


अनुच्छेद ५१ क 

मूलभूत कत्तव्छे – प्रत्छेक भारती् नागररकाचछे हछे कत्तव् असछेल की त्ानछे –

(क)	 प्रत्येक	 नागरिकानये	 संविधानाचये	 पालन	 किािये.	 संविधानातील	 आदराांचा,	 िाष्ट्रधिज	 ि	
िाष्ट्रगीताचा	 आदि	 किािा.

(ख)	 सिातंत््ाच्ा	 चळिळीला	 प्रयेिणा	 दयेणाऱ्ा	 आदराांचये	 पालन	 किािये.

(ग)	 दयेराचये	 साि्वभौमति,	 एकता	 ि	 अखंडति	 सुिवषित	 ठयेिण्ासाठी	 प्र्तनरील	 असािये.

(घ)	 आपल्ा	 दयेराचये	 िषिण	 किािये,	 दयेराची	 सयेिा	 किािी.

(ङ)	 सि्व	 प्रकािचये	 भयेद	 विसरून	 एकोपा	 िाढिािा	 ि	 बंधुतिाची	 भािना	 जोपासािी.	
स्सरि्ांच्ा	 प्रवतष्येला	 कमीपणा	 आणतील	 अरा	 प्रथांचा	 त्ाग	 किािा.

(च)	 आपल्ा	 संवमश्र	 संसककृतीच्ा	 िािराचये	 जतन	 किािये.

(छ)	 नैसवग्वक	 प्ा्वििणाचये	 जतन	 किािये.	 सजीि	 प्राण्ांबद्दल	 द्ाबुद्ी	 बाळगािी.

(ज)	 िैज्ावनक	 दृष्ी,	 मानितािाद	 आवण	 वजज्ासूिृतती	 अंगी	 बाळगािी.

(झ)	 साि्वजवनक	 मालमततयेचये	 जतन	 किािये.	 विंसयेचा	 त्ाग	 किािा.

(ञ)	 दयेराची	 उततिोतति	 प्रगती	 िोण्ासाठी	 व्स्तिगत	 ि	 सामूविक	 का्ा्वत	 उच्चतिाची	
पातळी	 गाठण्ाचा	 प्र्तन	 किािा.

(ट)	 ६	 तये	 १४	 ि्ोगटातील	आपल्ा	 पाल्ांना	 पालकांनी	 वरषिणाच्ा	 संधी	 उपलबध	करून	
द्ाव्ात.

भारताचछे संविधान
भाग ४ क

नागररकांची मूलभूत कत्तव्छे



महाराष्टट्र राज् पाठ्यपुसतक वनवम्थती ्व अभ्ासक्म संशतोधन मंडळ, पुणे ४.

आ्पलया समाट्तफोनवररील DIKSHA APP द्ारे ्पाठ्य्पतुस्काचया ्पशहलया ्पृष्ावररील 
Q. R. Code द्ारे शडशजटल ्पाठ्य्पतुस्क व तया ्पािासमंबमंशध् अधययन-
अधया्पनासािरी उ्पयतुति दृकश्ावय साशहतय उ्पलबध होईल.

मराठी

इ््तता अकरा्वी

शासन वनण्थ् क्मांक  : अभ्ास-२११६/(प्र.क्.४३/१६) एसडी-४ वदनांक २५.४.२०१६ अन्व्े सरापन करण्ात आलेल्ा समन्व् सवमतीच्ा 
वद. २०.०६.२०१९ रतोजीच्ा बैठकीमध्े हे पाठ्यपुसतक सन २०१९-२० ्ा शैक्वणक ्वषा्थपासून वनधा्थररत करण्ास मान्ता देण्ात आली आहे.
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प्रस्ािना

्पतुणे   
शदनामंक : २० जून, २०१९
भार्रीय  सौर शदनामंक : ३० जयेष्, १९४१

(डॉ. सुवनल मगर)
समंचालक 

महाराष्ट्र राजय ्पाठ्य्पतुस्क शनशम्त्री व 
अभयासकम समंिोधन ममंडळ, ्पतुणे.

शप्रय शवद्ाथची शमत्ामंनो,                                                                           
्तुमचे इयत्ा अकरावरीचया वगा्त् मन:्पूव्तक सवाग्! मरािरी ‘यतुवकभार्री’ हे ्पाठ्य्पतुस्क ्तुमचया हा्री दे् ाना 

शविेर् आनमंद हो् आहे.
भार्ा आशण जरीवन यामंचा समंबमंध अ्ूट आहे. महाराष्ट्राचरी राजभार्ा महणून मरािरी भार्ा आ्पलयाला अशधक 

जवळचरी आहे. ्तुमहामंला भार्ेचे चामंगले वयावहाररक उ्पयोजन कर्ा यायला हवे, यासािरी मरािरी शवर्याकडे ‘भार्ा’ 
महणून ्पाहा. भाशर्क कौिलयामंचया दृष्रीने समृद्ध होरयासािरी हे ्पाठ्य्पतुस्क ्तुमचयासािरी महत्वाचे साधन िरणार 
आहे. या ्पाठ्य्पतुस्काचरी रचना ्पाच भागामं् केलरी आहे. अधययन-अधया्पनाचया दृष्रीने हरी रचना उ्पयतुति िरेल.

जरीवना्रील आवहाने ्पेलरयाचरी, प्रेरणा देरयाचरी ्ाकद साशहतया् अस्े. या ्पाठ्य्पतुस्का्ून ्तुमहामंला शवशवध 
साशहतयप्रकारामंचरी ओळख ्र होणार आहेच, शिवाय अनेक जतुनया-नवया साशहक्तयकामंचरी लेखनिैलरी ्तुमहामंला 
अभयास्ा येणार आहे. यामंमधून ्तुमहरी मरािरी साशहतयाचरी आशण भार्ेचरी श्रीममं्री अनतुभवू िकाल.

साशहतयप्रकार महणून ‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचा थोडकया् ्पररचय आशण ्रीन नाट्उ्ारे ्पाठ्य्पतुस्का् 
शदले आहे्. ‘दृकश्ावय साशहतयप्रकार’ महणून ्तुमहरी याचा अभयास करणार आहा्. या अभयासा्ून ्तुमहामंला ्मंद वा 
वयवसाय महणून नाटकाकडे वळ्ा येईल अथवा चामंगले रशसक प्रेक्षक महणून ्तुमहरी अिा कलाकृ्ींचा आसवाद घेऊ 
िकाल. 

्पतुस्का् वयाकरण घटकामंचरी मामंडणरी काया्ततमक ्पद्ध्रीने केलरी आहे. तयामतुळे वयाकरण शिकणे अशधक सो्पे 
होईल. उ्पयोशज् लेखन शवभागा् अम्ं भू्त् केलेले घटक हे कालसतुसमंग् असून, या घटकामंचया अधययना्ून अनेक 
वयावसाशयक समंधरी ्तुमचया दृक्ष्क्षे्पा् येऊ िक्रील.

शवचारितिरी, कल्पनाितिरी, सज्तनिरील्ा यामंचया शवकासाचरी समंधरी देणाऱया अनेक कृ्री ्पाठ्य्पतुस्का् शदलया 
आहे्. तया् ्तुमहरीहरी अनेक नवया कृ्ींचरी भर घालू िकाल. या कृ् ींमतुळे ्पाि, कशव्ा वा समंबमंशध् घटकामंचे 
्तुमहामंला उत्म प्रकारे आकलन होरयास मद् होईल आशण भाशर्क कौिलयामंचा अशधक चामंगलया प्रकारे शवकास 
होरयासािरी तया उ्पयतुति िर्रील. ्पाठ्यघटकामंिरी समंबमंशध् अनेक उ्पयतुति  समंदभ्त कयू. आर. कोडचया माधयमा्ून 
्तुमहामंला अभयास्ा येणार आहे्. 

उच् माधयशमक स्रावर इयत्ा अकरावरीमधये कशृ््पशत्केचया माधयमा्ून ्तुमचे मरािरी भार्ा शवर्याचे 
मूलयमा्पन होणार आहे. तयासािरी आकलन, उ्पयोजन, सवम् आशण अशभवयतिरी यामंकडे ्तुमहामंला अशधक लक्ष 
केंशद्र् करावे लागणार आहे. तया दृष्रीने ्पािामंखालरी शदलेलया कृ्री ्तुमहामंला माग्तदि्तक िर्रील.

‘वाच् राहा, वयति वहा, शलशह्े वहा.’
उज्वल यिासािरी ्तुमहामं सवाांना ितुभेच्ा!



भाषाव्वष्क क्मता ः प्ररम भाषा मराठी

इ््तता अकरा्वीच्ा अखेरीस व्वद्ाथ्ाांमध्े भाषाव्वष्क पुढील क्मता व्वकवसत वहाव्ात, अशी अपके्ा आहे.

l शवशवध साशहतयकृ्ींवर आधारर् चचषे् सहभागरी हो्ाना साधक-बाधक शवचारामंचया 
मामंडणरीसािरी शवर्यानतुरू्प भार्ा वा्पर्ा येणे.

l  साशहतयप्रकारामंचरी सव्तसाधारण वैशिष्ट्े सामंग्ा येणे. 

l  सूत्समंचालन, रेशडओजॉकी या घटकामंचे सादररीकरण कर्ा येणे.

l  शवर्याला अनतुसरून सव्:चे सव्मंत् शवचार समंदभा्तसशह् मामंड्ा येणे.

l  भार्ण-समंभार्ण कौिलयाचरी वैशिष्ट्े आतमसा् करून तयाचा वयक्तिमत्व शवकासाचया 
दृष्रीने आतमशवशवास्पूव्तक वा्पर कर्ा येणे.

l नाटक, कथा, कावय व अनय साशहतयकृ्ींचे अशभवाचन कर्ा येणे. 

l  समंके्सथळावररील ई-बतुकस, ई-नयूज आशण ई-साशहतय िोधून वाचन कर्ा येणे. 

l  स्पधा्त ्पररीक्षामंचया दृष्रीने मरािरी भार्ाशवर्यािरी समंबमंशध् उ्पयतुति घटकामंचे अभयास्पणू्त  
वाचन करणे. 

l ्पाि व ्पािािरी समंबमंशध् मूळ साशहतयकृ्रीचे व समंदभ्त साशहतयाचे वाचन करणे.

l  साशहतयाचया आसवादासािरी वाचन करणे. 

भाषण-
संभाषण

्वाचन

l श्ावय माधयमामं्रील चचा्त, ्पररसमंवाद, शनवेदन, जाशहरा्, बा्मया, सूत्समंचालन, 
रेशडओजॉकीचे काय्तकम इतयादींमधरील भाशर्क वैशिष्ट्े लक्षा् घेऊन तयामं्रील शवचार 
समजून घेणे. 

l   साव्तजशनक शिकाणरी शदलया जाणाऱया सूचनामंमधरील िबदयोजना समजून तयाला योगय 
प्रश्साद देणेे. 

l  औ्पचाररक व अनौ्पचाररक शिकाणरी होणाररी वयाखयाने, समंवाद-समंभार्णे यामं्रील समंदभाांचा 
शचशकतसक्पणे अथ्त लाव्ा येणे.

l  भाशर्क कौिलयामंचया शवकासासािरी शवशवध श्ावय माधयमामंचा उदा., आकािवाणरी व 
धवशनशफ्री यामंचा माशह्रीचे स्ो् महणून उ्पयोग करणे. 

l   आमं्रजालावरून शलमंकस, कयू. आर. कोड, क्वहशडओज, यू ट्ूब व प्रसारमाधयमे, इतयादरी 
दृकश्ावय माधयमामं्ून अ्पेशक्ष् व अधययन्पूरक समंदभ्त शवकशस् कर्ा येणे.

श््वण

    क्ेत्र       क्मता



l  समंदभाांसािरी कोिवाङ् मय अभयास्ा येणे.

l  अनतुभवलेलया शवशवध घटनामंसमंदभा्त् वया्पक अथा्तने अशभवयति हो्ा येणे.

l आमं्रजालाचा वा्पर करून वयवहार कर्ा येणे.

l समंगणकावर उ्पलबध असणाऱया शवशवध िैक्षशणक ॲक्प्केिनसचा उत्मररीतया कशृ्यतुति 
वा्पर कर्ा येणे.

l प्रसारमाधयमामं्ून समोर येणाऱया घटकामंचे सामंगो्पामंग आकलन करून तयाशवर्यरी शचशकतसक 
मामंडणरी कर्ा येणे.

l शवशवध सामाशजक अडसरामंचे आकलन करून घेऊन, तयामंचया शनमू्तलनासािरी स्पष््पणे 
शवचारामंचरी मामंडणरी कर्ा येणे.

l बहुभार्ा ्पररचय करून घेरयाचरी शजज्ासा शनमा्तण होणे. 

l वाङ् मयरीन उ्पकमामंद्ारे अशभरुचरी घडवणे व सहभागा्ून ्री वृद् शधमंग् करणे.

l ्मंत्ज्ान आशण आमं्रजाल यामंचा योगय वा्पर करून ‘सव’ला अशभवयति करून शवकशस् 
कर्ा येणे.

l लेखनशनयमामंनतुसार मतुशद्र्िोधनाचे कौिलय प्राप्त कर्ा येणे.

l  भार्ाभयास-वाकयसमंशलेर्ण, काळाचे उ्पप्रकार, िबदभेद, वाकप्रचार व महणरी, गटा् न 
बसणारा िबद, ्पाररभाशर्क िबद, इमंग्रजरी आशण मरािरी महणरी, काहरी साशहक्तयकामंचरी टो्पण 
नावे व ्पूण्त नावे, काहरी साशहक्तयक व तयामंचया प्रशसद्ध रचना, ज्ान्परीि ्पतुरसकारप्राप्त मरािरी 
साशहक्तयक.

l भार्ासौंदय्त- िबदितिरी, कावयगतुण, अथ्तच्टा

 या सव्त समंकल्पनामंचे आकलन करून घेऊन सव्:चया भार्े् तयाचे उ्पयोजन कौिलय्पूण्त 
ररी्रीने कर्ा येणे. 

l  ्पािाचा आिय व तया ्पािा्रील शवचार यामंबाब् सव्:चे म्, सव्:चया भार्े् सम्प्तक 
िबदामं् शलशहणे. 

l  जे अनतुभव घे्ले, जे शनररीक्षण केले तयामंवर केलेला शवचार यामंबाब् शलक्ख् सवरू्पा् 
अशभवयति होणे. 

l सव्:चा बलॉग शलशह्ा येणे.

l अनतुवाद कररयाचे ्मंत् प्राप्त करणे. 

लेखन

अध््न
कौशल्

भाषाभ्ास



पाठ्यपुसतकाच्ा अंतरंगाव्वष्ी...पाठ्यपुसतकाच्ा अंतरंगाव्वष्ी...

मरािरी यतुवकभार्री हे इयत्ा अकरावरीचे ्पाठ्य्पतुस्क अधययन-अधया्पनासािरी आ्पलया हा्री दे्ाना शविेर् आनमंद  
हो् आहे. 

इयत्ा अकरावरीसािरी मरािरी भार्ा शवर्याचरी उद् शदष्े समोर िेवून नेमके्पणाने क्षम्ा शवधाने शनक्शच् केलरी आहे्. आ्पलया 
समंदभा्तसािरी ्पाठ्य्पतुस्काचया सतुरुवा्रीलाच हरी क्षम्ा शवधाने शदलरी आहे्. श्वण, भार्ण-समंभार्ण, वाचन, लेखन, अधययन 
कौिलये व भार्ाभयास या क्षेत्ामंमधये या क्षम्ा शवधानामंचे वगचीकरण केले आहे. हरी क्षम्ा शवधाने शचशकतसक्पणे अभयासावरी्, 
्पाठ्यघटकामंिरी आशण सवाधयायामंमधरील कृ्ींिरी ्पड्ाळून ्पाहून या क्षम्ा कोणकोणतया ्पाठ्यघटकामंमधून शवकशस् होऊ 
िक्ा् हे शवचारा् घयावे. इयत्ा अकरावरीचया अखेररीस शवद्ारयाांमधये या भार्ाशवर्यक क्षम्ा शवकशस् वहावया् यासािरी 
शनयोजन्पूव्तक प्रयतनिरील राहावे अिरी अ्पेक्षा आहे.

्पाठ्य्पतुस्काचरी रचना ्पाच भागामं् कररया् आलरी आहे. भाग एक व दोन मधये गद्-्पद् घटकामंचरी योजना केलरी आहे. 
अधययन-अधया्पनाचे शनयोजन कररयाचया दृष्रीने हरी योजना उ्पयतुति िरेल. मरािरी भार्ा आशण साशहतयाला वैभविालरी ्परमं्परा 
आहे. जतुनया-नवया साशहक्तयकामंचरी लेखनिैलरी, तयामं्रील भार्ासौंदय्त, च्पखल िबदयोजना, िबदामं् ल्पलेला गशभ्त्ाथ्त यामंचा 
अभयास कर्ाना शवद्ाथची आनमंद घेऊ िक्रील. या प्रतयेक गद्-्पद् ्पािाचया शनवडरीमागे प्राधानयाने भाशर्क कौिलयामंचया 
शवकासाचा शवचार केला आहे. ्सेच गाभा घटक, नैश्क मूलये, जरीवनकौिलये यामंचा जाणरीव्पूव्तक शवचार केला आहे. 

्पाठ्य्पतुस्का्रील भागामंचा आशण ्पािामंचा कम शनक्शच् कर्ाना आियाचे सवरू्प ्सेच मूलयमा्पन आराखडा शवचारा् 
घे्ला आहे. 

गद् ्पािामंमधये वयक्तिशचत्ण्पर, वैचाररक, प्रस्ावना, शचमं्न्पर, शवनोदरी कथा, चररत््पर असे शवशवध साशहतयप्रकार 
समाशवष् केले आहे्. ‘मामू’ या ्पािामधून मामूचे वयक्तिशचत् प्रतयक्ष डोळामंसमोर उभे राह्े. ्पतुस्के वैचाररक व भावशनक 
सोब् किरी कर्ा् हा शवचार ‘अिरी ्पतुस्कं’ या ्पािामधये आला आहे. ‘्पररमळ’ या ्पािामधून प्रस्ावना लेखनाचा वेगळा 
्परर्पाि आ्पलयासमोर ये्ो. माणसा-माणसामं्रील समंवादाचा अभाव ‘माणूस बामंधूया’ या शचमं्न्पर ्पािामधून अधोरेक्ख् हो्ो. 
‘वशहनींचा सतुसाट सल्ा’ या कथेमधून होणाररी शवनोद शनशम्त्री आ्पलया चेहऱयावर हासय फुलव्े. कोणतयाहरी सववोतकृष् 
काया्तसािरी कल्पक्ेचरी आशण ्पररश्माचरी शक्री ्पररसरीमा गािावरी लाग्े याचे दि्तन ‘वाङ्मयरीन लेरयाचा शिल्पकार’ या चररत््पर 
्पािा्ून हो्े. हे सव्त ्पाि भार्ा आशण आियाचया दृष्रीने समृद्ध आशण वैशवधय्पूण्त आहे्.

सवा्मंत्यवरीर शवनायक दामोदर सावरकर यामंचे ‘सव्मंत््ेचें स्ोत्’ हे राष्ट्रभतिरी्पर ्पद् कावयानमंदासािरी शदलेले आहे. ्पद् 
घटकामंमधये शनसग्तकशव्ा, प्रेमकशव्ा, समं्कावय, शवद्रोहरी कशव्ा, सत्रीवादरी कशव्ा असे शवर्यामंमधरील वैशवधय ज्परयाचा प्रयतन 
केला आहे. घनावळरीिरी ना्े जोडणाररी ‘प्राणसई’, शनसगा्तिरी एकरू्प होरयाचरी आस बाळगणाररी ‘झाडामंचया मना् जाऊ’ हरी 
सहजसतुमंदर रचना, प्रेयसरीचया दृक्ष्भेटरीचे ्रल वण्तन करणाररी ‘दवामं् आशलस भलया ्पहाटीं’ हरी प्रेमकशव्ा, अमृ्ािरी ्पैजामं 
शजमंकणाऱया मरािरी भार्ेचे महत्व सामंगणाररी समं् ज्ानेशवरामंचरी ‘ऐसीं अक्षरें रशसकें’ हरी ओवरीबद्ध रचना, जरीवना्लया अमंधारा् 
प्रकािवाटा दाखवणाररी ‘िबद’ हरी कशव्ा आशण सत्री सवा्मंत्याचे टप्पे प्र्रीकामंचया माधयमामं्ून उलगडून दाखवणाररी ‘्पैंजण’ अिा 
कशव्ामंचरी माशलका आ्पलयासमोर उलगड् जा्े.

गेय्ा, लयबद्ध्ा आशण अलमंकार वैभव हरी या ्पाठ्य्पतुस्का्रील कशव्ामंचरी काहरी वैशिष्ट्े आहे्. तयामतुळे कशव्ामंमधरील 
कावयानतुभव मना् ्पोहोच्ो. आिय, शवचार, भावना, िबदसौंदय्त, अथ्तसौंदय्त, शवचारसौंदय्त या सव्त दृष्रीने यामंकडे ्पाहायला हवे.  

्पद् घटकामं् ‘रसग्रहण’ कृ्रीचा समावेि आहे. ्पद् रचने्ून शनमा्तण होणाररी सथायरीभाव जागृ्री व तयामं्ून शनमा्तण होणाररी 
रसशनशम्त्री वयति करणे रसग्रहणा् अ्पेशक्ष् आहे. तयासािरी तया रचने् रील आियसौंदय्त, शवचारसौंदय्त, भावसौंदय्त उलगडून 
दाखवणे, तया रचनेचरी वैशिष्ट्े स्पष् करणे, रचने्रील प्रश्मा व प्र्रीके समजून घेऊन तयामंचरी दखल घेणे आवशयक आहे. 
रसग्रहणासमंबमंधरी सव्मंत् माशह्री शदलरी असून कशव्ेचे रसग्रहण कर्ाना ्री माग्तदि्तक िरेल.



बहु्ेक गद्-्पद् ्पािामंमधये शचत्ामंचा समावेि केला आहे. तयामतुळे मजकुराला आकर््तक्ा लाभून आिय उलगडायला 
मद् हो्े. 

‘नाटक’ हा साशहतयप्रकार ्पाठ्य्पतुस्का् सव्मंत््पणे अमं्भू्त् केला आहे. तयाचया अभयासा्ून या साशहतयप्रकाराकडे 
्पाहरयाचरी सजग दृष्री शवकशस् होणे अ्पेशक्ष् आहे. या साशहतयप्रकाराचरी वयाप्तरी मोिरी आहे. इयत्ा अकरावरी् शिकणाऱया 
शवद्ारयाांचा भाशर्क आवाका लक्षा् घेऊन, तयामंना समजेल-रुचेल अिा ्पद्ध्रीने नाटकाचा ्पररचय करून देरया् आला 
आहे. नाटक महणजे काय? नाट् महणजे काय? तयाचबरोबर समंगरी् नाटक, प्रायोशगक नाटक व वयावसाशयक नाटक यामंशवर्यरीचरी 
ओळख करून देरया् आलरी आहे. सोब् ्रीन नाट् उ्ारेहरी देरया् आले आहे्. ्रीन नाट्उ्ाऱयामंचे सवरू्प वेगळे आहे. 
आिय, भार्ािैलरी, काळ या दृष्रीने ्े ‘वेगळे’ आहे्. सव्:मधरील ‘अशभनेतयाला’ वाव शमळावा महणून नटाने रचलेलरी 
‘हसवाफसवरी’ हरी समंशह्ा प्रेक्षकामंना हसव्ा-हसव्ा अमं्मतु्तख करणाररी आहे. या नाटका्रील उ्ारा या दृष्रीने वैशिष्ट््पूण्त आहे.

‘धयानरीमनरी’ या नाटका्रील आई व श्चे ‘काल्पशनक मूल’ यामंचया नातया्रील भावशनक बमंध शवचार करायला प्रवृत् करणारा 
आहे. या नाटकाचे अनेक ्पदर अथ्त्पूण्त आहे्. या नाट्उ्ाऱया्रील आिय अगदरी वेगळा शवचार देणारा आहे.

दोन श्पढ्ामं्रील अम्ं र अधोरेक्ख् करणाऱया, इश्हास काळा्रील सामाशजक क्सथ्रीचे दि्तन घडवणाऱया ‘सतुमंदर मरी होणार’ 
या नाट्उ्ाऱयामधरील आिय आशण समंवाद यामंमधून नाटकाचे सवरू्प स्पष् वहायला मद् हो्े. 

‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचया अभयासामतुळे शवद्ारयाांना नाटकािरी समंबमंशध् वयावसाशयक समंधरीचरी माशह्री शमळू िकेल. 
‘उ्पयोशज् मरािरी’ या भागा् ‘सूत्समंचालन’, ‘मतुशद्र्िोधन’, ‘अनतुवाद’, ‘अनतुशदनरी (बलॉग) लेखन’, ‘रशेडओजॉकी’ या 

घटकामंचरी माशह्री शदलरी आहे. हे सव्त घटक भाशर्क कौिलयामंचया उ्पयोजनाचया दृष्रीने महत्व्पूण्त आहे्च; शिवाय तया तया 
क्षेत्ामं्रील वयावसाशयक समंधींचरी माशह्री देणारे आहे्. तयामंचया अभयासा्ून प्राप्त केलेलरी भाशर्क कौिलये ‘प्रकल्प’ व ‘सादररीकरण’ 
आशण ‘प्रातयशक्षक’ यामंचया माधयमामं्ून वयति कररयाचरी समंधरी शवद्ारयाांना शमळणार आहे.

भाग ्पाचमधये वयाकरण घटकामंचरी रचना काया्ततमक ्पद्ध्रीने केलरी आहे. िबदितिरी, कावयगतुण, वाकयसमंशलेर्ण, काळ, 
िबदभेद या वयाकरण घटकामं्ून भाशर्क कौिलयामंचया शवकासाला िासत्ितुद्ध ्पाया शमळेल. ्सेच शवद्ारयाांचरी भार्ा समृद्ध 
होरयास अशधक मद् होईल.

‘्पररशिष्ा्’ भार्ाशवकासाचया दृष्रीने उ्पयतुति ‘्पाररभाशर्क िबद’, ‘इमंग्रजरी आशण मरािरी महणरी’, ‘काहरी साशहक्तयकामंचरी 
टो्पण नावे व ्पूण्त नावे’, ‘काहरी साशहक्तयक व तयामंचया प्रशसद्ध रचना’, ‘ज्ान्परीि ्पतुरसकारप्राप्त मरािरी साशहक्तयक’ अिा 
सामानयज्ानाचया दृष्रीने उ्पयतुति िरणाऱया माशह्रीचा समावेि केला आहे. 

शवद्ारयाांचे मूलयमा्पन कृश््पशत्केचया माधयमा्ून होणार असलयामतुळे ्पािा्रील प्रतयेक घटकाखालरी कृ्ींचया सवरू्पा्रील 
सवाधयाय शदले आहे्. सवाधयाया्रील कृ्री आकलन, उ्पयोजन, शवशलेर्ण, समंशलेर्ण, ्ाशक्कक शवचार, काय्तकारणभाव व 
सज्तनिरील्ा यामंवर आधारर् असून तयामंमधून भाशर्क शवकास, शवचार-शवकसन, कल्पनाितिरीला चालना शमळरयास व 
साशहक्तयक जाण प्रगलभ होरयास मद् होणार आहे. सव्त सवाधयायामंमधरील कृ्ींमधये वैशवधय आहे; ्परमं्तु कृ्ींचे सव्त प्रकार प्रतयेक 
्पािाखालरी देरयास मया्तदा आहे्. ्पािाचा आिय व भार्ा शवचारा् घेऊन आ्पण योगय तया नावरीनय्पूण्त कृ्ींचरी भर घालावरी.  

्पूव्तज्ानावर आधारर् वयाकरणाचया ्पायाभू् सवरू्पा्रील कृ्री तया तया ्पािाखालरी देरया् आलया आहे्. प्रथम, द् शव्रीय 
वा ् ृ्रीय स्रावर भार्ा शिकलेलया शवद्ारयाांनाहरी या कृ्री सहज सोडव्ा ये्रील अिा आहे्. यामागे शवद्ारयाांचे वयाकरणाचे 
सव्तसामानय ज्ान ्ाजे राहावे, असा हे्ू आहे. 

्पाठ्य्पतुस्का्रील ्पशहलया ्पानावर शदलेलया कयू. आर. कोडचा अधया्पना् अवशय उ्पयोग करावा. तयामतुळे आ्पलरी 
आशण शवद्ारयाांचरी समंदभ्त समृद्धरी वाढेल.

दैनमंशदन जरीवनािरी सामंगड घालणारे मरािरी भार्ा शवर्याचे शिक्षण शवद्ारयाांना शमळावे, तयामंना साशहतयाचा आसवाद घे्ा 
यावा आशण या भार्ाभयासा्ून ‘उद्ाचे वाचक-लेखक-कवरी-वयावसाशयक’ घडावे् यासािरी हे ्पाठ्य्पतुस्क महत्वाचे साधन 
िरेल, असा शवशवास आहे.
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स्वतंत्रतेचें सततोत्र (काव्ानंद)
भाग - १

सा्वरकरांची कव्वता
(संपादक : ्वासुदे्व गतोव्वंद मा्दे्व)

जयोऽस्तु ्े श्रीमहनममंगले! शिवास्पदे ितुभदे
सव्मंत््े भगवश्! तवामहमं यिोयतु्ामं वमंदे ।।धृ.।।

राष्ट्राचें चै्नय मू््त ्ूमं नरीश्-समं्पदामंचरी
सव्मंत््े भगवश्! श्रीम्री राज्री ्ूमं तयामंचरी

्परवि्ेचया नभामं् ्ूमंचरी आकािीं होिरी
सव्मंत््े भगव्री! चामंदणरी चमचम लखलखिरी

गालावरचया कुसतुमीं शकंवा कुसतुमामंचया गालीं
सव्मंत््े भगव्री! ्ूच जरी शवलस्से लालरी

्ूमं सूया्तचें ्ेज उदशधचें गामंभरीय्तशह ्ूमंचरी
सव्मंत््े भगव्री! अनयथा ग्रहण नष् ्ेंचरी

मोक्ष मतुक्ति हीं ्तुझींच रू्पें ्तुलाच वेदामं्री
सव्मंत््े भगव्री! योशगजन ्परब्रह्म वद्री

जें जें उत्म उदात् उन्् महनमधतुर ्ें ्ें 
सव्मंत््े भगव्री! सव्त ्व सहचाररी हो्ें

हे अधम-रति-रमंशज्े । सतुजन-्पूशज्े । श्रीसव्मंत््े

 ्तुजसाशिमं मरण ्ें जनन
 ्तुजवरीण जनन ्ें मरण
 ्तुज सकल चराचर िरण

भर्भूशमला दृढाशलमंगना कशधमं देशिल वरदे
सव्मंत््े भगवश्! तवामहमं यिोयतु्ामं वमंदे 

स्वातंत्््वीर व्व. दा. सा्वरकर (१८८३ ्े १९६६) : 
कवरी, कादमंबररीकार, आतमचररत्कार, नाटककार, शवचारवमं्, शनबमंधकार. लहान्पणा्पासूनच दिेभतिरी आशण सवा्मंत्याचा 

धयास. तया्ूनच मा्ृभूमरीचया सेवेचरी प्रश्ज्ा. ‘अशभनव भार्’ या समंसथेचरी सथा्पना. ‘माझरी जनमिे्प’ हा आतमचररत्ातमक ग्रमंथ. 
वयाचया अकरावया वर्ची ्पशहले कशव्ालेखन. ‘गोमामं्क’, ‘कमला’, ‘महासागर’, ‘शवरहोच्् वास’ हरी खमंडकावये; ‘मृतयतु्पत्’, 
‘सव्मंत््ेचें स्ोत्’, ‘जगन्ाथाचा रथ’, ‘सप्तर्ची’, ‘्ारकामंस ्पाहून’ इतयादरी कशव्ा प्रशसद्ध. ्रल्ा, कोमल भावना, भवय्ेचरी 
ओढ, ओज, आतमसम्प्तणाचा धयास, ्त्वशचमं्नातमक वृत्री हरी तयामंचया कावयाचरी वैशिष्टे्. ‘भार्ाितुद्धरी’ व ‘शलश्पितुद्धरी’ या 
वाङ् मयरीन चळवळरी. कामंश्कारकतव, प्रखर शवज्ानशनष्ा, जहाल भशूमका, बतुद् शधवादरी शवचारसरणरी यामंमतुळे सव्तच लेखन प्रभावरी. 
तयामंचया साशहतया्ून जाजवलय राष्ट्रभतिरीचरी भावना प्रकट हो्े. तयामंनरी मरािरीचया साशहतयवैभवा् फार मोिरी भर घा्लरी.

प्रस्तु् देिभतिरी्पर रचने् कवरीने सवा्मंत्यदेव्ेचे स्ोत् गायले आहे. सवा्मंत्य महणजे राष्ट्राचे चै्नय आहे, शवास आहे. 
राष्ट्राचया सवा्मंत्यासािरी जगणे हरीच देिवासरीयामंचया जरीवनाचरी साथ्तक्ा आहे. आ्पलरी प्रतयेक कृ्री आशण तया मागचा भाव हा 
राष्ट्रसम्प्तणाचा, राष्ट्रशह्ाचा असावा असा समंदेि कवरी या कशव्े्ून दे्ा्.
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प्राथ्तना समं्प्े. ‘जनगणमन’चरी इिार् शमळ्े. 
खामंबाला रेललेला मामू ्पाय जोडून सावधानचा ्पशवत्ा 
घेऊन खडा हो्ो. 

या िाळेचा मामू एक अवयव झालाय. गेलरी चाळरीस 
वर्षे ्ो आ्पलया अशलबाबाचया हा्ानमं घमंटेचे टोल दे्, 
असे चै्नयाचे कोंब नाचव् आलाय. कोलहा्पूर समंसथान 
हो्मं ्ेवहा राजाराम महाराजामंचया कारशकदची्रील मामूचरी 
नेमणूक आहे. तयानमं दोन राजयमं बशघ्लरी. समंसथानाचमं आशण 
लोकिाहरीचमं. कोलहा्पूरकरामंचया कैक श्पढ्ा बशघ्लया.

‘घण्  घण्  घण् ऽऽ!’ थोराड घमंटेचे टोलामंवर टोल ्पड् 
राह्ा्. चै्नयाचे ्ोटे कोंब उड्ा घे् वाड्ाचया 
प्राथ्तनाममंशदराकडमं एकवटू लाग्ा्. समाधानरी चयषेनमं मामू 
सटुलावरून खालरी उ्र्ो. 

रामंगा धरून उभे राशहलेले अनघड, कोवळे कंि 
जोडलया हा्ामंनरी आशण शमटलया डोळामंनरी भाव्पूण्त सतुरा् 
प्राथ्तने्ून अज्ा् ितिरीला आळवू लाग्ा्. 

मामू एका दगडरी खामंबाला रेलून आ्पलरी चतुनेवाणाचरी 
सफेद दाढरी कुरवाळ् ्री समूह प्राथ्तना ऐक् राह्ो. तयाचमं 
मन किा् ्ररी गतुमं्ून ्पड्मं.

१. मामू
वश्वाजी सा्वंत (१९४० ्े २००२) : 

सतुप्रशसद्ध कादमंबररीकार. ‘मृतयतुमंजय’ हरी तयामंचरी कादमंबररी महणजे तयामंचया लेखनक्ृ्ततवाचे शिखर आहे. चररत्ातमक 
कादमंबररीलेखन हे तयामंचे आवड्े लेखनक्षेत्. ‘्ावा’, ‘यतुगमंधर’, ‘लढ्’ या प्रशसद्ध कादमंबऱया. ‘अिरी मने असे नमतुने’, ‘मोरावळा’,  
‘लाल मा्री रमंगरी् मने’ हे वयक्तिशचत्ण समंग्रह प्रशसद्ध. ‘िेलका साज’, ‘कामंचनकण’ हे लशल्लेखन प्रशसद्ध. भार्रीय ज्ान्परीिाचा 
‘मूश््तदेवरी’ ्पतुरसकार, सववोतकृष् वाङ् मयाचया महाराष्ट्र राजय ्पतुरसकाराने ्पाच वेळा गौरवाक्नव्. ‘्पूनमचमंद भतु्ोशडया’ हा बमंगालरी 
्पतुरसकार, ्पतुणे शवद्ा्परीिा्फफे ‘जरीवनगौरव’ ्पतुरसकार अिा अनेक ्पतुरसकारामंनरी सनमाशन्. १९९० यावर्ची साशहतयाचया नोबेल 
्पारर्ोर्कासािरी नामामंकन. 

‘मामू’ हा  वयक्तिशचत्णातमक ्पाि असून मामूचया सवभावाचया शवशवध ्पैलूमंचे वण्तन ्पािा् केले आहे. प्रामाशणक, 
देिाशभमानरी, नम्, सेवाभावरी व सहृदयरी असलेला ‘मामू’ माणतुसकीचे शवलोभनरीय दि्तन घडव्ो. सम्प्तक िबदरचना, शचत्दिची 
लेखनिैलरी यामंमतुळे ‘मामू’ हे वयक्तिमत्व ्पररणामकारक्ेने मनाला शभड्े. 
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मामूचया सफेद दाढरी् जेवढे केस आहे् ्ेवढ्ा 
तयाचया आिवणरी अस्रील! खू्प बशघ्लमंय आशण भोगलमंय 
तयानमं. महाराजामंचा मतुक्ाम ्पनहाळावर ्पडला ् र मामूला 
भलया ्पहाटे उिून साथरीदारामंसह चौदा मैलामंचरी ्पाय्परीट 
करावरी लागलरीय; ्पण हरी आिवण सामंग्ाना कुिमं वेदनेचरी 
कळ तयाचया दाढरीधाररी चयषेवर ्रळ् नाहरी. उलट एका 
सचचया सेवकाला िोभेल अिरी अशभमानाचरी झालर 
तयाचया मतुखड्ावर उ्र्े. डोळे शकलशकले कर्, भतुवया 
आकसून तयाचया बतुढ्ा देहा्रील उमदमं मन बोलून जा्मं, 
‘सर, फाटेचमं धतुकया्नमं ्पनहाळावर चढणमं लई गम्रीचमं. 
आ्ा वाट्मं ्पर नहाई झे्प्.’

समंसथानमं शवलरीन झालरी आशण असा इमानरी चाकरवग्त 
चौवाटा ्पामंगला. तया्च मामू या िाळे् रुजू झाला. एक 
शि्पाई महणून.

डुईला अबोलरी रमंगाचा फेटा, अमंगा् नेहरू िटा्तवर गद्त 
शनळमं जाकीट, जाशकटाचया क्खिा् चामंदरीचया साखळरीचमं 
एक जतुनमं ्पॉकेट वॉच, खालरी घेराचरी आशण घोट्ाजवळ 
चतुरया असलेलरी ्तुमान, ्पाया् जतुना्पतुराणा ्पमं्पिू हा मामूचा 
्पोिाख आहे.

िाळे् ्ो शि्पाई आहे; ्पण िाळेबाहेर ्ो बहुरू्परी 
आहे. कुिमं फळामंचया माकफेटमधये एखाद्ा बागवानाचया 
दुकानावर घटकाभर बसून तयाचमं दुकान चालव, ् ो हा्ावर 
िेवेल ्े अल्ाचरी खैर महणून आ्पलमंसमं कर; कुिमं एखाद्ा 
मतुक्सलम अशधकाऱयाचया बच्ाबच्रीला उद््तचरी शिकवण 
दे. एक ना दोन नाना्ऱहेचे उद्ोग मामू कर्ो.

िाळे्रील लोकामंना ्ो शि्पाई वाट्ो. िाळेबाहेरचया 
लोकामंना तयाचरी अनेक रू्पमं शदस्ा्. मौलवरी, वया्पाररी, 
उस्ाद या सगळामंचा अमं्भा्तव कर्ा येईल असमं साऱयामंनरी 
तयाला  सतुटसतुटरी् नाव देऊन टाकलमंय-मामू!

दहा वर्ाां्पूवची मरी या िाळे् रुजू झालो ्ेवहा्पासून या 
माणसाला जवळून ्पारख् आलोय. गररीब माणसानमं शक्री 
आशण कसमं हुिार असावमं याचा मामू एवढा मासला मला 
काहरी बघायला शमळालेला नाहरी. 

मरी मामूचया घररी गृहप्रवेिाचया काय्तकमाला गेलो. 
तयाचरी क््तबगाररी बघून खू्प समाधान वाटलमं. मामूनमं 
केलेलया कष्मय चाकररीचमं फळ महणून असेल; ्पण तयाचरी 
सगळरीच मतुलमं गतुणवान शनघालरी्. ्पैसा कमाव्ा् महणून 
माज नाहरी. बा्पाचा िबद तयामंचया लेखरी िेवटचा िबद 
आहे. ्ो कधरी खालरी ्पड् नाहरी.

असमंच एकदा मामूचया घररी तयाचया दुसऱया नमंबरचया 
मतुलाचमं ‘िादरी मतुबारक’ शनघालमं. िरलयाप्रमाणमं मामू मला 
आममंत्ण द्ायला आला. ‘‘सर, ्पोराचमं लग्न हाय. यायला 
्पाशहजे.’’

‘‘मामू, ्तुमचया ्पोराचमं लग्न आहे ्र न येऊन कसमं 
चालेल? नक्ी येईन.’’ मरी उत्र शदलमं.

एका शमत्ाला घेऊन समंधयाकाळरी िादरीचया ममंड्पा् 
गेलो. ममंड्प माणसामंनरी भरला हो्ा. मामूनमं ्पतुढे ये् मला 
हा्ाला धरून आघाडरीला नेऊन बसवलमं.

तया ममंड्पा् आमदार हो्े, खासदार हो्े, बडे 
वया्पाररी हो्े, शिक्षक, प्राधया्पक हो्े. हया्भर अमंगावर 
्पट्ा चढवून शि्पाई महणून केलेलया चाकररीचमं चरीज 
झालयाचमं समाधान तयाचया सफेद दाढरीभर ्पसरलमं हो्मं. 
शनका लागला. मामूनमं जमलेलया लोकामंचे आभार 
मानरयासािरी माईक हा्ा् घे्ला.

‘‘आज माजया मतुलाचया लग्नाला आमदारसाहेब 
आले्, खासदारसाहेब आले्, मृतयतुमंजयकार आले्- 
माजया गररबाचया...’’ मामूचा कंि दाटून आला. तयाला 
बोल्ा येईना. तयाचरी अनतुभवानमं ्पामंढररी झालेलरी दाढरी 
थरथर् राशहलरी. मामूनमं कसेबसे आभार मानून हा्ा्रील 
माईक खालरी िेवला. 

‘धमा्त्पेक्षा माणूस मोिा आहे आशण माणसा्पेक्षा 
माणतुसकी फार फार मोिरी आहे!’ असे शवचार घेऊनच तया 
शदविरी मरी ममंड्पा्ून बाहेर ्पडलो.

मामूचा िेवटचा बच्ा िाबू माझया हा्ाखालरी 
शिकला. चामंगलया गतुणामंनरी एस. एस. सरी. ्पास झाला. ्ो 
्पास हो्ाच मामूचमं माझयामागमं लकडमं लागलमं, ‘‘सर, 
िाबूला कुिमं्ररी शचकटवा.’’

‘‘मामू, हा िेवटचा बच्ा. ्तुमचया् कुणरीच 
्पदवरीधर नाहरी. याला शिकू द्ा. याला नोकररी् 
अडकवला्, की हा समं्पला. जरा नेट धरा. काहरी अडलमं 
नडलमं मला सामंगा.’’ मरी मामूला शदलासा दे् हो्ो.

बदलतया काळाचरी ्पावलमं ओळखून मामूनमं शनधा्तर 
बामंधला. ्पोराला कॉलेजा् दाखल केलमं. 

्परवा ्परवा मामूचरी बतुढरी आई अल्ाला पयाररी झालरी. 
श्चया आिवणरी सामंग्ाना मामूचया डोळामं् ्पाणरी 
्रळलमं. ‘दुशनये् सारमं शमळेल सर; ्पण आईचरी माया 
कुणाकडनमं नहाई शमळायचरी’, हे तयाचे बोल ऐक्ाना 
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ना्वमंडमं असलेला मामू मला तयाचया िाबूसारखा ्पोर- 
वयाचा वाटला. तयाचरी आई वारलरी तया शदविरी िाळेला 
सतुट्री शमळालरी.

हे हायसकूल िमंभर वर्ाांवर जतुनमं आहे. इथलमं रेकॉड्त 
तयामतुळमं अवाढवय आहे. कुणरी माजरी शवद्ाथची ये्ो. 
१९२०-२२ साला्रील आ्पलया नावाचा दाखला माग्ो. 
मामू ्े रशजसटर अचूक िोधून तयाचमं नाव धतुमंडून काढ्ो. 
हा्री दाखला ्पडलेला, बापया झालेला शवद्ाथची मामूचा 
हा् हा्ा् घेऊन महण्ो, ‘‘चलो मामू, चाय लेंगे.’’

‘‘किाला? नगमं आत्ाच घे्लाय. कुिमं हाय आ्ा 
्तुमहरी?’’, मामू तयाचा चहा नाकाररयाचा प्रयतन कर्ो. 
मना् जतुनया आिवणरी रेंगाळणारा शवद्ाथची तयाचा हा् 
खेचून तयाला आग्रहानमं चहाला ने्ो. मग चहा श्प्ा श्प्ा 
तयाचया वेळचया शिक्षकामंचया आिवणींना उजाळा शमळ्ो. 
‘एम. आर. सर भाररी माणूस. केवढा आब हो्ा तया 
वतिाला हायसकूलचा.’ मामू हरवलेलया काळाला मतुिरी् 
्पकडरयाचा प्रयतन कर्ो. 

हरी िाळा सरकाररी आहे. इथमं डट्रॉईंगचया, कॉमस्तचया 
सरकाररी सशट्तशफकेटचया ्पररीक्षामंचमं केंद्र आहे. या ्पररीक्षा 
आलया, की बतुढा मामू ्पाखराग् हालचालरी करू लाग्ो. 
नमंबर टाकणमं, बाकडरी हालवून बैिकीचरी वयवसथा करणमं, 
्पाणरी देरयासािरी गोरगररबामंचरी ्पोरमं ऑशफसा् आणून 
दाखल करणमं. ्पडेल ्े काम मामू उतसाहानमं करू लाग्ो.

कधरी खेळ्ाना, कधरी प्राथ्तनेचया वेळेला एखादमं ्पोरगमं 
चक्र येऊन कोसळ्मं. ररक्षा आणून, तया् तया ्पोराला 
घालून डॉकटरकडमं ने्ाना मामू तयाला आईचया मायेने धरीर 
दे् महण्ो, ‘‘घाबरू नकोस. ्ाि बस. काय झालमं नहाई 
्तुला.’’

सववरीस जानेवाररी, ्पमंधरा ऑगसट या राष्ट्ररीय शदविरी 
कधरी कधरी मामूचया हा्ानमं इथला राष्ट्रधवज, दमंडावर 
सरसर् चढ्ो. िाळेचया श्सऱया मजलयावरचया मारयावर 
शनको्प वाऱयावर फडफड् राह्ो. फेट्ाजवळ हा्ाचा 
्पमंजा शभडवून मामू राष्ट्रगरी् समं्पे्पयां् धवजाकडमं मान उमंचावून 
बघ् राह्ो. 

माझयाकडमं कुणरी बडा ्पाहुणा आला, की मामूकडमं 
बघ् नतुस्री मान डुलवलरी, की श्चा इिारा ्पकड् मामू 
चहाचरी ऑड्तर दे्ो. ्पाहुणा बसे्पयां् चहा दाखल हो्ो. 
‘‘राजे, चहा केवहा सामंशग्ला्?’’ ्पाहुणा आशचया्तनमं 

शवचार्ो. मरी उत्र दे्ो, ‘‘ऐश्हाशसक काळा् वावर्ो 
ना सधया! नतुस्री इिार्रीबरहुकूम काममं हाे्ा् आमचरी!’’

एकदा मरी आशण मामू िाळेचया वहरामंड्ा् बाकावर 
गप्पा मार् बसलो. तया शदविरी मामू खतुलला हो्ा. 
समंसथाशनकामंचया काळचया, वाड्ावरचया एक-एक अजब 
गम्री सामंग् हो्ा. ्रीन ्ास केवहा मागमं ्पडले हो्े 
दोघामंनाहरी कळलमं नाहरी.

प्रसमंगरी मामू एखाद्ा काय्तकमाचया वेळरी 
मतुलामंचयासमोर दहा-वरीस शमशनटे एखाद्ा शवर्यावर बोलू 
िक्ो. तयाला जसमं उद््तचमं ज्ान आहे ्समंच तयाला 
वैद्काचमंहरी ज्ान आहे. लहानसर चण असलेलया 
शिक्षकाला ्ो महण्ो, ‘‘काय ्पवार सर, काय हरी ्बये्? 
्पैसमं काय कोन उरावर बामंधून नेणार जा्ाना? जरा अमंग 
धररीसारकं काय्ररी खावा. मरी सामंग्ो ्तुमाला. साखरेचया 
्पाका् ्ू्प घालून तया् िेरभर साफ धतु्लेलया खारका 
शबया काढून ्पमंधरा शदस मतुर्रीला घाला. रोज सकाळरी 
अनोिा ्पोटरी दोन-दोन खावा. महयनयाभरा् ्तुमाला कुनरी 
वळखनार नहाई!’’

कुणाचया ्पायाला लागलमं ्र तयावर कुिला ्पाला 
वाटून लावावा याचा सल्ा द्ायला मामू शवसर् नाहरी. 
कुणाचमं ्पोट शबघडलमं ्र तयावर कुिला काढा पयावा याचरी 
सूचना द्ायला ्ो चतुक् नाहरी.

िाळे् एखादा काय्तकम शनघाला, की तयाचरी 
आखणरी मामूचया हा्ा् ये्े. फ्ॉवर्पॉट्पासून 
टेबलक्ॉथ्पयां् साररी जतु्परी जोडून देऊन ्पतुनहा काय्तकमाचया 
वेळरी एखादा को्परा धरून, वतिा काय काय बोल्ो हे ्ो 
नरीट धयान देऊन ऐक्ो. काय्तकम समं्पला, की मामूला 
शवचारावमं, ‘कसा झाला काय्तकम?’ वकतया् काहरी खास 
नसेल ्र नाराजरी प्रकट कररयाचरीहरी तयाचरी एक ढब आहे. 
‘बोललमं चामंगलमं ्े, ्पर महनावरी ्िरी रमंग् नहाई भरलरी.’

आणखरी वर्ा्तनमं्र मामू या िाळे्ून सेवाशनवृत् 
होणार. रोजाना शदसणारा तयाचा अबोलरी रमंगाचा फेटा 
आशण सफेद दाढरी आ्ा शदसणार नाहरी. माणसाचया 
आयतुष्याला कुिमं ना कुिमं वळण अस्मं. टाळ्ो महटलयानमं ्े 
नाहरी टाळ्ा ये्.

सरकाररी शनयमच आहे. तयाप्रमाणे मामूला घररी जावमं 
लागणार; ्पण मला मात् वाट् राहा्मं, की तयाचया 
िेवटचया क्षणा्पयां् तयाचया हा्ानमं इथलया थोराड घमंटेचे 
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(लाल माती रंगीत मने)

‘घण्  घण्  घण् ’ असे टोल ्पड् राहावे्. तया टोलामंचया 
्ालावर चै्नयाचे अगशण् कोवळे कोंब नाच् राहावे्. 
जोडलया हा्ामंनरी अाशण शमटलया डोळामंनरी, कवशळकीचया 
असमंखय अनघड कंिामं्ून प्राथ्तनेचे धरीरगमंभरीर बोल असेच 
उमट् राहावे् आशण दगडरी खामंबाला रेलून ्े प्राथ्तनाबोल 

ऐक्ाना बतुढा, ्पार बतुढा झालेला मामू असा कसलया्ररी 
शवचारा् कायमचा हरवलेला बघायला शमळावा.

(१) (अ) कतोण ते वलहा. 
(१) चै्नयाचे ्ोटे कोंब-  
(२) सफेद दाढरी्रील केसामंएवढ्ा आिवणरी असणारा-  
(३) िाळेबाहेरचा बहुरू्परी-   
(४) अनघड, कोवळे कंि- 

(अा) कृती करा.  

 

(इ)  खालील ्वाक्ांतून तुमहांला समजलेले मामूचे गुण वलहा.   
(१) मामू सावधानचा ्पशवत्ा घेऊन खडा हो्ो. ...............

(२) आईचया आिवणरी सामंग्ाना मामूचया डोळामं् ्पाणरी ये्े. ...............

(३) मामू तयाला आईचया मायेने धरीर दे् महण्ो, ‘‘घाबरू नकोस. ्ाि बस. काय झालमं नहाई 
्तुला.’’  ...........

(४) माझयाकडमं कुणरी बडा ्पाहुणा आला, की मामूकडमं बघ् नतुस्री मान डुलवलरी, की श्चा इिारा ्पकड् 
मामू चहाचरी ऑड्तर दे्ो................

(५) मामू एखाद्ा काय्तकमा् मतुलामंचयासमोर दहा-वरीस शमशनटे एखाद्ा शवर्यावर बोलू िक्ो.  ...........

(ई)  खालील शबदसमूहांचा अर्थ वलहा.    
(१)  थोराड घमंटा  (२)  अशभमानाचरी झालर

(२) व्ाकरण.
(अ) खालील शबदांतील अक्रे वन्वडून अर्थपूण्थ शबद त्ार करा. 

(१)  इिार्रीबरहुकूम        (२)  आमदारसाहेब        (३)  समाधान  

(आ) खालील ्वाकप्रचारांचा अर्थ वलहून ्वाक्ांत उप्तोग करा.
(१) चौवाटा ्पामंगणे-
(२) कंि दाटून येणे-
(३) हरवलेला काळ मतुिरी् ्पकडणे-

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

लेखकाने व्वद्ाथ्ाांचे ्वण्थन 
करण्ासाठी ्वापरलेले 

शबदसमूह
मामूची शालाबाह्य रूपे

(१) (२)
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(इ) खालील शबदांचे वदलेल्ा तक्त्ामध्े ्वगगीकरण करा.
(१)   अनतुम्री  (४)   घटकाभर  (७)   नाना्ऱहा  (१०)   अशभवाचन
(२)   जतुना्पतुराणा (५)   भरशदवसा  (८)   गतुणवान
(३)   साथरीदार (६)   ओबडधोबड (९)   अगशण्    

उपसग्थघवित प्र्त््घवित अभ्सत

(३) स्वमत.  
(अ) ‘िाळे् ्ो शि्पाई आहे; ्पण िाळेबाहेर ्ो बहुरू्परी आहे’, या मामूसमंबमंधरी केलेलया शवधानाचा अथ्त ्पािाधारे 

्तुमचया िबदामं् स्पष् करा.
(आ) मामूचया समंवेदनिरील्ेचरी दोन उदाहरणे ्तुमचया िबदामं् शलहा. 
(इ) मामूचया वयक्तितवाचे (राहणरीमान, रू्प) शचत्ण ्तुमचया िबदामं् करा.

(४) अवभव्क्ी. 
(अ) ‘मामू’ या ्पािाचरी भाशर्क वैशिष्ट्े स्पष् करा.
(आ) मामूचया सवभावा्रील शवशवध ्पैलूमंचे शवशलेर्ण करा.
(इ) ‘माणसा्पेक्षा माणतुसकी फार फार मोिरी आहे!’, या शवधाना्रील आियसौंदय्त ्तुमचया िबदामं् शलहा. 

प्रकलप. 
्तुमचया ्पररसरा्रील ‘मामू’ सारखया बहुगतुणरी वयतिरीचा िोध घया. तयाचया वयक्तिशविेर्ाचे वण्तन ्तुमचया िबदामं् करा.  

|||

* भाषाभ्ास *
l  उपसग्थघवित शबद- िबदामंचया ्पूवची उ्पसग्त लागून जे िबद ्यार हो्ा् तयामंना ‘उ्पसग्तघशट्’ िबद महण्ा्. 
    उदा., अवघड, भरधाव, अश्िय, उ्पसमं्पादक, बेडर, ना्पसमं्.
l  प्र्त््घवित शबद- िबदाचया शकंवा धा्ूचया ्पतुढे एक शकंवा अशधक प्रतयय लागून काहरी िबद ् यार हो्ा्, अिा   
    िबदामंना ‘प्रतययघशट्’ िबद असे महण्ा्.
    उदा., दुकानदार, गतुलामशगररी, खोदाई, टाकाऊ, झो्पाळू, मानशसक, जडतव, खोदाईसािरी.
l  अभ्सत शबद- द् शवतव शकंवा ्पतुनरावृत्रीने ्यार झालेले िबद महणजे ‘अभयस्’ िबद हो्.

(अ) ्पूणा्तभयस् िबद- एक िबद ्पतुन: ्पतुनहा येऊन एक जोडिबद ्यार हो्ो. उदा., लाललाल, श्ळश्ळ, 
हालहाल, फडफड इतयादरी.

(अा) अमंिाभयस् िबद- काहरी वेळा िबदा् तयाच िबदाचरी ्पूण्त ्पतुनरावृत्री न हो्ा एखादे अक्षर बदलून ये्े. 
अिा िबदास ‘अमंिाभयस्’ िबद महण्ा्. 

 उदा., आमंबटशचमंबट, भाजरीशबजरी, गोडधोड, अडलमंनडलमं इतयादरी.
(इ) अनतुकरणवाचक िबद- काहरी िबदामं् धवशनवाचक िबदामंचरी ्पतुनरावृत्री साधलेलरी अस्े, तया िबदामंना 

‘अनतुकरणवाचक’ िबद असे महण्ा्.
 उदा., गडगड, वटवट, शकरशकर इतयादरी.
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२. प्राणसई
इंवदरा संत (१९१४ ्े २०००) : 

कवशयत्री, कथाकार, लशल् लेक्खका. लहानवया्पासून वाङ् मयाचे समंसकार. उतकट, भाव्पूण्त आशण प्रश्भासमं्पन् 
कावयिैलरी. ‘सहवास’ हा ्पशहला प्रकाशि् कावयसमंग्रह. ‘िेला’, ‘मेंदरी’, ‘मृगजळ’, ‘रमंगबावररी’, ‘बाहुलया’, ‘गभ्तरेिरीम’ इतयादरी 
कशव्ासमंग्रह प्रशसद्ध. ‘शयामलरी’, ‘चै्ू’ हे कथासमंग्रह व ‘मृद् गमंध’, ‘मालनगाथा’ हे लशल् लेखसमंग्रह प्रशसद्ध. तयामंचया ‘गभ्तरेिरीम’ 
या कशव्ासमंग्रहास साशहतय अकादमरी ्पतुरसकाराने सनमाशन् केले आहे.

उनहाळा समं्प् आलेला असला ्ररी तयाचा ्ा्प अजूनहरी असह्य आहे. ्पावसाळा सतुरू होरयाचरी प्र्रीक्षा आहे.  
घराघरामं्, िे्ािे्ामंवर आवशयक ्पूव्त्याररी झालरी आहे. अिा वेळरी ्पावसाळा्पूवचीचया क्सथ्रीचे वण्तन कर्ाना कवशयत्रीने या 
कशव्े्ून मैशत्णरीचया नातयाने घनावळरीला महणजे मेघमालेला केलेले आवाहन, धाडलेला शनरो्प भावरमय आहे. ग्रामरीण भागा्रील 
घराघरामं्ून केलया जाणाऱया ्पावसाळा्पूवचीचया ्याररीचे वण्तन सम्प्तक िबदामं् कशव्े् आले आहे. हरी ्याररी झालयावर 
्पावसाचरी आळवणरी केलरी आहे.  

प्रस्तु् कशव्ा अष्ाक्षररी ्मंदा् असून दुसऱया व चौरया चरणा् यमक साधलेले आहे. 

पीठ कांडते राक्सी
 तसें कडाडतें ऊन :
प्राणसई घना्वळ
 कुठे रावहली गुंतून?

वदला पाखरांच्ा हाततीं
 माझा सांगा्वा धाडून :
्े ग ्े ग घना्वळी
 मैत्रपणा आठ्वून...

पड्वळा-भतोपळांचतीं
 आळतीं ठेव्वलतीं भाजून,
हुडा मतोडून घरांत
 शेणी ठेव्वल्ा रचून,

बैल झाले ठाणबंदी,
 झाले मालक बेचैन,
तोंडे कतोमेलतीं बाळांचतीं
 झळा उनहाच्ा लागून,

व्ववहरीच्ा तळतीं खतोल
 वदसूं लागलें ग वभंग,
मन लागेना घरांत :
 कधी ्ेशील तू सांग?
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्े ग दौडत धा्वत
 आधी माझ्ा शेता्वर :
शेला वहर्वा पांघर
 मालकांच्ा स्वपनां्वर,

तशी झुलत झुलत
 ्े ग मावझ्ा घराशतीं :
भाचे तुझे झोंबतील
 तुझ्ा जरीच्ा घतोळाशतीं,

आळें ्वेलाचें वभजूं दे,
 भर व्वहीर तुडुंब :
सारें घरदार माझें
 वभजूं दे ग वचंब वचंब;

उभी राहून दारांत
 तुझ्ा संगती बतोलेन :
सखा रमला शेतांत
 ्त्ाचे कौतुक सांगेन...

कां ग ्वाकुडेपणा हा,
 कां ग अशी पाठमतोरी?
्े ग ्े ग प्राणसई 
 ्वाऱ्ा्वरून भरारी.
  (समग्र इंवदरा संत)
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(१) (अ) चौकिी पूण्थ करा.
(१) कवशयत्रीने शजला शवनमं्री केलरी ्री-   
(२) कडाडतया उनहाला शदलेलरी उ्पमा-   
(३) कवशयत्रीचया मैशत्णरीला सामंगावा ्पोहोचवणाररी-  
(४) िे्ा् रमणाररी वयतिरी-     

(आ) कारणे वलहा.
(१) बैलामंचे मालक बेचैन झाले आहे्, कारण .........

(२) बाळामंचरी ्ोंडे कोमेजलरी, कारण .........

(इ) कृती करा.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

(२) (अ) खालील काव्पंक्तींचा अर्थ सपष्ट करा.
(१) शवशहररीचया ्ळीं खोल शदसूमं लागलें ग शभमंग
(२) ये ग दौड् धाव् आधरी माझया िे्ावर
(३) ्िरी झतुल् झतुल् ये ग माशझया घरािीं

(आ) खालील तक्त्ात सुच्वल्ानुसार कव्वतेच्ा ओळी वलहा.  

प्राणसईला क्वव्त्री 
व्वनंती करते ्त्ा 

ओळी

प्राणसई न आल्ाने 
क्वव्त्रीच्ा अस्वसर 

मनाचे ्वण्थन 
करणाऱ्ा ओळी

प्राणसई हीच 
क्वव्त्रीची मैत्रीण 

आहे हे 
दश्थ्वणाऱ्ा ओळी

मालकाच्ा 
स्वपनपूतगीसाठी 

आ्वाहन 
करणाऱ्ा ओळी

क्वव्त्रीने प्राणसईच्ा 
आगमनानंतर व्क् केलेल्ा 

अपेक्ा

िीप
u अष्टाक्री छंद- कशव्ेचया प्रतयेक चरणा् आि अक्षरे अस्ा् तयावेळरी ‘अष्ाक्षररी ्मंद’ हो्ो.
उदाहरणाथ्त,  ्िरी झतुल् झतुल्à आि अक्षरे.  भाचे ्तुझे झोंब्रीलà आि अक्षरे.
     ये ग माशझया घरािींà आि अक्षरे. ्तुझया जररीचया घोळािींà आि अक्षरे.
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(३) काव्सौंद््थ.
(अ) खालरील ओळीं्रील भावसौंदय्त स्पष् करा.

(१) ‘कामं ग वाकुडे्पणा हा,
     कामं ग अिरी ्पािमोररी?
 ये ग ये ग प्राणसई
       वाऱयावरून भराररी’

 (२)  ‘िेला शहरवा ्पामंघर
        मालकामंचया सवपनामंवर’
(आ) कवशयत्रीने उनहाळाचया ्रीव्र्ेचे वण्तन कर्ाना योजलेलरी प्र्रीके स्पष् करा.
(इ) ‘कवशयत्री आशण प्राणसई यामंचया्रील ना्े शजवहाळाचे आहे’, स्पष् करा.

(४) अवभव्क्ी.
(अ) ्तुमचया ्पररसरा्रील ्पावसाळा्पूवचीचया क्सथ्रीचे वण्तन करा. 
(आ) ्पावसानमं्र ्तुमचया ्पररसरा् होणाऱया बदलाचे वण्तन करा.
(इ) ्पावसानमं्र कोणाकोणाला कसाकसा आनमंद हो्ो ्े शलहा.

(५) रसग्रहण. 
‘प्राणसई’ या कशव्ेचे रसग्रहण करा.

|||

* शबदसंप्तती.
 खालील शबदांचे समानारगी शबद शतोधून शबदमनतोरा पूण्थ करा. 
 उदा.,

्वात
वा

अ
स

रा
शन

मरी
ल

र ण

समुद्र

व्वद्ुत तला्व

चंद्र अंधार
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३. अशी पुसतकं
डॉ. वनम्थलकुमार फडकुले (१९३० ्े २००६) : 

समं् साशहतयाचे अभयासक, समरीक्षक, प्रशसद्ध वतिे. तयामंनरी शलशहलेलरी अनेक सव्मंत् व समं्पाशद् ्पतुस्के प्रशसद्ध. ‘कल्ोळ 
अमृ्ाचे’, ‘शचमं्नाचया वाटा’, ‘शप्रय आशण अशप्रय’, ‘सतुखाचा ्पररमळ’ हे साशहतय; ‘समं्कवरी ्तुकाराम : एक शचमं्न’, ‘समं् 
चोखामेळा आशण समकालरीन समं्ामंचया रचना’, ‘समं्ामंशचया भेटरी’, ‘समं् वरीणेचा झमंकार’, ‘समं् ्तुकारामामंचा जरीवनशवचार’ हरी समं् 
साशहतयाचा अभयास मामंडणाररी ्पतुस्के ्सेच ‘समाज्पररव््तनाचरी चळवळ : काल आशण आज’, ‘साशहतया्रील प्रकािधारा’ हे 
लेखसमंग्रह प्रशसद्ध. समं्साशहतय हा तयामंचया शविेर् आसथेचा शवर्य हो्ा. ‘प्रबोधना्रील ्पाऊलखतुणा’ आशण ‘शनवडक 
लोकशह्वादरी’ या समं्पाशद् ्पतुस्कामं्ून एकोशणसावया ि्का्रील सतुधारणाशवर्यक चळवळरीसमंबमंधरीचा तयामंचा वयासमंग प्रकट हो्ो. 
‘भैरू र्न दमाणरी’ साशहतय ्पतुरसकाराने तयामंना सनमाशन् केले आहे. 

प्रस्तु् ्पािा्ून माणसाचया जडणघडणरी् असलेलरी ्पतुस्कामंचरी भूशमका वयति झालरी आहे. ्पतुस्कामंचे महत्व वण्तन कर्ाना 
्पतुस्क वाचनाचा वया्पक दृक्ष्कोन लेखकाने वयति केला आहे. जनमभर भावशनक सोब् करणाररी ्पतुस्के हरी जगरयाचरी शहमंम् 
वाढव्ा् आशण प्रेरणा दे्ा्. ्पतुस्के हरी मानवरी जरीवन आनमंदरी व अथ्त्पूण्त कर्ा्, हा शवचार प्रस्तु् ्पािा्ून वयति कर्ाना 
लेखकाने ‘जगा्रील सौंदय्त्पूण्त वस्ू महणजे ्पतुस्क’ हा वया्पक दृक्ष्कोन मामंडला आहे. 

काहरी ्पतुस्कं आ्पलयाला झ्पाटून टाक्ा्. 
अमं्:करणा् भावनामंचरी प्रचमंड खळबळ उडवून देरयाचरी 
तयामंचया् ितिरी अस्े. अिरी ्पतुस्कं कधरी शवसर्ा ये् 
नाहरी्. दरीघ्तकाळ शटकणाऱया सतुगमंधाप्रमाणे ् री ्पतुस्कं मना् 
दरवळ् राह्ा्. उत्म साशहतयकृ्ींचमं वाचन कर् राहणमं 
यासारखमं दुसरमं उत्ेजक आशण आनमंददायक काहरी असेल 
का? मॅकबेथ आशण शकंग शलयर या नाटकामं्ले काहरी समंवाद 
इ्के कावयातम, इ्के अथ्तगभ्त आशण इ्के भावस्पिची 
आहे्, की प्रतयेक वाचनाचया वेळरी अशधक उतकट 
अनतुभू्री दे् राह्ा्. अिा वाचनाचरी निा और अस्े. 
सतुखाशवर्यरीचया माझया कल्पने्ून ्पतुस्कं वगळलरी ्र सारमं 
सतुखच समं्पतुष्ा् आलमं असमं महणावमं लागेल. जवळचे शमत् 
दुराव्ा्. जयामंचयावर प्रेम केलमं तयामंनाहरी तया प्रेमाचरी 
शवसमृ्री हो्े आशण वैराचा अग्नरी ्े ्पेटव् िेव्ा्. हा्ा् 
आलेला ्पैसा कसा आशण केवहा नाहरीसा हो्ो ्े कळ्हरी 
नाहरी; ्पण ्पैसा आशण माणसमं यामंचयाप्रमाणमं ्पतुस्कं कधरीच 

शवशवासघा्की अस् नाहरी्. तयामंना स्पि्त कररयाचा 
अवकाि, भावनामंनरी आशण शवचारामंनरी ओसमंडणारमं आ्पलमं 
अमं्:करण ्े उघडमं कर्ा्. ‘माझया अमं्रमंगा् तया थोर 
लेखकानमं सािवलेलमं हे भामंडार ्तुझमंच आहे. जे आवडेल ्े 
खतुिाल घेऊन जा’ असमंच जणू ्पतुस्क आ्पलयाला सामंग् 
अस्मं. ्पतुस्कामंवर आतयमंश्क प्रेम करणाररी माणसमं मरी 
्पाशहलरी आहे्. आ्पलया क्पाटा् शजवा्पाड ज्पून िेवलेलमं 
्पतुस्क दुसऱयाला दे्ाना ्री अगदरी वयाकूळ झालेलरी 
अस्ा्. 

एकदा एका ग्रमंथप्रेमरी वाचकाकडून दोन शदवसामंसािरी 
एक ्पतुस्क मरी वाचायला आणलमं हो्मं. ् े दे्ाना ् ो ग्रमंथप्रेमरी 
मला काकुळ्रीनमं सामंग् हो्ा, ‘‘अश्िय काळजरी्पूव्तक 
वा्परा. दुसऱयाचया हा्री देऊ नका. ्पतुस्काचरी ्पानमं मतुड्पू 
नका. कोण्ाहरी मजकूर ्पेक्नसलरीनमं शकंवा िाईनमं अधोरेक्ख् 
करू नका, वरचमं कवहर काढू नका. श्सऱया शदविरी 
कटाक्षानमं मला ्पतुस्क ्पर् करा.’’ तया सूचना मला 
अ्पमानकारक वाटलया नाहरी्. हा्ा् ्पडलेलया कोणतयाहरी 
्पतुस्कािरी शनद्तय-चाळा करणारे अनेक ्पतुस्कित्ू मरी 
्पाशहले आहे्. तयामंचया शहिेबरी ् ा्पलेलमं एक चो्पडमं महणजे 
्पतुस्क. तयाला कसलमं महत्व द्ायचमं? ्पतुस्काचा उ्पयोग 
्ररी शक्री? भूक लागलयावर ् े शिजवून थोडमंच खा्ा ये्मं? 
वेडे लोक वाङ् मया् अनेक रस अस्ा् असमं महण्ा्. 
्हान लागलयावर ्तुमचया काशलदासाचया ‘िाकुं्ला्रील’ 
रस श्पणमं िकय आहे काय? फार ्र एकदा वाचावमं शकंवा 
चाळावमं आशण मग येईल तया भावानमं फुंकून टाकावमं. हरी 
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शवचारसरणरी अनेकामंचरी अस्े; ्पण तया ्पतुस्कप्रेमरीनमं मला 
जया अटरी घा्लया होतया तया खरोखरच अतयमं् सयतुक्तिक 
होतया. 

माझया हा्री ्पतुस्क दे्ाना तयानमं तयावरून मायेनमं 
अलगद हा् शफरवला. मरी तयाला महणालो, ‘‘कसलरीहरी 
काळजरी करू नका. माझया घररीसतुद्धा ्तुमचया ्पतुस्काला 
माहेररी आलयासारखमंच वाटेल. तयाला सासतुरवास सहन 
करावा लागणार नाहरी. ्े अगदरी ‘योगय सथळरी’ ्तुमहरी दे्  
आहा्.’’ ्ो हसला. तयाचमं समाधान झालमं असावमं. मरी 
महणालो, ‘‘एका समंसकृ् सतुभाशर््ा् महटलमं आहे, 
‘मूख्तहस्े न दा्वयम्  एवमं वदश् ्पतुस्कम् ’ मूखा्तचया हा्री 
मला देऊ नका, असमं ्पतुस्काचमं महणणमं आहे. माझया हा्री 
्े दे्ाना ्तुमहामंला माझया िहाण्पणाबद्दल िमंका आलरी 
नाहरी ना?’’ आ्ा ्ो खळखळून हसला आशण महणाला, 
‘‘अहो, दुधानमं ्ोंड ्पोळलयामतुळमं मरी ्ाक फुंकून श्प्ो 
आहे. काहरी शदवसामं्पूवची एका कवरीनमं माझरी दोन ्पतुस्कं 
नेलरी. मरी ्पमंधरा शदवस वाट ्पाशहलरी. ्पतुस्कं मागायला गेलो 
्ेवहा तयानमं चक् कानावर हा् िेवले. आ्पण ्पतुस्कं 
आणलरीच नाहरी् असमं तयाचमं महणणमं आहे. आ्ा काय 
करणार? ्पतुस्कं शगळमंकृ् करणमं महणजे माझया दृष्रीनमं 
भयानक प्रकार आहे. ्ेवहा्पासून मरी िरवून टाकलमं, की 
प्रतयक्ष ्परमेशवर आला ्ररी तयाला ्पतुस्क द्ायचमं नाहरी. 
माझरी ्पतुस्कं हरीच माझरी अ्पतयमं. वाचायला भर्पूर ग्रमंथ 
असले ्र मरी जनमिे्पेचरी शिक्षासतुद्धा आनमंदानमं सहन 
कररीन; ्पण ्पतुस्कं नस्रील ्र राजवाडासतुद्धा मला 
समिानासारखा वाटेल.’’ सहज माझया मना् शवचार 
आला- असे शनष्ावमं् वाचक आ्ा दुमचीळ झाले. 

्परवा मरी बरी. ए. चया वगा्त्लया वाङ् मय शवर्याचया 
शवद्ारयाांना प्रशन शवचारला, ‘‘जरी. ए. कुलकरयाांचा 
एखादा कथासमंग्रह ्तुमहरी वाचला आहे काय? समंग्रह 
जाऊद्ा, या लेखकाचरी एखादरी कथा ् ररी ् तुमचया वाचना् 
आलरी आहे काय?’’ साशहतय या शवर्याचे रशसक 
शवद्ाथची-शवद्ाशथ्तनरी माना खालरी घालून बसले हो्े. 
कदाशच् जरी. ए. कुलकणची हे नावसतुद्धा तयामंना फारसमं 
्पररशच् नवह्मं. मरी शनराि झालो. एका आधतुशनक श्ेष् 
कथालेखकाचमं नावहरी सतुशिशक्ष्ामंचया, अभयासकामंचया 
काना्पयां् ्पोहोचलमं नाहरी या कमा्तला काय महणावमं?

एक गोष् मात् खररी, की उत्म साशहतयकृ्री 
आ्पलयाला जनमभर भावशनक सोब् कर्ा्. मनाला धरीर 

दे्ा्. जरीण्त हो् चाललेलया जरीवनितिरीला चै्नयानमं 
नहाऊ घाल्ा्. मना्लया अमंधाराला उजेडाचरी सवपनमं 
दाखव्ा्. काहरी शदवसामं्पूवची ऐंिरी वर्ाांचे एक साशहतयप्रेमरी 
सद् गृहसथ भेटले. मरी तयामंना सहज शवचारलमं, ‘‘सधया किाचमं 
वाचन चाललमं आहे?’’ ्े महणाले, ‘‘गेले दोन शदवस, 
‘मेघद््’ वाच् हो्ो. नतुक्मंच ्े समं्पवलमं. आ्ा 
टॉलसटॉयचरी ‘ॲना कॅरेशनना’ हरी कादमंबररी हा्री घे्लरी 
आहे.’’ मरी काहरीिा आशचया्तनमं तयामंना महणालो, ‘‘या 
वया् मेघद््ाचरी रुचरी किरी काय वाट्े?’’ ्े थोडेसे 
रागावून महणाले, ‘‘रशसक्ेचा अाशण वयाचा समंबमंध जोडणमं 
हेच अरशसक्पणाचमं आहे. कलातमक आनमंद देणारमं श्ेष् 
साशहतय मला महा्ारा होऊ दे् नाहरी. गामंधरीजींचरी 
आतमकथा, क्वहकटर हू्यगोचरी आशण मतुनिरी प्रेमचमंदाचरी 
कादमंबररी, रवींद्रामंचरी ‘गरी्ामंजलरी’, िेकसश्पअरचरी नाटकं, 
्तुकारामामंचे अभमंग असमं शवशवध प्रकारचमं आशण अनेक 
रमंगाढमंगामंचमं ्पण रसमय साशहतय वाचरयाचा मरी जनमभर िौक 
केला. नवमं ्पतुस्क शदसलमं, की ्े केवहा हस्ग् होईल 
अिरी बेचैनरी आजहरी मला वाट्े. या ्पतुस्कामंनरी ्र मला 
शजवमं् िेवलमं आहे. िेकसश्पअरचरी सव्त नाटकं माझया 
समंग्रहा् आहे् याचा मला अशभमान वाट्ो. अहो, सतुमंदर 
सतुमंदर ्पतुस्कामंवरून नतुस्ा हा् शफरवणमंसतुद्धा केवढमं सतुखाचमं 
आहे!  

कधरी कधरी बऱयाच शदवसामं् चामंगलमं ्पतुस्क वाचायला 
शमळ् नाहरी, अिा वेळरी मरी सतुद्धा जतुनया साशहतयाकडमं 
वळ्ो. खरमं सामंगायचमं ्र साशहतया् जतुनमं आशण नवमं असमं 
काहरी अस् नाहरी. केवळ काळाचया अ्पेक्षेनमं हे िबद 
आ्पण योज्ो. ज्ानेशवरामंचे अभमंग कोणतया अथा्तनमं ‘जतुने’ 
आहे्? आशण कुसतुमाग्रजामंचरी कशव्ा कोणतया दृष्रीनमं 
‘नवरी’ आहे? आ्पलया सोईसािरी आ्पण हे िबद वा्पर्ो.’’ 

मरी एके शदविरी अतयमं् शवमनसक अवसथे् हो्ो. तया 
शदविरी माझा एक कलावमं् शमत् एका अ्पघा्ा् मरण 
्पावला हो्ा. जगरयासािरी तयाचयाजवळ शक्री्ररी सतुमंदर 
सामग्ररी हो्री. कलावमं्ाचमं शजवमं् मन असलेला हा भाबडा 
हळवा माणूस अचानक एका मोटार अ्पघा्ा् िार झाला. 
सबमंध शदवसभर मरी असवसथ हो्ो. रात्री क्पाटा्लमं हेशममंगवेचमं 
‘द ओलड मॅन अँड द सरी’ हे ् ोटेखानरी ्पतुस्क बाहेर काढलमं. 
तयाचयावरचरी धूळ झटकलरी आशण ्े वाचायला सतुरुवा् 
केलरी. ्पतुस्कावरचरी धूळ जयाप्रमाणे मरी झटकलरी तयाप्रमाणमं 
माझया मनावर साचलेलरी दु:खरी, शनराि शवचारामंचरी धूळ तया 
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्पतुस्कानमं झटकून टाकलरी. ्पशहलया दोन-्रीन ्पानामं्च तया 
्ोट्ा कादमंबररीनमं मला क्खळवून िेवलमं. 

अनषेसट हेशममंगवे हा एक शवलक्षण प्रश्भेचा लेखक 
होऊन गेला. 

साहशजकच तयाचरी जरीवनदृष्री तयाचया साशहतया्ून 
प्रकट झालरी आहे. ‘द ओलड मॅन अँड द सरी’ हरी कादमंबररी 
याच बलदमंड वृत्रीनमं भारलेलरी आहे. एक महा्ारा कोळरी 
देवमािाचरी शिकार कररयासािरी अथामंग सागरा् आ्पलरी 
होडरी ढकल्ो. तयाला सामानय मासे नको हो्े. देवमािाला 
शजमंकरयाचे धाडसरी मनसतुबे मना् रचून हा काटक महा्ारा 
होडरी वलहव् शकतयेक मैल अमं्रावर गेला. ्पोटा् अन् 
नवह्मं. ् हानेनमं तयाला िोर् ्पडला हो्ा; ्पण मागमं शफरायचमं 
नाहरी हा तयाचा बाणा हो्ा. तयाचया थकलेलया हाडामं् 
अजूनहरी खवळलेलया लाटामंबरोबर झतुमंजरयाचरी आशण 
सागरावर मा् कररयाचरी शजद्द हो्री. कधरी न सा्पडलेला 
महाप्रचमंड देवमासा आज आ्पण शमळवायचा या आकामंक्षेनमं 
रोमारोमामं्ून ्पेटून शनघालेला हा कणखर आिावादरी महा्ारा 
्पतुढे्पतुढेच चालला हो्ा. देवमासा शमळरयाचे शचनह शदस् 
नवह्े. उ्पािरी ्पोट कुरकुर् हो्मं. थकलेले हा््पाय होडरी 
मागे घेरयाचा सल्ा दे् हो्े; ्पण हटवादरी मन ्पर्ायला 
्यार नवह्मं. ्ो ्साच होडरी वलहव् ्पतुढे चालला. 
एकाएकी प्रचमंड खळबळ झालरी. महा्ाऱयाचया जाळा् 
्ो महाकाय देवमासा सा्पडला हो्ा. आ्पलया बतुलमंद 
मतुसमंडरीनमं जाळमं ् ोडून ् ो सहज सतुटून गेला अस्ा; ्पण आ्ा 
महा्ाऱयाचया हा्ा् वज्ाचमं बळ आलमं. शजवाचरी िथ्त 
करून हा्ा्लया भालयानमं देवमािाला तयानमं ्ास-दोन 
्ासामं् झतुमंजून िार केलमं. ् े धूड होडरीला बामंधून शवजयोनमादाने 
्ो ्पर्ू लागला. आज तयाला जाळा् कधरीच न 
सा्पडलेला आशण आ्पलया िे्पटरीचया ्डाखयानमं 
मोिमोठ्या होड्ा उलथून टाकणारा महाबशलष् देवमासा 
तयाचया ्पराकमानमं सा्पडला हो्ा. शकनाऱयाकडमं ्पर््ाना 
िाक्क मािामंचया टोळरीनमं तया देवमािावर हल्े चढवले. ्े 
तयाचे लचके ्ोडू लागले. तयामंचयािरीहरी महा्ाऱयाला 
झतुमंजावमं लागलमं. ्ो ्पर्ला आशण उनमादानमं आरोळरी िोकून 
महणाला, ‘‘अरे, मरी देवमािाचरी शिकार केलरी. ्तुमहामंला ्े 
कधरी जमलमं नाहरी; ्पण आज मरी ्ो ्पराकम केला. मरी 
देवमासा ्पकडला.’’ ्पण महा्ाऱयाला हे समाधान फार वेळ 
शमळालमं नाहरी. देवमािाचमं बहु्ेक मामंस िाक्क मािामंनरी 
मटकावलमं हो्मं. आ्ा उरला हो्ा ्ो तयाचया हाडामंचा 

प्रचमंड सामंगाडा. देवमासा जाळा् सा्पडूनहरी आशण तयाचरी 
िथचीनमं शिकार करूनहरी ्ो शमळालयाचा आनमंद उरला 
नवह्ा. महा्ारा थोडासा हसला. ्पतुनहा एकदा हा प्रयतन 
करायचा असमं महणून ्ो शनघून गेला.

बसस! इथमं कादमंबररी समं्पलरी; ्पण या्ून हशेममंगवेला 
काय सामंगायचमं आहे? अश्बलाढ्, कूर शनय्री आशण 
दुबळा महत्वाकामंक्षरी माणूस यामंचया् हजारो, लाखो 
वर्ाां्पासून कधरीच न समं्पणारमं एक सना्न व शचरमं्न द्मंद् 
यतुद्ध चालू आहे. शनय्री जबरदस् असेल; ्पण दुबळा 
माणसा्हरी अदमय आकामंक्षेचरी आशण समंघर््तिरील्ेचरी 
जवाला ्पेटलेलरी आहे. जशयष्णू वृत्रीनमं ्ो माणूस आ्पलया 
प्रारबधािरी झगड् आहे. शनष्ुर शनय्री तयाला हुलकावरया 
दे् असलरी आशण तयाचा ्ेजोभमंग कर् असलरी ्ररी एक 
क्षण असा येणार आहे, की दुब्तल वाटणारा माणूस शनय्रीला 
्पराभू् करून शवजयाचया शसमंहासनावर शनक्शच् बसणार 
आहे, असमं ्र हेशममंगवेला सतुचवायचमं नाहरी ना? ्े काहरीहरी 
असो; ्पण या ्ोट्ा कादमंबररीनमं माझया मना्लमं वैफलय 
आशण उद् शवग्न्ा ्पार धतुऊन टाकलरी. मरी ्पतुनहा ्ाजा 
टवटवरी् झालो आशण मनािरी महणालो, जगरया-मररयाचा 
खेळ ्र अखमंड चाललेलाच आहे. मरणाचया जाळा् 
आ्पण सा्पडायचमं नाहरी. शनय्रीनमं जाळमं टाकलमं ्ररी ्े 
्ोडून, फेकून द्ायचमं आशण जरीवनाचया अथामंग सागरा् 
सवैर समंचार करायचा. हेशममंगवेला कदाशच् हरीच भूशमका 
अशभप्रे् असेल. तयाचया कादमंबररीनमं मला झ्पाटून टाकलमं हे 
मात् खरमं! अिरी ममंत्मतुगध करणाररी, गदागदा हलवणाररी, 
हृदयाचया हृदयाला कडकडून दमंि करणाररी, आनमंदाचया 
आशण उनमादाचया असमाना् बेहोर् भराऱया घयायला 
लावणाररी, हसवणाररी आशण रडवणाररी, जरीवनाचा सतुगमंध 
उधळणाररी, नाना प्रकारचरी ्पतुस्कं वाचरया् आशण तयामंचया 
माधयमा्ून महान लेखक कवींचया अमं्रमंगाला शभडरया् 
केवढा ्ररी आनमंद सामावलेला आहे. अिरी ्पतुस्कं 
जगरयाचा अथ्त सामंग्ा्. जगरयाला एक सतुवाशसक स्पि्त 
दे्ा्. 

लशल् आशण वैचाररक साशहतया्ून शमळणारे अनतुभव 
वैशिष्ट््पूण्त ्र अस्ा्च; ्पण तयामं्ून काहरी नवया प्रेरणा 
वाचकाला आवाशह् कर्ा्. जरीवन कसमं आहे एवढमंच 
सामंगणमं हे ्पतुस्काचमं काम नाहरी. ्े कसमं असावमं हेहरी 
समथ्त्पणानमं सामंगणाररी ्पतुस्कं आ्पलयाला जगरयाचरी शहमंम् 
दे्ा्. माणतुसकीचा ्पक्ष घेऊन उभरी राशहलेलरी, नयायाचा 
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(१) (अ) तुलना करा.

‘पुसतकरूपी’ वमत्र ‘मान्वी’ वमत्र
............................... ...............................
............................... ...............................
............................... ...............................
............................... ...............................

(आ) कारणे वलहा.
(अ) ग्रमंथप्रेमरीने ्पतुस्क दे्ाना केलेलया सूचना लेखकाला अ्पमानकारक वाटलया नाहरी्, कारण.....

(अा) ‘प्रतयक्ष ्परमेशवर आला ्ररी तयाला ्पतुस्क द्ायचमं नाहरी,’ असा ्पतुस्कप्रेमरीने शनशचय केला, 
कारण.....

(इ) ‘रशसक्ेचा आशण वयाचा समंबमंध जोडणमं हेच अरशसक्पणाचमं आहे’, कारण.....

(इ) कृती करा.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

हेवमंग्वेच्ा कादंबरीतून 
सूवचत हतोणारे अर्थ

(१) उ्ततम सावह्त्कृतीची 
्वैवशष्ट्ये

(२)

जयजयकार करणाररी, माणसाचया ्पायामं्ले साखळदमंड 
्ोडायला दमंड थो्पटून उभरी राशहलेलरी काहरी बमंडखोर ्पतुस्कं 
मरी जेवहा वाच्ो ्ेवहा माणसावरचा शवशवास वाढायला 
लाग्ो. ्पतुस्कं वेळ घालवरयासािरी वाचायचरी हरी 
हासयास्पद कल्पना मला चतुकीचरी वाट्े. ्पतुस्कं आ्पलयाला 
घडव्ा्. काहरी वेळा उद् धवस्हरी कर्ा्. ्पतुस्कं महणजे 
प्रश्भावमं्ामंचरी, शवचारवमं्ामंचरी फुललेलरी सवपनमं अस्ा्. या 
सवपनामं्ूनच उद्ाचमं वास्व जनमाला ये् अस्मं. महणूनच 

जगा्लया सौंदय्त्पूण्त वस्ूमं् मरी ्ररी ्पतुस्कामंचा समावेि 
कर्ो. अिरी ्पतुस्कं आनमंदहरी दे्ा् आशण दु:खहरी दे्ा्. 
दुसऱयामंचया दु:खानमं दु:खरी होरयासािरी मन वया्पक आशण 
उदार असावमं लाग्मं. हरी शकमया ्पतुस्कं कर् आलरी आहे्. 
्पतुस्कामंचा अवरीट सतुगमंध मनाचया गाभाऱया् दरवळ् 
राशहला महणजे जरीवनाचरी स्ार मस् झमंकार् राह्े.

(जगा्चं कशासाठी?)

(१) िेकसश्पअर - सतुप्रशसद्ध इमंग्रजरी कवरी, नाटककार. 
मॅकबेथ, शकंग शलयर हरी तयामंचरी प्रशसद्ध नाटके.

(२) अनषेसट हेशममंगवे- अमेररकन साशहक्तयक.
(३) क्वहकटर ह्यूगो- फ्ेंच कवरी, लेखक व नाटककार.

विपा
(४) मतुनिरी प्रेमचमंद- थोर शहमंदरी कथाकार व कादमंबररीकार.
(५) शलओ टॉलसटॉय- रशियन लेखक.
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(२) अर्थ सपष्ट करा. 
(अ) दुधाने ्ोंड ्पोळलयाने ्ाक फुंकून श्पणे. 
(अा) ्पतुस्काला माहेररी आलयासारखमं वाटणे.

(३) व्ाकरण.
 (अ) सूचनेनुसार सतोड्वा.

(१) ‘चवदार’ सारखे िबद शलहा.  ...............  ...............  ...............  ...............
(२) जसे शवफल्ाचे           वैफलय 
 ्से 
 (अ) सफल्ा         ............... 

 (अा) कुिल्ा         ...............

 (इ) शन्पतुण्ा          ...............

(आ) शबदाच्ा शे्विी ‘क’ असलेले चार शबद वलहा. उदा., ‘उ्ततेजक’
............... ...............        ...............      ...............

(इ) ्ा शबदगिातील व्वशेषणे ओळखा. 
व्वशेषणे

(४) स्वमत. 
(अ) वैचाररक साशहतया्ून शमळणारे वैशिष्ट््पूण्त अनतुभव सवभार्े् शलहा.
(आ) ्पतुस्कामंशवर्यरीचा लेखकाचा दृक्ष्कोन ्तुमचया िबदामं् शलहा.
(इ) हेशममंगवेचा जरीवनशवर्यक दृक्ष्कोन ्तुमचया िबदामं् स्पष् करा.

(५) अवभव्क्ी. 
(अ) ‘उत्म साशहतयकृ्री आ्पलयाला जनमभर भावशनक सोब् कर्ा्’, हे शवधान सोदाहरण स्पष् करा.
(आ) ‘शनष्ावमं् वाचक आ्ा दुमचीळ झाले आहे्,’ हे शवधान स्पष् करा.

प्रकलप.  
जरी. ए. कुलकणची, भा. द. खेर, दुगा्त भागव्, वयमंकटेि माडगूळकर या साशहक्तयकामंचरी माशह्री व यासमंबमंधरीचे 

समंदभ्तसाशहतय वाङ् मय कोिा्ून िोधून शलहा.

   * शबदसंप्तती
 पुढील शबदसमूहासाठी एक शबद वलहा. 

(अ) ्पमंधरा शदवसामंनरी प्रकाशि् होणारे ..............

(अा) जयाला एकहरी ित्ू नाहरी असा ..............

(इ) ममंशदराचा आ्रील भाग ..............

(ई) गतुडघयामं्पयां् हा् लामंब असणारा ..............

(उ) केलेले उ्पकार न जाणणारा ..............

कावयातम, अवसथा, 
साशहतयकृ्री, शवमनसक, 

प्रेरणा, समंवाद, नवया, उत्म
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४. झाडांच्ा मनात जाऊ
नलेश पािील (१९५४ ्े २०१६) : 

शनसग्तकवरी व शचत्कार. िबद, नाद, लय आशण अथ्त यामंचरी उत्म जाण. दोन िबदामंमधरील शवरामाचमं नेमकं भान आशण 
शवलक्षण शचत्मयरी मामंडणरी हरी तयामंचया कशव्ामंचरी वैशिष्ट्े. अनेक शनसग्तदत् घटकामंचे ्रल दि्तन तयामंचया कशव्ामंमधून घड्े. 
‘शहरवमं भान’ हा तयामंचा कशव्ासमंग्रह प्रशसद्ध. ‘कशव्ेचया  गावा जावे’ या लोकशप्रय कावयगायनाचया काय्तकमा्रील सादररीकरणा् 
सहभाग. ्रल िबद आशण खतुले सवर यामंमतुळे तयामंनरी गायलेलरी कशव्ा ऐकणाऱयामंचया मना् दरीघ्तकाळ रेंगाळ् असे. 

झाडामंचे शहरवे वैभव, ्पानाफुलामंचे रमंग-गमंध, शभरशभरणाररी फुल्पाखरे, थतुईथतुई नाच्ाना हसणारे ्पाणरी, फामंद्ा-फामंद्ामंवररील 
्पक्षरी, ऊन-सावलयामंचरी नक्षरी या चै्नयमय शनसग्तसोहळािरी कवरी एकरू्प होऊन जा्ो. शनसगा्त्रील अमलान सौंदया्तचा आसवाद 
घे्ा घे्ा आ्पणहरी तया शनसगा्तचा भाग होऊन सौंदया्तनतुभू्रीचे दान शवशवाला द्ावे, असे तयाला वाट् राह्े. 

(वहर्वं भान)

झाडामंचया मना् जाऊ, ्पानामंचे शवचार होऊ
्पो्पटरी स्पमंदनासािरी, कोकीळ होऊनरी गाऊ...

बहरा् वसमं्ामधलया, ्ो सूर सावळा ऐक्
जा्रील फुलेहरी रमंगून, जनमाला अत्र घाल्
चल सतुराबरोबर आ्पण, ्ो फाया कानरी िेवू...

खेळून रमंग्पमंचमरी, फुल्पाखरे शभजलरी साररी
हा थवा असे रमंगरी् की ्प्ाकाच शफरणाररी
हे शभरशभरणारे ्ोरण दाराला आणून लावू...

हरी कोणाचरी रे करणरी डोळामं् झऱयाचे ्पाणरी
हे उधाण आनमंदाचे की देवाघरचरी गाणरी
गारया् ऋ्ूचया आ्पण चल खळाळून रे वाहू...

्पारया् उ्रूनरी माझे, मन खडकावर बस्ाना
थतुई थतुई नाचरे ्पाणरी, मज शदस्े रे हस्ाना
एक रो्प ्तुर्ाराचे मज, मायेने घालरी नहाऊ...

ओंजळरीमधये मरी अलगद, आकाि जरासे धर्ा
आकािाने मरी अवघया ्पारयाचरी ओटरी भर्ा
हा्ा् ऊन डुचमळ्े शन सूय्त लाग्ो ्पाेहू...

हे फामंदरीवरले ्पक्षरी की हमंगामामंचे साक्षरी 
झाडामंचया ्पायरी काढरी, सावलरी उनहावर नक्षरी
मग श्लाच फुटले ्पमंख, शन तयामंचे झाले काऊ...

मानवरी स्पि्त ना जेथे, अस्रील फुले-्पाखरे
राना् अिा ्ू मजला, ईशवरा जरा टाक रे
मरी झाड होऊनरी ्ेथे, ्पसररीन आ्पतुले बाहू...
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(१) (अ) ्तोग् प्ा्थ् वन्वडून ्वाक्े पूण्थ करा.
(१) पतोपिी सपंदनासाठी महणजे-

(अ) ्पो्पटरी ्पाना् जारयासािरी.
(आ) उतसाहाने सळसळरयासािरी.
(इ) ्पानामंचे शवचार घेरयासािरी.

(२) जनमाला अ्ततर घालत महणजे-
(अ) दुसऱयाला आनमंद दे्.
(आ) दुसऱयाला उतसाहरी कर्.
(इ) सवसम्प्तणा्ून दुसऱयाला आनमंद दे्.

(३) ततो फा्ा कानी ठे्वू महणजे-
(अ) सतुगमंधरी वृत्री जो्पासू. 
(आ) अत्राचा सप्रे मारू.
(इ) काना् अत्र िेवू.

(४) वभरवभरणारे ततोरण दाराला आणून ला्वू  महणजे-
(अ) दारामंना ्ोरणाने सजवू.
(आ) दाराला हल्ेझतुल्े ्ोरण लावू.
(इ) शनसगा्तचया समंग्री् सव्:चे जरीवन आनमंदरी करू.

(५) मी झाड हतोऊन तेरे, पसरीन आपुले बाहू महणजे-
(अ) शनसगा्तचाच एक घटक होऊन सवाांना भेटेन.
(आ) झाड होऊन फामंद्ा ्पसररीन.
(इ) झाड होऊन सावलरी देईन.

 (अा) खालील कृततींतून सूवचत हतोणारा अर्थ कव्वतेच्ा आधारे वलहा. 

वनसगा्थतील घिकांच्ा सतोबतीने केलेली कृती सूवचत हतोणारा अर्थ

(१) कोकीळ होऊनरी गाऊ... ...........................................

(२) गारया् ऋ्ूचया आ्पण चल खळाळून रे वाहू... ...........................................

(२) (अ)  खालील काव्पंक्तींचा तुमहांला समजलेला अर्थ सपष्ट करा.
(१) झाडामंचया मना् जाऊ, ्पानामंचे शवचार होऊ    
(२) हा्ा् ऊन डुचमळ्े शन सूय्त लाग्ो ्पोहू

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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(आ) खालील तक्ा पूण्थ करा.

कव्वतेचा व्वष् कव्वतेतून 
वमळणारा एकवत्रत 

अनुभ्व

क्वीने ्वापरलेली 
आनंदाची दतोन 

प्रतीके

भावषक 
सौंद््थसरळे

कव्वतेतून 
वमळणारा संदेश

(३) काव्सौंद््थ.
(अ) ‘्पो्पटरी स्पमंदनासािरी, कोकीळ होऊनरी गाऊ...’ या कावय्पमंतिरी्रील अथ्तसौंदय्त स्पष् करा.
(आ) ऊन आशण सावलरी यामंचया प्र्रीकामं्ून सूशच् होणारे आिय सौंदय्त कशव्ेचया आधारे शलहा.
(इ) ‘डोळामं् झऱयाचे ्पाणरी’ या िबदसमूहा्रील भावसौंदय्त उलगडून शलहा.

(४) अवभव्क्ी.
(अ) ‘्तुमहरी झाडामंचया मना् शिरला आहा्’, अिरी कल्पना करून ्े कल्पनाशचत् िबदबद्ध करा.
(आ) शनसगा्त्रील घटक व मानवरी जरीवन यामंचा ्परस्परसमंबमंध स्पष् करा. 

(५) ‘झाडांच्ा मनात जाऊ’ ्ा कव्वतेचे रसग्रहण करा.
|||

 वदलेल्ा शबदांतील एका्वेळी काेणतेही एक अक्र बदलून न्वीन अर्थपूण्थ शबद त्ार करा. न्वीन शबदातील 
पुनहा एक अक्र बदलून न्वीन अर्थपूण्थ शबद त्ार करा. शे्विच्ा िपप्ाप्ांत कमीत कमी शबदांत पतोहतोचा.  
उदा., सतुमंदर - घायाळ 
 सतुमंदर - आदर - आदळ - आयाळ - घायाळ 
(१) डोंगर-  .................................... अमंबर
(२) िारदा- .................................... ्पतुराण
(३) ्परा्-  ....................................  काना्
(४) आदर-  .................................... ्पहाट
(५) साखर- .................................... नगर
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एखाद्ा िे्ा् मोहरामंचा हमंडा अचानक सा्पडावा 
्सा बशहणाबाईंचया कावयाचा िोध गेलया शदवाळरी् 
महाराष्ट्राला लागला. िासत्ाप्रमाणे वाङ् मया् िोध 
क्वशच्च लाग्ा्. सोळा वर्ाां्पूवची मरािरी साशहतया् 
असाच एक मौलयवान िोध लागला. लक्मरीबाई शटळकामंचरी 

‘समृश्शचत्े’ प्रशसद्ध झालरी 
्ेवहा. लक्मरीबाईंसारखाच 
बशहणाबाईंचा शजवहाळा 
जबर आहे. तयामंचया 
िबदािबदामं्ून प्रश्भा 
नतुस्री शझर्प्े आहे. असे 
सरस आशण सोजवळ कावय 
मरािरी भार्े् फार थोडे 
आहे आशण मौज हरी आहे, 
की जतुनया् चमकेल आशण 

नवया् झळकेल असे तयाचे ्ेज आहे. एका शनरक्षर आशण 
अशिशक्ष् िे्कररी सत्रीने हे सारे रचलेले आहे हा ्र ्ोंडा् 
बोट घालायला लावरील असा चमतकार आहे.

सतुप्रशसद्ध मरािरी कवरी सो्पानदेव चौधररी यामंचया ह्या 
मा्ोश्री. वयाचया बहात्रावया वर्ची तया मरण ्पावलया. 
सो्पानदेवामंचरी आशण माझरी वरीस-बावरीस वर्ाांचरी मैत्री आहे; 
्पण तयामंचया माजघरा् सोनयाचरी खाण दडलेलरी असेल 
ह्याचरी मला माशह्री नवह्री. तयामंना सव्:ला तयाचरी 
जाणरीव असेल; ्पण ्े ्पडले मतुलखाचे लाजाळू. तयामंना 

५. पररमळ
प्रलहाद केश्व अत्रे : (१८९८ ्े १९६९) : 

नामवमं् लेखक, कवरी, नाटककार, शवनोदकार, शचत््पट कथालेखक, वतिा, शिक्षण्जज् महणून ्पररशच्. तयामंचया 
असामानय क्ृ्ततवाने वाङ् मय व इ्र क्षेत्ामं् तयामंनरी मानदमंड शनमा्तण केले. ‘केिवकुमार’ या टो्पण नावाने तयामंनरी कावयलेखन केले. 
‘झेंडूचरी फुले’ हा तयामंचा शवडमंबन्पर कशव्ामंचा समंग्रह; ‘साष्ामंग नमसकार’, ‘्ो मरी नवहेच’, ‘कवडरी चतुमंबक’, ‘ब्रह्मचाररी’, ‘डॉकटर 
लागू’, ‘मोरूचरी माविरी’ इतयादरी तयामंनरी शलशहलेलरी लोकशप्रय नाटके; ‘अिा गोष्री अिा गम्री’, ‘फुले आशण मतुले’ इतयादरी 
कथासमंग्रह; ‘कऱहेचें ्पाणरी’ हे आतमचररत् प्रशसद्ध. सानेगतुरुजींचया ‘शयामचरी आई’ या ्पतुस्कावर तयामंनरी काढलेलया शचत््पटाला 
राष्ट्ररीय शचत््पट ्पतुरसकार सोहोळा् सववोतकृष् शचत््पटाचे ्पशहले सतुवण्तकमळ देऊन गौरवरया् आले. १९४२ सालरी झालेलया 
अक्खल भार्रीय मरािरी साशहतय समंमेलनाचे ्े अधयक्ष हो्े. 

प्रस्तु् ्पाि हा आचाय्त अत्े यामंनरी ‘बशहणाबाईंचरी गाणरी’ या कावयसमंग्रहाला शलशहलेलरी प्रस्ावना होय. या प्रस्ावने्ून  
आचाय्त अत्े यामंनरी बशहणाबाई चौधररी यामंचया असामानय कावयप्रश्भेचरी ओळख आ्पलया ओघवतया व भाव्पणू्त िबदामं् करून 
शदलरी आहे. ग्रामरीण जरीवन, कृशर्जरीवन यामंचयािरी शनगशड् समंसकृ्रीचे बशहणाबाईंचया मनावर खोल समंसकार झाले हो्े. तयामतुळे 
तयामंचरी कशव्ा ग्रामरीण भावशवशवाचे व कृशर्समंसकृ्री्रील िेकडो ््पशिलामंचे सहज समंदभ्त दे्े. माणतुसकी, शनसगा्तिरी समरस्ा, 
श्द्धा  आशण खेड्ा्रील समूहजरीवन या समंबमंधरीचरी जाणरीव तयामंचया कशव्े्ून प्रकटलरी आहे. तयामंचया कावया्रील खानदेिरी 
बोलरीचा गोडवा शविेर्तवाने जाणवणारा आहे. 

वाटले, की खानदेिरी वऱहाडरी भार्ेमधलया आ्पलया अडाणरी 
आईचया ओवयामंचे ‘सतुशिशक्ष् आशण सतुसमंसकृ्’ महाराष्ट्र 
कौ्तुक कररील की नाहरी कोणास िाऊक! महणून ्े इ्की 
वर्षे ्ोंडा् मूग धरून बसले हो्े.

मागलया शदवाळरीचया आधरी एक शदवस ्े असेच 
माझयाकडे आले आशण एक च्कोर चो्पडरी हळूच उघडून 
तया् उ्रलेलरी आ्पलया आईचरी एक कशव्ा भरी् भरी् 
तयामंनरी मला वाचून दाखवलरी. 

 ्ेहेरीत दतोन मतोिा
  दतोनहीमधी पानी एक
 मतोि हाकलततो एक
  जी्व पतोसततो वकतीक?
तयाबरोबर ्री वहरी मरी तयामंचया हा्ा्ून खसकन् 

ओढून घे्लरी आशण अधािासारखया साऱया कशव्ा भरभर 
चाळलया. भार्ेचरी मला कुिेच अडचण वाटलरी नाहरी. मरी 
ओरडून सो्पानदेवामंना महणालो, ‘‘अहो, हे बावनकिरी सोने 
आहे! हे महाराष्ट्रा्पासून ल्पवून िेवणे हा गतुनहा आहे.’’ 
तयाच क्षणरी हे कावय प्रशसद्ध करायचे आमहरी िरवले.

प्रश्भा हे कवरीला लाभलेले शनसगा्तचे देणे आहे. ्े 
तयाचयाबरोबरच यावे लाग्े. यतनाचा शकंवा शवद्ेचा 
तयाचयािरी काहरी समंबमंध नाहरी, हे माझे आ्ा िाम म् झाले 
आहे. कोशकळ ्पक्याने ्ोंड उघडले, की आ्पोआ्प समंगरी् 
वाहू लाग्े. प्राजतिाचरी कळरी उमललरी, की ्री सतुगमंधाचेच 
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शन:शवास टाकू लाग्े. ्से जा्रीचया कवरीचे आहे. तयाचे 
हृदयच ् ाल धरून बसलेले अस्े. तयामतुळे तयाचया शजभेवर 
िबद जो ये्ो ्ो मतुळरी नाच्च ये्ो. सृष्री्ले सौंदय्त ्ेवढे 
तयाचया डोळाला शदस्े आशण जरीवना्ले समंगरी् तयाला 
ऐकू ये्े. डोंगराचया क्पाररीआडून जसा एखादा झरा 
उचमंबळ् अस्ो, ्से कावय एकसारखे तयाचया हृदया्ून 
उसळा घे् अस्े, असे मानलयाखेररीज जगा्रील अमर 
कावय कसे जनमाला ये्े हे कोडे सतुटणार नाहरी.

बशहणाबाई ह्यामंनरी ्र िाळेचे कधरी ्ोंड ्पाशहले 
नाहरी. तयामंना शलशह्ा ये् नवह्े शन वाच्ाहरी ये् नवह्े. 
‘गावा्रील ममंशदरे ह्याच माझया िाळा’ असे तया महण्. 
रोजचे घरा्ले अन्  िे्ामधले काम कर्ा कर्ा तयामंनरी 
गाणरी रचलरी आशण तया्लरी थोडरीिरी कुणरी्ररी शट्पून 
िेवलरी. ्पतुष्कळिरी तयामंचयाबरोबरच गेलरी. अिरी हरी एक 
अ्पशढक आशण कष्ाळू गृशहणरी जातयावर दळ्ा दळ्ा 
शकंवा चूल फुंक्ा फुंक्ा ‘माय भरीमाई माऊलरी, जिरी 
आमंबयाचरी साऊलरी’ शकंवा ‘माझया माहेराचरी वाट, माले वाटे 
मखमल’ असले शजवमं् कावय शवास टाकावा इ्कया 
सहज्पणे किरी करू िक्े? कुणरी महणेल आ्पलया 
बायकामंचया जतुनया गारयामं् असले कावय वाटेल श््के 
आढळून ये्े; ्पण ्से नाहरी. 

बशहणाबाईंचया प्रश्भेचरी जा् फार शनराळरी आहे. 
धररत्रीचया कुिरी् झो्पलेले बरी-शबयाणे कसे प्रकट हो्े 
ह्याचे तयामंनरी केलेले वण्तन वाचा. 

  ऊन ्वाऱ्ाशी खे्ता   
   एका एका कोंबातून

  पग्थिले दतोन पानं
   जसे हात जतोडीसन
 असलरी कल्पनेचरी भराररी कोणतया जतुनया समंगरी्ा् 

आढळून येईल? 
हे मनोहर शचत् शजचरी प्रश्भा ्पाहू िक्े शकंवा ऐन 

्ारुरया् सौभागय गमावले अस्ाना
  लपे करमाची रेखा
   माझ्ा कुंक्वाच्ा खाली
  पुशीसनी गेलं कुकफू
   रेखा उघडी पडली
वैधवयाचे असे हृदयभेदक करुणकावय शजचया 

मतुखा्ून प्रकट हो्े श्चे कशवतव सामानय आहे असे कोण 

महणेल? सकाळरी उिून बशहणाबाई घरोट्ावर महणजे 
जातयावर बसून दळू लागलया, की जातया्ून श्कडे ्परीि 
्पडू लागायचे अन्  इकडे ह्यामंचया ओिा्ून कावय सामंडू 
लागायचे :

  अरे, घरतोिा घरतोिा
   तुझ्ातून पडे पीठी
  तसं तसं माझं गानं
   पतोिातून ्ेतं वहतोिी
हे तयामंचे वण्तनच मतुळरी तयामंनरी सव्: करून िेवले 

आहे. सवयमं्पाकघरा् जाऊन तया चूल ्पेटवायला बसलया 
अन्  चूल ्पेट्ा ्पेटेनािरी झालरी आशण श्चया्ून नतुस्ाच 
धूर बाहेर ्पडू लागला महणजे तया कावयामधेच समं्ा्पून 
‘चतुलह्या’ला महण्,

  पेि पेि धुक्क्ेला
   वकती घेसी माझा जी्व
  आरे इसत्वाच्ा धन्ा!
   कसं आलं तुले ही्व!
्पतुढे चूल ्पेटलरी, ्वा ्ा्पला आशण भाकररी टाक्ाना 

हा्ाला चटके बसू लागले महणजे समंसाराचरी रहसये 
कावयरू्पाने तयामंचया मतुखावाटे प्रकट हो् :

  अरे संसार संसार
   जसा त्वा चुलह्या्वर
  आधी हाताले चिके
   तवहा वम्ते भाकर
‘्ानकया सो्पाना’ला हाऱया् शनजवून आशण ्ो हारा 

डोकयावर घेऊन बशहणाबाई िे्ाला शनघालया, की कावय 
आ्पले शनघालेच तयामंचयाबरोबर. वाटे् ्ामंबड्ा फळामंनरी 
लकडलेले शहरवे वडाचे झाड शदसले, की लागले ्े तयामंचया 
ओिावर नाचायला :

  वहर्वे वहर्वे पानं
   लाल फ्ं जशी चतोच
  आलं ्वडाच्ा झाडाले
   जसं पीक पतोपिाचं!
रसतयाचया कडेला कडुशलमंबाचया झाडावरचया 

श्पवळा शनमंबोळा ्पाशहलया, की घे्लरीच तयाने तयाचयावर 
झे्प :

  कडू बतोलता बतोलता
   पुढे कशी नरमली
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  कडू वनंबतो्ी शे्विी
   वपकीसनी गतोड झाली!
समोरून ्पमंढररीचया शदमंडरी्ला एखादा भाशवक वारकररी 

शदसला, की गशहवरून केलाच तयामंनरी तयाला प्रशन :
  अारे ्वारकऱ्ा, तुले 
   नही ऊन, ्वारा रंडी
  झुगारत अ्वघ्ाले
   आली पंढरीची वदंडी
िे्ामधये का्पणरी चालो, मळणरी चालो शकंवा 

उफणणरी चालो, कावयाने बशहणाबाईचरी ्पाि कधरी सोडलरी 
नाहरी. खळा् बैलाचरी ्पा् सतुरू झालरी अाशण मेढ्ाभोव्री 
बैल गरागरा शफरू लागला, की लागलेच ्े तया बैलाला 
गोंजारायला :

  पा् उचल रे बैला,
   कर बापा आता घाई
  चालू दे रे रगडनं
   तुझ्ा पा्ाची पुन्ाई
िे्कऱयाचे जरीवन महणजे कष्ाचे. िे्कऱयाचरी हाडे 

अखेर िे्ा्च मोडावयाचरी अन्  तयाचरी राख ्ा्परीमाई्च 
्पडावयाचरी ह्याचरी बशहणाबाईंना जाणरीव हो्री. 

भोळा, भाशवक, कष्ाळू अाशण समाधानरी 
िे्कऱयाचया समंसाराचे करुण कावय बाळबोध आशण शजवमं् 
शजवहाळाने बशहणाबाईंचया ह्या गारया्ून प्रकट झालेले 
आढळून येईल. 

मात्, बशहणाबाईंचया कावयाचे एवढेच वैशिष्ट् 
नाहरी. मानवरी जरीवनाकडे बघरयाचे एक स्पष् आशण प्रभावरी 
्त्वज्ान तयामंचयाजवळ हो्े. एखाद्ा बतुद् शधमान 
्त्वज्ानरी शकंवा महाकवरीचरी जणूकाहरी प्रश्भाच तयामंना 
प्राप्त झालेलरी हो्री. महणून तयामंचया कावयाचा सव्त 
आशवष्कार सतुभाशर््ामंचा आहे आशण तयाचा आतमा उ्परोधरी 
शवनोदाचा आहे.

मरािरी वाङ् मया् अमर हो्रील अिरी अनेक सतुभाशर््े 
जागोजाग तयामंचया कावया् शवखतुरलेलरी आढळ्रील. 
‘किाला काय महणू नाहरी?’ या कावया् अिा सतुभाशर््ामंचे 
जणूकाहरी एक िे्च श्पकलेले आहे, ‘जया्ून का्पूस ये् 
नाहरी तयाला बोंड महणू नये. भतुकेलया ्पोटरी जरी माणसाला 
शनजव्े श्ला रा् महणू नये, अन्  दानासािरी जो आखडला 
जा्ो तयाला हा् महणू नये. इमानाला जो शवसरला तयाला 

नेक महणू नये अन्  जनमदातयाला जो भोव्ो तयाला लेक 
महणू नये. शजचयामधये भाव नाहरी श्ला भतिरी महणू नये अन ् 
शजचयामधये चेव नाहरी श्ला ितिरी महणू नये’ ह्या 
बशहणाबाईंचया उद् गारामं् भार्ेचरी आशण शवचारामंचरी केवढरी 
देदरीपयमान श्रीममं्री प्रकटलेलरी आहे!

महाकवरी झाला ्ररी ्ो ह्या्पेक्षा अशधक काय 
आणखरी बोलू िक्ो? 

  मन पाखरू पाखरू
   ्त्ाची का् सांगू मात?
  आता वहतं भुई्वर
   गेलं गेलं आभा्ात
हा भार्ेचा अन्  शवचारामंचा हृदयमंगम मासला कुिे 

आढळून येईल काय? 
मानवरी जरीवनाचे रहसय ितुद्ध प्रेम आहे. सवाथ्त नाहरी. 
  नकतो लागू जी्वा, सदा मतलबापाठी
  वहरीताचं देनं घेनं, नही पतोिासाठी 
ऊन, वारा आशण ्पाऊस खा् श्पके िे्ा् उभरी 

अस्ा्. किासािरी? भतुकेलयामंचया ्पोटा् आमहामंला 
लवकर जाऊ दे रे, असा मनामधये ्री देवाचा धावा कर् 
अस्ा्. माणसामंचे खोटेनाटे वयवहार बघून ्र 
बोररीबाभळींचया अमंगावर काटे आले ्ररी देखरील माणसामंवर 
उ्पकार कररयासािरी तयामंचया िे्ाभोव्री आ्पलया िररीराचरी 
तया कुं्पणे कर्ा्! ्पोट शक्रीहरी भरले ्ररी ्े िेवटरी 
ररकामेच होणार! अन्  िररीर ्र कधरी ्ररी शनघूनच जाणार! 
मागे जे काहरी शिल्क राहणार ्े फति हृदयाचे देणेघेणे. 
दुसरे काहरी नाहरी. ितुद्ध आशण शन:सवाथची प्रेमाचे या्पेक्षा 
अशधक हृदयमंगम स्ोत् कोण शलहू िकेल?

बशहणाबाईंना सवाां् किाचरी जास् चरीड असेल ्र 
्री माणसाचया सवाथा्त्ून शनमा्तण झालेलया तयाचया 
कृ्घन्पणाचरी! तया माणसाला समं्ा्पून महण्ा्, ‘माणसा, 
्तुला शनय् नाहरी रे. ्तुझया्पेक्षा ्े गोठ्या्ले जनावर बरे. 
गाय न्  महैस चारा खाऊन द्ध ्ररी दे्ा्. ्तुझे एकदा ्पोट 
भरले, की ्ू उ्पकार साफ शवसरून जा्ोस. कुत्ा आ्पले 
िे्पूट इमानरी्पणाचया भावनेने हालव्ो. ्र माणसा, ्ू 
आ्पलरी मान म्लब साधरयासािरी डोलाव्ोस. केवळ 
लोभामतुळे ्ू माणूस असूनहरी काणूस महणजे ्पिू झाला 
आहेस.’ एवढे सामंगून झालयानमं्र बशहणाबाईंनरी माणसाला 
्ळमळून शवचारले आहे : 
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  मानसा मानसा,
   कधी वहशीन मानूस!
मानव्ेलाच जणूकाहरी तयामंनरी हे वयाकूळ हृदयाने 

आवाहन केले आहे! सवाथा्तचा वणवा सव्त जगभर आज 
्पसरलेला आहे. माणसे ्पिू होऊन एकमेकामंिरी झगड् 
आहे्. मानव्ा आज रतिबमंबाळ झालरी आहे. महणूनच 
‘माणसा, माणसा, कधरी होिरील माणूस?’ हरीच आ््त हाक 
मानव्ेचया कलयाणासािरी ्ळमळणाऱया समं्महातमयामंचया 
कारुशणक अमं्:करणा्ून उचमंबळ्े आहे! माणसाने माणूस 
कसे वहायचे हरीच प्रचमंड समसया मानवजा्री्पतुढे आज उभरी 
आहे. ह्या समसयेचा साक्षातकार बशहणाबाईंसारखया 
खानदेिा्रील एका अशिशक्ष् िे्कररी मशहलेला वहावा हा 
श्चया प्रश्भासामरया्तचा केवढा ्पड्ाळा आहे! 

बशहणाबाईंचरी चतुल् सासू ‘शभवराई’ हरी मोिरी शवनोदरी 
हो्री. ्री अनेकामंचया नकला करून लोकामंना हसवरी. श्चे 
वण्तन कर्ा कर्ा बशहणाबाईने शवनोदाचा एक मोिा 
शसद्धान् सामंगून िेवला आहे. 

  ना्व ठे्े अा्वघ्ालं
   करे सव्ा्थची नक्कल
  हास्वता हास्वता
   वशक्वते रे अक्कल!
माणसामंना हसवून िहाणे करायचे हाच शवनोदाचा 

प्रधान हे्ू आहे. बशहणाबाईंचया शवनोदा् नतुस्ा उ्परोध 
नाहरी. तया् सहानतुभू्रीचा आशण कारुरयाचा ओलावा 
ओथमंबलेला आहे.

रचनेचया आशण भार्ेचया दृष्रीने बशहणाबाईंचे कावय 
अतयमं् आधतुशनक आहे. प्रतयेक कावयामधये एक समं्पूण्त 
घटना शकंवा शवचार आहे. तयाचा प्रारमंभ आशण अखेर 
्पररणामाचया दृष्रीने नाट्ातमक वहावा ह्याबद्दल तयामंचा 

कटाक्ष आहे. िबदामंचा आशण शवचारामंचा फार शवस्ार न 
कर्ा थोडकयामधये एखादरी भावना जास्री् जास् प्रभावाने 
किरी वयति कर्ा येईल ह्याकडे तयामंनरी शविेर् लक्ष शदलेले 
आहे. तया दृष्रीने मरािरी भार्ेवरचे तयामंचे प्रभतुतव केवळ 
अद् भतु्च महटले ्पाशहजे. 

रसाचया आशण धवनरीचया दृष्रीने कुिेहरी ओढा्ाण 
शकंवा शवरस न होईल अिा कौिलयाने तयामंनरी सो्पे सो्पे 
आशण सतुमंदर िबद वा्परले आहे्. तयामंचया खानदेिरी वऱहाडरी 
भार्ेने ्र तयामंचया कावयाचरी लजज् अशधकच वाढवलरी 
आहे असे माझे म् आहे. ‘अिरी किरी वेडरी ग माये’ 
ह्या्पेक्षा ‘अिरी किरी येळरी माये’ शकंवा ‘्पाणरी ‘लौकीचमं’ 
शन्ळ । तयाला अमृ्ाचरी गोडरी’ ह्या्पेक्षा ‘्पानरी लौकीचमं 
शनत्य । तयाले अम्री्ाचरी गोडरी’ ह्या भार्े् अशधक 
लाडके्पणा वाट्ो. एखादे गोशजरवाणे बालक बोबड्ा 
भार्े् बोल्ाना आ्पलयाला जसा आनमंद हो्ो, ्से 
बशहणाबाईंचे कावय वाच्ाना मनाला शन कानाला वाट्े. 

मरािरी मनाला माेशहनरी घालरील आशण क्स्शम् करून 
टाकील असा भार्ेचा, शवचारामंचा आशण कल्पनेचा शवलक्षण 
गोडवा तयामंचया कावया् शिगोिरीग ओथमंबलेला आहे 
आशण 

  मानसा मानसा,
   कधी वहशीन मानूस!
मानव्ेला तयामंनरी शदलेलया ह्या अमर समंदेिाने ्र 

मरािरी वाङ् मया् तयामंचे सथान अढळच करून िेवलेले 
आहे! 

(बवहणाबाईंची गाणी-प्रसता्वना) 
(संपावदत)

(१) (अ) कृती करा.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

(२)(१)
बवहणाबाई ्ांच्ा 
काव्ाचे व्वशेष

लेखक प्र. के. अत्रे ्ांच्ा 
मते क्वव्त्रीचे गुणव्वशेष
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 (अा) खालील घिनांचे पाठाच्ा आधारे पररणाम वलहा. 

घिना पररणाम
(१) कोशकळ ्पक्याने ्ोंड उघडणे. ................................

(२) प्राजतिाचरी कळरी उमलणे. ................................

(३) जा्रीचया कवरीचे हृदय ्ाल धरून बसलेले असणे. ................................

 (इ) तुलना करा.

मुद्े माणूस प्राणी
व््तणूक
इमानरी्पणा

 (ई) खालील आश्ाची कव्वतेची उदाहरणे पाठातून शतोधून वलहा.   
(१) िबदामंचरी मौज वाटेल, अिरी बशहणाबाईंनरी शदलेलरी उदाहरणे-
(२) बशहणाबाईंचरी प्राशणमात्ामंशवर्यरीचरी कृ्ज््ा-

(२) व्ाकरण.
(अ) प्रसतुत पाठात वदलेल्ा कव्वतेच्ा उदाहरणांतून ्मक जुळणाऱ्ा शबदांच्ा पाच जतोड्ा शतोधून वलहा. 

(आ)  शबदसमूहांचा अर्थ सपष्ट करा.
   (१) बावनकिरी सोने-  (३)  सोनयाचरी खाण- 
   (२) करमाचरी रेखा-   (४)  च्कोर चो्पडरी- 

(इ) खालील ्वाकप्रचारांचा अर्थ वलहून ्वाक्ांत उप्तोग करा. 
(१) ्ोंडा् बोटे घालणे.
(२) ्ोंडा् मूग धरून बसणे.

(ई) खालील शबदांना उपसग्थ ्व प्र्त्् ला्वून शबद त्ार करा.  
उदा., वाद-शववाद, समंवाद, शनशव्तवाद, वादक, वादरी
(अ) अथ्त- 
(आ) कृ्पा-
(इ) धम्त-
(ई) बोध-
(उ) गतुण-

अमरकाव्े जनमाला ्ेण्ाची 
लेखकाने सांवगतलेली लक्णे

(३)
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(३) स्वमत. 
(अ) ‘बशहणाबाईंचे साशहतय जतुनया् चमकणारे व नवया् झळकणारे आहे’, हे लेखकाचे शवचार त्ुमचया िबदामं् 

स्पष् करा.
(आ) ‘बशहणाबाई िे्ाला शनघालया, की कावय आ्पले शनघालेच तयामंचयाबरोबर.’, या शवधानाचा त्ुमहामंला 

समजलेला अथ्त सशवस्र शलहा.
(इ) ‘मानसा मानसा, कधरी वहिरीन मानूस!’ या उद् गारा्ून वयति झालेला बशहणाबाईंचा शवचार त्ुमचया िबदामं् 

स्पष् करा.

(४) अवभव्क्ी. 
(अ) प्र. के. अत्े यामंचया प्रस्ावना लेखनाचरी ्तुमहामंला जाणवलेलरी वैशिष्ट्े शलहा.
(आ) बशहणाबाईंचया कावया्रील भार्ेचरी वैशिष्ट्े शलहा.
(इ) माणसा्रील माणतुसकीचा ्तुमहरी घे्लेला अनतुभव िबदबद्ध करा.

प्रकलप.  
(१)   ‘बशहणाबाईंचरी गाणरी’ शमळवून शनवेदनासह कावयवाचनाचा काय्तकम सादर करा. 
(२)   ्तुमचया ्पररसरा्रील ओवया/लोकगरी्े शमळवून समंग्रह करा.

|||

भावषक सौंद््थसरळे
्ानकया सो्पान, देदरीपयमान श्रीममं्री, माणूस असून काणूस झाला, कारुशणक अमं्:करण, च्कोर 

चो्पडरी, कल्पनेचा गोडवा शिगोिरीग ओथमंबलेला- हे िबदसमूह नरीट अभयासा व सवलेखना् तयामंचा योगय 
वा्पर करून लेखन अशधक आकर््तक करा.
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६. द्वांत आवलस भल्ा पहाितीं
बा. सी. मढढेकर (१९०९ ्े १९५६) : 

कवरी, कादमंबररीकार, समरीक्षक, सौंदय्तमरीमामंसक. भावोतकट ्ररीहरी शचमं्निरील असणाररी, मानवरी जरीवना्रील ्सेच व््तमान 
्पररक्सथ्री्रील अमं्शव्तरोधाचया जाशणवेने शनमा्तण झालेलरी असवसथ्ा वयति करणाररी मढषेकर यामंचरी कशव्ा वशैिष्ट््पूण्त िरलरी. 
‘नवरीन्ा’ हरी समंकल्पना तयामंनरी समरीक्षे् रुजवलरी आशण सव्:चया कशव्े्ून श्चा प्रतयय वाचकामंना घडवला. तयामंचरी कशव्ा 
अाशवष्काराचया दृष्रीने प्रयोगिरील व कामं्दिची हो्री. शवसावया ि्का्रील भार्रीय साशहतया्रील एक समथ्त कवरी अिरी खया्री 
तयामंना लाभलरी. ‘शिशिरागम’, ‘कामंहीं कशव्ा’, ‘आणखरी कामंहीं कशव्ा’ हे कशव्ासमंग्रह; ‘रात्रीचा शदवस’, ‘्ामंबडरी मा्री’ व 
‘्पाणरी’ या ्रीन कादमंबऱया प्रशसद्ध. कावय-कलाशवर्यक तयामंचया प्रगलभ अिा जाशणवेने मरािरी कशव्ेचे सवरू्प अमं्बा्तह्य 
्पालटून टाकले. मरािरी कावय क्षेत्ा्रील केिवसतु्ामंचया नमं्रचे महत्वाचे ्पररव््तन मढषेकरामंचया कशव्ेने घडवले आहे. महणूनच 
तयामंना ‘दुसरे केिवसतु्’ महटले जा्े. ‘सौंदय्त आशण साशहतय’ हे समरीक्षणातमक लेखन प्रशसद्ध. तयामंचे सौंदय्तिासत्शवर्यक लेखन 
तया्रील मौशलक शसद्धान्ामतुळे गाजले.

प्रस्तु् कशव्ा महणजे प्रेयसरीचया आगमनाचया आिवणरीचे भावरमय वण्तन आहे. ्पहाटेचया समंधरीकालरी कवरीचरी प्रेयसरीिरी 
दृक्ष्भेट झालरी. ् री भेट कदाशच् सवपना्रील असेल वा प्रतयक्षा्रील. तयामतुळेच भेटरीचे सवरू्प धूसर हो्े. प्रेयसरी आलरी ् ेवहा  श्ने 
्पहाटेचया आकािा् ्ेजाळणाऱया ितुकाप्रमाणे कवरीचया मनाचे आकाि उजळून टाकले. श्चे चालरया्ले सौंदय्त, चमंचल नजर 
यामतुळे कवरीचरी वृत्री काहरीिरी उलहशस् झालरी; ्परमं्तु हसूनसतुद््धा ्री अनोळखयासारखरी वागलरी. यामतुळे कवरीचया मना्रील 
वयाकूळ्ा कायमच राशहलरी. प्रेमा्रील ्परस्परशवरोधरी भावनामंचे धागे गतुमंफून हळवया मन:क्सथ्रीचे शचत्ण कवरीने अतयमं् ्रल्ेने 
केले आहे. 

 द्वांत आवलस भल्ा पहाितीं
 शुक्ाच्ा ततोऱ्ांत एकदा;
 ज्वळुवन गेवलस पेररत अपुल्ा
 तरल पा्वलांमधली शतोभा.

अडवलस आवणक पुढे जराशी
पुढे जराशी हसवलस;
   -मागे
 ्वळुवन पाहणें व्वसरलीस का?
 व्वसरलीस का वहर्वे धागे?

लक्् कुठे अन्  कुठे वपपासा,
सुंदरतेचा कसा इशारा;
 डतोळांमधल्ा डावळंबांचा
 सांग धरा्वा कैसा पारा!
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अनतोळख्ाने ओळख कैशी
गतजनमतींची द्ा्वी सांग;
 कतोमल ओल्ा आठ्वणतींची
 एरल्ाच जर बुजली रांग!

तळहाताच्ा नाजुक रेषा
कुवणं ्वाचाव्ा, कुणतीं पुसाव्ा;
 तांबुस वनम्थल नखां्वरी अन् 
 शुभ चांदण्ा कुवणं गोंदाव्ा!

द्वांत आवलस भल्ा पहाितीं
अभांच्ा शतोभेंत एकदा;
ज्वळुवन गेवलस पेररत अपुल्ा
मंद पा्वलांमधल्ा गंधा. 

(मढढेकरांची कव्वता)
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(१) ्तोग् प्ा्थ् वन्वडून ्वाक्े पूण्थ करा. 
(अ) शुक्ाच्ा ततोऱ्ात महणजे-

(१) ितुक्ाऱयाचया ्ेजसवरी प्रकािा्.
(२)   ितुक्ाऱयाचया आकािरी आगमना्.
(३) ितुक्ाऱयाप्रमाणे उजळणाऱया कशवमना्.
(४) ितुक्ाऱयाचया अहमंकाररी्पणा्.

(अा) वहर्वे धागे महणजे-
(१) शहरवया रमंगाचे सू्.
(२) शहरवया रमंगाचे का्पड.
(३) शहरवया रमंगाचे गव्.
(४) ्ाजा प्रेमभाव.

(इ) सांग धरा्वा कैसा पारा! महणजे-
(१) ्पाऱयासारखा शनसटणारा अनतुभव.
(२) हा्ा्ून शनसटणारा ्पारा.
(३) ्पाऱयासारखा चकाकणारा.
(४) ्पाऱयासारखा ्पारदि्तक असलेला.

(ई) अभांच्ा शतोभेंत एकदा महणजे-
(१) आकािा् अल्पकाळ िोभून शदसणाऱया ढगामंप्रमाणे
(२) काळा मेघामंप्रमाणे
(३) आकािा् गरजणाऱया ढगामंप्रमाणे
(४) आकािा् धावणाऱया ढगामंप्रमाणे 

(२) (अ) प्रे्सीच्ा दृष्ष्टभेिीनंतर प्रे्सीव्वष्ी क्वीच्ा मनात वनमा्थण झालेले प्रशन वन्वडा. 
(१) प्रेयसरीचे नाव काय?
(२) ्री वळून ्पाहणे का शवसरलरी असावरी?
(३) भू्काळा्रील प्रेम शवसरलरी असलयास आ्ा ओळख किरी द्ावरी?
(४) ्री कुिे राह्े?
(५) श्चे लक्ष नस्ाना श्चे सौंदय्त कोण्ा इिारा दे् असावे?
(६) श्ने सतुमंदर वसत् ्पररधान केले आहे का?
(७) श्चे डोळे कोण्ा इिारा दे्ा्? 
(८) ्ळहा्ाचया नाजूक रेर्ामंवरून प्रेमाचया भशव्वयाचे भाकी् कोणरी करावे?

 (अा) खालील अरा्थच्ा ओळी कव्वतेतून शतोधा. 
(१) व््तमाना्रील ् ाजया आिवणरीच जर शवरून चाललया अस्रील ् र अनोळखरी झालेलया ग्काळा्रील 

प्रेमाचरी आ्ा ओळख ्ररी किरी द्ावरी?      
(२) ्ळहा्ावररील नाजूक रेर्ा ्ररी किुे वाच्ा ये् ा्? मग तयावरून भशवष्यकाळा्रील भेटरीचे भाकी् 

्ररी कसे कर्ा येईल?      

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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(३) शवरल, सतुमंदर अभे् अरुणोदयाचया प्र्रीक्षे् अस्ाना अिरीच एकदा ्ू आलरीस आशण जवळून जा्ाना 
आ्पलया आिवणींचा गमंध मना् ्पेररी् गेलरीस.    

(३) (अ) सूचनेप्रमाणे सतोड्वा.
(१) ‘्पहाटरी’ हे उत्र येईल असा प्रशन ्यार करा. 
(२) एका वाकया् उत्रे शलहा. 

(अ) कवरीचरी प्रेयसरी केवहा आलरी?
(आ) डोळामंना कवरीने शदलेलरी उ्पमा कोण्री?
(इ) कवरीला प्रेयसरीचरी जाणवलेलरी ्पावलमं किरी आहे्?
(ई) प्रेयसरीचया आिवणरीसािरी कशव्े् आलेलरी दोन शविेर्णे कोण्री?
(उ) ‘अनोळखयाने’ हा िबद कोणासािरी वा्परला आहे?

 (अा) खालील चौकिी पूण्थ करा. 

कव्वतेचा व्वष् कव्वतेची मध््वतगी 
कलपना

कव्वतेतील तुमहांला 
आ्वडलेले शबदसमूह

कव्वतेतील छंद

(४) काव्सौंद््थ. 
(अ) ‘डोळामंमधलया डाशळमंबामंचा, सामंग धरावा कैसा ्पारा!’ या कावय्पमंतिरीचा त्ुमहामंला समजलेला अथ्त स्पष् 

करा. 
(आ) ‘जवळुशन गेशलस ्पेरर् अ्पतुलया
 ममंद ्पावलामंमधलया गमंधा.’ या ओळींमधरील भावसौंदय्त ्तुमचया िबदामं् शलहा. 

(५) अवभव्क्ी. 
प्रस्तु् प्रेमकशव्ेचे ्तुमहामंला जाणवलेले वेगळे्पण स्पष् करा.

(६) रसग्रहण.
‘दवामं् आशलस भलया ्पहाटीं’ या कशव्ेचे रसग्रहण करा.

|||
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न बोल्ाहरी समंवाद होणारा समंवेदनिरील काळ मागमं 
्पडून आ्ा खू्प बोलूनहरी काळरीज न ओलावणारा काळ 
आला आहे. कारणमं अनेक आहे्; ्पण मला जाणवणारमं 
मतुखय कारण महणजे- ‘माणूस शमरया सोनमं सतय’ हे 
्त्वज्ान आर्पार शबमंबवलमं गेलमं आहे. ‘्पैसा शमळवला की 
माणूस सतुखरी हो्ो’, हा शनष्कर््त गररबरी्ून येऊ िक्ो; ्पण 
गररबरी द्र कर्ाना दुसरेच एक आमं्ररक दाररद्र शनमा्तण 
होऊ नये, याचरी दक्ष्ा ‘माकफेशटमंग’चया भरा् घे्लरी गेलरी 
नाहरी. यामं्ून समंवाद-सतुसमंवाद, प्रेम, माया, वातसलय काय 
शमळणार? भावनेवर का जग्ा येणार? असे प्रशन 
शवचारणारा एक वग्त जगा् शनमा्तण झाला. या वगा्तचया 
हा्ा् प्रसारमाधयममं हो्री, उद्ोगधमंदे हो्े. सूत्धाराने 
बाहुलयामंना खेळवावमं तयाप्रमाणे ह्या ममंडळींनरी गेलया 
्पमंचवरीस वर्ाां् साऱया जगाचमं एका भवय ‘मॉल’मधये रू्पामं्र 
केलमं, शजथे ्पैसा बोल्ो, मन मात् मतुकं राह्मं.

एकदा ्पैिानेच जग्ा ये्मं-्पैिासािरीच जगायचमं 
अस्मं, हाच जगरयाचा उद् देि झाला, की मग शिक्षण 
्पैिासािरीच हो्मं. सजणमं, धजणमं, प्रेम, कलाशनशम्त्री, 
श्द्धा, भतिरी, ममंशदरमं यामंचरीहरी दुकानमं हो्ा्, मग दुकाना्लरी 
भार्ा खरेदरी-शवकीचरीच अस्े. श्थे ‘समंवाद’ नस्ो. 
अस्ो ्ो खरेदरी-शवकीचा वयवहार.

हरीच दुकानाचरी लागण बाहेरून आ् सरकलरी, बघ्ा 
बघ्ा घरमंहरी अबोल झालरी. वडरील-आई यामंचया स्पिा्त्ून 
जाणवणारमं वातसलयाचमं ऊबदार घर आशथ्तक हवयासाचया 
बतुलडोझरखालरी भतुईस्पाट झालमं न्  श्थमं बामंधला गेला 
नातयाचा एक चकचकी् काचमहाल! इथे माणूस ‘शदस्’ 

७. ‘माणूस’ बांधू्ा!
प्र्वीण द्वण े(१९५९) : 

लेखक, कवरी, गरी्कार, ्पटकथालेखक व वतिे महणून ्पररशच्. ‘शदलखतुलास’, ‘थेंबा्लमं आभाळ’, ‘अत्राचे शदवस’, 
‘सावर रे’, ‘गाणारे क्षण’, ‘मना्लया घरा्’, ‘रे जरीवना’ हे लशल् लेखसमंग्रह. ्सेच ‘रमंगमेघ’,‘गमंधखतुणा’, ‘आ्ा्तचे लेणे’, 
‘धयानसथ’, ‘भूमरीचे माद्तव’ हे कशव्ासमंग्रह प्रशसद्ध. ‘प्रशन्पव्त’ हा वैचाररक लेखसमंग्रह प्रशसद्ध. ‘शदलखतुलास’, ‘थेंबा्लमं 
आभाळ’, ‘सावर रे’, ‘लेखनाचरी आनमंदयात्ा’, ‘वय वादळ शवजामंचमं’ हे शविेर् गाजलेले काय्तकम. सववोतकृष् वाङ् मयाचया 
महाराष्ट्र राजय ्पतुरसकाराने ्पाच वेळा सनमाशन्. गशदमा प्रश्ष्ान, ्पतुणे या समंसथेचा ‘चैत्बन’ ्पतुरसकार, मासटर दरीनानाथ ममंगेिकर 
प्रश्ष्ानचा ‘िामं्ा िेळके सरसव्री ्पतुरसकार’ आशण अनय अनेक ्पतुरसकारामंनरी सनमाशन्.

प्रस्तु् ्पाि ‘प्रशन्पव्त’ या वैचाररक लेखसमंग्रहा्रील आहे. समंवाद हा माणूस्पणाचा धम्त आहे. समंवादाबरोबरच आज आवशयक 
आहे ्ो मने एकमेकामंना सतुसमंवादाने जोडरयाचा धयास! मोबाइल, इमंटरनेटचया जमानया्रील आजचया श्पढरीचा प्रतयक्ष समंवाद ्तुट् 
चाललयाचरी खमं् या ्पािा् वयति झालरी आहे. केवळ यमंत्समंवादा्पेक्षा प्रतयक्ष माणूस बामंधणाऱया हृदयसमंवादाचा आग्रह धरणारा हा 
्पाि व््तमान क्सथ्री् अमं्मतु्तख करणारा आहे.  

हो्ा; ्पण ‘जाणव्’ नवह्ा. ओि हल् हो्े; ्पण साद 
्पोहोच् नवह्री. जया श्पढरीनमं उतकट नातयामंचे दुथडरी भरलेले 
काि अनतुभवले, ्री श्पढरी कािावरच फेकलरी गेलरी. 
डोळामं् क्खन् अश्ू अन्  काळजा् कंदन घेऊन फति 
बघ् राशहलरी. हे काय घड्मंय? माणसमं असमं का वाग्ाहे्? 
शिक्षणाचमं असमं काय हो्मंय? वृत््पत्मं समाजाला कुिमं ने् 
आहे्? कोसळ् कोसळ् अजून साररी ्पडझड कुि्पयां् 
खालरी जाणार आहे? याचा ्पोखरणारा भतुमंगा घेऊन सत्र-
्पमंचाहत्ररीचरी मनमं का्र हो् राशहलरी. अथा्त्, तयामंना काय 
वाट्मंय, याकडे लक्ष द्ायला दुकानरू्प जगाला-्पैिानमंच 
सतुख खरेदरी करायला शनघालेलया घराला वेळच कुिमं हो्ा? 
्रुण चाकं धाव् हो्री, महा्ारे ्पाय कािावर थरथर् 
उभेच हो्े-्पैल्रीराचरी नाव येईल महणून...

समंवादाचमं ‘मूलय’ ्तुडवणाऱया या काळा्, समंवेदनामंचे 
शनरो्प समारमंभ साजरे होऊ लागले. घर, िाळा, ममंशदरमं हरी 
समाजाचरी आिासथानमं हो्री; ्पण या काळा् घर महणजे 
चार घटकामंचा शनवारा, ्पतुनहा ्पोटाथची आकािा् उडून उडून 
थकून भागलयावर टेकायला एक लाॅज, एवढमंच काय ्े घर 
उरलमं. वडरील सहा-आि मशहने दौऱयावर. घरा् आले, की 
सारखे फोनवर. आई कामावर. घररी आलरी, की शसररयल 
बघरया् मग्न! मतुलमं ्पळ्ाहे्-या क्ासमधून तया 
क्ासमधये प्रशन्पशत्कामंचे गठ्े सोडव्. समंवाद कुिला, 
‘फी भरायला ्पैसे हवे्’, ‘हॉटेलमधये जाऊया’, ‘्पतुष्कळ 
शदवसामं् चायनरीज खाल्ेलमं नाहरी’, ‘गधड्ा, इ्के ्पैसे 
ओ्ले् ्ररीहरी एटरीनाईनच ्पससेंट?’, ‘नयूयॉक्कचरी सरीडरी 
आणायचरीए’ हे शकंवा या चेहऱयाचरी वाकयमं! ह्याला समंवाद 

भाग - २
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(प्रशनप्व्थ)

महण्ा ये् नाहरी, ‘आतमयाचरी साद अस्े, ्ोच समंवाद! ्री 
नसेल ्र ्ो गोंगाटच!’

कृशत्म ्पाऊस ्पाडरयाचा आटाश्पटा करावा, ्िा 
प्रकारे काहरीिरी अगश्क झालेलरी माणसमं कुिमं ई-मेल, कुिमं 
चॅशटमंग, कुिमं एसएमएस, कुिमं फोनवरून शबनचेहऱयाने 
बडबड् राह्ा्. बोटामंनरी बटणामंचा खेळ महणजे समंवाद 
नवहे! तयाचरी सोब् हो् नाहरी! साथ लाभ् नाहरी! एक 
भरून उरलेलमं एकाकी्पण! रात्रीचा घट् दगड ्पहाटे्पयां् 
नयायचा बसस... सकाळ झालरी, की ्पाय ्पािरीला लावून 
्पोटासािरी ्पळ्पळ ्पळायचमं. कुिमं ्पळ्ोय भान नाहरी. स्् 
शचमं्ा... उद्ा-उद्ा-उद्ाचरी! आज गेला खड् ड्ा्. 
उद्ा ये् नाहरी. खड्ा खोल हो् जा्ो. हरी ‘आज’चरी 
भरीर्ण क्सथ्री आहे. समंगणकाचया बोटामंनरी आय. टरी. चरी 
कळ ऐटरी् शफरव् भार्ाचरी अमेररका करणारे आ्पणच. 
अन्  ्पतुनहा अमेररकेवर टरीका करणारे आ्पणच. लौशकक 
प्रग्री करणाऱया शवज्ानाचमं कोडकौ्तुक कर्ाना अलौशकक, 
शचरमं्न आनमंद देणाऱया या मा्रीचया वारिाचमं ्ेज लो्पून 
कुिलमं सतुख शमळणार? शमळणार नाहरीच, हेच शत्वार सतय 
आहे. मग ‘खरमं सतुख’ ्े कोण्मं हेहरी कळरया्पासून आ्पण 
इ्के द्र जाऊ, की ‘शवनाि हाच शवकास’ हा नवया जगाचा 
ममंत् होईल. आ्ा शनववळ यमंत्समंवाद करून चालणार नाहरी, 
गरज आहे ्री शचमं्नाचरी. कुिमं भरकट् शनघालो आहो् हे 
कळरयासािरी धाव्ाना अमंमळ थामंबरयाचरी गरज आहे. 
जाणरयाचरी गरज आहे, आ्पलयाला समंवादिूनय एकाकी्पण 
नको आहे हे खरे आहे; ्पण आ्पणहरी कुणाला ्ररी समंवाद 
न कर्ा एकाकी ्पाडलमं आहे, यामतुळे असवसथ होरयाचरी 
गरज आहे. 

समंवाद नको हो्ो ्ोहरी सवाथा्तसािरी आशण आ्ा ्ो 
हवा आहे, ्ोहरी सवाथा्तसािरीच. हरी लबाडरी कायम िेवलरी, 
्र ्पतुनहा आणखरी एक ‘समंवाद हवाय’ ह्या सवाथा्तचा मॉल 
उभा राहरील इ्कंच.

समंवादाचरी इ्की गरज माणसाला का आहे, याचा 
िोध ह्या शनशमत्ानमं घयायला हवा. ‘मन’ हे प्रतयेक 
प्रारयाला आहेच; ्पण मना् सतुखदु:खाचरी कं्पनमं शनमा्तण 
होऊन, तया्ून नवशनशम्त्री कररयाचमं अनोखमं दान फति 
मनतुष्य प्रारयालाच आहे. महणूनच मेंद््ून प्रकटणाऱया 
अनेक नैसशग्तक प्रेरणामं्पैकी एक नवशनशम्त्रीचरी प्रेरणा; जरी 
शवचार करायला लाव्े, भू्काळािरी धागा जोड्े, 

भशवष्याचमं सवपनमं रमंगव्े, शनजलेलरी ऊजा्त जागवून व््तमान 
सतुसह्य होरयासािरी नवनवया प्रयोगा् गतुमं््े. 

माणूस्पणाचमं ्पोर्ण होरयासािरी हवाय समंवाद! समंवाद 
हा माणूस्पणाचा ्पायाभू् धम्त आहे. आज ह्या धमा्तवर 
धम्तसमंकट आलयानमं, माणसमं माणसासारखरी वाग् नाहरी्, 
असमं शदस्मं. तयामंना अशधक अशधक हवयासाचा, कुिे 
थामंबायचमं हे न कळरयाचा एकाकी ्पथच जरीवन्पथ वाट् 
आहे.

नवया जगाचरी जरीवनिैलरी माणूस्पणािरी जवळरीक 
साध् नाहरी. ्री तयाचया नैसशग्तक शवकासाचया आड 
्पदो्पदरी ये् असलयाने, ्पतुढचे प्रशन मनाचया समंबमंधरीच 
अशधक असणार आहे् आशण ्े धनाने सोडव्ा येणार 
नाहरी्. ्पतुढे ्र हे सोडवणारे ्ररी वेगळे उर्रील का, हरी 
सतुद्धा िमंका ये्े. इ्की मनोरुगण्ा वाढरयाचया आ्च 
सममंजस ्पालकामंनरी झडझडून जागमं वहायला हवमं आहे. 
लेखक, कलावमं्, ने्ृतव, माधयममं यामंनरी वयक्तिग् अहमंकार 
अन्  केवळ आशथ्तक शमळक्रीचरी वयावसाशयक्ा 
सतुवण्तमधयावर आणून ‘मनजागरण’ कररयाचरी गरज आहे. 
हे कररयासािरी कुणरी्ररी शनममंत्ण देईल याचरी वाट 
्पाहरयाइ्काहरी वेळ आ्ा नाहरी. कशवश्ेष् केिवसतु्ामंचया 
िबदामं्रील-

  उिा उिा बामंधा कमरा
  मारा शकंवा लढ् मरा
  सत्वाचा उदयोऽस्तु करा!

हे वररील आवाहन प्रतयेकाने जाणलमं ्पाशहजे. इमार्री बामंधणमं, 
जागा, मयतुशझयम बामंधणमं ्पतुरमं झालमं!
  चला ‘माणूस’ बामंधूया!
  अमं्ररीचया उमाळाने-
  समंवादा्रील शजवहाळाने!



31

(१) (अ) कृती करा.  

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

(अा) पररणाम वलहा.  
(१) कुटुमंबामंचा आशथ्तक हवयास वाढला.
(२) माणसा-माणसामं्रील समंवाद हरवला.
(३) माणसमं शबनचेहऱयानमं बडबड् राशहलरी.
(४) नवया जगाचरी जरीवनिैलरी नैसशग्तक शवकासाचया आड ्पदो्पदरी आलरी.

(इ)  पाठाच्ा आधारे कारणे वलहा.  
(१) सत्र्पमंचाहत्ररीचरी मनमं का्र झालरी, कारण ......

(२) यमंत्समंवाद करून चालणार नाहरी, कारण ......

(२) पाठात आलेल्ा खालील शबदसमूहांचा अर्थ सपष्ट करा. 
(अ) आमं्ररक दाररद्र
(आ) वातसलयाचमं ऊबदार घर
(इ) धावणाररी ्रुण चाकं, थरथरणारे महा्ारे ्पाय
(ई) समंवेदनामंचे शनरो्प समारमंभ

(३) व्ाकरण
(अ)  खालील ्वाकप्रचारांचा अर्थ वलहून ्वाक्ांत उप्तोग करा.
 (१)  मन का्र होणे.  (२)  काळजा् कंदन होणे.

(अा)  ‘सं्वेदनशून्’ शबदांसारखे नकारारगी भा्वदश्थक चार शबद वलहा. 
 ...............  ...............  ...............  ...............

(इ)  अधतोरेष्खत शबदांचे व्वरुद्धारगी शबद वलहून अर्थबदल न करता ्वाक्े पुनहा वलहा. 
 (१) नवया जगाचरी जरीवनिैलरी माणूस्पणािरी जवळरीक साध् नाहरी.
 (२) माणसा-माणसामं् समंवाद हवा.
 (३) मनतुष्य हा प्रेमाचया आधारावर जगू िक्ो. 

(१) (२)

(३)

न्ववनवम्थतीच्ा प्रेरणेची का्ढे

‘पैशानेच जगता ्ेते,’ हा 
जी्वनाचा उद्ेश असला, 

की मान्वी व््वहाराचे हतोणारे 
स्वरूप

बदल्त्ा जी्वनशैलीत 
घराघरांतून कानां्वर पडणारी 

्वाक्े
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(४) स्वमत. 
(अ) ‘्पैसा हे साधन आहे, साधय नवहे’, हे शवधान ्पािाधारे ्तुमचया िबदामं् स्पष् करा.
(आ) ‘मानवरी जरीवना् समंवादाचे महत्व’ याशवर्यरी ्तुमचे म् स्पष् करा.

(५) अवभव्क्ी. 
(अ) ‘नवया जगाचरी जरीवनिैलरी माणूस्पणािरी जवळरीक साध् नाहरी’, लेखकाचया या म्ािरी ्तुमहरी सहम्  

आहा् की असहम्, ्े सकारण स्पष् करा. 
(आ) ‘इथे माणूस ‘शदस्’ हो्ा; ्पण ‘जाणव्’ नवह्ा. ओि हाल् हो्े; ्पण साद ्पोहोच् नवह्री’, या 

शवधानामंचा ्तुमहामंला कळलेला अथ्त शलहा.
(इ) समंवादाचा अभाव असलेलया मानवरी जरीवनाचे भाकी् ्तुमचया िबदामं् वयति करा. 

प्रकलप.  
लेखकाने ्पािा् वयति केलेलया समंवादाचे बदल्े सवरू्प समजून घेऊन, ्तुमचया ्पररसरा्रील शभन्-शभन्  

आशथ्तक, िैक्षशणक स्रामं्रील शकमान ्पाच कुटुमंबामंचे सवषेक्षण करा. नोंदरीसािरी मतुद्दे िरवा. तयानतुसार नोंदरी करा. ्तुमचया 
अहवालाबाब् ् तुमचया शमत्ामंिरी चचा्त करा. तयानतुसार ् तुमचया प्रकल्प अहवाला् सतुधारणा करून ् ो वगा्त् वाचून दाखवा. 

|||

* शबदसंप्तती
 गिात न बसणारा शबद शतोधा. 

(अ) ्ो, मरी, ्परी, हा    

(अा) खाणे, श्पणे, िहाणे, जाणे   

(इ) ्ा्परी, कृष्णा, नदरी, यमतुना  

(ई) तयाला, ्तुला, मला, माणसाला 

(उ) आनमंदरी, दु:खरी, सौंदय्त, आळिरी 
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८. ऐसतीं अक्रें रवसकें
संत ज्ानेश्वर (१२७५ ्े १२९६) : 

श्ेष् समं्. प्रज्ावमं् ्त्वज्. अलौशकक प्रश्भावमं् कवरी. सव्त जगाला सनमागा्तचा समंदेि देणारे समं्कवरी. ्त्वज्ान, 
आतमशवचार, साक्षातकार, कावयसौंदय्त, कल्पनावैभव आशण रसाळ्पणा या दृष्रीने तयामंनरी शलशहलेला अजोड ग्रमंथ महणजे ‘ज्ानेशवररी’ 
होय. ‘अमृ्ानतुभव’, ‘चामंगदेव्पासष्री’, ‘अभमंगगाथा’ हे तयामंचे ग्रमंथ सतुप्रशसद्ध आहे्. ्त्वज्ान, भतिरी आशण कावय यामंचा अ्पूव्त 
समंगम समं् ज्ानेशवरामंचया रचनामंमधये आढळ्ो. समं् ज्ानेशवरामंचया लेखना्ून तयामंचया वयक्तिमत्वाचे शवलोभनरीय दि्तन घड्े. 
शवनयिरील वृत्री, अ्तुलनरीय गतुरुभतिरी, असरीम करुणा, मा्ृहृदयरी वातसलय, अजोड रशसक्ा असे तयामंचया वयक्तिमत्वाचे 
शवशवध ्पैलू शदसून ये्ा्.  

प्रस्तु् ओवयामं्ून मरािरी भार्ेशवर्यरीचा अशभमान वयति झाला आहे. अमृ्ा्पेक्षाहरी गोड असलेलया मरािरी भार्ेशवर्यरीचरी 
गौरवाचरी भावना आशण आ्पलया िबदसामरया्तवर असणारा साथ्त शवशवास वयति कर्ाना समं् ज्ानेशवर महण्ा्, ‘‘माझया 
मरािरी्ून अमृ्ािरीहरी ्पैज शजमंकणाररी अिरी रसाळ अक्षरे मरी शनमा्तण कररीन.’’ रसाळ बोलरी् शनमा्तण केलेलया या ओवया महणजे 
मोिरी मेजवानरी आहे. या ओवयामंमधये रसाळ बोलामंना शदलेलरी सूया्तचरी उ्पमाहरी शविेर् ्पररणामकारक आहे. 

(श्ीज्ानेश्वरी, ६ ्वा अध्ा्, ओ्वी क्.१४ ते २४,
महाराष्टट्र राज् सावह्त् आवण संसकृती मंडळ प्रत)

माझा मराठावच बतोलु कौतुकें । परर अमृतातेंही पैजां वजंके । 
ऐसतीं अक्रें रवसकें । मेळ्वीन ।।१।। 
वज्े कों्ववळकेचेवन पाडें । वदसती नादतींचे रंग रतोडे । 
्वेधें पररमळाचें बीक मतोडे । ज्ाचेवन ।।२।। 
ऐका रसाळपणावच्ा लतोभा । कीं श््वणतींवच हतोवत वजभा । 
बतोलें इंवद्र्ां लागे कळंभा । एकमेकां ।।३।। 
सहजें शबदु तरी व्वषतो श््वणाचा । परर रसना महणे हा रसु आमुचा । 
घ्ाणावस भा्वतो जा् पररमळाचा । हा ततोवच हतोईल ।।४।। 
न्वल बतोलती्े रेखेची ्वाहणी । देखतां डतोळांही पुरों लागे धणी । 
ते महणती उघडली खाणी । रूपाची हे ।। ५।। 
जेर संपूण्थ पद उभारे । तेर मनवच धां्वे बावहरें । 
बतोलु भुजाही आव्वष्करें । आवलंगा्व्ा ।।६।। 

ऐशतीं  इंवद्र्ें आपुलावल्ा भा्वतीं । झोंबती परर ततो सररसेपणेंवच बुझा्वी । 
जैसा एकला जग चे्व्वी । सहस्रकरु ।।७।। 
तैसें शबदाचें व्ापकपण । देष्खजे असाधारण । 
पाहात्ां भा्वज्ां फा्वती गुण । वचंतामणीचे ।।८।। 
हें असतोतु ्ा बतोलांचतीं तािें भलतीं । ्वरी कै्वल्रसें ्वतोगररलतीं । 
ही प्रवतपष््तत वम्ां केली । वनष्कामासी ।।९।। 
आतां आ्तमप्रभा नीच न्वी । तेवच करूवन ठाणवद्वी । 
जतो इंवद्र्ांतें चतोरूवन जे्वी । त्ासीवच फा्वे ।।१०।। 
्ेर श््वणाचेवन पांगें- । ्वीण श्तोत्ां हतोआ्वें लागे । 
हे मनाचेवन वनजांगें । भतोवगजे गा ।।११।।
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(१) (अ) कृती करा.

             

(आ) रसाळ बतोलांचा व्वव्वध इंवद्र्ां्वर हतोणारा पररणाम लक्ात घेऊन तक्ा पूण्थ करा.

इंवद्र्े पररणाम
(१) कान ......................................................

(२) जरीभ ......................................................

(३) नाक ......................................................

(४) डोळे ......................................................

इंवद्र्ेतर- ......................................................

(१) मन ......................................................

(२) भतुजा ......................................................

(इ) ‘रसाळ बतोल’ आवण ‘सू््थ’ ्ांच्ा का्ा्थच्ा माध्मातून खालील तक्ा पूण्थ करा. 

रसाळ बतोलांचे का््थ सू्ा्थचे का््थ
(१) .......................... (१) ..........................

(२) .......................... (२) ..........................

(२) अर्थ सपष्ट करा.
(अ) माझा मरािाशच बोलतु कौ्तुकें । ्परर अमृ्ा्ेंहरी ्पैजामं शजमंके ।
(आ) वेधें ्पररमळाचें बरीक मोडे । जयाचेशन ।।

(३) चौकिी पूण्थ करा.
(अ) रसाळ बोलाला या रचने् शदलेलरी उ्पमा  

(अा) रसाळ बोलामंचा इमंशद्रयामंवर होणारा ्पररणाम 

(इ) सव्त जगाला जागवणारा 

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

संत ज्ानेश्वरांच्ा भाषेची 
्वैवशष्ट्ये
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(४) काव्सौंद््थ.
 खालील ओव्ांतील भा्वसौंद््थ सपष्ट करा.

(अ) ऐका रसाळ्पणाशचया लोभा । कीं श्वणींशच होश् शजभा । 
 बोलें इमंशद्रयामं लागे कळमंभा । एकमेकामं ।।३।। 
(आ) ्ैसें िबदाचें वया्पक्पण । देक्खजे असाधारण । 
 ्पाहा्यामं भावज्ामं फाव्री गतुण । शचमं्ामणरीचे ।।८।।

(५) अवभव्क्ी.
 ‘मरािरी भार्ेचरी थोरवरी’ ्तुमचया िबदामं् शलहा.

(६) ‘ऐसतीं अक्रें रवसकें’ ्ा रचनेचा भा्वार्थ तुमच्ा शबदांत वलहा. 
|||

* भा्वार्थलेखन *
‘भावाथ्तलेखन’ महणजे कशव्ेचे केवळ अथ्तलेखन करणे नसून कशव्े्रील मधयव्ची कल्पना स्पष् व थोडकया िबदामं् 

मामंडणे होय. केवळ सरळ अथ्त शकंवा िबदि: अथ्त महणजे भावाथ्त नवहे. मूळ कशव्े् अ्पेशक्ष् असणारा िबदामंचया ्पलरीकडचा 
अथ्त, ्ात्पया्तथ्त सामंगणे महणजे भावाथ्त होय. मूळ कशव्े् आलेला शवचार, भाव, कल्पना भावाथ्तलेखना् दलु्तशक्ष् वहायला 
नको. कशव्े्रील मूळ शवचारामंचे प्रधान व गौण भाव सोपया भार्े् आशण समंशक्षप्त सवरू्पा् मामंडणे महणजे ‘भावाथ्तलेखन’ होय. 
भावाथ्तलेखनासािरी शदलेलरी कशव्ा आकलन्पूव्तक वाचून मतुखय मतुद्दे शट्पून िेवावे्. तया्रील वयति झालेलया शवचारामंना, 
कल्पनामंना, भावनामंना समंशक्षप्त आशण सोपया भार्े् शलशहरयाचरी प्रशकया भावाथ्तलेखना् मोड्े.  

भा्वार्थलेखनासाठी मुद्े-
(१) कावयरचनेचया मधयव्ची कल्पनेचे सूत् शवचारा् घेऊन शववेचन करणे.
(२) कावयरचने्रील शदलेलया भागाचा ्ात्पया्तथ्त सामंगणे.
(३) मधयव्ची कल्पनेचया स्पष्रीकरणाथ्त वा्परलेलरी प्रश्मा, प्र्रीके इतयादरी उलगडून दाखवणे.
(४) मूळ शवर्याला ्पतुढे नेणारा आिय (उदाहरणे, कल्पना इतयादरी.) स्पष् करणे.
(५) शवशवध अथ्तच्टा, अथा्तलमंकार यामंचे सौंदय्त स्पष् करणे. 
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९. ्ववहनतींचा ‘सुसाि’ सल्ला
शतोभा बोंद्रे (१९४६) : 

कथाकार, कादमंबररीकार, सूत्समंचालक महणून प्रशसद्ध. मरािरी व इमंग्रजरी या दोनहरी भार्ामं् वशैिष्ट््पूण्त लेखन. माहेर, जत्ा, 
सत्री, शकलवोसकर इतयादरी नामवमं् माशसकामंमधून शव्पतुल लेखन. ‘मतुमंबईचा अन्दा्ा’, ‘नॉट ओनलरी ्पोटेलस’, ‘एक मतुठ्री आसमान’, 
‘सहावमं महाभू् आशण मरी’, ‘एका फामंदरीवरचरी ्पाखरमं’ हरी ्पतुस्के शविेर् प्रशसद्ध. तयामंचया लेखना्ून वेगवेगळा क्षेत्ामं्रील 
माणसामंचया यिोगाथा वेधक्पणे उलगड् जा्ा्. माणसा्लया ‘माणूस्पणाचरी’ उत्तुमंग झे्प, तया मागचरी ््पशचया्त यामंचे दि्तन 
तयामंनरी शलशहलेलया ्पतुस्कामं्ून घड्े. ‘आभाळमाया’, ‘ऊन्पाऊस’, ‘अधाांशगनरी’, ‘मानसरी’ इतयादरी द्रशचत्वाणरीवररील प्रशसद्ध 
माशलकामंसािरी तयामंनरी समंवादलेखन केले आहे. ‘सा्ासमतुद्रा्पार’ या तयामंचया कादमंबररीला सववोतकृष् कादमंबररीचा महाराष्ट्र राजय 
्पतुरसकार शमळाला अाहे. 

वशहनींचा ‘सतुसाट’ सल्ा हरी शवनोदरी अमंगाने शलशहलेलरी एक हलकीफुलकी कथा आहे. काहरी उलट-सतुलट घटना, 
माणसामंचया वागरया्रील शवरोधाभास आशण गम्रीिरीर वयक्तिशचत्णे यामंमतुळे कथा रमंग्दार झालरी आहे. सत्रीला समाजा् मानाचे 
सथान आशण समान हक् शमळायला हवा; ्सेच श्ने सव्:ला शसद्ध करून सव्:चे महत्व समाजाला ्पटवून द्ायला हवे, हा 
समंदेि या कथे्ून अधोरेक्ख् झाला आहे. 

उर्ावशहनींनरी एकिेबावन्ावयामंदा आरिा् ्पाशहलमं. 
वळून-वळून सव्त कोन साधून ्पाशहलमं. चार ्पावलमं भराभरा 
मागे जाऊन, चार ्पावलमं भराभरा ्पतुढे येऊन सव्:ला 
्पाशहलमं. आरिा्लया सव्:चया प्रश्शबमंबावर तया फारिा 
खूि नवहतया. बयतुटरी ्पाल्तरमधून आलेलया वशन्ाने आ्पलया 
कौिलयाचरी कमाल केलरी हो्री; ्पण ्ररीहरी वय फारसमं 
ल्प् नवह्मं. टरीवहरीचरी गाडरी चारला येणार हो्री. 
उर्ावशहनींनरी घड्ाळाकडे ्पाशहलमं. अजून ्बबल साडेसहा 
शमशनटमं बाकी आहे्. ‘काय मेलमं हळूहळू चाल्मं हे 
घड्ाळ!’ तया ्पतुट्पतुटलया.

आज तयामंचया आयतुष्या्ला एक महत्वाचा टप्पा. 
‘वशहनींचया सललया’चा िेवटचा काय्तकम. ्ोहरी थेट 
प्रक्षे्पणाचा. मतुमंबईला द्रदि्तन सतुरू झालमं, तयानमं्र 
आज्ागाय् चालू असलेला एकमेव असा सवाां् लोकशप्रय 
काय्तकम ‘वशहनींचा सल्ा’. वयोमानानतुसार शनवृत् वहावेच 
लागणार, महणूनच केवळ काय्तकम समं्प् हो्ा. उर्ावशहनींना 
अठ्ावन् वर्ां ्पूण्त हो् हो्री, ् र काय्तकमाने शविरी गािलरी 
हो्री. आजचा हा िेवटचा आशण खास महत्वाचा काय्तकम 
द्रदि्तनचया सटुशडओमधून काढून शिवाजरी ममंशदरमधये िेवला 
हो्ा. समाजा्लया अनेक मानयवर वयतिरी आज शनममंशत्् 
होतया. उर्ावशहनींचा सतकार होणार हो्ा.
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उर्ावशहनींनरी एकिेचौ्पन्ावयामंदा घड्ाळाकडे 
्पाशहलमं. ्रीन वाजून चौ्पन् शमशनटमं, वरीस सेकंद. एक 
शन:शवास टाकून तयामंनरी डोळे शमटले. गेलया वरीस वर्ाां्लया 
शक्री कडूगोड आिवणरी! कडू चव घरा्लया आिवणींचरी. 
गोड आिवणरी द्रदि्तनचया समंदभा्त्लया. कौ्तुक, 
नावलौशकक, यि सव्त शमळालमं, ्े घराबाहेर.

जगा्लया, महणजे महाराष्ट्रा् जेवढमं जग सामावलेलमं 
आहे तया्लया हजारो वयतिींना वशहनींनरी सल्े शदले हो्े. 
‘जोडा, जतुळवा, जमवून घया’. ह्या वरीस वर्ाां् तयामंनरी 
हमंडाभर फेशवकॉल, दोन-चार मैल लामंबरीचया शचकट्पट्टा, 
िमंभर एक शकलो शडमंक आशण ्पाच-सा् बररया चयतुइमंग गम 
वा्परलमं असेल. ‘आला प्रॉबलेम समोर, की लाव तयाला 
शचकट्पट्री’ हेच ्र हो्मं, तयामंचया काय्तकमाचया 
यिक्सव्ेचमं रहसय.

उर्ावशहनींनरी एक दरीघ्त सतुसकारा सोडला.
...हमंऽऽ! वरीस वर्ाां् उभारलेलया ह्या रमंगरीबेरमंगरी 

्पोकळ बतुडबतुड्ामंचा आजचा अमंश्म शदवस.
घड्ाळा्लया कक्ूने बाहेर डोकं काढून चारदा 

‘कूकूक’ केलमं आशण तयाच क्षणाला दारावरचरी बेल वाजलरी. 
उर्ावशहनींनरी ्पटकन उिून दार उघडलमं. दारा्लया कडक 
यतुशनफॉम्तवालया िोफरने लवून अशभवादन केलमं. ‘‘मॅडम, 
चल्ा ना?’’

उर्ावशहनींनरी मान हलवून, ‘‘हो हो, ये्े’’ महटलमं. 
्ेवढ्ा् ्ो खालरी उ्रलादेखरील. दार उघडमंच हो्मं. 
उर्ावशहनरी ्पस्त घयायला आ् गेलया. िेवटचरी नजर टाकून 
तयामंनरी ्पस्तमधये सव्त गोष्री आहे् ना ्े ्पाशहलमं. रुमाल 
नवह्ा. तया वै्ागलया. दामंडरीवर दोन-्रीन रुमाल वाळ् 
हो्े. तयामंनरी हा् उमंचावला. मग उडरी मारलरी. मग उमंच 
टाचामंचया च्पलामंसकट तया सटुलावर चढलया. हा् उमंचावून 
तयामंनरी झटकन दामंडरीवरचा रुमाल खेचला. रुमाल हा्ा् 
आला; ्पण ्पतुढचयाच क्षणाला ् ोल जाऊन तया सटुलासकट 
भतुईस्पाट झालया. तयामंचया डोळामंसमोर काजवे चमकले 
आशण ्पायामं्ून जरीवघेणरी कळ आलरी.

दारावरचरी बेल ्पर् एकदा वाजलरी आशण ‘उर्ा, 
्यार आहेस ना?’ असा ्पतुकारा कर् तयामंचरी धाकटरी बहरीण 
शनिा गडबडरीने आ् आलरी. उर्ावशहनींनरी ्ोंडाने ‘हो, हो’ 
असमं महटलमं, असमं तयामंना वाटलमं; ्पण प्रतयक्षा् तयामंचया 
्ोंडून िबदच उमट् नवह्ा आशण प्रयतन केला ्ररी िररीर 
्पायामंवर उभमं राहायला ्यार नवह्मं.

तयामंचरी अवसथा ्पाहून शनिाने शकंकाळरीच फोडलरी, 
‘‘अगमंबाई, उर्ा, अिरी किरी ्पडलरीस ्ू?’’

‘‘अगमं दामंडरीवरचे क्पडे, रुमाल काढ् हो्े. ्ेवहा 
्पडले.’’ 

शनिाने ्ेवढ्ा् तयामंना पयायला गलासभर ्पाणरी 
आणलमं हो्मं. मग मम्ेने तयामंना ्पाणरी पयायला लावलमं.

‘‘जाऊ दे ना! किरी ्पडलरीस ्े महत्वाचमं नाहरी, 
आ्ा ्पतुढे काय करायचमं, ्े महत्वाचमं!’’

उर्ावशहनरी डोळे ्पतुसून महणालया, ‘‘उिव मला. 
साडेचार वाज्ा शिवाजरी ममंशदरमधये ्पोहोचायला हवमंय.’’

शनिा तयामंना हळूवार्पणे उिवायला लागलरी; ्पण 
प्रयतनामंचरी ्पराकाष्ा करूनहरी उर्ावशहनींना हल्ाच येईना. 
शनिाने ्पाशहलमं, तयामंचा डावा ्पाय गतुडघया्पासून वाकडाच 
झाला हो्ा. शनिाने सव्त सतू्मं आ्पलया हा्ा् घे्लरी. प्रथम 
श्ने एका नामवमं् अक्सथवयमंग्जज् डॉकटरामंना फोन केला. 
डॉकटरामंनरी ‘्ाबड्ोब ्पेिमंटला हॉक्स्पटलमधये घेऊन या’ 
असमं सामंशग्लमं. शनिाने गॅलररी्ून डट्रायवहरला वर बोलावून 
घे्लमं. डट्रायवहर वर आला.

‘‘काय सामान नयायचमंय ्ाई?’’
शनिाने उर्ावशहनींकडे बोट दाखवलमं.
डट्रायवहर चतुकचतुकला, ‘‘अर्तर्त! अिा किा ्पडलया 

्तुमहरी वशहनरी?’’
शनिा गमंभरीर्पणे महणालरी, ‘‘दामंडरीवरचे क्पडे काढ् 

हो्री...’’ 
डट्रायवहर आशण शनिा दोघामंनरी उचलून उर्ावशहनींना 

गाडरी् नेऊन बसवलमं. डट्रायवहरने गाडरी सतुरू केलरी आशण 
शवचारलमं, ‘‘कुिे जायचमं?’’ उर्ावशहनरी ्पतुट्पतुट् होतया, 
‘‘शिवाजरी ममंशदर!’’

शनिाने तयामंना गप्प करून महटलमं, ‘‘बडवे हॉक्स्पटल!’’
डॉ. बडवयामंनरी ् ्पासणरीनमं्र शनण्तय शदला, ‘‘्ाबड्ोब 

ॲनसथेशिया देऊन बोन सेट करायला हवमं. तयानमं्र प्ासटर 
घालून घररी ्पािवरीन.’’

उर्ावशहनरी क्षरीण्पणे महणालया, ‘‘शिवाजरी ममंशदर! 
मला शिवाजरी ममंशदरमधये अधया्त ्ासा् ्पोहोचायला हवमं 
हो! सहा वाज्ा प्रोग्रॅम सतुरू होणार.’’

डॉकटर महणाले, ‘‘काय्तकमा् ्तुमहरी नतुसतया 
शकंकाळा फोडलया् ् र ् े चालेल का ् तुमचया प्रेक्षकामंना? 
्पाहुरयामंना?’’ उर्ावशहनींचया डोकया् ्पायाचा नवहे ्र 
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काय्तकमाचाच शवर्य! डोळे ्पतुस् तया महणालया, ‘‘शनिा, 
अगमं नाटका्लमं एखादमं ्पात् आलमं नाहरी ् र बॅक सटेजचासतुद्धा 
कोणरी्ररी ्री भूशमका आयतया वेळरी करून वेळ मारून 
ने्ो; ्पण माझरी वशहनींचरी भशूमका कोण करेल गमं?’’ वाकय 
समं्पलमं आशण तयामंचे डोळे लकाकले. शनिाचा दमंड धरून तया 
महणालया, ‘‘्ू करणार. शनिा, आज ्ू वशहनींचरी भूशमका 
करणार. ्ूच करू िक्ेस.’’

शनिाने जोरजोरा् मान हलवलरी, ‘‘अगमं, काहरी्ररीच 
काय बोल्ेस? मरी कधरी माईकवरून ्ोंड उघडलमं, ्र ्े 
फति भामंडरयासािरी उघड्े. कामगार यतुशनयनचरी काय्तक्ची 
महणून मला मॅनेजमेंटला धमकया दे्ा ये्ा्. कामगारामंचया 
मागरया मामंड्ाना आवाज चढव्ा ये्ो. ्तुझयासारखे 
गोडगोड सल्े मला नाहरी दे्ा येणार. हे मला नाहरी 
जमायचमं.’’

मग उर्ावशहनरी उतसाहाने महणालया, ‘‘जमेल, जमेल, 
जमवायचमं. वागणमं नमं्र! ्पण शदसणमं ्र ्तुझमं आशण माझमं 
अगदरी सारखमंच आहे ना? जतुळा नसलो ्ररी ्पाच वर्ाांचया 
अमं्राने जतुळमं वहावया ्िाच आ्पण शदस्ो. फरक शकंशच्, 
्ोहरी वयाचाच! बाकी रमंगरू्प, बामंधा, आवाज सव्त गोष्री 
एकसारखयाच! माझमं ऐक गमं, माझरी राणरी ्री! मरी ्तुझरी ्पमंधरा 
शमशनटामं् ्याररी करून दे्े. ्ू फति हे कागद हा्ा् िेव. 
भाग घेणाऱयामंचे प्रशन िरलेले आहे्, उत्रमं तया कागदावर 
आहे्. फति घररी जा आशण एक ्ान साडरी नेस. प्रीज, 
शनिा, वशहनींचरी लाज आ्ा ्तुझयाच हा्ा् आहे.’’

शिवाजरी ममंशदरचया मागचया ्पाशकिंग स्पेसमधये गाडरी 
थामंबलरी. उर्ावशहनींचया रू्पा् शनिा खालरी उ्रलरी मात्, 
सटेजकडे जाणाऱया शजनयावरून लोकामंचरी धाव्पळ उडालरी. 
तयाचया्च, ‘वशहनरी, सेट लाईट, माईक ओ. के. कर्ा?’, 
‘वशहनरी, मेकअ्पला बसा’, ‘वशहनरी, भाग घेणाऱया सव्त 
बायका आलया्, बका्त!’ असा चाररी बाजूमंनरी कल्ोळ 
उसळला.

शनिाने चेहऱयावर प्रौढ्पणा आणरयाचा प्रयतन केला 
आशण उर्ावशहनींचया भूशमके् सव्:ला सराई््पणे झोकून 
शदलमं. सतुदैवाने उर्ाबरोबर ्री दोन-्रीन वेळा टरीवहरी सेंटरवर 
रेकॉशडांग ्पाहायला गेलेलरी हो्री. तयामतुळे उर्ाचया 
सहकाऱयामंिरी श्चरी चामंगलरी ओळख हो्री. अथा्त् ्ेवहा ्री 
उर्ावशहनींचरी बहरीण हो्री. आज मात् उर्ावशहनींचया 
थाटा् श्ने भराभर सूत्मं हलवायला सतुरुवा् केलरी.

शनवेशदका वर्ा्तने माईक हा्ा् घे्ला,
‘‘रशसकहो! ‘वशहनींचा सल्ा’ ह्या काय्तकमाचा 

आजचा िेवटचा प्रयोग. ह्या वेळरी प्रथमच हा काय्तकम 
द्रदि्तन केंद्राचया बाहेर शिवाजरी ममंशदर ह्या लोकशप्रय 
नाट्गृहा् साजरा हो्ो आहे. आणखरीहरी एक प्रयोग आज 
आमहरी प्रथमच कर् आहो्. ह्या काय्तकमाचया िेवटचरी 
दहा शमशनटमं प्रेक्षकामंना वशहनींिरी फोनवरून थेट समं्पक्क साध्ा 
येईल. ्र ‘मैशत्णींना वशहनींचा सल्ा!’ हा आजचा 
िेवटचा काय्तकम.’’ 

शनवेशदकेचमं िेवटचमं वाकय समं्पलमं आशण उर्ावशहनींनरी 
रमंगममंचावर प्रवेि केला. प्रेक्षकामंनरी टाळा वाजवून तयामंचमं 
सवाग् केलमं; ्पण तया वेळरी मशहला प्रेक्षकामं् अ्पेक्षाभमंगाचरी 
एक जोरकस लाट ्पसरलरी. ‘वशहनींचा सल्ा’ दरवेळरी 
आवजू्तन ्पाशहला जायचा, तयाचमं एक प्रमतुख कारण 
उर्ावशहनींनरी नेसलेलरी साडरी! वरीस वर्ाांमधलया प्रतयेक 
काय्तकमानमं्र उर्ावशहनींचया साडरीवर चचा्त वहायचरी आशण 
अगदरी ् शिरीच साडरी खरेदरी करायला बायकामंचया िोधयात्ा 
शनघायचया. आजचा िेवटचा काय्तकम! महणजे उर्ावशहनरी 
नक्ीच अिरी साडरी नेस्रील, की बायकामंनरी जनमभर 
लक्षा् िेवावरी! ्र आज उलटाच प्रकार!

उर्ावशहनरी तयाच; ्पण ्ररीहरी तया तयाच नसावया् 
असा काहरी्ररी वयक्तितवा्ला बदल! साडरी ्र अगदरीच 
साधरीिरी, सव्तसाधारण कािा्पदराचरी, मळखाऊ रमंगाचरी 
सतु्री! कोणरी्ररी कुजबतुजलरी, ‘‘िरी, हरी कसलरी साडरी?’’

उर्ावशहनींनरी एक क्सम्हासय केलमं आशण थोड्ािा 
प्रास्ाशवकानमं्र काय्तकमाला सतुरुवा् झालरी. प्रथम एका 
्र्ररी् आधतुशनक सत्रीने आ्पलरी समसया सामंशग्लरी.

‘‘मरी एक नोकररी करणाररी सत्री. माझमं नाव सतुचरर्ा 
नवरे. माझरी समसया हरी आहे, की घरा्लरी काममं फति मला 
शदस्ा्, ह्यामंना शदस् नाहरी्. महणजे मरी ्री केलरी नाहरी् 
्र ्े तयामंना बरोबबर शदस्मं; ्पण ‘सव्: करा’ असमं मरी 
सामंशग्लमं ्र ्े एकदम आमंधळे हो्ा्.’’ 

असलरी उर्ावशहनींनरी शदलेला कागद नकलरी 
उर्ावशहनींनरी डोळामंखालून घा्ला हो्ा.

‘...समंसाररथाचरी दोन चाकं महणजे नवरा आशण 
बायको. एक चाक थोडमंसमं कुचकामरी असेल ्र दुसऱया 
चाकाने आ्पलयावर जास् भार घयावा...’ उर्ा्ाईंचा 
सल्ा तयामंनरी चतुरगाळून टाकला. 
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माईक हा्ा् घेऊन तया खणखणरी् आवाजा् 
महणालया, ‘‘नवरेबाई, सॉररी. ् तुमहरी नाव बदलू िक् नाहरी; 
्पण समंसाररथ नरीट चालायला हवा असेल ् र दोनहरी चाकामंचरी 
सारखरीच ितिरी वा्परा् असायला हवरी. ह्यासािरी मरी 
्तुमहामंला हे एक नेत्ामंजन दे्े. तयाचमं नाव आहे ‘असहकार’ 
अमंजन. हे नवऱयाचया नवहे, ्तुमचया सव्:चया डोळामं् 
घाला. महणजे ्तुमचया डोळामं्ला लखलखाट वाढेल. 
उदाहरणाथ्त, ्तुमचया आशण मतुलामंचया्पतुर्मंच जेवण करा 
आशण जेवूनहरी घया. ्तुमचया क्पड्ामंना इसत्री करा. 
नवऱयाचया चतुरगळलेलया क्पड्ामंचा ढरीग तयाचयाच 
डोकयावर रचून िेवा. ्तुमचया वस्ू आवरा. तयाचमं ्पेन, 
्पाकीट, रुमाल िोधून जागचया जागरी िेवरयाचरी ्सदरी घेऊ 
नका.

लक्षा् िेवा, ्तुमहरीहरी दहा वर्ां नोकररी कर्ा आहा्. 
्तुमहामंला आय्मं ्ाट एकदा ्ररी शमळालमं? ्तुमचया साडरीला 
इसत्री करून नवऱयाने ्तुमचया हा्ा् िेवलरी? ्तुमचया 
काना्लयाचमं हरवलेलमं मळसूत् िोधरयासािरी ् ो एकदा ् ररी 
वाकला? जर ह्या प्रशनामंचरी उत्रमं नकाराथची असलरी ्र हे 
अमंजन वा्पररयावाचून ्तुमहामंला ्पया्तय नाहरी. फार नको, 
केवळ चार शदवस हे ‘असहकार’ अमंजन वा्परा आशण 
्पाचवया शदविरी नवऱयाला शनरो्प द्ा, की समंधयाकाळरी 
द्रदि्तनवरचया वशहनरी माझयाबरोबर घररी येणार आहे्. 
आमहरी दोघरी जरा कामाचमं बोलणार आहो्, ् ररी चहा आशण 
खाणमं आ्पण सामंभाळावमं. ्रच माझया असहकार व्र्ाचरी 
आज सामंग्ा होईल. नाहरी्र हे व्र् मरी वर््तभर ्पाळणार 
आहे. नवया मनूचया ह्या नवया व्र्ाचा वसा घेणार असमं 
नतुस्मं महणा, मग ्पाहा काय चमतकार हो्ो ्े!’’

प्रेक्षकामं् क्षणभर अवघडलेलरी िामं््ा. शवजेचया 
कडकडाटाने शद्पलयासारखरीच सवाांचरी अवसथा. मग मात् 
प्रथम एका बाईने टाळरी वाजवलरी. ्पािो्पाि उरलेलया 
क्सत्यामंनरी आशण िेवटरी नाइलाजाने का होईना ्पतुरुर्ामंनरीहरी 
टाळामंचा कडकडाट केला. 

सटेजवर आ्ा एक मधयमवयरीन साधरीसतुधरी सत्री उिून 
बोलायला लागलरी, ‘‘मरी शनलमंजना बॅनजची. गशृहणरी आहे. 
्पण सव्:ला कमरी समजणाररी, मान खालरी घालणाररी, 
घरा्लया ्पैिामंवर आ्पलाहरी हक् आहे असमं न वाटणाररी, 
सव्तसाधारण गृशहणरी नाहरी. आमचया घरा् गृशहणरीला 
मानाचमं सथान आहे. माझया कामाचमं महत्व घरचयामंना 

्पटवून देरया् मरी यिसवरी झाले आहे. गशृहणरी महणून 
घरकामाचरी िमंभर टक्े जबाबदाररी मरी उचल्े, ्ररीहरी 
हल्रीचया काळा् बराचसा फावला वेळ शमळ्ो. ह्या 
वेळामधये मरी एका सेवाभावरी सत्री समंसथे् काम करायला 
जा्े. शवनावे्न काम, केवळ माझया सव्:चया 
समाधानासािरी. माझे ्प्री आशण मतुलमं माझया ह्या कामाचाहरी 
आदर कर्ा्. ्र वशहनरी, माझया कुटुमंबरीयामंचया समंदभा्त् 
माझरी कुिलरीच समसया नाहरी. माझरी समसया आहे ्री 
्पावसाशवर्यरी!’’

सटेजवरचया वशहनींचे डोळे बाररीक झाले. तया ्पटकन 
महणालया, ‘‘शनलमंजनाबाई, आ्पला काहरी्ररी गैरसमज 
झालेला शदस्ो. माझरी ्ाड्पत्रीचरी एजनसरी नाहरी. माझा 
आशण वॉटरप्रूशफंगचा काहरी समंबमंध नाहरी. मरी माणसामंना 
दु:खप्रूफ शकंवा दु:खमतुति होरयासािरी मद् कर्े.’’

शनलमंजनाबाई रागावरयाऐवजरी हसायलाच लागलया, 
‘‘अहो वशहनरी, माझया ्पावसासािरी ्तुमहरीच रेनकोट ्पतुरवू 
िकाल, अिरी माझरी खात्री आहे. कारण माझयाकडे ्पाऊस 
्पड्ो ्ो ्पाहुरयामंचा!’’

प्रेक्षकामं् हसरयाचरी लाट ्पसरलरी.
शनलमंजनाबाई महणालया, ‘‘मरी एक अाश्रयिरील सत्री 

आहे, ह्याचा मला आनमंद आशण अशभमान वाटायचा; ्पण 
गेलया काहरी वर्ाां् मरी हळूहळू समंसारा्ला काहरी वेळ 
सव्:सािरी खच्त करायला लागले. मग मला ्पाहुरयामंचा 
त्ास वहायला लागला. इ्कंच नाहरी ्र गेलरी काहरी वर्ां 
्पाहुरयामंचया ्पावसाचमं प्रमाण शवलक्षण वाढलमं आहे. मरी 
कारण िोधलमं ्े भयमंकर असवसथ करणारमं आहे. मतुमंबई्लया 
बहु्ेक क्सत्या ह्या नोकररी कर्ा्, तयामतुळे ्पाहुरयामंचरी 
्पमंचाई् हो्े. तयामंचरी सरबराई करायला यजमानाचया घरा् 
हक्ाचरी बाई नस्े. मग ्पाहुणे असमं घर िोध्ा्, की शजथे 
घरचरी बाई कामावर जा् नाहरी. आमचया नातया्ले शकंवा 
मैत्री्ले ्पाहुणेहरी हाच शवचार कर् असणार. ्पररणाम 
काय? ्र इ्र घरामं् नोकररीवालरी बाई हे वॉटरप्रूशफंग 
केलेलमं असलयामतुळे आमचया घररी ्पाहुरयामंचा जोरदार मारा!

थोडरी भरीड, थोडा समंकोच, थोडरीिरी ्परमं्परा आशण 
्पाहुरयामंचया प्रेमाचा ्पोकळ फुगा ह्यामतुळे मरी हा ्पाऊस 
झेल् राशहले; ्पण हा ्पाऊस अडला जाईल, असा डबल 
ॲकिन रेनकोट मला कोणरी देईल का?’’
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वशहनींनरी मान डोलावलरी.
‘‘रेनकोटशबनकोटचरी गरज नाहरी. ्तुमहामंला एक साधा 

उ्पाय सामंग्े. उलटरी ्त्री!’’
‘‘उलटरी ्त्री?’’
‘‘हो, हो. उलटरी ्त्री! ्पाहुरयामंचा ्पाऊस ्पडायला 

लागला, की डोकयावर उलटरी ्त्री धरायचरी. सगळे ्पाहुणे 
्त्री् गोळा हो्रील. मग ्त्री उलटरीच बमंद करायचरी आशण 
जतुहूला जाऊन समतुद्रा्प्तण करायचरी. एकदा का ्तुमचयाकडे 
उलटरी ्त्री आहे, अिरी वा्ा्त ्पसरलरी, की ्पाहुणे 
्तुमचयाकडे यायचे बमंद हो्रील. बरोबर?’’

‘‘बरोबर! ्पण महणजे मरी नक्ी काय करायचमं?’’
‘‘थोडरी भरीड, थोडा समंकोच, थोडरी ्परमं्परा गतुमंडाळून 

िेवायचरी. ्पाहुरयामंना येणारा प्रेमाचा ्पोकळ ्पतुळका 
ओळखायला शिकायचमं. त्ुमचरी सोय-गैरसोय न ्पाह्ा 
्पाहुणे आले आहे्. ्तुमहरी तयामंचरी सोय-गैरसोय बघायचमं 
कारण नाहरी. ् तुमचमं वेळा्पत्क ् तुमहरीच सामंभाळायचमं. ् तुमचया 
कामाचमं महत्व घरा्लयामंना ्पटलमं आहे ना? ्समंच 
्पाहुरयामंनाहरी ्पटवून द्ायचमं.

लक्षा् िेवा, माणूस सवाथचीच अस्ो. माणूस 
सव्:सािरीच जग्ो. मग सत्रीनेच दुसऱयासािरी का 
जगावमं?’’

सभागृहा् टाचणरी ्पडेल अिरी िामं््ा ्पसरलरी. हे 
आज काहरी्ररी अघशट्च घड् हो्मं. वशहनींना द्रदि्तनवर्री 
अनेकामंनरी अनेक वेळा ्पाशहलमं हो्मं. िामं्, सौमय वयक्तिमत्व 
आशण सम्ोल सल्े. नेहमरी जोडा, जतुळवून घया आशण 
दुसऱयाचया दृक्ष्कोना्ून बघायला शिका, अिा ्ऱहेचया 
सूचना.

आज मात् वशहनींचा काया्पालट झालेला ‘सव्:चया 
मनाचा कौल घया, सव्:ला सव्:च महत्व शदलमं ्पाशहजे, 
आतमसनमान ज्पा’ असे भार्रीय रूढरी-्परमं्परेला आवहान 
देणारे हे सडे्ोड शवचार! धक्ादायक वाटले ्ररीहरी हे 
शवचार मनाला शभडणारे आशण ्पटणारेहरी हो्े.

एका प्रदरीघ्त ्पॉझनमं्र कोणरी्ररी एकीने टाळा 
वाजवलया आशण बाकीचयामंनरीहरी टाळा वाजवून आ्पलमं 
सहम् दि्तवलमं.

प्रशनोत्रमं चालूच हो्री. एखादमं थरारनाट् ्पाहावमं, 
अनतुभवावमं ्से प्रेक्षक खतुचचीला क्खळले हो्े. शवास रोधून 

आशण वृत्री एकाग्र करून ्े काय्तकमाचा आसवाद घे् 
हो्े. 

सासू आशण सतुनेचरी एकत् नामंदरयाचरी समसया, वररष् 
्पदावर काम करणाऱया सत्रीला ्पतुरुर् सहकाऱयामंचा शकंवा 
हा्ाखालरी काम करणाऱया ्पतुरुर्ामंचा आलेला धक्ादायक 
अनतुभव, महाशवद्ालयरीन ्रुणरीचरी रसतया् शकंवा 
महाशवद्ालयाचया आवारा्हरी ्पतुरुर्ामंनरी केलेलरी ्ेड्ाड, 
नवऱयाचया दारूचया वयसनामतुळे समंसाराचरी झालेलरी वा्ाह् 
अिा अनेक समसया होतया. वशहनींनरी ह्या समसया 
सोडवरयासािरी सामंशग्लेले माग्त, ‘कीड मतुळा्पासून उ्पटून 
काढलरी ्पाशहजे, ्रच झाड जगेल’ हे ्त्वज्ान ्पाळणारे 
हो्े.

रमंगममंचावर मधयभागरी िेवलेला टेशलफोन घणघणू 
लागला. ्पशहलया द्रसथ प्रेक्षकाने समं्पक्क साधलेला हो्ा.

‘‘अशभनमंदन!’’
वशहनींनरी हसून मान डोलावलरी. टेशलफोन खालरी 

िेवला, ्ोच ्पर् वाजला. वाज्च राशहला.
‘‘अशभनमंदन!’’
‘‘सतु्पब्त!’’
‘‘ग्रेट!’’
‘‘मान शलया!’’
टेशलफोनवरचमं समंभार्ण प्रेक्षकामंनाहरी ऐकरयाचरी सोय 

केलेलरी हो्री. सव्त टेशलफोन अशभनमंदनाचेच हो्े.
वशहनरी महणालया, ‘‘टेशलफोनचा वा्पर अशभनमंदनासािरी 

नवह्ा, ्र द्रवरचया प्रेक्षकामंना आयतया वेळरी सहभाग 
घे्ा यावा महणून हो्ा.’’

्पर् टेशलफोन वाजला. वशहनींनरी सक्सम् मतुद्रेने ्ो 
उचलला.

‘‘बाई, आ्पण बरमं बोलला् आशण नको इ्कं खरमंहरी 
बोलला्. ्पण आ्पण कोण आहा्? मरी ्पोलरीस इनस्पेकटर 
मामंडके बोल्ो आहे. आ्पलया डट्रायवहरने नतुक्रीच इथे 
येऊन ्कार नोंदवलरी आहे, की शिवाजरी ममंशदरमधये बोल् 
आहे् तया उर्ावशहनरी नाहरी्च! कृ्पया, आ्पण आहा् 
श्थेच थामंबावमं. मरी चौकिरी करायला ये्ो आहे.’’

आ्ा मात् कडेलोट झाला. एक साधमंसतुधमं कौटुमंशबक 
नाटक बघायला यावमं आशण एका रहसयमय नाटका् 
सव्:च भाग घे्लयासारखमं गतुमं्् जावमं, ्िरी प्रतयेकाचरी 
अवसथा! ‘आ्ा काय होणार?’ ह्या प्रशनाने उतसतुक्ेचमं 
शिखर गािलमं.
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शनिाने माईक हा्ा् घे्ला.
‘‘उ्पक्सथ् आशण इथे अनतु्पक्सथ्; ्पण आ्पा्पलया 

घररी बसून टरीवहरीचया ्पडद्ावर काय्तकम ्पाहणाऱया सव्त 
शमत्मैशत्णींनो! मरी शनिा वागळे. आ्पलया सवाांचया 
आवडतया उर्ावशहनींचरी मरी धाकटरी बहरीण! काय्तकमाला 
्यार होऊन बसलेलया उर्ावशहनींना अचानक एक अ्पघा् 
झाला. दामंडरीवरचा रुमाल काढ्ाना तया खालरी ्पडलया 
आशण ्पाय फ्ॅकचर झाला. तयामंचरी जागा मरी भरून काढावरी 
हा तयामंचाच आग्रह. आजचया समारमंभाचमं महत्व धयाना् 
घेऊन मरी तयामंचरी भूशमका विवरयाचा प्रयतन केला.

्पण प्रामाशणक्पणे सामंगायचमं ्र हे नाटक मरी चोख 
केलमं नाहरी. वशहनींनरी िरवलेलरी उत्रमं माझया बतुद्धरीला 
्पटणाररी नवह्री. ्ेवहा माझया सव्त मैशत्णींसमोर मरी कबूल 
कर्े, आज प्रशन ्तुमचे असले ्ररी उत्रमं-सल्े हे माझे 
हो्े, शनिा वागळेचे. ह्यामतुळे कोणाला काहरी लाभ झाला 
्र आनमंदच आहे. नाहरी्र एक नाटक इ्कीच शकंम् 
आजचया ह्या काय्तकमाला द्ा. माझयामतुळे कोणाला (एका फांदी्वरची पाखरं)

मनस्ा्प झाला असेल ्र माफ करा. आ्पलया सवाांिरी 
समंवाद साधरयाचरी हरी समंधरी मला शदलयाबद्दल धनयवाद!’’

प्रेक्षक अजूनहरी स्बध, ्पतु्ळामंसारखे आसनाला 
क्खळलेले. ्ेवढ्ा् फोन वाजला. शनिाने फोन उचलला.

‘‘हॅलो, मरी उर्ावशहनरी बोल्े आहे. शनिा, मन:्पूव्तक 
अशभनमंदन! मरी लोकामंना वर्ा्तनतुवर्षे और्ध महणून साखरेचया 
गोळा दे् आले. ्ू मात् आज लोकामंना कडू क्क्वनाईनचा 
डोस देरयाचमं धाडस केलमंस. हे कोणरी्ररी करायलाच हवमं 
हो्मं. आज ्तुझमं बोलणमं ऐक्ाना वाटलमं, उर्ावशहनींनरी ्तुझा 
सल्ा घयायला हवा हो्ा. फार ्पूवचीच! सव्:सािरी आशण 
लोकामंना काय सल्े द्ावे् ह्यासािरीहरी! असो! ह्या्पतुढे 
का होईना मरी ्तुझयाकडे हक्ाने सल्ा मागू िक्े, हरी 
शक्री सतुखाचरी गोष्! नाहरी का हो, शनिावशहनरी?’’

टाळा, आशचया्तचे उद् गार, आरडाओरडा ह्या 
गोंधळा्च मखमलरी ्पडदा खालरी आला. ‘वशहनींचया 
सललया’चमं नाटक समं्पलमं हो्मं. कायमचमं!

(१) (अ) कृती करा. 

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

वनशाताईंच्ा सलल्ाचा 
आस्वाद घेणाऱ्ा प्रेक्कांची 

अ्वसरा 

 (अा) कारणे वलहा. 
(१) उर्ा्ाईंचा हा काय्तकम िेवटचा हो्ा, कारण...

(२) शनिाने चेहऱयावर प्रौढ्पणा आणरयाचा प्रयतन केला, कारण...

(३) मशहला प्रेक्षकामं् अ्पेक्षाभमंगाचरी एक जोरकस लाट आलरी, कारण...

(४) मतुमंबई् आलेलया ्पाहुरयामंचरी ्पमंचाई् हो्े, कारण...

 (इ) ्वैवशष्ट्ये वलहा. 
(१) द्रदि्तनवररील ‘वशहनींचा सल्ा’ हा काय्तकम. 
(२) ‘शिवाजरी ममंशदर’ येथरील ‘वशहनींचा सल्ा’ हा काय्तकम. 
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कडूगोड, थेट, अभू््पूव्त,
जरीवघेणरी, अमंजन, कळ, 

फावला, प्रक्षे्पण, असहकार, 
आिवणरी, ्पोकळ, काय्तकम, 

वेळ, ्पतुळका

व्वशेष्् व्वशेषणे

 (ई)  फरक सपष्ट करून तक्ा पूण्थ करा. 

उषा्ववहनतींचा सल्ला वनशा्ववहनतींचा सल्ला

(२) पाठातील खालील ्वाक्ांचा तुमहांला समजलेला अर्थ सपष्ट करा. 
(१) रमंगरीबेरमंगरी ्पोकळ बतुडबतुड्ामंचा आजचा अमंश्म शदवस. 
(२) मरी माणसामंना दु:खप्रूफ शकंवा दु:खमतुति होरयासािरी मद् कर्े.
(३) इ्र घरामं् नोकररीवालरी बाई हे वॉटरप्रूफींग केलेलमं असलयामतुळे आमचया घररी ्पाहुरयामंचा जोरदार मारा!
(४) ‘कीड मतुळा्पासून उ्पटून काढलरी ्पाशहजे, ्रच झाड जगेल’. 

(३) व्ाकरण. 
(अ)  व्वशेष््-व्वशेषणांच्ा जतोड्ा पाठाधारे जुळ्वा. 

(आ)  के्वल ्वाक्े, वमश् ्वाक्े आवण सं्ुक् ्वाक्े ्ांची पाठातील प्र्त्ेकी दतोन-दतोन उदाहरणे शतोधून 
वलहा.

(इ)  खालील व्वरामवचनहांची ना्वे कंसातील ्ादीतून शतोधून वलहा. 
(अ्पूण्तशवराम, समंयोगशचनह, अध्तशवराम, अ्पसरणशचनह, लो्पशचनह)

व्वरामवचनहे ना्वे
;

.........
-
:
-

(ई) खालील ्वाकप्रचारांचा अर्थ वलहून ्वाक्ांत उप्तोग करा.
(अ) काजवे चमकणे-
(आ) डोळे लकाकणे-
(इ) काया्पालट होणे-
(ई) कडेलोट होणे-
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 (उ) खालील शबदांचे ्वगगीकरण करा. 

वळूनवळून,  
रेनकोटशबनकोट,   

्पतुट्पतुट,  अशभवाचन, 
सामाशजक   

उपसग्थघवित 
शबद

प्र्त््घवित
शबद

पूणा्थभ्सत 
शबद

अंशाभ्सत 
शबद

अनुकरण्वाचक
शबद

(४) स्वमत. 
(अ) वशहनींचा सल्ा ‘सतुसाट’ वाटरयाचरी ्तुमहामंला समजलेलरी कारणे शलहा.
(आ) ‘्पाहुरयामंचा ्पाऊस’ यासमंबमंधरी कथे् आलेला शवनोद ्तुमहामंला आवडला का, ्े सकारण स्पष् करा.
(इ)  सल्ा मागरयासािरी मामंडलेलया समसयामंशवर्यरी ्तुमचे म् शलहा.
(ई) खऱया उर्ावशहनींनरी आ्पलया ‘बशहणरीचया कामाला शदलेलया ्पसमं्रीशवर्यरी’ ्तुमचया प्रश्शकया शलहा.  

(५) अवभव्क्ी. 
(अ) वशहनींचा ‘सतुसाट’ सल्ा हरी कथा ्तुमहामंला का आवड्े ्े सकारण शलहा.
(अा) ‘सत्रीने सव्:चया आतमसनमानाला ज्पले ्पाशहजे’, याशवर्यरीचे ्तुमचे शवचार शलहा.

प्रकलप. 
प्रसारमाधयमामं्ून स्् दाखवलया जाणाऱया जाशहरा्री व माशलका यामंशवर्यरी समवयसकामंिरी चचा्त करा व तयासमंबमंधरी 

अहवाल ्यार करा.
|||

* शबदसंप्तती
खालील ्वाक्ांचा अभ्ास करा. ‘कर’ ्ा शबदाची ्तोग् अर्थचछिा कंसातील प्ा्थ्ातून वन्वडा.  
ती ्वाक्ांसमतोर कंसांत वलहा. 
[टॅकस, कृतय, हा्, करणे (शकया्पद)]
(अ) दाम कररी काम वेड्ा.    ( )
(अा) कर भरणे प्रतयेक नागररकाचे क््तवय आहे.  ( )
(इ) कर हा कररी धररला ितुभामंगरी    ( ) 
(ई) कर नाहरी तयाला डर किाला?   ( )
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आकान्ाने हाका घा्लया माझया
्ेवहा ्ेवहा िबदच धावून आले,
माझया शनरुत्र शनखाऱयामंना
माउलरीने घयावे ्से ्पोटािरी घे्ले.

डोळामं्पतुढे अमंधारून आले ्ेवहा
िबदामंचयाच उजेडाने हा् शदला,
एखादरी आिवण आग घेऊन धावलरी
्ेवहाहरी िबदामंनरीच हल्ा झेलला...

शचडून शचडून सामंड् हो्े ऊन
्ेवहाहरी िबदामंनरीच सावलरी धरलरी,
शदवसाहरी दाटायचा अमंधार ्ेवहा
िबदामंनरीच हा्ा् शबजलरी शदलरी.

जगू न देणारे काहरी शवसरायचे हो्े
्ेवहाहरी िबदामंनरीच ्ोल सावरला,
मरणाचया धारे् सा्पडलो ्ेवहा
िबदामंनरीच माझयाकडे शकनारा सरकवला.

१०. शबद
्श्वंत मनतोहर (१९४३) :

कवरी, समरीक्षक. सकस जरीवनानतुभव आशण प्रतययकाररी प्रश्मामंनरी समृद् ध अिरी ओजसवरी िबदकळा यामंमतुळे यिवमं् मनोहर 
यामंचरी कशव्ा िोर्णाचा ्रीव्र शनर्ेध कर्े व उ्परोधाचा आश्य घे् प्रसथाश्प् समाजाचया मूलयवयवसथेवर घणाघा्री प्रहार कर्े. 
भार्रतन डॉ. बाबासाहेब आमंबेडकर यामंचया्पासून घे्लेलया प्रेरणे्ून आकमक िैलरीने समाजवास्वावर प्रखर भाष्य करणारे 
कवरी, शवचारवमं् व समरीक्षक महणून यिवमं् मनोहर यामंचे सथान महत्वाचे आहे. ‘उतथानगतुमंफा’, ‘कावयभरीमायन’, ‘मूश््तभमंजन’, 
‘जरीवनायन’, ‘प्र्रीक्षायन’, ‘अग्नरीचा आशदबमंध’, ‘सवपनसमंशह्ा’, ‘यतुगमतुद्रा’, ‘बाबासाहेब’ इतयादरी कशव्ासमंग्रह प्रशसद्ध. ‘दशल् 
साशहतय : शसद्धामं् आशण सवरू्प’, ‘सवाद आशण शचशकतसा’, ‘समाज आशण साशहतय समरीक्षा’, ‘नवे साशहतयिासत्’, ‘्पररव््तनवादरी 
जरीवनमूलये आशण वाङ् मयरीन मूलये’ इतयादरी समरीक्षातमक ्पतुस्के. ‘रमाई’, ‘मरी यिोधरा’ इतयादरी कादमंबऱया प्रकाशि्. 
‘सवपनसमंशह्ा’ या कशव्ासमंग्रहाला महाराष्ट्र िासनाचा ्पतुरसकार, मरािवाडा साशहतय ्पररर्देचा ‘कवरी कुसतुमाग्रज ्पतुरसकार’ इतयादरी 
अनेक ्पतुरसकारामंनरी सनमाशन्. 

कवरीला भोव्ालचया जगा् शवर्म्ामंचे जाळे आढळ्े. एकीकडे ्पैिाचरी श्रीममं्री आशण दुसररीकडे मनाचा कंगाल्पणा, 
्ोंडा् मूलये आशण वागरया् समंशधसाधतु्पणा, अमंधारशनष् आयतुष्य आशण उजेडाचे मतुखवटे अिा अमं्शव्तरोधामंनरी कवरीचया जरीवाचा 
भडका उड्ो. या प्रशनामंचया गदची् जगरयाचा आधार शमळरयासािरी कवरी ‘िबदामंचा’ आधार घे्ा्. तयामंचरी कशव्ा सव्त शदिामंनरी 
झे्पावणाऱया नकारामंिरी भामंडणाररी िर्े. कवरी महणून जगलेले, भोगलेले तयामंचया कशव्े्ून प्रकट्े. 
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(स्वपनसंवहता)

काहरीहरी नवह्े हा्री, वाटे सव्:चरीच भरी्री
्ेवहाहरी िबदामंनरीच ्पािरीवर हा् िेवला,
कधरी वाऱयाने टाळले, कधरी शनवाऱयामंनरी टाळले
्ेवहाहरी िबदामंनरीच उरा् आश्य शदला.

मरी शभकाररी : मरी िबदामंना काय देऊ?
मरी कज्तदार : िबदामंचा कसा उ्राई होऊ?
मरी िबदामं् शिरलो आशण सव्:ला वाचशवले :
जहर मरी पयालो आशण िबदामंनरी ्े ्पचशवले. 

(१) कृती करा.  

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

क्वीच्ा जी्वनातील 
‘शबदांची’ भूवमका

(२) ्तोग् प्ा्थ् वन्वडून ्वाक्े पूण्थ करा. 
(अ) वबकि संकिांना क्वीने महिले-

(१) ्पोटािरी घेणारे िबद.
(२) शनरुत्र शनखारे.
(३) धावून आलेले िबद.

(अा) शबदांचा उजेड महणजे-
(१) िबदामंचे माग्तदि्तन.
(२) िबदामंचरी मद्.
(३) िबदामंचा हल्ा.

(इ) वचडून सांडणारे ऊन महणजे-
(१) किरीण प्रसमंग.
(२) झाडाचरी सावलरी.
(३) ्ा्पदायक प्रसमंग.

(३) (अ) खालील काव्पंक्तींतून व्क् हतोणारा अर्थ वलहा.  
(१) ‘शदवसाहरी दाटायचा अमंधार ्ेवहा, िबदामंनरीच हा्ा् शबजलरी शदलरी.’
(२) ‘मरणाचया धारे् सा्पडलो ्ेवहा, िबदामंनरीच माझयाकडे शकनारा सरकवला.’
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 (अा) सूचनेप्रमाणे सतोड्वा.  
(अ) ‘आश्य’ हे उत्र येईल असा प्रशन ्यार करा.
(आ) ‘िबद’ हे उत्र येईल असा प्रशन ्यार करा.
(इ) ‘िबदामंनरी मला खू्प शदले; ्पण मरी िबदामंना काहरीच देऊ िक् नाहरी शकंबहुना िबदामंचया उ्पकाराचरी फेड 

करू िक् नाहरी’, या अथा्तचया ओळरी िोधून शलहा. 

(४) काव्सौंद््थ.
(अ) ‘एखादरी आिवण आग घेऊन धावलरी, ् ेवहाहरी िबदामंनरीच हल्ा झेलला....’ या कावय्पमंतिरी्रील आियसौंदय्त 

सवभार्े् शलहा.
(अा) ‘मरी िबदामं् शिरलो आशण सव्:ला वाचवले : जहर मरी पयालो आशण िबदामंनरी ् े ्पचवले.’ या कावय्पमंतिरी्रील 

शवचारसौंदय्त स्पष् करा.

(५) अवभव्क्ी.
(अ) आयतुष्या् आलेले नकार कवरीने कोणतया िबदामं् वयति केले आहे्, ्े शलहा.
(आ) ‘िबद महणजेच कवरीचे सामरय्त’, हे शवधान स्पष् करा. 
(इ) ‘मानवरी जरीवना्रील िबदामंचे अननयसाधारण महत्व’ ्तुमचया िबदामं् शलहा. 

(६) ‘शबद’ ्ा कव्वतेचे रसग्रहण करा.
|||
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११. ्वाङ् म्ीन लेण्ाचा वशलपकार
सुमती दे्वसरळे (१९२७ ्े १९८२) : 

सतुप्रशसद्ध लेक्खका. चररत्कार. ‘टॉलसटॉय एक माणूस’, ‘मॅक्कझम गॉककी’, ‘डॉ. अलबट्त शवाइट् झर’, ‘एक शवचारवमं्’ 
(काल्त माकस्तसमंबमंधरी), ‘्ाया आशण जयो्री’ हरी चररत्े तयामंनरी शलशहलरी. चररत्लेखनाला आवशयक असणारे ्पररश्म, शवर्यासमंबमंधरीचा 
शजवहाळा, समरस्ा आशण प्रवाहरी िैलरी या वैशिष्ट्ामंमतुळे तयामंचया लेखनाला आगळे्पण प्राप्त झाले आहे. टॉलसटॉय आशण 
शवाइट् झर यामंचयासमंबमंधरी मरािरी् एवढे माशम्तक लेखन ्पशहलयामंदा प्रशसद्ध कररयाचे श्ेयहरी तयामंना शमळाले आहे. 

सतय, िामं्री, तयाग, सेवा या मूलयामंचे उ्पासक असणारे थोर ्त्वशचमं्क, शिक्षणिासत्ज् आशण प्रश्भासमं्पन् साशहक्तयक 
शलओ शनकोक्लवच टॉलसटॉय हे शवशविामं्रीचे माग्तदि्तक हो्े. सतयाग्रह व असहकार या िामं््ामय प्रश्काराचे ्त्वज्ान तयामंनरी 
मामंडले. ‘टॉलसटॉय एक माणूस’ या ्पतुस्का्ून शनवडलेलया या चररत््पर ्पािा् टॉलसटॉय यामंचया लेखक महणून झालेलया 
जडणघडणरीचे आशण ‘वॉर ॲरड श्पस’ या महान कादमंबररीचया शनशम्त्रीप्रशकयेचे प्रतययकाररी शचत्ण आले आहे. या कादमंबररी 
लेखनासािरी टॉलसटॉय यामंनरी ्परर्पूण्त अभयास केला. कादमंबररी दजषेदार होरयासािरी ्पतुन: ्पतुनहा लेखन केले. तयामतुळे ‘वॉर ॲरड श्पस’ 
हे जागश्क साशहतया्रील वाङ् मयरीन लेणे िरले. मानवरी जरीवना्रील जटरील प्रशन यतुद्धाने सतुट् नाहरी् ्र ्े िामं्री आशण प्रेमाचया 
मागा्तने सतुट्ा् हे टॉलसटॉय यामंनरी या कादमंबररी् सामंशग्ले आहे.

जेम्ेम दोन वर्ाांचा 
मा्ृशवहरीन शलओ 
यासनाया ्पोलयानामधरील 
प्रिस् घरा् वाढ् 
हो्ा. आतयाने आईचरी 
जागा इ्की मन:्पूव्तक 
भरून काढलरी हो्री, की 
आ्पलया जरीवना् काहरी 
नयून असलयाचे शलओला 
कधरी जाणवलेच नाहरी. 

तयाचरी आई जररी तयाला मतुळरीच आिव् नसलरी ्ररी अगदरी 
्ानहे्पणरीचया दोन आिवणरी तयाने आवजू्तन शलहून िेवलया 
आहे्.

अगदरी ्पशहलरी आिवण अिरी, की आ्पणास दु्पट्ा् 
घट् गतुमंडाळून िेवले आहे. आ्पलयाला हा््पाय हलवरयाचा 
मोकळे्पणा हवा आहे. ्ो शमळ् नाहरी. महणून आ्पण खू्प 
जोरजोराने रड् आहो्. भोव्री मोिरी माणसे उभरी आहे्; 
्पण तयामंना बाळाचरी वयथा समजू िक् नाहरी. आ्पण मात् 
रड्ोच आहो्! इ्कया ्ानहे्पणाचरी आिवण आजवर 
कोणरीहरी शनवेदन केलेलरी नाहरी.

दुसररी आिवण अशधक बोलकी असून टॉलसटॉयचया 
्रल समंवेदनामंचरी सूचक आहे. ‘‘मरी अमंघोळरीसािरी एका 
टबमधये बसलो आहे. एका नवरीन सतुगमंधरी साबणाने दाई माझे 
अमंग चोळ् आहे. ् ो सतुगमंध सव्त ्पारया् शमसळलेला आहे. 

सतुगमंधाचया नावरीनयाचरी जाणरीव मला उत्ेशज् कर्े. 
प्रथमच मला माझया शचमतुकलया देहाचे अक्स्तव जाणव्े 
अन्  आवड्ेहरी. मऊ काळाभोर लाकडरी टब, बाह्या मागे 
दुमडलेला दाईचा हा्, ्पारयाचया कढ् वाफा, शचमतुकलया 
हा्ामंनरी ्पारयािरी खेळ्ाना होणारा आवाज, टबाचया 
ओलया कडामंवरून माझे शचमतुकले हा् शफरव् अस्ाना 
झालेलरी ्पृष्भागाचया गतुळगतुळरी््पणाचरी जाणरीव, हे सारे 
सारे आिव्े मला!’’

शक्री अथ्त्पूण्त आहे हरी आिवण! शलओचया 
ज्ानेंशद्रयामंचरी ्रीव्र्ा शन:समंिय लक्षणरीय आहे. शलओला 
दाईचे मोकळे हा् शदस्ा्, सतुगमंधरी द्रवयाचा वास ये् ो, 
्पारयाचरी उष्ण्ा जाणव्े, ्पारयािरी खेळ्ाना ्पारयाचा 
आवाज ऐकू ये्ो, टबचया आ्रील मऊ स्पि्त कळ्ो, 
आशण या सव्त समंवेदनामंचरी समंकशल् जाणरीव आनमंददायरी 
वाट्े. शलओचया प्रतयेक ज्ानेंशद्रयाचरी समंवेदना 
लहान्पणा्पासूनच शक्री ्ल्ख हो्री ्े या लहानिा 
आिवणरीवरून स्पष् हो्े. 

शनरशनराळा समंकल्पनामंिरी खेळ् बसरयाचरी व तयामंचे 
दृक् प्रतयय  मनाने अनतुभवरयाचरी शलओचरी ितिरी अमया्तद 
हो्री. तयाचे कोवळे वय लक्षा् घे्ा, ्री ितिरी शवलक्षण 
हो्री असेच महटले ्पाशहजे. 

शलओचरी बौद् शधक वाढ अगदरी झ्पाट्ाने हो् हो्री. 
एकाच गोष्रीचा शनरशनराळा दृक्ष्कोनामं्ून शवचार 
कररयाचरी क्षम्ा उत्पन् हो् हो्री.
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इ्कया बाल्पणरी अमू्ा्तसमंबमंधरी शवचार कररयाचरी 
तयाचरी प्रवृत्री केवळ चशक् करणाररी हो्री. हरीच प्रवृत्री 
मोिे्पणरी भूशम्री श्ेणरीने वाढ् गेलरी. प्रतयेक घटनेचया 
हे्ूचा शवचार करणे, स्् आतमिोधन करणे, सव्:चया 
शवचारामंचे अमं्:स्ो् ओळखरयाचा प्रयतन करणे यामंचा 
तयाला जणू ्मंदच जडला हो्ा. तयाचया मनाचरी ्पाटरी कोररी 
शकंवा शनशव्तकार अिरी कधरीहरी राहू िकलरी नाहरी. शवचारामंचरी 
गतुमं्ागतुमं् नसलरी ्र शलओला अगदरी चतुकलयाचतुकलयासारखे 
वाटे. एकदा ्ो सव्:िरीच महणाला, ‘मरी आ्ा कसला 
शवचार कर्ो आहे बरमं? हो! मरी कसला शवचार कर्ोय या 
प्रशनाचा मरी शवचार कर्ोय.’ तयाचया मना् स्् शवचारामंचरी 
श्पमंजण चालू असे. साधया घटनामंचयासतुद्धा असमंखय प्रश्मा 
तयाचया मन:्पटलावर एकदम दृशयमान हो्. अगदरी 
िोभादि्तकाप्रमाणे! शलओ सव्:चया मनाचे ्पृथक्रण 
कररी-शचमं्न कररी. आ्पलया मनाचया प्रग्रीचा (आशण 
्पराग्रीचा) समं्पूण्त आलेख तयाने शट्पून िेवायला सतुरुवा् 
केलरी. दररोज दैनमंशदनरी शलशहरयाचा ्परर्पाि िेवला. तयाचया 
वयक्तिमत्वाचे मूलस्ो् समजून घेरयास या दैनमंशदनया खू्पच 
उ्पयतुति आहे्. दैनमंशदनरी शलहून िेवरयाचरी कल्पना 
आतमशनररीक्षणाचया व आतम्पररीक्षणाचया आवशयक्े्ून 
सफुरलरी. या वया्पासूनच आ्पण इ्रामंसारखे सामानय जरीवन 
जगरयासािरी जनमाला आलेलो नाहरी हरी तयाचरी खात्री हो्री. 
तयाचा आ्पलया सतुप्तितिींवर शवशवास हो्ा. तया ितिींचा 
वेध घेरयासािरी दैनमंशदनरी शलशहणे तयाला अतयमं् अगतयाचे 
वाट् हो्े. 

टॉलसटाॅयला वाचनाचरी आवड जबरदस् हो्री. 
तयाचा वाचनाचा वेग उत्म हो्ा. टॉलसटॉयने भर्पूर वाचन 
व मनन केले. ्पतुक्ष्कन, टशज्तशनवह, शडकनस, वहॉलटेअर, 
रूसो इतयादरी ग्रमंथकारामंचा मन:्पूव्तक अभयास केला. तयामतुळे 
अशभजा् साशहतयाचरी आवड समंसकारर् झालरी.

लेखनवाचनाचया बाब्री्हरी खू्प शचशकतसा सतुरू 
हो्री. स्पाटून वाचन सतुरू हो्े. लशल् साशहतय, ्ाक्त्वक 
साशहतय, राजकारण, इश्हास... बडेबडे ग्रमंथराज सेवेस 
हजर हो्े. यासनायाहून सारखरी ्पतुस्के मागव् हो्ा ्ो. 
सारे काहरी तयाला अगदरी आदिा्त्ले आदि्त असे हवे हो्े. 
प्रतयेक वाचलेलया ्पतुस्कावर शनसट्ा ्ररी अशभप्राय 
नोंदला जा् हो्ा. अधलेमधले, सामानय, सतुवण्तमधय 
गािणारे असे काहरी एक तयाला आवड् नवह्े. ्डजोड 
नको हो्री. ितुद्ध आदिा्तचा अट्हास हो्ा.

यतुरो्पचया प्रवासा् अस्ाना शनसग्तसतुमंदर ्पररसरा् ्ो 
अगदरी वेडावून गेला हो्ा. ‘बाहेरचे सौंदय्त माझया 
डोळामं्ून अमं्रातमया् ओ्ले जा्े... माझया अमं्रमंगा् 
आनमंद भरलेला आहे. मला जगायचे आहे-मला शचरमंजरीव 
वहायचे आहे!’ हा शनरागस आनमंद मना् गोड हुरहुर शनमा्तण 
कर् हो्ा. 

शनसग्तसौंदया्त्ून शनसग्तसाक्न्धयाचरी ओढ शनमा्तण 
झालरी. मग या धर्रीचया लेकराने मा्रीिरी मसल् करायला  
सतुरुवा् केलरी. का्पणरी, लावणरी, खतुर्पणरी, शनमंदणरी इतयादरी 
सव्त कामामं् ्ो रस घेऊ लागला. गव् झ्पाझ्प काढरयाचे 
काम तयाचया खास आवडरीचे हो्े. िे्रीचे काम महणजे 
नवशनशम्त्री! हा नवशनशम्त्रीचा आनमंद ्ो अगदरी दम्ाक 
होई्पयां् अनतुभव् असे. कामािरी इ्का समरस होऊन 
जाई, की सव्:चा शवसर ्पडे. हा् अगदरी यमंत्ासारखे 
झ्पाट्ाने चालू राह्. ्ो जणू नतुस्ा साशक्षतवाने खतुरपयावर 
वाकलेला असे. शनढळाचया घामावर वाऱयाचया झतुळकी 
आलया महणजे ्ो गारवा शवलक्षण सतुखद वाटे, तयाला 
किाचरी सर येणार? स्पाटून काम केले, की अगदरी कृ्ाथ्त 
भावनेने, सतुखासमाधानाने ्ो िे्कऱयामंबरोबर नयाहाररी 
करायला बसे. तयामंचयािरी भर्पूर गप्पा, अगदरी घरगतु्री गप्पा 
कररी.

अिा प्रकारे कालकमणा सतुरू अस्ाना शदवसेंशदवस 
सतिरीचया एकाकी्पणा्पायरी टॉलसटॉयचया मना् एक 
प्रकारचरी अवघड असवसथ्ा शनमा्तण झालरी हो्री. अमंगभर 
फुलामंनरी डवरलेलरी झाडे ्पाशहलरी, शनसगा्तचया अजोड 
कलाकृ्री ्पाशहलया, की तयाला अा्पले एकाकी्पण फारच 
बोच् राहरी. सव्त भावभावनामंिरी खऱया अथा्तने समरस 
होणाररी सहचररी शमळ्े की नाहरी या िमंकेने तयाचया मनाचा 
नतुस्ा ्ळ मामंडला हो्ा. या िमंकेला एक शदवस ्पूण्तशवराम 
शमळाला.

गृहसथाश्मा् प्रवेि कर्ाच शवलक्षण सतुखाचया 
वर्ा्तवा् टॉलसटॉय शचमंब शभजून गेला. तयाचरी ्पतनरी सोनया 
महणजे केवळ आनमंदाचरी मूस! 

लग्नानमं्रचरी १५-१६ वर्षे टॉलसटॉयचा जरीवनप्रवाह 
फारिरी वाकणे-वळणे न घे्ा अशनरुद्ध्पणे वाह् राशहला. 
गृहसथाश्मा् तयाने चामंगले रमून जावे अिरी सव्त दृष्ींनरी 
अनतुकूल व समृद्ध ्पररक्सथ्री हो्री. याच काळा् ‘यतुद्ध 
आशण िाम्ं री’ व ‘ॲना कॅरॅशनना’ या सतुप्रशसद्ध कादमंबऱया 
शलशहलया गेलया.
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१८६३ चया अखेररीस ‘यतुद्ध आशण िामं्री’ या 
कादमंबररीचया लेखनास सतुरुवा् झालरी. प्रतयक्ष लेखनास ्पतुररी 
सहा वर्षे लागलरी. असमंखय वयक्तिरेखा, अनेक लहान 
मोठ्या घटनामंचा भवय शवस्ार, ने्पोशलयनचरी रशियावर 
सवाररी, यतुद्धा्रील शचत्थरारक प्रसमंग, ् तकालरीन खानदानरी 
रशियन लोकामंचे कौटुमंशबक जरीवन, सामानय लोकामंचे 
वैयक्तिक जरीवन, लष्कररी कारवाया, नृतये, मेजवानया, 
शिकाररी इतयादरी असमंखय घटनामंचया ््पशिलाने हे भवय 
वाङ् मयरीन शिल्प आकार घेऊ लागले. साशहतयक्षेत्ा् हरी 
कादमंबररी महणजे ‘न भू्ो न भशवष्यश्!’ अिा सवरू्पाचे 
कैलास लेणे आहे. ‘‘मानवरी जरीवनाचे समं्पूण्त शचत्ण, 
्तकालरीन रशियाचे प्रतययकाररी वण्तन, ्तकालरीन 
ऐश्हाशसक महत्वाचया घटना व मानवरी समंघर््त यामंचा समं्पणू्त 
आलेख, आनमंद-उदात््ा-या्ना-अवमान- महत्वाकामंक्षा 
इतयादरी नानाशवध मानवरी भाव्रमंगामंचे शजवमं् प्रतययकाररी 
शचत्ण महणजे ‘यतुद्ध आशण िामं्री’ हरी कादमंबररी’’, हा 
सटट्रॅकॉवहसारखया ्जज् टरीकाकाराचा अशभप्राय महणजे या 
कादमंबररीचया शिफारिरीचा एक ्ाम््पटच!

मोहररीएवढ्ा शबजा्पासून प्रचमंड अशवतथ वृक्ष उभा 
राहावा ्िरी हरी कादमंबररी वाढ् गेलरी. मूळचा आराखडा 
्रीन वेळा बदलला. नावसतुद्धा अथा्त्च ् रीन वेळा बदलले. 
शकतयेक वयक्तिरेखामंना मूळचया आराखड्ा् सथान नवह्े. 
नमं्र प्रवेि शमळाला. जे शचशत्् कररयाचे प्रारमंभरी िरवले 
हो्े, तयाहून शक्री्ररी वेगळरी, शक्री्ररी श्ेष्, उदात् 
अिरी कलाकृ्री हळूहळू ्यार हो् गेलरी. कादमंबररीचया 
उतकामं्रीचया ्पायऱयासतुद्धा  ्पाहरयासारखया आहे्. तयामं्ून 
टॉलसटॉयचरी लोकोत्र कल्पनाितिरी, समंवेदनिरील्ा, 
अभयासू वृत्री आशण घटनामंचा नेमका वेध घेणाररी अमं्भषेदरी 
प्रश्भा शदसून ये्े. 

या कादमंबररी् आलेलरी शनसग्तवण्तने कादमंबररीचया 
्पो्ा् इ्की एकरू्प झालेलरी आहे्, की तयामंना वेगळे-
्तुटक असे अक्स्तव नाहरी. शनसग्तवण्तने मतुखय्: 
वयक्तिशचत्णाचया ्पाशव्तभूमरीवर ये्ा्, तयामतुळे ्री 
बामंडगूळवजा वाट् नाहरी्. उलट कादमंबररीचा ्ो एक 
अशवभाजय घटक िर्ो. लढायामंचे शकंवा इ्र घटनामंचे 
वण्तनहरी तयामतुळे कादमंबररी्रील वयतिींवर जो ्पररणाम 
साधला असेल, ्े सामंगरयाचया समंदभा्त् ये्े. तयामतुळे सव्त 

प्रसमंगामंना एक प्रकारचा शजवमं््पणा, अ्पररहाय्त्ा आलेलरी 
आहे. वेगवेगळा ्पाशव्तभूमरीवर वेगवेगळा ऐश्हाशसक 
समंदभाां् वयक्तिमनाचा िाव घेरया् टॉलसटॉयने जरी मानवरी 
उकल करून दाखवलरी आहे ्री केवळ शवसमयावह महटलरी 
्पाशहजे. 

या कादमंबररीचया शलखाणासािरी टॉलसटॉयने जरी मेहन् 
घे्लरी, जे अभयासाचे डोंगर ्पेलले, ् े ्पाहून मनतुष्य अक्षरि: 
अवाक्  हो्ो. अगशण् समंदभ्त ग्रमंथामंचा तयाने स्् अभयास 
चालवला हो्ा. जया जशमनरी् कथाबरीज ्पेरायचे श्चरी खू्प 
कसून नामंगरणरी चाललरी हो्री. अशधकृ् इश्हास, रशियन व 
फ्ेंच इश्हासकारामंनरी शलशहलेला, तया कालखमंडाचा ्परामि्त 
घे्ाना एकाच घटने्ून दोन शवरुद्ध ्पक्षामंचे लोक कसा 
काय अथ्त काढ्ा् तयाचे सबमंध अनवयाथ्त तयाने समजावून 
घे्ले. ने्पोशलयनशवर्यरी प्रशसद्ध झालेले अ्परमं्पार शलखाण, 
हे सारे काहरी तयाने अक्षरि: घतुसळून काढले. १८६३ ्े 
१८६९ या सहा वर्ाां् मनाने ्ो ने्पोशलयनचया काळा्च 
जग् हो्ा, असे महटलयास हरक् नाहरी. 

यतुद्धाचया वण्तना् समं्पूण्त प्रतययकारर्ा आणरयासािरी 
तयाने बोरोशडनोचया यतुद्धभूमरीस प्रतयक्ष भेट शदलरी. 
अव्रीभोव्री राहणाऱया वयसकर लोकामंचया अनौ्पचाररक 
मनमोकळा मतुलाख्री घे्लया. एकंदर यतुद्धाचा 
रशिया्रील सामानय लोकामंचया जरीवनप्रवाहावर काय 
्पररणाम झाला ्े समजावून घे्ले. ्े यतुद्ध ्पाशहलेला एक 
माणूस वेड्ाचया इक्स्प्ळा् हो्ा. तयाचे वेड काहरी 
शवशिष् बाब्री् असून बाकी ्ो िरीक हो्ा. हे 
कळलयाबरोबर वेड्ाचया इक्स्प्ळा् जाऊन तया वेड्ा 
महा्ाऱयाचे यतुद्धशवर्यक समृश्कण वेचरयासािरी 
टॉलसटॉयने कमरी केले नाहरी. शमळेल ्थेून शमळेल श््की 
माशह्री ्ो आ्पलया समृश्ममंजतुर्े् सािवून िेव् हो्ा. 
एकंदर या प्रवासामतुळे खू्पच प्रतययकाररी ््पिरील शमळाला.

टॉलसटॉयचया भाेव्री ् ्पशिलामंचा अक्षरि: महासागर 
हेलाव् हो्ा. तयाचे समतुद्रममंथन करून मानवरी जरीवनशवर्यक 
्त्वज्ानाचा अमृ्कुंभ काढणे हरी काहरी सो्परी गोष् 
नवह्री. तयाचया जोडरीला आधरीचया भागामंचे भागि: 
प्रकािन सतुरू हो्े. एवढ्ा प्रचमंड कादमंबररीचे ्पररष्करण 
कररया् ्ो स्् काय्तमग्न हो्ा. या समंदभा्त् तयाने 
आ्पलया कशवशमत्ास कळवले, ‘‘साशहतयशनशम्त्री महणजे 
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(१) यासनाया ्पोलयाना- टॉलसटॉयचे जनमसथान.
(२) ्पतुक्ष्कन- आधतुशनक रशियन साशहतयाचा जनक.
(३) टशज्तशनवह- रशियन कादमंबररीकार. 
(४) वहॉलटेअर- फ्ेंच लेखक, ्त्वज् व शवचारवमं्.
(५) चाल्त शडकनस- शब्रशटि कादमंबररीकार.

विपा-

(६) ने्पोशलयन- फ्ानसचा सम्ाट, असामानय योद्धा, 
सेनानरी व प्रिासक.

(७) रूसो-  फ्ेंच ्त्वज्, फ्ेंच राजयकामं्रीचा वैचाररक 
जनक.

एक प्रकारचरी प्रसू्रीच अस्े.’’ एखाद्ा वेळरी मनाजोग्े 
शलखाण झाले, की तयाला अगदरी कृ्कृतय वाटे. 
अभयाशसकेचया बाहेर येऊन ्ो महणे, ‘आज माझया 
अक्स्तवाचा एक अमंि िाईचया समतुद्रा् टाकून आलो आहे 
बरमं!’

कल्पनासृष्रीमतुळे उलगडलेला ऐश्हाशसक काळ 
लवकरच बाररीकसाररीक ््पशिलामंसह शजवमं् होऊ लागला. 
कादमंबररी्लरी ्पात्े जणू देहधारण करून तयाचयािरी बा्चरी् 
करू लागलरी. प्रतयक्षा् वावरणाऱया वयतिरी्पेक्षा 
कल्पनासृष्री्लरी ्पात्े तयाला अशधक जवळचरी वाटू 
लागलरी. चोवरीस ्ास ्री मानसशचत्े तयाचया साक्न्धया् 
वावर्-िबदरू्पाने अशभवयति होरयाचा अट्हास धर्. 
शनशम्त्रीचरी प्रशकया िकय ्ेवढ्ा वेगाने सतुरू हो्री; ्पण 
मूळचया अश् चोखमंदळ्पणा्पायरी रचलेला ्पतुष्कळसा 
आकृश्बमंध शवसकटून जा् हो्ा. धड काहरी जम् नवह्े.  
कादमंबररीचरी सतुरुवा् किरी करावरी हा यक्षप्रशन सतुट्ा सतुटेना! 
बारा-्पमंधरा वेळा सतुरुवा् केलरी अन्  द्र सारलरी. तयाला 
काहरी ्पसमं् ्पड् नवह्े. मना्लया वयतिींना ् र िबदरू्पाने 
अशभवयति होरयाचरी शनकड! मनावर फार ्ाण ्पड् हो्ा. 
सतुरुवा्रीला सूर जतुळला ्ररी नमं्रचा भाग सलग शलशहला 
गेला नाहरी. नेमकया आराखड्ाचया अभावरी शकंवा बदलतया 
आराखड्ामंमतुळे महणा हवे ् र-लेखनाचरी हमालरीसतुद्धा खू्प 
वाढलरी. इ्के ्पररष्करण की तयाला खरोखर उ्पमा नाहरी! 
िबदसमंह्री, ्पररच्ेद रचना, ्पात्योजना, कथानकाचरी 
गतुमंफण, ऐश्हाशसक नेमके समंदभ्त-सारेकाहरी अगदरी नेटके-
बरोबर जमायला हवे हो्े.

रोज शदवसभर शलशहलेला भाग समंधयाकाळरी ्ो 
सोनयाचया टेबलावर आणून िेवरी. रात्री सोनयाचे काम सतुरू 
वहायचे. टॉलसटॉयने शलशहलेलया भागाचरी सतुवाचय नक्ल 
उ्रवून काढणे हे श्चे काम. ्े ्री अतयमं् मन:्पूव्तक कररी. 

्री आ्पण शलशहलेले टॉलसटॉयचया टेबलावर नरीट रचून 
िेवरी आशण मग झो्परी जाई.

सोनयाने शलहून काढलेलरी प्रकरणे सकाळरी ्ो 
नजरेखालरी घाल् असे. तया् ्पतुनशच असमंखय फरक कररी. 
सारे कागद ्पतुनशच खाणाखतुणा, वाकयखमंड, रेघा इतयादरी 
््पशिलाने शच्ाडले जा्. मग ् े दुखावलेले घायाळ कागद 
समंधयाकाळरी नवया सोबतयामंसह ्पतुनशच सोनयाचया टेबलावर 
सथाना्पन् हो् अस्. मग रात्री श्चा उद्ोग सतुरू 
वहायचा. अिा ररी्रीने सोनयाने ् री  २००० ्पृष्ामंचरी कादमंबररी 
जवळजवळ सा् वेळा शलहून काढलरी. 

टॉलसटॉय काहरी इश्हास शलहरी् नवह्ा. कादमंबररी हे 
तयाचे माधयम. ऐश्हाशसक घटनामंचया ्पाशव्तभूमरीवर मानवरी 
जरीवनदि्तन हा कादमंबररीचा खरा शवर्य. या कादमंबररी् सतुमारे 
५०० हून अशधक वयक्तिरेखा रमंगवलया आहे्. शविेर् 
आशचया्तचरी गोष् महणजे प्रतयेकाला वेगवेगळे, सवयमं्पूण्त, 
सतुस्पष् वयक्तिमत्व आहे. वयतिींनाच काय-कुत्याला 
सतुद्धा स्पष् वयक्तिमत्व आहे. केवळ वयक्तिशचत्णामंकडे 
्पाशहले ्ररीसतुद्धा या कादमंबररीने फार मोिे यि साधय केले 
आहे. तया दृष्रीने टॉलसटॉय हा ्पशहलया दजा्तचा कलावमं् 
िर्ो. 

१८६९ चया शडसेंबरअखेररी टॉलसटॉयने ‘यतुद्ध आशण 
िामं्री’ हरी प्रचमंड कादमंबररी ्पूण्त केलरी. हरी अवाढवय कादमंबररी 
प्रशसद्ध झालयावर टॉलसटॉयला कृ्कृतय वाटले. खू्प 
हलकेहलके वाटले. शवलक्षण मानशसक ्ाण ्पडला हो्ा. 
फारच थोड्ा लोकामंना कादमंबररीचरी झे्प समजलरी हो्री. 
टशज्तशनवहसारखया मतुरलेलया साशहक्तयकालासतुद्धा कादमंबररीचे 
सवारसय समजरयास वेळ लागला हो्ा; ्पण जेवहा समं्पूण्त 
्पतुस्क वाचले ्ेवहा मात् ्ो खूि झाला. तयाने नमूद केले, 
की ‘‘रशियन भार्ा शजवमं् असे्पयां् हरी कादमंबररी वाचलरी 
जाईल.’’

(िॉलसिॉ् एक माणूस)
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(१) खालील कृती पूण्थ करा.
 (अ) िॉलसिॉ्च्ा ज्ानेंवद्र्ांच्ा तल्लख सं्वेदनेची पाठातील उदाहरणे देऊन खालील तक्ा पूण्थ करा.

ज्ानेंवद्र्े सं्वेदनांची उदाहरणे
(१) डोळे .................................

(२) कान .................................

(३) नाक .................................

(४) तवचा .................................

 (आ) आकृ्त्ा पूण्थ करा.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

 (इ) सूचनेप्रमाणे सतोड्वा.  
(१) खालरील िबदामंसािरी ्पािा् आलेलया उ्पमा शलहा. 

(अ) मन:्पटलावररील प्रश्मा     

(अा) ‘यतुद्ध आशण िामं्री’ हरी कादमंबररी  
(२) ‘कादमंबररी’ हे उत्र येईल असा प्रशन ्यार करा. 

िॉलसिॉ्ची दैनंवदनी 
लेखनाची प्र्तोजने

वलओ िॉलसिॉ्ची कतो्वळा ्व्ातील 
व्वलक्ण शक्ी

िॉलसिॉ्ने ्वाचलेले लेखक

‘्ुद्ध आवण शांती’ ्ा कादंबरीसाठी तपशील 
गतोळा करण्ाची साधने

  
 

(४)

 (३)

(१)

(२)
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अथ्त्पूण्त, अमया्तद, वाङ् मयरीन,
कलाकृ्री, शिल्प, आिवण,

अजोड, ितिरी

व्वशेषणे व्वशेष््े

(२) खालील शबदसमूहांचा तुमहांला समजलेला अर्थ सपष्ट करा.   
(अ) मनाचरी कोररी ्पाटरी.
(आ) लोकोत्र कल्पनाितिरी.
(इ) ््पशिलामंचा महासागर.

(३) व्ाकरण.
 (अ) तक्ा पूण्थ करा.

 (अा) खालील शबदसमूहांचा ्वाक्ांत उप्तोग करा. 
(१) नयून असणे-
(२) मा्रीिरी मसल् करणे-
(३) अवाक्  होणे-
(४) अभयासाचे डोंगर ्पेलणे-

(४) स्वमत. 
(अ) टॉलसटॉयचया ्रल समंवेदनेचरी सूचक आिवण ्तुमचया िबदामं् वण्तन करा. 
(आ) ‘यतुद्ध आशण िामं्री’ हरी कादमंबररी शलशहरयासािरी टॉलसटॉयने केलेलया अभयासाचे वण्तन ् तुमचया िबदामं् शलहा.
(इ) सव्:चे लेखन ्परर्पूण्त होरयासािरी टॉलसटॉयने केलेले ्पररश्म ्तुमचया िबदामं् शलहा. 

(५) अवभव्क्ी. 
(अ) ‘टॉलसटॉय ्पशहलया दजा्तचा कलावमं् िर्ो,’ या शवधानाचरी यथाथ्त्ा ्पटवून द्ा.
(आ) ‘जया जशमनरी् कथाबरीज ्पेरायचे श्चरी खू्प कसून नामंगरणरी चाललरी हो्री’, या शवधानाचा अथ्त स्पष् करा.

प्रकलप. 
समंगणकावर उ्पलबध असणाऱया ‘गतुगल ॲ्प’चा वा्पर करून शलओ टॉलसटॉय यामंचयाशवर्यरी अशधक माशह्री शमळवून 

समं्पाशद् करा.

|||
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१२. पैंजण
नीलम माणगा्वे (१९५४) : 

कवशयत्री, लेक्खका, समं्पादक व बालसाशहक्तयक महणून ्पररशच्. ‘सत्रीवादरी जाणरीव’ हे तयामंचया कशव्ेचे वैशिष्ट्. ‘बाई’ 
महणून जगरयाचरी आस, खमं्, चरीड, उतसाह-आनमंद ्सेच असोिरी, वेदना, कल्ोळ यामंचा एक उतसफू््त सवरमेळ तयामंचया 
कशव्ामंमधये शननाद् राह्ो. तयामंचया साशहतया्ून शवशवध प्रश्मामंचया माधयमामं्ून सत्रीचरी जागृ्ावसथा वयति हो्े. कशव्ेचरी बोलरी 
सहजसतुमंदर व प्रवाहरी आहे. अनतुभवामंचा सच्े्पणा आशण अनलमंकृ् भार्ािैलरी हरी तयामंचया कशव्ेचरी िक्तिसथाने आहे्. 
‘गतुलदस्ा’, ‘ि्काचया उमंबरठ्यावर’, ‘जाग’ हे कशव्ासमंग्रह. ‘्रीच मा्री ्ेच आकाि’, ‘िामं्े ्ू शजमंकलरीस’, ‘शनभ्तया लढ्े 
आहे’ हे कथासमंग्रह. ‘डायररी’, ‘शजद्द’ या कादमंबऱया, लशल् लेखन व बालसाशहतय प्रशसद्ध. ‘महाराष्ट्र  राजय साशहतय ्पतुरसकार’ 
या व अिा अनेक ्पतुरसकारामंनरी सनमाशन्.

प्राचरीन काळा्पासून सामाशजक आशण कौटुमंशबक बमंधनामंचे अडथळे ्पार कर् सत्री प्रग्रीचया वाटेवर टपपयाटपपयाने ्पतुढे जा् 
आहे. श्चा हा समंघर््तमय प्रवास प्र्रीकामंचया माधयमा्ून शचशत्् कर्ाना कवशयत्रीने सत्रीचया आतमशवकासाचा दृढशनधा्तर या 
कशव्े्ून वयति केला आहे.  

या कशव्ेचरी रचना मतुति्मंदा् केलेलरी आहे.

दोन दोन शकलो वजनाचे ्पैंजण घालून
माझरी आजरी
सवयमं्पाकघरा्ून माजघरा् 
माजघरा्ून सवयमं्पाकघरा् 
एखाद्ा सम्ाज्री सारखरी
िुमक् शफरायचरी!
ओझयाने श्चे ्पाय भरून यायचे
दुखायचे, खतु्पायचे
घोटे काळे शिक्र ्पडायचे
कधरी जखम वहायचरी, शचघळायचरी, रति वहायचमं
्पण नादाचया भूलभतुलैयया्तुन बाहेर न ्पड्ा
्पैंजणाखालरी फडके बामंधून
जखमामंना ऊब देऊन ्री राज करायचरी!

माझया आईने ्पैंजण सोडून
नाजूक, हलकया, ्ोरड्ा घालायला सतुरुवा् केलरी
ना ्पाय दुखणमं, ना खतु्पणमं, ना शचघळणमं
आ्पलयाच ्ोऱया् ्री
सवयमं्पाकघर, माजघर, सो्पा, अमंगण, माडरी, गच्री
सगळरीकडे मनमतुराद शफरायचरी
अधनमं मधनमं का होईना, ्ोरड्ा टोचायचया.
साडरीचे काि फाटायचे, दोरे लोंबायचे
्पण सारे दुल्तक्षून
्री राजराणरीसारखरी शभरशभरायचरी!
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मरी ्र ...
अडकणमं, बोचणमं, शचघळणमं, फाटणमं
काहरीच नको महणून
्पैंजणाबरोबर ्ोरड्ामंनाहरी हद्द्पार करून सोडलमं
हलकयािा च्पला, बूट, सँडल घाल्ा, घाल्ा
घरच नवहे ्र अमंगणहरी ओलमंडून
मरी बाहेर ्पाऊल टाकलमं
्पण कधरी कधरी माझयाहरी नकळ्
च्पला घसर्ा्, सँडल बोच्ा्, बूट चाव्ा्
्पण शमळणाऱया सवा्मंत्यासािरी
मरी सारे सहन कर्े.

आ्ा मात् माझरी मतुलगरी महण्े
आई ्पैंजण नको, ्ोरड्ा नको
चप्पल, बूट, सँडल नको
्े ्पकडणमं नको घसरणमं नको
काहरी काहरी काहरीच नको
अगमं ्पायाखालचे काटे मोडरयासारखे
्पायच होऊ दे् आ्ा... घट्, मजबू्, ्पोलादरी
्पतुढलया का होईना ि्काआधरी!

(जाग)

(१) ्तोग् प्ा्थ् वन्वडून ्वाक्े पूण्थ करा. 
(अ) आजी जखमांना ऊब देऊन राज करा्ची! महणजे- 

(१) आजरी जखमामंना और्ध्पाणरी करून काम करायचरी.
(२) रूढींचा त्ास सहन कर् सवयमं्पाकघरा्पतुर्री वावरायचरी.
(३) जखमारू्परी समंकटामंना सहन करून आनमंदा् राहायचरी.

(आ) सारे दुल्थक्ून ती राजराणीसारखी वभरवभरा्ची! महणजे- 
(१) राजाचया राणरीसारखा सनमान श्ला शमळायचा.
(२) राजाचया राणरीचा ्ोरा शमरवायचरी. 
(३) रूढींचया मया्तदे् राहून घरा्पतुरतया शनण्तया् सहभागरी होरया् धनय्ा मानायचरी.

(इ) वमळणाऱ्ा स्वातंत््ासाठी मी सारे सहन करते. महणजे-
(१) घराबाहेर ्पडरयाचया सवा्मंत्यासािरी कौटुमंशबक, सामाशजक बमंधने सहन कर्े. 
(२) सवा्मंत्य शमळाले महणून इ्र दु:खमं सहन कर्े.
(३) ऐक्च्क वेर्भूर्ेसािरी सारे सहन कर्े.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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(ई) पा्च हतोऊ देत आता... घट्ट, मजबूत, पतोलादी 
 पुढल्ा का हतोईना शतकाआधी! महणजे-

(१) ्पतुढचे ि्क येरया्पूवची सवयमं्पूण्त आशण समथ्त बनू दे.
(२) ्पतुढलया ि्काआधरी ्पाय जशमनरीवर राहू दे.
(३) ्पतुढलया ि्काआधरी काटे कमकुव् होऊ दे. 

(२) (अ) खालील ओळतींतील संकलपना सपष्ट करा.
(१) नादाचया भतुलभतुलैयया्ून बाहेर न ्पडणे.
(२) ्पण सारे दुल्तक्षून राजराणरीसारखे शभरशभरणे.
(३) शमळणाऱया सवा्मंत्यासािरी सारे सहन करणे.

(अा) खालील तक्ा पूण्थ करा. 

व्क्ी घरातील वकं्वा घराबाहेरील क्ेत्र ध्ववनत हतोणारा अर्थ
माझरी आजरी
माझरी आई
मरी
माझरी मतुलगरी

(इ) खालील तक्ा पूण्थ करा. 

कव्वतेचा व्वष् कव्वतेतील प्रतीके कव्वतेचा 
रचनाप्रकार

कव्वतेची मध््वतगी 
कलपना

कव्वतेची 
भाषाशैली

(३) काव्सौंद््थ.
(अ) ‘च्पला घसर्ा्, सँडल बोच्ा्, बूट चाव्ा्
 ्पण शमळणाऱया सवा्मंत्यासािरी 
 मरी सारे सहन कर्े,’ या ओळीं्रील शवचारसौंदय्त स्पष् करा.
(आ) ‘अगमं ्पायाखालचे काटे मोडरयासारखे
 ्पायच होऊ दे् आ्ा... घट्, मजबू्, ्पोलादरी’, या ओळीं्रील अथ्तसौंदय्त स्पष् करा.  
(इ) आजरीचया आशण आईचया कौटुमंशबक वा्ावरणा् झालेला फरक कोणकाेणतया प्र्रीकामं्ून वण्तन केला आहे 

्े स्पष् करा. 
(४) अवभव्क्ी.

(अ) कशव्े् वण्तन केलेलरी आजरी व आजचरी आजरी यामंचया् काल्परतवे झालेला बदल सवभार्े् स्पष् करा. 
(आ) सत्रीचया भशवष्यकालरीन प्रग् रू्पामंशवर्यरी ्तुमचया कल्पना स्पष् करा.

(४) रसग्रहण.
‘्पैंजण’ या कशव्ेचे रसग्रहण करा.

प्रकलप. 
क्सत्यामंचया प्रग्रीसमंदभा्त्रील शवशवध घटनामंचे अथ्त्पूण्त कोलाज ्यार करा.

|||
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*  महणतींचा शतोध घ्ा. (वतरपा, आड्वा, ्वरून खाली वकं्वा खालून ्वर)

ि ब ळरी ्ो का न श्प ळरी ्पा
र तिरी वरी अ नय ्ा िा म ल
या चरी ्पे च ल ्री स गो रया
ररी का थरी क्षा मा ग ् द घ
यतु न ्प थे यतु शन स य ड्ा
िो द ्े रा म तिरी रा ग व
आ श् का सा य ्परी श्े ्ा र
अ झ ्प घे लरी ् ड ष् ्पा
लरी शद वया खा लरी अमं धा र णरी

(१) ......................................

(२) ......................................

(३) ......................................

(४) ......................................

(५) ......................................

* लतोकसावह्त् ्व लतोकसंसकृती *
मरािरी् सखोल आशण वया्पक भूशमके्ून लोकसाशहतयाचा अभयास करणारे डॉ. रा. शचमं. ढेरे आशण ्पमंशड् कषृ्णदेव 

उ्पाधयाय यामंचया म्े लोकसाशहतय महणजे लोकसमंसकृ्री होय. अभयासकामंचया म्े समंसकृ्री्रील कथा, गरी्ादरी सव्त िाबदवाङ् मय 
व सव्त िबदे्र साशहतय या सवाांचा समग्र ्पद्ध्रीने केलेला अभयास महणजे लोकसाशहतयाचा अभयास. सवाभाशवकच या 
लोकसाशहतयाचया अभयासाचा वया्प फार मोिा आहे. शवशिष् समाजाचया लोकसाशहतयाचा (लोकसमंसकृ्रीचा) अभयास 
कररयासािरी तया समूहाचा इश्हास, तयाचया भूप्रदेिाचा भूगोल, समाजिासत्, मानविासत्, ्पतुरा्त्विासत्, भार्ािासत्, 
धम्तिासत्, मानसिासत्, दैव्कथािासत् आशण अथ्तिासत् या सव्त िासत्ामंचया अभयासाचे सहकाय्त घे्लयाशिवाय या अभयासाला 
्पूण्ततव ये् नाहरी. महणूनच लोकसाशहतयाचा अभयास हरी एक बहुस्पिची (मक्लटशडसप्रीनररी सटडरी ॲप्रोच) अभयास ्पद्ध्री आहे. 
लोकसाशहतयाचया अभयासासािरी आणखरी एक महत्व्पूण्त बाब महणजे क्षेत्रीय काय्त (Field Work) हरी आहे.

लोकसाशहतया्रील िाबदसाशहतया् (लोकवाङ् मय) लोककथा, लोकगरी्े, महणरी, उखाणे, अहाणे, वाकप्रचार इतयादरी 
प्रकार मोड्ा्. तयाचप्रमाणे लोक्पतुराणे, जाश््पतुराणे, नयायशनवाड्ाचया ्पारमं्पररक सनदा तया्च मोड्ा्. िबदे्र साशहतया्रील 
कृश्प्रधान साशहतया् लोकनृतय, लोकसमंगरी्, लोकवाद्े, लोकनाट्, हस्कला् शचत्, शिल्प, अनय हस्कला व रामंगोळरी 
मोड्े. याशिवाय लोककीडा, लोकजयोश्र्, लोकवदै्क, लोकाचारा्रील शवशधशवधाने, ्ोडगे, व्र्ाचार मोड्ा्. भावप्रधान 
साशहतयामधये लोकभ्म, लोकरूढरी, चालरीररी्री, लोकनरी्री, लोकश्द्धा मोड्ा्. लोकसाशहतयाचा अभयास हा केवळ 
भू्काळा्रील समंसकृ्रीचा अभयास नसून मानवरी समंसकृ्रीचया आरमंभा्पासून माणसाने अबोध्पणे ज्न केलेलया शजवमं् सामंसकृश्क 
जरीवनाचा ् ो िोध आहे. महणूनच व््तमान हा भू्काळाने घडवलेला अस्ो आशण तयाचे भशवष्य हे भू्-व््तमानाचया आधाराने 
उभे राशहलेले अस्े, याचरी समृद् ध जाण लोकसाशहतयाचया शचशकतसक अभयासा्ून येऊ िक्े. भार्रीय लोकसाशहतयाला 
समृद् ध अिरी वैशवधय्पूण्त ्परमं्परा आहे. भार्ा्लया प्रमतुख भार्ामंमधलया लोकसाशहतया् लोकसमंसकृ्रीचे काहरी समान घटक 
आढळ्ा्. सव्त भार्ामंमधलया लोकसाशहतया् वयक्तिजरीवना्लया शवशवध टपपयामंवर, शवशधसमंसकार प्रसमंगामंचरी गरी्े, श्म्पररहाराथ्त 
गायलरी जाणाररी रमंजन्परगरी्े, सण उतसवामंिरी शनगशड् शवशधगरी्े व ऋ्तुगरी्े हे शवशवध प्रकार शव्पतुल प्रमाणा् आढळ्ा्. 
लोकसाशहतय आशण लोकाचार हे लोकसमंसकृ्रीचया अधययनाचे प्राथशमक आशण प्रमतुख साधन आहे; ्परमं त्ु लोकसाशहतये्र 
वाङ् मयरीन साशहतया्ून लोकसमंसकृ्रीचया प्रदरीघ्त प्रवाहाचे समग्र दि्तन घे्ा ये्े.

(मराठी व्वश्वकतोश खंड १५ मधून साभार)
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अपवठत गद्-नमुना
पाण्ाच्ा पृष्ठभागा्वर शेती 

शहरवयागार िे्ामंनरी शवनटलेलरी भूमरी ्पाहून मन कसे हरखून जा्े! लोकसमंखया भरमसाट वाढू लागलरी. भूमरीवरहरी 
फार मोिा भार ्पडू लागला. िे्रीचे क्षेत् अ्पतुरे वाटू लागले. तयामतुळे िासत्ज्ामंनरी एका शवलक्षण समंिोधनाचरी कास 
धरलरी. ्े समंिोधन महणजे ्पारयाचया ्पृष्भागावर िे्री कररयाचे! ्पारयाचया ्पृष्भागावर िे्री... केवढरी 
आशचय्तजनक कल्पना! ह्या कल्पनेला मू््त सवरू्प आले आहे. िासत्रीय ्पररभार्े् ह्या समंिोधनाला ‘हायडट्रो्पोशनकस!’ 
असे महण्ा्. या अशभनव समंिोधनाने ‘दे्ा शक्री घेिरील दो करामंनरी’ असेच जणू आवाहन केले आहे. ‘हायडट्रो्पोशनकस’ 
हा ग्ररीक भार्े्रील िबद आहे. या िबदाचा अथ्त आहे ्पारयाचे काय्त. जशमनरीवरच केवळ लागवड कर्ा ये्े असे नाहरी 
्र ्पारयाचया ्पृष्भागाचाहरी लागवडरीसािरी भूमरीसारखा उ्पयोग होऊ िक्ो; नवहे ्पारयाचया ्पृष्भागावररील िे्री 
हरी फारच सवस् अन्  अतयमं् फलदायरी सतुद्धा आहे. हरी आशचय्तकारक कल्पना प्रायोशगक दृष्रीने यिसवरी कररयाचे 
श्ेय कॅशलफोशन्तया शवशवशवद्ालया्रील िासत्ज् डॉ. गेररीक यामंना द्ावे लागेल. तयामंनरीच या प्रयोगाला ‘हायडट्रो्पोशनकस’ 
असे नाव शदले.

डॉ. गेररीक यामंनरी १९२९ मधये ्पशहला प्रयोग केला. ्पारयाचया ्पृष्भागावर टोमॅटोचरी लागवड केलरी. या 
प्रयोगा् टोमॅटोचरी रो्पे इ्की उमंच वाढलरी, की टोमॅटो ्ोडरयासािरी शिडरीचा वा्पर करावा लागला. हायडट्रो्पोशनकस 
हे एक िासत् आहे. ्पारयामधून ऑक्कसजन व काब्तन डायऑकसाइड भर्पूर प्रमाणा् वनस्प्ींना शमळू िक्ा्; ्परमं्तु 
रसायनद्रवये व आधार या दोन गोष्ींसािरी हे्तु्पवू्तक योजना करावरी लाग्े. वनस्प्ींचया वाढरीसािरी वास्शवक 
मा्रीचरी फारिरी आवशयक्ा नस्े. वनस्प्ींना शवशवध रसायने ्पतुरवणे व आधार देणे हरी कामे मा्री कर्े. हा मा्रीचा 
महत्वाचा काय्तभाग! वनस्प्ींना कृशत्म ररी्रीने रसायनद्रवये व आधार शदला ्र वनस्प्ींचरी वाढ फार चामंगलरी होऊ 
िक्े. यालाच ‘हायडट्रो्पोशनकस’ असे महण्ा्.

्पारयाचया ्पृष्भागावर िे्री करायचरी महटलरी ्र क्षेत्हरी फारच थोडे लाग्े; भूमरी्पेक्षा एक च्तुथाांि क्षेत्ा् 
हायडट्रो्पोशनकस ्पद्ध्रीने आि्पट अशधक उत्पन् ये्े व खच्त आशण श्महरी अतयल्प लाग्ा्. या ्पद्ध्रीने िे्री 
कररया्पासून अनेक लाभ आहे्. जया भागा्रील िे्री ना्परीक, ओसाड आहे तया भागा् हरी अशभनव िे्री केवढरी 
उ्पयतुति आहे! थोड्ा ्पररश्मा् व थोड्ा खचा्त् उत्पन् कसे प्रचमंड शमळ्े हे तयाचरी नमतुना आकडेवाररीच सामंग्े. 
जसे-जशमनरीवररील एक एकर िे्री् १३ क्क्वमंटल ्ामंद्ळ श्पक्ो ्र ्पारयाचया ्पृष्भागावररील एक एकरा् १४३ 
क्क्वमंटल ्ामंद्ळ श्पक्ो!

भार्ा् कलकत्ा (कोलका्ा), मतुमंबई, लखनौ व दशक्षण भार्ा् काहरी केंद्रामं् हायडट्रो्पोशनकसचे प्रयोग सतुरू 
आहे्. लखनौचया राष्ट्ररीय उद्ाना् हायडट्रो्पोशनकसचा एक सव्मंत् शवभागच आहे.

्पारयाचया ्पृष्भागावररील िे्रीचे हे शवलक्षण समंिोधन कृशर् क्षेत्ा् महत्वाचरी कामं्री घडवून आणरील या् 
िमंकाच नाहरी. 

संदभ्थ- वकम्ा व्वज्ानाची
सतुधाकर भालेराव
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कव्वतेचे रसग्रहण

एखादरी कशव्ा ऐकलयानमं्र शकंवा वाचलयानमं्र मन एका अनाशमक आनमंदाने भरून जावे, कधरी डोळा ्पाणरी 
यावे, कधरी रसाशवष्कारा् शचमंब ओले वहावे महणजे कावयाचा आसवाद सतुरू झाला असे समजावे. कशव्ा वाच्ाच 
कधरी िबदामं्ला ्ाल रुणझतुणायला लाग्ो, ्र कधरी कशव्े्ले िबद बोलायला लाग्ा्. असमं का हो्मं? ्र 
कावयाचा आसवाद हरी आ्पलरी प्रतयेकाचरी मानशसक भूक अस्े. जातयावर गाणे महणणाररी सत्री, अमंगाई गाणाररी आई, 
हामवोशनयमवर गरी् वाजवणारा वादक, काम कर्ा-कर्ा रेशडओवर गाणरी ऐकणारा रशसक श्ो्ा हे आ्पा्पलया 
आवडरीनतुसार गारयाचा, कशव्ेचा आसवाद घे् अस्ा्. हा आसवाद, हरी रशसक्ा शचशकतसक, चोखमंदळ अस्ेच 
असे नाहरी. कशव्ेचा आसवाद शचशकतसक्पणे, चोखमंदळ्पणे, सौंदय्त्पूण्त दृष्रीने घे्ा यावा, यासािरी ‘रसग्रहण’ 
प्रशकयेचा अभयास करावा लाग्ो.

कशव्े्रील शवचार, भावना, अनतुभू्री, िबदयोजना, लय, वृत्, अलमंकार, रस, प्रश्मा, प्र्रीके आशण 
कल्पनाशवलास इतयादरी घटकामंचया मामंडणरीचा आशण तयामधरील सौंदया्तचा आसवाद घेऊन ्ो वयति करणे महणजे 
‘रसग्रहण’ होय. कशव्े् उ्परोति घटक कमरी-जास् प्रमाणा् आढळ्ा्. कधरी कधरी काहरी घटक नस्ा्हरी. 
तयामतुळे रसग्रहणाचया लेखनाचे शवशिष् शनयम सामंग्ा ये् नसले ्ररी रसग्रहणलेखनाचेहरी एक िासत् शवकशस् 
झालेले आहे; ्परमं्तु ्से ्ेहरी काटेकोर नाहरी. तयामतुळे या िासत्ालाहरी कलातमक्ेचरी जोड आवशयक िर्े.

कावया् रसाचरी मह्री अननयसाधारण आहे. कावयवाचनाने आशण कावयाभयासाने रशसकामंचया मना्रील शवशवध 
भावनामंचया ्ारा ्ेडलया जा्ा्. उतकट्ा वाढरीस लाग्े. श्चे ्पय्तवसान ‘रस’ शनशम्त्री् हो्े. रसशनशम्त्री हरी 
भावनेचया ्परर्पोर्ावर अवलमंबून अस्े. मानवरी अमं्:करण महणजे भाव-भावनामंचा जणू समतुद्रच. जया भावना सथायरी, 
मूलभू् अस्ा् तयामंचा ्परर्पोर् झालयाने रसशनष््पत्री हो्े. िृमंगार, वरीर, करुण, हासय, भयानक, रौद्र, बरीभतस, 
अद् भतु्, िामं् असे नऊ रस मानले आहे्. िबदयोजना, कावयानतुभव, ्मंद, लय, आघा्, प्रश्मा, प्र्रीके इतयादरी 
घटकामं्ून रसशनशम्त्री हो्े. 

वररील शववेचनावरून कावयाचरी काहरी वैशिष्ट्े ्पतुढरीलप्रमाणे सामंग्ा ये्ा्. 

* काव्ाची ्वैवशष्ट्ये 
(१) कशव्े् भार्ा हे माधयम अस्े. अनतुभवाचरी कलातमक अशभवयतिरी हा प्रमतुख हे्ू अस्ो. 
(२) कशव्े् अथा्तचया शवशवध ्टा वयति करणाररी आशण सौंदय्तशनशम्त्री करणाररी िबदयोजना अस्े.
(३) कशव्ेमधये रचनाकौिलयाला महत्वाचे सथान अस्े. ् मंद, वृत् यामंचया आधारे वा मतुति्मंदा् कशव्ा केलरी 

जा्े. 
(४) श्चया रचना्पद्ध्रीमतुळे श्वणसतुभग्ा आशण समरणसतुलभ्ा हरी गतुणवैशिष्ट्े साधलरी जा्ा्.
(५) कशव्ेचे लेखन हे ्मंद, वृत् यानतुसार असलयामतुळे काहरी वेळा वयाकरणाचे शनयम तयामधये गौण िर्ा्.
(६) कशव्े् कमरी् कमरी िबदामं् मोठ्या् मोिा आिय वयति झालेला अस्ो. (अल्पाक्षरतव)
(७) िबदामंना नेहमरीचा वा नेहमरी्पेक्षा वेगळा अथ्त प्राप्त करून देणाऱया अशभधा, लक्षणा आशण वयमंजना या 

िबदितिींचा वा्पर प्रकर्ा्तने कशव्े् अस्ो.
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काहरी कशव्े् शवशिष् ्पद्ध्रीने िबदरचना केलेलरी अस्े. काहरी कशव्ामंचरी रचना ‘मात्ामंनरी’ सजलेलरी अस्े. 
अिा नाद, लय, वृत्, ्मंद, अलमंकार इतयादरी घटकामंमतुळे कशव्ेचरी रचना वैशिष्ट््पूण्त िर्े. कशव्े् आियानतुरू्प 
लय अस्े. कशव्े्रील िबदामंना अथ्त्पूण्त नाद अस्ो. या साऱया घटकामंमतुळे कशव्ा हृदया्पयां् ्पोहोच्े. तयामं्रील 
िबदच्टा, अथ्तच्टा यामंमतुळे कशव्ेचा गशभ्त्ाथ्त मनाला शभड्ो आशण रसशनशम्त्री हो्े.

* अलंकार, प्रवतमा ्व प्रतीके
अलमंकारामंमतुळे कशव्ेला सौंदय्त प्राप्त हो्े. कशव्े्रील िबदामंवर, तयामं्रील अक्षरामंवररील चमतकृ्ींवर जे अलमंकार 

आधारलेले अस्ा् तयामंना िबदालमंकार महण्ा्. यमक, अनतुप्रास, शलेर् हे िबदालमंकार आहे्. कावयामधये 
िबदामंचया अथा्तमतुळे जेवहा चमतकृ्री उत्पन् हो्े, ्ेवहा ्े अथा्तलमंकार महणून ओळखले जा्ा्. उ्पमा, रू्पक, 
चे्नगतुणोतिरी हे व असे अनेक अथा्तलमंकार आहे्. कशव्ेचे रसग्रहण कर्ाना यासमंबमंधरीचरी उकल महत्वाचरी िर्े.

अलमंकारामंइ्केच कशव्े्रील ‘प्रश्मा’ व ‘प्र्रीके’ हे घटक महत्वाचे अस्ा्. ‘प्रश्मा’ हरी कावयाचा एक 
भाग अस्े. दोन शकंवा अशधक वस्ूमंमधरील सामय शकंवा वेगळे्पण ‘प्रश्मेचया’ माधयमा्ून दाखवले जा्े; ्सेच 
कशव्े्रील ‘प्र्रीकामं्ूनहरी’ वेगवेगळे अथ्त सूशच् हो्ा्. हेच खरे ्र ‘कशव्ा’ या साशहतयप्रकाराचे वैशिष्ट् अस्े. 

* पाठ्यपुसतकातील कव्वतांव्वष्ी 
्पाठ्य्पतुस्का् वरीररसा् ओथमंबलेलरी कावयरचना ‘कावयानमंदासािरी’ शदलेलरी आहे. शवलक्षण गेय्ा असलेलया 

‘सव्मंत््ेचें स्ोत्’ या रचनेने ्पतुस्काचया गद्-्पद् घटकाचरी सतुरुवा् हो् आहे. ‘प्राणसई’ हरी ्मंदोबद्ध कशव्ा 
अष्ाक्षररी ्मंदा्रील असून यमक अलमंकाराचा प्रतयय देणाररी आहे. ‘झाडामंचया मना्  जाऊ’ हरी गेय कशव्ाहरी यमक 
अलमंकाराने सजलरी आहे. ‘दवामं् आशलस भलया ्पहाटीं’ हरी मतुति्मंदा्रील प्रेमकशव्ा! प्रश्मामंचा च्पखल्पणे केलेला 
वा्पर हे या कशव्ेचे वैशिष्ट्! ‘ऐंसरी अक्षरे रशसकें’ हरी समं् ज्ानेशवरामंचरी ओवरीबद्ध रचना आहे. ‘िबद’ हरी कशव्ा 
चे्नगतुणोतिरी अलमंकाराचे दि्तन घडवणाररी आहे. हरी रचना मतुति्मंदा्रील असून सामाशजक शवर्म्ेवर बोट िेवणाररी 
आहे. ‘्पैंजण’ हरी सत्रीवादरी कशव्ाहरी मतुति्मंदा् असून प्र्रीकामंचा सूचक उ्पयोग या कशव्े् केलेला आहे.

घमंटेला शदलेलया टोलयाने जिा अनेक धवशनलहररी शनमा्तण हो्ा्, ्िा कावया्रील िबदामंचया उच्ाराने शवशवध 
भावनामंचे ्रमंग वाचकामंचया मना् आमंदोशल् हो्ा्. हे ्रमंग रसशनशम्त्रीस ्पोर्क िर्ा्.

* रसग्रहण करताना हे लक्ात ठे्वा.
वररील सव्त मतुद् द्ामंचा अभयास केलयानमं्र कशव्ेचे घटक ्तुमचया लक्षा् ये्रीलच. शदलेले मतुद्दे लक्षा् घेऊन 

्तुमहरी कशव्ा बारकाईने वाचा. कशव्ेचरी चाल मधतुर असेल, श्चया्रील भावना अमं्:करणाला शभडणाऱया अस्रील, 
श्चया्रील कल्पना चमतकृ्री्पूण्त अस्रील, कशव्ेचा भाशर्क आकार लहान, रचना सो्परी; ्पण अथ्त्पूण्त असेल 
आशण िबदामं् नादमाधतुय्त असेल ्र ्री कशव्ा थेट हृदया्पयां् ्पोहोच्े. 

रसग्रहण कर्ाना वररील मतुद् द्ामंसोब् कशव्े्रील काहरी महत्वाचया गोष्री लक्षा् घयावया्. कशव्े् 
भावनामंचरी उतकट्ा, कल्पनाशवलास, शवचारसौंदय्त आशण प्रसाद, माधतुय्त, ओज हे गतुण अस्ा्. कशव्ेचरी मधयव्ची 
कल्पना एखाद्ा शवर्याभोव्री गतुमंफलेलरी अस्े. उदा., शनसग्तवण्तन, िबदशचत्, वयक्तिशचत्, शवडमंबन, शवनोद, 
उ्पदेि इतयादरी. कशव्ेचरी मधयव्ची कल्पना थोडकया् शविद करून कशव्े्रील भावना, कल्पना, शवचार, सूचक्ा, 
नादमाधतुय्त, चाल, अलमंकार, कावयगतुण, कावयितिरी, कशव्ेचा वाङ् मयप्रकार (आियानतुसार), कशव्ेचा 
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रचनाप्रकार, कशव्े्रील सूचक्ा, प्रश्मा आशण प्र्रीके यामं्पैकी जे जे गतुण आढळ्ा् तया सगळामंचरी नोंद घेणे 
शकंबहुना वररील गतुणामंचया अनतुर्मंगाने कशव्ेचा सूक्म अभयास महणजे कशव्ेचे रसग्रहण होय. सगळा् महत्वाचरी 
बाब महणजे कशव्े्रील ओळरी ्तुमहामंला का आवड्ा् याचे कारण आशण तया ओळींचा ्तुमचया मनावर झालेला 
्पररणाम सामंगणे महत्वाचे िर्े. महणूनच कशव्ेचे सौंदय्तदि्तन घेणे महणजेच ‘रसग्रहण’ होय.

खालरी शदलेलया ्पाच मतुद् द्ामंना अनतुसरून रसग्रहण करावे.  
(१) कशव्ेचा शवर्य आशण कशव्ेचरी मधयव्ची कल्पना. 

(२) कशव्े्रील प्रश्मा, प्र्रीके, अथा्तलमंकार, आमं्ररक लय, अथा्तचे सौंदय्त.

(३) कशव्े्ून सूशच् होणारे कावयगतुण, िबदितिरी, भार्ािैलरी-
 (समंवादातमक/शनवेदनातमक/शचत्दिची असलयास).

(४) कशव्े्रील िबदालमंकार, नाद, बाह्य लय, ्मंद, वृत् इतयादरी.

(५) कशव्े्ून शमळणारा समंदेि, मूलये आशण कशव्ा आवडरयाचे कारण. 
कवरीला कशव्े् काय सामंगायचे आहे अन्  तयाने ्े कसे सामंशग्ले आहे; याचे शवद्ारयाांनरी सव्:चया 

समंवेदनिरील मनाने शवचार्पूव्तक केलेले शववेचन महणजेच ‘रसग्रहण’ करणे होय.
|||
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नािक-सावह्त्प्रकार-पररच्
‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचा ्पररचय वहावा, या हे्ूने प्रस्तु् माशह्रीचा अभयास करावा. दृकश्ावय साशहतयप्रकार महणून 

‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचे वेगळे्पण आहे. समंगरी् नाटक, प्रायोशगक नाटक व वयावसाशयक नाटक या प्रकारामंचे सवरू्प व 
वैशिष्ट्े या भागामधये नमूद केलरी असून, नाटकािरी समंबमंशध् असणारे घटक व तयामंचे महत्व अधोरेक्ख् केले आहे. या माशह्री्ून 
नाट्क्षेत्ा्रील  वयवसायाचरी नवरी शक्षश्जे ्तुमहामंला समजू िक्रील व भाशर्क अमंगाने त्ुमहरी ‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचा आसवाद 
घेऊ िकाल. 

भाग - ३

‘नाट्यवभन्नरूचेज्थनस् बहुध्ापेकं समाराधनम् !’- इवत महाक्वी कावलदास 
महाकवरी काशलदासाने महटलयाप्रमाणे, ‘शभन् शभन् रुचरी असणाऱया लोकामंचे एकाच वेळरी समाधान करणारा, 

नाटक हा एक श्ेष् वाङ् मयप्रकार आहे.’ लशल् साशहतयाचया प्रकारामंमधये ‘नाटक’ हा लोकशप्रय साशहतयप्रकार आहे.
आ्पण जे ऐकले, ्पाशहले ्े दुसऱयाला सामंगावे हरी माणसाचरी सहज प्रवृत्री आहे. प्रतयेक वयतिरीला सव्:ला 

आलेला अनतुभव, आनमंद, दु:ख हे सगळे सामंगावेसे वाट्े. तयामं्ूनच साशहतयाचरी शनशम्त्री हो्े.
‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचया माधयमा्ून प्रेक्षकामंिरी शजवमं् समंवाद घड् अस्ो. लोकसमंवाद आशण लोकरमंजन 

या नाटकाचया महत्वाचया बाजू अस्ा्. ्थाश्प लेखकाचा प्रश््पाद् शवर्य लोकामं्पयां् ्पोहोचवणे हा तया्रील 
महत्वाचा भाग अस्ो.

मरािरी साशहतया्रील ‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचा शवचार केला ्र तयामं्ून बदल् गेलेलया समाजाचे शचत्ण 
झालेले शदस्े. कोणतयाहरी समाजा्रील चालरीररी्री काल्परतवे बदललया असलया ्ररी माणसाचा सवभाव, मानवरी 
भावभावना या गेलरी अनेक वर्षे कायम राशहलेलया आहे्. या मानवरी भावभावना, सवभाव यामं्रील शवशवध ्टामंचे दि्तन 
नाटकामं्ून घड्े. तयाचबरोबर समाजाचेहरी वास्व शचत्ण नाटकामं्ून हो् अस्े. समाजा्रील बदल नाटकाचया 
माधयमा्ून मामंडरयाचरी ्परमं्परा फार प्राचरीन आहे. नाटक हा समाजाचे यथायोगय दि्तन घडवणारा प्रयोगक्षम साशहतयप्रकार 
आहे. महणून आ्पण नाटक या साशहतयप्रकाराचा ्पररचय करून घेणार आहो्. 
नाट्य महणजे...

नाट् हा नाटकाचा प्राण आहे. एखाद्ा प्रसमंगामधये जेवहा कल्पने्पलरीकडरील बदल आकक्समकररीतया घड्ो, 
्ेवहा नाट् शनमा्तण हो्े. हा बदल आशचय्तकारक अस्ो, खळबळजनक अस्ो. तयामतुळे वाचकाला, प्रेक्षकाला 
अन्पेशक्ष् धक्ा बस्ो. कधरी ्ो सतुखद अस्ो ्र कधरी दु:खद अस्ो. शनसगा्त् आशण मानवरी जरीवना् असे ‘नाट्’ 
्पाहायला शमळ्े. तयाचेच प्रश्शबमंब नाटका् शदसून ये्े.
नािक महणजे...

लेखकाने शलशहलेले नाटक हे कलाकारामंनरी सादर करायचे अस्े. शचत् शकंवा शिल्प हे घड्ाच शदसू लाग्े; ्पण 
नाटक हे प्रतयेक वेळरी करून दाखवावे लाग्े. नाटक हे दृकश्ावय असलयाने ् े शलशहणारे, तयाचा प्रयोग करणारे, प्रतयक्ष 
अशभनय करणारे, ्मंत्ज् आशण ्ो प्रयोग ्पाहणारे अिा सगळामंचया समनवयावर आशण सहकाया्तवर नाटकाचया 
प्रयोगाचरी सफल्ा अवलमंबून अस्े. नाटक हा कथा, कादमंबररी, कशव्ा याप्रमाणे एक साशहतयप्रकार आहे. यामधये 
अशभने्ा शकंवा अशभनेत्री अशभनय कर् अस्ा्. लखेकाने शलशहलेले समंवाद अशभनेतयामंमाफ्क् प्रेक्षकामं्पयां् ्पोहोचवले 
जा्ा्. मतुळा् नाटक हा ‘दृकश्ावय’ साशहतयप्रकार आहे. ्े ऐक्ा, ्पाह्ा व वाच्ा ये्े. नाट्वाचना्ून अनय 
साशहतयप्रकारामंप्रमाणे आ्पलयाला नाटकाचा आनमंद घे्ा ये्ो. नाटक रमंगममंचावर सादर कर्ा ये्े. 

भार्ा् प्राचरीन काळा्पासून नाट्कला अक्स्तवा् हो्री. भर्मतुनरी यामंना ‘भार्रीय नाट्कलेचे जनक’ असे 
महण्ा्. नाटकाशवर्यरी सखोल माशह्री करून देणारा ‘नाट्िासत्’ हा ग्रमंथ तयामंनरी शलशहला. तयामंचया म्े, ‘नाटक हे 
मानवरी जरीवना्रील शनरशनराळा अवसथामंचे, घटनामंचे, प्रसमंगामंचे, तयामं्रील वेगवेगळा भाव-भावनामंचे, वृत्री-प्रवृत्ींचे 
व लोकवयवहारामंचे अनतुकरण करणारे शचत्ण आहे.’ 

‘मानवरी जरीवना् अव्रीभोव्री घडणाऱया अनेक नाट्मय प्रसमंगामं्ून, घटनामंमधून, जाणवणाऱया  
माणसामाणसामं्रील गतुण-अवगतुणामंमधून तयामंचया्रील भावनामंचरी आमंदोलने, वास्वाधारर् ्परमं्तु काल्पशनक कथानका् 
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गतुमंफून, ्े उत्म समंवादलेखना्ून, शदगदि्तकाचया माग्तदि्तनाखालरी, कलाकारामंचया अशभनयाद् वारे, ्मंत्ज्ानाचया 
साहाययाने रमंगममंचावर प्रेक्षकामंसमोर सादर करणे महणजे ‘नाटक’ होय.’

नाटक ्पाहणे महणजे फति
औट घटकेचरी करमणूक नाहरी.
कधरी हसवणारा, सतुखावणारा,
कधरी रडवणारा, दुखावणारा,
कधरी अमंगावर धावणारा,
कधरी सारमं मन सोलवटणारा,
कधरी बेभान करणारा,
कधरी आ्पलयाच मनाचा ्ळ धतुमंडाळणारा,
असा हा नाटकाचा खेळ.
नाटक हा लेखक, शदगदि्तक, कलाकार, ्मंत्ज् यामंचया साहाययाने रमंगभूमरीवर सादर होणारा आशण तयाचप्रमाणे  

नाट्गृहा् समूहाने एकशत््ररीतया आसवाद घे्ा येईल असा कलाप्रकार आहे. नाटक हे जरीवनाचे शचत् अस्े आशण ्े 
कलाकारामंचया माधयमा्ून सादर केले जा्े. डोळामंनरी ्पाहायचे आशण कानामंनरी ऐकायचे महणून हरी दृकश्ावय कला 
आहे. नाटक हे सामंशघक काय्त आहे. 

* नाट्यसंवहतेचे स्वरूप- नाटका् महत्वाचरी अस्े ्री समंशह्ा! नाट्समंशह्ा शज्की ्परर्पूण्त, दजषेदार श््केच 
नाटकाचे यि खात्रीलायक. िबद आशण कथानक शज्के सिति, श््के नाटक उमंचरीवर जाणार, हे शनक्शच्! एक 
कथाबरीज घेऊन नाटककार तयाभोव्री घटना व ्पात् यामंचरी गतुमंफण कर्ो. कथानका् नाटककार वैशिष्ट््पूण्त रचना 
करून नाटक रमंग्दार कर्ो. यासािरी कथानक दमदार असावे लाग्े. समाजा्रील शवशवध स्रामं्रील लोकामंना 
शजवहाळाचे वाटणारे शवर्य नाटककार मामंड्ो. सामाशजक क्सथ्रीचे यथाथ्त आशण रस्पणू्त दि्तन घडवणे हे नाटकाचे 
धयेय अस्े. अिा क्सथ्रीचे दि्तन घडव्ाना माणसामंचया मनोवया्पारामंचरी दखल घेणे कमप्राप्त िर्े. ्पात्ामंचया 
मनोवया्पाराचया दि्तनासािरी नाटका्रील सवग्ाचा ्पररणामकारक्पणे वा्पर केला जा्ो. तयामतुळे नाटका्रील 
कथानकाला साजेिरी ्पात्रचना नाटककाराला करावरी लाग्े. नाटका्रील ्पात्ामंचे असे िाक्बदक शचत्ण करणे, की 
जयामतुळे नाटकाचा ्ोल सामंभाळला जाईल, हरी जबाबदाररीहरी नाटककाराला ्पार ्पाडावरी लाग्े. कथानका्रील 
आिया् समंघर्ा्तशिवाय रमंग् ये् नाहरी. ्परस्परशवरोधरी सवभावामं्ून, कृ्ीं्ून, भाव-भावनामंचया ् णावा्ून समंघर््त शनमा्तण 
होऊ िक्ो. भूशमकामंचया ्परस्पर नातया्रील समंघर््त, भूशमका व ्पररक्सथ्री यामं्रील समंघर््त यामंमतुळे नाटक ्पररणामकारक्पणे 
वि्े. 

नाटका्रील सवाां् महत्वाचा घटक महणजे समंवाद! खटकेबाज, चतुरचतुररी्, नम्तशवनोदरी समंवाद नाटकाचरी रमंग् 
वाढव्ा्. नाट्शवर्याला साजेसे समंवाद नाट्कृ्री्रील आिय योगय ्पद्ध्रीने प्रेक्षकामं्पयां् ्पोहोचव्ा्. 
समंवादफेकीमतुळे नाटकाचा बाज प्रेक्षकामंना कळ्ो. समंवाद, रमंगसूचना व सवग् या त्यींनरी नाट्समंशह्ा ्यार हो्े. 
कथानका्रील प्रसमंगबदल, दृशयबदल, बदललेला काळ इतयादरी समंबमंधरीचरी सूचना नाटककार कंसा्रील रमंगसूचनामंमधून 
दे्ो. तयामतुळे कथानकाचे अस्पष् दुवे जोडले जाऊन समंदभ्त स्पष् हो्ा् आशण कथानकाचा प्रवाह सहज्ेने ्पतुढे जा् 
राह्ो. आियाला साजेिरी भार्ािैलरी समं्पूण्त नाट्कृ्रीला उिाव दे्े. तयामं्रील भाशर्क सौंदय्त एकूण नाटकाला एक 
उमंचरी दे्े.

* नािक ्ा सावह्त्प्रकाराचे ्वेगळेपण- मानवाने मनोरमंजनासािरी, आक्तमक समाधानासािरी लशल्कलामंचे 
शवशव शनमा्तण केले. जया समाजा् ‘नाटक’ हा साशहतयप्रकार उदयास आला, तया समाजा् राहणाऱया लोकामंचया 
भावभावना नाटका्ून प्रकट झालया. तयामतुळे ‘नाटक’ हा साशहतयप्रकार ‘शवर्यामंचया’ दृष्रीने समृद् ध हो् गेला. 
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ज्ान आशण मनोरमंजन यामंबरोबरच प्रेक्षक सव्:चया अनतुभवामंचे नाटका् घडणाऱया प्रसमंगामंिरी ना्े जोड् अस्ो. 
तयामतुळे तयाला ्े आ्पले वाट्े.

कथा, कादमंबररी, नाटक या सव्तच साशहतयप्रकारामं् समाजाचरी समकालरीन शचत्े रेखाटरयाचे सामरय्त अस्े; ्परमं त्ु 
कथा, कादमंबररी, कशव्ा यामं्पेक्षा नाटक हा साशहतयप्रकार शनराळा आहे. बाकीचे साशहतयप्रकार हे वाचकशनष् आहे्. 
नाटक हा समूहाचा आशवष्कार अस्ो. नाटकामधये समंगरी्, नृतय, वतिृतव, अशभनय, ने्परय, कावय, शचत्कला अिा 
बहु्ेक सव्त कलामंचा समावेि हो्ो. कथा आशण कादमंबऱयामंमधये फति लेखक आशण वाचक हे दोन घटक अस्ा्. 
्पण नाटकामधये मात् लेखकाचे िबद नट समंवादामंचया माधयमा्ून प्रेक्षकामं्पयां् ्पोहोचव् अस्ो.

शवष्णतुदास भावे यामंनरी शलशहलेले ‘सरी्ासवयमंवर’ हे आधतुशनक मरािरी नाटकामं्रील कालमानदृष्ट्ा ्पशहले नाटक! 
एक सरळ ्पौराशणक गोष् सामंगणारे हे नाटक १८४३ सालचे! तयाचप्रमाणे १८५५ सालरी महातमा फुले यामंनरी शलशहलेलरी 
‘्ृ्रीय रतन’ हरी शलक्ख् सवरू्पा्रील ्पशहलरी नाट्समंशह्ा होय. तया्पूवची लळरी्, गोंधळ, की््तन, ्पोवाडे, दिाव्ार, 
्मािे अिा अनेक कला महाराष्ट्रा् नामंद् होतया, जया नाटक या साशहतयप्रकाराचया उदयास ्पूरक िरलया.
संगीत नािक

अरणासाहेब शकलवोसकर यामंचया ‘समंगरी् िाकुं्ल’ व ‘समंगरी् सौभद्र’ या नाटकामंद्ारे ‘समंगरी् नाटक’ कलातमक 
्पा्ळरी्पयां् ्पोहोचले. भार्ासौष्व, ्पात् हा्ाळणरी, नाट्मय्ा आशण नाट््मंत्, सहजसो्पे सवाभाशवक समंवाद अिा 
सगळा बाब्री् या नाटकामंनरी एक मा्पदमंड ् यार केला. तया्हरी सवा्त् अशधक महत्वाचा हो्ा ् ो तया्ला समंगरी्ाचा 
वा्पर! 
संगीत नािकाचे स्वरूप ्व ्वैवशष्ट्ये

(१) मनोरमंजना्ून सामाशजक प्रशनामंवर ‘बोट’ िेवले जा्े.
(२) रशसक प्रेक्षकामंना डोळामंसमोर िेवून समंगरी् नाटकाचरी रचना केलेलरी अस्े.
(३) समंवाद ्तुलनेने कमरी अस्ा्.
(४) अशभनय आशण समंगरी् यामं्ून रशसकामंना क्खळवून िेवरयाचरी क्षम्ा अस्े. 
(५) समंगरी् नाटका् िासत्रीय समंगरी्ाचा भारदस््पणा सामंभाळणाऱया गारयामंचा अमं्भा्तव अस्ो.
(६) वैशवधय्पूण्त गाणरी हे समंगरी् नाटकाचे वैशिष्ट् अस्े.
(७) ्पदे हरी आियाला धरून व कथानकाला ग्री देणाररी अस्ा्.
(८) लोकगायकी व खयालगायकी यामंचा उत्म समंयोग साधणारे समंगरी् हे महत्व्पूण्त वैशिष्ट् अस्े.
(९) गायकाला साथ-समंग् करणाऱया कलावमं्ामंचाहरी यामं् मोिा वाटा अस्ो.
(१०) आजहरी मरािरी नाटकामंचया इश्हासा्रील एक वशैिष्ट््पूण्त भाग महणून ‘समंगरी् नाटक’ राष्ट्ररीय ्पा्ळरीवर 

ओळखले जा्े. 
१९११ सालचया सतुमारास कृष्णाजरी प्रभाकर खाशडलकर यामंनरी शलशहलेले ‘समंगरी् माना्पमान’ हे नाटक खू्प 

लोकशप्रय िरले. बालगमंधव्त यामंचया शवनमं्रीवरून गोशवमंदराव टेंबेे यामंनरी ‘समंगरी् माना्पमान’ या नाटकाला समंगरी् शदले व ्े 
प्रचमंड लोकशप्रय झाले. यामं्ून समंगरी् नाटका् ‘समंगरी्-शदगदि्तक’ हरी समंकल्पना उदयाला आलरी. समंगरी् नाटकामंमतुळे 
खयालगायकीचरी लोकशप्रय्ा वाढलरी. तया काळा्रील ‘शकलवोसकर नाटक ममंडळरी’, ‘बळवमं् नाटक ममंडळरी’, ‘बालगमंधव्त 
नाटक ममंडळरी’ या व अिा अनेक नाटक ममंडळींनरी ‘समंगरी् नाटक’ समृद् ध केले.

बालगमंधव्त, दरीनानाथ ममंगेिकर, भाग्तवराम आचरेकर, शज्ेंद्र अशभर्ेकी व िौनक अशभर्ेकी, वसमं्राव देि्पामंडे, 
जयराम शिलेदार व जयमाला शिलेदार, आनमंद भाटे, राहुल देि्पामंडे, महेि काळे या व अिा अनेक नट-गायकामंनरी 
समंगरी् नाटकामंचरी ्परमं्परा ज्पलरी.
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नाटक रमंगभूमरीवर सादर होरयाचया अगदरी प्रारमंभरीचया काळा् अमंधश्द्धा, रूढरी, ्परमं्परा यामंसारखे सामाशजक 
अडसर हो्े. ्तकालरीन सामाशजक वा्ावरण ्पोर्क नसलयामतुळे नाटका् काम कररयासािरी क्सत्या ्यार नस्. 
नाटका्रील सत्री वयक्तिरेखा या ्पतुरुर् ्पात्ाद्ारे साकारलया जा् अस्. ्सेच तयाकाळा् नाट् कलावमं्ामंना महणावरी 
्िरी प्रश्ष्ा नवह्री. अिा ्पररक्सथ्री् बालगमंधवाांनरी साकारलेलया सत्री वयक्तिरेखा मात् आजहरी अजरामर िरलया 
आहे्.

आजचया काळा् करमणतुकीचे शवशवध ्पया्तय उ्पलबध अस्ानाहरी नाटक ‘शजवमं्’ राशहले आहे. तयाचया  
सादररीकरण-सवरू्पा् काळानतुसार बदल हो् गेले. ‘रात्-रात्’ चालणाररी समंगरी् नाटके आशण तया नाटकािरी ्ादातमय 
्पावणारे प्रेक्षक हे शचत् आ्ा बदलले असले ्ररी नाट्रशसकामंचरी समंखया आजहरी लक्षणरीय आहे.
प्रा्तोवगक नािक

जागश्कीकरणाचया रेट्ा् काळ बदलला. प्रसारमाधयमामंचा ्पगडा वाढला. फुरस्रीचा वेळ कमरी झाला. 
करमणतुकीचे अनेक ्पया्तय उ्पलबध झाले. आशथ्तकदृष्ट्ा या नाटकामंचे प्रयोग करणे ्तुलनेने खशच्तक झाले. तयाचे 
श्शकटाचे दरहरी सव्तसामानय लोकामंना ्परवडेनासे झाले. या व यामंसारखया अनेक कारणामंमतुळे समंगरी् नाटक मागे ्पड् गेले 
व प्रायोशगक अाशण वयावसाशयक नाटकामंचरी सतुरुवा् झालरी.

प्रायोशगक नाटकाचा मतुखय हे्ू नाटकाचा शवर्य आशण सादररीकरण या् प्रयोग करणे हा अस्ो. प्रायोशगक 
नाटकेहरी वयावसाशयकररीतया केलरी जाऊ िक्ा्. मनािरी काहरी हे्ू धरून आिया् व अशभवयतिरी् जाणरीव्पूव्तक 
प्रयोग कर् राहणे प्रायोशगक नाटका् अ्पेशक्ष् अस्े. नाट्वाङ् मया् १९६० नमं्र प्रायोशगक्ा आलरी असे मानले 
जा्े. 
प्रा्तोवगक नािकाचे स्वरूप ्व ्वैवशष्ट्ये

(१)  नाटकाचरी शवशिष् चौकट मोडरयाचा प्रयतन प्रायोशगक नाटका् केला जा्ो.
(२) आकृश्बमंधा् नावरीनय अस्े.
(३) आिय/अशभवयतिरी् सवा्मंत्य घे्ले जा्े.
(४) सथळ, काळ, रचना, ने्परय, अशभनय, ्मंत् यामं् जाणरीव्पूव्तक बदल घडवलेला अस्ो. 
(५) नाट्बरीज, नाट्शवर्य, आिय व रचना ्सेच नाट्प्रयोग, ने्परय यामंमधये ्पारमं्पररक नाटका्पेक्षा काहरीसे 

वेगळे्पण प्रायोशगक नाटका् जाणव्े.
(६) प्रायोशगक नाटका् प्र्रीकातमक्ा, अ्पररशच् सूचक्ा यामंचा खतुबरीने वा्पर केलेला आढळून ये्ो.
(७) भाशर्क प्रयोग केले जा्ा्. घटना सहज व नैसशग्तक राखरयाचा प्रयतन केला जा्ो. 
(८) या नाटकामंमधरील समंवादाचरी भार्ा बरेचदा बोलरीभार्ेसारखरी अस्े.
(९) प्रायोशगक नाटका् आियानतुरू्प येणाऱया प्रसमंगामंवर भर शदलेला अस्ो.
(१०) प्रायोशगक नाटका् ‘आ्पलयाला वाटणारे आ्पलया ्पद्ध्रीने’ मामंडायचे धाडस अस्े.

‘ररमंगणनाट्’ (लेखक व शदगदि्तक- अ्तुल ्पेिे, राजू इनामदार) हे प्रायोशगक नाटकाचे अलरीकडचया काळा्रील 
िळक उदाहरण दे्ा येईल.

व्ा्वसाव्क नािक
एकोशणसावया ि्का् मरािरी रमंगभूमरी लोकाश्यावर उभरी राशहलरी. काहरी अ्पवाद वगळ्ा अनय भार्रीय भार्ामंमधये 

वयावसाशयक रमंगभूमरी नाहरी. वयावसाशयक मरािरी रमंगभूमरीला ि्काहून अशधक काळचरी ्परमं्परा आहे. लोकरमंजन व 
लोकप्रबोधन या दोनहरी स्रामंवर मरािरी रमंगभूमरी ‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचया माधयमा्ून प्रगलभ हो् आहे.
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केवळ वयावसाशयक हे्ूने शलशहले जा्े व ्ोच हे्ू समोर िेवून तयाचा नाट्प्रयोग केला जा्ो. प्रके्षकामंना 
आवडेल ‘्े’ व ‘्से’ देरयाचा प्रयतन वयावसाशयक नाटकामं्ून केला जा्ो. समाजा्रील जवलमं् समसया घेऊन, 
वेगवेगळे शवर्य हा्ाळून अनेक वयावसाशयक नाटकामंचरी शनशम्त्री झालरी.

व्ा्वसाव्क नािकाचे स्वरूप ्व ्वैवशष्ट्ये
(१) वयावसाशयक नाटकाचया माधयमा्ून सामाशजक समसया मामंडलया जा्ा्.
(२)  वयावसाशयक नाटकामंचे सवरू्प मतुखय्: बोध्पर व मनोरमंजन्पर अस्े.
(३) गमंभरीर शवर्यावररील नाटक ्पाह्ानासतुद्धा प्रके्षकामंचया मनावरचा ्ाण कमरी वहावा याचरी काळजरी 

वयावसाशयक रमंगभूमरी घे्े.
(४)  नाटक आशण प्रेक्षक यामंचया् एक ना्े शनमा्तण हो्े.
(५)  वयावसाशयक नाटकामंचा भर कौटुमंशबक, सामाशजक, ्पौराशणक आशण ऐश्हाशसक अिा शवर्यामंवर अस्ो.
(६)  प्रेक्षकामंचया अशभरूचरीनतुसार वयावसाशयक नाटकाचरी मामंडणरी केलेलरी अस्े. 
(७) शवनोद, उ्पहास, शलेर्, िाक्बदक कोट्ा याद् वारे प्रेक्षकामंचे मनोरमंजन होईल असे समंवाद वयावसाशयक 

नाटका् अस्ा्.
(८)  वयावसाशयक नाटकाचया शनशम्त्रीमागे बोध, रमंजन, प्रेक्षकानतुनय या प्रेरणामंबरोबरच प्राधानयाने वयावसाशयक 

हे्ू अस्ा्.     

‘ऑल शद बेसट’ (लेखक व शदगदि्तक- देवेंद्र ्पेम) या नाटका् गमंभरीर शवर्याचरी मामंडणरी शवनोदरी अमंगाने 
केलयामतुळे वयावसाशयकदृष्ट्ा हे नाटक यिसवरी िरले.

शवष्णतुदास भावे यामंनरी १८४३ सालरी ‘सरी्ासवयमंवर’ नाटकाचा प्रयोग केला. मरािरी्रील श्ेष् समंगरी् नाटककार 
अरणासाहेब शकलवोसकर यामंनरी या नाट््परमं्परेला ग्री शदलरी. काल्पररव््तनाला सामोरे जा् ् री ्परमं्परा अखमंड्पणे चालू 
राशहलरी. मरािरी्रील काहरी प्रमतुख नाटककार व तयामंचया काहरी नाट्कृ्ींचरी नावे खालरीलप्रमाणे आहे्.

गोशवमंद बल्ाळ देवल (समंगरी् िारदा, समंगरी् समंियकल्ोळ)
श्री्पाद कृष्ण कोलहटकर (वरीर्नय, मूकनायक)
कृष्णाजरी प्रभाकर खाशडलकर (कीचकवध, भाऊबमंदकी)
राम गणेि गडकररी (प्रेमसमंनयास, भावबमंधन, एकच पयाला)
शव. दा. सावरकर- (समंगरी् सनयस् खड् ग, समंगरी् उत्रशकया)
प्र. के. अत्े (साष्ामंग नमसकार, मोरूचरी माविरी)
वसमं् कानेटकर- (रायगडाला जेवहा जाग ये्े, इथे ओिाळला मृतयू)
शव. वा. शिरवाडकर- (नटसम्ाट, वरीज महणालरी धर्रीला)
्पतु. ल. देि्पामंडे- (सतुमंदर मरी होणार, ्री फुलराणरी)
शवजय ्ेंडुलकर- (घािरीराम को्वाल, सखाराम बाईंडर)
दत्ा भग्- (वाटा ्पळवाटा, खेशळया)
प्रेमानमंद गजवरी- (शकरवमं्, ्ावणरी)
जयवमं् दळवरी- (महासागर, बॅररसटर)
इराव्री कशण्तक- (गािा, बाळकडू)
मनक्सवनरी ल्ा रवींद्र- (अमर फोटो सटुशडओ, अलशवदा) 
इतयादरी, इतयादरी ........
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नाट्यप्रयोग-सांघिक कलाघिषकार

नाट्प्रयोग आियाचया व प्रयोगाचया दृष्रीने ‘देखणा’ होरयासािरी अनेकामंचे एकशत्् प्रयतन महत्वाचे िर्ा्. 
कलावमं्ामंचा अशभनय, ने्परय, समंगरी्, प्रकाि योजना दृशय सवरू्पा् जाणव्े; ्पण लेखक आशण ्पडद्ामागचे कलाकार 
या बाबरी यामंचेहरी योगदान लक्षणरीय अस्े. 

* वदगदश्थक- नाट्प्रयोगा् शदगदि्तकाचे महत्व अननयसाधारण आहे. नाटकाचा ्मंत्ाचया बाजूने व कलातमक 
बाजूने दोनहरी ्पा्ळींवर शदगदि्तकाने केलेला एकाक्तमक शवचार महत्वाचा िर्ो. नृतय, अशभनय, समंगरी्, शचत् इतयादरी 
कलामंचरीहरी ्पतुरेिरी माशह्री शदगदि्तकास असणे आवशयक अस्े. नाटकाचया सादररीकरणाचा सवाांगरीण शवचार केलयानमं्र 
समंशह्ेवर ्िा नोंदरी करणे, ्मंत्ज्-कलावमं् यामंना ्िरी कल्पना देणे हे शदगदि्तकाचे काम अस्े. 

* नेपथ्कार- नाटकाचया कथानकाला साहाययभू् िरेल अिरी रमंगममंचावररील वा्ावरणशनशम्त्री महणजे ने्परय! 
हे ने्परय करणारा ्ो ने्परयकार! नाटका्रील सथळ, काळ, कथानक यादृष्रीने आवशयक असणाऱया वस्ूमंचरी मामंडणरी 
ने्परयकार कर्ा्. दृशयामंना, समंवादामंना अनतुकूल अिरी रचनाहरी ने्परयकार कर्ा्. दृशयामंना योगय असे ्पडदे, कथानका्रील 
सथळकाळाला सतुसमंग् िर्रील अिा वस्ू, नटामंचा क्पडे्पट, शवगज, झालररी, प्रकाि योजना व ्पोर्क समंगरी् इतयादरी सव्त 
घटकामंचा समावेि ने्परया् अस्ो. 

* प्रकाश ्तोजना- रमंगभूमरीवर प्रकाि योजनेसािरी शनरशनराळरी साधने वा्परलरी जा्ा्. स्पॉटस् , फ्डलाइटस् , 
फूटलाइटस्  या सव्तच प्रकारचया शदवयामंचा प्रकाि कमरी-अशधक कररयासािरी जे शवद्तु् उ्पकरण वा्परले जा्े तयास 
‘डरीमर’ महण्ा्. डरीमरचया मद्रीने रमंगभूमरीवर समं्पूण्त काळोख कर्ा ये्ो. प्रवेिबदलाचरी सूचना या प्रकाि योजने्ून 
शमळू िक्े. 

* पाश्व्थसंगीत- नाटका्रील ्पाशव्तसमंगरी् हे कथानका्रील प्रसमंगानतुरू्प, ्पात्ामंचया मन:क्सथ्रीला अनतुसरून, 
नाटकाला ग्री देरयासािरी, वा्ावरणशनशम्त्रीसािरी वा्परले जा्े. ‘लेकुरे उदमंड जाहलरी’, ‘एका लग्नाचरी दुसररी गोष्’ 
अिा काहरी नाटकामं्रील ्पाशव्तसमंगरी् लक्षणरीय िरले आहे.

* रंगभूषा- खू्प अमं्रावर बसणाऱया प्रेक्षकामंना नटामंचा चेहरा वयवक्सथ् शदस्ोच असे नाहरी. नटामंचया चेहऱयावररील 
अशभनय नरीट शदसावा यासािरी नाटका् रमंगभूर्ेला महत्व आहे. नाटका्रील वयक्तिरेखेचे वय, सवभाव, लकबरी इतयादरी 
गोष्री लक्षा् घेऊन नाटकाचया एकातम ्पररणामासािरी नटाचे िररीर व चहेरा रमंगवणे महणजे रमंगभूर्ा होय. नाट्प्रयोगाचया 
सादररीकरणा् रमंगभूर्ेबरोबरच वेिभूर्ा व केिभूर्ा या घटकामंना शविेर् महत्व आहे. 

* अवभन्- नाटककाराने नाटका् शनमा्तण केलेलया काल्पशनक वयक्तिरेखा नाट्कलावमं् आ्पलया समंवादा्ून, 
िबदफेकी्ून, आवाजा्रील चढ-उ्ारा्ून, हावभावा्ून महणजेच आ्पलया अशभनया्ून शजवमं् कर्ा्.  

* समारतोप
‘नाटक’ या साशहतयप्रकाराचे सवरू्प व तयाचा इश्हास यामंचरी वयाप्तरी खू्प मोिरी आहे. या टपपयावर या 

साशहतयप्रकाराचरी ्ोंडओळख वहावरी हा प्रमतुख हे्ू आहे.
‘नाटक’ जेवहा आ्पण फति ‘प्रेक्षक’ या नातयाने बघ्ो ्ेवहा ‘नाटकामागरील’ यमंत्णामंचरी जाणरीव आ्पलयाला 

हो्ेच, असे नाहरी. आ्पण फति नाट्प्रयोगाचा आसवाद घे्ो. एक ‘दृकश्ावय साशहतयप्रकार’ महणून ‘नाटक’ या 
घटकाचा अभयास केलयावर आ्पण अशधक समज्पूव्तक, शवशवधामंगरी दृक्ष्कोनामं्ून अशधक सजग्पणे नाट्प्रयोगाचा 
आसवाद आशण आनमंद घेऊ िकू. 

|||
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(१) ्तोग् प्ा्थ् वन्वडा. 
 (अ) ............ हे प्र्तोगक्म सावह्त्प्रकार आहेत.
  (१) नाटक, कथा
  (२) नाटक, एकामंशकका
  (३) नाटक, कावय
  (४) नाटक, लशल्

 (आ) नािकाची लतोकसंपक्क ही महत््वाची बाजू आहे कारण...
  (१) अशभनय करणारा उ्पक्सथ् अस्ो.
  (२) नाटकामतुळे प्रेक्षकामंिरी शजवमं् समं्पक्क घड्ो. 
  (३) नाटकाचरी जाशहरा् हो्े.
  (४) नाटकाचरी समंशह्ा वाच्ा ये्े.

 (इ) नािक ही दृकश्ाव् कला आहे कारण...
  (१) खू्प ्पात्े तया् सहभागरी अस्ा्.
  (२) डोळामंनरी ्पाहून कानामंनरी ऐक्ा ये्े.
  (३) शदगदि्तक, कथालेखक, ने्परयकार अस्ो.
  (४) नृतय, नाट्, समंगरी् यामंचा आशवष्कार अस्ो.

(२) चुकीचे व्वधान शतोधा. 
 (अ) (१) अरणासाहेब शकलवोसकर यामंनरी नाट््परमं्परेला ग्री शदलरी.
    (२) शवष्णतुदास भावे यामंनरी १८४३ सालरी ‘सरी्ासवयमंवर’ नाटकाचा प्रयोग केला.
    (३) रशसक प्रेक्षकामंना डोळामंसमोर िेवून समंगरी् नाटकाचरी रचना केलेलरी नस्े.
    (४) समंगरी् नाटका्रील ्पदे हरी आियाला धरून कथानकाला ग्री देणाररी अस्ा्.

 (अा) (१) नाटकाचा प्रयोग महणजे औटघटकेचरी करमणूक.
  (२) नाटकाचा प्रयोग महणजे अमं्मतु्तख करणारा.
  (३) नाटकाचा प्रयोग महणजे मनाचा ्ळ धतुमंडाळणारा.
  (४) नाटकाचा प्रयोग महणजे सारमं मन सोलवटणारा.

 (इ)    (१) ्परस्परशवरोधरी सवभावामं्ून समंघर््त शनमा्तण हो्ो. 
    (२) नाटकाचया कथानका्रील आियाला समंघर्ा्तशिवाय रमंग् ये्े.
  (३) भूशमकामंचया नातया् ्परस्पर समंघर््त दाखव्ा ये्ो.
    (४) भूशमका व ्पररक्सथ्री यामं्रील समंघर्ा्तमतुळे नाटक ्पररणामकारक िर्े. 

 (ई)    (१) नाटका् समंशह्ा महत्वाचरी अस्े.
  (२) नाट्समंशह्ा ्परर्पूण्त असावरी. 
  (३) नाट्समंशह्ा दजषेदार असावरी.
    (४) नाटका् समंशह्ेला फारसे महत्व नस्े.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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(३) (अ) फरक सपष्ट करा.

प्रा्तोवगक नािक व्ा्वसाव्क नािक

नािक इतर सावह्त्प्रकार

 (अा) खालील कृती करा.

 (इ) खालील घिना/कृती ्ांचा पररणाम वलहा. 

घिना/कृती पररणाम

(१)  एखाद्ा प्रसमंगा् कल्पने्पलरीकडरील बदल 
       आकक्समकररीतया हो्ो.

(२)  नाट्समंशह्ेचे ्परर्पूण्त व दजषेदार लेखन

(३)  नाटका् समंघर््त असला ्र

(४) स्वमत. 
(अ) ‘नाटक महणजे सामंशघक कलाशवष्कार आहे’, या शवधानासमंबमंधरी ्तुमचे म् सोदाहरण स्पष् करा.
(आ) ्तुमचया िबदामं् स्पष् करा.
 (१)  नाटकाचे ने्परय     
 (२)  नाटका्रील प्रकाियोजनेचे महत्व  
 (३)  नाटका्रील समंवाद

(१) (२)

(४)(३)

मराठी रंगभूमी प्रगलभ हतोण्ाचे 
दतोन सतर

नाट्यकलेची ्वैवशष्ट्ये

नािक ्ा सावह्त्प्रकाराच्ा उद्ास 
पूरक ठरणाऱ्ा कला

(१)

(२)

नािकातील सं्वादाची ्वैवशष्ट्ये
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(४)  नाटक अनेक कलामंचा समंगम
(५)  प्रारमंभरीचया काळा्रील नाटका्रील सत्री वयक्तिरेखा

(इ) ‘नाटक हा समाजाचे यथायोगय दि्तन घडवणारा प्रयोगक्षम साशहतयप्रकार आहे’, या शवधानाचा  
अथ्त स्पष् करा.

(ई) समंगरी् नाटकाचे सवरू्प व वैशिष्ट्े स्पष् करा.
(उ) नाट्समंशह्ा शलशहरयासािरी आवशयक अिा ्पूव्त्याररीचया घटकामंसमंबमंधरी ्तुमचे म् स्पष् करा.
(ऊ) वयावसाशयक नाटकाचे सवरू्प व वैशिष्ट्े ्तुमचया िबदामं् स्पष् करा.

(५) अवभव्क्ी. 
(अ) ‘नाटक हा वाङ् मयप्रकार इ्र वाङ् मय प्रकारामं्पेक्षा वेगळा आहे’, हे शवधान स्पष् करा.
(आ) शवद्ारया्तला शमळालेलया िालान् ्पररीक्षे्रील उज्वल यिाबाब् शवद्ाथची-शिक्षक-्पालक यामंचया्रील 

समंवाद शलहा.

|||
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१. हस्वाफस्वी
वदलीप प्रभा्वळकर (१९४४) : 

मरािरी व शहमंदरी शचत््पट अशभने्े, लेखक. ‘झ्पाटलेला’, ‘चौकट राजा’, ‘एक डाव भतु्ाचा’ या शचत््पटा् तयामंनरी केलेलया 
भूशमका लोकशप्रय. ‘अव्रीभव्री’, ‘कागदरी बाण’, ‘गतुगलरी’, ‘चूकभूल द्ावरी घयावरी’, ‘बोकया सा्बमंडे’ (भाग १ ्े ३), 
‘हसवाफसवरी’ हे लेखन प्रशसद्ध. ‘बोकया सा्बमंडे’ या ्पतुस्क माशलकेसािरी ‘बालसाशहतय ्पतुरसकार’, समंगरी् नाटक अकादमरीचा 
राष्ट्ररीय ्पतुरसकार अिा अनेक ्पतुरसकारामंनरी सनमाशन्.  

‘हसवाफसवरी’ हरी शदलरी्प प्रभावळकर यामंनरी शलशहलेलरी नाट्समंशह्ा आहे. हा एक आगळावेगळा, शनखळ आशण शनभषेळ 
करमणतुकीचा नाट्प्रयोग आहे. हे नाटक वाच्ाना, तयाचा नाट्प्रयोग बघ्ाना प्रेक्षक हस्ा् व गमंभरीर आशण अमं्मतु्तखहरी हो्ा्. 

नाटका्, एकेकाळचे गायक-नट असलेले कृष्णराव हेरमंबकर यामंचया सतकाराचा प्रसमंग आहे. ्े आ्पलया कोकणा्लया 
गावाहून स्पतनरीक येणार आहे्-यायला शनघाले आहे्-ये् आहे्-आले आहे्, असा टपपयाटपपयाने हा प्रवास आहे. या 
काय्तकमाचे धामंदरट समंयोजक वाघमारे, तयामंचरी समाट्त साहाययक मोशनका, शचमणराव, शप्रनस, नाना आशण दरीप्तरी अिरी ्पात्रचना 
मूळ नाटका् आहे. अफला्ून कल्पना, शवसमंग्री, समंवाद व िाक्बदक कोट्ा यामंमतुळे नाटका्रील प्रसमंग रमंग्दार झाले आहे्. या 
नाटकाचया प्रयोगामंना नाट्रशसकामंचरी दाद शमळालरी आहे.

या नाटका्रील उ्ारा खालरी शदलेला आहे. समं्पूण्त नाटक शमळवून अवशय वाचा व समंधरी शमळालयास नाट्प्रयोग जरूर ्पाहा. 

मतोवनका : (घाईघाई् येऊन उभरी राह्े.) रशसक हो, जतुनया
बालगोशवमंद नाटक ममंडळरी्ले जयेष् नट 
कृष्णराव हेरमंबकर यामंचा सरकार्फफे उद्ा 
मान्पत् देऊन सतकार होणार आहे; ्पण 
तया्पूवची होणाऱया आजचया या घरगतु्री 
समारमंभाला येरयाचरी शवनमं्री आमहरी तयामंना 
केलरी अाशण आमचया शवनमं्रीला मान देऊन 
अमंबतुडची गावाहून आ्पलया ्पतनरीसह आजच 
इथे यायचरी ्सदरी तयामंनरी घे्लरी. तयामंचा 
आ्पण िाल आशण श्रीफळ देऊन सतकार 
करूया आशण तयामंचयािरी थोडरी बा्चरी् 
करूया. (कृष्णराव ये्ा्. सोब् वाघमारे. समंजय 
फोटो काढरयासािरी ये्ो. कृष्णराव फोटोचया 
फ्ॅिलाइटने दचक्ा्. ्ो शनघून जा्ो. वाघमारे 
श्रीफळ दे्ा्. कृष्णराव श्रीफळ घेऊन कानािरी 
हलवून बघ्ा्. िाल ्पामंघर्ाना घोळ, कृष्णराव 
गतुरफटले जा्ा्. एकदाचरी िाल ्पामंघरलरी जा्े.) 

कृष्णरा्व : थैलरी देणार हाे्ा् आशण येरया-जारयाचा 
खच्तसतुद्धा कर्ो महणाला हो्ा्. उद्ा 
सरकाररी सोहळा आहे श्थमं मला प्रवासभत्ा 
देईन महणाले हो्े; ्पण ्ो शमळे्पयां् मरी 
कोण जाणे कुिमं असेन... ्तुमहरीच द्ा. मला 
नकोय... माझया ्पतनरीकडे द्ा... ्री श्थमं 

बसलरीय... आमचया अमंबतुडचीहून कुंदन्पूरला 
टामंगयानमं आलो. श्थून एस. टरी. नमं ्पतुरयाला. 
्पतुरयाहून टट्रेननमं मतुमंबईला... कज्त् आशण 
िाणामागषे, (वाघमारे हळूच आ् सटक्ा्.) हे 
चालले् कुिे ्पळून? सामंग्ोय कोणाला? 
कोणरी आहे का इथमं कशमटरी्पैकी?

मतोवनका : हो हो, मरी आहे.
कृष्णरा्व : एकूण दोनिे ्पमंचावन् रु्पये साि ्पैसे झाले 

खच्त.
मतोवनका : बरमं, आमहरी देऊ ्तुमहामंला...
कृष्णरा्व : ्तुझमं नाव काय मतुलरी?
मतोवनका : मोशनका.
कृष्णरा्व : ्र बरमं का मनतुका-
मतोवनका : मोशनका.
कृष्णरा्व : दोनहींचा अथ्त ्ोच. ्े ्ेवढे ्पैसे लवकर 

देऊन टाकायला सामंग. (समंजय फोटो 
काढरयासािरी ये्ो. कॅमेऱयाकडे बघायला सामंग्ो.) 
आलया्पासून काय चालवलमंय काय? 
डावरीकडे बघा उजवरीकडे बघा... (्ो फोटो 
काढ्ो. फ्ॅिचया प्रकािामतुळे कृष्णराव शचड्ा्.) 
माररीन तयाला. (्ो ्पळ्ो.) अहो शवचार् 
नाहरी, सामंग् नाहरी. येऊन आ्पला लाइट 
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मार्ो डोळामंवर महणजे काय? मला सहन 
हो् नाहरी. माझमं ऑ्परेिन झालमंय ना 
मो्रीशबमंद्चमं. मला डॉकटरामंनरी सामंशग्लमंय, 
प्रखर उजेडाकडे बघू नका महणून. याचरी काय 
्पद्ध् झालरी का मला सामंगा! मला ्पाहुणा 
महणून बोलव्ा आशण आलया्पासून माझा 
्ळ कर्ा? एक थो्ररी् लावून देईन 
तयाचया सामंग्ो. लाइट मार्ो गधडा. 

मतोवनका : नाहरी... ्पतुनहा नाहरी येणार. कृष्णराव, आ्पण 
मधयेच कुिे उ्रला्? आमहरी वाट ्पाह् 
हो्ो आ्पलरी. 

कृष्णरा्व : काय करणार? गाडरीमधये माझा एक चाह्ा 
भेटला. आधरी ् तुमहरी कोण, आमहरी कोण असमं 
सगळमं बोलणमं झालयावर, मरी कृष्णराव 
हेरमंबकर आहे असमं कळलयाबरोबर तयाला 
हर््तवायू झाला. माझया ्पाया ्पडला ्ो. 
लोटामंगण घा्लमंन... भर टट्रेनमधये. टट्रेनमधये 
जागा कुिे अस्े? बसायला जागा नस्े. हा 
आडवा झाला. तयाचे ्पाय लागले दोन 
गतुजरा्री बायकामंना. तयामंचया हा्ा्लमं 
फरसाण, ्पा्पडरी सामंडलमं खालरी... ओरडलया 
तया, नाका्ोंडा् मसालयाचमं फरसाण 
गेलयावर...

मतोवनका : ्तुमहामंला चमतकाररक झालमं असेल नाहरी?
कृष्णरा्व : नाहरी. कुिलयाहरी कलाकाराला तयाचा 

चाह्ा भेटलयावर शक्री आनमंद हो्ो महणून 
सामंगू! ्ो मला काय महणे, ्तुमहरी माझया 
कज्त्चया घररी चला. ्पायधूळ झाडा. 
तयाशिवाय मरी ्तुमचे ्पाय सोडणार नाहरी. 
घट् धरून िेवले माझे ्पाय. आमचरी हरी 
मला महणालरी, अहो हो महणा, हो महणा. ्ो 
्पायाला धरून गदागदा, गदागदा हलव् 
हो्ा. आमचया शहला भरी्री-मरी खालरी ्पडेन 
आशण कंबरेचमं हाड मोडेल महणून...

मतोवनका : हरी महणजे जबरदस्रीच झालरी, नाहरी?
कृष्णरा्व : प्रेमाचरी जबरदस्री. ्ो मला महणाला 

माझयाकडे जतुनरी डॉज गाडरी आहे. मरी ् तुमहामंला 
सोड्ो वेळेवर मतुमंबईला, ्पण ्तुमहरी चला 

कज्त्ला. महटलमं बाबा मरी ये्ो. ्ू अगोदर 
माझे ्पाय सोड. तयानमं बरमं का, वशडलामंचया 
मामंडरीवर बसून माझरी नाटकं ्पाशहलरी हो्री हो. 
कधरी वशडलामंचया, कधरी आईचया, कधरी 
मानलेलया  माविरीचया, कधरी 
सवयमं्पाकीणकाकूचया; ्पण नेहमरी मामंडरीवर 
बसून... अस्े एकेकाला आवड, आ्पण 
काय करणार! ्र ्ो मला आशण आमचया 
शहला घेऊन गेला कज्त्चया बमंगलयावर 
आशण दोघामंना ओवाळलमंन. शनघ्ाना भेट 
महणून बमंगलयाचया बागे् लावलेलरी 
कोशथमंबरीर शदलरी. एकवरीस जतुड्ा.

मतोवनका : एकवरीस जतुड्ा कोशथमंबरीर? आहे कुिे ्री?
कृष्णरा्व : मरी तया कोंबड्ामंचया गाडरी् बसून आलो ना, 

तया डामंबरीस कोंबड्ामंनरी खाल्मंन सगळमं 
चोचरी मारून मारून...

मतोवनका : ्तुमहरी ् यार कसे झाला् कोंबड्ामंचया गाडरी् 
बसायला?

कृष्णरा्व : काय करणार? माझया चाहतयाचरी ्री जतुनरी 
डॉज गाडरी वाटे् बमंद ्पडलरी. एक-एक टायर 
्पमंकचर हो् गेलमं. डट्रायवहरला कळलमंच नाहरी. 
तयाला वाटलमं, रस्े खराब महणून गाडरी 
श्रकी चाललरीये. ्पमंकचर झालयाचमं तयाला 
कळलमंच नाहरी. िेवटरी चारहरी टायस्त फ्ॅट 
झाले, ्ेवहा मरी खालरी उ्रलो. िे्ा्लया 
घरामधये गेलो. आमचयाबरोबर कोण हो्ा 
्ो बाळू का काळू. 

मतोवनका : बाळू...
कृष्णरा्व : हामं, तयानमं मग रसतयावर अमंगिा की करमंगळरी 

दाखवून गाडरी थामंबवलरी.
मतोवनका : त्ास नाहरी ना झाला कोंबड्ामंबरोबर प्रवास 

कर्ाना?
कृष्णरा्व : नाहरी कसा झाला? नाका्ोंडामधये श्पसमं गेलरी 

ना कोंबड्ामंचरी! कानाकडे कलकलाट 
चालला हो्ा कोंबड्ामंचा. डोकं उिलमं माझमं. 
आमचरी हरी मात् खूि हो्री. प्रवासभर गप्पा 
मार् हो्री. कोंबड्ामंबरोबर.

मतोवनका : कोंबड्ामंबरोबर गप्पा?
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कृष्णरा्व : श्ला सवय आहे. गावाला बोल्े-
्पितु्पक्यामंिरी. कावळे, शचमरया, कुत्री, 
मामंजरमं, गाई, महिरी यामंचयािरी समंवाद 
चाल्ा्. ्िा श्चया गप्पा चाललया 
होतया. अरे माझया बाबा... ्ो अ्पघा् 
होई्पयां्.

मतोवनका : निरीब चामंगलमं महणून सहरीसलाम् वाचला् 
्तुमहरी अ्पघा्ा्ून.

कृष्णरा्व : देवाचरी कृ्पा आशण ्तुमचया सगळामंचया
प्रेमाचमं ्पतुरय माझया गािरीिरी आहे, महणून 
आमहरी दोघमं वाचलो. कोंबड्ा मात् बऱयाच 
मेलया. महणजे, नाहरी्ररी नमं्र मारणार हो्े 
तयामंना... ्ासभर आधरी मेलया.

मतोवनका : कृष्णराव, खू्प आनमंद झाला आ्पण इथे 
आला् महणून. ्पतनींना सटेजवर नाहरी 
आणलमं्?

कृष्णरा्व : नको, श्ला सवय नाहरी. लोकामंसमोर घाबररी 
हो्े ्री. शिवाय प्रखर शदवयामंचरीसतुद्धा भरी्री 
वाट्े श्ला. श्ला कंशदलाचरी सवय 
गावाला... आमचरी गोष् वेगळरी आहे. 
आमहरी नट ममंडळरी. आमहामंला कुिलयाहरी 
शदवयाचमं काहरी वाट् नाहरी. ्ो मघाचा 
फोटोचा शदवा मात् सहन हो् नाहरी. ्ो 
फाजरील काटा्त इथे आला ्र तयाला 
कान्पटरीन सामंग्ो. 

मतोवनका : ्पतुनहा नाहरी येणार ् ो. कषृ्णराव, आमहरी काहरी 
आ्पलया भूशमका ्पाशहलेलया नाहरी्. 
आ्पलया भूशमकामंशवर्यरी सामंगा ना आमहामंला. 

कृष्णरा्व : (हा्ा्लरी कािरी माईक समजून) सामंग्ो हमं. 
भूशमका ्िा मरी खू्प केलया्. हॅलो हॅलो 
(चूक लक्षा् ये्े. कािरी बाजूला करून) 
गडकऱयामंचया, खाशडलकरामंचया, देवलामंचया 
नाटका्. ्पण माझरी शविेर् गाजलेलरी भशूमका 
महणजे-कृष्णाचरी.

मतोवनका : सौभद्र मधलरी...
कृष्णरा्व : हो. सौभद्र नाटका्ला कृष्ण. अहो, तयावरून 

मला कृष्णराव नाव ्पडलमं. गो्पाळ गणेि 
आगरकरामंनरी शदलमं. महणजे शटळकामंनरी नारायण 

राजहमंसाला बालगमंधव्त नाव शदलयाचमं 
आगरकरामंना कळलमं. दोघामंमधये म्भेद हो्े. 
्ाबड्ोब आगरकरामंनरी मला कृष्णराव नाव 
देऊन टाकलमं. शटळकामंना कळायचया आ्. 
‘सतुधारक’ ्पत्ामधये अग्रलेख शलशहला. 
लोकहो याला कषृ्णराव महणा. माझमं मूळचमं 
नाव शविू.

मतोवनका : सौभद्रचे शक्री प्रयोग केले्?
कृष्णरा्व : इथे शहिेब कोणरी िेवलाय? लोकामंचमं रमंजन 

करणमं हा मतुखय हे्ू. लोक अगदरी मशगूल 
होऊन जायचे ्पहाटे्पयां्. एकेका गारयाला 
सहा-सहा वेळा वनसमोअर घे् असे मरी. 
रुक्कमणरीचरी भूशमका करणारा आमचा ्पामंडू 
शिवलरीकर, एकदा एका ्पायावर ्र एकदा 
दुसऱया ्पायावर असा ्ाटकळ् उभा... 
टोचायचा मला मागून. ्पतुरे, ्पतुरे, शक्री 
गा्ोस. शक्री गा्ोस महणून. (हस्ा्.)

मतोवनका : आ्ा सधया काय कर्ा?
कृष्णरा्व : ह्या वया् दुसरमं काय करणार? आतमचररत् 

शलशह्ोय!
मतोवनका : नाव शदलमं्?
कृष्णरा्व : हो शदलमं ना. आतमचररत्ाचमं नाव-एक झाड 

दोन कावळे.
मतोवनका : प्रकृ्री किरी आहे?
कृष्णरा्व : कुणाचरी, कावळामंचरी?
मतोवनका : नाहरी, आ्पलरी.
कृष्णरा्व : उत्म आहे. ह्या वया्सतुद्धा िणिणरी् 

प्रकृ्री आहे माझरी. आमचया शहला शवचारा. 
काय गमं? आमं? मरी त्ुमहामंला सामंग्ो, मरी ्परय 
्पाळ्ो महणजे, फति एक वेळ जेव्ो... 
सकाळचा. दोन शकंवा ्रीन फुलके. एक मूद 
भा्. 

मतोवनका : आ्पलया भूशमकामंशवर्यरी जरा-
कृष्णरा्व : ... आशण डाळ अस्े... मसूर शकंवा ्ूर... 

भाजरी... फळभाजरी शकंवा ्पालेभाजरी 
करायला सामंग्ो.

मतोवनका : आ्पलरी कृष्णाचरी भूशमका-
कृष्णरा्व : ... ्ोटरी वाटरी दहरी अस्मं.
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मतोवनका : ्े असू दे... आमहामंला ऐकायला आवडेल 
आ्पलया भूशमका-

कृष्णरा्व : ... समंधयाकाळरी नाचणरीचमं सत्व. रात्री 
झो्प्ाना ्ाक शकंवा ्पेज... ्ाकामधये शहमंग 
टाकून घे्ो आशण एक फळ मात् रोज नमेानमं 
खा्ो. फळ महणजे अगदरी फणस शकंवा 
कशलमंगड नाहरी खा्... केळमं, अमंजरीर, लहान 
शचक्ू... काहरीच शमळालमं नाहरी, ्र बोर 
शकंवा करवमंद खा्ो ्पण फळ खा्ोच.

मतोवनका : वा ्ान...
कृष्णरा्व : मरी चाल्ो मात् खू्प. ्तुमहामंला सामंग्ो, 

चालरयासारखा दुसरा वयायाम नाहरी.  
कधरी-मधरी हरीसतुद्धा ये्े बरोबर (समोर ्पाहून 
बायकोला) बैस. बैस. ् री खतुणा कर्ेय. ्पतुरे ्पतुरे 
महणून... मरी सव्:चया आहाराबद्दल आशण 
शदनकमाबद्दल बोल्ो ना, सगळरीकडे 
बडबड कर्ो महण्े-्े आवड् नाहरी 
श्ला... मरी बसलोय दाद द्ायला... ्रुण 
ममंडळींना कळायला हवमं प्रकृ्रीचमं रहसय. 
काय मनतुका?

मतोवनका : मोशनका...
कृष्णरा्व : दोनहींचा अथ्त ्ोच. ्र प्रकृ्रीचमं रहसय 

महणजे माफक आहार आशण चालणमं. चाल् 
राहणमं. मरी त्ुमहामंला सामंग्ो, अजूनसतुद्धा. या 
वया् माझया अमंगा् इ्का उससा-उस्ाह-
उसस्ह-काय झालमंय, दा् काढलयामतुळे 
फाफलायला हो्मंय. इ्का. उ... उतसा-
उतसाह अमंगा् आहे, की अजून करू िकेन 
कृष्णाचमं काम. शहमंम् आहे... माझमं ्पेटमंट ्पद 
महणून दाखवू िकेन... शप्रये ्पहा.

मतोवनका : महणा ना...
कृष्णरा्व : आमं?
मतोवनका : महणून दाखवा ना...
कृष्णरा्व : अरे देवा, उगाच बोललो! नको नको 

्पूवचीसारखमं होणार नाहरी. मसकररी केलरी... (्री 
आग्रह कर्े.) ् तुमहरी ममंडळरी आग्रह कर्ा; मग 
आमचयासारखया महा्ाऱया कलाकाराला 
आ्पलरी कला दाखवायचा मोह आवर्ा ये् 

नाहरी. बरमं महण्ो. सामंभाळून घया. ममंडळरी 
गोड मानून घया. एकेकाळचया वैभवाचे 
आ्ा भग्नाविेर् उरले्... ्तुमचयाकडे ्पेटरी 
्बला आहे का?

मतोवनका : हो, आहे ना, आहे. जरा तयामंना साथ द्ा 
ना. 

कृष्णरा्व : (आ् बघून) माझरी काळरी एक आहे. ्पूवची
काळरी दोन हो्री... आ्ा काळरी एक... 
आवाज गेला, की काळरी िूनय. कोण आहे 
्पेटरीला?

(आतून 
आ्वाज) : ्पेटरीला मरी आहे गोशवमंदा.
कृष्णरा्व : कोण गोशवमंदा? 
(आतून) : गोशवमंदा ्पटवध्तन.
कृष्णरा्व : अरे कोण गोशवमंदा का? शक्री मोिा झालास!
(आतून) : ्तुमहरी मला खामंद्ावर खेळवलमंय.
कृष्णरा्व : हो खेळवलमंय... अरे केस श्पकले की त्ुझे! 

याला एवढासा ्पाशहला हो्ा हाफ चड्री्. 
आशण ्बलयाला कोण आहे?

(आतून) : ्बलयाला आ्पला िेखर आहे, खामंबेटे.
कृष्णरा्व : ्ान! ्रुण ्रुण ममंडळरी ्पतुढे ये्ाय्. ्तुझया

बोटामं् जाद् आहे बरमं गोशवमंदा. गोशवमंदा 
सामंभाळून घे रे. िबदहरी सामंभाळ आशण सूरहरी.

(आतून) : आशण ्ाल िेखरला सामंभाळायला सामंग्ो. 
कृष्णरा्व : महा्ारा कलाकार गा्ोय खू्प शदवसामंनरी... 

(समंगरी् चालू हो्मं. कृष्णराव गाऊ लाग्ा्.)
  शप्रये ्पहा... रात्रीचा समय सरूशन, ये् 

उर्:काल हा ।। शप्रये।।
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(१) (अ) कृष्णरा्व हेरंबकर ्ांच्ा मुंबईप्ांतच्ा प्र्वासाचा ओघतक्ा त्ार करा. 

कृष्णराव अमंबतुडची गावाहून शनघाले.

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

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

्पतुरयाहून कज्त््पयां् आले. 

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

(अा) कारणे वलहा.
(१) फ्ॅिचया प्रकािाने कृष्णराव शचड्ा् कारण...

(२) कृष्णराव कोंबड्ामंचया गाडरी् बसायला ्यार झाले कारण...

(२) रतोडक्ात ्वण्थन करा. 
(अ) कृष्णराव यामंचया सतकाराचे सवरू्प.
(अा) कृष्णराव यामंनरी कज्त््पयां् केलेला प्रवास.

(३) रतोडक्ात वलहा. 
(अ) मतुमंबईला जा् असलेलया आगगाडरी्रील प्रसमंग.
(आ) कृष्णराव यामंचया चाहतयाचरी प्रेमाचरी जबरदस्री.

(४) स्वमत.
(अ) प्रस्तु् नाट्उ्ाऱयावरून कृष्णरावामंचे वयक्तिशचत् रेखाटा.
(आ) ‘कंसा्रील मजकूर नाट्उ्ारा समजरयासािरी उ्पयतुति िर्ो’, ्तुमचे म् शलहा.
(इ) प्रस्तु् नाट्उ्ाऱया्रील शदलरी्प प्रभावळकर यामंचया िाक्बदक शवनोद शनशम्त्रीचरी दोन वैशिष्ट्े शलहा.

(५) अवभव्क्ी. 
(अ) मोशनका व कृष्णराव यामंचया्रील समंवादाचरी ्तुमहामंला समजलेलरी वैशिष्ट्े शलहा.
(आ) कृष्णरावामंचया समंवादा्ून स्पष् झालेलरी तयामंचया ्पतनरीचरी सवभाववैशिष्ट्े शलहा.
(इ) ‘्पायधूळ झाडा. तयाशिवाय मरी ्तुमचे ्पाय सोडणार नाहरी’, या वाकयामं्रील लक्याथ्त स्पष् करा.

|||

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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२. ध्ानीमनी

समीर : वशहनरी, थामंबा हो! घाई कसलरी? आमहामंला 
सगळमं समजलमंय वशहनरी. आमहरी रात्री 
बशघ्लमंय वशहनरी. ् तुमहरी एकट्ाच खतुचचीिरी...

  (सदानमंद आशण िालन च्पा्पून एकमेकामंकडे 
बघ्ा्.)

  वशहनरी, नसलेलया मोशह्चा असा धयास घेणमं 
बरमं नाहरी. मोशह् नावाचमं कुणरीहरी या घरा् 
नस्ाना तयाला असमं धयानरी, मनरी, सवपनरी 
्तुमहरी जगवू ्पाहा्ाय; ्पण हे शक्री शदवस 

करणार ्तुमहरी? वशहनरी, सदाभाऊ, हा खेळ 
्तुमहामंला महागा् ्पडेल. अहो, या जगा् 
लाखो जोडपयामंना मूल होऊ िक् नाहरी; ्पण 
महणून ् े अिरी काल्पशनक िररीरमं नाहरी वाढव्. 
हा कसला भयानक खेळ त्ुमहरी जग्ाय? हे 
सगळमं किासािरी? माझयािरी, वशहनरी, 
माझयािरी ्तुमहरी सायकॉलॉजरीचया गप्पा मार् 
हो्ा आशण ् तुमचरीच एक केस झालरीय हे कधरी 
लक्षा्च आलमं नाहरी ्तुमचया. ्तुमहरी एवढ्ा 

प्रशांत दळ्वी (१९६१) : 
प्रशसद्ध नाटककार व शचत््पट-कथालेखक. ‘चारचौघरी’, ‘धयानरीमनरी’, ‘चाहूल’, ‘सेशलब्रेिन’, ‘गेट वेल सून’ हरी नाटके 

आशण क्खडकया हा कथासमंग्रह प्रकाशि्. अक्खल भार्रीय मरािरी नाट् ्पररर्देचा ‘बालगमंधव्त ्पतुरसकार’, ‘जयवमं् दळवरी ्पतुरसकार’, 
‘दगड का मा्री’ या प्रायोशगक नाटकाचया नाट्लेखनासािरी ‘नाट्द्प्तण ्पतुरसकार’ अिा अनेक ्पतुरसकारामंनरी सनमाशन्.

‘धयानरीमनरी’ हे अगदरी वेगळा समसयेचे शचत्ण करणारे वयावसाशयक रमंगभूमरीवररील एक दजषेदार नाटक आहे. शिकशिकाणरी 
आढळणाऱया व सवाांचे लक्ष असूनहरी एरवरी दुल्तशक्ष् असलेलया अ्पतयहरीन्ेचया समसयेचा घे्लेला कलातमक आशण 
मानसिासत्रीय वेध हे या नाटकाचे बलसथान आहे.

अ्पतयहरीन सत्रीकडे ्पाहरयाचा समाजाचा दृक्ष्कोन, तयामधून तया सत्रीचया मना् उिणाररी भावशनक आमंदोलने, तया्ून 
श्चया समंसारा् उभे राहणारे मानशसक वादळ, तयामधये श्चा ्प्री सदाचे असणारे ्टसथ सहकाय्त आशण मोशह्बाब्चरी 
वस्तुक्सथ्री ्पटवून देरयाचा डॉ. समरीरचा प्रयतन हा या नाटकाचा शवर्य आहे.

सदानमंद-िालन आशण समरीर-अ्पणा्त हे ्प्री-्पतनरी हरी या नाटका्रील प्रमतुख ्पात्े आहे्.
‘मोशह्’ या काल्पशनक मतुलाचया रू्पाने आ्पलया जरीवना् मा्ृतवाचे रमंग भरणाररी िालू आशण काल्पशनक जग कोण्े व 

वास्व कोण्े या शवचाराने गोंधळलेला सदा या दोघामंचया मना्रील घालमेल या नाटका् नाट्रू्पाने प्रकट हो्े. शवर्यािरी 
एकरू्प झालेलया सहजसतुलभ समंवादिैलरीमतुळे नाटक ्रीव्र्ेने प्रेक्षकामंचया; वाचकामंचया मनाला शभड्े. 

एका बाजूला मूल नसलयामतुळे नातया् आलेला कोरडे्पणा ्र दुसऱया बाजूला कल्पनाशवशवा्रील मतुलाबरोबर रम्ाना 
येणारा भावशनक ओलावा यामंमतुळे मनाचरी ्पकड घे् नाटकाचे कथानक गश्मान हो्े.

सदाचा घतुमे्पणा व िालूने गािलेले अश् उतसाहरी्पणाचे टोक, या्ून शनमा्तण झालेलया मनोशवकृ्रीचे वास्व शचत्ण 
नाटका्ून घड्े.

शन्पतुशत्क सत्रीकडे बघरयाचा दश्र्् दृक्ष्कोन, ‘मूल असलयाशिवाय आयतुष्याचरी ्परर्पू्ची नाहरी’, अिरी खतुळरी सामाशजक 
समजू् येथे शदसून ये्े. अिा सामाशजक दड्पणामं्ून, ह्बल्े्ून मनोशवकृ्री शनमा्तण हो्ा् का? असा प्रशन ्पड्ो. नाटका्ून 
सूशच् होणारा हा शवचार तयाचया वैशिष्ट््पूण्त बाजूमंसह ्परर्पक्व्ेने शनको्प्ेकडे वळावा, हा या नाटकाचा उद्देि आहे.

आ्पलया मतुलाला घडवरयासािरी आई किरी ख्प्े, तयाला चामंगला माणूस महणून घडवरयासािरी ्री शक्री प्रयतनिरील 
अस्े, याचे अप्रतयक्ष्पणे दि्तन या नाटका्ून घड्े. 

िालूचया अबोध मना्रील अमू््त घालमेल नाटककाराने कलातमकररीतया िबदबद्ध केलरी आहे. दररोजचया जरीवनवयवहाराचया 
चै्नयस्पिा्तने नाटका्रील समंवाद शजवमं् कसे हो्ा्? मानवरी मना्रील अगमय गतुमं्े नाटककार शक्री सहज्ेने उलगडून दाखव्ा्? 
्ोट्ा-मोठ्या नाट्मय प्रसमंगामं्ून नाटक उतकर््तशबमंद््पयां् कसे ्पोहोच्े? हे सगळे समजून घयायचे असेल ्र मतुळा्ून ्पूण्त नाटक 
वाचा. जमले ्र प्रयोगहरी ्पाहा. 

प्रस्तु् उ्ाऱया्रील काल्पशनक मतुलाबद्दलचा िालूचा वातसलयस्ो् आ्पलया मना् समंवेदनिरील्ा शनमा्तण करणारा आहे. 
या नाटका्रील काहरी भाग खालरी शदलेला आहे.
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हुिार आहा्. प्रेमळ आहा्. सतुशिशक्ष् 
आहा्. ्तुमहरी सव्:ला समजावून घे्लमं 
्पाशहजे. समजावून सामंशग्लमं ्पाशहजे. मोशह् 
अक्स्तवा् नाहरी. या घरा् मोशह् नावाचया 
मतुलानमं कधरी जनमच घे्ला नवह्ा हरी 
वस्तुक्सथ्री ्तुमहरी फेस करायला ्पाशहजे. 
एखाद्ा गोंडस बाळाला दत्क घया! तयाला 
मोशह् महणा!

शालू : गप्प बस! नालायक माणसा, गप्प बस. ्ू 
काय बोल्ोयस याचमं थोडमं्ररी भान आहे 
्तुला? ितुद्धरी् आहेस का ्ू? अरे, ्ू डॉकटर 
झालास महणजे ्तुझयाकडे फति असलेलया 
माणसावर उ्पचार करायचा अशधकार आहे. 
असलेलमं माणूस नसलेलमं िरवायचा कोणरी 
अशधकार शदला त्ुला? ्ू सव्:ला काय 
समज्ोस? माझया या... या ्पोटा्ून बाहेर 
आलेलया मतुलाचा जनम नाकारणारा ्ू काेण रे 
्पोरा! मरी, मरी कळा सोसलया्, नऊ मशहने 
ओझमं वाशहलमंय तयाचमं. मरी तयाचरी िरी-िू 
्पतुसलरीय. नहाऊ-माखू घा्लमंय. तयाचरी टाळू 
भरून िामं् जोजवलयावर तयाला हस्ाना 
्पाहरयासािरी ्पािरीला कळ लागे्पयां् जागरी 
राशहलेय.

समीर : वशहनरी ऐका माझमं!
शालू : अरे चल. कुिला कोण भामटा ्ू. माझया

मोशह्ला नाकार्ोय? तयाचमं अक्स्तव 
नाकार्ोय? ्ो महणे जनमलाच नाहरी! 
मतुलाचया आईला मतुलाचया जनमाचा ्पतुरावा 
माग्ोय? ्ू जनमलास याला ्पतुरावा काय रे 
्पोरा? आहे का ्तुझयाकडे काहरी ्पतुरावा?

समीर : वशहनरी, कमाल आहे ्तुमचरी! हा मरी 
्तुमचयासमोर उभा आहे, हाच नाहरी का 
्पतुरावा?

शालू : ्ू इथमं उभा आहेस?
समीर : महणजे?
शालू : ्ू इथमं उभा नाहरीच आहेस.
समीर : मरी मला सव्:ला बघू िक्ोय.
शालू : अरे, मग माझा मोशह्हरी सव्:ला बघू िक्ो. 

समीर : ्पण ्ो मला शदस् नाहरी.
शालू : ्पण ्ो मला शदस्ो.
समीर : काय लावलमंय ्तुमहरी हे?
शालू : ्ू काय लावलमं आहेस हे? अरे शवद्ान 

माणसा, एखाद्ाचमं असणमं नसणमं महणजे 
िेवटरी काय रे? दुसऱयाला ् े जाणवणमंच नमं? ् ू 
आहेस कारण अ्पणा्त महण्े ्ू आहेस. ्ू 
आहेस कारण सदा महण्ो, मरी महण्े ्ू 
आहेस. उद्ा या क्षणरी आमहरी श्घेहरी ्ू 
नाहरीस असमं महणालाे ्र ्तुझया असरयाला 
काय अथ्त आहे समरीर? ्समंच या घरा्, या 
आमचया दोघामंचया शवशवा् आमहरी दोघेहरी 
महण्ोय आमहामंला मोशह् नावाचा मतुलगा 
आहे, महणजे ्ो असायलाच हवा नाहरी का? 
अरे, या घरा्लया जगा्ले आमहरी दोघे 
महणजे िमंभर टक्े लोकसमंखया जेवहा महण्ेय, 
की मोशह् आहे या घरा्, या जगा्, या 
्पृरवरीचया ्पािरीवर मोशह् आहे, ्र ्ो 
असणारच. ्ो आहेच. ्ू हरी आहेस. कारण 
अ्पणा्त ्तुला हाक मार्े, ्तुझरी आई ्तुला 
मायेनमं जवळ घे्े. ्तुझे ्पेिमंट् स ्तुला डॉकटर 
महणून आ्पलरी दु:खमं सामंग्ा्. उद्ा ्तुझमं 
बाळ ्तुला बाबा महणेल. ्ू आहेस कारण ्तुझे 
क्पडे आहे्. त्ुझे बूट आहे्. ्तुझरी ्पतुस्कं 
आहे्. ्तुझया डायररीवर ्तुझमं नाव आहे. ्तुझा 
कोण्ा ्ररी वाढशदवस आहे. ्तुझमं घड्ाळ 
अाहे. ्तुझमं ्पेन आहे. आमचयाहरी घरा् एकदा 
नरीट बघ. हरी बघ रॅकेट. हे, हे मोशह्चे क्पडे. 
वाढतया उमंचरीबरोबर आखूड हो्ाय्. हा 
तयाचा िट्त. हरी ्पँट. हा टॉवेल. बशनयन. हे हे, 
हे तयाचे बूट. तयाचया आजोबामंनरी शदले् 
तयाला. आजोबामंनरी महणजे माझया वशडलामंनरी. 
यामंचे वडरील कसले दे्ाय्? हे तयाचे मोजे. 
मरी काल रात्री एकटरीनमंच धतु्ले्. बघा अजून 
ओले आहे्. बघा. बघा. बघ गमं अ्पणा्त. 
खात्री करून घे. या क्पड्ामंचा गमंध बघा. गमंध 
आहे तयाला मोशह्चया िररीराचा. तयाचया 
घामाचा. खेळून दमूनभागून घररी ये्ो ्ेवहा 
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्ामंबूस ्पडलेलया चेहऱयावरून घामाचया या 
अिा वेड्ावाकड्ा धारा लागलेलया 
अस्ा् नतुसतया. शचकशचकी् झालेले कुरळे 
केस आशण डोळामंचया ्पा्परयामंवर चमक्ाहे् 
असमंखय धतुळरीचे कण. ्पाय ्र बघव्च नाहरी 
बाई. ढो्परा्पयां् हे अससे धतुळरीनमं माखलेले. 
गतुडघयावर ्र एखादरी हमखास ओलरी जखम. 
तयाशिवाय ्र घररी यायचमंच नाहरी हा जणू 
शनयम. हा तयाचया िाळेचा डबा. नाहरी, नाहरी 
आज ररकामा आहे तयावर जाऊ नका. एरवरी 
कणकीचया शिऱयावर साजूक ्तु्पाचा ्वमंग 
अस्ो अमंथरलेला. माझया हा्चे च्पा्रीचे 
लाडू ्र तयाचे शमत् मेले चेंडू ्पळवावे् ्से 
्पळव्ा्. मरी महण्े ्पळवेना्. मोशह्चे 
शमत् ् े. तयामंनरी काढलेलरी हरी शचत्मं. या वह्यामंवर 
बघा तयाचमं नाव आहे. अक्षराला हसू नका. या 
बाब्री् काट्त अगदरी बा्पाचया वळणावर 
गेलमंय. दोघामंचयाहरी अक्षराचा मेला वळणािरी 
काहरी समंबमंध नाहरी. हरी तयाचरी ्पतुस्कं. 
लहान्पणरीचरी खेळणरी. हा घोडा. जयावर बसून 
्ो लहान्पणरी झतुलायचा. हरी बघा 
टेबलटेशनसचरी बॅट. हा बॉल. हा ्र त्ुमहरीच 
आणलाय. ्तुमहरी चामंगलरी सतुशिशक्ष् माणसमं 
आहा् नमं डॉकटर? ्तुमहरी काय मूख्त आहा्, 
अिरी नसलेलया माणसाला शगफट आणायला? 
नाहरी ्तुमहरी कसले मूख्त? मूख्त मोशह्ला नाहरी 
महणणारे. आमंधळे सगळे. ्तुमहामंला मोशह् 
बघायचाय नमं? बघा हमं डॉ. समरीर करमंदरीकर, 
जरा माझया नजरेनमं बघा. लक्षा् िेवा. ्तुमहरी 
आहा् कारण मरी महण्े महणून. ये रे मोशह् 
ये. ये. ये. लाजू नको. लाज्ोय ्ो. ्तुमहामंला 
लाज्ोय बघा कसा. नाहरी, नाहरी. घाबरू 
नकोस वेड्ा. हे इमंजेकिन देणारे डॉकटर 
नाहरी्. हे िहारया माणसामंना वेडमं करणारे 
डॉकटर आहे्. ्ू िहाणा आहेस का? नाहरी 
नमं? मग ये बाहेर. डॉकटर रागावू नका हमं. थोडा 
शवनोद केला. इमंजेकिनला घाबर्ो. िाळे् 
मेशडकल टेसट असलरी, की नेहमरी घररी ्पळून 

ये्ो. मग मरी आमचया फॅशमलरी डॉकटरामंना 
दाखव्े. काहरी शबघड् नाहरी नमं? हा बघा 
आला. आलास? चल डॉकटरकाकामंचया 
्पाया ्पड. (्री अिाप्रकारे मोशह्ला हवे् वाकव्े 
की क्षणभर ्ो खरेच ्पाया ्पड्ोय असे भासून समरीर 
्पटकन मागे सरक्ो. क्षणभर च्पा्प्ो आशण 
ओिाळ्ो.) फसला् नमं? मोशह् घररी आहे 
कुिमं? ्ो टट्रेशकंगला नाहरी का गेला? हे, हे 
असमंच फसवलो जा्ो आ्पण आशण मग खरमं 
काय शन खोटमं काय हेच कळ् नाहरी. त्ुमचमंहरी 
असमंच झालमंय डॉकटर. महणून ्तुमहामंला 
असलेलमं, नाहरी अाहे असमं वाटायला लागलमंय. 
हे अससमंच हो्मं. शदवसाला शदवस आशण 
रात्रीला रात् का महणायचरी हेच कळेनासमं हो्मं. 
उजेडा्लमं खरमं की अमंधारा्लमं खरमं मानायचमं 
हेच समजेनासमं हो्मं. तया शदविरी लाईट 
आलयावर उजेडा् काहरी्ररी ्पाशहलयाचमं 
महणालास ना समरीर. तया उजेडा् जे ्तुला 
शदसलमं तया्पेक्षा अमंधारा्लमं खरमं नवह्मं 
किावरून? ्ो उजेडच खोटा हो्ा. अमंधार 
हो्ा खरा. मोशह्ला ्ू बशघ्लमंयस. त्ुला 
माहरी् आहे. मूल महणजे हा घरभर 
अस्ावयस् ्पसरलेला गोड ्पसारा. ‘अ 
फाइनलरी शडसऑग्तनाईजड होम.’ एक गोंडस 
गोंधळच घरभर असा मामंडलेला. खबरदार हा 
माझा ्पसारा माझया्पासून शहसकावून घयाल 
्र! जळून राख होईल मोशह्ला नाहरी 
महणणाऱया प्रतयेक शजवाचरी! बेशचराख हो्रील 
सगळे- (सदानमंद ्पतुढे होऊन िालनला एक 
भडकाव्ो. िालन उद् धवस् झालयाग् आ्पलया 
खोलरी् जा्े.)

सदा : समरीर सॉररी. ्पण मला वाट्मं ्ू हे प्रयतन आ्ा 
सोडून द्ावेस. मला माशह्रीये ्ू िालूकडे 
सधया एक ्पेिमंट महणून बघ्ोस. िालूच 
किाला; ्पण मरी, मरी सतुद्धा ् तुझया दृष्रीनमं एक 
आजाररी माणूसच झालोय. गतुनहा ल्पवणाराहरी 
गतुनहेगारच िर्ो नमं? आजाररी माणसाचया 
आजाराला गोंजारणाराहरी आजाररी माणूसच 
ना? ्र हो! आहो् आमहरी आजाररी. रुगण. 
वेडे. शनसग्तशनयमामंना लाथा घालणारे ्पिू. 
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समीर : असमं काहरीहरी नाहरीए. मला फति-
सदा : ्पण ्ू माझया बायकोला िहाणरी करून ्ररी 

काय शिकवणारेस समरीर? श्नमं उजेडाकडे 
्पाह्ाना घट् शमटून घे्लेलया ्पा्परया ्ू 
ओरबाडून उघडून ्ररी श्ला काय दाखवणार 
आहेस? श्नमं घे्लेलया झो्पेचया सोंगा्ून 
श्ला जागमं करून श्ला ्पतुढमं कसमं जगवणार 
आहेस? अरे ्पोरा, गेलरी चौदा वर्ां माझया्पतुढे 
हेच प्रशन थयथया नाच्ाहे्. श्ला बरमं करून 
माझया आयतुष्याचमं काहरी बरमं होणार आहे का? 
श्ला हवा हो्ा आमचया रतिाचा, 
हाडामासाचा एक गोळा. कसाहरी चालला 
अस्ा रे श्ला. ्ोळामासा. फति नवे डोळे 
जनमाला घालायचे हो्े श्ला. श्पढ्ान् श्पढ्ा 
बघणारे. शिकलेलरी आहे ्री. हुिार आहे. 
होमसायनसमधये चाइलड सायकॉलॉजरी घोटून 
घे्लरी श्नमं आशण घर ररकाममंच राशहलमं. ऊरच 
ररकाममं हो्मं तयाला ्री काय करणार. मरी 
कधरीच घालून्पाडून बोललो नाहरी. घरचे 
बोलायचे ्र घर सोडलमं. शमत् बोलायचे, शमत् 
्ोडले. आजूबाजूचे बोलायचे ्र वस्री 
सोडलरी आशण इथमं द्र हरी क्वाट्तर कवटाळलरी. 
सरामंसारखया देवमाणसाचमं दि्तन घेणमं टाळू 
लागलो. घतुमा, एकाकी बन् गेलो. आधरी 
आधरी शहला खू्प समजावलमं. महटलमं, बाई, 
काहरी फरक ्पड् नाहरी मूल नसलमं ्र. आ्पण 
दत्क घेऊ एवढरीच आवड असलरी ्र; ्पण 
श्ला धतुगधतुग्री आिा हो्री. िेजाररी्पाजाररी 
शहचरी बाळाला नजर लागेल महणून बारिाला 
बोलवरीना्. ्ेवहा हरी श्पसाळलयाग् घररी 
येरझाऱया घालायचरी. बाळाचया इच्ेचया 
जोरदार कळेनमं कळवळून शनघालरी. नमं्र घररी 
आलरी ्री आमचया मोशह् बाळाला घेऊनच. 
सतुरुवा्रीला श्चया हवे्लया गप्पा ऐकून  तया 
धककया्ून दोन शदवस घराचमं ्ोंड ्पाशहलमं 
नाहरी. नमं्र ्पतुनहा घररी ्पर्लो ्र िालू उ्पािरी 
राशहलरी हो्री समरीर. आशण रड् हो्री ्री, ्री 
उ्पािरी राशहलयामतुळे मोशह्ला द्ध शमळालमं 

नाहरी महणून. ‘्तुमहामंला काहरी बा्पाचमं काळरीज 
आहे की नाहरी’, महणालरी. एका नवया 
जबाबदाररीचया ओझयानमं वाकलो. काळरीज 
लकाकलमं. माझा मोशह् मलूल होऊन जणू 
आईचया मामंडरीवर ्पडला हो्ा. झाकलेलया 
्ाटा्ले घास मरी िालूला भरवले. श्चे डोळे 
चकाकले. मामंडरीवरचया तया नसलेलया ्पोराला 
श्नमं ्पदराखालरी घे्लमं आशण माझयाकडून 
्पतुनहा मोशह्ला असमं अमं्र ्पडू देणार नाहरी 
अिरी ि्पथ घा्लरी. ्ेवहा्पासून श्चया 
्पदराआड खू्प जावळवालमं एक बाळ ल्पलमंय 
असमं जे वाटलमं ्े वाट्मंच राशहलमं. माझया 
िालूचा चेहराहरी बाळमं््पणाचया कळा सोसून 
आ्ा मोकळा ्तुक्तुकी् झालयाग् वाटला. 
बरमं वाटलमं. मोशह्ला वाढवायचमं अिरी गाि 
मरीहरी मनािरी कुिमं्ररी मारलरी. आ्पलमं अक्स्तव 
महणजे काहरी सवयमंभू वगैरे नस्मं रे. ्े 
दुसऱयामंचया नजरे्लया प्रकािानमंच प्रकािमय 
हो् अस्मं आशण... िेवटरी आ्पण 
एकमेकामंचया इच्ेसािरीच ्र जगायचमं अस्मं 
नाहरी का समरीर? आशण इच्ेला िररीर 
असायलाच हवमं का?

समीर : एक माणूस महणून मला त्ुमचया भावना 
समज्ाय्; ्पण डॉकटर महणून नाहरी. 

सदा : केवळ डॉकटर महणून समरीर, ् ू नाहरीच आमचा 
प्रशन समजून घेऊ िकणार. अरे, शहिेब अगदरी 
साधा आहे. ्तुझयाकडे एक गोष् आहे. ्री 
माझयाकडे नाहरी. हरी नैसशग्तक शवर्म्ा ्तुझया 
वैद्कीय मागा्तनमं द्र होऊ िक् नाहरी. 
सामाशजक शवर्म्ेसारखमं तयाचमं रसतयावर 
प्रदि्तन मामंड्ा ये् नाहरी. आशथ्तक 
शवर्म्ेसारखमं धोरणामंना दोर्री िरव्ा ये् 
नाहरी. महणून आमहरी रड् भेक्, करह् 
कुंथ्, कोरडमं आयतुष्य जगरया्पेक्षा हा माग्त 
शनवडलाय रे. सो्पा. अगदरी सो्पा. केवळ 
मानरयाचा माग्त. जे ‘नाहरी’ ्े ‘आहे’ असमं 
समजरयाचा. जे मानलेलमं ‘आहे’ ्े आहेच 
असमं समजून जगरयाचा. जगरयाला जे 
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दुसऱयासािरीहरी जगरयाचमं जरीवनसत्व हवमं ्े 
कल्पने्ून िोधरयाचा. मोशह् आमचमं 
जरीवनसत्व आहे समरीर. ्े ्तुझया वैद्कीय 
उ्पचारामंनरी बाहेर उ्पसून ्ू आमहामंला अिति 
करू नकोस. मोशह् गेला ्र आमहरी ्पामंढरे  
फटक ्पडू रे, सगळरी उष्ण्ाच बाहेर ्पडून 

(१) खालील कृती करा. 

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

(अ) (अा)

(इ)

शालू्ववहनीची स्वभा्व्वैवशष्ट्ये 

शालू्ववहनीनी ्वण्थन केलेली 
डॉ. समीरची ्वैवशष्ट्ये

सदाची स्वभा्व्वैवशष्ट्ये

(२) सपष्ट करा.
(अ) िालूवशहनींचे ्पतुत्प्रेम.
(आ) सदा व िालूवशहनींचया जगरयाचे जरीवनसत्व महणजे मोशह्. 

(३) उताऱ्ातील सं्वादामधील खालील व्वधानांचा अर्थ सपष्ट करा.
(अ) नवया जबाबदाररीचया ओझयानमं वाकलो.
(आ) इच्ेला िररीर असायलाच हवमं का?

(४) स्वमत. 
(अ) ्तुमचया म्े िालूचे वागणे योगय वा अयोगय ्े सकारण स्पष् करा.
(आ) ‘िालूवशहनरीचे ्पतुत्प्रेम नैसशग्तक आहे’, या शवधानाबाब् ्तुमचे म् स्पष् करा.
(इ) िालूवशहनरीचया सवग्ा्ून मोशह्चया क्पड्ामंबाब् आलेले शववेचन स्पष् करा.

(५) अवभव्क्ी. 
(अ) िालूला सदाने साथ का शदलरी असावरी ्े स्पष् करा. 
(आ) ‘प्रतयेकाचरीच आई िालूसारखरीच ्पतुत्प्रेमाचरी भतुकेलेलरी अस्े’ या शवधानाचरी सतय्ा ्पटवून द्ा.
(इ) नाट्उ्ाऱयाचया िेवटाबाब् ्तुमचे शवचार शलहा.

|||

उर्रील फति दोन, बफा्तचे शिसूळ ्पामंढरे गोळे. 
नको आमचया नादरी लागूस. जा बाबा 
आमचया घरा्ून. आमचया जगा्ून महण हवमं 
्र. शनघ आ्ा. आ्ा नाहरी ्पतुनहा सवच् 
मनानमं आ्पण नजरा देऊ िकणार एकमेकामंना. 
शनघा ्तुमहरी आ्ा.
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बेबी : हेमल्ादेवरी-्तुमचमं ्पत्-
वददी : माझमं-
बेबी : हो! ्पण... (अक्षर ्पाह्) ्प्पामंचमं शदस्मंय-
राजेंद्र : द्ा टाळरी डॉकटर-मतुक्ाम लामंबला-
वददी : (्पत् वाचू लाग्-ेश्चा चेहरा एकदम उ्र्ो. 

थकलयासारखरी नेहमरीचया खतुचचीवर येऊन बस्े.) 
बेबी : शददरी, काय झालमं ग?

(शददरी श्ला ्पत् दे्े.)
प्रताप : शददरी, वाच ना ्पत्-
डॉकिर : मरी रजा घेऊ का?
वददी : नाहरी-बसा डॉकटर-
बेबी : ‘‘अनेक आिरीवा्तद, आमहरी जया कामासािरी 

मतुमंबईला अालो ्े काम झाले आहे. गेले काहरी 
शदवस ्तुझया प्रकृ्री् सतुधारणा झालयासारखे 
वाट् हो्े. प्रकृ्री अशधक झ्पाट्ाने सतुधारलरी 
्पाशहजे. मतुमंबई् काहरी डॉकटरामंिरी आमहरी चचा्त 

केलरी. तयामंनरी लमंडनला जारयाचा सल्ा शदला 
आहे. ्ेथे अशधक चामंगले उ्पचार हो्रील. 
्पतुढलया मशहनया् आ्पण सव्तजण इमंगलमंडला 
जारयासािरी शनघ् आहो. कमरी् कमरी दोन 
वर्षे ्ररी श्थे राहावे लागेल, असे डॉकटरामंचे 
म् आहे. आमहामंला आ्ा कुिेहरी राशहले ्ररी 
सारखेच आहे. प्र्ा्प, राजेंद्र आशण बेबरी 
यामंनाहरी प्रवासाचरी आवड आहेच. तयामंना हरी 
आनमंदाचरी बा्मरी सामंगावरी.’’-(भयमंकर शचडून 
चोळामोळा करून ्पत् फेक्े.) आनमंदाचरी बा्मरी! 
मरी साफ सामंग्े शददरी, मरी इमंगलमंडला जाणार 
नाहरी-आशण माझमं ऐकायचमं असेल ्र 
्ूदेखरील जाऊ नकोस-प्र्ा्प आशण राजूला 
जाऊ द-े

राजेंद्र : का महणून?
बेबी : का महणून? ्प्पामंचया ्पामंगतुळगाड्ाशिवाय 

३. सुंदर मी हतोणार

पु. ल. देशपांड े(१९१९ ्े २०००) : 
थोर मरािरी साशहक्तयक. शवनोदरी लेखक, नाटककार, प्रवासवण्तनकार, च्तुरस् कलावमं्. सूक्म शनररीक्षण, माशम्तक आशण 

शनम्तळ शवनोद, ्रल कल्पनाितिरी आशण भार्ेचा कल्पक व चमतकृश््पूण्त उ्पयोग कररयाचे कौिलय हे तयामंचे लेखनशविेर्. ‘्तुका 
महणे आ्ा’, ‘्तुझे आहे ्तुज्पािरी’, ‘अमंमलदार’, ‘सतुमंदर मरी होणार’, ‘्री फुलराणरी’ इतयादरी सव्मंत् आशण रू्पामं्रर् नाटके; ‘सद् 
आशण दाद्’, ‘शवठ्ल ्ो आला आला’, इतयादरी एकामंशकका समंग्रह; ‘खोगरीरभर्री’, ‘असा मरी असामरी’, ‘क्खल्री’, ‘बटाट्ाचरी 
चाळ’, ‘हसवणूक’ इतयादरी शवनाेदरी लेखसमंग्रह; ‘अ्पूवा्तई’, ‘्पूव्तरमंग’, ‘जावे तयामंचया देिा’ इतयादरी प्रवासवण्तने; ‘वयतिरी आशण 
वल्री’, ‘गणगो्’, ‘मैत्’ इतयादरी वयक्तिशचत्णातमक ्पतुस्के अिरी तयामंचरी शव्पतुल ग्रमंथसमं्पदा आहे. तयामंचया ‘वयतिरी आशण वल्री’ 
या ्पतुस्काला साशहतय अकादमरीचा ्पतुरसकार शमळालेला आहे. भार् सरकारने ‘्पद् मभूर्ण’ या ्पतुरसकाराने तयामंना सनमाशन् केले 
आहे.

‘सतुमंदर मरी होणार’ या नाट्लेखनास ब्राऊशनमंग ्प्री-्पतनींचा चररत्ग्रमंथ, वहजचीशनया वूलफने शलशहलेले ‘फ्ि’ हे ्पतुस्क 
आशण ‘बॅरेट् स आॅफ शवमं्पोल सटट्ररीट’ हे नाटक, या लेखनाचा आधार शमळाला आहे. असे असले ् ररी या नाटका्रील महाराज, शददरी, 
समंजय व इ्र ्पात्ामंना तयामंचा सव्:चा ‘बाज’ आहे. याचा उल्ेख ्पतु. ल. देि्पामंडे यामंनरी नाटकाचया सतुरुवा्रीस शवनम््पणे केला 
आहे. 

खालसा झालेलया समंसथानचया समंसथाशनक-महाराजामंचरी बेबरी, शददरी, राजेंद्र व प्र्ा्प हरी मतुले आशण तयामंचया कुटुमंबाचे 
‘डॉकटर’ अिरी ्पात्योजना प्रस्तु् नाट्उ्ाऱया् आलरी आहे.

सवा्मंत्य्पूव्त काळा् आ्पलया देिा् अनेक समंसथाने हो्री. हरी समंसथाने खालसा केलरी. समंसथाने खालसा झालरी ्ररी काहरी 
समंसथाशनकामंचया मनोवृत्री् फरक ्पडला नाहरी. ‘सत्ाधरीि’ महणून असलेला तयामंचा ्ोरा कमरी झाला नाहरी. तयामतुळे राजा व 
तयामंचे कुटमंतुबरीय, राजा व प्रजा यामंचया्रील दररी कायम राशहलरी. ्पररणाम असा झाला, की समंसथाशनक व कुटुमंबरीय यामंचयामधये 
मानशसक दुरावा शनमा्तण झाला. तयामंचयामधये समंघर््त होऊ लागले. तयामंचया्रील समंघर््त प्रस्तु् नाट्उ्ाऱया् दि्तवला आहे. 
नमंदनवाडरीचया महाराजामंचया राजवाड्ा् घडलेलया घटना, प्रसमंग आशण समंवाद यामं्ून हा समंघर््त प्रकट झाला आहे. राजवाड्ा् 
घडलेले नाट् अश्िय माशम्तक्पणे उलगडले आहे. हे नाट् अशधक चामंगले समजरयासािरी ्पूण्त नाटक अवशय वाचावे.
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कोलमडून ्पडाल ्तुमहरी.
प्रताप : किावरून?
बेबी : इ्के शदवस ह्या वाड्ा् ग्पचू्प राशहला् 

तयावरून सामंग्े मरी-वास्शवक बमंडाचमं 
शनिाण उभमं करायला हवमं हो्मं ्े ्तुमहरी.

राजेंद्र : करू.
बेबी : केवहा? महा्ार्पणरी? ्तुझया जागरी मरी अस्े 

्र केवहाच धडा शिकवला अस्ा ्प्पामंना-
प्रताप : मग सधया चालवलमं आहेस ्े काय आहे असमं 

महणणमं आहे ्तुझमं? ्प्पामंना जवळजवळ रोज 
एक नवा धडा दे् अस्ेस ्-ू

राजेंद्र : वास्शवक ्प्पामंनरी ्तुला शिकवणरीचे ्पैसे 
द्ायला हवे्-

बेबी : हे एकदा ्प्पामंचया ्पतुढे बोल ना-
राजेंद्र : बोलेन-
बेबी : केवहा?
राजेंद्र : ऐकिरील ्ू-
बेबी : तया शदविरी भाऊबरीज नसलरी ्ररी ओवाळरीन 

मरी ्तुला-
राजेंद्र : आशण मरी देखरील हक्ाचया कमाईचरी 

ओवाळणरी घालरीन ्तुला-
डॉकिर : किरी फटाके उडवलयासारखरी बोल्ाहे् ्पाहा 

शददरीराजे-शददरीराजे कसलया शवचारा् 
्पडला आहा् ्तुमहरी-

वददी : कसलयाहरी नाहरी डॉकटर?
डॉकिर : शददरी, एवढमं काय मनाला लावून घे्ा?
वददी : डॉकटर, ्तुमहरी शवचार्ा हे?-
डॉकिर : हो, मरीच शवचार्ो! शददरी, आयतुष्या् खरा 

शनण्तय घयायचा प्रसमंग एखाद्ाच वेळरी ये् 
अस्ो-तया वेळरी ्ो नरीट घे्ा आला नाहरी 
्र सारमं आयतुष्य ब्रेक ्तुटलेलया गाडरीसारखमं 
िेवटरी कुिलया ्ररी खड्डा् जाऊन 
्पड्मं?-(काहरी क्षण स्बध्ा.)

बेबी : डॉकटर-्तुमहरी कसलया ्ररी शवचारा् 
्पडलयासारखे शदस्ाय आ्ा-बाकी ह्या 
वाड्ा् शवचार करणाररी ममंडळरी फार झालरी 
आहे्-्े, असलया शवचाररी ममंडळीं् मला 
्र गतुदमरलयासारखमं हो्मं-

डॉकिर : बेबरीराजे, त्ुमहामंला मागे मरी एकदा 
क्सवतझलांडमधलया एका नस्तचरी गोष् 
सामंशग्लरी हो्री-

बेबी : एकदा का? ्पतुष्कळ वेळा सामंशग्लरी हो्री-
मादमाझेल्  फ्ाशवया! मरी श्चया डोळामं् 
बोटमं घा्लरी हो्री-्री ्तुमचयाकडे मोशसये 
मोशसये कर् धाव् आलरी हो्री-

डॉकिर : आशण मग मरी श्चरी समजू् काढलरी हो्री-
मरी श्चरी समजू् किरी काढलरी हे ऐकायचमं 
हो्मं नाहरी का ्तुमहामंला? ्तुमहरी झाला आहा् 
आ्ा श््की मोिरी! फ्ाशवया...हमं माफ करा 
हमं शददरी-मरी बस्ो जरा-

वददी : बसा ना डॉकटर-्तुमहामंला आमहरी शक्री वेळा 
सामंशग्लमं, की दरबाररी  ररीश्ररवाज 
दरवाजाबाहेर गेले या वाड्ा्ून-

डॉकिर : थँकयू-शददरी, मरी शनण्तयाबद्दल सामंग् हो्ो, 
नाहरी का? हरी फ्ाशवया मोिरी वेडरी हो्री-
अगदरी वेडरी-माझयािरी लग्न करायचमं हो्मं 
श्ला!

वददी : डॉकटर!
डॉकिर : आशण मग काय?... ्तुमहामंला आज आलमं ना, 

असमंच एक ्पत् मला आलमं.
वददी : कुणाचमं?
डॉकिर : ्तुमचया ्प्पामंचमं! महाराजामंचया ्पररवारा् मरी 

एकटाच का हो्ो? कुणरी्ररी महाराजामं्पयां् हरी 
वदची ्पोहोचवलरी आशण महाराजामंनरी बमंदरी 
केलरी-

बेबी : का ्पण?... आशण डॉकटर, ्तुमहरी का ऐकलमं् 
महाराजामंचमं?

डॉकिर : रागावू नका बेबरीराजे! मरी महाराजामंचमं ऐकलमं 
नाहरी-हॉक्स्पटलमधये रुगणिययेवर मृतयूचमं 
आवहान सवरीकाररी् ्पडलेलया ्तुमचया ममींचमं 
ऐकलमं-महाराजामंनरी ्पत्ा् दोनच ओळरी 
शलशहलया होतया-नोकररीवरून जा आशण 
लग्न करा. आमचमं लग्न िरलयाचमं सामंगून मरी 
ममींचा शनरो्प घयायला गेलो. माझयाकडे 
ममींनरी ्पाशहलमं आशण तयामंचया डोळामं्ून अश्ू 
वाहायला लागले-तयामंचया क्षरीण हा्ामंना ्े 
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्पतुसरयाचरीदेखरील ितिरी नवह्री. ममरी 
महणालया-डॉकटर, ्तुमहरी गेला् ्र माझया 
्पोरामंना आई कुिलरी? फ्ाशवयाचा महा्ारा 
बा्प आनमंदानमं रडला हो्ा-्तुमचरी आई 
असहाय्ेने रड् हो्री. मरी ् री असहाय आसवमं 
्पतुसायचमं िरवलमं आशण ्पतुनहा फ्ाशवयाला 
भेटलो. ्ो कसा िाऊक आहे?-्तुमहामंला 
घेऊन-

बेबी : मला!
डॉकिर : होय, ्तुमहामंला! एवढ्ा एवढ्ािा हो्ा 

्तुमहरी. एका प्रॅममधये घालून ्तुमहामंला 
फ्ाशवयाचया घररी घेऊन गेलो-्तुमचया 
हा्ा् फुलामंचा एक गतुच् शदला हो्ा 
-गतुच्ासकट ्तुमहामंला उचलून मरी आ् नेलमं
्ेवहा फ्ाशवया महणालरी हो्री-हे दोन गतुच्
किाला आणले्? ्तुमचया हा्ून ्ो गतुच्
मरी फ्ाशवयाला शदला आशण सामंशग्लमं 
-फ्ाशवया, मला शहचरी आशण शहचया
भावमंडामंचरी आई होऊन राहायचमं आहे.
फ्ाशवया समंगमरवररी ्पतु्ळासारखरी एका
जागरी क्खळून उभरी हो्री-आ्ून फ्ाशवयाचा
बा्प वहायशलनवर कसले ्ररी शवलक्षण करुण
सवर काढ् हो्ा-दॅट् स्  ऑल, दॅट् स्  
ऑल-

बेबी : लग्न या गोष्रीचा ्प्पामंना इ्का का 
श्टकारा-

वददी : थामंब बेबरी-्पण डॉकटर, मला एका प्रशनाचमं 
उत्र द्ाल? (डॉकटर नतुसतया मानेनमं हो 
महण्ा्.)

वददी : ममरीचया डोळामं्ले असहाय अश्ू ्पतुसरयाचा 
्तुमहरी शनण्तय घे्ला् तयाचमं दु:ख हो्मंय 
्तुमहामंला?-्पशचात्ा्प हो्ोय?

डॉकिर : एक क्षणभरदेखरील झाला नाहरी-सारमं आयतुष्य 
मरी ्ृप्तरी्, समाधाना् काढलमं. महाराजामंनरी 
अनेक वेळा अ्पमान केला माझा -अनेक 
आ्पत्री आलया-गेलया. मरी अगदरी कोरा 
राशहलो. शददरी, ् तुमचया ममींनरी मला आयतुष्या् 
केवढमं मोिमं प्रयोजन शदलमं! -आ्पण 

किासािरी जग्ो आहो् याचमं उत्र देरयाचमं 
भागय फार थोड्ा लोकामंचया वाट्ाला ये्मं! 
शददरी, मरी ्पतुरुर् असून आई होरयाचमं भागय मला 
लाभलमं-्तुमचरी आई महणून जगलो मरी! 
्तुमचया शचमरया शवशवा्लरी सतुखदु:खमं ्तुमहरी 
्तुमचया ्प्पामंिरी बोलला नाहरी कधरी-
माझयािरी बोलला्! प्र्ा्पराजे, राजूभयया, 
बेबरी यामंचरी मला काळजरी वाट् नवह्री-
मला काळजरी वाट् हो्री ्री ्तुमचरी -्पण 
तया्ून देखरील मरी आ्ा मतुति झालो. आ्ामं 
खरमं सामंगू? मला माझरी काळजरी वाटायला 
लागलरी आहे. ्पाखरामंसारखरी -भरभर भरभर 
हा श्पमंजरा सोडून ्तुमहरी सव्तजण जाणार 
आहा्-मग मात् माझया आयतुष्याला काहरी 
प्रयोजन उरणार नाहरी. डॉकटर! किासािरी 
जग्ा आहा् ्तुमहरी, असमं जर कोणरी 
शवचारलमं-्र तया प्रशनाचमं उत्र राशहलमं नाहरी 
आ्ा माझयाकड-े

वददी : प्र्ा्प, राजू, बेबरी जा्रील-्पण मरी कुिे 
जाणार डॉकटर?

डॉकिर : ्तुमहरीहरी जाल शददरी-गेलमं ्पाशहजे ्तुमहामंला, 
गेलमं ्पाशहजे, गेलमं ्पाशहजे-(आवेगानमं 
-मागलया बाजूचा ्पडदा बाजूला कर्ा् -श्थे 
महाराज उभे अस्ा्. सवाांना आशचय्त वाट्मं.)

महाराज : फारच अचानक आलो मरी नाहरी? सगळामंनाच 
धक्ा बसलेला शदस्ोय-डॉकटर, कुणाला 
जायला सामंग्ाहा्? (डाॅकटर स्बध) बोल् 
का नाहरी डॉकटर? (मागाहून नोकर फळे घेऊन 
ये्ो-तयाला नतुसतया इिाऱयाने ्री टेबलावर िेव 
असे सामंग्ा्. ्ो िेवून जा्ो.)

डॉकिर : बोलरयासारखमं काहरी राशहलमं नाहरी आ्ा-
महाराज : िरीक आहे. आ्पलया सेवेचरीहरी काहरी 

आवशयक्ा राशहलरी नाहरी.
डॉकिर : हे मरीच आ्पलयाला सामंगणार हो्ो यतुवर 

हायनेस् !
महाराज : अससमं! राजरीनामा देऊन शनघालयाचा मोिे्पणा 

हवा आहे ्तुमहामंला? समंधयाकाळ्पयां् शलहून 
आणा.

बेबी : ्प्पा-काय कर्ा...
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महाराज : (श्ला मधयेच थामंबवून) माझया वागरयाचरी 
शचशकतसा ्तुमचयाकडून वहायला नको आहे 
मला-माझमं ्पत् शमळालमं?-

बेबी : (चोळामोळा करून टाकलेलया ्पत्ाकडे ्पाह्) हो! 
(महाराजामंचमं लक्ष जा्मं-)

महाराज : (्पत्ाचरी अवसथा ्पाहा्) अससमं!
बेबी : ्पण ्प्पा...
महाराज : ्तुमचमं काय म् आहे ्े ह्या ्पत्ाचया

अवसथेवरून कळलमं मला-
बेबी : ्पण मला ्तुमहामंला कामंहरी सामंगायचमं आहे.
महाराज : इमंगलमंडचया बोटरी् ्पमंधरा शदवस एकत्च 

राहायचमंय आ्पलयाला ्ेवहा सामंगा-
बेबी : इमंगलमंडचया बोटरी्-
महाराज : ऐकलमंय मरी ्े वाकय! ्पतुढे बोला-
बेबी : मला ्पतुढमं काहरीहरी बोलायचमं नाहरी-
महाराज : िरीक आहे!-मग माझमं ऐका-तया

माणसािरी मरी लग्न करू देणार नाहरी ्तुला-
बेबी : ्ो प्रशन आ्ा त्ुमचया इच्ेचा राशहला नाहरी. 

माझमं तयाचयािरी लग्न झालमं-
महाराज : केवहा?
बेबी : जया शदविरी तयाचरी आशण माझरी ्पशहलरी भेट 

झालरी ्ेवहा.
महाराज : तयाला लग्न महण् नाहरी् बेबरी-
वददी : ्प्पा, काय बोल्ा हे? 
बेबी : आशण शददरी, ह्यामंचयावर ्ू मला प्रेम करायला 

सामंग्ेस? प्रेम हा िबद किािरी खा्ा् हे 
जयाला िाऊक नाहरी तयाचयावर मला प्रेम 
करायला सामंग्ेस?

महाराज : मला ्तुमचया प्रेमाचरी आवशयक्ा नाहरी 
बेबरी-

बेबी : ्तुमहामंला कोणाचयाच प्रेमाचरी आवशयक्ा 
नाहरी ्प्पा-्तुमहामंला आवशयक्ा आहे फति 
अमया्तद सत्ेचरी! जया डॉकटरामंनरी ्पोटचया 
्पोरामंसारखमं समंगो्पन केलमं आमचमं, तयामंचया 
सेवेचमं ्तुमहरी काय चरीज केलमं्, ्ेहरी ्पाशहलमं 
आमहरी आत्ाच! बाभूळ झाडालादेखरील फुले 
ये्ा्-्पण ्प्पा, ्तुमहरी दुसऱयामंचया 
आयतुष्या् काटे काटे ्पसररयाखेररीज काहरी 
केलमं नाहरी. शददरी, चल, चल माझयाबरोबर. 

माझया झो्पडरी् ्तुला शनवारा आहे. बमंडाचे 
आईबा्प गाईघोड्ामंवरदेखरील ्पोटचया 
्पोरामंसारखमं प्रेम कर्ा्-आ्पलया हा्ामंनरी 
भाकर खाऊ घाल्रील ्तुला-

महाराज : बेबरी-कोंडून िेवरीन ्तुला-
बेबी : मग आज्पयां् काय केलमं् ्तुमहरी-
महाराज : बेबरी, तया मो्द्दाराचया मतुलािरी ्तुला लग्न 

कर्ा येणार नाहरी-
बेबी : अनोळखरी माणसाचया म्ाला मला नाहरी मान 

द्ावासा वाट्-
महाराज : अनोळखरी-
बेबी : अनोळखरी नाहरी्र काय?-्तुमहरी आ्पलया

मतुलामंिरी कधरी ओळख करून घे्लरी आहे? 
कधरी मायेनमं जवळ घे्लयाचमं आिव्मं 
्तुमहामंला?-कधरी ्पािरीवरून प्रेमाचा 
-िाबासकीचा हा् शफरलाय ्तुमचा?
्पगाररी नोकर-चाकरामंनरी वाढवलमं आमहामंला-
कुिमं, कधरी, केवहा शमळालमंय आमहामंला प्रेम?
राजाचरी ्पोरमं-्पण प्रेमाचरी भरीक माग्
शहमंडलो आमहरी-जयामंनरी घा्लरी तयामंचया
मागून गेलो महणून इ्का वै्ाग करायचमं काय
कारण?

वददी : बेबरी-(श्ला शमिरी मार्े.)
महाराज : शददरी-मतुकाट्ानमं जाऊ दे श्ला-असलरी 

मतुलगरी नको आहे मला घरा्- 
बेबी : ्प्पा!! हे िबद ्पतुनहा ऐकून घेणार नाहरी मरी! 

(रागाने श्चे ओि थरथरू लाग्ा्-डोळामं्ून 
अश्ू वाहू लाग्ा्.) शददरी, चालले मरी. बमंडा 
मतुमंबईहून आला, की थाटानमं लग्न करणार 
आहो् आमहरी... येिरील ना लग्नाला 
माझया... अग, देव कर्ो की नाहरी ्े सगळमं 
बऱयासािरी कर्ो-आ्ा ्तुला चाल्ा 
ये्मं-उगरीच नाहरी-श्थ्पयां् आलमं ्पाशहजे 
्तुला-माझया लग्ना् शददरी...्ूच...्ूच... 
माझरी आई... (श्ला कडकडून भेट्-ेअतयमं् 
्तुच््ेने आ्पलया बा्पाकडे ्पाह्-ेआशण शनघून 
जा्े.)

वददी : ्प्पा-काय हो्मंय हो हे?
महाराज : लग्न!!
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वददी : जा-जा   ्प्पा-बेबरीला ्पर् बोलावून 
आणा. आ्पण लग्न लावून देऊ बेबरीचमं-
साऱया नमंदनवाडरीला आममंत्ण देऊ आ्पण-
ह्या वाड्ाचरी ्पमंधराहरी दालनमं गजबजून जाऊ 
दे् माणसामंनरी-राजा आशण प्रजा ह्या्लमं 
िेवटलमं अमं्र ्तुटून जाऊ दे ्प्पा-

महाराज : शददरी-बेबरी गेलरी हे चामंगलमं झालमं!
वददी : मतुलींना कधरी ना कधरी ्ररी माहेर सोडायचमंच 

अस्मं ्प्पा, ्पण हे असमं नवहे. माझयासारखरी 
आयतुष्यभर माहेररीच राहरयासािरी जनमाला 
आलेलरी कमनशिबरी मतुलगरी एखादरीच-

महाराज : ्तुलाहरी सोडून जायचमंय हे घर?
वददी : नाहरी ्प्पा, मला कसमं सोडून जा्ा येईल?
महाराज : शददरी, ्तुला कल्पना येणार नाहरी, ्पण 

्तुझयाइ्कं मला जगा् दुसरमं काहरी शप्रय 
नाहरी-आयतुष्यभर ्तुझरी शचमं्ा केलरी मरी...

वददी : मला िाऊक आहे ्प्पा-्पण ्प्पा, बेबरीनमं 
्तुमचा काय अ्पराध केला आहे? 
फुल्पाखरासारखरी बेबरी!

महाराज : सवसथ शवश्ामं्री घे शददरी-फार ्ाण ्पडलाय 
्तुला आज-(क्खडकयामंचे व दारामंचे ्पडदे ओढून 
बमंद कर्ा्.) शददरी-आयतुष्या् मरी कुणा्पतुढमंहरी 
्ोंड ्पसरून शवनमं्री केलरी नाहरी-कुणाचयाहरी 
रागालोभाचरी ्पवा्त केलरी नाहरी-जगा्लरी 
कुिलरीहरी आ्पत्री सहन कररीन मरी-्पण 
शददरी, ्ू माझा श्टकारा करू नकोस-

वददी : ्प्पा, मला फति आशचय्त वाट्मं, की ्तुमचमं हे 
अमं्:करण इ्रामंचया वाट्ाला का येऊ नये?

महाराज : ्े शवचारू नकोस मला शददरी-शवश्ामं्री घ-े
वददी : मला हे कळलमंच ्पाशहजे ्प्पा-मला हे 

समजूच िक् नाहरी-चार मतुलामं्लया 
एकीवर माया आशण बाकीचरी डोळामंसमोर 
देखरील नको्-हे काय आह-ेसमजूच 
िक् नाहरी मला-समजूच िक् नाहरी-

महाराज : िरीक आह-ेऐक ्र. कधरी ्ररी हे ्तुला 
समजायलाच ्पाशहजे हो्मं शददरी; ्पण एक 
वचन द-े

वददी : कोण्मं?
महाराज : हे समजलयावर ्ू माझा श्टकारा करणार 

नाहरीस ना? वचन द-े
वददी : ्े समजलयाशिवाय मरी वचन कसमं देऊ? 

राज-ूप्र्ा्प-बेबरी-काय असा अ्पराध 
केलाय तयामंनरी ्तुमचा?

महाराज : माझा सवाांनरीच अ्पराध केलाय-्ू 
देखरील-

वददी : मरी?
महाराज : हो ्-ूबेबरीचया लग्नाला ्ू ्पाशिमंबा 

शदलास-
वददी : हो-आशण अजूनहरी मला तया् काहरी चूक 

वाट् नाहरी-्पण बेबरीवरचा ्तुमचा राग 
आजचाच नाहरी-श्चयावर ्तुमहरी कधरीच 
प्रेम केलमं नाहरी.

महाराज : ्तुझयाखेररीज मरी कोणावरहरी प्रेम केलमं नाहरी-
वददी : असमं कसमं िकय आहे? ममरीवर नवह्मं का 

्तुमचमं प्रेम!-
महाराज : ्तुझा जनम होरया्पूवची हो्मं-तयानमं्र मला 

कधरीच श्चयाबद्दल प्रेम वाटलमं नाहरी-
वददी : ्पण असमं प्रेम नष् कसमं होऊ िकेल?
महाराज : माझया आयतुष्या् हे घडलमं-
वददी : ्पण ममरीचमं ्ररी ्तुमचयावर प्रेम हो्मं ना-
महाराज : ्री फति मला भरी् हो्री-
वददी : ्पण ्ररी सतुद्धा ्तुमचमं एकमेकामंवर प्रेम हो्मं 

ना-हो्मं, हो्मं महणा ्प्पा-
महाराज : नवह्मं, कधरीहरी नवह्मं-
वददी : ्पण प्रेमाशिवाय ्तुमहरी एकत् राशहला् 

कसे?-नाहरी ्प्पा-मला सहन हो् नाहरी 
हे-एकदा महणा-्पतुनहा आिवून ्पाहा-
असमं कसमं िकय आहे?

महाराज : शददरी-
वददी : द्र वहा-द्र वहा ्प्पा-(ममरीचया फोटोकडे 

्पाहा्) ममरी-का-का राशहलरीस ग ्ू ह्या 
वाड्ा्? भरी्री!-्प्पा, आयतुष्यभर हरी 
भरी्री उरािरी बाळग् राशहलरी ममरी, महणून 
आजाररी ्पडलरी-श्ला और्ध हवमं हो्मं ्े 
भरी्रीवरचमं-श्ला हजारो रु्पयामंचरी और्धमं 
शदलरी् ्तुमहरी; ्पण एका क्षणाचमं प्रेम शदलमं 
अस्मं-्र आमचरी ममरी नस्री सोडून गेलरी 
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आमहामंला-ह्या वाड्ाला लाथ मारून का 
नाहरी बाहेर शनघून गेलरी ममरी! का-का 
घाबरलरी-किाला घाबरलरी?-असलया 
प्रेमिूनय माणसाचरी ्पतनरी महणून का सव्:चरी 
शवटमंबना कर् राशहलरी?

महाराज : माझमं ऐक शददरी-
वददी : काय ऐकायचमं ्तुमचमं? ्तुमचरी घृणा यायला 

लागलरी आहे मला. ्तुमचा हा राजवाडा-हे 
वा्ावरण-अ्पशवत्, अममंगल वाटायला 
लागलमंय मला! मरी दाररद्रा् राहरीन ्प्पा; ्पण 
अ्पशवत् वा्ावरणा् राहणार नाहरी-

महाराज : कुिे चाललरीस-
वददी : वाट फुटेल श्थे-
महाराज : महणजे तया उनाड इसमाकडे-शददरी, 

्तुझया्पासून खोटे्पणाचरी अ्पेक्षा केलरी नवह्री 
मरी-

वददी : काय खोटे्पणा केला मरी?
महाराज : ्ू महणालरी हो्रीस, की तयाचयाबद्दल केवळ 

एक कलावमं् महणून ्तुला आदर आहे-्पण 
्तुझमं प्रेम आहे तयाचयावर-

वददी : होय! ्पण मला तयाचया आयतुष्याचा नाि 
करायचा नवह्ा-समंसार उभा कररयाचमं 
सामरय्त माझया दुबळा िररीरा् आहे असमं 
वाट् नवह्मं मला-आशण तयाहरी्पेक्षा, ्प्पा, 
्तुमचयासािरी हे घर सोडायचमं नवह्मं मला-
बेबरी गेलरी-उद्ा प्र्ा्प, राजूहरी जा्रील-
मग ्तुमहरी एकटे एकटे राहाल. ममरीचे अश्ू 

डॉकटरामंनरी ्पतुसले आशण ् े आजनम अशववाशह् 
राशहल-े्तुमचे अश्ू ्पतुस् मरी ्तुमचरी मतुलगरी 
महणून नवहे ्प्पा, ्पण ्तुमचरी आई महणून 
राहणार हो्े; ्पण ्तुमहामंला कधरीच समजू 
िकलमं नस्मं ्े! ्प्पा, प्रकािाचया लेकरामंना 
ह्या अमंधारकोिडरी् तयानमं जनमाला घा्लमं-
तयामंना प्रकािाकडेच गेलमं ्पाशहजे-थेंबभर 
्पारयाला देखरील िेवटरी शविाल समतुद्राचरीच 
ओढ अस्े ्प्पा-माझयासारखरी दुबळरी 
मतुलगरी सतुद्धा-तयाच शविाल जरीवनाकडे 
शनघालरी आहे-जरीवनाचया तया प्रकािा् 
नहाऊन आ्ा मला सतुमंदर वहायचमं आहे! जा्े 
मरी ्प्पा. समंजय माझया उत्राचरी वाट ्पाह् 
अस्रील-

महाराज : कुिे?
वददी : ्पृरवरीचया ्पािरीवर शजथे अस्रील श्थून 

तयामंना िोधून मरी काढरीन. श््कं सामरय्त 
आलमंय माझया ्पाया्-आ्ा समं्पूण्त समं्पूण्त 
बरमं वाट्मं मला-गतुड्  बाय्  ्प्पा-(जा्े.)

महाराज : सतुभानराव... (अतयमं् असवसथ्पणे खोलरी् फेऱया 
घालू लाग्ा्; सतुभानराव ए. डरी. चया वेिा् 
ये्ा्.) हे सहन हो् नाहरी मला-

सुभानरा्व : काय यतुवर हायनेस?
महाराज : हा प्रकाि!... ओढून घया सगळे ्पडदे!... 

(सतुभानराव क्खडकया-दारामंचे ्पडदे ओढू लाग्ा्.. 
खोलरी् काळोख होऊ लाग्ो... महाराज शददरीचया 
खतुचची् बस्ा्...)

(१) खालील कृती करा. 

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

(अ) (अा)वददीचे गुणव्वशेष महाराजांची स्वभा्व्वैवशष्ट्ये
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(इ) महाराजामंनरी ्पािवलेलया ्पत्ावर खालरील ्पात्ामंचया प्रश्शकया शलहा. 
पात्र प्रवतवक््ा

राजेंद्र
बेबरी

(ई) खालरील िबदसमूहामंचा ्तुमहामंला समजलेला अथ्त स्पष् करा.
(१) ्प्पामंचा ्पामंगतुळगाडा.
(२) मतुलामंचे शचमणे शवशव.
(३) ब्रेक ्तुटलेलया गाडरीसारखमं आयतुष्य.

(२) रतोडक्ात सपष्ट करा. 
(अ) ‘जरीवनाचया तया प्रकािा् नहाऊन आ्ा मला सतुमंदर वहायचमं आहे!’, या शददरीचया शवधानाचा अथ्त. 
(आ) महाराज आशण बेबरी यामंचया शवचारा्रील समंघर््त.
(इ) नाट्उ्ाऱया्रील ‘डॉकटर’ या ्पात्ाचरी भूशमका.

(३) स्वमत. 
(अ) ्तुमहामंला समजलेलरी ‘ममरी’ हरी भूशमका नाट्उ्ाऱयाचया आधारे स्पष् करा. 
(आ) रमंगसूचना कथानका्रील दुवे कसे जोड्ा् ्े स्पष् करा. 

(४) अवभव्क्ी.
(अ) राजवाडा आशण नमंदनवाडरी यामंचया्रील अमं्र द्र होरयासािरी तया काळाचा शवचार करून उ्पाय सूचवा.
(आ) नाट्उ्ाऱयाद्ारे ्तुमहामंला समजलेला ‘सतुमंदर’ या िबदाचा अथ्त स्पष् करा.
(इ) प्रस्तु् नाट्उ्ाऱयावरून ्पतु. ल. देि्पामंडे यामंचया समंवादलेखनाचरी वैशिष्ट्े शलहा.

|||
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उप्तोवजत मराठी
भाग - ४

आ्पले सव्त जरीवन भार्ेने वया्पलेले आहे. भार्ा जरीवन वयवहारा् आहे, साशहतया् आहे, समंवाद-समंभार्णा् 
आहे, दृकश्ावय माधयमा् आहे. शवर्यानतुसार, क्षेत्ानतुसार भार्ेचया अशभवयतिरीचे सवरू्प बदल्े. तयामतुळे भार्ेचया 
आशवष्काराचरी शवशवध रू्पे आ्पणामंस ्पाहायला शमळ्ा्. समाज जसजसा शवकशस् हो् आहे, ्स्िरी भार्ेचया 
उ्पयोजनाचरी क्षेत्े वया्पक आशण शवशवधामंगरी हो् आहे्, वयवसायाचया नवनवया समंधरी शनमा्तण हो् आहे्. तयामतुळे 
भार्ेचया अभयासाला आशण उ्पयतुति्ेला वेगवेगळे आयाम प्राप्त हो् आहे्. 

श्वण, भार्ण-समंभार्ण, वाचन व लेखन हरी भार्ेचरी मूलभू् कौिलये. शिक्षणाचया प्राथशमक व माधयशमक 
स्रावर हरी भाशर्क कौिलये प्राप्त कररयाचया अनेक समंधरी ्तुमहामंला शमळालया आहे्. ्पाठ्य्पतुस्का्रील सवाधयाय, 
कृ्री, प्रकल्प, उ्पकम इतयादींचया माधयमामं्ून ्तुमहरी शवशवध स्रामंवर वयति हो् आहा् आशण भाशर्क कौिलये 
आतमसा् कर् आहा्. 

आ्पण जो अनतुभव घे्ो, जो शवचार कर्ो ्ो मौक्खक अथवा शलक्ख् सवरू्पा् वयति कर्ा येणे हे एक वेगळे 
कौिलय आहे. मूलभू् भाशर्क कौिलयामंचया समं्पादना्ूनच उतसफू््त्पणे व सहज्पणे लेखनप्रशकयेचरी सतुरुवा् हो्े; 
समंवाद-समंभार्ण, शनवेदन कौिलये शवकशस् हो्ा्. या दृक्ष्कोना्ून उ्पयोशज् मरािरी शवभागा्रील घटकामंकडे 
्पाहा. तयामतुळे हे घटक ्तुमचया दैनमंशदन जरीवनािरी जोडले जा्रील.

या वर्ची ‘उ्पयोशज् मरािरी’ या भागा् आ्पण ्पाच घटकामंचा अभयास करणार आहो्. ‘सूत्समंचालन’ या 
घटकाचे महत्व ्तुमहरी जाण्ा. आज सामाशजक, िैक्षशणक, साशहक्तयक अिा शवशवध के्षत्ामंमधये अनेक काय्तकम 
साजरे हो् अस्ा्. हे काय्तकम नेटकया ्पद्ध्रीने साजरे होरयासािरी सतू्समंचालकाचरी भशूमका महत्वाचरी अस्े. 
सूत्समंचालक होरयासािरी आवशयक असे माग्तदि्तन या घटका्ून ्तुमहामंला होणार आहे.

लेखनशनयमामंनतुसार लेखन अथा्त् शलक्ख् मजकुराचया वयाकरणितुद्ध्ेबरोबर आियाचे अचूक समं्पादनहरी 
महत्वाचे िर्े. यादृष्रीने ‘मतुशद्र्िोधन’ या घटकाचा समावेि ‘उ्पयोशज् मरािरी’ या भागा् केला आहे.

जागश्कीकरणामतुळे, वाढतया समं्पक्क माधयमामंमतुळे अनय भाशर्कामंिरी समं्पक्क ये्ो. तयामंचया भार्ा या ्परस्परामंवर 
लक्षणरीय ्पररणाम कर् अस्ा्. बहुभाशर्क जरीवनामतुळे अनतुवाद, भार्ामं्र, रू्पामं्र या प्रशकयामंचे महत्व लक्षा् 
घेऊन ‘अनतुवाद’ हा घटक येथे अमं्भू्त् केला आहे.

आजचया शवज्ान-्मंत्ज्ानाचया जगा् अनतुशदनरी (बलॉग) लेखन हे सव्त्पररशच् असे सामाशजक माधयम झाले 
आहे. या अनतुशदनरी (बलॉग) लेखनाशवर्यरी आवशयक ्री माशह्री या ्पाठ्य्पतुस्कामाफ्क् आ्पलया्पयां् ्पोहोचणार 
आहे.

‘रेशडओजॉकी’ हरी समंकल्पना आ्पलयासािरी ्िरी नवरी नाहरी. या वयवसायाला सामाशजकदृष्ट्ा शवशिष् वलय 
आहे. या कलेशवर्यरी मूलभू् माशह्री ‘रेशडओजॉकी’ या घटका् शदलरी आहे. 

हे सव्त घटक भाशर्क अमंगाने महत्व्पूण्त आहे्. शिवाय या माधयमामं्ून अनेक वयावसाशयक समंधींचरी माशह्री 
आ्पलयाला होणार आहे. हे घटक ्मंद सवरू्पा् अथवा वयवसाय सवरु्पा् ्तुमहामंला प्रतयक्ष जरीवना् उ्पयोगरी ्पडणारे 
आहे्.

आ्पण प्राप्त केलेलरी भाशर्क कौिलये वयति कररयाचरी समंधरी प्रकल्प, सादररीकरण व प्रातयशक्षक यामंचया 
माधयमामं्ूनहरी आ्पलयाला शमळणार आहे.

भाशर्क कौिलयामंचा उ्पयोग वयावहाररक जरीवना् कर्ा येणे हेच ्र भार्ेचे उ्पयोजन!
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१. सूत्रसंचालन

प्रासताव्वक

आज सामाशजक, िैक्षशणक, साशहक्तयक, सामंगरीश्क अिा वेगवेगळा के्षत्ामंमधये शवशवध सवरू्पाचया काय्तकमामंचे 
आयोजन केले जा्े. हे काय्तकम सतुशनयोशज््पणे आशण नरीटनेटकया ्पद्ध्रीने समं्पन् होरया् सूत्समंचालकाचरी भशूमका 
अश्िय महत्वाचरी अस्े. चामंगलया सूत्समंचालनामतुळे काय्तकम देखणा आशण बहारदार हो्ो.

प्रतयेक काय्तकमाचे सवरू्प आशण कालावधरी शनक्शच् अस्ो. तयाचे प्रश्शबमंब आ्पणास काय्तकम्पशत्के् 
्पाहायला शमळ्े. ‘काय्तकम्पशत्के्रील शनयोजनानतुसार प्रारमंभ करून प्रतयेक टपपयावर कमबद्ध ्पद्ध्रीने शनवेदन कर् 
काय्तकमाचरी यिसवरी सामंग्ा करणे महणजे सूत्रसंचालन होय.’ ‘काय्तकमाचरी मूळ समंकल्पना नजरेसमोर िेवून ्ो 
काय्तकम एका सूत्ा् बामंध् काय्तकमाचे शिस्बद्ध समंचालन कर्ो ्ो सूत्रसंचालक होय.’ काय्तकमा्रील सव्त 
प्रसमंगामंना कौिलयाने एकत् बामंधून काय्तकम नावाचे शचत् दखेणे, अशभरुचरीसमं्पन् आशण ्पररणामकारक कररयाचे काम 
सूत्समंचालक कर्ो.  

कोणतयाहरी काय्तकमा् महत्वाचे अस्ा् ्े अश्थरी, वतिे, कलावमं् आशण श्ो्े. श्थे सूत्समंचालकाचरी 
भूशमका दुययम अस्े; ्परमं्तु काय्तकमाचा आिय नेमके्पणाने ्पोहोचवणाररी िैलरी, काय्तकमा्रील भागामंचरी गतुमंफण 
कररयाचे कौिलय आशण शनवेदना्रील ्पररणामकारक्ा यामंमतुळे वतेि, अश्थरी आशण गायक यामंचयाइ्काच लक्षा् 
राह्ो ्ो सूत्समंचालक. तयामतुळे सूत्समंचालक हा केवळ दोन भागामधरील दुवा नस्ो, ्र एका भागा्ून दुसऱया 
भागाकडे जा्ाना सव्त काय्तकम चै्नयमय करणारा सूत्धार अस्ो. ‘काय्तकम सतुमंदर, नेटका आशण अप्रश्म झाला’ हरी 
अप्रतयक्ष्पणे सूत्समंचालनाला शमळालेलरी दादच अस्े. 

स्वरूप

सूत्समंचालन हरी जिरी एक कला आहे ्सेच ्े एक िासत्सतुद्धा आहे. 
काय्तकमाचया ््पशिलामंचा अभयास, शनयोजन, कमशनक्शच्री, शिष्ाचार ्पालन, औ्पचाररक्ा शनभावणे, 

सभािासत्ाचे ज्ान, श्ोतयामंचया मानसिासत्ाचरी जाण, वकतयामंचया/कलावमं्ामंचया सादररीकरणाचे नेमके समरीक्षण, 
रसग्रहण इतयादरी दृष्रीने सूत्समंचालन हे िासत् आहे.

नेटके आशण ्पररणामकारक शनवेदन, आवाजाचया आरोह-अवरोहाने िबदामं्ून शवचार-भाव-भावनामंचे 
प्रकटरीकरण करून अ्पेशक्ष् ्पररणाम साधणे, काय्तकमा्रील ्तुटक्पणा जोड् तयामधये रमंग भरणे, काय्तकमा् सव्: न 
गतुमं््ा श्ोतयामंना रमंगवून काय्तकमाला ग्री देणे या दृष्रीने सूत्समंचालन हरी एक कला आहे.

केवळ वयतिींचा नामोल्ेख, ्पतुढरील काय्तकमाचे शनवेदन महणजे सतू्समंचालन नस्े. अश्थरी, कलावमं् आशण 
वतिे यामंचया नेमकया ्पररचयाबरोबर काय्तकमाचा ््पिरील खतुबरीने सामंग् ्पतुढरील शनवेदनाचया अल्प प्रस्ावनेमधून 
श्ोतयामंचरी  शजज्ासा वाढवून वकतयाला, कलावमं्ाला सादररीकरणासािरी प्रेरणा देऊन प्रोतसाशह् कररयाचे काम 
सूत्समंचालक कर्ो.   
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सूत्रसंचालनाची क्ेत्रे

शजथे शजथे श्ोतयामंसमोर एखादा काय्तकम साजरा केला जा्ो श्थे श्थे सूत्समंचालकाचरी भशूमका महत्वाचरी 
अस्े. ्पूवचीचया काळरी सभा-समंमेलने आशण साशहक्तयक-सामंसकृश्क काय्तकमामं्पतुर्री मया्तशद् असणाररी सूत्समंचालनाचरी 
वयाप्तरी आ्ा बैिका, मेळावे, ्पररसमंवाद, चचा्तसत्े, ्पारर्ोर्क शव्रण समारमंभ ्सेच शववाहसोहळे, वाढशदवस 
इतयादीं्पयां् ्पोहोचलेलरी शदसून ये्े. सूत्समंचालनाचरी प्रमतुख क्षेत्े ्पतुढरीलप्रमाणे आहे्-

क्ेत्रे

सामावजक क्ीडा

सावहष््त्क आरतोग्

सांसकृवतक धावम्थक

शैक्वणक व्ा्वसाव्क

राजकी् कौिुंवबक

कला आकाश्वाणी आवण 
दूरवचत्र्वाणी

शासकी् संगीतव्वष्क

का््थक्म

संगीत महतो्तस्व गौर्व समारंभ

व्ाख्ानमाला मेळा्वे

संमेलने सपधा्थ

पररसं्वाद ज्ंती, समृवतवदन

चचा्थसत्रे उद् घािन समारंभ

का््थशाळा वनरतोप समारंभ

काव्मैफील ्वाढवद्वस

्वधा्थपनवदन व्व्वाह सतोहळे

सूत्रसंचालन : एक ्वल्ांवकत व््वसा्

काय्तकमामंचे सवरू्प, तयामधरील शवशवध्ा, तयामंचरी समंखया आशण द्रशचत्वाशहनयामंवररील काय्तकमामंचरी रेलचेल 
यामंमतुळे सूत्समंचालनाला अश्िय महत्व प्राप्त हो् आहे. तयामतुळे सूत्समंचालन आ्ा केवळ हौस वा ्मंद न राह्ा 
वयवसाय हो्ोय. काहरी वयतिींनरी ्पूण्तवेळ सूत्समंचालक महणून काम कर् सूत्समंचालनाला प्रश्ष्ा प्राप्त करून शदलरी 
आहे. काहरीजण नोकररी-वयवसाय सामंभाळून उत्मप्रकारे सूत्समंचालन कर् आहे्. काहरी अशभने्े आशण अशभनेत्री 
उतकृष् सूत्समंचालक महणून वेगळा िसा उमटव् आहे्. तयामतुळे अनेक यतुवक-यतुव्ींना हे क्षेत् खतुणाव् अाहे. 

सूत्रसंचालक हतोण्ासाठी पू्व्थत्ारी

वाचन, श्वण-शनररीक्षण, शचमं्न अाशण शनवेदनाचा सराव यामंमधून उत्म सूत्समंचालक हो्ा ये्े. 
* ्वाचन- सूत्समंचालकाने खू्प वाचायला हवे. तयाचे वाचन चौफेर हवे. कथा-कादमंबररी-नाटक-कावय-

चररत्े-आतमचररत्े यामंबरोबरच दैनमंशदन वृत््पत्े व तयामंचया ्पतुरवरया, शदवाळरी अमंक इतयादींचे वाचन करायला हवे. 
वाचन  कर्ाना आियाबरोबर भार्ािैलरीकडे लक्ष शदले ्र तया्ून सूत्समंचालकाचरी चामंगलरी ्याररी हो्े. 
सूत्समंचालनाचया क्षेत्ामंचरी वयाप्तरी मोिरी आहे. तयामतुळे साशहक्तयक, सामाशजक, राजकीय, सामंसकृश्क, सामंगरीश्क, 
कला-कीडाशवर्यक, ऐश्हाशसक अिा शवशवध शवर्यामंसमंबमंधरीचे वाचन सूत्समंचालनासािरी अश्िय उ्पयतुति िर्े. 
वाचन कर्ाना महत्वाचया घटना, प्रसमंग, अव्रणे, सतुवचने, शकससे, कावय्पमंतिरी आशण आवशयक ्े समंदभ्त यामंचरी 
शट्पणे करून िेवावरी्. वृत््पत् वाचना्ून आ्पले शवशवध क्षेत्ामंिरी समंबमंशध् सामानयज्ान अद्याव् राह्े.
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मरािरीबरोबर शहमंदरी, इमंग्रजरी आशण उद््त भार्े्रील अव्रणे, कावय्पमंतिरी, िेरोिायररी यामंचाहरी समंग्रह करावा आशण 
गरजेनतुसार तयामंचा सम्प्तक्पणे वा्पर करावा.

वाचनाचे दोन भाग ्पड्ा्. एक महणजे सा्तयाने करायचे शवशवध शवर्यामंसमंबमंधरीचे वाचन आशण दुसरे महणजे 
तया-तया काय्तकमाचया अनतुर्मंगाने करायचे वाचन. वाचनाचे दोनहरी प्रकार ्परस्परामंिरी ्पूरक आहे्. वाचनाबरोबर 
आ्पले शचमं्न सतुरू अस्े. तयामधून नवनवे सूच् राह्े, ्े शट्पून िेवले ्र योगय शिकाणरी वा्पर्ा ये्े आशण तयामतुळे 
सूत्समंचालन ्पतुस्की हो् नाहरी. 

* श््वण आवण वनरीक्ण- सूत्समंचालकाने वयाखयाने, मतुलाख्री आशण शवशवध काय्तकमामंमधरील सूत्समंचालन 
शचशकतसक्पणे ्पाहावे, ऐकावे. तया काय्तकमाचरी िक्तिसथळे, त्तुटरी यामंचा अभयास करावा. तयामधून आ्पलरी 
िक्तिसथळे बळकट करावरी्. त्तुटरी द्र करावया्. दुसऱयामंचया चामंगलया गोष्ीं्ून जसे शिक्ा ये्े ्सेच तयामंचया 
चतुकामंमधूनहरी शिक्ा ये्े. सूत्समंचालकामंसािरी हा अभयासच अस्ो. आ्ा द्रशचत्वाणरीवर, आकािवाणरीवर 
काय्तकमामंचरी रेलचेल अस्े. ्े ्पाहावे्, ऐकावे्. नामवमं् सूत्समंचालक, शनवेदक यामंचया श्वण आशण शनररीक्षणा्ून 
िबदफेक, देहबोलरी, सभाधरीट्पणा, सहज्ा, उतसफू््त्ा, शनवेदन कौिलय, प्रसमंगावधान, समंवादिैलरी इतयादरी अनेक 
कौिलये शिक्ा ये्ा्. यू-ट्ूबवरहरी अनेक काय्तकम उ्पलबध अस्ा्. ्े ्पतुन: ्पतुनहा ्पाह्ा-ऐक्ा ये्ा्. 
सव्:चरी शनवेदनिैलरी घडवरयासािरी तयामंचा फायदा हो्ो. 

* आ्वाजाची जतोपासना- सूत्समंचालकाचा अभयास आशण वयासमंग ्पोहोच्ो ्ो तयाचया आवाजाचया 
माधयमा्ून! तयासािरी सूत्समंचालकाला आवाज ‘्यार’ करावा लाग्ो, ‘घडवावा’ लाग्ो आशण तयाचरी जो्पासना 
करावरी लाग्े. प्रकट वाचन, कशव्ा वाचन, अशभवाचन, ्पिण यामंमधून उच्ारस्पष््ा, उच्ारितुद्ध्ा, शनवेदना्रील 
आरोह-अवरोह यामंचा सराव करावा. आवाजाचरी ग्री, लय हरी शवासावर अवलमंबून अस्े. तयासािरी योग आशण 
प्राणायाम उ्पयतुति िर्ा्. आ्ा आवाज शवकसनाचे आशण जो्पासरयाचे िासत् शवकशस् झाले आहे. तयासमंबमंधरी 
अशधक माशह्री घेऊन आवाजासमंबमंधरी योगय ्री दक्ष्ा घयावरी, आवशयक ्री ्परये ्पाळावरी्. 

* ध्ववन्वध्थकाच्ा ्वापराचा सरा्व- धवशनवध्तकाचा वा्पर हरी बाब ्ामंशत्क वाट् असलरी ्ररी शनवेदनाचरी 
्पररणामकारक्ा धवशनवध्तकाचया वा्परावर अवलमंबून अस्े. काय्तकमाचया सवरू्पानतुसार आवाजाचरी ्पा्ळरी आशण 
धवशनवध्तकाचे अमं्र या बाबींचा अमंदाज घेऊन सराव करावा. खतुले वयास्परीि वा बमंशदस् सभागहृ या् आवाजाचे 
सवरू्प बदल्े हे लक्षा् घयावे. अिा सवरू्पाचा अभयास आशण सराव यामंमतुळे सूत्समंचालक आतमशवशवासाने 
काय्तकमाला सामोरा जा्ो. तयाचया्रील आतमशवशवास हेच तयाचया यिाचे गमक अस्े. 

सूत्रसंचालन करण्ापू्वगी

एखाद्ा काय्तकमाचे सूत्समंचालन कररया्पूवची खालरीलप्रमाणे ्पूव्त्याररी करणे अ्पेशक्ष् आहे. 
(१) काय्तकमाचा शवर्य, सथळ, ्ाररीख, वेळ, अधयक्ष, अश्थरी, वतेि, कलावमं्, श्ो्ृवग्त इतयादींबाब् 

््पशिलाने माशह्री घयावरी.
(२) काय्तकम्पशत्का समजून घयावरी.
(३) काय्तकमाचे सथळ अ्पररशच् असलयास ्ेथे प्रतयक्ष जाऊन ्े नजरेखालून घालावे. 
(४) अ्पेशक्ष् प्रेक्षक/श्ो्ृवग्त यामंचा वयोगट, स्र, अशभरुचरी, इतयादरी बाबरी शवचारा् घयावया्.
(५) काय्तकमाचया शवर्याला अनतुसरून अ्पेशक्ष् समंदभ्त शमळवरयासािरी वाचन करावे.
(६) शनवेदनाचरी समंशह्ा ्यार करावरी. तयामधये आवशयक समंदभ्त, सतुवचने, अव्रणे, कावय्पमंतिरी यामंचरी नोंद 

करावरी; ्परमं्तु तयामंचा अश्रेक नसावा. तयामधये नावरीनय असावे.
(७) काय्तकमामधरील समंभावय अडचणींचा अगोदरच अमंदाज घयावा. तयामतुळे ऐनवेळरी येणारा ्ाण टळू िक्ो 

आशण ्पररक्सथ्री सहज्ेने हा्ाळ्ा ये्े. 
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प्र्त्क् सूत्रसंचालन करताना

हे करा्वे

(१) काय्तकमाचया आरमंभरी उ्पक्सथ् श्ोतयामंना नमसकार करावा, सव्:चा थोडकया् ्पररचय देऊन तयामंचे 
सवाग् करावे.

(२) ममंचावररील उ्पक्सथ् मानयवरामंचा ्पदानतुसार, समाजा्रील सथानानतुसार योगय कमाने, योगयप्रकारे 
आदर्पूव्तक उल्ेख करावा.

(३) ममंचावररील उ्पक्सथ्ामंचया काया्तचाहरी आदर्पूव्तक उल्ेख करावा.
(४) ्पूण्त झालेलया काय्तकमाचया भागामंबाब् साररू्पाने सकारातमक अशभप्राय वयति करून काय्तकमाला 

ग्री द्ावरी.
(५) शनवेदन सहज, उतसफू््त असावे. उच्ार स्पष् असावे्. अ्पेशक्ष् शवचार, भाव-भावना योगयप्रकारे 

्पोहोचरयासािरी आवाजा्रील योगय आरोह-अवरोहासह शनवेदन करावे. श्ोतयामंकडे ्पाहून 
आतमशवशवास्पूव्तक शनवेदन करावे. शनवेदन िैलरी समंवादरी असावरी.

(६) भार्ािैलरी सहज, सो्परी, प्रवाहरी, प्रासाशदक आशण मनाला शभडणाररी असावरी.
(७) प्रसमंगावधान, हजरजबाबरी्पणा आशण समयसूचक्ा यामंमतुळे काय्तकम अतयमं् यिसवरी हो्ा्, हे धयानरी 

घयावे.
(८) श्ोतयामंमधरील जाणकार, ्जज् यामंचा आदर्पूव्तक उल्ेख करावा.
(९) नजरचतुकीने एखादरी त्तुटरी, उणरीव राशहलयास ्त्पर्ेने शदलशगररी वयति करावरी.
(१०)  सूत्समंचालन कर्ाना काय्तकमाचया सवरू्पानतुसार भार्ािैलरी् बदल करावा. (उदा., गौरव समारमंभ, 

िोकसभा)
(११) काय्तकम समं्पलयानमं्र आतम्पररीक्षण करून ्पतुढरील काय्तकमा् तयानतुसार आवशयक ्े बदल करावे्. 

हे िाळा्वे

(१) शनवेदन कर्ाना अनावशयक कृ्री, हालचालरी टाळावया्.
(२) बोलरयाचरी ग्री एकदम कमरी वा जास् असू नये. आवाजाचरी ्पा्ळरीसतुद्धा एकदम कमरी वा जास् असू 

नये.
(३) शनवेदन वाचून दाखवू नये.
(४) शनवेदना् अव्रणे, कावय्पमंतिरी यामंचा अश्रेक टाळावा. ्सेच तयामंचा ्पतुन: ्पतुनहा वा्पर टाळावा.
(५) शनवेदन ्पालहाळरीक होऊ नये याचरी दक्ष्ा घयावरी.
(६) शनवेदकाने सव्:बद्दल बोलणे टाळावे.
(७) वकतयामंचया बोलरया्रील आियाचरी उगरीचच ्पतुनरावृत्री करू नये. दोन वकतयामंचरी, कलावमं्ामंचरी ्तुलना 

करू नये. 
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* खालील कृती करा.
(१) उत्म सूत्समंचालनासािरी आवशयक असलेलरी कौिलये स्पष् करा. 
(२) ‘वसतुमंधरा शदनाशनशमत्’ होणाऱया वतिृतव स्पधषेचरी काय्तकम्पशत्का ्यार करा.
(३) ‘सूत्समंचालकाचया दृष्रीने काय्तकम ्पशत्केचे महत्व अननयसाधारण आहे’, हे शवधान स्पष् करा.
(४) ‘सूत्समंचालकाने वयवक्सथ् ्पूव्त्याररी केलरी ्रच सूत्समंचालन उत्म होऊ िक्े’, या शवधानाचरी सतय्ा 

्पटवून द्ा.
प्रकलप. 

कशनष् महाशवद्ालया् समं्पन् होणाऱया कशवकट्टासािरी सूत्समंचालनाचरी समंशह्ा ्यार करून सादररीकरण करा.
|||

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

का््थक्मपवत्रका नमुने

१
्वावष्थक सनेहसंमेलनाचा समारतोप

२
प्रकाशन समारंभ

३
गौर्व समारंभ

(१) ्पूव्तकथन (शिष्ाचारासह)
(२) दरी्पप्रजवलन
(३) सवाग्गरी्
(४) ्पाहुरयामंचा ्पररचय व
      ्पाहुरयामंचे सवाग्
(५) प्रास्ाशवक
(६) अहवालवाचन
(७) ्पारर्ोर्क शव्रण
(८) अश्थींचे मनोग्
(९) अधयक्षामंचे मनोग्
(१०) आभारप्रदि्तन

(१) ्पूव्तकथन (शिष्ाचारासह)
(२) दरी्पप्रजवलन
(३) ्पाहुरयामंचा ्पररचय व
      ्पाहुरयामंचे सवाग्
(४) प्रास्ाशवक 
     (प्रकािकाचे मनोग्)
(५) लेखकाचे मनोग्
(६) ्पतुस्क प्रकािन
(७) ्पतुस्कावररील भाष्य
(८) अधयक्षरीय भार्ण
(९) आभारप्रदि्तन

(१) ्पूव्तकथन (शिष्ाचारासह)
(२) दरी्पप्रजवलन
(३) ्पाहुरयामंचा ्पररचय व
      ्पाहुरयामंचे सवाग्
(४) प्रास्ाशवक
(५) सतकारमू्चीचा ्पररचय
(६) सतकारमू्चीचा सतकार
(७) ्पाहुरयामंचे मनोग्
(८) सतकाराला सतकारमू्चीचे 

उत्र
(९) प्रमतुख ्पाहुरयामंचे मनोग्
(१०) अधयक्षरीय भार्ण
(११) आभारप्रदि्तन

वाचन, शनररीक्षण, शचमं्न, सराव आशण अनतुभवा्ून सूत्समंचालक घड् अस्ो. तयासािरी शचकाटरीबरोबर 
सकारातमक आशण सवरीकारिरील वृत्री उ्पयतुति िर्े. 
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२. मुवद्रतशतोधन

प्रासताव्वक

मरािरी भार्े् लेखन कर्ाना महत्वाचा घटक महणजे शलक्ख् मजकुराचरी ितुद्ध्ा सामंभाळणे. शलक्ख् 
मजकुराचया वयाकरणितुद्ध्ेबरोबर आियाचे अचूक समं्पादनहरी श््केच महत्वाचे अस्े. कोणतयाहरी मजकुराचया 
आियितुद्ध्ेचरी व अचूक्ेचरी जबाबदाररी लेखकाचरी असलरी ्ररी वयाकरणदृष्ट्ा लेखन शनदवोर् करणे आवशयक 
अस्े. या्ून मतुशद्र्िोधनाचरी गरज स्पष् हो्े. 

हस्शलक्ख् मजकुरा्पेक्षा ््पाई्रील मजकूर वाचकामंचया मनावर चामंगला ्पररणाम कर्ो. मतुद्रणकलेमधये 
काळानतुसार बदल हो् गेले; ्परमं्तु आजहरी ्ा्परील मजकुरावररील शवशवास कायम आहे आशण ्मंत्ज्ानाचया यतुगा्हरी 
मतुशद्र्िोधनास महत्व आहे. 

वृत््पत्े, साप्ताशहके, शनय्काशलके, ग्रमंथ, ्पतुस्के, हस््पतुक्स्का, शदवाळरी अमंक, लहान-मोिरी ्पत्के, समंसथामंचे 
अहवाल, ितुभेच्ा्पत्े यामंसारखया अनेक प्रकारामं् मतुशद्र् साशहतयाचरी मोठ्या प्रमाणावर शनशम्त्री हो् आहे व तया् 
उत्रोत्र वाढच होणार आहे. मतुशद्र् साशहतयाचरी मोठ्या प्रमाणावर होणाररी वाढ हे समाजाचया सामाशजक आशण 
सामंसकृश्क क्षेत्ामं्रील सजग्ेचे आशण प्रग्रीचे लक्षण आहे. हरी वाढ शज्की मोिरी श््की मतुशद्र्िोधकामंचरी आवशयक्ा 
अशधक अस्े, महणून मतुशद्र्िोधनाचे सवरू्प समजावून घेणे गरजेचे आहे.

स्वरूप

मुवद्रतशतोधन  लेखकामंकडून प्रमाण लेखना् अनवधानाने राशहलेलया त्तुटरी द्र करून लेखन शनदवोर् करणे 
महणजे ‘मतुशद्र्िोधन’ (Proof Reading) होय.

मुवद्रतशतोधक  वयाकरणाचया ्परर्पूण्त अभयासाने जाणरीव्पूव्तक लक्ष देऊन लेखना्रील त्तुटरी काळजरी्पूव्तक 
द्र कररयाचे काम करणाररी वयतिरी महणजे ‘मतुशद्र्िोधक’ (Proof Reader) होय.

वृत््पत्े, साप्ताशहके, शनय्काशलके, ग्रमंथ, ्पतुस्के, हस््पतुक्स्का, शदवाळरी अमंक, जाशहरा्री, लहान-मोिरी 
्पत्के, समंसथामंचे अहवाल, ितुभेच्ा्पत्े इतयादरी प्रकारामं्रील कोणतयाहरी मजकुराचे अमंश्म मतुद्रण होरया्पूवची मतुशद्र्े 
बारकाईने वाचून तया्रील त्तुटरी द्र करणे व मजकूर वाचनरीय आशण शनदवोर् करणे महणजे ‘मुवद्रतशतोधन’ होय. आ्पण 
शलशहलेला शकंवा दुसऱयाने शलशहलेला मजकूर ्पतुनहा वाचून ्पाहणे आशण ्ो वाच्ाना वयाकरण, समंदभ्त, वाकयरचना 
आशण लेखनशनयमामंनतुसार लेखन या घटकामंचा जाणरीव्पूव्तक शवचार करणे महणजे ‘मुवद्रतशतोधन’ होय. लेखकाला 
प्रतयेक वेळरी प्रमाण लेखनाचे ्परर्पूण्त ज्ान असेलच असे नाहरी. तयामतुळे काहरी त्तुटरी राहू िक्ा् शकंवा शलशहरयाचया 
ओघा् अनवधानाने काहरी शलहायचे राहून जा्े वा ्पतुनरुतिरीहरी होऊ िक्े. अिावेळरी मतुशद्र्िोधन फार गरजेचे 
अस्े.

मतुशद्र्िोधक मतुशद्र्िोधना्ून वयावसाशयकदृष्ट्ा सक्षम आशण प्रभावरी काय्त करू िक्ो. सथाशनक ्े जागश्क 
्पा्ळरीवर शलक्ख् मजकुराचरी शन्ामं् आवशयक्ा असलयाने मतुशद्र्िोधनाचरी वयाप्तरीहरी मोिरी आहे. 
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मुवद्रतशतोधकाचे महत््व

भार्ा आशण समाज यामंचे अननयसाधारण ना्े अस्े. एखाद्ा राष्ट्राचरी भार्ा शवकशस् झालरी, की राष्ट्र 
शवकशस् हो्े. तया राष्ट्राचरी साशहक्तयक, सामंसकृश्क, सामाशजक व इ्र सवा्तथा्तने प्रग्री होऊ लाग्े. भार्ा 
बोलणाऱयामंचरी, शलशहणाऱयामंचरी आशण वाचणाऱयामंचरी समंखयाहरी वाढ् जा्े. हरी भार्ा शज्कया दजषेदार्पणे वाचकामंसमोर 
येईल, तया प्रमाणा् समाजाचरी शदिा िरू लाग्े. मतुशद्र्िोधकाचरी जबाबदाररी हरी आहे, की तयाने तया भार्ेचे ज्न 
योगय ्पद्ध्रीने केले ्पाशहजे. 

साशहतयशनशम्त्री वयवहारा् लेखकाबरोबरच टमंकलेखक, मतुशद्र्िोधक, मतुद्रक व प्रकािक हे अतयमं् महत्वाचे 
घटक काम कर् अस्ा्. तयामंचरी ्जज््ा, तया क्षेत्ा्रील अशधकार, सौंदय्तदृष्री, शनष्ा या बाबरी ग्रमंथाला उच् 
शनशम्त्रीक्षम्ा प्राप्त करून दे् अस्ा्. या क्षेत्ा् लेखकानमं्र मजकुराचे वारमंवार वाचन करणारा जर कोणरी असेल 
्र ्ो मतुशद्र्िोधक अस्ो. ्ो ग्रमंथाला ्परर्पूण्त व वाचनरीय कररयाचे काम कर् अस्ो. ्ो लेखक व मतुद्रक यामं्रील 
दुवा अस्ो. भार्ेचा रक्षणक्ा्त, प्रकािकामंचा शमत् आशण वाचकामंचा प्रश्शनधरी अिा शवशवध नातयाने ्ो बामंधला 
गेलेला अस्ो.

मतुशद्र्िोधन हरी एक कला आहे, ्सेच ्े एक िासत्हरी आहे. मतुशद्र्िोधन एक वयवसाय आहे. उत्म
मतुशद्र्िोधक आ्पलया अभयासाने, साधनेने या वयवसायाला उत्म दजा्त प्राप्त करून देऊ िक्ो. 

उत्म शनष्ावमं् मतुशद्र्िोधक हा केवळ ‘वाचाल ्र वाचाल’ यावर नवहे ्र ‘ितुद्ध वाचाल ्र वाचाल व 
भार्ेलाहरी वाचवाल’ याला अशधक महत्वाचे मान्ो.

मुवद्रतशतोधकाची भवूमका

मतुशद्र्िोधकाला भार्ेचरी उत्म जाण असणे महत्वाचे आहे. हरी जाण येरयासािरी भार्ेचया अभयासाबरोबरच 
सवयमंअधययन, सूक्म वाचन, वयाकरणाचरी जाण, लेखन, शचमं्न यामं्ून तयाने सव्:ला प्रगलभ करणे गरजेचे अस्े. 
शवशवध शवर्यामं्रील व साशहतयप्रकारामं्रील वाचनामतुळे तयाचया्पािरी अनेक समंदभ्त गोळा हो्ा्. ्े लक्षा् िेवणे व 
मतुशद्र्िोधन कर्ाना तयामंचा योगय शिकाणरी वा्पर करणे आवशयक आहे. (कोणतयाहरी शवर्यावरचा मजकूर 
मतुशद्र्िोधनासािरी समोर येऊ िक्ो.) मतुशद्र्िोधकाचरी भूशमका हरी फति प्रमाणभार्ेनतुसार लेखन ््पासणे इ्की 
मया्तशद् नस्े. वाकये अथ्त्पूण्त, शबनचूक आहे् का? समंदभ्त योगय व अचूक आहे् का? वाच्ाना वाचकामंचा रसभमंग 
हो् नाहरी ना, िबदामंचरी ्पतुनरावृत्री शकंवा अथा्तचरी द् शवरुतिरी झालरी नाहरी ना, याचरी काळजरी मतुशद्र्िोधकाने घे्लरी 
्पाशहजे. ्पतुस्काचया ्पानामंवरचे ्पृष् कमामंक, नकािे, ्तेि, शचत्े, अनतुकमशणका व ्पषृ् कमामंक यामंचा समंबमंध, 
मजकुराचरी सलग्ा या गोष्ींकडेहरी मतुशद्र्िाेधकाचे लक्ष हवे. जर एखाद्ा मजकुराबाब् िमंका शनमा्तण झालरी अथवा 
त्तुटरी जाणवलया ्र तयाहरी शनदि्तनास आणून देरयाचरी जबाबदाररी मतुशद्र्िोधकाने सवरीकारलरी ्पाशहजे. एकदा मजकूर 
््पासला महणजे मतुशद्र्िोधकाचरी जबाबदाररी समं्पलरी असे हो् नाहरी, ्र श्सऱयामंदाहरी ्ो मजकूर नजरेखालून 
घालरयाचरी तयाचरी ्याररी असलरी ्पाशहजे. लेखकाचा मजकूर अशधक सवाांगसतुमंदर कररयाचरी व ्ो वाचकामं्पयां् 
्पोहोचवरयाचरी जबाबदाररी हरी मतुशद्र्िोधकाचरी अस्े. 

मतुशद्र्िोधकाला मतुद्रणशवर्यक ज्ान व दृष्री आवशयक अस्े. अभयासूवृत्री, कामावरचरी शनष्ा, अनेक 
शवर्यामं्रील रुचरी आशण भार्ेचरी समज हरी चामंगलया मतुशद्र्िोधकाचरी वैशिष्ट्े आहे्. कामाचा प्रदरीघ्त अनतुभव तयाला 
अशधकाशधक ्परर्पूण्त कर् अस्ो. चामंगला मतुशद्र्िोधक होणे हरी एकप्रकारे ््पशचया्तच अस्े. शनरमं्र वाचनाने ्ो 
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प्रगलभ हो् जा्ो, तयाचा ्पररणाम महणून ्ो लेखकाबरोबर समंवाद साधून मूळ मजकुरा् समंदभाांचरी भरहरी घालू 
िक्ो. जसे एखादे चामंगले ्पतुस्क तया लेखकाचरी व प्रकािकाचरी ओळख बन्े, ्से मतुशद्र्िोधकानेहरी सव्:चरी 
ओळख शनमा्तण करायला हवरी. चामंगला, जाणकार मतुशद्र्िोधक ्पतुस्काचे समं्पादन, सूचरी, िबदामंकन, लेखन, 
भार्ामं्र, अनतुवाद अिरी सज्तनिरील कामे करून आ्पलरी क्षम्ा शवकशस् करू िक्ो.

्ा्पून आलेला मजकूर हा लेखनशनयमामंनतुसार असणार, हे वाचकामंनरी जणू गृहरी् धरलेले अस्े. लेखन कर्ाना 
्ो तया्रील िबदामंचे अनतुकरण कर् अस्ो शकंवा ् ेच समंदभ्त प्रमाण मान् अस्ो. मूळ समंदभ्त अथवा लेखनशनयमामं्पयां् 
जारयाचरी ्ो ्याररी दि्तव् नाहरी आशण महणूनच मतुशद्र्िोधकाचरी जबाबदाररी वाढ् अस्े. उदा., ‘्पया्तवरण शदन’ 
हा िबद जर मतुद्रण कर्ाना ‘्पया्तवरण दरीन’ असा आला आशण मतुशद्र्िोधकाचयाहरी नजरे्ून ्ो सतुटला ्र ‘्पया्तवरण 
शदन’ शक्री ‘दरीनवाणा’ होईल याचरी कल्पना केलेलरी बररी!

मुवद्रतशतोधनासाठी आ्वश्क ज्ान, कौशल्े

(१) मतुशद्र्िोधकाला भार्ेचरी उत्म जाण असणे महत्वाचे आहे.
(२) मतुशद्र्िोधकाचरी भूशमका केवळ प्रमाणभार्ेनतुसार वयाकरणितुद्ध्ा ््पासणे इ्कीच मया्तशद् नस्े, ्र 

शलशहलेला मजकूर हा अथ्त्पूण्त आशण शबनचूक आहे का? समंदभ्त अचूक व योगय आहे् का? हे ््पासणे 
व तयाचरी जाण असणेहरी महत्वाचे आहे.

(३) मतुशद्र्िोधकाला मतुद्रणशवर्यक ्मंत्, ्परर्पूण्त ज्ान व दृष्री आवशयक अस्े.
(४) आ्पले ज्ान अद्याव् िेवणे गरजेचे अस्े.
(५) कामावररील शनष्ा, अनेक शवर्यामंसह समोर आलेलया मजकुरा् रुचरी व जाण असणे आवशयक आहे.
(६) कामाचा प्रदरीघ्त अनतुभव मतुशद्र्िोधकाला अशधकाशधक ्परर्पूण्त आशण प्रगलभ कर् अस्ो. 
(७) सक्षम मतुशद्र्िोधक होरयासािरी शचकाटरी, अभयासा्रील सा्तय व सराव आवशयक अस्ो. 
(८) प्रश्भावमं् लेखक व सजग प्रकािक यामंचयाप्रमाणे जाणकार मतुशद्र्िोधकहरी ््पशचयषेने आ्पलरी ओळख 

शनमा्तण करू िक्ो. 
(९) ग्रमंथाचया शवर्यानतुसार तया तया शवर्यामंचे सव्तसाधारण ज्ान, भार्ेचे चामंगले ज्ान आवशयक अस्े.
(१०) अनेक शवर्यामंचरी आवड व समज असणे आवशयक अस्े. 

मुवद्रतशतोधकाची साधनसामग्री

l जया भार्े्रील मतुशद्र्े ््पासायचरी आहे् तयामंचे िबदकोि.
l इमंग्रजरी, शहमंदरी िबदकोि.
l वयाकरणशवर्यक ्पतुस्के.
l समंदभ्त ग्रमंथ.
l मतुशद्र्िोधन खतुणामंचा ्तिा.
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l िैलरी ्पतुक्स्का (काहरी समंसथा सव्:चया िबदामंसािरी आग्रहरी अस्ा्, उदा., नाना फडणवरीस का नाना फडणरीस).
l प्रमाणभार्ेचरी शनयमावलरी ्पतुक्स्का.

हरी साधनसामग्ररी वा्परलयामतुळे मतुशद्र्िोधकाचे काम शनदवोर् होरयासािरी मद् हो्े व तयाचयाहरी ज्ाना् भर
्पड् जा्े. समंदभ्त, माशह्री यामंचरी अद्याव््ा हा चामंगलया मतुशद्र्िोधकाचा गतुण आहे.

मुवद्रतशतोधनाचे तंत्र

(१) कोणतयाहरी मतुशद्र्ाचरी खालरीलप्रमाणे शकमान ्रीन वाचने हो्ा्.
l पवहले ्वाचन- मूळ मजकुराचे व टमंकशलक्ख् मजकुराचे िकय्ो साहाययकाचया मद्रीने वाचन करणे.

्पशहलया वाचना् खू्प िमंका व दुरुसतया येऊ िक्ा्, तयाचे शनराकरण व दुरुस्री होणे अ्पेशक्ष् अस्े.

l दुसरे ्वाचन- ्पशहलया मतुशद्र्ा्रील त्तुटरी व िमंकामंचरी ््पासणरी करणे. राशहलेलया वा नवयाने आढळलेलया
दुरुसतया करणे, ्पृष्मामंडणरी, ्पृष्कमामंक, अनतुकमशणका, शचत्े, आकृतया इतयादींचरी सतुयोगय मामंडणरी करून
तयामंचे काळजरी्पूव्तक ्पतुनहा वाचन होणे आवशयक अस्े.

l वतसरे ्वाचन- दुसऱया मतुशद्र्ा्रील दुरुसतया ््पासणे. मजकूर अमंश्म ््पाईला जारया्पूवची लेखक व
मतुशद्र्िोधक हे अश्िय जाणरीव्पूव्तक वाचन व दुरुस्री कर्ा्, कारण ््पाई झालयानमं्र दुरुस्रीला वाव
नस्ो.

(२) मतुशद्र्िोधकाने मजकूर ् ्पास्ाना मतुशद्र्ा्रील चतुका मतुशद्र्िोधनाचया खतुणामंचा वा्पर करून बाजूला असलेलया
मोकळा जागे् मामंडून प्रतयेक खतुणेनमं्र श्रकी रेर्ा करावरी.

(३) मतुशद्र्ा् जे शदसेल ्े मूळ प्र्री् न िोध्ा, मूळ प्र्री् जे आहे ्े मतुशद्र्ा् िोधरयाचरी सवय असावरी.
(४) मतुशद्र्िोधकाने मजकूर ््पास्ाना येणाऱया िमंकामंचरी नोंद िेवणे गरजेचे अस्े.
(५) िबदकोि वा अनय कोिवाङ् मय यामंचा गरजेनतुसार वा्पर कररयाचरी सवय असावरी.
(६) मतुशद्र्िोधकाने प्रतयेक शवरामशचनहाचाहरी बारकाईने शवचार व वाचन करणे गरजेचे अस्े.
(७) आजचया समंगणकीय यतुगा् लेखक मतुद्रकाकडे सॉफट-कॉ्परी ्पािव्ो. मतुद्रकाकडून ्री अ्पशेक्ष् समंसकारासह 

मतुशद्र्िोधकाकडे ये्े. मतुशद्र्िोधक मतुशद्र् मजकुराचरी मामंडणरी करून ्री कॉ्परी ्पतुनहा लेखकाकडे ्पािव्ो. 
अमंश्म मतुशद्र् ्परर्पूण्त्ेसािरी व शनदवोर््ेसािरी मतुशद्र्िोधकाकडे ये् अस्े. तया्रील मतुशद्र्िोधनाचे काम ्पूण्त 
झालयानमं्र ्री शनदवोर् हो्े आशण मतुद्रणासािरी ्पािवलरी जा्े.

संगणका्वर सपेलचेक असताना मुवद्रतशतोधकाची गरज का्? 

नवरीन समंगणकीय ्मंत्ज्ानानतुसार मतुशद्र्िोधनाचे काम सो्पे व सहज झाले आहे या् िमंका नाहरी; ्परमं्तु ्े शनदवोर् 
झाले आहे, असे मात् खात्रीने सामंग्ा ये् नाहरी. स्पेलचेकर (समंगणकीय िबदलेखन ््पासनरीस) िबद बरोबर आहे 
शकंवा चूक आहे ्े ््पास्ो, तयाला ्पया्तयरी िबदामंचरी जोड दे्ो; ्परमं्तु ्ो िबद श्थे योगय आहे का नाहरी हे तयाला 
समज् नाहरी, ्े मतुशद्र्िोधकाला िरवावे लाग्े. उदा., सतुप्रशसद्ध, माननरीय, आदरणरीय, शवचारवमं्, लोकशप्रय 
इतयादरी शविेर्णामं्पैकी कोण्े शविेर्ण योगय ् े मतुशद्र्िोधक शनक्शच् कर् अस्ो. स्पेलचेकरचया बेसावध वा्परामतुळे 
एका वृत््पत्ा् ‘सतुप्रशसद्ध समंगरी्काराचा गौरव’ या िरीर््तकाऐवजरी ‘कुप्रशसद्ध समंगरी्काराचा गौरव’ असे प्रशसद्ध 
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झाले हो्े. ्पररच्ेद वगळला गेला, समंदभ्त चतुकीचा शदला गेला, वाकयामंचरी सरशमसळ झालरी ्र ्े स्पेलचेकरला 
समज् नाहरी. ््पासला जा् असलेला मजकूर मूळ मजकुरानतुसार आहे की नाहरी हे मतुशद्र्िोधक ्पाहू िक्ो, 
स्पेलचेकर नाहरी. नाम-शविेर्ण-क्ा्त-शकया्पद इतयादरी कम शकंवा वयाकरशणक रचना मतुशद्र्िोधकालाच माहरी् 
अस्े. स्पेलचेकर हा मतुशद्र्िोधकाला ्पया्तय नसून ्ो अल्पप्रमाणा् तयाचा मद्नरीस आहे, असेहरी आ्पण महणू 
िक्ो. स्पेलचेकरवर ्पूण्त्: शवसमंबून राह्ा येणार नाहरी. 

* ्वृ्ततपत्रात आलेल्ा बातमीतील खालील ्वाक् पाहा.
‘शप्रयामंका मोशह्े शहने जगा्रील चौरया कमामंकाचे लहोतसे (२७९४० मरीटर) शिखर सर केले.’ या वाकया् 

शिखराचरी उमंचरी मरीटरमधये दाखवलरी आहे. वस्तु्: शिखराचरी उमंचरी फुटा् मोज्ा्. मरीटरमधये नाहरी. मतुशद्र्िोधकाऐवजरी 
स्पेलचेकरचरी वयवसथा केलयाने हरी चूक दुरुस् झालरी नाहरी. 

मतुद्रण वयवसायािरी समंबमंशध् काहरी समंज्ा, घटक आशण प्रशकया यामंचरी माशह्री खालरी शदलरी आहे.

मुद्रण व््वसा्ाशी संबंवधत व्वव्वध घिक आवण व्क्ी

मुद्रक Printer मजकुराची छपाई करणारा

मुद्रण प्रत Press Copy छपाईसाठी मजकुराची त्ार प्रत

मुवद्रत Proof तपासणीसाठी काढलेली प्रत

मुद्रण Printing मजकुराची छपाई

मुवद्रतशतोधक Proof Reader मुवद्रतातील त्रुिी सुधारणारा

मुवद्रतशतोधनाच्ा खुणा Proof Marks मजकफूर दुरुसत करण्ाची वचनहे

मुवद्रतशतोधन Proof 
Reading

मजकफूर वनददोष करण्ाची 
प्रवक््ा

मुवद्रत प्रत Print Out छपाईनंतरची प्रत

मुद्रणाल् Press छापखाना
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खूण खुणेचा अर्थ खूण कशी करा्वी ्ाचे उदाहरण खुणेचा ्वापर
ओळ सरळ करा. रमंजक  आशण  बोधक  / 
अक्षरे जोडून घया./एक िबद करा. समंवादा     ् ून  /
िबद ्ोडा. स्पेस/अमं्र घाला. ्पतुस्का्अस्ा्  /
काढून टाका व िबद जोडा. शवर्यसहरी
शडशलट/काढून टाका. साव्तजजशनक

ा काना द्ा. मणसाचरी ा/
ामं काना व अनतुसवार द्ा. ग्राहकिरी ामं/
श ऱहसव वेलामंटरी करा. मशहलादरीन श/
री दरीघ्त वेलामंटरी करा. आशिवा्तद री/
-तु ऱहसव उकार करा. खूणा करा. -तु /
 ू दरीघ्त उकार करा. सतुचना्पत्क     ू  /
े मात्ा घाला. ्पाशहज   े/
ेमं मात्ा व अनतुसवार घाला. ्ो वधळा आहे. ेमं/
ट्त रफार घाला. ्पतुनजनम ट्त/
, सवल्पशवराम घाला. शचत् प्रसन्/आनमंदरी ,/
; अध्तशवराम घाला. प्रयतन केला/्ररी होणारे कधरीच ; /
. ्पूण्तशवराम शलहा. ्री िाळे् गेलरी . 

(...) चतुकून खोडलेला मजकूर ् साच िेवणे. नवरीन आवृत्री... िेवा/
? प्रशनशचनह घाला. ्ो काय महणाला ?
! उद् गारशचनह घाला. ्े अिकयच आहे. !
: शवसग्त घाला. ्पतुन  प्रक्षे्पण होईल. :
- समंयोगशचनह घाला. दुखले खतु्पले -
- डॅि घाला. तया खतुणा खालरीलप्रमाणे- -
. अनतुसवार काढून टाका. समंिमंय 

िबदाचरी जागा बदला.  मरािरी  सतुगम
(/) कंस घाला. जगनमानय/अ्पवाद वगळ्ा/ (/)/
wf चतुकीचा टाई्प (राँग फाँट) वयाकरण wf

Bold िळक टाई्प करा. वण्तशवचार Bold

l अक्षर सतुलट करा. मा  ् l

न

मुवद्रतशतोधनाच्ा खुणांचा तक्ा
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‘सेंटर’ मधोमध घया. प्रस्ावना ‘सेंटर’
Runon ्पतुढे चालू िेवा. (वाकय/्पररच्ेद 

जोडून घया.)
हे ्पतुस्क 
  शवद्ारयाांनरी अभयासावे. 

Runon

नवरीन ्पररच्ेद करा. जणू यिाचरी हमरी! भार्ा 
आशण मतुद्रणकला

नवरीन/राशहलेले अक्षर घाला. ्पारमं ररक ्प
मूळ मजकूर सतुटला. मतुद्रण आशण  हे ्परस्पराश्यरी 

आहे्. 
मूळ कॉ्परी ्पाहा.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

* खालील कृती करा.
(१) मुवद्रतशतोधकाच्ा भूवमकेचे आजच्ा काळातील महत््व तुमच्ा शबदांत वलहा. 

(२) मुवद्रतशतोधनासाठी लागणारी कौशल्े सव्वसतर व्वशद करा.

(३) ‘मुवद्रतशतोधनातील नजरचुकीने रावहलेली चूक अरा्थचा अनर्थ करते’, ्ा व्वधानाची स्त्ता सपष्ट करा.

(४) रतोडक्ात ्वण्थन करा. 
(१) मतुशद्र्िोधनाचरी गरज
(२) मतुशद्र्िोधन प्रशकया

(५) खालील खुणांचा अर्थ सपष्ट करा.

क्. खूण खुणेचा अर्थ

(१)

(२)

(३) (/)

(४)

(५) (...)
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(६) खालील तक्ा पूण्थ करा.

क्. खूण खुणेचा अर्थ खूण कशी करा्वी 
्ाचे उदाहरण

खुणेचा ्वापर

(१) री
(२) ्पतुनजनम
(३)

(४) सवल्पशवराम घाला
(५) अमं् करण

(७) खालील गद् उताऱ्ाचे मुवद्रतशतोधन करून उतारा पुनहा वलहा.
रामण अ्रीर्य उतकृष् वयाखया्े हो्े तयाच वयाखयान एकायला ५००० ्पेक्षा जास् लोक जम्् तयामंच 

भार्ण ज्ान वध्तक असायचच ्पण अनेक शवनोदरी आणरी शकससे यामंनरी ्े वयाखयान आ्पल रमंगऊन टाक् ्े 
बोलायला लागले की लोकाला वेळेचमं भान च राह् नसे लोकामंचे चेरे आनमंदमं आशण 
हासय यामंनरी फूलतुन जा अस् असे हे रामन

|||
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३. अनु्वाद

प्रासताव्वक

जगा्रील शवशवध देिामं् राहणाऱया लोकामंचे सामाशजक, सामंसकृश्क जरीवन वेगवेगळे आहे. तयामंचरी ऐश्हाशसक 
्पाशव्तभूमरी, भौगोशलक ्पररक्सथ्री वेगळरी आहे. तया-तया शिकाणचया साशहतया् ्ेथरील लोकजरीवनाचे प्रश्शबमंब 
्पडलेले अस्े. माणसाला ्परस्परामंचे जरीवन, समंसकृ्री, ्परमं्परा आशण ज्ानसमं्पदा इतयादरी जाणून घेरयाचरी शजज्ासा 
अस्े. या शजज्ासा्पू्चीचे एक साधन ‘साशहतयाचा अभयास’ हे अस्े; ्परमं त्ु भार्ेचया अडसरामतुळे सवाांना ्े िकय हो् 
नाहरी. अिा ्पररक्सथ्री् माग्त अस्ो ्ो अनतुवादाचा. स्ो् भार्े्रील साशहतयाचा लक्य भार्े् अनतुवाद झाला, की 
माशह्रीचरी, ज्ानाचरी देवाणघेवाण सतुलभ हो्े आशण साशहतय, शवज्ान, ्मंत्ज्ान इतयादरी शवर्यामंचरी माशह्री एका भार्े्ून 
दुसऱया भार्े्, जगा्लया एका भागा्ून दुसऱया भागा् ्पोहोच्े. 

्पूवची समं्पका्तचरी साधने मया्तशद् हो्री, ्सेच अनतुवादाचे कामहरी मया्तशद् सवरू्पा् हो् हो्े. आज शवज्ान-
्मंत्ज्ानाचया प्रग्रीमतुळे जग जवळ आले आहे. ्सेच ज्ानाचया शवसफोटाने शवज्ान-्मंत्ज्ान आशण साशहतय ्सेच 
अनय क्षेत्ामं्रील माशह्रीचया देवाण-घेवाणरीचरी गरज फार मोठ्या प्रमाणा् वाढलरी आहे. तयामतुळे अनतुवादाचया काया्तला 
आ्ा खू्प महत्व  प्राप्त झाले आहे आशण अनतुवादकामंना अनेक समंधरी उ्पलबध हो् आहे्.

अनु्वाद 

‘अनतुवाद’ या िबदाचरी फोड केलरी ्र ‘अनतु’ महणजे ‘मागाहून’. ‘वाद’ हे ‘वद’ या धा्ूचे रू्प आहे. अथा्त् 
‘मागाहून सामंशग्लेले’ असा अनतुवाद या िबदाचा अथ्त हो्ो. जयेष् भार्ा अभयासक प्र. ना. ्परामंज्पे यामंचया म्े, 
‘अनतुवाद महणजे मौक्खक शकंवा शलक्ख् भार्ेचया माधयमा्ून एकदा वयति झालेलया आियाचरी, तयाच भार्ेचया 
शकंवा दुसऱया एखाद्ा भार्ेचया माधयमा्ून ्पतुनहा केलेलरी मौक्खक शकंवा शलक्ख् अशभवयतिरी होय.’

अनतुवाद हरी जिरी दोन भार्ामंमधरील आमं्रशकया अस्े ्िरीच ्री दोन समंसकृ्ींमधरीलहरी आमं्रशकया अस्े. तया 
भार्ामं्पैकी जया भार्े्लया मजकुराचा अनतुवाद करायचा तया भार्ेला मूळ भार्ा अथवा स्ो् भार्ा (Source 
Language) असे महण्ा्, ्र जया भार्े् अनतुवाद करायचा श्ला लक्य भार्ा (Target  Language) असे 
महण्ा्. प्रतयेक भार्ेला एक ्परमं्परा अस्े आशण तया भार्े्रील साशहतया् ज्ानभामंडाराचे समंशच् अस्े. तयामतुळे 
अनतुवाद करणे महणजे एखाद्ा साशहतयकृ्रीचे िबदि: भार्ामं्र करणे नवहे, ्र मूळ साशहतयकृ्रीमधरील सामंसकृश्क, 
सामाशजक वा्ावरण, शवचार आशण भावभावना दुसऱया भार्े्रील वाचकामं्पयां् समंकशम् करणे होय.

अनतुवादाचे क्षेत् ्पूवची प्रामतुखयाने साशहतया्पतुर्े मया्तशद् हो्े. तयाचया जोडरीला शवज्ान-्मंत्ज्ान आशण 
उद्ोगशवर्यक साशहतयाचे गरजेनतुसार अनतुवाद हो् हो्े. आ्ा अनतुवादाचे क्षेत् शवस्ार् आहे. रशेडओ, द्रशचत्वाणरी, 
शचत््पट या माधयमामं् अनतुवादाचया मोठ्या समंधरी उ्पलबध हो् आहे्. अनेक आमं्रराष्ट्ररीय द्रशचत्वाणरी वाशहनया 
शवशवध प्रादेशिक भार्ामंमधये प्रसारण करू ्पाहा् आहे्. तयामंना चामंगले अनतुवादक हवे अस्ा्. बहुराष्ट्ररीय कं्पनया 
वया्पाराचया शनशमत्ाने जगभर ्पोहोच् आहे्. प्रसार आशण जाशहरा् काया्तसािरी तयामंना सथाशनक भार्ामंमधरील 
अनतुवादाचरी गरज भास् आहे. शिक्षणक्षेत्ाचा शवस्ार हो् आहे. जगभरा् हो् असलेला ज्ानाचा शवसफोट शिक्षणाचया 
माधयम भार्ामंमधून ्पोहोचवरयासािरी ्जज् अनतुवादकामंचरी गरज आहे. तयामतुळे अनतुवादाचया क्षेत्ामंमधये वयवसायाचया 
अनेकानेक समंधरी उ्पलबध हो् आहे्.
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भार्ा आशण समाज या एकाच नारयाचया दोन बाजू आहे्. समाजा् राहणे, एकमेकामंिरी समं्पक्क साधणे या मानवरी 
गरजा आहे्. या गरजामंचरी ्पू््त्ा भार्ा कर्े. कोण्रीहरी भार्ा आ्पलयासमोर दोन सवरू्पा् ये् े. (१) मौक्खक भार्ा  
(२) शलक्ख् भार्ा.

आ्पलया मना्रील शवचार, भावना, कल्पना आ्पण भार्ेचया माधयमा्ून वयति कर् अस्ो. समाजा् चामंगले 
शवचार, मूलये साशहतयाचया माधयमा्ून रुजवणे भार्ेचे महत्वाचे काय्त िर्े. भार्ा्रील आशण जगभरा्रील शवशवध 
भार्ामंमधये उत्म दजा्तचरी साशहतयशनशम्त्री हो् आहे. साशहतया्रील अनतुभवशवशवाचरी शवशवध्ा, वया्पक्ा जाणून 
घयायचरी असेल ्र अनतुवादाचया मागा्तने जावे लागेल. मनतुष्याने शवचार करायला सतुरुवा् केलरी ्ेवहा्पासून ्ो अनतुवाद 
कर्ो. 

भार्ामं्र, अनतुवाद, रू्पामं्र, सवैर अनतुवाद या प्रशकया शभन् असून या् खालरीलप्रमाणे सूक्म भेद आहे्. 

भाषांतर

भार्ामं्र महणजे, ‘एका भार्े्रील आिय जसाचया ्सा दुसऱया भार्े् नेणे शकंवा आियाचे भाशर्क सथलामं्रण 
करणे होय. शभन् भार्ा, भाशर्क साशहतय व समंसकृ्री यामंना जोडरयाचे, देवाणघेवाण कररयाचे भार्ामं्र हे साधन आहे. 
महणूनच  ‘Translation is a bridge to join two gulf streams’, असे महटले आहे.

जयेष् भार्ाभयासक डॉ. कलयाण काळे यामंचया म्े- ‘मूळ समंशह्ेचया वाचनाने शमळणारे ज्ान आशण शवचार, 
आनमंद आशण अनतुभव दुसररी भार्ा बोलणाऱयाला तयाचया भार्े् उ्पलबध करून देरयाचा प्रयतन महणजे भार्ामं्र होय.’

अनु्वाद

अनतुवाद महणजे मूळ साशहतयकृ्रीचया अमं्रमंगा् प्रवेि करून नवशनशम्त्री करणे होय. अनतुवादक्ा्त मूळ लेखकाचे 
‘सव’तव अबाशध् राखून नवरीन वैशिष्ट््पूण्त शनशम्त्री कर् अस्ो.  

रूपांतर

एखाद्ा वाङ् मयप्रकारा्रील कलाकृ्री दुसऱया वेगळा वाङ् मयप्रकारा् नेणे महणजे रू्पामं्रण होय. 
‘्पतुनराशभवयतिरी’ हे रू्पामं्राचे वैशिष्ट् आहे. उदा., एखाद्ा कादमंबररीचे ‘नाटक’ या साशहतयप्रकारा् रू्पामं्र हो्े. 
यामधये साशहतयप्रकाराचया सवरू्पानतुसार आिय, िैलरी आशण रू्पा् बदल हो् अस्ो.

स्वैर अनु्वाद

सवैर अनतुवादा् मूळ साशहतयकृ्रीमधरील भौगोशलक, सामाशजक, सामंसकृश्क वा्ावरण अनतुवाशद् साशहतयकृ्री् 
बदलले जा्े. लक्य भार्े्रील भौगोशलक, सामाशजक वा्ारण शवचारा् घेऊन सवैर अनतुवादा् आवशयक ्े बदल 
केले जा्ा्.
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अनु्वादाच्ा वभन्न रूपांतील फरक

स्वरूप

भाषांतर अनु्वाद रूपांतर स्वैर अनु्वाद

मूळ मजकुरा्रील िबदन् -
िबद, वाकयरचना, िैलरी  
भार्ामं्रा् जिरीचया ्िरी 
शटकवरयाचा प्रयतन केला 
जा्ो.

िबद, समंरचना, िैलरी   
या्पेक्षा एकूण आियावर   
भर   देऊन केलेले भार्ामं्र 
महणजे  अनतुवाद.

मूळ कलाकृ्रीचे केवळ 
बरीज घेऊन ्पूण्त्: नवरीनच 
कलाकृ्री रचणे महणजे 
रू्पमंा्र.

मूळ कथावस्ूला धक्ा न 
लाव्ा सवा्मंत्य घेऊन सवैर 
अनतुवाद केला जा्ो. 

्वैवशष्ट्ये

नेमके्पणा, काटेकोर्पणा,  
्मं्ो्मं््पणा, यथाथ्त्ा हरी  
वैशिष्ट्े अस्ा्.

एकप्रकारे मतुति भार्ामं्रच 
अस्े.   आवशयक श्थे 
समंक्षे्प शकंवा शवस्ारहरी 
केलेला अस्ो. 

एकप्रकारे मतुति अनतुवाद 
महणावा लागेल. मतुळा्रील 
सामंसकृश्क  वा्ावरण, 
िैलरी यामं्  आमूलाग्र बदल 
केलेला     अस्ो. 

या प्रकारचया अनतुवादा् 
प्रतयेक गोष्रीचा अनतुवाद 
कररयाऐवजरी मूळ समंकल्पना 
शवचारा् घेऊन आशण 
अनतुवादाचे सवा्मंत्य घेऊन 
कलाकृ्री शनमा्तण करणे 
अ्पेशक्ष् अस्े. 

अनु्वादकाची शैली

 भार्ामं्रकार आ्पलया 
लेखनिैलरी् मूळ 
मजकुरािरी जास्री् जास् 
प्रामाशणक राहरयाचा 
प्रयतन कर्ो.

अनतुवादा् अनतुवादकाचया 
िैलरीचरी ्ा्प शदसून ये्े. 
कारण अनतुवादकाने िैलरीचे  
सवा्मंत्य घे्लेले अस्े.

रू्पामं्र हे एकप्रकारे 
्पतुन:सज्तनच अस्े. 
रू्पामं्रकाराचया िैलरीला 
अनतुवादकाचया िैलरी्पेक्षा 
अशधक सवा्मंत्य अस्े.  

वाचकामंचया 
समंवेदनिरील्ेला रुचेल, 
्पचेल असा बदल 
कररयाचरी िैलरी अनतुवादक 
वा्पर्ो. 

उदाहरणे

शवशवध सामाशजक िासत्े 
आशण शवज्ान, ्मंत्ज्ान 
यासमंबमंधरीचरी भार्ामं्रे.

डॉ. ए. ्परी. जे. अबदुल 
कलाम यामंचया ‘Wings 
of Fire’ या 
आतमचररत्ाचा मरािरी् 
‘अशग्न्पमंख’ या नावाने 
माधतुररी िानभाग यामंनरी 
केलेला अनतुवाद.

‘्पतु.लमं. देि्पामंडे’ यामंचे ‘्री 
फुलराणरी’ हे नाटक जॉज्त 
बना्तड्त िॉ यामंचया 
‘श्पगमेशलयन’ या इमंग्रजरी 
नाट्ाचा भावानतुवाद 
शकंवा अनतुसज्तन.

गतुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर 
यामंचया मूळ बमंगालरी 
कशव्ेचा शयामला 
कुलकणची यामंनरी केलेला 
‘जा्ा अस्ाला’ हा 
सवैरअनतुवाद आहे.
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अनु्वादकाचा व्ासंग  

अनतुवादक, भार्ामं्रकार आशण रू्पामं्रकार यामंना सव्तसाधारण्पणे ‘अनतुवादक’ याच नावाने समंबोधले जा्े. 
अनतुवादकाचया वयक्तिमत्वाचे काहरी ्पैलू आशण अनतुवादासािरी आवशयक कौिलये खालरील आकृ् रीवरून स्पष् 
हो्ा्.

अनु्वादकाचे व्ष्क्मत््व ्व कौशल्े

भार्ामंचे 
िासत्रीय व 
सखोल ज्ान

भार्ेचया समंसकृ्रीचरी 
व इश्हासाचरी जाण

मूळ साशहतयाचया 
भार्ेवररील प्रभतुतव

िबदकोि, शवशवकोि, 
वयतुत्पत्री कोि 

हा्ाळरयाचरी सवय

शवशवध भार्ा 
बोलींचा ्पररचय

अमं्:प्रेरणा

अनतुवाद जया भार्े् 
करायचा आहे, तया 
भार्ेवररील प्रभतुतव 

च्तुरस् वाचनाचरी 
आवड व वयासमंग

वयाकरणाचे ज्ान

्पूव्तग्रहरशह् दृक्ष्कोन
प्रचमंड ्पररश्माचरी ्याररी

अनतुवादक हा दोन समंसकृ्ींना जोडणाऱया से्ूचे काम कर्ो. अनतुवादकाचा अनतुवाद केवळ ्ामंशत्क रू्पामं्र 
नसून ्री मूळ कलाकृ्रीिरी समामं्र अिरी सज्तनिरील कलाकृ्री अस्े. महणूनच अनतुवाद करणे हे कौिलयाचे 
मानले जा्े व हेच कौिलय अनतुवादकाचया वयक्तिमत्वाचा भाग बन्े. मूळ साशहतयाचा समथ्त ्ाकदरीने केलेला 
अनतुवाद हा अशधकाशधक रशसक-वाचकामं्पयां् ्पोहोचून अ्पेशक्ष् ्पररणाम साध्ो. या दृक्ष्कोना्ून अनतुवादकाचरी 
भूशमका महत्वाचरी िर्े.

उतकृष््ा आशण गरज हे शनकर् लावूनच अनतुवादासािरी साशहतयाचरी शनवड करावरी लाग्े. अनतुवादासािरी 
शनवडलेलरी कलाकृ्री जेवढरी लोकशप्रय, उतकृष् ्ेवढरी अनतुवादकाचरी जबाबदाररी वाढ्े. अनेक समंदभा्तशधक्ष्् 
िबदामंचा अनतुवाद कर्ाना बरेचदा ्पया्तयरी िबदामंचा वा्पर करावा लाग्ो. यासािरी अनतुवादकाचे समंदभ्तशवशव समृद् ध 
असावे लाग्े. अनतुवादकाला केवळ प्रमाणभार्ेचे ज्ान असून चाल् नाहरी, ्र तयाला बोलरीभार्ामंचे ज्ानहरी असावे 
लाग्े.

एकाच िबदासािरी ्परभार्े् असलेले अनेक िबद, तयामंचे शवशिष् समंदभा्त्रील शवशिष् अथ्त व अथ्तच्टा यामंचरी 
समज अनतुवाद लेखना् महत्वाचरी िर्े. िबदामागरील भाव समजून केलेला अनतुवाद रशसक-वाचकामंचया हृदया्पयां् 
्पोहोच्ो. यासािरी शवशवध साशहतयप्रकारामंचरी वैशिष्ट्े समजून घयावरी लाग्ा्. अनतुवादा् भाशर्क समंदभ्त व 
सामंसकृश्क समंदभ्त महत्वाचे िर्ा्. मरािरी भार्े्रील ‘्पदर’, ‘उष्ा’ इतयादरी िबदामंना इ्र भार्ामं् च्पखल ्पया्तयरी 
िबद शमळ्ा्च असे नाहरी. अिावेळरी अनतुवादकाचया लेखनकौिलयाचा कस लाग्ो. 

जया साशहतयकृ्रीचा अनतुवाद करायचा आहे तयाचे प्रथम बारकाईने वाचन करावे आशण योगय समंदभ्त िोधून 
अनतुवादाचरी ्पूव्त्याररी करावरी. अनतुवादा् सहज्ा, सवाभाशवक्ा असावरी. 

अनु्वाद करताना पाळा्ची पथ्े

(१)  कलाकृ्रीचरी शनवड कर्ाना कलाकृ्री उतकृष् व उ्पयतुति असावरी.
(२)  मूळ कलाकृ्रीिरी प्रामाशणक राहून अनतुवाद करावा.
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(३)  अनतुवाद कर्ाना वण्तन, शववेचन इतयादींमधये स्पष््ा असणे आवशयक आहे. ्सेच अचूक्ाहरी महत्वाचरी 
आहे. अनतुवाद शवशवासाह्त असावा.

(४)  ्पूव्तग्रहद्शर्् दृक्ष्कोन न िेव्ा कलाकृ्रीला नयाय देणे अ्पेशक्ष् आहे.
(५)  सव्:चया शवचारामंचे, मूलयवयवसथेचे रो्पण कलाकृ्रीवर करू नये.
(६)  अनतुवाद कर्ाना स्ो् भार्ा व लक्य भार्ा यामंचया वयाकरणाचरी उत्म समज असावरी.
(७)  अनतुवाद वाचकामंना समृद् ध करणारा असावा.
(८)  मूळ कलाकृ्री्रील सथळे, वृत््पत्े, माशसके, ्पतुस्के इतयादींचया मूळ नावामंचा अनतुवाद करू नये.
(९) कलाकृ्रीचे सवरू्प आशण अनतुवादकाचरी गरज लक्षा् घेऊन अनतुवाद-सवैर असावा की िबदि: हे िरवले 

जावे. 

अनु्वादात भाषेचे महत््व

दैनमंशदन जरीवनवयवहारा् आ्पण प्रमाणभार्े्पेक्षा बोलरीचाच वा्पर अशधक प्रमाणा् कर्ो. प्रमाणभार्ेचा वा्पर 
शिक्षण, ग्रमंथलेखन, िासनवयवहार यामंसािरी हो् अस्ो. प्रमाणभार्ा औ्पचाररक ्र बोलरीभार्ा अनौ्पचाररक 
अस्े. प्रमाणभार्ा ्ामंशत्क्ेकडे झतुकणाररी अस्े, ्र बोलरीभार्ेला तया तया प्रदेिाचया मा्रीचा गमंध अस्ो.

प्रमाणभार्ा आशण बोलरीभार्ा यामंचया वा्परा्रील अनतुवादकाचरी भशूमका खू्प महत्वाचरी आहे. कलाकृ्रीचा 
बाज सामंभाळून अनतुवादकाने आ्पलरी भूशमका मामंडावरी. ग्रामरीण कादमंबररीचा अनतुवाद कर्ाना प्रमाणभार्ेचा अट्हास 
करू नये. अनतुवादकाला कालखमंडाचे, सामंसकृश्क समंदभाांचे ज्ान असावे. शभन् शभन् बोलींचा ् तकालरीन सामंसकृश्क 
समंदभाांचा अनतुवादकाने अभयास करणे गरजचे िर्े. थोडकया् अनतुवादकाने कलाकृ्रीचया प्रतयेक ्पैलूचा शवचार 
करावा.

मुवद्रत सावह्त्ाच्ा अनु्वादाची का््थक्ेत्रे

वृत््पत्े, अनय प्रसारमाधयमे, नयायालये, इ्र सरकाररी समंसथा इतयादरी शिकाणरी अनतुवादकाचरी गरज अस्े. 
भार्ामं्र-रू्पामं्र आशण अनतुवादाचया कामासमंदभा्त् आमं्रजालाचया माधयमा्ून शनशवदा मागवलया जा्ा्. 
ऑनलाईन कामे व ऑनलाईन मानधन असे काहरीसे सवरू्प या क्षेत्ा्रील कामासमंदभा्त् ्पतुढे ये् आहे. रशेडओ, 
द्रदि्तन, शचत््पट इतयादरी प्रसारमाधयमामं् अनतुवादाचया समंधरी उ्पलबध हो् आहे्. अनेक बहुराष्ट्ररीय कं्पनया 
शवस्ारासािरी आ्पले जाळे जगभरा्रील शवशवध देिामं् ्पसरव् आहे्. शव्पणनासािरी, जाशहरा्ींसािरी अनतुवादकाचरी 
गरज अस्े. अनेक दजषेदार साशहतयाचे अनतुवाद शवशवध भार्ामं् कररयाचरी समंधरी उ्पलबध आहे. 
(१) वशक्ण क्ेत्र- शिक्षण क्षेत्ामधये अनतुवादाला शविेर् महत्व प्राप्त झालेले आहे. उदा., कला, वाशणजय, 

शवज्ान, ्मंत्ज्ान, वैद्क, अशभयामंशत्की, कायदा, गृहशवज्ान इतयादरी. 

(२) ्वैद्की् क्ेत्र- और्धासोब् असणारे माशह्री्पत्क रुगणामंचया सोईसािरी तयामंचया भार्े् उ्पलबध करून देणे.

(३) का्द्ाचे क्ेत्र- सामानय माणसामं्पयां् कायद्ाचे ज्ान ्पोहोचवून समाजाला शवधायक शदिा देरयाचे काम 
कररयासािरी अनतुवादकाचरी भूशमका महत्वाचरी िर्े. उदा., सा्बाराचा उ्ारा, सत्रीशवर्यक कायदे, कायद्ा् 
होणारे नवरीन बदल इतयादरी.
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(४) प््थिन स्ेवा- देिरी, शवदेिरी ्पय्तटकामंना ्पय्तटनसथळामंचरी माशह्री व मह्री समजरयासािरी अनतुवादकाचरी गरज 
भास्े. ्सेच अश्शथगृहे, सवाग्कक्षा्रील जनसमं्पका्तसािरी अनतुवादक दुवा महणून काम कर्ो.

(५) प्रसारमाध्मे- समाजसमं्पका्तचरी महत्वाचरी साधने महणून शनय्काशलके, रशेडओ, द्रदि्तन, शचत््पट ह्यामंचयाकडे 
बशघ्ले जा्े. प्रसारमाधयमामंचा सद्:क्सथ्री्रील वाढ्ा प्रसार बघ्ा यासमंदभा्त् अनतुवादाचया क्षेत्ा् मोिरी 
समंधरी उ्पलबध आहे.

(६) अन् के्त्रे- तयाचबरोबर जाशहरा् क्षेत्, प्रिासन, उद्ोग, वया्पार, सामंसकृश्क क्षेत्, कीडा ् सेच आकािवाणरी, 
द्रदि्तन, शचत््पट, बँक आशण दैनमंशदन वयवहार इतयादींमधये अनतुवादाचरी शन्ामं् गरज शनमा्तण झालेलरी शदसून 
ये्े.

मौष्खक अनु्वादाची का््थक्ेत्रे

‘एका भार्े्रील प्रश््पादनाचे दुसऱया भार्े् सलग व यथाथ्त असे मौक्खक रू्पामं्र’, महणजे ‘मौक्खक अनतुवाद’ होय.  

(अ) दुभाषक- वयवसाय क्षेत्ा् ‘दुभार्क’ महणून मोठ्या समंधरी आहे्. उदा., िासकीय स्रावर ्परदेिरी भेटरी् 
चचषेचया वेळरी दुभार्कामंचरी गरज अस्े. एखादरी आमं्रदेिरीय सामाईक योजना राबव्ाना दुभार्क महत्वाचा 
दुवा िर्ो. राष्ट्राधयक्ष, ्पमं्प्रधान, ममंत्री यामंचरी भार्णे सव्त दृष्रीने काळजरी्पूव्तक सादर होरयासािरी अनतुवादकाचरी 
गरज भास्े.

(अा) जनसंपक्क- उदा., शवमान्ळ, शवमाने, रेलवे सटेिन, हॉटेलस, अश्शथगृहे, सवाग्कक्ष, द्रधवनरी, समंदेिवहन, 
प्रवासरी आवक-जावक, इतयादरी सथाने.

(इ) प््थिन स्ेवा- शविेर््: ्परदेिरी ्पय्तटकामंसािरी प्रवास, आग्-सवाग्, शनवास, भोजन, प्रबोधन, मनोरमंजन 
इतयादरी खास व वाढरीव सेवा, सतुशवधा.

(ई) समूह दूरभाष (Conference Call)- दोन ्पद्ध्री (१) ्परदेिरी व ्परभार्री सहकाऱयामंिरी होऊ घा्लेला 
मौक्खक वयवहार अनतुवादकाने समजून घेणे व तयाने द्रधवनरीद्ारे समं्पक्क साधणे. (२) यजमान (Host), 
्परदेिरी सहकाररी (Guest) व अनतुवादक यामंचया् समूह द्रभार् (Conference Call) योजणे.

(उ) संगणकामाफ्कत भाषांतर ्व अनु्वाद से्वा- अश्िरीघ्र ग्रीचे भाशर्क वयवहार समंगणकामाफ्क् साध्ा ये्ा्. 
आमं्रजाल हे या दृष्रीने उ्पयतुति िर्े. 

(ऊ) व्वशेष नैपुण््ुक् अनु्वाद स्ेवा- ्परदेिरी भामंडवल, ्मंत्ज्ान, ्मंत्ज्, सल्ागार यामंचया साहाययाने व 
सहभागाने देिा् खाजगरी व सरकाररी क्षेत्ा् मोठ्या प्रमाणा् औद्ोशगक, वया्पाररी, सामंसकृश्क इतयादरी 
प्रकल्प राबवले जा्ा्. तयामधरील चचाांमधये दुभार्कामंचरी गरज अस्े.  

(ए) समूह संबतोधन अन्ुवाद (Conference Interpretation)- या प्रकारचया सेवेचे प्रयोजन/हे्ू-चचा्तसत्े, 
अभयाससत्े, प्रशिक्षणसत्े, वयावसाशयक शविेर्ज्ामंचे मेळावे, राष्ट्ररीय व आमं्रराष्ट्ररीय ्पररर्दा इतयादरी प्रसमंगरी 
अस्े. बतुद् शधजरीवरी, शविेर्ज्, बहुश्तु्, राजकारण्पटू यामंसािरी जास् प्रमाणा् अस्े महणून हे किरीण काम 
शविेर् आवहानातमक समजून ्जज् अनतुवादकाने करावे.

(ऐ) Google Translator- या माधयमा्ून अनतुवाद शकया सो्परी झालरी आहे; ्परमं्तु तया्रील अचूक्ेचरी खात्री 
दे्ा ये् नाहरी. 

भावरी काळा् अनतुवाद क्षेत्ा् रोजगाराचया अनेक समंधरी उ्पलबध होणार आहे्. कशनष् महाशवद्ालयरीन 
स्रावर या घटकाचे महत्व लक्षा् घेऊन भाशर्क शवकासाचया दृष्रीने शवद्ारयाांनरी हा घटक अभयासावा. भार्ामंचया 
अभयासाचरी आवड आशण साशहतय शनशम्त्रीकडे शविेर््: अनतुवादाकडे कल असलेलया शवद्ारयाांना या क्षेत्ा् ख्ूप 
समंधरी आहे्.
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(१) फरक सपष्ट करा. (प्र्त्ेक प्रकाराचे एक उदाहरण अपेवक्त)
(अ) अनतुवाद-भार्ामं्र 
(अा) रू्पामं्र-सवैर अनतुवाद

(२) अनु्वादाची का््थक्ेत्रे सपष्ट करा.

(३) अनु्वाद क्ेत्रातील व््वसा्ाच्ा संधी तुमच्ा शबदांत नमूद करा.

(४) ‘अनु्वाद करणे ही सज्थनशील कृती आहे’, हे व्वधान सपष्ट करा. 

(५) अनु्वाद करताना पाळा्ची पथ्े तुमच्ा शबदांत वलहा.

(६) ‘अनु्वादामुळे सांसकृवतक संवचत व्वसतारते’, ्ाबाबत तुमचे मत सपष्ट करा.

(७) बतोलीभाषा आवण प्रमाणभाषा ्ाबाबतची अनु्वादकाची भूवमका सपष्ट करा.
(८) (अ)  खालील पररचछेदाचा वहंदी ्व इंग्रजी भाषेमध्े अनु्वाद करा.

मोहन आज सकाळरी लवकर जागा झाला. तयाने दा् घासले, ्ोंड, हा्-्पाय धतु्ले आशण ्ो अभयासाला 
बसला. आज ्ो खेळायला गेला नाहरी. मोहनने दहा वाज्ा भोजन केले. लेखनसाशहतय घे्ले आशण ्ो 
्पररीक्षेसािरी िाळे् शनघून गेला.  

(अा) खालील ्वाक्ांचा मराठी ्व इंग्रजीत अनु्वाद करा.
(१) शकसरी नदरी में एक भेशिया ऊ्पर की ्रफ ्पानरी ्परी रहा था ।
(२) मेरे शमत् की शचठ्री कई शदनों बाद आयरी ।
(३) राम के श्प्ा मोहन यहाँ आएँ है । 

प्रकलप.
(१)  मरािरीमधून शहमंदरी भार्े् अथवा इमंग्रजरी भार्े् अनतुवाशद् झालेलया दहा साशहतयकृ्ींचरी माशह्री शमळवा आशण

तयाबाब् एक शट्पण ्यार करा.
(२) शहमंदरी आशण इमंग्रजरी्ून मरािरी भार्े् अनतुवाशद् झालेलया प्रतयेकी दहा साशहतयकृ्ींचरी माशह्री शमळवा आशण

तयाबाब् एक शट्पण ्यार करा.

|||

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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४. अनुवदनी (बलॉग) लेखन

प्रासताव्वक

एकशवसावया ि्का् शवज्ान व ्मंत्ज्ानाचा झ्पाट्ाने शवकास झाला. प्रसारमाधयमामंचा शवस्ार वेगाने झाला. 
सामाशजक समं्पक्क माधयमे जनसामानयामंचया हा्ा् आलरी. ज्ान, माशह्री, मनोरमंजन, जाशहरा् आशण प्रबोधन हे घटक 
फति प्रसारमाधयमामंचरी मतिेदाररी न राह्ा ्री सामानयामंचरीहरी समं्पक्क सथाने बनलरी. महाजालाने असे गारुड केले, की 
तयाचे अननयसाधारण महत्व माणसाला सवरीकारावेच लागले. या महाजालावर सव्ःचरी नाममतुद्रा उमटवरयाचरी समंधरी 
प्रतयेकाला प्राप्त झालरी आशण तया्ून वेगवेगळा समंके्सथळामंचा उदय झाला. WhatsApp, Facebook, 
Twitter, Instagram यामंसारखेच ‘बलॉग’ शकंवा ‘अनतुशदनरी’  हे एक सामाशजक माधयम आहे. ‘जाल्पशत्का’ शकंवा 
‘जालशनिरी’ हरी नावेहरी तयासािरी वा्परलरी जा्ा्. ‘बलॉग’ हे नाव अशधक ्पररशच् असलयाने आ्पण याचा वा्पर 
करूया.

अनुवदनी (बलॉग) संकलपना ्व स्वरूप

‘बलॉग’ हे ‘वेबलॉग’ या िबदाचे लघतुरू्प आहे. वेब (Web) महणजे आमं्रजाल आशण लॉग (Log) महणजे 
नोंद होय. वेबसाईट आशण लॉग बतुक यामंचे शमश्ण महणजे बलॉग असून ्े अनतुशदनरी लेखनाचे इलेकटट्रॉशनक रू्प आहे. 
शवशवध शवर्यामंवररील आ्पले वयक्तिग् शवचार समाजाला कळावे या उद्देिाने वयतिरीने शनमा्तण केलेले ‘समंके्सथळ’ 
महणजे बलॉग, अिरी बलॉगचरी वयाखया कर्ा येईल. आ्पले म्, शवचार, कल्पना अशभवयति कररयासािरी समंवादाचे 
प्रभावरी माधयम महणून अनतुशदनरी लेखन कर्ा ये्े. अनतुशदनरी लेखन हे सामाशजक समं्पक्कसथळ असलयाने तयावर प्रशसद्ध 
होणाररी माशह्री अनेक वाचकामंना उ्पयतुति िरू िक्े.

‘अनतुशदनरी’चा उदय होरया्पूवची ‘डायररी लेखन’ केले जा् हो्े. वयतिरी तयाचया आयतुष्या्रील दैनमंशदन घडामोडींचरी 
नोंद तया डायररी् करून िेव् असे. हरी डायररी तयाचरी तयाचया्पतुर्री खाजगरी हो्री. एकप्रकारे ्री अशभवयतिरी शकंवा 
भाष्य हो्े; ्परमं्तु ्े अनेकामं्पयां् जा् नवह्े. ्े अनेकामं्पयां् जावे, माशह्रीचरी, शवचारामंचरी देवाणघेवाण वहावरी, 
समंवादाचे ्पूल बामंधले जावे्, शकया–प्रश्शकयामंमधून शवचारामंचे कंगोरे समोर यावे्, या व अिा अनेक कारणामंमधून 
‘अनतुशदनरी’चरी गरज वाटू लागलरी. हरी गरज ्पूण्त होरयासािरी प्रभावरी समाज माधयमाचरी शनकड शनमा्तण झालरी आशण 
तया्ूनच ‘अनतुशदनरी’चरी शनशम्त्री झालरी. मना् आलेले शवचार व भावना यामंना शिस् व सवा्मंत्याचरी जोड देऊन 
अशभवयति होरयासािरी ‘अनतुशदनरी’ हे उत्म माधयम आहे, असे महणावे लागेल. या माधयमा्ून सव्ःचे शवचार, 
एखाद्ा काय्तकमाचरी माशह्री, रेखाशचत्, ्ायाशचत्, शचत्शफ्री, एखाद्ा ्पदाथा्तचरी ्पाककृ्री यामंसारखया अनेक 
गोष्री सगळामं्पयां् ्पोहोचव्ा ये्ा्. उदा., एखादरी शगया्तरोहक एखाद्ा ्पव्त्ावर जाऊन आलयानमं्र तयासमंबमंधरीचरी 
माशह्री, अनतुभव, इश्हास, आखयाशयका, ्ायाशचत्े आशण शचत्फी् ‘अनतुशदनरी’वर दे्े आशण तयाचा वैचाररक – 
ज्ानातमक लाभ ‘अनतुशदनरी’ वाचणाऱयामंना हो्ो. ‘अनतुशदनरी’वर प्रशसद्ध होणाररी माशह्री हरी महाजालावर प्रकाशि् हो्े. 
महणून वाचकामंचरी समंखयाहरी शदवसागशणक वाढ् आहे.

अनुवदनी (बलॉग) चा इवतहास

जसटरीन हॉल हा आद् बलॉगर महणून ओळखला जा्ो. १९९४ मधये links.net हरी वेबडायररी तयाने सतुरू 
केलरी. सतुरुवा्रीला मया्तशद् प्रमाणा् असलेला ‘बलॉग’चा वा्पर हळूहळू वाढ् गेला. शदवसेंशदवस बलॉगचरी 
लोकशप्रय्ा वाढ् असून बलॉग शलशहणाऱयामंचया समंखये्हरी लक्षणरीय वाढ हो् आहे. 
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अनुवदनी (बलॉग) ची क्ेत्रे
वैयक्तिक अनतुभवाचया अशभवयतिरीसािरी शनमा्तण झालेलया ‘अनतुशदनरी’ने आ्पले काय्तक्षेत् हळूहळू शवस्ारले. 

नैसशग्तक्पणे वयति होरया्पासून ्े शनवडणतुकी् म् मागरया्पयां् शकंवा वयतिरी-वयतिरी्रील शह्गतुज साव्तशत्क 
कररया्पासून ्े वस्ूचरी जाशहरा् व शवकी कररया्पयां् बलॉगला कोण्ेहरी क्षेत् वजय्त नाहरी. प्राश्शनशधक सवरू्पा् 
काहरी क्षेत्ामंचा शवचार कर्ा येईल.

‘बलॉग’ची क्ेत्रे

(१) वैयक्तिक (७) िैक्षशणक(३) वयावसाशयक (५) सामूशहक
(२) सामाशजक (४) वाङ् मयरीन (६) ्पय्तटन (८) राजकीय

या क्षेत्ामंखेररीज अनय क्षेत्ामं्हरी ‘अनतुशदनरी’ चा वा्पर मोठ्या प्रमाणा् केला जा् आहे. भार्ा्हरी ्मंत्सनेहरी 
होरयाचे प्रमाण शदवसेंशदवस वाढ् आहे.

बलॉग (अनुवदनी) का वलहा्चा?

माणसाचया मना् अनेक शवचार, कल्पना, आशण भावना यामंचरी स्् घतुसळण हो् अस्े. तया कधरी मू््त ्र 
कधरी अमू््त सवरू्पा् वयति हो् अस्ा्. कधरी शचत्ामं्ून, कधरी ् ायाशचत्ामं्ून, कधरी िबदामं्ून ् र कधरी िबद-शचत्-
समंगरी् यामंचया एकजतुटरी्ूनहरी प्रकट हो्ाना शदस्ा्. सज्तनिरील्ा हा तयाचा मूलभू्  गाभा आहे. मना् येणारे नवे, 
मतुति ्पण शचमं्नातमक शवचार मामंडायचे अस्रील ्र ‘अनतुशदनरी’ शलहायला हवरी.  

बलॉग शलशहणारामंचरी समंखया मतुबलक आहे; शदवसेंशदवस तया् लक्षणरीय भर ्पड् आहे. ्ेवहा ‘बलॉग का 
शलहायचा’ ्र –

l  मना्रील शवचार, कल्पना, भावना इतयादरी वयति कररयासािरी.
l  अनतुभव साव्तशत्क कररयासािरी.
l  एकाचवेळरी अनेकामंिरी िबदरू्प समंवाद साधरयासािरी.
l सथाशनक ्े जागश्क हरी अवकाि ्पोकळरी उ्पयोगा् आणून समं्पक्क क्षेत् शवस्ाररयासािरी.
l लेखन, शवचार आशण समंिोधन यामंचरी सामंगड घालरयाचरी सवय होरयासािरी.
l लेखन कौिलयाला इ्र अनेक कलामंचरी जोड देऊन कला-कलामंमधरील आमं्रसमंबमंध दि्तवरयासािरी.
l ‘सव’ ्रील सज्तनिरील्ा प्रवाशह् िेवरयासािरी.
l  िबदसमं्पत्री व भाशर्क कौिलये यामंचया् वाढ आशण सतुधारणा कररयासािरी.
l  आमं्रजालावररील ्मंत्ज्ानाचा वा्पर बलॉगलेखनासािरी करून घेरयाचा सराव होरयासािरी.

अनुवदनीसाठी (बलॉगसाठी) व्वष्ाची वन्वड  

बलॉग लेखनासािरी जररी वया्पक क्षेत् उ्पलबध असले ्ररी प्रतयेकाचे आवडरीचे आशण प्रावरीरयाचे क्षेत् वेगवेगळे 
अस्े. बलॉगसािरी शवर्य शनवड्ाना शकंवा बलॉगलेखन सतुरू कर्ाना प्रथम्: सव्ःला जो शवर्य आकशर््त् कर्ो 
आशण जयामधये सवयमंसफू्चीने लेखन करावेसे वाट्े, ्ो शवर्य शनवडला ्पाशहजे. शवर्यामंचरी शवशवध्ाहरी अिावेळरी 
समोर येऊ िक्े, ्ेवहा शविेर् रुचरी असणाऱया शवर्यामंना प्राधानय द्ावे. अनतुशदनरी लेखन सतुरू केलयानमं्र शवर्य 
मामंड्ाना अडचणरी येऊ िक्ा्. या अडचणींवर मा् कररयाचा प्रयतन करावा. अथा्त्, हे सारे लगेच घडणार नाहरी. 
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बलॉशगमंग कर् अस्ाना या् सतुधारणा हो् जा्े, महणून सा्तयाने बलॉग लखेन करणे गरजेचे अस्े. आवडरीचया 
शवर्यावर सा्तयाने व श््कयाच गामंभरीया्तने बलॉग लखेन केले ् र ् तुमहरी चामंगले बलॉगर होऊ िक्ा. अनेक बलॉगस्तचा 
‘बलॉशगमंग’ हाच वयवसाय झाला आहे.

चांगल्ा अनुवदनीची (बलॉगची) ्वैवशष्ट्ये

± आकर््तक िरीर््तक
± आकर््तक शवर्य मामंडणरी
± ्ोटरी, सतुटसतुटरी्, सो्परी आशण आकलनसतुलभ अिरी वाकयरचना
± ्पररच्ेदामंचरी सम्प्तक मामंडणरी
± एका ्पररच्ेदा्ून दुसऱया ्पररच्ेदा् जारयाचरी सहजिैलरी
± ररकामया जागेचा योगय वा्पर (Use of White Space)
± वाचकामंचरी उतसतुक्ा शटकवून िेवणाररी िैलरी
± समंवादातमक लेखन
± समूहािरी ना्े बामंधणाररी िैलरी
± शवशवध श्ावय, दृकश्ावय शफ्ींचरी शलमंक
± िबदमया्तदेचे ्पालन
± शवर्या्रील अद्याव््ा

‘अनुवदनी’चे (बलॉगचे) प्रकार

(१) वैयक्तिक बलॉग (६) शवर्यानतुसार बलॉग  (३) (५) एकशत्् बलॉग  

(२) सहयोगरी/गट बलॉग (४) कॉ्पवोरेट आशण समंसथातमक बलॉग

(१)  ्वै्ष्क्क बलॉग – एखादरी वयतिरी सव्ःचया बलॉगवर श्चया आवडरीनतुसार जेवहा मजकूर प्रशसद्ध कर्े, 
्ेवहा ्ो वैयक्तिक बलॉग अस्ो. हा बलॉग कसा असावा शकंवा कसा आकर््तक (शचत्े, धवशनफी्, 
शचत्फी् इतयादरी टाकून) करावा हरी ्पूण्त्: तयाचरी इच्ा अस्े. वैयक्तिक बलॉगवर सा्तयाने शकंवा 
गरजेनतुसार लेखन प्रशसद्ध कर्ा ये्े.

(२) सह्तोगी / गि बलॉग – जेवहा एका्पेक्षा अशधक बलॉगस्त वेब बलॉगमधये ्पोसट शलशह्ा् ्ेवहा तयाला 
सहयोगरी शकंवा गट बलॉग महण्ा्. अनेक शवर्यामंचे एकत्रीकरण या् वाचायला शमळ्े. उदा., आमहरी 
साशहक्तयक.

(३)  मा्क्तोबलॉवगंग – शडशजटल सामग्ररीचे लहान लहान ्तुकडे ्पोसट कररयासािरी मायकोबलॉशगमंगचा उ्पयोग 
हो्ो. लहान ्पोसट वाचणे शकंवा टाकणे काहरी वेळा फार गरजेचे अस्े. उदा., शमटींग, शनवडणूक प्रचार, 
्पतुस्काचा समंदभ्त इतयादरी. तया्ून वेळ आशण श्म यामंचरी बच् हो्े.

(४)  काॅपदोरेि आवण संसरा्तमक बलॉग – खाजगरी शकंवा सरकाररी समंसथातमक कामासािरी याचा वा्पर केला 
जा्ो. आ्पलया कम्तचाऱयामं्पयां् अद्याव् माशह्री ्पोहोचवरयासािरी या बलॉगचे महत्व आहे .

मायकोबलॉशगमंग
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(५)  एकवत्रत बलॉग – वयतिरी शकंवा समंसथा शवशिष् हे्ू समोर िेवून एकशत्् ये्ा्. तयामंचा वाचकवग्त शनक्शच् 
अस्ो आशण वाचकाला काय शकंवा कसे द्ायचे याबाब् धोरण शनक्शच् केलेले अस्े.

(६)  व्वष्ानुसार बलॉग - ्पत्कारर्ा, आरोगय, प्रवास, बागकाम, फोटोग्राफी अिा एखाद्ा शवशिष् 
शवर्याला धरून यावररील मजकूर प्रशसद् ध केला जा्ो.

अनुवदनी (बलॉग) लेखनातील महत््वाचे घिक/व्क्ी/कृती

(१) बलॉग महाजालावररील नोंदवहरी
(२) बलॉगर मजकूर शलशहणाररी वयतिरी
(३) बलॉशगमंग मजकूर शलशहरयाचरी प्रशकया
(४) बलॉगोक्स्पअर बलॉग वाचणारा वाचकवग्त
(५) बलॉग टूलस बलॉग ्यार कररयाचरी साधने
(६) बलॉग ्पोसट बलॉगवररील शलक्ख् नोंद

अनुवदनी (बलॉग) वनवम्थती प्रवक््ा

सव्तप्रथम Blog ्यार कर्ाना आ्पले सव्:चे Google मधये Gmail अकाऊंट असणे आवशयक आहे.

l Internet Explorer मधये www.blogger.com समंके्सथळ उघडा.
l ‘CREATE YOUR BLOG’ वर क्क्क करा.
l आ्पलया Gmail : google अकाऊंट ्पासवड्तने log in करा.
l नवरीन ्पेजवर title (िरीर््तक) द्ावे व आ्पला blogger address ्यार करावा.

उदा., vighnesh2017.blogspot.com
 योगय ्री थरीम (theme) शनवडा.

िेवटरी ‘CREATE BLOG’ वर क्क्क करा.
अिाप्रकारे अनतुशदनरी (Blog) ्यार होईल.

सदर बलॉगशनशम्त्रीचरी प्रशकया स्् अद्याव् हो् अस्े. शवद्ारयाांनरी सव्: या बदलामंचरी माशह्री घेणे 
आवशयक आहे. 

बलॉगलेखनातील महत््वाचे घिक 

l Post – शवशवध मजकूर, वयाखयाने, लेख, म्े, इतयादरी प्रकाशि् कररयासािरी उ्पयोग हो्ो.
l Stats- समं्पूण्त बलॉगचा आढावा (overview, posts, traffic source, audience) शमळ्ो. समं्पूण्त

जगा्ून आलेलया visits चरी समंखया कळ्े.
l Comments- प्रश्शकया कळ्ा्, प्रकाशि् कर्ा ये्ा्.
l Earning- बलॉगवर शवशवध वयावसाशयक आ्पलया जाशहरा्री प्रकाशि् करू िक्ा्. बलॉगचया माधयमा्ून

झालेलया वयवहारामंवर आ्पणामंस उत्पन् शमळ्े.
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l Pages – नवरीन pages जोड्ा ये्ा् व प्रकाशि् कर्ा ये्ा्.
l Layout – बलॉगचरी रचना किरी असावरी हे लेआउट मधये िरवले जा्े.
l Theme – customize व html असे दोन प्रकार अस्ा्. customize ह्या थरीम आयतया ्यार केलेलया

अस्ा् व html थरीम बनवरयासािरी समंगणकाचरी भार्ा माहरी् असणे आवशयक अस्े.
l Setting- सव्ःचा बलॉग publish शकंवा hide करू िक्ो. एका्पके्षा अशधक वा्परकतया्तस बलॉग समं्पादन

कररयाचा हक् देरयाचरी सतुशवधा अस्े.
l Google drive ्व बलॉग चा सहसंबध – बलॉगवर प्रश्मा, चल्शचत्े समंचयन कररयास मया्तदा ये्ा्.

आ्पलरी आवड्री शचत्फी्, धवनरी, बलॉगवर प्रशसद्ध कररयासािरी आवशयक सािवणूक सतुशवधा (storage)
बलॉगवर उ्पलबध नाहरी.
हरी सतुशवधा आ्पणामंस गतुगल डट्राईवह ्पतुरव्े. आ्पलरी प्रश्मा, धवनरी, शचत्े गतुगल डट्राईवहवर अ्पलोड करावरी् व
डट्राईवह वररील मजकुराचरी शलमंक कॉ्परी करून तयास आ्पलयाला हवे ्े नाव देऊन gadgets मधये वा्परावरी् व
बलॉगवर प्रशसद्ध करावरी्.

l महत््वाचे – कधरी कधरी आ्पण आ्पलया शमत्ाचे, सहकाऱयाचे, एखाद्ा समारमंभाचे शकंवा नेटवरून
DOWNLOAD केलेले साशहतय बलॉगवर प्रशसद्ध कर्ो ्ेवहा तया मजकुराला मालकाचरी/लेखकाचरी
्परवानगरी असणे आवशयक अस्े शकंवा तयाचे सौजनय असे नमूद करावे लाग्े.

अनुवदनी (बलॉग) लेखन करताना पाळा्ची पथ्े

बलॉग लेखना् मया्तशद् िबदामं् ‘उत्म, सकस आशण दजषेदार लेखन’ अ्पशेक्ष् आहे, या लेखनाला शवचार 
आशण समंिोधनाचरी जोड शदलरी, की हे लेखन उतकृष््ेकडे जा्े. उत्म बलॉग शलशहणाऱया ‘बलॉगस्त’ चे अनेक वाचक 
अस्ा्. हे वाचक तयामंचया समं्पक्कमाधयमा्ून बलॉगस्तिरी चचा्त कर्ा्.

अनतुशदनरी लेखन करणाऱयाला काहरी ्परये ्पाळावरी लाग्ा्. तयामतुळे लेखन कसदार होऊन सव्तमानय िर्े. 
अनतुशदनरी लेखनाचरी काहरी ्परये- 

l अनतुशदनरी लेखन कर्ाना शवर्याचे ्ार्मय असणे आवशयक आहे.
l अनतुशदनरी लेखन अशववेकी अस्ा कामा नये. ् सेच लेखनशवर्यक शिस् व समाजभानाचे औशचतय ्पाळले 

जाईल असे असावे.
l अनतुशदनरी लेखन प्रशसद्ध झालयावर तयावररील प्रश्शकया उलटसतुलट असू िक्ा्. तयाला उत्र देरयाचरी

क्षम्ा असावरी.
l अनतुशदनरी लेखना् समाजशवघा्क व शवधवमंसक शवचार मामंडू नये्.
l अनतुशदनरी लेखना् शमळालेले सवा्मंत्य हे सवैराचारा्पयां् जाणार नाहरी याचे भान िेवावे.

काही अनुवदनी (बलॉगज)

l ZPGURUJI(http://www.zpguruji.com/)
l https://blog.mygov.in/



113

नमुना बलॉग हतोमपेज

*  खालील कृती करा.
(१) अनुवदनी लेखनाची गरज सपष्ट करा.
(२) अनुवदनी लेखनाची क्ेत्रे सपष्ट करा.
(३) चांगल्ा अनुवदनीची ्वैवशष्ट्ये तुमच्ा शबदांत वलहा. 
(४) तुमहांला उपलबध असलेली अनुवदनी ्वाचून ्त्ासंबंधीच्ा तुमच्ा प्रवतवक््ा सपष्ट करा. 
(५) तुमची स्वत:ची अनुवदनी त्ार करताना ती पररपूण्थ ्व आकष्थक हतोण्ासाठी पाळा्व्ाची पथ्े वलहा. 
(६) खालील व्वष्ां्वर बलॉग वलहा.
 (अ)  महाशवद्ालया्रील ्पशहला शदवस
 (आ)  फेसबतुक मैत्री आवशयक की अनावशयक

|||

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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५. रेवडओजॉकी

प्रासताव्वक

आधतुशनक जरीवना् समं्पक्क साधरयासािरी मानव शवशवध जनसमं्पक्क माधयमामंचा वा्पर कर्ो. यामधये मतुशद्र्, श्ावय 
आशण दृकश्ावय या ्रीन प्रमतुख माधयमामंद् वारे समाजािरी समं्पक्क साधणे िकय झाले आहे. हरी श्नहरी माधयमे प्रभावरी 
आहे्. यामं्रील प्रतयेक माधयमाचरी सव्:चरी बलसथाने आशण मया्तदा अस्ानाहरी शदवसेंशदवस तयामंचे महत्व वाढ् 
आहे. शलक्ख् माधयमा् वृत््पत्े, शनय्काशलके, माशसके इतयादरी ये्ा्. श्ावय माधयमा् आकािवाणरी, द्रधवनरी, 
धवशनशफ्री इतयादींचा आशण दृकश्ावय माधयमा् द्रशचत्वाणरी, शचत््पट, धवशनशचत्शफ्री, समंगणक, इमंटरनेट इतयादींचा 
समावेि हो्ो. या सव्त माधयमामंचरी प्रमतुख वैशिष्ट्े महणजे समाजसमं्पक्क साधनामंद्ारे वैचाररक दळणवळण, लोकामंचे 
मनोरमंजन, उद् बोधन, माग्तदि्तन, शवशवध के्षत्ामं्रील माशह्रीचे समंकलन व शव्रण इतयादरी हो्. या समूहसमं्पक्क माधयमामं्पैकी 
आकािवाणरी या माधयमावररील ‘रेशडओजॉकी’ याशवर्यरीचरी माशह्री आ्ा आ्पण घेऊया.

१९२७ मधये भार्ा् ‘इमंशडयन ब्रॉडकाक्सटमंग कं्पनरी’ या खाजगरी कं्पनरीने तया वेळचया सरकारिरी करार करून 
मतुमंबई आशण कोलका्ा या दोन शिकाणरी आकािवाणरी केंद्र सतुरू केले. महैसूर समंसथानने १९३५ मधये सथा्पन केलेलया 
रेशडओ केंद्रास ‘आकािवाणरी’ हे नाव शदले. ्पतुढे भार् सरकारने या माधयमासािरी हेच नाव सवरीकारले.

‘बहुजन शह्ाय, बहुजन सतुखाय’ हे आकािवाणरीचे ब्ररीदवाकय आहे. आकािवाणरीवरून उद् घोर्णा, बा्मया, 
भार्णे, मतुलाख्री, चचा्त, समंवाद, नभोनाट्, समंगरी्शवर्यक काय्तकम, श्तुश्का, रू्पक, समालोचन असे शवशवध 
प्रकारचे काय्तकम शवशवध वयोगटामंसािरी प्रके्षश्प् केले जा्ा्. आकािवाणरीमधये महत्वाचा अस्ो ्ो शनवेदक. 
आकािवाणरीचे अद्याव््ा हे महत्वाचे वैशिष्ट् आतमसा् कर् शनवेदकाचा नवरीन बाज, नवया समंकल्पने् 
रेशडओजॉकीचया रू्पा् आ्पलयासमोर आला आहे.

रेवडओजॉकीची पाश्व्थभूमी

१९२०-३० चया दिका् सतुरू झालेला रेशडओ (आकािवाणरी) चा प्रवास १९८० चया दिका् क्सथरावला. 
२३ जतुलै, १९७७ रोजरी चेन्ई येथे एफ. एम. प्रसारण सतुरू झाले. १९९३ ्पयां् ‘ऑल इमंशडया रेशडओ’ हा सरकाररी 
उ्पकम भार्ा्रील एकमेव रेशडओ प्रसारणक्ा्त हो्ा. तयानमं्र सरकारने रेशडओ प्रसारण क्षेत्ाचे खाजगरीकरण केले.  
३ जतुलै, २००१ ्पासून ‘रेशडओ शसटरी बेंगलोर’ (बेंगळूरू) हे भार्ा्रील ्पशहले खाजगरी एफ. एम. रेशडओ सटेिन िरले. 
‘द टाईमस ग्रतु्पने’ ‘रेशडओ शमचची’ सटेिन ४ ऑकटोबर, २००१ रोजरी इमंदौर येथे सतुरू केले.

महाराष्ट्रा् खाजगरी एफ. एम. रशेडओ केंद्र २००२ मधये सतुरू झाले. आ्ा ‘रशेडओ शमचची’, ‘रेशडओ शसटरी’, ‘रेड 
एफ. एम.’, ‘एफ. एम. गोलड’ इतयादरी वाशहनयामंवर २४ ्ास मनोरमंजनाचे काय्तकम, तया्हरी ्रुणामंना आकशर््त् 
करणाररी गाणरी स्् ऐकवलरी जा्ा्. नवनवरीन ‘बॉशलवूड शहट’ ह्यामंचा मसाला अस्ो. सकाळ्पासून ्े रात्री्पयां् 
्रीच-्रीच गाणरी शक्री्ररी वेळा ऐकवलरी जा्ा्. बदल अस्ो ्ो मधये-मधये सतू्समंचालन करणाऱया शनवेदकाचा 
महणजेच रेशडओजॉकीचा!

रेवडओजॉकी संकलपना
आकािवाणरीवररील काय्तकमाचे ओघवतया व प्रभावरी िैलरी् शनवेदन करणाऱया रेशडओ वयक्तितवाला 

‘रेशडओजॉकी’ (आरजे) असे महण्ा्. अगोदरच रेकॉड्त केलेलया समंगरी्ाचरी ओळख करून देणाऱया रेशडओ 
वयक्तितवामंना ‘शडसक जॉकी’ महणून ओळखले जा्े. 
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आरजे ् ो असू िक्ो, जो समंगरी्िैलरीचा ्पररचय करून दे्ो, टॉक रेशडओचे िो आयोशज् कर्ो, ऐकणाऱयामंकडून 
कॉल घेऊ िक्ो, तयामंचयािरी हस्-खेळ् समंवाद साधू िक्ो, ्सेच अश्थींचरी मतुलाख् घे्ो. हवामान, खेळ, 
शटप्पणरीरू्पा् बा्मया आशण रहदाररीसमंबमंधरीचरी माशह्री इतयादरी दे्ो. आरजे महणजे रेशडओजॉकी सव्:चरी ओळख 
आरजे समंग्राम, आरजे अ्पूवा्त, आरजे कावया अिरी करून दे्ा्. फति नावाचाच उल्ेख हे तयामंचे वशैिष्ट् अस्े. 
एका आरजेला साधारण्: सलग दोन ्े ्रीन ्ास श्ोतयामंचे मनोरमंजन करायचे अस्े. तयामतुळे  तयामंना प्रसमंगावधान, 
हजरजबाबरी्पणा व शवशवध शवर्यामंबाब्चरी माशह्री असणे जरुररीचे अस्े. हरी माशह्री दे् अस्ाना मौक्खक भार्ेवरचे  
प्रभतुतव अ्पेशक्ष् अाहे. सथाशनक भार्ा, शहमंदरी आशण इमंक्गलि या भार्ामंचरी सरशमसळ करून ्ो आ्पले शनवेदन कर् 
अस्ो. यासािरी शममंक्गलि (मरािरी-इमंक्गलि), शहमंक्गलि (शहमंदरी-इमंक्गलि) हे िबदप्रयोग वा्परले जा्ा्. आरजेचा 
आवाज आशण ऐकवलरी जाणाररी गाणरी हा तया-तया रेशडओचा चेहरा अस्ो. 

सलग दोन-्रीन ्ास मनोरमंजन कररयासािरी, तया् शवशवध्ा आणरयासािरी, एकसूररी्पणा टाळरयासािरी 
वेगवेगळा क्ृपतया वा्परलया जा्ा्. यामधये फोनवरून श्ोतयामंिरी समंभार्ण वा चचा्त, शवशवध स्पधाांचे आयोजन, 
काहरी कोड्ामंचरी रचना व तयामंचरी उत्रे, वाढशदवस साजरा करणे शकंवा शविेर् शदनाचरी चचा्त यामंसारखे शनयोजन अस्े. 
श्ोतयामंना अशधकाशधक सहभागरी करून घेणे आशण गतुमं्वून िेवणे महत्वाचे अस्े. बऱयाचदा हे काय्तकम थेट प्रक्षे्पणाचे 
(Live) असलयाने तया क्षेत्ा्रील घडामोडींचरी चचा्तहरी घे्लरी जा्े. उदा., बॉशलवतुडिरी समंबमंशध् वयतिरीला वा 
कलाकाराला सटुशडओ् शनममंशत्् करून तयामंचरी मतुलाख् घे् आशण गाणरी ऐकव् राहणे हे कामहरी आरजे कर् 
अस्ो. आरजे महणजे हेडफोनचया माधयमा्ून रशसकामंचया काना्ून तयामंचया मना्पयां् ्पोहोचरयाचरी शकमया साधणाररी 
वयतिरी होय. 

रेवडओजॉकीच्ा कामाचे स्वरूप

स्वरूप 

स्पोट्तस टॉक 
रेशडओजॉकी

एफ. एम., 
ए. एम. 

रेशडओजॉकी

साव्तजशनक रेशडओ सटेिन जॉकी हा  
श्ोतयामंिरी समंवाद, समंगरी् व चचा्त 

दोनहरीहरी एकाच वेळरी प्े करू िक्ाे. 

एफ. एम., ए. एम. 
रेशडओजॉकी प्रसारण 
केंद्रावर स्पष् माशह्री 

देऊ िक्ो शकंवा समंगरी् 
प्े करू िक्ाे. 

शवशवध सामाशजक आशण 
राजकीय शवर्यावर चचा्त 
कर्ो. श्ोतयामंिरी समंवाद 

साधू िक्ो.

कीडाशवर्यक बा्मया, चचा्त यासािरी रेशडओजॉकीला माजरी खेळाडू, कीडाशवर्यक लेखक, 
टरी. वहरी. अँकर (शनवेदक) यामंचरी माशह्री घयावरी लाग्े. श्ोतयामंिरी समंवाद साधावा लाग्ो.

टॉक 
रेशडओजॉकी

उ्पग्रह 
रेशडओजॉकी



116

रेशडआेजॉकीचे काय्तक्षेत् आज प्रचमंड वाढ् आहे आशण या क्षेत्ािरी समंबमंशध् नवनवरीन ्पया्तय आज खतुले हो् 
आहे्. तयामधये एफ. एम., ए. एम. वररील जॉकी, शवशवध सामाशजक, राजकीय शवर्यामंवर श्ोतयामंिरी सतुसमंवाद 
साधणारा, चचा्त करणारा रेशडओजॉकी, खेळामंशवर्यरी समंवाद साधणारा स्पोट्तस जॉकी ् सेच अमं्राळ, उ्पग्रह रेशडअोजॉकी 
देखरील उ्पलबध आहे्. हा रेशडओजॉकी एखाद्ा समसयेवर स्पष््पणे आशण ्परखड्पणे बोलू िक्ो शकंवा प्े करू 
िक्ो. 

रेवडओजॉकीच्ा व्ष्क्मत््वाचे पैलू

l वयक्तिमत्व प्रसन् व हरहुन्ररी हवे.
l तयाचयाकडे कल्पक्ा, योजक्ा, सहज्ा आशण गतुणग्राहक्ा इतयादरी गतुण असावे्.
l ्ो सज्तनिरील असावा. तयाचयाकडे उत्म शनररीक्षण कौिलय असावे.
l तयाचयाकडे प्रसमंगावधान आशण हजरजबाबरी्पणा असावा.
l तयाचरी वृत्री आनमंदरी हवरी आशण तयाला बोलरयाचरी, गप्पा माररयाचरी आवड असावरी.
l तयाचयाकडे उतकृष् समंवादकौिलय हवे.
l तयाला शवनोदाचरी उत्म जाण असावरी.

रेवडओजॉकीसाठी आ्वश्क अभ्ास आवण भावषक कौशल्े

l वयासमंगरी हवा. तयाचे वाचन चौफेर हवे. तयाला भार्ा, साशहतय, सामंसकृश्क घडामोडरी यामंचरी चामंगलरी जाण हवरी.
l शचत््पटसृष्री, समंगरी्क्षेत् आशण नाट्क्षेत्ासमंबमंधरीचे उत्म ज्ान हवे.
l सामाशजक, राजकीय, ऐश्हाशसक आशण भौगोशलक इतयादींबाब्चे चामंगले सामानयज्ान हवे.
l रेशडओजॉकीने समाजमाधयमावररील (सोिल शमशडया) नवरीन प्रवाह, तयामधरील अद्याव््ा यामंबाब् स्क्क 

राहणे आवशयक आहे.
l काय्तकमाचया सवरू्पानतुसार आरजेला उत्म समंशह्ालेखन कर्ा यायला हवे.
l व््तमानकालरीन घडामोडरी, बा्मया इतयादींबाब् आरजेने क्षणोक्षणरी अद्याव् राहायला हवे.
l नेहमरीचया बोलरया् बऱयाचदा समंखयातमक माशह्री द्ावरी लाग्े. तयामतुळे तयाने आवशयक सामंक्खयकीय

माशह्री अद्याव् िेवावरी.
l मा्ृभार्ेबरोबरच शहमंदरी, इमंग्रजरी आशण शवशवध सथाशनक बोलींचे ज्ान असावे.

उ्परोति सव्त गतुणामंसह आ्पलया कौिलयामंचया शवकासासािरी आशण यिसवरी आरजे होरयासािरी अभयास करणे 
आवशयक िर्े. जयामंना भार्ेचे उ्पयोजन आशण सादररीकरण कौिलये शिकरयाचरी इच्ा आहे; तयामंना हे क्षेत् खतुणाव् 
आहे. 

रेवडओजॉकीच्ा आ्वाजाची आवण वन्वेदनाची ्वैवशष्ट्ये 

l आवाज सतुस्पष् आशण उत्म असावा.
l भार्ा श्ोतयामंचे मन प्रसन् करणाररी, शमक्शकल आशण ्ाण द्र करणाररी असावरी.
l आवाजाचरी ्पा्ळरी योगय असावरी. शवचार, भावना आशण समंवेदनामंचया प्रकटरीकरणासािरी आवाजा्रील आरोह-

अवरोहामंचे चामंगले ज्ान असावे आशण तयाने ्सा सराव करावा.
l बोलणे समंवादरी, गश्मान, सहजसफू््त असावे.
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l शनवडलेलरी गाणरी, शकससे सामंग्ाना तया् सतुसमंग्री आणरयाचा प्रयतन करायला हवा. ्सेच अधूनमधून
लोकामंना आवशयक असणाऱया माशह्रीचरी ्पेरणरीहरी केलरी जावरी.

l प्रसमंग आशण ्पररक्सथ्रीनतुसार शनवेदना् आशण आवाजा् आवशयक ्े बदल कररयाचरी क्षम्ा हवरी. एखाद्ा
सतुप्रशसद्ध वयतिरीचया वाढशदवसाशनशमत् ितुभेच्ा वयति कर्ाना उद् घोर्णा आनमंदरी, उतसाहरी आवाजा् हवरी;
्परमं्तु आवाजा्रील ्ो आनमंदरी उतसाहरी सवर श्द्धामंजलरीचया काय्तकमा् शवसमंग् िरेल याचरी जाण िेवायला
हवरी.

फति मनोरमंजन हे प्रमतुख उद् शदष् िेवून जो श्ोतयामंिरी मनमोकळा समंवाद साधू िक्ो, ्ो चामंगला आरजे होऊ 
िक्ो; ्परमं्तु तयासािरी मनोरमंजनाबरोबरच काय्तकमास ्पूरक अिरी माशह्री दे्ा येणे हेहरी महत्वाचे आहे. 
आकािवाणरीसािरी जयामंना काम करायला आवड्े, तयामंना आरजे हरी चामंगलरी समंधरी आहे. 

सं्वाद- एक आ्वश्क कौशल् 

आरजे ममंडळींना समंशह्ेनतुसार काय्तकम सादर करावे लाग्ा् ्सेच वेगवेगळा शनशमत्ाने शवशवध क्षेत्ामं्रील 
मानयवर ्सेच सव्तसामानय श्ो्े यामंचयािरी समंवाद साधावा लाग्ो. सटुशडओ् आलेलया मानयवरामंचया थेट मतुलाख्री 
शकंवा धवशनमतुशद्र् मतुलाख्री जयाप्रमाणे हो्ा् तयाचप्रमाणे द्रधवनरी माधयमा्ूनदेखरील मतुलाख्री ्पार ्पड्ा्.

जेवहा आरजे ममंडळरी सटुशडओ्ून फोन करून समंबमंशध् वयतिरीचरी मतुलाख् घे्ा् ्ेवहा तयास ‘डायल आउट’ 
महटले जा्े. उदाहरणाथ्त, एखाद्ा कलाकाराचया शनधनानमं्र तयामंचयािरी समंबमंशध् अनय कलाकार वा माहरी्गारामंना 
सटुशडओ्ून फोनद्ारे बोल्े करणे आशण श्ोतयामंना शवशिष् शवर्य देऊन जेवहा द्रधवनरी माधयमा्ून श्ोतयामंचरी म्े, 
अनतुभव, शकससे मागवले जा्ा् ्ेवहा तयास ‘डायल इन’ असे महटले जा्े. उदाहरणाथ्त, देिाचा अथवा राजयाचा 
अथ्तसमंकल्प जाहरीर झालयावर तयासमंदभा्त् लोकामंचे म् जाणून घेणे. अिा काय्तकमामंमधये-

*  समंबमंशध् वयतिरीिरी होणारा समंवाद मनमोकळा असावा.
*  समंवादाचे सवरू्प अनौ्पचाररक चचषेचे असावे.
*  समंबमंशध् वयतिरीचया कामाचरी ्पूण्त माशह्री करून घेऊन तयाप्रमाणे प्रशनामंचरी वा शवर्यामंचरी आखणरी असावरी.
*  ‘डायल इन’ काय्तकमाचया थेट प्रसारणा् समंवाद आटो्पिरीर आशण अशधकाशधक श्ोतयामंना सामावून घेणारा

हवा.
*  श्ो्ा अथवा वतिा यामंचयािरी समंवाद साध्ाना बोलरया् माद्तव  असावे, ्सेच उशच् हजरजबाबरी्पणा

असावा.
*  आ्पण नेमके बोलून समोरचयाला अशधकाशधक बोलरयाचरी समंधरी द्ावरी.

रेवडओजॉकीच्ा का््थक्मांचे स्वरूप

मतुलाख्री

प्रासमंशगक घडामोडरी

शवज्ानशवर्यक बा्मया

श्ोतयामंचरी ्पत्े 
्पररसमंवाद (श्ावय)

आरजेचे 
का््थक्म

अचानक घडलेलया घटना

यतुवकामंसािरी
मशहलामंसािरी

िे्री समंदभा्त्
सण-उतसव

समंगरी्शवर्यक काय्तकम

िालेय काय्तकम
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रेवडओजॉकीची क्ेत्रे

्तुमहरी जर मनोरमंजना्ून इ्रामंिरी मनमोकळा समंवाद साधू िक् असाल, ्र ्तुमहरी चामंगला आरजे होऊ िक्ा. 
स्पष् उच्ार, भार्ेचरी आशण समंगरी्ाचरी जाण, सज्तनिरील्ा, बहुश्तु््ा, समयसूचक्ा आशण शनररीक्षणितिरी यामंसारखया 
गतुणामंचया आधारे ्तुमहरी रेशडओजॉकीसमंबमंशध् कोणतयाहरी क्षेत्ामधये नोकररी प्राप्त करू िक्ा. तयासािरी वया्पक दृष्रीने 
्पतुढरील क्षेत्ामंचा शवचार आ्पण भशवष्या् नोकररी, वयवसायासािरी करू िक्ो. 

ऑल इमंशडया रेशडओ

ए. एम., एफ. एम. चॅनल

शवशवध मनोरमंजन कं्पनया

जाशहरा् एजनसरी (दृकश्ावय माधयम)

शविेर् काय्तकम

शवशिष् प्रसमंग 
रेवडओजॉकी नतोकरी 

संधी/क्ेत्रे

समारतोप

शवशवध प्रादेशिक, राष्ट्ररीय आशण आमं्रराष्ट्ररीय रशेडओ सटेिनसचया सथा्पनेबरोबरच, आजकाल रशेडओ चॅनल 
हा उद्ोग वाढ् आहे. तयामधये आरजेसािरी अनेक समंधरी उ्पलबध हो् आहे्. जयाचया अमंगरी उतकृष् भार्ण-
समंभार्ण कौिलय आहे; जयामंचमं वयक्तिमत्व बहुआयामरी आहे, अिा यतुवक-यतुव्ींना ‘आरजे’ हा कररअर शनवडरीचा 
उत्म ्पया्तय आहे. आ्पण तया क्षम्ा आशण कौिलयामंचा शवकास साधलयास नक्ीच उत्म आरजे बनू िक्ा. 

(१) उ्ततम रेवडओजॉकी हतोण्ासाठी तुमहांला प्राप्त करा्वी लागणारी भावषक कौशल्े वलहा.
(२) ‘आरजे-एक सं्वादी व्ष्क्मत््व’ हे सपष्ट करा. 
(३) रेवडओजॉकी ्ा क्ेत्रातील व््वसा्ाच्ा संधी ्वाढण्ाची तुमहांला जाण्वणारी कारणे वलहा. 
(४) रेवडओजॉकीच्ा कामाचे स्वरूप सपष्ट करा.
(५) ‘उ्ततम भावषक कौशल्े संपादन केलेली व्क्ी उ्ततम रेवडओजॉकी हतोऊ शकते.’, हे व्वधान सपष्ट करा.
(६) ‘उ्तकृष्ट संभाषण कौशल् आवण बहुआ्ामी व्ष्क्मत््व हे ्शस्वी रेवडओजॉकीचे महत््वाचे पलैू आहेत.’ 

सपष्ट करा.
प्रकलप.

रेशडओवररील आरजेचे काहरी काय्तकम ऐका. ्तुमहरी आरजे आहा्, अिरी कल्पना करून ‘यतुवकामंसािरी कररअरचया 
समंधरी’ या शवर्यावररील लाईवह काय्तकमासािरी समंशह्ा ्यार करा.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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अवभधा शक्ीची ्वैवशष्ट्ये

हरी िबदाचरी ्पशहलरी 
ितिरी आहे. 

वाचलयाबरोबर 
िबदि: अथ्त कळ्ो. 

्ो अथ्त 
िबदकोिा्हरी 

अस्ो.

अशभधा ितिरीचया 
साहाययाने प्रकट 

होणाऱया या अथा्तला 
‘्वाच्ार्थ’ महण्ा्.

भाग - ५

(१) अशभधा (२) लक्षणा (३) वयमंजना

शबदशक्ी

व्ाकरण

१. शबदशक्ी

माणसामंचे ्परस्परामं्रील वयवहार भार्ेचया माधयमा्ून चाल्ा्. भार्ेचया माधयमा्ूनच साशहतयाचरी शनशम्त्री 
हो्े. दोनहरी शिकाणचरी भार्ा ्पररणामकारक व वैशिष्ट््पूण्त अस्े. जसा शचत्काराचा अनतुभव रमंगामंमधून, गायकाचा 
अनतुभव सतुरामं्ून, ्सा लेखकाचा अनतुभव िबदामंमधून वयति हो्ो. समंदेि, भावना, शवचार यामंचरी देवाणघेवाण 
होरयासािरी व तयाचरी प्रभावरी अशभवयतिरी होरयासािरी योगय, सूचक आशण ्पोर्क िबदामंचरी योजना करावरी लाग्े. 
अनेक िबदामंमधून योगय िबदामंचरी शनवड कररयाचरी क्षम्ा माणसा् असायला हवरी. श्चा अचूक वा्पर कररयाचरी 
कौिलये तयाला ज्ा् असायला हवरी्. यासािरी िबदितिींचरी ओळख करून घेणे उशच् िर्े. 

खालील ्वाक्ांचे काळजीपू्व्थक ्वाचन करून ्त्ांचे वनरीक्ण करा. 
(१) मरी आज मोिा दगड ्पाशहला.
(२) तयामंचे बोलणे महणजे काळा दगडावरचरी रेघ.
(३) माझया मना बन दगड.
प्रस्तु् वाकयामंचया शनररीक्षणानमं्र असे लक्षा् येईल, की प्रतयेक वाकया् ‘दगड’ हा िबद आहे. प्रतयेक 

वाकया्रील ‘दगड’ िबदाचा अथ्त ‘दगड’ हाच असला ् ररी, या िबदा् मूळ अथा्तवयश्ररति वेगळा असा अथ्त समंदभा्तने 
प्रकट कररयाचे शवशिष् प्रकारचे सामरय्त आहे. िबदाचया या सामरया्तलाच ‘शबदशक्ी’ महण्ा्. िबदाचया अमंगरी 
एकूण ्रीन प्रकारचया िबदितिरी अस्ा्. 

(१) अवभधा- वररील श्नहरी उदाहरणामं्ून आ्पलयाला असे लक्षा् ये्े, की ्पशहलया वाकया्रील ‘दगड’ िबद 
उच्ारलयानमं्र तयाचा िबदि: अथ्त कळ्ो. ्पशहलया वाकया् दगड महणजे िरावरीक आकाराचरी एक जड वस्ू. 
हा अथ्त वयति कररयाचरी िबदाचरी हरी जरी ितिरी आहे श्ला ‘अवभधा’ ितिरी असे महण्ा्. 



120

लक्णा शक्ीची ्वैवशष्ट्ये

सू्दोद् झाला.

व्ंजना शक्ीची ्वैवशष्ट्ये

दुसरा अथ्त सूशच् 
हो्ो. 

काहरी वयतिींचरी 
झो्पे्ून उिरयाचरी 

वेळ झालरी.

वेगळा अथ्त सूशच् 
हो्ो. 

बहु्ेक वेळरी मूळ 
अथा्तला बाधा ये्े.

झाडलोट कररयाचरी 
वेळ झालरी.

मूळ अथा्तला बाधा 
ये् नाहरी.

हा दुसरा सतुसमंग् अथ्त हरी 
ितिरी वाचकामं्पयां् 

्पोहाेचव्े. 

मूळ अथ्त उ्पयोगरी ्पड् 
नाहरी. समंदभा्तने जतुळलेला 

दुसरा अथ्त घयावा लाग्ो.

धाशम्तक वयतिींचरी 
प्राथ्तनेचरी वेळ झालरी.

वयमंजना ितिरीचया साहाययाने 
प्रकट होणाऱया या अथा्तला  
‘व्ंग्ार्थ’ असे महण्ा्. 

लक्षणा ितिरीचया 
साहाययाने प्रकट 

होणाऱया या अथा्तला 
‘लक््ार्थ’ महण्ा्.

मतुलामंचरी अमंघोळरीचरी 
वेळ झालरी.

(२) लक्णा- दुसऱया वाकया्रील ‘काळा दगडावरचरी रेघ’ हा िबदसमूह ‘दगडावर काढलेलरी रेघ’ या 
वाचयाथा्तबरोबरच तयाचे बोलणे ‘कधरीहरी नष् न होणारे’ शकंवा ‘कायमसवरू्परी शटकणारे’ असा दुसरा अथ्त 
सूशच् कर्ो. महणजे िबदि: अथ्त न घे्ा तयाचयािरी सतुसमंग् असलेला असा दुसरा अथ्त घयावा लाग्ो. दुसरा 
अथ्त सूशच् कररयाचया िबदाचया या ितिरीला ‘लक्णा’ असे महण्ा्.

(३) व्ंजना- श्सऱया उदाहरणा्रील ‘माझया मना बन दगड.’ या वाकया्रील ‘बन दगड’ या िबदसमूहाचा िबदि: 
अथ्त घे्ला ्र भल्ाच अथ्त शनघ्ो. ‘मन घट्ट कर’ शकंवा ‘आघात सहन कर’ असा वेगळा सतुसमंग् अथ्त 
अशधक योगय िर्ो. मूळ अथा्तला बाधा न आण्ा वेगळा अथ्त वयति कररयाचरी िबदाचरी जरी ितिरी अस्े श्ला 
‘वयमंजना’ असे महण्ा्.

व्ंग्ारा्थची गंमत- ‘सूय्त उगवला’, असे वाकय उच्ारलयानमं्र ‘सूयवोदय झाला’ हा वाचयाथ्त. सूयवोदय झाला, 
सकाळ झालरी असे अथ्त जररी सकृ्दि्तनरी हो् असले ्ररी वयक्तिगशणक याचा अथ्त वेगवेगळा सूशच् होऊ िक्ो. 

उदा.,

वाचन व लेखन कर्ाना या श्नहरी िबदितिींचे ज्ान असणे अतयमं् महत्वाचे आहे. 
शबदशक्तींची गरज-
(१) लशल् वाङ् मया् अनतुभवामंचे दि्तन घडवरयासािरी.
(२) िबदामंचा कोि प्रमाण मानला असला, ्ररी लशल् लेखना् िबद केवळ ज्ान देरयासािरी नसून कवींचा, 

लेखकामंचा अनतुभव सामंगरयासािरी अस्ा्.
(३) लेखक/कवरी यामंना िबदामंचया ्पलरीकडचा भाव वयति कररयासािरी.
(४) मूळ भावाथा्तिरी समंलग्न अथ्त वयति कररयासािरी.
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(५) लेखकामंचया व कवींचया भावच्टा वयति कररयासािरी.
(६) कावया् वयमंगयाथा्तमतुळे सूचक्ा व अशधक ्पररणामकारक्ा साधरयासािरी.
व्वव्वध उदाहरणे-

अवभधा लक्णा व्ंजना
(१) राम एक राजा हो्ा. (२) या् काहरी राम नाहरी. (२) तयाने राम महटले.
(२) ् लावा् भर्पूर ्पाणरी आहे. (३) तयाचया डोळामं्रील ्पाणरी 

       आटले.
(३) लाथ मारेल श्थे ्पाणरी 
       काढेल.

(३) हरी वाट डोंगरगावचरी आहे. (४) तया वेळरी माझरी वाट 
      लागलरी.

(४) आ्पणच अा्पलरी वाट 
      शनमा्तण करावरी.

(४) बामंगड्ा रमंगरी् अस्ा्. (५) ्पाशन्प्ावर सववा लाख 
      बामंगडरी फुटलरी.

(५) अखेर ये्े शनरो्प घेऊन 
       शनवामं् मागा्त् ्े कंकण

(५) मावळ्रीचा सूय्त सतुमंदर 
      शदस्ो.

(७) सूय्त अस्ाला गेला. (७) तयाचया जरीवनाचा सूय्त 
      अस्ाला गेला.

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

(१) सूचनेनुसार सतोड्वा.
‘मी व्व. स. खांडेकर’ ्वाचले. ्ा ्वाक्ातील लक््ार्थ वलहा. 
(अ) मरी शव. स. खामंडेकर यामंना ्पाशहले.  
(आ)  मरी शव. स. खामंडेकर यामंचयािरी बोललो. 
(इ) मरी शव. स. खामंडेकर यामंचे साशहतय वाचले. 

(२) मूळ शबदशक्ी ........ आहेत.
(अ)   एक     (आ)   चार     (इ)  ्रीन 

(३) ‘वन्वडणुका आल्ा, की का्वळांची का्वका्व सुरू हतोते.’ ्ा ्वाक्ातील शबदशक्ी वलहा.
(अ)   अशभधा    (आ)  लक्षणा     (इ)  वयमंजना 

(४) ‘आपल्ाभतो्वती ्वा्वरणाऱ्ा कतोलह्यांपासून दूरच राहा्वे.’ ्ा ्वाक्ातील ‘कतोलहा’ ्ा शबदातून 
व्क् हतोणारा लक््ार्थ....
(अ) जमंगला्रील धू््त प्राणरी
(अा) मळा्रील मका खाणारा
(इ) धू््त माणसे 

(५) ‘घरा्वरून वमर्वणूक गेली.’ ्ा ्वाक्ातील शबदशक्ी वलहा. 
(अ) अशभधा     (आ)  लक्षणा     (इ)  वयमंजना

(६) ‘मी एक लांडगा पावहला.’ ्ा ्वाक्ातील शबदशक्ी वलहा.
(अ) वयमंजना     (आ)  अशभधा    (इ)  लक्षणा
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(७) ‘समाजातील असले साप ठेचलेच पावहजेत.’ ्ा ्वाक्ातील शबदशक्ी वलहा.
(अ) लक्षणा     (आ)  वयमंजना    (इ)  अशभधा

(८) खालील तक्े पूण्थ करा. 
(अ) शबदशक्ी ओळखा. 

अ. क्. शबद ्वाक् शबदशक्ी

(१) -- मरी शनबमंध शलशहला.

(२) -- तयाचया मना् काहूर माजले.

(३) -- ्ाजमहाल सतुमंदर आहे.

(४) -- फारच िहाणरी आहेस ्ू!

(५) -- हा शकल्ा बतुलमंद आहे.

(आ) शबदशक्ीनुसार शबद ्व ्वाक् वलहा. 

अ. क्. शबदशक्ी शबद ्वाक्

(१) अशभधा -- --

(२) लक्षणा -- --

(३) वयमंजना -- --

(इ) शबदशक्ीनुसार तक्ा पूण्थ करा.

अ. क्. शबदशक्ी शबद ्वाक्

(१) -- शसमंह --

(२) लक्षणा -- --

(३) -- -- ्पामंढरे ्े सारेच बगळे नस्ा्.

|||
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२. काव्गुण

खालील उदाहरणे ्वाचून ्त्ांतून व्क्ीचा कतोणता गुण वदसततो ते वलहा.
(अ)  ्पराकमरी वयतिरी रणामंगणावर येणाऱया मृतयूला घाबर् नाहरी्.   

(आ) रामरावामंनरी आ्पलरी सव्त मालमत्ा वृद्धाश्माला दान केलरी.   

(इ)  ्पूवचीचया काळरी अनेक शवद्ाथची श्रीममं् मनाचया लोकामंकडे वार लावून जेव् अस्.  

(ई)  समं्ामंनरी ्परो्पकार हरीच जरीवनाचरी इश्क््तवय्ा मानलरी.  

(उ)  ्पक्याचे श्पलू झाडावरून ्पडून ग्प्राण झालयाचे ्पाहून ्ो कळवळला.   

वररील उदाहरणामंमधून वयतिरीमधरील ्पराकम, उदार्ा शकंवा औदाय्त, ्परो्पकार, समंवेदनिरील्ा आशण करुणा 
यामंसारखे गतुण शदसून ये्ा्. वयतिरीप्रमाणे कावया्हरी गतुण अस्ा्. अिा गतुणामंमतुळे कावय उिावदार व प्रभावरी होरयास 
मद् हो्े हे खालरील ्तुलने्ून स्पष् हो्े.  

व्क्ी      काव्
(१)    वयतिरीचया शिकाणरी अनेक गतुण अस्ा्.      (१)   कावयाचया शिकाणरी सतुद्धा काहरी गतुण अस्ा्. 
(२)   शवशवध गतुणामंमतुळे वयतिरीचे चररत् खतुल्े.      (२)   शवशवध गतुणामंमतुळे कावय सतुमंदर व उिून शदस्े.
(३)   वयतिरीचे वयक्तिमत्व तयाला बहुश्तु् बनव्े.   (३)   गतुणामंमतुळे कावयाला सौंदया्तचा साज चढ्ो. 
कावयाचया िायरी असणाऱया गतुणामंचा शवचार आ्पण करूया. 
कावयरचने्रील अनेक कावयगतुणामं्पैकी प्रसाद, माधु््थ ्व ओज हे ्रीन गतुण महत्वाचे हो्.

काव्गुणातील शबदांची ्वैवशष्ट्ये

(१) सो्पे, सतुटसतुटरी्, उच्ाररयास सहजसतुलभ असे िबद
(२) िबदामंमधये नादमधतुर्ा
(३) िबदामंमधये गेय्ा व तया िबदामंचया अथा्तचा आमं्ररक गोडवा
(४) कावय्पमंतिरी्ून वयति होणारा भाव

(१) प्रसाद- प्रसाद याचा अथ्त सतुलभ्ा, सो्पे्पणा. कावय ऐकलयानमं्र शकंवा वाचलयानमं्र सहज अथ्तबोध करून 
देणारा जो गतुण अस्ो तयाला ‘प्रसाद’ महण्ा्. या गतुणाने यतुति असलेलया कावयाला प्रासाशदक कावय असे 
महण्ा्.

प्रसाद गुणाची लक्णे (्वैवशष्ट्ये)

हा कावयगतुण सव्त 
रसामंना ्पतुष्री दे्ो. 

हा कावयगतुण उत्पन् 
होरयासािरी िबद शनतय 

्पररचयाचे व वाकयरचना 
सरळ असावरी लाग्े.

साधरी, सो्परी, सरळ 
िबदरचना अस्े.

सो्परी, सतुबोध व चटकन 
अथ्त समजणाररी रचना 

महणजे प्रासाशदक रचना.

}
अिा प्रकारचया िबदामंमधून कावयाचरी 
िोभा वाढ्े. ्री कावये श्वणरीय 
िर्ा्. रशसकामंना मतुखोद् ग् हो्ा्.
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      उदा., (१)  शहरवे शहरवे गार गाशलचे
हरर् ्ृणामंचया मखमालरीचे

- बालक्वी
(२)  ्पडवळा-भो्पळामंचरी

आळरी िेशवलीं भाजून
- इंवदरा संत

(२) माधु््थ-माधतुय्त महणजे गोडवा. कावया् सोपया िबदामंप्रमाणेच कोमल/मृदुवण्त असलेले िबद अस्ा्, असे 
िबद ऐकायला मधतुर व सतुखद वाट्ा्. अिा िबदामंचा वा्पर असलेलया कावया् माधतुय्त गतुण अस्ो. 

माधु््थ गुणाची लक्णे (्वैवशष्ट्ये)

मृदुवणाांचा वा्पर 
केला जा्ो.

अनतुसवार, ऱहसव 
िबद इतयादींमतुळे 
कण्तमधतुर्ा ये्े.

रचने्रील गोडवयामतुळे मानवरी 
मनाला प्रसन््ा प्राप्त होऊन 

आनमंद शमळ्ो.

या कावयगतुणाने शचत्वृत्री 
्ल्रीन हो्ा्.

उदा., घेई ्मंद मकरमंद, शप्रय हा शमशलमंद
 मधतुसेवनानमंद सवच्मंद, हा धतुमंद
 शमट्ा कमलदल होई बमंदरी भृमंग

्रर सोशडना धयास, गतुमंजना् दमंग
- पुरुषतो्ततम दारवहेकर

(३) ओज- ओज महणजे भार्े्रील आवेि, उतसाह व जोमदार्पणा. कावया्रील या गतुणाने अमंगा् वरीरश्री समंचार्े, 
जोि उत्पन् हो्ो आशण उतसाह समंचारलयासारखे वाट्े.

ओज गुणाची लक्णे (्वैवशष्ट्ये)

ह्या कावयगतुणा् 
अमं्:करणाला 

उद् दरीश्प् करणारा 
गतुणधम्त अस्ो.

हा कावयगतुण वरीर व रौद्र 
रसामंना ्पतुक्ष्कारक 

आहे.

हा कावयगतुण शनमा्तण 
होरयास जोडाक्षरे, किोर 

वण्त, दरीघ्त सामाशसक 
िबदामंचा वा्पर हो्ो.

या सव्त लक्षणामंचया वा्पराने 
भार्े् जोरकस्पणा ये्ो व 
ओज गतुण शनमा्तण हो्ो. 

उदा., खडक काजळरी घोटुशन ्तुमचे मनगट बाहू घडलेले
कडेक्पाररी मधरील वणवे उरा् ्तुमचया दडलेले
काबतुल-कंदहार ्पथावर डमंके ्तुमचे झडलेले

- कुसुमाग्रज
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(१) खालील तक्ा पूण्थ करा. 

क्. काव्गुण अर्थ ्वैवशष्ट्ये
(१) प्रसाद
(२) माधतुय्त गोडवा, नादमाधतुय्त, गेय्ा
(३) ओज ओज महणजे भार्े्रील आवेि

(२) खालील उदाहरणांमधील काव्गुण ओळखा. 

(३) ्वाचा. चौकितींत काव्गुण वलहा. 

|||

खरा ततो एकवच धम्थ
जगाला प्रेम अपा्थ्वे

आता उठ्वू सारे रान 
आता पेि्वू सारे रान

शेतकऱ्ांच्ा राज्ासाठी
ला्वू पणाला प्राण
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३. ्वाक्संशलेषण

(१) के्वल ्वाक्
खालील ्वाक्े लक्पू्व्थक अभ्ासून ्त्ांतील उद्ेश् ्व व्वधे् शतोधा. 
(१) मामा, घड्ाळ आणले का?
(२) झािरीचरी राणरी लक्मरीबाई अश्िय िूर होतया.
(३) शवद्ारयाांनो, ्पाहुरयामंचया सतकारासािरी गतुलाबाचरी फुले आणा.

वररील वाकयामंचे शनररीक्षण केलयानमं्र श्सऱया वाकया् ‘व्वद्ारगी’ उद्देशय आशण ‘आणा’ हे शवधेय आहे हे 
लक्षा् ये्े. इ्र िबद उद् देशय शवस्ार शकंवा शवधेय शवस्ार आहे्; ्पण प्रतयेक वाकया् एकच उद् देशय आशण एकच 
शवधेय असलयामतुळे अिा वाकयामंना ‘के्वल ्वाक्’ महण्ा्.

के्वल ्वाक्ाची ्वैवशष्ट्ये

एकच उद् देशय व 
एकच शवधेय अस्े. 

या वाकया् कमरी् 
कमरी िबद अस्ा्.

केवल वाकये शवधानाथची, 
आज्ाथची, प्रशनाथची, होकाराथची
वा नकाराथची असू िक्ा्.

(२) वमश् ्वाक्
खालील ्वाक्े ्वाचा ्व वनरीक्ण करा. 
(१) गतुरुजरी महणाले, की प्रतयेकाने शनयशम् अभयास करावा.
(२) आकािा् जेवहा काळे ढग जम्ा्, ्ेवहा ्पाऊस ्पड्ो.
(३) जे चकाक्े, ्े सोने नस्े.

वररील ्रीन वाकयामं्रील श्सऱया वाकया् ‘ते सतोने नसते’ या सव्मंत् वाकयावर ‘जे चकाक्े’ हे वाकय अवलमंबून 
आहे. महणजे जे वाकय सव्मंत् अस्े तयाला ‘मुख्’ शकंवा ‘प्रधान’ वाकय असे महण्ा् व अवलमंबून असणाऱया 
वाकयाला ‘गौण ्वाक्’ महण्ा्. दुसऱया वाकया् ‘पाऊस पडततो’  हे प्रधान वाकय असून ‘आकाशात काळे ढग 
जमतात’ हे गौण वाकय आहे. हरी वाकये जेवहा-्ेवहा या गौणतवसूचक उभयानवयरी अवययाने जोडलेलरी आहे्.  

वमश् ्वाक्ाची ्वैवशष्ट्ये

एक प्रधान वाकय व एक 
शकंवा अनेक गौण वाकये

दोनहरी वाकये गौणतवसूचक 
उभयानवयरी अवययामंनरी 
जोडलेलरी अस्ा्.

गौणतवसूचक उभयानवयरी अवययामंनरी 
जोडलयामतुळे ्यार होणारे नवरीन 

वाकय शमश् वाकय अस्े.  
गौणतवसूचक उभयानवयरी अवयये- 

  महणजे, की, महणून, जे, कारण, का, यास्व, सबब, जर, जररी, जेवहा-्ेवहा इतयादरी.

केवल वाकय ्यार 
कर्ाना कोण्ेहरी 
उभयानवयरी अवयय 
वा्परले जा् नाहरी.

जोडलेलरी वाकये हरी 
अथा्तचया दृष्रीने 
सव्मंत् नस्ा्.
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(३) सं्ुक् ्वाक्
पुढील ्वाक्े अभ्ासा. 
(१) मरी ्पहाटे लवकर उि्े व एक ्ास अभयास कर्े. 
(२) समंधयाकाळरी मरी शफरायला जा्ो शकंवा खेळायला जा्ो.
(३) आजरी नोकररी्ून शनवृत् झालरी महणून श्ला सवड शमळालरी.

वररील वाकयामं् दोन शकंवा अशधक वाकये आहे् आशण ्री एकमेकामंना अनतुकमे ‘व’, ‘शकंवा’, ‘महणून’ या 
प्रधानतवसूचक उभयानवयरी अवययामंनरी जोडलेलरी आहे्. 

सं्ुक् ्वाक्ाची ्वैवशष्ट्ये

दोन शकंवा अशधक 
केवल वाकये अस्ा्.

हरी वाकये प्रधानतवसूचक 
उभयानवयरी अवययामंनरी 

एकमेकामंना जोडलेलरी अस्ा्. 

एकमेकामंना प्रधानतवसूचक उभयानवयरी 
अवययामंनरी जोडून ्यार होणारे 

जोडवाकय ‘समंयतुति वाकय’ अस्े.  
प्रधानतवसूचक उभयानवयरी अवयये- 

       आशण, शन, व, शिवाय, अथवा, वा, की, शकंवा, ्पण, ्परमं्तु, ्पररी, बाकी, महणून, सबब, यास्व याकरर्ा इतयादरी.

शमश् वाकय व समंयतुति वाकयामं्रील फरक लक्षा् घया. 

वमश् ्वाक् सं्ुक् ्वाक्
(१)  एकच प्रधान वाकय अस्े. बाकीचरी गौण 
      वाकये अस्ा्.  

(१) दोन शकंवा तया्पेक्षा अशधक प्रधान वाकये
      अस्ा्. 

(२)  गौणतवसूचक उभयानवयरी अवययामंनरी 
      जोडलेलरी अस्ा्. 

(२)  प्रधानतवसूचक उभयानवयरी अवययामंनरी जोडलेलरी 
      अस्ा्. 

(३)  जोडलेलरी वाकये हरी अथा्तचया दृष्रीने सव्मंत् 
       नस्ा्. 

(३)  जोडलेलरी वाकये हरी अथा्तचया दृष्रीने सव्मंत् 
       अस्ा्. 

लक्ात ठे्वा- शमश् व समंयतुति वाकयामं् काहरी अवयये समान असलरी ्ररी जोडलरी जाणाररी वाकये आशण
अवययामंचे वाकयामं्रील अथ्त लक्षा् घेऊन वाकय शमश् की समंयतुति हे िरवावे. 

(१) ्वाक्संशलेषण वकं्वा ्वाक्संकलन
एकमेकामंिरी समंबमंध असलेलरी दोन शकंवा अशधक केवल वाकये शदलरी अस्ा ्री एकत् करून तयामंचे एक वाकय 

्यार कररयाचया शकयेला ‘्वाक्संशलेषण’ महण्ा्. 

्वाक्संशलेषणाची आ्वश्कता

वाकयरचनेवर प्रभतुतव 
समं्पादन कररयासािरी.

आ्पलया मना्रील भाव 
नेमके्पणाने वयति

कररयासािरी

सतुटरी-सतुटरी, शवसकळरी् 
वाकये शलशहरया्पेक्षा एकशत््

वाकय मामंडून शवचारा् 
सतुसूत््ा आणरयासािरी

उत्म लेखनकौिलय 
शवकसनासािरी, 

वाकयसमंशलेर्णाचरी कला 
अवग् कररयासािरी 

जोडलेलरी वाकये हरी 
अथा्तचया दृष्रीने 
सव्मंत् अस्ा्. 
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वाकयसमंशलेर्णा् दोन शकंवा अशधक वाकये एकत् केलयानमं्र एक ‘जतोड्वाक्’ ्यार हो्े. वाकयसमंशलेर्ण ्रीन 
प्रकारचे अस्े.  

्वाक्संशलेषणाचे प्रकार

(१) दोन शकंवा अनेक 
केवल वाकयामंचे एक 
केवल वाकय बनवणे. 

(२) दोन शकंवा अनेक 
केवल वाकयामंचे एक शमश्

वाकय बनवणे. 

(३) दोन शकंवा अनेक 
केवल वाकयामंचे एक  

समंयतुति वाकय बनवणे. 

लक्ात ठे्वा- केवल, शमश् व समंयतुति वाकयामंचे ्परस्पर रू्पामं्र कर्ा ये्े.

(१) के्वल ्वाक् त्ार करणे.
(१) आजरी गतुळगतुळरी् रसतयावरून चाल् हो्री. श्चा ्पाय घसरला. ्री ्पडलरी.
Ò आजरी गतुळगतुळरी् रसतयावरून चाल्ाना ्पाय घसरून ्पडलरी.
(२) माझया िाळेने मला बक्षरीस महणून बमंद डबा शदला. तया् आकर््तक समृश्शचनह हो्े.
Ò माझया िाळेने आकर््तक समृश्शचनह असलेला बमंद डबा मला बक्षरीस महणून शदला.
(३) राजू वारमंवार कॉफी श्प्ो. तयाचया आईला ्े आवड् नाहरी.
Ò राजूचे वारमंवार कॉफी श्पणे तयाचया आईला आवड् नाहरी.
(४) रवींद्रनाथ टागोर हे थोर कवरी हो्े. रवींद्रनाथ टागोर यामंनरी ‘गरी्ामंजलरी’ हे कावय शलशहले.
Ò थोर कवरी रवींद्रनाथ टागोर यामंनरी ‘गरी्ामंजलरी’ हे कावय शलशहले.

वररील वाकयामंवरून असे लक्षा् ये्े, की दोन शकंवा अशधक वाकयामंचे वाकयसमंशलेर्ण कर्ाना धा त्ुसाशध् नामे, 
शविेर्णे, समानाशधकरणातमक िबद (समान अथा्तचरी िबदयोजना) शकंवा िबदसमूह वा्परावे्. शकया्पद मात् एकच 
वा्परावे. 

(२) वमश् ्वाक्े त्ार करणे. 
(१) आई महणालरी. मोड आलेलया धानया् खू्प प्रशथने अस्ा्. 
Ò आई महणालरी, की मोड आलेलया धानया् खू्प प्रशथने अस्ा्.
(२) िरयू वतिृतव स्पधषे् प्रथम आलरी. श्ने खू्प सराव केला.
Ò िरयू वतिृतव स्पधषे् प्रथम आलरी, कारण श्ने खू्प सराव केला.
(३) आमचा उतसाह व आमचे समरण वाढावे. आमहरी िरीर्ा्तसन कर्ो.
Ò आमचा उतसाह व आमचे समरण वाढावे महणून आमहरी िरीर्ा्तसन कर्ो.
(४) मला रेलवेचे शनक्शच् आरक्षण शमळायला हवे. मरी शदल्रीला जाईन.
Ò मला रेलवेचे शनक्शच् आरक्षण शमळाले, की मरी शदल्रीला जाईन.

लक्ात ठे्वा- केवळ गौणतवसूचक उभयानवयरी अवयये वा्परून शमश् वाकये ्यार करावरी्. 

(३) सं्ुक् ्वाक्े त्ार करणे. 
(१) नाटकाचरी श्सररी घमंटा वाजलरी. नाटकाला सतुरुवा् झालरी.
Ò नाटकाचरी श्सररी घमंटा वाजलरी आशण नाटकाला सतुरुवा् झालरी.
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(२) कृश््पशत्का सो्परी अस्े. कृश््पशत्का अवघड अस्े. ्री सोडवावरी लाग्े.
Ò कृश््पशत्का सो्परी असो शकंवा अवघड ्री सोडवावरीच लाग्े.
(३) आ्पला मतुद् दा ्पटवून द्ावा. वाद घालू नये.
Ò आ्पला मतुद्दा ्पटवून द्ावा; ्पण वाद घालू नये.
(४) वाटे् धो-धो ्पाऊस लागला. मला यायला उिरीर झाला.
Ò वाटे् धो-धो ्पाऊस लागला महणून मला यायला उिरीर लागला.

लक्ात ठे्वा- समंयतुति वाकय ्यार कर्ाना प्रधानतवसूचक व काहरी गौणतवसूचक अिरी दोनहरी प्रकारचरी 
उभयानवयरी अवयये वा्परलरी जा्ा्. 

(१) खालील ्वाक्ांचे सं्ुक्, वमश् ्व के्वल ्वाक् असे ्वगगीकरण करा. 
(१) मरी माणसे मोजून ्पाशहलरी; ्पण ्री आिच भरलरी.
(२) सोनालरी चहा शकंवा कॉफी घे्े.
(३) आमहरी मतुमंबईला ्पोहोचलो आशण खू्प अडचणरी शनमा्तण झालया.
(४) ्पाऊस ्पडला, ्र िे्कररी वग्त आनमंदरी होईल.
(५) मतुले बागे् खेळलरी. ्री खू्प दमलरी.
(६) सर महणाले, की प्रामाशणक प्रयतनामंनरी यि शमळ्े. 

(२) सूचनेनुसार ्वाक्संशलेषण करा.
(१) ्ो उत्रीण्त झाला. सवाांना आनमंद झाला. (केवल वाकय करा.)
(२) शयाम घररी आला. वादळाला सतुरुवा् झालरी. (शमश् वाकय करा.)
(३) आमहाला शिकवायला नवरीन शिक्षक आले. आमचया अडचणरी द्र झालया्. (समंयतुति वाकय करा.)
(४) माझे वडरील महणाले. मला ्तुझे यि बघून ्तुझा अशभमान वाटला. (शमश् वाकय करा.)
(५) हे आधतुशनक लोकिाहरीचे यतुग आहे. जाशहरा्रीला महत्व आहे. समाजाने जाशहरा्रीचा योगय  

अथ्त समजून घयावा. (केवल वाकय करा.)
|||

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË
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४. काळ

वाकया् शदलेलया शकया्पदावरून जसा शकयेचा बोध हो्ो ्सेच ्री शकया कोणतया वेळरी घड् आहे याचा जो 
बोध हो्ो तयाला ‘काळ’ असे महण्ा्.

खालील कृती सतोड्वा ्व काळाचे ना्व वलहा. (कंसांतील वक््ापदांचे ्तोग् रूप ्वापरा.) 
(१)  मरी या वर्ची काशमरीर सहलरीला ......... (जाणे)
(२)  काल झालेलया शनबमंध स्पधषे् मरी उत्म शनबमंध ......... (शलशहणे)
(३)  हे बघ आनमंद, उद्ा ्ू सहलरीला ......... असलयामतुळे लवकर ......... . (जाणे, उिणे)
(४)   ्परवा सतुरेिने सतुरेल गरी् ......... (गाणे)
(५)   काल बाळूने बागे्रील आमंबे िेजाऱयामंना ......... (देणे)
(६)  वशकलाने आरो्परीला आ्पलरी बाजू मामंड.ू........ (देणे)
(७)  भशवष्या् मरी कधरी्ररी शवमाना्ून प्रवास ......... (करणे)
(८) हसणे हा मनतुष्यसवभाव ......... (असणे)
(९)  काल रात्री सारखा शवजामंचा गडगडाट......... (होणे)
(१०)  उद्ा मरी हरी माशलका ्पतुनहा......... (बघणे)

काळ

व््तमानकाळ

सामानय सामानय सामानयअ्पूण्त अ्पूण्त अ्पूण्त्पूण्त ्पूण्त ्पूण्तचालू ्पूण्त 
(ररी्री काळ)

चालू ्पूण्त 
(ररी्री काळ)

चालू ्पूण्त 
(ररी्री काळ)

भू्काळ भशवष्यकाळ

खालील ्वाक्े लक्पू्व्थक ्वाचा.
(१)  समरीर ्पतुस्क वाच् अस्ो.
(२)  समरीर ्पतुस्क वाच् असे.
(३) समरीर ्पतुस्क वाच् जाईल.
(४)  शवद्ाथची स्् अभयास कर् अस्ा्.

रीती काळाची ्वैवशष्ट्ये

(१) सामानय्पणे 
समंयतुति शकया्पदाचा 

वा्पर अस्ो.

(२) समंयतुति 
शकया्पदावरून शकयेचे 
स्् चालणारे रू्प 
समज्े. शकयेचरी 
्पतुनरावृत्री शदस्े.

(३) शकया्पदाचया 
रू्पावरून स्् 
चालणाररी शकया 
कोणतया काळा् 
चाललरी आहे हे 

कळ्े.  

(४) कधरी धा्ूला प्रतयय 
लावून शकया्पद ्यार 
हो्े. उदा., खा्, 

बोल्, कर् इतयादरी.
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रीती काळाचे प्रकार

(१) ररी्री व््तमानकाळ (२) ररी्री भू्काळ (३) ररी्री भशवष्यकाळ 

(१) धाव्पटू धावरयाचा स्् सराव कर् अस्ा्.
(२)  माझया एकत् कुटुमंबा् आजरी उत्म समंसकार कर् असे.
(३)  शहरवया ्पालेभाजया आवशयक असलयामतुळे सव्तच वयतिरी रोजचया आहारा् तया खा् जा्रील.

(१) खालील ्वाक्ांतील रीती काळाचा प्रकार ओळखा. 
(१)   नजमा उत्म कशव्ा शलहरी् असे.  .............

(२)   मरी लोकामंना मद् कर् राहरीन.  .............

(३)   अशभशज् स्ार उत्म वाजव् अस्ो. .............

(४) शिक्षक जे सामंग्ा्, ्े शवद्ाथची लक्ष्पूव्तक ऐक् अस्ा्. .............

(५)  एका गावा् एक उत्म शचत्कार राह् हो्ा. .............

(६) राहुल प्राथ्तनेला नेहमरीच उशिरा ये् अस्ो.  .............

(७) माधवराव नेहमरीच सतुगम समंगरी् ऐक् अस्.  .............

(८) दादासाहेब दररोज शफरायला जा् अस्ा्.  .............

(९) ्ो सदोशद् आजाररी ्पड् अस्ो.  .............

(२) खालील ्वाक्ांतील काळ ओळखून ्त्ापुढे वदलेल्ा कंसातील सूचनेनुसार ्वाक्बदल करा. 
(१) मरी ्बला वाजव्ो. (ररी्री भू्काळ करा.)
(२) मतुले खो-खो खेळ् हो्री. (्पूण्त भू्काळ करा.)
(३) रसतयाचया डावया बाजूने चालावे. (साधा व््तमानकाळ करा.)
(४) ्ो शवद्ाथची अडखळ् वाच् अस्ो. (साधा भू्काळ करा.)
(५) वगा्त्रील शवद्ाथची लक्ष्पूव्तक ऐक् हो्े. (साधा भशवष्यकाळ करा.)

|||

कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

उदा., स्पधा्त ्पररीक्षा देणारे शवद्ाथची
स्् अभयास कर् अस्ा्. 

उदा., स्पधा्त ्पररीक्षा उत्रीण्त झालेले 
शवद्ाथची स्् अभयास कर् अस्.

उदा., स्पधा्त ्पररीक्षा उत्रीण्त 
होरयासािरी शवद्ाथची स्् अभयास 

कर् राह्रील.
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५. शबदभेद

खालील ्वाक्े काळजीपू्व्थक अभ्ासा. 
(१) मला ्पतुस्काचया ्पाच प्र्री शमळालया.
(२) प्रतयेक मतुलाला आई-वशडलामंप्रश् आदर अस्ो.
अधोरेक्ख् िबदामंचया अथाांमधये फरक जाणव्ो का? फरक जाणव्ोच. िबदाचया लेखना् फरक असलयामतुळे 

अथा्त् फरक ्पड्ो. 
दैनमंशदन जरीवना् आ्पण िबदामंचा वा्पर अगदरी सहज्ेने कर् अस्ो. िबदामंचे समंशच् मागचया श्पढरीकडून 

्पतुढचया श्पढरीकडे जा् अस्े. हे समंशच् ्पतुढचया श्पढरीकडे जा्ाना िबदज्ान, िबदामंचा अथ्त, िबदामंचरी वयतुत्पत्री, 
िबदामंचे लेखन, िबद वा्पररयाचे समंदभ्त, िबदामंचया शवशवध ्पण सूक्म अथ्तच्टा इतयादरी घटकामंचा गामंभरीया्तने शवचार 
केला जा् नाहरी. ्पररणामरी िबदामंचरी व भार्ेचरी हेळसामंड हो्े; महणून िबदभेद समजून घेणे गरजेचे आहे. भार्े् 
असमंखय िबद अस्ा्. तया िबदामंना अथ्त अस्ो. िबदामंचया उच्ारा्ून व लेखना्ून जेवहा सूक्म बदल जाणव्ा्; 
्पण अथा्तचया दृष्रीने मात् खू्प फरक शनदि्तनास ये्ो. ्ेवहा श्थे ‘शबदभेद’ अस्ो. या िबदभेदाचे आकलन जर नरीट 
झाले नाहरी, ्र अथ्तभेद, अथ्तहानरी आशण अथ्तशवसमंग्री उद् भवू िक्े. 

शबदभेदाचे ्वगगीकरण

(१) िबदामंचया 
उच्ार साधमया्तमतुळे

(२) िबदलेखना्रील 
होणाऱया सूक्म 

बदलामतुळे

(३) िबदामंचया 
समंदभाांचरी अचूक 
जाण नसलयामतुळे

(४) िबदामंचया लेखना् 
एखाद्ा अक्षराचा फरक 

असलयामतुळे

(१) शबदांचे उच्ार साधम््थ : दोन िबदामंचया उच्ारा् काहरीसे साधमय्त अस्े; ्परमं्तु समंदभा्त् साधमया्तला अशजबा् 
सथान नस्े. हा समंदभ्त ्पूण्त जाणून न घे्लयामतुळे शकंवा तयाबाब् असलेलरी उदासरीन्ा यामतुळे िबदामंचा अचूक  
वा्पर केला जा् नाहरी. 

क्. शबद अर्थ ्वाक्ांत उप्तोग

(१) गज (्ालवय 
उच्ार)
गज (दमं्मूलरीय 
उच्ार)

हत्री

लोखमंडरी सळई

गण्प्रीचया कानामंना गजकण्त महण्ा्.

इमार् बामंध्ाना गजामंचा वा्पर करावा 
लाग्ो.

(२) ्पार

्पार

्पार

बसरयाचरी साव्तजशनक जागा

्पलरीकडे

्पूण्त्पणे

गावा्रील ्पार ग्रामसभेसािरी उत्म आहे.

नदरी्पार घनदाट जमंगल आहे.
आमचा गाव नदरी्पार आहे.

सतुधरीरचा सवभाव ्पार बदलला.
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(३) कर

कर

हा्

करणे

सामाशजक काय्त अनेक करामंनरी एकत् येऊन 
केलयास यिसवरी हो्े.
्ू ्तुझा अभयास ्पटकन कर.

(४) वाच

वाच

वाचणे

्रणे

लशल् वाङ् मय वाचनरीय अस्े.

वाचाल ्र वाचाल.

(२) शबदलेखनातील सूक्म बदल : िबदलेखन कर्ाना ऱहसव-दरीघ्त याला अननयसाधारण महत्व आहे. या् चूक 
झालरी ्र केवळ लेखना्च फरक ्पड्ो असे नाहरी ्र चतुकीचा अथ्तहरी प्राप्त होऊ िक्ो.  

क्. शबद अर्थ ्वाक्ांत उप्तोग
(१) प्र्री

प्रश्

प्र्- ्पतुस्काचरी प्र्, 
एका्पेक्षा अशधक प्र्री 

एखाद्ाला उद् देिून

्पतुस्क शवकेतयाने ्पतुस्काचया ५०० प्र्री 
मागवलया.

शवद्ारयाांनरी  शिक्षकामंप्रश्  आदरभाव 
राखावा. 

(२) िरीर
शिर

नस, रतिवाशहनरी 
डोके, मस्क

डॉकटर रुगणाला िरीरे्ून सलाईन दे्ा्.
्ळहा्ावर शिर घेऊन सैशनक देिासािरी 
अहोरात् लढ् अस्ा्. 

(३) सू्

सतु्

धागा 

शमत्तवाचे समंबमंध

्पतुत्/मतुलगा

सवा्मंत्य्पूव्त काळा् सू्क्ाई करून 
खादरीचरी शनशम्त्री कर् अस्. 
तया दोघींचे चामंगलेच सू् जतुळ्े. 
कवरी केिवसतु् हे ‘आधतुशनक कशव्ेचे 
जनक’ हो्. 

(४) दरीन

शदन

गररीब, दुबळा

शदवस

महातमा फुले यामंना दरीन-दुबळामंचा 
कळवळा हो्ा. 
प्रजासत्ाक शदन उतसाहा् ्पार ्पडला. 

(५) आदरी

आशद

इ्र, वगैरे

आरमंभ, सतुरुवा्

बाजारा्ून केळरी, समंत्री, मोसमंबरी आदरी फळे 
आणलरी.
सृष्रीचया आशद-अमं्ाशवर्यरी नेमके्पणाने 
सामंग्ा ये् नाहरी. 
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(३) शबदांच्ा संदभा्थची अचूक जाण (संदभा्थनुसार शबदप्र्तोजन) : कोण्ा िबद कोिे वा्परावा याबद्दल काहरी 
समंके् अस्ा्. या समंके्ामंना समंदभा्तचरी ्पाशव्तभूमरी अस्े. समंदभ्त आशण समंके् यामं् अमं्र शनमा्तण झाले, ्र 
अथा्त्हरी फरक ्पड्ो. अथ्तशवसमंग्री शदसून ये्े.

क्. शबद अर्थ ्वाक्ांत उप्तोग
(१) आयोजन

समंयोजन

काय्तकमाचरी सतुसूत् आखणरी

सामंधा, शमलाफ, जोड

अमंधश्द्धा शनमू्तलन सशम्रीने यतुवकामंसािरी 
एकशदवसरीय शिशबराचे आयोजन केले. 
अमंधश्द्धा शनमू्तलन सशम्रीने आयोशज् 
केलेलया शिशबराचे समंयोजन आमचया 
महाशवद्ालयाने केले.

(२) उद्देि

उद् शदष्

हे्ू

धयेय, साधय

चामंगलया उद् देिाने केलेले काम चामंगलेच 
हो्े.
प्रामाशणक कष् हे साधन अस्े; ्र 
यिप्राप्तरी हे उद् शदष् अस्े. 

(३) उद् घाटन

प्रकािन

काय्तकमाचरी सतुरुवा् 

प्रकाशि् करणे 

प्रमतुख ्पाहुरयामंचया हस्े काय्तकमाचे उद् घाटन 
झाले.
डॉ. नरेंद्र जाधव यामंचया ‘आमचा बा्प आन्  
आमहरी’ या ्पतुस्काचया सव्त प्र्री प्रकािनाचया 
शदविरीच समं्पलया. 

(४) सवाग्
सतकार

आदराने सामोरे जाणे
काया्तबद्दल उशच् सनमान

प्राचायाांनरी प्रमतुख ्पाहुरयामंचे सवाग् केले. 
स्पधा्त ्पररीक्षे् यि शमळवलेलयामंचा खास 
सतकार कररया् आला. 

(५) ्पतुरसकार

्पारर्ोर्क

सनमानाने शदले जाणारे, भररीव 
काया्तचरी दखल घेऊन शदले 
जाणारे बक्षरीस
कौ्तुक कररयासािरी शदलेले 
बक्षरीस

डॉ. भालचमंद्र नेमाडे यामंना ज्ान्परीि ्पतुरसकार 
देऊन गौरवले.

आज आमचया महाशवद्ालया् वाशर््तक 
्पारर्ोर्क शव्रणाचा काय्तकम आहे. 

(४) शबदांच्ा (अक्र फरकाने अर्थबदल) लेखनात एखाद्ा अक्राचा फरक : दोन िबदामं् एखाद्ा अक्षराचा 
जररी फरक असला ् ररी अथा्त् खू्प फरक ्पड्ो. हा फरक समजरयासािरी िबदामंचरी चामंगलरी जाण असायला हवरी. 

क्. शबद अर्थ ्वाक्ांत उप्तोग
(१) ्परायण

्पारायण
्त्पर
साद्मं् वाचन

क््तवय्परायण वयतिरी समाजशप्रय अस्ा्.
धाशम्तक ्पतुस्कामंचरी भक्तिभावाने ्पारायणे 
केलरी जा्ा्.
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(२) शवदुर
शवधतुर

माहरी्गार, अनतुभवरी
्पतनरीचे शनधन झालेला

शवदुर वयतिींचा सनमान करावा.
शवधतुरावसथे्हरी ्ातयामंनरी मतुलामंना आईचरी 
उणरीव भासू शदलरी नाहरी. 

(३) खळ
खळे

शचकट ्पदाथ्त
कृशर्समंसकृ्री् मळणरी 
कररयाचरी जागा

खळ लावून ्पाकीट बमंद कर्ा्.
िे्कररी खळा् कणसामंचरी मळणरी कर्ा्. 

(४) उ्पहार

उ्पाहार

नजराणा, भेटवस्ू

फराळ, अल्पाे्पहार

मामींनरी शदलेलया ्पतुस्कामंचा उ्पहार 
वैशिष्ट््पूण्त िरला.

आमचया गावा्रील ‘रुशचरा’ उ्पाहारगृह 
लोकशप्रय आहे.

(५) नामामंशक्

मानामंशक्

प्रखया्, प्रशसद्ध असणे.

मानाचे सथान प्राप्त करणे.

डॉ. रघतुनाथ मािेलकर हे नामामंशक् िासत्ज् 
आहे्. 
भार्ाचरी बॅडशममंटन्पटू ्परी. वहरी. शसमंधू शहला 
जागश्क कमवाररी् दुसऱया कमामंकाने 
मानामंशक् केले.

(६) आवाहन

आवहान

एखाद्ा गोष्रीचया 
प्रारमंभासािरी प्रश्सादाला 
प्रवृत् करणे. 
एखाद्ा गोष्रीचया शसद्ध्ेचरी 
जबाबदाररी सवरीकारणे.

‘प्ाक्सटक हटाव’ या मोशहमेचया आवाहनाला 
नागररकामंनरी उत्म प्रश्साद शदला.

उतसवाचया काळा् नागररकामंचया सतुरशक्ष््ेचे 
्पोशलसामं्पतुढे आवहान अस्े. 

(७) अमं्र

आमं्र

भेद, ्फाव्

अमं्ग्त्

आधतुशनक यमंत्यतुगा् जग जवळ आले; ्पण 
माणसामंचया मना-मनामं्ले अमं्र मात् वाढले. 
आमं्रमहाशवद्ालयरीन कीडास्पधषे् 
आमचया महाशवद्ालयाला प्रथम कमामंक 
शमळाला. 

(८) प्रहर

प्रहार

शवशिष् वेळ

आघा्

कृष्णा सकाळचया प्रहररी शफरायला जा्ो.

घणाचया प्रहाराने मोठ्या दगडाचे ्तुकडे 
्तुकडे हो्ा्.

‘िबद हे िसत् आहे’, हरी शवद्ाशथ्तदिे् शमळालेलरी शिकवण सव्:मधये रुजवायचरी असेल ्र िबदामंमधरील भेद 
चामंगले समजून घयायला हवे्. 

***
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कृतीËËËËËËËËËËË ËËËËËËËËËËË

(१) शबदांतील उच्ार साधम्ा्थ्वरून कृती करा. 

क्. शबद अर्थ ्वाक्ांत उप्तोग
(१) चार

चार
(२) खोड

खोड

(२) शबदलेखनातील सूक्म बदल 

क्. शबद अर्थ ्वाक्ांत उप्तोग
(१) शकं्तु

शकं्ू
(२) ्पाणरी

्पाशण

(३) संदभा्थनुसार शबदप्र्तोजन 

क्. शबद अर्थ ्वाक्ांत उप्तोग
(१) ्परोक्ष

अ्परोक्ष
(२) शजवमं्

जवलमं्

(४) अक्र फरकाने अर्थबदल

क्. शबद अर्थ ्वाक्ांत उप्तोग
(१) ्प्

्पथ
(२) सन

सण
|||
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पररवशष्टे
पाररभावषक शबद

Academics शवद्ाशवर्यक

Administration प्रिासन

Agenda शवर्य्पशत्का

Auditor लेखा्पररीक्षक

Backlog अनतुिेर्

Barometer वायतुभारमा्पक

Barcode दमंडसमंके्

Broadband शवस्ारर् वहन

Circular ्परर्पत्क

Commissioner आयतुति

Criticism समरीक्षा

Dean अशधष्ा्ा

Director समंचालक

Domain अशधक्षेत्

Domicile अशधवास 

Draft मसतुदा, धनाकर््त

Elected शनवा्तशच्

Encyclopedia शवशवकोि

Enrolment नावनोंदणरी

File समंशचका

Felicitation गौरव

Foundation प्रश्ष्ान

Gazette राज्पत्

Geology भूिासत्

Guest House अश्थरीगृह

Guard of Honour मानवमंदना

Herald अग्रद््

Habitat प्राकृश्क वसश्सथान

Honorary मानद, मानसेवरी

Hygiene आरोगयिासत्

Iceberg शहमनग

Incentive प्रोतसाहन्पर

Increment वाढ

Industrialization औद्ोशगकीकरण

Journal शनय्काशलक

Jubilee महोतसव

Junction महासथानक

Keep pending प्रलमंशब् िेवणे

Keyboard कळफलक

Kindergarten बालकममंशदर

Labour welfare कामगार कलयाण

Land-holder भूधारक

Lawyer शवशधज्/वकील

Layout आखणरी, मामंडणरी

शवज्ान-्मंत्ज्ान, उद्ोग, कृर्री, शिक्षण, प्रिासन, शवधरी, वाशणजय, कला आशण समंसकृ्री इतयादरी क्षेत्ामंिरी 
समंबमंशध् समंकल्पनामंचया प्रकटरीकरणासािरी ्पाररभाशर्क िबदामंचा वा्पर केला जा्ो. तयामंचया वा्परामतुळे तया-तया 
क्षेत्ामंमधरील ज्ानवयवहार अशधक नेमका अाशण सतुस्पष् हो्ो. तयादृष्रीने ्पाररभाशर्क िबदामंना अननयसाधारण महत्व 
अस्े. याशिकाणरी ्तुमचया माशह्रीसािरी काहरी महत्वाचे ्पाररभाशर्क िबद शदले आहे्.
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Meteorology हवामानिासत्

Migration Certificate सथलामं्र प्रमाण्पत्

Minute book काय्तवृत् ्पतुस्क

Motto ब्ररीदवाकय

Nationalism राष्ट्रवाद

Nervous System चे्ासमंसथा

Notification अशधसूचना

Noteworthy उल्ेखनरीय

Official काया्तलयरीन

Organisation समंघटना

Organic Farming सेंशद्रय िे्री

Paediatrician बालरोग्जज्

Pedestrian ्पादचाररी

Personal Assistant सवरीय सहायक

Procession शमरवणूक

Qualified अह्त्ा्पात्

Quality Control गतुणवत्ा शनयमंत्ण

Quick Disposal तवरर् शनकालरी काढणे

Quorum गणसमंखया 

Reader प्र्पािक, वाचक

Recommendation शिफारस

Rest House शवश्ामगृह

Runway धाव्पट्री

Self defence सवसमंरक्षण

Senate अशधसभा

Share Certificate समभाग्पत्

Superintendent अधरीक्षक

Symposium ्पररसमंवाद 

Technician ्मंत्ज्

Telecommunication द्रसमं्पक्क

Terminology ्पररभार्ा

Thesis प्रबमंध

Unbiased opinion ्पूव्तग्रहशवरहरी् म्

Upgradation उन्यन

Up-to-date अद्याव्

Utility उ्पयतुति्ा

Vacancy ररति ्पद

Validity वैध्ा

Verification` ्पड्ाळणरी

Vocational School वयवसाय शिक्षण 
िाळा

Waiting list प्र्रीक्षासूचरी

World Record शवशवशवकम

Working Capital खेळ्े भामंडवल

Writ नयायलेख

X-ray क्ष-शकरण

Xerox नक्लप्र्

Yard आवार

Yearbook समंवतसररका

Zero Hour िूनयकाळ

Zoologist प्राशणिासत्ज्

Zone ्पररममंडळ, शवभाग
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इंग्रजी आवण मराठी महणी

* A bad workman always blames his
tools.
नाच्ा येईना अमंगण वाकडे.

* No pains, no gains.
कष्ाशवण फळ नाहरी.

* A fig for the doctor when cured.
गरज सरो शन वैद् मरो.

* An empty vessel makes much noise.
उथळ ्पारयाला खळखळाट फार.

* As you sow, so you reap.
्पेराल ्से उगवेल.

* A drowning man will clutch at a
straw.
बतुडतयाला काडरीचा आधार.

* Between two stools we come to the
ground.
दोनहरी घरचा ्पाहुणा उ्पािरी.

* Barking dogs seldom bite.
गजषेल ्ो ्पडेल काय?

* Doctor after death
वरा्रीमागून घोडे

* Every dog has his day.
चार शदवस सासूचे, चार शदवस सतुनेचे.

* Every house has its skeleton.
घरोघररी मा्रीचया चतुलरी.

* First come first served.
हाजरीर ्ो वजरीर.

* It takes two to make a quarrel.
एका हा्ाने टाळरी वाज् नाहरी.

नेमकया आशण मोजकया िबदामं् मोिा अथ्त सौंदय्त्पूण्त ररी्रीने वयति करणाऱया महणरी हा भार्ेचा अनमोल िेवा 
अस्ो. या शिकाणरी इमंग्रजरी महणींचा अथ्त मरािरी महणींचया सवरू्पा् शदलेला आहे. जगा् कुिेहरी राहणाऱया आशण 
वेगळरी भार्ा बोलणाऱया माणसामंचया शवचारा् शक्री कमालरीचे सामय अस्े हे या शनशमत्ाने स्पष् हो्े. 

खालरील महणींचा वा्पर केलयाने ्तुमचे लेखनसौंदय्त नक्ी वाढेल. 

* Jack of all trades and master of none.
एक ना धड भाराभर शचमंधया.

* Listen to people, but obey your
conscious.
ऐकावे जनाचे ्पण करावे मनाचे.

* Many a little makes a mickle.
थेंबे थेंबे ्ळे साचे.

* Might is right.
बळरी ्ो कान श्पळरी.

* Money makes the mare go.
दाम कररी काम.

* Necessity is the mother of invention.
गरज हरी िोधाचरी जननरी आहे.

* New lords, new laws.
नवरी शवटरी नवे राजय.

* No rose without a thorn.
काट्ावाचून गतुलाब नाहरी.

* Old is gold.
जतुने ्े साेने.

* Out of sight, out of mind.
दृष्रीआड सृष्री.

* Too many cooks spoil the broth.
बारा सतुगरणरी ्ररी आमटरी आळणरी.

* Union is strength.
एकी हेच बळ.

* Where there is a will, there is a way.
इच्ा ्ेथे माग्त.
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काही सावहष््त्कांची ितोपण ना्वे ्व पूण्थ ना्वे

ितोपणना्व लेखक

मोरो्पमं् मोरेशवर रायाजरी ्पराडकर

लोकशह्वादरी गो्पाळ हररी देिमतुख

रे. शटळक नारायण वामन शटळक

केिवसतु् कृष्णाजरी केिव दामले

माधवानतुज कािरीनाथ हररी मोडक

बरी नारायण मतुरलरीधर गतुप्ते

नाथमाधव द् वारकानाथ माधवराव श्प्ळे

बाळकराम (नाटक)
गोशवमंदाग्रज 
(कशव्ा)

राम गणेि गडकररी

बालकवरी त्यमंबक बा्पूजरी िोमरे

शगररीि िमंकर केिव कानेटकर

माधव जयतुशलयन माधव शत्मंबक ्पटवध्तन

शवनोबा शवनायक नरहर भावे

कुंजशवहाररी हररहर गतुरुनाथ कुळकणची

अज्ा्वासरी शदनकर गमंगाधर केळकर

ितोपणना्व लेखक

कावयशवहाररी धोंडो वामन गद्रे

यिवमं् यिवमं् शदनकर ्पेंढरकर

अशनल आतमाराम रावजरी देि्पामंडे

शवभावररी शिरुरकर माल्रीबाई शवश्ाम बेडेकर

राष्ट्रसमं् ्तुकडोजरी 
महाराज

माशणक बमंडोजरी िाकूर

मनमोहन गो्पाळ नरहर ना्ू

बरी. रघतुनाथ भगवान रघतुनाथ कुळकणची

अमरिेख िेख महबूब हसन

आर्री प्रभतु शचमं्ामण त्यमंबक खानोलकर

चारु्ा सागर शदनकर दत्ात्य भोसले

दया ्पवार दगडू मारु्री ्पवार

ग्रेस माशणक शस्ाराम्पमं् गोडघाटे

प्रेमानमंद गजवरी आनमंद िमंकर गजशभये

्पठ्े बा्पूराव श्रीधर कृष्णाजरी कुळकणची

िणिण्पाळ जयवमं् द्ारकानाथ दळवरी

काही सावहष््त्क ्व ्त्ांच्ा प्रवसद््ध रचना

सावहष््त्काचे ना्व पुसतक

लक्मरीबाई शटळक समृश्शचत्े

श्री. म. माटे उ्पेशक्ष्ामंचे अमं्रमंग

श्री. ज. जोिरी आनमंदरीगो्पाळ

शव. वा. शिरवाडकर नटसम्ाट

शवश्ाम बेडेकर रणामंगण

गोदावररी ्परुळेकर जेवहा माणूस जागा हो्ो

सावहष््त्काचे ना्व पुसतक

श्री. ना. ्पेंडसे रथचक

गो. नरी. दामंडेकर ्पडघवलरी

शवमंदा करमंदरीकर अष्दि्तने

अरणाभाऊ सािे फशकरा

िमंकरराव खरा् ्राळ अमं्राळ

िामं्ा िेळके चौघरीजणरी
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सावहष््त्काचे ना्व पुसतक

वसमं् कानेटकर रायगडाला जेवहा जाग ये्े

जरी. ए. कुलकणची काजळमाया

गमंगाधर गाडगरीळ एका मतुमंगरीचे महाभार्

ना. समं. इनामदार राऊ

नारायण सतुवषे माझे शवद्ा्परीि

सतुनरी्ा देि्पामंडे आहे मनोहर ्ररी

वयमंकटेि माडगूळकर बनगरवाडरी

द. मा. शमरासदार शमरासदाररी

रणशज् देसाई सवामरी

ममंगेि ्पाडगामंवकर सलाम

मारु्री शच्म्पल्री ्पक्षरी जाय शदगमं्रा

नरहर कुरुंदकर धार आशण काि

मधतु ममंगेि कशण्तक माशहमचरी खाडरी

आनमंद यादव झोंबरी

दया ्पवार बलतु्मं

भालचमंद्र नेमाडे कोसला

ज्ानपीठ पुरसकारप्राप्त मराठी सावहष््त्क

सावहष््त्काचे ना्व

शवष्णतु सखाराम खामंडेकर

शवष्णतु वामन शिरवाडकर (कुसतुमाग्रज)

गोशवमंद शवनायक करमंदरीकर (शवमंदा करमंदरीकर)

भालचमंद्र वनाजरी नेमाडे

सावहष््त्काचे ना्व पुसतक

महेि एलकुंचवार वाडा शचरेबमंदरी

शकरण नगरकर सा् सक्ं त्ेचाळरीस

प्र. ई. सोनकामंबळे आिवणींचे ्पक्षरी

अशनल अवचट माणसमं

लक्मण माने उ्परा

रमंगनाथ ्पिारे ्ाम््पट

नरेंद्र जाधव आमचा बा्प अान्  आमहरी

लक्मण गायकवाड उचलया

उत्म कामंबळे आई समजून घे्ाना

अरुणा ढेरे कृष्णशकनारा

शवशवास ्पाटरील ्पाशन्प्

राजन गवस ्णकट

सदानमंद देिमतुख बारोमास

शकिोर िामं्ाबाई 
काळे

कोलहाट्ाचमं ्पोर



142

्पाठ्य्पतुस्का्रील ्पाि, कशव्ा यामंमधये आलेले अ्पररशच् िबद, वाकप्रचार व तयामंचे अथ्त खालरी शदलेले आहे्. 
शदलेले िबद व वाकप्रचार यामंचरी मामंडणरी शवद्ारयाांनरी वहरी् िबदकोिाप्रमाणे (अकारशवलहे) करावरी.

u मामू
 अनघड - न घडलेले. 
 ढब - िैलरी. 
 इशारत वमळणे- इिारा शमळणे.
 चौ्वािा पांगणे- चार शदिामंना शवखतुरणे.

u प्राणसई (कव्वता)
 घना्वळ - मेघमाला.
 सांगा्वा - शनरो्प.   
 हुडा - गोवऱयामंचा ढरीग.
 शेणी - गोवररी.
 ठाणबंदी - ्पिूमंना गोठ्या् बामंधून िेवणे.
 कतोमेली - कोमेजलरी.
 वभंग - आरसा.

u अशी पुसतकं
 ष्खळ्वून ठे्वणे- मन गतुमं्वून िेवणे.
 आरतोळी ठतोकणे- मोठ्याने हाक मारणे. 

u झाडांच्ा मनात जाऊ (कव्वता)
 फा्ा-अत्र लावलेला का्पसाचा बोळा. 
 करणी-कृ्री, शकया.

u पररमळ
 तोंडात मूग धरून बसण-े गप्प बसून राहणे.
 अपवढक - न शिकलेला/न शिकलेलरी.
 धररत्री-जमरीन.

u द्वांत आवलस भल्ा पहाितीं (कव्वता)
 वपपासा-्हान
 तरल- चमंचल.
 गोंदण-े सतुईने शकंवा काट्ाने तवचेवर काढलेलरी 

नक्षरी/काढलेले शचनह.

u माणूस बांधू्ा
 मन कातर हतोणे- भयभरी् होणे.
 काळजात क्ंदन हतोणे- दु:ख होणे. 
 साद- हाक.
 क्ंदन - आकोि, आकंदन.

u ऐसतीं अक्रें रवसकें (संतकाव्)
 बीक- बळ.
 कळंभा- कलह, भामंडण.
 धणी- ्ृप्तरी.
 आव्वष्करें- ्यार हो्ा्, सरसाव्ा्.
 बुझा्वी- समाधान वहावे.
 सहस्रकरु- सूय्त.
 भा्वज्ां- (भाव) जाणणाऱयामंना.
 फा्वती- आढळ्ा्.
 ्वतोगररलतीं - वाढलेलरी.
 नीच न्वी- शनतयनू्न.
 प्रवतपष््तत- मेजवानरी.
 आ्तमप्रभा- आतमप्रकाि.
 ठाणवद्वी- लाकडरी समई. प्रकािाचे साधन.

u ्ववहनतींचा ‘सुसाि’ सल्ला
 असहकाराचे अंजन घालणे - सहकाय्त न कररयाचा 

उ्पाय योजणे.

u शबद (कव्वता)
 आकांत- अनथ्त/कोलाहल.
 उतराई हतोण-े उ्पकारा्ून मतुति होणे.

u ्वाङ् म्ीन लेण्ाचा वशलपकार
 न्ून असणे - कम्र्ा असणे. 
 व्वचारांची वपंजण चालणे - शवचारप्रशकया स्् 

चालू राहणे.
 सावक््त्वाने - एकाग्र्ेने, दक्ष्ा्पूव्तक. 
 मातीशी मसलत करणे - मा्रीिरी समंवाद साधणे. 
 बांडगुळ - ्परो्पजरीवरी वनस्प्री .
 अ्वाक्  हतोण-े आशचय्तचशक् होणे. 
 अभ्ासाचे डोंगर पेलण-े खू्प अभयास करणे.

u पैंजण (कव्वता)
 ततोरा- ऐट.

शब्ार्थ ि िाक्प्रचार



इयत्ता १ ली ्ये १२ वी ई-लक्निंग सताक्हतय

पाठ्यपुस्तक मंडळ, बालभार्ती मार्फ्त इ्यत्ता १ ली ्ते १२ वी च्या मराठी व इंग्जी माध्यमाच्या
रवद्ार्यािंसाठी ई-लर्निंग सारित्य (Audio-Visual) उपलब्ध करू्न देण्या्त ्ये्त आिे.

ई-लर्निंग सारित्य घेण्यासाठी.... 

• वरील Q.R.Code सककॅ्न करू्न ई-लर्निंग सारित्य मागणीसाठी ्नोंदणी करा.

• Google play store वरू्न ebalbharati app डाऊ्नलोड करू्न ई लर्निंग सारित्यासाठी

मागणी ्नोंदवा.

• पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या www.ebalbharati.in, www.balbharati.in ्या संके्तसथळांवर

भेट द्ा.

ebalbharati

मराठी, इंग्जी माध्यमांमध्ये उपलब्ध

वैरशष्ट्े

• रवष्य ्योज्ने्नुसार र्न्धा्गरर्त करण्या्त आलेल्या रवष्यांचिा समावेश.

• पाठ्यपुस्तकावर आ्धारर्त पररपूण्ग ई-लर्निंग सारित्य.

• दृक-श्ाव्य सवरूपा्त.

• पाठर्निा्य आश्याचिे सादरीकरण व आव््यक्ते्नुसार प्््नांचिा समावेश.

• रवरव्ध कृ्ती, रचित्े, आकृत्या इत्यादींचिा समावेश.

• सिज व सोप्या अध्य्य्नासाठी ॲर्नमेश्नचिा वापर.

• सवाध्या्यांचिा समावेश.




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

