर भक्तांिी मांचियाळी- 3 
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बहुतेक साऱ्या प्रकाशनचत्रांच्या चौकटीत मांडलेल्या अल्पाक्षरी कनवता.  

मात्र प्रत्येकीचा आशय प्रकाशनचत्राला शब्दसमदृ्ध करणारा. 

नलनखत सानहत्याला सजवण्यासाठी आनण त्याची आशयस्पष्टता वाढवण्यासाठी 

रेखानचत्रं, प्रकाशनचत्रं, आरेखनं आदींचा वापर प्रकाशन क्षेत्रात नेहमीच 

केला जातो. मर्माशा जशा फुलाफुलांतनू मर् गोळा करून पोळं समदृ्ध करतात, 

तसाच काहीसा हा प्रकार असतो. इथं मात्र प्रकाशनचत्रांना अनर्क आशयसमदृ्ध 

करण्यासाठी अल्पाक्षरी कनवतांचा वापर केला आह ेआनण म्हणनूच सानहत्य-कला 

क्षेत्रातला हा नानवन्यपणूध उपक्रम आह,े असं म्हटलं तर वावगं  ठरू नये. 

काही उदाहरणं पाहू जाता, ह ेअनर्क स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. कदानचत 

आसावरी काकडे यांनी म्हटल्याप्रमाणं प्रकाशनचत्र काही अनर्कच्या बाबीही 

सोबत घेऊन येतं, पण ते कनवमनासमोर साकारताना आणखी वेगळं तानववक रूप 

घेऊनही उभं राहातं. आता हचे पाहा ना. करकोच्याचं प्रकाशनचत्र खपू काही 

बोलत असतं, पण कवी म्हणतो, 

उचलनू पाय, हळूच एक 

वेर्ेल भक्ष्य प्रवाही जळात. 

ह ेवणधन करून कवी पढुं म्हणतो...  

साळसदुीचं पांघरून ढोंग, 

भेदले लक्ष्य पढुच्याच पळात... 

बाकी सारं मनोहर नदसत असलं तरी साळसदुीचं ढोंग कवीला व्यक्त करणं गरजेचं 

वाटतं. कदानचत प्रकाशनचत्रकाराला ते दृष्यात्मकतेपनलकडचं वास्तव जाणवलं 

असेलही - नसेलही, पण रनसकजनांना ते उलगडून दाखवण्याचं कसब कनवचंच आह,े हे 

नननित आनण ते करताना प्रकाशनचत्राची चौकट न भेदण्याचं कसबही 

सांभाळण्याकरता हा अल्पाक्षरीचा आर्ार. 

’ई’श्वर भक्तांिी मांचियाळी- ४ 
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आणखी एक छान उदाहरण पाहू. हे 

प्रकाशनचत्र पावसाची चाहूल लागत असताना परस्परसनन्नर् आलेल्या मोर आनण 

लांडोरीचं आह.े प्रकाशनचत्रांतील त्या पक्ष्यांवरची नजरबंदी अफलातून आह,े 

नशवाय मोरपंखी पाखरांची उलघालही दाखवणारं आह.े आता कवी त्याचं वणधन कसं 

करतो, ते पाहा. तो म्हणतो... 

जळूुन आलीत मनं, 

पण दहेांत मात्र अंतर आह,े 

पररनस्थतीचा डंख असा की, 

मर्नू नसुतं वारं वाह.े.. 

प्रकाशनचत्रांतल्या दोन पक्ष्यांमर्ील अंतराचा वेर् घेताना कनववयांना 

पररनस्थतीचा डंख जाणवतो आनण प्रकाशनचत्रांतनू जाणवेल न जाणवेल, पण 

दोघांमर्नू अंतराचा पडदा पसरणाऱ्या वाऱ्यामळंु असलेलं अंतर त्याच्या 

अंतमधनाला जाणवतं आह.े भारद्वाजाच्या सोनपंखात हरवनू न जाता कवी म्हणतो, 

नावात ऋनषवयध, पण वतृ्तीनं, कू्रर नन लबाड... अगदी मोजक्या शब्दांत 

केलेलं ह ेवणधन आपल्याला आपल्या आयषु्यात भेटलेल्या अशा अनेक 

भारद्वाजांची सय आणनू नदल्यानशवाय राहणार नाही. 

काळोखभरल्या आसमंतात नमणनमणत्या पणतीच्या प्रकाशनचत्राकडे पाहून 'एका 

पणतीचा प्रकाश अंर्ार नष्ट करायला परेुसा असतो', अशा घासनू गळुगळुीत 

झालेल्या गोष्टीचा  आर्ार कवी फारसा घेत नाही. म्हणजे  ती वस्तनुस्थती तो 

टाळतही नाही, पण त्यापढुं जाऊन थोडक्या शब्दांत बरंच काही बोलतो. 

अशा या नचत्राक्षरीतील शब्दनचत्रांद्वारे रनसकांना कलात्मक आनंद नननितच 

नमळेल, असं नननितपणे म्हणता येतं. 

(चित्राक्षरी च्या पचहल्या भागावरिं पाध्य ेसरांिं ह ेचिंतन आम्ही िसुर्या भागात घ्यायिं ठरवलं. ह ेचिंतन म्हणजे 

एखाि ंपसु्तक कसं वािावं, चित्र कसं पहावं आचण कचवता कशी जाणावी यािा वस्तपुाठि आह े- संपािक) 
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