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संचालक 

महाराष्ट्र राजय पाठपुसतक प्नप्म्यती ि 
अभयासक्रम संशोधन मंडि, पुणे.

प्रसतावनाC C

प्रिय प्िद्ाथषी प्मत्रांनो,                                                                           
तुमही आता बारािीत आलात! तुमचे मन:पूि्यक सिागत!! मराठी ‘युिकभारती’ हे पाठपुसतक तुमचया हाती सोपिताना 

अप्तशय आनंद होत आहे. 
आपलया िीिनात भाषेला प्िशेष महत्िाचे सथान आहे. मराठी आपली रािभाषा आहे. तयामुिे िैयक्तिक अाप्ण 

साि्यिप्नक िीिनात मराठीला अननयसाधारण महत्ि आहे. मराठी भाषेिर तुमही प्ितके चांगले रिभुति प्मििाल प्ततके 
िीिनात यशसिी होणयाचया अप्धकाप्धक संधी तुमहांला प्मित राहतील. तया दृष्ीने उपयुति ठरू शकेल अशा रिकारे या 
पाठपुसतकाची रचना केलेली आहे.

या पाठपुसतकात सहा प्िभाग आहेत. पप्हलया दोन प्िभागातील गद्-पद् पाठांचया माधयमातून नामिंत 
साप्हक्तयकांचया साप्हक्तयक कृतींचा पररचय करून घेता घेता तया साप्हतयांमधील संसकाराने तुमची भाषा ही उततरोततर समृद्ध 
होत िाईल. हे साप्हतय तुमचया िैचाररक आप्ण कलपनाशतिीचया प्िकासासाठी उपयुति ठरेल. या साप्हतयामधील आशय 
तुमहांला आिचया िीिनातील समसयांची िाणीि करून देईल तसेच साप्हक्तयक कृतींमधील सौंदया्यचा आनंद घेत आपले 
िीिन अनुभिसमृद्ध करणयाचा िसतुपाठही तुमहांला प्मिेल. प्चत्रांमुिे पाठपुसतकाचे सिरूप अप्धक अाकष्यक झाले अाहे. 
तयामुिे आशयाचे आकलन अथ्यपूण्य आप्ण सुलभ होणयास मदत होईल.

बारािीमधये तुमहांला ‘कथा’ हा साप्हतयरिकार अभयासणयाची संधी प्मित आहे. या साप्हतयरिकाराची ओिख करून 
घेताना तुमहांला या साप्हतयरिकाराचया िैप्शष्ट्ांनी युति दोन नामिंत कथाकारांचया कथांचाही आसिाद घेता येईल. 

मराठी भाषेचया उपयोिनाचे प्कप्ति प्दिसेंप्दिस प्िसतारत आहे. तयामधून अनेक वयािसाप्यक संधी प्नमा्यण होत 
आहेत. तया दृष्ीने उपयुति ठरू शकतील अशा चार घटकांचा समािेश ‘उपयोप्ित मराठी’ या प्िभागात केला आहे. गद्- 
पद् पाठ आप्ण तयांचया सिाधयायकृतींमधून प्िकप्सत झालेलया भाप्षक कौशलयांचे िेगळ्ा रिकारे उपयोिन करणयाची संधी 
या प्िभागात उपलबध करून प्दली आहे. 

‘वयाकरण आप्ण लेखन’ या भागांतील वयाकरणाचया घटकांची मांडणी काया्यतमक पद्धतीने केलयामुिे ते अप्धक 
आकलनसुलभ झाले असलयाचे तुमचया लकात येईल. हे वयाकरण घटक तुमहांला भाषा अभयासासाठी आप्ण सपधा्य परीकांचया 
तयारीसाठीही माग्यदश्यक ठरतील. याच भागात तुमहांला तुमचा पररप्चत प्नबंधही भेटेल. उततम प्नबंध कसा प्लहािा याचे अगदी 
नेमके माग्यदश्यन येथे तुमहांला प्मिू शकेल. 

‘पररप्शष्’ आप्ण ‘शबदाथ्य’ तुमहांला भाप्षक समृद्धीची प्दशा दाखितील.
‘पाठपुसतकाचया अंतरंगाप्िषयी’ या पृष्ांमधील माग्यदश्यनामुिे तुमचया अभयासास नेमकी प्दशा प्मिणयास मदत 

होईल. 
पाठपुसतकातील साप्हतयाचा आप्ण भाषेचा बारकाईने केलेला अभयास तुमहांला सिमत, अप्भवयतिी आप्ण उपयोिन 

यांचया प्िकासाचया दृष्ीने अप्धक समथ्य करू शकेल, असा प्िशिास िाटतो.



भाषाववष्क क्मता ः प्रम भाषा मराठरी

इ्तता बारावरीच्ा अखेररीस ववद्ार्ायंमध्े भाषाववष्क पुढरील क्मता ववकवसत व्हाव्ात अिरी अपेक्ा आ्हे.

    क्ेत्       क्मता

l श्रावय, दृक् -श्रावय माधयमांतील वयाखयाने, चचा्य, पररसंिाद, मुलाखती, कथाकथन, 
कावयिाचन काय्यक्रम, अप्भिाचन इतयादींमधील भाप्षक िैप्शष्ट्े आप्ण िैचाररक मांडणी 
प्चप्कतसकपणे समिून घेणे.  

l   साि्यिप्नक प्ठकाणचया सूचना, आिाहने, प्निेदने यांची यथाथ्यता प्िचारात घेऊन योगय तो 
रिप्तसाद देणे. 

l  औपचाररक ि अनौपचाररक प्ठकाणी होणारी वयाखयाने, संिाद-संभाषणे, पररसंिाद, 
काय्यशािा यांमधील संदभाांचा प्चप्कतसकपणे अथ्य लािता येणे ि सित:ची भाषा अप्धकाप्धक 
प्िकप्सत करणयाचा रियतन करणे.

l   भाप्षक कौशलयांचया समृद् धीसाठी प्िप्िध श्रावय, दृक् -श्रावय माधयमांचा माप्हतीचे स्ोत 
महणून िाणीिपूि्यक उपयोग करणे. 

l   आंतरिालािरून प्लंकस, कयू. आर. कोड, क्वहप्डओि, यू-ट्ूब ि रिसारमाधयमे इतयादी 
दृक् -श्रावय माधयमांतून अपेप्कत ि अधययनपूरक संदभाांचा शोध घेऊन ते िापरणे.

श्वण

भाषण-
संभाषण

वाचन

l     प्िप्िध साप्हतयकृतींचे अप्भिाचन करणे. तसेच साप्हतयाचया आसिादासाठी िाचन करणे.
l संकेतसथिािरील ई-बुकस, ई-नयूि आप्ण ई-साप्हतय शोधून िाचन करता येणे ि तयाचा  

योगय प्ठकाणी िापर करता येणे. 
l  सपधा्य परीकांचया दृष्ीने मराठी भाषाप्िषयाशी संबंप्धत उपयुति घटकांचे अभयासपूण्य िाचन    
      करणे. 

l	 प्िप्िध साप्हतयकृतींिर आधाररत चचषेत सहभागी होताना साधक-बाधक प्िचारांचया  
मांडणीसाठी प्िषयानुरूप भाषा पररणामकारकतेने िापरणे.

l  अभयासलेलया साप्हतयरिकारांचया सि्यसाधारण िैप्शष्ट्ांबाबत चचा्य करणे. 
l  िाचलेलया पुसतकाची माप्हती िा एखाद्ा कथेचा, कप्ितेचा सारांश, कप्ितेतील ओिींचा 

अथ्य सांगणे; तसेच गीत, कप्िता, भाषण सादर करणे.
l  ‘उपयोप्ित मराठी’ या भागात अंतभू्यत असलेलया घटकांिर आधाररत कृतींिर चचा्य  

करता येणे.
l  प्दलेलया प्िषयाला अनुसरून सित:चे सितंत्र प्िचार संदभा्यसह मुद्ेसूदपणे मांडता येणे.
l    भाषण-संभाषण कौशलयाची िैप्शष्ट्े आतमसात करून तयाचा वयक्तिमत्ि प्िकासाचया 

दृष्ीने आतमप्िशिासपूि्यक िापर करता येणे.



l  भाषाभयास- िाकयरिकार ि िाकयरूपांतर, समास, रियोग, अलंकार ओिखता येणे ि तयांचा 
लेखनात उपयोग करता येणे.

l  प्नबंधलेखन- सुचिलेलया प्िषयािर प्नबंधलेखन करणे.
भाषाभ्ास 
व लेखन

l  पाठाचया आशयाचे ि तया पाठातील प्िचारांचे आकलन करून घेऊन तयाबाबत 
सपष्ीकरणासह आपले मत सित:चया भाषेत समप्यक शबदांत प्लप्हणे. 

l  कावयपंतिीतील कावयसौंदय्य सपष् करणे ि पाठांतील भाप्षक सौंदय्यसथिे शोधून प्लप्हणे. 
l आपले अनुभि, प्नरीकण आप्ण तया अनुषंगाने केलेला प्िचार लेखनातून अप्भवयति करणे.
l प्दलेलया प्िषयािर प्नबंध प्लप्हता येणे.
l ‘उपयोप्ित मराठी’ या भागातील संबंप्धत घटकांिर आधाररत कृती सोडिणे.

लेखन

l  संदभा्यसाठी कोशिाङ् मय अभयासता येणे.
l  अनुभिलेलया प्िप्िध घटनांसंदभाांत वयापक अथा्यने अप्भवयति होता येणे.
l आंतरिालाचा िापर करून वयिहार करता येणे.
l संगणकािर उपलबध असणाऱया प्िप्िध शैकप्णक ॲक्प्केशनसचा उततमरीतया कृप्तयुति 

िापर करता येणे.
l रिसारमाधयमांतून समोर येणाऱया घटकांचे सांगोपांग आकलन करून प्चप्कतसक मांडणी करता 

येणे.
l प्िप्िध सामाप्िक अडसरांचे आकलन करून घेऊन तयांचया प्नमू्यलनासाठी सपष्पणे 

प्िचारांची मांडणी करणे.
l बहुभाषा पररचय करून घेणयाची प्िज्ासा प्नमा्यण होणे.
l िाङ् मयीन उपक्रमाद्ारे अप्भरुची घडिणे ि सहभागातून िृद् प्धंगत करणे.
l तंत्रज्ान आप्ण आंतरिाल यांचया योगय िापरातून ‘सि’ला अप्भवयति करून प्िकप्सत करता 

येणे.

अध््न
कौिल्

l सित:चे भाषाप्िषयक ज्ान अद्याित ठेिणयासाठी संबंप्धत उपयुति घटकांचे अभयासपूण्य 
 िाचन करणे. उदा., प्िप्िध प्नयतकाप्लके, संदभ्य ग्रंथ, कोशिाङ् मय इतयादी. 
l	 पाठांचे आप्ण पाठांशी संबंप्धत मूि साप्हतयकृतीचे ि संदभ्य साप्हतयाचे समिपूि्यक  

िाचन करणे.



पाठ्यपुसतकाच्ा अंतरंगाववष्री...पाठ्यपुसतकाच्ा अंतरंगाववष्री...

बारािीचे ‘मराठी युिकभारती’ हे पाठपुसतक अधययन-अधयापनासाठी आपलया हाती देताना आनंद होत आहे. इयतता 
बारािीमधील मराठी भाषा प्िषयाचया अधययन-अधयापनाची उद् प्दष्े प्िचारात घेऊन कमता प्िधाने प्नक्शचत केली आहेत आप्ण 
ती पाठपुसतकाचया आरंभी प्दली आहेत. कमता प्िधाने श्रिण, भाषण-संभाषण, िाचन, लेखन, अधययन कौशलय आप्ण 
भाषाभयास ि लेखन या सहा केत्रांमधये प्िभागलेली आहेत. कमता प्िधानांचा संबंध पाठघटकांशी आप्ण कृतींशी आहे. तयामुिे  
पाठपुसतकाचा प्चप्कतसक अभयास करताना कमता प्िधाने पाठघटकांशी आप्ण कृतींशी पडतािून पाहािीत. तयामुिे 
कोणकोणतया घटकांमधून कोणकोणतया कमता कशारिकारे प्िकप्सत होतील हे समिणयास मदत होईल. तसेच कमतांचा अथ्य 
आप्ण वयाप्ती सपष् होऊन पाठपुसतकातील घटक अप्धक चांगलया रिकारे समिून घेणयास मदत होईल. प्शिाय पाठपुसतकाचया 
पलीकडे िाऊन पाठघटकातील आशय आप्ण भाषा िीिनवयिहाराशी कुठे आप्ण कशी िोडता येईल हेही समिू शकेल. 

पाठपुसतकाचया अनुक्रमप्णकेत एकूण सहा भागांचा समािेश आहे. पप्हलया आप्ण दुसऱया भागात गद्, पद् घटक प्दले 
आहेत. पाठक्रमानुसार अपेप्कत भाप्षक कौशलयांचा प्िकास, साप्हतयरिकार, ियोगटानुरूप द्ाियाचे अनुभि आप्ण 
मूलयमापनप्िषयक अपेका प्िचारात घेऊन मराठीमधील नामिंत साप्हक्तयकांचया दिषेदार रचनांचा समािेश या पाठपुसतकामधये 
केला आहे. तयामधून अपेप्कत भाप्षक कौशलयांचा प्िकास साधताना प्िद्ा्थयाांिर सि्यनाचे संसकार वहािेत, अशी अपेका आहे. 
या पाठांमधून गाभाघटक, िीिनकौशलये आप्ण मूलयांचा पररपोष होईल. 

गद् पाठांमधये िैचाररक, लप्लत आप्ण प्िनोदी लेखांबरोबरच प्चंतनशील, अनुभिकथनपर आप्ण चररत्रातमक पाठांचा 
समािेश केला आहे. िेगाचया आहारी िाणयाचया अप्तरेकािर भाष्य करताना ‘िेगिशता’ हा पाठ आिचया तरुणाईला संयमाने 
िगणयाचा उपयुति कानमंत्र देतो. सधयाचया वयसत आप्ण तणािग्रसत िीिनात साधयासुधया दैनंप्दन रिसंगांतून आनंद प्मिित 
आनंदी राहणे हा सिभाि कसा बनिािा, हे ‘आयुष्य... आनंदाचा उतसि’ या पाठामधून उमगते. अतयंत रिप्तकूल पररक्सथतीत 
सीमेिर कत्यवय बिािणारे सैप्नक आप्ण भारतीय नागररक यांमधील घट्ट भािबंध ‘िीरांना सलामी’ या पाठात अधोरेक्खत झाले 
आहेत. हा पाठ िाचलयानंतर सैप्नकांचया समप्यण िृततीप्िषयी आपलया मनात अप्भमानाची आप्ण आदराची भािना नक्की प्नमा्यण 
होईल. पहाटेचया रिहरी समेिर आलेले मन आप्ण तयािेिी उलगडणारे सभोितालचया चराचर सृष्ीशी असणारे मानिाचे आप्दम 
नाते लप्लतरमय शैलीत उलगडून दाखिणारा ‘रेशीमबंध’ हा पाठ मनािर रिसन्नतेचा प्शडकािा करतो.  दैनंप्दन रिसंग आप्ण अनुरूप 
शैलीतून अरिप्तम प्िनोदप्नप्म्यती साधताना ‘दंतकथा’ या लप्लतरमय प्िनोदी लेखातून समृद्ध भाषेचे दश्यन लेखकाने घडिले आहे. 
योगय िेिी िाणकारांचे माग्यदश्यन घेऊन, अखंड प्चंतनशील आप्ण अधययनशील राहून कलेचया केत्रात यशसिी कसे होता येते 
याचा रितयय ‘रंगरेषा वयंगरेषा’ या पाठातून आपलयाला येतो. हे सि्यच पाठ आशयाचया दृष्ीने समृद्ध असून ते भाषाशैलीचे आप्ण 
भाषासमृद् धीचे उततमोततम नमुने समोर ठेिणारे आहेत. 

पद् पाठांमधये ‘बहु असोत सुंदर...’ या लोकप्रिय महाराष्ट्र गीताचा समािेश कावयानंदासाठी केलेला आहे. भारतीय कृषी 
समृद् धीमधील क्सत्रयांचे योगदान ‘रोि मातीत’ या लयबद्ध रचनेतून सपष् होते. ‘रे थांब िरा आषाढघना’ ही रचना महणिे 
पािसािी प्नसग्यसौंदया्यचे अरिप्तम कावयरूप. कप्ितेमधील काही संसकृत आप्ण बोलीभाषेतील शबदांचे अथ्य उलगडलयािर 
कावयसौंदया्यने मन भरून िाते. ‘रंग माझा िेगिा’ ही सुरिप्सद्ध गझल वयािहाररक िगात िािरताना आप्ण दु:खे सोसतानाही 
हटके िगून माणसांिर रिेम करणाऱया गझलकाराचया कलंदर िृततीचे दश्यन घडिते. िारकरी भिनांपासून ते शािा-
महाप्िद्ालयामधील सनेहसंमेलनांपयांत सि्यत्र अतयंत नाट्मय पद्धतीने सादर होणारे ‘प्िंचू चािला’ हे लोकप्रिय भारूड 
दुगु्यणांपासून दूर राहणयाची प्शकिण देते. तसेच सजिनांची संगत अंगीकारली तर प्िंचिाचया प्िषासारखे दारूण दु:खही दूर ठेिता 
येते हे िासतिही आपलया मनािर ठसते. वयसत आप्ण बंप्दसत महानगरी िीिनात आक्रसून गेलेलया त्रसत बालयाप्िषयीची पीडा 
‘समुद्र कोंडून पडलाय’ या कप्ितेतून वयति झाली आहे. ‘आरशातली सत्री’ ही कप्िता सत्रीिीिनातील क्सथतयंतराचा नेमका िेध 
घेताना प्तला नवया उमेदीने िगणयाचे निे भान देते. भाग एक आप्ण भाग दोनचया शेिटी प्िद्ा्थयाांचया सरािासाठी नमुना गद् 
आकलन उतारे प्दलेले आहेत.

गद् आप्ण पद् पाठांतील आशय आप्ण भाषाशैली यांचे अधययन-अधयापन करणयाचया प्दशा िशा कमता प्िधानांमधून 
सपष् होतात तशाच तया पाठपररचयातूनही दृक्ष्पथात येतात. िगा्यतील चचाांमधून अधयांपकांकडून पाठातील आशय आप्ण भाषा 



यांचा संबंध ित्यमान िीिनाशी िोडणे अपेप्कत आहे. गद्, पद् पाठांमधये समाप्िष् प्चत्रांमुिे मिकूरपृष्ांना आकष्यकता 
लाभली आहे. प्चत्रांमुिे आशयाचे अंतरंग उलगडणयास अप्धक मदत होणार आहे. 

बारािीमधये ‘कथा’ हा साप्हतयरिकार सितंत्रपणे समाप्िष् केला आहे. भारतीय आप्ण िागप्तक साप्हतयात ‘कथा’ या 
साप्हतयरिकाराला मोठी परंपरा आहे. आिही ‘कथा’ तेिढीच आिडीने ऐकली िाते, िाचली िाते. तयामुिे कथेचे सिरूप, 
कथेची रचना, कथेची िैप्शष्ट्े यासंबंधीची माप्हती एका सितंत्र रिकरणात प्दली आहे. तसेच तयाला िोडून रिाप्तप्नप्धक सिरूपात 
नामिंत कथाकारांचया दोन कथा प्दलेलया आहेत. ‘शोध’ या कथेत कथारचनेचया तंत्राची अनेक िैप्शष्ट्े प्दसून येतात. प्िज्ासा 
आप्ण उतकुंठा िाढित नेत श्रोतयाला प्कुंिा िाचकाला कथेशी क्खििून कसे ठेिता येते याचा उततम नमुना महणिे ‘शोध’ ही कथा 
होय. तर बोलीभाषेचया माधयमातून तयार झालेलया िातािरणातून कथेमधील घटना, रिसंग आप्ण पात्रे सिीिपणे िाचकांसमोर 
कशारिकारे उभी करता येतात याचे उततम उदाहरण महणिे ‘गढी’ ही कथा होय. ‘कथा साप्हतयरिकार पररचय’ हे रिकरण आप्ण 
तयासोबतचया ‘शोध’ आप्ण ‘गढी’ या कथा यांचा एकप्त्रत अभयास केलयानंतर कथेचे सिरूप आप्ण रचना सपष् होणयास मदत 
होईल.

‘उपयोप्ित मराठी’ या भागामधये ‘मुलाखत’, ‘माप्हतीपत्रक’, ‘अहिाल’ आप्ण ‘िृततलेख’ या घटकांचा समािेश केला 
आहे. प्िद्ा्थयाांनी गद्, पद् पाठ आप्ण तयाखालील कृती यांमधून काही भाप्षक कौशलये आतमसात केली आहेत. या भाप्षक 
प्िकासाचे उपयोिन करणयाची संधी तयांना ‘उपयोप्ित मराठी’ मधील उपरोति घटकांमधून प्मिणार आहे. वयिसाय िा 
नोकरीमधील भूप्मकेचया दृष्ीने हे चारही घटक उपयुति ठरणार आहेत. या घटकांचा प्िद्ा्थयाांना चांगला पररचय वहािा अशी 
अपेका अाहे. तयादृष्ीने मुलाखत, माप्हतीपत्रक, अहिाल आप्ण िृततलेख यांचे नमुने उदाहरणादाखल पाठपुसतकात प्दले 
आहेत.  

भाग पाचमधये ‘वयाकरण ि लेखन’ हा भाग समाप्िष् केला आहे. तयामधये सपधा्यपरीकेचया दृष्ीने उपयुति असलेलया 
िाकयरिकार ि िाकयरूपांतर, समास, रियोग, अलंकार यांचा समािेश केला आहे. वयाकरणासंबंधीचया कृती पाठांखाली प्दलेलया 
आहेत. तया सोडिणयापूिषी टपपयाटपपयाने संबंप्धत वयाकरण घटकांचे अधययन-अधयापन पूण्य वहािे अशी अपेका आहे. लेखन या 
भागामधये ‘प्नबंधलेखन’ या घटकाचा समािेश आहे. प्िद्ा्थयाांना इयतता बारािीमधये, महाप्िद्ालयीन प्शकणामधये आप्ण 
सपधा्यपरीकांसाठी उपयुति ठरू शकेल अशा तपशीलाचा समािेश तयामधये केला आहे. मात्र परीकेचे िातािरण आप्ण उपलबध 
िेि यांचा प्िचार करता बारािीमधील प्िद्ा्थयाांचया प्नबंधलेखनाचे मूलयमापन या तपशीलामधील प्नकषानुसार करणे अपेप्कत 
नाही. तयासाठी कृप्तपप्त्रकेतील प्नकष प्िचारात घयािेत.   

पाठपुसतकातील पाचही भागातील घटकांिर आधाररत प्िप्िध सिरूपाचया कृती प्दलेलया आहेत. घटकांचे आकलन 
आप्ण सिाांगीण अभयास यादृष्ीने या कृती उपयुति ठरतील. मात्र परीकेमधील मूलयमापन हे मूलयमापन आराखडानुसार राहील. 
तयादृष्ीनेही उपयुति कृती पाठपुसतकात प्दलया आहेत. तसेच तोंडी परीकेचया दृष्ीने उपयुति ठरू शकतील अशा कृतींचाही 
समािेश पाठपुसतकात केला आहे. 

पररप्शष्ांमधये पाररभाप्षक शबद, साप्हतय अकादमी पुरसकाररिाप्त साप्हक्तयकांची नािे ि तयांचया साप्हतयकृती, शबदाथ्य ि 
िाकरिचार यांचा समािेश केला आहे. तयांचा उपयोग सामानयज्ान, भाषाप्िकास आप्ण पाठांचे आकलन यांसाठी होईल.

नऊ भारतीय भाषांमधील बारािीचया ‘युिकभारती’चया पाठपुसतकांसाठी एकच मुखपृष् योिले आहे. तयामधये मधयभागी 
ज्ानपीठ पुरसकारासाठी प्दलया िाणाऱया ‘िाग् देितेची रिप्तमा’ ठिकपणे निरेत भरते. ज्ानपीठ हा साप्हतयाचया केत्रातील सियोच् 
राष्ट्रीय पुरसकार आहे. युिकभारतीचया मुखपृष्ािर तया तया भाषेतील पप्हला ज्ानपीठ पुरसकार प्मिालेलया साप्हक्तयकांची 
छायाप्चत्रे प्दलेली आहेत. तसेच भाषेचया उपयोिनाचया आधुप्नक संधींचेही रितीकातमक दश्यन मुखपृष्ािर होताना प्दसते. 
रिाचीन कािापासून आिपयांत झालेलया भाप्षक प्िकासाचया टपपयांचे ओझरते दश्यनही मलपृष्ािर होते. प्िद्ा्थयाांनी आपलया 
मातृभाषेप्शिाय अनय भारतीय भाषांचा अभयास करािा. तसेच तया भाषांमधील अनुिाप्दत साप्हतयाचा आसिाद घयािा अशी 
अपेका आहे.

प्िद्ा्थयाांनी उततमोततम साप्हतयकृतींचा आसिाद घेऊन अपेप्कत भाषाप्िकास साधािा आप्ण िीिनवयिहारात तयाचे 
समथ्यपणे उपयोिन करािे यासाठी, हे पाठपुसतक महत्िाचे साधन ठरेल असा प्िशिास आहे.
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भाग - १

बहु असोत सुंदर संपन्न कीं महा
प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा ।।धृ.।।

गगनभेप्द प्गररप्िण अणु नच प्िथें उणें
आकांकांपुढप्त प्िथें गगन ठेंगणें
अटकेिरर िेथील तुरंप्गं िल प्पणें
तेथ अडे काय िलाशयनदांप्िणें?
 पौरुषाप्स अटक गमे िेथ दु:सहा ।।१।।

रिासाद कशास िेथ हृदयमंप्दरें
सद् भािांचींच भवय प्दवय आगरें
रतनां िा मौक्तिकांप्ह मूलय मुप्िं नुरे
रमणीची कूस प्िथें नृमप्णखप्न ठरे
 शुद्ध प्तचें शीलप्ह उििप्ि गृहा गृहा ।।२।।

नग्न खड् ग कररं, उघडे बघुप्न माििे
चतुरंग चमूचेंही शौय्य माििे
दौडत चहुंकडुप्न ििें सिार िेथले
भासप्त शतगुप्णत िरी असप्त एकले
 यन्नामा पररसुप्न ररपु शप्मतबल अहा ।।३।।

बहु असोत सुंदर... (काव्ानंद)

n श्री. कृ. कोल्हटकर (१८७१ ते १९३४) : 

समीकक, प्िनोदी लेखक, किी, नाटककार, कथाकार, कादंबरीकार. महाप्िद्ालयात प्शकत असतानाच ते समीकेकडे ििले. 
प्िप्िध िाङ् मयरिकारांचे लेखन करत असताना तयांचे समीकणातमक लेखन सुरूच होते. कोलहटकर यांची रिप्तभा बहुमुखी होती. तयांनी 
मराठी नाटकाला निे, सितंत्र रंगरूप प्दले ि तयाबरोबरच रूढींचया नािाखाली चालणाऱया हासयासपद गोष्ींप्िषयी प्िनोदी लेखही 
प्लप्हले. प्िनोदाचा शसत्रारिमाणे िापर ि कालातीत असा शुद्ध प्िनोद ही तयांचया प्िनोदाची िैप्शष्ट्े. ‘दुटपपी की दुहेरी’, ‘शामसुंदर’ 
या कादंबऱया, ‘गीतोपायन’ हा कावयसंग्रह, आतमिृतत, काही कथा इतयादी िाङ् मय प्नप्म्यती. ‘बहु असोत सुंदर संपन्न कीं महा’ ही 
तयांची कावयरचना ‘महाराष्ट्र गीत’ महणून अप्तशय लोकप्रिय आहे. द् प्ितीय महाराष्ट्र कप्िसंमेलन, पुणे तसेच बारािे महाराष्ट्र साप्हतय 
संमेलन, पुणे यांचे अधयकपद तयांनी भूषिले.

किीने या गीतात महाराष्ट्र भूमीचया अनेकप्िध िैप्शष्ट्ांचा गौरिपूण्य उल्ेख केला आहे. उततुंग पि्यतरांगांमधये िसलेला, 
गगनाला गिसणी घालणाऱया आकांका बािगणारा महाराष्ट्र आमहांला सिाांत प्रिय आहे, असे गौरिपूण्य उद् गार या गीतात काढले 
आहेत. अंत:करणाचे औदाय्य, सद् गुणांची संपदा आप्ण नररतनांची खाण असणारा महाराष्ट्र आमहांला अप्भमानासपद आहे, हे किीने 
अप्तशय ओिसिी िाणीत नमूद केले आहे. पराक्रम, भतिी आप्ण िैरागय या गोष्ी एकाच प्ठकाणी आढिणारा रिदेश ही महाराष्ट्राची 
िेगिी ओिख या गीतातून करून प्दली आहे. अशा प्रिय महाराष्ट्रात मराठी भाषेला लोकवयिहारात गौरिाचे सथान रिाप्त वहािे; तसेच 
महाराष्ट्राचया थोरिीचे मम्य सिाांचया मनात ठसािे अशी अपेका किीने वयति केली आहे.

CC
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प्िक्रम िैरागय एक िाप्गं नांदती
िररपटका भगिा झेंडाप्ह डोलती
धम्य-रािकारण समिेत चालती
शक्तियुक्ति एकिटुप्न काय्य साप्धती
 पसरे यतकीप्त्य अशी प्िसमयािहा ।।४।।

गीत मराठांचे श्रिणीं मुखीं असो
स्ूप्त्य दीक्प्त धृप्तप्ह देत अंतरी ठसो
िचप्न लेखनीप्ह मराठी प्गरा प्दसो
सतत महाराष्ट्रधम्यमम्य मप्नं िसो
 देह पडो ततकारप्णं ही असे सपृहा ।।५।।

(आठवणरीतल्ा कववता, भाग-१)

l तोंडरी पररीक्ा.
रिसतुत गीत तालासुरात सादर करा.
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n प्ाचा््य विवाजरीराव भोसले (१९२७ ते २०१०) : 

नामिंत ितिे, महाराष्ट्रातील सुरिप्सद्ध प्िचारिंत आप्ण वयासंगी लेखक. देशात आप्ण प्िदेशांत अनेक प्िषयांिर वयाखयानमाला 
गाििलया. पुणे येथील िसंत वयाखयानमालेत सलग २८ िषषे वयाखयाने प्दली. ‘कथा ितिृतिाची’, ‘िागर (खंड १ ि २)’, ‘िीिनिेध’, 
‘दीपसतंभ’, ‘देशाेदेशींचे दाश्यप्नक’, ‘मुक्तिगाथा महामानिाची’, ‘यकरिशन’, ‘प्हतगोष्ी’ इतयादी ग्रंथ रिकाप्शत. औरंगाबाद येथील  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा प्िद्ापीठाचे मािी कुलगुरू. ‘रािषषी शाहूमहाराि पुरसकार’ (कोलहापूर), ‘श्रीमंत मालोिीरािे 
समृती पुरसकार’ (्लटण) अशा पुरसकारांनी सनमाप्नत. 

या िैचाररक पाठात लेखकाने अप्तिेगाचया आहारी गेलेलया माणसांचया प्िकृतीिर  नेमकेपणाने बोट ठेिले आहे. िेि आप्ण श्रम 
िाचिणयासाठी िाहनाची गरि लेखकालाही पटते. मात्र गरि नसताना खोट्ा रिप्तष्ेपायी कि्य काढून िाहन खरेदी करणयाचया 
ित्यमानकालीन मानप्सकतेिर लेखकाने रिकाश टाकला आहे. महानगरात, शहरात ठरािीक िेिेत अनेक प्ठकाणी पोहोचून कामे करािी 
लागतात हे खरे असले, तरी नको प्ततकया िेगाने िाहने चालिून लोक अपघातांना प्नमंत्रण देताना प्दसतात, याचे लेखकाला िैषमय 
िाटते. िेि िाचिणयासाठी माणसे िाहने िापरतात; परंतु माणसे िाचलेला िेि पुनहा िाहन चालिणयात िाया घालितात, तेवहा ‘िाहने 
माणसांिर सिार होतात’, अशी माप्म्यक प्टपणी लेखक करतात. अ्ाट िेगाने िाहने चालिणयाचया रििृततीमुिे िाहनचालकाचया 
शरीर-मनािर अनािशयक ताण प्नमा्यण होताे. तयामुिे सिति आप्ण सिास्थय प्हरािून घेणारा अनैसप्ग्यक िेग कमी करणयाबाबत लेखक 
शेिटी कशारिकारे सपष् इशारा देतात, ते या पाठातून पाहूया.

िेग हे गतीचे एक रूप आहे. आपले िीिनही क्सथती 
आप्ण गती यांत प्िभागलेले आहे. थांबणे, चालणे, धािणे 
असे हे िीिनचक्र प््रतच असते. आपलया प्िचारांनाही 
गती असते, प्िला आपण रिगती महणतो. ती प्िचारांची 
गती असते. गतीला िेवहा प्दशा असते तेवहाच ती रिगती या 
संज्ेला पात्र ठरते. प्दशाप्िहीन गती ही अधोगती ठरते. 
आिचया िीिनात प्िलकण िेगिानता आढिते. रसते 
िाहनांनी वयापलेले असतात. माणसे घरांत राहतात महणूनच 
अलपकाि तरी क्सथर राहतात. एरिी गतीपायी अगप्तक 
होतात.

अहोरात्र भरारणारी आप्ण थरारणारी िाहने पाप्हली 
महणिे आशचय्य िाटते. ही आली कोठून? आली कशी 
आप्ण कशासाठी? पूिषी देशोदेशींचा इप्तहास घडला. 
लोकांनी िगरििासही केला; पण आिचया एिढी अिखि 
िाहने कोठे प्दसत नसत.

आता माणूस घरातून दारात आला, की िाहनािर 
आरूढ होतो. िेि थोडा असतो. कामे बरीच असतात. 
पायी चालत ती उरकता येत नाहीत. िीिन हे दशप्दशांना 
प्िभागलेले आहे. मुलांची शािा एका टोकाला, आपले 
काया्यलय दुसऱया टोकाला, मंडई एका बािूला तर दिाखाना 

CC
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दूर, कुठलया तरी प्दशेला. िीिनाची ही टोके सांधणार 
कशी? िोडणार कशी? शेिटी गती ही घयािीच लागते. 
यथारिमाण गती ही गरि आहे; पण अरिमाण, अिासति 
आप्ण अनािशयक गती ही एक प्िकृती आहे. आपली कामे 
यथासांग पार पाडािीत, एिढा िेग िीिनाला असािा. 
तयापेका अप्धक िेग महणिे अकमय आिेग महणािा 
लागेल. तो आतमघातकी ठरतो. अमेररकेसारखया प्िकप्सत  
देशात माणसे िेगाने िीिन िगतात. घरोघर आप्ण दरडोई 
िाहन उपलबध असते. रसते रुुंद, सरि, प्नप्ि्यघन आप्ण 
एकमागषी असतात. घरे, काया्यलये, बािारपेठा यांत प्नदान 
शंभर मैलांचे प्कमान अंतर असते. िििचया ििि सगिे 
असे सहसा नसते. अंतरािरचया गोष्ींशी िििीक 
साधणयासाठी दूरिर िािे लागते. यातून माणसामाणसांत 
दुरािा प्नमा्यण होतो. तो िाचदायक आप्ण असह्य होऊ नये 
महणून िेगाचा आश्रय घेतला िातो. िेगामुिे माणसे बेभान 
होतात. भान हरपले महणिे असिसथता प्िरून िाते. िेगात 
एक बेहोषी असते.

भारतीयांनी अमेररकन िीिनशैली पतकरणयाचे कारण 
नाही. आपलयाकडे अंतरे कमी आहेत. माणसे खूप आहेत. 
कामे ्ारशी नाहीत. िीिनाची टोके सहि सांधता येतात. 
थोडी तिरा करािी लागते; पण भरधाि िेगाने अंतर काटािे 
अशी क्सथती नसते. मुंबईसारखे प्िसतीण्य नगर गाडांनी 
सांधलेले असते. गाडा रूिािरून चालतात. तयात 
भरकटणे ्ारसे नसते. गाडीत चढले महणिे माणसांचे 
धािणे थांबते.

खरी अडचण असते ती रसतयािरून येणाऱया-
िाणाऱया दोन आप्ण चारचाकी िाहनांची. तयांचा िेग 
मया्यप्दत ठेिला तर ती साधने महणून उपयोगी पडतात. िेि 
आप्ण श्रम िाचिणयासाठी तयांचा उपयोग होतो; पण 
अनेकदा असे घडते, की िाचलेला िेि घालिािा कसा हे 
किेनासे होते आप्ण मग तो घालिणयासाठी पुनहा माणसे 
िाहनांचया आहारी िातात. आरंभी माणसे िाहनांिर सिार 
होतात. मग िाहने माणसांिर सिार होतात.

कामापुरते आप्ण कामासाठी िाहन आप्ण आटोकयात 
राहील एिढाच िेग, हे तंत्र अनुसरले तर िीिन अथ्यपूण्य 
होईल. आपले िीिन अप्धक रिमाणात आपलया िाट्ाला 
यािे, ते कृताथ्यतेने िगता, अनुभिता यािे, तयासाठी उसंत 
लाभािी महणून िाहनांचा िापर करायला हिा. रितयकात 

घडते ते िेगिे. इतरांशी मानप्सक सपधा्य करणयासाठी, 
आपलया ऐशिया्यचे रिदश्यन घडिणयासाठी, गरि नसताना 
कि्य काढून िाहने खरेदी करणारी माणसे समािात 
आढितात. कोणतेही महत्िाचे काम नसताना पतनीला 
मागचया बािूला बसिून आधुप्नक दुचाकीने सहि 
्ेर्टका मारून आले महणिे अनेकांना बरे िाटते; पण 
आहेच िाहन तर चार-सहा मैलांिरचे एखादे प्नसग्यरमय 
सथान प्कुंिा मंप्दर पाहाणयासाठी ही माणसे का िात नाहीत? 
एखादा लक्मी रोड, महातमा गांधी माग्य प्कुंिा िंगली 
महाराि रसताच का पसंत केला िातो? देहू, आिंदी, 
प्संहगड, बनेशिर, प्िठ्ठलिाडीकडचे रसते का प्दसत 
नाहीत?

िाई, सातारा, ्लटण, कराड अशा गािी िाहनांची 
एिढी प्नकड आहे का? शेतमळ्ात िायचे असेल, तर 
तातडीचा भाग महणून कधी तरी िाहन लागेल. आपले 
राहणे गािाबाहेर होत असेल, तर िाहनाचा उपयोग होईल; 
पण सहि आप्ण सुखाने येणे-िाणे सोडून िेगाने येरझारा 
कशासाठी घालाियाचया? आहेच गाडी तर मारूया 
चक्कर, अशी भािना बािगून रसतयािर अडचणी प्नमा्यण 
करणारे रप्सक संखयेने िाढत चालले आहेत.

िाहन हे िेि िाचिणयासाठी असते. ते िेि 
घालिणयासाठी नसते. तयाचा िेग बेताचा असणे अगतयाचे 
असते. माणसे चालू आप्ण पिूही शकतात; पण रसतयाने 
कोणी चालणयाऐििी पिू लागला तर तयाचे कौतुक करािे 
का? अपेप्कत सथिी िेिेिर पोचता येईल, अशा बेताने 
िाहने चालिणयाऐििी उगाचच भरधाि िेगाने चालिणयात 
औप्चतय ते कोणते?

िाहनाचा िेग िाढला महणिे तयाचयािरचा ताबा 
कमी होतो. पुढचे िाहन मागे टाकून पुढे िाणयाचया 
हवयासामुिे अनेक अपघात होतात. रात्रीचया िेिी 
प्िलकण िेगाने धािणारी गाडी ही रातराणी महटली िाते. 
रात्री भरघाि िेगाने रििास करून पार पाडािीत एिढी 
महत्िाची कामे दरिेिी असतात का?

िाहनाचा िेग अप्निार झाला, तर प्चतताची वयग्रता 
िाढते. डोळ्ांिर, मनािर, शरीरािर ताण पडतो. शरीरभर 
अनािशयक सपंदने प्नमा्यण होतात. हादरे बसून मजिातंतू 
आप्ण मणके कमकुित होतात. कमरेची आप्ण पाठीची 
दुखणी ही िाहनधारकांची वयथा असते. बसणे, उठणे, 
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चढणे, उतरणे, चालणे, ििणे, िर-खाली पाहाणे या मुति 
हालचालींचे संगीत प्िसरून सित:ला िाहनाशी िखडून 
ठेिणे आप्ण िाहनाचा िेग अंगीकारून आपलया 
शरीरवयापारात अडथिे प्नमा्यण करणे हे धोरण प्नसग्यप्िरोधी 
आहे. आरोगयाची हानी करणारे आहे. िाढता िेग महणिे 

(जागर, खंड २)

ताण. िीिनातले ताणतणाि िाढिून पोचणार तरी कोठे? 
आपले सिति आप्ण सिसथता प्हरािून घेणारा असिाभाप्िक  
िेग कमी करणे, हे आपले कत्यवय आहे. उगाच भािप्ििश 
होऊन िेगिश होऊ नये. अनाठायी िेगामुिे पोचणयापूिषीच 
अंत होणयाची शकयता िाढते. 

(१) (अ) पाठाच्ा आधारे खालरील चौकटरी पूण्य करा.
(१) िीिन प्िभागणारे घटक-   

(२) प्िचारांची गती महणिे- 

(३) अधोगती महणिे- 

(४) अकमय आिेग महणिे- 
 (अा) कृतरी करा.

  

    

(इ) कारणे िोधा व वल्हा.
(१) अमेररकेतील माणसांचे िीिन िेगिान असते, कारण ............

(२) लेखकाचया मते गरिेचया िेिी िाहनांचा िापर करायला हिा, कारण ............

(२) (अ) ्ोग् प्ा्य् वनवडून उततर वल्हा.
(१) जरीवन अर्यपूण्य ्होईल, जर............

(अ) िाहन कामापुरतेच िापरले तर. 
(आ) िाहन आिशयक कामासाठी िापरले तर. 
(इ) िाहनाचा िेग आटोकयात ठेिला तर. 
(ई) िरील प्तनही गोष्ींचा अिलंब केला तर. 

(२) वनसग्यववरोधरी वत्यन नसणे, म्हणज.े........... 
(अ) सित:ला िाहनाशी सतत िखडून ठेिणे.

कृतरी����������� �����������

लेखकाच्ा मते जरीवन 
अर्यपूण्य तेव्हा ्होते, जेव्हा

(१)

(४)

(२)गतरीबाबतचरी लेखकाने 
ववण्यलेलरी ववकृतरी म्हणजे

(१) लक्मरी रोड, म्हातमा गांधरी माग्य, जंगलरी म्हाराज 
रसता- पुणयातील रसते.

वटपा-
(२) देहू, आळंदरी, वसं्हगड, बनेशवर, ववठ्ठलवाडरी- 

पुणयातील ि पुणयािििील सथिे.

वा्हनाचा वेग अवनवार 
झाला तर

(३)
लेखकाने सांवगतलेलरी वा्हन 

खरेदरी करण्ाचरी कारणे
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(आ) िाहनाचा अप्तिेग अंगीकारणे.
(इ) तातडीचा भाग महणून कधीतरी िाहन िापरणे.
(ई) गरि नसताना िाहन िापरणे.

(आ) वा्हन वापरातरील फरक सपष्ट करा.

अमेररका भारत

(३) खालरील वाक्ांचा अर्य सोदा्हरण सपष्ट करा. 
(अ) यथारिमाण गती ही गरि आहे; पण अरिमाण, अिासति आप्ण अनािशयक गती ही एक प्िकृती आहे.
(आ) आरंभी माणसे िाहनांिर सिार होतात. मग िाहने माणसांिर सिार होतात.
(इ) उगाच भािप्ििश होऊन िेगिश होऊ नये.

(४) व्ाकरण.
 (अ) समानारथी िबद वल्हा.

(१)  प्नकड-             (२)  उप्चत-            (३)  उसंत-    (४)  वयग्र- 
 (अा) खालरील सामावसक िबदांचा ववग्र्ह करून समास ओळखा. 

(१)  ताणतणाि-            (२)  दरडोई-  (३)  यथारिमाण-            (४)  िीिनशैली-
 (इ) कंसातरील सूचनेनुसार वाक्रूपांतर करा.

(१) आिचया िीिनात प्िलकण िेगिानता आढिते. (उद् गाराथषी करा.)
(२) आपलयाकडे कामाचया प्ठकाणाची अंतरे कमी आहेत. (नकाराथषी करा.)
(३) प्नसग्यरमय सथान प्कुंिा मंप्दर पाहणयासाठी ही माणसे का िात नाहीत? (प्िधानाथषी करा.)

(५) सवमत.
(अ) ‘िाहनांचया अप्तिापराने शरीर वयापारात अडथिे प्नमा्यण होतात’, तुमचे मत सोदाहरण सपष् करा.
(आ) ‘िाढता िेग महणिे ताण’, याप्िषयी तुमचे मत सप्िसतर प्लहा.
(इ) ‘िाहन हे िेि िाचिणयासाठी असते. ते िेि घालिणयासाठी नसते’, हे प्िधान तुमचया शबदांत सपष् करा.
(ई) ‘िाहनाची अप्तगती ही प्िकृती आहे’, सपष् करा.

(६) अवभव्क्री.
(अ) रसतयािरील िाहतूक कोंडीत सापडलयािर तुमची भूप्मका काय असेल ते प्लहा.
(आ) िाहन चालित असताना कोणती काििी घयािी, ते तुमचया शबदांत प्लहा.

उपक्रम :
‘िाहतूक प्नयंत्रण पोलीस कम्यचारी’ यांची अप्भरूप मुलाखत तुमचया िग्यप्मत्राचया/मैप्त्रणीचया मदतीने िगा्यत सादर
करा.

l तोंडरी पररीक्ा.
‘िाहतूक सुरकेची गरि’ या प्िषयािर पाच प्मप्नटांचे भाषण द्ा.
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्ुलं सोनयाची, झेंडू तोडते
बाई तोडते
नाही ्ुलं ग, देह तोडते
बाई तोडते
घरादाराला, तोरण बांधते
बाई बांधते
रोि मातीत, मी ग नांदते
बाई नांदते

सरी-िाफयात, कांदं लािते
बाई लािते
नाही कांदं ग, िीि लािते
बाई लािते
काळ्ा आईला, प्हरिं गोंदते
बाई गांेदते
रोि मातीत, मी ग नांदते
बाई नांदते

n कलपना दुधाळ (१९७८) : 

रिप्सद्ध किप्यत्री. ‘प्सझर कर महणतेय माती’, ‘धग असतेच आसपास’ हे कप्ितासंग्रह रिकाप्शत. ‘प्सझर कर महणतेय माती’ या 
पप्हलया कप्ितासंग्रहास महाराष्ट्र साप्हतय पररषदेचया ‘किी कुसुमाग्रि’ पुरसकारासह एकूण अठ्ठािीस पुरसकारांनी ि ‘धग असतेच 
आसपास’ या कप्ितासंग्रहास ‘महाराष्ट्र ्ाउंडेशन’चया पुरसकाराने सनमाप्नत करणयात आले आहे.

रोि मातीत राब राब राबणाऱया शेतकरी मप्हलेचे मनोगत या कप्ितेतून वयति झाले आहे. आपला सित:चा िीिच िणू मातीत 
रुििािा इतकया मन:पूि्यकतेने शेतकरी सत्री िेवहा शेतात लािणीसारखी कष्ाची कामे करते, तेवहा कुठे शेतात गोंदणाचया नकीसारखी 
प्हरिाई ्ुलू लागते. आपलया ओढगसत संसाराला हातभार लािणयासाठी उनहातानहाची पिा्य न करता शेतकरी मप्हला कांद्ाचया 
लािणीसारखी िा उसाचया लागिडीसारखी अतयंत कष्ाची कामे करत राहते. प्हरिीगार प्दसणारी शेती काही उगीच प्पकत नाही, तर 
िेवहा शेतकरी सत्री रोि श्रम करून, मर मर मरून, सि्यसि अप्यण करते, तेवहा कुठे शेतात प्हरिेगार पीक डोलू लागते. साधया सरि 
शबदांतील ही गेय कप्िता ओिी-ओिींतून पुढे िाताना अंत:सथ िेदनेमुिे काििाला अप्धकाप्धक कशी प्भडत िाते ते अनुभिूया.

CC
२. रोज मातरीत
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उनहातानहात, रोि मरते
बाई मरते
प्हरिी होऊन, मागं उरते
बाई उरते
खोल प्िप्हरीचं, पाणी शेंदते
बाई शेंदते
रोि मातीत, मी ग नांदते
बाई नांदते

(वसझर कर म्हणते् मातरी)

ऊस लािते, बेणं दाबते
बाई दाबते
नाही बेणं ग, मन दाबते
बाई दाबते
कांडा-कांडांनी, संसार सांधते
बाई सांधते
रोि मातीत, मी ग नांदते
बाई नांदते

(१) (अ) कृतरी करा. 

    

कववतेतरील सत्री करत असलेलरी ववववध कामे

कृतरी����������� �����������
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 (आ) संदभा्यनुसार ्ोग् जोड्ा लावा.
  ‘अ’ गट      ‘ब’ गट
(१) नाही कांदं ग, िीि लािते. (अ)   गोंदणाचया प्हरवया नकीरिमाणे शेत प्पकाने सििते.
(२) काळ्ा आईला, प्हरिं गोंदते. (आ)  अतोनात कष्ानंतर प्हरवया समृद् धीचया सिरूपात 
(३) प्हरिी होऊन, मागं उरते           प्शल्क राहते.
     (इ)    सित:चा िीिच िणू कांद्ाचया रोपाचया रूपात लािते. 

(२) खालरील ओळींचा अर्य वल्हा.
 सरी-िाफयात, कांदं लािते
 बाई लािते
 नाही कांदं ग, िीि लािते
 बाई लािते
(३) काव्सौंद््य.

(अ) ‘काळ्ा आईला, प्हरिं गोंदते 
 बाई गोंदते’ या ओिींतील भािसौंदय्य सपष् करा.
(आ) ‘नाही बेणं ग, मन दाबते
 बाई दाबते
 कांडा-कांडांनी, संसार सांधते
 बाई सांधते’ या ओिींतील प्िचारसौंदय्य सपष् करा.

(४) रसग्र्हण.
 खालरील ओळींचे रसग्र्हण करा.

उनहातानहात, रोि मरते
बाई मरते
प्हरिी होऊन, मागं उरते
बाई उरते
खोल प्िप्हरीचं, पाणी शेंदते
बाई शेंदते
रोि मातीत, मी ग नांदते
बाई नांदते

(५) अवभव्क्री.
(अ) शेतकरी क्सत्रयांचया कष्मय िीिनाचे िण्यन कप्ितेचया आधारे प्लहा. 
(आ) तुमचया पररसरातील कष्करी क्सत्रयांचे कुटुंबाचया उदरप्निा्यहातील योगदान सपष् करा.

उपक्रम :
(अ) शेतकरी मप्हलेची मुलाखत घेणयासाठी रिशनािली तयार करा. 
(अा) यू-ट्ूबिरील किी प्िठ्ठल िाघ यांची ‘प्त्ण’ ही कप्िता ऐका.

l तोंडरी पररीक्ा.
(अ) रिसतुत कप्ितेचे तालासुरात सादरीकरण करा.
(आ) रिसतुत कप्ितेचा सारांश तुमचया शबदांत सांगा.
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आनंद सगळ्ांनाच हिा असतो... पण आपला 
आनंद नेमका कशात आहे, हे अनेकांना कित नसतं. 
आनंद महणिे नेमकुं काय हेही उलगडलेलं नसतं. कुठे 
असतो हा आनंद? कुठे नसतो हा आनंद? आनंदी आनंद 
गडे, प्िकडे प्तकडे चोहीकडे! ही ्ति कप्िकलपनाच 
नवहे, तेच सतय आहे, प्कुंबहुना शाशित सतय आहे!

आनंदाची गंमत अशी आहे, की तुमही शोधू लागलात, 
की तो दडून बसतो, पकडू गेलात, की हातातून प्नसटतो. 
आनंदासाठी प्ितका आटाप्पटा कराल, प्ततका तो 
हुलकािणया देतो. प्ितका सहिपणे घयाल, प्ततका आनंद 
सहि रिाप्त होतो. आनंद असतोच. तो अनुभिता मात्र 
यािा लागतो.

आनंदाचया बाबतीत किसा काखेत असूनही आपण 
गािाला ििसा घालीत असतो. आनंद आपण बाहेर शोधत 
असतो आप्ण तो मात्र आत असतो. आनंद आपलया 
मनातच असतो. आनंदाचया झऱयाचा उगम आपलया 
अंतरंगातच असतो.

हे खरं आहे, की आनंद सि्यत्र असतो; पण  अंतरंगात 
आनंद असेल, तरच तो अनुभिता येतो. आनंदाचं नातं 
िुितं, ते ्ति आनंदाशी. आनंदाला आकप्ष्यत करतो, तो 
्ति आनंदच. आनंदाला रिसितो, तोही आनंदच.

आनंदाचं भान िागृत ठेिणं हेच आनंदाचं रहसय 
आहे. असंखय, अगप्णत पातळ्ांिर आनंद अनुभिता 

येतो. आपलया आयुष्यासोबत जयाचं अक्सतति असतं, तो 
महणिे अक्सततिाचा आनंद. आपलं अक्सतति आपण 
नेहमीच गृहीत धरून चालतो आप्ण अक्सततिाचया 
आनंदाला मुकतो. आपलया अक्सततिाची साक देत असतो, 
तो आपला शिास.

आपलया शिासाचंही आपलयाला भान नसतं. खरंतर 
शिास हा शरीर आप्ण मन यांना िोडणारा सेतू असतो. हा 
सेतू आपण िाणीिपूि्यक िापरत नाही. पोटातून खोलिर 
शिास घेणं केिि आरोगयासाठी चांगलं असतं, असं नवहे, 
तर तयामुिे मनही शांत होतं. मुखय महणिे शिासाचं बोट 
धरून मनापयांत पोहोचता येतं, मनाशी नातं िोडता येतं. 

पण आपण शिासाकडे लकच देत नाही. आयुष्यातला 
एकेक कण येतो आप्ण िातो. आपण कणांकडे लक देत 
नाही. एकेक प्दिस उिाडतो, मािितो. आपण प्दिसाकडे 
लक देत नाही. सूययोदय, सूया्यसत होतो, तोही आपण नीट 
पाहात नाही. तो प्दसतो, तेवहा आपलयाला दृष्ी आहे, हेही 
आपण गृहीत धरतो. िे िे आनंद देणारं आहे, ते गृहीतच 
धरून चाललयामुिे आपलयाला ना सृष्ीचं कौतुक िाटतं, 
ना दृष्ीचं. आपलया शिासाचं, आपलया अक्सततिाचं, 
आपलया अक्सततिाचया आनंदाचं भान हिं. 

आपलं अक्सतति हीच एक कमाल आहे. एक अद् भुत 
सतय आहे. भले सापेक असेल, पण सतय आहेच. 
िीिनाचया, युगायुगांचया खडतर तपशचयषेनंतर हा मानिी 

n विवराज गोलले (१९५१) : 

सुरिप्सद्ध लेखक. नाटक, प्चत्रपट, दूरदश्यन माप्लका, कथा, वयक्तिरेखा, कादंबरी, लप्लतलेख, िृततपत्रीय सतंभ इतयादी 
माधयमांतून प्िपुल लेखन रिप्सद्ध. ‘कुया्यत्  सदा प्टंगलम् ’, ‘गोलमाल’ इतयादी गािलेलया नाटकांसाठी तसेच ‘थरथराट’, ‘प्चमणी 
पाखरं’ इतयादी लोकप्रिय प्चत्रपटांसाठी पटकथा, संिाद लेखन तयांनी केले आहे. तयांनी मराठीत रिेरक साप्हतयाचे दालन समृद् ध केले. 
‘मिेत िगािं कसं?’ या तयांचया गािलेलया पुसतकाला ‘महाराष्ट्र तत्िज्ान पररषदेचा’ पुरसकार प्मिाला आहे. याप्शिाय तयांची 
‘माणसं िोडािी कशी?’, ‘मसत राहािं कसं?’, ‘यशसिी वहािं कसं?’, ‘तुमही बदलू शकता’ अशी अनेक रिेरक पुसतके रिप्सद्ध आहेत. 
‘सि्यसि’, ‘शोधाथ्य’, ‘एका कलपनेची आतमकथा’ या कादंबऱया रिप्सद्ध. तयांचया ‘नग आप्ण नमुने’ या प्िनोदी पुसतकाला महाराष्ट्र 
राजय शासनाचया पुरसकाराने सनमाप्नत करणयात आले आहे.   

रितयेकाला आनंद हिा असतो; परंतु बऱयाचदा आनंद महणिे काय आप्ण तो कसा प्मििािा हे उमगत नाही. खरेतर आनंद बाहेर 
नसून अंतरंगात असतो; पण तयासाठी आनंदाचे भान िागे असािे लागते, हे या पाठात लेखकाने हलकया्ुलकया शैलीत उलगडले 
आहे. आनंद नेमका कशात असतो, तो कसा अनुभिायचा असतो, छोट्ा छोट्ा गोष्ीतही आनंद कसा भरून राप्हलेला असतो, 
आनंदी राहणयाची सिय कशी लािून घयािी यासंबंधी प्िप्िध उदाहरणांमधून केलेले प्ििेचन आनंदी राहणयासाठी मोलाचे माग्यदश्यन 
करणारे आहे. प्नसगा्यची सोबत, संगीताची साथ आप्ण पुसतकांचा सहिास आनंदी राहणयासाठी कसे उपयुति ठरतात, यासंबंधीचया 
पाठातील प्ििेचनामुिे आपणास िीिनात आनंदी राहणयाचा रािमाग्य गिसतो.

CC
३. आ्ुष्... आनंदाचा उतसव



11
LLLLLLL LLLLLLL

िनम लाभला आहे. तो लाभला आहे, हेच आनंदासाठी 
एक सबि कारण आहे. आनंदासाठी आपलं ‘असणं’ही 
पुरेसं आहे; प्कुंबहुना आपलं ‘असणं’ हीच आनंदाची खूण 
आहे, अप्भवयतिी आहे.

एखादी आनंददायक घटना घडते. तरीही आपलयाला 
महणािा प्ततका आनंद होत नाही, तयाची काही सपष् 
कारणं असतात. एखाद्ा नाट्सपधषेत तुमहांला सियोतकृष् 
अप्भनयाचं बकीस प्मितं; पण तुमचया मते ते खरं तर 
दुसऱया एखाद्ा कलाकाराला प्मिायला हिं असेल, तर 
आनंद होऊनही रुखरुख लागून राहते. आनंद हा प्नखि 
असेल, तरच तो आनंद असतो. ‘खरा’ असेल, तरच तो 
अनुभिता येतो. 

लोकांना पेढे ‘िाटणं’ िेगिं आप्ण सित:ला आनंद 
िाटणं िेगिं. खरा आनंद ओिखणयाची एक सोपी खूण 
आहे. तुमहांला हलकुंहलकुं, प्पसासारखं िाटायला हिं. 
मनािरचे सि्य ताण, सि्य दडपणं नाहीशी वहायला हिीत. 
मुखय महणिे ईष्या्य, असूया नाहीशा वहायला हवयात. राग, 
द्ेष प्िरघिायला हिेत.

काहींना एखादं बकीस प्मिालं, तरी तया ‘अमकया’ला 
चार बप्कसं प्मिाली याचं िैषमय िाटतं प्कुंिा मग ‘तया 
लेकाला एकही बकीस प्मिालं नाही’, याचाच अप्धक 
आनंद होतो. सित:ला काही प्मिणं, सित: आनंद प्मििणं 
यापेका दुसऱयाला आनंद न प्मिणं हे जयांना महत्िाचं 
िाटतं, ते आयुष्यात कधीच आनंदी होऊ शकत नाहीत. 
तुलना आली, की आनंद संपलाच. खरा आनंद दुसऱयाचया 
दु:खािर कधीच पोसला िात नसतो. खरा आनंद हा मनाला 
केिि हलकुंच नवहे, तर प्चतताला शुद्ध करत असतो. 
माणूस खऱया आनंदात असतो, तेवहा तयाला सगिं िग 
छान, सुंदर िाटत असतं. आपलयासारखंच सगळ्ांनी 
मिेत, आनंदात असािं, असंच तयाचया मनात येत असतं. 
सित:चया मनात तो मािेनासा झालयानं सिाांना िाटािा, 
असं िाटत असतं. ती गरि आनंद िाटणयाची असते, 
दाखिणयाची प्कुंिा रिदश्यन करणयाची नसते.  

अनेकदा आयुष्यात असं काही घडतं, की आपण 
आनंदासाठी मनाची किाडं कायमची बंद करून टाकतो. 
आपण महणतो, माणसं दु:खातून बाहेर येत नाहीत. तयाचं 
कारण ते दु:खाला बाहेर िाऊ देत नाहीत. हृदयाची दारं 
प्मटलेली असतील, तर आतलं दु:ख बाहेर िाणार कसं? 

बाहेर दाराशी घुटमिणारा आनंद आत येणार कसा? 
आनंदाला िागा मोकिी लागते. तुमचया मनात दु:ख, 
प्चंता, टेनशन अशा मंडिींची गदषी झाली असेल, तर तशा 
दाटीिाटीत आनंद कधीच घुसत नाही. आनंदाचं 
खुलयाप्दलानं सिागत करािं लागतं. शेतकरी मंडिी ‘कधी 
पडायचा पाऊस’ महणून आभािाकडे डोिे लािून बसतात. 
तयांचा नाइलाि असतो, कारण पाऊस पाडणं तयांचया 
हातात नसतं. आनंदाचा पाऊस मात्र आपण पाडू शकतो. 
कृप्त्रम नवहे... नैसप्ग्यक. कुठून तरी आनंद येईल आप्ण 
आपलया मनाचं अंगण प्भििेल, महणून िाट पाहात बसलं, 
तर आनंद येईलच याची खात्री नसते. आनंद हा आपण 
घयायचा असतो. कुणी तो देईल याची िाट पाहायची नसते. 
एकदा आनंद कसा घयायचा याचं तंत्र िमलं, की मग मात्र 
‘नाही आनंदा तोटा’ अशी अिसथा होते.

आनंद हा तुमचा सिभाि वहायला हिा. आनंदात 
राहणयाची सियच िडायला हिी. सगिी धडपड 
आनंदासाठी चाललेली असते; पण आनंद घयायला िेि 
नसतो, हेच अनेकांचं दु:ख असतं. दु:खासाठी आपण भरपूर 
सबबी, भरपूर कारणं शोधलेली असतात. आनंदासाठीची 
मात्र मोिकीच कारणं आपलयाला माप्हती असतात. खरं 
महणिे हे उलट वहायला हिं.

आनंद होणं, छान िाटणं, मसत िाटणं हे एकदम सोपं 
आप्ण सियीचं करून घयािं. ‘िाईट िाटणं’ दुमषीि, 
अपिादाचं करून ठेिािं.

सौंदय्य िसं पाहणाऱयाचया दृष्ीत असतं, तसा आनंद 
घेणाऱयाचया िृततीत असतो. लहान मुलं प्नरागस, आनंदी 
िृततीची असतात, महणूनच ती आनंद घेणयात तरबेि 
असतात. आनंद हा तयांचा आग्रह असतो, अप्धकार 
असतो. तयांनी ‘हात’ केलयािर प्चमणी भुर्यकन उडाली तरी 
तयांना केिढा आनंद होतो. प्कती आतून हसतात ती!

आपण मोठे होतो आप्ण या छोट्ा छोट्ा आनंदाला 
पारखे होतो. आनंदाची हीच तर गंमत आहे. आनंद छोट्ा 
छोट्ा गोष्ींतच असतो. आपण मात्र तो मोठा गोष्ींत 
शोधत असतो. आयुष्यात अशा मोठा गोष्ी, आनंदाचे 
मोठे रिसंग प्कतीसे येतात? तेवहाच आनंद घयायचा आप्ण 
बाकी आयुष्य काय नुसतं रेटत राहायचं? आनंद कणाकणानं 
प्टपायचा असतो. कणाकणानं घयायचा असतो. आपलयाला 
मात्र तो टनाटनानं हिा असतो. ‘खाईन तर तुपाशी, नाहीतर 
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उपाशी.’ प्तथंच सगिं चुकतं.
प्नसगा्यत तर काय आनंद भरून राप्हलेला आहे. ‘देता 

प्कती घेशील दो कराने’, अशीच अिघी पररक्सथती आहे. 
प्हिाळ्ातलया कोिळ्ा उनहाचा आनंद, श्रािणातली 
ररमप्झम अंगािर झेलणयातला आनंद, चांदणया रात्री 
भटकणयातला आनंद.. झाडांचे नुसते आकार पाहात 
प्हंडलं, तरी थक्क वहायला होतं. प्हरवया रंगाचया नुसतया 
छटा पाहात राप्हलं तरी भान हरपतं. बदलतया रिकाशात तया 
बदलताना नयाहाित बसलं, तर िेडं वहायला होतं. साकात 
प्नसग्य जयांना आनंद देऊ शकत नाही, तयांनी आयुष्यातील 
आनंदाला प्िसग्य द्ािा, हेच बरं.

संगीताचया सात सुरांमधये तर सात िनम पुरेल एिढा 
आनंद भरून राप्हलेला आहे. आपलं शासत्रीय संगीत ही तर 
आनंदाची इसटेटच आहे. कुमारगंधि्य, पं. भीमसेनिी,  
पं. िसराि, प्कशोरी आमोणकर यांचं गाणं आपण ऐकू 
शकतो, हे केिि भागयच महणायला हिं. आक्तमक आनंद 
महणतात, तो यापेका ्ारसा िेगिा नसािाच. आतमयाचया 
या भाषेत गाता आलं नाही, तरी ऐकता येतंच ना? कलाकार 
मंडिी खरी िगतात ती कलेचया मसतीतच. एखाद्ा 
कलेशी आपणही दोसती करू शकलो, तर एका िेगळ्ाच 
प्िशिात िािरता येतं, प्नप्म्यतीचया आनंदाशी नातं िोडता 
येतं. या आनंदाची िात काही िेगिीच असते; पण कलािंत 
होता आलं नाही, तरी रप्सक होणयाचा आपला अप्धकार 
कुणीच नाकारू शकत नाही. कलेचया आसिादातला 
अनोखा आनंद हा आपणच आपलयाला बहाल करू 
शकतो. प्नप्म्यती महणिे काही रितयेकानं तािमहाल 
बांधायला हिा असं थोडंच आहे? पोरांचया बरोबरीनं 
प्दिािीतला प्कल्ा करणयातही मौि असतेच. 

प्शकणयातला आनंद हा तर आयुष्यभर न संपणारा 
असतो. प्शकलेलं प्शकिणयातही आनंद असतोच. हा 
आनंद आपण प्कती घेतो? नाईलािानं नवहे, परीका 
देणयासाठी नवहे की कुणािर उपकार महणून नवहे, केिि 
सित:ची हौस महणून काही प्शकून पाहा. एखादी कला, 
एखादी भाषा, एखादा खेि. माणसं सित:ची हौस, सित:चा 
छंद प्िसरू कसा शकतात, हे मला न उलगडलेलं कोडं 
आहे. खेिाचा आप्ण छंदाचा उद्ेशच केिि आनंद हा 
असतो. पोटापाणयासाठी उद्ोग आप्ण आनंदासाठी छंद 
इतकुं हे साधं गप्णत आहे आप्ण छंद महणाल तर तो अगदी 

कुठलाही असू शकतो. िेगिेगिे दगड गोिा करणयाचं 
प्कुंिा पकी प्नरीकणाचं.. कसलं कसलं िेड घेतात लोक 
डोकयात; पण तेच तयांचया आनंदाचं आप्ण उतसाहाचं 
रहसय असतं. आनंद हिा असेल, तर थोडं िेडं वहािंच 
लागतं. नेहमी ‘शहाणंसुरतं’ राहून िमत नाही.

शहाणंसुरतं राहायचं असेल, तर िाचनाचा छंद 
लागतोच. पुसतकांची सोबत महणिे तर अकरआनंदाची 
सोबत. ही सोबत तुमहांला कधीच दगा देत नाही. या 
आनंदासाठी प्टच्ून पैसे मोिािे लागत नाहीत. तुमचा हा 
आनंद कुणीच प्हरािून घेऊ शकत नाही. सपाटून िाचािं 
आप्ण झपाटून िािं. माणसं असिसथ होतात, उदास होतात, 
तेवहा परमेशिराचा धािा करतात. काहीिण अशा िेिी 
आिडीचं पुसतक िाचतात, तयादृष्ीनं पुसतकाला 
परमेशिरच महणायला हिं. अशा िेिी प्मत्रही हिे असतात; 
पण ते काही नेहमी उपलबध नसतात. पुसतकुं महणिे कायम 
उपलबध असलेले प्मत्र असतात.

प्नसगा्यची सोबत, संगीताची साथ, पुसतकांची संगत 
असेल, तर माणूस िगाचया पाठीिर कुठंही एकटा राहू 
शकतो. एकटं असणयातही एक िेगिाच आनंद असतो. 
तुमही सित:चया अंतरंगात हलकेच डोकािू शकता, 
सित:ला ओिखू शकता, सित:शी संिाद साधू शकता. 
एकटे असताना तुमही प्िचार करू शकता, एकटं असतानाच 
तुमहांला नवया कलपना सुचू शकतात. प्नप्म्यती, शोध, 
साकातकार हे एकटेपणाचेच आप्िष्कार असतात. िो 
एकटेपणातला आनंद घेऊ शकतो, थेट िीिनाचया 
सोबतीनंच िगू शकतो, दु:ख तयाचया िाटेला कधीच िात 
नाही!

आनंदासाठी मन मोकिं असािं लागतं. भूतकािाची 
समृती आप्ण भप्िष्याची भीती या दोनहींपासून मन मुति 
होतं, तेवहाच ते आनंद अनुभिू शकतं. भूतकाि संपलेला 
असतो, भप्िष्यकाि अप्नक्शचत असतो. खरा असतो तो 
्ति ित्यमानकाि. तोच भरभरून िगायचा असतो. 

ित्यमानात िगायचं असेल तर िगणयाप्िषयी रिेम हिं. 
िगणयाची हौस हिी. ही हौस नसेल, तर ‘आिचं काम 
उद्ा करू’ असं होतं. काम उद्ािर ढकललं िातं प्कुंिा 
कसंतरी उरकलं िातं. आपण सगिंच उरकून टाकत 
असतो. अंघोि उरकतो, िेिण उरकतो, काम उरकतो. 
एका अथषी आपण िगणंही उरकतोच. मग आनंद कसा 
घेणार? 
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एखाद्ा गाणयाचया काय्यक्रमाला आपण िातो. 
तयात पूण्य रंगून िातो का? काय्यक्रम संपलयािर ररका प्मिेल 
की नाही, याची प्चंता करत बसलो, तर गाणयाचा आनंद 
कसा घेणार? यासाठी आताचया कणात िगा, याचा सोपा 
अथ्य महणिे या कणी उतकटतेनं िे करािंसं िाटतंय आप्ण 
िे शकय आहे, ते करा. पािसात प्भिािंसं िाटतंय ना, मग 
प्भिा. लोक काय महणतील, याचा प्िचार करू नका. 
असा प्िचार करत बसलात, की तो कणही गेला आप्ण 
आनंदही गेला.

खरा आनंद, प्टकाऊ आनंद हा अंतरंगातून येतो. 
बाह्य यश, िैभि प्मििणयातही आनंद असतो; पण िर 
तुमही यात दु:खी असाल, उदास असाल, तर बाह्य यश 
तुमहांला आनंद देऊ शकत नाही. िेवहा भरपूर सुख, िैभि 
प्मििूनही माणसाला आनंद प्मित नाही. सित:बद्ल 
‘छान’ िाटत नाही, समाधान होत नाही, तेवहा माणूस एक 
चुकीचा प्नष्कष्य काढतो. तयाला िाटतं, मला अिून 
काहीतरी प्मििायला हिंय. ते प्मिालं, तरच मला आनंद 
िाटेल. हीच गल्त होते. अशा िेिी तयानं बाहेर नवहे, 
आत डोकिायला हिं. एिढं प्मििूनही मी आनंदात का 
नाहीये? मला अशांत, असिसथ का िाटतं आहे? मला 
नेमकुं काय हिं आहे? अशा िेिी उततर प्मिू शकतं, ‘मला 
प्िरंगुिा हिा आहे, मला बायकाे-मुलांत रमायला हिंय, 
मला प्मत्रांशी प्ििाभािाचं बोलायला हिंय, मला प्लहायला 
हिंय, मला लॅनडसकेपस्  करायला हिीत.’ तुमही आनंदी 
नसता, तयािेिी आणखी काही प्मििणं, अप्धक पैसा 
कमािणं, अप्धक नाि कमािणं हे तयािरचं उततर नसतं. 
आपलयाला काय हिंय, ते शोधणं हेच उततर असतं आप्ण 
िे खरोखर हिं असतं, ते आपलयाििि असतंच. आनंद, 
रिेम, शांती, समाधान हे सगिं अंतरंगातच असतं. तया 
अंतरीचया आनंदाशी नातं िोडणं हीच आपली खरी गरि 
असते. हे नातं िोडणं अगदी सोपं असतं. आनंद िर 
‘मानता’ येत असेल, तर तो ‘प्मििायचा’ कशाला? असं 
काहींना िाटतं. एक साधं उदाहरण घेऊ. िे रोि ताटात 
येतं, ते आपण आिडीनं खायला हिंच. अगदी झुणका-
भाकर आली तरीही. अन्न हे पूण्यब्रह्म महणतात, ते खरंच 
आहे; पण याचा अथ्य आयुष्यभर झुणका-भाकर खाऊन 
प्दिस काढािेत, असा थोडाच होतो?

अप्धक सुखाचे-मी सुखाचे महणतोय-प्दिस यािेत, 
गोडधोड खािं, असं िाटणं गैर आहे का? ‘गोडधोड’ हे 
सुद्धा पूण्यब्रह्मच असतं की! कष्ाची भाकर गोड लागते 
यात शंकाच नाही; पण कष्ाचं गोडसुद्धा गोडच लागतं 
की! ते अप्धक गोड लागतं, िर तयात सिकतृ्यतिाची गोडी 
प्मसिली असेल तर!

अप्धक प्मििायला हिं; पण हिं असणं महणिे हाि 
असणं नवहे. पैसा का हिा असतो? पैसा प्मिालयानं आनंद 
होतो. तो आनंद पैशाचा नसतो, तो आपण कमािला, याचा 
आनंद असतो. 

पैशाप्शिाय िो आनंदी राहू शकतो, तोच पैशानं 
अप्धक आनंद घेऊ शकतो. नाही तर प्कतीही पैसे प्मिाले, 
तरी तयाचं समाधान होत नाही. तो पैशाचया, अप्धक 
पैशाचया पाठी धाित राहातो आप्ण आनंदाला अप्धक 
पारखा होत िातो.

यश प्मितं, िैभि प्मितं, कीतषी प्मिते, तेवहा नक्की 
काय होतं? अंतरीचा आनंद द् प्िगुप्णत होतो. २ Ï २ = ४ 
असा आनंदाचा गुणाकार होतो; पण मुिातच आनंद शूनय 
असेल तर? शूनयाला प्कतीही मोठा यशानं, पैशानं गुणलं, 
तरी गुणाकार शूनयच येणार.

यश, िैभि ही आनंदाची कारणं नवहेत. आनंद 
अनुभिणयाची ती प्नप्मततं आहेत. पैशानं आनंद प्िकत घेता 
येत नाही. खरा आनंद प्िकाऊ नसतोच. प्टकाऊ असला 
तरच तो खरा आनंद.

एखाद्ा धयेयानं, सिपनानं झपाटून िाणं आप्ण 
तयाचया पूत्यतेसाठी झटून रियतन करणं हेच माणसाचं िगणं 
आहे; पण या रियतनांतही आनंद असतोच. तो घेता आला, 
की आनंदासाठी िेगिा रियतन करािा लागत नाही.

आनंदी आयुष्यासाठीचं एक सोपं तत्ि आहे- जयात 
तुमहांला खरा आनंद होतो, तेच केत्र प्निडा. सित:चया 
आिडीचं काम प्निडा. केिि आई-िप्डलांची इचछा 
महणून मुलानं डॉकटर होऊन काय साधतं? तयाला िाटतं 
आपण आई-िप्डलांचया आनंदासाठी हे केलं; पण िेवहा 
आई-िप्डलांना िाणितं, की मुलगा खरा आनंदी नाही, 
तेवहा शेिटी तेही खंताितातच.

जयात तुमहांला खरा आनंद िाटतो, तेच काम करा. 
अथा्यत काही िेिा हे शकय नसतं. हिं तेच काम प्मितं, 
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असं नाही; पण अशा िेिी िे काम करायचंच आहे, तयात 
आनंद घयायला प्शकणं हेही शकय असतंच. कुठलयाही 
कामात आनंद घयायचया पुष्कि युकतया असतात. 
तुमचयासारखंच काम करणारे इतर प्कतयेक िण हसत, 
मिेत काम कसं करू शकतात, ते िाणलंत, तर तुमहीही 
हसत, आनंदात काम करू शकाल, यश प्मििू शकाल.

शांत प्चततानं, आनंदी िृततीनं काम केलं, तर यश 
प्मित िातं. प्मिणाऱया यशामुिे आतमप्िशिास, उतसाह 
िाढतो, अप्धक आनंद होतो, तयामुिे पुनहा अप्धक यश, 
अप्धक आनंद- अशा आनंदाचया चक्रिाढीिर आयुष्याचं 
चक्र प््रत राहातं. आयुष्य हा संघष्य राहात नाही... ती एक 
सततची संधी िाटते, आनंदाचा उतसि िाटतो.

(१) (अ) कृतरी करा.

  

लेखकाने सांवगतलेल्ा 
आनंदाच्ा गमतरी

(१) लेखकाने ववण्यलेलरी 
खऱ्ा आनंदाचरी लक्णे

(२)

माणसाच्ा एकटेपणातून 
वनमा्यण ्होणारे आववषकार

(३)

(अा) खालरील ववधाने ्ोग् की अ्ोग् ते वल्हा. 
(१) यश, िैभि ही आनंद अनुभिणयाची प्नप्मततं आहेत.
(२) पैशाने आनंद प्िकत घेता येऊ शकतो.
(३) प्शकणयातला आनंद तातपुरता असतो.
(४) यशामुिे आतमप्िशिास िाढतो.
(५) जयात तुमहांला खरा आनंद िाटतो, तेच काम करा.

(इ) ्हे केव्हा घडेल ते वल्हा.
(१) माणसाला आनंद दुसऱयाला िाटािासा िाटतो, िेवहा...
(२) माणूस दु:खातून बाहेर पडत नाही, िेवहा...
(३) आनंद हा तुमचा सिभाि होईल, िेवहा...
(४) एका िेगळ्ा प्िशिात िािरता येतं, िेवहा...

(२) (अ) खालरील िबदसमू्हांचा तुम्हांला समजलेला अर्य वल्हा.
(१) मनाची किाडं-
(२) आनंदाचा पाऊस-

कृतरी����������� �����������

(मजेत जगावं कसं?)
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 (अा) खालरील चौकटरी पूण्य करा.
(१) आनंदाला आकप्ष्यत करणारा-   

(२) शरीर आप्ण मन यांना िोडणारा सेतू- 

(३) बाहेर दाराशी घुटमिणारा-   

(४) आनंदाला रिसिणारा-   

(५) आनंद अनुभिणयाची प्नप्मततं-      

(३) व्ाकरण.
(अ) खालरील वाक्ांचा प्कार ओळखून वल्हा. 

(१) एिढं प्मििूनही मी आनंदात का नाहीये?   ..........................
(२) ‘गोडधोड’ हे सुद्धा पूण्यब्रह्मच असतं की!  ..........................
(३) आनंदासाठी मन मोकिं असािं लागतं.  ..........................

(आ) ्ोग् प्ा्य् वनवडा व वल्हा.
(१) माणसं सित:चा छंद कसा प्िसरू शकतात? या िाकयाचे प्िधानाथषी िाकय-

(अ) माणसं सित:चा छंद नेहमी प्िसरतात.
(आ) माणसं सित:चा छंद लकात ठेितात.
(इ) माणसं सित:चा छंद प्िसरू शकत नाहीत.
(ई) माणसं सित:चा छंद प्कती लकात ठेितात.

(२) हा आनंद सि्यत्र असतो. या िाकयाचे रिशनाथषी िाकय-
(अ) हा आनंद कुठे नसतो?
(आ) हा आनंद कुठे असतो?
(इ) हा आनंद सि्यत्र नसतो का?
(ई) हा आनंद सि्यत्र असतो का?

(३) प्कती आतून हसतात ती! या िाकयाचे प्िधानाथषी िाकय-
(अ) ती आतून हसतात.
(आ) ती ्ार हसतात आतून.
(इ) ती आतून हसत राहतात.
(ई) ती खूप आतून हसतात.

(इ) खालरील तक्ा पूण्य करा.

क्र. सामावसक िबद ववग्र्ह समासाचे नाव
(१) झुणकाभाकर
(२) सूया्यचा असत
(३) अकर असा आनंद
(४) रिप्तकण
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(ई) खालरील वाक्ांतरील प््ोग ओळखा व वल्हा.
(१) सित:चया आिडीचे काम प्निडा.   .....................
(२) लोकांना पेढे िाटणं िेगिं.   .....................
(३) कष्ाची भाकर गोड लागते.  .....................

(उ) ‘आनंद’ ्ा िबदासाठरी पाठात आलेलरी वविेषणे िोधा व वल्हा.
...............   ...............   ...............   ...............   ............... 

(४) सवमत.
(अ) ‘िे काम करायचचं आहे, तयात आनंद घयायला प्शकणं हेही शकय असतं’, या प्िधानाबाबत तुमचे मत 

सप्िसतर प्लहा.
(आ) ‘सौंदय्य िसं पाहणाऱयाचया दृष्ीत असतं, तसा आनंद घेणाऱयाचया िृततीत असतो’, या प्िधानाबाबत तुमचे 

मत सपष् करा.
(इ) ‘आनंदाचं खुलया प्दलानं सिागत करािं लागतं’, या प्िधानाचा तुमहांला किलेला अथ्य सपष् करा.
(ई) ‘रितयेक माणसाला आपलया अक्सततिाचे भान असणे अतयंत गरिेचे आहे’, तुमचे मत प्लहा.

(५) अवभव्क्री.
(अ) खरा, प्टकाऊ आनंद प्मििणयासाठी करािे लागणारे रियतन तुमचया शबदांत प्लहा.
(आ) तुमचे िीिन आनंदी होणयासाठी तुमही काय काय कराल, ते प्लहा.

उपक्रम :
रिसतुत पाठात आलेलया इंग्रिी शबदांची यादी करा. तयांसाठी िापरले िाणारे मराठी शबद प्लहा.

l तोंडरी पररीक्ा.
(अ) खालरील वाकप्चारांचा अर्य सांगून वाक्ांत उप्ोग करा.

(१) आभािाकडे डोिे लािणे.
(२) प्िसग्य देणे.

(आ) ‘माझ्ा जरीवनातरील आनंदाचे क्ण’ ्ा ववष्ावर पाच वमवनटांचे भाषण सादर करा.

|||
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रे थांब िरा आषाढघना
बघुं दे प्दप्ठ भरुन तुझी करुणा

 कोमल पाचूंचीं हीं शेतें
 रििािमातीमधलीं औतें
 इंद्रनीि िेिूंचीं बेटें
या तुझयाच पदप्िनयासखुणा

 रोमांप्चत ही गंध-केतकी
 ्ुटे ्ुलीं ही सोनचंपकी
 लािुन या िाईचया लेकी
तुि चोरुन बघती पुनहापुनहा

 उघड गगन, कर घप्डभर आसर
 अाप्ण खुलें कर िासरमप्ण-घर
 िाहूं दे या ति प्कमयेिर
कोिळ्ा नवया हिदुवया उनहा

n बा. भ. बोरकर (१९१० ते १९८४) : 

श्रेष् किी, कादंबरीकार, लप्लत लेखक, कथाकार. ‘पद् मश्री’ या सनमानाने भारत सरकारकडून गौरिाक्नित. कप्ितेचे संसकार 
लहानपणापासूनच. प्नसग्य आप्ण रिेम हे तयांचया कप्ितेचे मधयितषी प्िषय आहेत. बोरकरांचया कप्िता प्नसग्यरिप्तमांनी संपन्न आहेत. 
तीव्र संिेदनशीलता हा तयांचया वयक्तिमत्िाचा ि नादमयता हा तयांचया कावयाचा प्िशेष आहे. १९६० साली तयांचया तोपयांतचया सि्य 
कप्ितांचा संग्रह ‘बोरकरांची कप्िता’ या नािाने रिकाप्शत झाला. तयांचे ‘प्गतार’, ‘चैत्रपुनि’, ‘चांदणिेल’, ‘कांचनसंधया’, ‘अनुराप्गणी’, 
‘प्चनमयी’ हे कावयसंग्रह, ‘कागदी होडा’, ‘घुमटािरले पारिे’, ‘चांदणयाचे किडसे’, ‘पािलापुरता रिकाश’ हे लेखसंग्रह, तसेच 
‘माििता चंद्र’, ‘अंधारातली िाट’, ‘भािीण’, ‘प्रियदप्श्यनी’, ‘समुद्रकाठची रात्र’ इतयादी लप्लत साप्हतयाची पुसतके रिप्सद्ध आहेत. 
तयांचया ‘सासाय’ या कोंकणी कप्ितासंग्रहाला साप्हतय अकादमी पुरसकाराने सनमाप्नत करणयात आले आहे. 

प्नसग्यसौंदया्यने ओथंबलेलया ‘रे थांब िरा आषाढघना’ या कप्ितेत कावयही प्ततकेच ओतरिोत भरलेले आहे. आषाढमासातील 
पािसाने प्नसगा्यला चहूबािूने प्हरिाईचया नाना छटांनी नटिलेले आहे. हे प्नसग्यसौंदय्य अनुभिायचे असेल तर आषाढमेघाने कणभर 
थांबािे आप्ण प्नसगा्यत तयानेच घडिलेली रंगीबेरंगी िादुई प्कमया पाहणयाची संधी आपणाला द्ािी असे किीला िाटते. आषाढमेघ 
थांबला तर लालसर मातीतील प्हरिीगार शेते, शेतात चाललेली औते, िेिूंची बेटे, ्ुललेला केिडा, सोनचा्ा, लािरी िाई हे 
प्नसग्यसौंदय्य मनसोति पाहता येईल. रतनिडीत पंखांचया ्ुलपाखरांचे थिे, पाणयात सिसिणाऱया मासोळ्ा आप्ण रात्रीचया प्मट्ट 
कािोखात चमकणारी कािवयांची रिकाश्ुले यांचयाशी सुखसंिाद साधता येईल असे किीला िाटते.

प्नसगा्यचया प्िप्िध घटकांमधून डोकािणाऱया मानिी भािभािनांमुिे कप्ितेतील िातािरण अप्धक सिीि आप्ण चैतनयमय झाले 
आहे. अप्भवयतिीचया आिशयकतेनुसार कधी संसकृत तर कधी ग्रामीण बोलीतील शबदांची गोड रूपे िापरून किीने या रचनेत प्नमा्यण 
केलेलया माधुया्यचा आसिाद घेताना आपण चप्कत होऊन िातो.

CC
४. रे रांब जरा आषाढघना
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 कणस भरूुं दे प्ििस दुधानें
 देठ ्ुलांचा अरि मधानें
 कुंठ खगांचा मधु गानानें
आणीत शहारा तृणपणाां

 आशलेषांचया तुषारसनानीं
 प्भउन प्पसोिीं थवयाथवयांनीं
 रतनकिा उधप्ित माधयानहीं
नहाणोत इंद्रिणाांत िना

 कािोखाचीं पीत आंसिें
 पालिींत उमलतां काििे
 करुुं दे मि प्हतगूि तयांसिें
प्नरखीत ििांप्तल प्िधुिदना

(चैत्पुनव)

(१) (अ) कारणे िोधा.
(१) किी आषाढघनाला थांबायला सांगतात, कारण............

(२) किीने आषाढघनाला घडीभर उघडणयास सांप्गतले, कारण............

(अा) खालरील वण्यनासाठरी कववतेत आलेले िबद वल्हा.
(१) शेतातील प्हरिीगार प्पके-     
(२) पोिळ्ांसारखी लाल कणीदार माती-   
(३) िेिूंचया बेटांचे िण्यन करणारा शबद-   
(४) ्ुलपाखरांचया पंखांिरील रतनासारखे तेि दश्यिणारा शबद- 

(इ) एका िबदात उततर वल्हा.
(१) रोमांप्चत होणारी- 
(२) नवयाने ्ुलणारी-
(३) लािणाऱया-

(ई) कृतरी करा. 

कृतरी����������� �����������

कवरीने आषाढघनाला 
करा्ला सांवगतलेलरी कामे

(१) आषाढघन घडरीभर 
रांबल्ावर घडणाऱ्ा 

गोष्टरी

(२)
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(२) जोड्ा लावा.
    ‘अ’ गट      ‘ब’ गट
 (१)  कािोखाची पीत अांसिे  (अ)   पाऊस उघडला तर पाणयातील चंद्रप्बंब पाहात
 (२)  पालिींत उमलतां काििे  (आ)  आेलसर िातािरणातील प्मट्ट कािोखाचे दु:ख अनुभित
 (३)  करूुं दे मि प्हतगूि तयांसिें (इ)     िृकपालिीत उघडमीट करत चमकणाऱया कािवयासोबत
 (४)  प्नरखीत ििांप्तल प्िधुिदना (ई)     मला गुिगोष्ी करू दे

(३) खालरील ओळींचा अर्य वल्हा.  
  कणस भरूुं दे प्ििस दुधानें
  देठ ्ुलांचा अरि मधानें
  कुंठ खगांचा मधु गानानें
 आणीत शहारा तृणपणाां

(४) काव्सौंद््य.
    आशलेषांचया तुषारसनानीं
    प्भउन प्पसोिीं थवयाथवयांनीं
    रतनकिा उधप्ित माधयानहीं
नहाणोत इंद्रिणाांत िना, या ओिींतील कावयसौंदय्य सपष् करा.

(५) रसग्र्हण. 
 खालरील ओळींचे रसग्र्हण करा. 
 रे थांब िरा आषाढघना
 बघुं दे प्दप्ठ भरुन तुझी करुणा
  कोमल पाचूंचीं हीं शेतें
  रििािमातीमधलीं औतें
  इंद्रनीि िेिूंचीं बेटें
 या तुझयाच पदप्िनयासखुणा
  रोमांप्चत ही गंध-केतकी
  ्ुटे ्ुलीं ही सोनचंपकी
  लािुन या िाईचया लेकी
 तुि चोरुन बघती पुनहापुनहा

(६) अवभव्क्री.
(अ) आषाढातील पािसाचा तुमही घेतलेला एखादा अनुभि शबदबद्ध करा.
(आ) ‘आषाढघनाचे आगमन झाले नाही तर...’ या प्िषयािर प्नबंध प्लहा.

उपक्रम :
(अ) पाच प्नसग्यकप्ितांचे संकलन करा आप्ण तयाचे िगा्यत रिकट िाचन करा.
(आ) पािसाशी संबंप्धत पाठपुसतकाबाहेरील पाच कप्ितांचे सादरीकरण करा.

l तोंडरी पररीक्ा.
‘रे रांब जरा आषाढघना’ ्ा कववतेचे प्कट वाचन ल्रीत करा.
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एका पय्यटकाचया निरेतून सुरू केलेला सात प्दिसांचा 
रििास-लेह, नुब्रावहॅली, पँगाँग लेक आप्ण सरतेशेिटी 
द्रास, कारप्गल! आता शेिटचा टपपा प्शल्क होता. 
कारप्गल आप्ण द्रास! सोबत असलेला लडाखी डट्रायवहर 
सटानप्झन पाच िषाांपूिषी घडलेलया कारप्गल युद्धाचया 
आठिणींना उिािा देत होता. गाडी पुढे िात होती. आमही 
द्रासला पोहोचलो. शासकीय प्िश्रामगृहात दोन खोलया 
प्मिालया.

प्ििय’चया समारकापयांत पोहोचलो. समोर प्दसणारा 
तोलोप्लंग, डािीकडे निर गेली, की प्दसणारा रौकीनॉब, 
हंप, इंप्डया गेट, थ्ी प्पपल, टायगर प्हलचा सुिका, 
तयाचया बािूचा पॉईंट  ४८७५-भारतीय ििानांनी काबीि 
केलेलया प्शखरांची रांग. होय, याच मातीतून धूि अंगािर 
घेत उंच १६००० ्ुटांिर ब्ा्यचछाप्दत प्शखरांिर, शत्रूचया 
तो्ा पहाडािरून आग ओकत असताना ह्या भयाण 
पि्यतांिर आमचे धैय्यधर अथक चढत राप्हले होते.

मृतयू समोर प्दसत असतानाही 
तयाचया िबडात हात घालून मृतयूलाच 
आवहान देणारी बािीसतेिीस िषाांची 
तेिोमय स्ुक्ल्ंगं होती ती! जयांना 
आशीिा्यद द्ायचे, तयांचयासमोर 
नतमसतक होऊन सलामी देणं प्कती 
कष्रिद आहे, ह्याची िाणीि झाली. 
थरथरतया हातांनी, डबडबलेलया डोळ्ांनी 
तया समारकाला सलाम केला.

तेिढ्ात एक तरुण लष्करी 
अप्धकारी प्तथे आले. तयांनी आमहांला कारप्गल-युद्धाची 
प््लम बघायला तेथील दृक् -श्रावय दालनात नेलं. तो 
सगिा थरार महणिे दुद्यमय आशािाद, असामानय कतृ्यति, 
रिखर राष्ट्रप्नष्ा आप्ण अदमय साहस ह्या शबदांना मूत्यपणे 

n अनुराधा प्भुदेसाई (१९५६) : 

रिप्सद्ध लेक्खका. लक्य ्ाउंडेशनचया संसथाप्पका. या ्ाउंडेशनचया माधयमातून २००४ पासून श्रीनगर, लडाख, अरुणाचल 
रिदेश, नागालँड आप्ण आसाममधील आघाडांिरील ठाणयांिर िाऊन ििानांशी संिाद साधून ‘आमही तुमचया सोबत आहोत’, असा 
प्िशिास देणयासाठी पुढाकार. कारप्गल युद्धातील बारा िीरांचया शौय्यगाथांचया पुक्सतकांचे शािांमधये प्ितरण. ‘ॠणानुबंध सैप्नकांशी-
कारप्गल शौय्यगाथा’ हे दृक् श्रावय सादरीकरण. सैप्नकांबद् दल आदरभाि वयति करणाऱया ‘सैप्नकांसाठी रकाबंधन’, ‘सैप्नकांबरोबर 
प्दिािी’, ‘सैप्नक माझा वहॅलेंटाईन’, ‘रितयेक सैप्नक एक पणती’, ‘सैप्नकांसोबत युिा रिेरणा’ अशा काय्यक्रमांचे आयोिन.

सन २००४ मधये केिि एक पय्यटक महणून लडाखला गेलेलया लेक्खकेला १९९९ चे कारप्गल युद्ध आपलयापयांत पोहोचले कसे 
नाही याची खंत िाटत राहते. तयानंतर प्िियसतंभाचया साकीने ‘पुढील पाच िषषे या भूमीिर येऊन सि्य िीरांना सलामी देईन’ अशी ती 
शपथ घेते. तया शपथपूतषीचया िाटेिरचा रििास महणिे हा पाठ! कुटुंबापासून खूप दूर सीमेिर ‘सेिा परमो धम्य:’ चे पालन करत सैप्नक 
अतयंत रिप्तकूल पररक्सथतीत देशरकणाचे काम करतात. कुटुंप्बयांचया रिेमासाठी आसुसलेलया या सैप्नकांसोबत िेवहा रकाबंधन सािरे 
केले िाते तेवहा ते खऱया अथा्यने ‘रकाबंधन’ कसे ठरते, याचा रितययकारी अनुभि या पाठातून प्मितो. ििानांचया ठाणयांपयांत 
पोहोचणयासाठी लेक्खकेने केलेलया रििासातून सीमेिरील खडतर पररक्सथतीची खरी कलपना येते. अशा पररक्सथतीत प्ििाची बािी लािून 
काम करणाऱया ििानांबद्लचया अप्भमानाने आपला ऊर भरून येतो. आपणसुद्धा ििानांसाठी ठोस काहीतरी करायला हिे असे 
िाटते.

CC
५. वरीरांना सलामरी

सकािी उठून लांबूनच प्दसणाऱया टायगर प्हलचया 
सुिकयांचं दश्यन घेतलं. थोडा्ार प्मिालेलया माप्हतीमुिे 
१९९९ साली इथे काय उतपात घडला असेल, ह्या 
कलपनेनंही अंगािर काटा आला. प्न:शबद अिसथेतच 
तोलोप्लंगचया पाय्थयाशी बांधलेलया ‘ऑपरेशन 
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साथ्य करणारं कतृ्यति होतं. सरतेशेिटी एका शहीद झालेलया 
िीराचया आईनं िे महटलं, ते ऐकून एक िबरदसत चपराक 
बसलयासारखं झालं. तया महणालया, ‘‘प्िस देश पर मैंने 
अपना बच्ा कुबा्यन प्कया है, उस देश से थोडासा पयार तो 
करो!’’ चाबकानं शंभर ्टके मारले असते, तर जया िेदना 
झालया असतया; तयापेकाही प्कतीतरी पटीनं अप्धक िेदना 
मनाला झालया. आप्ण तया प्िवहि अिसथेत 
प्िियसतंभासमोर शपथ घेतली-

‘‘प्शसत, प्नष्ा, समप्यण आप्ण तयाग ह्या माझया 
मधयमिगषीय शबदकोशात सपकपणे िापरलया िाणाऱया 
शबदांना यथोप्चत नयाय देईन. केिि शबद नाहीत, तर तशी 
िृतती बनलेलया सैनयदलातील तया िीरांचे भाट होऊन 
तयांची किनं गाईन आप्ण प्नदान पुढील पाच िषां नागररकांना 
सोबत घेऊन ह्या भूमीिर येऊन सि्य िीरांना सलामी देईन. 
पन्नादाईरिमाणे सि्यसमािेशक मातृति अंगीकारेन आप्ण 
तयांचया तयागाला पात्र बनणयाचा रियतन करेन.’’

भािप्नक कल्ोि शमला आप्ण भानािर आलयािर 
एक असिसथतेची लहर सपशू्यन गेली. भािनािेगात शपथ 
तर घेतली; पण िमेल का हे सारं आपलयाला? प्िचाराअंती 
मन खंबीर केलं. काही कणातच मनाचा प्नशचय झाला 
आप्ण मग रिप्तज्ापूत्यतेचया दृष्ीने आमची िाटचाल सुरू 
झाली.

ऑगसट मप्हनयात श्रािण असतो आप्ण श्रािण महणिे 
‘राखी पौप्ण्यमा!’  सगळ्ांचा आिडता सण. तया राखीचया 
एका धागयानं बहीण-भािाचं नातं कायमचं घट्ट राहातं. 
बप्हणीचया भािािरील प्नरपेक रिेमाची आप्ण भािािरील 
प्तचया रकणाचया िबाबदारीची ही भािप्नक िीण. 
मग आपलया रकणकतया्यला रितयक भेटून राखी बांधली, 
आशीिा्यद प्दले; तर आपली कृतज्ता वयति होईल आप्ण 
राखीचा सनमान होईल. आमचं एकमत झालं आप्ण 
रकाबंधनाचा मुहूत्य साधून लोकांना घेऊन कारप्गलला 
िायचं हे प्नक्शचत ठरिलं. चोिीसिण आमचयाबरोबर 
यायला तयार झाले आप्ण सुरू झालं ‘प्मशन लडाख’.

सैप्नकांचया रेप्िमेंटमधये िायचं, सैप्नकांना भेटायचं; 
महणिे िणू प्संहाचया गुहेत रििेश प्मििायचा होता. 
बऱयाच खटपटी करून आमहांला प्नघणयापूिषी १४ 
कोअरचया लेहमधील हेडक्ाट्यरमधून रिप्तसाद आला. 
आमहांला १४ कोअरचया कन्यल झा यांनी बोलािलं होतं. 

आमचं मन धासतािलं, सैनयदलातील िररष् अप्धकाऱयांशी 
तयांचया केप्बनमधये िाऊन बोलायचं होतं; पण मनातील 
प्कतयेक रिशनांची भेंडोिी कन्यल झा यांचया रिसन्न 
वयक्तिमत्िापुढे बाद झाली.

‘‘तुमही लष्कराचं मनोबि खूप िाढित आहात.’’ 
अशी पाठीिर थाप प्मिाली आप्ण प्नघताना दारापयांत 
सोडायला आलयािर कन्यल झा हात हातात घेऊन महणाले, 
‘‘प्िसरू नका-िनस कनेकटेड, ऑलिेि कनेकटेड.’’ 
तयांचा शबद तयांनी पुढील िषषी आप्ण थेट दहा िषाांनीही 
पािला अरुणाचलमधये भारत-चीन सीमेिर भेटून!

पँगाँग लेकचया अलीकडे एका रेप्िमेनटला आमही 
भेट देणार होतो. मी रेप्िमेनट बाहेरचया आमषीचया ्ोनिरून 
मला सांप्गतलेलया वयतिीशी बोलले. आमचा कॉनवहॉय 
मोठा गेटमधून आत गेला. चकाचक सिचछ रसते, क्रूकट 
केलेले सैप्नक, िातािरणातसुद्धा अदब आप्ण एका मसत 
मोकळ्ा िागेत ओिीनं मांडलेलया खुचया्य, आििू्यन 
हसतांदोलन करणारी मुलं आप्ण कमालीचं आप्त्थय! सारंच 
सिपनित.

इतकयात एक मुलगा ििि आला, ‘‘अनुराधा 
रिभुदेसाई तुमहीच का?’’ मी ‘हो’ महटलयािर तो महणाला, 
‘‘मीच तुमचा ्ोन घेतला होता. मी तुमहांला एक सांगू 
का-तुमचा आिाि माझया मंगलमािशीसारखा आहे.’’ 
‘‘खरं की काय? बरं, ती मंगलमािशी, तर मी अनुमािशी!’’ 
मी महणाले. पापणया प्भिू नयेत, ह्याची दखल घेत तो 
महणाला, ‘‘मासी, कया मैं आपके गले लग सकता हूँ? 
बहुत अचछा लगा आपसे प्मलकर ।’’ मी महणाले, ‘‘अरे 
प्िचारतोस काय, बच्ा? मीच काय ह्या सगळ्ा काका 
आप्ण मािशींनापण भेट.’’

माझया गळ्ात पडून नंतर तो सिाांना भेटला. 
सगळ्ांचया गळ्ात पडत होता. नंतर किलं, की तयाचया 
मािसबप्हणीचं लग्न ठरलं होतं आप्ण ते तयाच प्दिशी 
होतं; पण तयाला प्मिालेली रिा काही कारणांमुिे रद् 
झाली होती. माझया आिािात तयाची मािशी आप्ण सोबत 
आलेलयांमधये तयाचे नातेिाईक शोधत असणार तो. 

ह्या सोहळ्ाची साकी असलेली इतर मुलं माझयाकडे 
आली आप्ण महणाली, ‘‘मासी, आप बड़ी पाश्यल हो ।’’ 
‘‘कयों? कया हुआ, बेटा?’’ ‘‘िो आपके गले प्मल सकता 
है, हमने कया पाप प्कया?’’ िििििि अधा्य तास ती 
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काँबॅट िदषी प्िसरून सगिेिण आमहांला भेटत होते. अिब 
सोहिा... आमही नुसतया भेटीतून मायेची पाखर घालत 
होतो; पण तो एिढासा भािप्नक ओलािाही तयांना उबदार 
िाटत होता. तया सगळ्ा खऱया त्रातयांना राखी बांधून 
बाहेर पडलो. तयांचया हातात बांधलेलया राखीचया 
धागयाचया बंधनात आमही कायमचे गुर्टलो. बीि अंकुरत 
होतं. धुमारे ्ुटायला थोडा अिधी लागणार होता.

रििासातील शेिटचया टपपयात कारप्गल आप्ण मग 
द्रासला िायला प्नघालो. तेवहा कारप्गलमधये प्शरताना 
लागणाऱया एका पुलािर एक सैप्नक तैनात होता. आमचया 
चार गाडांची तपासणी चालू असतानाच मी तयाचयाशी 
गपपा मारत होते. ‘‘कल आपको इसी रासते से िापस िाना 
है ।’’ असं तो महणाला. ‘‘बप्िया, कल प््र प्मलेंगे ।’’ 
‘‘नहीं, कल मैं नहीं रहूँगा । मेरा बड़ी होगा, मतलब मेरा 
साथी । लेप्कन आपको कारप्गल में प्कसी भी चीि की 
िरूरत पडे, तो यहाँ िरूर आना ।’’

आमही योिलयारिमाणे काय्यक्रम आटोपून दुसऱया 
प्दिशी संधयाकािी तया पुलािर आलो, तर तोच बच्ा 
उभा होता. ‘‘अरे तू परत आलास?’’ ह्या माझया रिशनािर 
तो हसून महणाला, ‘‘मैं गया ही कहाँ था? मेरा बड़ी बीमार 
है, इसप्लए मैं कल से यहीं हूँ ।’’ िििििि छततीस तास 
तो मुलगा प्तथे उभा होता.

‘‘अरे, तुझा बड़ी आिपण नाही आला तर?’’ माझया 
‘१० ते ५’ ह्या डुटीचया चौकटीत हे छततीस तास उभं 
राहणं बसतच नवहतं. तो हसून महणाला, ‘‘मॅडम, कोई बात 
नहीं । िो ठीक होने तक मैं यहाँ खडा रहँूगा- चाहे और दो 
प्दन भी कयूँ ना लगे!’’ ‘हे इतकया सहितेनं तू कसं 

बोलतोस?’ या माझया रिशनािर तो डोकयाला हात लािून 
महणाला, ‘‘सब कुछ आसान है, मॅडमिी । प्स््फ प्दमाग में 
डाल देना है ।’’ रिशन पडायचया आतच उततर तयार 
असलेला हा िीस-एकिीस िषाांचा मुलगा!

२००६ चा लडाख हा एक निंच रूप लेऊन समोर 
आला होता. आभािच ्ाटलं होतं. कधीही पाऊस न 
पडणारा रिदेश ओलाप्चंब झाला होता. बऱयाच प्ठकाणी 

नद्ासदृश पाणी िाहत होते. प्तथलया 
लडाखी मुलांना हे सगिं अरिूपच होतं. लेहला 
सुखरूप पोहोचलो; पण पुढील सगिे माग्य 
बंदच होते. एकच माग्य उघडा होता-कन्यल 
झा! तयांना भेटलयाप्शिाय िायचं नाही. 
‘प्दमाग में डाल प्दया था ना!’ बरोबर पाच 
िािता प्दमाखदार ििण घेत कन्यल झा यांची 
गाडी रििेश करती झाली. आमही आलो 
आहोत, हा प्नरोप पाठिलयानंतर तयांनी 
अप्तशय रिेमानं आमचं सिागत केलं. आमची 
अडचण समिून तयांनी कुठले माग्य खुले 

आहेत िगैरे चौकशी केली. ‘‘प्नसगा्यपुढे आपलं काहीच 
चालत नाही. उदास होऊ नका. आपके हौसले बुलंद हैं! 
काय्यक्रमात बदल करून आता आधी कारप्गलला िा. दोन 
प्दिसांनी तुमही येईपयांत सगिे रसते मोकिे होतील.’’ असे 
ते महणाले. हॉटेलिर पोहोचलयािर आमचे उििलेले चेहरे 
पाहून सगळ्ांचया मनातील मिभ दूर झालं. कन्यल झा 
यांचया सूचनेरिमाणे आमही आधी कारप्गल-द्रास या 
प्ठकाणांकडे प्नघालो.

कारप्गल- द्रास येथील प्िियसतंभ, तोलोप्लंग, थ्ी 
प्पपल, बात्रा टॉप, टायगर प्हल आता अगदी पररचयाचे 
िाटू लागले. तेथील सैप्नकांना भेटून झालयानंतर िड 
अंत:करणानं ‘पुनरागमनायच’ महणत परतीचया रििासाला 
प्नघालो. रात्रीचे दहा िािले होते. आता तासाभरात लेहला 
पोहोचू. उद्ा कुठे िायचं याची आखणी सुरू झाली. 
अचानक गाडीला आप्ण आमचया प्िचारांना करकचून ब्रेक 
लागला.

थंडीमुिे चेहरे झाकलेले तीन िण टॉच्यचया रिकाशात, 
भयाण िातािरणाला अप्धक गडद करत आमहांला परत 
िायला सांगत होते. कारण पुढे खलसेचा पूल कोसिला 
होता. बाहेर प्मट्ट कािोख, अनोिखी रसता, सोबत दहा 
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तरुण मुली! रसता बंद! माघारी िाणं अशकय, पुढं िाणं 
दुरापासत! एकच आधार-आमषी पोसट!

पुढे केिि पाचशे मीटरिर आमषीचं टट्रॅप््क चेक पोसट  
(T. C. P.) आहे, असं तया तीन िणांनी सांप्गतलं, 
‘‘भाईसाब, हमारे चौंतीस लोगों का पररिार आपके हिाले 
करते हैं! प्स््फ टीसीपी तक िानेकी इिाित दीप्िए । अगर 
कुछ बात न बनी, तो हम िापस िाएँगे ।’’ आमही तया 
प्तघांसमोर सपशेल शरणागती पतकरली. गाडीतील 
रितयेकाचया चेहऱयािरची भीती लपत नवहती. आमहीही 
धैया्यचा मुखिटाच चढिला होता. ‘तुमही गाडीतच बसा, 
आमही आतता येतो.’ असे सांगून आमही गाडीतून खाली 
उतरलो. 

टीसीपीिर पोहोचलो. भीती आप्ण थंडीमुिे 
थरथरणाऱया आमहांला गरम पाणी देऊन सैप्नकांनी उबदार 
सिागत केलं. रात्रीचे साडेदहा िािले होते. खूप खटपटीनंतर 
कन्यलना ्ोन लागला आप्ण समोरून आिाि आला, 
‘‘अरे, कैसे हो आप? मी तुमचयाच ्ोनची िाट पाहात 
होतो. प्चंता करू नका. माझा एक बंदा येईल. तुमची तया 
युप्नटमधये राहायची सोय होईल. उद्ा मी संपक्फ करतो.’’ 
रात्री साडेदहापयांत आमची िाट पाहणारे, पुढची सोय करून 
ठेिणारे कन्यल! ‘सेिा परमो धम्य:’, लष्कराबद्लचया 
आतमीयतेचया, अप्भमानाचया पोतडीत आमचयािरील 
ॠणाचं एक एक गाठोडं िमा होत होतं. गालािरती 
िाहणाऱया अश्रूंचया मािा एका कणात प्हरेिप्डत झालया; 
िेवहा समोर उंच, दणकट मेिर आकाश हसतमुखानं सामोरा 
आला आप्ण महणाला, ‘‘या माझया मागोमाग.’’ का, कसे, 
कुठे रिशनच नवहता. ् ति तयांचया गाडीचया मागून अंधारात 
मागोमाग िायचं होतं.

एखादी मदु्यमकी गाििून आलेलया योद् धयांरिमाणे 
युप्नटमधील आठ-दहा िणांनी आमचं िोरकस सिागत 
केलं. आधी आमहा छततीसिणांना िा्ािलेला चहा 
आप्ण गरमागरम भिी खाऊ घातली, ियारिमाणे चार 
प्ठकाणी राहणयाची सोय केली, टेप्ल्ोन लािून प्दले. 
थोडाच िेिात पूण्य िेिण तयार केलं. रात्रीचे बारा िािले 
होते. ‘‘आप हमें प्मलने के प्लए इतनी दूर से, मुंबई से आते 
हो, हमें भी आपके प्लए कुछ करने का मौका दीप्िए ।’’ 
सगिेिण कामकरी मुंगीसारखे झपाझप काम करत होते. 
रिसन्न, उमद्ा चेहऱयानं आतयंप्तक काय्यवयग्रतेत केलेलं 

आमचं हे आप्त्थय ठायीठायी माझया शहरातील आतमकेंद्री 
आप्ण संकुप्चत आयुष्याला धक्का पोहोचित होतं! 
‘सियम् ’ मधून ‘कोऽहम् ’ असा प्ननाद उमटत होता!

लेह आप्ण १४ कोअर हे आमचयासाठी एक 
समीकरणच बनलं होतं. प्तथूनच िेगिेगळ्ा रेप्िमेंटला 
िाणयाची परिानगी प्मित होती. २००७ साली निीन 
कन्यल असतील, ह्याचा अंदाि कन्यल झा यांनी प्दला 
होताच. निीन कन्यल आपलयाला समिून घेतील का? 
सहकाय्य करतील का? 

आमही कन्यलसाहेबांचया केबीनपयांत पोहोचलो. तीच 
केबीन, तीच खुचषी, तशीच िदषी, माणूस बदलला; पण 
तीच िृतती! कन्यल राणा! कन्यल झा यांनी आमचयाप्िषयी 
तयांना आधीच सांप्गतलं होतं. तयामुिे ते आमचयाशी 
अतयंत आतमीयतेनं बोलत होते. समािात होत िाणाऱया 
बदलांबद्ल थोडे वयप्थत होते. ते महणाले, ‘‘आमचयाकडे 
निीन रूिू झालेला मुलगा जया समािातून येतो,  प्तथलं 
भािप्िशि आप्ण इथलं िासति यात िमीन-असमानचा 
्रक आहे. टीवहीमुिे समािातला उथिपणा आप्ण 
मोबाईलमुिे घरची रितयेक गोष् तयाला किते. या मुलांची 
मानप्सकता सांभाित तयांना खऱया अथषी ‘सैप्नक’ बनिणं 
हे ्ार प्िप्करीचं होत चाललं आहे. मला ्ार आनंद होत 
आहे, की तुमही सैप्नकाला समिून घयायला इथं येत 
असता. तुमही नेहमी येत िा.’’ आमहांला ‘सैप्नक’ नािाचा 
माणूस किू लागला होता. बघता बघता २००८ साल 
उिाडले. माझे िचन पूण्य झाले होते.

‘‘अनुमािशी, ह्या आसमंतात एक सुगंध पसरला 
आहे. तुला िाणिताे आहे का?’’ द्रास, कारप्गल येथील 
युद्धात शहीद झालेलया िीरांचं समारक-प्िियसतंभ, 
तोलोप्लंगचा पहाड ह्या सि्य हृदयसपशषी िातािरणातून 
बाहेर पडलयािर भारािलेलया प्न:शबदतेचा भंग करत 
आमचयाबरोबर आलेली भागयश्री भािूक होऊन उद् गारली. 
कदाप्चत प्तचं हे सिगत असािं; पण तरीही मी प्िचारलं, 
‘‘कसला गं?’’

भागयश्री िणू आमचयात नवहतीच, प्तचं सित:शी 
बोलणं चालूच होतं, ‘‘अगं ह्या िातािरणात भारतीयतिाचा 
सुगंध आहे. इथला रितयेक डोंगरमाथा िीरश्रीचा साकीदार 
आहे. इथलया मातीचया कणाकणांत कारप्गल युद्धाचा 
रोमांचकारी इप्तहास आहे. तो राेमारोमांत िाणितो आहे. 
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आतापयांत कधीच अशी िाणीि झाली नाही. देशरिेम, 
देशाप्भमान ्ति सैप्नकांपुरताच प्कुंिा सीमेिरच असतो 
का गं? आपलं आप्ण तयांचं काही देणं घेणं लागत नाही 
का?’’

लेह, नुब्रावहॅली, पँगाँग लेक आप्ण शेिटी द्रास, 
कारप्गल अशा अवयाहत रििासात सतत भेटणारे, भरभरून 
बोलणारे ििान. तयांची लष्करी अदब, रिांत, धम्य, िात, 
भाषा अशा कुठलयाही रिप्तबंधाचा सपश्यही नसलेले, केिि 
भारतीयतिाचा सुगंध लयालेले, सरहद्ीिर ठाम उभे 
राप्हलेले आपले ििान! तयांचया शौया्यची, धाडसाची, 
खडतर साहसाची सतत आठिण राहािी, महणून सुरू 
केलेलया प्मशन लडाखचं हे शेिटचं पाचिं िष्य! भागयश्रीचया 
आप्ण बरोबर आलेलया रितयेकाचया मनात ही संिेदना 
प्नमा्यण झाली, हे तयाचंच ्प्लत. ‘याचसाठी केला होता 
अट्टाहास!’ 

गेलया पाच िषा्यत एक मात्र प्नक्शचत िाणिलं, की 
प्तथे गेलयािर आपला अहंकार, बडेिाि आप्ण 
रिप्तक्ष्तपणाची चढलेली पुटं प्नखिून पडताहेत. 
लडाखचया प्भन्न प्भन्न दऱयाखोऱयात भन्नाट एकाकी, रौद्र 
आप्ण प्हरििीचा दुरानियानेही संबंध नसलेलया कठीण 
भूरिदेशात राहूनही ममति, बंधुभाि िपणाऱया, नाती 
िोडणाऱया आप्ण ती प्टकिणाऱया सैप्नकांना भेटलं, की 
‘आपली माणसं’ भेटलयाचा गप्हिर दाटून येत आहे. आपले 
सैप्नक हे प्हरे आहेत. तयांना आपण िपलं पाप्हिे. 
तयांचयाबद्ल कृतज् राप्हलं पाप्हिे.

आमही पाच िषां रकाबंधनासाठी लडाखला ग्रुप घेऊन 
येत आहोत, याचं रिचंड अरिूप िाटून प्ब्रगेप्डयर कुशल 
ठाकूर या सोहळ्ासाठी आप्ण आमहांला भेटायला 
आििू्यन आले होते. १९९९ मधील कारप्गल युद्धाचया 
िेिी कन्यल असलेले कुशल ठाकूर तोलोप्लंग ्तते 

करणयाचया योिनेचे प्शलपकार होते. ते आमचयासारखया 
सामानय माणसांना भेटायला येतात, याचयापरता मोठा 
सनमान तो कोणता?

आमचयाशी संिाद साधत असताना प्ब्रगेप्डयर ठाकूर 
आमहांला महणाले, ‘‘तुमही पाच िषाांचा िादा केलात 
आप्ण तो प्नभािलात, ह्याबद् दल अप्भनंदन; पण माझा 
रिेमाचा, ियाचा अप्धकार आप्ण हक्क िापरून सांगतो, 
तुमही हे प्मशन बंद करू नका. इथे नेहमी या. आमचया 
तरुण ििानांना भेटा तयांचा हौसला बुलंद करा. तुमचया 
शहरातील कुशाग्र बुद्धीचया मुलांना सांगा, आमहांला 
तयांची गरि आहे. प्नदान पाच िष्य तरी कप्मशंड ऑप््सर 
महणून प्ड्ेनस सक्वह्यसेस िॉईन करा. मग पुढचया आयुष्यात 
तुमचं कररअर करायला तुमही मोकिे आहात! तरुण मुलींना 
सांगा, की आमचया ििानांशी प्ििाह करायला डगमगू 
नका आप्ण मला िचन द्ा, की हा िो लष्कर आप्ण 
नागररकांमधये तुमही एक भािप्नक सेतू बांधत आहात, ते 
काम थांबिणार नाही.’’

िातािरणात नीरि शांतता! तयाचा भंग करत मी 
आिेगाने महणाले, ‘नक्की सर, हे काम मी कधीच थांबिणार 
नाही’. तोलोप्लंग पहाडीिरून िाहणाऱया िाऱयाचया 
झुिुकेने िणू कानात हिूच महटले ‘तथासतु’. भासच तो; 
पण अंगािर रोमांच उठले, नकित तोलोप्लंगला सॅलयूट 
ठोकला. माघारी ििले ते, ‘ह्या िीरांचया तयागाला, 
समप्यणाला अप्धक लायक, अप्धक िबाबदार, प्ििेकी 
आप्ण देशाबद्ल कत्यवयाची िाण असलेली भारतीय 
नागररक बनून युिकांनाही तसे बनिणयाचा आटोकाट रियतन 
करेन’ असे सैप्नकांना आशिासन देऊनच! कारण ते 
महणतात,

‘माघाररी जेव्हा जाल परतून, ओळख द्ा आमचरी त्ांना
आवण सांगा तुमच्ा ‘उद्ा’साठरी ज्ांनरी आपला ‘आज’ वदला.’

(तुमच्ा ‘उद्ा’साठरी अापला ‘आज’ देणारा सैवनक)
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(अा) चौकटरीत उततरे वल्हा.
(१) तोलोप्लंगचया पाय्थयाशी असलेले समारक   
(२) भयाण पि्यतांिर चढणारे    
(३) मृतयूलाच आवहान देणारी    
(४) कारप्गल युद्धाचया आठिणींना उिािा देणारी 
(५) चोिीस िणांची लडाख भेट   

(इ) कारणे वल्हा.
(१) थरथरतया हातांनी आप्ण डबडबलेलया डोळ्ांनी ‘ऑपरेशन प्ििय’चया समारकाला सलाम केला, 

कारण............ 
(२) ‘प्मशन लडाख’ साठी ‘राखी पौप्ण्यमे’चा मुहूत्य प्निडला, कारण............

(३) लष्कराबद्लचया आतमीयतेचया, अप्भमानाचया पोतडीत आमचयािरील ॠणाचं एक एक गाठोडं 
िमा होत होतं, कारण............

(४) समािात होत िाणाऱया बदलांबद्ल कन्यल राणा थोडे वयप्थत होते, कारण............

 (ई) पाठाच्ा आधारे खालरील वाक्ांचा अर्य सपष्ट करा.
(१) एिढासा भािप्नक ओलािाही तयांना उबदार िाटत होता.
(२) ‘सेिा परमो धम्य:’ 
(३) गालािरती िाहणाऱया अश्रूंचया मािा एका कणात प्हरेिप्डत झालया.
(४) लष्कर आप्ण नागररकांमधये तुमही एक भािप्नक सेतू बांधत आहात.

(२) व्ाकरण.
 (अ) खालरील वाकप्चारांचा अर्य वलहून वाक्ांत उप्ोग करा.

(१) िमीन असमानाचा ्रक असणे.  (३)   अंगािर काटा येणे.
(२) आग ओकणे.    (४)   मनातील मिभ दूर होणे.  

(१) (अ) कृतरी करा.

कृतरी����������� �����������

दृक् -श्ाव् दालनातरील 
कारवगल ्ुद्ाच्ा 

वफलममधरील ररार म्हणजे

कारवगल क्ेत्ातरील 
ववज्सतंभासमोर लेखखकेने 

घेतलेल्ा िपरेनुसार 
कराव्ाचरी का्ले

लेखखकेने वण्यन केलेलरी 
भारतरी् जवानांचरी वैविषट्े

लेखखकेने सांवगतलेलरी 
ि्हररी जरीवनाचरी वैविषट्े

(१) (२)

(४)(३)
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(आ) खालरील तक्ा पूण्य करा.

क्र. वाक् वाक्प्कार बदलासाठरी सूचना
(१) िमेल का हे सारं आपलयाला? ....................... प्िधानाथषी करा.
(२) तुमही लष्कराचं मनोबि खूप िाढित आहात. ....................... उद् गाराथषी करा
(३) यापेका मोठा सनमान कोणताही नवहता. ....................... रिशनाथ्यक करा.
(४) पुढील सगिे माग्य बंदच होते. ....................... नकाराथषी करा.

(इ) खालरील तक्ा पूण्य करा.

क्र. सामावसक िबद ववग्र्ह समासाचे नाव
(१) बािीसतेिीस
(२) ठायीठायी
(३) शबदकोश
(४) यथोप्चत

 (ई) ्ोग् प्ा्य् वनवडा व वल्हा.
(१) तुम्हरी गाडरीतच बसा. ्ा वाक्ातरील प््ोग-

(अ) भािे रियोग
(आ) कत्यरी रियोग
(इ) कम्यणी रियोग

(२) त्ांना आपण जपलं पाव्हजे. ्ा वाक्ातरील प््ोग-
(अ) कत्यरी रियोग
(आ) भािे रियोग
(इ) कम्यणी रियोग

(३) पुढरीलपैकी कम्यणरी प््ोगाचे वाक्-
(अ) तयांनी आमहांला दृक् -श्रावय दालनात नेले.
(आ) भागयश्री िणू आमचयात नवहतीच.
(इ) आमही धैया्यचा मुखिटाच चढिला होता.

(३) सवमत. 
(अ) ‘प्िस देश पर मैंने अपना बच्ा कुबा्यन प्कया है, उस देश से थोडासा पयार तो करो ।’ असे शहीद झालेलया 

िीराचया आईने का महटले आहे, ते सपष् करा.
(आ) प्ब्रगेप्डयर ठाकूर यांनी शहरातील कुशाग्र बुद्धीचया मुलांना माग्यदश्यन करणयाची प्िनंती लेक्खकेला का केली 

असािी, ते सपष् करा.
(इ) ‘आमहांला सैप्नक नािाचा माणूस किू लागला’, या प्िधानाचा तुमहांला किलेला अथ्य प्लहा.
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(४) अवभव्क्री. 
(अ) सैप्नकी िीिन आप्ण सामानय नागररकांचे िीिन यांची तुलना तुमचया शबदांत करा.
(आ) कारप्गलमधील पुलािर पहारा करणाऱया सैप्नकाचया, ‘प्स््फ प्दमाग में डाल देना है ।’ या उद् गारातील आशय 

तुमचया िीिनात तुमही कसा अंमलात आणाल ते प्लहा.
उपक्रम :

(अ) रिा घेऊन गािाकडे आलेलया एखाद्ा सैप्नकाची प्कुंिा मािी सैप्नकाची मुलाखत घेणयासाठी रिशनािली 
तयार करा.

(आ) पाठात आलेले ‘आमषी’शी संबंप्धत शबद शोधा ि तयांचे अथ्य िाणून घेऊन ते गटासमोर सांगा.

l तोंडरी पररीक्ा.
(अ) ‘प्िियसतंभासमोर लेक्खकेने घेतलेली शपथ’ हा रिसंग तुमचया शबदांत थोडकयात सांगा.
(आ) ‘मी सैप्नक होणार’ या प्िषयािर पाच प्मप्नटांचे भाषण द्ा.

|||
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रंगुनी रंगांत साऱया रंग माझा िेगिा!
गुंतुनी गुंतयांत साऱया पाय माझा मोकिा!

कोण िाणे कोठुनी ह्या सािलया आलया पुढे;
मी असा की लागती ह्या सािलयांचयाही झिा!

राहती माझयासिें हीं आसिें गीतांपरी;
हें कशाचें दु:ख जयाला लागला माझा लिा!

कोणतया कािीं किेना मी िगाया लागलों
अन्  कुठे आयुष्य गेलें कापुनी माझा गिा!

सांगती ‘तातपय्य’ माझें सारखया खोट्ा प्दशा :
‘‘चालणारा पांगिा अन्  पाहणारा आंधिा!’’

माणसांचया मधयरात्रीं प्हंडणारा सूय्य मी :
माप्झयासाठी न माझा पेटणयाचा सोहिा!

(रंग माझा वेगळा)

n सुरेि भट (१९३२ ते २००३) : 

सुरिप्सद्ध किी, पत्रकार, संपादक. काही काि िृततपत्रात िाता्यहर ि साप्ताप्हक ‘बहुमत’चे संपादक. ‘रूपगंधा’, ‘रंग माझा 
िेगिा’, ‘एलगार’, ‘झंझािात’ या संग्रहांनी तयांचया कप्ितांचे िेगिेपण आप्ण गझलकार महणून सथान प्नक्शचत केले. तयांचे खरे साम्थय्य 
तयांचया रािकीय-सामाप्िक आशयाचया कप्ितांतून िाणिते. माणसांचा दुटपपी वयिहार, सिाथ्य, ढोंगीपणा, लाचारी, समािातील 
मूलयहीनता, ‘मी’ ची समािाने केलेली मानहानी यांप्िषयीचा रिखर संताप ते वयति करतात. रिेमकप्ितेतील तयांची मृदू ि हिूिार 
शबदकिाही कधीकधी तीक्ण, धारदार ि उपरोप्धक बनते. ‘गझल’ या रचनाबंधाचा प्नष्ापूि्यक सिीकार ि दृढप्नशचयी रिसार हे सुरेश 
भट यांचे कावयपरंपरेतील खरे योगदान. ‘गझल’ हा रचनाबंध लोकप्रिय करणयात तयांचा प्संहाचा िाटा आहे.

‘रंग माझा िेगिा’ या अतयंत गािलेलया गझलेत आपणाला गझलकाराचया अगदी िेगळ्ा वयक्तिमत्िाची ओिख होते. 
सगळ्ा गुंतयात गुंतूनही आपला पाय मोकिा ठेिणाऱया कलंदर वयक्तिमत्िाला येणारे अनुभिही िगािेगिेच असतात. एरवही सिाांना 
उनहाचया झिा लागतात; परंतु अशा िगािेगळ्ा माणसाला सािलीचयाही झिा लागतात. दु:खाचा अनुभि तर नेहमीचाच असतो; 
परंतु कधी कािी प्मिणारे सुखही अशारिकारे प्मिते, की तयाने आनंद िाटणयाऐििी दु:खच िाटते. तयामुिे गझलकाराला िाटत राहते, 
की िगणयास सुरुिात करतानाच आयुष्याने आपला प्िशिासघात केला आहे; परंतु अशाही पररक्सथतीत दु:खांचा हसतमुखाने सिीकार 
करत गेलयामुिे दु:खांनाही माझा लिा लागला असा गझलकाराचा अनुभि आहे. तयाने सित:ला ‘माणसांचया मधयरात्री प्हंडणारा सूय्य’ 
महटले आहे. जयांचे आयुष्य नैराशय, अंधकाराने वयापलेले आहे, तयांचयासाठी पेटून उठणारा मी सूय्य आहे असे तो िेवहा नमूद करतो 
तेवहा तयाची रिखर सामाप्िक बांप्धलकी प्दसून येते. ‘सािलयांचया झिा’, ‘दु:खाचा लिा’, ‘मधयरात्री प्हंडणारा सूय्य’ यांसारखया 
परसपरप्िरोधी भािचछटांमुिे अथा्यचया दृष्ीने गझल िेगळ्ा उंचीिर पोहोचते. अगदी योगय प्ठकाणी येणारे यमक, अनुरिास यामुिे 
गझलेला अरिप्तम गेयता लाभली आहे.

CC
६. रंग माझा वेगळा

I

I
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(१) (अ) खालरील अरा्यच्ा ओळरी कववतेतून िोधा.
             अर्य          ओळ

(१) सिाांमधये प्मसिूनही मी माझे िेगिेपण िपतो. .................................
(२) मदत करायला येणारे अशारिकारे मदत करतात, की  .................................
 तयाचाही मला त्रास होतो.    
(३) हे कोणते अनाप्मक दु:ख आहे, की जयाला सदैि  .................................
 माझयाप्िषयी रिेम िाटािे?
(४) आयुष्याने माझीच का बरे ्सगत केली?  .................................

(आ) कृतरी करा.

(इ) ्ोग् जोड्ा लावा.
             ‘अ’ गट     ‘ब’ गट
   (१)  माणसांची मधयरात्र  (अ)   नैराशयातील आशेचा प्करण
   (२) मधयरात्री प्हंडणारा सूय्य  (आ)  इतरांिर होणाऱया अनयायाप्िरुद्ध पेटून उठणयाची िृतती
   (३) माझा पेटणयाचा सोहिा    (इ)    माणसांचया आयुष्यातील नैराशय 

(ई) एका िबदांत उततरे वल्हा.
(१) किीची सदैि सोबत करणारी    ..........................
(२) किीचा प्िशिासघात करणारे    ..........................
(३) खोट्ा प्दशा सांगतात ते    ..........................
(४) माणसांचया अंधकारमय िीिनात साथ देणारा ..........................

(२) खालरील िबदांचे अर्य वल्हा. 
(१) तातपय्य-  (३)   गुंता-
(२) लिा-  (४)   सोहिा-

(३) खालरील ओळींचा अर्य वल्हा.
(अ) रंगुनी रंगांत साऱया रंग माझा िेगिा!
 गुंतुनी गुंतयांत साऱया पाय माझा मोकिा!
(आ) कोणतया कािीं किेना मी िगाया लागलों

 अन्  कुठे आयुष्य गेलें कापुनी माझा गिा!

कृतरी����������� �����������

कववतेतरील ववरोधरी भाव 
दि्यवणाऱ्ा गोष्टरी
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(४) काव्सौंद््य.
माणसांचया मधयरात्रीं प्हंडणारा सूय्य मी :
माप्झयासाठी न माझा पेटणयाचा सोहिा!
 या ओिींमधील भािसौंदय्य सपष् करा.

(५) रसग्र्हण.
खालरील ओळींचे रसग्र्हण करा.
रंगुनी रंगांत साऱया रंग माझा िेगिा!
गुंतुनी गुंतयांत साऱया पाय माझा मोकिा!

कोण िाणे कोठुनी ह्या सािलया आलया पुढे;
मी असा की लागती ह्या सािलयांचयाही झिा!

राहती माझयासिें हीं आसिें गीतांपरी;
हें कशाचें दु:ख जयाला लागला माझा लिा!

कोणतया कािीं किेना मी िगाया लागलों
अन्  कुठे आयुष्य गेलें कापुनी माझा गिा!

(६) अवभव्क्री.
(अ) ‘समािात सित:चे िेगिेपण िपणयासाठी रियतन करािेच लागतात’, सोदाहरण सपष् करा.
(आ) किीचया आयुष्याने केलेली तयाची ्सिणूक तुमचया शबदांत सपष् करा.
(इ) ‘मी मधयरात्री प्हंडणारा सूय्य आहे’, असे किी सित:बाबत का महणताे ते प्लहा.

उपक्रम :
(अ) मराठी गझलकारांचया गझला प्मििून िाचा.
(आ) यू-ट्ूबरील प्िप्िध मराठी गझल ऐकून आनंद प्मििा.

l तोंडरी पररीक्ा.
‘रंग माझा िेगिा’ ही गझल सादर करा.

|||
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आतमप्िशिासासारखी दुसरी दैिी शतिी नाही. आमही आमचयातील आतमप्िशिास गमािता कामा नये.  

उदा., कुसती खेिणयासाठी आखाडात उतरलेलया पप्हलिानाने दुसऱयाचया ठणठणीत दंड थोपटणयाने घाबरून 

गभ्यगप्ित झालयास तयाचया हातून काहीतरी होणे शकय आहे काय? मी तर नेहमी असे महणत असतो, की मी िे करीन 

ते होईल. अथा्यत, मी हे सि्य आतमप्िशिासािर अिलंबून महणत असतो. माझया या महणणयामुिे काही लोक मला 

घमेंडखोर, रिौढीबाि िगैरे दूषणे देतील; परंतु ही रिौढी अगर घमेंड नसून आतमप्िशिासामुिेच मी हे महणू शकतो. मी 

मनात आणीन तर सविा लाखाची गोष् सहि करीन. गररबीचया दृष्ीने प्िचार करता आिचया गररबांतील गरीब 

प्िद्ा्थया्यपेका माझी तयािेिी मोठी चांगली सोय अगर मला इतर अनुकूलता होती असे नाही. मुंबईचया डेवहलपमेंट 

प्डपाट्यमेंटचया चािीत दहा ्ूट लांब ि दहा ्ूट रुुंद अशा खोलीत आईबाप, भािंडे यांचयासह राहून एका पैशाचया 

घासलेट तेलािर अभयास केला आहे. इतकेच नवहे तर अनेक अडचणींना ि संकटांना तयाकािी तोंड देऊन मी िर 

एिढे करू शकलो तर तुमहांस आिचया साधन-सामुग्रीने सजि असलेलया कािात अशकय का होईल? कोणताही 

मनुष्य सतत दीघयोद्ोगानेच पराक्रमी ि बुद् प्धमान होऊ शकतो. कोणीही मनुष्य उपित बुद् प्धमान अगर पराक्रमी 

प्नपिू शकत नाही. मी प्िद्ाप्थ्यदशेत इंगलंडमधये असताना जया अभयासक्रमास ८ िषषे लागतात तो अभयास मी २ िषषे 

३ मप्हनयात यशसिी तऱहेने पुरा केला. हे करणयासाठी २४ तासांपैकी २१ तास अभयास करािा लागला आहे. िरी 

माझी आि चािीशी उलटून गेली असली तरी मी २४ तासांपैकी सारखा १८ तास अिूनही खुचषीिर बसून काम करत 

असतो. दीघयोद्ोग ि कष् करणयानेच यशरिाप्ती होते. 

- भारतरतन डॉ. बाबासा्हेब आंबेडकर

आतमववशवासासारखरी िक्री ना्हरी
(नमुना गद् आकलन)

l नमुना कृतरी

 (१) कृतरी करा.

   

(अ) डॉ. बाबासा्हेब आंबेडकर 
्ांचे ्ा उताऱ्ातून 

जाणवणारे गुण

(अा)
व्क्रीच्ा दरीघघोद्ोगाचा 

पररणाम

 (२) अवभव्क्री.
वयतिीचया िीिनातील ‘आतमप्िशिासाचे’ सथान सपष् करा. 

|||
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ववंचू चावला वृखशचक चावला ।
कामक्रोध ववंचू चावला ।
तम घाम अंगासरी आला ।।धृ.।।

पंचप्ाण व्ाकुळ झाला ।
त्ाने माझा प्ाण चावलला ।
सवायंगाचा दा्ह झाला ।।१।।

मनुष् इंगळरी अवत दारुण ।
मज नांगा माररला वतनें ।
सवायंगरी वेदना जाण ।
त्ा इंगळरीचरी ।।२।।

भाग - २

n संत एकनार (१५३२ ते १५९९) : 

श्रेष् संतकिी. संत एकनाथ महाराि यांनी ‘चतु:शलोकी भागित’ हा पप्हला ग्रंथ रचला. ‘रुक्कमणी सियंिर’ हे आखयानकावय 
प्लप्हले. ‘ज्ानेशिरी’ या ग्रंथाची पाठशुद्ध रित तयार केली. िारकरी संरिदायाचे तत्िज्ान आप्ण आचारधम्य यांचा मानितािादी भूप्मकेतून 
साततयाने रिसार केला. िोहार, गौिणी, आरतया, अभंग, भारूडे यांसारखया कावयरचनेतून लोकप्शकणाचे काय्य रिभािीपणे केले. 
िातीपातीचा भेद न मानता सि्यसामानयांना आपलया काया्यत सामािून घेतले.

‘भारूड’ हा कावयरिकार संत ज्ानेशिर महाराि यांनी रिथम आणला; संत एकनाथ महाराि यांनी तो प्िशेष लोकप्रिय केला. तयांनी 
अप्तशय सुगम ि चटकन आकप्ष्यत करून घेतील अशी भारूडे रचली. तयामुिे ‘भारूड’ महटले की ‘एकनाथ महाराि’ असा ठसा 
िनमानसात उमटला. ‘भारूड’ हे ‘अाधयाक्तमक रूपक’ असते. सि्यसामानय िनतेला पारमाप्थ्यक नीतीची प्शकिण द्ािी, हा तयामागील 
उद् देश असतो. संत एकनाथ महाराि यांनी तयांचया भारूडांतून सांसाररकांना पररप्चत अशा रूपकांचा िापर करून प्शकिण प्दली. 
एकनाथी भारूडांची रचना प्िलकण नाट्पूण्य आप्ण चटकन पकड घेणारी आहे. संत एकनाथ महाराि यांनी िििपास तीनशे भारूडे 
रचली. तयांची काही भारूडे प्हंदीतही आहेत.

‘प्िंचू चािला’ हे संत एकनाथ महाराि यांचे सुरिप्सद्ध आप्ण नाट्मय भारूड आहे. या भारूडातील ‘प्िंचू’ हे ‘काम’ आप्ण 
‘क्रोध’ या प्िकारांचे रितीक आहे. काम महणिे इचछा आप्ण क्रोध महणिे राग, संताप. अप्नबांध इचछा आप्ण क्रोध यामुिे माणसाचे 
िीिन दूप्षत होते. कामक्रोधाची बाधा झाली, की माणूस प्िंचू चािलयारिमाणे बेताल िागू लागतो. प्िंचिाचया चािणयामुिे माणसाचया 
शरीरात प्िष प्भनून तयाला असह्य िेदना होतात, तसे काम आप्ण क्रोधाचया बाधेमुिेसुद्धा मानिी िीिन अप्िचारी होते. तयािर उपाय 
महणिे कामक्रोधांनी बाप्धत झालयािर सत्िगुणांचा आश्रय घयािा. संत एकनाथ महाराि यांनी आपलया भारूडांमधून अंधश्रद्धेिर 
कोरडे ओढले आहेत. इथे सुद्धा अंगारेधुपारे या अंधश्रद्धेिर रिहार केलेला आहे. अंगाराच लािायचा असेल, तर तो सत्िगुणांचा 
लािा, महणिे सद् गुणांचा अंगीकार करा. मग दुगु्यण िाऊन सद् गुणांचा प्िकास होईल आप्ण समाधान लाभेल, असा मोलाचा उपदेश संत 
एकनाथ महाराि यांनी या भारूडातून केला आहे.

CC
७. ववंचू चावला...
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ह्ा ववंचवाला उतारा ।
तमोगुण मागें सारा ।
सत्वगुण लावा अंगारा ।
ववंचू इंगळरी उतरे झरझरां ।।३।।

सत्व उतारा देऊन ।
अवघा साररला तमोगुण ।
वकंवचत्  राव्हलरी फुणफुण ।
िांत केलरी जनाद्यनें ।।४।।

(१) (अ) ्ोग् प्ा्य् वनवडा व ववधान पूण्य करा.
(१) तम घाम अंगासरी आला, म्हणजे...

(अ) संपूण्य शरीराला घाम आला.
(आ) घामाने असह्यता आली.
(इ) घामामुिे मन अक्सथर झाले.
(ई) शीघ्रकोपी िृतती िाढीस लागली.

(२) मनुष् इंगळरी अवत दारुण, म्हणजे-
(अ) माणसातील प्िकाररूपी इंगिी अप्तशय भयंकर असते.
(आ) मनुष्याला इंगिी चािणे िाईट.
(इ) इंगिी मनुष्याचा दारुण पराभि करते.
(ई) मनुष्याला इंगिी नांगा मारते.

(३) सत्व उतारा देऊन, म्हणजे-
(अ) िीिनसत्ि देऊन.
(आ) सत्िगुणांचा आश्रय घेऊन.
(इ) साक्त्िक आहार देऊन.
(ई) सत्िाचे महत्ि सांगून.

(४) ‘ववंचू चावला वृखशचक चावला’, िबदांच्ा ्ा द् ववरुक्रीमुळे-
(अ) भारूड उततम गाता येते.
(आ) िेदनांचा असह्यपणा तीव्रतेने िाणितो.
(इ) भारूडाला अथ्य रिाप्त होतो.
(ई) भारूड अप्धक रंिक बनते.

 (आ) कृतरी करा.

    

कामक्राेधरूपरी ववंचू-इंगळरी उतरवण्ाचे उपा्

कृतरी����������� �����������

(श्रीसकलसंतगारा खंड दुसरा, संपादक-प्ा. डॉ. र. रा. गोसावरी) 
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 (इ) खालरील िबदांचे अर्य वल्हा.
(१) िृक्शचक ............  
(२)   दाह  ............ 

(३) क्रोध ............  
(४)   दारुण  ............ 

(२) खालरील ओळींचा अर्य वल्हा.
ह्या प्िंचिाला उतारा । तमोगुण मागें सारा ।
सत्िगुण लािा अंगारा । प्िंचू इंगिी उतरे झरझरां ।।

(३) काव्सौंद््य. 
 सत्ि उतारा देऊन ।

अिघा साररला तमोगुण ।
प्कुंप्चत्  राप्हली ्ुण्ुण ।
शांत केली िनाद्यनें ।।४।।

  िरील ओिींतील भािसौंदय्य सपष् करा.

(४) रसग्र्हण.
 खालरील ओळींचे रसग्र्हण करा.

प्िंचू चािला िृक्शचक चािला ।
कामक्रोध प्िंचू चािला ।
तम घाम अंगासी आला ।।धृ.।।

पंचरिाण वयाकुि झाला ।
तयाने माझा रिाण चाप्लला ।
सिाांगाचा दाह झाला ।।१।।

मनुष्य इंगिी अप्त दारुण ।
मि नांगा माररला प्तनें ।
सिाांगी िेदना िाण ।
तया इंगिीची ।।२।।

(५) अवभव्क्री.
(अ) तुमचयातील दुगु्यणांचा शोध घया. हे दुगु्यण कमी करून सद् गुण अंगी बाणिणयासाठी तुमही काय कराल ते 

प्लहा.
(आ) ‘दुि्यनांची संगत इंगिीचया दंशाइतकी दाहक आहे, तयािर सतसंग हा सि्य दाह शांत करणारा उपाय आहे’, 

सपष् करा.

उपक्रम :
संत एकनाथ महाराि यांची इतर भारूडे प्मििून िाचा.

l तोंडरी पररीक्ा.
‘ववंचू चावला’ ्हे भारूड सादर करा. 

|||
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मधयरात्र केवहाच उलटून गेलेली असते. उततररात्रीनं 
हलकेच आकाशात पाऊल ठेिलेलं असतं. इतकुं 
हिूिारपणे, इतकुं अलगद, इतकुं मुलायम, की कुणाला 
चाहूलदेखील लागू नये; पण ही चाहूल मला मात्र सहि 
लागते. प्तचया पािलांची मंद मंद नािूक सपंदनं माझया 
मनात मात्र कुठं तरी उमटत राहतात. िणू तयामुिंच मग 
माझा डोिा लागत नाही. पुरेशी झोप झाली आहे, असं 
िाटत राहातं. 

मी हलकेच उठतो. चूि भरतो. डायप्नंग टेबलििि 
येतो. तयाचयािििची क्खडकी हलकेच उघडतो. रात्रीचया 
नीरि शांततेची प्नद्रा भंग होऊ नये महणून. बाहेर पाहातो तो 
आसमंतात कािाकुिकुिीत अंधार दाटलेला. बागेतलया 
साऱया झाडांचा, साऱया िेलींचादेखील डोिा लागलेला. 
तयांचयािरची पाखरंदेखील गाढ झोपलेली. तयांचा 
प्चिप्चिाट अिून सुरू झालेला नसतो, कारण आता ्ति 
पहाटेचे तीन-साडेतीन तर िािलेले असतात. का कुणास 

n डॉ. ्ू. म. पठाण (१९३०) : 

सुरिप्सद्ध साप्हक्तयक, संत साप्हतयाचे वयासंगी अभयासक, कथालेखक, संशोधक, संपादक ि नामिंत ितिे. ‘पद् मश्री’ या 
सनमानाने भारत सरकारकडून गौरिाक्नित; तसेच ‘ज्ानोबा तुकाराम’ या रिप्तष्ेचया पुरसकाराने महाराष्ट्र शासनाकडून सनमाप्नत. शािेत 
असलयापासून लेखनाला सुरुिात. प्िप्िध प्नयतकाप्लकांमधून प्िपुल कथालेखन. ‘मराठी बखरीतील ्ासषीचे सिरूप’ या प्िषयािर 
संशोधन. रिाचीन मराठी ि प्हंदी साप्हतयाचे संशोधन हा तयांचा प्िशेष आिडीचा रिांत. ‘भाऊसाहेबांची बखर’, ‘मराठिाडातील 
लोककथा’, ‘महानुभाि साप्हतय संशोधन : खंड १’ इतयादी संशोधनपर संपाप्दत ग्रंथ रिकाप्शत. ‘संतसाप्हतयप्चंतन’, ‘शोधणी’, ‘आठि 
ज्ानदेिांचा... ज्ानदेिीचा’, ‘अिून आठितं’ इतयादी लेखसंग्रहही रिकाप्शत. मराठिाडात प्िखुरलेलया प्शलालेखांचा, ताम्रपटांचा 
शोध हे तयांचे अतयंत मौप्लक संशोधन काय्य आहे. १९९० साली पुणे येथे संपन्न झालेलया त्रेसष्ावया अक्खल भारतीय मराठी साप्हतय 
संमेलनाचे अधयक. 

या लप्लत गद् पाठामधील उततररात्र, पहाट आप्ण सकाि या रिहरांचे लप्लतरमय शैलीतील िण्यन िाचकाला चैतनयाचा 
परीससपश्य घडिते. उततररात्रीपासून पहाटेपयांतची नीरि शांतता आप्ण प्नप्द्रसत भिताल, पहाटेनंतर सकािपयांत िृक-िेली-पाखरांना 
हलकेच येणारी िाग यांची संिेदनशील मनाने प्टपलेली प्ििंत शबदप्चत्रे मनाला अप्तशय उलहप्सत करतात. िृक, िेली, ्ुले, पाखरे 
यांचयाबद्ल िाटणाऱया आक्तमक ओढीमुिे तयांचे आप्ण आपले युगानुयुगांचे नाते आहे असे लेखकाला िाटत राहाते. या नातयालाच 
लेखकाने ‘रेशीमबंध’ असे सुंदर नाि प्दले आहे. पाखरे आप्ण पहाट परसपरांना भेटायला प्कती आप्ण कशी उतसुक आहेत; यासंबंधीचा 
अनुभि लेखकाने अतयंत तरलतेने शबदांप्कत केला आहे. पाखरांचा प्चिप्चिाट, गुलमोहराचा सिागत-सडा, प्नप्शगंधाचया सुगंधाची 
उधिण अशा पाशि्यभूमीिर होणारी रिसन्न सकाि लेखकाने प्ततकयाच रिसन्न शैलीत कशी प्चप्त्रत केली आहे, हे अभयासणयािोगे आहे.

CC
८. रेिरीमबंध
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ठाऊक, ही िेि मला ्ार आिडते. सारं िग साखरझोपेत 
असतं. साऱया प्चंता-कािजया प्मटलया-प्िरलेलया 
असतात. मन कसं समेिर आलेलं असतं. मला िाटतं, 
आपलं खरंखुरं मन हेच असतं, िे सुखदु:खांचया पलीकडे 
कुठंतरी दूर दूर गेलेलं असतं. आपलंच नवहे तर या दुधाि 
सायलीचंदेखील. तांबडसर बोगनिेलीचंदेखील. केशरी 
गुलमोहोराचंदेखील. िांभुिसर िॅक्रांडाचंदेखील. 
प्करप्मिी-प्निसर-प्पििसर इिलालया इंद्रधनुष्यी 
्ुलांचया घाणेरीचंदेखील. पांढऱयाशुभ्र प्न रतिचंदनी 
चाफयाचंदेखील.

या साऱयांमधये प्न माझयामधये असं कोणतं बरं नातं 
आहे? कोणते रेशीमबंध आहेत? कोणती िििीक आहे? 
केवहा पहाट होते प्न केवहा मी या साऱयांना भेटतो, अशी 
असोशी मनाला का बरं लागून राहते? हे रेशीमबंध कुठं तरी 
आप्दमतिाकडे तर मनाला ओढून नेत नाहीत? मानिाला 
प्नसगा्यची िी ओढ युगानुयुगांपासून लागून राप्हली आहे, 
ती या आप्दम, ॠिु, सनेहबंधांमुिे तर नाही?... 

मी डायप्नंग टेबलििि येतो, तेवहा भान येतं, की 
आपण उघडलेलया क्खडकीतलया कािोखात सायलीचा, 
मोगऱयाचा प्न चाफयाचा सुगंध शोधत होतो. िॅक्रांडाची 
प्निाई-िांभिाई शोधत होतो. बोगनिेलीची लाली शोधत 
होतो प्न केशरी गुलमोहोराई शोधत होतो! काळ्ा अंधारात 
हे सारेच प्िसािले होते, सुखािले होते. आप्ण माझं िेडं मन 
मात्र तयांना केवहा िाग येते, याची आस लािून बसलं होतं.

असं मला या िृकिेलींचया बाबतीतच िाटत नाही तर 
माझया लहानगया नातीबद्लही िाटतं. प्तचं नाि 
‘अक्लिशा!’ माझया मुलीची-अलमासची-ती लहान 
मुलगी. प्तचं नाि िसं िगािेगिं आहे तशीच तीही 
मुलखािेगिी आहे. अिून िष्यभराचीदेखील झाली असेल-
नसेल. अलमास आमचयाकडे राहायला आली, की 
अक्लिशाही प्तचयाबरोबर येते; पण प्दिसभर असते ती 
माझयाच अंगाखांद्ािर. मला प्बलगून प्बलगून. ती रात्री 
आईििि गाढ झोपते, तेवहा शैशिातील प्नतिता प्कती 
मोहक असते ते िाणितं. मी असा उततररात्री डायप्नंग 
टेबलिर प्लहायला बसलो तरी प्तची आठिण होते. 
अक्लिशा उठली की नाही, ते हिूच डोकािून पाहातो. ती 
केवहा उठेल प्न खुदकन्  हसत आपलयाकडे पाहून आपलया 
अंगािर झेपािेल, असं िाटत राहातं; पण ही झाडं प्न या 

िेली िशा या िेिी प्निांत झोपलेलया असतात, तशीच 
अक्लिशादेखील गाढ झोपलेली असते. ही उततररात्रीची 
नीरिता प्न अक्लिशाचया गाढ झोपेतील प्नरागस शांतता 
यात प्कती कमालीचं, आशचय्यकारक सामय आहे, नाही? 
हे नातंदेखील आप्दम नातंच नाही का? -प्नसगा्यतलं प्न 
मानिातलं? शेिटी ते दोघेही एकाच प्िशिाचे दोन घटक 
आहेत, हा प्िचार हे नािूक नातं पाकिीपाकिीनं उलगडू 
लागतो.

सिाांत आधी िाग येते ती आमचया बागेतलया 
पाखरांना. मी पप्हला चहा करून घेऊन तयाचे घोट घेत घेत  
‘काय प्लहािं?’ याचा प्िचार करत काहीसा संभ्रमात 
असतो, तया िेिी ही इिली इिली पाखरं गुलमोहोराचया 
घरट्ांतून, िॅक्रांडाचया ्ांद्ांिरून हिूहिू डोिे 
प्कलप्कले करून पाहातात. पहाटेचया रिकाशप्करणांना 
खुणाितात. आपापसात हलकेच कुिबुिू लागतात. ‘पहाट 
झालीय काय?’ असं प्िचारू लागतात. खरं तर पहाटच 
तयांना प्िचारत असते, की ‘मी येऊ का तुमहांला भेटायला?’ 
पहाटेचं प्न या इिलया इिलया पाखरांचंदेखील असंच 
काहीसं िििकीचं नातं आहे. तयांनी पंख ् ड्डलयाप्शिाय 
पहाटदेखील आकाशात येत नाही. तयांचया पंखांची ् ड्ड 
ऐकली, की पहाटेलादेखील राहाित नाही. मग ती 
आकाशात हलकेच पाऊल टाकते. इतकुं हिुिार, की 
तुमहांला तयाची गंधिाता्यदेखील लागू नये! पहाट कशी 
होते, हे देखील पाहणयािोगं आहे. पाहणयािोगंच नाही तर 
अनुभिणयािोगं आहे. मला तर तो नेहमीच एक अनोखा, 
लोभसिाणा, नािुक, तरल अनुभि िाटला आहे. तुमही 
केवहा तरी असेच उठून बघा महणिे तुमहांलाही तयातला 
आलहाद िाणिेल. तयातली तरलता िाणिेल. तयातली 
निाकत िाणिेल.

हा आलहाद वयति करणयासाठीच िणू आमचया 
बागेतील िॅक्रांडािरची प्न गुलमोहोरािरची पाखरं 
आपापसात कुिबुिू लागतात. तयांचा प्चिप्चिाट 
पप्हलयांदा प्कती मंद मंद असतो; पण िसिशी पहाट 
उिाडते, तसतसा तो िाढत िाढत िातो. एखाद्ा 
उतसिासारखा. िणू तया आलहादाला, हषयोलहासाला एक 
अनािर भरती येते आप्ण हा प्चिप्चिाट ऐकूनच सायली 
िागी होते. बोगनिेल सिसिू लागते. दोनही चा्े 
एकमेकांशी प्हतगुि करू लागतात. रंगीबेरंगी क्रोटनसना 
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्ुलं कुठं येतात? पण तयांचया पानांचीच मग ्ुलं होतात! 
प्न ती हलू-डोलू लागतात. गुलमोहोराची सिसि 
ऐकलयािर िॅक्रांडाही पहाटिाऱयासंगे हसू-बोलू लागतो. 
पहाट झालयाचा आनंद िणू या साऱयांचयाच मनांतून 
भरभरून ओसंडू लागतो.

दार उघडून मी हलकेच बागेत येतो. पहाटेचया 
प्करणांनी मोगरा नहाऊन प्नघालेला असतो. सायलीचया 
इिलया इिलया पानांतून एक िेगिीच प्हरिाई िाहू लागते. 
गुलमोहोराििि िािं तर तयानं सिागतासाठी, केशरी 
सडाच प्शंपून ठेिलेला असतो. िॅक्रांडाची प्निीिांभिी 
्ुलं रतिचंदनी चाफयाशी प्बलगून गपपागोष्ी करत 
असतात.

गुलमोहोराचया, िॅक्रांडाचया, सायलीचया प्न बोगनिेलीचया 
गोल गोल आळ्ांना पाणी देऊ लागतो. पाणयाचया थेंबांचा 
सपश्य झालयािर पानं कशी तरारतात, हे अनोखं दृशय 
खरोखरीच अनुभिणयािोगं असतं. आदलया प्दिशी 
मोगऱयाला पाणी घालायचं चुकून राहून गेलं तर तो कसा 
रुसून बसतो, कोमेिू लागतो प्न पाणयाचा प्शडकािा झाला, 
की दुसऱया प्दिशी पहाटेच गोंडस कळ्ांचया रूपानं 
आपलयाकडे पाहून खुदूखुदू हसू लागतो! अबोला सोडून तो 
सुगंधाची पखरण करू लागतो प्न मग िाणिू लागतं, की 
इिली इिली झाडं प्न िेलीदेखील प्कती भािुक असतात! 
कधीमधी थोडी्ार रुसली्ुगली तरी आपण तयांची 
थोडीशी िासतपुसत केली, मायेनं तयांचयािरून हात 

(रेिरीमबंध)

चाफयांििि िािं तर तयांचया ्ुलांचा एक िेगिाच 
मंद मंद गंध येत असतो; पण तो प्नप्शगंधासारखा मात्र 
नसतो. प्नप्शगंध महणिे प्नप्शगंधच! तयाची सर इतर 
कुणाला येणार? पण प्नप्शगंधाचया पलीकडे मोगऱयाची 
बहरलेली ्ुलं पाप्हली, की तयांचया सुगंधाचा मोहदेखील 
आिरत नाही. या िेगिेगळ्ा सुगंधांचं प्न माझं काही 
आप्दम नातं तर नाही? तयांची इतकी अप्निार ओढ माझया 
मनाला का बरं लागून राहाते?

रिकाश पसरू लागतो, तशी सकाि होऊ लागते 
आप्ण मग प्दसतं, की िा्े तर कोरडेच आहेत. बागेतलया 
निाला रबरी पाईप लािून मी िाफयांमधये पाणी घालू 
लागतो. कुुंडांमधये पाईप लािू लागतो. चाफयांचया, 

प््रिला, तयांचा तहानलेला िीि शांत केला, की ती 
देखील ही गोंडस ्ुलं देऊन आपलयाला केिढा प्िरंगुिा, 
केिढा तिेला देऊन िातात!

-आप्ण मग तुकोबांचया तया अभंगाचा खराखुरा अथ्य 
उकलू लागतो. तयांनी िृक आप्ण िल्ी यांना आपली 
सोयरीधायरी का बरं महटलं असािं, यातलं इंप्गत उमलू 
लागतं. तयांचयातलं प्न आपलयातलं हे नातं, हे रेशीमबंध 
आिकालचे नसािेत तर ते आप्दम असािेत, युगायुगांचे 
असािेत, याची िाणीि उतकटतेनं होऊ लागते.

...असं नसतं तर आपलयाला तयांची प्न तयांना 
आपली एिढी अप्निार ओढ का बरं लागली असती?
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(१) कृतरी करा.

    

उततररात्रीच्ा आगमनाचरी वैविषट्े

 

(आ)      
घाणेररीच्ा फुलांचरी वैविषट्े

(ई)   उततररात्रीच्ा वेळरी खखडकीतून बा्हेर पा्हताना फुलांववष्री लेखकाच्ा मनात वनमा्यण ्होणारे प्शन

(२) कारणे िोधा व वल्हा.
(अ) पाखरांचा प्चिप्चिाट सुरू झालेला नसतो, कारण............

(आ) मानिाला प्नसगा्यची ओढ लागते, कारण............

(३) (अ) प्हाटेच्ा वेळरी बागेत प्वेि केल्ानंतर लेखकाला खालरील फुलांसंदभा्यत अालेले अनुभव वल्हा.

 (१)  सायली -

 (२)  गुलमोहोर -

 (३)  िॅक्रांडा -

 (४)  चा्ा -

(अा) वण्यन करा.
(१) उततररात्रीचे आगमन  (२)   पहाट ि पाखरे यांचयातील नाते

(इ) खालरील घटकांच्ा संदभा्यत पाठात आलेल्ा मानवरी वक्र्ा वल्हा.
(१) िृक-   (३)   ्ुले-
(२) िेली-   (४)   पाखरे-

(४) व्ाकरण.
 (अ) खालरील वाकप्चारांचा अर्य सांगून वाक्ात उप्ोग करा.

(१) मन समेिर येणे-   (२)  साखरझोपेत असणे-

 (अा) खालरील वाक्ांत ्ोग् ववरामवचन्हांचा उप्ोग करा.
(१) खरं तर पहाटच तयांना प्िचारत असते की मी येऊ का तुमहांला भेटायला
(२) प्नप्शगंध महणिे प्नप्शगंधच

कृतरी����������� �����������

(अ)

(इ)
चाफ्ाच्ा फुलांचरी वैविषट्े
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 (इ) खालरील वाक्ांचा प्कार ओळखून सूचनेप्माणे तक्ा पूण्य करा.

वाक् वाक्प्कार बदलासाठरी सूचना
(१)  िृकिेली आपलयाला केिढा तिेला, 
       केिढा प्िरंगुिा देऊन िातात!

प्िधानाथषी करा.

(२)  अालहादाला आप्ण हषयोलहासाला 
       अनािर भरती येते.

उद् गाराथषी करा.

(३)  िा्े तर कोरडेच आहेत. नकाराथषी करा.

 (ई) खालरील तक्ा पूण्य करा.

सामावसक िबद समासाचा ववग्र्ह समासाचे नाव
(१)  पांढराशुभ्र
(२)  िृकिेली
(३)  गपपागोष्ी
(४)  सुखदु:ख

 (उ) खालरील वाक्ांतरील प््ोग ओळखा व वल्हा.
(१) क्खडकी हलकेच उघडतो.
(२) मानिाला प्नसगा्यची ओढ लागून राप्हली.
(३) तुमहांलाही तयातला आलहाद िाणिेल.

(५) सवमत.
(अ) ‘मानिाला प्नसगा्यची िी ओढ युगानुयुगांपासून लागून राप्हली आहे, ती या आप्दम, ॠिु, सनेहबंधांमुिे तर 

नाही?...’ या प्िधानासंबंधी तुमचे मत प्लहा.
(अा) ‘रेशीमबंध’ या शीष्यकाची समप्यकता तुमचया शबदांत प्लहा.

(६) अवभव्क्री.
(अ) प्नसग्य आप्ण मानि यांचयातील परसपरसंबंध तुमचया शबदांत सपष् करा.
(आ) डॉ. यू. म. पठाण यांचया लेखनाची भाप्षक िैप्शष्ट्े पाठाधारे सपष् करा.
(इ) संत तुकाराम महाराि यांनी िृकिल्ींना ‘सोयरी’ असे महटले आहे, यामागील तुमहांला समिलेली कारणे 

प्लहा. 

उपक्रम :
(अ) तुमचया पररसरातील देशी ि प्िदेशी ्ुलांची माप्हती इंटरनेटचया माधयमांतून प्मििून ती तुमचया कप्नष् 

महाप्िद्ालयातील काच्लकात रिदप्श्यत करा.
(आ) प्हिाळ्ातील उततररात्री प्कुंिा अगदी पहाटेचया िेिी तुमचया पररसराचे प्नरीकण करा. पाप्हलेलया 

प्नसग्यसौंदया्यचे िण्यन शबदबद्ध करा. ते िगा्यत िाचून दाखिा.

l तोंडरी पररीक्ा.
विक्कांनरी वाचून दाखवलेला उतारा ऐका. सारांि वल्हा.
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समुद्र कोंडून पडलाय गगनचुंबी इमारतींचया गिांआड.
तो संत्रसत िाटतो संधयाकािीं : प्पंिारलेली दाढी, प्झंजया.
हताशपणे पाहत असतो समोरचया बक्ततसावया मिलयािरील मुलाकडे,
जयाचं बालपण उंचच उंच पण अरुुंद झालंय
आप्ण तयाची तयाला कलपनाच नाही.
समुद्राचया डोळ्ांत थकवयाचं आभाि उतरत येतं
आप्ण प्शणून तो ििितो डोिे.
इमारतींचया पलीकडचया रसतयािर थकलेलया माणसांचे पाय, बसचीं चाकुं.

समुद्र असिसथ होऊन िातो
शहराचया आयुष्याचया प्िचाराने.
तेवहा तो मनांतलया मनांतच मुति होऊन प््रूुं लागतो
शहरांतलया रसतयांिरून, िसतयांमधून.
उप्शरापयांत रात्रीं तो बसलेला असतो
सटेशनिरलया बाकािर एकाकी, समोरचया रुिांिरील रहदारी पाहत,
हातांिर डोकुं ठेिून अध्यप्मटलया डोळ्ांनी.
तयाला आठितं तयाचयाच शेिारीं
पाय मुडपून कसंबसं झोपलेलं एखादं मूल,
जयाचं बालपण सटेशनिरलया बाकाएिढं,
आप्ण तयाची तयाला कलपना असािी प्कुंिा नसािी.
समुद्र क्खन्न हसतो आप्ण प्शणलेलया पापणया प्मटून घेतो.
तयाला काििी िाटते साऱयांचयाच बालपणाची
ियसकांचया शहरांतील.

n वसंत आबाजरी ड्हाके (१९४२) : 

सुरिप्सद्ध किी, कादंबरीकार, समीकक, संपादक ि प्चत्रकार. िाङ् मयीन कारकीद्य कावयलेखनापासून सुरू. ‘योगभ्रष्’, 
‘शुभित्यमान’, ‘शुन:शेप’, ‘प्चत्रप्लपी’ हे कप्ितासंग्रह, ‘अधोलोक’, ‘रिप्तबद्ध आप्ण मतय्य’ या कादंबऱया, ‘यात्रा-अंतया्यत्रा’ हे 
प्चंतनातमक लप्लतलेखन असे साप्हतय रिकाप्शत. भोितीचया समािवयिसथेने मानिी िगणयाला जया पातिीिर आणून सोडले आहे, 
तयाबद्ल किी असिसथ आहे. या युगातील मानिी दु:ख, एकाकीपणा, िीिनातील अक्सथरता, दहशत, सि्यवयापी भय आप्ण पराधीनता 
या साऱयांचे प्चत्रण समृद् ध आप्ण समप्यक रिप्तमांचा िापर असलेलया भाषेत केलेले आहे. तयांची भाषा आशयाचे अंत:सतर उलगडून 
दाखिणारी आहे, प्नसगा्यतील रिप्तमांचा िैप्शष्ट्पूण्य िापर करणारी आहे. ‘शालेय मराठी शबदकोश’, ‘संप्कप्त मराठी िाङ् मयकोश’ 
आप्ण ‘िाङ् मयीन संज्ा-संकलपनाकोश’ यांचे संपादनही केले आहे. तयांचा ‘प्चत्रप्लपी’ हा कावयसंग्रह ‘साप्हतय अकादमी पुरसकारा’ने 
सनमाप्नत झाला आहे. तसेच ‘िनसथान पुरसकार’ आप्ण उतकृष् साप्हतयप्नप्म्यतीचा ‘महाराष्ट्र राजय पुरसकार’ आप्द पुरसकारांनीही तयांना 
सनमाप्नत केले आहे.

समुद्र महणिे अथांग पाणी आप्ण पाणी महणिे िीिन. यादृष्ीने या कप्ितेतील समुद्र हा िीिनाचे रितीक आहे. समुद्रासारखे 
अथांग िीिन िेवहा शहरांचया, महानगरांचया मया्यदांमधये कोंडून पडते तेवहा येणारी असिसथता किीने या कप्ितेतून वयति केली आहे.  
बागडायला अंगण नसणाऱया उततुंग इमारतींमधये बालपण आक्रसून गेले आहे, तसेच िाहनांसोबत रसतयांिर अथिा रेलिेसटेशनिरचया 
एिढ्ाशा बाकािर झोपेसाठी बालकांना आश्रय घयािा लागत आहे हे पाहून समुद्र असिसथ होतो. मोठांचया काय्यवयसत िगात बकाल 
होत िाणारे बालय किीला अप्धकच वयप्थत करते.

CC
९. समुद्र कोंडून पडला्

(िुभवत्यमान)
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(१) (अ) खालरील िबदसमू्हांचा अर्य सपष्ट करा.
(१) उंचच उंच पण अरुुंद बालपण-
(२) डोळ्ांत उतरलेलं थकवयाचं आभाि-
(३) सटेशनिरलया बाकाएिढं मुलाचं बालपण-

 (अा) कारणे वल्हा.
(१) किीला समुद्र संत्रसत िाटतो, कारण............

(२) समुद्र असिसथ होतो, कारण............

(३) समुद्र प्शणून िातो, कारण............

(२) (अ) तक्ा पूण्य करा. 

कववतेचा ववष् कववतेचरी मध्वतथी कलपना मनाला वभडणारे िबदसमू्ह

 (अा) चौकटरी पूण्य करा.

   

कववतेतरील समुद्राने केलेल्ा 
मानवरी वक्र्ा

  

(३) खालरील ओळींचा अर्य वल्हा.
समुद्र असिसथ होऊन िातो
शहराचया आयुष्याचया प्िचाराने.
तेवहा तो मनांतलया मनांतच मुति होऊन प््रूुं लागतो
शहरांतलया रसतयांिरून, िसतयांमधून.
उप्शरापयांत रात्रीं तो बसलेला असतो
सटेशनिरलया बाकािर एकाकी, समोरचया रुिांिरील रहदारी पाहत,
हातांिर डोकुं ठेिून अध्यप्मटलया डोळ्ांनी.

(४) काव्सौंद््य.
(अ) ‘तयाला आठितं तयाचयाच शेिारीं 
 पाय मुडपून कसंबसं झोपलेलं एखादं मूल, 
 जयाचं बालपण सटेशनिरलया बाकाएिढं, 
 आप्ण तयाची तयाला कलपना असािी प्कुंिा नसािी’ 
  या ओिींमधील प्िचारसौंदय्य सपष् करा.

कृतरी����������� �����������
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(अा) ‘समुद्र क्खन्न हसतो आप्ण प्शणलेलया पापणया प्मटून घेतो.
 तयाला काििी िाटते साऱयांचयाच बालपणाची
 ियसकांचया शहरांतील.’ 
  या ओिींतील भािसौंदय्य सपष् करा.

(५) रसग्र्हण.
प्सतुत कववतेतरील खालरील पद्पंक्ींचे रसग्र्हण करा.

 समुद्र कोंडून पडलाय गगनचुंबी इमारतींचया गिांआड.
तो संत्रसत िाटतो संधयाकािीं : प्पंिारलेली दाढी, प्झंजया.
हताशपणे पाहत असतो समोरचया बक्ततसावया मिलयािरील मुलाकडे,
जयाचं बालपण उंचच उंच पण अरुुंद झालंय
आप्ण तयाची तयाला कलपनाच नाही.
समुद्राचया डोळ्ांत थकवयाचं आभाि उतरत येतं
आप्ण प्शणून तो ििितो डोिे.
इमारतींचया पलीकडचया रसतयािर थकलेलया माणसांचे पाय, बसचीं चाकुं.

(६) अवभव्क्री.
(अ) ‘समुद्र तुमचयाशी संिाद साधत आहे’, अशी कलपना करून ते कलपनाप्चत्र शबदबद्ध करा.
(आ) शहरातील बालयाची अिसथा कप्ितेत कशारिकारे रिकट झाली आहे, ते सपष् करा.
(इ) ‘समुद्र कोंडून पडलाय’, या शीष्यकाचा अथ्य तुमचया शबदांत उलगडून दाखिा.

उपक्रम :
‘महानगरातील समसया’ या प्िषयािर चचा्य करा. 

l तोंडरी पररीक्ा.
(अ) िबद ऐका. त्ांचा वाक्ात उप्ोग करा. 
 (१) गगनचुंबी  (२) संत्रसत  (३) ियसक  (४) क्खन्न  (५) हताश

(आ) ‘वाढत्ा ि्हररीकरणाचा जरीवनावर ्होणारा पररणाम’, ्ा ववष्ावर भाषण द्ा. 

|||
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मानिी देह पंचमहाभूतांचा बनलेला आहे असे 
महणतात. जया ज्ानी मंडिींना मानिी देहात पंचमहाभूते 
प्दसली, तयांना सहािे महाभूत कसे प्दसले नाही याचे मला 
राहून-राहून निल िाटते. या सहावया महाभूताला 
सामानयांचया भाषेत ‘दात’ असे महणतात.

माझया मते, दात ही परमेशिराने मारून ठेिलेली मेख 
आहे. मानिी देहाची सि्य रचना पररपूण्य केलयानंतर 
िििििि सहा-सात मप्हनयांनी ही दाताची कलपना 
परमेशिराला सुचली असािी. नाही तर इतर सि्य अियि 
एकदम ् ुटत असताना दातच तेिढे एखाद्ा सभेचया मुखय 
पाहुणयासारखे मागाहून का यािेत?

तुटलेले बोट पुनहा उगिलयाचे माझया तरी पाहणयात 
नाही प्कुंिा पप्हले नकटे नाक गिून पडून तया िागी निे 
नाक आलयाचेही ऐप्किात नाही; पण दात हा एकच अियि 
असा आहे, की िो दोनदोनदा उगितो. तेवहा माणसाला 
शरण आणताना तृण धरायला एखादी चांगली िागा असािी 
महणून ही दातांची योिना झाली आहे याबद्ल माझी तरी 
खात्री आहे. तसे दातांनी माणसाला काय प्दले आहे? दुसरा 
कुठलाही अियि उगिताना माणसाला त्रास होत नाही. पण 
दात हे त्रास प्दलयाप्शिाय उगित नाहीत. ते येताना ताप 
आप्ण गेलयािर पशचाताप!

मला सित:ला तर दातांबद्ल मुिीच रिेम िाटत 
नाही. कारण लहानपणी मला दात येत असताना तयांनी 

घरातलया माणसांना रडिले होते महणे! अथा्यत हे सि्यसिी 
खरे असेलच असे नाही. तयांचयाबरोबर मीही रडलो असलो 
पाप्हिे. दात आलयानंतरही मी प्दसेल तयाला चाित असे 
अशीही एक दंतकथा ऐकून अिूनही प्कतयेक नातेिाईक 
माझयापासून दूर पितात. आता मी प्दसेल तयाला मुिीच 
चाित नाही. कारण चािणयाची हौस अनेकदा सित:चीच 
मनगटे चािून चािून भागली आहे! पण माझया दातांनी मला 
एिढा उपद्रि प्दला आहे, की तया मानाने दुसऱयांना झालेला 
उपद्रि काहीच नाही आप्ण महणूनच दातांबद्ल मला 
दातांत धरता येईल एिढासुद्धा आदर राप्हलेला नाही. 
माझयारिमाणे मराठी भाषेलाही दातांबद्ल आदर नाही 
असेही मला नंतर आढिून आले. कारण मराठी भाषेत 
अशी महण प्कुंिा शबदरियोग नाही जयात दातांबद्ल मंगल 
भािना वयति झाली आहे. जया महणी ि शबदरियोग दातांशी 
प्नगप्डत आहेत, तया दाररद्र्य, प्भकारपणा, असभयपणा 
यांचे रितयंतर घडिणाऱया आहेत. नाही महणायला 
रिेमप्िवहल किींनी रिेयसीचया दातांना कुुंदकळ्ांपयांत 
नेऊन पोचिले असेल तेिढाच अपिाद! तरी पण केिि 
रिेयसीचया दातांत िीि अडकून प्तचया रिाप्तीसाठी 
झगडणाऱया प्रियकराचे उदाहरण माझया तरी ऐप्किात नाही. 
डोिे, रंग, ओठ, एखादा तीि, एखादी खिी माणसाला 
गुंतितात; पण दात पाहून िेडा झालेला प्रियकर मला अिून 
भेटाियाचा आहे. लहानपणी िे न घासलयाबद्ल मार 

n वसंत सबनरीस (१९२३ ते २००२) : 

सुरिप्सद्ध लेखक, प्िनोदकार, नाटककार. सबनीस यांनी लेखनास रिारंभ केला तो कप्ितेने. नंतर ते प्िनोदी लेखनाकडे ििले. 
‘पानदान’, ‘प्चल्रखुदा्य’, ‘भारूड’, ‘प्मरिणूक’, ‘पंगत’, ‘आमची मेली पुरुषाची िात’ असे प्िनोदी लेखसंग्रह, ‘खांदेपालट’, 
‘पखाल’, ‘आतयाबाईला आलया प्मशा’, ‘थापाडा’, ‘प्िनोदी द् िादशी’, ‘बोका झाला संनयासी’ हे कथासंग्रह, ‘सोबती’ हा 
वयक्तिप्चत्रसंग्रह, ‘माहेशिरी’ हा आतमपर लेखांचा संग्रह रिप्सद्ध.

प्िनोदी लेखनाबरोबरच तयांनी अनेक नाटके, एकांप्कका ि लोकनाट्े प्लप्हली. तयांची बरीच नाटके रंगभूमीिर गािली. रािकीय 
भाष्य ि चतुर संिाद यामुिे तयांचे ‘प्िचछा माझी पुरी करा’ हे लोकनाट् प्िलकण लोकप्रिय झाले. ‘रिेककांनी कमा करािी’, ‘प्चलखतराि 
िगन्नाथ’ हे तयांचे एकांप्कका संग्रह आप्ण ‘गुदगुलया’ हा बालकथा संग्रह रिप्सद्ध आहे.

‘दंतकथा’ हा एक प्िनोदी लप्लत लेख आहे. दाताचे दुखणे खूपच त्रासदायक असते. तयामुिे कोणतयाही माणसाची अिसथा 
अगदी केप्िलिाणी होते, मात्र अशा गंभीर प्िषयातील रिसंग लेखकाने नम्यप्िनोदी शैलीत माप्म्यकपणे प्टपले आहेत. दाताचया दुखणयाची 
असह्यता, तयारिसंगी माणसाची होणारी दयनीय अिसथा आप्ण तयामधून घडणारा रिसंगप्नष् प्िनोद िाचकाला खिखिून हसितो. 
िासतिाला िोडून येणारी अप्तशयोतिी, कधी आढिणारी प्िसंगती तर कधी मराठीतील महणी, िाकरिचार आप्ण शाक्बदक कोट्ा यांचा 
लेखकाने प्िनोदप्नप्म्यतीसाठी कलपकतेने केलेला िापर या पाठातून अभयासता येईल.

CC
१०. दंतकरा
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खािा लागतो, तरुणपणी िे ्ार घाशीत बसलयाबद्ल 
िडील माणसांची बोलणी खािी लागतात, वयिहारात िे 
कोण केवहा पाडील याचा भरिसा नसतो आप्ण िे 
दंतिैद्ाकडे िायला भाग पाडतात ते दात, अशी माझी 
दातांबद्लची कलपना आहे.

मनुष्यसिभािारिमाणे मीही रिथम दातांची पिा्य केली 
नाही. दात दुखणाऱया माणसांची अिहेलना केली. 
एिढ्ाशा दातदुखीचे एिढे मोठे कौतुक लोक का करतात 
हे मला कित नसे. आमचया परशा पहेलिानासारखा मसत 
गडीसुद्धा दातांपुढे चारीमुंडा चीत झालेला मी पाप्हला, 
तेवहा मला दातदुखीचा िरा संशय आला.

परशा हा िनमापासून पहेलिान. रानात अनेकदा 
लांडगयाशी एकटा झुंिलेला. अनेक लांडगयांचे सुिे नुसतया 
काठीचया तडाखयाने पाडणारा हा गडी नेहमी अशा ऐटीत 
चालायचा, की िसा काय िनरािच! छाती इतकी पुढे 
काढायचा, की अनेकदा आधी तयाची छातीच प्दसायची 
अाप्ण अधया्य प्मप्नटाने तयाचा चेहरा प्दसायचा. रसतयात 
भेटला, की ‘‘काय रं, कुटं प्नगालास?’’ असा तयाचया 
दृष्ीने अतयंत रिेमि; पण माझया दृष्ीने अप्तशय उम्यट 
असा सिाल करायचा. मला तयाचा राग येत असे.

‘‘चाललोय कुसती मारायला... येतोस?’’
‘‘कुसती?’’ असे महणत तो अतयंत प्िकट हासय 

करायचा आप्ण ‘‘अरं, अगुदर माशी तर मार नाकािरली... 
मग कुसतीचं बगू’’ असे महणून माझया खांद्ािर मोठा 
रिेमाने दणका द्ायचा; पण गंमत अशी, की दणका मला 
प्दला तरी लागायचे तयाला.

‘‘लइ हाडं हैत तुझया अंगात! दगडािाणी लागतयात 
हाताला.’’ असे तयाने महटले, की हाडाचया बाबतीत का 
होईना; पण आपण तयाचया िरचढ आहोत याचाच आनंद 
अप्धक िाटायचा. 

आपलया ताकदीची-मसतीची परशाला ्ार घमेंड 
होती. सित:चा उल्ेख करताना तो ‘प्शंवह’ महणायचा. 
सित:ला ‘प्शंवह’ महणून घेणयात तयाला अप्भमान िाटायचा.

‘‘काय परशा, यंदा कशी काय तयारी आहे?’’ असे 
कुणी प्िचारले, की तयाचे उततर ठरलेले असे-

‘‘प्शंवहाला काय भया हाय वहय कुनाचं?’’
‘प्शंवह मातीत उतरला, की लांडगी, कोलही पाक 

पशार वहतयात... ‘प्शंवहाला अलयाड लई झोप लागतीया’, 

अशा भाषेत तो नेहमी सित:बद्ल बाेलायचा. तयाला दात 
घासायचा प्िलकण कुंटािा असे. चार-आठ प्दिसांतून 
एकदा केवहातरी दात घासणयाचे सोंग करायचा. तयाबद्ल 
मी एकदा सहि तयाला प्िचारले, ‘‘परशा, तू दात घाशीत 
नाहीस िाटतं रोि?’’

‘‘प्शंवह काय दात घासतो वहय कदी?’’ असे तयाने 
ताडकन उततर प्दले.

असा हा प्संहासारखा उग्र ि बलदंड परशा एके प्दिशी 
सपाटून मार खाल्ेलया कुत्यासारखा समोरून येत होता. 
तयाची ऐट, तयाचा प्दमाख, तयाची घमेंड यांपैकी कशाचाही 
मागमूस तयाचया चेहऱयािर प्दसत नवहता. कुसतीत हरला 
तरी तो कधी असा प्दसला नवहता. ििि िाऊन मी 
प्िचारले, ‘‘काय पहेलिान, काय झालं आि?’’

केप्िलिाणा चेहरा करून महणाला, ‘‘दात रं! काल 
रातचया धरनं असा ठणकतुया! काईएक सुचेनासं झालंया.’’

‘‘अरे, प्संहाचे दात कधी दुखतात होय?’’ मी िरा 
थट्टेने महणालो.

‘‘कसला प्शंवह प्घऊन बसलास मदा्य? ह्या दातानं 
प्शंवहाचा पार बकरा करून टाकलाया!’’ असे महणून तयाने 
तयाचया दातदुखीची दद्यभरी कहाणी मला सांप्गतली आप्ण 
अखेरीस महणाला, ‘‘अरं, प्शंवहच नहिं, नरप्शंवह आला 
तरी दातामहोरं तयेचं काई एक चालायचं नहाई!’’

मला तयािेिी परशाचे हसू आले; पण काही 
कािानंतर माझाही िेवहा परशा झाला तेवहा माझा नका पार 
उतरला. माणसाला मरण आप्ण दातदुखी चुकिताच येत 
नसािी. प्कुंबहुना दात ह्या इंप्द्रयाचे एक काय्य दुखणे हेच 
असािे. िनमात एकदाही दात न दुखलेला मनुष्य मला तरी 
अिून आढिलेला नाही. असा कुणी असलाच, तर तो 
कमनप्शबीच असला पाप्हिे. ब्रह्मांड पाहणयाचा योग 
तयाचया नप्शबी नाही.

अनेक िषषे समोर येईल ते प्मटलया डोळ्ांनी चािणारा 
माझा दात एके प्दिशी काही कारण नसताना ठणकू लागला. 
असा ठणकू लागला, की तयाने माझी अिसथा हीनदीन 
झाली. दात ठणकू लागलयाबरोबर मी पप्हली गोष् कोणती 
केली असेल तर ही, की जयांचया जयांचया दाढदुखीची 
अिहेलना केली होती, तया सि्य माणसांची तयांचया दात ि 
दाढांसकट मनातलया मनात कमा माप्गतली.

दात दुखायला लागला, की तो मुिापासून दुखू 
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लागतो. प्कुंबहुना दाताला मूि असते हे ्ति तो दुखायला 
लागला महणिेच किते. माझा दात िेवहा दुखायला 
लागला तेवहा तर माझी खात्रीच झाली, की आपण 
आरोगयशासत्राचया पुसतकात पाप्हलेले दाताचे प्चत्र आप्ण 
रितयक आपले दात यांत ्ार ्रक असला पाप्हिे. 
आपलया दाताला मूि नसून झाडासारखया मुळ्ा असलया 
पाप्हिेत आप्ण तया प्हरडांत सि्यत्र पसरलया असलया 
पाप्हिेत. नाहीतर सगिेच दात दुखत असलयाचा भास 
मला का वहािा? रितयेक दाताला हात लािून पाप्हलयानंतर 
जया दाताने शंख करायला लािला, तो दुखरा दात याची 
खात्री झाली. दुखऱया दाताला लहानसा सपश्यसुद्धा खपत 
नाही! बरे, हे दुखणे तरी साधे, सरि असािे? तेही नाही. 
एखाद्ा किीचया मनातील प्िपसीसारखा एखादा 
लाकूडतोडा माझया दाताचया मुिाशी खोल बसलेला 
असतो आप्ण तो एकामागून एक घाि घालीत असतो.

असे महणतात, की प्दिसा सभय प्दसणारी माणसे रात्री 
आपलया खऱया रूपात प््रतात. दात हा अियिही अशाच 
माणसांसारखा असािा. नाहीतरी प्दिसा अधूनमधून पण 
सभयपणे दुखणारा दात रात्री राकसासारखा अक्रािप्िक्राि 
का होतो? दातांत आप्ण चोरांत सामय असते ते याच 
बाबतीत. दोघेही रात्री गडबड करतात.

दात दुखणयाने मी अाधयाक्तमक तत्िप्चंतनही करतो. 
दात दुखतो तेवहा मला साकातकार होतो, की दात हेच सतय 
आहे. िग प्म्थया आहे. तया कणी संसार असार िाटतो. 
नेहमी हिेहिेसे िाटणारे शेंगदाणे दगडासारखे बेचि 
लागतात. बायको ि मुले हा केिि भास आहे असे िाटते. 
समोरून येणारी एखादी सुंदरी डोळ्ांना िाणितच नाही 
आप्ण दाताचा ठणका मला ब्रह्मांड दाखिू लागतो. रात्रभर 
माझया ब्रह्मांडाचया दहा-िीस ्ेऱया तरी सहि होतात 
आप्ण पहाटे ब्रह्मांड प्म्थया असून दातच सतय आहे याची 
पुनहा एकदा िाणीि होते.

माझयाबद्ल लोकापिाद ्ार. दातदुखीही तयातून 
सुटलेली नाही. माझया दातदुखीचया कािात सबंध 
आिीला रात्रभर झोप प्मित नाही असे महणतात; पण 
माझा यािर प्िशिास नाही. अथा्यत आिीतील सि्य लोक 
आिीपािीने माझया घरात डोकािून ‘्ति दातदुखीच 
ना?’ असा सिाल करून िातात हे खरे आहे; पण यािरून 
तयांना झोप येत नाही असा प्नष्कष्य काढणे बरोबर नाही. 

मागचयाच दातदुखीचया िेिी मी पलंगाचया कोपऱयात 
दोनही हातात तोंड धरून बसलो होतो. (दातदुखीचया 
कािात सामानयत: मी असाच बसतो.) चेहऱयािर बहुधा 
कुणीतरी नुकतीच थोबाडीत मारलयाचा भाि असािा. 
कारण मी आरशात पाहत नाही. तोंडातलया तोंडात दाताला 
आरसा कशाला? मी घशातलया घशात आिाि बंद 
करणयाचा रियतन करूनसुद्धा तो बंद होत नवहता. घसा 
आप्ण िीभ प््तुर झाली होती. मी ्ारच मोठाने ओरडत 
होतो, असे बायकोचे मत होते आप्ण माझया बाबतीतील 
बायकोचे मत हे बहुधा सबंध आिीचे मत असते.

‘‘अहो, केिढ्ांदा ओरडताय? लोकांना काय 
िाटेल?’’ अशी दमदाटी बायकोप्शिाय कोण करणार?

‘‘माझा दात दुखतोय तयाला मी काय करू?’’
‘‘पण शेिारीपािारी माणसं राहतात! ती काय 

महणतील? अगदी लहान मुलासारखे काय थैमान 
घालताय?’’

‘‘दात-दात-दात!’’ मी प्चडून महणालो.
‘‘ते किलं.’’
‘‘तुला किलं. सगळ्ांना कुठं किलंय?’’
‘‘सगळ्ा िगाला का किायला पाप्हिे? थोडा तरी 

सोप्शकपणा दाखिा ना महणते मी.’’
‘‘तू लाख महणतेस-दात तुझा नाही. तो माझा आहे. 

माझया दातदुखीबद्ल मी प्कती ओरडािं हे ठरिणारी तू 
कोण?’’

‘‘मग खुशशाल ओरडाऽऽ!’’
‘‘ओरडीन-ओरडीन! सोडतो की काय? आई 

गऽऽऽ! मेलोऽऽऽ!’’
‘‘आता गपप बसा िरा. मी कापूर देते दाताखाली 

धरायला. तयानं ठणका कमी होईल.’’
‘‘नकोऽऽऽ! सरि बतता आण आप्ण दातािर हाण.’’
‘‘िेड लागलंय की काय तुमहांला?’’
‘‘तू खल करू नकोस, बतता आण.’’
‘‘इशशय! मेला एिढा दात दुखतोय तरी शबदािर कोटी 

करायची सोडू नका!’’
तेिढ्ात बाहेर कुणीतरी आले. बायको िाऊन पाहून 

आली आप्ण खालचया आिािात मला महणाली,
‘‘दाते आले आहेत.’’
‘‘ह्या दातयांचा आप्ण दातांचा काही संबंध आहे की 



46
LLLLLLL LLLLLLL

काय? माझया रितयेक दातदुखीचया िेिी नेमके दाते कसे 
रिथम येतात?’’

दातदुखीचया कािात माझी सहनशतिी पार खलास 
झालेली असते. दाते प्कुंिा दातार ह्या दातांशी िििीक 
दाखिणाऱया माणसांनाही भेटू नये असे िाटते!

माझया दातदुखीचे आणखी एक िैप्शष्ट् असे, की 
माझया प्िवहिणयाने शेिारीपािारी गोिा होतात आप्ण 
माझया दाताचया अधयकतेखाली दातदुखी, ती का होते, 
टािािी कशी आप्ण झालयािर कोणते उपचार करािेत 
यािर एकदा तरी पररसंिाद होतोच. उपक्सथत ितिे मोठा 
प्हरररीने तयात भाग घेतात. हीच मंडिी एिढ्ा मोठाने 

बोलतात, की माझे प्िवहिणे तयात बुडून िाते. माझा 
अनुभि असा, की दातदुखीिरील चचषेने दातदुखी मुिीच 
कमी होत नाही! दातदुखीिरील खूप उपचार मला पाठ झाले 
आहेत. माझा दात दुखू लागला, की मी बायकोला तयातले 
काही उपचार करायला सांगतो आप्ण तीही आपले काही 
उपचार करते. अशी प्मिून २०-२५ रिकारची औषधे, 
बोिे माझया दातामागे लागतात. चार प्दिसांनी दात 
दुखायचा थांबतो. कशामुिे थांबला याचा शोध करायचया 
मी भानगडीत पडत नाही. दात दुखणे थांबलयाचे 
किलयाबरोबर पररसंिादातील सगिे ितिे आपलाच 
उपचार लागू पडला की नाही याची खात्री करून घेणयासाठी 
येतात. मी कुणाचेही मन दुखित नाही. रितयेकाला तयाने 
सुचिलेलया उपायानेच गुण आलयाची कबुली देऊन 

मोकिा होतो. सगिे खूष होतात. दंतआघाडीिर सि्यत्र 
सामसूम होते. एखाददुसरा मप्हना िातो आप्ण पुनहा तोच 
दात, तोच ठणका आप्ण तेच उपचार यांचा पुनहा रियोग 
होतो.

या सगळ्ाला कुंटािून शेिटी मी दाताचा रिशन 
कायमचा सोडिणयाचया दृष्ीने तो दातच काढून टाकणयाचा 
प्नधा्यर िाहीर केला. अनेकांचा सल्ा घेऊन आप्ण अनेक 
दंतिैद्ांचे चेहरे पाहून तयातलया तयात बऱयापैकी दंतिैद् 
गाठला. का कुणास ठाऊक; पण माझी अशी समिूत 
झाली, की जयाचे दात चांगले असतील असाच दंतिैद् 
शोधणे बरे. यापूिषी आयुष्यात दंतिैद्ाशी कसलाही संबंध 

आला नवहता. आप्ण तेच ठीक होते असे संबंध आलयािर 
िाटले. मी तयाला भेटून सारी दंतकथा सांप्गतली. दात 
काढून टाकणयाचा माझा प्िचार दंतिैद्ाइतका दुसऱया 
कुणालाच पसंत पडला नाही. दात काढणयाबाबत आमचे 
मतैकय झालयािर पुढचा माग्य सरि होता. ्ति दात 
काढायलाही पैसे द्ािे लागतात याचे िाईट िाटले; पण 
मग माझी मीच समिूत घातली, की आपण डोकयाचे केस 
मुिासकट काढत नाही तरी पैसे देतो, मग दात मुिासकट 
काढणयासाठी पैसे प्दले तर काय प्बघडले?

आप्ण मी रिामाप्णकपणे सांगतो, की दहा-बारा 
िषाांपूिषी दंतिैद्ाबद्लचया खऱयाखुऱया दंतकथा ऐकलया 
होतया, तयािरून दंतिैद्ाची खुचषी, दात उपटणयाची प्क्रया 
इतयादी सि्य गोष्ींबद्ल माझया मनात प्िक्राि भीती 



47
LLLLLLL LLLLLLL

(सबवनिरी)

होती; पण रितयकात तसे काही िाटले नाही. दंतिैद् 
अलीकडे ्ारच माणसािलेले आहेत असे माझे रिामाप्णक 
मत झाले. तयाने माझया प्हरडांत इंिेकशन देऊन इतका 
लीलया दात उपटला, की मी आशचय्यचप्कत होऊन पाहतच 
राप्हलो! दात उपटणयाची प्क्रया इतकी सोपी असेल असे 
िाटले नवहते. मी आििर शत्रूंना आप्ण शेिाऱयांना 
भांडणाचया िेिी ‘दात उपटून हातात ठेिीन’, ‘दात घशात 
घालीन’ अशा माझया शतिीचे रिदश्यन करणाऱया धमकया 
प्दलया होतया. तयांना काहीच अथ्य नवहता, याची हिहि 
दंतिैद्ाचया खुचषीत असतानाच िाटली.

दंतिैद्ाने दात दाखिला. हाच तो खलदंत! जयाने 
माझे बायकोपुढे हसे केले तोच हा नीच दात. नतद्रष्! ‘तुला 
हेच शासन योगय आहे’ असे मी उरलेले दातओठ खाऊन 

मनाशी महणालो. आता पुनहा तो ठणका लागणार नाही, 
पुनहा ते बोिे धरािे लागणार नाहीत. पुनहा बायकोचा 
उपदेश ऐकािा लागणार नाही. ह्या प्िचारांनी मी आनंदाने 
बेहोश झालो. उरलेलया दातांना धाक बसािा महणून तो 
काढलेला दात घरी नेणयाचा प्िचार मनात येऊन गेला; पण 
तया दाताची संगतसुद्धा नको असे िाटून मी तो 
दंतिैद्ालाच अप्यण केला. आनंदाने घरी आलो. दारातूनच 
ओरडून चार-पाच शेिाऱयांना सांप्गतले, की ‘‘तो तुमहांला 
िागिणारा दात गेला. यापुढे दंतसप्ताह नाही.’’ 

(१) (अ) कारणे िोधा व वल्हा.
(१) लेखकाला दातांबद्ल अप्िबात रिेम नाही, कारण............

(२) दातदुखीचया कािात दाते प्कुंिा दातार यांना भेटू नये असे लेखकाला िाटते, कारण............

 (अा) कृतरी करा.

       

दातांिरी वनगवडत म्हणरी व 
िबदप््ोग ्ांचरी लेखकाच्ा  

मते वैविषट्े

       

    

   

कृतरी����������� �����������

(१)

(३)

(२)

(१) पंचम्हाभूते- पृ्थिी, आप, तेि, िायू ि आकाश 
ही पाच मूि तत्िे.

वटपा-
(२) दंतकरा- कक्लपत कथा, दाताशी संबंप्धत कथा.

दात दुखताना लेखकाला 
्होणारे साक्ातकार

दातासंबंधरीच्ा लेखकाच्ा 
कलपना
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 (इ) सवभाववैविषट्े वल्हा.

      

लेखकाचरी 
सवभाववैविषट्े

परिाचरी 
सवभाववैविषट्े

(१) (२)

(२) चौकटरी पूण्य करा.
(अ) लेखकाचया मते सहािे महाभूत.     

(अा) लेखकाने दुखऱया दाताला प्दलेली उपमा.    

(इ) ऐटीत चालणारा परशा महणिे िणू.    

(ई) लेखकाचया मते िनमात एकही दात न दुखणारा माणूस असा असतो. 

(उ) लेखकाचया मते किीने दाताला प्दलेली उपमा.   

(३) व्ाकरण.
 (अ) खालरील वाक्ांतरील प््ोग ओळखा व वल्हा.

(१) चार प्दिसांनी दात दुखायचा थांबतो-
(२) सगिे खूष होतात-
(३) तयाने माझया प्हरडांत इंिेकशन प्दले-
(४) डॉकटरांनी लीलया दात उपटला-

 (अा) खालरील तक्ा पूण्य करा.

सामावसक िबद समासाचा ववग्र्ह समासाचे नाव
(१) पंचमहाभूते ............................ ............................
(२) परमेशिर ............................ ............................
(३) शबदरियोग ............................ ............................
(४) शेिारीपािारी ............................ ............................
(५) प्िियोनमाद ............................ ............................

 (इ) खालरील वाक्ात दडलेला वाकप्चार िोधा व वल्हा.
माणसाला शरण आणताना तृण धरायला एखादी चांगली िागा असािी, महणून दातांची योिना झालेली आहे.

 (ई) खालरील वाक्ांचे कंसातरील सूचनेनुसार वाक्पररवत्यन करा.
(१) परशाने रिशन नम्रपणे प्िचारला नवहता. (होकाराथषी करा.)
(२) प्शंवहाला काय भया हाय वहय कुणाचं? (प्िधानाथषी करा.)
(३) तुझया अंगात लई हाडं हैत. (उद् गाराथषी करा.)
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(४) सवमत.
(अ) पाठातील प्िनोद प्नमा्यण करणारी पाच िाकये शोधा. ती तुमहांला का आिडली ते सकारण प्लहा.
(आ) लेखकाने दुखऱया दाताची तुलना अक्रािप्िक्राि राकसाशी केलेली आहे, याबाबत तुमचे मत प्लहा.
(इ) लेखकाचया दातदुखीबाबत शेिाऱयांनी प्दलेलया रिप्तप्क्रयांचया संदभा्यत एक छोटे प्टपण तयार करा.

(५) अवभव्क्री.
रिसतुत पाठ तुमहांला आिडणयाची िा न आिडणयाची कारणे प्लहा.

उपक्रम :
डोिे ि नाक या अियिांशी संबंप्धत िाकरिचारांची यादी करा.

l तोंडरी पररीक्ा.
 खालरील वाकप्चारांचे अर्य सांगून वाक्ात उप्ोग करा.

(१) नका उतरणे-
(२) शंख करणे-
(३) दात घशात घालणे-
(४) खल करणे-
(५) चारीमुंडा चीत होणे-
(६) प्संहाचा बकरा होणे-
(७) मेख मारणे-

|||

वाचा. 

*  दातांिरी संबंवधत खालरील वाकप्चारांच्ा अरा्यसंबंधरी वमत्ांिरी चचा्य करा.
(१) दातओठ खाऊन बोलणे-
(२) दातास दात लािून बसणे-
(३) दातक्खिी बसणे-
(४) दात धरणे-
(५) दात दाखिणे-
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सहि आरशात पाप्हले प्न डोिे भरून आले
आरशातील सत्रीने मला प्िचारले, ‘तूच ना ग ती!
माझेच रूप लयालेली, तरीही मी नसलेली
प्कती बदललीस ग तू अंतबा्यह्य...!
तुला सांगू तुझया अंतरीचे सुंदर पूि्यरंग
ऐक हं...! तू कशी होतीस ते!

पािसाचे तरंग ओंििीत भरणारी चैतनयमयी बाप्लका
अंगणात प्दिे लािािेत तसे सि्यच बहर लािणारी तू नियौिना
सिपनांचे पंख लािून आभाि झुलयािर झुलणारी तू धयेयगंधा
प्न आि नखप्शखांत तू... तू आहेस ्ति क्सथतरिज्ा राणी!

आरशात भेटलीस तरी बोलत नाहीस ग मन उलगडून
ओठ मात्र असतात प्पििटलेले, खसकन देह तोडलेलया ्ुलांसारखे,
इतकी कशी िेढून गेलीस या घनगद्य संसारात
िितेस मात्र अहोरात्र पारंपररकतेचे िरदान समिून

n व्हरा बनसोडे (१९३९) : 

सुरिप्सद्ध किप्यत्री. ् ुले-आंबेडकरी साप्हतयचिििीतील पप्हलया प्पढीचया महत्िाचया किप्यत्री. ‘अक्समतादश्य’, ‘प्नकाय’, 
‘सुगािा’, ‘युगिाणी’, ‘समुप्चत’ इतयादी प्नयतकाप्लकांतून साततयाने कावयलेखन. आपलया कावयलेखनातून आप्ण  कावयिाचनातून 
‘आंबेडकरांची प्िचारधारा’ महाराष्ट्राचया कानाकोपऱयात रििाही करणयात प्हरा बनसोडे यांची कप्िता अग्रणी ठरली. तयांचे ‘पौप्ण्यमा’, 
‘प््प्नकस’ ि ‘प््या्यद’ हे कावयसंग्रह रिप्सद्ध आहेत. रिसथाप्पत समािवयिसथेचया प्िरोधात बंड करणारी, वयिसथेला िाब प्िचारून 
नयाययहक्कांची, अप्धकारांची भाषा उच्ारणारी कप्िता तयांनी मुखयत: प्लप्हली. समताप्धक्ष्त समािरचनेला िनम देणारी ‘दप्लत 
सत्री’ ही तयांची नाप्यका आहे, प्तचे भािप्िशि तयांचया कप्ितेचया केंद्रसथानी असलयाने तयांची कप्िता सामाप्िक िासति तसेच 
सामाप्िक-सांसकृप्तक पररित्यनेही आपलया किेत घेते. ‘डॉटस्य ऑ् महाराष्ट्र’ या ग्रंथात प्हरा बनसोडे यांचा समािेश करणयात 
आलेला आहे. तयांचया कप्ितांचे गुिराती, इंग्रिी, फ्ेंच भाषांत अनुिाद झालेले आहेत.

सत्रीचया आयुष्यातील क्सथतयंतराचा िेध घेताना किप्यत्रीने या कप्ितेत सत्रीचया वयथा शबदबद्ध केलया आहेत. सहि आरशात 
पाहताना िेवहा गतकािाचया समृती िागया होतात तेवहा प्तचया लकात येते, की ‘मी ती हीच का?’ आप्ण मग प्तला िाटत राहते प्कती 
अंतबा्यह्य बदलले मी! चैतनयमय बालय, तेिसिी तारुणय-तयांमधील सिपने, धयेय कुठलयाकुठे िाऊन आता कशाचेही काहीच न 
िाटणारी क्सथतरिज्ता माझयात आली कोठून? पूिषी हिेहिेसे िाटणारे चांदणे, िाट पाहणारी िाई अशा छोट्ाछोट्ा गोष्ींतील 
आनंदाचेही आता संसारात गुर्टून गेलयानंतर भान नसते. संसारात गांिलेलया या सत्रीला शेिटी आठिणीतील ‘बालसखी’ नवया 
उमेदीने िगणयासाठी कसे रिेररत करते, हे या कप्ितेतून समिून घयायचे आहे.

CC
११. आरिातलरी सत्री
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अंगणात थांबलेलया तुझया रिेयस चांदणयाला 
दार उघडून आत घेणयाचेही भान नाही ग तुला
बागेतली ती अल्ड िाईही पेंगुितेय तुझी िाट पाहून पाहून 
पण तू, तू मात्र झालीस अक्सततिहीन रिाण हरिलेली पुतिी

अनेकदा तुला मी अशी पाहते की कािीिच हंबरते
रात्रीचया एकांतात तर हुंदका कुंठात दाबून
प्शित असतेस तुझे प्ठकप्ठकाणी ्ाटलेले हृदय

प्न पदराखाली झाकतेस देहामधलया असह्य किा’
प्तचे हे बोलणे ऐकताच मी सित:च प्हंदकितेय
आप्ण अशातच, ती मला गोंिारीत, ििि घेत
अप्धकारिाणीने महणाली-

‘रडू नकोस खुिे, उठ! आप्ण डोळ्ातले हे आसू
सोडून दे शेिारचया तळ्ात 
प्न घेऊन ये हातात
नुकतीच उमललेली शुभ्र कमिाची रिसन्न ्ुले’

(वफवनकस)

(१) (अ) कृतरी करा.

        

आरिातरील सत्रीने 
आरिाबा्हेररील सत्रीच्ा 
पूवथीच्ा खसरतरीचे केलेले 

वण्यन

  

(२) आरिातरील सत्रीने 
आरिाबा्हेरच्ा सत्रीला 

अवधकारवाणरीने केलेला उपदेि

कृतरी����������� �����������

(१)
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 (आ) खालरील िबदसमू्हांचा तुम्हांला कळलेला अर्य वल्हा.
(१) घनगद्य संसार-  ...........................................
(२) रिेयस चांदणे-  ...........................................
(३) रिाण हरिलेली पुतिी- ...........................................
(४) ्ाटलेले हृदय-  ...........................................

(२) (अ) वण्यन करा.
(१) आरशातील सत्रीला आरशाबाहेरील सत्रीमधील िाणिलेले बदल-
(२) आरशातील सत्रीने आरशाबाहेरील सत्रीची काढलेली समिूत-

 (आ) खालरील अरा्यच्ा कववतेतरील ओळरी िोधून वल्हा.
(१) बालपणातील तुझा उतसाह आप्ण तुझयातील चैतनय अिण्यनीय होते. 
 तारुणयात निउमेदीने भरलेली, सि्यत्र सहि संचारणारी अशी तू होतीस.
(२) आता मात्र तू सित:च सित:ला संसारात इतकुं गुंतिून घेतलं आहेस, की पारंपररकपणे िगणयाचया 

अट्टाहासात तू प्दिसरात्र कष् सोसत आहेस.

 (इ) जोड्ा जुळवा.
      ‘अ’ गट       ‘ब’ गट
   (१)  अंतरीचे सुंदर पूि्यरंग  (अ)   मनात असलेले रिचंड दु:ख लपिून ठेितेस
   (२)  आभाि झुलयािर झुलणारी  (आ)  परंपरेने चालत आलेलया रीतींना िरदान समिून िागणारी.
   (३)  देह तोडलेले ्ूल   (इ)    उच् धयेय बािगणयाचे सिपन रंगिणारी
   (४)  पारंपररकतेचे िरदान  (ई)    कोमेिलेले प्कुंिा तािेपणा गेलेले ्ूल
   (५)  पदराखाली झाकतेस देहामधलया (उ)    मनातले सुंदर भाि
    असह्य किा

(३) खालरील ओळींचा अर्य वल्हा. 
(अ) माझेच रूप लयालेली, तरीही मी नसलेली
 प्कती बदललीस ग तू अंतबा्यह्य!
(आ) सिपनांचे पंख लािून आभाि झुलयािर झुलणारी तू धयेयगंधा
 प्न आि नखप्शखांत तू... तू आहेस ्ति क्सथतरिज्ा राणी!

(४) काव्सौंद््य.
अंगणात थांबलेलया तुझया रिेयस चांदणयाला 
दार उघडून आत घेणयाचेही भान नाही ग तुला
बागेतली ती अल्ड िाईही पेंगुितेय तुझी िाट पाहून पाहून
पण तू, तू मात्र झालीस अक्सततिहीन रिाण हरिलेली पुतिी, 
 या ओिींतून सूप्चत होणारा अथ्य उलगडून दाखिा.

(५) रसग्र्हण.
प्सतुत कववतेतरील खालरील पद्पंक्ींचे रसग्र्हण करा.
प्तचे हे बोलणे ऐकताच मी सित:च प्हंदकितेय 
आप्ण अशातच, ती मला गोंिारीत, ििि घेत 
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अप्धकारिाणीने महणाली-
‘रडू नकोस खुिे, उठ! आप्ण डोळ्ातले हे आसू
सोडून दे शेिारचया तळ्ात 
प्न घेऊन ये हातात
नुकतीच उमललेली शुभ्र कमिाची रिसन्न ्ुले’

(६) अवभव्क्री.
‘आरशातील सत्रीने आरशाबाहेरील सत्रीशी केलेला संिाद हा सित:शीच केलेला साथ्य संिाद आहे’, हे प्िधान सपष् 
करा. 

उपक्रम :
‘सत्री’प्िषयक पाच कप्ितांचे संकलन करा. तयांचे िगा्यत लयीत िाचन करा.

l तोंडरी पररीक्ा.
‘अारिातलरी सत्री’ ्ा कववतेचे प्कट वाचन करा.

|||



54
LLLLLLL LLLLLLL

मला वयंगप्चत्रांसाठी अखंडपणे प्िषय प्मित राहणं 
हा मूि रिेरणेचा भाग सुदैिानं माझयासाठी कधी अडचणीचा 
ठरला नाही. प्िचारांचा पाठलाग करत प्कप्तिापयांत 
िाणयाची माझी सिय हा माझा यातला एक महत्िाचा स्ोत 
आहे. जया प्िचाराचा पाठलाग करतो तो प्िषय हाती लागत 
नाहीच; पण तया िाटेिर काय काय निीन निीन सापडत 
िातं, तयाचीच वयंगप्चत्रं होतात.

मी बऱयाच काय्यक्रमांना िात असतो. प्तथेही या 
प्चत्रांचे स्ोत मला सापडतात. असले काय्यक्रम हे कच्ा 
माल पुरिणारे माग्य आहेत माझे. रियतन केला तर प्कती 
चांगले धागे हातात येतात याचं रितयंतर देणारा एक रिसंग 
एका अप्तशय साधयाशा काय्यक्रमात घडला. रिथेरिमाणे तया 
लोकांनी मला पुष्पगुचछ आप्ण नारि प्दला. तो घेऊन मी 
टेबलािर ठेिला आप्ण शांतपणे खुचषीत बसलो होतो. 
बोलणारा माझी कुठून कुठून िमिलेली माप्हती उपक्सथतांना 
सांगत होता. मला तयात सिारसय नवहतं. मी टेबलािरचया 
नारिाकडे बघत होतो. बघता बघता मला ती नारिाची 
शेंडी, नारिाचा ताे लहानसा आकार पाचसात िषाांचया 
मुलीचया डोकयासारखा िाटायला लागला. नारिाची शेंडी 
प्तचया पोनीटेलसारखी बांधलेली! हे समरणात प्घरट्ा 
घालायला लागलं. काय्यक्रम संपला. घरी आलो. बाकी 

सगिी कामं नेहमीसारखी सुरू होती. रात्री दहानंतर मी 
समोर डट्रॉईंगपेपर घेऊन बसलो होतो. तयािर प्चत्र प्चतारत 
गेलो ते अशा क्रमानं. देििासमोर दगडािर आपटून नारि 
्ोडतात. नारि ्ोडणारा तो पुरुषी हात मी प्चतारला. तो 
नारि नसून ते प्चमुरडा मुलीचं डोकुं आहे हे सूप्चत वहािं 
महणून तया नारिाला बारीकसा कानातला डूल दाखिला. 

n मंगेि तेंडुलकर (१९३४ ते २०१७) : 

सुरिप्सद्ध वयंगप्चत्रकार, नाट्समीकक, अप्भनेता, लेखक, प्दगदश्यक आप्ण समािव्रती काय्यकता्य. ‘संडेमूड’, ‘तेंडुलकरी 
सटट्राेकस’, ‘भुईचक्र’, ‘रंगरेषा वयंगरेषा’ ही तयांची पुसतके. वयंगप्चत्रांना शबदप्िरप्हत भाषा महणून ‘साप्हक्तयक’ ििण देणारा मनसिी 
कलाकार. रािकीय आप्ण प्िनोदी वयंगप्चत्रांबरोबरच समािकारण आप्ण तत्िांिर भाष्य करणारी वयंगप्चत्रे साकारून या कलेत िेगिा 
पायंडा पाडला. बोलकया आप्ण मोिकया रेषांमधून अप्धक आशय वयति करणे हे तयांचया शैलीचे िैप्शष्ट्. तयांनी कुठलयाही 
महाप्िद्ालयात कलेचे प्शकण घेतले नवहते. तयांना वयंगप्चत्रे रेखाटणयाची नैसप्ग्यक देणगी होती. ती तयांनी िनसमूहासमोर ताकदीने 
मांडली. भारतीय वयंगप्चत्रकलेचया केत्रात एक निे दालन उघडले. महाराष्ट्र साप्हतय पररषदेचया प्चं. प्ि. िोशी पुरसकाराने तयांना 
गौरिणयात आले. आयुष्याने प्दलेलया नकारांचे होकार करणाऱया तेंडुलकर यांचया भाििीिनाची अाप्ण कलािीिनाची ‘रंगरेषा वयंगरेषा’ 
ही िीिनकहाणी आहे.

या आतमचररत्रातमक पाठात लेखकाने वयंगप्चत्रकार महणून सित:चया िडणघडणीचया कािातील काही रिसंग रेखाटले आहेत. 
वयंगप्चत्रांमधये चांगलया सुधारणा होऊन तयांना रिप्सद्धी प्मिािी यासाठी श्रेष् प्चत्रकार दीनानाथ दलाल यांनी लेखकाला केलेलया 
माग्यदश्यनाचा रिसंग येथे आला आहे. कोणतयाही केत्रातील निोप्दतांनी िेिीच िाणकार तजज्ांचे माग्यदश्यन घेऊन कशी रिगती साधािी 
हे या रिसंगातून सूप्चत होते. डोिस प्नरीकणातून वयंगप्चत्रांप्िषयीचया कलपना कशा सुचतात हे लेखकाने सत्रीभ्रूण हतयेचया पोसटरचया 
उदाहरणातून सपष् केले आहे. वयंगप्चत्र ही प्न:शबद भाषा असून शबदांपेकाही ती अतयंत माप्म्यक असते आप्ण ती पररणामकारकरीतया 
कावयातम अप्भवयतिी कशी साधू शकते हे आईचया प्चत्राचया उदाहरणातून तयांनी दाखिून प्दले आहे. जयाला कलाकार महणून मोठे 
वहायचे आहे तयाने सतत प्शकत राप्हले पाप्हिे, हे लेखकाने वयंगप्चत्र रिदश्यन पाहणयासाठी आलेला शेतकरी आप्ण तयाचया कुटुंबाचया 
उदाहरणातून सपष् केले आहे.

CC
१२. रंगरेषा व्ंगरेषा
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तयानं तो नारि दगडािर आपटणयासाठी िर उगारलाय 
आप्ण तयाचबरोबर मी दुसरा एक हात दाखिलाय जया 
हातानं तो नारि उगारलेला पुरुषी हात धरून ठेिलाय. 
सत्रीभ्रूण हतयेबद्लचं एक पोसटर तयातून तयार झालं. 
जयांना प्लप्हता-िाचता येत नाही तयांचयापयांतही हा संदेश 
मला पोचिता आला. तया समारंभाला मी गेलो नसतो तर 
मला हे सुचलं नसतं.

वयंगप्चत्राची कलपना सुचणं ही रिप्क्रया खरंतर मिेदार 
आहे. आपण मासे पकडणारे लोक पाहतो. काही िािी 
टाकून पकडतात, काही गि टाकून! तयात एक समूह 
असाही आहे, की तयामधील लोक िाहतया उथि 
पाणयामधये िाऊन उभे राहतात. न हलता शांतपणे; पण 
सािध असे ते उभे असतात. एखादा मासा गाप््लपणे 
तयांचया पायािििून िातो. तो मासा हातानं झडप घालून ते 
पकडतात आप्ण िप्मनीिर ठेितात. ही माणसं मी पाप्हलेली 
आहेत. िाहतया आयुष्यामधये िर सािधप्गरीनं उभं राप्हलं, 
तर वयंगप्चत्राची कलपना अगदी िििून िाते. ती प्तथून 
उचलायची आप्ण कागदािर उतरायची एिढाच भाग 
असतो. वयंगप्चत्राची नेमकी कलपना मनात ठेिून प्चत्रं 
रेखाटताना कधीतरी अचानकपणे आपली एखादी सुप्त 
इचछा तया प्चत्रात सितंत्र रूप घेऊन उतरून येते.

अशी अनेक प्चत्रं काढता काढता एका कणी माझया 
लकात आलं, की वयंगप्चत्रं ही प्न:शबद भाषा आहे. तया 
रेषांना शबद नाहीत; पण तरीही ती एक रिभािी भाषा आहे. 
मला िाटतं तशी ती खरंच भाषेइतकी संिादी आहे का हे 
अिमािणयासाठी महटलं, घेऊ अनुभि! माझे हे खेि सुरू 
झाले. एखादी सुंदर कावयातम कलपना वयंगप्चत्रातून वयति 
करता येते का? तर उततर आलं ‘येते’. हे मी सित: 
अनुभिलं. वयंगप्चत्रातून एखाद्ा माणसाबद्लची भािना 
वयति करता येते का? तर तीही येते. शबदांतूनसुद्धा ती 
वयति होणार नाही इतकी छान करता येते. वयंगप्चत्राचया 
भाषेला िी माप्म्यकता आहे ती शबदाहून रिभािी आहे. अशी 
िी कावयातम प्चत्रं मी रेखाटली तयातलं एक ‘आई’प्िषयी 
सारं काही सांगणयासाठीच होतं. आईचं नातं हे सगळ्ा 
िगातलं एकमेि खरं आप्ण सुंदर नातं आहे. बाकीची नाती 
ही िोडलेली असतात. माणसांमधये मला िर कुठे ईशिराचा 
अंश प्दसत असेल तर तो आईमधये प्दसतो. हे नातं मला 
कसं प्दसतं हे वयति करणयासाठी मी िे प्चत्र काढलेलं होतं, 

तयात उनहाळ्ातला िैशाख िणिा आहे. तयात एक 
सुकलेलं झाडपण आहे. एकही पान नसलेलया तया झाडाचया 
्ांदीिर एका पक्यानं घरटं केलेलं आहे. तया घरट्ात चोच 
उघडून आकाशाकडे बघणारी तीनचार प्पल्ं आहेत आप्ण 
तया प्पल्ाची कणसदृशय आई पार आकाशात गेलीय. 
दूरिर सापडलेला एक पािसाचा ढग ती चोचीनं घरट्ाचया 
प्दशेनं ओढून आणतेय. आता आई हे नातं मी प्कतीही शबद 
िापरले तरी या प्चत्रासारखं मला वयति करता येणार नाही. 
हे वयति झालं असेल तर हा मोठेपणा माझा नाही. ही या 
माधयमाची ताकद आहे. मी या प्चत्राखाली काही प्लहीत 
नाही. हे प्चत्र आिडलयाचं सांगत अनेक लोक माझयाकडे 
येतात. ते का आिडलं हे तयांना सांगता येत नाही; पण 
तयातला आशय तयांचयापयांत पोहोचताे महणूनच ते तयांना 
आिडलेलं असतं. 

वयति होणयाची गोष् खूप पुढे नेत नेत मी माझया 
िप्डलांना माझया वयंगप्चत्रांमधून खूप मनापासून श्रद्धांिली 
िाप्हली. या प्चत्रांमधलया पप्हलया प्चत्रात मी भर पािसात 
उभा आहे आप्ण माझया डोकयािर दोन अकरं आहेत 
‘बाबा’. पाऊस ‘बाबा’ या शबदाचया दोनही बािूंनी पडतो 
आहे. खाली इिलासा मी सुरप्कत आहे. मी तयात माझं 
लहानपण दाखिलंय. दुसऱया प्चत्रात आता ते शबद 
नाहीयेत; पण तरीदेखील तो पाऊस माझया दोनही बािूंनी 
िातो आहे. मी प्तथे उभा आहे तो आतताचया ियाचा-
पंचाहततरी पूण्य केलेला आहे. बाबांनी िे काही माझयासाठी 
प्नमा्यण करून ठेिलं आहे ते तयांचयामागे आततापयांत मला 
खूप मोठा आधार, खूप मोठा आश्रय देत आलं आहे. 
माझया वयंगप्चत्रातून मी हेही वयति करू शकलो.

माझया वयंगप्चत्रांची रिदश्यनं भरिणयाचे माझे िे 
िगािेगिे हेतू आहेत, तयात वयंगप्चत्राचा पररचय ‘एक 
छान भाषा’ महणून करून देणं हाही आहे. पुणे, मुंबई, गोिा, 
प्दल्ीपासून महाराष्ट्रातलया अनेक छोट्ा शहरांपयांत 
प्कतीतरी प्ठकाणी माझी रिदश्यनं झाली. या रिदश्यनांमधला 
माझा सगळ्ात चांगला अनुभि आहे तो िाईसारखया 
छोट्ा शहरामधये लोकमानय िाचनालयामधये रिदश्यन 
भरिलं होतं तेवहाचा. िुनी कौलारू िासतू होती ती. 
उद् घाटन झालं. दुसऱया प्दिशी मी आप्ण लता दोघंही 
खुचया्य टाकून शांतपणे बसलो होतो. प्तथे खाली रसतयािर 
उतरणारा प्िना होता. रसतयािर एक िीसबािीस िणांची 
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शेतकरी कुटुंबाची टट्रॅकटरटट्रॉली थांबली. प्तथे काही दुकानं 
होती. मला िाटलं ती मंडिी तया दुकानांमधये आली 
असतील. मी कुतूहलानं पाहात होतो. मंडिी टट्राॅलीमधून 
उतरली आप्ण प्िना चढून िर रिदश्यनाकडे आली. मला बरं 
िाटलं. तयांचयासोबत सततरीचया आसपासचा कुटुंबरिमुख 
होता. पांढऱया प्मशा, रंग कािाकप्भन्न, डोकयाला 
केिढंतरी मोठं मुंडासं बांधलेलं. नखप्शखानत शेतकरीपण 
िागिणारा तो आप्ण तयाचया घरातली मुलं-नातिंडं रिदश्यन 
पाहायला लागली. हा कुटुंबरिमुख माझया रितयेक प्चत्रासमोर 
उभा राहत होता आप्ण तयाचयामागे उभे राप्हलेलया तयाचया 
माणसांना अथ्य समिािून सांगत होता. तो काय सांगत होता 
ते मी शांतपणे ऐकत होतो. तो कुठलया प्चत्रासमोर उभा 
आहे तेही मला प्दसत होतं आप्ण मनाची सिचछ पाटी घेऊन 
आलेलया या शेतकऱयापयांत हे प्चत्र कसं पोचतंय हे मी थेट 
अनुभित होतो. प्चत्रं प्चतारताना माझया मनात होतं ते 
आप्ण आतता तयाचयापयांत पोहोचत होतं ते याचयात िी 
त्ाित मला िाणित होती ती तशी का िाणित होती हे 
मी मनोमन समिून घेत होतो. हे माझं केिढं तरी मोलाचं 
प्शकण होतं, िे मला एखाद्ा प्िद्ापीठातही प्मिालं 
नसतं ते तया अनोिखी शेतकऱयानं तया प्दिशी मला प्दलं. 

वयंगप्चत्रांचया रिप्सद्धीसाठी रिारंभीचया कािात मी 
केलेली धडपड आठिली, की गंमत िाटते. तेवहाचा तो 
काि मोठा अिघड होता. माप्सकुं, प्नयतकाप्लकुं यांना मी 
सतत प्चत्रं पाठिायचो आप्ण ती सतत परत यायची. तया 
प्चत्रांसाठी मी अपार मेहनत केलेली असे, ती सिीकारली 
िात नवहती, तयांची सितंत्र ओिख तयार होत नवहती या 
सगळ्ांचा मी बऱयापैकी मनसताप करून घयायचो. नाि 
नाही महणून रिप्सद्धी नाही आप्ण रिप्सद्धी नाही महणून नाि 
नाही या चक्राचया तिाशी गोल गोल प््रत होतो. एखादं 
दुसरं प्चत्र रिप्सद्ध वहायचं तर पन्नासएक परत यायची. या 
कािात तीन संपादकांनी मात्र मला हात प्दला. दीनानाथ 
दलाल हे तयापैकी एक होते. या श्रेष् प्चत्रकाराचं ऑप््स 
मुंबईत केनेडी ब्रीिला होते. तो पतता मी तयांचयाच 
माप्सकािरून उतरून घेतला. तयांना पोसटकाड्य टाकलं, 
‘मला तुमहांला भेटायला यायचंय’ असं प्लप्हलं. मला असं 
िाटत होतं, की ‘दीपािली’ मधये माझी प्चत्रं रिकाप्शत 
झाली तर बाकीचया माप्सकांतून ती प्िनातक्रार सिीकारली 

िातील. मग मी ‘दीपािली’ साठी खास प्चत्रं तयार केली. 
दरमयान दलालांनी  मला भेटीचा प्दिस ि िेि कििली. 
ठरलया प्दिशी सकािी िनता एकसरिेसनं मी मुंबईला गेलो. 

चनषी रोडला उतरलो आप्ण केनेडी ब्रीिला गेलो. 
दलाल प्कती िािता ऑप््समधये येणार आहेत, आलेत 
का? हे प्िचारणयासाठी मी ऑप््समधये ्ोन केला. ्ोन 
खुद् दलालांनी घेतला. ‘नमसकार, मला दीनानाथ 
दलालांशी बोलायचंय’ मी महणालो. ‘सपीकींग!’ तयांचा 
आिाि इतका सत्रीचया आिािासारखा होता, की दलाल 
सित: बोलत असतील असं मला िाटलंच नाही. मी तयांना 
पुनहा सांप्गतलं, ‘मला श्रीयुत दीनानाथ दलाल यांचयाशी 
बोलायचं आहे. मी मंगेश तेंडुलकर.’ ‘सपीकींग सपीकींग...’ 
तयांनी मंिुि आिािात आणखी दोनदा सांप्गतलं. ‘अहो, 
मला तुमचयाशी नाही बोलायचं. मला संपादक दीनानाथ 
दलालांशी बोलायचं आहे. तुमही मला बोलू देणार आहात 
की नाही?’ माझा आिाि थोडा िाढला. ते मला महणाले, 
‘अहो तेंडुलकर, मी दीनानाथ दलाल!’ मी प्कुंप्चतसा 
अिघडलोच. महटलं, ‘तुमही ऑप््समधये आहात ना हे 
प्िचारायला मी ्ोन केला.’ ‘हो, आहे मी. या तुमही’, ते 
महणाले आप्ण मी तयांचया ऑप््समधये गेलो. पप्हलया 
मिलयािर तयांचं ऑप््स होतं. ‘ये. बस.’ अगदी तोच 
आिाि. टेबलिर इझेल ठेिून ते काम करत होते. माझया 
मोठा बंधूंचा-प्िियचा आप्ण तयांचा पररचय होता. 
तोपयांत प्ििय लेखक महणून रिप्सद्ध झालेला होता. मी 
रिथमच तयांचयासमोर गेलो होतो. ‘तू प्िियचा कोण?’ 
दलालांनी प्िचारलं. ‘कुणीही नाही.’ मी कणाधा्यत सांगून 
टाकलं. काही कण भुिया उंचािून गंभीरपणे तयांनी 
माझयाकडे बप्घतलं. माझयाकडे बघत महणाले, ‘ठीक 
आहे! दाखि काय प्चत्रं काढली आहेस?’ माझी वयंगप्चत्रं 
तयांना दाखिली. ती पाहून तयांनी मला तयांचया खुचषीचया 
मागे येऊन उभं राहायला सांप्गतलं. राप्हलो. दलालांनी 
कोऱया कागदाचे तुकडे डट्रॉईंगबोड्यिर ठेिले. माझं प्चत्र 
शेिारी धरून ब्रशचया ्टकाऱयांनी तयांनी ते पुनहा तया 
कागदाचया तुकडांिर प्चतारलं. महणाले, ‘वयंगप्चत्रातला 
निा टट्रेंड हा असा आहे. कमीत कमी रेषा, कमीत कमी 
तपशील आप्ण तयातून िासतीत िासत आशय. तोही 
शबदांप्शिाय! तुझी प्चत्रं चांगली आहेत; पण तुझी पद्धत 
िुनी झाली आहे आता. प्चत्राला एक परसपेक्कटवह असतं. 
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(१) (अ) लेखकाने खालरील गोष्टरी कळण्ासाठरी व्ंगवचत्ात वापरलेलरी प्तरीके वल्हा.
 पाठातरील गोष्टरी   प्तरीके
(१) प्चमुरडा मुलीचं डोकुं -   
(२) आई हे नातं-  
(३) भरपािसातली छत्री  

(आ) वैविषट्े वल्हा.

 
लेखकाच्ा मते व्ंगवचत्ांचरी वैविषट्े

 

व्ंगवचत्ाच्ा नव्ा ट्रेंडचरी वैविषट्े

(इ) ्ोग् जोड्ा लावा.
             ‘अ’ गट         ‘ब’ गट
           लेखकाचरी व्ंगवचत्े     व्ंगवचत्ांचरी का्ले
   (१)  लेखकाचे सत्रीभ्रूणहतयेचे पोसटर   (अ)   भाषेइतकी संिादी बनून रिेककांशी संिाद साधतात.
   (२) लेखकाचया मते वयंगप्चत्रे ही   (आ)  सिकलपनाशतिीने प्चत्र समिून घेऊन इतरांचे उद् बोधन  

                  केले.  
   (३) शेतकऱयाने वयंगप्चत्राचा अथ्य इतरांना   (इ)    प्लप्हता िाचता न येणाऱयांना संदेश देते.
    सांगताना 

कृतरी����������� �����������

सगिी प्चत्रं सपाट नाही काढायची. तयाला खोली असायला 
हिी.’ खोली कशी घयायची हेही तयांनी मला दाखिलं. 
महणाले, ‘मी सांप्गतलेलं लकात ठेि आप्ण ही प्चत्रं पुनहा 
काढून पाठि.’ औपचाररक प्शकण महणतात ते माझं असं 
दीनानाथ दलालांकडून झालं. पंधरा-एक प्मप्नटांत तयांनी 
ती सातआठ प्चत्रं पुनहा प्चतारून दाखिली. दलालांनी 
आपलं महत्िाचं माग्यदश्यन संपिून चहा मागिला. गपपा 
सुरू झालया. बोलता बोलता एके प्ठकाणी चुकून मी 
प्िियचा एकेरी उल्ेख केला आप्ण मीच दचकलो.

माझयाकडे शांतपणे पाहून ते महणाले, ‘तू खोटं 
बोलतोयस हे तेवहाच माझया लकात आलं होतं. कबूल 
कधी करतोयस तयाची िाट बघत होतो; पण तू असं का 

महणालास? तुझं तयाचयाशी भांडण िगैरे आहे का?’ मी 
महटलं, ‘अप्िबात नाही. तो माझा सखखा भाऊ आहे 
आप्ण तयाचयाबद्ल मला खूप आपुलकी आहे; पण 
तयाचया खांद्ािर उभं राहून मला मोठं नाही वहायचं. 
तयाचा भाऊ महणून माझी प्चत्रं तुमही घयािीत असं मला 
िाटलं नाही, महणून मी तसं महणालो.’ दलाल महणाले, 
‘मला आिडलं. अशी माणसं क्प्चतच सापडतात. तू प्चत्र 
तयार करून पाठि. मी घेतो.’

मी पुणयाला परत आलो. दोन प्दिसात तयांना हिी 
तशी प्चत्रं तयार केली. पाठिली. पाठिलेली एकूण एक 
प्चत्रं ‘दीपािली’ मधये रिप्सद्ध झालेली पाहून मला अतोनात 
आनंद िाटला. 

(रंगरेषा व्ंगरेषा)

(१)

(२)
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(ई) लेखकाला लागू पडणाऱ्ा व्खक्वैविषट्ांसमोर P अिरी खूण करा.
(१) लेखकामधये िबरदसत प्नरीकणशतिी होती. (   )
(२) लेखकाचया वयंगप्चत्रांना सहिासहिी रिप्सद्धी प्मिाली. (   )
(३) लेखकामधये रियोगशीलता पुरेपूर भरलेली होती. (   )
(४) अपेप्कत उततर प्मिेपयांत ते प्िचारांचा पाठलाग करत. (   )
(५) वयंगप्चत्रातला निा टट्रेंड सिीकारणयाची िृतती नवहती. (   )
(६) रिाप्त रिसंगांतून आप्ण भेटलेलया वयतिींकडून प्शकत राहणयाची िृतती होती. (   )
(७) निप्नप्म्यतीकमता हा तयांचा गुण होता. (   )
(८) इतरांचया आधाराने पुढे िाणयाची तयांची िृतती नवहती. (   )

(२) वण्यन करा.
(अ) िाई येथील रिदश्यनाला भेट देणारा शेतकरी कुटुंबरिमुख.
(आ) सत्रीभ्रूणहतयेबद्लचे लेखकाने तयार केलेले पोसटर.
(इ) लेखकाने आईप्िषयी रेखाटलेले कावयातम प्चत्र.

(३) व्ाकरण.
 (अ) खालरील वाक्ांतरील प््ोग ओळखा.

(१) या प्चत्रांचे स्ोत मला सापडतात.
(२) हा संदेश मला पोहोचिता आला.
(३) तयांनी ती सातआठ प्चत्रं पुनहा प्चतारून दाखिली.
(४) माग्यदश्यन संपिून चहा मागिला.

 (अा) खालरील वाक्ांचा प्कार ओळखून सूचनेप्माणे तक्ा पूण्य करा.

वाक् वाक्प्कार बदलासाठरी सूचना

(१)  अशी माणसं क्प्चतच सापडतात. नकाराथषी करा.

(२)  ती िुनी कौलारू िासतू होती. उद् गाराथषी करा.

(३)  तुमही मला बोलू देणार आहात की नाही? आज्ाथषी करा.

 (इ) समासाचे नाव व सामावसक िबद ्ांच्ा जोड्ा जुळवून वल्हा.

समासाचे नाव सामावसक िबद
(१)  ततपुरुष समास (अ) सत्रीपुरुष, गुणदोष
(२)  अवययीभाि समास (आ) महातमा, पंचधातू
(३)  बहुव्रीही समास (इ)   रिप्तिषषी, आिनम
(४)  द् िंद् ि समास (ई)   लक्मीकांत, प्नध्यन
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(ई) कंसात समासांचरी नावे वदलेलरी आ्हेत. खालरी वदलेल्ा सामावसक िबदांसमोर त्ापैकी ्ोग् समासाचे 
नाव वल्हा.

 (प्िभतिी ततपुरुष समास, कम्यधारय समास, द् प्िगू समास, इतरेतर द्ंद् ि समास, िैकक्लपक द्ंद् ि समास, 
समाहार द् िंद् ि समास)
(१)  चहापाणी -  ................  
(२)  सद् गुरु   - ................  

(३)  सुईदोरा    - ................

(४)  चौघडी        - ................

(५)  कमीअप्धक  - ................

(६)  िलदुग्य        - ................

(४) सवमत.
(अ) ‘एखादे वयंगप्चत्र हे रितयक भाषेपेका संिादाचे रिभािी माधयम असू शकते’, या प्िधानाशी तुमही सहमत िा 

असहमत अाहात ते सकारण सपष् करा.
(आ) ‘िाहतया आयुष्यामधये सािधप्गरीनं उभं राप्हलं तर वयंगप्चत्राची कलपना अगदी िििून िाते’, या प्िधानाचा 

तुमहांला समिलेला अथ्य प्लहा.
(इ) लेखकाने वयंगप्चत्रांतून िप्डलांना िाप्हलेली श्रद्धांिली तुमचया शबदांत प्लहा.

(५) अवभव्क्री.
(अ) ‘सत्रीभ्रूणहतया एक अपराध’ याप्िषयी तुमचे प्िचार सपष् करा.
(अा) ‘आईचं नातं सगळ्ा िगातलं एकमेि खरं आप्ण सुंदर नातं आहे’, या िाकयातील आशयसौंदय्य उलगडून 

दाखिा.

उपक्रम :
(अ) तुमचया शािेतील/महाप्िद्ालयातील सनेहसंमेलनात ‘वयंगप्चत्रांतून सामाप्िक रिबोधन’ या प्िषयािर 

प्चत्ररिदश्यनाचे आयोिन करा. 
(आ) ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ।’ या प्िषयाशी संबंप्धत पाच घोषिाकये तयार करा.

|||



60
LLLLLLL LLLLLLL

l खालरी वदलेल्ा मंगेि तेंडुलकर ्ांच्ा व्ंगवचत्ाचे वनररीक्ण करा. ्ा वचत्ातून व्ंगवचत्काराला का् 
सुचवा्चे असेल असे तुम्हांला वाटते. ते तुमच्ा िबदांत वल्हा. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

***
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‘नाचे मयूरी’ हा प्चत्रपट अनेकांनी पाप्हला असेल. सुरिप्सद्ध नप्त्यका सुधा चंद्रन प्हचया आयुष्यािर तो आधाररत 
होता. एका अपघातामधये सुधाला एक पाय गमिािा लागला होता. साहप्िकच प्तचं नृतय कायमचंच बंद पडणयाचया 
मागा्यिर होतं; पण सुधा ियपूरला गेली आप्ण प्तथं तयार करणयात आलेला कृप्त्रम पाय आपलया गमािलेलया 
पायाचया िागी बसिला. नृतयाची कारकीद्य प्तनं नवयानं सुरू केली आप्ण तया कृप्त्रम पायाचया आधारानं प्तनं भरघोस 
यश प्मििलं. सुधानं बसिून घेतलेलया तया कृप्त्रम पायाचंच नाि आहे ‘ियपूर ्ूट’. ियपूरमधलया एका रुगणालयात 
तो रिथम प्िकप्सत केला गेला महणून तयाला ते नाि प्मिालं.

ियपूरचया रुगणालयात डॉ. रिमोद प्करण सेठी अनेक प्िकलांगांिर उपचार करत होते. पोप्लअोची बाधा 
झालयामुिे प्दवयांगति आलेलया मुलांना पाहून तयांना एक कलपना सुचली. पंप्डत राम चरण शमा्य या कलाकाराला 
प्िप्िध रिकारची प्िलकण साधनं तयार करताना तयांनी पाप्हलं होतं. तयांनी पंप्डतिींना रुगणालयात येणयाचं आमंत्रण 
प्दलं.

पंप्डतिींनी रुगणालयात, जयांचे पाय काही कारणांनी गमािले आहेत अशांना परदेशातून आयात केलेले, महागडे 
कृप्त्रम पाय बसिताना पाप्हलेलं होतं. ते परिडणारे नवहते आप्ण जयांना ते परिडणारे होते तयांचीही चाल काही सुलभ 
होत असताना तयांना प्दसली नवहती. ते पाहून तयांचया कलपकतेला आवहान प्मिालं. तयांनी वहलकनाईजड रबर आप्ण 
लाकूड या सहिगतया उपलबध असलेलया कचचया मालापासून हालचाल करणयास सुलभ असा पाय तयार केला.  
डॉ. सेठी यांनी तो आपलया एका रुगणाला बसिून पाप्हला. तयासाठी शसत्रप्क्रयेची निी पद्धत प्िकप्सत केली. तया 
रुगणाला तयाचा ्ायदा झालयाचं पाहून तयांनी पंप्डतिींना आणखी तसेच पाय तयार करायला सांप्गतलं. आता 
परदेशातून कृप्त्रम पाय आयात न करता हे लाकडी पाय बसिणयाचाच प्सलप्सला सुरू झाला. सुरुिातीला तर पंप्डतिींनी 
बांबूचाच िापर केला होता; पण हिूहिू इतरही पदाथाांचा िापर करायला तयांनी सुरुिात केली.

आता िगभर तयाचं रोपण केलं िातं. अद्याित प्ाक्सटक ि ॲलयुप्मप्नयम यांचा िापरही आता करणयात 
येतो. पण मूि कलपना मात्र पंप्डतिींचीच राप्हली आहे.

- डॉ. बाळ फोंडके

ज्पूर फूटचे जनक

l नमुना कृतरी

(१) पररणाम वल्हा.
     घटना      पररणाम
 (अ)  अपघातामधये सुधाला एक  .................................................  
   पाय गमिािा लागला. 
 (आ) पंप्डतिींनी कृप्त्रम पाय बनिला.  .................................................

(२) अवभव्क्री.
‘कृप्त्रम पायाचया मदतीने प्दवयांगतिािर मात करता येते’, हे सोदाहरण सपष् करा.

|||

(नमुना गद् आकलन)
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भाग - ३

‘कथा’ या िाङ् मय रिकाराला दीघ्य परंपरा लाभली आहे. श्रिणीयता, मनोरंिन ि रिबोधन ही ‘कथा’ या िाङ् मयरिकाराची 
उल्ेखनीय िैप्शष्ट्े आहेत. हा िाङ् मयरिकार समिून घेणयासाठी कथेची पूि्यपीप्ठका, घटक, िैप्शष्ट्े, सादरीकरण यांची माप्हती 
प्दली आहे.

कथेचया अभयासातून भाप्षक कौशलये प्िकप्सत होतात तसेच वयािसाप्यक संधीही उपलबध होतात. ‘कथा’ या साप्हतयरिकाराचा 
पररचय वहािा, या हेतूने रिसतुत प्ििेचन केले आहे.  

CC
करा-साव्हत्प्कार-पररच्

प्सतावना
मनुष्य आपले अनुभि ि कलपना िेवहा दुसऱयाला सांगू लागला तेवहाच तयांची गोष् झाली आप्ण तयातून कथेचा 

िनम झाला. ‘कथा’ या शबदाचा शबदश: अथ्य गोष्, कहाणी, हकीकत, िण्यन असा आहे. लकिेधी, सोपया, सुटसुटीत 
आप्ण रसाि शबदांत पूिषी गोष् सांप्गतली िात असे. या श्रिण-गोष्ीतून मनोरंिन ि अरितयकपणे बोध देणयाचा रियतन  
होत असे. 

मौक्खक परंपरेतून सुरू झालेलया ि प्लक्खत सिरूपात क्सथरािलेलया ‘कथा’ या िाङ् मयरिकाराला उततरोततर 
लोकप्रियता लाभत गेली. ‘कथ् ’ महणिे सांगणे, प्निेदन करणे. ‘कथ् ’ या मूि धातूपासून ‘कथा’ हा शबद रूढ झाला 
आहे. भारतात कथा या साप्हतयरिकाराला ्ार मोठी परंपरा आहे.  

करा म्हणजे...

रिारंभी एखादी प्शकिण देणयासाठी, बोध देणयासाठी कथालेखन केले गेले. नंतर-नंतर मनोरंिन करणयासाठी 
प्कुंिा एखादा प्िचार, भािना, प्चतताकष्यक घटना िाचकांपयांत पोहोचिणयासाठी कथा प्लप्हलया िाऊ लागलया.

कथेत घटना असतात, कथानक असते, प्तचयात पात्रे असतात. सथि, काि, िेि यांचाही उल्ेख कथेत 
असतो. कथेचया प्िषयानुसार प्तचयात प्िप्शष् िातािरणही असते आप्ण समप्यक अशी प्निेदनशैलीही असते. 
कथेतील पात्रांचया परसपरसंबंधातून प्नमा्यण झालेले ताणतणाि, संघष्य, गुंतागुंतही कथेत असते आप्ण या सिाांचा 
एक उतकष्यप्बंदूही (क्ायमॅकस) असतो कथेत! अथा्यत या सि्य घटकांनी युति अशा कथेला समप्यक शेिटही असतो 
तसेच एक सुयोगय आप्ण उततम शीष्यकही असते. 

थोडकयात सांगायचे तर... कथा महणिे...
‘एका प्िप्शष् सथलकाली पात्रांचया परसपरसंबंधातून घडलेलया घटनांचे एखाद्ा प्िप्शष् हेतूने केलेले 

उतकुंठािध्यक प्चत्रण महणिे कथा.’
अथा्यत रितयेक कथेत हे सि्यच घटक असतीलच आप्ण तयांचे रिमाणही सारखे असेल असे महणता येणार नाही. 

एखाद्ा कथेत पात्रांना रिाधानय असेल तर एखाद्ा कथेत रिसंगांना. कधी लेखकाचा दृक्ष्कोन अप्धक महत्िाचा 
असू शकतो तर एखादी कथा िातािरणप्नप्म्यतीचा हेतू लकात घेऊन प्लप्हली िाऊ शकते. तीच गोष् प्िचारांची 
आप्ण भािनांचीही असू शकते. थोडकयात, कथा महणिे केिि रिसंगांचे िण्यन नवहे, केिि वयतिींचे प्चत्रण नवहे, 
प्नविि दृक्ष्कोन प्कुंिा एकाच प्िचाराचा पररपोष नवहे, तर कथा महणिे पात्रे, रिसंग, संघष्य, गुंतागुंत, िातािरण, 
प्िचार, भािना, प्निेदनशैली अशा सिाांचे एक सुसंघप्टत रिकटीकरण होय. 
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करेचरी पूव्यपरीवठका

१८९० मधये श्रेष् कादंबरीकार  ह. ना. आपटे यांनी ‘करमणूक’ या साप्ताप्हकाची सुरुिात केली. या साप्ताप्हकातून 
तयांनी दैनंप्दन िीिनाशी संबंप्धत साधया ि हृदयसपशषी कथा प्रकाशित केल्ा. 

पुढे कथेच्ा स्वरूपात कालानुरूप बदल होत गेले. आि् आशि अशिव्क्तीत परि्वत्तन होऊन कथा सामर््त्वान 
झालती. अशिकाशिक श्वष्ांना सपि्त कित तती बहुआ्ामती होत गेलती. लेखनतंत्ातहती प्र्ोग झाले. 

त्ानंति ग्ामतीि कथा, दशलत कथा ्ांनती कथा्वाङ् म्ाला समृद् ि केले.
सत्ती शिक्षिाच्ा प्रसािाचा प्रिा्व साशहत्ा्विहती झाला. स्सत््ांचे अनुि्व कथेच्ा माध्मातून व्क् होऊ लागले. 

त्ामुळे एकूिच कथेचा प्र्वाह आशि आि् दोनहतीहती ्वृद् शिंगत होत गेले. 
अिती हती जती्वनाचे श्वश्विांगती दि्तन घड्विािती कथा आजहती ्वाचकांना आकृष्ट कित आहे.

करेचे घटक 

(१) कराबरीज : कथाकार तयाचया रिप्तभाशतिीने एखाद्ा घटनेत िासतिाचे ि कलपनेचे रंग भरतो. हे करताना तो 
प्नसग्य, समाि, सांसकृप्तक संदभ्य, िातािरण इतयादी घटकांचे साहायय घेतो. या सि्य घटकांचया मदतीने 
घटनामाप्लकेचे कथातम साप्हतयात रूपांतर होते; महणून कथेत ‘घटना’ हा महत्िाचा भाग ठरतो. कथेत या मूि 
घटनेलाच ‘कथाबीि’ असे महणतात.

(२) करानक : कथानकात घटना, रिसंग, पात्रांचया कृती, सिभाििैप्शष्ट्े, िातािरण इतयादींचे तपशील हिुिारपणे 
उलगडत िातात. कथेत कथानकातील घटकांचे एकत्रीकरण केले िाते. या एकत्रीकरणातून कथेची मांडणी 
आकाराला येते. हे कथानक उलगडताना तयातील रििाहीपणही िपले िाते. कथाकाराचया मनात कथेचया 
अनुषंगाने प्नमा्यण झालेला भािाशय िाचकांपयांत पोहोचिणयासाठी कथन करणे हे कथानकाचे रियोिन असते. 

(३) पात्वचत्ण : पात्रप्चत्रण हा कथेचा महत्िपूण्य घटक आहे. पात्रप्चत्रणातून कथेचा आशय पुढे पुढे िात राहतो. 
कथाकार एखाद्ा पात्राची िृतती, कृती, उतिी, भािना, प्िचार, कलपना, संिेदना, िीिनदृष्ी, िीिनपद्धती 
इतयादींचया प्चत्रणातून तया वयतिीची शबदरूप रिप्तमा तयार करत असतो. या शबदरूप रिप्तमेला ‘पात्र’ असे 
महणतात. कथेतील पात्रांना िासतिातील माणसांरिमाणे रेखाटले िाते, महणून िाचकांची तया पात्रांशी िििीक 
साधली िाते. ही पात्रे कथाकाराची ‘सि’ प्नप्म्यती असते. 

(४) वातावरण वनवम्यतरी : कथेला सथि-कािाबरोबरच सामाप्िक, भौगोप्लक, सांसकृप्तक, रािकीय इतयादींनी 
युति िातािरण असते. या िातािरणाचा िाचकांिर पररणाम होऊन तो कथानकाशी एकरूप होतो. िातािरणाचा 
पट प्ितका सघन प्ततकी कथा सकस होते. 

(५) नाट्म्ता/संघष्य : कथेत चांगलया-िाईटाचा संघष्य असतो. तयातूनच नाट्मयता प्नमा्यण होते. या संघषा्यतूनच 
कथा उतकष्यप्बंदूपयांत पोहोचते. कथेत रितयेक िेिी संघष्य प्कुंिा नाट् हे िाईट घटनांचेच असते असे नाही, तर 
आनंद आप्ण सुखाक्तमक घटनांतूनही नाट्मयता प्नमा्यण होते. कथेचया शेिटी कथेतील अनुभिांचा, घटनांचा 
उतकष्यप्बंदू नाट्पूण्यरीतीने साधता येतो; पण तरीही कथानकाचया ओघात सिाभाप्िकपणे झालेला शेिट 
िाचकाला आकप्ष्यत करतो. 
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(६) संवाद : कथेतील संिाद हे चटपटीत, आकष्यक, िाचकाचया भािप्िशिाला सपश्य करणारे आप्ण कथानकाला 
रििाही ठेिणारे असतात. पात्रांचया सिभािधमा्यनुसार ि पररक्सथतीिनय घटकांनुसार संिाद प्लप्हले िातात. या 
संिादात लय ि आंतररक संगती महत्िाची असते. संिादातून रसप्नप्म्यती आप्ण रसपररपोष होत असतो. अथ्यपूण्य 
संिाद कथेला िेगिी उंची रिाप्त करून देतात.

(७) भाषािैलरी : कथानक भाषेचया मदतीने साकार होत असते. कथेतील पात्रांचया सिभाििैप्शष्ट्ांनुसार ि कथेतील 
िातािरणानुसार भाषेची योिना केली िाते. कथाकार, तयाचा दृक्ष्कोन, तयाची अनुभि घेणयाची पद्धत यांनुसार 
कथेचे भाषारूप आप्ण शैलीप्िशेष प्नक्शचत होत िातात. कथा प्लप्हताना साधारणत: रिमाण भाषा आप्ण बोली 
भाषा यांची सरप्मसि केली िाते. तसेच कथा पूण्यपणे बोलीभाषेतही प्लप्हली िाते.

  िरील घटकांप्शिाय रिारंभ, मधय आप्ण शेिट असे कथेचे सि्यसाधारणपणे तीन टपपे मानले िातात. कथेची 
सुरुिात कधी प्िरोधाभासातून, कधी पात्रांचया परसपरप्िरोधी भूप्मकांतून तर कधी पररक्सथतीिनय रिसंगातून होत 
असते. ही सुरुिात प्ितकी नाट्पूण्य, प्ितकी उतकट प्ततकी िाचकांची उतकुंठा अप्धक तीव्र होते. ही उतकुंठा 
कथेचया शेिटपयांत कायम राखली िाते. कथेचया रचनाबंधाला यामुिे सौंदय्य रिाप्त होते.

  कथालेखनात कथेच्ा ्वितील घटकांबिोबिच ितीष्तकाचे महत््वसुद्ा अनन्सािािि आहे. सूचक ्व अथ्तपूि्त 
ितीष्तक कथेचा आि् उलगडण्ास मदत किते.

करेचरी वैविषट्े

मिाठती िाषेचे कथादालन खूप समृद् आहे. ते श्वश्वितेने आशि गुि्वततेने नटलेले आहे. त्ामुळेच मिाठती कथा 
अनेकश्वि ्वैशिष्टांनती परिपूि्त झालती आहे.
(१) करा मनोरंजन करते. 
 मराठी कथा प्िलकण मनोरंिक आहे. प्तची खुमारीच मोठी नयारी आहे. मराठीत सिाांत िासत िाचला िाणारा 

साप्हतयरिकार महणिे ‘कथा’ होय. प्दिािी अंकांमधये कथेला मानाचे पान प्दले िाते, ते प्तचया मनोरंिकता या 
िैप्शष्ट्ामुिे. आबालिृद्ध कथा सांगणयाचा आप्ण ऐकणयाचा आनंद मनमुराद लुटतात तो प्तचया या 
मनोरंिकतेमुिेच. मनोरंिनाची प्कतीतरी अतयाधुप्नक साधने-उदा., टी. वही. िगैरे खूप नंतर उदयास आली; 
पण पप्हला मान कथेचाच. कथा सिाांनाच हिीहिीशी िाटते याचे कारण प्तचया मनोरंिकतेत दडले आहे. मुले 
तर गोष् सांगणयासाठी भंडािून सोडतात. मोठी माणसेही याला अपिाद नसतात. माणूस गोष्ीिेलहाि झाला तो 
प्तचया ‘मनोरंिकता’ या िैप्शष्ट्ामुिेच.

(२) करेमुळे सुसंसकार ्होतात.
 मनोरंिकतेरिमाणेच मनािर संसकार करणयाचीही िबरदसत ताकद कथेत असते. कथेचया माधयमातून ‘मूलयप्िचार’ 

रुििता येतात. कथा रिेरणा, स्ूतषी, बोध, ज्ान देते. मानिता, सतय, समता, नयाय, सिातंत्य, बंधुभाि, औदाय्य, 
धैय्य, श्रमप्नष्ा, संिेदनशीलता, दया, सहकाय्य अशा प्कतीतरी मूलयांचा संसकार कथा करते. मानिी मूलयांची 
कदर करणारी आदश्य वयक्तिमत्िे कथािाङ् मयात िागोिागी आढितात. सामानय माणूस रिसंगी आभािाएिढा 
मोठा कसा होऊ शकतो हे एखाद्ा बोधकथेचया माधयमातून िाचकांचया मनािर ठसिता येते. या संसकारकमतेचया 
िैप्शष्ट्ामुिेच तर कथेतून सद् गुणांचे पाथेय देता येते.
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(३) करा वाचकांचरी उतकंठा वाढवते.
 कथा िाचताना अनेकदा ‘आता पुढे काय होणार’ अशी उतसुकता िाचकाचया मनात प्नमा्यण होते. तयाचया मनात 

प्िज्ासा िागी होते. कारण कथानक िाचकाला क्खििून ठेिणारे असते. कथेतील पात्रे आप्ण रिसंग यांची गुं्ण 
अशा कौशलयाने केलेली असते, की िाचक तयात तल्ीन होऊन िातो. िाचकाला ित्यमानातून भूतकािात 
घेऊन िाणे आप्ण पुनहा ित्यमानात आणणे अशा फ्ॅशबॅक लेखनशैलीमुिे कथा उतकुंठािध्यक होते. यादृष्ीने 
पाठपुसतकातील ‘शोध’ ही कथा एकदा िाचा. तया कथेतील आकक्समक ििणे, नाट्मय रिसंग, कथेचा 
अनपेप्कत शेिट या सिाांमुिे उतकुंठा शेिटपयांत कशी प्टकून राहाते, हे तुमचया लकात येईल.

(४) करा एककेंद्ररी असते.
 अनुभिाचे, रचनेचे एककेंप्द्रति हे कथेचे िैप्शष्ट् आहे. कादंबरी िा नाटकारिमाणे ती बहुकेंद्री नसते. कथेतील 

रिसंग, पात्रे, िातािरण मया्यप्दत असते महणूनच ती लहान असते, लघू असते. ती पसरट नसते. प्तचे सिरूप स्ुट 
(छोटे) असते. 

(५) करा भूतकाळात वलव्हलरी जाते.
 सि्यसाधारणपणे कथा भूतकािात प्लप्हली िाते. कथेत होऊन गेलेलया घटनांप्िषयीचे प्निेदन असते. उदा., एक 

होते गाि. प्तथे एक दानशूर माणूस राहायचा; ही अशी िाकयरचना सि्यसाधारणपणे कथेत आढिते. कथेत 
एखादी हकीकत असते, घडून गेलेले रिसंग असतात, तयांचे िण्यन असते. तयामुिे आपोआपच कथालेखनासाठी 
भूतकालीन प्निेदनशैली िापरली िाते.

(६) करेच्ा माध्मातून जरीवनाचा वेध घेतला जातो.
 कथा मानिी िीिनाचा थेटपणे िेध घेते. ती िीिनसपशषी असते. रािाराणी असो िा एखादा टॅकसीडट्रायवहर, नस्य 

असो िा गािातला लोकसेिक; तया रितयेकाचया िीिनातील घटनांचा, भािभािनांचा, िैचाररक उलथापालथींचा 
धांडोिा घेणयाची ताकद कथेत असते. कथेला एकही िीिनप्िषय िजय्य नाही. बालपणी काऊप्चऊचया रूपाने 
मानिी िीिनात रििेश करणारी कथा आयुष्यात ठाण मांडून बसलेली असते. िीिनाचा िेध घेणयाचे हे िैप्शष्ट् 
कथेची खाप्सयत आहे.

(७) श्वणरी्तेमुळे करेचे सादररीकरण करता ्ेते.
 सादरीकरण महणिे सादर केले िाणे, सांगणे, कथन करणे. कथा सादर केली िाते. कथामाला, बालकमेिािे, 

बालसाप्हतय संमेलने इथे आििू्यन कथा सांप्गतलया िातात. नाटके, कादंबऱया, प्नबंध िा लेखसंग्रह यांचे कथन 
्ारसे होत नाही; पण कथाकथन मात्र घरोघरी, शािाशािांमधये, साप्हतयप्िषयक काय्यक्रमांमधये प्नतयनेमाने 
घडत असते. कथा सांगणाऱयाने ती मनोभािे सांगणे आप्ण ऐकणाऱयाने ती एकप्चतताने ऐकणे ही सांसकृप्तक 
देिघेि पूिषी होत होती, आि होत आहे, उद्ाही होत राहील.



66
LLLLLLL LLLLLLL

करेचे सादररीकरण

कथेचे ‘सादरीकरण’ ही एक कला आहे आप्ण योगय रियतनाने ही कला साधय होऊ शकते. प्िप्िध रिकारचया 
कथांचे मूकिाचन, रिकट िाचन करणयाचा सराि, प्िप्िध कथा लेखकांची/लेक्खकांची लेखनशैली समिून घयायचा 
केलेला रियतन, भाषेची िाण, शबदोच्ार आप्ण सादरीकरण कौशलये यांमुिे कथाकथनाचे तंत्र अिगत होऊ शकते.

अलीकडचया कािात ‘कथाकथन’ केत्रात अनेक वयािसाप्यक संधी उपलबध होत आहेत. कथा-अप्भिाचनाचे 
काय्यक्रम प्िप्िध प्नप्मतताने रंगमंचािरून सादर केले िात आहेत. आकाशिाणी, दूरदश्यन या लोकप्रिय माधयमांतून 
सादर केले िाणारे ‘कथाकथन’ अप्धकाप्धक लोकांना आकप्ष्यत करत आहे. या पाशि्यभूमीिर कथा-सादरीकरण हा 
पैलू लकणीय ठरतो.

अवभवाचन
अप्भिाचनामुिे कथा श्रोतयांपयांत योगयरिकारे पोहोचणयास मदत हाेते. कथेचे अप्भिाचन एकाच िेिी िर 

अनेकांकडून केले गेले तर आिािाचा एकसुरीपणा टितो. संिादातील चढउतार, चटपटीतपणा, शबद्ेक यांतील 
प्िप्िधतेचा आनंद श्रोतयांना प्मितो. कथेतील घटना, रिसंग, वयक्तिरेखा यांचे आकलन होणयास मदत होते. 
कथािाचनाला िर पाशि्यसंगीताची, रिकाशयोिनेची, नेप्थयाची िोड प्दली तर ते अप्भिाचन श्रोतयांिर चांगला पररणाम 
करते ि दीघ्यकाि समरणात राहते. 

कराकरन
कथाकथन करणाऱया वयतिीला भाषेचया ज्ानाबरोबरच िाप्चक अप्भनयाचीही थोडी िोड द्ािी लागते, तयामुिे 

कथाकथन उठािदार होते. कथाकथन करणाऱयाला शबदांचया माधयमांतून पात्रांना प्ििंत करायचे असते. कथाकथन 
करणाऱया वयतिीला कथा सादर करायची असलयाने कोणताही प्लक्खत मिकूर हातात नसतो. श्रोतयांशी संिाद साधत, 
तयांचा रिप्तसाद घेत, लेखकाचया मूि संप्हतेला धक्का न लािता; पण पररणामकारकरीतया ती श्रोतयांपयांत पोहोचिायची 
असते. 

कथेची प्निड करणे ्ार महत्िाचे ि प्ततकेच िबाबदारीचे काम असते. कथा सादरीकरणाचा कालािधी ि 
श्रोतयांचा अिधान काि यांचे भान कथा सादरीकरणात ठेिािे लागते. कथा ही संिादातून खुलत असलयाने शबद्ेक, 
रिभािी उच्ारण, सपष्ता आप्ण शबदांचा गप्भ्यताथ्य श्रोतयांपयांत थेट पोहोचिणे हे एकाचिेिी कौशलयपूण्य पण 
आवहानातमक काम असते. 

कथेचया सादरीकरणाला तंत्रज्ानाची िोड देऊन सामाप्िक संपका्यचया माधयमांतून आि कथा िाचकांसमोर येते.

समारोप

मौक्खक परंपरेपासून सुरू झालेला कथेचा रििाह आिही सकमपणे खिािता राप्हला आहे. आिही मनोरंिन 
आप्ण प्नतयनूतन अनुभि देणयाची कथेची कमता प्टकून आहे. कालानुरूप कथेचे प्िषय, आशय आप्ण अप्भवयतिी 
बदलत गेली; परंतु ती समािाशी ि संसकृतीशी बांधील राप्हलयाने लोकप्रिय राप्हली. िाचकांना कथािाचनाचा आनंद 
साप्ताप्हके, माप्सके ि प्दिािी अंकांपासून ते सामाप्िक संपक्फमाधयमे या सि्य माधयमांतून प्मितो.

भाषासौंदय्य, आशयसौंदय्य, अप्भवयतिी प्िशेष, सादरीकरण, मनोरंिन आप्ण बोध या प्िशेषांमुिे कथा आिही 
लोकप्रिय आहे. 
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(१) ना. सी. ्डके- ऊन आप्ण सािलया

(२) प्ि. स. खांडेकर- ्ुले आप्ण दगड

(३) य. गो. िोशी- शेिगयाचया शेंगा

(४) कुसुमािती देशपांडे- दीपकिी

(५) प्िभािरी प्शरूरकर- कळ्ांचे प्न:शिास

(६) पु. भा. भािे- सतरािे िष्य

(७) मालतीबाई दांडेकर- प्िसावयाचे कण

(८) िामन चोरघडे- रिसथान

(९) श्री. ि. िोशी- मामांचा िाडा

(१०) अरप्िंद गोखले- मंिुिा

(११) अणणा भाऊ साठे- कृष्णाकाठचया कथा

(१२) शंकरराि खरात- प्टटिीचा ्ेरा

(१३) िी. ए. कुलकणषी- काििमाया

(१४) गंगाधर गाडगीि- तलािातले चांदणे

(१५) शंकर पाटील- ििीि

(१६) द. मा. प्मरासदार- प्मरासदारी

(१७) वयंकटेश माडगूिकर- हसताचा पाऊस

(१८) प्िद्ाधर पंुडप्लक- पोपटी चौकट

(१९) ि. पु. कािे- गुलमोहर

(२०) मधु मंगेश कप्ण्यक- झुंबर

(२१) प्ििया रािाधयक- अधांतर

(२२) जयोतसना देिधर- पैलतीर

(२३) शैलिा रािे- िेगळ्ा िाटा

(२४) िामन होिाि- िाटा आडिाटा

(२५) ियंत नारिीकर- यकाची देणगी

(२६) आशा बगे- मारिा

(२७) रा. रं. बोराडे- नातीगोती

(२८) गौरी देशपांडे- आहे हे असं आहे

(२९) योगीराि िाघमारे- बेगड

(३०) भासकर चंदनप्शि- अंगारमाती

(३१) उप्म्यला पिार- चौथी प्भंत

(३२) भारत सासणे- बंद दरिािा

(३३) साप्नया- भूप्मका

(३४) रिप्तमा इंगोले- सुगरनचा खोपा

(३५) अपपासाहेब खोत- माती आप्ण कागुद

(३६) आसाराम लोमटे- आलोक

l  वाचा. 

* का्हरी प्मुख कराकार व त्ांचे करासंग्र्ह *
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(१) कृतरी करा.

 

करेचे घटक
(अ)

 

करेचरी वैविषट्े
(आ)

(२) उततरे वल्हा.
(अ) कथा महणिे काय ते थोडकयात सपष् करा.
(आ) कथेचे कोणतेही दोन घटक सोदाहरण सपष् करा.
(इ) कथेची कोणतीही दोन िैप्शष्ट्े तुमचया शबदांत सपष् करा.
(ई) ‘कथाकथनासाठी कथेची प्निड करणे ्ार महत्िाचे आप्ण प्ततकेच िबाबदारीचे काम असते’, हे प्िधान 

तुमचया शबदांत सपष् करा.
(उ) कथेचया लोकप्रियतेची कारणे प्लहा. 

    

(ऊ) कथेचया सादरीकरणासाठी आिशयक भाप्षक कौशलये प्लहा.

  

(३) करेच्ा िरीष्यकाबाबत तुमचे मत सपष्ट करा.

(४) ‘करा आज्हरी लोकवप्् आ्हे’, ्ा ववधानाबाबतचे तुमचे मत सोदा्हरण सपष्ट करा.

कृतरी����������� �����������
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(५) प्भावरी कराकरनासाठरी कराकरन करणाऱ्ाने कोणकोणत्ा गोष्टींचरी काळजरी घेतलरी पाव्हजे?
 ....................................................................................................

 ....................................................................................................

 ....................................................................................................

 ....................................................................................................

 ....................................................................................................

(६) तुम्हरी वाचलेलरी करा रोडक्ात सादर करा. 

|||
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अनु, आमही दोघं तुझी मा्ी मागतो हिं तर; पण तू 
काहीतरी बोल, अशी गपप बसू नकोस. मी एिढं महणालो, 
तरी ती गपप राह्यली. मी मुतिाकडं पाह्यलं. प्तनंही 
माझयाकडं तयाच निरेनं पाह्यलं. नंतर काय करािं हे 
आमहा दोघांनाही सुचेना. प्दिस असता तर पंधरा-िीस 
प्मप्नटात बांधाबांध करून अकरश: अनुचया खोलीिरून 
आमही पि काढला असता. रात्री बारा-साडेबाराचया 
सुमारास कुठं िाणार? 

अनुचं िेिण आटोपलं होतं. 
हात धुिायला न िाता ती तशीच पानािर बसून होती. 

‘अनु...’ मुतिानं बोलणयाचा रियतन केला. मुतिाकडं निर 
रोखीत अनु महणाली, ‘तुमही रुपयाची ती नोट घयायला 
नको होती.’ 

प्तचया सिरातली नारािी, कडिटपणा आमहा दोघांना 
प्िवहारी लागला. अनु समोरून उठून गेली. हातून घडलेली 
चूक कशी सुधारािी ह्यािर प्िचार करणयात अथ्य 
नसलयामुिं मी तयािर मुिीच प्िचार करत नवहतो, कारण 
घडलेली घटना दुरूसत करता येईल ह्या सिरूपाची नवहती. 
सकािपयांतचे काही तास अनुचया खोलीिर कसे काढायचे  
एिढाच रिशन होता. एकमेकांशी ह्या प्िषयािर न बोलता-
तोच रिशन दोघांना सताितो आहे हे दोघांनी ओिखलं होतं. 

सकािी तरी िाताना आमही काय करणार होतो? 
शंभर िेिा ‘बाई गं, आमचं चुकलं’, असंच महणत 

अपराधयारिमाणे प्िना उतरणार होतो ना? 
छे! It was just a problem! रिॉबलेम आप्ण 

बलेम-सुद्धा! 
सकािीच पुणं सोडताना आि रात्री अनुचया खोलीिर 

असा काही रिकार घडणार आहे असं कुणी सांप्गतलं असतं 
तर आमही तयािर प्िशिास ठेिला असता काय? बाब 
प्नविि एका रुपयाची आप्ण तेिढ्ासाठी अनु असं 
करील? इतकया िषाांचा सनेह प्िसरून अपमान करील? 
शकय आहे. ती अनु इनामदार आहे हे आमही प्िसरलो. 
प्तचया प्िप्कप्त सिभािाचा आमहाला प्िसर पडािा ह्यात 
प्तची काहीच चूक नाही. प्तचा हा असला प्िप्कप्त सिभाि, 
मला खरं तर आिडलेला. अगदी पप्हलयापासून. महणिे 
बी. ए. नंतर प्तनं आबासाहेबांचा प्नरोप घेतला तेवहापासून. 
प्तनं घराला रामराम ठोकला हेही मला आबासाहेबांकडून 
समिलं. 

आबासाहेबांकडे सहि चक्कर टाकली, एक रूटीन 
महणून. इकडचया प्तकडचया गपपा झालया आप्ण सहि 
प्िचारलं, ‘आबासाहेब, अनु प्दसत नाही कुठं?’ 

‘अनुनं घर सोडलं.’ 

n व. पु. काळे (१९३२ ते २००१) : 

मराठीतील सुरिप्सद्ध कथालेखक, प्नबंधकार, नाटककार, कादंबरीकार. कथाकथनाचे अनेक काय्यक्रम लोकप्रिय.  कथा 
अाकष्यकपणे सांगणयाची प्िलकण हातोटी. ‘लोंबकिणारी माणसं’, ‘पण माझया हातांनी’, ‘पेन सलामत तो’, ‘ब्रह्मदेिाचा बाप’,  
‘गुलमोहर’, ‘कम्यचारी’, ‘का रे भुललासी’, ‘ऐक सखे’, ‘िन ्ॉर द रोड’, ‘मायाबािार’, ‘सिर’, ‘संिाप्दनी’, ‘िलय’, ‘मी माणूस 
शोधतोय’ असे अनेक कथासंग्रह रिकाप्शत. आकष्यक कथानके, ओघिती प्निेदन शैली आप्ण चटपटीत संिाद यांमुिे िपुंची कथा 
िाचकप्रिय. ‘ही िाट एकटीची’, ‘पाट्यनर’ या कादंबऱया, ‘रात्र नको चांदणी’ हे नाटक आप्ण ‘रिपंच’, ‘पुनहा रिपंच’ या आकाशिाणीिरील 
लोकप्रिय नभोनाट्ांचे संग्रहही रिकाप्शत. महाराष्ट्र शासनाचा पुरसकार, ‘पु. भा. भािे’ पुरसकार, ्ाय ्ाउंडेशनचा पुरसकार इतयादी 
पुरसकारांनी सनमाप्नत.

प्िपुल कथालेखन केलेलया ि. पु. कािे यांची ‘शोध’ ही एक िैप्शष्ट्पूण्य कथा आहे. कथारचनेचया तंत्रांची अनेक िैप्शष्ट्े या 
कथेत सपष् प्दसून येतात. कथेचा आरंभ मनाची पकड कशी घेतो? ‘अनु’ या रिमुख वयक्तिरेखेचा प्िकास हा कथानकातील रिसंग, अनय 
पात्रांशी येणारा संबंध आप्ण प्निेदन यांमधून कसा घडत िातो? कथाकाराने कथानकातील रिसंग, उपकथानक यांची एकसंघ गुं्ण 
कशारिकारे केली आहे? प्िप्िध रिसंगी कथानकाला आकक्समकरीतया प्मिणाऱया कलाटणयांमधून नाट् कसे प्नमा्यण होते? ‘अनु’ 
आप्ण ‘प्तचा एक रुपयाचया नोटेचा शोध’ याभोिती सगिे कथानक कसे प््रत राहते? आप्ण कथेचया शेिटी रहसयाचा उलगडा कसा 
होतो? इतयादी रिशनांचया अनुषंगाने कथेचा अभयास करािा. कथेचा प्िषय, पात्रे आप्ण रिसंग यांचया दृष्ीने अनुकूल भाषा, चटपटीत 
आप्ण रितयक िीिनवयिहारासारखे िाटणारे सिीि संिाद हे अभयासणयायोगय आहेत. या कथेचा प्िकसनाचया अंगाने घेतलेला आसिाद 
कथा अप्धक चांगलया रिकारे समिून घेणयाचया दृष्ीने उपयुति ठरेल.

CC
१. िोध
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‘आं...’ 
‘पाच िषाांपुरतं.’ 
‘मी नाही समिलो.’
तयाचं असं आहे, ‘रिाप्तेषु षोडशे िषषे...’ हा प्नयम 

आपण ्ति मुलांचया बाबतीत सांभाितो. मुलींनाही तोच 
नयाय लािायला हिा आप्ण अनुसारखया मुलीचया बाबतीत 
तर ही सिलत रिथम हिी. 

ते सगिं मानय आहे; पण घर सोडायचं कारण... 
्ति पाच िषाांसाठी. 
पण का? 
प्तनं माझयासाठी केिि पाच िषाांची सिलत प्दली. 
महणिे काय; पण? 
पाच िषां तर घर सोडून गेली आहे ते प्तचयासाठी नाही 

तर माझयासाठी, असं अनु महणते. मला िाईट िाटू नये 
महणून. 

‘आलं लकात’-एकूण अंदाि येऊन मी महणालो. 
तोच आबासाहेब महणाले, 

‘प्तचं मला थोडंसं पटलं. थोडंसं महणणयापेका 
पुष्किसं.’ 

काय पटलं? 
अनु महणाली, ‘मी मुलीचया िनमाला आले आहे, 

तेवहा माझं लग्न केलयाप्शिाय तुमही मला सोडणार नाही 
आप्ण मी लग्नच करणार नाही, ह्यासारखे पणही मला 
करायचे नाहीत. ्ति लग्नापूिषी पाच िषां मला सित:ची 
महणून िगायची आहेत.’ 

महणिे कशी? 
हा रिशन मीही प्तला प्िचारला तेवहा ती महणाली, 

‘पाच िषां माझी सित:ची महणिे purely माझी सित:ची 
असािीत. तया िषाांशी कुणाचाही संबंध असता कामा नये. 
मला तयाचा कुणी अकाऊुंट प्िचारता कामा नये. 
तुमहीसुद्धा. पाच िषां मी एकटी िगणार.’ 

‘महणिे प्नक्शचत काय करणार?’ 
आबासाहेब महणाले, अगदी, प्तचयाच शबदांत 

सांगतो. ती महणाली, ‘कुणाचया ना कुणाचया कलानं 
चालणयाची सिय रितयेक वयतिी परंपरेनं लािून घेते. माणूस 
सित:चं वयक्तिमत्ि सित: घडित नाही. कुणाचा ना 
कुणाचा तरी तयाचयािर पगडा असतो. प्िचारांिर छाया 
पडलेली असते. आई-बाप एखाद्ा वयतिीिर रिेम करतात 

महणून मूल तया वयतिीिर रिेम करू लागतं. िे आई-
िप्डलांचे शत्रू तेच तया मुलाचे शत्रू. ह्याचाच अथ्य असा की 
सित:चा सितंत्र मेंदू घेऊन िनमाला आलेला िीि दुसऱयाचं 
ऐकतो; तयाच कणी तो सित:चं अक्सतति, प्नसगा्यनं िगाकडं 
पाहणयाची प्दलेली सितंत्र निर हरिून बसतो. मला पाच 
िषां एिढ्ाचसाठी एकटं राहायचं आहे. माझे सित:चे 
प्िचार आप्ण तुमचया प्िचारांचा पडलेला पगडा ह्यात 
प्कती अंतर आहे ते मला पाहायचंय.’ िगाकडं पाहताना 
मला माझा चष्मा हिा. रितयेक िसतूचं, घटनेचं, वयतिीचं 
मूलयमापन करायला मला माझी निर सितंत्र तयार करायची 
आहे आप्ण तेही संसारात पडणयापूिषी.’ 

सित:चे अनुभि सित:च िमा करायचे आहेत. 
समािात प्मसिलयाप्शिाय समाि समित नाही आप्ण 
वयतिीही कित नाहीत असं ती महणते. समाि ही प्िशाल 
अथा्यनं वयतिीच असते आप्ण वयतिी घटकरूपानं समािच 
आहे, असं एका महारािांचं प्िधान ती नेहमी ऐकिते; पण 
तयािरही ती असं महणते, की ‘हे तयांचं मत झालं. मला 
तयातलं सतय शोधायचं आहे.’ 

महणिे ती नक्की काय करणार? 
‘नोकरी’ 
‘कसली?’
‘आधी नप्सांग प्शकणार. नंतर नस्य होणार.’
‘नस्य?’ 
‘हो.’ 
‘नस्यच का?’
‘हे प्तनं दोन प्दिसांपूिषी पाठिलेलया पत्रात प्लप्हलंय.’
‘आहे का पत्र?’ 
‘दाखितो ना.’
आबासाहेबांनी पत्र दाखिलं, मिकुरातील तया दोन 

ओिी प्िलकण होतया. िीिनाचं सार तया दोन िाकयांत 
होतं. मला ते सुभाप्षत िाटलं. नप्सांगचा पेशा का प्निडला 
हे सांगताना अनुनं प्लप्हलं होतं, ‘आबा, इक्सपति आप्ण 
पेशंट हे प्िशि असं आहे, की सुख आप्ण दु:ख इथं खऱया 
सिरूपात भेटतात.’ 

अनुनं मुंबईत के. ई. एम. मधये नोकरी प्मििली. 
हॉक्सपटलचया समोरचया गल्ीत, एका तीन मिली 
इमारतीत प्तनं खोली प्मििली. सििली. अनुनं मुंबईत 
प्बऱहाड थाटलयामुिं, मुंबईत उतरायचं कुणाकडं हा 
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आमचाही रिशन मसत सुटला होता. आमचया रितयेक खेपेत 
अनुनं काहीतरी निा टपपा गाठलयाचं आमही पाहत होतो. 
ती पोरगी केिि ियानं िाढत नवहती. अनुभिानं समृद्ध 
होत होती. समिुतीनं िाढत होती. प्तनं प्निडलेलया 
वयिसायात ती हरिली होती. ते प्तचं प्िशि बनलं होतं.प्तनं 
अखखं के. ई. एम. प्िंकलं होतं. डॉकटस्य, सि्यनस, 
प््प्िप्शअनस, डीन, मेटट्रन, प्तचया समवयिसायी भप्गनी 
आप्ण पेशंट मंडिीसुद्धा.

हे सगिं पाहून मी प्तला एकदा महणालाे होतो,
‘अनु, तू डॉकटरच वहायला हिं होतंस.’ 
‘का?’
‘तुझी बुद्धी, कामािरची प्नष्ा, सटॅप्मना हे सगिं 

पाह्यलं की िाटतं, नप्सांगचया वयिसायात तू िाया िात 
आहेस. तुझी कॅप्लबर डॉकटर होणयाची आहे.’

अनु पटकन्  महणाली, ‘महणूनच मी नस्य झाले.’
‘महणिे काय?’ 
‘डॉकटर होणं सोपं आहे असं मला िाटत गेलं. मला 

प्ितकी बुद्धी परमेशिरानं प्दली आहे तेिढी बुद्धी, प्शकण 
परिडणयाइतका पैसा आप्ण तु्ान अभयास करणयाची 
तयारी, इतकया भांडिलािर कुणीही डॉकटर होऊ शकेल. 
मी तर नक्कीच झाले असते.’

‘तेच मला हिंय् . मग का झाली नाहीस? आता करू 
शकतेस ह्यापेका िासत चांगली सेिा तू वयाधीनं प्पडलेलया 
माणसांची करू शकली असतीस.’

‘मुिीच नाही. सेिा ह्याच दृक्ष्कोनातून मला 
प्िचाराल तर महणेन, डॉकटरपेका नस्य महत्िाची. प्तची 
िबाबदारी अप्धक.’

‘उततम डॉकटर होणयापेका, उततम नस्य होणं कठीण 
आहे. इतकुंच माझं महणणं. डॉकटरीपेशात ज्ानाचा भाग 
मोठा आहे. माझया वयिसायात मनाचा भाग मोठा आहे. 
डॉकटरांचा सटेथॉसकोप ्ति छातीपयांतच पोहोचतो. नस्यचा 
हात काििाचया आत िातो. रोग िाणता आला, की 
डॉकटरचं काय्य संपतं. नस्यला पेशंट समिािा लागतो. मला 
रोगाची माप्हती नकोच आहे. मला माणसाची माप्हती हिी 
आहे. महणूनच मला हा पेशा महत्िाचा िाटतो. मी 
आमचया डीन साहेबांना नेहमी महणते, की तुमही 
डॉकटरमंडिी ्ति रोगयांचा ताप पाहून मोकिे होता. 
आमही ताप आप्ण मनसताप दोनहीचं प्निारण करायची 

धडपड करतो.’
अशी ही अ्ाट अनु रागािली होती. प्नप्मतत काय? 

तर प्तची एक रुपयाची नोट घेतली हे. ती देखील आमही 
मुद्ाम घेतली नाही. मुंबईचया आमचया ह्या मुक्कामात 
आमचे प्मत्र प्भडे आप्ण प्भडेिप्हनी आमहांला भेटायला 
आलया, अनुचया खोलीिर. गपपागोष्ीत रात्रीचे अकरा 
कधी िािले समिलंच नाही. दोघं िायला प्नघाली. िप्हनी 
सहि महणालया, ‘आपण टॅकसीनं िाऊ बाई! तया बसचा 
आप्ण गाडीचा अगदी उबग आला. टॅकसीनं िाऊ.’ 

‘तयात काय मोठंसं! ्ति सुटे पैसे िर आहेत की 
नाही पाहा. तेिढ्ासाठी टॅकसीिालयानं अडिायला नको.’ 

मग शोधाशोध. कारण दोघांकडे दहाची नोट प्नघाली. 
‘प्भडे, एक प्मप्नट थांबा. मी देतो सुटे पैसे.’ 

माझयािििचे आप्ण मुतिािििचे असे सगिे पैसे िमा 
केले तर नऊच रूपये भरले. 

‘अहो चालेल एक रुपया कमी.’ प्भडे िप्हनी 
महणालया. ‘िा िा, असं कसं?- एक प्मप्नट थांबा. एखादा 
रुपया कुठंही प्मिेल. मी अनुचया कपाटात पाहते.’ मुतिानं 
अनुचं कपाट उलटंपालटं केलं; पण पैसे सापडले नाहीत. 
प्भडे िायला प्नघाले तोच काहीसं आठिून मुतिा महणाली, 
‘एक प्मप्नट थांबा. रुपया प्मिेल.’

‘कुठाय?’ 
‘अनुचया टेबलािर काय आहे, तया काचेखाली प्तनं 

एक नोट ठेिली आहे.’ 
‘that's good.’ 
मी आप्ण प्भडांनी टेबलािरची ती अखंड काच िर 

उचलली. मुतिानं पटकन्  खाली हात घालून नोट काढून 
घेतली. प्भडे पतीपतनी प्नघून गेली. अनु कामािरून 
परतली. प्तचया ररिािारिमाणं प्तनं आंघोि केली. मग ती 
पानािर बसली. आमही प्दिसभराचया हकीकती सांप्गतलया 
आप्ण मधेच मुतिानं, काचेखालची नोट प्भडांना प्दलयाचं 
सांप्गतलं. 

एकाएकी अनुचा नूर बदलला. 
अनु, गपप झाली. आमहांला चोरट्ासारखं झालं. मी 

घाईघाईनं महणालो, ‘सुटे पैसे अाणतो उद्ा आप्ण लगेच 
तुझी नोट...’ 

‘Kindly Stop it.’ अनुनं तुकडाच तोडला. 
शेिटी मी महणालो, ‘अनु आमही दोघं तुझी मा्ी 
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मागतो हिं तर; पण तू काहीतरी बोल.’ तयािर िरा िेिानं 
ती महणाली, ‘तुमही ती नोट घयायला नको होती.’

प्कतीतरी िेि हा सगिा इप्तहास आठित मी गॅलरीत 
उभा होतो. मुतिा आत होती. अनु काय करत होती हे कित 
नवहतं. तेिढ्ात मुतिा गॅलरीत आली. मी पाह्यलं तर 
मुतिाचया अंगािर बाहेर िायचे कपडे. 

‘हे काय?’ 
‘बाहेर िायचंय् .’ 
‘आतता? कुठं?’ 
‘प्भडांकडं.’ 
‘प्भडांकडं? कशाला?’ 
‘तयांचयाकडं ती नोट अिून असेल का ते पाहायचं’, 

असं अनु महणाली.
‘It is sheer madness’, मी पटकन्  महणालो. 
‘I accept this comment’, अनु पुढं येत 

महणाली. 
‘अनु, तीच नोट नेमकी टॅकसीिालयाला गेली असेल. 

कारण सुट्ा पैशाचाच रिशन होता.’ ‘शकय आहे. नेमकी 
तीच नोट टॅकसीिालयाकडं गेली, हे मला प्भडांकडून किू 
दे. मग मी थांबेन.’

‘अनु, माझं ऐकशील?’ 
‘गि घालू नका. मी ऐकणार नाही. माझा सिभाि 

तुमहांला माहीत आहे. जया टपपयापयांत माणूस रियतन करू 
शकतो, तयाचया अलीकडे थांबणारी बाई मी नवहे. नोटेचया 
बाबतीतला माझा रियतन प्भडांचया घरापाशी संपतो. 
प्तथपयांत िायलाच हिं.’ ह्या िेडात आमहांला भाग 
घेणयािाचून गतयंतर नवहतं. आमहीच गुनहेगार होतो ना! 
आमही टॅकसी पकडली. टॅकसीत बसलयािर मी महणालो, 
‘अनु, तया नोटेसाठी तू एिढं का करत आहेस?’ 

‘तयामागं तशाच भािना आहेत.’ 
‘खािगी नसेल ्ार, तर सांगतेस?’ 
‘नोट प्मिाली तर सांगेन.’
मुतिानं एक नुसताच हुंकार प्दला. अनुनं तयातला 

अथ्य िाणला. ती महणाली, ‘नोट प्मिेल असं िाटतं मला.’ 
‘प्मिो बापडी.’ 
लॅप्मंगटन रोड पोलीस सटेशन प्दसताच मी टॅकसी 

थांबिली. पोलीस सटेशनशेिारचयाच इमारतीत चौ्थया 
मिलयािर िायचं होतं. आमही प्भडांचया दरिाजयापाशी 

आलो तर आत प्दिा िित असलयाचं वहेंप्टलेटरमधून 
प्दसलं. कडी िाििताना  संकोच तयामुिे कमी िाटला.

दार उघडताच ‘तुमही?’ हा िो प्भडांनी रिशन केला 
तो अपेप्कत होता.

‘या.’ 
आमही ताबडतोब बसलोच. चार प्िनयांचा हा 

पररणाम. 
‘आमही आतताच आलो हे तुमचयापुढे.’ प्भडेिप्हनी 

महणालया. 
‘काय सांगता काय? आमचया घरून प्नघून तर 

चांगला तास-दीड तास झाला तुमहांला.’ मी आशचया्यनं 
महणालो. 

‘सांगतो, काय रिकार झाला तो. तुमचया घरून 
प्नघालो. ही महणाली तयारिमाणे टॅकसी केली. पंधरा 
प्मप्नटात तयानं इथपयांत आणलं आप्ण एक रिचंड घोटािा 
झाला.’ 

‘काय झालं?’
‘इथलयाच चौकात एक महातारा आमचया टॅकसीखाली 

आला.’ 
‘मग?’ 
‘मग काय? खरं तर आमही लगेच तयातून सुटलो 

असतो; ठरिलं असतं तर; पण आमचा चांगुलपणा 
आमहांला िरा नडला.’

‘का?’
टॅकसीिालयाची एक टक्का देखील चूक नवहती. तेवहा 

टॅकसीिालयाला िाचिायचं महणून तयाचया बािूनं िबानी 
द्ायला आमही पोलीस सटेशनिर गेलो. 

‘आप्ण तो महातारा?’ मुतिानं प्िचारलं. 
‘तयाला नायरमधये ॲडप्मट करून आलो ना.’ 
‘प्कतपत लागलं?’ अनुमधली नस्य िागी झाली. 
‘no hopes’ - प्भडांनी सांप्गतलं. 
‘बरं मग?’
मग काय? हॉक्सपटलमधून पोलीस सटेशन. िबानया, 

सटेटमेंट् स. पोलीस सटेशन आपलं शेिारीच आहे महणून 
बरंय. 

प्भडे ह्या असलया गोष्ी केिि तुमहीच करू िाणे.
‘नाही, तसं नाही. माझं ऐका. पोलीसप्बलीस लचांड 

मलाही झेपणारं नाही. मला कीि आली ती टॅकसी 
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डट्रायवहरची. प्बचारा नुकताच तया वयिसायात आलेला. 
तुमही आमचया पाठोपाठ आता कसे काय आलात? 
आमचया आगमनाचं कारण प्कतीही चमतकाररक 

असलं तरी ते सांगािं लागणारच होतं. अनुकडे निर टाकीत 
मी महणालो, ‘प्भडेसाहेब, मघाशी आपण िी टेबलािरची, 
काचेचया खाली ठेिलेली नोट काढली ना, तया नोटेसाठी 
आमही आलो आहोत. तया नोटेचया बाबतीत आमचया 
अनुचया तशाच काही भािना आहेत.’

‘अहो आप्ण प्तच नोट नेमकी गेली असेल तर?’
‘मग माझा शोध खुंटला असं समिून मी गपप बसेन.’ 
‘Let us try’, असं महणत प्भडांनी तयांचं पैशाचं 

पाकीट आणलं. तयातले कपपे शोधले. तयात एक दहाची 
नोट, एक दोन रुपयाची नोट आप्ण बाकी सगिी नाणीच 
होती. 

‘I am sorry’ 
‘छे, छे, तयात तुमची काही चूक नाही’, असं महणत 

अनु उठलीच. 
आमही दरिाजयापाशी आलो. तेिढ्ात प्भडे 

महणाले, ‘एक प्मप्नट थांबा.’ 
‘बोला’ 
‘तुमचा शोध खुंटला असंच काही महणता येणार 

नाही.’ 
‘कसं काय?’ अनुनं उतसुकतेनं प्िचारलं. 
‘तुमची नोट अगदी सुखरूप, पोलीसचया पहाऱयात 

आहे असं समिा.’ 
‘महणिे?’ 
‘अखखं लॅप्मंगटन रोड पोलीस सटेशन तयाचयासाठी 

पहारा करतंय.’ 
‘तयांना नीट सांगा हो’- ‘प्भडेिप्हनींनी प्भडांना 

मा्क रिमाणात दम भरला.’ ‘सगिं सांगतो’, असं महणत 
प्भडांनी शट्य चढिला. 

‘येतेस का तू?’ तयांनी िप्हनींना प्िचारलं. 
‘कुठं पण?’ 
‘लॅप्मंगटन रोड पोलीस सटेशनात. आपला टॅकसीिाला 

प्तथंच असेल ना अिून.’
‘अगंबाई, खरंच की. चला.’ बलॉकला कुलूप लािून 

आमही प्नघालो. 
‘या प्भडेसाहेब’- इनसपेकटर साििींनी सिागत केलं. 

‘तुमहांला थोडी तसदी...’ 
‘It's alright. काम बोला.’ 
‘तो मघाचाच टॅकसीिाला...’ 
‘अरे, तुमहाला तो बराच आिडलेला प्दसतोय.’ 

‘सालस आहे की नाही?’ 
‘yes, you are right!’ निप्शका आहे. चांगला 

एजयुकेटेड आहे.’ महणूनच तयाला हेलप करािीशी िाटली. 
‘he was not at all fault.’ 

‘तयाला भेटायचंय पुनहा?’ 
‘इथं असला तर. तयाचया टॅकसीत आमची प्पशिी 

राह्यली तया गोंधिात.’
टॅकसीिालयाला पाचारण करणयात आलं. पलीकडचया 

खोलीतून तो आला. प्भडांना तयानं नमसकार केला. 
साििींचया परिानगीनं आमही तयाला घेऊन बाहेर आलो. 
‘you have obliged me like anything’, टॅकसीिाला 
प्भडांना भरून आलेलया आिािात महणाला. 

‘ते ठीक आहे हो.’ 
मग आमचयाकडं पाहत तो महणाला, ‘साहेब, खरंच 

सांगतो. टॅकसीिालयांना कुणीही एिढी मदत करत नाही. 
आि बाराचया भािात िात होतो. प्कती बोलू, प्कती नको 
असं झालं होतं तयाला.’

‘संपलं तुमचं?’- प्भडांनी प्िचारलं.
‘ते आता आयुष्यभर संपायचं नाही.’ 
‘माझं एक काम करा.’ 
‘महणाल ते.’ 
मघाशी मी तुमहांला भाडाचे पैसे प्दले, तयातली एक 

रुपयाची नोट मला बदलून घयायची आहे. ही प्िप्चत्र मागणी 
ऐकून तयाला निल िाटलं; पण ्ार काही न दश्यिता तो 
महणाला, ‘तया नोटेिर ्ोन नंबर िगैरे प्लहून ठेिलेला 
प्दसतोय.’ 

‘नोटांिर प्लहायची मला सिय नाही.’ प्भडे महणाले. 
‘या इकडे.’ 
आमही सगिे प्दवयाचया उिेडात आलो. 

टॅकसीिालयानं क्खशात होतया नवहतया तेिढ्ा सगळ्ा 
नोटा काढून प्भडांचया हातात न मोिता प्दलया. ह्यातून 
घया शोधून. अनु झटकन्  पुढे झाली. सगळ्ा नोटा 
पाह्यलया. अनुला हिी ती नोट नवहती.

‘चला, िाऊ या. तुमहाला सगळ्ांना मी ्ार त्रास 
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प्दला. पुन: माझया खोलीिर तुमही कधीही उतरणार नाही.’ 
‘ए िेडे, थांब तर खरी.’ मी महणालो. 
‘प्भडेसाहेब, काय झालं सांगता का?’ टॅकसीिालयानं 

प्िचारलं. 
प्भडांनी थोडकयात सगिं सांप्गतलं आप्ण तयाला 

प्िचारलं, ‘नंतर तुमही कुठं गेलाच नाहीत तर तुमचयाकडची 
नोट िािी कशी?’

‘अधया्यच तासापूिषी समोरचया हॉटेलात पाि उसि 
खायला गेलो होतो; साििी साहेबांना प्िचारून. आि 
िेिायला प्मिालंच नवहतं.’ आमही गपप होतो. तेिढ्ात 
टॅकसीिाला महणाला, ‘नोट प्मिेल साहेब’ 

‘कशी काय?’ 
‘पोलीस लोकांसाठी ते हॉटेल िििििि रात्रभर 

उघडं असतं. चहापाणयासाठी. चला, रियतन करू.’ 
लॅप्मंगटन रोड पोलीस सटेशनसमोरच ते हॉटेल होतं. 

हॉटेलचं शटर टॅकसीिालयानंच उघडलं. दार उघडता उघडता 
तयानं, ‘शंकर, ओ शंकरराि’, अशा हाका मारलया. 
शंकरराि बाहेर आले. 

शंकरराि, िरा सुटे पैसे द्ा. 
शंकररािांनी काऊुंटरखालचा डट्रॉिर उघडला. 
‘बंडल नोटा देऊ नका हं. समोर साििीसाहेबांचयाकडे 

ह्या नोटा िायचया आहेत.’ शंकररािांनी रुपयांचं बांधलेलं 
बंडल काऊुंटिर ठेिलं. प्तथला प्दिा लािला आप्ण ते 
महणाले, ‘तुमहांला हवया तया नोटा पाहून घया. मग तर 
झालं?’ टॅकसीिालयानं शंभराची नोट शंकररािांना प्दली. 
रुपयांचया नोटांचया पुडकयाला बांधलेला रबरबँड 
शंकररािांनी काढून घेतला. 

‘प्भडेसाहेब, या.’ 
अनुकडे पाहत प्भडांनी प्िचारलं, ‘नोट कशी 

ओिखायची?’ 
‘तयाचयािर लाल अकरात, बॉलपेननं ‘सुनीता’ असं 

नाि प्लप्हलंय.’ 
नोट प्मिाली. शंकररािांचे आभार मानीत आमही 

रसतयािर आलो. ‘अनु, आता धीर धरणं अशकय आहे. 
ह्या नोटेचा इप्तहास सांगायला हिा.’

आिचा प्दिस प्नरािाच. मुंबईत रात्री दोन अडीच 
िािता दुकानाचया पायरीिर बसून असं काही ऐकणयाचा 
योग आमचया आयुष्यात येणार आहे ह्यािर मीही प्िशिास 

ठेिला नसता. आमही ्ुटपाथिर आलो. शंकररािांनी शटर 
बंद करून घेतलं होतं. हॉटेलचया माब्यलचया पायऱयांिर 
रात्री अडीच िािता, मी, मुतिा, प्भडे पतीपतनी, तो 
टॅकसीिाला आप्ण अनु असे बसलो. रसतयािरचया प्दवयाचा 
रिकाश सगळ्ांचया अंगािर पडला होता. अशा 
िातािरणात, भरून आलेलया आिािात, अनुनं हकीकत 
सांगायला रिारंभ केला :

नस्य महणून मी पाच िष्य हॉक्सपटलमधये काम करत 
आहे. मप्हनया दीड मप्हनयापूिषीची कथा. लहान मुलांचया 
िॉड्यमधये माझी डुटी होती. प्तथं मला खरं तर उभं राहित 
नाही; पण डुटी आली, की टािता येत नाही. एके प्दिशी 
सकािी एक आठनऊ िषाांची मुलगी ॲडप्मट करािी 
लागली. प्तची आशा सगळ्ांनी सोडलेली होती. 
मुलीबरोबर प्तची आई, मािशी आप्ण प्बलडींगमधलया 
दहा-बारा बायकांचा घोिका होता. तया सगळ्ांना मी 
बाहेरचया बाहेर थोपिलं. मग भराभरा आमचया हालचाली 
सुरू झालया. पायाला, हाताला नळ्ा लागलया. बलड 
टट्रॅनसफयूिन, सलायन-याप्शिाय ऑक्कसिनपण प्दला. हे 
सगिं अथा्यत नातेिाईकांचया समाधानासाठी आप्ण 
नप्शबाचा एक टक्का असतो तयाचयासाठी.

पोरगी नकत्रासारखी होती. प्तचयासाठी माझीही 
एकीकडे रिाथ्यना चालली होती. ती पोरगी मधूनमधून डोिे 
उघडायची आप्ण कीण आिािात सांगायची, ह्या नळ्ा 
काढा. प्दिसभर हे चाललं होतं. प्तचया यातना बघित 
नवहतया. ह्या नळ्ा काढा, महणून प्तचा िप चालला 
होता. शेिटी मी डॉकटरांना प्िचारलं. ते महणाले, ‘्ार तर 
तीन चार तास काढेल.’ मग मी प्िचारलं, ‘असंच िर 
असेल, तर शेिटचे काही तास प्तला सुखानं तरी िगू दे ना. 
प्तचया नळ्ा काढते मी सगळ्ा.’ डॉकटर महणाले, ‘्ति 
ऑक्कसिनची ठेिा.’ मी एकेक निी काढून टाकली. प्तनं 
डोिे उघडले. कीण पण लाघिी आिािात ती महणाली, 
‘ताई थँकयू.’ मी प्तला महणाले, ‘बेटा लिकर बरं वहायचं. 
ही एिढी निी मात्र काढायची नाही हं. मी उद्ा भेटेन. 
तुझयासाठी गंमत आणीन.’ प्तनं मान हलिली.

दुसऱया प्दिशी मी डुटीिर गेले ती गोड पोरगी 
आदलयाच प्दिशी गेली होती. तयानंतर पंधरा प्दिसांनी तया 
मुलीची आई माझा शोध घेत पुनहा हॉक्सपटलमधये आली. 
प्तनं मला एका बािूला नेलं. हातात एक पाकीट ठेिलं. 
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तयात पंचिीस रुपये होते. ‘हे काय?’ मी प्िचारलं.
ती बाई महणाली, ‘तुमही आमचयाशी खऱया 

प्ससटररिमाणे िागलात. ही माझी आठिण.’
मी महणाले, ‘प्ससटररिमाणे िागले असं महणता, मग 

मला सांगा, तुमचया सखखया बप्हणीला तुमही असे पैसे 
प्दले असते का?’ प्तची मी खूप समिूत घातली. इथलया 
धमा्यदाय पेटीत ते पैसे टाका असं सांप्गतलं. मग ती महणाली, 
‘कमीत कमी ही एक रुपयाची नोट तरी ठेिायला हिी तुमही. 
तुमचया भाचीनं, माझया सुनीतानं प्दली आहे ती.’ तुमही तया 
प्दिशी नळ्ा काढलयात. तुमही गेलयािर ती मला महणाली, 
‘ही नस्यताई चांगली आहे. प्तनं हातापायातलया सुया 
काढलया. मी आता झोपते. माझा उशीखालचा खाऊचा 
रुपया तया ताईला दे.’ पोरगी एिढं बोलली. प्तनं डोिे 
प्मटले आप्ण प्मटले ते प्मटलेच. एिढं सांगून माझया 
गळ्ात हात टाकून ती कोसिलीच. प्तची समिूत घालणं 
माझया शतिीबाहेरचं होतं.

हकीकत सांगताना अनुचा आिाि भरून आला. 
थोडा िेि थांबून, रुमालानं डोळ्ांचया कडा प्टपत 
महणाली, ‘हीच ती नोट.’ आमही सुन्न बसून होतो. 
सगिीकडे शांत होतं आप्ण मग प्ततकयाच संथ सिरात 
टॅकसीिाला महणाला, ‘ताई, असं पेशंटमधये मन गुंतून 
चालणार नाही. माणूस भूतकािात अडकला, की संपलं. 
मग भप्िष्यकािही खराब होतो. निर नेहमी समोर हिी. 
एखाद्ा डट्रायवहरसारखी. आता माझंच पाहा ना, माझा 
पेशा टॅकसी डट्रायवहरचा. नवयानंच सुरू केलाय. केवहा केवहा 
टॅकसीत अशी वयतिी येऊन बसते, की िाटते हा पॅसेंिर 
टॅकसीतून कधीही उतरू नये; पण तयाचंही  डेक्सटनेशन 
ठरलेलं असतं. ‘यहाँ आगे खडी करो’- असं महणताच 

गाडी मुकाट्ानं उभी करािी लागते. मग मीटरिरचा 
आकडा पुसायचा, मनािर रेंगािू पाहणारा तो पॅसेंिरही 
तयाबरोबर पुसायचा आप्ण नवया पॅसेंिरचं सिागत करायला 
तयार वहायचं. ताई तुमचा आप्ण माझा पेशा हा असा एकच 
आहे. तुमहीही हेच करायला हिं. पेशंट दगािला, की ्ति 
चादर बदलायची, उशी झटकायची, पायाखालचं बलँकेट 
निं िाटेल अशी घडी घालायची आप्ण नवया पेशंटचं 
सिागत करायचं. कॉटिर कोण आला निा, तेही पाहायचं 
नाही. प्मप्नसटर असेल नाहीतर रसतयािरचा कोणीतरी. 
आपण आपला कॉट नंबर सांभािायचा.’ तयाचा शबद न्  
शबद प्भडत होता. अनु ्ति रडत नवहती, इतकुंच. प्तनं 
प्िचारलं, ‘सगळ्ाच गोष्ी प्िसरता येतात का?’

‘येत नाहीत ना; पण काय करणार? ह्या रुपयाचया 
नोटेमागं तुमही धाित; एिढ्ा अपरात्री आलात. नोट, एक 
िड िसतू. शोधलयािर सापडणारी. महणूनच आमही सिाांनी 
ह्या िेडेपणात भाग घेतला; पण ताई, हातातून प्नसटलेलया 
सगळ्ाच गोष्ी अशा प्मित नाहीत. ह्या एका 
आठिणीपायी िेडाप्पशा होत तुमही धािाधाि केलीत. 
नोट प्मििलीत, तुमही भागयिान आहात. शोध घेणयाचं 
तुमचं काम ्ार सोपं होतं.’

‘सोपं?’ 
‘माझयापेका नक्कीच सोपं.’ 
‘कसं काय?’ 
‘माझी िसतू मला कधीच परत प्मिणार नाही. एका 

नोटेसाठी तुमची ही अिसथा झाली. मला सांगा ताई, माझी 
रितयक मुलगी िेवहा कायमची सोडून गेली, तेवहा मी काय 
केलं असेन? काय करािं? सांगता?’

(मरी माणूस िोधतो्)
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(१) (अ) कारणे वल्हा.
(१) अनुनं घर सोडलं, कारण...

(२) ‘िगाकडं पाहताना मला माझा चष्मा हिा’, असं अनु महणाली. कारण...

(३) अनुने डॉकटर वहािे असे आबांना िाटत होते, कारण...

 (आ) खालरील नातेसंबंध वल्हा.
(१) अनु आप्ण आबा   ...........................
(२) प्भडे दामपतय आप्ण टॅकसी डट्रायवहर  ...........................
(३) अनु आप्ण सुनीता   ...........................

(२) कृतरी करा.

  

अनुच्ा मते डॉकटर 
्होण्ासाठरी आवश्क 

गोष्टरी

(१)

आबांच्ा व्खक्मत्वाचरी 
वैविषट्े

(२)

(३) अनुने आबांजवळ व्क् केलेल्ा ववचारांतून डॉकटरचा पेिा आवण नस्यचा पेिा ्ांतरील फरक सपष्ट करा.

डॉकटरचा पेिा नस्यचा पेिा

(४) रोडक्ात उततरे वल्हा.
(अ) घर सोडणयामागचा अनुचा प्िचार तुमचया शबदांत सपष् करा.
(आ) अनुला समाि कसा समिून घयायचा आहे, ते थोडकयात सपष् करा.
(इ) कुतूहल, प्िज्ासा प्नमा्यण करणाऱया कथेतील एका रिसंगाचे िण्यन करा.
(ई) कथेला कलाटणी देणारा एक रिसंग शबदबद्ध करा.

(५) तुमच्ा िबदांत माव्हतरी वल्हा.
(अ) प्भडे दामपतयाची सामाप्िक बांप्धलकी.
(आ) टॅकसी डट्रायवहरचा सिभािप्िशेष. 

कृतरी����������� �����������



78
LLLLLLL LLLLLLL

(६) सवमत.
(अ) कथेचया नाप्यकेचे सिभािप्चत्र तुमचया शबदांत रेखाटा.
(आ) एका रुपयाचया नोटेवयप्तररति कथेतील आणखी कोणकोणते शोध तुमहांला महत्िाचे िाटतात, ते सपष् 

करा.
(इ) कथेचया ‘शोध’ या शीष्यकाची समप्यकता तुमचया शबदांत पटिून द्ा.
(ई) कथेतील टॅकसी डट्रायवहरने ‘िीिनातील िासतिाचा घेतलेला शोध’, तुमचया शबदांत प्लहा.

(७) अवभव्क्री.
(अ) ‘सित:चा सितंत्र मेंदू घेऊन िनमाला आलेला िीि दुसऱयाचं ऐकतो तयाच कणी तो सित:चं अक्सतति, 

प्नसगा्यनं िगाकडं पाहणयाची प्दलेली सितंत्र निर हरिून बसतो’, या प्िधानाबाबत तुमचे प्िचार प्लहा.
(आ) कथेतील ‘टॅकसी डट्रायवहर’ हे पात्र तुमहांला आिडणयाचे िा न आिडणयाचे कारण सपष् करा.

उपक्रम :
यू-ट्ूबिरील ि. पु. कािे यांचया कथा ऐका.

|||
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सातपुडाचया दुपट्ािर ते लहानुलं गाि िसेल वहतं. 
गािभिताल सातपुडाची झालर वहती. गािासेिून िाननदी 
झुममूय िायत वहती. िायता िायता या गािात कायचीच 
िान नायी, असं ते सांगत वहती. गािची िमीन कायीशार, 
लोनयािानी मऊ. प्तचयातून दरसाल दानयाचा पूर ये. आन्  
िाननदी उर भरूभरू गािाचं कितीक पाहे. या नदीचया 
करािी एक िडाचं झाि ्ुटू पायत वहतं. डोकसयाएििं 
झालं वहतं. तयाचा कविा कविा प्हरिटपना गाििालयाइले 
भुलिू पायत वहता. पन उनाये-पािसाये झेलता झेलता तो 
गारद झाला वहता. िािा पिलयानं पांढ्ी पांढ्ी गढी 
उघिी पिली वहती.

आि तया गािात धामधूम सुरू वहती. भोंगा िाित 
वहता. िाे तो आि आनंदात वहता. काऊन का तया गािाले 
‘सािरं गाि’ महनून मान भेटला वहता. आि जयाचया 
तयाचया तोंडी हेच गोठ वहती. िाननदी भरूभरू िायत 
वहती. प्तचया करािीिरला िड ्ुलू पायत वहता.

बापू गुरिी बयठकीतलया तयाइचया पलंगािर बसेल 
वहते. आि तयाइले कारयकरमाचं आितन वहतं. याच 
कारयकरमात गाििालयांइनं तयाइचा सतकार कऱयाचं ठरोल 
वहतं. पन बापू गुरिीले तयाचं काइच िाटत नोतं; पन आि 
रािू रािू तयाइले झालया गोठी सताित वहतया. उबा िलम 
तयाइनं गाििालयाइची सेिा केली वहती. तयाइचयासाठी 

रगत आटोलं वहतं. आि मातर िाननदीिानी तयाइचा ऊर 
भरभरून येत वहता. एकेकच गोठ तयाइले आठोत वहती.

बापू गुरिीचया लानपनी गािात शाया नोती. तयानं 
गाििालयाइले तालुकयाले प्शकाले िा लागे. बापू गुरिी 
तसे गरीबच, घरी तेल हाये तं मीठ नायी; आन्  मीठ हाये त 
चटनी नायी, हेच गत हाये. पाटलाचा गिीिरला िािा 
पिालयानं ते बापू गुरिीचया शेिीच गिीखाली राहाले 
आले वहते. पाटलाले पोटी सनतान नोतं, तयानं ते बापू 
गुरिीचा लाि करत. तयाइनंच बापू गुरिीचया बापाले 
महनलं वहतं, ‘‘परबतराि, पोट्ट हुशार प्दसते. तयाले 
शायीत टाका.’’

‘‘पाटील, चटनीिर तेल सापित नायी गररबाले. 
आन्  शायीचा खरचं कोन करील?’’

‘‘अरे! मी बसेल आहो ना? तुले काय िाटलं... मी 
कोिलंच महनतो!’’

आन्  बापू गुरिी तालुकयाले गेले वहते. तयाइचयािातिी 
तेच ्कत इतले प्शकेल वहते. पन प्शकसन होताबरूबर 
तयाइले गािची ओढ लागली वहती. तयाईचया िरगातले 
तयाईचे सारे गिी दूर शयरात निकरीले लागले वहते. बापू 
गुरिीले ते हासत वहते.

‘‘अरे, काय पिलं हाय या नसतया गोठीत? महने, 
आपून प्शकलो तं गािाले सुदराले पायिे. अरे, तू लाख 

n डॉ. प्वतमा इंगोले  (१९५३) : 

सुरिप्सद्ध ग्रामीण कथाकार, कथाकथनकार, किप्यत्री. लप्लत, प्िनोदी आप्ण बालसाप्हतय असे प्िप्िध सिरूपांचे लेखन. 
आईचया िप्डलांकडून बालपणीच िाचनाचे संसकार. खेडातील िासतवयामुिे ग्रामीण िातािरणाचा ि सत्रीिीिनाचा सखोल पररचय. 
खेडातील दाररद्र्य, सत्रीचे सि्य रिकारे होणारे शोषण तसेच खेडातील माणुसकी यांचे लेखनातून प्िप्िध रिकारे प्चत्रण. ‘हिारी 
बेलपान’, ‘अकप्सदीचे दाने’, ‘सुगरनचा खोपा’, ‘िाियाचं पोर’ इतयादी कथासंग्रहांमुिे ग्रामीण कथालेक्खका महणून खयाती. ‘भुलाई’ 
हा कप्ितासंग्रह, ‘बुढाई’ ही कादंबरी, काही सामाप्िक लेख ि बालिाङ् मय पुसतकरूपात रिकाप्शत. अससल िैदभषी बोलीचा रिभािी 
िापर हे तयांचया लेखनाचे खास िैप्शष्ट्. ‘अकप्सदीचे दाने’ या कथासंग्रहास महाराष्ट्र राजय साप्हतय पुरसकार, तयाप्शिाय अनेक 
पुरसकार रिाप्त.

सिातंत्यानंतरचया प्िकासाचया िाटेिरील गािगाडासमोरचे रिशन, ते सोडिणयातील अडचणी आप्ण ग्रामसुधारणेसाठी प्नष्ापूि्यक 
झटणारे बापू गुरुिींसारखे समािसेिक यासंबंधीचे िण्यन ‘गढी’ या िैदभषी बोलीतील कथेत कशारिकारे आले आहे हे तुमहांला अभयासता 
येणार आहे. बापू गुरुिी या रिमुख पात्रासोबत ‘गढी’, ‘िाननदी’ आप्ण ‘िडाचे झाड’ यांचया रितीकांतून गािातील बरी-िाईट क्सथतयंतरे 
कशारिकारे दश्यिली आहेत हेही अनुभिणयासारखे आहे. कथेतील ग्रामीण िातािरण, रिसंग, पात्रे इतयादींचे िण्यन प्चत्रदशषी शैलीत कसे 
केले आहे ते समिून घेतले तर कथेचे चांगलयारिकारे आकलन होऊ शकेल. 

CC
२. गढरी
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सुदरोशीन पन गाििाले तं सुदारले पायिाल?’’
‘‘हे पाय, आपलं करतवय आपून करािं. अरे, 

पोटासाठी त नासुकला हळ्ाई प्पंडाले झोमबते. मंग 
आपुनई प्शकलया सिरलयािर तेच करािं काय?’’

बापू गुरिीनं कोनाचंच आईकलं नायी. तयाईनं हरेक 
परकारे गािात शाया उघिली आन्  मासतर महनून काम 
पायनं सुरू केलं. तालुकयाले िानाऱया हरेकच पोराचं नाि 
पटािर दाखल हू लागलं. आन्  गािचया भागयाचं एकेक 
सपन गुरिीचया डोयात ्ुलू लागलं. िान नदीची तयाईले 
संगत वहती. रोि तयाईले नदी हुरूप देत वहती. या नदीनंच 
लानपनी प्तचयात पोयता पोयताच तयाइले गािचया 
कििळ्ाचं िान देल्ं वहतं. आता प्तचया करािीचा िि 
मोठा झाला वहता. तयाले पारंबया ्ुटू पायत वहतया आन्  
गािातली गढी उनायापािसायाशी झुंित वहती. िािटयीत 
ठान मांडून उबी रायत वहती.

आता देश सितंतर झाला वहता. प्िकिे प्तकिे 
आनंद वहता. आता आपलयाले आपला इकास करा लागते, 
असे िो तो सांगत वहता. बापू गुरिीई देशयाइषयीचया 
पेरमानं भारून गेले वहते. 

तयाइचया िरगातले गिी आता मोठ्ठे-मोठ् ठे सायेब 
झाले वहते. कोनी कोनी पुढारी झाले वहते. असाच तयाईचा 
एक पुढारी वहयेल गिी गािात आला वहता. तो गुरिीले 
प्िलेकशनात उबा राहाचा आगरवह करत वहता. पन गुरिी 
आईकत नोते. ते महनत, ‘‘अरे, मानसानं पयले पानी पािािं 
आन्  मंग पोिािं, पाखरानं पयले पख पारखािं आन्  मंग 
उिािं. उगा मोठेपनाची हाि काय कामाची? आन्  हे बी तं 
आपलया देशाचीच सेिा हाये. आपून त पक्क ठरोल हाये 
का आंदी लगीन शायीच!’’

आन्  खरंच िीि ितून ते शायीचा इकास करत वहते. 
राती आन्  प्दिसा कई पा ते आपले शायीतच. तयाइची 
लकषुमीच तं तयाइची िाट पािू पािू थकून िाये. सेलयासेिटी 
शायीतच तयाइले प्शदोरी धािून दे आन्  आपून प्ियाले 
बसे. अशा रातप्दसाचया मेहनतीन चिथीलोग असनारी 
शाया आता सातिीलोग झाली वहती. सारे मासतरई 
गुरिीबरूबर रातीबेराती शायीत प्दसत वहते. िान नदीले 
कदीमधी येनारा पूर आता पटािरलया आकळ्ाइले आला 
वहता. नदीचया करािीिरलया िडाले पारंबया ्ुटलया 
वहतया. गढी गािामंदी शाननं उबी वहती.

गुरिीनं शायीत तालीमखाना बी सुरू केला वहता. तया 
िमानयात, तयाच गािात इतलं लान असुनबी तालीमखाना 
वहता. तसीई तया गािचया शायीतलया पोट्ाइची सर 
इलाकातलया कोनचयाच शायीले येत नोती. भक्कमच 
ढाली, कप शायीन िीतून आनले वहते. तयानं चहुकिे 
तयाइची शाया गाित वहती.

गािातलया उचापती मानसाइले हे पािोत नोतं. ‘‘मले 
पा आन्  ् ुलं िहा’’ हे तयाइचं धाेरन वहतं. नायी काई सादलं 
त प्नदान ियतािेपना कराले काय घोर आहे? ‘खुटे गाि 
खुटे उपि’चे तयाइचे धंदे सुरू वहते. गुरिीनं कायी केलं 
का, तयाले इरोध कराचाच, मंग ते गोठ प्कतीकई सािरी 
असेना. हेच तयाईनं ठरोल वहतं.

पन हळ्ाचया सरपानं मानसं मरत नसतात. गुरुिीलेई 
चांगलया गुरुिीचा मान भेटला आन्  गुरुिीचया कसटाचं 
सरकारनं चीि केलं. तयािातिी सतकारात भेटेल पयसयाचं 
तयाइनं गािात िाचनालय सुरू केलं. भितालचया 
खेळ्ापाळ्ातलयांसाठी गािातच लानसक बोरडींग चालू 
केलं अन्  सरकारचया पयसयाचं चीि केलं. एक खिकूई 
तयाइनं सोतासाठी खरचला नायी. उलट बोरप्डंगाचया 
दरसालचया खरचयाचं िझं तयाइचया आंगािर पिलं. पन 
गायीचे प्शंगं गायीले भारी नसतातच.

बोरप्डंगाचया आठोनीबरूबरच गुरिीले आठोला 
संपतया. साऱया लेकराईिर मायेची िाकय घालता घालता 
ते लेकरू िसं तयाइचंच झालं वहतं. असाच हा संपतया. 
प्बनाबापाचं लेकरू. पन आता तयाले बाप भेटला वहता. 
तया प्दसी तो रािू रािू गुरिीले महनत वहता,

‘‘गुरिी, आि तुमी िाऊ नोका ना आकोलयाले? 
मंग गेले की दोन-चार रोि येतई नायी.’’

‘‘अरे, आि प्शकसन सप्मतीची बयठक हाये. मले 
गेलंच पायिे.’’

आन्  तयाच रोिी हा संपतया उबया पटकीनं गेला 
वहता. गािात डागतर नोताच मंग दिापानी कुठूठूल्ं?

‘‘संपतया, तुले मी दिापानी नायी प्दिू शकलो रे’’, 
असं महनत येताबरूबर गुरिी धायधाय लिले वहते. 
तयािातिीच तयाईनं या गािात दािखाना झालाच पायिे, 
याची खुनगाठ बांदली वहती. आिई संपतयाचया आठोनीनं 
तयाइचया मनात गलबलून आलं वहतं. डोयाचया करािीिर 
पानयाची धुिारी पसरली वहती. संपतयानंच पयलमसुट्टा 
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तयाइले नाराि केलं वहतं. पन तरीई ते प्हंमत बांदून उठले 
वहते. िान नदीलेई पूर आलता. पार गढीलोग तो टेकला 
वहता. पन तरीई गढी तग धरून वहती आन्  िान नदीच मंग 
मांग प््रली वहती.

गािात पोसट आनयासाठी तयाईनं प्कतीतरी कोशीस 
केली वहती. उनायायलया तपेल ््ूटातून पायीच 
तालुकयाले प्कतीतरी चकरा मारलया वहतया. तयाइचयाईथी 
बईलिोिीई नोती आन्  कोनाले मांगाची तयाईची दानतई 
नोती. तयानं मंग पायी िानं भाग वहतं. आन्  शायीचयानं 
उनायाप्शिी त ररकामपनई नोतं. पन तयाइचया चकरा कारनी 
लागलया वहतया. गािाले पोसट भेटलं वहतं. 

पन गािातलया उचापतयाइले ते कसं सईन वहईन? 
तयाइनं साऱया गािात सांगनं सुरू केलंत, ‘‘आपून आिलोग 
मऱयाचया बातमीप्शिी कोनाले प्चठ्ठी पाठोली काय? 
नायी ना? मंग आताई आपलया हे पोसट कायीच कामाचं 
नायी.’’ 

आन्  लोकाइले ते खरं िाटत वहतं. कारन का 
आिलोग तया गािात लेकराची गुिी आन्  मरनाची 
प्चठ्ठीच ्ति येत वहती. महणून गािात पोसट प्यऊनबी 
प्कतीक प्दिस कोनीच पतरं नेत नोतं, आन्  खपच नायी 
महनून िरून या गािाले पोसटाची िरूर नायी असं महनलया 
िात वहतं.

गुरिीले मातरं ह्या गोठीचं दुखूं होत होतं. तयाइचया 
भलया मोठा कपायािर दुखाचया रेषा उमटत वहतया. 
मायचयािानी तयाईचा िीि अंदरलया अंदर लोये तोित 
वहता. तयाइले िाटे... चाल वहयरे पोरा आन्  ियरे ढोरा 
असीच या लोकइची गत हाये, आपल भलं कायचयात 
हाये, हेही या लोकाइले काऊन कयत नसीन? आता मातर 
कदी कदी तयाईले इरलयािानीच िाटत राये. आंगनात ऊबं 
रािून ते गढीचया इकिे पायत. एिढी भक्कम गढी पन 
उनायापािसायाईपुिे प्तनई आता हात टेकोले वहते. नायी 
महनलं तरी आता ती काठाकाठानं खचत चाल्ी वहती 
आन्  गाििालयाइले तं तेच पायिे वहतं? कारन गढी खचली 
का तयाइले पांढ्ी माती भेटत वहती. बापू गुरिीलेई 
आिकाल उदास िाटत वहतं. तयाइचं प्चत कायचयात 
लागत नोतं. तयाईची पयलेची उमेद िसी कनाकनानं खचत 
वहती; पन ते प्तले सािरत वहते. गािाबद्लची किकि 
तयाइले सताित वहती. िान नदीले आता गािािोिच डोि 

पिला वहता. आन्  प्तचया करािीिरलया िडाचया पारंबया 
आता भुइत धसत वहतया. मोकाट ढोराइले आता नदीकरािी 
सािली झाली वहती. आन्  अदीमधी गािातले ररकामे 
पोट्टेई खेयाले आले महनिे तया िडाखाली बसत वहते. 
तयाईचया पारंबयाईले लमकत वहते.

बोरप्डंगातलया पोरायीचे गुरिी भल्ेच लािाचे वहते. 
तयाइचया शबदाले सिषेच मान देत वहते. तयाईचया मतापरमानं 
िागासाठी सिषेच धिपित वहते. गुरिीई तयाइले िीि 
लाित वहते. तयानं  तं रोि राती गुरिी तयाईले कुंदीलाचया 
उप्ििात प्घऊन बसत वहते. झाकुलयात आखीन कायिीनं 
उठोत वहते. अशातच गुरिीचं पोरगं प्बमार पिलं पन 
गुरिीले तयाचयापरस बोरप्डंगातलया पोराइचीच िादा 
कायिी! ते आपले बोरप्डंगातच झपत वहते. एक प्दिस 
आखीन लकषुमी तपली, ‘‘अिो, तुमाले पोराचीई कायी 
कायिी हाय का नायी? रोि तयाले इसतयािानी ताप रायते 
आन्  तसंच असीन तं आमाले घरिालयाईले मारून टाका 
आन्  मंग बसा शायीतच िाऊन.’’

मंग मातर गुरिी पोराले आकोलयाले डागतरचया 
इकिे प्घऊन गेले. तयाप्दसी सारं बोरप्डंगच भकासलं वहतं. 
बोरप्डंगात कोनीच िेिलं नोतं. रातचे पाखरं मुके वहतात 
तसे सारे पोरं प्गपचीप झाले वहतं; पन आता उशीर झालता. 
गुरिीचया पोराले आकोलयाले नेलयानं कायीच पालट 
पिला नायी. आन्  पोराचया मरनानं आखीन एकडाि गुरिी 
हादरले वहते. ओघयनाऱया डोयाईले सािरू पायत वहते. 
बोरप्डंगातले पोरं तयानं आखीनच भेदरले वहते. 
एकमेकाईचया गयात गये घालू घालू ते लित वहते. 
अिकानी पानयानं गढीलेई झोिलं वहतं. आन्  चिूभिताल 
ते खचत चालली वहती. गुरिीचे नोकरीिून दूर हुयाचे प्दस 
आता िोि येत वहते.

बोरप्डंगातले पोरं सातिी पास हुिून बोरडींग सोित 
वहते. काईकाईले तं गुरिीनंच मासतर महनून दुसऱया गािाले 
लािून देलं वहतं. पोरं पोटापानयाले लागले तरी गुरिीले 
भुलले नोते. नायी प्नदान तं ते अखािीले आपले नारय 
प्घऊन पाया लागाले येत वहते. गुरिीई तयाइची चिकशी 
करत वहते आन्  नवया दमानं ते आपआपलया कामािर िात 
वहते. िाता िाता, ‘‘गुरिी तुमी आमचया गािाले िरूर 
या.’’ असा आगरवह करत वहते.
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गािात आता सिक प्यऊ घातली वहती. पन 
लोकाइले िाटत वहते, ‘‘अरे, आपलयाले कायले सिक 
पायिे? ्ालतूच गािची प्ततली िमीन पिीत पडते. पीक 
आपून कायले बुडू देिािं? आन्  अथी कोनाले रोि गािा 
िा लागते? का तेचयासाठी इतलया मोठा िप्मनीचा 
सतयानाश करािं? ् ार झालं त एखाद्ा डाि मािेगािलेच 
िाच काम पिते. आन्  मािेगाि तं तसई एका दुकिीतच 
येते. मंग कायले आगीस पिािं?’’

गािातलया उचापतयाइचया, उचापती कारिायानं 
येनारी सिक रूसली वहती. लानगाि असूनबी हायसकूल 
वहनार वहतं. पन गािातलया लोकाईनच पायिे नायी 
महनलयािर ते दुसऱया गािाले भेटलं वहतं. गािाले दािखाना 
भेटूनइ गािालेच तो पायिे नोता.

गुरिीचा चेयरा आता सदाच कािूरलयािानी प्दसत 
वहता. तयाइचं मन प्तिप्ति दुखत वहतं. असे कसे हे 
लोकुं? कोनी काहीही सांगते आन्  तयािर हे भरोसा ठेितत. 
तयाईले आपलं भलं करनरा कोन हाये, आन्  आपलयाले 
भिकोनारा कोन हाय, हेही कसं कयत नसीन? हे उचापती 
लोकई कसे उर्ाटे? तयाइचया सादेपनाचाई हे ्ायदा 
घेतेत. असयानं या लोकाईचं कसं वहइनं? देशाचया 
सितंतरानई तयाइचया पदरात काई पिनार नायी? पन मंग 
आपून उबा िलम काय केलं? आपलया पदरात काय 
पिलं? एकुनता एक पोरगा वहता तोई गेला. पन िाऊ 
द्ा. तयाचं काई नायी पन या लोकाईचं कसं?

आझुनई गािचे तेच हाल वहते. गािात पािसायात 
गाटापानयाचं येनं-िानं बंद वहतं. गािातले लोक अचानक 
प्बमार पिले तं डागतर भेटला नायी महनून, दिापानयाप्बगर 
िीि सोित वहते. सातिीचया पुिे गािातले पोर प्शकतच 
नोते. कारन तयाईले तालुकयाले िािा लागत वहतं. गािातली 
गढी आता दर पािसायात खचत वहती. आन्  तसीई उनायात 
लोक इवयानं खोदूखोदू सारोयाले प्तची माती उकरून नेतच 
वहते. आझुनई ते आपली झुितच वहती आन्  िान नदी 
भरूभरू िायत वहती. प्तचया करािीिरलया िडाचया 
पारंबया मातीत धसत वहतया. अन्  दुसऱया खोिासारखया 
प्दसत वहतया.

गढी मातर उनीपुरी खचली वहती. आन्  िान नदी 
उनायात बारीक वहत वहती. प्तचया करािीिरलया िडाचेई 
उनायात पान झित वहते. आन्  उदासपन गािात तरंगत 
वहतं.

आता तं अिबच घळि वहतं. िान नदीचया पानयानं 
आपलं पातरच बदललं वहतं. गारप्पटीत उनाया नसूनई 
करािीिरलया िडाचे पानं गिून पिले वहते. गािातली गढी 
तं आता पुरीच खचली वहती. गािातले पोरं आता 
तालुकयाले प्शकाले िािू लागले वहते. आझुनई गाटापानयाचं 
गाि इतर गािापासून तुटत वहतं. आन्  डागतरची तं गािात 
हमेशाचीच बोंब वहती. आन्  महनूनच गािात कायी सोय 
नायी असं महनत नयी प्पढी गाि सोिून शेयरात राहाले िात 
वहती. गािात आता सोसायट्ा आलया वहतया. नयी प्पढी 
आता करती झाली वहती. झेड. पी. तं गािातला उमेदिार 
प्नििून आला वहता. तयानंच गािाचा ररपोट िधर नेला 
वहता. गािातलं दूध, गािातली भािी, गािातले ्य आता 
शेयरात िात वहते. शयरातून भरभरू पयसा येत वहता. पन 
मातर चटनीिरलया तेलाले तो पुरता नोता. गािातलया 
िप्मनीतला दानयाचा पुरई आटला वहता.

आि गािाले सािऱया गािाचा मान भेटला वहता. 
गािातली गढी खचूखचू प्तचया िागी मोठ्ठं पांढ् मयदान 
झालं वहतं. आन्  तयाच मयदानात आिचा कारयकरम 
वहनार वहता. नयी प्पढी धाि धाि करत वहती. भोंगा िाित 
वहता. िडाचं झािई आता िायत चाल्ं वहतं. आन्  दर 
उनायात िाननदी कोिली पित वहती.

कारयकरमाची येि झाली महनून भोंगा सांगत वहता. 
पन बापू गुरिीचा िीि कासािीस झाला वहता. गुरिीनं 
कुितं आंगात घातलं. डोकसयािर टोपी घातली. आन्  
गिवयातलं पानी प्गलासात ितून ते घटघट पेले. तयाइले 
िाटलं, तयानं तरी आपली कोिली घाटी िली हुईन. पन 
नायी. िीि कासािीस वहतच वहता. घाटी कोिली पितच 
वहती.

हाताची घिी तयाइनं पाठीमागं कुितयािर घातली 
आन्  ते तसेच प्नघाले दूर ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ िािरा किे! तयाइले 
कारयकरमापासून दूर िायाचं वहतं पन आता पायच लटलट 
कापत वहते. िीिई घायबरलयािानी करत वहता आन्  
घाटीई कोिली पित वहती. पाऊल उचलत नोतं. उचललं 
का भोंड येत वहती आन्  डोयापुिे अंधारी पसरत वहती.

(अकवसदरीचे दाने)
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(१) (अ) चौकटरी पूण्य करा.
(१) गािाचं भरभरून कौतुक पाहणारी-     
(२) लहानुलं गािाचया भोिताल झालर असलेला पि्यत-  
(३) बापू गुरुिींना शािेत पाठिणयाचा आग्रह करणारे-  
(४) गुरुिींचया समािकाया्यप्िरुद्ध ्िी तयार करणारे-   

 (आ) खालरील व्क्ींतरील नातेसंबंध सपष्ट करा.
(१) बापू गुरुिी आप्ण परबतराि-
(२) बापू गुरुिी आप्ण संपती-
(३) लक्मी आप्ण बापू गुरुिी-
(४) बापू गुरुिी आप्ण पाटील-

(२) कृतरी करा.

गुरुजींनरी गावात सुरू 
केलेल्ा ववववध गोष्टरी

(१) बापू गुरुजींचरी सवभाव 
वैविषट्े

(२)

 

(३) (अ) खालरील िबदसमू्हांचा तुम्हांला समजलेला अर्य वल्हा.
(१) दानयाचा पूर.
(२) मानसानं पयले पानी पािािं आन्  मंग पोिािं.
(३) पाखरानं पयले पख पारखािं आन्  मंग उिािं.
(४) मले पा आन्  ्ुलं िहा.

(आ) वैदभथी बोलरीत वापरलेल्ा खालरील वाकप्चारांचे अर्य लक्ात घ्ा. ्ासाठरी तुमच्ा बोलरीत वकंवा 
मराठरीत वापरले जाणारे वाकप्चार वल्हा.
(१) मन प्तिप्ति दुखने-
(२) ठान मांडून उबी रायने-

(इ) खालरील म्हणींचा अर्य तुमच्ा िबदांत वल्हा.
(१) हळ्ाचया सरपानं मानसं मरत नसतात.
(२) गायीचे प्शंगं गायीले भारी नसतात.
(३) चाल वहयरे पोरा अान्  ियरे ढोरा.

(४) कारणे वल्हा.
(अ) गािातला िो तो आनंदात होता, कारण...

(अा) प्शकण आटोपलयािर बापूंना गािाची ओढ लागली, कारण...

(इ) गाििाले गढी खचणयाची िाट पाहत होते, कारण...

कृतरी����������� �����������
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(५) रोडक्ात उततरे वल्हा.
(अ) ‘पाखरानं पयले पख पारखािं आन्  मंग उिािं’, असे बापू गुरुिी का महणत असतील ते सपष् करा.
(आ) बोडडींगमधला ‘संपती’ नािाचा मुलगा गेलयानंतर बापू गुरुिींचया भािना तुमचया शबदांत प्लहा.
(इ) गुरुिींचा मुलगा िारलयानंतर बोप्डांगातलया मुलांचया झालेलया अिसथेचे िण्यन करा.

(६) सवमत.
(अ) बोप्डांगात प्शकत असलेलया ि प्शकून गेलेलया प्िद्ा्थयाांचे बापू गुरुिींबद्ल असलेले रिेम तुमचया शबदांत 

प्लहा.
(आ) गािातलया उचापती करणाऱया लोकांबद्ल तुमचे मत सपष् करा.
(इ) ‘िान नदीले कदीमधी येनारा पूर आता  पटािरलया आकळ्ाइले आला वहता.’ यातून तुमहांला समिणारा 

अथ्य सपष् करा.

(७) अवभव्क्री.
(अ) ‘गढी’, ‘िान नदी’ आप्ण ‘िटिृक’ या तीन रितीकांतून गािातील क्सथतयंतराचे दश्यन कशारिकारे घडिले 

आहे, ते रितयेकी एकेका उदाहरणाद्ारे सपष् करा.
(आ) पाठाचया शीष्यकाची समप्यकता पटिून द्ा.
(इ) या कथेतील िैदभषी बोलीचे तुमहांला िाणिलेले िेगिेपण प्लहा.

|||
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आपण भाप्षक वयिहारात िािरतो. तयामुिे भाषा हे आपलया प्िचार, भािना, कलपना यांचया प्नप्म्यतीचे 
माधयम आप्ण अप्भवयतिीचे साधन आहे. साप्हतय, सामाप्िक शासत्रे, प्िज्ान-तंत्रज्ान यांचे ज्ानभांडार भाषेत 
साठिले िाते. तयामुिेच भाषा हे वयतिीचया समृद्धीचे आप्ण मानिी रिगतीचे रिमुख साधन आहे.

श्रिण, भाषण-संभाषण, िाचन आप्ण लेखन यांमधून आपली भाषा प्िकप्सत होते. भाषेचया माधयमातून 
आपण संिाद साधतो, अप्भवयति होतो. तयाप्शिाय अनेक प्ठकाणी भाषेचे उपयोिन होते. आपण आतमसात 
केलेलया भाप्षक कौशलयांचा, शबदभांडाराचा आप्ण अप्भवयतिी कौशलयांचा उपयोग िीिनातील प्िप्िध केत्रांमधये 
करता येणे महणिे भाषेचे उपयोिन होय. पत्रलेखन, िाप्हरात, बातमी लेखन, सूत्रसंचालन, अनुिाद, मुप्द्रतशोधन, 
बलॉग लेखन, रेप्डओिॉकी यांसारखी भाषेचया उपयोिनाची केत्रे सांगता येतात. समािाचया प्िकासाबरोबर आप्ण 
माप्हती तंत्रज्ानाचया रिगतीबरोबर भाषेचया उपयोिनाची केत्रे अप्धकाप्धक वयापक आप्ण प्िप्िधांगी होत आहेत. 
तयामधून वयिसायाचया निनिीन संधी उपलबध होत आहेत.

बारािीचया िगा्यत आपण भाषेचया उपयोिनाशी संबंप्धत मुलाखत, माप्हतीपत्रक, अहिाल आप्ण िृततलेख या 
चार घटकांची ओिख करून घेणार आहोत. 

मुलाखत -

आपापलया केत्रामधये उततुंग कामप्गरी केलेलया, कतृ्यतिाचा ठसा उमटिलेलया प्कुंिा आदश्यित िीिन िगणाऱया 
वयतिींचया मुलाखती आपण ित्यमानपत्रात िाचतो, रेप्डओिर ऐकतो अथिा दूरदश्यनिर पाहातो. मुलाखत घेणे हे एक 
िेगिे कौशलय आहे आप्ण तयामधून चांगलया वयािसाप्यक संधीसुद्धा उपलबध होऊ शकतात. मुलाखतीचे सिरूप 
कसे असते? मुलाखतीसाठी काय काय पूि्यतयारी करािी लागते? रितयक मुलाखत घेताना कोणकोणतया बाबींकडे 
लक द्ािे लागते इतयादी संबंधीचा अभयास आपण मुलाखत या घटकात करणार आहोत. तयामुिे मुलाखतीकडे 
प्चप्कतसकपणे पाहणयाचा दृक्ष्कोन आपलयामधये प्िकप्सत होईल. या मागा्यने िाटचाल करत गेलयास आपणही 
उततम मुलाखतकार होऊ शकाल.

मुलाखती या दूरदश्यनिर, आकाशिाणीिर, ित्यमानपत्रांत, साप्ताप्हकांत अथिा माप्सकांत सहिपणे पाहायला, 
ऐकायला, िाचायला प्मितात. तयांचा शोध घेऊन तया पाहावयात, ऐकावयात अशी अपेका आहे. 

माव्हतरीपत्क -

बािारातील प्िप्िध िसतू आप्ण सेिा यासंबंधीची माप्हतीपत्रके आपण िििििि दररोि पाहातो, िाचतो 
आप्ण गरिेनुसार तया माप्हतीचा उपयोग करतो. माप्हतीपत्रकातील मिकूर सपष्, नेमका, समिणयास सोपा असून 
तयाची मांडणी प्िप्शष् रिकारे केलेली असते. तयामुिे माप्हतीपत्रकाचे नेटके लेखन हे एक तंत्र आहे. ते अिगत करून 
घेतले तर मराठी भाषेचया उपयोिनातून चांगलया वयािसाप्यक संधी आपणास नक्कीच प्मिू शकतात. माप्हतीपत्रकाचे 
सिरूप कसे असते? ते कसे तयार केले िाते? यासंबंधीचा तपशील आपणास माप्हतीपत्रक या घटकातून प्मितो. 
तयानुसार तुमही नमुनयादाखल काही माप्हतीपत्रके तयार करून पाहू शकाल.

भाग - ४
उप्ोवजत मराठरी
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अ्हवाल -

शािा असो िा महाप्िद्ालय, शासकीय काया्यलय असो िा एखादी खािगी संसथा तयाप्ठकाणी प्िप्िध 
सिरूपाचे समारंभ, काय्यक्रम आयोप्ित केले िातात. ते काय्यक्रम संपन्न झालयानंतर तया काय्यक्रमांचे अहिाल 
प्लप्हले िातात. संसथेचया आिशयकतेनुसार आप्ण काय्यक्रमाचया सिरूपानुसार अहिाल प्लप्हणे हे एक रिकारचे 
कौशलय आहे. अहिाल लेखनाचा करून घेतलेला पररचय तुमहांला भािी िीिनात प्नक्शचतपणे उपयाेगी ठरू शकतो. 
तयामुिे प्िप्िध सिरूपाचे अहिाल िाचून कसे समिून घयािेत आप्ण संधी प्मिालयास अहिाल कसे प्लहािेत, याचे 
माग्यदश्यन या घटकात आप्ण सोबत प्दलेलया नमुनयातून प्मिेल.

वृततलेख -

इयतता दहािीमधये आपण बातमीचे सिरूप पाप्हले आहे. ‘बातमी’ महणिेच ‘िृतत’ होय. बातमी अगदी नेमकया 
शबदात संकेपाने शबदांप्कत केली िाते. बातमीमधील माप्हतीचया पलीकडे तया बातमीसंबंधीचा बराचसा तपशील 
प्शल्क राहतो. तयासंबंधी िाचकांना कुतूहल िाटत असते. तया बातमीिर आधारलेलया जया लेखातून तया 
कुतूहलाची पूत्यता होते, तो असतो िृततलेख. आिकाल िृततलेखाला (प््चर) ्ार महत्ि रिाप्त झाले आहे. 
िृततलेखासंबंधीचया घटकांमधून आपणाला यासंबंधीची अप्धक माप्हती प्मिेल.

आता, तालुका पातिीपासून ते राष्ट्रीय पातिीपयांत ित्यमानपत्रांचे प्िशि प्िसतारले आहे. तयामुिे या केत्रात 
मोठा वयािसाप्यक संधी उपलबध होत आहेत. 

समारोप -

िरील चार घटकांमधये भाषेचया उपयोिनाचे सिरूप हे घटकांचया रिकारानुसार कसे बदलते हे अभयासता येते. 
मुलाखतीमधून रिशनोततराचया साहाययाने मुलाखत देणाऱयाकडून माप्हती काढून घयायची असली तरी ती अगदी 
िसतुप्नष् आप्ण रूक नसते. तया मुलाखतीमधये प्िनोद, लाप्लतय आप्ण खुमासदार भाषाशैलीतून प्िप्िध रंग भरता 
येतात. मात्र अहिाल लेखनात रिामुखयाने औपचाररक सिरूपाचया भाषेचा अिलंब केलेला असतो. माप्हतीपत्रकात 
सुद्धा औपचाररक आप्ण िसतुप्नष् माप्हती प्दलेली असते. मात्र तयाची िेगिी आप्ण आकष्यक  मांडणी  िाचकांचे 
लक िेधून घेते. िृततलेख बातमीसारखा केिि िसतुप्नष् नसतो तर लाप्लतय, उपरोध, उपहास, प्िनोद, हलकी्ुलकी 
उदाहरणे यांमधून तो िाचनीय सिरूपात िाचकांपुढे येतो. 

या घटकांचया अभयासातून तुमहांला तुमचया आिडीचया घटकासंबंधीचा अप्धक अभयास करून तयासंदभा्यतील 
वयािसाप्यक संधी प्मििता येतील.
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±  प्ासताववक
िृततपत्रे, माप्सके, प्दिािी अंक, आकाशिाणी, दूरदश्यन इतयादी माधयमांमधये साततयाने मुलाखती िाचायला, 

ऐकायला, पाहायला प्मितात. ‘मुलाकात’ या अरबी शबदािरून ‘मुलाखत’ हा सिाांना पररप्चत असलेला शबद तयार 
झाला आहे. सभा, संमेलने, सांसकृप्तक काय्यक्रमांमधयेही रिकट मुलाखती होत असतात. अशा मुलाखतींमधून 
वयतिींचया िीिनाचा आप्ण कतृ्यतिाचा िेध घेतला िातो. मुलाखत घेणे आप्ण देणे हे खूपच कौशलयाचे काम असते. 
अलीकडे तर ‘मुलाखत घेणे’ या गोष्ीला मोठा रिमाणात वयािसाप्यक महत्ि रिाप्त होत आहे; महणूनच मुलाखतीची 
पूि्यतयारी कशी करािी, मुलाखत कशी घयािी, नोकरीसाठी, एखाद्ा अभयासक्रमासाठी रििेश प्मििणयासाठी 
मुलाखत कशी द्ािी, तयािेिी कोणती काििी घयािी अशा काही मुद् द्ांबाबतची माप्हती आपणाला असायला 
हिी. 

±  सवरूप
मुलाखत महणिे संिाद. मात्र हा संिाद पूि्यप्नयोप्ित असतो. तो हेतुपूि्यक घडिून आणला िातो. मुलाखत 

देणारा, मुलाखत घेणारा अाप्ण ती मुलाखत ऐकणारा, पाहणारा, िाचणारा या प्तघांचया सहभागातून  मुलाखत पार 
पडते. िेवहा क्रमबद्ध रिशनोततरांचया माधयमातून एक वयतिी दुसऱया वयतिीचे िीिन आप्ण कतृ्यति श्रोतयांसमोर 
उलगडून दाखिते, तेवहा तयांचयात झालेला संिाद महणिेच मुलाखत होय. थोडकयात, दोन वयतिींमधये प्नयोिनपूि्यक 
झालेला िैचाररक, भािप्नक संिाद महणिे मुलाखत होय. मात्र या सहेतूक िैचाररक संिादासाठी, महणिेच 
मुलाखतीसाठी वयतिी, प्दिस, िेि, सथि, प्िषय, कालािधी, उद् प्दष् इतयादी गोष्ी अगोदर ठरिलया िातात.

मुलाखतीचे सिरूप प्िप्िधांगी असते. एकािेिी एक वयतिी दुसऱया एका वयतिीची मुलाखत घेऊ शकते; तसेच 
एका िेिी एक वयतिी अनेक वयतिींचीही मुलाखत घेऊ शकते. ्ोनिरूनही मुलाखत घेतली िाऊ शकते. 

मुलाखत प्लक्खत, मौक्खक, धिप्नमुप्द्रत, रिकट अशा प्िप्िध सिरूपाची असते. मुलाखती प्िचाररिित्यक 
असतात, भािनारिधानही असतात. श्रोतयांचे कुतूहल शमिणाऱया, एखाद्ा प्िषयाचया सि्य बािू सपष् करणाऱया, 
अनुभि कथन करणाऱया, िाङ् मयीन सौंदय्य उलगडून दाखिणाऱया, पुढील प्पढ्ांना माग्यदश्यन करणाऱया... अशा 
प्कतीतरी िेगिेगळ्ा सिरूपाचया मुलाखती असतात.  

जयांचयाििि ‘सांगणयासारखे’ काही आहे आप्ण जयांचयाकडून ‘ऐकणयासारखे’ काही आहे अशा वयतिींची 
मुलाखत घेतली िाऊ शकते. यात लोकरिप्तप्नधी, कलािंत, खेिाडू, िैज्ाप्नक, डॉकटर, अधयापक िसे असू शकतात 
तसेच वयािसाप्यक, उद्ोिक, िकील, प्िशेषज्, तंत्रज्, लेखक, किी, प्गया्यरोहक, संपादक, जयेष् नागररक, 
सैप्नक, िैमाप्नक, पुरसकार प्ििेते, प्िचारिंत, शेतमिूर, कामगार, अगदी ्ेरीिालेही असू शकतात. सामानयत: 
कतृ्यतिसंपन्न वयतिी, जयांनी आपलया  काय्यकेत्रात प्िशेष ठसा उमटिला आहे अशा असाधारण वयतिी, जयांनी 
िगािेगिी आवहाने पेलून असामानय कतृ्यति गाििले आहे अशी वयक्तिमत्िे, समािात जयांचयाबद्ल प्िशेष आदर 
आप्ण कुतूहल आहे अशा वयतिी... अशा प्कतीतरीिणांची मुलाखत घेतली िाऊ शकते. अगदी सामानय माणसांचीही 
मुलाखत घेतली िाऊ शकते; अट ्ति एिढीच, की तयांचयाकडे काहीतरी आगिेिेगिे सांगणयासारखे असले 
पाप्हिे.

१. मुलाखत
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±  ्हेतू
मुलाखत घेणयाचे अनेक हेतू असतात. मुलाखत देणाऱयाचया वयक्तिमत्िाचे प्िप्िध पैलू समिून घेणयासाठी; 

तसेच तया वयतिीचया काया्यिर रिकाश टाकणयासाठी मुलाखत घेतली िाऊ शकते. अनेकांचे िीिन महणिे एक 
संघष्यगाथा असते. िनसामानयांचया मनात तो संघष्य िाणून घेणयाची इचछा असते. तयासाठीही मुलाखत घेतली िाऊ 
शकते. वयतिीचया कतृ्यतिाबरोबरच तया वयतिीचया आत दडलेला ‘माणूस’ समिून घेणयासाठी रिामुखयाने मुलाखत 
घेतली िाते. प्िचारिंतांची प्िप्िध प्िषयांिरील मते िाणून घेणयासाठी, एखाद्ा तजज् वयतिीकडून निे काही माहीत 
करून घेणयाचया हेतूने, एखादी घटना सखोलपणे समिून घेणयासाठी मुलाखतीचे आयोिन केले िाते. मुलाखत देणारी 
वयतिी जया पररसरात लहानाची मोठी झाली, तो पररसर िाणून घेणयासाठी, समािाचे रिबोधन करणयासाठी, 
िनिागृतीसाठी, कलांचा रसासिाद घेणयासाठी मुलाखती घेतलया िातात. मुलाखत घेणयामागे असे अनेक हेतू 
असतात.  

±  मुलाखतरीचरी पूव्यत्ाररी
मुलाखत उततम वहािी यासाठी पूि्यतयारी तर करािीच लागते. पूि्यतयारीचा गृहपाठ भरपूर करणे हा यशसिी 

मुलाखतीचा पाया आहे. सिाांत महत्िाची पूि्यतयारी महणिे जयांची मुलाखत घयायची आहे तयांचयाबद्लची 
आिशयक ती माप्हती मुलाखत घेणाऱयाकडे आधीपासूनच उपलबध असली पाप्हिे. उदा., तयांचे पूण्य नाि, असलयास 
टोपणनाि, िय, िनम प्दनांक, िनम सथि, पतता, प्शकण, कौटुंप्बक माप्हती, कतृ्यति, सधयाचा हुद्ा, प्मिालेले 
मानसनमान, पुरसकार, लेखनकाय्य, िैचाररक पाशि्यभूमी इतयादींची माप्हती अगोदरच तयार ठेिािी लागते. मुलाखत 
घेणाऱयाने मुलाखतीचया प्िषयासंबंधीचे सखोल िाचन करून ठेिले पाप्हिे. मुलाखतीचे उद् प्दष् काय  आहे हेही नीट 
िाणून घेतले पाप्हिे. तयानंतर तो प्िषय आप्ण ते उद् प्दष् लकात घेऊन रितयक मुलाखतीत प्िचारायचे रिशन तयार केले 
पाप्हिेत. मुलाखतीसाठी प्कती िेि असणार आहे हे लकात घेऊन तयानुसार रिशनसंखया प्नक्शचत करािी लागते. तसेच 
तया रिशनांचा योगय तो क्रमही लािून ठेिािा लागतो.

मुलाखतीचे सिरूप नेमके कसे आहे, ती रिकट असणार आहे की प्लक्खत सिरूपाची, श्रोतृिृंद/िाचक नेमका 
कोणता असणार आहे, (प्िद्ाथषी, की प्िद्ाथषी आप्ण पालक एकत्र, की ् ति नागररक, की ् ति मप्हला इतयादी.) 
याचीही माप्हती मुलाखतकाराने घेऊन ठेिलेली असािी. मुलाखत रितयक श्रोतयांसमोर आहे, की रेप्डओसाठी आहे, 
की टी. वही. साठी आहे, हेही माहीत असले पाप्हिे. मुलाखतीसाठी बैठक वयिसथा, धिप्नकेपण वयिसथा, िातािरण 
प्नप्म्यती, गरिेनुसार संदभ्य ग्रंथ, प्चत्रे, िाद्े, िसतू इतयादी गोष्ीही अगोदरच पाहून ठेिणे चांगले. आिशयकता 
िाटली तर मुलाखत देणाऱयांना अगोदर भेटून घयािे, चचा्य करािी. तयामुिे रितयक मुलाखत घेणे सुकर, सुलभ, सोपे 
होऊन िाते. आकाशिाणीिरील, दूरदश्यनिरील आप्ण रितयक मुलाखती ऐकलयास मुलाखतीचया पूि्यतयारीसाठी 
नेमकी प्दशा प्मिणयास मदत होईल.

±  मुलाखत किरी घ्ावरी?
l मुलाखतरीचरी सुरुवात.
मुलाखतीचा रिारंभच मुिी अतयंत आकष्यक, चटपटीत, थेट श्रोतयांचया/िाचकांचया काििाला िाऊन 

प्भडणारा झाला पाप्हिे. मुलाखतकाराचया पप्हलया चार-सहा िाकयांतच श्रोते/िाचक तया मुलाखतीचया श्रिणात/
िाचनात मनाने पूण्यत: गुंतले गेले पाप्हिेत. ‘िेल प्बगन इि हा् डन् ’ असे िे महणतात ते याच अथा्यने. मॅचचया 
पप्हलयाच चेंडूिर एखाद्ा ्लंदािाने चेंडू थेट सीमारेषेबाहेर टोलिलयाचा आनंद झाला पाप्हिे आप्ण तेही अगदी 
नैसप्ग्यकपणे, सहिपणे, ओघाओघात घडले पाप्हिे. तयाला कृप्त्रमतेचा िरासाही सपश्य होता कामा नये. तयासाठी 
मुलाखतकाराला मुलाखतदातयाचा सिभाि, शैली नेमकी माहीत असली पाप्हिे. एखादा निाकोरा चुटका, तािा 
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प्कससा सांगून तयाचया शेिटी प्ततकयाच नेमकया, टोकदार रिशनाचा बॉल सुरुिातीलाच मुलाखतदातयाचया कोटा्यत 
प्भरकािता येतो. मुलाखतीची पप्हली ओवहर अशा हलकया्ुलकया, प्दलखुलास चेंडूंनी सुरू करािी. तयामुिे 
सिाांचयाच मनािरचा ताण सैल होतो. िातािरण मोकिे, हलके होते. मुलाखतीची ही नांदी प्ितकी िासत श्रिणीय 
होईल प्ततकी पुढची मै्ल अप्धकाप्धक रंगतदार होत िाईल, मुलाखतकाराचा आतमप्िशिास दुणाित िाईल, 
मुलाखतदाता खुलेल आप्ण श्रोते/िाचक तया मुलाखतीत गुंतून िातील. 

l मुलाखतरीचा मध्.
चला, सुरुिात तर झाली. आता खरी बॅप्टंग सुरू. प्िचारायचया रिशनांची यादी तर समोर आहेच. तयांचा क्रमही 

पक्का आहे. उततरे काय प्मितील याची मात्र खात्री नाही. प्शिाय एक रिशन, मग तयाचे पूण्य उततर, नंतर दुसरा रिशन, 
तयाचे पूण्य उततर, प्तसरा, चौथा... या पठडीतून िात राप्हले तर मुलाखत रूक, पठडीछाप होणयाची भीती असते. 
महणून मग रिशनच असे लिचीक तयार करायचे, की प्मिालेलया उततराचा धागा पकडून पुढचा रिशन तयार करता 
आला पाप्हिे. कौशलयच आहे हे, थोडीशी आयतया िेिची कसरतच; पण सरािाने ती िमते. रिशनांची यादी 
मुलाखतकारासाठी असते, श्रोतयांसाठी नसते.  

ही अशी रिशनोततरांची रंगीबेरंगी ्ुले एकामागे एक मुलाखतीचया धागयात गुं्त गेले, की ती एक सलग 
प्दमाखदार संिादमाला होऊन िाते. रिशनांतून उततरे, उततरांतून रिशन, रिशनांची उततरे, उततरांचे रिशन... बघता बघता 
मुलाखतदातयाचया वयक्तिमत्िाचे पैलू उलगडत िातात. मात्र हे करताना मूि प्िषयाचा संदभ्य सुटता कामा नये. 
मुलाखतीचा हेतू प्नसटता कामा नये. मुलाखत रंिक असािी, असलीच पाप्हिे; पण रंिकतेचया आहारी िाऊन 
मुलाखतीचे उद् प्दष्च भरकटता कामा नये.

सूय्यप्करणांचया सपशा्यने किीची एकेक पाकिी उमलत िाऊन प्तचे टपोऱया ्ुलात रूपांतर वहािे तसे 
रिशनकतया्यचया एकेका रिशनाने मुलाखतदातयाचे वयक्तिमत्ि, तयाचे काय्यकतृ्यति उलगडत िािे. हिूहिू मुलाखत 
प्तचया सियोच् प्बंदूकडे अग्रेसर होत िािी. प्िषयाचे, वयक्तिमत्िाचे, प्िचारधारेचे सि्य कुंगोरे समोर आले पाप्हिेत. 
तयाचरिमाणे मुलाखतीचया या टपपयािर मुलाखत घेणाऱयाने मुलाखत देणाऱयाला िासतीत िासत िेि द्ािा. तयाला 
अप्धक वयति होऊ द्ािे. रिशनांची गुं्ण अशा कुशलतेने करािी, की उततरदातयाचा उतसाह िाढत गेला पाप्हिे. 

याच टपपयािर एकूण मुलाखतीतील सिाांत िासत महत्िाचे, प्िषयाशी थेट संबंप्धत असे रिशन प्िचारािेत. 
मुलाखतीचया माधयमातून लोकांना िे द्ायचे आहे ते याच टपपयात द्ायचे आहे. हीच ती िेि आहे. 

l मुलाखतरीचा समारोप.
इतका िेि कसे अगदी छान िमून आले होते; पण आता कुठेतरी थांबायलाच हिे; पण हे थांबणे महणिे 

किसाधयाय असला पाप्हिे. इथेच मुलाखतकाराने आपले संपूण्य भाप्षक कौशलय पणाला लािायचे असते आप्ण 
श्रोतयांना, ‘अरेरे, ्ारच लिकर संपली मुलाखत!’ असे िाटायला लािणारा समारोप करायचा असतो. हा समारोप 
करताना मुलाखतकाराने या टपपयािर सित:साठी थोडासा िासत िेि घेतला तरी चालेल. रिशनांऐििी पररणामकारक, 
रिभािी प्निेदन या कणी अप्धक महत्िाचे असते.

मुलाखत योगय िेिी, योगय प्ठकाणी संपिािी. योगय िेि कोणती? तर अशी िेि, की तयािेिी मुलाखत संपेल 
याचा श्रोतयांना िराही अंदाि आलेला नसतो. अनपेप्कतपणे ती संपिािी. अिून हिीहिीशी िाटत असतानाच 
संपािी; पण ‘ती अपूण्यच, अध्यिटच राप्हली’ अशा क्सथतीतही संपू नये. भरभरून प्मिालयाचे समाधान तर श्रोतयांना 
प्मिािेच; पण ‘अिून थोडा िेि हे असेच प्मित राप्हले असते तरीही चालले असते’, असेही िाटायला लािणारा 
समारोप हा उततम समारोप. ‘पुनहा कधी हा असाच िैखरीचा यज् होणार असेल तर यायचेच’, असा प्नशचय मनोमन 
करून श्रोते बाहेर पडले पाप्हिेत. बाहेर िाताना मुलाखतीतील काही अप्िसमरणीय संिाद मनात आठित श्रोते बाहेर 
पडले, की समिािे ‘मुलाखत यशसिी झाली; श्रोतयांपयांत पोहोचली.’
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±  नोकररीसाठरी, प्वेिासाठरीचरी मुलाखत
नोकरीसाठी, एखाद्ा अभयासक्रमाचया रििेशासाठी अलीकडील कािात जया पद्धतीने मुलाखती घेतलया 

िातात तयांचे सिरूप झपाट्ाने बदलू लागले आहे. उमेदिारांची बौद् प्धक कमता, तयांचया ज्ानाची पातिी, तयांचा 
कल हे तर पूिषीरिमाणे आिही मुलाखतींमधये िोखले िातेच; पण तयाहीपेका आता अप्धक भर प्दला िातो तो 
उमेदिाराचया वयक्तिमत्िाचे मूलयमापन करणयािर. उमेदिाराचया ित्यनाशी संबंप्धत रिशन प्िचारणयािर आता भर 
प्दला िातो. केिि नोकरीबाबतच नवहे तर उमेदिाराचा एकूणच िीिनप्िषयक दृक्ष्कोन तपासणयाचे प्दिस आता 
आले आहेत. आता उमेदिारांकडून िेगळ्ा अपेका केलया िात आहेत. तयांची बौद् प्धक, तांप्त्रक हुशारी, 
प्नण्ययकमता, भाषेिरील तयांचे रिभुति, तयांचे आत येणे, बसणे, उठणे, पोशाख, यापेका ‘तुमही सधयाचया सपधषेत 
प्टकून राहाल का, अपेप्कत उद् प्दष्े तुमही प्कतपत गाठू शकाल, गटकाय्य आप्ण गटनेतृति करणयाचे कौशलय तुमचयात 
प्कतपत आहे, अडचणींना तुमही कसे आप्ण प्कती तोंड देऊ शकता, अडचणी येणारच नाहीत यासाठी तुमही काही 
करू शकता का, आपली चूक तुमही मानय करू शकता का, आपलया यशाचे श्रेय टीममधलया इतरांना देणयाची तुमची 
प्कतपत तयारी असते, इतरांचे प्िचार, भािना, सूचना सिीकारणयाची तुमची प्कतपत तयारी असते’ हे सि्य आिकाल 
मुलाखतीत अप्धक रिाधानयाने पाप्हले िाते. उमेदिार बाह्य गोष्ींपेका ‘आतून’ कसा आप्ण प्कतपत प्िकप्सत 
झालाय हे िाणून घेणे सधयाचया मुलाखतींचे िैप्शष्ट् झाले आहे. 

±  मुलाखत घेताना ‘्हे’ नक्ी करावे.
l मुलाखत घेणाऱयाने आपलया मया्यदांची िाणीि ठेिून रिशन प्िचारािेत.
l रिशनांची उततरे देणयाचे प्कुंिा न देणयाचे मुलाखत देणाऱयाचे सिातंत्य अबाप्धत ठेिािे.
l मुलाखतीचे सादरीकरण ओघिते, श्रिणीय, उतस्ूत्य असािे.
l मुलाखतीदरमयान अनौपचाररक आप्ण सकारातमक िातािरण प्नमा्यण करािे.
l ‘हो’, ‘नाही’, ‘माहीत नाही’, ‘नंतर सांगेन’ अशी उततरे येणार नाहीत याची दकता घेऊन रिशन तयार करािेत. 
l संयम, प्ििेक आप्ण नैप्तकतेचे पालन यांना खुसखुशीतपणाची िोड देऊन मुलाखतीत रंग भरािेत. 

±  मुलाखत घेताना घ्ाव्ाचरी काळजरी
l चुकीचे, अरिसतुत रिशन प्िचारणे टािािे.
l मुलाखत देणाऱयाचा अिमान होईल असे रिशन प्िचारू नयेत. 
l जयाद्ारे ताणतणाि, संघष्य प्नमा्यण होईल असे रिशन नसािेत.
l मूि प्िषय सोडून असंबद्ध रिशन प्िचारणे टािािे.
l अपेप्कत उततर सूप्चत होईल असे सूचक रिशन नसािेत.
l क्क्ष्, अिघड रिशन प्िचारू नयेत.
l रिशनांची पुनरािृतती करू नये.
l पूि्यतयारी आप्ण पूिा्यभयास न करता अप्त आतमप्िशिासाचया आहारी िाऊन मुलाखत घेऊ नये.
l रटाि, कुंटाििाणे, रिभािहीन रिशन प्िचारणे टािािे. 
l मुलाखतीदरमयान हासयासपद हािभाि करू नयेत.
l मुलाखत देणाऱयापेका मुलाखत घेणाऱयाने सित: िासत बोलू नये. 
l मुलाखत प्नयोप्ित िेिेत पूण्य करािी.
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±  समारोप
रिकट मुलाखती, प्नयतकाप्लकांमधील प्लक्खत मुलाखती, आकाशिाणीिरील श्रावय मुलाखती, 

दूरप्चत्रिाणीिरील दृक् -श्रावय मुलाखती, रितयक घटनासथिी घेतलया िाणाऱया मुलाखती अशा प्िप्िध रिकारचया 
मुलाखतींनी ित्यमान िनिीिन अंतबा्यह्य वयापून टाकले आहे. 

वयतिीवयतिींमधलया ‘माणसाचा’ िेध घेणाऱया, िाचकाला अंतमु्यख वहायला लािणाऱया, आशयसंपन्न, 
प्िचारगभ्य आप्ण रंगतदार मुलाखतींमुिे समािाचे उन्नयन होत असते. मुलाखतींचे हे ्प्लत लकात घेतले तर 
‘मुलाखती’चे माहातमय िेगिे सांगािे लागणार नाही. 

(१) खालरील मुद् द्ांववष्री माव्हतरी वल्हा.
(अ) मुलाखतीची पूि्यतयारी.
(आ) मुलाखतीचा समारोप.

(२) रोडक्ात उततरे वल्हा.
(अ) मुलाखतीचे रिमुख हेतू तुमचया शबदांत सपष् करा.
(आ) वयतिीमधील ‘माणूस’ समिून घेणयासाठी मुलाखत असते, हे सपष् करा.
(इ) मुलाखत महणिे पूि्यप्नयोप्ित संिाद हे सपष् करा.
(ई) मुलाखत घेताना घयाियाची काििी प्लहा.
(उ) उमेदिार ‘आतून’ िाणून घेणे अतयंत गरिेचे असते, हे सोदाहरण सपष् करा.
(ऊ) मुलाखत ही वयतिीचया काय्यकतृ्यतिाची ओिख असते, हे सपष् करा.

(३) मुलाखतरीचरी पूव्यत्ाररी किरी करावरी ते खालरील मुद् द्ांच्ा आधारे वल्हा.
(अ) मुलाखतदातयाची िैयक्तिक माप्हती
(आ) मुलाखतदातयाचे काय्य
(इ) मुलाखतीचया अनुषंगाने िाचन
(ई) रिशनांची प्नप्म्यती

(४) खालरील व्क्ींचरी मुलाखत घेण्ासाठरी प्शनावलरी त्ार करा.
(अ) भािीिाला
(आ) पोसटमन
(इ) पररचाररका

|||

कृतरी����������� �����������
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- नमसकार आिाताई.
- नमसकार.
- मरी राेव्हत. खरंतर तुमच्ािरी बोला्ला आलो् मरी; पण तुमचं अवभनंदन्हरी करणार आ्हे मरी. अवभनंदन 

आिाताई.
- ते किासाठरी?
- नुकताच तुमचा सतकार झाला् असं ऐकलं् मरी. ्हो ना?
- ्हो झाला्, पण त्ाचं का् एवढं?
- ववा! असं कसं? उगाच ना्हरी कुणरी कुणाचा सतकार करत! मला सांगा, का झाला तुमचा ्हा सतकार?
- अ्हो, गेलरी पंधरा वषले मरी ्हे सफाईचं काम करते. एकदा्हरी सुट्री घेतलरी ना्हरी मरी. नुकतरीच मोठरी वमरवणूक 

गेलरी ्ा गावातून. त्ावेळरी रसत्ावर झालेला कचरा आम्हरी द्हाजणींनरी अवघ्ा तरीनच तासात उचलला. 
म्हणून आमचा सगळांचाच सतकार झाला.

- आिाताई, ्हे साफसफाईचं काम का वनवडलंत तुम्हरी? 
- माझ्ा आईनं गररबरीमुळं आ्ुष्भर ्हेच काम केलं. मला्हरी तेच काम करावं लागतं्. ते करत करतच मरी 

द्हावरीप्यंत विकले.
- पण मग तुम्हांला ्ा कामाचरी घाण वाटत ना्हरी? त्ास वाटत ना्हरी?
- किरी वाटेल? ‘आवडरीनं केलेलं कोणतं्हरी काम चांगलंच असतं’, असं माझे वडरील म्हणा्चे.
- पण तररी्हरी अडचणरी खूपच ्ेत असतरील ना, ्हरी असलरी कामं करताना?
- ्हो तर! ्ेतातच की!
- कोणत्ा अडचणरी, सांगाल?
- सगळात मोठरी अडचण म्हणजे लोकांना वकतरी्हरी सांवगतलं तररी लोक ओला कचरा आवण सुका कचरा 

अवजबात वेगळावेगळा ठेवत ना्हरीत. फार त्ास ्होतो त्ाचा. विवा् काचा, ट्ूबलाईट् स, रमा्यकोल, 
प्ाखसटक खुिाल कचऱ्ात फेकून देतात. अनेकदा आमच्ा ्हाताला कापतं, जखमा ्होतात.

- आणखरी का्हरी कडवट अनुभव?
- का् सांगू तुम्हांला! अ्हो, जरी जागा साफ करा्ला आम्हरी तासन् तास राबतो, तरी जागा ्हे लोक अवघ्ा पंधरा 

वमवनटात पुन्हा घाणेरडरी करून टाकतात. वदवसवदवसभर घाणरीतच काम करावं लागतं आम्हांला. सण म्हणू 
नका, आजारपण म्हणू नका, काम तर करावंच लागतं ना! ऊन, वारा, पाऊस, रंडरी का्हरी्हरी असो, काम 
चालूच असतं आमचं.

- तर मग तुम्हांला छत्री, रेनकोट, ्हातमोजे अिरी का्हरी साधनं नक्ीच वमळत असतरील ना?
- ना्हरी ्हो! का्हरी ना्हरी वमळत.
- आिाताई, घररी कोणकोण आ्हेत तुमच्ा?
- नवरा, मुलगा, मुलगरी, सासू, सासरे! आम्हरी सगळे एकत्च रा्हतो.

मुलाखत नमुना
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- त्ांना का् वाटतं तुमच्ा कामाबद्दल?
- त्ांना अवभमानच वाटतो माझा. आमच्ा घराण्ात द्हावरी पास झालेलरी मरीच पव्हलरी मुलगरी. त्ांना त्ाचा्हरी 

अवभमान! फक् त्ांनाच ना्हरी, माझ्ा सगळा नातेवाईकांना्हरी! 
- तुमचा वदवस कसा सुरू ्होतो?
- भल्ा प्हाटे उठा्चं, सगळांचा सव्ंपाक करा्चा, सवत:चं सगळं आवरून वेळेत कामावर जा्चं. 

सकाळरी  द्हा साडेद्हाप्यंत काम करा्चं. मग वतरंच कुठंतररी एखाद्ा टपररीवर च्हानाशता घ्ा्चा. पुन्हा 
काम. दुपाररी जेवण. नंतर पुन्हा साफसफाई. संध्ाकाळरी घररी पोचा्ला पाच-साडेपाच ्होतात. घररी जाऊन 
पुन्हा घरचरी कामं सुरू.

- आिाताई, समाजासाठरी तुम्हरी ्हे एवढं सगळं करता, तो समाज तुमच्ाकडे कसा बघतो?
- तसा का्हरी फारसा चांगला अनुभव ना्हरी माझा. पण कधरीकधरी ्हे असे सतकार झाले की खूप बरं वाटतं 

मनाला.
- आिाताई, एवढं घाणरीचं काम करून्हरी तुम्हरी सवत: मात् सदैव प्सन्न, ्हसतमुख, सवचछ असता. ्हे कसे 

का्?
- ्हरी आपले गुरु संत गाडगेबाबांचरी कृपा आवण माझ्ा आईचा आिरीवा्यद. 
- आता िेवटचाच प्शन. ववचारू? तुमचं्हरी काम खोळंबलं् ना!
- ्हो, ववचारा की.
- ्ा तुमच्ा कामाच्ा संदभा्यत तुमच्ा लक्ात राव्हलेला एखादा अनुभव सांगाल?
- ्हो, मागच्ाच वषथीचा प्संग. वदवाळरीचरी पव्हलरी प्हाट. नुकतरीच मरी सटेिनरोडवर माझ्ा कामाला सुरुवात 

केलरी ्होतरी. तेवढ्ात एक बाई माझ्ासमोर आलरी. तरी म्हणालरी, ‘‘माविरी, तुमच्ासाठरी वदवाळरीचरी भेट 
आणलरी आ्हे. घ्ाल?’’

- मग? 

- वतने एक वपिवरी माझ्ा ्हातावर ठेवलरी. वपिवरीत बघते तर का्, नवं कोरं सटरीलचं ताट, लाडू, करंज्ा, 
वचवडा, चकलरी ्ांचरी पाकीटं, मेणबततरी-काडेपेटरीचा पुडा, उटणं, वासाचा साबण, तेल, छोटा 
आकािकंवदल!

- ववा! खूपच बरं वाटलं असेल नां तुम्हाला?
- ्हो. वदवाळरीच्ा त्ा प्हाटे माझरी भर रसत्ावर वदवाळरी साजररी झालरी! अ्हो, रोजच तुम्हरी लोक प्हाटे जेव्हा 

घरात प्ार्यना करत असता तेव्हा आम्हरी मात् त्ाचवेळरी घाण उपसत असतो; पण तरीच आमचरी पूजा असते. 
- आिाताई, खूप खूप धन्वाद. जाता जाता लोकांसाठरी का्हरी सांगाल?
- सवचछता ्हेच परमेशवराचं दुसरं नाव आ्हे!
- छान! िेवटरी पुन्हा एकदा तुमचं अवभनंदन आवण धन्वाद. ्ेतो मरी.
- नमसकार.
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±  प्ासताववक
आिचया सपधषेचया युगात िागप्तकीकरणामुिे आप्ण वयापारीकरणामुिे ग्राहक अप्धक चौकस आप्ण प्चप्कतसक 

झाले आहेत. कोणताही वयिहार करताना आता लोकांना संबंप्धत वयिहाराबद्लची सखोल माप्हती हिी असते, 
बारीकसारीक तपशील हिा असतो. हा तपशील घरबसलया, प्लक्खत सिरूपात प्मिाला तर लोकांना ते हिेच असते. 
लोकांची ही मानप्सकता आता वयािसाप्यकांनी, सामाप्िक, शैकप्णक आप्ण आप्थ्यक वयिहार करणाऱयांनी; तसेच 
उतपादक आप्ण प्िक्रेतयांनी ओिखली आहे. या मानप्सकतेचे समाधान करणयासाठी िे काही प्नरप्नरािे माग्य 
उतपादक, वयािसाप्यक हाताितात, तयातलाच एक रिभािी माग्य आहे ‘माप्हतीपत्रक’.

±  माव्हतरीपत्काचे सवरूप
माप्हतीपत्रक महणिे िैप्शष्ट्पूण्य माप्हती देणारे पररचयातमक पत्रक होय. माप्हतीपत्रक हे एक रिकारे उतपादने, 

सेिा, संसथा लोकांपयांत पोहोचिणयाचे साधन आहे. निनवया योिनांकडे, उतपादनांकडे, संसथांकडे लोकांनी डोकािून 
पाहािे यासाठीची ती एक क्खडकी आहे. िनमत आकप्ष्यत करणयासाठी ते एक प्लक्खत सिरूपाचे िाहीर आिाहन 
असते. माप्हतीपत्रकामुिे माप्हती देणारा आप्ण माप्हती घेणारा यांचयात एक नाते प्नमा्यण होणयास मदत होते. निीन 
ग्राहक प्मििणयाची, निीन बािारपेठ काबीि करणयाची ती पप्हली पायरी आहे. माप्हतीपत्रकामुिे ग्राहकाला हिी 
असलेली माप्हती ग्राहकाकडे सतत उपलबध राहू शकते. माप्हतीपत्रक कमी िेिात, कमी खचा्यत ग्राहकांपयांत 
घरबसलया पोहोचिता येते. माप्हतीपत्रक हे अरितयकपणे िाप्हरातीचे काय्य करते. माप्हतीपत्रक िाचताकणीच 
लोकांचया मनात कुतूहल, उतकुंठा, औतसुकय िागे झाले, की समिािे माप्हतीपत्रकाचा हेतू साधय झाला आहे.  

±  माव्हतरीपत्काचरी गरज
माप्हतीपत्रकाची गरि सि्यत्र असते. अगदी ्ि्िािि आप्ण भािीपाला प्िक्रेतयांपासून ते थेट लकािधी 

रुपयांचया आप्लशान कार प्िक्रेतयांपयांत सिाांना माप्हतीपत्रकाची आिशयकता भासतेच. प्दिािी ्राि, रेप्डमेड 
कपडे, साडा, खेिणी, प्कराणा माल, प्दिािी अंक, पुसतके, सटेशनरी, हॉटेलस, डायप्नंग हॉल, मंगल काया्यलये, 
्प्न्यचर, प्िद्ुत उपकरणे, यंत्रसामग्री, घरगुती िापराची उपकरणे, िाहने, कारखाने, इलेकटट्रॉप्नकस उपकरणे, औषधे, 
दूधदुभते, खाद्पदाथ्य इतयादींची माप्हतीपत्रके पाहाियास प्मितात. 

नाट्गृहे, प्सनेमागृहे, सहकारी संसथा, आप्थ्यक आप्ण शैकप्णक संसथा, सामाप्िक आप्ण साप्हक्तयक संसथा, 
सांसकृप्तक आप्ण क्रीडासंसथा, कुंपनया, हॉक्सपटलस, पय्यटन संसथा, एलआयसी, पोसट, बँका, पतपेढ्ा, बचतगट 
इतयादी प्ठकाणी माप्हतीपत्रकाची गरि असते. 

कला, संगीत, छोटे मोठे अभयासक्रम, शेती अििारे, बांधकाम साप्हतय, रििासी कुंपनया, रोपिाप्टका 
यांसारखीच इतरही अनेकानेक केत्रे आहेत. प्िथे प्िथे लोकमत आकप्ष्यत करणयाची गरि असते प्तथे प्तथे माप्हतीपत्रक 
आिशयक ठरते. आपले िेगिेपण, आपले िैप्शष्ट्, आपलयाकडून ग्राहकाला होणारा ्ायदा, या गोष्ी प्िथे 
अधोरेक्खत करायचया असतील प्तथे माप्हतीपत्रकाची गरि हमखास असते.

२. माव्हतरीपत्क
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±  माव्हतरीपत्काच्ा रचनेचरी वैविषट्े
(१) ‘माव्हतरी’ला प्ाधान्- नािच ‘माप्हती’पत्रक असलयाने माप्हतीपत्रकात ‘माप्हती’ला सिाांत िासत 

रिाधानय प्दले िाते. जया हेतूने माप्हतीपत्रक तयार केले िाते, तया हेतूशी सुसंगत, अचूक माप्हती प्दली 
गेली पाप्हिे. माप्हती आटोपशीर, संप्कप्त असािी. संसथेशी संबंप्धत अतयािशयक आप्ण कायदेशीर 
माप्हती (उदा.,संसथा नोंदणी क्रमांक, संसथा नोंदणी प्दनांक, दूरधिनी क्रमांक, ई-मेल, िेबसाइट, संसथेचे 
बोधप्चनह, घोषिाकय, पतता, पदाप्धकाऱयांची नािे, कामकािाची िेि इतयादी.) माप्हतीपत्रकात प्दली 
गेलीच पाप्हिे. मुखय महणिे माप्हतीपत्रकातील माप्हती िसतुप्नष्, सतय, िासतिच असली पाप्हिे. 
प्तचयात अप्तशयोति, चुकीची माप्हती असता कामा नये. माप्हतीपत्रकातील माप्हती िाचनीयही असली 
पाप्हिे. तथाप्प तयात माप्हतीचा अप्तरेक नसािा.

(२) उप्ुक्ता- आपले माप्हतीपत्रक उपयुति, पररणामकारक कसे होईल याचीही दकता घेतली पाप्हिे. 
िाचून झालयानंतर ते चुरगािून ्ेकून न देता िपून ठेिणयाची, िापरणयाची इचछा झाली पाप्हिे. असे 
उपयोगमूलय माप्हतीपत्रकाला केवहा रिाप्त होईल; तर िेवहा माप्हतीपत्रकात िाचकाचया (ग्राहकाचया) 
प्िवहाळ्ाची माप्हती प्दली िाते तेवहा. ‘माझया दैनंप्दन िीिनातील समसया, अडचणी, रिशन यांचया 
सोडिणुकीसाठी हे माप्हतीपत्रक मला उपयोगी पडेल’ असे ग्राहकाला िाटायला लािणारे माप्हतीपत्रक 
उपयुतिच असते. माप्हतीपत्रकातील ‘तुमचया पालेभाजयांिर अप्तररति कीटकनाशके मारली आहेत 
का?’, ‘दुधातली भेसि ही अशी ओिखा’ अशा िाकयांकडे िाचकांचे लक गेले, की शहरी वयतिींनाही 
कृप्षरिदश्यनाप्िषयीचे माप्हतीपत्रक उपयोगी िाटू लागते.

(३) वेगळेपण- इतरांचया माप्हतीपत्रकांपेका आपले माप्हतीपत्रक िेगिे आप्ण िैप्शष्ट्पूण्य कसे असेल 
याचीही काििी घेतली पाप्हिे. हे िेगिेपण माप्हतीपत्रकाचया मिकुरात आप्ण रचनेत आणले पाप्हिे. 
इतरांपेका िेगिी, निी, रोचक, उपयोगी माप्हती देणे आप्ण िेगिा लेआऊट, िेगिा आकार, िेगिी 
रचना आप्ण िेगिा दृक्ष्कोन ठेिणे याद्ारे माप्हतीपत्रकात िेगिेपण आणता येते.

(४) आकष्यक मांडणरी (लेआऊट)- माप्हतीपत्रकातील माप्हतीची मांडणी आकष्यक असली पाप्हिे. मांडणी 
सरधोपट असू नये. माप्हतीपत्रक प्दसताकणी ते ‘िाचािेच’ असे िाटले पाप्हिे. तयाचा कागद दिषेदार 
असािा, छपाई रंगीत असािी, पप्हले पृष् तर खूपच प्चतताकष्यक असािे. तयाचा आकार योगय असािा. 
तयाचे शीष्यक, बोधिाकय ठसठशीतपणे प्दसणारे असािे. माप्हतीपत्रकाची मांडणी िेधक करणयासाठी 
गरिेनुसार तया केत्रातले कुशल कलाकार, प्चत्रकार, संगणक तजज् मदतीला घयािेत.

(५) भाषािैलरी- ‘माप्हतीपत्रक’ केिि पाप्हले िात नाही, तर ते ‘िाचले’ही िाते. महणूनच ते िाचािेसे 
िाटािे यासाठी तयाची भाषा आकष्यक आप्ण िेधक असली पाप्हिे. उदा., ‘आमचया कृप्षपय्यटन केंद्रात’ 
राहायला आलात तर तुमही खूप सुखी वहाल; इथे तुमही इतके रंगून िाल, की तुमहांला दु:ख करत 
बसायला िेिच प्मिणार नाही’ एिढी सगिी माप्हती ‘आता तणािाला िेि नाही’ एिढ्ा चारच शबदांत 
सांगणे महणिेच मनाला प्भडणारी शबदयोिना करणे होय! थोडकयात, भाषाशैली पालहािीक नको तर 
मनाची पकड घेणारी हिी.
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±  माव्हतरीपत्कासाठरी आवश्क मुद् द्ांचा नमुना
समिा, एका कप्नष् महाप्िद्ालयात निीन शैकप्णक िषा्यपासून प्िज्ानशाखा नवयाने सुरू करायची आहे. ही 

बाब िासतीत िासत रििेशोतसुक प्िद्ा्थयाांपयांत आप्ण पालकांपयांत रिभािीपणे पोहोचिायची आहे. कारण तसे झाले 
तरच प्िद्ाथषी रििेश घेणयासाठी तया कप्नष् महाप्िद्ालयाशी संपक्फ साधतील. तर मग कशी पोहोचिता येईल ही 
बाब तयांचयापयांत... 

अथा्यतच माप्हतीपत्रकाचया माधयमातून.
कोणकोणते मुद्दे असले पाव्हजेत ्ा माव्हतरीपत्कात...
(१) ते कप्नष् महाप्िद्ालय जया शैकप्णक संसथेमा््फत चालिले िाते तया संसथेचे बोधप्चनह/बोधिाकय, 

संसथेचया महत्िाचया पदाप्धकाऱयांची नािे. 

(२) तया संसथेचे नाि/पतता/सथापना िष्य/दूरधिनी क्र./मोबाईल क्र./ई-मेल/िेबसाईट.

(३) तया कप्नष् महाप्िद्ालयाचे नाि/पतता/सथापना िष्य/दूरधिनी क्र./मोबाईल क्र./ ई-मेल/िेबसाईट.

(४) संसथा ि कप्नष् महाप्िद्ालयास असलेली शासकीय मानयता/मंिुरी प्िषयक संप्कप्त माप्हती.

(५) कप्नष् महाप्िद्ालयाशी संबंप्धत रिाथप्मक माप्हती (उदा., शासकीय/खािगी/अनुदाप्नत/प्िना 
अनुदाप्नत इतयादी.)

(६) कप्नष् महाप्िद्ालयाची थोडकयात पाशि्यभूमी.

(७) आिशयक ती सांक्खयकीय माप्हती.

(८) कप्नष् महाप्िद्ालयातील सुप्िधा. (उदा., सिचछतागृहे, रियोगशािा, क्रीडांगण, सभागृह, ग्रंथालय, 
अभयाप्सका, िसप्तगृह, िाहनति, उपाहारगृह इतयादी.)

(९) कप्नष् महाप्िद्ालयाची इतर िैप्शष्ट्े.

(१०) कप्नष् महाप्िद्ालयात होणारे उपक्रम. (उदा., कमिा ि प्शका, एन.एस.एस., सहली इतयादी.)

(११) पूरक ्ोटो.

(१२) संसथेचया इतर शाखांमधील परीकांचे प्नकाल.

(१३) कप्नष् महाप्िद्ालयाचया भप्िष्यकालीन योिना.

(१४) प्िद्ा्थयाांना प्दलया िाणाऱया शैकप्णक सिलती, प्शष्यिृतती इतयादी.

(१५) कप्नष् महाप्िद्ालयापयांत िाणाऱया रसतयांची माप्हती/नकाशा.

(१६) रििेशरिप्क्रयेबद्लची माप्हती, रििेश कमता, रििेशाचया अटी, आिशयक ती कागदपत्रे, रििेशाबाबतची 
पात्रता, रििेशाची अंप्तम तारीख, रििेश अिा्यचा नमुना, ्ी, सुरुिातीला भरायची रक्कम, संबंप्धत 
कोस्यचा कालािधी, रििेशाचया कामकािाची िेि, सुट्टा केवहा असतील, संबंप्धत अप्धकाऱयाचे 
नाि, तयांचा ्ोन क्र., रििेश प्नक्शचत केवहा होणार तयाची तारीख (यादी िाहीर करणे.) कप्नष् 
महाप्िद्ालय सुरू होणयाची तारीख याबद्लची माप्हती.
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(१) माव्हतरीपत्क म्हणजे का् ते सोदा्हरण सांगा.
(२) माव्हतरीपत्काचरी वैविषट्े खालरील मुद् द्ांना धरून सपष्ट करा.

(अ)  आकष्यक मांडणी (अा)  भाषाशैली
(३) रोडक्ात माव्हतरी वल्हा.

(अ) माप्हतीपत्रकाची गरि असणारी केत्रे.   
(आ)  माप्हतीपत्रक महणिे अरितयकपणे िाप्हरातच.

(४) माव्हतरीपत्काचरी उप्ुक्ता तुमच्ा िबदांत सपष्ट करा.
(५) म्हाराष्ट्ररी्न पद्तरीचे सुग्रास भोजन उपलबध करून देणाऱ्ा भोजनगृ्हाचे माव्हतरीपत्क त्ार करण्ासाठरी 

कोणकोणते मुद्दे आवश्क रा्हतरील ते वल्हा.
(६) एका वसत्दालनाचे आकष्यक माव्हतरीपत्क त्ार करा.

|||

कृतरी����������� �����������

±  समारोप
आिचया कािात आकष्यक आप्ण नेमकी माप्हती पुरिणारे माप्हतीपत्रक तयार करणे ही वयािसाप्यकांची गरि आहे 

आप्ण ते िेिेिर उपलबध होणे ही ग्राहकांची गरि आहे. तयामुिे माप्हतीपत्रक तयार करणे या गोष्ीला वयािसाप्यक मूलय 
रिाप्त होत आहे. 
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माव्हतरीपत्काचा नमुना

तुमच्ा आवडरीचरी! तुमच्ा पसंतरीचरी!! तुमच्ा मनातलरी!!!

योगेश फार्म्स
तगरे वसतरी, बािथी

मोबाईल :- ८८ÏÏÏÏÏÏ५१, दूरधवनरी :- (०२१८४) २५ÏÏ७१
वेबसाईट :- http://www.farms.com 

ई-मेल :- ygfarmsbar199@gmail.com

* व्हवाळा ्ेतो आवण हुरडा पाटथीच्ा आठवणरी ताज्ा ्होतात. आमचरी हुरडा पाटथी म्हणजे 
व्हवाळातरील सवघोततम ‘सेवलब्ेिन’च!

* दरवषथीप्माणे ्ा्हरी वषथी आम्हरी आमच्ा ‘्ोगेि फामस्य’वर हुरडा पाटथीचे बुकींग सुरू केले आ्हे. 
तुम्हरी कधरी ्ेत आ्हात?

* लवकर ्ा. तुमच्ा सवागतासाठरी ‘्ोगेि फामस्य’ उतसुक आ्हे.

हुरडा पाटथी

संपूण्य द्हा एकराच्ा वनसग्यरम् पररसरातरील‘योगेश फार्म्स’ वर तुम्हरी अनुभवाल 
जलतरणासाठरी तलाव, गद्य व्हरवाई, फुलांचे ताटवे, पक््ांचे रवे!
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आमचया हुरडा पार्टीची वैशशष्ट्े
* गरमागरम, गोड, ताजा हुरडा! अगदरी तुमच्ा समोर भाजून वमळेल.

* ्रेचछ हुरडा. भरपूर आसवाद घ्ा. 
* हुरड्ासोबत :- मडक्ातले द्हरी, ताजे मसाला ताक,

लसणरीचरी झणझणरीत चटणरी, खोबरे, गूळ.
्ाविवा् तुमच्ा आवडरीनुसार काकडरी, टोमॅटो, गाजर, कांदा, मुळा, 

कोवरंबरीर, भरलरी वांगरी इत्ादरी.

वेळ : सकाळरी १० ते सा्ं.७.००
प्वेि फी : प्ौढांसाठरी (रू.५००/-) 

ल्हान मुलांसाठरी (रू.२००/-)
१० पेक्ा जासत जणांच्ा गटाला वविेष सवलत.

िाळा, कॉलेज आवण बचतगटांना्हरी खास सवलत.

हुरड्ा्मोबत याची ्मुद्ा मौज लुर्ा.
  v बैलगाडरीतून, घोड्ावरून फेरफटका
  v जलतरण
  v नौकान्न
  v ग्रामरीण खेळ (सूरपारंब्ा, ववटरीदांडू, पतंगबाजरी, चकाररी)
  v सा्कलफेररी

म्हाराष्ट्ररी् पद्तरीचे चवदार ‘भोजन’ ्हरी आमचरी खावस्त.

परत जाताना आपलयाबरोबर काय काय घेऊन जाल?
l िेतातल्ा ताज्ा भाज्ा.
l रसरिरीत फळे.

आवण
भरपूर आनंद, ऊजा्य, उतसा्ह, पुढच्ा वषथी परत ्ेण्ाचरी तरीव्र इचछा!
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±  प्ासताववक
शािा-महाप्िद्ालयांमधये ितिृतिसपधा्य, क्रीडासपधा्य, सनेहसंमेलने असे अनेक काय्यक्रम संपन्न होत असतात. 

तसेच शासकीय, सामाप्िक, आप्थ्यक संसथांचेही काय्यक्रम होत असतात. या काय्यक्रमानंतर तयांचे अहिाल प्लप्हले 
िातात. असे अहिाल भप्िष्यकािात प्िप्िध रिकारे उपयुति ठरतात. अहिालामुिे िाचकाला समारंभाचा, 
काय्यक्रमाचा तपशील माहीत होतो. महणूनच अहिाल महणिे काय, अहिालाची आिशयकता का असते, अहिालाचा 
आराखडा कसा असतो, अहिाल प्लप्हताना कोणती काििी घयािी इतयादी संबंधीची माप्हती आपणाला असायला 
हिी. तयामुिे अहिालाचे िाचन आप्ण लेखन करणे सुलभ होते.

±  सवरूप
एखाद्ा काया्यलयात, संसथेत झालेलया काय्यक्रमांची, समारंभाची योगय पद्धतीने नोंद करून ठेिणे महणिे 

‘अहिाल लेखन’ होय. ही नोंद करताना तयात काय्यक्रमाचा हेतू, तारीख, िेि, सहभागी वयतिी, रिप्तसाद, समारोप 
अशा प्िप्िध मुद् द्ांचा समािेश केलेला असतो. काय्यक्रम, समारंभ रितयकात सुरू झालयापासून ते थेट तो समारंभ, 
काय्यक्रम संपेपयांत क्रमाक्रमाने कसा पूण्य होत गेला याची आिशयक तेिढ्ा तपशीलांसह लेखी नोंद अहिालात केली 
िाते. 

एखाद्ा प्िषयातील समसयेचया संबंधाने माप्हतीचया संकलनाचे, सिषेकणाचे, प्िप्शष् प्िषयासंबंधी नेमलेलया 
आयोगाचे अहिाल असतात. तसेच रिगती अहिाल (रिोग्रेस ररपोट्य), तपासणी अहिाल (इनवहेक्सटगेशन ररपोट्य), 
चौकशी अहिाल, आढािा अहिाल, माप्सक अहिाल आप्ण िाप्ष्यक अहिाल अशा सिरूपाचे अनेकप्िध अहिाल 
असतात.

±  आवश्कता
काय्यक्रमांचया, समारंभांचया नोंदी ठेिलया नाहीत तर भप्िष्यकािात संसथेचा प्िकास, परंपरा इतयादींची माप्हती 

प्मििणयात अडचणी येतात. तसे होऊ नये यासाठी अहिाल प्लप्हणे आिशयक ठरते. भप्िष्यकालीन प्नयोिनासाठीही 
अहिाल आिशयक असतात. प्िप्िध संसथा, लघुउद्ोग ते मोठमोठे उद्ोगधंदे अाप्ण ग्रामपंचायत ते महानगरपाप्लका 
अशा सि्य प्ठकाणी होणाऱया घडामोडींना अप्धकृतता रिाप्त वहािी यासाठी अहिालाची गरि असते. एखाद्ा 
समसयेचया संदभा्यत योगय प्नण्यय घयायचा असेल, साि्यिप्नक केत्रात एखादा महत्िाकांकी उद्ोग प्कुंिा उपक्रम सुरू 
करायचा असेल तर अगोदर तया संदभा्यत योगय ती माप्हती घेऊन अहिाल तयार करणे आिशयक असते.   

±  अ्हवालाचा आराखडा
अहिाल नेमका कशाचा प्लहायचा आहे यािर तया अहिालाचा आराखडा अिलंबून असतो. एखाद्ा संसथेचे 

काय्यकेत्र, प्िषय इतयादींनुसार अहिालाचया आराखडाचे मुद्े बदलतात. महाप्िद्ालयातील एखाद्ा ितिृति 
सपधषेचा अहिाल आप्ण क्रीडासपधषेचा अहिाल यांचया आराखडातील मुद् दे िेगिेगिे असू शकतात. कारण सपधाांचे 
सिरूप िेगिे िेगिे असते. 

प्िषयाचया सिरूपानुसार अहिालांचे लेखन, तयांची रचना, तयांचे घटक, मुद्े, क्रम, महणिे एकूणच आराखडा 
काही रिमाणात िेगिा असतो. 

३. अ्हवाल
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±  अ्हवालाचरी प्मुख चार अंगे 
(१) रिासताप्िक (अहिालाचा रिारंभ)
(२) अहिालाचा मधय (प्िसतार)
(३) अहिालाचा शेिट (समारोप)
(४) अहिालाची भाषा 
एक नमुना महणून आपण एका सांसकृप्तक काय्यक्रमाचया अहिाल लेखनाचा आराखडा नेमका कसा असू 

शकेल, ते मुद् द्ांचया सिरूपात पाहूया. 
अ्हवालाचा ववष् : ‘मराठी भाषा संिध्यन पंधरिडा’ समारोप समारंभाचा अहिाल. या पंधरिडात आयोप्ित 

केलेलया प्िप्िध उपक्रमांचा एकप्त्रत अहिाल प्लहािा.
(१) प्ासताववक-  इथे खालील बाबींचा (मुद् दे, प्िषय) समािेश असणे अपेप्कत आहे. समारंभाचा प्िषय, 

समारंभाचे सथि, प्दनांक, िार, िेि, सिरूप, अधयकांचे नाि-पद, रिमुख पाहुणयांचे नाि-पद. समारंभाचया 
आयोिकांचे नाि-पद, अनय उपक्सथतांचा उल्ेख. या सिाांचे शाक्बदक सिागत. दीपरिजिलन/रिप्तमापूिन/
ईशसतिन/सिागतगीत यांचाही उल्ेख रिासताप्िकात केला िातो. 

(२) मध्- मराठी भाषा संिध्यन पंधरिडाचा हेतू, पंधरिडाचे प्नयोिन, कोणाकोणाचा सहभाग होता, नेमके 
कोणकोणते उपक्रम झाले, तया उपक्रमांचे ्प्लत काय प्मिाले, या संदभा्यत पुढील योिना, प्नयोिन काय 
असणार आहे, यांबाबत क्रमबद्ध, मुद्ेसूद प्ििेचन करणे अपेप्कत असते. संबंप्धत काय्यक्रमात सहभागी 
झालेलया प्िद्ा्थयाांचे आप्ण प्शककांचे मनोगतही इथे प्लप्हणे अपेप्कत असते. रिमुख पाहुणयांचे प्िचार, 
अधयकांचे भाषण, प्निडक दोन-तीन उपक्रमांचया सादरीकरणािरील भाष्य, पाररतोषक प्ितरण समारंभ 
यांचा उल्ेख अपेप्कत असतो. 

(३) समारोप- मराठी भाषा संिध्यन पंधरिडाचा हेतू प्कतपत साधय झाला हे लोकांचया रिप्तसादािरून 
आिमािून तयाचा उल्ेख अहिालात करािा. 

  याचरिमाणे कोणतयाही काय्यक्रमातील उल्ेखनीय बाबी, त्रुटी आप्ण यशसिीता यासंबंधीचा 
प्नष्कषा्यचया सिरूपातील अप्भरिाय समारोपात नोंदिून अहिाल पूण्य करणे अपेप्कत असते.

(४) अ्हवालाचरी भाषा- मराठी भाषेचे सथान, महत्ि, सद्क्सथती याबाबतीत या पंधरिडात आयोप्ित 
केलेले उपक्रम आप्ण काय्यक्रम यांना अनुसरून योगय तया औपचाररक भाषेत अहिाल प्लहािा. 

  संसथेचे काय्यकेत्र, प्िषय, काय्यक्रमाचे सिरूप इतयादींनुसार अहिालात प्िप्शष् संज्ा, पाररभाप्षक 
शबदयोिना करािी लागते. तयानुसार तया-तया केत्रातील अहिालाची ठरािीक भाषा प्िकप्सत झालेली 
असते. अशा ठरािीक भाषेचा िापर अहिाल लेखन करताना केला िातो. 

±  अ्हवाल लेखनाचरी वैविषट्े
(१) वसतुवनष्ठता आवण सुसपष्टता- अहिालाचया सिरूपानुसार तयामधये तारीख, िार, िेि, प्ठकाण, 

सहभाग घेणाऱयांची नािे, पदे, घटना, हेतू, संखयातमक माप्हती, प्नष्कष्य इतयादी अनेक महत्िाचया 
िसतुप्नष् बाबींचया नोंदी आििू्यन आप्ण अचूकतेने केलेलया असतात. तया नोंदी पूण्यत: सुसपष् असतात. 

(२) ववशवसनरी्ता- अहिालातील प्िशिासाह्य माप्हती आप्ण त्थयांचया नोंदीमुिे अहिालाला प्िशिसनीयता 
रिाप्त होते. या प्िशिसनीयतेमुिेच अनेकदा गुंतागुंतीचया समसयांमधये असे अहिाल पुरािा महणूनही 
िापरले िातात. हे तया अहिालांचे खास िैप्शष्ट् असू शकते. 

(३) सोपेपणा- शकयतोिर सि्यसामानय वयतिीलाही अहिालाचा आशय समिािा अशी अपेका असते. हे 
गृहीत धरून िेवहा अहिाल प्लप्हला िातो तेवहा साहप्िकच तयाची भाषा ही सोपी असते. गरि नसेल 
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तर तयात बोिड शबद, ्ारसे तांप्त्रक शबद िापरले िात नाहीत. प्िनाकारण अालंकाररक िण्यनशैली, 
नाट्पूण्यता, अप्तशयोतिी इतयादी गोष्ी अहिालात टािलया िातात; परंतु अहिालात तया तया केत्राशी 
संबंप्धत संज्ा, रिप्क्रया याप्िषयीचे पाररभाप्षक शबद िापरले िातात.

(४) िबदम्ा्यदा- अहिालाचया प्िषयािर/सिरूपािर अहिालाची शबदमया्यदा अिलंबून असते. सांसकृप्तक, 
साप्हक्तयक, क्रीडाप्िषयक इतयादी रिकारचे सथाप्नक पातिीिरील अहिाल आटोपशीर असतात. 
सहकारी संसथांचे, िाप्ष्यक सि्यसाधारण सभांचे अहिाल तुलनेने प्िसतृत असतात. तयांचे सिरूप प्नक्शचत 
असते.

  एखाद्ा समसयेचया/उपक्रमाचया संदभा्यत संशोधनातमक अहिाल, साि्यिप्नक केत्रातील 
उद्ोगवयिसाय, साि्यिप्नक सेिा (शहरातील बस िाहतूक) यांचयासंदभा्यतील अहिाल खूपच प्िसताराने 
प्लप्हले िातात. तयात भरपूर माप्हती, आकडेिारी, प्नरीकणे, तपशील, प्नष्कष्य नांेदिलेले असतात. 
एखाद्ा समारंभाचा अहिाल तीन-चार पृष्ांचा असतो, तर एखाद्ा आयोगाचा अहिाल सुमारे १००० 
प्कुंिा अप्धक पृष्ांचा असू शकतो.

(५) वन:पक्पातरीपणा- अहिालाचा प्िषय कोणताही असो, रिकार कुठलाही असो सि्यच रिकारचया 
अहिालांचे एक सामाईक िैप्शष्ट् महणिे तया अहिालाचा प्न:पकपातीपणा. अहिाल लेखकाला 
संबंप्धत प्िषयाला बाध आणणारी सित:ची एकांगी मते, एककल्ी प्िचार अहिालात आणता येत 
नाहीत. सित:चया मिषीनुसार अहिाल लेखन करता येत नाही. िासतिदशषी लेखन हा अहिालाचा आतमा 
आहे. तया तया समारंभामधये, सभेमधये, संशोधनामधये अहिाल लेखकाने काय काय अनुभिले, पाप्हले, 
ऐकले याप्िषयीचे खरेखुरे लेखन अहिालात आलेले असते.

±  अ्हवाल लेखन करताना लक्ात घ्ाव्ाच्ा बाबरी
अहिाल लेखन हा िरी एखादा लाप्लतयपूण्य साप्हतयरिकार नसला तरी अहिाल लेखन ही एक कला आहे. 

प्शकणाचया संदभा्यत सुरिप्सद्ध कोठारी कप्मशनचया अहिालातील पप्हलेच िाकय ‘द डेक्सटनी ऑ् इंप्डया इि बीईंग 
शेपड्  इन हर क्ासरूमस!’ (भारताचया भप्ितवयाची िडणघडण शािांमधील िग्यखोलयांमधये होत आहे!) असे आहे. 
अशा रिकारची लाप्लतयपूण्य, माग्यदश्यक ि रिेरक िाकये, प्िचार यांमुिे अहिाल लेखनाला लाप्लतयाचा सपश्य होतो. 
गरिेनुसार तयांचा उपयोग करता येतो. 

अहिाल लेखन करताना पुढील बाबी प्िचारात घयावयात.
(१) अहिाल प्लप्हणाऱया वयतिीला संबंप्धत प्िषयाची चांगली िाण हिी. 
(२) िे घडले, िसे घडले तयािर आधाररत अहिाल लेखन करता आले पाप्हिे.
(३) अहिाल लेखनासाठी भाषेिर रिभुति असणे आिशयक असते. प्िशेषत: सांसकृप्तक काय्यक्रमांचे अहिाल 

लेखन करताना बोलके आप्ण सिीि प्चत्र उभे करता आले पाप्हिे, तर संशोधनातमक सिरूपाचया 
अहिालात योगय पाररभाप्षक शबदािली आप्ण िसतुप्नष्ता महत्िाची असते.

(४) सारांशरूपाने संप्कप्त लेखन करता आले पाप्हिे.
(५) सहि, सोपी, सिाभाप्िक लेखनशैली असािी. अप्त आलंकाररक, नाट्पूण्य, अप्तशयोतिीपूण्य िण्यन 

नसािे.
(६) वयतिींची नािे, वयतिींची पदे चुकीची प्दली िाऊ नयेत. तसेच घटनाक्रमही चुकिू नये. अहिाल प्लप्हताना 

आिशयक तया तांप्त्रक गोष्ींचा (मथिा, तारीख, िेि, सथि, रिमुख पाहुणे, अधयक, नािे, पदे इतयादी) 
प्िसर पडता कामा नये.
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(१) अ्हवालाचे सवरूप सपष्ट करा.
(२) अ्हवालाचरी आवश्कता वल्हा. 
(३) वासतवदिथी लेखन ्हा अ्हवालाचा आतमा आ्हे, ्हे ववधान सपष्ट करा.

(४) अ्हवाल लेखनाचरी वैविषट्े खालरील मुद् द्ांना अनुसरून सपष्ट करा.

 (१) िसतुप्नष्ता आप्ण सुसपष्ता   (२) शबदमया्यदा   (३) प्न:पकपातीपणा
(५) अ्हवाल लेखन करताना लक्ात घ्ाव्ाच्ा दोन बाबरी सोदा्हरण सपष्ट करा.
(६) खालरील ववष्ांवर अ्हवालाचे लेखन करा.

(अ) तुमचया कप्नष् महाप्िद्ालयातील सनेहसंमेलन.
(आ) तुमचया कप्नष् महाप्िद्ालयातील िृकारोपण काय्यक्रम. 

|||

कृतरी����������� �����������

(७) अहिालाचया प्िषयाचे सिरूप, िेगिेपण, िैप्शष्ट् बारकावयाने प्टपता आले पाप्हिे. यासाठी अहिाल 
लेखकाकडे सूक्म आकलन आप्ण प्नरीकणशतिी असली पाप्हिे.

(८) अहिाल लेखनात प्िषयाला प्िसंगत असलेले सिमत, सि-प्िचार प्लहू नयेत.
(९) अहिाल हा संबंप्धत काय्यक्रम आप्ण प्िषयाचया सिरूपानुसार प्लप्हलेला असािा. तो अपुरा, अध्यिट, 

प्िसकिीत असू नये. 
(१०) अहिाल प्लहून झालयानंतर तयाखाली संबंप्धत अधयक आप्ण सप्चि यांची मानयतेसति सिाकरी केलेली 

असािी.

±  समारोप
अहिाल हे तया-तया संसथेतील काय्यक्रमांचे महत्िाचे दसतऐिि असतात. महणून तयांचे लेखन योगय ती दकता 

घेऊनच करािे लागते. संसथा, काया्यलयाचया काया्यचा दीघ्यकालीन आढािा घेणयासाठीही तयांचा उपयोग होतो. 
तयामुिे ते ितन करून ठेिािे लागतात.

अ्हवाल लेखनाचा नमुना

भारत विक्ण संसरेचे, साने गुरुजरी माध्वमक ववद्ाल् आवण कला, वावणज्, ववज्ान उच्च 
माध्वमक ववद्ाल्, भुसावळ, वजल्हा जळगाव

वावष्यक पाररतोषक ववतरण समारंभ सन २०१९-२०
अ्हवाल

गुरुिार, प्दनांक १२ प्डसेंबर २०१९ रोिी दुपारी चार िािता प्िद्ालयाचया भवय रिांगणात सन २०१९-२० या 
शैकप्णक िषा्यचा िाप्ष्यक पाररतोषक प्ितरण समारंभ मोठा उतसाही िातािरणात संपन्न झाला. 

समारंभाचे अधयकसथान प्िलह्यातील प्शकणरिेमी उद्ोगपती मा. श्री. बाबासाहेब प्शंगाडे यांनी भूषिले होते. 
मुंबई येथील नामिंत लेक्खका श्रीमती हेमाताई रणप्पसे या रिमुख पाहुणया महणून उपक्सथत होतया. समारंभास भारत 
प्शकण संसथेचे अधयक, उपाधयक, काया्यधयक, खप्िनदार ि इतर सि्य पदाप्धकारी उपक्सथत होते. माधयप्मक आप्ण 
उच् माधयप्मक प्िद्ालयाचे सि्य अधयापक, प्नमंप्त्रत नागररक, प्िद्ाथषी मोठा संखयेने उपक्सथत होते. 
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समारंभाचया सुरुिातीला रिा. लक्मण िाधि यांनी रिासताप्िक केले. तयांनी समारंभात संपन्न होणाऱया  
काय्यक्रमांची रूपरेषा सांप्गतली. तयानंतर रिा. माधिी कुलकणषी यांनी समारंभास उपक्सथत असलेलया सिाांचे सिागत 
केले. सिागतगीताचया माधयमातून इयतता बारािी कला शाखेचया प्िद्ा्थयाांनी उपक्सथतांचे संगीतमय सिागत केले. 
सिागतगीतानंतर इलेकटट्रॉप्नकस प्िभागाचे सेिक समीर सािंत यांचया हसते दीपरिजिलन करणयात आले. 

उपक्सथत पाहुणयांचा शाल, श्री्ि आप्ण सनमानप्चनह देऊन सतकार करणयात आला. या हृद्  सतकारानंतर 
प्िद्ालयाचे रिाचाय्य प्िद्ानंद सोनटक्के यांनी सन २०१९-२० या शैकप्णक िषा्यत  उच् माधयप्मक प्िद्ालयात 
झालेलया शैकप्णक, सांसकृप्तक, कला, क्रीडाप्िषयीचया घडामोडींचा िृततानत सादर केला. यािेिी तयांनी उच् 
माधयप्मक प्िद्ालयातील अधयापक आप्ण प्िद्ा्थयाांनी प्िप्िध केत्रात केलेलया रिगतीचा आढािा सादर केला. 

यानंतर मैदानी क्रीडासपधा्य, सियोतकृष् प्िद्ाथषी खेिाडू, सियोतकृष् प्िद्ाप्थ्यनी खेिाडू, सियोततम संघ तसेच 
सांप्घक ि िैयक्तिक क्रीडा सपधाांची पाररतोषके प्ितरीत करणयात आली. या िषा्यची सियोततम सांप्घक कौशलयाची 
ढाल बारािीचया कबड्ीचया संघाने पटकािली, तर सियोततम खेिाडूचया सुिण्य चषकािर अकरािीचया भारती शहा 
या प्िद्ाप्थ्यनीचे नाि कोरले गेले. क्रीडा सपधाांचया पाठोपाठ ितिृति सपधा्य, प्नबंध सपधा्य, रिशनमंिुषा इतयादी प्िप्िध 
सपधाांची पाररतोषके प्ितरीत करणयात आली. सलग अधा्य तास चाललेलया पाररतोषक प्ितरण समारंभात सुिण्य, 
रौपय, कांसय अशी एकूण िीस सांप्घक, चािीस िैयक्तिक तसेच इतर प्िभागांची पंधरा अशी एकूण पंचयाहततर 
पाररतोषके देणयात आली. ढोल, ताशा आप्ण लेझीमचया तालािर पाररतोषक रिाप्त प्िद्ा्थयाांनी रिमुख पाहुणया 
माननीय हेमाताई रणप्पसे आप्ण अधयक बाबासाहेब प्शंगाडे यांचया हसते पाररतोषके सिीकारली.

पाररतोषक प्ितरणानंतर माननीय हेमाताईंनी प्िद्ा्थयाांना माग्यदश्यन केले. आपलया भाषणात तया महणालया, 
‘‘काि झपाट्ाने बदलतो आहे. सि्य केत्रांत सपधा्य तीव्र झाली आहे. अशा िेिी परीकेतलया गुणांबरोबरच आता 
तुमचे वयक्तिमत्ि, ित्यन, िीिनाकडे पाहणयाचा दृक्ष्कोन, संिाद कौशलय, नेतृतिगुण, संिेदनशीलता या गोष्ींनाही 
खूप महत्ि रिाप्त झाले आहे. उततुंग यश प्मििणयासाठी तुमचयाििि रिबि आतमप्िशिासाचे पाठबि असले 
पाप्हिे.’’  

आपलया अधयकीय भाषणात मा. बाबासाहेब प्शंगाडे यांनी तयांचया वयक्तिगत िीिनातील संघष्ययात्रा 
प्िद्ा्थयाांपुढे उलगडून दाखिली. तयानंतर ते महणाले, ‘‘तुमही साततयाने रियतन करत राहा. प्कतीही रिप्तकूल 
पररक्सथतीशी झगडािे लागले तरी संघष्य करा. कृप्तिंत वहा. धडपडे वहा. ‘केलयाने होत आहे रे’ हा मंत्र सतत 
आचरणात आणा, मग तुमही प्िियश्री नक्कीच खेचून आणाल. देशाचे उततम नागररक वहा. सितःबरोबर आपले 
माताप्पता, गुरुिन आप्ण देशाचे नाि उज्िल करा.’’ 

काय्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ि पाररतोषकरिाप्त प्िद्ा्थयाांचया यादीचे िाचन प्िद्ाथषी रिप्तप्नधी माधिी परांिपे 
आप्ण महेश देशमुख यांनी केले. आभाररिदश्यन संसकृत प्िभागाचे रिा. देशमाने यांनी केले. 

अडीच तास रंगलेलया या काय्यक्रमाची सांगता सायंकािी साडेसहा िािता झाली.

वद. ............   सवचव      अध्क्

vvv
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±  प्ासताववक
आपले िीिन बातमयांनी वयापले आहे. आपण आकाशिाणीिरील बातमया ऐकतो, दूरप्चत्रिाणीिरील बातमया 

पाहतो आप्ण ऐकतो. ित्यमानपत्रातील बातमया िाचतो. बातमी िाचली तरी िाचकांचया मनातील प्िज्ासा संपत 
नाही. बातमीत िसतुप्नष् माप्हती असते. बातमी जया रिसंगािर आधाररत असते, तया पलीकडील िाचकांची प्िज्ासा 
शमिणयाचा रियतन ित्यमानपत्रास करािा लागतो. ित्यमानपत्राचा उद् देश माप्हती देणे, लोकिागृती करणे, लोकप्शकण 
करणे, मनोरंिन करणे हा आहे. बातमीत िे घडले, ते िसे आहे तसेच द्ािे लागते. बातमीत ‘मी’ असत नाही,  तर 
घडलेली घटना ‘िशी आहे’ ‘तशी देणे’ ही बातमीची गरि असते; परंतु बातमीत न आलेली रंिक, नािीनयपूण्य 
माप्हती आप्ण प्तचे सूक्म धागेदोरे ि िेगिेगिे तपशील हे िाचकांना िृततलेखात िाचाियास प्मितात.

±  अर्य आवण सवरूप 
अनेकदा बातमीपलीकडे असलेला तपशील िाचकांना देणे गरिेचे असते. मात्र बातमीत तो देता येत नाही. 

तयासाठी िृततलेखाचा अिलंब केला िातो. तयाला इंग्रिीत ‘प््चर’ असे महणतात. ऑकस्ड्यचया शबदकोशात 
तयाचा अथ्य ‘It is a non news article in a news paper’ असा देणयात आला आहे. तयाचा भािाथ्य 
‘बातमीपलीकडचे खास असे काही, आकष्यक असे काही’ असा होतो. ित्यमानपत्राचा िनम पाशचातय देशात झालयाने 
तेथील काही संकलपना भारतीय िृततपत्रातदेखील रूिलया. तयापैकी एक महणिे प््चर, महणिेच िृततलेख. आता 
िृततलेख ही ित्यमानपत्रांची आप्ण िाचकांची गरि बनली आहे.

बातमी जया घटनेप्िषयी आहे, तयासंबंधीचा तपशील, गोष्ी िाचकांपयांत पोहोचिणयाची गरि असते. ती गरि 
पूण्य करणयासाठी िृततलेख प्लप्हला िातो. प््चर महणिे ‘नॉन नयूि’ असे महटले िात असले तरी िृततलेखाचा संबंध 
नेहमीच बातमीशी असतो. िृततलेख हा नेहमीच तािा असािा लागतो. तयाला काही प्नप्मतत असािे लागते. िृततलेख 
हा घडलेलया, घडू पाहणाऱया घटनेशी संबंप्धत असतो. िृततलेखाला ‘धािपिीतले साप्हतय’ असेही महणतात. 
िृततलेख तातडीचा असला तरी तयामधील अचूकतेला महत्ि असते. हे लेखन िासतिािर आधाररत असलयाने तयात 
कलपकतेला ् ारसा िाि नसतो. खरेतर बातमीचा आसिाद घेणयासाठी िृततलेख मदत करतात. िृततलेखात िाचकांचया 
भािनांची दखल घेतली िाते. तयाचरिमाणे यांतून िाचकांचे समाधानही महत्िाचे ठरते.

िृततलेख सितंत्र असतो. तयातील मिकूर हा िैप्शष्ट्पूण्य असतो. तसेच तो आकष्यकही असतो. िृततलेखाची 
भाषादेखील िाचकाला क्खििून ठेिणारी असते. िृततलेखाची भाषा सोपी, िाचकांना समिणारी,  तयांना आपलीशी 
िाटणारी, िाचकांचया मनाचा ठाि घेणारी, कमी शबदांत अप्धक आशय सांगणारी असते. साततयपूण्य लेखनसरािानंतर 
ती कमिता येते. िृततलेख िाचकाला आनंद देणारा, माप्हती देणारा, ज्ान देणारा, मनोरंिन करणारा असतो. िाचकाला 
तयात रस असतो, हे लेखन तयाची उतसुकता िाढिणारे असते. िृततलेखाचा प्िषय, आशय, शैली, िाचकांचया 
प्िचाराला चालना देणारी असते. िाचकांचया प्िचाराला धक्का देणयाची ताकद िृततलेखात असते. मांडणी अतयंत 
मुद् देसूद असते. आपलया लेखातील मुद् द्ांचया समथ्यनाथ्य माप्हतीशी संबंप्धत आलेख, नकाशा, छायाप्चत्र, 
वयंगप्चत्र, आकडेिारीचा ततिा िापरला िाऊ शकतो. तयामुिे योगय पररणाम साधला िातो. िृततलेख प्लप्हताना 
प्लप्हणारा सितःचा अनुभि आप्ण तया प्िषयांचया संदभा्यने असलेली तजज्ता  िापरत असतो.

४. वृततलेख
    (वफचर रा्वटंग)
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±  वृततलेखांचे प्कार
प्िषय आप्ण लेखन रिकारानुसार िृततलेखाचे काही रिमुख रिकार पुढीलरिमाणे आहेत. 

(अ) बातमरीवर आधाररत वृततलेख- एखाद्ा घटनेचया, बातमीचया संदभा्यने हा लेख प्लप्हलेला असतो. जया 
घटनेिर लेख प्लहायचा आहे,  तया घटनेचा प्िसताराने प्िचार करािा लागतो. मात्र िी बातमी ित्यमानपत्रात 
छापून आलेली असते, प्तचयातील सि्य माप्हती िृततलेखात नसते. तर तया बातमीतील महत्िाचया मुद् द्ांिर 
अशा िृततलेखात रिकाश टाकला िातो. िृततलेखात तया बातमीतील मुद् द्ांचे प्िशलेषण केले िाते. 
प्लप्हणाऱयाकडे तया प्िषयाचया संदभा्यने असलेली तािी, सितंत्र माप्हती असते. अनेकदा िृततलेख प्लप्हताना 
तजज्ांशी बोलून, घटनेचा ति गाठून लेखन करािे लागते. तयामुिे िाचकांना निे काही प्मिालयाचा आनंद 
असतो. िृततलेखासाठी प्िषयाचया मया्यदा नसतात. तो राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, शहरी, ग्रामीण, सामाप्िक, 
शैकप्णक, सांसकृप्तक, औद्ोप्गक, रािकीय अशा प्िप्िध प्िषयांिर प्लप्हला िाऊ शकतो. 

 उदा., पया्यिरण, प्दल्ीतील िाढते रिदूषण- कारणे आप्ण तयाचा मानिी आरोगयािर होणारा पररणाम, 
दिणििणािरील गुंतिणूक, ग्रामीण भागातील पशुधनाची घटलेली संखया ि तयाचा समाििीिनािर होणारा 
पररणाम. 

(आ) व्खक्वचत्णातमक वृततलेख – अशा रिकारचया लेखात िसे असामानय कतृ्यति असलेलया वयतिीिर प्लप्हले 
िाते तसेच एखाद्ा िैप्शष्ट्पूण्य काय्य असलेलया सामानय माणसाबद् दलदेखील प्लप्हले िाऊ शकते. 
एखाद्ा केत्रात प्मििलेले देप्दपयमान यश, केलेला संघष्य ि रियतनांची पराकाष्ा, एखाद्ा समसयेिर मात 
करताना केलेला उपक्रम, कृती, केलेला प्िक्रम या संदभा्यत िृततलेख प्लप्हले िातात. औप्चतय साधून या 
रिकारचे लेख प्लप्हले िातात. अनेकदा वयतिीला प्मिालेला पुरसकार, गौरि, िाढप्दिस, अमृत महोतसि, 
ियंती, पुणयप्तथी, िनमशताबदी यांसारखया रिसंगी वयक्तिप्चत्रणातमक िृततलेख प्लप्हला िाताे. या रिकारातील 
िृततलेख प्लप्हताना तया वयतिीसंबंधी झालेले पूिषीचे लेखन, चररत्र, आतमचररत्र, तयांचयासोबत काम केलेलया 
वयतिी, सहकाऱयांचया मुलाखती घेऊन देखील या रिकारचे िृततलेख उततम सिरूपात तयार करता येतात. 
िाचकांचया पुढे केिि िीिनपट मांडणे अपेप्कत नसते. आकडेिारी, सनािळ्ा, पररचय एिढ्ापुरते ते 
लेखन मया्यप्दत नसते. तयामधये तया वयतिीची िीिनशैली, िेगिेपण, दृक्ष्कोन, खास शैली, सियी, िैप्शष्ट्े 
असा वयक्तिगत सपश्य असतो. भािप्नक सपश्य हे अशा रिकारचया लेखाचे िैप्शष्ट् असते. 

 उदा., पोपटराि पिार, बीिमाता राहीबाई पोपेरे, डॉ. श्रीराम लागू इतयादी.

(इ)  मुलाखतरीवर आधाररत वृततलेख- प्िप्िध केत्रात िेगिेगिे लोक सितःचे कतृ्यति प्सद्ध करत असतात. 
रिसारमाधयमांसाठी तयांचया मुलाखती घेतलया िातात. तया मुलाखतीचा भाग लेख सिरूपात िृततपत्रात 
रिकाप्शत केला िातो. या लेखातून वयतिीचया कतृ्यतिाची बािू, संशोधन, मतरिणाली, तयांचा दृक्ष्कोन, 
तयांनी प्निडलेले केत्र, एखादा अप्िसमरणीय रििास, सितःचया केत्रात  प्मििलेले अभूतपूि्य यश, अनुभि या 
संदभा्यने तयात मांडणी केली िाते. सि्यसाधारण लोकांना िे माहीत आहे तयापेका िेगिे काही मांडणयाचा रियतन 
या रिकारचया लेखात केला िातो. मुलाखत देणाऱया वयतिीची सितःची महणून िी काही भूप्मका असते ती या 
रिकारचया िृततलेखातून मांडली िाते. तयातून तया माणसाचया कतृ्यतिाची उंची ि संबंप्धत केत्रातील योगदान 
अधोरेक्खत करणयाचा रियतन केला िातो.

 उदा., प्गया्यरोहक, संशोधक, नामिंत लेखक, किी, रािकीय, सामाप्िक, शैकप्णक केत्रातील वयतिी यांचया 
मुलाखतींिर आधाररत लेख इतयादी.
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(ई)  ऐवत्हावसक सरळांववष्री वृततलेख- गािे, सथिे, िासतू यांना ऐप्तहाप्सक संदभ्य असतात. काही प्ठकाणी 
संशोधन करताना उतखनन होत असते. संशोधनाचया माधयमातून िुनी कागदपत्रे, प्शलालेख, ताम्रपट आदी 
संदभा्यत निनिीन माप्हती समोर येत असते. अनेकदा संशोधक िुनया माप्हतीचया संदभा्यत संशोधनातमक 
अभयासातून एखाद्ा िासतू प्कुंिा सथिािर रिकाशझोत टाकत असतात. तया नवया माप्हतीचया संदभा्यत 
रिाचीन माप्हतीचा उपयोग करून लेख प्लप्हता येतो. ग्रामीण पंरपरेतील लोकसाप्हतयाचया संदभाांचा अभयास 
करून मांडणी करता येते. प्लप्हणारी वयतिी तया सथिाला भेट देते. तयाने िे पाप्हले, अनुभिले तया बाबतीत 
तो िृततलेख प्लप्हला िातो. एखाद्ा इप्तहास तजज्ाशी झालेली चचा्य, तयांचे वयाखयान आप्ण तयातून 
प्मिालेलया नवया माप्हतीचा उपयोग करून ऐप्तहाप्सक िृततलेख प्लप्हला िातो. अशा सिरूपाचया 
िृततलेखाची  गरि महणून नकाशा, प्चत्रे, छायाप्चत्रे यांचा देखील िापर करता येतो.

 उदा., अहमदनगर शहर, भुईकोट प्कल्ा, शप्निार िाडा, हेमाडपंथीय मंप्दरांचे प्शलपकाम इतयादी.

(उ)  नवल, गूढ, ववसम् इत्ादींवर आधाररत वृततलेख- एखादी प्िसमयकारक घटना, कृती, प्नसगा्यतील निलाई 
यासंबंधीचया अनुभिांिर आधाररत हा लेख असतो. एखाद्ा पररसरातील प्नसगा्यचे दृशय हा िसा िृततलेखाचा 
प्िषय ठरतो तयारिमाणे एखादे गूढ, प्नसगा्यतील एखादा चमतकार हा देखील िृततलेखाचा प्िषय ठरतो. मात्र 
यासंबंधी लेखन करतांना आपण जयािर प्लहीत आहोत तया संबंधीची शहाप्नशा करणे, तया संदभा्यतील माप्हती 
पारखून घेणे, प्चप्कतसा करणे आिशयक ठरते. यामधील माप्हतीची प्िशिासाह्यता महत्िाची असते. 

 उदा., सांगलीत नदीचया महापूराचया पाणयाची पातिी ५८ ्ूट, प्हमालयातील प्नसग्य, रांिणखिगे, मोठा 
अपघात होऊनही एखाद्ा बालकाचा रिाण िाचणे, डोकयािरून पाणी िाहून िगिली िीस हिार झाडे.. 
इतयादी सिरूपाचया घटना िृततलेखाचे प्िषय होतात. 

  िृततलेखांचया िरील रिकारांप्शिाय सांसकृप्तक काय्यक्रम, लोकरूचीचे प्िषय, खाद्संसकृती इतयादी 
प्िषयांिरही िृततलेख प्लप्हले िातात.

±  वृततलेखासाठरी ववष् कसे सुचतात?
 ित्यमानपत्रात काम करणाऱया वयतिीला भेटणाऱया वयतिी, रििास, अनुभि, प्नरीकण, प्िप्िध ित्यमानपत्रांतील 

बातमया, पुसतके, प्नयतकाप्लके, संकेतसथिे, दूरप्चत्रिाणी या सारखी प्िप्िध साधने ही आपलयाला िृततलेख 
प्लप्हणयासाठीचे प्िषय प्मििून देत असतात.

        िृततलेखासाठीचया प्िषयांचे स्ोत पुढील गोष्ींतून प्मिू शकतात. 

(१) बातमरी- ित्यमानपत्रात रिकाप्शत होणारी बातमी, प्नयतकाप्लकात प्लप्हले गेलेले प्िशेष िृतत/िृततमाला 
िाचलयानंतर; तसेच दूरप्चत्रिाणीिर दाखप्िलेली घटना पाप्हलयानंतर तया अनुषंगाने मनात िृततलेखासंबंधी प्िचारांचे 
बीि तयार होत असते. तया बातमीचया मागे असलेलया गोष्ी, संदभ्य, मुलाखत घेऊन तया बातमीचया संबंधाने उततम 
िृततलेखाची प्नप्म्यती करता येते. बातमीकडे प्िप्िध अंगांनी पाप्हले आप्ण तया घटनेचा पररणाम समिून घेणयाचा 
रियतन केला तर आपलयाला िृततलेखासाठी अनेक प्िषय सहि प्मिू शकतात.

उदा., “प्ििेप्शिाय िाहनांचया ट्ूबचे पंकचर काढणे” अशी बातमी रिकाप्शत झालयािर पंकचर नेमके कसे 
काढले िाते? असे का करािे िाटले? तयामागील रिेरणा कोणती? तयामुिे काय पररणाम साधला िाणार आहे? 
लोकांची सोय, प्ििेची बचत, तयातून प्मिालेला रोिगार अशा अंगाने हा िृततलेख प्लप्हला िाऊ शकतो.
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(२) व्खक्गत अनुभव- पत्रकाररतेचया केत्रात िािरणाऱया वयतिीला अनेक घटना/रिसंगांना सामोरे िािे 
लागते.बातमी प्मििताना अनेक अनुभि प्मित िातात. तयातील काही अनुभि बातमीला मदत करतात. तर काही 
केिि अनुभिाची प्शदोरी िाढप्िणयास मदत करतात; पण ते अनुभि िाया िात नाहीत. गतकािातील असे अनुभि 
भप्िष्यातील एखाद्ा िृततलेखासाठी मदत करणारे ठरतात.

‘बससथानकािरील ्ेरीिालयांचया संघटनेची सथापना’ अशी बातमी िेवहा येते, तेवहा तयािर िृततलेख 
प्लप्हतांना ्ेरीिालयांची संखया, तयांचया वयिसायातील कष्, िेि, तयांचया कुटुंबांचे उदरभरण, रोिगाराचे उतपन्न 
अशा मुद् द्ांिर िृततलेख प्लप्हला िाऊ शकतो. यात केिि तपशीलाची नोंद अपेप्कत नसते तर तयामधून तयांचया 
िीिनानुभिाचे दश्यन घडणे आिशयक असते.  

(३) भेटरीगाठरी/संभाषण- पत्रकाररता करणाऱया वयतिीला उततम प्लप्हता येणयासाठी तयाचे भाषाज्ान उततम 
हिे. तसेच वयिसायाची गरि महणून उततम संिाद कौशलय हिे असते. तयाला अनेक केत्रात िाऊन बातमी प्मििािी 
लागते. तयामुिे अनेकदा िररष् अप्धकाऱयांबरोबर संिाद साधािा लागतो, तर कधी शेतकरी, शेतमिूर, कलाकार, 
खेिाडू, प्िप्िध कुंपनयांचे वयिसथापक, लोकरिप्तप्नधी यांचयाशी बोलताना अनेक मुद् द्ांना सपश्य करािा लागतो. 
कधी कधी काही माणसे बोलत नाहीत तेवहा तयांना बोलते करणयाचे कौशलय पत्रकारांकडे असािे लागते. तयांचयाशी 
बोलताना अनेक प्िषय सहितेने प्मिून िातात. 

या संभाषणातून एखाद्ा वयतिीचे अनेक पैलू सहितेने समोर येतात.प्िदभा्यतील िमीन प्िकून भाताचया िातीचे 
संशोधन करणारे दादािी खोब्रागडे यांची शोधकथा िृततलेखासाठी प्िषय देऊन िाते. एखादा अप्धकारी अशी घटना 
सहिपणे चचषेत सांगून िातो. अशा वयतिींना, कुटुंबातील सदसय, सहकारी यांना रितयक भेटून आणखी काही पैलू 
समोर येतात. 

(४) वनररीक्ण- पत्रकाराने चौकस असायला हिे. पत्रकाराला बातमीचे धागेदोरे प्मििािे लागतात. 
िृततलेखासाठी सूक्म दृष्ी असािी लागते. आपलया अितीभोिती अनेक घटना घडत असतात. तया घटनांचे 
बारकाईने प्नरीकण करता येणे, तयातील बातमी शोधता येणे ि िृततलेखाचे प्िषय प्निडता येणे महत्िाचे असते. 
िृततलेखासाठी प्नरीकणातून आप्ण अनुभिातून प्ििेचन, संदभ्य, कारणमीमांसा, पररणाम यांसारखया गोष्ी समोर 
आणलया िातात. 

अंतयप्िधीचया प्ठकाणी ‘रिेत िािणयाचे काम करणारी मप्हला’ ही बातमी आहे; पण तया बातमीची अप्धक 
माप्हती घेतली तर आपलयाला िृततलेखाचा प्िषय प्मिू शकतो. ‘शेतीसाठी बैलांऐििी माणंसाचा िापर’, ‘खानािि 
चालिून मुलाला केले प्िलहाप्धकारी’, ‘बांधकामाचे साप्हतय िरती नेणयासाठी टाकाऊ मोटारसायकलाचा िापर’ 
अशा प्कतीतरी गोष्ी आपलया अितीभोिती आपण पाहात असतो. तयामधून िृततलेखाचे प्िषय प्मितात. मात्र 
तयासाठी प्नरीकणात साततय ठेिािे लागते.

±  वृततलेख वलव्हतांना ववचारात घ्ा्च्ा बाबरी 
ित्यमानपत्रे सतत िाचकांची गरि शोधत असतात. िाचकांची बौद् प्धक भूक कशी भागिली िाईल याचा 

प्िचार ित्यमानपत्राचया वयिसथापनाला करािा लागतो. कारण िाचकांचया संखयेिर ित्यमानपत्राची प्िक्री आप्ण 
िाप्हराती प्मिणे अिलंबून असते. या दोनही गोष्ी अथ्यवयिहाराशी प्नगप्डत असतात. तया दृष्ीने िृततलेखासाठी 
देखील िाचकांची गरि आप्ण प्िषयाची प्निड यांचा प्िचार करािा लागतो.

(अ)  वाचकांचरी अवभरूचरी- आपले िाचक, तयांची गरि, अप्भरूची लकात घेऊन ित्यमानपत्रात लेखन 
करािे लागते. एखादे िृततपत्र ग्रामीण भागात रिकाप्शत होते. तयाचा िाचक कोणतया िगा्यतील आहे, 
तयाची गरि काय आहे हे लकात घेऊन प्िषय, भाषा, आशय, तयांची अप्भरूची इतयादींचा प्िचार 
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करून लेखन केले तरच ित्यमानपत्र िाचकांचया हृदयािर अप्धराजय करू शकते. तयामुिे िृततलेख 
प्लप्हताना िाचकांचया अप्भरूचीचा प्िचार करािा लागतो.

(आ)  तातकावलकता- िृततलेखाचे प्नयोिन करताना तातकाप्लकतेचा प्िचार करािा लागतो. िृततलेख हा 
प्िप्शष् प्नप्मतताने प्लप्हला िातो. तयामागे तातकाप्लक कारण असेल तर िाचक तो िृततलेख िाचतात. 
तयासाठी तयाचे तािेपण, समयोप्चतता साधली िाणे महत्िाचे असते.

 (इ) वेगळेपण- िाचकांची उतसुकता, प्िज्ासा समिून घेऊन िृततलेखाचे िेगिेपण िपणे महत्िाचे असते. 
िृततलेखाचया आराखडाचा प्िचार करताना तयामधील िेगिेपण लकात घेणयाची गरि असते.

(ई)  वाचकांचे लक् वेधणे- िृततलेखात प्िषयाचया आरंभापासून ते तयाचया शेिटापयांत िाचकांची उतसुकता 
प्टकली पाप्हिे. तयासाठी िृततलेख प्लप्हताना तयाचा एक आराखडा तयार करािा लागतो. तयात 
साधारणपणे िृततलेखाचा प्िषय, तयाची मधयितषी कलपना, शीष्यक, पोटशीष्यक, प्ििेचन, तयातील 
प्चत्रे, ततिा, आलेख, नकाशा, छायाप्चत्रे या सिाांचा प्िचार करािा लागतो. सदर प्चत्रे कोठे उपलबध 
होणार आहेत, कोणाकडून काढून घयायची आहेत हा प्िचार देखील करािा लागतो. िृततलेखाचा 
मिकूर प्ितका उततम हिा असतो प्ततकीच तयाची प्चत्रे देखील समप्यक ि चांगली असािी लागतात. 
कारण एक प्चत्र हिार शबदांचे काम करते असे महणतात. तया अथा्यने िृततलेखाची उंची िाढिणयाचे 
काम समप्यक प्चत्रे करत असतात. या संबंधीचे प्नयोिन केले आप्ण तयासाठीचे कच्े प्टपण, संदभ्य 
तयार करून ठेिले,  तर िृततलेख प्लप्हणे सुलभ होते.

(उ)  वृततलेखाचरी िैलरी- िृततलेखाचा रिारंभीचा भाग बातमीसारखा असतो. िृततलेखाचया पप्हलया भागात 
बातमीचा उलगडा झाला पाप्हिे. ‘कशािरती’ आप्ण ‘का’ या संदभा्यतील िाचकांचया प्िज्ासेची पूतषी 
रिारंभीचया भागात वहािी लागते. तयानंतर मधलया भागात प्ििेचनाला संधी असते. अखेरचया भागात 
समारोप करताना या िृततलेखातून काय अपेप्कत आहे, काय बदल घडािा असे िाटते, याचा प्िचार 
करािा लागतो. तयामुिे िृततलेख प्लप्हताना भाषा सरि, साधी ि मनाला थेट प्भडणारी असािी 
लागते. प्ििेचन करताना शबदबंबािपणा टािािा लागतो. भाषा िड, समिणयास कठीण असू नये. 
रिदीघ्य िाकये नसािीत. छोटी छोटी िाकये असतील तर िाचकांना प्िषय समिून घेणे सोपे िाते.  शेिटी 
आपण जया प्िषयासंबंधीचा िृततलेख प्लहीत आहोत तया प्िषयासंबंधीची िाचकांची प्िज्ासा शमली 
िात आहे ना, हे लकात घयायला हिे.

±  समारोप
 आधुप्नक तंत्रज्ानामुिे ित्यमानपत्राचे सिरूप िेगाने बदलत आहे. तयाचबरोबर सधयाचया अतयंत िेगिान 

बनलेलया ‘ब्रेप्कुंग नयूि ’चया िमानयात माधयमांमुिे लोकांना घटना तातकाि किणयाचा िेग रिचंड िाढला आहे. 
तयामुिे अभयासू आप्ण लेखन कमता असणाऱया वयतिी ित्यमानपत्राला िृततलेख प्लप्हणयासाठी हवया असतात. 
अशा सिरूपाची लेखन कमता असणाऱया वयतिींना ित्यमानपत्रात नोकरीचया संधी उपलबध असतात. िृततलेखांसाठी 
प्िप्शष् रक्कमेचे मानधनदेखील प्दले िाते. तयामुिे बातमीचया पलीकडचे आप्ण िाचकांची भूक शमिणारे लेखन 
करणयाची कमता प्मििली तर ित्यमानपत्रांचया केत्रात काम करणयाची संधी प्नक्शचत प्मिू शकते.
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मराठी रंगभूमीचे अनप्भप्षति ‘नटसम्राट’, 
नाटककाराचे शबद रप्सक रिेककांपयांत रिभािीपणे 
पोहोचिणारे प्िचारिंत अप्भनेते आप्ण अप्भनयाला 
आपलया िीिनात शेिटपयांत परमोच् सथान देणारे 
वयक्तिमत्ि डॉ. श्रीराम लागू (िय ९२ िषषे) यांचे पुणे 
येथील एका खासगी रुगणालयात काल मंगििार  
प्दनांक १७ प्डसेंबर रोिी प्नधन झाले. तयांचयामागे पतनी 
जयेष् अप्भनेत्री दीपा आप्ण मुलगा आनंद असा पररिार 

बातमरी
नटसम्ाट काळाच्ा पडद्ाआड

मुंबई, रिप्तप्नधी 
प्द. १८

(१) वृततलेख म्हणजे का् ते सपष्ट करा.

(२) बातमरी आवण वृततलेख ्ातरील फरक सपष्ट करा.

(३) वृततलेखाचे प्कार वलहून, कोणत्ा्हरी एका प्काराववष्री सववसतर माव्हतरी वल्हा.

(४) ‘वृततलेख वलव्हताना ववचारात घ्ाव्ाच्ा बाबरी वल्हा.

(५) रोडक्ात उततरे वल्हा.
(अ) िृततलेखाची गरि
(आ) िृततलेखाचे स्ोत
(इ) िृततलेखाची भाषा
(ई) िृततलेखाची िैप्शष्ट्े

(६) वत्यमानपत्ातरील एखादा वृततलेख वमळवा आवण त्ात आढळलेलरी वैविषट्े वल्हा.

(७) बातमरीवर आधाररत वृततलेख वलव्हताना कराव्ाचरी त्ाररी तुमच्ा िबदांत वल्हा.

|||

कृतरी����������� �����������

आहे. ‘िेडाचं घर उनहात’, ‘िगन्नाथाचा रथ’, ‘प्गधाडे’, 
‘काचेचा चंद्र’, ‘आधे अधुरे’ या नाटकांमधील तयांचया 
भूप्मका खूप गािलया. ‘सूय्य पाप्हलेला माणूस’ हे तयांचे 
रंगभूमीिरील अखेरचे नाटक ठरले. ‘प्पंिरा’, ‘प्संहासन’, 
‘सामना’, ‘मुतिा’ या प्चत्रपटांतील तयांचया अप्भनयाला 
रप्सकांनी उतस्ूत्य दाद प्दली होती. मराठीरिमाणेच डॉ. लागू 
यांनी प्हंदी प्चत्रपटांमधयेही भूप्मका साकारलया होतया. 
‘लमाण’ हे तयांचे आतमचररत्र रिप्सद्ध आहे.
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व्खक्वचत्णातमक वृततलेखाचा नमुना

मराठी नाट्सृष्ीतील अनप्भप्षति नटसम्राट, मराठी 
नाट्सृष्ीला दृष्ी देणारा कलाकार, माणसाला ‘माणूस’ 
महणून िगणयाची ताकद देणारा कलािंत, सितःचया प्िचारांिर 
प्नससीम रिेम करणारा आप्ण िगताना प्ििेकशीलतेची कास 
धरणारा कलािंत महणून डॉ. श्रीराम लागू यांचे कलाकेत्रातील 
योगदान लकणीय आहे. प्दनांक १७ प्डसेंबर २०१९ रोिी पुणे 
येथे ियाचया बयाणणिावया िषषी तयांचे दु:खद प्नधन झाले. 
तयांचया प्नधनाने िणू अप्भनयाचा सूय्य माििला आहे.

रंगभूमीिरील कलाकार हा समािाचा घटक असतो. 
कलाकाराला सितःचा प्िचार असतो आप्ण सामाप्िक रिप्क्रयेत 
तयाचीही एक भूप्मका असते. समाि समृद्ध करणयासाठी 
कलाकारांनी प्िचारांची धुरा िाहायला हिी. यादृष्ीने मनात 
सतत प्िचार आप्ण प्ििेक ठेिून आपलया भूप्मकेला नयाय 
देणारे डॉ. लागू हे उच् दिा्यचे कलािंत होते. सामाप्िक 
िाप्णिा सतत िागृत ठेिून हा नटसम्राट दैनंप्दन िीिनात सुद्धा 
सित:ला पटलेली िैचाररक भूप्मका घेऊन कायम एका उंचीिर 
िािरत राप्हला. िैद्कीय प्शकण पूण्य केलयानंतर मुलाने तयाच 
केत्रात नाि कमिािे या तयांचया आई-बाबांचया अपेका होतया. 
तयांचया पूत्यतेसाठी तयांनी काही काि िैद्कीय केत्रातही 
आपला िािर कायम ठेिला; पण तया पलीकडे सितःचा आनंद 
आप्ण िबाबदारी याचे भान ठेिून एका प्िप्शष् कािानंतर 
आपलया आिडतया कलाकेत्रात सितःला झोकून प्दले. िसंत 
कानेटकर यांचया ‘इथे ओशािला मृतयू’ या नाटकातील 
भूप्मकेने तयांचा नाट्सृष्ीतील रििास सुरू झाला. तया 
नाटकातील भूप्मकेने तयांना सितःची पाऊलिाट प्दसू लागली. 
तयानंतर रंगमंचािरील रििासात तयांनी पुनहा मागे ििून पाप्हले 
नाही. 

मराठी प्चत्रपटसृष्ीतील ‘प्पंिरा’ या प्सनेमातील  
डॉ. लागू यांची भूप्मका मराठी रप्सकांचया मनािर कायमच 
अप्धराजय गाििणारी ठरली. कसलेलया अप्भनयाचया 
माधयमातून समािमनािर पररणाम करता येतो हे तयांचया नाटक, 
प्सनेमांतील भूप्मकेतून अनेकदा प्सद्ध झाले आहे. ‘नटसम्राट’ 
नाटकाचया माधयमातून आपपा बेलिलकरांची भूप्मका 
रंगमंचािर उभी करताना तयांनी रप्सकांचया डोळ्ांत अश्रू उभे 
केले होते. अनेकांना तयांचया अप्भनयाने प्िचाररििृतत केले. 
भूप्मकेत प्शरून ती भूप्मका रप्सकांचया मनािर कोरली िाईल 
इतके प्नससीम रिेम तयांनी नाटक, प्सनेमातील भूप्मकांिरती केले 
होते. िेवहा कलेिर आपले रिेम असते, तेवहा प्ििंत अनुभि 
देता येतो, हे डॉ. लागू यांचया आयुष्याकडे पाप्हलयािर लकात 
येते. आपलया आयुष्यात तयांनी सुमारे दोनशेहून अप्धक मराठी, 

* ‘अवभन् सू््य’ मावळला *
प्हंदी ि गुिराती प्चत्रपटात भूप्मका केलया. सुमारे पन्नासचया 
आसपास नाटके रंगमंचािर सादर करून तयांनी मराठी, प्हंदी 
भाषक रप्सकांचया मनािर अप्भनयाचे गारूड केले. तयांना 
नाट्सृष्ीतील ि प्सनेमासृष्ीतील योगदानाबद्ल अनेक 
नामिंत पुरसकारांनी गौरिले गेले. 

कलाकार हा प्िचारिंत असू शकतो या धारणेिर  
डॉ. लागूंचया प्िचारसरणीने प्शक्कामोत्यब झाले. अनेक 
िषाांचया तपशचयषेनंतर तयांनी आपली मते बनिली होती. ती मते 
प्िज्ानिादी ि प्ििेकशील होती आप्ण तयात समािाचया 
उन्नतीची दृष्ी होती.  

सामाप्िक काम करणाऱया काय्यकतयाांचा रिपंच 
चालिणयाची िबाबदारी समािाने उचलायला हिी, असे तयांना 
िाटत होते. समािासाठी झोकून देऊन काम करणारे सामाप्िक 
काय्यकतषे समािाचया प्िकासाची महत्िाची चाके आहेत. 
तयामुिे समािाने तयांचया रिपंचाची काििी िाहायला हिी 
असे तयांचे मत होते. आपलया प्िचारांची सोबत करणाऱया 
काही समप्िचारी सहकाऱयांना बरोबर घेऊन डॉ. लागू यांनी 
सामाप्िक प्नधी प्नमा्यण केला. या कामांमधये तयांनी सक्रीय 
योगदान प्दले होते. 

‘लग्नाची बेडी’ या नाटकाचया माधयमातून ‘सामाप्िक 
कृतज्ता प्नधी’ प्नमा्यण केला. बोलून थांबणारा नवहे तर 
प्िचारांबरोबर कृतीला रिाधानय देणारा कलािंत महणून 
तयांचयाकडे पाप्हले िाते. महणून तयांचा संपूण्य िीिनरििास 
कृप्तशील राप्हला आहे. डॉ. लागू संिेदनशील कलािंत होते. 
समािाबद्ल तयांचया मनात रिेम होते. तयांचया रितयेक 
रियतनाला कृतज्तेची िोड होती. 

आकाशाचया उंचीचा हा कलािंत सतत िप्मनीिर पाय 
ठेिून समािात िािरत राप्हला. यशाची उंची तयांना कधीच 
माणसांपासून तोडू शकली नाही. आरोगयाची काििी 
घेणयासाठी सकािी बागेत प््रायला िाणे वहायचे. बागेत 
प््रता प््रता बाकािरती बसणे वहायचे. अितीभोितीचया 
माणसांचया मनािर या माणसाचया उंचीचे गारूड होते. तयामुिे 
लागूंसोबत छायाप्चत्र काढणयाची अनेकांना इचछा वहायची. 
डॉ. लागू यांनी देखील तयांना छायाप्चत्र घेणयाचा आनंद 
प्मििून प्दला. इतकया उंचीचया कलािंताने सामानय 
माणसासोबत देखील आपले नाते कायम िपून ठेिले होते. 

डॉ. लागू यांचे  प्िचार आप्ण तयांचे िगणे यात अंतर 
पडले नाही. प्िचारांिरती रिेम करत कािाचया पडद्ाआड 
गेलेले डॉ. लागू तयांचया नाट्, प्सनेसृष्ीतील योगदानामुिे 
कायम लकात राहतील. तयाचरिमाणे समािाला िागे करणयाचया 
तयांचया रियतनांची दखल इप्तहासाला नक्कीच घयािी लागेल.
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भाग - ५
व्ाकरण व लेखन

वाक्प्कार व वाक्रूपांतर

l  वाक्प्कार
आपण बोलताना, प्लप्हताना अनेक रिकारची िाकये िापरतो. एकच आशय अनेक रिकारचया िाकयांतून सांगता 

येतो. उदा., ‘काल खूप पाऊस पडला’, हे िाकय अनेक रिकारे सांगता येते. 
(१) काल ्ार पाऊस पडला. (प्िधानाथषी)
(२) काल काही कमी पाऊस पडला नाही. (प्िधानाथषी)
(३) काल काय कमी पाऊस पडला का? (रिशनाथषी)
(४) काल कमी तर पाऊस पडला नाही ना? (रिशनाथषी) 
(५) प्कती अ्ाट पाऊस पडला काल! (उद् गाराथषी)

वाक्ाचे प्कार

(अ) आशयािरून आप्ण भािाथा्यिरून (आ) प्क्रयापदाचया रूपािरून

(अ) वाक्ाच्ा आि्ावरून आवण भावारा्यवरून वाक्ाचे (१) ववधानारथी (२) प्शनारथी (३) उद् गारारथी 
असे प्कार आढळतात. ्हरी वाक्े ्होकारारथी वकंवा नकारारथी असू िकतात.

(१) ववधानारथी वाक्- जया िाकयात केिि प्िधान केलेले असते तयाला ‘प्िधानाथषी िाकय’ असे महणतात.
 उदा., (१) सप्चन तेंडुलकर उततम ्लंदाि आहे. (प्िधानाथषी)
 (२) प्िटीदांडूचा खेि अलीकडे ्ारसा खेिला िात नाही. (प्िधानाथषी) 

(२) प्शनारथी वाक्- जया िाकयात रिशन प्िचारलेला असतो तयाला ‘रिशनाथषी िाकय’ महणतात. 
 उदा., (१) तू बाहेर केवहा िाणार आहेस? (रिशनाथषी)
 (२) तो सपधा्य परीकेत उततीण्य का झाला नाही? (रिशनाथषी)

(३) उद् गारारथी वाक्- जया िाकयात मनातील प्िप्शष् भाि उतकटपणे वयति केलेला असतो, तया िाकयाला 
‘उद् गाराथषी िाकय’ असे महणतात.

 उदा., प्कती छान आहे हे ्ूल! (उद् गाराथषी)

(अा) वक्र्ापदाच्ा रूपावरून्हरी वाक्ाचे प्कार पडतात.

(१) सवारथी वाक्- जया िाकयातील प्क्रयापदाचया रूपािरून नुसताच कािाचा बोध होत असेल तर तयाला 
‘सिाथषी’ िाकय महणतात.

 उदा., (१) मुले शािेत गेली.     
   (२) खेिाडू मैदानािर सराि करतात.

l  व्ाकरण
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(२) आज्ारथी वाक्- जया िाकयातील प्क्रयापदाचया रूपािरून आज्ा, आशीिा्यद, रिाथ्यना, प्िनंती, उपदेश 
आप्ण सूचना या गोष्ींचा बोध होत असेल तर तया िाकयाला ‘आज्ाथषी’ िाकय महणतात. 

 उदा., (१) ती क्खडकी लािून घे. (आज्ा) 
   (२) तुमही नक्की यशसिी वहाल. (आशीिा्यद)
  (३) देिा, मला सद् बुद्धी दे. (रिाथ्यना)
 (४) कृपया, मला तुझे पुसतक दे. (प्िनंती)
   (५) प्िद्ा्थयाांनो, खूप मेहनत करा. (उपदेश)
 (६) इथे पादत्राणे ठेिू नयेत. (सूचना)

(३) ववध्रथी वाक्- जया िाकयातील प्क्रयापदाचया रूपािरून प्िधी महणिे कत्यवय, शकयता, योगयता, 
इचछा या गोष्ींचा बोध होत असेल तर तयाला ‘प्िधयथषी’ िाकय महणतात.

 (१) पररसर सिचछ ठेिणे हे आपले कत्यवय आहे. (कत्यवय)
 (२) आि बहुतेक पाऊस पडेल. (शकयता)
 (३) अंगी धैय्य असणाराच कठीण काम करू शकतो. (योगयता)
 (४) प्िद्ा्थयाांनी िगा्यत शांतता राखािी. (इचछा)

(४) संकेतारथी वाक्- जया िाकयातील प्क्रयापदाचया रूपािरून अमुक केले असते तर अमुक झाले असते 
अशी अट प्कुंिा संकेत, असा अथ्य प्नघत असेल तर तयास ‘संकेताथषी’ िाकय असे महणतात.

 उदा., (१) पाऊस पडला असता तर हिेत गारिा आला असता.
   (२) मला िर सुट् टी प्मिाली तर मी गािी येईन.

कृतरी������ ������

(१) खालरील वाक्े वाक्ाच्ा आि्ानुसार कोणत्ा प्कारात मोडतात ते वल्हा. 
(१) गोठातील गाय हंबरते.
(२) श्रीमंत माणसाने श्रीमंतीचा गि्य करू नये.
(३) प्कती सुंदर देखािा आहे हा!
(४) यािषषी पाऊस खूप पडला.
(५) तुझा आिडता प्िषय कोणता?

(२) खालरील वाक्े वक्र्ापदाच्ा रूपानुसार कोणत्ा प्कारात मोडतात ते वल्हा.
(१) रिाथ्यनेसाठी रांगेत उभे राहा.
(२) सररताने अप्धक मेहनत केली असती तर प्तला उज्िल यश प्मिाले असते.
(३) प्िद्ाथषी किायत करत आहेत.
(४) प्िद्ा्थयाांनो सभागृहात गोंगाट करू नका.
(५) प्क्रकेटचया सामनयात आि भारत नक्की प्िंकेल.

|||
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l  वाक्रूपांतर
िाकयरूपांतराला ‘िाकयपररित्यन’ असेही महणतात. आपण बोलत असताना एकाच सिरूपाची िाकये बोललाे 

तर ती ऐकणाऱयाला कुंटाििाणी िाटतात. प्शिाय तयातून योगय भाि पोहोचेलच असे िाटत नाही. तद्तच लेखकाने 
एकाच साचयाची िाकये प्लखाणात िापरली तर िाचणाऱयाला कुंटािा येतो. आपलया बोलणयातून, प्लप्हणयातून 
भाषेचा डौल, भाषेचे सौंदय्य वयति वहािे असे िाटत असेल, तर छोट्ा छोट्ा िैप्िधयपूण्य िाकयांतून आपली भाषा 
डौलदार ि पररणामकारक होईल असा रियतन करािा. िाकयरूपांतराची कमता आतमसात करणयासाठी िाकयरूपांतर 
करायला प्शकणे साहाययभूत ठरते.

िाकयरूपांतर महणिे िाकयरचनेत करािा लागणारा बदल होय. हा बदल करताना एक महत्िाची गोष् लकात 
ठेिायला हिी; ती महणिे, वाक्ाचे रूपांतर करताना वाक्ाच्ा रचनेत बदल ्होत असला, तररी वाक्ाच्ा अरा्यत 
बदल ्होता कामा न्े. वाक्ारा्यला बाध न आणता वाक्ाच्ा रचनेत केलेला बदल म्हणजे ‘वाक्रूपांतर’ ्हो्.

उदा., लोकांचे दाररद्र्य पाहून मला दु:ख होते. (प्िधानाथषी-होकाराथषी)
 लोकांचे दाररद्र्य पाहून मला आनंद होत नाही. (प्िधानाथषी-नकाराथषी)
रिसतुत िाकयात मूि िाकयाचा अथ्य बदलू न देता िाकयाचे रूपांतर केलेले आहे.
या इयततेत आपलयाला प्िधानाथषी, रिशनाथषी, उद् गाराथषी, आज्ाथषी, होकाराथषी ि नकाराथषी िाकयांचे 

िाकयरूपांतर प्शकायचे आहे. 
(अ) प्शनारथी व ववधानारथी वाक्ांचे परसपर रूपांतर

(१)  िगात सि्य सुखी असा कोण आहे? (रिशनाथषी)
 िगात सि्य सुखी असा कोणी नाही. (प्िधानाथषी)
(२) अपमान केलयास कुणाला राग येत नाही? (रिशनाथषी)
 अपमान केलयास रितयेकाला राग येतो. (प्िधानाथषी) 

िरील उदाहरणांत िे रिशन प्िचारले आहेत ते उततराचया अपेकेने प्िचारलेले रिशन नाहीत. अशा रिकारचया 
रिशनांमधये तयांचे उततर दडलेले असते. अशा रिशनाथ्यक िाकयाचे प्िधानाथषी िाकयात रूपांतर करताना लकात 
ठेिािे, की

(१) रिशन होकाराथषी असेल तर प्िधानाथषी िाकय नकाराथषी करािे.
(२) रिशन नकाराथषी असेल तर प्िधानाथषी िाकय होकाराथषी करािे.

(अा) उद् गारारथी व ववधानारथी वाक्ांचे परसपर रूपांतर
(१) बापरे! केिढी उंच आहे ही इमारत! (उद् गाराथषी)
	 ही इमारत खूपच उंच आहे. (प्िधानाथषी)
(२) काल रात्री ढगांचा खूप गडगडाट झाला. (प्िधानाथषी) 
 प्कती गडगडाट झाला ढगांचा काल रात्री! (उद् गाराथषी)

उद् गाराथषी िाकये अप्धक पररणामकारक िाटतात कारण एखाद्ा गोष्ीतील आप्धकय, पररमाण, मोठी संखया, 
प्िपुलता पररणामकारकतेने वयति केलेली असते. प्िधानाथषी िाकयात कोणतया गोष्ीची प्िपुलता सपष् करायची 
आहे ते सपष् करािे. तयासाठी खूप, रिचंड, भरपूर यांसारखे शबद िापरले िातात.

(इ) आज्ारथी व ववधानारथी वाक्ांचे परसपर रूपांतर
 उदा., (१)  तू प्नयप्मत वयायाम कर. (आज्ाथषी)
         तू प्नयप्मत वयायाम करािास. (प्िधानाथषी)
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(१) खालरील तक्ा पूण्य करा.

वाक् वाक्प्कार कराव्ाचा बदल
(१) प्दलेलया सूचनांचे पालन करा. ......................... प्िधानाथषी करा.
(२) बापरे! प्कती िेगाने िाहने चालितात   
      ही तरुण मुले!

......................... प्िधानाथषी-नकाराथषी करा.

(३) सियंप्शसत ही खरी प्शसत नाही का? ......................... प्िधानाथषी-होकाराथषी करा.
(४) मोबाईलचा अप्तिापर योगय नाही. ......................... आज्ाथषी करा.
(५) खऱया समािसेिकाला लोकप्नंदेची  
       भीती नसते.

......................... रिशनाथ्यक करा.

(६) प्िद्ा्थयाांनी संदभ्यग्रंथांचे िाचन 
      करािे.

......................... आज्ाथषी करा.

(२) कंसातरील सूचनेप्माणे वाक्रूपांतर करा.
(१)   सकािी प््रणे आरोगयास प्हतकारक आहे. (नकाराथषी करा.)
(२) तुमही काम अचूक करा. (प्िधानाथषी करा.)
(३) प्कती सुंदर आहे ही पाषाणमूतषी! (प्िधानाथषी करा.)
(४) पांढरा रंग सिाांना आिडतो. (रिशनाथषी करा.)
(५) चैनीचया िसतू महाग असतात. (नकाराथषी करा.)
(६) तुझया भेटीने खूप आनंद झाला. (उद् गाराथषी करा.)
(७) अबब! काय हा चमतकार! (प्िधानाथषी करा.)
(८) तुमही कोणाशीच िाईट बोलू नका. (होकाराथषी करा.)
(९) प्नरोगी राहािे असे कोणाला िाटत नाही? (प्िधानाथषी करा.)
(१०) दिाखानयात मोठा आिािात बोलू नये. (होकाराथषी करा.)

  (२) ज्ान संपादनासाठी भरपूर िाचन करािे. (प्िधानाथषी)
        ज्ान संपादनासाठी भरपूर िाचन करा. (आज्ाथषी)
आज्ाथषी िाकयात आज्ा अप्भरिेत असते. प्िधानाथषी िाकयात सरि प्िधान अप्भरिेत असते. या िाकयांचे परसपर 

रूपांतर करताना भािाथ्य लकात घयािा.

(ई) ्होकारारथी व नकारारथी वाक्ांचे परसपर रूपांतर
(१) तयाचयासाठी हिार रुपये ही देखील मोठी रक्कम आहे. (होकाराथषी)
	 तयाचयासाठी हिार रुपये ही काही लहान रक्कम नाही. (नकाराथषी)
(२) ही काही िाईट कलपना नाही. (नकाराथषी)
 ही कलपना चांगली आहे. (होकाराथषी)

िरील उदाहरणांमधये ‘मोठी’ प्िरुद्ध ‘लहान’ आप्ण ‘िाईट’ प्िरुद्ध ‘चांगली’ असे प्िरुद्धाथषी शबद 
िापरलयामुिे िाकयाचा मूि अथ्य बदलत नाही.

कृतरी������ ������
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समास

l खालरील वाक्े वाचून त्ातरील अधोरेखखत िबदांचरी वैविषट्े लक्ात घ्ा.
(१) सैप्नक सीमेिर पहारा करताना रिप्तकण सतक्फ असतात.
(२) तयाने आपले तन मन धन राष्ट्राप्यण केले.
(३) सद् सद् प्ििेकबुद्धी असणारी वयतिी योगयायोगयतेचा प्िचार करतेच.
(४) लंबोदराला मोदक प्रिय आहेत.

 l  कृतरी- (१) अधोरेखखत िबदांमध्े दडलेले दोन िबद ओळखून चौकटरी पूण्य करा.
(अ) रिप्तकण -  

(आ) राष्ट्राप्यण-    

(इ) योगयायोगय-  

(ई) लंबोदर-  

िरील उदाहरणांिरून असे लकात येते, की िरील रितयेक शबदात दोन िेगिे शबद आहेत. बोलताना आपण तया 
दोन शबदांशी संबंप्धत प्िभतिी रितयय, तसेच इतर शबद गािून िरीलरिमाणे एक शबद तयार करतो. उदा., ‘रिप्तकण’ 
हा शबद रितयेक कणाला या दोन शबदांसाठी िापरतो. शबदांचया अशा एकत्रीकरणाला ‘समास’ असे महणतात. अशा 
रिकारचया एकत्रीकरणाने िो शबद तयार होतो तयाला ‘सामावसक िबद’ महणतात. सामाप्सक शबद कोणतया शबदांपासून 
तयार झाला हे सपष् करणयासाठी आपण तयाची ्ोड करून दाखितो. या ्ोड करून दाखिणयाचया पद्धतीला 
‘सामावसक िबदाचा ववग्र्ह’ असे महणतात.  

उदा.,
सामावसक िबद ववग्र्ह

(१) ज्ानामृत ज्ानरूपी अमृत/ज्ान हेच अमृत
(२) घरोघर रितयेक घरी
(३) अहोरात्र अह (प्दिस) आप्ण रात्र
(४) प्ितेंप्द्रय प्िंकली आहेत इंप्द्रये जयाने असा तो

समासात कमीत कमी दोन शबद असािे लागतात. तया रितयेक शबदाला ‘पद’ असे महणतात. तया दोन पदांपैकी 
कोणतया पदाला रिाधानय आहे, यािरून समासाचे चार रिकार पडतात. 

पद प्ाधान् समासाचे नाव उदा्हरणे
(१) पप्हले पद रिधान अवययीभाि समास रिप्तप्दन, प्दिसेंप्दिस
(२) दुसरे पद रिधान ततपुरुष समास सूययोदय, अनपेप्कत
(३) दोनही पदे रिधान द्ंद् समास खरेखोटे, भािीपाला
(४) दोनही पदांतून प्तसऱयाच पदाचा बोध होतो. बहुव्रीही समास अथांग, सनाथ

या इयततेत आपण समासाचया चार मुखय रिकारांचा आप्ण तयांतील दोन समासांचया उपरिकारांचा अभयास 
करणार आहोत. 
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समासाचे प्कार

(१) अवययीभाि समास (२)  ततपुरुष समास
        उपरिकार
 
(अ) प्िभतिी ततपुरुष समास
(आ) कम्यधारय समास
(इ)    द् प्िगू समास

(३) द्ंद् समास
      उपरिकार
              
(अ)  इतरेतर द्ंद् ि
(आ) िैकक्लपक द्ंद्
(इ)   समाहार द्ंद्् ि

(४) बहुव्रीही समास

(१) अव््रीभाव समास-
 कृतरी- खालरील वाक्ांतरील सामावसक िबद ओळखून अधोरेखखत करा.

(१)   िैभि िगा्यतील कोणतयाही तासाला गैरहिर राहत नाही.
(२) नागररकांनी गरिू प्िद्ा्थयाांना यथाशतिी मदत केली.
(३) रसतयाने चालताना िाप्हरातींचे ्लक सधया पािलोपािली प्दसतात.

तुम्हरी अधोरेखखत केलेल्ा सामावसक िबदांचरी वैविषट्े म्हणजे-
अधोरेखखत केलेल्ा िबदांत-
(१) सामाप्सक शबदातील दोन पदांपैकी पप्हले पद रिधान (महत्िाचे) असून ते बहुधा अवयय आहे. 
 उदा., गैर, यथा (आ, यथा, रिप्त िगैरे उपसगाांना संसकृतमधये अवयय महणतात.)
(२) संपूण्य सामाप्सक शबद िाकयात प्क्रयाप्िशेषणाचे काम करतो. 
(३) ‘पािलोपािली’ या शबदात अवयय प्दसत नसले, तरी तयाचा प्िग्रह अवययासह केला िातो. महणून या 

शबदाचा समािेश ‘अवययीभाि’ समासात होतो.
 उदा., पािलोपािली-रितयेक पािलािर
यािरून असे लकात येते, की जेव्हा समासातरील पव्हले पद बहुधा अव्् असून ते म्हत्वाचे असते व ्ा 

सामावसक िबदाचा वापर वाक्ात वक्र्ावविेषणासारखा केलेला असतो, तेव्हा ‘अव््रीभाव समास’ ्होतो.
 l  कृतरी- खालरील तक्ा पूण्य करा.

अ. क्र. सामावसक िबद ववग्र्ह
(१) .................... िनमापासून
(२) रिप्तप्दन ....................
(३) .................... कुंठापयांत
(४) वयक्तिगप्णक ....................
(५) .................... रितयेक दारी
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(२) ततपुरुष समास-
 l  कृतरी- खालरील वाक्ांतरील सामावसक िबद ओळखून अधोरेखखत करा.

(१) मेटट्रो रेलिेचा लोकाप्यण सोहिा थाटामाटात पार पडला.
(२) सुरिभाती तलािात नीलकमल उमललेले प्दसले.
(३) प्शकण रिप्क्रयेत पालक, प्शकक आप्ण प्िद्ाथषी हा आदश्य प्त्रकोण असतो. 

तुम्हरी अधोरेखखत केलेल्ा लोकाप्यण, सुप्भातरी, नरीलकमल व वत्कोण ्ा सामावसक िबदांचरी वैविषट्े 
म्हणजे-

(१) या सामाप्सक शबदात दुसरे पद महत्िाचे अाहे.
(२) सामाप्सक शबदाचा प्िग्रह करताना अथा्यचया दृष्ीने गािलेले शबद प्कुंिा प्िभतिी रितयय योिािे 

लागतात.
 l  कृतरी- खालरील तक्ा पूण्य करा.

अ. क्र. समासाचा ववग्र्ह सामावसक िबद
(१) रािाची आज्ा ....................
(२) आठ अंगांचा समूह ....................
(३) उततम असा पुरुष ....................

यािरून असे लकात येते, की ज्ा समासातरील दुसरे पद म्हत्वाचे असते व अरा्यच्ा दृष्टरीने गाळलेला िबद 
वकंवा ववभक्रीप्त्् ववग्र्ह करताना घालावा लागतो. त्ास ‘ततपुरुष समास’ असे म्हणतात.

ततपुरुष समासाचया तीन उपरिकारांचा या इयततेत अभयास करूया.

(अ)   ववभक्री ततपुरुष समास
l  कृतरी- पुढरील उदा्हरणांचा अभ्ास करून तक्ा पूण्य करा.

अ. क्र. सामावसक िबद ववग्र्ह ववभक्री प्त्् वकंवा 
ववभखक्दि्यक अव््

(१) लोकप्रिय लोकांना प्रिय ....................
(२) कष्साधय कष्ाने साधय ....................
(३) चोरभय चोरापासून भय ....................
(४) घरमालक घराचा मालक ....................
(५) नाट्गृह नाट्ासाठी गृह ....................
(६) िनभोिन िनातील भोिन ....................

l लक्ात ठेवा- सामाप्सक शबदांचा प्िग्रह करताना नामांना प्िभतिी रितययांऐििी काही काही िेिा काही 
शबदयोगी अवयये िापरली िातात. ती अवयये तया तया प्िभतिीचे काय्य करतात. उदा., चतुरथी- कररता, रिीतयथ्य, 
साठी, पंचमरी-पासून, पेका.

ववभक्री ततपुरुष समासाचरी वैविषट्े-
(१) सामाप्सक शबदातील पप्हले पद नाम प्कुंिा प्िशेषण असते.



119
LLLLLLL LLLLLLL

(२) सामाप्सक शबदाचा प्िग्रह करताना पप्हलया पदाला रिथमा ि संबोधन सोडून अनय प्िभतिीचे रितयय 
प्कुंिा तयाच अथा्यची शबदयोगी अवयये िापरली िातात. ज्ा ततपुरुष समासात कोणत्ातररी ववभक्री 
प्त््ाचा वकंवा त्ा ववभक्रीचा अर्य व्क् करणाऱ्ा िबद्ोगरी अव््ाचा लोप करून दोन्हरी पदे 
जोडलरी जातात त्ास ‘ववभक्री ततपुरुष समास’ म्हणतात.

(आ) कम्यधार् समास-
 l  कृतरी- पुढरील वाक्े अभ्ासून तक्ा पूण्य करा.

(१) गुप्तहेर िेशांतर करून खऱया माप्हतीचा शोध घेतात.
(२) अप्तिृष्ीमुिे ओला दुष्काि पडला.
(३) काही माणसे केलेलया कामाचे मानधन घेणे टाितात.
(४) प्निासाििा झरा िाहतो बेटाबेटांतुन.

अ. क्र. सामावसक िबद ववग्र्ह
(१) .................... अनय असा िेश
(२) दुष्काि ....................
(३) .................... मान हेच धन
(४) .................... प्निा साििा असा

कम्यधार् समासाचरी वैविषट्े म्हणजे-
(१) दोनही पदे एकाच प्िभतिीत (रिथमा) असतात. उदा., मुखचंद्रमा
(२) कधी पूि्य पद (पप्हले पद) प्िशेषण असते. उदा., कृष्णप्ििर
(३) कधी उततर पद (दुसरे पद) प्िशेषण असते. उदा., घननीि
(४) कधी दोनही पदे प्िशेषणे असतात. उदा., शयामसुंदर
(५) कधी पप्हले पद उपमान तर कधी दुसरे पद उपमान असते. उदा., कमलनयन, नरप्संह
(६) कधी दोनही पदे एकरूप असतात. उदा., प्िद्ाधन
ज्ा समासातरील दोन्हरी पदे एकाच ववभक्रीत म्हणजे सामान्त: प्रमा ववभक्रीत असतात त्ा समासाला 

‘कम्यधार् समास’ असे म्हणतात.

(इ) द् ववगू समास-
 l  कृतरी- खालरील वाक्ांतरील सामावसक िबद ओळखून वदलेला तक्ा पूण्य करा.

(१) सूया्यचया सोनेरी प्करणांनी दशप्दशा उििून प्नघालयात.
(२) निरात्रात प्ठकप्ठकाणी गरबा नृतयाचे काय्यक्रम चालतात.
(३) सुरेखाला िनयिीि सप्ताहाप्नप्मतत झालेलया ितिृति सपधषेत रिथम क्रमांक रिाप्त 

झाला. 

अ. क्र. सामावसक िबद ववग्र्ह
(१) .................... दहा प्दशांचा समूह
(२) निरात्र ....................
(३) .................... सात अहांचा (प्दिसांचा) समूह
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द् ववगू समासाचरी वैविषट्े म्हणजे-
(१) द् प्िगू समासात पूि्यपद संखयाप्िशेषण असते.
(२) हा समास नेहमी एकिचनात असतो, कारण तयातील सामाप्सक शबदािरून एका समुच्याचा बोध 

होतो.
ज्ा ततपुरुष समासातरील पव्हले पद संख्ावविेषण असते व त्ा सामावसक िबदावरून एका समुच्च्ाचा 

बोध ्होतो, तेव्हा त्ास ‘द् ववगू समास’ असे म्हणतात. 
 l  कृतरी- ततपुरुष समासाचे प्कार ओळखून खालरील तक्ा पूण्य करा.

अ. क्र. सामावसक िबद समासाचा ववग्र्ह समासाचे नाव
(१) .................... सहा मासांचा (मप्हनयांचा) समूह ....................
(२) ग्रंथालय .................... ....................
(३) .................... .................... कम्यधारय
(४) प्त्रदल .................... ....................
(५) .................... बालकांसाठीचे मंप्दर ....................
(६) नरश्रेष् .................... ....................
(७) .................... .................... प्िभतिी ततपुरुष

(३) द्ंद् व समास-
 खालरील उदा्हरणांतरील सामावसक िबद ओळखून अधोरेखखत करा.

(१) पप्तपतनी ही संसाररथाची दोन महत्िाची चाके आहेत.
(२) योगय पुरािा उपलबध झाला, की खरेखोटे कितेच.
(३) सनेहमेिावयात प्मत्रमैप्त्रणींचया गपपागोष्ी रंगात आलया. 
l  कृतरी- खालरील तक्ा पूण्य करा.

अ. क्र. सामावसक िबद ववग्र्ह
(१) .................... पती आप्ण पतनी
(२) .................... ....................
(३) गपपागोष्ी ....................

यािरून असे लकात येते, की ज्ा समासाचरी दोन्हरी पदे अर्यदृषट्ा प्धान म्हणजे समान दजा्यचरी असतात 
त्ाला ‘द्ंद् व समास’ असे म्हणतात.

सामाप्सक शबदाचा प्िग्रह करणयाचया पद्धतीिरून या समासाचे तीन रिकार पडतात. 
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द्ंद् व समास

(अ)  इतरेतर द्ंद् व समास
        वैविषट्े
(१) अथा्यसाठी दोनही पदांची अपेका 

असते.
(२)  या समासाचा प्िग्रह करताना 

‘आप्ण’,   ‘ि’ यांपैकी एक 
समुच्च्बोधक उभ्ानव्री 
अव्् िापरािे लागते. 

 उदा., प्िटीदांडू-प्िटी आप्ण 
दांडू

(अा)  वैकखलपक द् वंद् व समास
         वैविषट्े
(१) दोनही रिधान पदांपैकी 

एकाचीच अपेका असते.
(२) समासाचा प्िग्रह करताना 

‘प्कुंिा’, ‘अथिा’, ‘िा’ 
यांपैकी एक ववकलपबोधक 
उभ्ानव्री अव्् िापरािे 
लागते. 

 उदा., खरेखोटे- खरे प्कुंिा 
खोटे

(इ)  समा्हार द् वंद् व समास
       वैविषट्े
(१)  समासातील पदांचा प्िग्रह 

करताना तयातील मूि पदांचया 
बरोबर तयाच िातीचया इतर 
पदाथाांचा, िसतूंचा समािेश 
केलेला असतो.

(२) समासात आलेलया आप्ण तयाच 
िातीचया इतर िसतूंचया 
समुदायाला महत्ि असते, महणून 
हा समास एकिचनी असतो.

 उदा., अंथरूणपांघरूण- 
अंथरणयासाठी ि पांघरणयासाठी 
लागणाऱया िसतू ि इतर िसतू

l  कृतरी- खालरील तक्ा पूण्य करा.

अ. क्र. सामावसक िबद समासाचा ववग्र्ह समासाचे नाव
(१) .................... माय आप्ण लेकरे ....................
(२) इष्ाप्नष् .................... ....................
(३) .................... .................... समाहार द्ंद् ि
(४) .................... लहान प्कुंिा मोठे ....................
(५) घरदार .................... ....................
(६) .................... .................... इतरेतर द्ंद् ि
(७) भलेबुरे .................... ....................
(८) कुलूपप्कल्ी .................... ....................

(४) बहुव्ररी्हरी समास-
 खालरील उदा्हरणे अभ्ासा व त्ातरील सामावसक िबद अधोरेखखत करा.

(१) कृष्णा हा माझा सहाधयायी आहे.
(२) काल रात्री आमचया पररसरात नीरि शांतता होती.
(३) रािणाला दशमुख असेही संबोधले िाते.
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बहुव्ररी्हरी समासाचरी वैविषट्े म्हणजे-
(१) दोनहीही पदे महत्िाची नसून या दोनही पदांप्शिाय प्तसऱयाच एका पदाचा बोध होतो.
(२) हा सामाप्सक शबद तया प्तसऱया पदाचे प्िशेषण असतो.
(३) या सामाप्सक शबदाचा प्िग्रह करताना गािलेली पदे योिािी लागतात.
उदा., (१) प्नष्कलंक- नाही कलंक जयाला अशी ती. (वयतिी)
 (२) नीलकुंठ- प्निा आहे कुंठ जयाचा असा तो. (शंकर)
ज्ा सामावसक िबदातरील दोन्हरी पदे म्हत्वाचरी नसून ्ा दोन पदांविवा् वतसऱ्ाच एका पदाचा बोध ्होतो 

व वदलेला सामावसक िबद त्ा वतसऱ्ा पदाचे वविेषण असते तेव्हा ‘बहुव्ररी्हरी समास’ ्होतो.
l  कृतरी- खालरील तक्ा पूण्य करा.

अ. क्र. सामावसक िबद ववग्र्ह
(१) ............................... प्नघून गेले आहेत रिाण जयाचे असा तो
(२) नीरस ...............................
(३) ............................... रिमाणासह आहे िे ते
(४) गोपाल ...............................
(५) ............................... माशासारखे आहेत डोिे प्िचे अशी ती
(६) षडानन ...............................

|||
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प््ोग

l उदा्हरण वाचा. कृतरी करा.
प्िद्ाथषी पाठपुसतक आिडीने िाचतो.
(१) िाकयातील प्क्रयापदातील धातू. 
(२) पाठपुसतक आिडीने िाचणारा तो कोण?  
(३) िाचले िाणारे ते काय? 
(४) िरील िाकयातील प्क्रया कोणती? 

लक्ात ठेवा- िाकयात कतया्यला प्कुंिा कमा्यला रिाधानय प्दलयामुिे प्क्रयापदाचे रूप तयांचयारिमाणे बदलत 
असते. िाकयातील कता्य  प्क्रयापद, कम्य  प्क्रयापद या संबंधाला ‘प््ोग’ असे महणतात.

प््ोगाचे मुख् तरीन प्कार आ्हेत.

(१) कत्यररी प््ोग
कतया्यचया प्लंग, िचन ि पुरुष 
यांनुसार प्क्रयापदाचया रूपात 

बदल होतो.

(२) कम्यणरी प््ोग
कमा्यचया प्लंग, िचन यांनुसार 

प्क्रयापदाचया रूपात 
बदल होतो.

(३) भावे प््ोग
कतया्यचया प्कुंिा कमा्यचया प्लंग, 

िचन यांनुसार प्क्रयापदाचया 
रूपात बदल होत नाही.

(१) कत्यररी प््ोग-
 खालरील उदा्हरणे वाचून कृतरी करा.

(१) (अ) समीर प्चत्र रंगितो.
 (आ) सिाती प्चत्र रंगिते.   

(२) (अ) मुलगी सूचना्लक िाचते.
 (आ) मुली सूचना्लक िाचतात.

(३) (अ) आमही शािेत िातो.
 (आ) तया शािेत िातात.

कत्यररी प््ोगाचरी वैविषट्े

कता्य रिथमा प्िभतिीत असतो. कम्य असलयास ते रिथमा प्कुंिा 
द् प्ितीया प्िभतिीत असते.

िाकयातील प्क्रयापद कतया्यचया प्लंग, 
िचन ि पुरुष यांनुसार बदलते.

जेव्हा वाक्ातरील वक्र्ापद ्हे कत्ा्यचे वलंग, वचन व पुरुष ्ाप्माणे बदलते तेव्हा तो ‘कत्यररी’ प््ोग असतो.

}

}

}

दुसऱया िाकयात प्क्रयापद बदलणयाचे कारण
............................

दुसऱया िाकयात प्क्रयापद बदलणयाचे कारण
............................

दुसऱया िाकयात प्क्रयापद बदलणयाचे कारण
............................
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(२) कम्यणरी प््ोग-
 खालरील उदा्हरणे वाचून कृतरी करा. 

(१) (अ) केशिने सदरा खरेदी केला.
 (आ) केशिने प्ििार खरेदी केली. 

(२) (अ) कमलने बकीस प्मििले.
 (आ) कमलने बकीसे प्मििली.
 

कम्यणरी प््ोगाचरी वैविषट्े

कता्य सामानयत: तृतीया 
प्िभतिीत असतो.

कम्य नेहमी रिथमा प्िभतिीत 
असते.

प्क्रयापद कमा्यचया प्लंग, 
िचनानुसार बदलते.

जेव्हा वाक्ातरील वक्र्ापद ्हे कमा्यच्ा वलंग, वचनाप्माणे बदलते तेव्हा तो ‘कम्यणरी’ प््ोग असतो.

(३) भावे प््ोग-
 खालरील वाक्ांत ‘रोखणे’ वक्र्ापदाचे ्ोग् रूप वल्हा.

(१) सैप्नकाने शत्रूला सीमेिर .................... .
(२) सैप्नकांनी शत्रूला सीमेिर .................... .
(३) सैप्नकांनी शत्रूंना सीमेिर .................... .

 खालरील वाक्ांत ‘बांधणे’ ्ा वक्र्ापदाचे ्ोग् रूप वल्हा.
(१) श्रीधरपंतांनी बैलांना ....................

(२) सुप्मत्राबाईंनी गाईला ....................

(३) तयाने गोऱह्याला ....................

(४) आमही शेळ्ांना ....................

िरील िाकयांचे प्नरीकण केलयानंतर असे लकात येते, की
(१) कतया्यचे प्लंग, िचन, पुरुष बदलूनही प्क्रयापदाचया रूपात बदल होत नाही.
(२) कमा्यचया प्लंग, िचनात बदल करूनही प्क्रयापदाचया रूपात बदल होत नाही.
(३) िरील िाकयांतील सि्य प्क्रयापदे तृतीय पुरुषी, नपुंसकप्लंगी ि एकिचनी आहेत.

भावे प््ोगाचरी वैविषट्े

कता्य सामानयत: तृतीया 
प्िभतिीत असतो.

कम्य असलयास द् प्ितीया 
प्िभतिीत असते.

प्क्रयापद नेहमी तृतीय पुरुषी, 
नपुंसकप्लंगी, एकिचनी असते ि 
कतया्यचया प्कुंिा कमा्यचया प्लंग, 

िचनानुसार ते बदलत नाही.  
जेव्हा वक्र्ापदाचे रूप कत्ा्यच्ा वकंवा कमा्यच्ा वलंग, वचनाप्माणे बदलत नसून ते ने्हमरी तृतरी्पुरुषरी, 

नपुंसकवलंगरी व एकवचनरी असून सवतंत् असते, तेव्हा तो ‘भावे’ प््ोग असतो. 

}

}

दुसऱया िाकयात प्क्रयापद बदलणयाचे कारण
............................

दुसऱया िाकयात प्क्रयापद बदलणयाचे कारण
............................
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(१) खालरील वाक्ांतरील प््ोग ओळखा.
(१)   मुखयाधयापकांनी इयतता दहािीचया गुणिंत प्िद्ा्थयाांना बोलािले.
(२)   कप्तानाने सैप्नकांना सूचना प्दली.
(३) मुले रिदश्यनातील प्चत्रे पाहतात.
(४) तबेलयातून व्रातय घोडा अचानक पसार झाला.
(५) मािळ्ांनी शत्रूस युद् धभूमीिर घेरले.
(६) रािाला निीन कुंठहार शोभतो.
(७) शेतकऱयाने ्ुलांची रोपे लािली.
(८) आकाशात ढग िमलयामुिे आि लिकर सांिािले.
(९) युिाप्दनी िकतयाने रिेरणादायी भाषण प्दले.
(१०) आपली पाठपुसतके संसकारांचया खाणी असतात. 

(२) सूचनेनुसार सोडवा
(अ) कत्यररी प््ोग असलेल्ा वाक्ासमोर P  अिरी खूण करा.

(१) गुराखयाने गुरांना प्िप्हरीपासून दूर नेले.
(२) सकािी तो सरािासाठी मैदानािर गेला.
(३) प्िद्ा्थयाांनी काय्यक्रमाचया सुरुिातीला सिागतगीत गायले.

(आ) कम्यणरी प््ोग असलेल्ा वाक्ासमोर P  अिरी खूण करा.
(१) सुिाण नागररक पररसर सिचछ ठेितात.
(२) प्शककाने प्िद्ा्थया्यस प्शकिले.
(३) भारतीय संघाने प्िशिचषक सपधा्य प्िंकली.

(इ) भावे प््ोग असलेल्ा वाक्ासमोर P  अिरी खूण करा.
(१) अाि लिकर सांिािले.
(२) तयाने कपाटात पुसतक ठेिले.
(३) आमही अनेक प्कल्े पाप्हले.

|||

कृतरी������ ������
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अलंकार

आपण िेवहा कथा, कादंबरी, कप्िता, नाटक िगैरे साप्हतय िाचतो तेवहा दैनंप्दन िीिनातील भाषेपेका थोडी 
िेगिी भाषा आपलयाला िाचायला प्मिते. आपलयाला साप्हतय िाचनाचा आनंद प्मििून देणयात यांतील भाषेचा 
मोठा िाटा असतो. दैनंप्दन वयिहारातील भाषेपेका साप्हतयाची भाषा जया घटकांमुिे िेगिी ठरते, तयातील एक घटक 
महणिे ‘अलंकार’ होय.

अलंकाराचे ‘शबदालंकार’ आप्ण ‘अथा्यलंकार’ हे दोन रिकार आहेत. तयांपैकी यमक, अनुरिास, शलेष हे 
शबदालंकार आप्ण उपमा, उतरिेका, रूपक, वयप्तरेक, दृष्ानत, चेतनगुणोतिी हे अथा्यलंकार आपण अभयासले आहेत. 
या इयततेत आपण अननिय, अपनहुती, अप्तशयोतिी ि अथा्यनतरनयास हे अथा्यलंकार अभयासणार आहोत.

(१) अननव् -
 खालरील उदा्हरणांचे वनररीक्ण करा व कृतरी सोडवा.

(१) आहे तािमहाल एक िगती तो तोच तयाचयापरी
(२) ह्या आंबयासारखा गोड आंबा हाच.

(अ) िरील दोनही उदाहरणांतील उपमेये-    , 

(अा) िरील दोनही उदाहरणांतील उपमाने-   , 

प्नरीकण केलयानंतर िरील उदाहरणांत उपमेय ि उपमान एकच आहेत, असे लकात येते.

अननव् अलंकाराचरी वैविषट्े
(१) उपमेय एखाद्ा गुणाचया बाबतीत अद् प्ितीय असते.
(२) उपमेयाला योगय असे उपमान प्मिू शकत नाही महणून उपमेयाला उपमेयाचीच उपमा द्ािी लागते.
इतर अनेक अलंकारांमधये एखाद्ा िसतूची तुलना दुसऱया समान िसतूशी करून आपण िण्यन करतो; पण कधी 

कधी उपमेय हे एखाद्ा गुणाचया बाबतीत इतके अद् प्ितीय असते, की तयाला योगय असे उपमानच प्मित नाही. 
अशािेिी उपमेय हे उपमेयासारखेच आहे असे सांप्गतले िाते. या प्ठकाणी ‘अननिय’ अलंकार होतो. 

उपमे्ाला दुसऱ्ा किाचरीच उपमा देता ्ेत नसेल म्हणजेच जेव्हा उपमे्ाला उपमे्ाचरीच उपमा वदलरी जाते 
तेव्हा ‘अननव्’ अलंकार ्होतो. 

(अनिय महणिे संबंध. अननिय महणिे तुलय अनिय (संबंध) प्मित नाही असा- अतुलनीय)
उदा., अिु्यनाचे िण्यन करताना किी मोरोपंत महणतात-
 झाले बहु, होप्तल बहु, आहेतप्ह बहु, परंतु यासम हा ।
‘अिु्यनासारखा पराक्रमी अिु्यनच’, हे सपष् करणयासाठी रिसतुत ओिी अालेलया आहेत. ‘अिु्यन’ हेच उपमेय ि 

उपमान आहे.

(२) अपनहुतरी-
 खालरील उदा्हरणांचे वनररीक्ण करा व कृतरी सोडवा.

उदा., न हे नयन, पाकळ्ा उमललया सरोिांतील ।
 न हे िदन, चंद्रमा शरप्दचा गमे केिि ।।
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िरील उदाहरणातील-
पप्हलया ओिीतील    उपमेय     ि       उपमान
                    
    
दुसऱया ओिीतील    उपमेय     ि       उपमान
                    
    

अपनहुतरी अलंकाराचरी वैविषट्े
(१) उपमेयाला लपिले िाते.
(२) उपमेय असूनही ते उपमेय नाही तर उपमानच आहे असे सांप्गतले िाते. महणिेच-
(३) उपमेयाचा प्नषेध केला िातो.
(४) प्नषेध दश्यिणयासाठी न, नवहे, नोहे, नसे, कसले असे शबद येतात.
अपनहुती महणिे लपिणे प्कुंिा झाकणे. िरील उदाहरणातील पप्हलया ओिीत ‘नयन’ हे उपमेय आहे. 

‘कमिातलया पाकळ्ा’ हे उपमान आहे. इथे डोिे हे डोिे नसून तया कमिाचया पाकळ्ा आहेत, असे सांगताना 
उपमेयाला लपिून, दूर सारून महणिेच उपमेयाचा प्नषेध करून तयाचया िागी उपमानाची सथापना केली आहे. 
उदाहरणातील दुसऱया ओिीत ‘िदन’ या उपमेयाचा प्नषेध करून तो ‘शरदॠतूतील चंद्र’ आहे असे महणून उपमानाची 
सथापना केली, महणून ‘अपनहुती’ अलंकार झालेला आहे. 

उपमे्ाचा वनषेध करून उपमे् ्हे उपमानच आ्हे, असे जेव्हा सांवगतले जाते तेव्हा ‘अपनहुतरी’ अलंकार ्होतो. 

(३) अवति्ोक्री- 
 खालरील उदा्हरणाचे वनररीक्ण करा व त्ातरील आि्ाच्ा दृष्टरीने असलेलरी असंभाव्ता अभ्ासा.

उदा., िो अंबरी उ्ितां खुर लागलाहे ।
 तो चंद्रमा प्नि तनूिरर डाग लाहे ।।
रिसतुत उदाहरणात नलरािाचा घोडा आकाशात इतका उंच उसिला, की तयाचा खूर चंद्राला लागला महणून 

चंद्रािर डाग पडला असे िण्यन केले आहे.
अवति्ोक्री अलंकाराचरी वैविषट्े
(१) एखाद्ा गोष्ीचे, रिसंगाचे िण्यन केलेले असते.
(२) ते िण्यन अप्धक ्ुगिून केलेले असते.
(३) तयामुिे तया िण्यनाची असंभावयता, कलपनारंिकता अप्धक सपष् होते. 
अलंकारांमधये रितयेक गोष्ीचे िण्यन चमतकृप्तपूण्य करायचे असलयामुिे तयात थोडी अप्तशयोतिी येतेच. उपमा, 

उतरिेका, रूपक, वयप्तरेक या अलंकारात थोडी अप्तशयोतिी असतेच; पण केिि अप्तशयोतिीच प्िथे रिामुखयाने 
केलेली असते प्तथे ‘अप्तशयोतिी’ हा सितंत्र अलंकार मानला िातो. रिसतुत उदाहरणात चंद्राला घोडाचया खुराचा 
डाग लागणे असंभिनीय असले तरी तसे घडलयाचे िण्यन केलयामुिे इथे ‘अप्तशयोतिी’ अलंकार झालेला आहे. 

कोणतरी्हरी कलपना आ्हे त्ापेक्ा खूप फुगवून सांगताना त्ातरील असंभाव्ता अवधक सपष्ट करून 
सांवगतलेलरी असते. त्ावेळरी ‘अवति्ोक्री’ ्हा अलंकार ्होतो.
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उदा.,  दमप्डचं तेल आणलं, सासूबाईंचं नहाणं झालं
 मामंिींची दाढी झाली, भािोिीची शेंडी झाली
 उरलं तेल झाकून ठेिलं, लांडोरीचा पाय लागला
 िेशीपयांत ओघि गेला, तयात उंट पोहून गेला.
दमडीचया तेलात कोणकोणतया गोष्ी उरकलया हे सांगताना तया िसतुक्सथतीपेका प्कतीतरी गोष्ी ्ुगिून 

सांप्गतलया आहेत. 

(४) अरा्यनतरन्ास- 
 खालरील उदा्हरणाचे वनररीक्ण करा व अभ्ासा.

उदा., तवदतर खग भेणे वेगळाले पळाले ।
        उपवन-जल-केलरी  जे  करा्ा वमळाले  ।।
 सवजन, गवसला  जो,  त्ाजपािरी नसे तो । 
 कवठण सम् ्ेता कोण कामास ्ेतो?
नलरािाने हंसाला पकडलयानंतर बागेत िलक्रीडेसाठी िमलेले इतर सि्य पकी घाबरून पिाले. तयाचयाििि 

कोणीच राप्हले नाही. एिढी हकीकत सांगून झालयािर किीने तयािरून एक सामानय प्सद्धानत सांप्गतला, की 
‘कठीण रिसंगी कोणीच आपलया उपयोगी पडत नाही.’

अरा्यनतरन्ास अलंकाराचरी वैविषट्े
(१) प्िशेष उदाहरणांिरून एखादा सि्यसामानय प्सद्धानत सांप्गतला िातो.
(२) सामानय प्िधानाचया समथ्यनाथ्य प्िशेष उदाहरणे प्दली िातात.
(३) अथा्यनतर- महणिे दुसरा असा अथ्य. नयास महणिे शेिारी ठेिणे.
या अलंकारात एका अरा्यचा समर्यक असा दुसरा अर्य त्ाच्ा िेजाररी ठेवणे म्हणजेच एक ववविष्ट अर्य 

दुसऱ्ा व्ापक अरा्यकडे नेऊन ठेवणे, म्हणजे ‘अरा्यनतरन्ास’ ्हो्. 
उदा., होई िरी संतत दुष्संग, 

     न पािती सजिन सत्िभंग; 
     असोप्नया सप्य सदाशरीरीं; 
      झाला नसे चंदन तो प्िषारी.

सजिन सतत िरी दुष्ांचया संगतीत आले तरी सजिनांची साक्त्िकता नष् होत नाही, हा प्िशेष प्सद्धानत 
सांप्गतलयानंतर किी प्नसगा्यतले एक सामानय उदाहरण देतात. साप चंदनाचया  झाडािर सतत राहतात तरीपण चंदनाचे 
झाड  मात्र प्िषारी बनत नाही.

कृतरी������ ������

(१) खालरील ओळींतरील अलंकार ओळखून त्ाचे नाव वल्हा.
(१)   िीर मराठे आले गि्यत!
 पि्यत सगिे झाले कुंप्पत!
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(२)   सागरासारखा गंभीर सागरच!

(३) या दानाशी या दानाहुन
 अनय नसे उपमान

(४) न हा अधर, तोंडले नवहत दांत हे कीं प्हरे ।

(५) अनंत मरणें अधी मरािीं,
 सिातंत्याची आस धरािी,
 माररल मरणप्च मरणा भािी,
 मग प्चरंिीिपण ये बघ तें.

(६) मुंगी उडाली आकाशी
 प्तने प्गप्िले सूया्यसी!

(७) ्ूल गिे, ्ि गोड िाहलें,
 बीि नुरे, डौलांत तरू डुले;
 तेि ििे, बघ जयोत पाििे;
 का मरप्णं अमरता ही न खरी?

(२) खालरील तक्ा पूण्य करा.

अलंकाराचरी वैविषट्े अलंकाराचे नाव

(अ)  उपमेयाचा प्नषेध केला िातो.
(आ)  उपमेय असूनही ते उपमेय नाही तर    
         उपमानच आहे असे सांप्गतले िाते.

(१)  ..........................

(अ)  ......................................
(आ)  ......................................
         ......................................

(२)  अननिय

(अ)   प्िशेष उदाहरणांिरून एखादा सि्यसामानय   
         प्सद्धानत सांप्गतला िातो.
(आ)  सामानय प्िधानाचया समथ्यनाथ्य प्िशेष 
         उदाहरणे प्दली िातात.

(३)  ..........................

(अ)  .......................................
(आ)    .......................................
           .......................................

(४) अप्तशयोतिी
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(३) खालरील कृतरी करा.
(१) कणा्यसारखा दानशूर कण्यच.
 िरील िाकयातील-        उपमेय ..............

   उपमान ..............

(२) न हे नभोमंडल िाररराशी आकाश
 न तारका ्ेनप्च हा तिाशी
 पप्हलया ओिीतील-  उपमेय ..............

   उपमान ..............

 दुसऱया ओिीतील-          उपमेय ..............

        उपमान ..............   

(४) खालरील तक्ा पूण्य करा.

क्र. उदा्हरण सामान् वसद् धानत वविेष गोष्टरी
(१)    िन पिभर महणप्तल, ‘हाय हाय!’ 

   मी िातां राप्हल काय्य काय?
   सूय्य तिपप्तल, चंद्र झिकप्तल;
   तारे अपुला क्रम आचरप्तल,
   असेच िारे पुढे िाहप्तल,
होईल कांही का अंतराय?

-- --

(२) सखेसोयरे डोिे पुसप्तल,
पुनहा आपलया काप्मं लागप्तल 
उठप्तल, बसप्तल, हसुप्न क्खदितील 
मी िातां तयांचें काय िाय?

-- --

|||



131
LLLLLLL LLLLLLL

±  प्ासताववक
शालेय िीिनात तुमही प्नबंधलेखन केलेले आहे. प्िप्िध संसथांमा््फत आयोप्ित प्नबंधलेखनाचया सपधाांत तुमही 

सहभागी झालेला आहात आप्ण होणारही आहात. तयादृष्ीने तुमहांला प्नबंधलेखनाचे सिरूप, तयासाठीची पूि्यतयारी 
आप्ण रितयक उततम प्नबंधलेखन कसे करािे यासंबंधीची माप्हती असणे आिशयक असते. या सिाांचा उपयोग सपधा्य 
परीकांमधये प्नबंध प्लप्हणयासाठी तुमहाला प्नक्शचतच होईल.

±  वनबंधाचे सवरूप
नीट बांधलेला, नीट गुं्लेला, नीट िुििलेला असतो तो प्नबंध. ‘प्िषयाला धरून मनातील प्िचार आप्ण 

भािना यांची सूत्रबद्ध गुं्ण करणे’ प्नबंधलेखनात अप्भरिेत असते. प्नबंधलेखनात आतमाप्िष्काराला भरपूर िाि  
असतो. एखाद्ा प्िषयाचया संदभा्यत आपलयाला िे िे महणून माहीत आहे, प्ितके प्ितके महणून माहीत आहे ते ते 
सगिेचया सगिे एकत्र करून केलेले लेखन महणिे प्नबंध नवहे, तर प्नबंध महणिे सुसंगत आप्ण योगय प्िचारांची, 
कलपनांची अथ्यपूण्य गुं्ण होय. प्नबंध महणिे एखाद्ा प्िषयासंबंधीचे सित:चे प्िचार सुसूत्र, सुसंबद्ध आप्ण 
सुबकतेने मांडून तो प्िषय ठरािीक मया्यदेत प्लहून पूण्य करणे होय. 

संसकृतमधये अिघया तीनच शबदांत ‘प्नबंध’ या साप्हतयरिकाराचे नेमके िण्यन केले आहे. ‘प्नबधयते अक्समन 
इप्त’ अथा्यत ‘प्िचयामधये प्िषय गोिला िातो अशी िाङ् मयीन रचना महणिे ‘प्नबंध’ होय.’

प्नबंधात उततम प्िचारांचे, भािनांचे, अनुभिांचे, घटनांचे, वयक्तिप्िशेषांचे प्ििरणातमक आप्ण माप्हतीपूण्य 
प्ििेचन केलेले असते. ती एक मनोिेधक गुं्ण असते. प्िप्िध प्िचारांचा ओघितया भाषेतील सुबोध आप्ण 
कलातमक आप्िष्कार महणिे प्नबंध. प्नबंधात एखाद्ा प्िषयािरील साधक-बाधक माप्हतीची, प्िचारांची सूत्रबद्ध 
आप्ण सुसंगत मांडणी केलेली असते. प्नबंध लेखन ही एक कला आहे आप्ण रियतनांनी ती साधय होते.

±  वनबंधाचे प्कार
सथूलमानाने प्नबंधांचे रिकार खालीलरिमाणे सांगता येतात.
(१) वण्यनातमक वनबंध (सथल, ॠतू, प्नसग्य, रििास, घटना इतयादींचे िण्यन)
(२) व्खक्वचत्णातमक वनबंध (वयक्तििण्यनातमक, वयक्तिरिधान, चररत्रातमक)
(३) आतमवृततातमक वनबंध (आतमकथन, मनोगतरिधान प्नबंध)
(४) कलपनाप्धान वनबंध (कलपना ्ुलित केलेले लेखन, कलपनारमय प्नबंध)
(५) वैचाररक वनबंध (प्िचाररिधान, प्चंतनपर, समसयारिधान, चचा्यतमक प्नबंध)

  आता आपण प्नबंध रिकारांची थोडकयात माप्हती घेऊया.
(१) वण्यनातमक वनबंध - आपण पाप्हलेलया एखाद्ा दृशयाचे, िासतूचे प्कुंिा रिसंगाचे हुबेहूब शबदांत 

रेखाटलेले प्चत्र िाचकांसमोर उभे करणे महणिे िण्यनातमक प्नबंध होय. आपण िे पाप्हले, अनुभिले 
तयाचे शैलीदार िण्यन अशा रिकारचया प्नबंधात अपेप्कत असते. एखादे दृशय, सहल, घटना, सण, ॠतू, 
रििास, सथि यांचे खरे तर शबदप्चत्रच रेखाटायचे असते. लेखन करताना तयात लाप्लतय आप्ण 
कलातमकता असािी लागते. प्नबंधलेखकाकडे कॅमेऱयासारखी तीक्ण निर असेल तर तो तपशीलाने 
प्नरीकण करू शकतो. सूक्म प्नरीकण हे िण्यनातमक प्नबंधाचे शक्तिसथान असते. िण्यनाला भाप्षक 
अलंकारांचे पाठबि तर असतेच प्शिाय भाषा ओघितीही असते. तयामधये भािनांचे, कलपनांचे, 

लेखन
l  वनबंधलेखन
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प्िचारांचे गप्हरे रंग भरणेही प्ततकेच महत्िाचे असते. अधूनमधून भाप्षक सौंदय्यकणांची उधिण हिीच. 
थोडकयात, िण्यनातमक प्नबंधात भाषेचे महत्ि अननयसाधारण असते. 

 नमुना ववष्- आमची अप्िसमरणीय सहल, िसंत ॠतू, मी पाप्हलेला प्क्रकेट सामना.

(२) व्खक्वचत्णातमक वनबंध - ‘वयतिीचे शबदप्चत्रण करणारा प्नबंध’ महणिे वयक्तिप्चत्रणातमक प्नबंध 
होय. आता ही ‘वयतिी’ कोण असते? तर कुणीही असू शकते. अगदी आई, िडील, काका, ्ेरीिाला, 
पेपरिाला, पोसटमन, भािी-प्िक्रेती, शेतमिूर, प्शकक, डॉकटर, लोकरिप्तप्नधी, पोलीस अप्धकारी, 
कलािंत... अशी कुणीही. अट ्ति एकच, नेमकया शबदांचया माधयमातून तया वयतिीचे हुबेहूब, 
प्चततिेधक, कलातमक शबदप्चत्र उभे करता आले पाप्हिे. वयक्तिप्चत्रणातमक प्नबंध िाचताना ती 
वयतिी िाचकाचया डोळ्ांपुढे उभी राप्हली पाप्हिे. अशा प्नबंधात तया वयतिीचे संपूण्य िीिन-चररत्र 
तपशीलिारपणे प्लप्हणे अपेप्कत नसते; तथाप्प तया वयतिीची शरीरयष्ी, सियी, लकबी, रंगरूप, 
पेहेराि, सिभाि, वयक्तिमत्िाची िैप्शष्ट्े यांचे िण्यन करणे आिशयक असते. वयक्तिप्चत्रण महणिे 
केिि तया वयतिीचया माप्हतीचा तपशील नवहे, तर ते तया वयतिीचया वयक्तिमत्िाचे, कतृ्यतिाचे सुसंगत 
आप्ण लाप्लतयपूण्य शबदप्चत्र असते. ते िाचून िाचकाला साप्हक्तयक आनंद आप्ण रिेरणा प्मिते. 
‘वयक्तिप्चत्रण’ माप्म्यक शबदांनी बहरलेले आप्ण प्िचारांनी ्ुललेले असले पाप्हिे. 

 नमुना ववष्- माझे आिडते प्शकक, माझी आई

(३) आतमवृततातमक वनबंध - अशा रिकारचया प्नबंधात िो कोणी आपली कथा प्लहीत असतो तो आपलया 
भािभािनांचे, सुखदु:खांचे, प्िचारांचे, अनुभिांचे कथन करत असतो. कडू-गोड आठिणींचा तो एक 
रमय पट असतो. रिगप्तपुसतकाचे, उततरपप्त्रकेचे िसे आतमकथन असू शकते तसेच एखाद्ा पुतळ्ाचेही 
असते. बोलणे, वयति होणे महत्िाचे असते. कोण बोलत आहे हे िसे महत्िाचे; तसेच ते बोलणे 
‘आतून’ येणेही महत्िाचे. तया ‘वयति होणयात’ उमािा असला पाप्हिे. ‘काहीतरी’ िेगिे सांगणयाची 
उमषी असली पाप्हिे. तया आतमकथनाला भािनांचा सपश्य लाभला पाप्हिे. आतमकथनातमक प्नबंधात 
‘मी’ महत्िाचा असतो, तो तर हिाच. तरच ते आतमकथन; पण आतमकथनात ‘मी’पणा नसािा. 
‘नदीची आतमकथा’ प्लप्हताना एखादी नदी रितयकात समोर अितीण्य होऊन तुमचयाशी बोलणार नसते; 
प्तथे ती बोलते आहे अशी कलपनाच करािी लागते. 

‘मी रसता आहे’ असं समिून रसतयाची कैप््यत, तयाचे मनोगत, गाऱहाणे, अनुभि शबदबद्ध करणे 
हे तसे अिघड नाही. मात्र तयासाठी प्िषयाशी रियतनपूि्यक एकरूप वहािे लागते. कलपना, प्िचार आप्ण 
भािना या प्तनहींची सांगड घालून रिथमपुरुषी एकिचनी भाषेत, सित:प्िषयी लेखन करणे महणिे 
आतमिृततातमक प्नबंध होय. या रिकारचया प्नबंधांना मनोगत, कैप््यत, कहाणी, आतमकथन अशीही 
नािे योितात. अशा रिकारचया प्नबंधात जयाचे ‘आतमकथन’ करायचे, तयाचया अंतरंगात मनाने प्शरून 
आपण तयाची सुख-दु:खे, अनुभि यांचयाशी एकरूप होऊन कथन करायचे असते. या कथनात 
कलपनाप्िलासाला भरपूर िाि असतो. प्दलेलया प्िषयाचया अनुषंगाने घडलेलया रिसंगांचे संगतिार कथन 
करणयापेका काही प्निडक रिसंग चटकदार पद्धतीने प्लप्हणे पररणामकारक ठरते. आतमचररत्रातमक 
प्नबंध प्लप्हताना तया-तया वयतिीचया अंतरंगात प्शरािे लागते, महणिेच ‘परकाया रििेश’ करािा 
लागतो. तेवहा आता ‘आइसक्रीमचं मनोगत’ कसे प्लहाल? िरा प्िचार करा बरं!  
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(४) कलपनाप्धान वनबंध - या रिकारचया प्नबंधात कलपनाप्िलासाला महत्ि प्दले िाते. सहिसुंदर, 
िैप्िधयपूण्य आप्ण निनिीन कलपनांचया उततुंग भराऱयांनी हा प्नबंधरिकार नटलेला असतो; परंतु तयाला 
नयाय देणयासाठी कलपना शबदांत गुं्णयाची चांगली तयारी असािी लागते. ‘मी पकी झालो तर...’ हा 
प्िषय िाचताकणी ‘तोच प्लहायचा’ असा मोह प्िद्ा्थयाांना होतो; पण पाच-दहा िाकयांनंतर 
आगळ्ािेगळ्ा कलपना सुचणे थांबले तर मात्र अडचण होते. ती होऊ नये यासाठी प्िप्िध सिरूपाचया 
कलपना करणयाचा सराि, सिय असािी लागते. कलपनेचया दुप्नयेत रमणयाचा ररयाि करािा लागतो. 
तसा तो ्ारसा अिघड नसतो. रियतनातून तो साधय होऊ शकतो. 

 एका कलपनेतून दुसरी, दुसरीतून प्तसरी, चौथी... अशी एकापेका एक सुंदर सुंदर कलपनांची साखिी 
िोडता आली पाप्हिे. अनोखया कलपनांनी नटलेला प्नबंध िाचकाला नक्कीच गुंतिून ठेितो. 

 नमुना ववष्- मी अप्भनेता/अप्भनेत्री झालो/झाले तर...

(५) वैचाररक वनबंध - िैचाररक प्नबंध महणिे प्िचारांिर आधारलेला प्नबंध होय. एखाद्ा प्िचाराला, 
समसयेला रिाधानय देऊन तयासंबंधीची साधक-बाधक चचा्य करणारा प्नबंध महणिे िैचाररक प्नबंध होय. 
उदा., ‘काय श्रेष्? मन का मनगट?’ असा प्िषय प्दला असेल तर ‘मन’ आप्ण ‘मनगट’ या दोनही बािूंचे 
गुणदोष, तयांचया संदभा्यतील अनुकूल-रिप्तकूल मते, तयांचे खंडन-मंडन, साधक-बाधक चचा्य, 
एखाद्ा प्िषयासंबंधीचे प्चंतन या सि्य गोष्ी िैचाररक प्नबंधलेखनात असणे अपेप्कत आहे. तयामुिे 
प्नबंध एकांगी होत नाही. तसेच तो पूि्यग्रहदूप्षतही होणार नाही. अशा रिकारचया प्नबंधाचया समारोपात 
प्नबंधलेखकाने कोणतयाही एका प्नक्शचत प्नष्कषा्यरित पोहोचणे अपेप्कत असते. प्नबंधाचया प्िषयाचा 
पररपूण्य प्िचार कमीत कमी शबदांत मांडणयाचे कौशलय अशा रिकारचया प्नबंधात आिशयक असते. अशा 
रिकारचया प्नबंधात केिि गंभीर प्िषयच हातािािेत असे नाही. हलके्ुलके प्िषयही पुरेशा गांभीया्यने 
हातािता येतात. तयासाठी लेखकाला प्िचारांची पद्धतशीर, तक्फशुद्ध मांडणी करता आली पाप्हिे. 
आपले प्िचार पटिून देणयासाठी या प्नबंधामधये दृष्ानत, दाखले, उदाहरणे देता येतात.  

 नमुना ववष्- मोबाईल शाप की िरदान, पया्यिरणापुढील आवहाने, देशाचया रिगतीमधील मप्हलांचे 
योगदान.

± वनबंधलेखनाचरी पूव्यत्ाररी
प्ासताववक- प्नबंधलेखनाची पूि्यतयारी िाणीिपूि्यक करािी लागते. तयासाठी श्रिण, संभाषण, िाचन, लेखन, 
प्नरीकण, मनन-प्चंतन, शबदसंपतती प्िकास आप्ण लेखनसराि यांिर भर प्दला पाप्हिे.
(१) श्वण- आतापयांत तुमही ‘श्रिण’ हे भाप्षक कौशलय बऱयापैकी आतमसात केले आहेच. श्रिणातून 

शबदसंपतती आप्ण प्िचाररिप्क्रयेचा प्िकास होतो. तयामुिे आता हेच कौशलय आणखी िाढिायचे आहे. 
तयासाठी सकस भाषणे, चचा्य ऐका. रेप्डओ आप्ण दूरदश्यनिरील श्रावय काय्यक्रम ऐका. ितिृतिसपधाांमधील 
भाषणे ऐका. आंतरिालािर उपलबध असलेली उततमोततम वयाखयाने ऐका. सुंदर, अथ्यपूण्य गाणी ऐका. 
तुमही बहुश्रुत वहा. अशा श्रिणातून प्नबंधलेखनास उपयोगी पडेल अशी बरीचशी माप्हती तुमहांला प्मिेल.  

(२) संभाषण- संभाषणातून भाषेचया उपयोिनाची संधी प्मिते. प्िचाराला चालना प्मिते. िेवहा िेवहा 
शकय होईल तेवहा तेवहा ितिृतिसपधाांमधये, पररसंिादांमधये, चचाांमधये सहभागी वहा. आिडतया प्िषयांिर 
बोला. प्शककांशी चचा्य करा. संधी प्मिेल प्तथे वयति वहा. तयामुिे भाषेत सहिता, रििाहीपणा येणयास 
मदत होईल. तो प्नबंध लेखनासाठी उपयुति ठरेल.
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(३) वाचन- भरपूर िाचन करा. दैप्नक िृततपत्रे, अनय प्नयतकाप्लके, आिडीची पुसतके िाचत राहा. 
आंतरिालािरही िाचनीय मिकूर उपलबध असतो, तो िाचा. पाठपुसतकातील गद्-पद् पाठांशी 
प्मितेिुिते लेखन, पूरक िाचन करत राहा. रप्सक िाचक वहा. िाचनाने भाषा प्िकप्सत होईल. 
शबदसंपतती िाढेल. प्िचारांची मांडणी किेल. प्िचाराला चालना प्मिेल. सि्यनाची रिेरणा प्मिेल. 
प्नबंधलेखनासाठी प्निडलेलया प्िषयासंबंधाने िाचन करा. 

(४) लेखन- तुमचया श्रिण, संभाषण, िाचन यांमधये िे िे तुमहांला आिडले, सुचले, पटले ते ते प्लहून ठेिा. 
तुमचया िाचनात, ऐकणयात िी िी उपयुति माप्हती येईल ती ती माप्हती िहीत ततपरतेने प्लहून ठेिा. ही 
माप्हती ्ािलया िेिात िाचत राहा. या माप्हतीचा िापर कोणतया प्नबंधात, कसा, प्कती करता येईल 
याचा प्िचार करून ठेिा. आता हे सि्य करणयासाठी मुद्ाम िेगिा िेि काढणयाची गरि नाही. येता-
िाता, प्िश्रांतीचया िेिी, ्ािलया, ररकामया िेिी तुमही हे सि्य करू शकता. हे सि्य सहिपणे, आिडीने 
करणयाची सिय लािून घया. यालाच वयासंगाची सुरुिात महणतात. तो िाढित नया. प्िप्िध प्िषयांची 
सखोल माप्हती प्लक्खत सिरूपात सतत ििि ठेिणे हे तुमचया प्नबंधलेखनाचे बीिभांडिल आहे. 
लेखनाचया सरािामुिे प्िचारांमधये नेमकेपणा येऊन शबदांकनाचा सराि होतो.

(५) वनररीक्ण- आपलयाभोिती घडणाऱया घटनांचे बारकाईने प्नरीकण करा. एखादे रिदश्यन, मंडई, रेलिेसटेशन, 
ग्रंथालय, उपाहारगृह, बािार, मेिािे, सभा, संमेलने अशा प्ठकाणी कोणकोणतया घडामोडी घडत 
असतात, प्तथली माणसे, तयांचे संिाद, तयांचा पेहराि, हालचाली इतयादी सहिपणे बघत राहा. 
प्नसगा्यचे, पशुपक्यांचे, प्क्रकेट मॅचचे, रहदारीचे प्नरीकण करा. हे सि्य येता-िाता होऊ शकते. या 
प्नरीकणांमधून तुमहांला साधया साधया गोष्ींमधयेही मोठा आशय गिसेल; िो प्नबंधलेखनाला उपयोगी 
पडू शकतो. प्िशेषत: िण्यनातमक प्नबंधात हे प्नरीकण तुमहांला खूपच उपयोगी पडेल.

(६) िबदसंपततरी ववकास- शबदांचे माहातमय संतश्रेष् ज्ानेशिरांनी पुढील ओिीत असे सांप्गतले आहे.
जैसें वबंब तररी बचकें एवढें । परर प्कािा त्ैलोक् रोकडें ।

िबदांचरी व्ाखति तेणें पाडें । अनुभवावरी ।।   
     - ‘श्रीज्ानेशिरी’, अधयाय ४ था, ओिी क्र.२१५

 ‘िसे सूय्यप्बंब प्दसायला तिहाताएिढेच प्दसते; पण प्त्रभुिने उणी पडािीत इतका तयाचा रिकाश असतो! 
अगदी तयाचरिमाणे शबदांचे वयापकपणही तुमचया अनुभिास येईल.’ 

उततम प्नबंधलेखनासाठी शबदप्निडीचे महत्ि सिाांत िासत असते, महणून तुमही शबदांची संपतती 
प्मििा, िाढिा. शबदश्रीमंत वहा. या शबदश्रीमंतीचा अचूक, नेमका, योगय आप्ण पररणामकारक िापर 
केवहा आप्ण कसा करायचा याचे कौशलय आतमसात करा. समानाथषी शबद, प्िरुद्धाथषी शबद, एका 
शबदाबद्ल अनेक शबद, अनेक शबदांबद्ल एक शबद, ततसम शबद, सुंदर िचने, िाकरिचार, महणी, 
कावयपंतिी, संसमरणीय अितरणे, अालंकाररक िाकये, छोटेसे चुटके इतयादींचा संग्रह तुमचयाकडे 
असला पाप्हिे.  

(७) सराव- उततम प्नबंध प्लप्हता यािा यासाठी ‘लेखन सराि’ हिाच. एकाच प्नबंधाची सुरुिात िेगिेगळ्ा 
पद्धतींनी कशी करता येईल, एकाच प्नबंधाचा समारोप िेगिेगळ्ा रिकारांनी कसा करता येईल, एकाच 
प्नबंधाचा मधय िेगिेगळ्ा मुद् द्ांनी कसा प्िसताररत करता येईल याचा सराि करा. ‘करून तर पाहा!’ 
रोि आठ ते दहा िाकये प्लप्हलयाप्शिाय झोपू नका. रिसंगी पाठपुसतकातला एखादा उतारा प्लहा; पण 
प्लहा. प्लप्हणयाचा सराि ही उततम प्नबंधलेखनाची सिाांत उततम पूि्यतयारी आहे. सित:चया शबदांत, 
सित:चे अनुभि प्लप्हणे हा उततम सराि आहे. 
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l खालरील ववष्ांवर वनबंधलेखन करा.
वण्यनातमक वनबंध -  * पहाटेचे सौंदय्य.
  * आमची अप्िसमरणीय सहल.
व्खक्वचत्णातमक वनबंध -  * माझा आिडता कलािंत.
  * माझे आिडते प्शकक.
आतमवृततातमक वनबंध -  * मी सह्याद्री बोलतोय.
  * िृततपत्राचे मनोगत.
कलपनाप्धान वनबंध -  * सूय्य माििला नाही तर...
  * पेटट्रोल संपले तर...
वैचाररक वनबंध -   * तंत्रज्ानाची प्कमया.
  * िाचते होऊया. 

|||

कृतरी����������� �����������

थोडकयात, उततम प्नबंधलेखनाची पूि्यतयारी करणे महणिे सिाांगाने वयासंगी होणे होय. लेखन प्िषय क्रमाक्रमाने 
कसा ्ुलिता येईल, तो सुसूत्रपणे कसा मांडता येईल, तयासाठी सित:चे शबद, सित:ची भाषा, सित:ची शैली कशी 
प्िकप्सत करता येईल याचा प्िचार केला पाप्हिे, प्चंतन-मनन केले पाप्हिे. आपले लेखन सहि, सुलभ, रििाही, 
अथ्यिाही शबदांत कसे होईल, िाचकांना ते िाचािेसे कसे िाटेल हा प्िचार मनात सतत घोिू द्ािा.  

±  उततम वनबंधलेखन कसे करावे?
प्नबंधलेखन करताना खालील बाबी महत्िाचया असतात.
l आकष्यक सुरुिात, एकात एक गुं्लेले सयुक्तिक मुद्े, पररणामकारक शेिट.
l महणी, िाकरिचार, सुभाप्षते इतयादींचा सुयोगय िापर.
l अितरणांचा गरिेनुसार आप्ण रिमाणशीर िापर.
l अथ्यपूण्य शबदरचना.
l प्िरामप्चनहांचा आिशयक तेथे िापर.
l पररचछेद रचना.
l लेखनप्नयमांनुसार सुिाचय लेखन.
l रिासाप्दक भाषाशैली.
l पालहाि आप्ण पुनरुतिी होणार नाही, याबाबत घेतली िाणारी दकता.
l सित:चया शबदांत अप्भवयतिी असािी. अनय प्ठकाणाहून मिकूर उतरिून काढलेला नसािा.

± समारोप
याप्ठकाणी उतकृष् प्नबंध कसा प्लहािा यासंबंधीचे प्ििेचन केले आहे. मात्र सुरुिातीलाच असा प्नबंध प्लप्हता 

येईल असे नाही. अथिा यामधील सि्य अपेका इयतता बारािीमधील प्नबंधलेखनासाठी िशाचया तशा लागू होतील 
असेही नाही; परंतु भप्िष्यात महाप्िद्ालयीन सतरािर, सपधा्य परीकांसाठी अथिा एखाद्ा सपधषेत सहभागी होताना 
हे प्ििेचन माग्यदश्यक ठरेल.
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पररविष्टे
पाररभावषक िबद

Abbreviation संकेप, संप्कप्त रूप
Abstract गोषिारा, सार
Acceptance सिीकृती
Agreement करार
Achievement संपादणूक, कामप्गरी
Administrator रिशासक
Affidavit रिप्तज्ापत्र
Agitation आंदोलन
Approval मंिुरी, अनुमोदन
Archaeology पुरातत्िशासत्र
Audit लेखापरीका
Banquet मेििानी
Ballot Box मतपेटी
Bond प्लक्खतबंधपत्र
Beneficiary लाभाथषी
Boycott बप्हष्कार
Calligraphy अकररेखनकला
Caption मथिा
Cardiologist हृदयरोगतजज्
Census िनगणना
Chartered Accountant सनदी लेखापाल
Chief Justice मुखय नयायाधीश
Child welfare बालकलयाण
Civil defence नागरी संरकण

Civil law प्दिाणी कायदा
Classical अप्भिात
Compensation भरपाई
Consent संमती
Copyright रिताप्धकार
Council सप्मती, पररषद
Custom duty सीमाशुलक
Dearness Allowance महागाई भतता
Decoding प्न:संकेतन
Demography लोकसंखयाशासत्र
Deputation रिप्तप्नयुतिी
Delegation रिप्तप्नधी मंडि
Diagnosis रोगप्नदान
Dictatorship हुकूमशाही
Dietitian आहारतजज्
Dispute िाद, तंटा
Ecologist पया्यिरणतजज्
Etiquette प्शष्ाचार
Emergency आणीबाणी
Excise Duty उतपादनशुलक
Express Way द्रुतगती माग्य
Felicitation गौरि, सतकार
Financial Year प्िततीय िष्य
Forecast पूिा्यनुमान

प्िज्ान-तंत्रज्ान, उद्ोग, कृषी, प्शकण, रिशासन, प्िधी, िाप्णजय, कला आप्ण संसकृती इतयादी केत्रांशी 
संबंप्धत संकलपनांचया रिकटीकरणासाठी पाररभाप्षक शबदांचा िापर केला िातो. तयांचया िापरामुिे तया-तया 
केत्रांमधील ज्ानवयिहार अप्धक नेमका अाप्ण सुसपष् होतो. तयादृष्ीने पाररभाप्षक शबदांना अननयसाधारण महत्ि 
असते. याप्ठकाणी तुमचया माप्हतीसाठी काही महत्िाचे पाररभाप्षक शबद प्दले आहेत.

भाग - ६



137
LLLLLLL LLLLLLL

Forestation िनीकरण
Gift deed दान पत्र
Government Resolution शासनप्नण्यय
Gradation श्रेणी, रितिारी
Habitat िसप्तसथान
Honorary मानद
Horticulture उद्ानप्िद्ा,  
 ्लोतपादन
Hypothesis पररकलपना,  
 गृहीतकृतय
Instructor प्नदेशक 
Intake capacity रििेशकमता
Intelligence बुद् प्धमतता
Interpreter दुभाषक
Intervention हसतकेप
Judgement नयायप्नण्यय
Juvenile court बाल नयायालय
Letter of Guarantee हमीपत्र
Layout मांडणी, आराखडा
Liability दाप्यति
Linguistics भाषाशासत्र
Magistrate दंडाप्धकारी
Mandate हुकूम/िनादेश
Manual प्नयमपुक्सतका
Manuscript हसतप्लक्खत
Mechanics यंत्रशासत्र
Migration सथलांतर
Meteorology हिामानशासत्र
Millennium सहस्क
Mortgage गहाण
Mass Communication िनसंरिेषण
Motto ब्रीदिाकय

Nutrition पोषण
Ordinance अधयादेश, िटहुकूम
Pedagogy अधयापनशासत्र
Penalty दंड, शासती
Personal Assistant सिीय सहायक
Preamble उद् देप्शका
Prevention रिप्तबंध
Quality Control गुणितता प्नयंत्रण
Quorum गणपूतषी
Recommendation प्श्ारस
Remote Sensing दूरसंिेदन, दूरसथ
Salient Feature ठिक मुद् दे, िैप्शष्ट्े
Scrutiny पररप्नरीकण, छाननी
Souvenir समरप्णका
Stipend प्िद्ािेतन, 
 प्शष्यिृतती
Registrar प्नबंधक
Surveyor सिषेकक
Suspension प्नलंबन
Symposium पररसंिाद
Treasurer कोषाधयक
Unlawful बेकायदेशीर
Vaccination लसीकरण
Value Added Tax मूलयिप्ध्यत कर
Veterinary पशुिैद्क
Veto नकाराप्धकार
Viva voce मौक्खक परीका
Volunteer सियंसेिक
Wage policy िेतन धोरण
Yield उतपन्न
Zero hour शूनय काल
Zoology रिाप्णशासत्र
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साव्हत् अकादमरी पुरसकारप्ाति साव्हखत्कांचरी नावे व साव्हत्कृतरी

वष्य लेखक/लेखखका पुसतकाचे नाव साव्हत्प्कार

१९५५ लक्मणशासत्री िोशी िैप्दक संसकृतीचा प्िकास सांसकृप्तक इप्तहास

१९५६ बाि सीताराम मढषेकर सौंदय्य आप्ण साप्हतय सौंदय्यशासत्र

१९५८ प्चंतामण गणेश कोलहटकर बहुरूपी आतमचररत्र

१९५९ गणेश त्यंबक देशपांडे भारतीय साप्हतयशासत्र समीका

१९६० प्िष्णू सखाराम खांडेकर ययाप्त कादंबरी

१९६१ दततात्रेय नरप्संह गोखले डॉ. केतकर चररत्र

१९६२ पुरुषोततम यशिंत देशपांडे अनाप्मकाची प्चंतप्नका तत्िज्ान

१९६३ श्रीपाद नारायण पेंडसे रथचक्र कादंबरी

१९६४ रणप्ित देसाई सिामी कादंबरी

१९६५ पु. ल. देशपांडे वयतिी आप्ण िल्ी वयक्तिप्चत्रण

१९६६ त्यंबक शंकर शेििलकर श्री प्शि छत्रपती ऐप्तहाप्सक संशोधन

१९६७ नारायण गोप्िंद कालेलकर भाषा : इप्तहास आप्ण भूगोल भाषाशासत्र

१९६८ इरािती किषे युगानत लप्लत लेखसंग्रह

१९६९ श्रीप्निास नारायण बनहट्टी नाट्ाचाय्य देिल चररत्र

१९७० नरहर रघुनाथ ्ाटक आदश्य भारत सेिक चररत्र

१९७१ दुगा्य भागित पैस प्नबंधसंग्रह

१९७२ गोदािरी परुिेकर िेवहा माणूस िागा होतो आतमकथन

१९७३ िी. ए. कुलकणषी काििमाया कथासंग्रह

१९७४ प्ि. िा. प्शरिाडकर नटसम्राट नाटक

१९७५ रा. भा. पाटणकर सौंदय्यमीमांसा सौंदय्यशासत्र

१९७६ गो. नी. दांडेकर समरणगाथा आतमकथन

१९७७ आतमाराम राििी देशपांडे उ््फ अप्नल दशपदी कप्ितासंग्रह
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१९७८ प्चंतामणी त्यंबक खानोलकर नकत्रांचे देणे कप्ितासंग्रह

१९७९ शरशचंद्र मुक्तिबोध सृष्ी, सौंदय्य आप्ण साप्हतयमूलय समीका

१९८० मंगेश पाडगािकर सलाम कावयसंग्रह

१९८१ लक्मण माने उपरा आतमकथन

१९८२ रिभाकर पाधये सौंदया्यनुभि समीका

१९८३ वयंकटेश माडगूिकर सततांतर कादंबरी

१९८४ इंप्दरा संत गभ्यरेशीम कप्ितासंग्रह

१९८५ प्िश्राम बेडेकर एक झाड दोन पकी आतमचररत्र

१९८६ ना. घ. देशपांडे खूणगाठी कप्ितासंग्रह

१९८७ रामचंद्र प्चंतामण ढेरे श्री प्िठ्ठल : एक महासमनिय संशोधन

१९८८ लक्मण गायकिाड उचलया आतमकथन

१९८९ रिभाकर उधि्यरेषे हरिलेले प्दिस आतमचररत्र

१९९० आनंद यादि झोंबी कादंबरी

१९९१ भालचंद्र नेमाडे टीकासियंिर समीका

१९९२ प्िशिास पाटील झाडाझडती कादंबरी

१९९३ प्ििया रािाधयक मढषेकरांची कप्िता समीका

१९९४ प्दलीप प्चत्रे एकूण कप्िता-१ कप्ितासंग्रह

१९९५ नामदेि कांबिे राघििेि कादंबरी

१९९६ गंगाधर गाडगीि एका मुंगीचे महाभारत आतमचररत्र

१९९७ मधुकर िासुदेि धोंड ज्ानेशिरीतील लौप्कक सृष्ी समीका

१९९८ सदानंद मोरे तुकाराम दश्यन समीका

१९९९ रंगनाथ पठारे ताम्रपट कादंबरी

२००० नामदेि धोंडो महानोर पानझड कप्ितासंग्रह

२००१ रािन गिस तणकट कादंबरी

२००२ महेश एलकुुंचिार युगानत नाटक
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२००३ त्यं. प्ि. सरदेशमुख डांगोरा एका नगरीचा कादंबरी

२००४ सदानंद देशमुख बारोमास कादंबरी

२००५ अरुण कोलटकर प्भिकी िही कप्ितासंग्रह

२००६ अाशा बगे भूमी कादंबरी

२००७ गो. मा. पिार महषषी प्िठ्ठल रामिी प्शंदे 
िीिन ि काय्य

चररत्र

२००८ शयाम मनोहर उतसुकतेने मी झोपलो कादंबरी

२००९ िसंत आबािी डहाके प्चत्रप्लपी कप्ितासंग्रह

२०१० अशोक केिकर रुिुिात समीका

२०११ माप्णक गोडघाटे ‘‘ग्रेस’’ िाऱयाने हलते रान प्नबंधसंग्रह

२०१२ ियंत पिार प््प्नकसचया राखेतून उठला मोर लघुकथा संग्रह

२०१३ सतीश कािसेकर िाचणाऱयाची रोिप्नशी प्नबंधसंग्रह

२०१४ ियंत प्िष्णु नारिीकर चार नगरातले माझे प्िशि आतमचररत्र

२०१५ अरुण खोपकर चलत् -प्चत्रवयूह संसमरण

२०१६ आसाराम लोमटे आलोक लघुकथा

२०१७ श्रीकांत देशमुख बोलािे ते आमही कप्ितासंग्रह

२०१८ म. सु. पाटील सि्यनरिेरणा आप्ण कप्ितिशोध समीका 

२०१९ अनुराधा पाटील कदाप्चत अिूनही कप्ितासंग्रह
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पाठपुसतकातील पाठ, कप्िता यांमधये आलेले अपररप्चत शबद, िाकरिचार यांचे अथ्य खाली प्दलेले आहेत. 
प्िद्ा्थयाांनी प्दलेले शबद ि िाकरिचार यांची मांडणी िहीत शबदकोशारिमाणे (अकारप्िलहे) करािी.

u वेगविता
 अगवतक ्होण-े प्नरूपाय होणे.
 अवखळ- अप्नबांध.
 ्रासांग- योगयरिकारे. 
 जाचदा्क- त्रासदायक.
 तवरा- घाई.
 अवनवार- अमया्यद, अप्तशय.
 व्ग्रता- असिसथता.

u रोज मातरीत (कववता)
 व्हरवं गोंदण-े गोंदणाचया नकीसारखी लािलेली 

प्हरिी रोपे.
 बेणं दाबण-े ऊसाचे तुकडे (कांडा) शेतातील 

सरीमधये पायाने दाबून लािणे.

u आ्ुष्... आनंदाचा उतसव
 हुलकावण्ा देण-े चकिणे.
 रुखरुख- काििी, टोचणी.
 ईष्ा्य- मतसर, हेिा.
 असू्ा- द्ेष.
 वैषम्- दु:ख, खेद.
 पारखे ्होण-े दुरािणे.
 वनरागस- प्नष्पाप.
 ववसग्य देणे- सोडून देणे.

u रे रांब जरा आषाढघना (कववता)
 वदवठ - दृष्ी, निर. 
 प्वाळ - पोििे. 
 इंद्रनरीळ- प्नळ्ा रंगाचे एक रतन.
 पदववन्ासखुणा- पाऊलखुणा.
 आसर- पािसाळ्ातील उघडीप.
 वासरमवण- सूय्य.
 ्हळदुव्ा- हिदीचया रंगाचे.

शब्ार्स व वाक्प्रचार

 वजवस- पौक्ष्क.
 अरळ- अलिार.
 वपसोळरी- ्ुलपाखरू.
 ववधुवदना- चंद्रप्बंबाला.

u वरीरांना सलामरी
 उतपात ्होणे- अनथ्य होणे. 
 भाट- सतुप्त-गीत गाणारे, सतुप्तपाठक.
 कवन- कावय. 
 कॉनव्हॉ्- एकप्त्रतपणे रििास करणारा गाडांचा 

ता्ा.
 अदब- प्िनय, नम्रता, आदर.
 मा्ेचरी पाखर घालण-े रिेम करणे.
 तैनात असणे- सजि असणे.
 दुरापासत- कठीण, अिघड. 
 ्हौसला- मनोबल.
 बुलंद- मिबूत, भक्कम.
 मळभ दूर ्होणे- गैरसमि दूर होणे.
 मुखवटा चढवणे- मुिात नसलेले रूप धारण 

करणे.
 का््यव्ग्र असणे- कामात गक्फ असणे.
 जमरीन असमानचा फरक असणे- खूपच ्रक 

असणे.
 मदु्यमकी गाजवण-े खूप मोठा पराक्रम करणे.

u रंग माझा वेगळा (कववता)
 गुंता- गुंतागुंत.
 गळा कापण-े प्िशिासघात करणे.
 तातप््य- सार.

u ववंचू चावला, ववंचू चावला (भारूड)
 इंगळरी- प्िंचिाची एक िात, मोठा प्िंचू. 
 दारुण- दु:सह, सोसणयास कठीण, भयंकर.
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 उतारा- िेदनेची तीव्रता कमी होणयासाठी केलेले 
उपचार, मनुष्याचया अंगी असणाऱया दुगु्यणांची 
तीव्रता कमी करणयासाठी केली िाणारी 
सत्िगुणांची उपाययोिना. 

 तमोगुण- तामसी िृतती.
 फुणफुण- िखमेची चुरचुर, आग.

u रेिरीमबंध
 मन समेवर ्ेणे- मन शांत ि एकरूप होणे.
 असोिरी- सोस, हवयास.
 आवदम- पप्हला, मूिचा.
 ॠजु- सहि, सरि.
 नजाकत- सुबकपणा.
 वासतपुसत करणे- चौकशी करणे.
 इंवगत- अंतसथ हेतू, अंतसथ गुप्पत.

u समुद्र कोंडून पडला् (कववता)
 संत्सत- अप्तशय त्रासलेला.
  वझंज्ा- डोकयािरचे िाढलेले, प्िसकटलेले 

केस.

u दंतकरा
 मेख- खोच, गूढ गोष्.
 चाररीमुंड्ा चरीत ्होणे- पराभूत होणे.
 पाक पिार ्होणे- पिून िाणे.
 नक्ा उतरणे- अप्भमान गिून पडणे.
 िंख करणे- ओरडणे.  
 मामुलरी- सामानय, प्करकोि.
 असार- प्नरथ्यक, सारहीन.
 वफतुर ्होणे- दगाबािी करणे.
 खलदंत- त्रास देणारा दात.
 नतद्रष्ट- खाष्, दुष्.
 खल करणे- प्नरथ्यक चचा्य करणे.

u आरिातलरी सत्री (कववता)
 घनगद्य- दाट, प्नप्बड.

u रंगरेषा व्ंगरेषा 
 स्ोत- उगमसथान.
 सवारस् नसणे- सिाभाप्िक, नैसप्ग्यक इचछा 

नसणे. 

 गावफलपण-े बेसािधपणे.
 इझेल- प्चत्रकलेसाठी िापरायचे लाकडी सटँड.

u गढरी 
 सेजून- िििून.
 कराळरी- काठािर.
 कार्करमाच-ं काय्यक्रमाचं.
 आवतन- आमंत्रण.
 ्हळा- काििा.
 आकळाइले- आकडांना.
 उचापतरी- त्रास देणारे.
 एक खळकूई- एक पैसाही.
 कुठूठूल्ल- कुठलं.
 लोग- पयांत.
 उना्ा्ल्ा- उनहाळ्ातलया.
 तपेल फफूटा- तापलेली बारीक माती.
 मऱ्ाच्ा- मृतयूचया.
 गुळरी- िनमाची बातमी.
 झाकुल्ात- अंधारात (पहाटेला).
 पालट पळला ना्री- ्रक पडला नाही.
 पळरीत- पडीक.
 कावूरल्ावानरी- प्चंताक्रांत.
 सवतंतरानई- सिातंत्यानंही.
 भारमसूद- भारदसत.
 कोकोऽ करण-े आरडाआेरडा करणे.
 भोंड- भोिि, गलानी, चक्कर.
 नासुकला ्हळा- कुल्क काििा. 
 इरल्ावानरी- प्िरलयासारखे. 
 मले पा आन्  फुलं व्हा- माझीच री ओढा/

माझंच कौतुक करा.
 त्ाइचा जरीव अंदरल्ा अंदर लो्े- तयाचा िीि 

आतलया आत वयाकूि होतो.
 चाल व्ह्रे पोरा आन्  व्रे ढोरा- प्कुंमत न देता 

कोणालाही कामाला लािणे.
 एका दुकळरीत- एका ढेंगेत.
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