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Abstract: मानवी उत्क्रांतीचे तपशील पडताळून पहिले असता, मानवजातीच्या इततिासाचा एक भाग अगणणत संकेतचचन्ह, अनेक ललप्यांनी 
व्यापलेला हदसतो. िी संकेतचचने्ह चचत्रमय िोती. यातून जसा तत्कालीन मानवी जीवनाबद्दल नोंद करून ठेवण्याचा प्रयत्न हदसतो तसाच 
संदेशविनाचा उदे्दश िी हदसतो. प्रत्येक मनुष्यजीवाची आपल्या पद्धतीने मागग काढण्याची प्रवृत्ती, त्याचा स्वतःचा ठसा उमटवण्यासाठी चाललेले 
पररश्रम, त्याचे अभूतपूवग घडामोडीबद्दल असलेले कुतुिूल, त्याची संशोधन क्षमता आणण तनमगळ सौंदयाला भुलणारं त्याच रलसक मन! असं सवग 
कािी यातून व्यक्त िोतं. 
प्राचीन भभभत्तचचत्रे, लशलालेख यांचा आढावा घेतला असता त्यात तनसगग व तत्सम समाजाची सांसृ्कततक तवचारधारा िेच यामागचे पे्ररणास्थान 
असावेत असा तनष्कषग लावता येतो. या संकल्पनेचा मागोवा घेत सुलेखनाला Beauty of letters, Forms व Functionality च्या साच्यातून 
मांडण्याचा प्रयत्न केला आिे.  
सुलेखनाचे मुख्य घटक म्हणजे Tool - Surface - Material, Technique व Purpose. माझ्या मते “Converting mundane lines into 
rhythmic strokes creates communicative Calligraphy”. (तवलोभनीय रेषांच्या लयबद्ध स्ट्र ोक्समधून अक्षरं बोलकी िोतात तेच 
अक्षरसौंदयग.) मुक्तिस्त Strokes व वैतवद्ध्यपूणग रचना, Colour scheme यातून फुलणारं सौंदयग व तनमाण िोणारे उत्कट भाव िे सुलेखनातून 
मांडता येतात. इथली संसृ्कती मी स्वतः जवळून बघत असल्याने इथल्या परंपरा, Colour scheme, बोलण्याची शैली, खाद्यसंसृ्कती, इथले 
साहित्य यांचा प्रभाव माझ्यावर आिे.  
सुलेखनाचा वापर िा नुसता संुदर ललहिण्याकरीता िोत नािी तर ती एक पूणग प्रक्रिया (Process) आिे. त्यामुळे संुदर ललहिण्याकरीता आधी संुदर 
वाचावं लागतं. जे कािी वाचतोय ते तेवढ्याच ताकदीने कागदावर उतरवता आलं पाहिजे. त्या मागचा अथग तसेच भावना आकारातून कसे तवहदत 
िोतील आणण ते कसा प्रसाररत िोतील िा सवग तवचार करता-करता कागदावर उतरतं एक Rhythmic composition. (लयबद्ध रचना) 
म्हणजेच, ललहिणं वेगळं आणण अनुभवणं वेगळं आणण ते वाचून अनुभव घेऊन मांडण वेगळं. ह्या सगळ्या गोष्टीतून लेखक, कवी त्यांचे जे कािी 
तवचार सांगतो तेव्हा ते आपल्याला सुलेखन करताना त्यामागील भावना, मभथताथग लक्षात घेऊन योग्य ते Form, Colour scheme या सवांचा 
तवचार करून मांडता आलं तर ती खरी मजा आिे!  
तरूण क्रपढी साहित्यापासून थोडीफार दरुावलेली हदसते. नव्या क्रपढीला आपल्या साहित्याची नवी ओळख व्हायला, ते त्यांच्यापयंत पोिचवण्या 
करीता सुलेखन एक उत्तम माध्यम आिे. जर वाचलं गेलं तरच पुढे अजुन कािी उत्तम ललहिलं जाईल. सुलेखन म्हणजे एक एक्सपे्रशन आिे. 

तुम्ही जे कािी वाचता, जो कािी तवचार करता, तुमच्या मनातील भावना ह्या सवग गोष्टी सुलेखनाद्वारे कागदावर मांडता येतात. 

Conclusion: मी एक तवद्याथी आिे आणण माझ्या लशक्षकांनी लशकवल्या प्रमाणे सुलेखन या कौशल्यची सतत मागणी करणाऱ्या तवषयाचा अभ्यास 

मी मनापासून करत आलो आिे. आज जरी िा माझा तवशेषाभ्यासाचा (Elective) तवषय नसला तरी माझी आवड आणण ध्यास यामुळे सुलेखन 

माझ्या ‘स्व’ चा अभभन्न भाग आिे. सुलेखनाचा सांगोपांग अभ्यास करता करता ज्या अनेक पैलूंवर मी तवचार करत गेलो त्यांचं प्रतततबबं माझ्या 

कामात पडत गेलं आिे. 



माझ्या साठी Functional या शब्दाचे अथगभान एखादे ध्येय साध्य करण्यासाठी उपयुक्त व साह्यभूत ठरणारे असा आिे. केवळ संुदरतेचा अनुभव 

देण्यासाठी तवतवध आकारांचे, तवतवध तंत्रांतून आणण तवतवध माध्यमांतून योजलेल्या संमेलनाचा उदे्दश, सुलेखकाला लजतका त्याचे सुलेखनातले 

कौशल्य दाखवणे असतो, त्यापेक्षा िी त्याच्या मनातल्या कोपऱ्यातल्या अनेक पडद्यांआड दडलेल्या संुदर तवचारांचा पररचय करून देणं िा असतो. 

भारतीय परंपरेमध्ये सगुण आणण तनगुगण तवचारधारांचा मागोवा अनेक मागानी घेतला गेला आिे. माझ्या पुरतं नम्रपणे बोलायचं झाल्यास मला 

तनगुगण (Formless) तवचार अभधक भावत आला आिे. तनगुगणातून सगुणाकडे जाणारा मागग, तनगुगणाचा वेध घेता घेता अनेक चक्रकत करणारी 

सौंदयगस्थळे उलगडत जातो. यामुळे माझ्या कामामध्ये, कतववयग टागोरांच्या ‘रूपसागरे डूब हदयेचि, अरूप रतन आशा करर’ या गीतांजलीतील पंक्ती 

मध्ये योजलेल्या अरूप शब्दाप्रमाणे त्या ‘अरूपा’चा (Abstract – Formless) ध्यास, अमूतगतेची आवड अभधक हदसते, ती मला माझ्या भारतीय 

संसृ्कतीची देणगी आिे. त्यामुळे Styles, Tools आणण Materials या मध्ये नवनवीन प्रयोग करून अभधक संुदरतेने सुलेखनाच्या माध्यमातून या 

मनीचे तवचार त्या मनी पोिचवता येतील, यावर माझा दृढ तवश्वास आिे.  

Key words: Forms, Colour scheme, Functionality, Indian Scripts, Rhythm, Composition, Culture, life, 

Layout strategy, Methodology, Expressions, literature. 
 

1. Introduction 

माझ्या मत े“Converting mundane lines into rhythmic strokes creates communicative Calligraphy”. (तवलोभनीय रेषांच्या लयबद्ध 

स्ट्र ोक्समधून अक्षरं बोलकी िोतात तेच अक्षरसौंदयग.) मुक्तिस्त Strokes व वैतवद्ध्यपूणग रचना, Colour scheme यातून फुलणारं सौंदयग व तनमाण 

िोणारे उत्कट भाव िे सुलेखनातून मांडता येतात. इथली संसृ्कती मी स्वतः जवळून बघत असल्याने इथल्या परंपरा, Colour scheme, बोलण्याची शैली, 

खाद्यसंसृ्कती, इथले साहित्य यांचा प्रभाव माझ्यावर आिे. 

आजूबाजूला बरीच कॄललग्राफीची काम बघत आल्यामुळे तवतवध सणांना शुभेच्छा देण्यासाठी, कॉलेज मध्ये लोगो करत माझी फॉमगल कॄललग्राफी ला 

सुरवात झाली. मला कॉलेज असाईंमेन्टमुळे िळूिळू लेआऊट समजू लागले. िोक्रडगं क्रडझाईन, ग्रीक्रटगं क्रडझाईनसाठी मग मी तवतवध प्रयोग करून 

कॄललग्राफी करायला सुरवात केली 



.    . 

Figure 1. Logo Design 

 

 

 

Figure 2. Title design for  Photography book. 

 

Figure 3. Dushera greeting. 

 



 

Figure 4. Poster Design for Mercedes benz (College assignment ) 

 

कॉलेज असाईंमेन्ट मध्ये कॄललग्राफी चे तवतवध प्रयोग करत असताना मग अक्षरांच्या आकारांबद्दल अजून गोडी वाढली. मी स्वतःदेखील ललखाण 

करत असल्यामुळे माझे तवचार आकषगकपणे कसे मांडता येतील याचा तवचार करून मग स्वतःच्या आनंदासाठी कािी कामं केली.  

 

Figure 5. Self thought expression. 

 

सुलेखनाचा वापर िा नुसता संुदर ललहिण्याकरीता िोत नािी तर ती एक पूणग प्रक्रिया (Process) आिे. त्यामुळे संुदर ललहिण्याकरीता आधी संुदर 

वाचावं लागतं. जे कािी वाचतोय ते तेवढ्याच ताकदीने कागदावर उतरवता आलं पाहिजे. त्या मागचा अथग तसेच भावना आकारातून कसे तवहदत 

िोतील आणण ते कसा प्रसाररत िोतील िा सवग तवचार कामं करू लागलो. तवतवध प्रकारच्या साहित्यत्यकांचे तवचार वाचत असताना मनाला 

भावलेल्या कािी ओळी, वाक्य मला तवहदत झालेल्या अथातून मी कागदावर मांडली.  



  

Figure 6. Expression of poem line from book ‘ Mirza Ghalib’ by ‘Gulzar’. 

 

 

  

Figure 7. Expression of ‘Jata Jata gaien me’ poem by  ‘Kusumagraj’    

 



देवनागरी वर कामं करत असतानाच दसुऱ्याबाजूने मला रोमनने भुरळ घातली. रोमनवर काम करताना अनेक आंतरराष्टर ीय कलाकारांच्या 

कॄललग्राफी स्ट्ाईलने मी प्रभातवत झालो. 

 

Figure 8. Inspired from ‘Daan Ville’ style. 

 

 

Figure 9. Inspired from ‘Daan Ville’ style. 

 

रोमन लशकत असताना रोमनच्या strokes ने प्रभातवत िोऊन मुक्त रचना केल्या. कािी हठकाणी अक्षरं आणण strokes यातून आकृती बंध तनमाण 

केले बघताना असे वाटावे क्रक एखादा शब्द आिे पण तो शब्द नसावा. ह्यामधूनच अमूतगतेकडे प्रवास सुरु झाला. मूतग आणण अमूतग यांच्या सीमेवरची 

अक्षरं कधी कधी इतकी अनपेलक्षत िोती आणण त्यातून ती जेव्हा फॄशन शूट सारख्या असाइन्मेंट मध्ये मी माझ्या फोटोग्राफर तमत्र ‘वृषभ जवळकर’ 

साठी वापरली तेव्हा अमूतगतेकडे माझं मन अभधक झुकू लागलं. 



 
Figure 10. Calligraphy on body for Fashion shoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 11. Calligraphy on body for Fashion shoot  

 

पण माझी मातृभाषा आणण ललपी मला खुणावत िोती आणण माझ्या िातामधील लेखणीच्या क्षमतेतून मला क्रकती प्रकारे अभभव्यक्ती दशगतवता येतील 

िा माझा ध्यास िोता. भारत िा संसृ्कतीप्रधान देश आिे. इथे अनेक सण साजरे केले जातात. अनेक संसृ्कती एकक्रत्रतपणे नांदतात. 'हदवाळी' िा 

असा सण आिे की या सणाला फराळाचे तवतवध प्रकार घरोघरी केले जातात. हदवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी Greeting करताना मी त्या 

फराळामधील 'चकली' या पदाथाचा वापर केला आिे. चकली As a medium आणण चकलीचा साचा As a tool म्हणून वापरून 'शुभ दीपावली' 

ललहिलं आिे.  

 
Figure 12. Greeting for Diwali. 

 



 

Figure 13. Used actual ‘Chakli’ as medium for greeting. 

 

लेखक, कवी त्यांचे जे कािी तवचार सांगतो तेव्हा ते आपल्याला सुलेखन करताना त्यामागील भावना, मभथताथग लक्षात घेऊन योग्य ते Form, 

Colour scheme या सवांचा तवचार करून मांडता आलं पाहिजे    

तरूण क्रपढी साहित्यापासून थोडीफार दरुावलेली हदसते. नव्या क्रपढीला आपल्या साहित्याची नवी ओळख व्हायला, ते त्यांच्यापयंत पोिचवण्या 

करीता सुलेखन एक उत्तम माध्यम आिे. जर वाचलं गेलं तरच पुढे अजुन कािी उत्तम ललहिलं जाईल. सुलेखन म्हणजे एक एक्सपे्रशन आिे. तुम्ही 

जे कािी वाचता, जो कािी तवचार करता, तुमच्या मनातील भावना ह्या सवग गोष्टी सुलेखनाद्वारे कागदावर मांडता येतात. 

Form मधून व्यक्त िोणारे सुलेखन या करीता मी गुलजारांची 'क्रकताबें' हि कतवता तनवडली. गुलजारांच्या या रचनेला तवतवध Form मध्ये रचून 

कतवतेचा गाभा संलक्षप्त स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्न केला. यात अक्षरांना क्रकताबी वळण देऊन कतवतेला चचत्ररूप हदलं आिे.  

 



  

Figure 14. Expression of ‘Kitabe’ poem by Gulzar. 



 

 

Figure 15.  Expression of ‘Kitabe’ poem by Gulzar. 

  

रंग िा माझ्या कलेचा िळू – िळू एक घटक िोऊ लागला , रंग आणण तंत्र त्याचबरोबर अपारंपाररक टूल वापरून अक्षर आणण त्यांच्या रचनेतून 

सौंदयग शोधण्याकडे मी पे्रररत िोऊ लागलो. मग त्यासाठी डर ॉपर, भांडी घासण्याचा काथ्या, लाकूड अश्या तवतवध माध्यमातून मी प्रयोग करत आलो. 

त्यामुळे अक्षरांसोबत रंगात खेळण्यात मला आणखी रस वाटू लागला. अक्षरं आणण त्यांचे सै्वर अस्तस्तत्व मला अभधक प्रयोग करण्यासाठी सतत 

पे्ररणा देत राहिले. 



 
Figure 16. Calligraphy with use of ink dropper. 

 

 

Figure 17. Calligraphy with use of wood and brush.  



 

Figure 18. Abstract composition of Devnagri alphabets 

 

मुक्त आकृततबंध तवतवध नीब, ब्रश तवतवध पृष्टभाग, माध्यमाच्या मयादा, वैलशष्ट ेकािी हठकाणी तंत्र आणण रचना िे माझ्या अमूतगतेच्या प्रवासात 
मित्वाचे मागगदशगक ठरले. 

 

अमूतगतेचा तवचार करत असताना एक क्षणी केवळ अक्षरे आणण आकार यांच्यातच अडकून न पडता माझ्या वाचनात अभ्यासात आणण ऐकण्यात 
आलेल्या वेगवेगळ्या भारतीय तवचारवंताची वचने, कतवता आणण तवचार देखील खुणावत िोते. त्यांना कागदावर उतरवताना माझ्यासमोर दोन मागग 
िोते. एक म्हणजे वाचनीयता ठेवून फक्त अक्षर आणण आकृततबंध यांचा तवचार करायचा, आणण दसुरे त्या वचनाचा तवचारांचा भाव लक्षात घेऊन 
माझ्या मनाला जे जाणवेल ते कागदावर उतरवणे िा िोता. अथात या तवचारात मी सगळ्याच बाबींमध्ये स्वातंत्र्य घेतलं. अमूतग रचना या मला 
वैयक्तक्तररत्या जास्त आनंद देणाऱ्या आिेत. 

या Composition मध्ये मी पुस्तकांची बैचेनी तसेच आपण पुस्तकांपासून कसे दरुावत चाललो आिोत िे मांडण्याचा प्रयत्न केला आिे. प्रते्यकजण 
कॉम्प्प्युटर आणण मोबाईल मध्ये गुंतत चालला आिे. त्यामुळे पुस्तकांशी दरुावा वाढतो आिे. या मध्ये भांडी घासण्याच्या काथ्याने (Scrubber) 
Center weightage स्ट्रोक मारून िे Composition केले आिे. ज्यामुळे त्या मागची भावना अभधक ठळक िोईल. 



 

 
Figure 19. Expression of Kitabe’ poem by Gulzar. 

 



 

Figure 20. Expression of Kitabe’ poem by Gulzar. 

 

 

Figure 21 . Expression of  ‘Vedat marathe veer daudle saat’ poem by ‘Kusumagraj’ 



 

 

Figure 22 . Abstract Composition. 

 



Figure 23.  Abstract Composition 

 

 

 

Figure 24. Abstract composition. 

माझ्या मनात येणारे तवचार िे अमूतगतेच्या अंगाने कागदावर उतरवत असताना िा मला केवळ मानलसक पातळीवर तमळणारा अनुभव 

इतरांबरोबरिी शेअर केल्यामुळे आपणा सवांनािी आनंद तमळेल असं मला वाटत. 

Conclusion - मी एक तवद्याथी आिे आणण माझ्या लशक्षकांनी लशकवल्या प्रमाणे सुलेखन या कौशल्यची सतत मागणी करणाऱ्या तवषयाचा 

अभ्यास मी मनापासून करत आलो आिे. आज जरी िा माझा तवशेषाभ्यासाचा (Elective) तवषय नसला तरी माझी आवड आणण ध्यास यामुळे 

सुलेखन माझ्या ‘स्व’ चा अभभन्न भाग आिे. सुलेखनाचा सांगोपांग अभ्यास करता करता ज्या अनेक पैलूंवर मी तवचार करत गेलो त्यांचं प्रतततबबं 

माझ्या कामात पडत गेलं आिे. 

माझ्या साठी Functional या शब्दाचे अथगभान एखादे ध्येय साध्य करण्यासाठी उपयुक्त व साह्यभूत ठरणारे असा आिे. केवळ संुदरतेचा अनुभव 

देण्यासाठी तवतवध आकारांचे, तवतवध तंत्रांतून आणण तवतवध माध्यमांतून योजलेल्या संमेलनाचा उदे्दश, सुलेखकाला लजतका त्याचे सुलेखनातले 

कौशल्य दाखवणे असतो, त्यापेक्षा िी त्याच्या मनातल्या कोपऱ्यातल्या अनेक पडद्यांआड दडलेल्या संुदर तवचारांचा पररचय करून देणं िा असतो. 

 या प्रवासात मला तनगुगण (Formless) तवचार अभधक भावत आला आिे. तनगुगणातून सगुणाकडे जाणारा मागग, तनगुगणाचा वेध घेता घेता अनेक 

चक्रकत करणारी सौंदयगस्थळे उलगडत जातो. यामुळे माझ्या कामामध्ये, कतववयग टागोरांच्या ‘रूपसागरे डूब हदयेचि, अरूप रतन आशा करर’ या 

गीतांजलीतील पंक्ती मध्ये योजलेल्या अरूप शब्दाप्रमाणे त्या ‘अरूपा’चा (Abstract – Formless) ध्यास, अमूतगतेची आवड अभधक हदसते, ती 

मला माझ्या भारतीय संसृ्कतीची देणगी आिे. त्यामुळे Styles, Tools आणण Materials या मध्ये नवनवीन प्रयोग करून अभधक संुदरतेने 

सुलेखनाच्या माध्यमातून या मनीचे तवचार त्या मनी पोिचवता येतील, यावर माझा दृढ तवश्वास आिे.   



या बाबतीत माझ्या मनाची स्थस्थती झपुझा मधील स्थस्थतीशी साम्य दाखवणारी आिे. 

धन्यवाद. 

 
Figure 25. Expression of ‘Zapurza’ poem by ‘Keshavsut’  
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