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The set contains:
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प्रस्ािना

‘माय मराठी’ अभ्ासक्रमाची ही सहावी आरण अंगतम पातळी आह.े या पातळीसाठी दोि पुस्तके 

तयार करण्ात आली आहते. त्ांपैकी एक मार्गदरश्गका असूि दुसरे सरावपुस्तक आह.े आधीच्ा पाच 

पातळ्ांमध् ेनवद्ार्थ्यांची मराठी भाषेच्ा अध्यिाची जी तयारी झालेली असणे अपेरषित आह,े त्ापुढची 

ही पातळी असेल. साहरजकच ही पातळी आरण पययायािे हा अभ्ासक्रम पूण्ग केल्ावर नवद्ार्थ्यांिा 

निजभाषकांप्रमाणे मराठीत व्यवहार करणे शक्य व्ावे ही अपेषिा आह.े त्ामुळेच प्रस्ततु पुस्तके ही 

सहाव्या पातळीच्ा परीषिेची तयारी करण्ासाठी तयार केलेली मार्गदश्गक पुस्तके आहते. रशषिकांिी 

व नवद्ार्थ्यांिी केवळ या पुस्तकांतील मजकुरावर अवलंबूि ि राहता, त्ांचा उपयोर भाषेची अपेरषित 

पातळी राठण्ासाठी िमुिा म्हणूि करणे अभभप्रेत आह.े सहाव्या पातळीच्ा लेखि परीषिेसाठी नवद्ार्थ्यांिा 

निवडक दोि साहहत्कृती अभ्ासावयाच्ा आहते. उदाहरणादाखल या सरावपुस्तकात नदलेल्ा िमुिा 

प्रश्नपगरिकांमध् े प्रकाश आमट े यांच्ा ‘प्रकाशवाटा’ व गमललंद रुणाजी यांच्ा ‘अिवट  : शब्द, सूर, 

डोंररवाटा’ या साहहत्कृती अभ्ासणे अपेरषित आह.े परीषिा घेणारे मंडळ प्रस्ततु साहहत्कृतींऐवजी 

अन्य साहहत्कृती निवडू शकते. मारि निवडलेल्ा साहहत्कृतींनवषयीची माहहती वेळेत जाहीर करणे 

अपेरषित आह.े

मारमिदणशमिकेिा आराखडा

या पुस्तकातील प्रत्के पाठात त्ाच्ा नवषयाला अिुसरूि नवनवध पैलू मांडण्ात आले आहते. त्ावर 

नवद्ार्थ्यांिी आपापसात चचया करावी, साधकबाधक नवचार करावा व आपले म्हणणे त्ांिा मुदे्सूदपणे 

मांडता यावे यासाठी उपयोरी ठरतील, अशा स्वरूपाच्ा उताऱयांचा यात समावेश केला आह.े यासाठी 

पुस्तके, वत्गमािपरि,े मारसके, इंटरिेटवरील ब्लॉग्ज, मुलाखती इत्ादींचा तसेच ध्वनिनिती व दृश्यनितींचा 

वापर करण्ात आला आह.े मजकुराच्ा आवश्यकतेिुसार संपादि करण्ात आले आह.े भागषक 

कौशल्ाबरोबरच वाचि, लेखि, श्रवण व संभाषण यांसंबंधी अंगतम परीषिेच्ा दृष्ीिे उपयुक्त ठरतील 

अशा स्वरूपाचे प्रश्न येथे दणे्ात आले आहते.

सरािपुस्कािा आराखडा 

सरावपुस्तकामध् ेनवभार अ आरण नवभार ब असे दोि नवभार आहते. 

नवभार अ

या नवभारात प्रथम सहाव्या पातळीच्ा परीषिेचे स्वरूप स्पष् केले असूि वाचि, लेखि, श्रवण 

व संभाषण यांवरील प्रश्न कसे सोडवावेत यासंबंधी नवस्ततृ मार्गदश्गि केले आह.े उपरोक्त प्रत्के 

कौशल्ाचा सराव व्ावा यासाठी परीषिेत नवचारल्ा जाणाऱया प्रश्नांच्ा धततीवर काही उतारे व त्ांवरील 

प्रश्न येथे दणे्ात आले आहते.



नवभार ब

पहहल्ा पाच पातळ्ांमध् ेनवद्ार्थ्यांचे व्याकरणाचे अध्यि झालेले आह.े ते नवचारात घेऊि आतापययंत 

रशकलेल्ा व्याकरणाची उजळणी होईल, अशा स्वरूपाचे सरावाचे प्रश्न येथे दणे्ात आले आहते. 

सरावपुस्तकाच्ा शेवटी दोि िमुिा प्रश्नपगरिका नदल्ा आहते.

या कामात बहुमोल साहाय्य करणाऱया राज्य मराठी नवकास संस्चेे अभधकारी आरण कम्गचारी 

यांचे, तसेच, कुलरुरू सुहास पेडणेकर आरण प्र-कुलरुरू रवींद्र कुलकणती यांच्ा िेतृत्ासह काय्गतत्पर 

अशा मुंबई नवद्ापीठातील अभधकाऱयांचे व हा प्रकल्प सुरळीत चालण्ासाठी साहाय्य करणाऱया सव्यांचे 

आम्ही अत्तं आभारी आहोत.

माधुरी पुरंदरे, सोिाली रुजर, नवभा सुराणा आरण संजय कृष्ाजी पाटील 

संपादक



अनुरिमणिका

पाठ शीरमिक रिरय उतारा, ध्वननफीत ि दृश्यफीत
लेखन ि 

संभारिकौशल्य, 
व्ाकरि

पृष्ठ

१ शब्द शब्द 
जपूि ठेव

² मराठी 
भाषेतील रंमती
² भाषेचा 
लवचीकपणा
² मराठीतील 
एकाषिरी शब्द
² संवादाची 
माध्मे
² माध्मांचा 
प्रभाव

भाषा आरण भाषेचा लवचीकपणा / 
पु∘ ल∘ दशेपांडे
खाणे : एक भागषक व्यवहार / िीललमा रुंडी
भाषेतील बदल / प्र∘ िा∘ परांजपे
एक एक अषिर / द∘ नद∘ पुंडे
समाजमाध्मे / रजेंद्र दवेडा
समाजमाध्मे 
पेपर (कनवता) / इंनदरा संत

मुलाखत, चचया, 
मतप्रदश्गि, 
सारांशलेखि, 
शब्दषिेरि, 
वाक्प्रचार, 
एकाषिरी शब्द, 
सव्गिामांची रूपे, 
सामारसक शब्द, 
नवशेषणे

८

२ घे भरारी ² शालेय रशषिण, 
परीषिा, रुण
² रशषिणाचे 
तत्त्वज्ाि 
² शैषिरणक 
सहली 
² रशषिणाचे 
नवनवध पैलू

होम सू्ललंर / चेति व प्रीती एरंडे
नबररी ते मॅनटरिक 
पषिी जाय नदरंतरा / मारुती चचतमपल्ी
रूपकळा (कनवता) / बा∘ भ∘ बोरकर
काव्यवाचि / सुिीताबाई दशेपांड े
रोबीकन्या सुचेता / सुचेता कडठेाणकर, 
वंदिा अरिे
मुलाखत / मधुरंधा कुलकणती 
रजद् / भीमसेि जोशी
मुलाखत / रेणू दांडकेर 
रीत / आकाशी झपे घे रे पाखरा 

मुलाखत, चचया, 
चचलेचे नटपण 
करणे, वादनववाद,  
शेवटी ‘ि’ व ‘ण’ 
असणारे शब्द, 
‘झुळझुळणे’ सारखे 
ध्वनिवाचक शब्द, 
समािाथती शब्द

२६

३ आस नित् 
िव्याची

² संशोधि व 
तंरिज्ाि 
² तंरिज्ािातील 
बदलांचा मािवी 
जीविावरील 
पररणाम 
² लललतकला व 
तंरिज्ाि 
² भारतीय 
वैज्ानिक व त्ांचे 
शोध
² महहला 
वैज्ानिक 
² पेटटं

‘दशक’नक्रया लोकसत्ा अग्रलेख
व्याख्ाि : इंटरिेट ऑि लथंग्ज 
नवज्ाि रीत (कनवता) / शंकर वैद्, 
सतीश सोळांकूरकर
संरीत व तंरिज्ाि / ए∘ आर∘ रहमाि, 
वंदिा अरिे
ररणत / अचु्त रोडबोले
डलॉ∘ कमला सोहोिी / अरनवंद वैद्
डलॉ∘ रघुिाथ माशेलकर 
बौद्धिक संपदा / मृदुला बेळे

चचया, मतांची 
कारणमीमांसा, 
उतारालेखि,  
शब्दाला प्रगतशब्द, 
स्ल व अंतराशी 
संबंभधत वाक्प्रचार, 
अथ्ग ि बदलता 
वाक्यांचे पुिललेखि, 
‘रल्ोरल्ी’, 
‘पावलोपावली’ 
सारखे शब्द

४६



४ कोणे एके 
काळी

² पुरातत्त्वशास्त्र 
² इगतहास
² आठवणी 
² आख्ागयका 
² काळनवषयक 
जारणवा

पुरातत्त्वाची वाटचाल / 
मधुकर केशव ढवळीकर
हररतात्ा 
पैठणी (कनवता) / शांता शेळके
सोबत / सुिीता दशेपांडे
काळभाि / वैशाली करमरकर

मुलाखत, 
सादरीकरण, 
चचया, ऐगतहारसक, 
पौरारणक 
संदभ्ग असलेले 
मराठीतील 
वाक् प्रचार, िाम-
नक्रयापद जोड्ा, 
कमी-अभधक 
तीव्रतादश्गक शब्द, 
समािाथती शब्द, 
काळाशी संबंभधत 
शब्द

६७

५ ह ेजर 
सुंदर आहे

² सृजि
² प्रकाश व 
प्रकाशाचे प्रदूषण  
² प्रकाश आरण 
वत्गि 
² आंतररक 
पययावरण 
² हवामाि 
² पययावरण 
प्रदूषण 
² संसृ्ती आरण 
पययावरण 
² िाते निसरयाशी

नपलू / प्रकाश रोळे
अिुभवकथि / हकरण पुरंदरे 
प्रकाश / माधव आचवल
प्रकाश निराळ्ा दृष्ष्कोिातूि / पु∘ श्री∘ लेले
आंतररक पययावरणाची हािी / 
नदलीप कुलकणती
ऋतुहीि (कनवता) / रुरू ठाकूर
मुलाखत / पावसाचा अंदाज 
कब्ग उत्सज्गि कसे कमी करायचे / 
अतुल दऊेळरावकर
सांसृ्गतक पययावरण / 
मधुकर केशव ढवळीकर
रीत / सरीवर सर 

संवाद, मतप्रदश्गि, 
अिुभवकथि, 
चचया, योग्य शीष्गके 
दणेे, वाक् प्रचारांचा 
वाक्यात उपयोर, 
प्रकाशाचे शब्दषिेरि, 
प्रकाशाशी संबंभधत 
नवशेषणे, सारखीच 
अषिरे पण 
कान्यामुळे िरक 
पडणारे शब्द   

८३

६ गतसरी 
घंटा

² अभभव्यक्तीचे  
माध्म िाटक 
² संरीतिाटक    
² बालरंधव्ग 
यांच्ानवषयी   
² िाटकांतील 
संरीत  
² प्रायोगरक 
िाटक   
² िाटकातील 
िटाचे स्ाि  
² रंरभूमीनवषयी

िाटक / पु∘ ल∘ दशेपांडे
िाट्यसंरीत
िाट्यरीत / काटा रुते कुणाला 
बालरंधव्ग / सुहास ललमये
िाट्यपरंपरा / सतीश आळेकर 
िाट्यपररचय / घाशीराम कोतवाल 
अिुभवकथि / भास्र चंदावरकर 
मुलाखत / डलॉ∘ श्रीराम लारू 
प्रायोगरक िाटक म्हणजे िेमकं काय? / 
निपुण धमयाभधकारी
मुलाखत / नवजया मेहता 
िट (कनवता) / कुसुमाग्रज
िट, िाटक आरण िाटककार / 
महशे एलकंुचवार

मतप्रदश्गि, 
कारणमीमांसा, 
लेखि, ‘लषि’ 
िामाबरोबरची 
नक्रयापद,े एका 
शब्दसमूहाजारी 
अन्य शब्दसमूह 
वापरणे, समािाथती 
शब्द वापरूि 
वाक्य करणे, 
बोलभाषेतील 
वाक्ये लेखिभाषेत 
रुपांतररत करणे

१०५



७ कलांच्ा 
प्रांरणात

² संरीत 
कलाकार 
² संरीत महोत्सव 
² पंनडत जसराज 
यांच्ानवषयी 
² चचरिकला 
² स्ने्ड ग्ास  
² रशल्पकार 
करमरकर

महाराष्रि ातील संरीत महोत्सव / चैतन्य कंुटे
मोहक मातयंड / लोकसत्ा अग्रलेख
मुलाखत / हकशोरी आमोणकर 
एका रायकाचे िेसबुक लाइव् / 
सुहास हकललोस्र
हकलनबललेले उजाडतािा (कनवता) / 
नवंदा करंदीकर
प्रकाशाशी जुळले िाते / सुमि वाडये, 
स्वाती चंदरडकर
आयुष्ाची मौल्वाि माती / सुहास बहुळकर
सांरली वस्तसुंग्रहालय 

मुलाखत, अभभप्राय 
दणेे, उताऱयाचे 
पुिललेखि,   
वाक् प्रचार, वत्गमाि 
काळाऐवजी 
भूतकाळ वापरणे, 
नवशेषण-नवशेष् 
जोड्ा, रंर व 
ध्विीशी संबंभधत 
शब्द, िाम-नवशेषणे 
जोड्ा

१२५

साहहत् 
नवनवधा

वाचिासाठी नवनवध साहहत् उतारे
अभभवाचि 

१४६
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नमस्ार. मराठी भाराणशक्षिाच्ा सिाव्ा पातळीमध्े तुमिे स्ारत. आधीच्ा पाि पातळ्ांमध्े 

मराठी भारेिी तोंडओळख िोिे ते दोस्ी िोिे इथपययंतिा पल्ा तुम्ी राठला आिे. मराठी भारेशी 

जुळलेले तुमिे नाते सिाव्ा पातळीमध्े अचधक घट्ट िोईल. दनैंहदन जीिनात िापरल्या जािाऱया 

मराठीबरोबरि मराठीतील रिरिध रिरयांिरिे साहित्यिक, िैिाररक लेखन तुम्ी या पातळीमध्े 

िािाल. यिांिर ििचा कराल.

भारा िे संिादािे सिवांत प्रभािी माध्म आिे. ध्वनी आणि चिन्ांपासयून भारेिा प्रिास सुरू 

झाला. बोली ि ललखखत स्रूपातील भारेिे िप्े पार करत, आता समाजमाध्मांिर पुन्ा प्रिललत 

झालेल्या चिन्ांच्ा भारेपययंत येऊन तो पोिोिला आिे. भारेिा िा ितुमिळाकार प्रिास ननरखिे 

रंजक तर आिेि; यिािबरोबर भारेरिरयी कािी मयूलभयूत चिंतन करण्ास प्रिृत् करिारेदखेील 

आिे. तेव्हा, भारा आणि संिाद यांरिरयी व्क्त िोत सिाव्ा पातळीिा प्रारंभ करू या.
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१  मराठी भारा णशकताना तुम्ाला आलेला एखादा छान अनुभि िरचात सांरा.

२  मुलाखत : तुम्ी दोन जिांशी संिाद साधा. यिांना पुढील प्रश्न रििारा.

क. आजवरचा मराठी भाषा रशकण्ाचा तुमचा प्रवास कसा होता?

ख. तुम्ही मराठी भाषेचा उपयोर कशासाठी करता?

र. मराठी भाषा रशकण्ाचा तुम्हाला काय िायदा झाला? 

घ. सहाव्या पातळीवर मराठी रशकतािा तुमच्ा काय अपेषिा आहते? 

च. तुम्ही कोणकोणत्ा भाषा बोलता? दिैंनदि जीविात, कामाच्ा नठकाणी हकंवा रशषिणात तसेच 

प्रवासात तुम्ही कोणत्ा भाषांचा वापर करता?

छ. तुमच्ा मातृभाषेव्यगतररक्त अन्य कुठली भाषा तुम्हाला सव्यांत जास्त आवडते हकंवा सव्यांत उत्मररत्ा 

बोलता येते? का?

ज. जेव्ा तुम्ही मराठीची तुमच्ा मातृभाषेबरोबर तुलिा करता, तेव्ा त्ा दोन्ी भाषांमध् ेकोणते 

साधर््ग आरण काय िरक आढळूि येतो?

३  भारा आणि भारेिा लििीकपिा

भाषेचा उरम हा शब्दकोशातूि होत िसतो. माणसाचे 

आचार-नवचार, आशा-आकांषिा, िवी निगम्गती, जीवि 

अभधक सुंदर करणाऱया कल्पिा, समाजािे स्वीकारलेली 

ध्येधोरणं ह्ांतूि भाषेची श्रीमंती वाढत असते. प्रत्के 

िवा शब्द जीविात एक िवा संदभ्ग घेऊि येत असतो. 

एखादा शब्द डोळ्ांपुढ े िािा प्रकारच्ा चचरिमाललका 

उभ्ा करूि जातो. िुसतं ‘जरिा’ असं म्हटलं की, 

एखाद्ा दवेाची जरिा आपण कधी पाहहलेली असेल 

तर मिापुढूि झरकन् त्ा दवेाच्ा दवेळाचं रशखर, 

मैदािातली निरणारी ती प्रचंड निरती चाकं, त्ा 

पररसरात मांडलेली हलवायांची, खेळण्ांची, भांड्ांची, कपड्ांची दुकािं, नपपाण्ा वाजवीत मोकाट 

सुटलेली मुलं, लाउडस्पीकरवरूि कािांवर आदळणारी ती राणी... असा चचरिपट डोळ्ांपुढूि सरकूि 

जातो. ही चचरि ं मिात घर करूि बसलेली असतात. व्यष्क्तरत मिात असतात तशी जिमािसातही 

असतात. [...] ज्यांिा त्ा शब्दाच्ा संदभयाची जाण आली आह ेअशा माणसांचा एक समुदाय तयार 

होतो. त्ा त्ा नवरशष् ध्विीचे संकेत त्ा समुदायाला समजायला लारतात. ध्विीचे असे असंख् संकेत 

तयार होतात आरण ते समजणाऱया समुदायाची भाषा तयार होते. आरण प्रत्के षिेरिात िवीि निगम्गती 

करायची ओढ ही निसरयािे िक्त माणसालाच नदलेली असल्ामुळे त्ा भाषेत िवे ध्वनिरूप संकेत तयार 

होतात. त्ात माणसाला आपल्ाला आलेले सुखदु:खाचे िािाप्रकारचे अिुभव, संशोधिातूि उलरडलेली 

सृष्ीतली रहसं्, अशा निरनिराळ्ा घटिा असतात. आपल्ाला जीविात आढळलेलं जे काही असेल ते 
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दुसऱयाला सांरायला भाषा िावाचं साधि सापडतं. िवी निगम्गती करायची आरण ती दुसऱयांिा सांरायची 

ओढ िक्त माणसालाच नदलेली असल्ामुळे जीविातल्ा प्रत्के षिेरिात सतत काहीतरी िवीि, काहीतरी 

निराळं करण्ाची त्ाची धडपड चालू असते. ह्ा धडपडीतूिच िवी संसृ्ती जन्ाला येत असते. [...]

जेत्ांच्ा भाषेबरोबर अपररहाय्गपणे त्ांची भाषा आरण संसृ्ती येते. आरण मर ती भाषा, ती 

बोलणाऱयांचे रीतीररवाज, त्ांचं साहहत्, त्ांचं संरीत ह्ा रोष्ींचं कधी सक्तीिं, तर कधी लाचार वृत्ीिं 

अिुकरण सुरू होतं. [...]

परकीय भाषेतल्ा शब्दाला स्वत:च्ा भाषेतला प्रगतशब्द केवळ तयार करूि भारत िाही. तो 

शब्द सतत कािांवर पडावा लारतो, तरच तो भाषेत येऊि 

बसतो आरण एकदा एखादा शब्द वाचण्ात रूढ झाला, 

की तो परकी आह े म्हणूि उचलूि बाहरे िेकणं कधीही 

शक्य िसतं आरण पुष्कळदा आवश्यकही िसतं. िवे शब्द 

बोलण्ात येतात तेव्ाच भाषा समृधि होते. “महाराष्रि  राज्य 

पररवहि मंडळाच्ा स्वयंचललत वाहिािे मी आलो,” असं 

कोणी म्हणतािा मी तरी ऐकलेलं िाही. जितेिं त्ा सरकारी 

बसला ‘येष्ी’ म्हणायला सुरुवात केली. स्टे टरि ान्सपोट्टची 

एस∘ टी∘ ही आद्ाषिरे आहते, वरैरे काहीही त्ा लोकांिा माहीत िव्तं. गतथल्ा अभधकारी वरयािे 

एस∘ टी∘ म्हणायला सुरुवात केली ते जितेच्ा कािावर पडायला लारलं आरण ती बस ‘येष्ी’ झाली. 

मूळचा ‘बस’ हा इंग्रजी शब्दसुधिा इतका मराठी केला 

की “बशीत लय रदती झाली”, “बशीतिं आलो” अशीही 

भाषा सुरू झाली. बस चालवणाऱयाला चालक, वाहक 

वरैरे हकतीही शासकीय प्रगतशब्द काढले, तरी बसचा 

डरि ायव्र ‘डायवर’च राहहला. डरि ायव्र आला, कंडक्टर 

आला, बस-ष्ाप आला, पारशंजर आले, गतकीट आलं 

– ‘गतकीट ररजवड’ करणं आलं... आरण ह ेशब्द इतके 

मराठी झाले, की त्ांिा मराठीसारखे नवभष्क्तप्रत्यही 

लारायला लारले. षे्शिात रदती होती, राडी टायमावर 

आली, डायवरिे स्पीडमध् े बस हाणली असली वाक्यं 

कािावर पडली तरी “हरहर! मराठी भाषेची काय ही 

नवटबंिा,” असं काही वाटलं िाही. हकंबहुिा परकी शब्द सहजपणािे पचवायची भाषेतली ताकद गतला 

अभधक सशक्त बिवते. ज्ािनवज्ािाच्ा षिेरिात अिेक शोध लारत असतात. त्ा त्ा शोधाचं िामकरण 

ज्या दशेातल्ा प्रयोरशाळेत ते शोध प्रथम लारतात गतथल्ा भाषेत होत असतं. एखादी िवी संकल्पिा 

येते तीही रजथे गतचा जन् झाला गतथल्ा भाषेतूि प्रकटते. अलीकडच्ा काळात ‘ग्ासिलॉस्’ आरण 

‘पेररस्त्रोइका’ ह ेशब्द सव्ग दशेांिी आपापल्ा भाषेत जसेच्ा तसे स्वीकारले. अशा परकीय शब्दांचा 

‘हलॉबसि जलॉबसि’ िावाचा कोशही प्ररसधि झाला आह.े त्ांत निरनिराळ्ा भारतीय भाषांतले निरनिराळे 

भारतीय शब्द केव्ा वापरले, इंग्रजी साहहत्ात त्ांचा कोठे कोठे वापर केलेला आढळतो — हदेखेील 

संशोधि करूि सांगरतलं आह.े परक्या भाषेतल्ा शब्दांमुळे आपली इंग्रजी भाषा बाटली असं त्ांिा 

10 • one
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वाटलं िाही. आपण मराठी शब्द ज्या सहजतेिं वापरतो त्ा सहजतेिं परभाषेतला शब्द वापरला रेला 

पाहहजे. मारि, इंग्रजी शब्द आपलं समाजातलं वरचं स्ाि — हकंवा मोठेपणा — रसधि करायच्ा हतेूिे 

वापरला तर ते मारि चुकीचं ठरेल.

पु∘ ल∘ दशेपांडे

  

क. िरील उताऱयािा सारांश सुमारे १० ओळींत ललिा.

ख. ‘जेयिांच्ा भारेबरोबर अपररिायमिपिे यिांिी संसृ्ती येते.’ या रिधानािर लिान रिात ििचा करा. 

उदािरिे द्ा. तुमच्ा रिातील ििचेिा सारांश िरचात सादर करा.  

र. िरील उताऱयात ‘जरिा’ या शब्दाशी संबंचधत दिे, दऊेळ, 

दुकाने, प्रिंड रफरती िाके, रमठाई, खेळिी असे अनेक शब्द 

आले आिेत. िे जरिा या शब्दािे शब्दक्षेरि आिे. पुढे हदलेल्या 

शब्दांसाठी तुम्ी अशीि शब्दक्षेरेि तयार करा. 

अ. िोकरी

आ. मराठी संसृ्ती 

इ. बैठक (िक्त संस्चेी सभा या अथती. इतर अथ्ग अभभप्रेत 

िाहीत)

ई. मुंबई

घ. खाली हदलेल्या शब्दांसाठी िरच्ा उताऱयात आलेला योग्य शब्द ननिडा. 

अ. आचार आरण नवचार ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

आ. आशा आरण आकांषिा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इ. ध्येाच्ा नदशेिे जाणारी धोरणं ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ई. चचरिांची माललका ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

उ. जिांचे (लोकांचे) मािस ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ऊ. रीती आरण ररवाज ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ए. नवभक्तीचा प्रत्य ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ॲ. पर (अन्य) असलेली भाषा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

खेळणी

दुकािे

दवे

निरती
चाके

दऊेळ

गमठाई

जरिा
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

४  खािे : एक भाररक व्ििार

एखाद्ा भाषेचा स्वभाव जाणण्ासाठी व्यवहारात शब्द झोकूि दणे्ाची गतची रीत लषिात घ्ावी लारते. 

त्ासाठी गतच्ात िाम, नवशेषणे, नक्रयापद ेयांच्ाशी निरनडत असे हकती शब्दप्रयोर आरण वा  क ्प्रचार 

आहते, याचा शोध घेणे मिोरंजक ठरते. उदाहरणाथ्ग : आपल्ा मराठी भाषेत ‘खाणे’ या एकाच 

नक्रयापदाशी निरनडत असलेले शब्दप्रयोर आरण वा  क ्प्रचार यांचा येथे नवचार करू या. त्ाआधी हहेी 

लषिात ठेवायला हवे, की वा  क ्प्रचार हा जसाच्ा तसाच वापरावा लारतो. त्ात नवभष्क्तप्रत्यांचा वापर 

िेमका असावा लारतो. जर ‘एखाद्ावर खार खाणे’ (म्हणजे एखाद्ाचा राररार करणे) हा वा  क ्प्रचार 

‘एखाद्ािे खार खाणे’ असा वापरला, तर त्ातील अथ्ग भुईसपाट होईल! 

‘खाणे’शी निरनडत आणखी काही मासलेवाईक शब्दप्रयोर असे आहते : (१) वारा खाणे (२) खस्ता 

खाणे (३) पैसे/लाच खाणे (४) मार खाणे (५) दात-ओठ खाणे (६) दम खाणे (७) डोके खाणे (८) शेण 

खाणे (९) ठेचा/ठोकर खाणे (१०) रोते/रटांरळ्ा खाणे (११) धके् खाणे (१२) शब्द खाणे (१३) एखाद्ाचे 

शब्द खाणे (१४) भाव खाणे (१५) वेळ खाणे (१६) जीव खाणे (१७) कच खाणे (१८) टके्टोणपे खाणे (१९) 

हार खाणे (२०) डुलक्या खाणे (२१) एखाद्ाचे मि त्ाला खाणे (२२) हाय खाणे.

ही यादी आणखीही वाढवता येईल. (तसा ‘डबा खाणे’ हाही आपल्ा दैिंनदि वापरातील लाषिरणक 

शब्दप्रयोर आपल्ा ओळखीचा आहचे!) भाषेतूि समाजाचे अंतरंर कळते, असे म्हणतात. तेव्ा मराठी 

माणसाच्ा आरळ्ावेरळ्ा आहारषिमतेचा हा पुरावा तर िव्?े यातूि मराठी माणसाच्ा प्रवृत्ीवर काय 

भाष् करणार?

मराठी माणूस खादाड मािायचा की बुभुरषित? की त्ाच्ा रांरडपेणाचे प्रगतनबंब या भागषक 

व्यवहारात प्रगतनबंनबत झाले आह;े असे म्हणायचे? अथयात, ह ेसहज नविोदाचे बोलणे झाले.

थोड े खोलात जाऊि आपल्ाला भाषेतील अंरभूत अशी सुप्त अलंकरणशक्ती शोधता येईल. 

अमूतयापासूि मूतयापययंत सव्ग काही खाऊि पचनवण्ाची अजब अशी रजवट शक्ती सुचवण्ाचा हा मार्ग तर 

िव्?े ‘खाणे’ म्हणजे केवळ ‘मुखाद्ारे पदाथ्ग भषिण करण्ाची नक्रया’ असा वाच्ाथ्ग येथे उरत िाही. 

त्ाव्यगतररक्त इतर अिेक अथ्ग यातूि सूचचत होतात.

कधी ‘खाणे’ म्हणजे वरळणे. उदा∘ तो ललहहतािा अधलेमधले शब्द खातो. कधी ‘खाणे’ म्हणजे 

वच्गस्व राजनवणे. उदा∘ अमुक एका चचरिपटातील 

खलिायकच चचरिपट खाऊि टाकतो. कधी ‘खाणे’ म्हणजे 

छळणे. उदा∘ जीव खाणे, डोके खाणे. कधी ‘खाणे’ म्हणजे 

इंनद्रयांच्ाद्ारे अिुभवणे. उदा∘ मार खाणे, धके् खाणे; तर 

कधी ‘खाणे’ म्हणजे मिािे अिुभवणे. उदा∘ हाय खाणे. 

या ‘खाणे’ रटातील मिािे अिुभवण्ाच्ा भावभाविांमध् े

हकती नवनवधता आह!े रार व्यक्त करतािा ‘दातओठ खाणे’ 

आरण पश्ात्ाप व्यक्त करतािा ‘एखाद्ाचे मि त्ाला 

खाणे’ हकंवा ‘रजवाला खाणे’. एकंदरीत अरदी टोकाच्ा 

भावभाविांची आंदोलिे ही ‘खाणे’शीच निरनडत व्ावीत 

िा? सरळे रंर एकाच पांढऱया रंरात गमसळावेत तसे! अशा वेळी ‘खाणे’ ही भागषक नक्रया एक प्रकारे 

जरण्ाच्ा सारसव्गस्वाचीच प्रगतमा वाटू लारते.
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

अन्न ही माणसाची सव्यांत पहहली मूलभूत ररज. त्ामुळे ‘खाणे’ ही नक्रया जैनवक पातळीवरील 

सव्यांत महत्त्वाची कृती ठरते. तसेच, सुसंसृ्त मािव बिण्ाच्ा प्रनक्रयेतीलही ती पहहली पायरी ठरते. 

कारण मिुष् हा एक प्रकारे प्राणी असला तरी त्ािे ‘काय खावे नि काय खाऊ िये’ (उदा∘ दुसऱयाचे 

चोरूि खाऊ िये; समोर इतर लोक उपाशी असतािा खाऊ िये इत्ादी.) अशा नियमांचे पालि करीत 

करीतच मािवी संसृ्तीची पायाभरणी केली. त्ामुळेच ‘पैसे खाणे’, ‘शेण खाणे’सारखे शब्दप्रयोर ‘खाऊ 

िये ते खाले् जात आह’े ह ेसुचवूि सुसंसृ्तपणाची सरहद् ओलांडल्ाबद्लचा निषेधच एक प्रकारे िोंदवूि 

टाकतात!

भागषक व्यवहार हा शेवटी जीविव्यवहाराचे एक अंरच असतो. त्ामुळे ‘खाणे’शी संलग्न शब्दप्रयोरांतूि 

आपली शारीररक व मािरसक ररच कसाला लारत असावी. म्हणच आह े- ‘चणे खावे लोखंडाचे, तेव्ा 

ब्रह्मपदी िाचे!’ एकंदरीत ‘काहीही खाल - तरच नटकूि राहाल’ असा जीविव्यवहारासाठीचा मंरिच या 

भागषक व्यवहारातूि जणू सुचवला जात आह!े

नीललमा रंुडी

क. या उताऱयात खािे या रिरयािर अनेक िा  क ्प्रिार आले आिेत. यातलेि कािी िा  क ्प्रिार पुढील 

संिादात ‘खाले्’ - अथचात राळले - आिेत. पािा बरं, तुम्ाला सापडतात का?

(डोकं, दम, मार, माती, पैसे, बोलणी, दातओठ, भाव, िटके)

सुिंदा - अरं नप्रया, हकती धापा टाकते आहसे! धावत आलीस की काय? बस आरण जरा 

(अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ खा.

नप्रया - कालचा प्रकार सांरायचाय तुला म्हणूि आले घाईिं.

सुिंदा - हो का? वा! मर बसच. पण आधी हा रव्याचा लाडू खा. अरदी ताजा आह.े ह,ं आता सांर.

नप्रया - सांरते. पण मी सांगरतलं असं कुणाला सांरायचं िाही. मध् े मध् े प्रश्न नवचारूि माझ ं               

(आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ खायचं िाही. कबूल?

सुिंदा - हो रं बाई, कबूल. बोल आता. हकती (इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ खातेस!

नप्रया - आधीच स्पष् केलेलं बरं. खास बातर्ा रोळाही करायच्ा आरण िार बडबडते म्हणूि वर तुझी 

(ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ही खायची. परवडणार िाही.

सुिंदा - आता (उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  खाशील ह,ं नप्रया!

नप्रया - ओ. के., ओ. के.! तर झालं असं की, काल शेजारचा समीर आरण खांडकेरांचा 

नविय, दोघं सपाटूि भांडले. समीरचे वडील सोसायटीचे खरजिदार आहते. त्ांिी 

(ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ खाले् अशी बातमी पसरली आह े आरण ती नवियिंच पसरवली 

असं समीरचं म्हणणं आह.े म्हणूि खांडकेरांच्ा दरवाजासमोर जाऊि त्ािं अरदी 

(ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ खात आरडाओरडा केला. नवियिं त्ाला समजावायचा प्रयत्न 

केला. पण तो ऐकेचिा! खांडकेरआजी मध् े पडल्ा म्हणूि, िाही तर समीरिं नवियचा 

(ॲ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ खाल्ा असता. आमच्ा बाल्किीतूि सरळं नदसत होतं िा!

सुिंदा - पण समीरच्ा वनडलांिी खरंच (ऐ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ खाल्ी?

नप्रया - असली तर तेही कळेलच. चल निघते. बाकी लाडू मारि छाि होता, बरं का!
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

ख. िरील उताऱयात ‘एखाद्ािर खार खािे’ या िा  क ्प्रिारािा उले्ख झाला आिे. यातला खार िा शब्द 

रिरिध अथवांनी कसा िापरला जातो िे लक्षात घ्ा आणि यिांिा स्तःच्ा िाक्ात उपयोर करा.    

तो खार - लोणच्ातला द्रव तो खार - मीठ ती खार - एक प्राणी

खार खाणे - एखाद्ाबद्ल रार धरूि ठेवणे

खार - नपकावर पडणारी खार (धुकेगमचश्रत पाणी, बुरशी हकंवा कीटकांची नवष्ा पडूि नपकाचे िुकसाि 

होणे.)

खार - मुंबईतील एका उपिरराचे िाव

खारं - गतखटमीठ लावलेला पदाथ्ग

पदराला खार लावणे - स्वतःचे पैसे हकंवा श्रम खचू्गि काम करणे.

र. खार या शब्दाप्रमािेि एकि शब्द पि िेरिेरळे अथमि असे दोन अनेकाथथी शब्द शोधा.

उदा∘ : मान

घ. खािे या रिरयािरिे िा  क ्प्रिार िापरून तुमच्ा रमरिमंडळींशी संिाद साधा हकंिा िरचासमोर एखादा 

उतारा सादर करा.

५  भारेतील बदल

भाषा कधी स्स्र िसते. िदीच्ा प्रवाहाप्रमाणे ती सापडले त्ा वाटिेे वाहत राहते. म्हणूिच कबीरािे 

भाषेला ‘बहता पािी’ म्हटले आह.े गतच्ात सतत बदल होत असतात. काही शब्द मारे पडतात, 

काही शब्दांचे अथ्ग बदलतात, तर काही शब्द िव्यािे दाखल होतात. भेटीतील िमस्ार-चमत्ारांच्ा 

रीती बदलतात; व्यक्ततींचे उले्ख करण्ाच्ा पधिती बदलतात. शुधिलेखिाचे नियम बदलतात. शब्दांच्ा 

सामान्यरूपांबाबतचे संकेत बदलतात. अरदी वाक्यरचिांचे साचेसुधिा बदलतात. कुठलीही िैसगर्गक भाषा 

या सततच्ा बदलांिा अपवाद ठरत िाही. हकंबहुिा, असे बदल होणे हचे भाषेच्ा रजवंतपणाचे लषिण 

असते. भाषा बदलायची थांबली तर ती संपली, मृत झाली; असे म्हणता येते. 

भाषेत बदल होतात कारण समाजात बदल होतात. पोषाखाच्ा पधिती, खाण्ानपण्ाच्ा सवयी, 

प्रवासाच्ा सोयी, कुटुबंांची व िात्ांची घडण... जीविाच्ा सव्गच अंरांत सतत बदल होत असतो आरण 
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

त्ाचे प्रगतनबंब भाषेत उमटत असते. जीविात भाषा आरण भाषेत जीवि असते, असे आपण म्हणतो ते 

याच अथयािे. म्हणूिच जीविाचा अभ्ास करणाऱयांिा भाषेच्ा अभ्ासाकड ेवळावे लारते. वेद हकंवा 

पुराण-काळातील जीवि कसे होते ह ेवेद-पुराणांच्ा भाषेच्ा अभ्ासातूि समजते. तसेच इगतहासाच्ा 

इतर कालखंडांच्ा बाबतीत तत्ालीि समाजव्यवस्ा, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती व वरयातील संबंध, श्रधिा, 

आलथ्गक स्स्ती... जीविाचे कुठलेही अंर घ्ा, त्ाचे प्रगतनबंब भाषेत पडलेले असते. आरण म्हणूिच 

सामारजक, आलथ्गक, राजकीय, धागम्गक अशा कुठल्ाही जीविांराच्ा अभ्ासाची सुरुवात भाषेच्ा 

अभ्ासापासूि होते.

प्र∘ ना∘ परांजपे

क. बदल िा भारेिा स्ारयभाि आिे, असे तुम्ाला िािते का? तुमिे मत उदािरिे दऊेन स्पष्ट करा.

ख. भारा लििीक ििी; पि रतच्ासाठी ननयम आिश्यकि आिेत, यारिरयी आपल्या सिाध्ायींबरोबर 

रिात ििचा करा. तुमच्ा रिातील ििचेिे सार िरचात सादर करा.

र. पुढे हदलेल्या शब्दांिे मयूळ अथमि आणि मयूळ अथचाबरोबरि प्रिललत असलेले दुसरे अथमि यांच्ा जोड्ा 

जुळिा.

मयूळ अथमि सध्ािा प्रिललत अथमि

१. पोपट* होणे अ) झकास 

२. सही* (स्वाषिरी) ब) रंडवणे 

३. कडक (टणक) क) खूप छाि

४. भारी (जड) ड) िरजती होणे

५. मामा* बिवणे इ) मस्त

* ‘सही’ या उद्ाराचा उच्ार थोडासा जोरकस होतो. 

* पोपट - एक पषिी * मामा - आईचा भाऊ

शब्दाच्ा केवळ मूळ उत्पत्ीच्ा ज्ािापेषिाही त्ा शब्दाची कुळकथा अभधक मिोरंजक व ज्ािप्रद 

ठरते. एकच शब्द हकंचचत वेषांतरािे, रूपांतरािे जरातील अिेक दशेांत, समाजात वावरतो व 

अभभमािास्पद होतो ह ेपाहहले म्हणजे एकंदर मािवी कुटुबंानवषयी आपलेपणाची भाविा निमयाण 

झाल्ारशवाय कशी राहील?

न∘ चिं∘ केळकर
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

६  एक एक जे अक्षर

महाराष्रि ाला रेल्ा दीडशे वष्यांची कोशरचिा परंपरा आह.े दरेक दशकात कोणीतरी एक नवद्ाि उठतो 

आरण तिमिधि वेचूि एखादा नवरशष् कोश रचतो. प्रो∘ भा∘ म∘ रोरे यांिीही असेच एक वेड उराशी 

बाळरले होते. जेथे जेथे एकाषिरी मराठी शब्द वाचण्ात आले हकंवा ऐकण्ात आले, त्ांची त्ांिी 

सोदाहरण नटपणे तयार करूि ठेवली. त्ासाठी त्ांिी ‘काव्ये (प्राचीि व अवयाचीि), िाटके, भावरीते, 

बोलभाषा, बालभाषा, स्तस्त्रयांचे व प्रादरेशक, ग्रामीण (ग्रार्ही) वा  क ्प्रचार, कोकणी, खािदशेी, कोल्ापुरी, 

सांरली, सातारा भारांतील बोलण्ाच्ा छटा, नवरशष् शब्द’ अशी अमाप सामग्री ‘अषिरशः’ नपंजूि 

काढली, आरण आपल्ा वयाच्ा ८३ व्या वषती रोरे यांिी मराठीतील ‘एकाषिरी (शब्दांचा) लघुकोश’ 

प्ररसधि केला.

वाचकहो! हा कोश तुम्ही पाहहला िसेल तर मुद्ाम पाहा; तुमची खूप करमणूकही होईल आरण 

तुमच्ा ज्ािातही भर पडले. पहहली रोष् अशी की, मराठीत एकाषिरी शब्द असूि असूि हकती असणार! 

िार तर चचमूटभर असणार! या आपल्ा समजुतीला हा कोश धक्ा दतेो. एकाषिरी 

शब्दांिी व त्ांच्ा नवनवधरंरी अथ्गच्छटांिी कोशाची चक् ७ ते ७५ म्हणजे एकूण ६९ 

पािे व्यापलेली आहते. (रोरे यांिी या कोशाच्ा पुढील आवृत्ीत भर घालण्ासाठी 

आणखी शब्दसामग्री रोळा करूि ठेवली आह ेम्हणे!) मराठीतल्ा त्ा सव्ग व्यजंिांचे 

(ड, ण वरळता) व सव्गच्ा सव्ग स्वरांचे मराठी एकाषिरी शब्द आहते, ह ेकळूि आपण 

अरदी अचंनबतच होतो. 

रमतीची रोष् अशी की, िेहमीच्ा शब्दकोशात आढळणारी सव्ग आश्य्गस्ळे, 

सव्ग रमती या एकाषिरी कोशात आढळतात. उदाहरणाथ्ग, एका शब्दाला अिेक अथ्ग 

असतात हा नियम एकाषिरी शब्दाला लारू आह.े उदाहरणाथ्ग, ‘ि’ या एका अषिरािे 

एक िव्,े दोि िव् ेतर चक् दहा प्रकारचे अथ्ग व्यक्त होतात, ह ेकोशकार रोरे आपल्ा 

िजरेस आणूि दतेात. याउलट एकाच अथयासाठी वेरवेरळे अिेक शब्द असतात, 

हा िेहमीचा नियमही एकाषिरी शब्दांिा लारू होतो, ह े रोरे यांच्ा कोशाचे िीट 

निरीषिण केले तर कळते. उदाहरणाथ्ग, ‘मृत् ूपावलेला’ या अथती कै∘ (कैलासवासी), 

प∘ै (पैरंबरवासी) आरण वै∘ (वैकंुठवासी) असे तीि एकाषिरी शब्द मराठीत आहते. 

(या खेरीज प∘ लो∘ वा∘ म्हणजे परलोकवासी हकंवा ख्रि∘ वा∘ म्हणजे ख्रिस्तवासी 

अशी आणखी एकाषिरी संरषिप्त रूपे मराठीत आहते, हीही माहहती प्रो∘ रोरे आपल्ाला पुरनवतातच). 

इतकेच िव्,े तर हहदंी भाषेचा प्रभाव म्हणूि ‘स्व∘’ हा एकाषिरी शब्द 

(‘स्वरतीय’साठी) आपण वापरतो ते चुकीचे आह,े असे प्रो∘ रोरे आपल्ा 

निदश्गिास आणूि दतेात. कारण ‘स्वरतीय’ हा शब्द मराठी भाषेत ‘अगतशय 

सौंदय्गपूण्ग’ या अथती वापरला जातो (उदा∘ स्वरतीय दृश्य, स्वरतीय आवाज 

इ∘) याकड ेप्रो∘ रोरे आपले लषि हतेुतः वेधतात. या कोशाला निरनिराळी 

८ परररशषे् जोडूि रोरे यांिी एकाषिरांबाबत भरपूर अभधकची माहहती नदलेली आह.े ती पाहतािा वाचक 

समृधि होत जातो.

िं

का

छे

उं

न

िां

ह्ा:

बे
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

या कोशाची आणखी एक रंमत आह.े मराठीचे प्राध्ापक डलॉ∘ रं∘ िा∘ जोरळेकर यांिी या कोशाला 

‘अल्पाषिर’ रमणीय अशी प्रस्ताविा ललहहली आह.े त्ा प्रस्ताविेचे शीष्गक एकाषिरी आह.े काय असेल 

ते? ते आह े ‘वा!’ ते वाचूि माझ्ा मिात आले, की एखाद्ा लछद्रान्षेी समीषिकािे जर या कोशावर 

परीषिण ललहहले, तर तो परीषिक त्ा लेखाला शीष्गक दऊे शकेल ‘ह:ॅ’ हकंवा ‘ह्ा:’ हकंवा ‘शी:’, ‘छी:’ हो 

की िाही? आरण वाचकहो! तुम्ही हा कोश पाहायला घेतलात आरण एखाद्ा एकाषिरी शब्दाचा रोऱयांिी 

नदलेला अथ्ग तुम्हाला पटला िाही तर तुम्ही स्वतःशीच पुटपुटाल, ‘ह!ं’ (निषेधाथती उद्ार) आरण समजा, 

एखादा अथ्ग अरदी पटला तरीही वेरळा सूर काढूि म्हणाल, ‘ह!ं’ (प्रशंसादश्गक उद्ार) तर मराठीतल्ा 

एकेका अषिराची अशी अषिरशः खूप रंमत आह.े त्ा कुठल्ाशा कवीिे म्हटले आह ेकी - “एक एक जो 

शब्द िवा तू रशकसी.” प्रो∘ भा∘ म∘ रोरे यांचा एकाषिरी कोश पाहहल्ावर त्ात हकंचचत बदल करूि 

मला म्हणावे वाटते आह ेकी - “एक एक जे अषिर िवे तू रशकसी.”

द∘ हद∘ पुंडे

क. िं, का, छे, उं, न, िां, ह्ा:, बे असे अनेक एकाक्षरी शब्द आपि मराठीत िापरतो. अजयूनिी कािी 

शब्द आठिा आणि खाली हदल्याप्रमािे िेरिेरळे संिाद ललिा. पि प्रयिेक िाक्ात एक तरी एकाक्षरी 

शब्द आला पाहिजे असा प्रयत्न करा.

राधा - काम संपवलंस का सरळं?

श्रयेा - का रं?

राधा - असंच नवचारलं रं.

श्रयेा - ह.ं

राधा - छे! पण मी कोण नवचारणार?

श्रयेा - नवचार िा, त्ात काय एवढ.ं

एकाक्षरी शब्दकोशातयून कािी ननिडक -

आँ? = काय म्हणालात? या अथती प्रश्नाथ्गक उद् रार

आँ! = आश्य्गदश्गक उद् रार

आंऽऽ = लहाि मुले तक्रार करतािा काढतात तो आवाज

च्  च्  = वाईट वाटणे, हळहळ व्यक्त करणे. उदा∘ च्  च् ! तो वारला ह ेिार वाईट झालं. 

च्  = चचडचचड व्यक्त करणे. उदा∘ च् ! पुस्तक वाचायला घेतलं आरण िेमकी वीज रेली. 

च = मुलांची भाषा. उदा∘ चलातू चरळंस चकटिू चवंह चसतंअ.

सु = उपसर्ग. उदा∘ सु-कुमार = सुकुमार, सुप्रभात, सुरंध 

सू = समािाथती शब्द सुई

‘मराठीतील एकाक्षरी (शब्दांिा) लघुकोश’ यािर आधाररत
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

ख. लक्षात घ्ा.

कोश

अ. साठा, संग्रह

कोश

आ. अळीभोवतीचे आवरण

कोर

खरजिा

उदा∘ वा  क ्प्रचारांचा कोश आह े

का तुझ्ाकड?े

उदा∘ घाबरू िकोस, तो 

रेशमाच्ा अळीचा कोश आह.े

उदा∘ युधि सुरू राहहल्ािे 

हळहळू राज्याचा कोर ररकामा 

होऊ लारला.

र. पुढील उताऱयात कािी नामे पुन्ा पुन्ा येतात. यिांच्ाऐिजी सिमिनामे िापरून उतारा पुन्ा ललिा.  

शाळेपासूि स्शेि दीड हकलोमीटर दूर आह.े शाळा टकेाडावर असल्ामुळे गतथूि स्शेि स्पष् नदसते. 

दुपारी साडबेारा वाजता शाळा सुटली, की मी, सदारशव, प्रकाश आरण रोपाळ मारच्ा बाजूिे टकेडी 

उतरतो. रेल्चेे रूळ गतथूिच जातात. मी, सदारशव, प्रकाश आरण रोपाळ रुळांवरूि चालत स्शेिापययंत 

जातो. मुली रस्तािे येतात म्हणूि उरशरा पोचतात. सव्ा वाजता राडी असते; पण राडी कधीच वेळेवर 

येत िाही म्हणूि बरे. मुलींिा रुळांवरूि जाण्ाची परवािरी िसते. राऊतबाईंचे मुलींवर लषि असते. 

मला, सदारशवला, प्रकाशला आरण रोपाळला राऊतबाई काही म्हणत िाहीत, म्हणूि मुली माझ्ावर, 

सदारशववर, प्रकाशवर आरण रोपाळवर खार खाऊि असतात. मुलींचे बरोबर आह.े मुलींिा मुलग्यांसारखे 

काहीच करायला गमळत िाही;  िक्त मुलांआधी राडीमध् ेचढायला गमळते आरण बसायला जारा गमळते. 

मुलांिा तेवढहेी सहि होत िाही. त्ावरूि मुलरे मुलींिा सारखे टोमणे मारतात. मर कंटाळूि मुली उभ्ा 

राहतात आरण मुलांिा जारा दतेात. ह ेवाईट आह.े

मराठी आणि तुमिी मातृभारा हकंिा इतर भारा यांमधील उच्ार हकंिा लेखन यामधील साम्य 

असलेले कािी शब्द तुमच्ा लक्षात आले असले, तर ते नोंदिा आणि िरचासमोर सादर करा.

उदा∘ दात (मराठी), दतं (संसृ्त), dent (इगं्रजी)
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

७  पुढीलपैकी कािी प्रसंरांमध्े िेरिेरळ्ा प्रकारे संिाद साधलेला आिे. ते प्रसंर शोधयून 
काढा. यिािी कारिमीमांसा करा आणि तुमच्ा सिाध्ायींबरोबर यिािर ििचा करा.

क. तुम्ही बाहरेूि घरी आल्ावर तुमचा पाळीव कुरिा तुमच्ाभोवती उड्ा मारत आह.े

ख. एक जोडपे मूकपणे रारिीचे जेवण घेत आह.े गतथेच तेव्ा टी. व्ी. सुरू आह.े 

र. प्राध्ापक तास घेत आहते. नवद्ाथती महत्त्वाचे मुदे् िोंदवूि घेत आहते. 

घ. तुम्ही घड्ाळ पाहताय, कारण हकती वाजलेत ते तुम्हाला जाणूि घ्ायचंय.

च. एक रुग्णवाहहका भोंरा वाजवत रस्तावरूि जात आह.े

छ. एक माणूस स्वत:ला आरशात न्याहाळत आह.े 

ज. संरीत मैिलीत श्रोते मािा डोलावत आहते.

झ. एक कम्गचारी त्ाच्ा वररष्ासमोरूि काही ि बोलता खालमािेिे जात आह.े

ट. बाळ रडत आह.े आई अंराईरीत रात आह.े

ड. तुमच्ा स्ाट्टिोििे िोिची बॅटरी संपत आल्ाचा संदशे नदला आह.े

८  समाजमाध्मे

माणसाची व्यक्त होण्ाची ररज आरण त्ा व्यक्त होण्ाला गमळणारा प्रगतसाद हा संवादाचा पाया आह.े 

दोि व्यक्ततींमधला संवाद अभधक व्यापक पातळीवर पोचवणारी संवादमाध्मे म्हणजेच समाजमाध्मे होत. 

ही समाजमाध्मे आता आपल्ा जरण्ाचा अनवभाज्य भार बिली आहते. त्ांच्ानवषयी अभधक काही :

इंटरिेटवर, अथयात आंतरजालावर, आधाररत जी माध्मे आहते, त्ांसाठी ‘सोशल मीनडया’ हकंवा 

‘समाजमाध्मे’ हा शब्द वापरला जातो. िेसबुक, ट् नवटर, युट्यबु अशा अिेक माध्मांचा सोशल मीनडयात 

समावेश होतो. या माध्मांत खरंच काही सामारजकता आह,े की ह ेआभासी जर आह,े हा एक रहि प्रश्न 

आह.े माणूस जेव्ा शेती करत होता, तेव्ा कृगषप्रधाि समाजाची निगम्गती झाली. औद्ोगरक क्रांती 

झाल्ािंतर समाज उद्ोरप्रधाि झाला. आता २१व्या शतकातील आजचा समाज माहहतीप्रधाि समाज 

म्हणता येईल. कारण, माहहतीला प्राप्त झालेले अिन्यसाधारण महत्त्व. ही माहहती आपल्ाजवळ असणे 

हकंवा या माहहतीचे जलद रतीिे हस्तांतरण करणे या रोष्ी महत्त्वाच्ा ठरल्ा आहते. मुख् प्रवाहातील 

मुनद्रत आरण इलेक्टरि लॉनिक माध्मांवर कुणाचे तरी वच्गस्व अथवा मालकी आह.े त्ामुळे या माहहतीमधूि 

ह ेवच्गस्व सतत डोकावत असते. समाजमाध्मांचे मूलभूत वैरशष्ट्य असे की, सामान्य माणसांकड ेयाची 

मालकी आह.े इंटरिेटच्ा माध्मातूि एक वेरळे आभासी जर प्रत्के जण तयार करत असतो. अगतशय 

वेरािे बातर्ांचे आदाि-प्रदाि या समाजमाध्मांतूि होत असते. या सरळ्ात जाती, धम्ग, ललंर, भाषा 

यांचा अडसर होत िाही, ही समाजमाध्मांची मोठी ताकद आह.े पाश्ात्त्य राष्रि ांत िेसबुक, ट् नवटर, युट्यबु 
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या सरळ्ा माध्मांचा वापर राजकीय व्यक्ती आरण संस्ांकडूि राजकारणात आरण निवडणुकीत बऱयाच 

काळापासूि केला जातो. भारतात त्ाचा वापर गततका होत िव्ता. मारि २०१४च्ा लोकसभा 

निवडणुकीपासूि समाजमाध्मांचा प्रचारासाठी पूण्ग उपयोर करूि घेतला रेला. युवा वरयात निवडणुकीबद्ल 

जाररूकता निमयाण होण्ात समाजमाध्मांचा मोठा वाटा आह.े त्ाआधी २०११ साली अण्ा हजारेंच्ा 

आंदोलिाला समाजमाध्मांतूि मोठ्ा प्रमाणात पानठंबा गमळाला होता. प्ररसधि मान्यवर व्यक्ती 

समाजमाध्मांवर सनक्रय राहण्ाचे, त्ाद्ारे लोकांशी संपकयात राहण्ाचे प्रमाण वाढले आह.े

मारि आपण जसे ‘अगत गतथे माती’ म्हणतो, तशी पररस्स्ती सध्ा समाजमाध्मांबद्ल नदसूि 

येत असूि या माध्मांतील उरणवा समोर येत आहते. समाजमाध्मांवर खूप सारी माहहती येत असते. 

माहहतीच्ा स्पधलेत खोट्या माहहतीचे प्रमाणही जास्त आह.े 

त्ामुळे माहहतीच्ा सत्तेवर आरण नवश्ासाह्गतेवर प्रश्नचचन् 

निमयाण होते. या माध्मांवर सातत्ािे आशयनिगम्गती होत 

असते. बऱयाच वेळेला या आशयाचा निमयाता कोण आह,े ह े

सांरणे अवघड होऊि जाते. या माध्मांत खासरीपणाचा अभाव 

असतो. अिेकदा ही माध्मे अनियंगरित आरण निरंकुश पधितीिे 

वापरली जातािा नदसतात. माहहतीचा वापर एक शक्ती म्हणूि 

करत असतािा एकांरी, सिसिाटी, बटबटीत स्वरूपाचा आशय 

समाजमाध्मांवर पसरवला जातो. समाजमाध्मांचे इतक्या 

मोठ्ा प्रमाणावर जे जाळे पसरले आह,े त्ाचा दुरुपयोर समाजनवघातक प्रवृत्ींकडूि होतािाही नदसतो. 

पण, त्ाबाबत जिजारृती केल्ास या समाजमाध्मांचा वापर नियंगरित आरण सकारात्मक पधितीिे 

होईल, अशी आशा ठेवायला हरकत िाही.

रजेंद्र दिेडा

क. पुढील मुद्दांच्ा अनुरंराने तुमच्ा सिाध्ायींबरोबर ििचा करा ि ििचेिा सारांश िरचात सादर करा. 

– समाजमाध्मांवर नियंरिण आणणे आवश्यक आह े/ शक्य आह े/ योग्य आह ेका?

ख. संिादािी माध्मे िाढल्यापासयून मािसांिा एकमेकांतील संिाद िाढला आिे, िे रिधान तुम्ाला 

पिते का? यारिरयी तुमिी भयूरमका उदािरिे दऊेन स्पष्ट करा.

र. समाजमाध्मांमुळे भारेच्ा िापरात बरेि बदल झालेले हदसतात. तंरिज्ानािा िाढता प्रभाि आणि 

भारेिे अचधकाचधक इगं्रजीकरि िोिे यांत अन्ोन्संबंध असतो असे तुम्ाला िािते का? तुमिे मत 

स्पष्ट करून तुमच्ा सिाध्ायींबरोबर यारिरयी ििचा करा.

घ. कािी रिशेरिांमारे खयूप शब्द लाियून आपल्याला तसाि अथमि असिारे एक निीन रिशेरि रमळते. 

पुढे हदलेल्या अशा प्रकारच्ा कािी रिशेरिांच्ा जोड्ा तुम्ाला लािता येतील?

उदा∘ खूप सुंदर – अगतसुंदर

अ. खूप जुिे (एक) घिदाट

आ. खूप श्रीमंत (दोि) अत्ाधुनिक
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इ. खूप छोट े (तीि) गतखटजाळ

ई. खूप चांरले (चार) प्रशस्त, ऐसपैस

उ. खूप सडपातळ (पाच) सूक्ष्म

ऊ. खूप जड (सहा) प्राचीि

ए. खूप गतखट (सात) उतृ्ष्

ॲ. खूप लांब-रंुद (आठ) धिाढ्य

ऐ. खूप दाट (िऊ) हडकुळा

ओ. खूप आधुनिक (दहा) अवजड

९  पुढील मुलाखत ऐका. यिािर आधाररत प्रश्नांसाठी पुढे हदलेल्या पयचायांतयून योग्य पयचाय 
ननिडा. 

क. िीलांबरी यांच्ा मते समाजमाध्मांचा नवद्ार्थ्यांिा होणारा िायदा कोणता?

 अ) अचूक माहहती गमळते

 आ) मते जाणूि घेता येतात    

 इ) संपक्ट  साधि

 ई) नवनवध रशषिण षिेरिांची व संधींची घरबसल्ा माहहती गमळते 

ख. समाजमाध्मांचे कोणते प्रमुख वैरशष्ट्य िीलांबरी यांिी सांगरतले आह?े

 अ) तंरिज्ािात्मक सुनवधा आ) समीषिण करणे        

 इ) एकमेकांशी जोडले जाणे ई) ऑिलाईि राहणे

र. िेसबुकच्ा सकारात्मक वापराचे कोणते उदाहरण अमोल यांच्ा या ध्वनिनितीत िाही?

 अ) िेसबुकवरूि व्यवसाय वाढवला

 आ) िेसबुकवरूि लेखिषिेरिात संधी गमळाली 

 इ) िेसबुकमुळे लोकनप्रयता गमळाली

 ई) िेसबुकवरूि नवक्री केली

घ. अिुरार कश्यप यांिी अमोल यांिा िोि का केला? 

 अ) अमोलच्ा पटकथेवर चचरिपट करण्ाबद्ल

 आ) अिुरारच्ा पटकथेवर अमोलचा चचरिपट करण्ाबद्ल

 इ) अमोलच्ा पटकथावर चचरिपट करण्ाबद्ल

 ई) अमोलच्ा पटकथावर चचरिपट करणे 
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च. चचरिपट-समीषिणात पुढीलपैकी काय करणे अपेरषित िाही?

 अ) मूल्मापि          आ) परीषिण

 इ) चचहकत्सा            ई) उपचार

१०  करिता

पेपर

पहाटचेा पहहला श्ास

कारदाच्ा खरपूस वासाचा. ताज्या छपाईच्ा शाईचा.

मथळ्ांतूि, मजकुरांतूि पुन्ा आकार घेते

एक घडूि रेलेले नवश् :

काळ्ा ठळक मथळ्ांतूि

कधी रोळ्ा झडतात एका महात्मावर.

पडतात बलॉम्बरोळे एखाद्ा टवटवीत शहरावर.

कधी िुरत येते आकाशाला भभडू पाहणारे उन्त् पाणी

अजस्र अजररासारखे गरळत जाणारे :

ती राज आरण तो घुसमटलेला आक्रोश...

त्ाच्ाच शेजारी बारीक अषिरांत नदसतात 

छप्पर िोडूि बाहरे धावणारी काळ्ा धुराची वेटोळी

बरोबर वास घेऊि येणारी चरबीचा, रलॉकेलचा :

नदसतो हसत हसत स्वतांला पेटवूि घेणारा

एक कंटाळलेला जीव

आरण दुसरीकड े

कसलेसे रसायि घेऊि टाचांिी भुई खणणारा

कुणी अरगतक राजीव.

या दोहोंच्ा मध् ेअसते एक वेरळेच जर

स्तभंांतूि कोरलेले :

त्ात असतात प्रज्ावंतांच्ा समस्ा आरण बोध,

शास्त्रवंतांचे उड्ाणांचे शोध, 

असतात धुरीणांच्ा योजिा आरण झरड,े 

असतात प्रगतभावंतांचे जाहहराती मुखड.े
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पेपर गमटता गमटता भोवळल्ासारखे होते

पाण्ाच्ा वेरािे, बम्बाऱयाच्ा धुरािे, हकिाक बळीिे : 

काळजाला भभडणारे असते ते एवढचे –

तेसुधिा...

यांगरिकपणे कारदाची िेटकी घडी होते.

गतच्ावर हळूहळू उमटतात चहाच्ा उष्ट्या कपाचे

वतु्गळाकार डार.

                        इहंदरा संत

क. ‘पेपर रमिता रमिता भोिळल्यासारखे िोते... यांररिकपिे कारदािी नेिकी घडी िोते... ितुमिळाकार 

डार.’ या ओळींिा पुढीलपैकी योग्य अथमि कोिता?

अ) वत्गमािपरिात येणाऱया चांरल्ा वाईट-बातर्ा वाचतािा थोडािार पररणाम झाला तरी तो तात्परुता 

असतो, वाचूि झाल्ावर त्ांचे महत्त्व संपते. 

आ) वत्गमािपरि वाचतािा भोवळ आली तर त्ाची चांरली घडी घालूि यंरिाप्रमाणे वारा घेता येतो आरण 

त्ावर चहाचा कपही ठेवता येतो. 

इ) यंरिािे वत्गमािपरि छापले जाते म्हणूि आपण ते यांगरिकपणे वाचतो आरण त्ावर चहाच्ा डारांची 

िषिी काढतो.  

ई) वत्गमािपरिात येणाऱया चांरल्ा वाईट-बातर्ा वाचतािा भोवळ येते आरण त्ावर उपाय म्हणूि चहा 

प्ावा लारतो. त्ा चहाचा कपही त्ा वत्गमािपरिावरच ठेवावा लारतो. 

ख. करितेतील शब्द आणि यिांिे अथमि यांच्ा जोड्ा जुळिा. 

शब्द अथमि

अ. टाचांिी भुई खणणे एक) पूर 

आ. आकाशाला भभडू पाहणारे उन्त् पाणी दोि) नविाकारण निष्ाप रजवाचा मृत् ू

इ. हकिाक बळी तीि) वेदिादायक मृत् ूयेणे

र. माध्मांिा सिमिसामान् मािसाच्ा रोजच्ा जरण्ािर खरेि पररिाम िोतो?! तुम्ाला काय िािते? 

िरील करितेच्ा अनुरंराने ििचा करा.

घ. ‘माध्मांिा िापर’ या रिरयािर दोन सिाध्ायींबरोबर संिाद साधा. यिासाठी पुढे हदलेल्या प्रश्नांिा 

उपयोर करा. 

अ. राजकीय आरण सामारजक घडामोडींनवषयी स्वत:चे मत व्यक्त करण्ासाठी तुम्ही कोणत्ा माध्माचा 

वापर करता?
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आ. पुढील रोष्ींसाठी तुम्ही कोणत्ा माध्माचा वापर करता? 

 – दिैंनदि जीविातील घडामोडींनवषयी माहहती घेण्ासाठी 

 – प्रवास अथवा पय्गटिासाठी 

 – रशषिण, िोकरी, व्यवसाय इत्ादींसाठी 

इ. तुमच्ा मते समाजमि प्रभानवत करण्ात कोणते माध्म सवयाभधक महत्त्वपूण्ग आह?े

ई. तुम्ही जीविातील कोणत्ा षिेरिात समाजमाध्मांचा वापर करत िाही? का?

ि. माध्मांिा प्रभाि आणि सामर्मि या रिरयािर पुढील रिधानांच्ा अनुरंराने लिान रिात ििचा करा. 

हदलेल्या रिधानांशी तुम्ी सिमत आिात की नािी ते सांरा. तुमच्ा मतािी कारिमीमांसा करा. सिवांिी 

मते ि कारिे ऐकयू न यिांिा एकररित सारांश िरचात सादर करा.

पययाय : (अ) सहमत     (आ) असहमत     (इ) अंशतः सहमत

अ. माध्मे ही राजकारण आरण शासिावर नियंरिण ठेवण्ासाठी अत्ावश्यक आहते.

आ. बहुतांश माध्मे स्वतंरिररत्ा व निष्षिपणे काम करतात.

इ. माध्मे जर बदलू शकतात.

ई. माध्मांच्ा सामर्थयाचा स्वत: परिकारांकडूिच अवास्तव डकंा नपटण्ात येतो.

उ. छापील माध्मांची अवस्ा ‘दात काढलेल्ा वाघासारखी’ असते. राजकारणावर प्रभाव टाकण्ात 

ती कमकुवत ठरतात.

ऊ. बहुतेक लोक अरोदरच निरश्त केलेल्ा स्वत:च्ा मताला पुष्ी दणे्ासाठी माध्मांचा वापर करतात.

ए. परिकाररतेच्ा खालावत चाललेल्ा दजयामुळे माध्मांचा प्रभाव कमीकमी होत आह.े

ॲ. िव्यािे उदयाला आलेली समाजमाध्मे अभधक ठोस व व्यापक राजकीय भूगमका घेतािा नदसतात.

ऐ. राजकारणाबरोबरच माध्मांिी समाजकारणही करणे आवश्यक आह.े

ओ. आपली नवश्ासाह्गता नटकवणे हचे माध्मांपुढचे सवयात मोठे आव्ाि आह.े

११  करा आणि णशका.

क. रेहडओिरील / समाजमाध्मांिरील रोजिे मराठी कायमिरिम ननयरमत ऐका. यिातयून तुम्ाला मराठी 

भारा आणि संसृ्ती यांबाबत कोिती निीन माहिती / दृष्टी रमळाली? यिातील कोियिािी पाि 

रोष्टींरिरयी ललहून िरचात सादरीकरि ि ििचा करा.

ख. तत्त्वननष्ठ परिकाररता ि परिकाररतेिं बदलतं जर या रिरयांिर आधाररत ‘दोन स्पेशल’ िे नािक 

हकंिा ‘णसंिासन’ िा चिरिपि पािा. या नािकात / चिरिपिात कोिते रििार मांडले आिेत, ते दिा 

िाक्ांत ललिा. यिाबद्दलिे तुमिे रििार िरचात सादर करा.

र. एक प्रमाणित मराठी-मराठी शब्दकोश पाहून यिात शब्द कोियिा रिमाने येतात, िे समजयून घ्ा आणि 
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यिाप्रमािे अकाररिले्नुसार सरळे स्र ि व्ंजने ललिा. कोियिािी एका व्ंजनािी िौदाखडी ललिा ि 

यिाि व्ंजनापासयून सुरू िोिारी जोडाक्षरे ललिा.

उदा∘  क, का, हक, की…

क + त = क्त, क + य = क्,  क + ल = क्ल,  क + ि = क्व, क + स = क्स

उत्रसंि

३. र. अ. िोकरी – बढती, बदली, पदोन्नती, पदाविती, परार, कामाचा ताण, बैठक, वररष्ांशी वाद, 
वररष्ांबरोबर सहमती, सहकाऱयांशी चचया, घरी जाण्ाची घाई, कचेरी, काययालय, जेवणाची 
सुट्ी, काम ि झाल्ािे बेचैिी, असमाधाि, कामातील समाधाि, आिंद, उत्साह...   

  आ. मराठी संसृ्ती – प्रामारणकपणा, कणखरपणा, स्पष्वके्तपणा, साधी राहणी उच् 
नवचारसरणी, प्रांजळपणा, साधेपणा, िटकळ बोलणे, पाय खेचण्ाची वृत्ी, हट्ीपणा, कट्ा, 
परवचा, नदवेलारण, तोरण, रांरोळी, साखरपुडा, समृधि भाषा व साहहत्, वाचिवेड, िाटकवेड, 
रड, हकले्, लेणी, मराठी बाणा...

  इ. बैठक – वक्तशीरपणा, नियगमत, वेळेवर, सादरीकरण, चचया, वादनववाद, मतमतांतरे, रद्, 
काय्गसूची, वृत्ान्त, इगतवृत्, कृती, पाठपुरावा, प्रस्ताव, अिुमोदि, दुजोरा, पानठंबा, नवरोध, 
पटणे, जमणे, मार्गदश्गि, रार, रटबाजी, वरशलेबाजी, चमचेगररी, लांरूलचालि, स्पष्वके्तपणा, 
जी-हुजुरी करणे, पडते घेणे...

  ई. मुंबई – महािररी, रदती, वेर, लोकल, वाहिे, टोलेजंर इमारती, झोपडपट्ी, समुद्र, रेट वे 
ऑि इंनडया, चौपाटी, उपिररे, आलथ्गक उलाढाल, उद्ोरिररी, रसिेसृष्ी, नवनवधता...

 घ. (अ) आचारनवचार     (आ) आशाआकांषिा     (इ) ध्येधोरणं     (ई) चचरिमाललका 
(उ) जिमािस     (ऊ) रीतीररवाज     (ए) नवभष्क्तप्रत्य     (ॲ) परभाषा  

४. क. (अ) दम     (आ) डोकं     (इ) भाव     (ई) बोलणी     (उ) िटके     (ऊ) पैसे 
(ए) दातओठ     (ॲ) मार     (ऐ) माती

५. र. १. ड     २. अ / क / इ     ३. अ / क / इ     ४. अ / क / इ     ५. ब
६. र. शाळेपासूि स्शेि दीड हकलोमीटर दूर आह.े शाळा टकेाडावर असल्ामुळे गतथूि ते स्पष् 

नदसते. दुपारी साडबेारा वाजता शाळा सुटली, की मी, सदारशव, प्रकाश आरण रोपाळ मारच्ा 
बाजूिे टकेडी उतरतो. रेल्चेे रूळ गतथूिच जातात. आम्ी रुळांवरूि चालत स्शेिापययंत 
जातो. मुली रस्तािे येतात म्हणूि उरशरा पोचतात. सव्ा वाजता राडी असते; पण ती कधीच 
वेळेवर येत िाही म्हणूि बरे. मुलींना रुळांवरूि जाण्ाची परवािरी िसते. राऊतबाईंचे 
यिांच्ािर लषि असते. आम्ाला यिा काही म्हणत िाहीत, म्हणूि मुली आमच्ािर खार खाऊि 
असतात. मुलींचे बरोबर आह.े यिांना आमच्ासारखे काहीच करायला गमळत िाही; िक्त 
आमच्ाआधी राडीमध् ेचढायला गमळते आरण बसायला जारा गमळते. आम्ाला तेवढहेी सहि 
होत िाही. त्ावरूि आम्ी यिांना सारखे टोमणे मारतो. मर कंटाळूि यिा उभ्ा राहतात आरण 
आम्ाला जारा दतेात. ह ेवाईट आह.े

८. घ. अ. सहा     आ. आठ     इ. पाच     ई. सात     उ. िऊ     ऊ. दहा     ए. तीि 
ॲ. चार     ऐ. एक     ओ. दोि

९.  क. ई     ख. इ     र. ई     घ. अ     च. ई
१०.  क. अ
 ख. अ. तीि     आ. एक     इ. दोि
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मराठी भारा णशकिे, िा तुमच्ापैकी अनेक जिांसाठी एका मोठ्ा कालािधीनंतर परत एकदा 

‘पद्धतशीर’ णशक्षि घेण्ािा आरंभरबंदू ठरला असेल. आपल्यातला प्रयिेक जि आयुष्यभर रिद्ाथथीि 

असला, तरी प्रयिेकािा शैक्षणिक प्रिास िेरिेरळ्ा िािा-िळिांनी झालेला असतो. कािी जिांसाठी 

िा सरळ रेरेत जािारा राजमारमि असतो, तर कािी जिांसाठी खािखळग्यांिा दमछाक करिारा 

रस्ा! आनंद, यश, अपयश, कंिाळा या सरळ्ांसि िोिारी िी िाििाल जशी आव्हानात्मक असते, 

तशी समाधानकारकिी असते. णशकण्ाच्ा प्रहरियेत रिरिध अनुभिांिे संचित प्रयिेकाच्ा राठीशी 

जमा िोत असते. दशे-काल-पररस्स्ती आणि ियोमानानुसार णशक्षिरिरयक संकल्पना घडत जातात, 

बदलत जातात. णशक्षिाच्ा अशा रिरिध पैलंरिरयी, तसेि णशक्षि प्रहरियेसंबंधी रििारांिी आणि 

अनुभिांिी दिेािघेिाि करू या. 
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१  मुलाखत

‘माझे शालेय जीिन’ या रिरयािर तुमच्ा दोन सिाध्ायींिी मुलाखत घ्ा. यिांनी हदलेली उत्रे माहिती 

स्रूपात पुढील तक्तात भरा.

 सिाध्ायी १ सिाध्ायी २

क. नवद्ाथती-जीविात तुम्ही मेहिती होतात का?

ख. तुमचे आवडते नवषय कोणते होते?

र. तुमचे कमकुवत दुवे कोणते होते?

घ. तुमच्ा प्रांतातील / दशेातील रशषिण पधितीमध् े

रुणांिा हकती महत्त्व होते?

च. परीषिेतील रुणांचा भावी आयुष्ावर 

पररणाम होतो असे तुम्हाला वाटते का?

२  ‘िोम स्यू ललंर’

रूढ पधितीिे मुलाला दररोज शाळेत ि पाठवता घरीच त्ाला वेळ दऊेि रशकण्ात मदत करणाऱया 

आरण त्ाद्ारे त्ाला स्वतः रशकण्ास प्रवृत् करणाऱया पालकांचे ह ेनवचार.

स्हे तेव्ा सात-आठ वष्यांचा होता. तो सकाळी उठायचा तेच डोक्यात असंख् िविवीि कल्पिा घेऊि!  

त्ा कल्पिा कधी ललहहण्ाच्ा, बोलण्ाच्ा असत, तर कधी एखाद्ा मलॉडलेच्ा हकंवा चचरिाच्ा माध्मातूि 

त्ाला व्यक्त करायच्ा असत. पण शाळेत जायची घाई असल्ािं ह ेसरळं रुंडाळूि ठेवायला लारायचं. 

साहरजकच तो खटू् व्ायचा. ‘तुला जे काही करायचं आह ेते संध्ाकाळी आल्ावर कर,’ असं सांरूि मी 

आरण प्रीती कसंबसं त्ाला शाळेत पाठवायचो. संध्ाकाळी आल्ावर घरी नदलेला अभ्ास, मर त्ाचं 

खेळणं, ह ेसरळं करता करता तो इतका दमूि जायचा की त्ा कल्पिा हवेत नवरूि जायच्ा. त्ाची 

दमछाक आरण मिातल्ा कल्पिा प्रत्षिात आणता येत िसल्ािं होणारी घुसमट आम्हाला अस्वस् 

करत होती. ही घुसमट कमी करण्ासाठी आम्ही रशषिणाचा खरा अथ्ग, मुलांची रशकण्ाची िैसगर्गक 

प्रनक्रया समजूि घेण्ासाठी अभ्ासाला लारलो.

मुलं शाळेत आठ तास बसूि ज्या रोष्ी करतात त्ा घरी तीि ते चार तासांत सहज होऊ शकतात 

ह ेआमच्ा लषिात आलं. बरं, मुलांचं ‘सामाजीकरण’ (socialization) व्ावं म्हणूि त्ांिा शाळेत पाठवावं, 

तर वरयात रशषिकांच्ा दबावािं आरण १५-१५ मुलं कोंबलेल्ा व्िॅमध् ेडरि ायव्रकाकांच्ा दबावािं मुलांिा 

एकमेकांशी िारसं बोलतासुधिा येत िाही; ह ेआम्ही अिुभवलं. स्हेची रोज होणारी चचडचचड बघूि एक 

वष्ग त्ाला शाळेत ि पाठवण्ाचा निण्गय घेतला. हा निण्गय घेतािा ‘होम सू्ललंर’ हा शब्दसुधिा आम्ही 

ऐकला िव्ता. आमची प्राथगमकता ही स्हेच्ा चेहऱयावर पुन्ा आिंद आणण्ाला होती. आम्ही त्ाला 

घरीच रशकवायला सुरुवात केली आरण आमचा अंदाज खरा ठरला. पहहल्ा वषती आम्ही त्ाला क्रगमक 

पुस्तकाच्ा मदतीिं रशकवत असतािा अभ्ासक्रम तीि-चार महहन्यांत पूण्ग झाला आरण त्ाला भरपूर 

मोकळा वेळ गमळू लारला. त्ाचा उपयोर सकाळी उठल्ािंतर त्ाला ज्या िावीन्यपूण्ग कल्पिा सुचत 

होत्ा, त्ा प्रत्षिात आणायला होऊ लारला. एकामारूि एक अिेक रोष्ी िुसत्ा रशकत बसण्ापेषिा 
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त्ांचं आकलि करूि घेण्ाची त्ाला सवय लारली. हा पहहल्ा वषती आम्हाला झालेला ‘होम सू्ललंर’चा 

मोठा िायदा होता आरण तो बघूिच आम्ही ‘होम सू्ललंर’ सुरूच ठेवण्ाचा निण्गय घेतला.

‘होम सू्ललंर’, अथयात रीतसर शाळेत ि जाता 

घरी राहूि घेतलेलं रशषिण, ही संकल्पिा आता समाजात 

रूढ होत चालली आह.े अिेक मुलं आरण त्ांचे पालक 

जाणीवपूव्गक ‘होम सू्ललंर’चा पययाय निवडतािा नदसत 

आहते. कारण रशषिणाचा मूळ हतेू त्ामुळे साध् होतो 

आह,े असा त्ांचा अिुभव आह.े

रशकणं ही माणसाची एक िैसगर्गक प्रेरणा आह.े 

ती जपली आरण गतचा वापर करण्ासाठी लारणारं 

वातावरण निमयाण केलं तर प्रत्के सजीवाची मुलं 

स्वत:हूि रशकतात. ह े वातावरण म्हणजे रशकण्ाची 

जबाबदारी मुलांची आह ेह ेमान्य करणं. त्ांिा मुक्तपणे 

खेळू दणें, आवडीनिवडी जोपासू दणें, उपजीनवकेसाठी जी 

साधिं वापरली जातात (सध्ा कलॉम्पटुर व मोबाइल) ती 

मुक्तपणे हाताळू दणें, िवीि रोष्ी रशकण्ासाठी मुलांिा 

रुणांच्ा कसोटीवर ि तोलता त्ांिा हवं ते रशकण्ासाठी मदत करणारे रुरू उपलब्ध करूि दणें, मुलांिा 

सुररषित आरण आपलासा वाटले असा रट तयार करणं ह ेआह.े

‘होम सू्ललंर’ करणारी मुलं स्वत:च्ा आवडीनिवडी ओळखूि त्ाप्रमाणे स्वत:हूि रशकतात. मारि 

याची अिुभूती यायला आधी ‘होम सू्ललंर’ला सुरुवात करावी लारते. ‘होम सू्ललंर’ करायची इच्छा 

असली तरी तीि महत्त्वाच्ा रोष्ींमुळे बरेच जण त्ाकड ेवळण्ास धजावत िाहीत. पहहली रोष् म्हणजे 

अथयातच परीषिा. दुसरी – मुलांचं सामाजीकरण (socialization) आरण गतसरी – मुलांिा द्ायला 

लारणारा वेळ. परीषिा ह ेआपल्ा रशषिणव्यवस्िें आरण समाजािं स्वीकारलेलं मूल्मापिाचं एक साधि 

आह.े परीषिा, रुण यांचा रशकण्ाच्ा प्रनक्रयेशी संबंध िाही. परीषिेरशवाय, खरं तर परीषिा िसतील तरच, 

मुलं मिापासूि रशकतात ह ेसंशोधिातूि रसधि झालं आह.े

‘होम सू्ललंर’ करणाऱया मुलांिा परीषिा ह ेमूल्मापिाचं साधि वापरता येतं का? तर, हो. शाळेत 

मुलं दरवषती परीषिा दतेात; मारि ‘होम सू्ललंर’ करत असतािा जर तुम्ही ‘महाराष्रि  मुक्त रशषिण बोडया’त 

प्रवेश घेतला, तर मुलं पाचवी व आठवीची परीषिा आरण िंतर दहावीची 

परीषिा दऊे शकतात. या परीषिा सव्ग नवद्ापीठांमध् े ग्राह् धरल्ा 

जातात. तुम्हाला जर केवळ पाचवी आरण आठवीची परीषिा दणे्ाऐवजी 

पहहलीपासूि परीषिा द्ायची असेल, तर तुम्ही ‘िॅशिल इन्स्टिट्यटू ऑि 

ओपि सू्ललंर’कडूि (एिआयओएस) पहहली ते गतसरीसाठी ‘लेव्ल 

ए’, चौथी-पाचवीसाठी ‘लेव्ल बी’ व सहावी ते आठवीसाठी ‘लेव्ल 

सी’ला प्रवेश घेऊि परीषिा दऊे शकता. िंतर तुम्ही दहावी व बारावीची 

परीषिा दऊे शकता. ‘एिआयओएस’मध् ेतुम्ही वष्गभरात कधीही प्रवेश घेऊ शकता आरण कधीही परीषिा 

दऊे शकता. ‘महाराष्रि  मुक्त रशषिण बोड्ट’ असो हकंवा ‘एिआयओएस’ असो, यांिी स्वत:चे अभ्ासक्रम 
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तयार केले आहते. ह ेअभ्ासक्रम राष्रि ीय रशषिण आराखड्ाशी गमळतेजुळते असतात. अथयातच त्ांचा 

भर हा रशषिणाला जीविाशी जोडण्ावर असतो. त्ामुळे मुलं शाळेत जसं भूरोल, इगतहास, नवज्ाि, 

भाषा व ररणत रशकतात, तसंच ते ‘होम सू्ललंर’ करतािासुधिा रशकू शकतात. ह ेनवषय रशकण्ासाठी 

‘एिआयओएस’चं प्रचंड प्रमाणात अभ्ासाचं साहहत् ऑिलाइि उपलब्ध आह.े

दुसरा प्रश्न सामाजीकरणाचा. हा प्रश्न नवचारण्ाआधी शाळा सुरू होण्ापूवती ते होत होतं की िव्तं, 

आरण सामाजीकरण ह ेबंनदस्त वातावरणात कुणाच्ा दखेरेखीखाली चांरलं होईल की मुक्त वातावरणात, 

या दोि रोष्ी आपण समजूि घेतल्ा पाहहजेत. शाळा जेमतेम २०० वष्यांपूवती सुरू झाल्ा. त्ाच्ा आधी 

मुलं चार भभंतींच्ा बाहरे अिेक रोष्ी रशकत होती. सरळ्ात महत्त्वाचं म्हणजे शाळा सुरू झाल्ापासूि 

मुलं िक्त त्ांच्ा वयाच्ा मुलांबरोबरच जास्त वेळ राहू लारली. यात मोठ्ा मुलांकडूि प्रेरणा घेऊि 

रशकणं आरण लहाि मुलांिा सांभाळतािा जबाबदारीची जाणीव रशकणं, या सामाजीकरणाच्ा अत्तं 

महत्त्वाच्ा अंराला आपण मुकलो. ‘होम सू्ललंर’ करत असतािा इयत्ेची मययादा िसल्ािं मुलं केवळ 

त्ांच्ा वरयातल्ा िाही, तर जरातल्ा कोणत्ाही मुलाशी थेट संपक्ट  करूि मैरिी करू शकतात.

गतसरी रोष् वेळेची. मुलांसाठी पुरेसा वेळ िाही ही तक्रार करत राहहलं तर काहीच करता येणार 

िाही. वेळ काढावाच लारेल. ‘होम सू्ललंर’ करणाऱया मुलांचे पालकही उदरनिवयाहासाठी काम करत 

आहतेच. त्ातूि ते वेळ काढतात. पण एकदा का मुलांवर नवश्ास टाकला, की अिेक रोष्ी सोप्ा होतात.

ऑिलाइि हकंवा शाळेबाहरेचं रशषिण यशस्वी करायचं असेल तर रशकण्ाच्ा प्रनक्रयेचं नियंरिण ह े

नवद्ार्थ्यांकड ेदणें आवश्यक आह,े हकंबहुिा त्ारशवाय ही प्रनक्रया सुरूच होऊ शकत िाही, असं ‘हाव्गड्ट’ 

नवद्ापीठाच्ा रशषिण नवभाराचं संशोधि सांरतं. आता जो ऑिलाइि-ऑिलाइि रशषिणाचा रोंधळ 

सुरू आह,े तो थांबवायला काही नदवस अभ्ासक्रम बाजूला ठेवूि रशकण्ाचं नियंरिण मुलांकड ेदते त्ांिा 

जे रशकायचं आह ेते रशकू नदलं पाहहजे. त्ामुळे मुलं पुस्तकातले धड ेरशकली िाहीत तरी रशकण्ाची 

प्रनक्रया मारि िक्ी रशकतील व त्ा आधारावर धड्ांचं आकलि योग्य वेळी सहज करूि घेतील ह े

स्वािुभवावरूि सांरू शकतो.

िेतन एरंडे, प्रीती एरंडे

क. तुमच्ा दृष्टीने िरील उताऱयातील सिचात मित्त्वािे पाि मुद्द ेकोिते? तुम्ाला ते मुद्द ेसिचाचधक 

मित्त्वािे का िाितात, ते थोडक्ात ललिा. 

ख. ‘परीक्षा, रुि यांिा णशकण्ाच्ा प्रहरियेशी संबंध नािी’ असे मत लेखकाने 

मांडले आिे. तुम्ी या मताशी सिमत आिात का? तुमच्ा मतािी कारिमीमांसा 

करा.

र. तुमच्ा मते मुलांना शाळेत पाठिण्ामारे कोिती कारिे असतात? सुमारे 

१५०-२०० शब्दांत ललिा.

घ. शाळेत जाऊन घेतले जािारे णशक्षि ि िोम स्यू ललंर या दोन्ी णशक्षिपद्धतींिी 

तुलना करून लेखकाने िोम स्यू ललंरिे फायद ेदाखियून हदले आिेत. या पार्मिभयूमीिर शाळेत जाऊन 

णशकण्ािे फायद ेतुम्ाला सांरता येतील? प्रयिेकी दोन जिांच्ा रिामध्े यािर ििचा करा ि ििचेिा 

सारांश िरचात सादर करा.  



घे भरारी२

ि. उताऱयातील पुढील अधोरेखखत केलेल्या शब्दांिा अथमि शब्दकोशांच्ा मदतीने सांरा आणि स्तःच्ा 

िाक्ात िापर करा. 

अ. खटू् व्ायचा 

आ. हवेत नवरूि जाणे

इ. हतेू साध् होतो

ई. रूढ होत चालली आहे

उ. उदरनिवयाहासाठी काम करत आहते

३  प∘ु ल∘ दशेपांडे यांच्ा ‘रबररी ते मॅहिरिक’ मधील अशं ऐका. 

पुढे उत्रे हदली आिेत. यिांिे योग्य प्रश्न ननिडा.

क. नबररी 

अ) पूव्गप्राथगमक शाळेच्ा दोि वष्यांिा काय म्हणतात? 

आ) पहहल्ा इयत्ेच्ा आधीच्ा वरयाला काय म्हणत?

इ) प्राथगमक शाळेला काय म्हणतात?  

ख. गतसरीच्ा

अ) शुधिलेखि हकतवीच्ा मुलांसाठी योजलेले होते?

आ) हकतवीच्ा मुलािे अंरठे धरले होते?                    

इ) मास्तर हकतवीच्ा मुलांिा ररणत घालत होते?

र. शंभर 

अ) वरयात हकती मुले बसली होती?

आ) वरयातील एका मुलाला रशषिा म्हणूि ‘गतखट’ हा शब्द हकती वेळा ललहायला सांगरतला होता?                     

इ) वरयातील एका मुलाला रशषिा म्हणूि ‘गतखट’ हा शब्द हकतीदा वाचायला सांगरतला होता?  

घ. वारळे

अ) कावळे या शब्दाशी जुळणारे दुसरे कोणते आडिाव या उताऱयात आले आह?े                     

आ) अंरठे धरूि कोणाला उभे केले होते?                       

इ) ‘नवन्या’ या मुलाचे आडिाव काय होते?

पु∘ ल∘ दशेपांडे
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च. हौद

अ) दामले मास्तर कशावर बसले होते? ?  

आ) ररणतात कोणत्ा रोष्ीचा उले्ख आलेला आह?े  

इ) सरळ्ा मुलांिी गमळूि काय बिवले? 

४  पक्षी जाय हदरंतरा

रंराचचल्ीचं ते नपलू् उंच पव्गतातील खडकाच्ा कंरोऱयात एकट ंबसलं होतं. आदल्ा नदवशीच त्ाची गतन्ी 

भावंड ंघरट ंसोडूि रेली होती. त्ात त्ाची चचमुरडी बहीणही होती. त्ांच्ाबरोबर उडण्ाची त्ाला मारि 

भीती वाट.े एकदा सारं धैय्ग एकवटूि ते दुडदुडत पव्गताच्ा कड्ावर आलं. त्ािं पंख िडिडनवण्ाचा 

प्रयत्न केला आरण समोरचं दृश्य पाहताच ते जारच्ाजारी लथजूि रेलं. सारराच्ा अथांर पसाऱयावरील 

नदरंतरात* त्ाची िजर रेली. अिंत योजिं पसरलेल्ा त्ा नवस्ताराच्ा रहहराईिं त्ाचे डोळे निरले. 

त्ाला उरीच वाटलं, की आपले पंख आपल्ाला साथ दणेार िाहीत; आरण पराभूत वृत्ीिं खडकाच्ा 

कंरोऱयात रारिभर ते निपचचत पडूि राहहलं.

दोघे भाऊ व छोट्या बहहणीचे पंख त्ाच्ा पंखांपेषिा लहाि असूिही ते दुडदुडत कड्ापययंत रेले 

होते. त्ांिी पंख िडिडनवले आरण एकामारूि एक ते आकाशात झपेावले. त्ाला मारि उडण्ाचं साहस 

झालं िाही. या भभत्रा पाखराची कीव येऊि त्ाच्ा आई-वनडलांिी त्ाला चुचकारलं, आंजारलं, रोंजारलं, 

प्रसंरी कक्ट श आवाजात ते रारं भरले. “उडण्ारशवाय तरणोपाय िाही; तुला इथं उपाशी मरावं लारेल,” 

अशी धमकीही नदली; परंतु रजवाच्ा भीतीिं ते लहाि पाखरू गतथूि हललं िाही.

तो नदवस तसाच रेला. त्ाच्ा आई-वनडलांिी व भावंडांिी त्ाला जणू वाळीत टाकलं. त्ाच्ाकड ं

कुणीही निरकलं िाही. आई-बापाबरोबर आकाशात नवहार करणाऱया त्ाच्ा भावंडांकड ंते नदवसभर 

पाहात होतं. ते त्ांिा पक्षांच्ा एकशेएक प्रकारच्ा उड्ाणांतील रहस् रशकवीत होते. पंख ि िडिडनवता, 

समुद्राच्ा लाटांिा स्पश्ग ि करता झटकि झपे घेऊि पुि: उडण्ाची संपात-रतीतील* रहसं् त्ांिा 

समजावूि दते होते. कारण ह्ा उड्ाणकौशल्ावरच त्ांिा खाण्ासाठी भरपूर मासे गमळणं अवलंबूि होतं. 

आपले मोठे भाऊ, एका प्रचंड खडकावर बसूि समुद्रातूि पकडलेली ती पहहली माशाची रशकार खात 

असतािा त्ाला नदसत होतं. आता ही आपली दोि पोरं जाणती झाली, कत्गबरार झाली या आिंदाच्ा 

जारणवेिं त्ाचे आईबाप हुरळूि जाऊि त्ांच्ाभोवती आकाशात लघरट्या घालीत होते. आिंदािं त्ांिा 

साद घालीत होते. त्ा भभत्रा पाखराच्ा घाबरटपणाला 

वाकुल्ा दाखवीत, चचडवीत ते सारं पषिी-कुटुबं सकाळीच 

समोरच्ा पव्गताच्ा पठारावर रेलं.

सूय्ग मावळतीला कलला. सूययाच्ा हकरणांची गतरीप 

खडकातील कंरोऱयात बसलेल्ा त्ा पाखराला लारली. 

कालपासूि अन्नाचा एक कणही त्ाच्ा पोटात रेला 
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िव्ता. आजूबाजूला शीतभर अन्न कुठेही नदसत िव्तं. उरीच वेड्ा आशेिं त्ािं पुि: एकदा खोप्ातली 

रवतकाडी नवसकटूि पाहहली. इथंच ते आरण त्ाची भावंड ं जन्ली. नवणीिंतर कोठारात पडलेली 

ती नठपक्यानठपक्याची अंड्ांची कवचं त्ांिी कुरतडली. त्ांचं ते कृत् म्हणजे एखाद्ािं स्वतःला 

खाण्ासारखंच होतं! [...]

खडकाच्ा कंरोऱयावरूि त्ािं स्वतःला झोकूि नदलं असतं तरीही झझंावाती वाऱयािं ते आपोआपच 

त्ांच्ा िजीक रेलं असतं. पण गतथं पोहोचल्ावर पुढ ंकाय? कशावरूि, कशाच्ा आधारािं त्ाला 

चालायला गमळालं असतं? गतथं काही खडकातले कंरोरे िव्ते. त्ाची िजर नदरंतरात रेली. सारं काही 

अस्पष्, धूसर नदसत होतं. पव्गताचे कड ेअगतशय दुघ्गट* होते. समोरच्ा खोल दरीपेषिाही ती रशखरं 

कदाचचत उंच असावीत!

ते हळूहळू खडकातील कंरोऱयाच्ा हकिारी येऊि एका पायावर उभं राहहलं. दुसरा पाय त्ािं 

पंखात लपनवला. एक डोळा झाकला. दुसरा हकलहकला केला आरण झोपेचं सोंर केलं. तरीही पलीकडच्ा 

पव्गतावरील त्ाच्ा आप्तस्वकीयांिी त्ाची दखल घेतली िाही. त्ाची भावंड ंचोच मािेवर ठेवूि त्ा 

पठारावर डुलक्या घेत होती. त्ाचे वडील पाठीवरील नपसं चोचीिं साि करीत होते. आईचं मारि सारं 

लषि त्ा दुबळ्ा, एकाकी पडलेल्ा नपलापाशी होतं.

पठारावर एका उंच टकेडीवर त्ाची आई बसली होती. गतच्ा रौरवणती उरोजावरची नपसं 

वायुलहरीवर हळुवारपणं उडत होती. दोन्ी पायांत दाबूि धरलेल्ा माशाला ती अधूिमधूि टोचा मारीत 

होती. मधूिच दरडावर चोच घाशीत होती. अन्न नदसताच नपल्ाचा इवलासा जीव वेडानपसा झाला. त्ाला 

आठवलं की, अशा प्रकारे मासे कुरतडूि खाणं आपल्ाला भारी आवडायचं. चोच पाजळूि ते मासा िाडूि 

खात असे. हळुवार आवाजात त्ािं शीळ घातली. त्ाला प्रगतसाद दऊेि आईिं त्ाच्ाकड ंपाहहलं.

‘रा—रा—रा’ असा दीिवाणा स्वर काढूि त्ािं आईपाशी चारा मागरतला. ‘राऊलवूल-अर’ असं 

ती निभ्गत्स्गिापूव्गक कक्ट श ओरडली. परंतु त्ाचं भुकेिं व्याकूळ होऊि दीिवाणेपणािं ओरडणं चालूच 

होतं. षिणभरािं ती चोचीत मासा घेऊि, आकाशातूि हहडंत हहडंत नपलाकड े निघाली. ते आिंदािं 

गतथल्ागतथं बारडू लारलं. गतिं नपलापाशी झपे घेतली. पण हकती नवलषिण! त्ाच्ा चोचीत गतिं चारा 

भरनवला िाही. ती मोठ्ा कौशल्ािे हवेत पंखांच्ा साह्ािं स्स्रावली. पाय लोंबकाळत होते. चोचीत 

गतिं माशाचा तुकडा धरला होता. ते आगमष त्ाला स्वतःच्ा प्रयत्नािं गमळवावं लारणार होतं.

आई आता पूवतीप्रमाणं चारा भरवीत िाही म्हणूि त्ाला आश्य्ग वाटलं. ते भुकेिं व्याकूळ झालं. 

आगमषाकड ंत्ािं एकदम झपे घेतली, तोच कड्ावरूि निसटूि तो खाली खाली येऊ लारला. त्ाच्ा 

आईिं वर झपे घेतली. खाली येत असतािा आईच्ा पंखांमुळं हवेत होणारा ध्विी त्ाच्ा कािावर येत 

होता.

आरण ते भीतीिं रभ्गरलळत झालं. त्ाला 

काहीही ऐकू येईिासं झालं. षिणैक अशी स्स्ती 

अिुभवल्ावर दुसऱयाच षिणी त्ाला आपले पंख 

आपोआप हवेत पसरलेले आढळूि आले. त्ाच्ा 

छातीवरची, पोटावरची व पंखांची मुलायम नपसं हवेत 

भुरभुरत होती. ते उलटचं्ापालट ंहोऊि भभरभभरत 

खाली खाली कोसळत जात िव्तं, उलट संथ रतीिं 

32 • yeÊeerme



घे भरारी २

आकाशात खाली-वर नवहार करीत होतं. त्ाची भीती पार पळूि रेली. त्ाला षिणभर सुन्न झाल्ासारखं 

वाटलं. पण पुि: ते सावरलं व पंख िडिडवूि उंच आकाशात उडू लारलं.

त्ा हषयासरशी त्ािं आिंदािं व्यक्त केलेल्ा चीत्ाराचे स्वर दशनदशांत पसरले. ते उंच उंच 

नदरंतरात जाऊ लारलं. छाती उंचावूि त्ािं वळण्ासाठी खाली झपे घेतली. ‘रा-रा-रा-रा-रा-रा 

राऊल-वूल-अर’ असा आवाज करूि त्ाची आई आकाशात झपे घेऊि त्ाला सामोरी रेली. गतच्ा 

पंखांचा जोरािं आवाज येत होता. त्ािं गतला साद घातली. पोराचा हा अवचचत पराक्रम पाहूि बापाला 

आिंद झाला, तसा तोही त्ाच्ा वरच्ा अंरािं उडू लारला. आपली भावंड ंआपल्ा अवतीभोवती उडत 

असलेली त्ाला नदसली. ते अवघं कुटुबं कधी वेडीवाकडी वळणं घेत, तर कधी खाली झपे घेत, तर कधी 

संथपणे उडत, तर कधी संपात-रतीचा अवलंब करीत उडत होतं. 

आपल्ाला कधीकाळी उडता येत िव्तं, ही जाणीव नवसरूि िािा क्रीडा करीत ते आकाशात 

रात उडू लारलं. नदरंतरात उडत असतािा सारराकड ेत्ाचं लषि रेलं. अथांर हहरव्या रंराचा तो सारर 

समोर पसरला होता. [...] ते आिंदभरािं राऊ लारलं. त्ाचे माता-नपता व भावंड ंत्ा सारराच्ा 

पाचूसारख्ा नदसणाऱया पृष्भारावर तरंरत होती. त्ाला साद घालीत होती. त्ा हहरव्यानिळ्ा साररावर 

उभं राहण्ासाठी त्ािं आपले पाय लांब केले. त्ाचे पाय पाण्ात बुडाले. आपले पंख िडिडवीत 

भीगतयुक्त कातर स्वरात ओरडत ते वर उडू लारलं. ते थकलं होतं. भुकेिं व्याकूळ झालं होतं. त्ाचे पाय 

समुद्रात बुडाले. त्ाचं पोट पाण्ाला स्पश्ग करीत होतं. मारि ते बुडालं िाही.

ते आता नदमाखािं पाण्ावर तरंरत होतं. लाटांवर हलेावत होतं. त्ाच्ा कुटुबंातील सव्ग जण 

त्ाच्ाभोवती जल्ोष करीत होते. त्ाच्ा चोचीत आिंदािं माशाचा चारा भरवीत होते. असं होतं त्ाचं 

ते पहहलं-वहहलं थरारक रोमहष्गक अद्तु उड्ाण.

मारुती चितमपल्ी

शब्दाथमि

नदरंतर = आकाश     दुघ्गट = रजंकण्ास कठीण     संपात-रती = उड्ाणाची एक पधित

क. थोडक्ात उत्रे ललिा.

अ. रंराचचल्ीचे नपलू् उडायला का घाबरत होते?

आ. भभरि ेनपलू् उडावे यासाठी त्ाच्ा आईवनडलांिी काय प्रयत्न केले?

इ. रशकण्ाची िैसगर्गक नक्रया आरण नपल्ाचे उड्ाण यांचा परस्पर संबंध कसा लावता येईल? 

ई. कोणतीही िवी रोष् रशकतािा हकंवा िवे काम करतािा वाटणारी भीती कशी घालवता येईल असे 

तुम्हाला वाटते?

उ. ‘अिुभव हाच खरा रुरू’ ह ेनवधाि तुम्हाला पटते का? वरील उताऱयाच्ा अिुषंरािे या नवधािाबाबत 

तुमचे मत १५०-२०० शब्दांत ललहा.  

ख. खालील िा  क ्प्रिारांिा अथमि ललहून िाक्ात उपयोर करा. आिश्यकता िािल्यास कोशािी मदत 

घेऊ शकता.

अ. जारच्ाजारी लथजणे आ. निपचचत पडूि राहणे

इ. रारे भरणे ई. वाळीत टाकणे

उ. वाकुल्ा दाखवणे ऊ. रभ्गरळीत होणे
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र. पुढे ‘न’ ि ‘ि’ अतंी येिारे कािी शब्द हदले आिेत. िाक्ािा अथमि लक्षात घेऊन राळलेल्या जारी 

कंसातील योग्य शब्द भरा. 

(वरूि, करुण, दारुण, सि, खूि, तरूि, दारूिं, सण, खूण, तरुण, वरुण, करूि) 

अ. त्ाचा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पराभव झाला.   

आ. त्ाचा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पराभव केला.

इ. आदशे गमळाला की ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ निघतो. 

ई. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आदशे आला की तो निघतो.

उ. कथेचा शेवट हकती ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ झाला!   

ऊ. कथेचा शेवट ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ झाला.

ए. तो ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ रजवावरच्ा संकटात रेला. 

ॲ. संकटातूि तो ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ रेला. 

ऐ. इगतहासात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ असतात.

ओ. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ संसृ्तीचा अनवभाज्य भार असतात.

ऑ. त्ािे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ केला. 

औ. त्ािे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ केली.

घ. उताऱयात आलेल्या दुडदुडिे, फडफडिे या शब्दांप्रमािे बडबडिे, धडधडिे, मळमळिे, फुरफुरिे, 

तळतळिे, सळसळिे, जळजळिे, ररररिे, चभरचभरिे, रुररुरिे, कुरकुरिे, भुरभुरिे, िुरिुरिे, 

झुळझुळिे असे अनेक शब्द आपि िापरतो. पुढे हदलेल्या िाक्ांमध्े यातील कािी शब्द बसतील. ते 

योग्य रूपात िापरा.

उदा∘ जंरलाच्ा मध्भारी एक स्वच्छ पाण्ाचा झरा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ होता. 

 जंरलाच्ा मध्भारी एक स्वच्छ पाण्ाचा झरा झुळझुळत होता.

अ. रसंह नदसत िव्ता, पण त्ाचं ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ इथे ऐकू येत होतं.

आ. कोणत्ाही षिणी परीषिेचा निकाल कळेल, या नवचारािं गतचं हृदय ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इ. शांत रावातूि आलेल्ा अनिताला शहरातल्ा उंचच उंच इमारती, वाहिांची वद्गळ पाहूि ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ई. दाट झाडीत रूपालीसमोरूि बहुतेक सापच ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ रेला असावा. 

उ. अशा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ उन्ात कशाला आलास?

५  णशक्षिािे तत्त्वज्ान

जरभरात अिेक नवचारवंतांिी रशषिण या नवषयावर आपले चचंति मांडले आह.े रशषिण म्हणजे काय, 

त्ाचा उदे्श काय असावा, ते कशा प्रकारे नदले जावे इत्ादी नवनवध मुदे् शैषिरणक धोरण ठरवतािा 

महत्त्वाचे ठरतात. त्ामुळेच एखादी रशषिणप्रणाली समजूि घेतािा त्ामारचा नवचार समजूि घेणेही 

आवश्यक असते. भारतातील काही तत्त्वज्ांचे रशषिणनवषयक नवचार पुढ ेउधितृ केले आहते. ते वाचा. 

त्ावर रटात चचया करा. चचलेसाठी तुम्ही पुढ ेनदलेल्ा मुद्दांचा आधार घेऊ शकता.
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रशषिण म्हणजे मिुष्ाच्ा नठकाणी जे पूण्गत् आधीचेच नवद्माि आह ेत्ाचे 

प्रकटीकरण. रशषिण म्हणजे जन्ात कधी पचिी ि पडणारे, डोक्यात निरंतर 

धुडरूस घालणारे आरण आपल्ा मेंदूत ठासूि कोंबलेले माहहतीचे भेंडोळे िव्.े 

साऱया रशषिणाचे ध्ये ‘माणूस’ निमयाण करणे ह ेअसले पाहहजे. रशषिणाचा 

उदे्श आह ेमाणसाला नवकरसत होण्ाला साहाय्य करणे. ज्यािे शील बिते, 

मािरसक शक्ती वाढतात, बुधिी चौिेर, नवशाल होते आरण ज्यायोरे मिुष् 

आपल्ाच पायावर उभा राहू शकतो अशा रशषिणाची आज आपल्ाला ररज आह.े

स्ामी रििेकानंद

रशषिण ह ेकाही साध् िव्,े ते एक साधि आह.े ज्या रशषिणािे आपण चाररत्रवाि 

बिू तेच खरे रशषिण मािता येईल. रशषिणािे शरीर, बुधिी व हृदय ह्ा गतन्ींचा 

समतोल नवकास साधला पाहहजे.                                                                                                         

मिात्मा रांधी

प्रत्के नवद्ाथती ही अिन्यसामान्य अशी व्यक्ती असते. म्हणूि गतची कुणाशीही 

तुलिा करण्ाजोरी िसते. या दृष्ीिे जेव्ा रशषिक नवद्ार्थ्यांकड ेपाहू लारेल, 

तेव्ा कुठल्ाही नवरशष् पधितीची हकंवा व्यवस्चेी त्ाला ररजच उरणार 

िाही. यािंतर नवद्ार्थयाला संस्ारबधि करीत राहणारे जे बाह् व आंतररक 

प्रभाव असतात, त्ांच्ा स्वरूपाचे आकलि करूि घेण्ास त्ाला मदत करणे 

एवढचे रशषिकाचे काय्ग राहील. नवद्ार्थयाला एकदा असे आकलि झाले की, 

आपल्ापुढील रुंतारुंतीच्ा जीविाचा सामिा तो सुज्तेिे व निभ्गयपणािे करू शकेल.

ज∘े कृष्णमयूतथी

रशषिक आरण मुले, दोघेही एकमेकांच्ा आचरणापासूि रशकत असतात. 

दोघेही नवद्ाथतीच आहते. जे नदले जात िाही ते रशषिण. जे घेतले जाते, 

ज्याचा हहशोब ठेवला जाऊ शकतो हकंवा ज्याची काही िोंद ठेवली जाऊ 

शकते, ते रशषिण िाही. जीविच रशषिण आह.े कॅलरीचा खरा हहशोब 

कारदावर िव्,े शरीरावरच नदसूि येतो. जे अिुभवले, खाले्, पचले, रक्तात 

मुरले, तेच रशषिण. 

आिायमि रिनोबा भािे

मुद्द े:

• णशक्षिािे ध्ेय तत्त्वत: उच्ि असते. ते प्रयिक्षात आििे मारि कसोिीिे असते, असे तुम्ाला िािते का?

• हदलेल्या अितरिांमधील रििार तुमच्ा प्रांतातील / दशेातील णशक्षि-प्रिालीत प्ररतरबंरबत झाले 

आिेत असे तुम्ाला िािते का? असल्यास कोिते ि कसे?
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• अितरिांमध्े व्क्त केलेले रििार णशक्षि-प्रिालीत उतररिण्ासाठी तुम्ी कोिते निे उपरिम 

सुििाल?  

• ‘णशक्षिरिरयक माझा दृष्ष्टकोन’ या रिरयािर सुमारे १५० ते २०० शब्दांत तुमिे रििार मांडा.

६  करिता 

‘रूपकळा’ िी बा. भ. बोरकर यांिी सुनीताबाई दशेपांडे यांनी सादर केलेली करिता पािा.

रूपकळा

प्रगत एक झाडा-माडा           

त्ाची त्ाची रूपकळा 

प्रगत एक पािा-िुला  

त्ाचा त्ाचा तोंडवळा 

असो पाखरू, मासोळी 

जीव, रजवार, मुंरळी 

प्रत्केाची टवेठेव*

काही आरळी वेरळी 

असो ढर, असो िर            

त्ाची अद्तु रेखणी 

जी जी उरवे चांदणी

गतच्ा परीिे दखेणी 

उठे िुट ेजी जी लाट

गतचा अपूव्गच थाट 

िुट ेगमट ेजी जी वाट

गतचा अभद्तीय घाट 

भेट ेजे जे, त्ांत भरे

अशी लावण्ाची जरिा 

भाग्य केवढ!े आपुली  

चाले त्ांतूिच यारिा!

बा. भ. बोरकर

*टवेठेव – घडण, ठेवण

क. प्रयिेक व्क्ततीिे आपले असे िेरळेपि असते िे करितेत कोिकोियिा उदािरिांतयून सांष्रतले आिे?

36 • íÊeerme



घे भरारी २

ख. प्रयिेक व्क्ततीिे िेरळेपि जपले पाहिजे, यारिरयी णशक्षिक्षेरिात ििचा िोत असते. िी रोष्ट प्रयिक्षात 

आििे शक् आिे का? असल्यास ते प्रयिक्षात कसे उतरिता येईल यारिरयी तुमिी भयूरमका सुमारे 

२५०-३०० शब्दांत ललहून िरचात सादर करा. 

र. करिता िरचात सादर करा.

७  रोबीकन्ा सुिेता

भाषांवर प्रभुत् असणाऱया, िाजूक आरण लहाि चणीच्ा सुचेता यांिी ‘एन्ड्रून्स स्पोट््ग स’मध् ेरस 

घेतला. गरररभ्रमण करता करता त्ांिा िव्या साहसािे खुणावले आरण रोबीचे वाळवंट पायी चालूि त्ांिी 

साहसाचा एक िवा मािदडं प्रस्ानपत केला.

शाळेत वकृ्तत्स्पधया, िाट्यवाचि, अभभिय यांमध् ेमी आघाडीवर होते. पण जेव्ा दहावी उत्ीण्ग होऊि 

महानवद्ालयात रेले आरण निवड करायची वेळ आली, तेव्ा मारि मी िाट्यवाचि, अभभिय यांकड ेि 

वळता क्रीडा आरण साहस याची निवड केली आरण चालणं, धावणं, डोंरर चढणं अशा खेळांतच मी 

खूप मिापासूि रमू लारले. मला लेखि करायला अगतशय आवडतं आरण लेखि करूिच आपण आपली 

उपजीनवका करायची असं मी ठरवलं होतं. रशवाय रशषिणाबरोबरच माझा छंदही त्ामुळं मला जोपासता 

येणार होता. त्ा वेळेस मला पुरातत्त्वशास्त्राचं आकष्गण वाटत होतं म्हणूि मी इगतहास व संसृ्त ह ेनवषय 

घेऊि बी.ए. आरण मर मराठी घेऊि एम.ए. केलं. त्ाचबरोबर परिकाररतेचा अभ्ासक्रमपण पूण्ग केला. 

या सरळ्ा प्रवासात माझ्ा पालकांची भूगमका खूप महत्त्वाची होती. त्ांिी माझ्ावर कधीही कुठल्ाही 

बाबतीत दबाव आणला िाही. त्ांिी त्ांची स्वप् ंमाझ्ावर लादली िाहीतच; उलट मला माझी स्वप् ं

पाहण्ाचं पूण्ग स्वातंत्र नदलं. 

पुढ ेिोकरीमुळे आलथ्गक स्यैयाचं आश्ासि गमळाल्ावर िवी साहसं मला पुन्ा साद घालू लारली. 

तेव्ा काही जणांिी मला नवचारलं, “तू ह ेका करतेस?” “टकेड्ा चढूि तुला काय गमळतं? पन्नास 

हकलोमीटर एवढ ंअंतर पार करण्ासाठी धावायचं कशाला? त्ामुळं काय होतं?” गरययारोहण करणाऱया 

हकंवा डोंररात भटकंती करणाऱयांिा अशा प्रश्नांिा िेहमीच तोंड द्ावं लारतं. या प्रश्नांमुळं मी माझ्ा 

आवडीनवषयी परत एकदा नवचार करू लारले. खरंच, मला िक्ी काय आवडतं? सायकलवर भटकणं, 

डोंररवाटा तुडवणं, की रशखरांवर चढाई करणं? हा माझा स्वतःचाच शोध होता. खूप नवचारािंतर माझ्ा 

मिािे कौल नदला तो ‘एन्ड्रुन्स स्पोट््ग स’च्ा बाजूिं. केवळ शारीररक िाही, तर मािरसक शक्तीची 

कसोटी बघणाऱया खेळाच्ा बाजूिं. या मोहहमा अिेक वेळा नवपरीत अशा िैसगर्गक पररस्स्तीत असतात. 

त्ात तुमच्ा शारीररक षिमतेचाच िाही तर मािरसक षिमतेचा आरण संयम, धैय्ग यांचाही कस लारतो. 

अशा नवपरीत पररस्स्तीत एखादी मोहीम पूण्ग करत पुन्ा पुन्ा स्वतःलाच पडताळूि पाहणं, स्वतःचीच 

परीषिा घेणं मला आवडतं ह ेमाझ्ा लषिात आलं. एखाद ंसाहस पूण्ग केल्ावर मला खूप आिंद होतो ह े

माझ्ा लषिात आलं. 

जलॉज्ग मेलोडी ह ेिामवंत गरययारोहक एव्रेस् मोहहमेची तयारी करत असतािा त्ांिा कुणी तरी 

नवचारलं, “का करताय तुम्ही ही एव्रेस् मोहीम?” यावर ते शांतपणे उत्रले, “कारण तो गतथे उभा आह े

व आम्हाला साद दतेोय.” कदाचचत अशीच हाक मला ‘रोबीच्ा वाळवंटा’िं मारली असावी.
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रोबीचं वाळवंट परश्मेकडूि पूवलेकड े चालत जाण्ाची जरातली ही पहहली मोहीम डने्ाक्ट चे 

रीपली डवे्िपोट्ट यांच्ा पुढाकारातिं आखण्ात आली होती. या मोहहमेसाठी आमची तेरा जणांची टीम 

िऊ निरनिराळ्ा दशेांतूि आली होती. याआधी ह ेवाळवंट कुणीही पार केलं िव्तं. कमाल व हकमाि 

तापमािातील प्रचंड िरक ह ेया मोहहमेतलं मुख् आव्ाि होतं. गतथं उन्ाळ्ात सूयलोदय सकाळी पाच 

वाजता होतो आरण सूय्ग मावळतो रारिी साडिेऊ वाजता. म्हणजे जास्तीत जास्त वेळ प्रखर सूय्गप्रकाशात 

चालणं ही या मोहहमेतली आणखी एक कसोटी होती. या मोहहमेत भार घेणाऱया व्यक्ततींिी आपल्ा पाठीवर 

कमीतकमी सहा-सात हकलोंचं वजि घेऊि दररोज हकमाि पस्तीस हकलोमीटस्ग चालणं अपेरषित होतं. 

मोहीम सुरू झाली. मंरोललयातलं हवामाि खूपच वेरळं होतं. त्ाची सवय होईपययंत सव्ग जण 

आजारी पडले. त्ात सरळ्ांिा चालूि चालूि पायाला िोड आले. या सरळ्ा शारीररक रिासावर काहीही 

उपाय िव्ता. या सव्ग रिासाबरोबरच मोहीम पूण्ग करायची होती.

मला वाटतं कोणत्ाही मोहहमेतच िाही, तर आयुष्ातही अिेक वेळा असे षिण येतात जेव्ा तुम्हाला 

हातात घेतलेलं काम असह् रिास, कटकट, शारीररक कष् 

यांमुळं सोडूि द्ावंसं वाटतं. पण ती वेळ िार महत्त्वाची 

असते. तेव्ा तुमच्ासमोर दोि वाटा असतात. एक हातात 

घेतलेलं काम सोडूि दणेारी आरण दुसरी शारीररक रिास 

सहि करत पुढ ेिेणारी. त्ाच वेळी स्वतःलाच ह ेसांरायची 

ररज असते की कष्, रिास षिरणक असतात. काम पूण्ग 

केल्ाचं  समाधाि, यश ही आयुष्ाची सवयात मोठी कमाई 

असते.

या धड्ाबरोबर आणखी एक रशकवण मोहहमेतील 

एका प्रसंरातूि गमळाली. उंटाची लाथ लारल्ावर माझा 

एक खांदा अखंड दुखत होता. तसाही रोज माझा कुठला ि 

कुठला अवयव दुखत असे. एकदा अशीच पायाची दुखावलेली 

करंरळी खूप ठणकू लारली. पण त्ा नदवशी मारि माझ ं

सारं लषि दुखऱया खांद्ाकड ंिाही तर त्ा करंरळीवर होतं. अशा वेळी माझा खांदा दुखत असल्ाचं मी 

नवसरूि जात असे आरण माझ ंचालणं चालू राहत असे. मर मला जाणवलं की वेदिेचे स्रोत तुमच्ा 

मिात असतात आरण जसे वेदिेचे असतात तसं त्ा वेदिेतूि बाहरे काढण्ाचे, बरे करण्ाचे स्रोतही 

तुमच्ा मिात असतात. थोडक्यात, ह ेसरळे मिाचे व शरीराच्ा संवेदिांचे खेळ आहते आरण यात तुमचं 

मि ह ेदुखऱया शरीराला बरं होण्ासाठी एक प्रकारची शक्ती दते असतं .

मोहहमेच्ा पहहल्ाच नदवशी आम्हाला वादळाला तोंड द्ावं लारलं होतं. पुढ ंकशाला तोंड द्ावं 

लारणार आह ेत्ाचा जणू धडाच गमळाला. ह ेएक वादळ तीि नदवस चाललं. एकदा का वादळ सुरू 

झालं की, काही करता येत िसे. बसूि राहावं लारत असे कारण वाऱयाचा वेर ताशी ऐशंी-पंचाऐशंी 

हकलोमीटर असे. त्ात तुम्ही उभं राहायचा प्रयत्न केलात तरी पडायला होत असे. त्ातला दीड नदवस 

आम्ही चष्ा घालूि स्ीनपंर बॅरमध् ेरशरूि बसलो होतो कारण त्ा वेळेस हवामाि खराब होऊि खूप 

थंडी पडली होती.
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मुळात वाळवंटातील प्रवास हा एक सव्गस्वी वेरळा अिुभव होता. या प्रदशेाचं एक वेरळं सौंदय्ग 

होतं. आम्ही जेव्ा मोहीम सुरू केली तेव्ा आमच्ा आसपास ‘अल्ाय’चे डोंरर होते. अगतशय सुंदर 

निसर्ग होता. पण तेव्ा आम्ही सव्ग जण िवीि वातावरणाशी जुळवूि घेत होतो त्ामुळं ते सौंदय्ग 

निरखण्ाइतकी आमची मािरसक अवस्ा चांरली िव्ती. मृरजळाबद्ल अिेकदा ऐकलं होतं, ती भरपूर 

पाहायला गमळाली. मोहहमेच्ा बभत्साव्या नदवशी अगतशय रमणीय असं ‘ओॲरसस’ पाहायला गमळालं.

वाळवंटातल्ा रारिी अगतशय सुंदर असतात. निरभ्र आकाश िार सुंदर नदसतं. या मोहहमेत अशा 

सुंदर रारिी आम्ही अिेकदा निःशब्द शांततेचा अिुभव घेतला. या शांततेत मिाचा मिाशी संवाद झाला. 

िेहमीच्ा आयुष्ात आपल्ाला आधीचा नदवससुधिा धड पूण्गपणे आठवत िाही; पण वाळवंटात मारि 

मला आधीच्ा नदवसाचा षिणन् षिण आठवत असे. मिाची एकाग्रता म्हणजे काय ह ेगतथं जाणवलं. हा 

अिुभव नवलषिण आरण आयुष्भर जपण्ासारखा होता.

शारीररक आरण मािरसक षिमतांची इतकी कठोर 

परीषिा बघणारी एवढी मोठी मोहीम मी आजवर केली 

िव्ती. त्ामुळं ती पार पडल्ावर मी स्वतःलाच नवचारलं, 

‘काय नदलं या मोहहमेिं मला?’ या मोहहमेतिं मला खूप 

महत्त्वाचे धड े गमळाले. त्ांचा माझ्ा आयुष्ावर अरदी 

खोल पररणाम झाला. अरदी मुदे् घेऊि मांडायचं तर 

पहहला धडा आह े— अशक्य असं काही िसतं.

प्रत्के रोष्ीत तीि पायऱया असतात; काही सोप्ा, 

काही अवघड व अशक्य वाटणाऱया. म्हणजे आपल्ाला 

त्ा अशक्य वाटत असतात. सोप्ा आपण सहज पार 

करू शकतो. अवघड पायऱयांसाठी नवचार करावा लारतो; 

पण अशक्य वाटणाऱया रोष्ींसाठी आपण थोडा धीर 

धरला — म्हणजेच वेळेचं बंधि जरा सैल केलं — तर 

त्ा रोष्ी साध् होतात. एकूण काय, मला जे अवघड, 

कठीण, अशक्यप्राय वाटत होतं ते तेवढ ंअवघड िव्तं ह ेअिुभवािं पटलं.

या मोहहमेत गमळालेला आणखी एक धडा म्हणजे — रिास, कष् षिरणक असतात. त्ातूि निमयाण 

होणारा अभभमाि मारि निरंतर असतो.

आमची ही मोहीम आम्ही साठ नदवसात पूण्ग करू असं ठरवलं होतं, पण प्रत्षिात मारि आम्ही 

एकावन्न नदवस, अकरा तास आरण चाळीस गमनिटांत ही मोहीम पूण्ग केली. निरभ्र आकाशाखाली अथांर 

वाळू तुडवत केलेल्ा या मोहहमेिं मला काय रशकवलं सांरू ? इथं, या वाळवंटात असतािा मी कोणाची 

बहीण िव्ते, कोणाची मुलरी, मैरिीण, सहकारी काहीच िव्ते. मी ‘मी’ होते. कोणत्ाही िात्ाच्ा 

चष्मातूि ओळखली ि जाणारी. िक्त माझ्ा स्वतःच्ा ओळखीसह असलेली मी. माझ्ा अस्स्तत्ाची 

जाणीव मला या प्रवासात झाली. या मोहहमेिं मला नदलेली ही अमूल् भेट आह.े

सुिेता कडेठािकर

शब्दांकन : िंदना अरेि 

सुचेता कडठेाणकर
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क. थोडक्ात उत्रे ललिा.

अ. साहसी क्रीडाप्रकारांचे काय वैरशष्ट्य सांरता येईल? 

आ. रोबीचे वाळवंट परश्मेकडूि पूवलेकड ेचालत जाण्ाच्ा मोहहमेत कोणती आव्ािे होती? 

इ. लेख्खकेच्ा आवडीनिवडी, गतचे छंद व गतिे घेतलेले औपचाररक रशषिण यांचा गतिे हाती घेतलेल्ा 

मोहहमेशी असलेला संबंध उलरडूि सांरा.  

ई. या मोहहमेतूि लेख्खका अिेक रोष्ी रशकली. ते रशषिण कोणते होते ते तुमच्ा शब्दांत ललहा. 

ख. िरील उताऱयाच्ा अनुरंराने शालेय रिद्ार्वांच्ा सिली या रिरयािर रिात ििचा करा. तुमच्ा 

रिातील ििचेिे एक हिपि तयार करून यिािे िरचात सादरीकरि करा. ििचेसाठी तुम्ी पुढील मुद्दांिा 

आधार घेऊ शकता. या मुद्दांव्रतररक्त अन् मुद्दिेी अथचाति घेऊ शकता.

- शालेय नवद्ार्थ्यांच्ा सहली न्याव्यात का? 

- सहलींसाठी कोणती नठकाणे निवडावीत? का?

- सहलींचा उदे्श काय असावा?  

- सहलींचे स्वरूप कसे असावे?

- सहलींचा अपेरषित शैषिरणक पररणाम कशा प्रकारे साध् करता येऊ शकतो? 

र. पुढील उताऱयात ठळक केलेल्या शब्दांऐिजी यिाि अथचािे कंसातील दुसरे शब्द िापरा.

(संपूण्गपणे, स्स्ती, जमवूि, खूप वेळा, सुंदरता, भार, आजूबाजू)

मुळात वाळवंटातील प्रवास हा एक अ) सिमिस्ी वेरळा अिुभव होता. या आ) प्रदशेािं एक वेरळं         

इ) सौंदयमि होतं. आम्ही जेव्ा मोहीम सुरू केली तेव्ा आमच्ा ई) आसपास अल्ायचे डोंरर होते. अगतशय 

सुंदर निसर्ग होता पण तेव्ा आम्ही सव्ग जण िवीि वातावरणाशी उ) जुळियून घेत होतो. त्ामुळं ते सौंदय्ग 

निरखण्ाइतकी आमची मािरसक ऊ) अिस्ा चांरली िव्ती. मृरजळाबद्ल ए) अनेकदा ऐकलं होतं, 

ती भरपूर पाहायला गमळाली. मोहहमेच्ा बभत्साव्या नदवशी अगतशय रमणीय असं ‘ओॲरसस’ पाहायला 

गमळालं.

घ. नाम + हरियापद हकंिा इतर शब्द + हरियापद यांिी यादी पयूिमि करा. हरियापदािे एकापेक्षा जास् 

पयचायिी असयू शकतात िे लक्षात घ्ा. 

उदा∘ वेळ येिे / साधिे 

अ. निवड ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आ. उपजीनवका ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इ. दबाव ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ई. चढाई ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

उ. डोंररवाटा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ऊ. कौल ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ए. कस ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ॲ. पडताळूि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ऐ. पार ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ओ. सूय्ग ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ऑ. संवाद ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ औ. धडा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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८  लेखखका, पिकथाकार, अचभनेरिी असलेल्या मधुरंधा कुलकिथी यांिी डॉ∘ आनंद नाडकिथी 
यांनी घेतलेली मुलाखत ऐका. 

शालेय जीिनात अभ्ासात मारे असलेली परंतु मोठे झाल्यािर स्बळािर यशस्ी झालेली मधुरंधा 

कुलकिथी यांच्ासारखी आिखी कोिती व्क्तती तुम्ाला मािीत आिे? अशा व्क्ततीिी माहिती रमळियून 

ती िरचात सादर करा.

९  णजद्द

पारंपररक भारतीय रशषिणव्यवस्मेध् ेरुरुकुल पधित प्रचललत होती. रुरुकुल पधितीमध् ेरुरूच्ा घरी 

राहूि रशष् रशषिण घेत असे. काळाच्ा ओघात औपचाररक रशषिणपधितीत रुरुकुल पधित मारे पडली 

असली, तरी शास्त्रीय संरीत, शास्त्रीय िृत् या कलांचे रशषिण आजही काही नठकाणी रुरुकुल पधितीिे 

नदले जाते. भारतीय शास्त्रीय संरीतातील नवख्ात रायक भारतरत्न पंनडत भीमसेि जोशी यांच्ा ‘रजद्’ या 

लेखातूि त्ांिी आपल्ा रुरूकड ेराहूि केलेली संरीत साधिा आपल्ाला समजते. 

‘राणं हचे आपलं जीवि आह,े’ असे बालवयातच कधीतरी मिावर ठसले रेले. ‘राणं रशकू, िाव गमळवू’ 

असे स्वप्ही मी त्ा बालवयातच बलघतले होते. राण्ािे मला पार झपाटूि टाकले होते. त्ाच भरात मोठा 

रायक होण्ासाठी म्हणूि मी अरदी लहाि वयात दोि वेळा घरातूि पळूि रेलो. रुरूच्ा शोधात उत्र 

भारत वणवण निरलो. उपासमार सहि केली. पडतील ती कामे निमूटपणे केली. अरदी एका रवयाच्ा 

घरी तर बाजारातूि मटण आणण्ापासूि पुढचे सारे सोपस्ारही केले ते केवळ राणे रशकायला गमळेल 

या आशेिे!

पुढ ेसवाई रंधव्यांकड ेराणे रशकायला म्हणूि रेलो, तेव्ा पहहले दीड वष्ग मी केवळ पडतील ती 

घरकामे निमूटपणे करीत असे. या घरकामांत रोज घरापासूि अधया हकलोमीटर दूर असलेल्ा ३०० िूट 

खोल नवहहरीतूि रहाटािे पाणी काढावे लारे. अशा हकमाि १० ते १२ भल्ा मोठ्ा घाररी घरी आणाव्या 

लारत. असे रोज पाणी भरतािा पाहूि रावकऱयांचा तर असा समज झाला होता की, सवाई रंधव्यांिी 

पाणी भरण्ासाठी एका पहहलवािाला आपल्ाकड ेिोकरीला ठेवलंय! माझ्ाकडूि रुरुजींचे कपड ेधुणे, 

भांडी घासणे, पाणी भरणे अशी सारी कामे करूि घेण्ामारे माझ्ा रुरूचा हतेू मला पारखूि घेणे हाच 

असावा! अन् राणे रशकूि मी माझ्ा बळावर इकडची दुनिया गतकड ेकरू शकेि ही माझी रजद् होती. 

त्ासाठी तशी मेहितही मी घेत असे.

पुढ ेजेव्ा राणे रशकू लारलो तेव्ा मी राणे सोडूि दुसरे काहीही करीत िसे. अजु्गिाला धिुनव्गद्ा 

रशकतािा पक्षाचा केवळ डोळाच नदसत होता, तीच रत माझीही होती. मला िक्त राणे आरण राणेच ऐकू 

येत होते. असेच एकदा मल्ार राराचा ररयाझ रुरूसमोर करीत होतो. कुठेतरी स्वर िीट लारले िाहीत. 
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स्वर जरा हलला. ते लषिात येताच रुरंूिी शेजारच्ा तबकातील अडहकत्ा उचलूि माझ्ा नदशेिे िेकला. 

तो िेमका माझ्ा डाव्या डोळ्ाखाली लारला. त्ा वेळीच निश्य केला की, ‘प्राण रेला तरी चुकायचं िाही! 

सतत सजर राहायचं!’ आज चार हजारांहूि अभधक मैिली होऊिही प्रत्के मैिल ही माझी पहहलीच 

मैिल आह ेआरण ती मी यशस्वी करीिच, या भाविेिे मी रजद्ीिे रायला सुरुवात करतो.

कशी कोण जाणे, पण पहहल्ापासूिच माझी रजद् अशी की जे काम हजारो, लाखो करू शकणार 

िाहीत ते मी काय वाटले ते झाले तरी करीिच! मी ज्याला रजद् म्हणतो त्ाला कोणी हट्ही म्हणत 

असतील. अथयात ही रजद्, हा हट् मी चांरल्ा रोष्ीसाठीच वापरत आलो आह.े एकदा १९५८ साली 

दसऱयाच्ा निगमत्ािे म्हसैूरला माझ ेराणे होते. गतथे जातािा डरि ायव्रला डुलकी लारल्ािे आमची राडी 

१०−१२ कोलांट्या खात साताऱयाच्ा ख्खंडीत ४०−५० िूट खाली कोसळली. तेव्ाच मी ठरवूि टाकले की, 

यापुढ ेडरि ायवव्रं आपण स्वत:च करायचे. मरण यायचेच असेल तर ते आपल्ा हातूि यावे! मर मी तो 

ध्ासच घेतला. तासन् तास  खचू्गि डरि ायवव्रं, ररपेअररंर रशकलो. भारतभ्रमण निदाि १०−१२ वेळा स्वतः 

डरि ायवव्रं करीत केले.

बड ेरुलामअली खाँसाहबे काही झाले तरी ररयाझात खंड पडू दते िसत. ती त्ांची एक प्रकारची 

रजद्च होती. ररयाझ करायला बसले की वेळेचे भाि त्ांिा राहत िसे. एका प्रवासात मुंबई ते कलकत्ा 

मी त्ांच्ाबरोबर होतो. मुंबईला राडीत बसल्ावर तंबोऱयाची रवसणी जी निघाली ती कलकत्त्यापययंत. 

प्रवास संपला तेव्ाच ररयाझ संपला.

मीही रुरुरृही असतािा रारिी चचमणीत रलॉकेल भरूि चचमणी पेटवायचो आरण मेहितीला 

प्रारंभ करायचो. चचमणीतले रलॉकेल संपूि ती नवझली की माझी 

स्वरसाधिा थांबायची. म्हणजे एकदा रारिी बैठक मारूि ररयाझ 

सुरू करायचो ते सकाळी थांबायचो. एक ताि घेतली की तीच 

पुि:पुन्ा तासन् तास म्हणत राहायची. एकेक जारा पक्ी करूि 

मरच पुढ ेजायचे. डोके अरदी दुखू लारायचे. पण एका रजद्ीच्ा 

जोरावर मी ते अलग्ननदव्यही पार केले.

भीमसेन जोशी

क. पुढील िुकीिी रिधाने उताऱयाच्ा आधारे बरोबर करून ललिा.

अ. बालपणापासूि पंनडत भीमसेि जोशी यांिी सवाई रंधव्ग यांिाच आपले रुरू मािले होते. 

आ. बड ेरुलामअली खाँसाहबे ठरावीक वेळेतच ररयाझ करत. 

इ. सतत सजर राहायचे ह ेपंनडतजींिा छडीचा मार खाऊि समजले.  

ई. डरि ायवव्रं करण्ाची खूप आवड असल्ािे पंनडतजी स्वत:च डरि ायवव्रं करत असत. 

उ. रुरुरृही पंनडतजी िक्त आरण िक्त ररयाझ करायचे.
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ख. थोडक्ात उत्रे ललिा.

अ. पंनडतजींची प्रत्के मैिल अप्रगतम होण्ामारचे रहस् कोणते?

आ. तुमचे कोणते स्वप् होते का? ते स्वप् पूण्ग करण्ाकररता तुम्हाला कोणकोणत्ा कठीण प्रसंरांिा तोंड 

द्ावे लारले आह?े

र. खालील शब्दाथवांकरता उताऱयातील कोिते शब्द तुम्ी िापराल? 

अ. मिाचा निधयार

आ. प्ररसधि

इ. वेड ेकरणे, भारावूि टाकणे

ई. काही ि बोलता

उ. पाणी भरण्ाचा घडा

ऊ. अंरािे तंदुरुस्त मिुष्, मल्

ए. पुन्ा पुन्ा उजळणी करणे

ॲ. एखाद्ाची िािा तऱहांिी परीषिा घेऊि खारिी करूि घेणे

ऐ. सावध राहणे

ओ. तंबोऱयाचे आवरण 

ऑ. एखाद्ा रोष्ीवर नक्रया, प्रनक्रया करणे

औ. रायिाचा सराव

अं. अशक्य वाटणारी रोष् शक्य करणे

अ: कठीण प्रसंरातूि यशस्वीररत्ा बाहरे पडणे

घ. पुढील रिशेष्यांशी खाली हदलेल्या रिशेरिांपैकी कोिकोिती रिशेरिे जुळतात? एका रिशेष्याशी 

एकापेक्षा अचधक रिशेरिे जुळयू शकतात.

ठाम      

अपार          

दुद्गर्       अखंड

दृढ      तीव्र

अतोिात     प्रबळ     

अहोरारि

अ. निश्य

आ. कष्

इ. नवश्ास

ई. इच्छाशक्ती

उ. ध्ास
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१०  कलाणशक्षि, मयूल्यणशक्षि, भाराणशक्षि, कौशल्य णशक्षि, शारीररक णशक्षि, पररसर 
णशक्षि यांिा णशक्षिात अतंभचाि असािा असे मानण्ात येते. यिा अनुरंराने पुढील 
मुद्दांिर ििचा करा. ििचेनंतर प्रयिेकाने यिािर एक हिपि तयार करा.

या रोष्ींवर शालेय रशषिणात पुरेसा भर नदला जातो का?

या बाबतीतला तुमचा वैयष्क्तक अिुभव काय आह?े

नवद्ाथती, पालक व रशषिक यांिा या रोष्ींचे महत्त्व वाटते का?

या रोष्ींचे रशषिण सव्यांसाठी सक्तीचे असावे की वैकस्ल्पक असावे?

या रोष्ींमुळे नवद्ार्थ्यांचा समतोल नवकास साधला जाऊ शकतो 

का? (म्हणजे यातूि केवळ बौद्धिकच िाही तर शारीररक, भावनिक, 

मािरसक, सामारजक नवकास साध् होतो का?)

कलाणशक्षि

मयूल्यणशक्षि

भाराणशक्षि

कौशल्य णशक्षि

शारीररक णशक्षि

पररसर णशक्षि

११  रेियू दांडेकर यांिी समीरि िाळिेकर यांनी घेतलेली मुलाखत ऐका. यिा अनुरंराने 
तुमच्ा एका सिाध्ायीबरोबर पुढील रिरयािर ििचा करा. 

‘णशक्षि प्रभािी िोण्ासाठी प्ररत तंरिज्ानािा िापर ि आधुननक सोयीसुरिधा अयिािश्यक आिेत’

समथमिन करिारे रिधान रिरोध दशमिरििारे रिधान

तंरिज्ािामुळे रशषिण सव्गदूर पोहोचू शकते. 

आधुनिक सोयीसुनवधांचा वापर केल्ास 

नवद्ाथती रशषिणाकड ेआकगष्गत होतात.

रशषिण तांगरिक रोष्ींमध्चे अडकूि पडते. 

नवद्ाथती निसरयाशी, त्ाच्ा भवतालाशी 

जोडला जात िाही.

१२  करा आणि णशका.

क. रेहडओिरील / समाजमाध्मांिरील रोजिे मराठी कायमिरिम ननयरमत ऐका. यिातयून तुम्ाला पे्ररिादायक 

प्रसंरांबाबत कोिती निीन माहिती / दृष्टी रमळाली? यिातील कोियिािी पाि रोष्टींरिरयी ललहून िरचात 

सादरीकरि ि ििचा करा.

ख. तुम्ाला पे्ररिादायक िाििारी कोितीिी एक प्रणसद्ध मराठी व्क्तती ननिडा. यिांच्ा मुलाखतीसाठी 
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१० प्रश्न तयार करा. आता याि प्रश्नांिा िापर करून तुम्ी ननिडलेल्या प्रणसद्ध व्क्ततीच्ा काल्पननक 

मुलाखतीिे िरचात सादरीकरि करा.

र. ‘आकाशी झेप घे रे पाखरा’ िे रािे ऐकयू न पाठ करा आणि िरचात सादर करा. 

उत्रसंि

२. ि. अ. िाराज व्ायचा     आ. िष् होणे     इ. उदे्श सिल होतो, उद्द्ष् पूण्ग होते 

ई. प्रचललत होत चालली आह े    उ. चररताथ्ग चालनवण्ासाठी काम करत आहते

  (अिेक उत्रे शक्य)         

३.  क. आ     ख. अ     र. आ     घ. इ     च. आ

४. ख. अ. स्तब्ध होणे      आ. हालचाल ि करता शांत पडूि राहणे      इ.  रारावण े

ई. संबंध तोडणे     उ. चचडवणे     ऊ. खूप घाबरणे

४. र. अ. दारुण     आ. दारूिं     इ. वरुण     ई. वरूि     उ. करुण     ऊ. करूि 

ए. तरुण      अॅ. तरूि      ऐ. सि      ओ. सण      ऑ. खूि     औ. खूण

४. घ. अ. रुररुरणं     आ. धडधडलं     इ. भभरभभरलं     ई. सळसळत     उ. तळतळणाऱया 

७. र. अ. संपूण्गपणे     आ. भाराची     इ. सुंदरता     ई. आजूबाजूला     उ. जमवूि 

ऊ. स्स्ती          ए. खूप वेळा

७. घ. अ. निवड करणे     आ. उपजीनवका करणे     इ. दबाव आणणे     ई. चढाई करणे 

उ. डोंररवाटा चालणे / तुडवणे     ऊ. कौल दणेे        ए. कस लारणे 

अॅ. पडताळूि पाहणे               ऐ. पार करणे       ओ. सूय्ग उरवणे / मावळण े

ऑ. संवाद होणे / असणे / तुटणे / साधणे / करणे      औ. धडा गमळणे / रशकणे

९. क. अ. बालपणी पंनडतजी एका रवयाकड ेराणे रशकत होते. िंतर सवाई रंधव्यांकड ेरशकू लारले.

  आ. बड ेरुलामअली खाँसाहबे ररयाझ करायला बसले की वेळेचे भाि त्ांिा राहत िसे.

  इ. सतत सजर राहायचे ह ेपंनडतजींिा अडहकत्त्याचा मार खाऊि समजले.

  ई. डरि ायव्रकडूि अपघात झाल्ािे आपणच डरि ायवव्रं करायचे असे ठरवूि पंनडतजी स्वत:च 

डरि ायवव्रं करत असत.

  उ. रुरुरृही पंनडतजी पडतील ती कामे निमूटपणे करत असत.

९. र. अ. रजद्     आ. नवख्ात     इ. झपाटूि टाकणे     ई. निमूटपणे     उ. घारर 

ऊ. पहहलवाि     ए. ररयाझ     अॅ. पारखणे     ऐ. सजर राहणे     ओ. रवसणी 

ऑ. सोपस्ार करणे     औ. स्वरसाधिा     अं. इकडची दुनिया गतकड ेकरणे 

अ:. अलग्ननदव्य

९. घ. अ. ठाम, दृढ – निश्य                    आ. अपार, अखंड, अतोिात, अहोरारि – कष् 

इ. ठाम, दृढ, दुद्गर्, अतोिात – नवश्ास     ई. दुद्गर्, प्रबळ, तीव्र – इच्छाशक्ती 

उ. अखंड, अहोरारि – ध्ास
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नािीन्ािी आिड िा मािसािा स्ारयभाि. मािसाच्ा ठायी असिाऱया कुतयूिल आणि णजज्ासेपोिी 

मािसाने जीिनाच्ा प्रयिेक क्षेरिात प्ररती केली. स्यंपाकघरात उपयुक्त असिाऱया साध्ासुध्ा 

प्रयोरांपासयून अतंराळशास्तात लािलेल्या जहिल शोधांपययंत यिाने केलेल्या संशोधनािी व्ाप्ी आिे. 

रिज्ान-तंरिज्ान िा रिरय आता शालेय पाठ्पुस्कांपुरता सीरमत न रािता, यिािे दृश्य पररिाम 

आपि रोजच्ा जरण्ात अनुभित आिोत. संपक्क , दळििळि, करमियूक अशा क्षेरिांमध्े बदलयिा 

तंरिज्ानामुळे घडयून येत असलेली रिांती अभयूतपयूिमि म्िािी अशी आिे. रतच्ा अफाि िेराशी आपि 

स्त:ला जुळियून घेत आिोत. निनिे तंरिज्ान आत्मसात करत आिोत. कारि, अथचाति, फक्त 

संशोधकांनाि नािी; तर आपल्यालािी ननयि नव्ािी आस आिेि ना!
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१  ‘दशक’हरिया

सरते दशक तसे िारच मारास म्हणायचे. कारण दहा वष्यांपूवती १ जािेवारी 

रोजी ते सुरू झाले त्ा वेळी ‘आयपॅड’ जन्ास यायचे होते, ‘आयवलॉच’ 

हकमाि पाच वषले दूर होते आरण स्ीव् जलॉब्स हयात होता. माणसे ‘काल्ानपल्ा’ 

टकॅ्ीतूि प्रवास करीत कारण ‘उबर’ ही संकल्पिाच िव्ती. सव्गसाधारणपणे 

बाहरे खाण्ासाठी हलॉटलेात जायची प्रथा होती. हवे ते हलॉटले हात जोडूि 

हातातल्ा िोिवर उभे िव्ते. पय्गटिास जायच्ा आधी हलॉटले बुहकंर केले 

जायचे कारण ‘एअर बीएिबी’ म्हणजे काय हचे माहीत िव्ते. कोडकॅ कॅमेरा होता आरण त्ाच्ा चचरिनिती 

तयार करूि आल्ारेल्ास दाखवायची प्रथा होती. ‘अलेक्ा’ आरण ‘रसरी’ वरैरेंच्ा प्रसववेदिादखेील 

सुरू झाल्ा िव्त्ा. माणसे प्राधान्यािे कारदी वत्गमािपरिच वाचायची. त्ामुळे ‘िेक न्यजू’ हा प्रकारच 

माहीत िव्ता. बातर्ा त्ा वेळी शोधाव्या लारायच्ा. हातातल्ा यंरिावर आपोआप येऊि त्ा आदळायची 

सुरुवात झाली िव्ती. ष्विटर, व्लॉट्सअॅप आदी वापरणाऱया कोट्यवधींच्ा िौजा तैिात व्ायच्ा होत्ा. 

आयुष् तसे सोपे आरण सरळ होते म्हणायचे.

रेल्ा दहा वष्यांत ते बदलले. संरणकाच्ा जन्ािे सव्गसामान्यांच्ा आयुष्ात रती आलीच होती. 

पण २००९ उलटले अन् ती अभधकच वाढली. इतकी, की आपण कसे बदललो ते आपणासच कळेिासे 

झाले. तसे पाहू रेल्ास इंटरिेट या संकल्पिेचा जन् १९८९ सालचा. या वषयािे 

इगतहास आरण भूरोल, दोन्ी बदलले. मािवी समूहांिा भौगतकदृष्ट्या नवलर 

करणारी बलल्गिची भभंत याच वषयात कोसळली आरण याच वषयात नटम बि्गस्ग ली 

या द्रष्ट्या अभभयंत्ािे इंटरिेटच्ा माध्मातूि मािवी समूहांिा जोडण्ाचा सेतू 

जन्ास घातला. िंतर या तंरिाच्ा वेराचा नदवसाररणक िक्त रुणाकार होत 

राहहला. यािंतर आपल्ा आयुष्ात जे काही घडले ते अद्तु म्हणता येईल असे होते. २०१० सालच्ा 

जािेवारी महहन्यात जलॉब्सिे पहहल्ावहहल्ा आयपॅडचे अिावरण केले. संरणक त्ाच्ा सव्ग तंरिमंरिासहहत 

एखाद्ा अवयवाप्रमाणे मािवी जीविाचा अनवभाज्य भारच बिला जणू. िंतर असे अिेक घटक तयार 

झाले, ज्यांिी आपल्ा आयुष्ाचे तंरिावलंनबत् केवळ वाढवले. तोपययंत अन्न, वस्त्र आरण निवारा याच 

तीि मुख् ररजा जरण्ासाठी महत्त्वाच्ा असे समजले जायचे. त्ािंतरच्ा दशकात अन्न, वस्त्र, निवारा 

यांच्ा जोडीला ‘डटेा’ हादखेील जरण्ासाठी अत्ावश्यक घटक बिला. जे काही झाले, त्ाचे रांभीय्ग वा 

महत्त्व हकती जणांिा अवरत झाले हा प्रश्न असेल. पण ह ेतंरिज्ाि बहुसंख्ांिी अवरत केले ह ेमारि खरे. 

आज तर वास्तव ह ेआह,े की एखादा मिुष्प्राणी हा साषिर असेल वा िसेल, पण तो मोबाइलसज्ाि मारि 

असतोच असतो आरण कोठल्ा मोित डटेावर काय करता येते याची माहहती त्ास असते. जे झाले ते 

झाले. त्ानवषयी भाष् करावे असे बरेच काही आह.े पण प्रश्न आपण काय अिुभवले हा िाही, तर सुरू 

होणारे िवे दशक आपणास आरामी १० वष्यांत काय दाखवणार, हा आह.े

१ जािेवारी २०३० हा नदवस उरवेल त्ा वेळी मािवी आयुष्ात काय बदल झालेला असेल? त्ाचा 

कल्पिानवलास रंरवण्ासाठी उच् कोटीची नवज्ाि-तंरिज्ाि प्रगतभा हवी.

चालकरहहत मोटारी हाकेच्ा अंतरावर आहते. त्ा या दशकात रस्तोरस्ती नदसू लारतील? शक्य 

आह.े पण त्ापलीकडदेखेील काही घडले असेल. मोटारी आरण रस्त ेयांचा संबंध अन्योन्य आह.े पण 
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या दशकातील मोटारींिा धावण्ासाठी रस्ताची ररज लारेलच असे म्हणता येणार िाही. त्ा जगमिीवर 

असतील त्ा िक्त उभ्ा राहण्ापुरत्ा. कारण त्ांिा पंख िुटले असतील. उडत्ा मोटारींचे प्रयोर आता 

सुरू आहतेच. अिेक बड्ा कंपन्यांची संशोधि मंडळे त्ा प्रत्षिात आणण्ासाठी झटतािा नदसतात. 

कदाचचत असेही होऊ शकेल, की सध्ा एखाद ेपुस्तक वा खाऊचे डबे घेऊि जाणारे डरि ोि या दशकात 

माणसेही वाहूि िेऊ शकतील. ह ेसारे आरण अभधक बरेच काही प्रत्षिात येणार यात गतळमारि शंका 

िाही. ती असलीच तर इतकीच, की मर चालक आरण त्ाचा ‘क्ीिर’ यांचे काय होईल? हलॉटलेांत 

यंरिमािवांिी कम्गचाऱयांची जारा घ्ायला सुरुवात झाली आह.े त्ांिा कृगरिम बुद्धिमत्ेची जोड येत्ा 

दशकात गमळेल. मर चालकांप्रमाणे ह ेकम्गचारीही नदसेिासे होतील.

आपल्ा हातातील मोबाइल िामक आयताकृती उपकरणािे कशाकशाची जारा घेतली या दशकात, 

याचा कधी आपण नवचार करतो? १ जािेवारीच्ा निगमत्ािे तो करावयास हरकत िाही. रेल्ा दशकात 

या मोबाइलमधे कॅमेरा आला, संरीतसाठे आले. रेनडओ होताच; मोबाइलमध् ेतो अभधक प्ररत झाला. 

घड्ाळ आले, त्ामुळे रजराची सोय आली. कॅलक्युलेटर आले, बँका आल्ा, रस्ता दाखवायची यंरिणा 

आली, काही प्रमाणात वैद्कीय सेवा आल्ा. ही यादी वाढवता येईल गततकी वाढले. यातील बरेचसे काही 

ह ेकाल सरलेल्ा वषयात घडले. आरण आज सुरू होणाऱया वषयात, त्ािंतर सुरू होणाऱया दशकात यातील 

सव्ग काही बदलेलच बदलेल. पण शक्यता ही, की खुद् मोबाइल िोिच बदलेल. आता तो बाळरावा 

लारतो, नदवसातूि हकमाि एकदा तरी त्ाची बॅटरी पुिरुज्ीनवत करावी लारते आरण त्ाची काळजीही 

घ्ावी लारते. पुढच्ा दशकाचे मोबाइल कदाचचत शरीरात आरोपण करता येण्ाजोरे सूक्ष्म असतील 

आरण हाताच्ा बोटांिीच ते वापरता येतील. पुढच्ा दशकातील बालके ‘कराग्रे वसते लक्ष्मी...’ अशा 

श्ोकाऐवजी ि जाणो ‘कराग्र ेवसते मोबाइल...’ असे म्हणू लारतील.

मािवी चेहरा ओळखण्ाचे तंरिज्ाि आताही तसे नवकरसत झालेले आहचे. चीिसारख्ा दशेािे तर 

साव्गजनिक नठकाणी ही यंरिणा तैिात केली असूि त्ापासूि स्वत:चा बचाव करण्ाचा कोणताही पययाय 

िाही. ही चेहरेशोधक यंरिणा आरण सरकारी खात्ात जमा असलेली ‘आधार’सारखी आपली माहहती 

या जोरावर चीिमध् ेकोणती व्यक्ती कधी कोठे होती ह ेसारे सरकारला समजूि घेणे कमालीचे सोपे 

झाले आह.े त्ामारचा नवचार हा, की राजकीय निदश्गिे आदी मार्ग चोखाळण्ाची सोयही िारररकांिा 

उपलब्ध राहू िये. या तंरिज्ािात भयावह ताकद आह ेआरण गतचा उपयोर नवधायक कारणांपेषिा नवघातक 

कारणांसाठीच अभधक आह.े त्ामुळे ह ेतंरिज्ाि जन्ास घालणाऱया अमेररकेतील सॅि फ्ान्न्सस्ोसारख्ा 

शहरािे त्ावर बंदीच आणली आह.े आरामी दशकात या तंरिाचा नवकास इतका होईल की त्ासाठी कॅमेरे 

लावायची ररजच राहणार िाही. अवकाशातील उपग्रहाचे कॅमेरेदखेील ह ेकाम लीलया करू शकतील. 

तेव्ा आपले खासरीपण २०३० पययंत अभधकच आकसणार ह ेिक्ी.

िव्या दशकाची चचया सुरू असतािा ही चचंता अिेक शास्त्रप्रेमींच्ा मिी असणार. अिेक आघाड्ांवर  

यास सुरुवात झाली आह.े छािच म्हणायचे ह ेसरळे. िक्त आपल्ासारखे अिेक या साऱयास हकती 

तयार आहते ही चचंता तेवढी आह.े िवे दशक काहींच्ा मते आज उजाडले िसूि ते २०२१ साली उजाडले. 

संख्ामोजणीची पधित कोणतीही असो. बदल होणार आहते ह ेनिरश्त. 

अग्रलेख ‘लोकसत्ा’ १ जानेिारी २०२०

िीप : उताऱयाच्ा ‘दशक’नक्रया या शीष्गकात शब्दाचा खेळ केला आह.े याचा हहदंू धमयातील ‘दशनक्रया’ 
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या शब्दाशी संबंध आह.े व्यक्तीच्ा मृत्िूंतर दहाव्या नदवशी काही धागम्गक नवधी केले जातात, त्ाला 

दशनक्रया म्हणतात. त्ािंतर जीवाचा पुढील प्रवास सुरू होतो, अशी समजूत आह.े  

• नक्रया, कम्ग, कृती, काय्ग, काम, कत्गव्य ह ेशब्द ‘करणे’ या नक्रयापदाशी संबंभधत असूि त्ांच्ा 

अथ्गच्छटा भभन्न आहते. उदाहरणादाखल पुढील वाक्ये पाहा :

 जशी नक्रया, तशी प्रगतनक्रया!

 ज्याचे जसे कम्ग असते, तसे त्ाला िळ गमळते.

 पररणामांचा नवचार करूि कोणतीही कृती करावी.

 सव्यांच्ा सहभारातूि मोठे काय्ग उभे राहते. 

 पाटीलबुवांिी घरी काय्ग काढले आह.े (काय्ग हा शब्द लग्न, मुंज अशा अथयािेही वापरला जातो.)

 अनिकेत रोज दहा तास काम करतो.

 वृधि आईचा सांभाळ तो मायेिे िाही, तर कत्गव्य म्हणूि करतो.   

• नक्रया शब्द असणारे आणखी काही शब्द : प्रनक्रया, प्रगतनक्रया, पाकनक्रया, शस्त्रनक्रया, नक्रयाशील, 

नक्रयाशीलता, इ∘

क. तंरिज्ानातील बदलांमुळे मािसाच्ा जरण्ात काय काय बदल झाले, ते तुमच्ा शब्दांत ललिा. 

(२०० ते २५० शब्द)

ख. पुढे एक रिधान हदले आिे. यिाखाली हदलेल्या पयचायांतयून रिधानािे कारि सांरिारा योग्य पयचाय 

ननिडा.

अ. पुढच्ा दशकातील बालके कदाचचत ‘कराग्र ेवसते मोबाइल..’ असे म्हणू लारतील, कारण

(एक) मोबाइल केवळ बोटभर उंचीचे असतील.       

(दोि) मोबाइल शरीरात बसवूि बोटांिी वापरता येतील.          

(तीि) मोबाइल हाताच्ा उष्तेिे पुिरुज्ीनवत होतील.

आ. आपले खासरीपण २०३० पययंत अभधकच आक्रसेल, कारण

(एक) राजकीय निदश्गिे करण्ावर बंदी घातली जाईल.      

(दोि) सरळ्ा जरात चेहरे शोधक यंरिणा वापरली जाईल.           

(तीि) अवकाशातील उपग्रह व्यक्ततींिा ओळखू शकतील. 

इ. भनवष्ात मािवी रोजरारांवर रदा येईल, कारण

(एक) कृगरिम बुद्धिमत्ेचा वापर वाढले.

(दोि) इलेक्क्टरिक मोटारींची संख्ा वाढले.

(तीि) माणसांची वाहतूक डरि ोिमधूि होईल.
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र. उताऱयाच्ा आधारे पुढील जोडशब्दांिा अथमि लक्षात घेऊन योग्य पयचाय ओळखा.  

उदा∘ : तंरिावलम्म्बत्

(एक) तंरि आरण अवलंनबत्   (दोि) तंरि हचे अवलंनबत्   (तीि) तंरिावर अवलंनबत् 

उत्र : (तीि)

अ. कल्पिानवलास

(एक) कल्पिेचा नवलास

(दोि) कल्पिा आरण नवलास 

(तीि) कल्पिा, नवलास आरण इतर सरळे 

आ. आल्ारेल्ास

(एक) आलेल्ा आरण रेलेल्ा  (दोि) आलेल्ा सव्यांिा  (तीि) आला आरण लरेच रेला 

इ. नदवसाररणक

(एक) नदवसांची रणिा  (दोि) जाणाऱया प्रत्के नदवशी  (तीि) खूप नदवस 

ई. रस्तोरस्ती

(एक) रस्तावर   (दोि) खूप रस्त ेअसलेले नठकाण   (तीि) बऱयाच रस्तांवर  

उ. पहहल्ावहहल्ा

(एक) पहहल्ा आरण वहहल्ा   (दोि) पहहल्ा आरण शेवटच्ा   (तीि) अरदी पहहल्ाच 

ऊ. चालकरहहत

(एक) राहणारा चालक  (दोि) चालकानविा  (तीि) चालक असलेली

ए. संख्ामोजणी

(एक) संख्ेिे मोजणी   (दोि) संख्ेची मोजणी 

(तीि) संख्ा आरण मोजणी 

घ. पुढे कािी िाक्े हदली आिेत. कंसात हदलेले शब्द यिा िाक्ात योजयून िाक् पुन्ा ललिा. 

(प्रथा, रती, सरते, मारास, सेतू, हाकेच्ा अंतरावर, गतळमारि, अनवभाज्य)

उदा∘ समाजमाध्मे ही आधुनिक जीविाचा जणू अतूट हहस्ा बिली आहते. 

 समाजमाध्मे ही आधुनिक जीविाचा जणू अरिभाज्य हहस्ा बिली आहते.

अ. माझी शाळा माझ्ा घरापासूि अरदी जवळ होती. 

आ. आमच्ा घरी दहा नदवस रणपती बसवायची पधित आह.े

इ. टाळेबंदी कधी उठणार याची आम्हाला जरासुधिा कल्पिा िव्ती. 

ई. हल्ी शहरांमध् ेआयुष्ाचा वेर िार वाढला आह.े  

उ. साहहत्ाचा अिुवाद हा दोि संसृ्तींिा जोडणारा पूल असतो. 
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ऊ. हल्ीच्ा जरात राहूिही अिेकांचे नवचार जुिेच असतात.

ए. एकूणच ह ेसंपत आलेले वष्ग जरा अडचणीचेच रेले.

ि. पुढे हदलेल्या रिधानांच्ा अनुरंराने लिान रिात ििचा करा. हदलेल्या रिधानांशी तुम्ी सिमत आिात 

की नािी ते सांरा. तुमच्ा मतािी कारिमीमांसा करा. सिवांिी मते ि कारिे ऐकयू न यिािा एकररित 

सारांश िरचात सादर करा. 

मान्य अमान्य अंशतः 

मान्य

अ. तंरिज्ािाच्ा वाढत्ा वापरामुळे माणूस अभधकाभधक परावलंबी 

होतो आह.े

आ. सतत बदलणाऱया तंरिज्ािाशी जुळवूि घेतािा माणसाची दमछाक 

होते.

इ. तंरिज्ािाची कास धरल्ामुळे समाज अभधक नवज्ािनिष् होतो. 

ई. िवे तंरिज्ाि िव्या आजारांिा जन् दतेे, परंतु त्ावर उपायही शोधते.

उ. जेवढ ेप्ररत तंरिज्ाि तेवढी अभधक असुररषितता!

ऊ. मािवी समाजापुढील सव्ग समस्ांवर तंरिज्ािाकड ेउत्र आह.े

ए. तंरिज्ािाच्ा आहारी रेल्ामुळे माणसाची भाविाशीलता कमी होते 

आह.े

ॲ. दिैंनदि जीविातील तंरिज्ािाच्ा हस्तषिेपामुळे रोजचे जरणे सुकर 

झाले असले तरी त्ातील धोके वाढले आहते.

ऐ. मािवाला उपलब्ध झालेल्ा अभधकच्ा मोकळ्ा वेळाचा तो 

सदुपयोर करत आह.े

ओ. तंरिज्ािामुळे माणसे एकमेकांपासूि दुरावली आहते.



आस ननयि नव्ािी३

52 • yeeJeVe

२  ‘इिंरनेि ऑफ लथगं्ज’ या रिरयािरील प्राध्ापक रतिारी यांच्ा व्ाख्ानातील अशं 
ऐका. 

क. ध्वननफीत एकदा ऐकयू न पुढील रिधानांसाठी हदलेल्या पयचायातील योग्य पयचाय ननिडा. 

अ. जिावरे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ जोडली रेली आहते. 

(एक) माणसांशी (दोि) इंटरिेटशी (तीि) मोबाइलशी 

आ. नदवसभरातल्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ वरूि माणूस आजारी आह ेकी कसे ते आपण ओळखतो. 

(एक) बोलण्ा (दोि) हालचाली (तीि) चालण्ा 

इ. इंटरिेट ऑि लथंग्ज म्हणजे वस्तूचंे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

(एक) आंतरजाल (दोि) जाल (तीि) महाजाल

ई. आयओटीमध् ेपाण्ाची बाटली ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ शी जोडलेली असते.

(एक) सेन्सर (दोि) मोबाइल (तीि) इंटरिेट

ख. तुम्ी ननिडलेल्या योग्य पयचायाच्ा शब्दांिर िरचात एक रमननि न थांबता बोला. 

३  करिता

रिज्ान रीत

संपला अंधार आता, सूय्ग ज्ािाचा उदलेा |

लारल्ा वाटा नदसाया | शक्ती लाभे चालण्ाला ||

नवश् ह ेहोते धुक्यािे वेढलेले, झाकलेले

अंधश्रधिांिी जराचे, मार्ग होते घेरलेले |

ज्ािनवज्ािातुिी ये सत् आता प्रत्याला

संपला अंधार आता, सूय्ग ज्ािाचा उदलेा ||

रूढ सृष्ीचे कळाया; ध्ास ज्यांचे श्ास झाले

पीनडतांचे दु:ख जाता; सौख् ज्यांिा लाभलेले

थोर या ज्ािी जिांचा; वारसा आम्हां गमळाला 

संपला अंधार आता, सूय्ग ज्ािाचा उदलेा ||

                शंकर िैद् ि सतीश सोळांकयू रकर

क. ‘िैज्ाननक दृष्ष्टकोनामुळे अधंश्रद्धांिे ननमयूमिलन िोते’ या रिधानाबाबत २००-२५० शब्दांत तुमिे रििार 

व्क्त करा.
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४  संरीत ि तंरिज्ान

अत्ाधुनिक वाद् ेआरण तंरिज्ािाचा वापर करूि अवीट रोडीचे संरीत निमयाण 
करणारे सुप्ररसधि संरीतकार ए∘ आर∘ रहमाि यांिी संरीत आरण तंरिज्ाि 
यांतील िात्ासंबंधी मांडलेले नवचार, त्ांच्ाच शब्दांत...

तंरिज्ाि हा माझ्ासाठी कमालीच्ा रजव्ाळ्ाचा नवषय आह.े माझ्ा संरीतात 
असलेल्ा ‘तंरिज्ािा’च्ा वापराबाबत अिेकदा मी टीकाही झलेलेली आह.े 
संरीतकाराची उपजत प्रगतभा आरण त्ाला असणारी तंरिज्ािाची साथ हा नवषय तसा सोडवूि सोपा 
करूि मांडणे कठीणच! त्ातले काय शुधि? काय पनवरि?... आरण काय तंरिज्ािािे निमयाण केलेले? 
कृगरिम? मािवी हस्तषिेपाला जणू काही वावच िाही असे वातावरण निमयाण करणारे तंरिज्ाि राषिसी 

होऊि संरीताच्ा पानवत्राला, त्ाच्ा ‘आत्मा’ला गरळंकृत करू पाहते 
आह ेका? संरीतकार म्हणूि माझ्ा सज्गिशीलतेच्ा मािेवर बसण्ाइतके 
ते रशरजोर झालेले आह ेका?

- ह ेप्रश्न महत्त्वाचे आहते!
तंरिज्ािाचा वापर करायचा, त्ाच्ा मदतीिे स्वत:च्ा निगम्गतीचा 

दजया उंचावायचा आरण तरीही संरीताच्ा ‘प्राणा’ला धक्ा पोहोचू द्ायचा िाही; ह ेसोपे िव्.े हा अवघड 
तोल संभाळणे ह ेआज प्रत्के संरीतकारापुढ ेअसलेले आव्ाि आह.े कोण कोणावर राज्य करणार? 
तंरिज्ाि माझ्ा प्रगतभेवर स्वार होणार की मी तंरिज्ािावर, हा अरदी लाखमोलाचा प्रश्न बिला आह,े पण 
त्ासाठी केवळ तंरिज्ािाकड ेबोट दाखवूि चालणार िाही. मला सुचलेले उत्र काय आह?े

तर, पुढच्ा नपढीला संरीतातील अिादी-अिंत शाश्त काय आह ेआरण सतत बदलणारे काय याची 
ओळख करूि द्ायला हवी.

नबस्स्ल्ा खांसाहबेांच्ा सिईमधूि येणारा चोख, शुधि आलाप वाजवण्ाचे सामर्थ्ग माझ्ाजवळच्ा 
अत्ाधुनिक तंरिज्ािात िाही ह ेमला पुढच्ा नपढीला सांरत राहावे लारेल. त्ांिा त्ा दजयाच्ा कलाकारांची 
आरण त्ांच्ा तुलिेत तंरिज्ािाच्ा मययादांची िीट ओळख करूि द्ावी लारेल. ह ेसरळे या नपढीला 
गतच्ा भाषेत सांरावे लारेल. प्रश्न िक्त आक्रमणाचा िाही. अभधक महत्त्वाचा प्रश्न आह ेतो, जे शाश्त 
आह ेते नटकवूि ठेवण्ाचा. मी संरीताला दणेे लारतो ते ह.े..

शब्दांकन : िंदना अरेि

क. केिळ संरीतािरि नािी, तर तंरिज्ानािे सिमिि सजमिनशील कलांिर आज आरिमि झाले आिे, असे 

तुम्ाला िािते का? तुमिे मत कारिांसहित स्पष्ट करा.

ख. ‘तंरिज्ानामुळे कलेिा, यिातयून िोिाऱया रसननष्पत्ीिा दजचा उंिाितो.’ या रिरयािर ििचा करा. 

ििचेसाठी समथमिन करिारे एक ि रिरोधी मत दशमिरििारे एक अशी दोन रिधाने पुढे हदली आिेत. 

यिांपैकी एक बाजयू ननिडयून तुम्ी ननिडलेल्या बाजयूिे समथमिन करा.

समथमिन करिारे रिधान रिरोध दशमिरििारे रिधान

उत्म ध्वनिषिेपक यंरिणेमुळे संरीत मैिलीत 

ररसक कलेचा संपूण्ग आस्वाद घेऊ शकतात.

संरीत मैिलीत कलाकार आरण ररसक यांच्ामध् े

तांगरिक रोष्ी अडथळे निमयाण करतात.

ए∘ आर∘ रहमाि
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५  पुढे कािी भारतीय िैज्ाननक आणि यिांनी लािलेल्या शोधांसंबंधी शब्दसमयूि हदले आिेत. 
िौकिीत हदलेल्या माहितीिरून प्रयिेक िैज्ाननकािर एक छोिा उतारा तयार करा.

क. सयिेंद्रनाथ बोस (१८९४-१९७४) – मूलकणांनवषयी संख्ाशास्त्रीय 

नियम – निरनिराळे मूलकणांचे समूह – वेरवेरळे संख्ाशास्त्रीय नियम 

– नियमांचा प्रथम १९२४ मध् ेशोध – नियमाला िाव ‘बोस आईिस्ाईि 

स्नॅटन्स्क्’ (Bose einstein statistics) – बोस सन्ािाथ्ग संख्ाशास्त्रीय 

नियम पाळणाऱया मूलकणांिा ‘बोसलॉि’ िाव.

ख. मेघनाद सािा (१८९३-१९५६) – भारतात खरोलनवज्ाि संशोधिाचा पाया 

– खरोलभौगतक वैज्ानिक -  प्रकाशदाबयंरिाचा शोध – अणुरसधिांताची 

मदत घेत - सूययाच्ा वण्गपटलांचा अथ्ग लावण्ाचा प्रयत्न – िॅशिल 

इन्स्टिट्यटू ऑि सायन्ससे स्ापिेसाठी प्रयत्न कारणीभूत

र. बीरबल सािनी (१८९१-१९४९) -  – अगतप्राचीि विस्पतींवर संशोधि - 

अगतप्राचीि काळातील विस्पतींचे अश्ीभूत अवशेष – त्ावरूि अभ्ास 

– रजम्ोस्पम्ग (अिावृत्बीजी) विस्पती जीवाश् संशोधि – भारतातील 

रोंडवि कालखंडातील िवीि विस्पतींचा शोध

घ. िोमी भाभा (१९०९-१९६६) भारतीय अणुसंशोधि काय्गक्रम जिक – 

‘शांततेसाठी अणू’ संकल्पिा पुरस्ार – भारताचे अणू धोरण – महत्त्वाची 

भूगमका - १९५६ ‘अप्सरा’ ही पहहली अणुभट्ी – उभारणी प्रयत्न

ि. िंद्रशेखर व्ंकिरामन अथचात सी. व्ही. रामन (१८८८-१९७०) – ‘िोबेल’ 

पाररतोगषक नवजेते पहहले आरशयाई शास्त्रज्  - प्रकाशनवषयक संशोधि – 

‘पारदश्गक पदाथयातूि जातािा प्रकाशाचं प्रकीण्गि होतं’ ह ेरसधि – ‘रामि 

इिेक्ट’ – १९३० मध् े िोबेल – लेझर हकरणांच्ा शोधािंतर ‘रामि 

इिेक्ट’ अत्तं मोलाचा
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६  रणित

ररणतानवषयी मला िेहमीच खूप आश्य्ग वाटत आलं आह.े कुठल्ा रोष्ीत ररणत सापडले ते तर काही 

सांरताच येत िाही. आपण बुटासाठी वापरणाऱया लेसची हकंवा पायजर्ाच्ा िाडीची राठ मारतो. यात 

काय ररणत असणार असा नवचार आपल्ा डोक्यात येईल. पण ररणतज्ांिी त्ातही ररणत शोधलं आरण 

‘लथअरी ऑि िलॉट् स’ जन्ाला आली. त्ाचा उपयोर हकत्के दशकांिंतर डीएिएच्ा मलॉललक्यूलची हकंवा 

क्ांटम मेकॅनिक्ची हकंवा न्स्रिरं लथअरीची ररणतं सोडवण्ासाठी झाला. ओरररामीचंही तसंच. माझा 

गमरि अनिल अवचट बघता बघता साधा कारद घेऊि त्ातूि हकतीतरी पषिी, प्राणी आरण वेरवेरळ्ा 

चचरिनवचचरि पण आकष्गक अशा वस्त ूतयार करतो. माझा दुसरा गमरि रवी केसकर तर ओरररामीचा वापर 

करूि मुलांिा चक् ररणत रशकवतो! या ओरररामीमध् ेकसलं आलंय ररणत असंच आपल्ाला वाटले. 

पण त्ातही खूप ररणत दडलंय. मुळात जपािमध् े

ओरररामी ही एक प्रथा होती. जपािी शेतकरी दवेाला 

जेव्ा काही अप्गण करत असत तेव्ा ते साध्ा सपाट 

कारदावर करण्ाऐवजी कारदाला वेरवेरळ्ा घड्ा 

करूि अप्गण करत असत. त्ातूिच ओरररामीचा 

जन् झाला. जपािमध् े हा प्रकार प्रचंड लोकनप्रय 

आह.े आज पाश्ात् जरतातही ओरररामीचे उत्मोत्म 

निगम्गक आहते. त्ांची अिेक पुस्तकं उपलब्ध आहते. 

पण सरळ्ांचा बाप म्हणजे अहकरा योरशझावा. एका आयुष्ात हजारो कलाकृतींची निगम्गती त्ांिी केली. 

काही साध्ासुध्ा तर काही कमालीच्ा रुंतारुंतीच्ा. त्ांिी ओरररामी कुठल्ाकुठे िेऊि ठेवली. आधी 

ती घरोघरी पक्षांची माळ हकंवा बेडूक तयार करण्ाइतपत मययानदत होती. गतच्ा केवढ्या शक्यता 

योरशझावांिी दाखवल्ा. ओरररामीचा उरम जरी जपािमध् ेझाला असला, तरी इतरही दशेांत ही कला 

हकंवा त्ाचं ररणत स्वतंरिपणे नवकरसत झालं. १९व्या शतकात युरोपमध् ेफे्डररख फ्लॉबेल ह्ािे ओरररामीचा 

प्रसार केला. तो ओरररामी वापरूि मुलांिा ररणत रशकवे. १९०१ साली टी∘ सुंदरराव िावाच्ा भारतीय 

ररणतज्ािं ‘जलॉमेनटरिक एक्रसाईजेस इि पेपर िोल्डरं’ िावाचं एक पुस्तक ललहहलं. १९३६ साली 

मारयाररटा बेललॉख या इटाललयि ररणतज्ािं कुठल्ाही लांबीचा कारद नदला, तरी तो एका नवरशष् तऱहिें 

घडी करूि त्ाच्ा घिमुळाएवढ्या लांबीचा कारद आपल्ाला बिवता येतो ह ेदाखवूि नदलं. त्ा वेळी 

त्ांच्ा लषिात आलं िसेल, पण कुठल्ाही घिाच्ा दुप्पट आकाराचा घि (क्यूब) बिवणं आरण कुठल्ाही 

कोिाचे तीि समाि भार करणं ह ेग्रीकांच्ा वेळेपासूि चालत आलेले 

ररणती कूट प्रश्न ओरररामीच्ा साहाय्यािं सोडवायला त्ांिी मदत केली 

होती. याची ररणती रसधिता १९८० साली एका जपािी ररणतज्ािं आरण 

१९८६ साली एका अमेररकि ररणतज्ािं नदली. युनक्डिं िक्त पट्ी आरण 

कंपास वापरूि भूगमती रशकवली होती. या जुिाट पधितीतूि ओरररामीिं 

भूगमतीला मुक्त केलं. आज तर ओरररामीचं ररणत खूपच नवकरसत 

झालंय. [...]

आज ररणत समाजशास्त्रातही रशरलंय. यासाठी ‘जि्गल ऑि 

मॅथेमॅनटकल सोरशऑललॉजी’ या िावाचं एक नियतकाललकही निघतं. 
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सामारजक रचिा आरण संघटिा यांच्ातले संबंध, जिमतानवषयीची भाहकतं हकंवा समाजातल्ा अिेक 

घटकांमधल्ा आंतरनक्रया ररणती पधितीिं समजावूि घेण्ाकरता जी प्रारूपं बिवण्ात येतात, त्ात 

वापरलेल्ा ररणतानवषयीचे लेख या नियतकाललकात येतात. याचप्रमाणे भाषाशास्त्रातसुधिा आज ररणत 

रशरलंय. आज भाषेचा अभ्ास खूप महत्त्वाचा मािला जातो. त्ात कलॉलग्ननटव् मािसशास्त्रज्, ललॉरजरशयि 

आरण कृगरिम बुद्धिमत्ेतले तज्ज्ञ ह ेसरळे मोठ्ा प्रमाणावर संशोधि करत आहते आरण त्ासाठी ते 

ररणत वापरतात.

ररणताचा आरण आपल्ा जराचा संबंध यावर दोि वेरवेरळी मतं आहते. एका मताप्रमाणे या 

दोन्ींचा एकमेकांशी काहीही संबंध िाही. दुसऱया मताप्रमाणे त्ांचा घनिष् संबंध आह.े यातला आत्ापययंत 

आपण चचच्गला तो प्रश्न ररणताच्ा या जरातल्ा उपयुक्ततेनवषयी आह.े पण या संदभयातला आणखी 

एक महत्त्वाचा ताद्त्त्वक प्रश्न हा ररणताच्ा निगम्गतीप्रनक्रयेशी निरनडत आह ेतो म्हणजे, ररणत ह ेमािवी 

मिापासूि संपूण्गपणे स्वतंरि असतं का? म्हणजे थोडक्यात, माणूस आरण माणसाचं मि जरी िसतं, तरी 

ररणत अस्स्तत्ात असतं का? म्हणजेच जसं ग्रह-ताऱयांचं अस्स्तत् ह ेआपल्ा मिावर अवलंबूि िाही, तर 

आपण असलो-िसलो तरी ग्रह-तारे स्वतंरिपणे या नवश्ात असतात. आपण िक्त त्ांिा शोधतो, तसंच 

ररणत ह ेया नवश्ात कुठेतरी दडलेलं असतंच आरण आपण िक्त ते शोधतो (नडस्वर), असं असतं का? 

की आपण ते निमयाण करतो (इन्व्ेंट)? जर आपण अस्स्तत्ात असलेलं ररणत िक्त शोधूि काढत असलो, 

तर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्स्त होतात. याचं कारण, जर ररणत असंच कुठल्ातरी परीकथेतल्ा नवश्ात 

आपल्ारशवाय, आपल्ा जरापेषिा पूण्गपणे स्वतंरि वावरत असेल, तर त्ाच ररणतामुळे या जराचं आरण 

त्ातल्ा नियमांचं स्पष्ीकरण आपल्ाला कसं दतेा येतं? आरण जर ररणताचा या जराची काहीच संबंध 

िसेल, तो िक्त आपल्ा मिाचा एक तक्ट शुधि खेळ असेल, तर या जराचं स्पष्ीकरण ज्याच्ा मदतीिं 

गमळेल असं ररणत माणसाच्ा मिािं शोधलं तरी कसं?

अच्ुत रोडबोले

क. िरील उताऱयािा सारांश सुमारे १० ओळींत ललिा. 

ख. रणित िे मानिी जीिनािा अरिभाज्य भार आिे, असे तुम्ाला िािते का? तुमच्ा मतािी 

कारिमीमांसा करा. तुमच्ा सिाध्ायींबरोबर ििचा करा. उदािरिे द्ा.  

र. ‘... यिांनी ओरररामी कुठल्याकुठे नेऊन ठेिली’, ‘... यिात रणित खयूप खोलिर रेलंय’ या िाक्रिना 

िरील उताऱयात आल्या आिेत. स्ल ि अतंराशी जोडलेले असे आिखी कािी िा  क ्प्रिार / म्िी 

तुम्ाला सांरता येतील? यिांिा स्त:च्ा िाक्ात उपयोर करा. 

उदा∘ : उंचीवर िेऊि ठेवणे

पंनडतजींिी आपल्ा रायिािे संरीतकलेला िार मोठ्ा उंचीवर िेऊि ठेवले.

(उदाहरणादाखल काही वाक् प्रचार व म्हणी : सातासमुद्रापार असणे, तळ राठणे, 

मुळाशी जाणे, आकाशाला रवसणी घालणे, रसातळाला जाणे, सुतावरूि स्वर्ग राठणे, 

लंकेत सोन्याच्ा नवटा, दुरूि डोंरर साजरे, काखेत कळसा रावाला वळसा, सरड्ाची 

धाव कंुपणापययंत) 
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घ. प्रख्ात भारतीय रणिती श्रीननिास रामानुजन 

यांच्ारिरयी आंतरजालािरून 

अचधक माहिती रमळिा.

ि. कंसात हदलेल्या सयूिनेप्रमािे बदल करा.

अ. कुठल्ा रोष्ीत ररणत सापडले ते तर काही सांरताच येत िाही. (अथ्ग तोच ठेवूि होकाराथती करा.)

आ. या ओरररामीमध् ेकसलं आलंय ररणत असंच आपल्ाला वाटले. (अथ्ग तोच ठेवूि िकाराथती करा.)

इ. जर आपण अस्स्तत्ात असलेलं ररणत िक्त शोधूि काढत असलो, तर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्स्त 

होतात. (जर, तर काढूि वाक्य तयार करा) 

छ. पुढील रिधाने ियूक की बरोबर सांरा. 

अ. ओरररामी हा चचरिांचा प्रकार आह.े 

आ. ओरररामीच्ा मदतीिे ररणतातील अवघड संकल्पिा सोडवता आल्ा.

इ. भाषाशास्त्र आरण ररणत यांचा एकमेकांशी काही संबंध िाही.  

ई. नवज्ािरशषिणाचे ररणत ह ेएक महत्त्वाचे अंर आह.े 

७  डॉ∘ कमला सोिोनी

रोष् आह े १९३४मधली. बंरलोरच्ा ‘इंनडयि इन्स्टिट्यटू ऑि 

सायन्स’च्ा संचालकांच्ा काययालयात, संचालकांसमोर एक तरुण 

मुलरी उभी होती. संचालकांिा गतिे प्रश्न नवचारला होता, ‘मी राहायचे 

की जायचे?’ संचालकांच्ा खुचतीवर बसले होते प्ररसधि वैज्ानिक िोबेल 

पाररतोगषक नवजेते सर सी∘ व्ी∘ रामि. आधीच्ाच वषती, १९३३मध् े

केगमस्रि ी नवषय घेऊि पहहल्ा वरयात बी∘एस्ी∘ झालेली मुंबईची ही 

मुलरी शास्त्रीय संशोधिासाठी प्रवेश घ्ायला या संस्ते आली होती. 

अन्यथा प्रवेशासाठी पूण्गपणे पारि असूिही केवळ मुलरी म्हणूि गतला 

प्रवेश िाकारण्ात आला होता. यावर गतिे रामि यांची भेट घेऊि, ‘आपण माझ्ावर अन्याय करत 

आहात. मी येथे आले ती परत जाण्ासाठी िाही.’ असे सांगरतले होते. रामि यांिी िाखुशीिेच केवळ 

एका वषयासाठी गतला प्रवेश नदला होता. प्रा∘ श्रीनिवास यांच्ा हाताखाली बायोकेगमस्रि ी नवभारात पहाट े

पाच ते रारिी दहा असे झपाटल्ासारखे काम करूि गतिे वष्गभरात स्वतःला रसधि केले होते, आरण 

आता ती रामििा उपरोक्त प्रश्न नवचारत होती. मुलीचे िाव कमल भारवत. रामि यांिी गतच्ा पाठीवर 

शाबासकीची थाप मारली आरण ते म्हणाले, “तुझी निष्ा आरण चचकाटी पाहूि असे वाटते की, या संसे्त 

िक्त मुलींिाच प्रवेश द्ावा.” अथयात, पुढ ेयाच संस्तेूि १९३७मध् ेगतिे एम∘एस्ी∘ पूण्ग केले.

श्रीनिवास रामािुजि

डलॉ∘ कमला सोहोिी
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िंतर मुंबई नवद्ापीठाच्ा दोि रशष्वृत्ा गमळवूि कमलाबाई पुढील रशषिणासाठी इंगं्डला रेल्ा. 

कें नब्रज नवश्नवद्ालयातील ‘सर नवल्म डि लॅबोरेटरी’ या जरप्ररसधि प्रयोरशाळेत त्ांिी प्रवेश घेतला. 

[...] गतथे दोि वष्यांत कमलाबाईंिी मूलभूत स्वरूपाचे संशोधि केले. प्रारणमारिांप्रमाणेच विस्पती साऱया 

जीविनक्रया ‘सायटोक्रोि-सी’माि्ट त निरनिराळ्ा एन्ाईम्स यंरिणेद्ारे पूण्ग करतात, अशा आशयाचे त्ांचे 

संशोधि होते. [...] डलॉक्टरेट गमळाल्ावर त्ांिी िोबेल पाररतोगषक नवजेते डलॉ∘ चंद्रशेखर सुब्रह्मण्म यांची 

भेट घेतली. त्ांिी बाईंिा अमेररकेत हकंवा इंगं्डमध् ेस्ागयक होण्ाचा सल्ा नदला. परंतु तो ि मािता 

राष्रि प्रेमामुळे त्ांिी भारतात परतण्ाचे ठरवले. नदल्ीला लेडी होनडयंग्ज मेनडकल कलॉलेजमधील बायोकेगमस्रि ी 

नवषयात एक ररकामी जारा त्ांची वाट पाहत होती. १९३९च्ा सप् ेंबरमध् ेकमलाबाई या जारेवर रुजू 

झाल्ा.

भारवत ह ेकमलाबाईंचे माहरेचे आडिाव. त्ांचे घराणे मूळचे पंढरपूरचे. घराण्ाला श्रीमंतीबरोबरच 

नवद्चेा वारसा होता. त्ांची आजी ही त्ा काळात मॅनटरिक झालेली होती. कमलाबाईंचा जन् १८ जुलै 

१९११ रोजी झाला. […] कमलाबाईंचे वडीलही संशोधक होते. तेही बंरलोरच्ा ‘इंनडयि इन्स्टिट्यूट ऑि 

सायन्स’चे नवद्ाथती होते. कमलाबाईंिा दोि बहहणी — मोठी दुरया आरण धाकटी नवमल. नवद्त्ा, व्यासंर, 

संशोधि, लेखि अशा बहुनवध षिेरिांत ठसा उमटवणाऱया दुरयाबाई भारवत यांचे िाव महाराष्रि ात सव्यांिाच 

पररचयाचे आह.े नवमलाबाई कवगयरिी, रागयका, चचरिकार होत्ा. धाकटा भाऊ राजाराम डलॉक्टर झाला. 

ही सारीच भावंड ेअभ्ासाप्रमाणेच खेळातही निपुण होती. कमलाबाई स्वतः उत्म टनेिस खेळत. अिेक 

प्रगतष्ष्त सामन्यांमध् ेत्ांिी बरषिसे गमळवली होती. लेडी होनडयंग्ज मेनडकल कलॉलेजमध् ेदोि वषले िोकरी 

केल्ािंतर कमलाबाई कुन्नरूला रेल्ा. कुन्नरूच्ा ‘न्यनूटरिशि ररसच्ग लॅब’मध् ेत्ांिी काही काळ संशोधि 

केले. इथेच त्ांचे लग्न एम∘ व्ी∘ सोहोिी यांच्ाशी झाले व कमल भारवतच्ा कमल सोहोिी होऊि त्ा 

मुंबईत आल्ा. मुंबईत त्ांिी ‘इन्स्टिट्यटू ऑि सायन्स’मध् ेअध्ापिाचे आरण संशोधिाचे काम सुरू 

केले. १९६९मध् ेसंस्चे्ा संचालक पदावर असतािा वयाच्ा ५८व्या वषती त्ा सेवानिवृत् झाल्ा.

१९३४ ते १९६९ या काळात त्ांिी रोजच्ा खाण्ातील पदाथ्यांवर – उदा∘ दूध, कडधान्य ेतृणधान्य,े 

िीरा* इत्ादी – बरेच संशोधि केले 

व १५०हूि अभधक शोधनिबंध ललहहले. 

[...] िीरा संशोधिाबद्ल त्ांिा 

सवलोतृ्ष् संशोधिाबद्लचे राष्रि पती 

पाररतोगषक गमळाले. कमलाबाईंचे 

शोधनिबंध भारतातील व परदशेातील 

शास्त्रीय नियतकाललकांमध् े प्ररसधि 

झाले. कडधान्यावरील त्ांच्ा कामाला 

आंतरराष्रि ीय मान्यता गमळाली आरण त्ा 

पोषण (न्यनूटरिशि) या नवषयातील आद् प्रवत्गक मािल्ा जाऊ लारल्ा. भारतातील पहहल्ा आंतरराष्रि ीय 

दजयाच्ा महहला शास्त्रज् ठरल्ा. [...]

१९६९ साली बाई जरी िोकरीतूि निवृत् झाल्ा, तरी संशोधिातूि निवृत् झाल्ा िाहीत. घराचे 

स्वयंपाकघर हीच त्ांिी प्रयोरशाळा केली. स्वयंपाकघरातील वस्त ूवापरण्ाच्ा चुकीच्ा पधिती, अन्न 
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रशजवण्ाच्ा व बिवण्ाच्ा पधितीतूि होणारी पोषक घटकांची हािी, साधे साधे बदल करूि अन्नातील 

पोषक घटक वाढवण्ाचे मार्ग इत्ादी िािा नवषयांवर चचहकत्सक, अभ्ासपूण्ग ललखाण कमलाबाई करू 

लारल्ा व त्ांचे ह ेललखाण नियतकाललकांमध् ेप्ररसधि होऊ लारले. [...] अन्नपदाथ्यांतील भेसळ ही एक 

मोठी समस्ा आह.े त्ानवरुधि कायदा असूिही भेसळ सुरूच असते व त्ाचे कारण आह ेग्राहकांचे अज्ाि! 

निवृत् झाल्ावर बाईंिी ग्राहक मार्गदश्गि संस्मेध् ेकाम सुरू केले. शाळा, महानवद्ालये, सामारजक 

संस्ा, स्त्रीसंघटिा व संस्ा, रोटरी क्ब, लायन्स क्ब यांच्ाकड ेजाऊि त्ांिी अिेक व्याख्ािे नदली. 

भेसळ कशी ओळखावी याची प्रात्रषिके दाखवली. अन्नातील भेसळ ओळखण्ासाठी बाईंिी एक छोटी 

शोधसाहहत्पेटी (हकट) तयार केली होती व ती वापरण्ासंबंधीची ग्रामसेवकांची रशनबरेही घेतली होती.

अखेरपययंत त्ा काय्गमग्न राहहल्ा. १९९८ साली ‘इंनडयि कौन्न्सल ऑि मेनडकल ररसच्ग’ या 

संस्तेिले  नदल्ी येथे एका नवशेष काय्गक्रमात त्ांच्ा आयुष्भराच्ा काययासाठी त्ांिा रौरवण्ात आले 

आरण त्ाच समारंभात वयाच्ा ८६व्या वषती त्ांचे दुद दैवी निधि झाले.

जवळजवळ ३१ वषले केलेली नवनवध संस्ांमधील सेवा, साठ वष्यांपेषिा अभधक काळ कष्पूव्गक 

केलेले महत्त्वपूण्ग संशोधि आरण समाजकाय्ग ह्ाबरोबरच अिेक संस्ांच्ा उभारणीत बाईंचा मोलाचा 

वाटा आह.े अशा या संपन्न व्यष्क्तमत्त्वाच्ा भारतकन्यचेे चरररि भारतातील स्त्रीवरयाला खचचतच प्रेरणा दते 

राहील.

अररिंद िैद्

शब्दाथमि

िीरा – भारतात चार तऱहचेे माड आहते. िारळ, ताडरोळा, खजूर आरण सॅरो. यांच्ा रसात साखर 

असते. म्हणूिच त्ांच्ातूि निघणाऱया रसाची चव मधुर असते. या रसालाच ‘िीरा’ म्हणतात. या उपरोक्त 

माडांच्ा खोडात वरच्ा बाजूला खाच करूि मडक्यात िीरा रोळा करतात.  

क. थोडक्ात उत्रे ललिा. 

अ. संशोधि षिेरिातील कमलाबाईंचे योरदाि तुमच्ा शब्दांत ललहा. 

आ. कमलाबाईंच्ा माहरेचे वातावरण कसे होते?  

इ. कमलाबाईंिी आपल्ा ज्ािाचा समाजासाठी कसा उपयोर केला?

ख. पुढीलपैकी योग्य पयचाय ओळखा.

अ. बंरलोरच्ा ‘इंनडयि इन्स्टिट्यटू ऑि सायन्स’च्ा संचालकांच्ा काययालयात कमल भारवत 

कशासाठी आल्ा होत्ा?

 एक. आपल्ा मुलीच्ा प्रवेशासाठी 

 दोि. िोकरी गमळावी यासाठी 

 तीि. शास्त्रीय संशोधि करण्ाकररता प्रवेश घेण्ासाठी 

आ. भारवत घराण्ाला श्रीमंतीबरोबरच नवद्चेा वारसा होता याचा अथ्ग -

 एक. श्रीमंती व सुखसमृधिी होती. 

 दोि. श्रीमंती व समाधािी वृत्ी होती.

 तीि. श्रीमंती व रशषिणाची परंपरा होती. 
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इ. कमलाबाईंच्ा संशोधिाचे मुख् नवषय कोणते होते?

 एक. अवकाशातील ग्रहतारे 

 दोि. अन्नधान्य व पोषण 

 तीि. वैद्कीय सुनवधा 

ई. अन्नपदाथयातील भेसळ म्हणजे 

 एक. त्ात िको ते इतर पदाथ्ग गमसळणे. 

 दोि. नवनवध कडधान्य ेएकरि करणे.

 तीि. अन्नपदाथ्ग अभधक पोषक बिवणे. 

उ. वष्गभर झपाटल्ासारखे काम करूि गतिे वष्गभरात स्वतःला रसधि केले, याचा अथ्ग - 

 एक. वष्गभर झपाटल्ासारखे काम करूि गतिे वष्गभरात गतची प्रवेशाची पारिता असल्ाचे दाखवले. 

 दोि. वष्गभर झपाटल्ासारखे काम करूि गतिे वष्गभरात िोकरी गमळनवली.

 तीि. वष्गभर झपाटल्ासारखे काम करूि गतिे वष्गभरात पदवी गमळनवली.

र. कंसात हदलेले शब्द िापरून आिश्यक ते इतर बदल करून िाक् पुन्ा ललिा.

उदा∘ अशा या संपन्न व्यष्क्तमत्त्वाच्ा भारतकन्यचेे चरररि भारतातील स्त्रीवरयाला खचचतच प्रेरणा दते 

राहील. (‘निरश्तच’ वापरा)

उत्र अशा या संपन्न व्यष्क्तमत्त्वाच्ा भारतकन्यचेे चरररि भारतातील स्त्रीवरयाला ननणचिति प्रेरणा दते 

राहील.

अ. रामि यांिी िाखुशीिेच गतला एका वषयासाठी प्रवेश नदला होता. (‘खुशीिे’ वापरा)

आ. अमेररकेत हकंवा इंगं्डमध् ेस्ागयक होण्ाचा सल्ा ि मािता राष्रि प्रेमामुळे त्ांिी भारतात परतण्ाचे 

ठरवले. (‘मािला’ वापरा)

इ. १९६९ साली बाई जरी िोकरीतूि निवृत् झाल्ा, तरी संशोधिातूि निवृत् झाल्ा िाहीत. (‘चालू 

ठेवले’ वापरा)

ई. अन्नपदाथ्यांतील भेसळ ही एक मोठी समस्ा आह ेआरण त्ाचे कारण आह ेग्राहकांचे या नवषयांतले 

अज्ाि. (‘ज्ाि’ वापरा)

ए. प्रवेशासाठी पूण्गपणे पारि असूिही केवळ मुलरी आह ेम्हणूि गतला प्रवेश िाकारण्ात आला होता. 

(‘दणे्ात’ वापरा.)

घ. सुमारे पाऊिशे िरवांपयूिथी कमला सोिोनी यांना स्ती असल्यामुळे एका प्रख्ात रिज्ान संस्ते 

सुरुिातीला प्रिेश नाकारण्ात आला िोता. आज एकरिसाव्ा शतकात खस्तया अनेक क्षेरिांत समथमिपिे 

पाय रोियून उभ्ा असलेल्या हदसतात. तरीसुद्धा आजिी खस्तयांना स्त:ला णसद्ध करण्ासाठी तुलनेने 

अचधक पररश्रम करािे लारतात, असे तुम्ाला िािते का? उत्र िोकाराथथी असल्यास िे चिरि 

बदलण्ासाठी काय करािे लारेल असे तुम्ाला िािते? या रिरयािर लिान रिात ििचा करा. तुमिे 

मत सांरयून कारिमीमांसा करा. उदािरिे द्ा. तुमच्ा रिातील ििचेिा सारांश िरचात सादर करा.  
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आपल्ा आहारात पालेभाज्यांचा मोठ्ा प्रमाणावर वापर करावा. [...] असे नवशेष पालेभाज्यांत आह े

तरी काय? पालेभाज्यांचे वैरशष्ट्य म्हणजे त्ांच्ात काही लवणे व काही जीविसत्त्व ेिार मोठ्ा 

प्रमाणावर असतात. ही दोन्ी एकाच पदाथयात गमळणे हा मोठा भाग्याचा योरायोर आह ेआरण हीच 

निसरयाची माणसाला गमळालेली बहुमोल दणेरी आह.े पालेभाज्यांत नवशेषतः चुिा (कॅल्शियम), सु्र 

(िलॉस्रस), लोह, जीविसत्त्व-े अ, क, ररबोफे्वव्ि आरण िोललक ॲरसड िार मोठ्ा प्रमाणावर 

आढळतात व यांचे प्रमाण पालेभाज्यांत िळे, िळभाज्या हकंवा कांद्ापेषिा हकतीतरी पटींिी जास्त 

असते. आहारशास्त्रात िळे व पालेभाज्यांिा िार मोठे स्ाि आह ेते याच कारणास्तव! त्ांिा रषिक 

अन्न (प्रोटके्क्टव् िूडस) असे समजतात. 

डॉ∘ कमला सोिोनी

८  ज्येष्ठ शास्तज् रघुनाथ माशेलकर यांच्ािरील दृश्यफीत पािा. 

क. या दृश्यरफतीिर आधाररत िाक्ांमध्े योग्य पयचाय ननिडयून राळलेल्या जारा भरा.

अ. डलॉ∘ माशेलकरांचा जन् ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मध् ेझाला. 

(एक) १९४३   (दोि) १९४६    (तीि) १९४२

आ. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ यासाठी डलॉ∘ माशेलकर मुंबईत आले. 

(एक) उच् रशषिण घ्ावे     (दोि) पैसे कमवावे 

(तीि) चांरले रशषिण घेता यावे 

इ. लहािपणी डलॉ∘ माशेलकर यांची आलथ्गक पररस्स्ती 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ होती. 

(एक)  उत्म     (दोि) मध्म   (तीि) हलाखीची

ई. डलॉ∘ माशेलकर यांचे प्रेरणास्ाि म्हणजे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. 

(एक) आई         (दोि) वडील       (तीि) रशषिक

उ. डलॉ∘ माशेलकर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ शाळेत रशकले. 

(एक) कलॉन्व्ने्ट      (दोि) पाललका      (तीि) खासरी

डलॉ∘ माशेलकर
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९  बौद्द्धक संपदा

बौद्धिक संपदा वेरवेरळ्ा प्रकारच्ा असतात आरण त्ा प्रत्केीचे संरषिण करणारे वेरवेरळे कायद े

असतात. कुठल्ाही कलाकृतीवरचा बौद्धिक संपदा हक् म्हणजे कलॉपीराइट. यात साहहत्, चचरिकला, 

रशल्पकला, संरीत, िृत्, िाट्य आरण चलचच्रि यांचा समावेश होतो. एवढचे िाही, तर संरणकाच्ा 

सलॉफ्टवेअस्गवरसुधिा कलॉपीराइटच नदला जातो. एखाद्ा उत्पादिाचे हकंवा सेवेचे चचन्, त्ाचे बोधवाक्य, 

त्ा उत्पादिाचे िाव हीसुधिा एक बौद्धिक संपदा आह ेआरण त्ावर नदला जातो तो टरि डेमाक्ट . उदा∘ 

मरस्गडीजचा स्ार. […]

कुठल्ाही षिेरिातील िवा शोध – मर ते उत्पादि असेल हकंवा प्रनक्रया – त्ावर नदले जाते ते पेटटं. 

पण ह ेसंशोधि निव्ळ वैज्ानिक संशोधि िको, तर त्ाचा काही तरी औद्ोगरक उपयोर असला पाहहजे. 

म्हणूि न्यटूिचा रसधिांत हकंवा आईिस्ाईिचा रसधिांत यांिा, ते हकतीही महाि शोध असले तरी पेटटं 

गमळू शकत िाही, कारण त्ांची थेट औद्ोगरक उपयुक्तता िाही. वेरवेरळी औषधे, मोबाइल िोन्स, कार 

आरण इतर वाहिांतले छोट ेछोट ेभार या सरळ्ांवर पेटटं नदली जातात. […] औद्ोगरक वापरासाठी 

असलेला एखाद्ा वस्तमूधला एखादा कलापूण्ग भार – उदा∘ कारचा आकार, कपड्ांवरचे नडझाइि – 

यांिा ‘इंडस्रि ीयल नडझाइि’ या बौद्धिक संपदचे्ा प्रकारािे संरषिण दतेा येते. […] भौरोललक निदलेशांक 

(geographical indicator) हा बौद्धिक संपदचेा आणखी एक प्रकार. समृधि परंपरा आरण संसृ्ती 

असलेल्ा भारतासारख्ा प्रत्के दशेासाठी अगतशय महत्त्वाचा. एखाद्ा उत्पादिाचा दजया, ते रजथे बिवले 

रेले त्ा भौरोललक प्रदशेातील पीक, पाणी, हवामाि हकंवा गतथल्ा कारागररांचे नवरशष् कौशल् यावर 

अवलंबूि असेल, तर तीही त्ा त्ा प्रदशेातील सव्यांची बौद्धिक संपदा ठरते आरण गतला संरषिण नदले 

जाते ते भौरोललक निदलेशांक म्हणूि. […]

पेटटं गमळायचे तीि निकष असतात. संशोधिाचे िावीन्य, असाधारणता आरण औद्ोगरक उपयोर. 

आता िावीन्य म्हणजे काय, तर ते संशोधि त्ाआधी जरात कुणालाही माहीत असता कामा िये. आरण 

ते कुणाला कसं माहीत असू शकतं? तर त्ावर आधीच पेटटं गमळालेलं असू शकतं हकंवा शोधनिबंध 

ललहहले रेलेले असतात. एखाद्ा पुस्तकात हकंवा लेखात त्ाचा 

उले्ख असतो, हकंवा मर ते कुणी तरी कुणाला तरी तोंडी 

सांगरतलेलं असतं. ते बाजारात नवकायला आलेलं असतं. 

हकंवा मर ते दुसऱया कुठल्ातरी पधितीिं लोकांिा आधीपासूि 

माहहती असतं. आता दुसऱया कुठल्ातरी पधितीिं म्हणजे िक्ी 

काय? तर ‘जखम झाली की हळद लावावी’, असं भारतात 

नपढ्यान् नपढ्या सरळ्ांिा ठाऊक होतं. म्हणजे तो आपल्ाकड े

परंपरेिं चालत आलेला ज्ािाचा ठेवा होता. म्हणूिच जरातल्ा 

कुठल्ाही दशेाच्ा अशा परंपरारत ज्ािावर त्ा दशेात हकंवा इतर कुठल्ाही दशेात कुणाही एका 

व्यक्तीला म्हणूिच पेटटं घेता येत िाही. कारण तसं ते नदलं, की ते एका व्यक्तीच्ा मालकीचं होणार आरण 

दुसऱया कुणालाही ते वापरता िाही येणार. असं होऊ िये, म्हणूि यावर कुठल्ाही दशेात पेटटं गमळत 

िाही. प्रत्के दशेाच्ा पेटटं कायद्ात कलमच असतं तसं. […]

१९९५मध् े अमेररकेतल्ा गमरसरसपी नवद्ापीठातल्ा दोि संशोधकांिा हळदीच्ा जखम बरी 

करण्ाच्ा रुणधमयावर अमेररकेत पेटटं गमळालं! त्ाच वषयात डलॉ∘ रघुिाथ माशेलकर नदल्ीमध् े
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सीएसआयआरचे (Csir = वैज्ानिक आरण औद्ोगरक अिुसंधाि पररषद) संचालक म्हणूि रुजू झाले 

होते. त्ांिी वृत्परिात अमेररकेत हळदीच्ा जखम बरी करण्ाच्ा रुणधमयावर पेटटं नदलं रेल्ाचं वाचलं 

आरण ते चक्रावूिच रेले. भारताच्ा या नपढ्यान् नपढ्या चालत आलेल्ा संचचतावर कुणी मके्तदारी कशी 

गमळवू शकतं, असा त्ांिा प्रश्न पडला. त्ांिी हळदीच्ा या पेटटंच्ा नवरोधात लढा द्ायचं ठरवलं आरण 

सीएसआयआरमधले शास्त्रज् कामाला लारले. त्ासाठी हळदीचा हा रुणधम्ग भारतातल्ा लोकांिा ह े

पेटटं िाइल (file) होण्ाआधीपासूि ठाऊक होता, ह ेरसधि करणं ररजेचं होतं. सीएसआयआरिे असे 

३२ संदभ्ग शोधूि काढले. ह ेसंसृ्त, उदू्ग आरण हहदंीमधले होते. यातील काही तर शंभर वष्यांपेषिा जुिे 

होते. त्ामुळे १९९८ साली ह ेपेटटं अमेररकि पेटटं ऑनिसिं िाकारलं. एखाद्ा नवकसिशील दशेाच्ा 

पारंपररक ज्ािाला मान्यता दणे्ाच्ा बाबतीत हळदीवरील पेटटंची केस हा एक मैलाचा दरड ठरला. 

मृदुला बेळे

क. बौद्द्धक संपदा आणि पेिंिरिरयी आिखी माहिती आंतरजालािरून रमळिा. पेिंि घेिे मित्त्वािे 

आिे, असे तुम्ाला िािते का? तुम्ाला कोिती पेिंि मािीत आिेत? तुमच्ा सिाध्ायींबरोबर ििचा 

करा. 

ख. उद्ोर, अथमिव्िस्ा आणि बौद्द्धक संपदा िक्क यांिा एकमेकांशी असलेला संबंध उदािरिे दऊेन 

स्पष्ट करा.  

र. अ. पुढीलपैकी कोियिा शब्दांिा अथमि ‘प्रयिेक’ िा शब्द िापरून िोिाऱया अथचाप्रमािे िोतो ते 

ओळखा. उदा∘ हपढ्ान् हपढ्ा = प्रयिेक हपढीत

रल्ोरल्ी, रस्तोरस्ती, पदोपदी, दशेोदशेी, वषयािुवषले, कािोकािी, हातोहात, रातोरात, दारोदार, 

पाठोपाठ, लरोलर, काठोकाठ, घरोघरी, जारोजारी, वेळोवेळी, मैलोन् मैल, शतकािुशतके, रतािुरगतक, 

पावलोपावली, मिोमिी / मिोमि, नदवसेंनदवस, तासन् तास , मिामिांत, धावाधाव, मारोमार, वारंवार, 

भारंभार, वरचेवर, षिणोषिणी, रारेरार, बिवाबिवी

आ. उिमिररत शब्द ि यिांिा अथमि यांच्ा जोड्ा जुळिा.

उिमिररत शब्द शब्दांिे अथमि

एक. कािोकािी क. एका रारिीत

दोि. हातोहात ख. लबाडी, िसवणूक

तीि. रातोरात र. रडबडीत एखादी रोष् करणे

चार. पाठोपाठ घ. मिातल्ा मिात

पाच. लरोलर च. थंड

सहा. काठोकाठ छ. एकाकडूि दुसऱयाकड ेमाहहती जाणे

सात. रतािुरगतक ज. परत परत

आठ. मिोमिी / मिोमि झ. त्ररत

िऊ. धावाधाव ट. पुन्ा पुन्ा, अभधक वेळा  

दहा. मारोमार ठ. नवचार ि करता कोणाच्ातरी मारे जाणे  

अकरा. वारंवार ड. संपूण्ग भरणे
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बारा. भारंभार ढ. एकािंतर दुसरा 

तेरा. वरचेवर त. चटकि

चौदा. रारेरार थ. एकामारे दुसरा  

पंधरा. बिवाबिवी द. खूप

१०  करा आणि णशका.

क. रेहडओिरील / समाजमाध्मांिरील रोजिे मराठी कायमिरिम ननयरमत ऐका. यिातयून तुम्ाला रिज्ान 

आणि तंरिज्ान या रिरयाशी संबंचधत कोिती निीन माहिती / दृष्टी रमळाली? यिातील कोियिािी दोन 

रोष्टींरिरयी ललहून िरचात सादरीकरि ि ििचा करा.

ख. ख्ातनाम शास्तज् डॉ∘ जयंत नारळीकर 

यांनी ललहिलेली ‘पे्रररत’ िी रिज्ानकादबंरी िािा 

आणि पुस्कपरीक्षि ललहून िरचात सादर करा.

डलॉ∘ जयंत िारळीकर
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उत्रसंि

१. ख. अ. दोि     आ. तीि     इ. एक

१. र. अ. एक    आ. दोि    इ. दोि    ई. तीि    उ. तीि    ऊ. दोि    ए. दोि

१. घ. अ. माझी शाळा माझ्ा घरापासूि हाकेच्ा अंतरावर होती. आ. आमच्ा घरी दहा नदवस 

रणपती बसवायची प्रथा आह.े इ. टाळेबंदी कधी उठणार याची आम्हाला गतळमारि कल्पिा 

िव्ती. ई. हल्ी शहरांमध् ेआयुष्ाची रती िार वाढली आह.े उ. साहहत्ाचा अिुवाद हा 

दोि संसृ्तींिा जोडणारा सेतू असतो. ऊ. हल्ीच्ा जरात राहूिही अिेकांचे नवचार मारास 

असतात. ए. एकूणच ह ेसरते वष्ग जरा अडचणीचेच रेले.

२. क. अ. दोि     आ. दोि     इ. तीि     ई. एक

५.  क. सत्ेंद्रिाथ बोस यांिी मूलकणांनवषयी संख्ाशास्त्रीय नियम मांडले. निरनिराळ्ा मूलकणांच्ा 

समूहाचे वेरवेरळे संख्ाशास्त्रीय नियम असतात. ते नियम बोस यांिी १९२५ साली प्रथम शोधले. 

त्ाला ‘बोस आईिस्ाईि स्नॅटन्स्क्’ असं िाव आह.े संख्ाशास्त्रीय नियम पाळणाऱया 

मूलकणांिा बोस यांच्ा सन्ािाथ्ग ‘बोसलॉि’ असं म्हटलं जातं. ख. मेघिाद साहा (१८९३-१९५६) 

यांिी भारतात खरोलनवज्ाि संशोधिाचा पाया घातला. ते खरोलभौगतक वैज्ानिक होते. त्ांिी 

प्रकाशदाबयंरिाचा शोध लावला. अणुरसधिांताच्ा मदतीिे सूययाच्ा वण्गपटलांचा अथ्ग लावण्ाचा 

प्रयत्न केला. त्ांच्ा प्रयत्नांमुळेच िॅशिल इन्स्टिट्यटू ऑि सायन्ससेची स्ापिा झाली. 

र. बीरबल साहिी (१८९१-१९४९) यांिी अगतप्राचीि विस्पतींवर संशोधि केले. अगतप्राचीि 

काळातील विस्पतींचा त्ांच्ा अश्ीभूत अवशेषावरूि त्ांिी अभ्ास केला. रजम्ोस्पम्ग 

(अिावृत्बीजी) विस्पतींच्ा जीवाश्ांचे संशोधि करूि भारतातील रोंडवि कालखंडातील 

िवीि विस्पतींचा शोध त्ांिी लावला. घ. होमी भाभा (१९०९-१९६६) ह ेभारतीय अणुसंशोधि 

काय्गक्रमाचे जिक म्हणूि ओळखले जातात. ‘शांततेसाठी अणू’ या संकल्पिेचा पुरस्ार करूि 

भारताचे अणू धोरण तयार करण्ात त्ांिी महत्त्वाची भूगमका बजावली. १९५६ मध् े‘अप्सरा’ 

या पहहल्ा अणुभट्ीची उभारणी त्ांच्ा प्रयत्नांमुळे झाली. च. चंद्रशेखर व्यकंटरामि अथयात 

सी∘ व्ी∘ रामि (१८८८-१९७०) ह े‘िोबेल’ पाररतोगषक नवजेते पहहले आरशयाई शास्त्रज् ठरले. 

त्ांिी प्रकाशनवषयक संशोधि केले. ‘पारदश्गक पदाथयातूि जातािा प्रकाशाचं प्रकीण्गि होतं’ ह े

त्ांिी आपल्ा संशोधिातूि रसधि केलं. त्ाला ‘रामि इिेक्ट’ म्हणतात. या संशोधिासाठी 

त्ांिा १९३०मध् ेिोबेल पाररतोगषक दणे्ात आलं. पुढ े लेझर हकरणांचा शोध लारल्ािंतर 

‘रामि इिेक्ट’ संशोधिासाठी अत्तं मोलाचा ठरला.

६. ि. अ. कुठल्ाही रोष्ीत ररणत सापडू शकते. आ. आपल्ाला वाटले की या ओरररामीमध् ेररणत 

िाही. इ. आपण अस्स्तत्ात असलेलं ररणत िक्त शोधूि काढत असल्ास काही महत्त्वाचे प्रश्न 

उपस्स्त होतात.

६. छ. अ. चूक     आ. बरोबर     इ. चूक     ई. बरोबर

७. ख. अ. तीि     आ. तीि     इ. दोि     ई. एक     उ. एक
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७. र. अ. रामि यांिी गतला एका वषयासाठी प्रवेश काही खुशीने नदला िव्ता. आ. राष्रि प्रेमामुळे 

अमेररकेत हकंवा इंगं्डमध् े स्ागयक होण्ाचा सल्ा त्ांिी मानला िाही आरण भारतात 

परतण्ाचे ठरवले. इ. १९६९ साली बाई जरी िोकरीतूि निवृत् झाल्ा, तरी त्ांिी संशोधि 

िालि ठेिले. ई. अन्नपदाथ्यांतील भेसळ ही एक मोठी समस्ा आह ेआरण त्ाचे कारण आह े

ग्राहकांिा यानवषयातले ज्ान िसणे. उ. प्रवेशासाठी पूण्गपणे पारि असूिही केवळ मुलरी आह े

म्हणूि गतला प्रवेश दणे्ात आला िाही.

८. क. अ. एक     आ. तीि     इ. तीि     ई. एक     उ. दोि

९. र. अ. रल्ोरल्ी, रस्तोरस्ती, पदोपदी, दशेोदशेी, वषयािुवषले, दारोदार, घरोघरी, जारोजारी, वेळोवेळी, 

मैलोन् मैल, शतकािुशतके, पावलोपावली, नदवसेंनदवस, तासन् तास, मिामिांत, षिणोषिणी

  आ. (एक) कािोकािी : छ. एकाकडूि दुसऱयाकड ेमाहहती जाणे, (दोि) हातोहात : त. चटकि, 

(तीि) रातोरात : क. एका रारिीत, (चार) पाठोपाठ : ढ. एकािंतर दुसरा, (पाच) लरोलर : 

झ. त्ररत, (सहा) काठोकाठ : ड. संपूण्ग भरणे, (सात) रतािुरगतक : ठ. नवचार ि करता 

कोणाच्ा तरी मारे जाणे, (आठ) मिोमिी / मिोमि : घ. मिातल्ा मिात, (िऊ) धावाधाव  : 

र. रडबडीत एखादी रोष् करणे, (दहा) मारोमार : थ. एकामारे दुसरा, (अकरा) वारंवार : 

ज. परत परत, (बारा) भारंभार : द. खूप, (तेरा) वरचेवर : ट. पुन्ा पुन्ा, अभधक वेळा, (चौदा) 

रारेरार : च. थंड, (पंधरा) बिवाबिवी : ख. लबाडी, िसवणूक
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कोितेिी रोप जसे मातीतयून, भोितालच्ा पयचािरिातयून पोरकद्रव् घेऊन मोठ्ा िृक्षात पररिरतमित 

िोते आणि सशक्त मुळांच्ा बळािर अचधकाचधक उंिीिर जाते, तसे मानिसमयूिांिे दखेील िोत 

असते. म्ियूनि ितमिमानात आणि भरिष्यात प्ररतीिी निनिी णशखरे पादारिांत करतानािी मािसांिी 

नाळ यिांच्ा भयूतकाळाशी जोडलेली रािते. प्रयिेक मािसाच्ा जनुकांिर उमिलेले यिाच्ा ज्ात-

अज्ात इरतिासािे ठसे मानिीसमयूिांच्ा संदभचात संसृ्तीच्ा रूपाने सामोरे येतात. कधी दृश्य, तर 

कधी अदृश्य असिाऱया या ठशांिी अमीि छाप मानिी ितमिनािर पडलेली असते. या ितमिनािा अभ्ास 

करताना, यिासंबंधीिे आडाखे बांधताना, तसेि आंतरसांसृ्रतक संबंध ननमचाि करताना यिा यिा 

समाजािा भयूतकाळ म्ियूनि मित्त्वपयूिमि ठरतो. तेव्हा िला, पुरातत्त्वशास्त, इरतिास अशा रिरयांिे 

बोि धरून मारोिा घेऊ या, कोिे एके काळच्ा रोष्टींिा!



कोिे एके काळी४
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१  मुलाखत. तुमच्ा दोन सिाध्ायींना इरतिास या रिरयाबाबत पुढील प्रश्न रििारा. यिांनी 
हदलेली उत्रे प्रश्नांपुढे हदलेल्या िौकिींमध्े थोडक्ात ललिा.

 सिाध्ायी १ सिाध्ायी २

 नाि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ नाि ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

क. तुम्हाला इगतहास या नवषयात रस आह ेका?

ख. ऐगतहारसक घटिा हकंवा कालखंड यांच्ाशी 

संबंभधत पुस्तके तुम्ही वाचता का? 

अशा नवषयांवरील माहहतीपट बघता का?

र. कोणत्ा ऐगतहारसक कालखंडात हकंवा युरात 

राहायला तुम्हाला आवडले? का?

घ. इगतहासातील अशी कोणती घटिा तुम्ही सांराल, 

की जी प्रत्षि अिुभवावी असे तुम्हाला वाटते? 

पररणाम होतो असे तुम्हाला वाटते का?

२  तुमच्ा प्रांतातील / दशेातील एखाद्ा ऐरतिाणसकदृष्टा मित्त्वपयूिमि घिनेबद्दल हकंिा 
व्क्ततीबद्दल माहिती सांरा. सुमारे तीन रमननिे या रिरयािर बोला.
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३  पुरातत्त्वािी िाििाल

पुरातत्त्वनवद्ा (archaeology) ही इतर नवद्ाशाखांच्ा 

तुलिेत अरदी अलीकडची म्हणावी लारेल. गतचे मुख् 

उद्द्ष् पुरावशेषांचा अभ्ास ह ेहोय. पुरातत्त्वनवद्ा ह ेप्राचीि 

संसृ्तीच्ा अभ्ासाचे एक अत्तं महत्त्वाचे साधि आह े

आरण त्ामुळे आता त्ाची लोकनप्रयता वाढत आह.े त्ाचे 

मुख् कारण म्हणजे सामान्य जिांिा आपल्ा पूव्गजांबद्ल 

असलेला आदर.  

मध्युरात एक छंद म्हणूि सुरुवात झालेल्ा या नवद्लेा आता स्वतंरि ज्ािशाखा म्हणूि माि 

गमळाला आह ेआरण गतला शास्त्रीय स्वरूप दणे्ात आले आह.े युरोप-अमेररकेत पुरातत्त्व म्हणजे प्रारैगतहास 

(prehistoric times) समजले जाते. इगतहासाची दोि भारांत नवभारणी केली जाते. ज्या काळाचा 

नवश्सिीय ललख्खत पुरावा उपलब्ध आह,े तो इगतहासकाळ, आरण ज्या काळात मािवाला ललहहण्ाचे ज्ाि 

िव्ते, तो प्रारैगतहारसक काळ. तो कालखंड खूप मोठा, लाखो वष्यांचा आह.े ललहहण्ाची कला िार तर 

पाच हजार वषले मारे जाते, ह्ाउलट मािवाची प्राचीिता ३५ लाख वषले मारे जाते. या दोहोंमधला एक 

काळ आपल्ा भारतात आह.े रसंधू संसृ्तीच्ा लोकांिा ललहहण्ाचे ज्ाि होते, परंतु त्ांचे ललखाण 

आपल्ाला वाचता येत िाही. त्ामुळे त्ा काळाला प्रारैगतहारसक म्हणता येणार िाही. म्हणूि त्ाला 

‘इगतहासपूव्ग’ (protohistory) म्हटले जाते. आपल्ाकड ेअगतप्राचीि वैनदक वाङ् मय आह.े परंतु त्ात 

वरण्गलेले जीवि पुरातत्त्वीय दुजोऱयारशवाय आपल्ाला ग्राह् धरता येणार िाही. त्ामुळे तो काळही 

‘इगतहासपूव्ग’ म्हणावा लारेल. ज्या वेळी आपल्ाला रसंधू ललपी वाचता येईल आरण वैनदक आय्यांच्ा 

वसाहतींचा निरश्त शोध लारेल, त्ा वेळी ते कालखंड इगतहास म्हणूि रणले जातील.

पुरातत्त्वनवद्िेे केलेल्ा प्ररतीमुळे ती शास्त्र आह ेकी कला आह ेयाबद्ल नवद्ािांत मतभेद आहते. 

ह्ाचे मुख् कारण असे की, पुरातत्त्वात आता पययावरणशास्त्राचे महत्त्व वाढल्ामुळे विस्पगतशास्त्र, 

प्रारणशास्त्र, भूशास्त्र या शास्त्रांतील प्ररतीचा उपयोर होऊ लारला आह.े त्ारशवाय शास्त्रोक्त पधितींचा 

कालमापिासाठी िार उपयोर होतो. त्ामुळे पुरातत्त्वीय संशोधिासाठी आता शास्त्रोक्त पधितींचा अवलंब 

करण्ात येतो. याचा एक पररणाम असा झाला आह ेकी, पूवती मािवाच्ा सांसृ्गतक नवकासाचे टप्प े

ह ेिक्त वरण्गले जात; आता ते का घडूि आले याचे स्पष्ीकरण द्ावे लारते. नवसाव्या शतकात इतर 

शास्त्रांत − उदा∘ ररणत, भूरोल, भाषाशास्त्र, अथ्गशास्त्र इत्ादी − जी क्रांगतकारक प्ररती घडूि आली, 

तशी पुरातत्त्वातही झाली आरण िवपुरातत्त्वाचा (New archeology) उदय झाला. पुरातत्त्वाला शास्त्रीय 

बैठक लाभली. संशोधिात शास्त्रीय पधितींचा उपयोर सुरू झाला. 

याचे सोपे उदाहरण म्हणजे रसंधू संसृ्तीचा ऱहास. गतचा िाश 

आय्यांिी केला, असे ऋग्ेदातील आय्ग आरण दास यांच्ा संघषयामुळे 

सांगरतले जात असे. परंतु त्ाला पुरातत्त्वीय पुरावा िाही. याउलट 

पययावरणीय बदल त्ाला कारणीभूत होता असे आता स्पष् झाले 

आह.े त्ामुळे पूवतीप्रमाणे केवळ वाङ् मयीि पुराव्यावर अवलंबूि ि 

राहता त्ाला पुरातत्त्वीय पुराव्याचा आधार द्ावा लारतो. िाहीतर 

वाङ् मयीि पुरावा म्हणजे केवळ कनवकल्पिा ठरते.
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पुरातत्त्वाची भारतातील प्ररती लषिणीय आह.े मािवािे शेती करण्ास दहा हजार वष्यांपूवती 

सुरुवात केल्ाचा पुरावा उत्र प्रदशेात लहुरादवेा (रज∘ संत कबीरिरर) येथे गमळाला आह.े रसंधू 

संसृ्तीची आजवर दोि हजारांहूि अभधक स्ळे सापडली आहते. त्ातील १६०० भारतात आहते. हडप्पा-

मोहेंजोदारोपेषिा मोठी शहरे (उदा∘ राखी रढी, लखमीरवाला) भारतात आहते. रसंधू संसृ्तीच्ा ऱहासािंतर 

सव्गरि ताम्रपाषाणयुरीि खेडी होती. त्ांच्ामारे रसंधू संसृ्तीची प्रेरणा होती. ह्ा काळात (इ∘पू∘ २००० 

– ५००) अिेक नठकाणी वस्ता उजाड झाल्ा. अत्तं प्रगतकूल पययावरणामुळे लोकांच्ा िरशबी भटके 

जीवि आले. पुन्ा बुधि-महावीरांच्ा काळापासूि (इ∘पू∘ ६०० - इ∘स∘ ४००) दुसरे िाररीकरण झाले. 

लोखंडाच्ा तंरिामुळे ते घडूि आले असे सांगरतले जाते. परंतु लोखंडाचे तंरिज्ाि इ∘पू∘ १४०० पययंत मारे 

जाते, मर त्ावेळी िाररीकरण का घडूि आले िाही असा प्रश्न इथे उपस्स्त होतो. प्रगतकूल पययावरणामुळे 

ते शक्य िव्ते असे वाटते.

इ∘पू∘ सहाव्या शतकापासूि भारताचा इगतहासकाळ सुरू होतो. यापुढील एक हजार वषले अत्तं 

अिुकूल पययावरण होते. त्ामुळे मौय्यांपासूि रुप्तांपययंत साम्राज्य ेउभी राहहली आरण त्ािंतर पुन्ा ऱहास 

सुरू झाला. साम्राज्य ेलयाला रेली, सव्गरि छोटी राज्य ेझाली, त्ामुळे परकीयांचे िावले. त्ात दशेाचे 

अपररगमत िुकसाि झाले. असा हा पययावरणीय बदलाचा इगतहास ललहहण्ास आपल्ाकड ेसाधिे िार 

थोडी आहते. त्ामुळे इगतहासकाळासाठीसुधिा पुरातत्त्वाची मदत घ्ावी लारते.

निरनिराळ्ा शास्त्रांची − प्रारणशास्त्र, विस्पगतशास्त्र इत्ादी − पुरातत्त्वात आता मोठ्ा प्रमाणावर 

मदत घ्ावी लारते. शास्त्रात िविवीि शोध लारत आहते, त्ामुळे त्ांचा उपयोर करूि प्राचीि मािवाच्ा 

संसृ्तीच्ा अिेक अंरांवर प्रकाश पडतो. लोकांचे आरोग्य, त्ांचा आहार जाणूि घेता येतो. ते मांसाहार 

करत होते की शाकाहारी होते, ह ेसांरता येते. आता तर रुणसूरि (DNa) पधितीचा शोध लारल्ामुळे 

प्राचीि लोकांच्ा िात्ारोत्ावरही प्रकाश पडतो. सवयात महत्त्वाचे म्हणजे प्राचीि स्ळे शोधूि काढता 

येतात. जगमिीवरूि चालतािा एखाद्ावेळी आपल्ाला प्राचीि वस्तीच्ा खुणा जाणवणार िाहीत, परंतु 

नवमािातूि घेतलेल्ा छायाचचरिातूि त्ा ओळखता येतात; आरण असे एखाद ेस्ळ हकती महत्त्वाचे आह े

ह ेठरवण्ासाठी रडारचा उपयोर होतो. त्ामुळे कोणत्ा भारात मािवी वस्ती होती, कोणत्ा नठकाणी 

कारखािे होते, कोठे स्शािभूमी होती ह े समजते. 

त्ामुळे आपल्ा उद्द्ष्ािुसार कोठे उत्खिि करावे ह े

ठरवता येते. २१व्या शतकात पुरातत्त्वाचे स्वरूप काय 

असावे याबद्ल तज्ज्ञांचे मत असे आह ेकी, आता ह्ा 

शतकातील पुरातत्त्वीय संशोधि अभधक प्रमाणात 

शास्त्रीय प्रयोरशाळांमध् े करावे. नवसाव्या शतकात 

उत्खििे मोठ्ा प्रमाणावर केली रेली. त्ातूि जो 

पुरावा हाती आला आह ेत्ाची शास्त्रीयदृष्ट्या छाििी 

करावी. आता उत्खिि अरदी आवश्यक असेल तरच 

करावे. उदा. एखादा प्रदशे धरणाखाली जाणार असेल तर अशा नठकाणी उत्खिि आवश्यक असते. 

एखाद्ा स्ळी जगमिीत कोणत्ा प्रकारचे अवशेष आहते ह ेजर आपणाला समजणार असेल तर उत्खिि 

करण्ाची आवश्यकता िाही.

मधुकर केशि ढिळीकर
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क. िरील उताऱयाच्ा आधारे पुढील काळांिे ििमिन करा. 

अ. इगतहासकाळ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

आ. इगतहासपूव्ग काळ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इ. प्रारैगतहारसक काळ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ख. पुरातत्त्वशास्ताच्ा अभ्ासात इतर शास्तांिा कसा उपयोर िोतो, ते साधारिपिे १५० शब्दांत ललिा.

र. पुढील रिधाने ियूक की बरोबर ते ललिा. 

उदा∘ पुरातत्त्वशास्त्राची मदत इगतहासकाळासाठी आवश्यक िाही. – चूक

अ. अन्य शाखांतील संशोधि पुरातत्त्व अभ्ासासाठी पूरक ठरले आह.े  

आ. भनवष्ातही उत्खििांवर भर नदला जाईल. 

इ. वाङ् मयीि पुरावा हा पुरातत्त्व अभ्ासात निणयायक ठरतो.

ई. आय्यांबरोबरच्ा संघषयामुळे रसंधू संसृ्तीचा नविाश झाला. 

उ. पययावरणातील बदल ह ेअिेक पुरातत्त्वीय घडामोडींमारचे महत्त्वाचे कारण आह.े

ऊ. रसंधू संसृ्तीतील अिेक िररे भारतात सापडली आहते. 

ए. पुरातत्त्वनवद्ा ही एक प्राचीि नवद्ाशाखा आह.े

ॲ. वैनदक कालखंड हा प्रारैगतहारसक कालखंड आह.े

घ. पुढील िाक्ांमधील अधोरेखखत केलेल्या शब्दांच्ा जारी िेरळे शब्द िापरून िाक्े ललिा. िाक्ािा 

अथमि तसाि रािील यािी काळजी घ्ा. यिासाठी िाक्रिनेत आिश्यक ते बदल करा. यासाठी कंसात 

हदलेल्या शब्दांिी मदत घेऊ शकता. 

(पैलू, हािी, आधार, उले्खिीय, स्वीकारता, भरूि ि येण्ासारखी, समोर येतात, उपयुक्त ठरते) 

उदा∘ एखाद ेस्ळ हकती महत्त्वाचे आह ेह ेठरवण्ासाठी रडारचा उपयोर होतो.

उत्र : एखाद ेस्ळ हकती महत्त्वाचे आह ेह ेठरवण्ासाठी रडार उपयुक्त ठरते.

अ. प्राचीि मािवाच्ा संसृ्तीच्ा अिेक अंरांवर प्रकाश पडतो. 

आ. त्ात दशेाचे अपररगमत िुकसाि झाले.

इ. पुरातत्त्वाची भारतातील प्ररती लषिणीय आह.े

ई. ते वण्गि आपल्ाला पुरातत्ीय दुजोऱयारशवाय ग्राह् धरता येणार िाही.
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४  प∘ु ल∘ दशेपांडे यांच्ा िररतायिा या व्क्ततीचिरििातील ननिडक अशं पुढे ऐका. 

क. पुढील प्रश्नांिी एका शब्दात उत्रे ललिा.    

अ. ध्वनिनितीमध् ेकोणत्ा हकल्लाचा संदभ्ग आला आह?े ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

आ. हररतात्ांिी मुलांचे िाते इगतहासाशी जोडले. त्ातूि मुलांिा काय गमळाले? ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ख. पुढे हदलेल्या पयचायांपैकी योग्य पयचाय ननिडा.

अ. वरयातल्ा इगतहासात कशावर जास्त भर नदला जात असे?

 (एक) घटिाक्रम (दोि) सि (तीि) वंशावळी

आ. काळाच्ा ओघात पुढीलपैकी कोणती व्यक्ती मृत् ूपावली िाही?

 (एक) आई (दोि) आजी (तीि) वडील

इ. पुढीलपैकी कोणती रोष् भूतकाळाची आठवण करूि दते िाही? 

 (एक) उदबत्ीचा वास (दोि) जुिी रोधडी (तीि) िव्या-कोऱया छरिीवर पडलेलं पावसाचं पाणी

ई. हररतात्ांिी कशाचे पंख धारण केले होते?

 (एक) रशवशाहीचे (दोि) पेशवाईचे (तीि) इगतहासाचे

र. मुलांना इरतिासािी रोडी लारािी यासाठी काय करता येईल, असे तुम्ाला िािते? 

५  इरतिासािा तास

क. तुमच्ा सोबयिाला पुढील प्रश्न रििारा. यिाने हदलेली उत्रे िरचात सांरा.

अ. तुम्हाला शाळेत इगतहासाचा तास आवडायचा का? आवडत असल्ास का? िसल्ास का िाही?

आ. तुम्हाला तुमचे इगतहासाचे रशषिक / रशरषिका अजूि आठवतात का? आठवत असतील तर 

त्ांच्ाबद्ल माहहती सांरा. 

इ. तुमच्ा मते शाळेतील इगतहासाच्ा तासात कोणत्ा रोष्ींवर अभधक / कमी भर नदला पाहहजे?

ख. ऐरतिाणसक, पौराणिक संदभमि असलेले मराठीतील कािी शब्द, िाक् प्रिार ि यिांिा संदभमि पुढे हदला 

आिे. यिा शब्दांच्ा यिांच्ा अथचाशी जोड्ा लािा. 

शब्द, िाक् प्रिार, उक्तती संदभमि अथमि

अ. यषिप्रश्न (महाभारत) (एक) आदश्ग राज्यव्यवस्ा

आ. लंकेत सोन्याच्ा नवटा (रामायण) (दोि) िार कष्पूव्गक एखादी रोष् साध् करणे

इ. ध चा मा करणे (पेशवाई) (तीि) लहािसा सहभार



कोिे एके काळी ४

$³eenÊej • 73

ई. भीष्प्रगतज्ा (महाभारत) (चार) कठीण प्रसंरातूि स्वत:ला रसधि करणे

उ. पानिपत होणे (पेशवाई) (पाच) मोठे काम पूण्ग करणे

ऊ. जाणता राजा (रशवकाल) (सहा) पराभूत होणे

ए. रामराज्य (रामायण) (सात) अवघड पेच

अॅ. भरीरथ प्रयत्न (पौरारणक) (आठ) दृढनिश्य

ऐ. रशवधिुष् पेलणे (रामायण) (िऊ) दूरदशती शासक

ओ. िरो वा कंुजरो वा (महाभारत) (दहा) वस्त ूदुष्पाप् असल्ािे उपयोर िसणे

ऑ. खारीचा वाटा (रामायण) (अकरा) धूत्गपणे हानिकारक िेरबदल करणे

औ. अलग्ननदव्य (रामायण) (बारा) उत्रातील अनिरश्तता दाखवणे

र. इरतिासाशी नाते सांरिारे असे कािी िाक् प्रिार तुमच्ा मातृभारेत आिेत का? यिामारिी 

घिना  / प्रसंर / कथा / दतंकथा िरचात सांरा. 

६  आठििी

पुढे हदलेल्या प्रश्नांपैकी दोन प्रश्न ननिडा. िरचात रफरून िरचातील जमेल तेिढ्ा जास्ीत जास् जिांना 

ते प्रश्न रििारा. यिातयून रमळालेली रंजक माहिती िरचात सांरा.

क. तुमच्ा आयुष्ातील कोणत्ा घटिेची आठवण तुम्हाला नवशेष नप्रय आह?े 

ख. तुम्हाला तुमचे बालपण आठवायला आवडते का? जर आवडत असेल तर काय आठवते?

र. दिैंनदि जीविात नदसणाऱया नवनवध जाहहरातींपैकी कोणती एखादी जाहहरात तुमच्ा नवशेष 

आठवणीत राहहली आह?े असली तर कोणती आरण का?

घ. रेल्ा वषती पाहहलेला एखादा चचरिपट हकंवा वाचलेले एखाद ेपुस्तक यांतील कथाभार तुम्हाला 

आठवतो का? तुमच्ा लहािपणी पाहहलेल्ा एखाद्ा चचरिपटाची हकंवा वाचलेल्ा पुस्तकाची कथा 

आठवते का?

च. तुम्ही शाळेत असतािा रशकलेलं; पण अजूिही तुमच्ा आठवणीत राहहलेलं असं काही आह ेका? 
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७  करिता

पैठिी

िडताळात एक राठोड ेआह ेत्ाच्ा तळाशी अरदी खाली

रजथे आहते जुिे कपड,े कंुच्ा, टोपडी, शेले, शाली,

त्ांतच आह ेघडी करूि जपूि ठेवलेली एक पैठणी

िारळी पदर, जरी चौकडी, रंर गतचा सुंदर धािी*.

माझी आजी लग्नामध् ेही पैठणी िेसली होती

पडली होती साऱयांच्ा पायां हाच पदर धरूि हाती

पैठणीच्ा अवतीभवती दरवळणारा सूक्ष्म वास

ओळखीची... अिोळखीची... जाणीव रूढ आह ेत्ास. 

धूप-कापूर-उदबत्त्यांतूि जळत रेले हकती श्रावण

पैठणीिे या जपले एक ति... एक मि...

खस-हहन्यात माखली बोट ेपैठणीला केव्ा पुसली

शेवंतीची, चमेलीची आरास पदराआडूि हसली.

वष्यांमारूि वषले रेली, संसाराचा सराव झाला

िवा कोरा कडक पोत एक मऊपणा ल्ाला

पैठणीच्ा घडीघडीतूि अवघे आयुष् उलरडत रेले

अहवेपणी मरण आले, आजीचे माझ्ा सोिे झाले.

कधी तरी ही पैठणी मी धरते उरी कवळूि

मऊ रेशमी स्पशयामध् ेआजी भेटते मला जवळूि

मधली वषले रळूि पडतात; कालपटाचा जुळतो धारा

पैठणीच्ा चौकड्ांिों, आजीला माझ ेकुशल सांरा.

             शांता शेळके

शब्दाथमि

धािी : निकट हहरवा हकंवा पोपटी रंर

क. पुढे कािी शब्द हदले आिेत. यिांच्ा अथचाशी रमळताजुळता असलेला करितेतील शब्द ललिा. 

अ. बोचके आ. कपाट इ. बुडलेली

ई. अत्रे उ. सौभाग्यवती असतािा
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ख. ‘आठिि’ या शब्दाबरोबर िापरली जािारी कािी हरियापद ेपुढे हदली आिेत. हदलेल्या िाक्ांमध्े 

योग्य हरियापदािे योग्य रूप िापरा. 

(जारवणे, उराळणे, नवसरणे, बुडणे, रमणे, हरवणे, रढणे)

उदा∘ लग्नाचा अल्बम पाहतािा सुरेखा एवढी रढली होती, की रारिीचे बारा वाजूि रेले तरी ती झोपायचं 

िाव काढत िव्ती. 

अ. त्ाच त्ाच कटू आठवणी परत परत ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ काय िायदा? 

आ. प्रेयसी नप्रयकराच्ा आठवणीत आकंठ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आह े आरण राणं म्हणते आह े हा हहदंी 

रसिेमांमधला ठरलेला प्रसंर!

इ. गतला कदाचचत आठवत िसेल, पण मी ती आठवण ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िाहीये. 

ई. आठवणींमध् ेˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ माणसाला काळवेळेचं भाि उरत िाही म्हणतात.

उ. स्वातंत्रप्राप्तीसाठी आपल्ा जीवाचं मोल नदलेल्ा वीरांच्ा आठवणी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ह ेआपलं 

कत्गव्यच आह.े

ऊ. जुिे िोटो बघतािा आपण सरळेच जण त्ा आठवणींमध् ेˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ जातो.

र. तुम्ी तुमच्ा हप्रयजनांच्ा आठििी कशा जपल्या आिेत ते ललिा. (सुमारे २००-२५० शब्द)

घ. आठििी आणि छायाचिरेि यांिा अतयूि संबंध असतो. 

तुमच्ाजिळिी कािी छायाचिरेि िरचात घेऊन या. 

यिांच्ाशी संबंचधत आठििी सांरा. सुमारे तीन रमननिे बोला. 

८  सोबत

आमचे धामापूरचे घर म्हणजे प्रचंड चौसोपी वाडा होता. मधल्ा चौकात सुंदर रोल बांधलेली, खोल, 

काळ्ाशार पाण्ाची नवहीर होती आरण आंघोळीला आरण कपड ेधुवायला चार-पाच पाथऱया* आरण 

डोणी* होत्ा. नवहहरीत छाि मोठे मासे पोहतािा नदसत, पण पाणी काढतािा ते कधी घाररीत येत िसत. 

या नवहहरीचा दरडी कठडा चांरला रंुद होता. त्ावर आजी तऱहतेऱहचे्ा िुलझाडांच्ा कंुड्ा ठेवी. इतकी 

सुंदर दुसरी नवहीर अरदी चचरिातदखेील मी पाहहलेली िाही. त्ा नवहहरीत कुणी पडल्ाचे, जीव नदल्ाचे, 

असले काहीही घडलेले िव्ते. ती आमची अरदी खाजरी, घररुती होती. घरातलीच कुणी चाररत्रशील 

बाई असल्ासारखी. या वाड्ाच्ा जोडीिे जन्ाला आलेली, गतथे घडलेल्ा सरळ्ा अकस्ल्पतांिा साषिी 

असलेली; निम्गळपणा, रारवा, ओलावा यांिी रसरसलेली. आता त्ा वाड्ात आजीच्ा सोबतीिे राहणारी. 

त्ा वेळी मला वाट,े रोज रारिी मी झोपल्ावर आजी आरण ती िक्ीच रप्पा मारत बसत असतील.

आमचा धामापूरचा तलाव त्ा पररसरात िावाजलेला होता. असे 

सांरतात, की रावात कुणाकड ेकाही काय्ग असलं आरण पररस्स्तीमुळे 

दागरिे पुरेसे िसले, तर हवे असलेले सव्ग दागरिे त्ा त्ा आकाराचे 

िुलांचे करायचे आरण एका परडीत घालूि ती परडी तळ्ात उतरणाऱया 

एखाद्ा पायरीवर ठेवूि द्ायची. दुसऱया नदवशी ती खऱया दागरन्यांिी 
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भरलेली असायची. मर ते दागरिे वापरूि झाल्ावर, काय्ग संपले की पुन्ा त्ा परडीत घालूि त्ा 

पायरीवर िेऊि ठेवायचे. पुढ ेम्हणे कधीतरी कुण्ा करंट्यािे ती परडी परत केलीच िाही आरण तेव्ापासूि 

तलावािे रावाला दागरिे द्ायचे थांबवले. पण असा हा उदार बापाजी. […]

आमच्ा धामापूरच्ा तलावात असंख् मासे होते. भरवतीच्ा दवेळात रेले, की सभामंडपात 

खेळता खेळता पायऱयांवरूि धावत पावलं तलावापाशी जात. मर पाण्ाजवळच्ा पायरीवर बसूि पाय 

पाण्ात सोडायचे. पावलांच्ा छोट्या छोट्या बोटांएवढ े मासे मर थव्याथव्यांिी येत आरण पावलांिा 

झोंबत. रुदरुल्ाही होत आरण चावेही जाणवत. बोट ंहलवली की ते मासे दूर पळत. पुन्ा स्तब्ध बसलं 

की तेही परत पावलांजवळ जमत. ती बोटचं जणू मासे बिूि या छोट्या दोस्तांशी िवा खेळ सुरू करत. 

रप्पा, रोष्ी, सुखदुःखांची दवेघेव. आजी, आमच्ा वाड्ातली ती नवहीर, गतच्ातले ते मोठे मासे, या 

तलावातले ह ेअसंख् इवले इवले मासे — आमचा सरळ्ांचा तो घररुती, अरदी खाजरी मेळावा असे. 

तलावाच्ा काळ्ाशार खोल पाण्ातली हकतीतरी रुनपतं ते त्ा पावलांिा सांरत आरण आमच्ा वाड्ातल्ा 

अिेक रोष्ी आम्ही त्ांिा सांरत असू. 

सरळ्ांचे संवाद मीच म्हणत असे, मीच 

रचलेले. कधी मोठ्ािे तर कधी अरदी 

हळू, कािात सांगरतल्ासारखे.

ही पािां-िुलांशी, झाडांशी, कावळ्ा-

चचमणीशी, हकडी-मुंग्यांशी, हकंबहुिा 

कोणत्ाही हलत्ा सोबतीशी बोलायची 

सवय पुढ ेकधी रेली िक्ी पत्ा िाही. कधी 

वाटते, ती सवय तशी खऱया अथयािे रेलीच 

िाही. िक्त ते संवाद मुके झाले आरण पुढ े

आयुष्भर तासन् तास चालणाऱया हरतऱहचे्ा घरकामात मिात खेळत राहहले, इतकाच काय तो िरक. 

त्ा िाटकातली पारि ेबदलत रेली आरण पाश््गसंरीतासारखी कनवताही मर त्ांच्ा सोबतीिे घुमत राहहली.

सुनीता दशेपांडे

शब्दाथमि

पाथरी : अंघोळ, कपड ेधुणे यासाठी वापरायचा सपाट दरड

डोण : पाणी साठनवण्ाचे खोलरट दरडी पारि

क. िरील उताऱयात धामापयूर तलाि आणि दाष्रने याबद्दलिी आख्ारयका आली आिे. ऐरतिाणसक 

घिना आणि यिाभोिती रंुफलेल्या आख्ारयका ि दतंकथा यांिे इरतिासात एक आरळेिेरळे स्ान 

असते. आख्ारयकांमुळे ऐरतिाणसक घिना अचधक रंजक बनतात, चिरकाळ स्मरिात राितात की 

यिातयून केिळ सयिािा अपलाप िोतो, िुकीच्ा समजुती प्रिललत िोतात? तुम्ाला काय िािते? तुमिे 

मत सांरयून तुमच्ा सिाध्ायींबरोबर ििचा करा.

ख. घारर, कळशी यांिा उपयोर रिहिरीतयून पािी काढण्ासाठी आणि ते साठरिण्ासाठी िोतो. 

साधारि या भांड्ांसारखाि घाि असिाऱया परंतु आकाराने लिान-मोठ्ा असिाऱया कािी भांड्ांिी 

नािे पुढे हदली आिेत. ती कशासाठी िापरली जातात तुम्ाला सांरता येईल? 
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माठ

घारर

हडंी

कळशी

कलश

तांब्ा

९  िस्यूंप्रमािेि आठििी आणि सुरंध यांिेिी एक नाते असते. यिाबद्दल पुढील प्रश्नांच्ा 
आधारे बोला.

अ. कोणता वास तुम्हाला आवडतो?

आ. तुमच्ा बालपणीच्ा आठवणींशी निरनडत असा कोणता वास आह ेका?

इ. कशाचा वास तुम्हाला अरजबात आवडत िाही?

ई. तुमच्ा आवडत्ा हकंवा िावडत्ा वासाशी निरडीत तुमची एखादी आठवण आह ेका? 

क. कमी-अचधक तीव्रता दशमिरििाऱया कािी शब्दांच्ा जोड्ा पुढे हदल्या आिेत. यिांिा िापर करून 

िाक्े तयार करा. 

उदा∘ अत्र : दरवळ - घमघमाट

वाक्य - अत्राचा दरवळ कुठूि येत होता ह ेशोधत मी दुकािात पोहोचले तर त्ाच अत्राचा एकदम 

घमघमाट आला.

अ. पाऊस : भुरभुर – मुसळधार

आ. वारा : झुळझुळ – सोसाट्याचा

इ. लढाई : लुटुपुटीची – घिघोर

ई. औषध : कडसर – कडूजहर

उ. पदाथ्ग : रोडसर – रोडगमट्
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१०  आठििी जतन करण्ािे रिरिध मारमि असतात. यिांपैकी कािी पुढे हदले आिेत. 
यिांच्ाबद्दल तुम्ाला काय िािते ते सांरा. आठििी जतन करण्ािे आिखी कोिते 
मारमि तुम्ाला सांरता येतील?

पुतळे उभारणे, चचरि काढणे

स्गृतदालि तयार करणे

स्गृतरशला, स्गृतस्तभं उभारणे

जयंती, पुण्गतथी साजरी करणे

पोस्ाची गतहकट ेकाढणे

संग्रहालय उभारणे

आठििी 

जतन करण्ािे 

मारमि

साहहत् निमयाण करणे

माहहतीपट, चचरिपट तयार करणे

रस्तांिा, शहरातील नवनवध

नठकाणांिा, संस्ांिा िावे दणेे

स्गृतप्रीत्थ्ग दणेग्या दणेे

एकरि जमूि आठवणी सांरणे

११  काळभान

काळ हा शब्द उच्ारला, की चटकि आपल्ा डोळ्ांपुढ ेयेतं ते त्ाचं अथांर, असीम असं स्वरूप! आपली 

िजरही पोचू शकणार िाही, असं अमययादपण!

आपल्ा भारतीय संसृ्तीत आपण जेव्ा काळाच्ा संदभयात बोलायला जातो, तेव्ा त्ाचं ह ेरूप 

सारखं त्ाच्ा आरेमारे घोटाळत असतं. ‘काळाचा महहमा’, ‘काळ कोणाला सांरूि आलाय!’ − अशा 

अिेक वाक् प्रचारांमधूि काळाचं आपल्ा संसृ्तीला कळलेलं भाि सामोरं येत राहतं.

परंतु हाच शब्द जम्गि भाषेचा पेहराव घालूि जम्गि संसृ्तीत वावरायला लारला, की त्ाचं 

अथांरपण संपूि या ‘काळ’पुरुषाच्ा अंरावर ‘मौल्वाि’ हकंवा ‘हकमती’ हा अलंकार चढतो. तो एक 

खरजिा असतो आरण तो सुयोग्यपणे प्रत्केािं वापरायचा असतो. त्ाचा अपव्यय करणं म्हणजे स्वतःच्ा 

पायावर कुऱहाड चालवण्ासारखं!

म्हणजे प्रत्के संसृ्गतसमूहािं आपापल्ा निरीषिणािुसार आरण अिुभवािुसार आपापलं काळभाि 

ठरवलं. काळभािाच्ा या आनदप्रेरणेतूि संसृ्गतस्वभाव बित रेले! इतर संसृ्गतसमूहांबरोबर बोलतािा, 

वारतािा ह ेप्रत्के समूहाचं आपापलं अलर काळभाि संदशेवहिाचा एक महत्त्वाचा भार बिूि राहहलं. 

काळभाि हा शब्द म्हणजे टेम्ोरॅललटी (temporality) या इंग्रजी शब्दाचा अिुवाद करण्ाचा प्रयत्न आह.े

आनदमािवी टोळ्ांचे संसृ्गतसमूह बिता बिता काळाचे जे अिेक टप्प ेमािवसमूहांिी ओलांडले, 

त्ा वेळी त्ांिा आजूबाजूचा निसर्ग हा काळाचं नवभाजि रशकवत होता. मािव 

आपली नदिचयया, पोटापाण्ाची सोय, नवश्रांतीचा काळ या दररोजच्ा नक्रयांची 

निसरयातील बदलांशी सांरड घालत होता. ऋतुचक्र त्ाला अिेक तऱहचेे पाठ 

रशकवत होतं. उन्ाळा सरूि पावसाळा तोंडावर आला, की शाकारलेल्ा 

निवासाच्ा शोधात राहहलं पाहहजे; झाडाची पािं केशरी, नपवळी होऊि रळू 

लारली, की आता बि्ट  पडायला लारण्ाचा काळ जवळ आला, म्हणजे उबदार 

निवाऱयाची सोय करण्ासाठी धडपड करायला हवी, अशा तऱहचें भाि त्ाला 
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येऊ लारलं. त्ात कुचराई झाली, तर त्ाची हहवाळ्ात जबर रशषिा भोरावी लारते, रारठूि मरूि 

जायला होतं. अन्नाची योग्य प्रमाणात साठवण केली िाही, तर हहवाळ्ात पोटाची सोय होत िाही, असं 

सव्ग काही तो रशकत होता. सूययाचं असणं आरण िसणं या मूलभूत रोष्ींचा संबंध बरंच काही ठरवतो, 

ह ेत्ाच्ा ध्ािात येऊ लारलं. ध्वु प्रदशेाच्ा जवळच्ा षिेरिांमध् ेआभाळात सूय्ग असण्ाचा आरण 

िसण्ाचा काळ भलताच लांबरंुद! तेथील ऋतुचक्राची रती ही एकदम निराळी. तेव्ा तेथील कालचक्राच्ा 

भािािं तेथील माणसांिा आपल्ा दिैंनदि जीविाचं नियोजि एकदम वेरळ्ा तऱहिें करायला रशकवलं.

त्ाच्ा अरदी उलट पररस्स्ती नवषुववृत्ाच्ा आसपासच्ा मािवसमूहांची होती. गतथे सूययाच्ा 

प्रखरतेचा कालावधी आरण पावसाचं येणं-जाणं यावर तेथील मािवसमूहांच्ा दिैंनदि व्यवहाराचं नियोजि 

अवलंबूि राहहलं. तेथील निसर्ग त्ांिा वेरळंच काळभाि रशकवत होता.

सूयलोदय ते सूययास्त, अमावास्ा ते पौरण्गमा, उन्ाळा ते पावसाळा हकंवा हहवाळा असे काळाचे टप्प े

ध्ािात घेतले आरण ते अचूक ओळखले, की आपलं जीवि सुखकर होतं, ह ेमिुष्प्राण्ािं ओळखलं. मर 

या काळभािावर समूहाची राहण्ा-वारण्ाची रीत ठरू लारली. [...] उपलब्ध सूय्गप्रकाशाचा काळ योग्य 

तऱहिें वापरण्ावर त्ा समूहांचं जीविमरण अवलंबूि होतं. म्हणूि या काळभािाला प्रत्के संसृ्तीत 

अपार महत्त्व होतं. ते आजवरही तसंच आह.े काळाच्ा नियोजिाच्ा माध्मातूि प्रत्के संसृ्ती काही 

संदशे दते असते. प्रत्के काळभािाची एक वेरळी भाषा असते.

‘अरे! आज एकदम सकाळी सकाळी इकड ेकुठे?’ असं आपण जेव्ा कोणालातरी नवचारतो, तेव्ा 

त्ात अिुसू्त अथ्ग असतो – ‘काहीतरी नवशेष, महत्त्वाचं काम असणार!’ कारण सकाळची वेळ आरण 

अपेरषित घटिा याचं एक समीकरण प्रत्केाच्ा मिात बिलेलं असतं.

नदवसाचं कोष्क आरण कामांचा प्राधान्यक्रम याचा असा अतूट संबंध जोडण्ाचं कसब आपल्ाला 

आपल्ा संसृ्तीच्ा काळभािािं रशकवलेलं असतं. त्ात जरा उलथापालथ झाली, तर त्ाला वेरळ्ाच 

अथ्गवहिाचं पररमाण लाभतं. [...]

नदवस, आठवडा, पंधरवडा, महहिा, वष्ग आरण मर ऋतुचक्र अशा पायऱया-पायऱयांिी आपण सव्ग 

जण कालरणिा रशकत असतो. नदवसाच्ा चोवीस तासांचं सकाळ-दुपार-रारि असं ढोबळ नवभाजि 

मिात असतं. त्ातल्ा तासांचं पुन्ा पाच गमनिट,ं दहा गमनिट,ं पंधरा गमनिट ंअसं िेमकं नवभाजिही 

डोळ्ांसमोर असतं. ‘मी पाच गमनिटांत येतो’, या उद्ारांचा प्रत्के संसृ्तीमध् े अध्ाहृत असणारा 

अथ्ग मारि वेरवेरळा असू शकतो. तो बरोबर पाच गमनिटांिा बांधील असतोच, असं मारि िाही. प्रत्के 

संसृ्तीमध् ेह ेकाळाचं नवभाजि, त्ातला अध्ाहृत अथ्ग आरण त्ािुसार बेतलेला कामांचा प्राधान्यक्रम 

बरंच काही बोलूि जात असतो. [...]

कालनवभाजिाचे यापलीकडचे मोठे टप्प ेम्हणजे वत्गमािकाळ, भूतकाळ आरण भनवष्काळ! या 

टप्पांिाही प्रत्के संसृ्ती वेरळ्ा तऱहिें हाताळते, असं नदसूि येतं. तीि-चार हजार वष्यांचा इगतहास 

असणारे प्राचीि संसृ्गतसमूह आपल्ा भूतकाळाला अत्तं रजवंत स्वरूपात सतत बरोबर वारवतािा 

नदसतात. दरषिण आरशयातील काही संसृ्गतसमूह, अरब संसृ्गतसमूह यांचा उले्ख उदाहरणादाखल करता 

येईल. अशा संसृ्गतसमूहांमध् ेवत्गमािातले बरेचसे निण्गय ह ेत्ांच्ा भूतकाळाच्ा साषिीिं आरण त्ाच्ा 
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घिदाट छायेखाली घेतले जात असतात. काळसारराची खोली त्ांच्ा सव्ग वत्गिाचा एक अनवभाज्य भार 

बिलेली असते. त्ांचं काळभाि म्हणजे जणू प्रचंड मोठा भूतकाळ आरण बेताचा वत्गमािकाळ इतपतच 

सीगमत राहतं! भनवष्काळ हा त्ांच्ासाठी िारसा निणयायक िसतो. एखाद्ा पुलाच्ा बांधकामासाठी 

ठरवलेला काळ पाच-दहा वष्यांिी पुढ ेरेला, तरी तो त्ांिा अरजबात बोचत िाही, कारण अशा समूहांचं 

भनवष्ाचं काळभाि अगतशय धूसर असतं.

याउलट त्ा मािािं अवयाचीि इगतहास असलेले संसृ्गतसमूह — उदा∘ अमेररकि, ऑस्रि लेलयि 

हकंवा काही उत्र-मध् युरोनपयि संसृ्गतसमूह. यांच्ासाठी भनवष्काळ हा काळभािाचा सव्यांत महत्त्वाचा 

टप्पा मािला जातो. त्ांचा सव्ग वत्गमाि हा या भनवष्ावर बेतलेला असतो. त्ामुळे आजरोजी पूल हकंवा 

रस्त ेबांधतािा आरामी शंभरेक वष्यांचा नवचार करूि ते बांधले जातात. प्रोजेक्ट डडेलाईि (project 

deadline) ही रोष् अगतशय रंभीरपणे घेतली जाते. ‘डडे’ (dead) या शब्दािे त्ातली रंभीरता अधोरेख्खत 

केली जाते. भनवष्ाच्ा अिुषंरािं वत्गमाि रेखला-जोखला जातो. त्ामुळे काळ ही रोष् म्हणजे उत्पादिाचं 

आरण रुंतवणुकीचं महत्त्वाचं भांडवल या स्वरूपात मािली जाते. साहारजकच त्ातला षिणन् षिण मोलाचा. 

हकमतीचं लेबल असलेला. म्हणूि या संसृ्गतसमूहांच्ा भाषासुधिा काळाला अिुलषिूि ‘नवभाजि’, 

‘रुंतवणूक’, ‘नियोजि’, ‘बचत’, ‘अंदाजपरिक’, ‘काळ-कामाचं कोष्क’, ‘वेळ-खचयाचं कोष्क’ अशा अिेक 

पधितींिी या भांडवलाच्ा सुयोग्य वापराला साजेशी शब्दसंपदा वापरत असतात.

िैशाली करमरकर

क. िरील उताऱयािा सारांश तुमच्ा शब्दात ललिा. 

ख. एखाद्ा समयूिािे काळभान ठररिण्ामध्े यिा समयूिाच्ा भौरोललक पररस्स्तीिािी िातभार कसा 

लारतो, ते तुमच्ा शब्दांत सांरा. उदािरिे द्ा. 

र. तुमच्ा प्रांताच्ा / दशेाच्ा काळभानारिरयी तुम्ी काय सांराल?

घ. अधोरेखखत शब्दाच्ा जारी कंसातील सयूिनेप्रमािे बदल करा. 

उदा∘ काळ हा शब्द उच्ारला, की चटकि आपल्ा डोळ्ांपुढ ेयेतं, ते त्ाचं अथांर, असीम असं स्वरूप! 

(‘की’ ि वापरता जोडवाक्य करा)  

उत्र: काळ हा शब्द उच्ारल्यािर चटकि आपल्ा डोळ्ांपुढ ेयेतं, ते त्ाचं अथांर, असीम असं स्वरूप!

अ. जर अन्नाची योग्य प्रमाणात साठवण केली िाही, तर हहवाळ्ात पोटाची सोय होत िाही. (‘जर...

तर’ ि वापरता होकाराथती वाक्य करा.)

आ. या काळभािाला प्रत्के संसृ्तीत अपार महत्त्व राहहलं. (‘महत्त्वपूण्ग’ शब्द वापरा.)

इ. मिात नदवसाच्ा चोवीस तासांचं सकाळ-दुपार-रारि असं ढोबळ नवभाजि असतं. (‘नवभारलेले’ 

हा शब्द वापरा.)
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ि. िरील उताऱयात आलेले कािी शब्द पुढे कंसात हदले आिेत. यिा शब्दांशी समानाथथी शब्द िापरून 

खाली कािी िाक्े हदली आिेत. िाक्ांतील अधोरेखखत केलेल्या समानाथथी शब्दांच्ा जारी कंसातील 

जुळिारा योग्य शब्द िापरून ि आिश्यकतेनुसार व्ाकरिािे बदल करून िाक्े पुन्ा ललिा. 

(अिुलषिूि, अपव्यय, सांरड, कुचराई, अध्ाहृत)

उदा∘ त्ांच्ा बोलण्ात लपलेला अथ्ग हा असा आह.े

उत्र : त्ांच्ा बोलण्ाचा अध्ाहृत अथ्ग हा असा आह.े

अ. बदली होऊि आलेल्ा िव्या अभधकाऱयाला कामात टाळाटाळ केलेली अरजबात खपत िाही.

आ. तासन् तास मोबाइलवर रेम खेळत राहणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे आह.े 

इ. सासूबाई मुलीला जे बोलल्ा ते खरं तर सुिेला उदे्शूि होतं.

ई. हाती येणारा पैसा आरण वाढता खच्ग यांचा मेळ कसा घालायचा ते सामान्य माणसाला अिेकदा 

कळेिासं होतं.

छ. पुढे हदलेले शब्द खालील उताऱयात योग्य जारी ललिा.

(नदवसाढवळ्ा, भरदुपारी, नदवसभर, मध्रारिी, दुपारभर, नदवस, रारिभर)

मोहहतला (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ताप भरला. त्ामुळे (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मीिा त्ाच्ा उशाशी बसूि होती. 

खरं तर काल (इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ काम करूि ती अरदी थकूि रेली होती. रारिी जाररण झालं म्हणूि उद्ा 

(ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ काही गतला झोपता येणार िव्तं. त्ात हा पाऊस. काल सकाळी जो सुरू झाला होता, 

तो (उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कोसळत होता. दोि वाजताच इतकं अंधारूि आलं होतं की, (ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

संध्ाकाळ झाल्ासारखं वाटत होतं. पुढचे दोि (ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आपली परीषिा पाहणार आहते, ह े

मीिाच्ा लषिात आलं.

१२  करा आणि णशका.

क. रेहडओिरील / समाजमाध्मांिरील रोजिे मराठी कायमिरिम ननयरमत ऐका. यिातयून तुम्ाला इरतिास 

या रिरयाशी संबंचधत कोिती निीन माहिती / दृष्टी रमळाली? यिातील कोियिािी दोन रोष्टींरिरयी 

ललहून िरचात सादरीकरि ि ििचा करा.

ख. तुम्ाला मािीत असलेली हकंिा तुम्ी ऐकलेली ‘काळ’ या रिरयाशी संबंचधत एखादी करिता हकंिा 

रािे िरचात सादर करा. 

र. तुम्ाला अिंरबत करिारी आणि तुम्ाला आिडलेली एखादी आख्ारयका िरचात सादर करा. 
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उत्रसंि

३. र. अ. बरोबर     आ. चूक     इ. चूक     ई. चूक     उ. बरोबर     ऊ. बरोबर 

ए. चूक     ॲ. चूक

३. घ. अ. प्राचीि मािवाच्ा संसृ्तीचे नवनवध पैलू समोर येतात.

  आ. त्ात दशेाची भरूि ि येण्ासारखी हािी झाली.

  इ. पुरातत्त्वाची भारतातील प्ररती उले्खिीय आह.े

  ई. ते वण्गि आपल्ाला पुरातत्ीय पुराव्यांच्ा आधारारशवाय / धारानविा स्वीकारता येणार 

िाही.

४. ख. अ. दोि     आ. एक     इ. दोि     ई. तीि

५. ख. अ. सात     आ. दहा     इ. अकरा     ई. आठ     उ. सहा     ऊ. िऊ 

ए. एक     ॲ. दोि     ऐ. पाच     ओ. बारा     ऑ. तीि     औ. चार

७. क. अ. राठोड े    आ. िडताळ     इ. माखली     ई. खस-हहिा     उ. अहवेपणी

७. ख. अ. उराळूि     आ. बुडली     इ. नवसरले     ई. हरवल्ावर     उ. जारवण ं

ऊ. रमूि

८. ख. अ. पाणी ओतूि घेण्ासाठी     आ. मंरल काययासाठी     इ. पाणी थंड करण्ासाठी 

ई. दहहहडंी उत्सवात िोडण्ासाठी

११. घ. अ. अन्नाची योग्य प्रमाणात साठवण केल्ास हहवाळ्ात पोटाची सोय होते.

  आ. ह ेकाळभाि प्रत्के संसृ्तीत अत्तं महत्त्वपूण्ग ठरलं.

  इ. मिात नदवसाचे चोवीस तास सकाळ-दुपार-रारि असे ढोबळपणे नवभारलेले असतात.

११. ि. अ. कुचराई     आ. वेळेचा अपव्यय आह.े     इ. अिुलषिूि     ई. यांची सांरड कशी घालायची

११. छ. अ. मध्रारिी     आ. रारिभर     इ. नदवसभर     ई. नदवसाढवळ्ा 

उ. दुपारभर     ऊ. भरदुपारी     ए. नदवस
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दिेा, तुझे हकती | सुंदर आकाश ||

सुंदर प्रकाश | सयूयमि दतेो ||

मािसािी ननसरचाप्रती असलेली कौतुकािी आणि कृतज्तेिी भािना व्क्त करिाऱया करिियमि र. ि. 

पािील यांच्ा करितेतील या ओळी. ननसरचातल्या सिमि घिकांना सामाियून घेिारी पयचािरिपयूरक जीिनशैली 

आपल्या संसृ्तींनी आपल्याला हदली. बारकाईने पाहिले तर लक्षात येते की, जरातील जिळपास सिमिि 

संसृ्तींमध्े साजरे िोिारे रिरिध सि, उत्सि िे ऋतुिरिाशी आणि नैसष्रमिक बदलांशी जोडलेले आिेत. 

माियूस ननसरचािेि एक अपयि असल्यामुळे खरे तर मािसािे ननसरचाशी असलेले नाते पे्रमािे िोते. 

पि रेल्या कािी दशकांपासयून िाढता िंरळिाद आणि रिकासाच्ा कािी भ्ामक कल्पनांमुळे माियूस ि 

ननसरमि यांच्ातले सौिादमिपयूिमि नाते आता संघरचािे बनले आिे. ननसरचािे अननबयंध शोरि करून आणि सिमि 

नैसष्रमिक स्ोतांिे प्रदूरि करून मानि स्तःि पयचािरिीय असंतुलनाला कारिीभयूत ठरला आिे. यिातयून 

िोिारे नुकसान िे पयचािरिािे तर आिेि; परंतु यिाहूनिी अचधक मानिािे आिे. कारि पयचािरिािा 

मानिाच्ा शारीररक, मानणसक स्ास्थाबरोबरि यिाच्ा संसृ्तीिरिी दूररामी पररिाम िोत असतो. 

या िास्िािी जािीि झाली आणि पयचािरिािी जपियूक करण्ािे कृरतशील भान मानिाला आले, तर 

िे जर आिखी सुंदर िोईल!
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िवा जीव जन्ाला येणं ही घटिाच मोठी आिंददायी असते. 

मर ते माणसाचं अभ्गक असो हकंवा पक्षाचं नपलू असो. मला 

वलॉल्ट नडस्चें एक काटू्गि पाहहलेलं आठवतं. बदकी अंडी 

उबवीत असते. अंड्ातूि नपलं बाहरे पडण्ाची वेळ आलेली 

असते. नपलांचा बाप अस्वस्पणे येरझारा घालत असतो. 

शेवटच्ा घटकेला बदकीकडूि अंडी उबनवण्ात काही चुकू िये 

म्हणूि गतला सूचिा दते असतो, समजावत असतो, धीर दते 

असतो. केवढी उतं्ठा त्ाच्ा चेहऱयावर ओसंडत असते! नपलं 

अंड्ातूि सुखरूप बाहरे पडतात तेव्ा त्ाचा आिंद ररिात मावेिासा होतो आरण बदकीच्ा चेहऱयावर 

कृतकृत्तेचं अपार समाधाि पसरतं!

आमच्ा घरी आम्ही काही पांढरे शुभ्र हसं पाळलेले आहते. त्ांच्ापैकी एका हसंीिे अंडी घातली. 

अन्नपाण्ाची पवया ि करता हसंी अंडी उबवू लारली. असा जवळजवळ महहिा लोटला. एक नदवस आम्ही 

पाहहलं तर एक हसं गतच्ाजवळ बसूि राहहला होता. खायला घातलं तर िेहमीप्रमाणे तो धावत आला 

िाही. त्ा नदवशी त्ािेही अन्नपाण्ाची पवया केली िाही.

दुसऱया नदवशी सकाळी मी हसंीच्ा जवळ रेलो, गतला थोड ंखायला घालावं म्हणूि. गतिं िेहमीप्रमाणे 

माि वेळावली िाही, तर िाजूक आवाज काढूि चोच पंखात खुपसली. शुभ्र पंखांखाली सोिेरी लोकरीचे 

चार चेंडू मला नदसले. आठ चचमुकल्ा डोळ्ांिी माझ्ाकड ेपाहहलं आरण ते चेंडू आईला आणखीिच 

नबलरले. हसं ह ेसव्ग लषिपूव्गक पाहात होता. त्ाच्ा चेहऱयावर समाधाि होतं, आिंद होता आरण हकंचचत 

काळजीही होती. मी नपलांिा काही करणार िाही िा, अशी!

पुष्कळदा पक्षांच्ा जीविातला परमोत्षयाचा नबंदू, परमसुखाचा षिण म्हणजे नपलाचा जन्. 

नपलाला जन् दणे्ासाठीच पषिी आरण पषिीण एकरि येतात. नपलाच्ा संरोपिाची जबाबदारी संपली की 

ते दूर जातात आरण ही मोठी जबाबदारी पार पाडतािा वाटले त्ा खस्ता आिंदािे खातात, प्रसंरी जीव 

पणास लावतात. मला लडाखमधली क्रौंची आठवली. हाने् रावाजवळ िदी वाळवंटातूि वळणे घेत 

वाहते. गतच्ा भुजा वाळवंटात पसरल्ा आहते. अशा एका प्रवाहात जलविस्पतींचा नढरारा करूि क्रौंच 

आरण क्रौंचीिे घरट ेबांधले होते. ते आळीपाळीिे आपली दोि अंडी उबवीत होते. एक नदवस हवा अचािक 

नबघडली. हहमवृष्ी सुरू झाली. क्रौंची घरट्यात बसूि होती. रारिभर हहमवृष्ी चालू होती. िदी रोठूि रेली. 

क्रौंचीच्ा नपसावर बि्ट  साचे, तो ती झटकूि टाकी. रारिभर ती अंड्ांवरूि हलली िाही. नदवस उजाडताच 

ती उठली. आखडलेलं अंर गतिं मोकळं केलं आरण बाजूच्ा निसरड्ा बियावर आपला तोल सांभाळीत 

ती न्याहारी शोधण्ासाठी दूर जाऊ लारली. इतका वेळ 

गतच्ा शेजारी घरट्याचे संरषिण करीत उभा राहहलेला 

क्रौंच आता घरट्यावर रेला आरण अंडी उबवू लारला.

अंडी उबनवण्ाचे काम िक्त पषिीण करते असे िाही 

तर पषिीही गतला मदत करतो हकंवा स्वत:ही ही जबाबदारी 

पेलतो. एम्रर पेंद्ग्ि ह े पषिी अंटाक्क्ट्टकाच्ा बियाळ 
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प्रदशेात राहतात. पेंद्ग्ि पषिीण एकच अंड ेघालते आरण ते पक्षाच्ा हवाली करते. हा पषिी ते अंड े

आपल्ा दोि पायांवर ठेवतो. त्ाची दाट नपसे ते अंड ेझाकूि त्ांिा ऊब दतेात. अंड ेपायांवर ठेवले 

की पेंद्ग्ि पक्षाची तपश्यया सुरू होते. ते अंड ेसोडूि त्ाला कुठेही हलता येत िाही. मर ह ेपंधरावीस 

िरपषिी एकरि येतात. एकमेकांिा खेटूि उभे राहतात. या सुमारास अंटाक्क्ट्टकाचा भयािक हहवाळा सुरू 

होतो. तपमाि शून्याच्ा खाली १५० ते २०० सेंनटग्रडेपययंत उतरते. हहमवादळे थैमाि घालतात, सव्गरि अंधार 

पसरतो. रजथे मािवाला जरणे अशक्य होईल अशा वातावरणात थंडी आरण वादळाशी सामिा दते ते 

पषिी जवळपास दोि महहिे एका जारी स्तब्ध उभे असतात. एकमेकांच्ा शरीराची ऊब एकमेकांिा लारेल 

तेवढीच. आपल्ा पायांवरचे अंड ेसोडूि अन्नपाण्ासाठीही त्ांिा कुठे जाता येत िाही. दोि महहिे पुरे 

होतात ि होतात तोच अंड्ातूि नपलू बाहरे पडते. याच सुमारास आतापययंत दूर रेलेली मादी परत येते, 

िर गतच्ा हवाली नपलू करतो आरण स्वत:चा उपास सोडण्ास बाहरे पडतो.

मला िेहमीच आश्य्ग वाटत आलं आह ेकी, अशा प्रकारची प्रचंड शक्ती, सहिशीलता, अचाट ताकद 

या चचमुकल्ा रजवांच्ा शरीरात कोठूि पैदा होत असावी? कशाच्ा प्रचंड ओढीिं पषिी पाचसहा हजार 

हकलोमीटर स्लांतर करतात? वाटते महासारर, वाळवंट,े उत्ुंर पव्गत ओलांडतात. रजवावरची संकट ं

लीलया झलेतात, त्ात स्वत:चे बळी दतेात?

स्लांतर करूि पषिी आपल्ा जन्भूमीकड े परत येतो. रेली हजारो वषयं ह े चक्र चालू आह.े 

हहवाळ्ाच्ा सुमारास पषिी दरषिणेकड ेस्लांतर करतात, तर उन्ाळ्ाची चाहूल लारते ि लारते तोच 

ते आपल्ा जन्भूमीकड ेपरतू लारतात. प्रथम परत येणारे बहुधा िरपषिी असतात. ते जन्भूमीकड ेपरत 

येताच स्वत:ची अशी एक जारा िक्ी करतात. त्ा जारेचं इतरांपासूि रषिण करतात, ती जारा आपली 

आह ेह ेदाखनवण्ासाठी इतरांशी भांडतात. कालांतरािे परषिणींचे थवे या नठकाणी दाखल होतात. जे 

जारेचे मालक असतात, अशांमधूिच त्ा आपल्ा सहचरांची निवड करतात. मर त्ा दोघांची मैरिी 

जमते, मैरिीचं रूपांतर प्रेमात होतं. तो गतला आपल्ा रोड राण्ािे, िृत्ािे हकंवा सुंदर नपसाऱयाच्ा 

दश्गिािं खूष ठेवतो. ती आिंदािं ते सारं स्वीकारते. त्ाच्ा रळ्ात रळा घालते. त्ािं आपल्ाला 

भरवावं म्हणूि हट् धरते आरण जेव्ा इतरांशी भांडण्ाचा, लढण्ाचा प्रसंर येतो तेव्ा त्ाला साथही दतेे. 

अशा राढ मैरिीची पररणती अथयातच प्रणयात होते आरण त्ांचं मीलि होतं. मर कधी दोघं घरट ंबांधतात, 

कधी तो एकटाच बांधतो हकंवा कधी ती एकटी बांधते आरण तो शेजारी उभा राहूि चचवचचव करूि गतचं 

मिोरंजि करूि गतचे कष् हलके करतो.

आपण माणसं जेव्ा ह ेसव्ग पाहतो, पक्षांच्ा 

हालचालीचा, वत्गणुकीचा अभ्ास करतो, तेव्ा 

आपल्ाला ह े कळतं, की या सव्ग रोष्ींची योजिा 

निसरयािेच केली आह.े त्ािंच पषिी-परषिणींिा एकरि 

येण्ास, एकमेकांवर प्रेम करण्ास प्रवृत् केलं. कारण 

त्ाला त्ाचा काय्गभार या दोघांच्ाकडूि साधूि 

घ्ायचाय. या दोघांच्ा मीलिातूि पुढची नपढी 

जन्ाला घालायचीय, निसरयाची सारी चकं्र अव्याहतपणे, अबाभधतपणे चालू ठेवायची आहते, पषिी आरण 

पषिीण, सृष्ीतला कोणताही जीव ही निसरयाच्ा हातातली निव्ळ खेळणी आहते!
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पण माणूस मारि या सव्यांपासूि, या िैसगर्गक शक्ततींपासूि जास्तीत जास्त अललप्त, निराळा होत 

चाललाय. त्ाला या िैसगर्गक शक्तीचे नवचार, हतेू कळतात. कारण त्ाला स्वत:ची बुधिी आह.े त्ाला 

स्वाथ्ग समजतो, त्ाचा स्वत:चा, तो राहतो त्ा समाजाचा, अिेक समाज एकरि आले की जे राष्रि  बिते 

त्ा राष्रि ाचा! असे अिेक स्वाथ्ग आहते की जे िैसगर्गक शक्ततींिा ि जुमािता काय्ग साधण्ास तयार आहते. 

ज्या अस्त्रांिी निसर्ग इतर रजवांच्ा संख्ेचं नियंरिण करतो, ती अस्त्र ंमािवािं पुष्कळशी निष्पभ करूि 

टाकलेली आहते. निसरयावर आपण केवढा नवजय गमळवला अशी घमेंड माणसाला आह.े पण मिात 

असाही नवचार येतो, की निसरयाच्ा बंधिातूि मुक्त झालेला माणूस काही मूलभूत िैसगर्गक रोष्ी नवसरत 

तर चालला िाही? काही अदृश्य शक्ततींिी पषिी आरण पषिीण एकरि येतात. केवढ ं निव्ययाज, प्रामारणक 

प्रेम करतात ती एकमेकांवर! स्वाथयाचा या प्रेमाला जरासुधिा वास येत िाही. कारण ज्या रोष्ीत त्ाची 

पररणती होणार, ती रोष् निसरयािे ठरवूि टाकलेली असते आरण वैयष्क्तक स्वाथ्ग या निसर्गधारणेत बसूच 

शकत िाही. असं प्रेम माणूस करू शकेल का? अलौहकक मािवी प्रेमाच्ा कथा निक्या पडाव्यात अशा 

घटिा, अशा रोष्ी निसरयात दररोज, दरवषती घडत असतात. त्ा ज्याला पाहायला गमळतील तो भाग्यवाि. 

मािव हा सव्गश्रषे् प्राणी आह,े असा अहकंार त्ा वेळी रळूि पडतो.

प्रकाश रोळे

क. पुढील रिधाने ियूक की बरोबर ते ओळखयून यिाप्रमािे खुिा करा. जर रिधान उताऱयाशी जुळत 

नसेल तर यिात सुधारिा करा.

ियूक बरोबर

अ. लडाखमध् ेहहवाळ्ात तापमाि उणे १०० ते १५० सेंनटग्रडेपययंत 

खाली जाते.

आ. पेंद्ग्ि पक्षांचे िर त्ांच्ा शरीराच्ा उबेिे अंडी उबवतात.

इ. पक्षांचे स्लांतर दरषिण रोलाधयातूि उत्र रोलाधयात होते.

ई. प्रजातीचे सातत् अबाभधत राखणे हा निसरयाचा हतेू असतो.

उ. मािवी संबंध प्रेम आरण स्वाथयावर आधाररत असतात.

ख. पुढे हदलेल्या िाक् प्रिारांिा यिाखालील िाक्ांमध्े योग्य उपयोर करा.

(पररणती होणे, निके पडणे, दाखल होणे, जीव पणास लावणे, खस्ता खाणे, निष्पभ होणे, प्रवृत् करणे, 

घमेंड असणे, पवया करणे, आिंद ररिात ि मावणे)

िाक् प्रिारांिा अथमि :

पररणती होणे – निष्त्ी होणे हकंवा शेवट होणे, निके पडणे – कमी पडणे, दाखल होणे – हजर 

होणे, जीव पणास लावणे – जीव धोक्यात घालणे, खस्ता खाणे – खूप कष् करणे, निष्पभ होणे – 

प्रभावहीि होणे, प्रवृत् करणे – भार पाडणे, घमेंड असणे – रव्ग असणे, पवया करणे – तमा बाळरणे, 

आिंद ररिात ि मावणे – अगतशय आिंद होणे
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उदा∘ आपला ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ झाल्ावर अिेक जण काहीच संपक्ट  ठेवत िाहीत.

उत्र : आपला कायमिभार साधयून झाल्ावर अिेक जण काहीच संपक्ट  ठेवत िाहीत.

अ. नवद्ापीठाच्ा परीषिेत सुवण्गपदक गमळाल्ामुळे साररचा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. 

आ. तरुण मुलं पालकांच्ा सांरण्ाची िारशी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िाहीत असं त्ांच्ा 

पालकांिा वाटत असतं. 

इ. छरिपती रशवाजीमहाराजांिी रनिमी काव्यािे लढूि शरिसूैन्याला ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. 

ई. त्ा दोघांच्ा सततच्ा भांडणांची ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ अखेरीस घटस्ोटात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

उ. श्रीमंती जरूर असावी, पण त्ाची ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िये.

ऊ. िेत्ाच्ा चचथावणीखोर भाषणामुळे काय्गकतले कायदा हातात घ्ायला ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

ए. अजु्गिाच्ा धिुनव्गद्तेील कौशल्ापुढ ेकणयाचे कौशल् ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

ॲ. अिसूयाबाईंिी मुलांच्ा रशषिणासाठी िार ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

ऐ. एव्रेस् सर करणारे गरययारोहक आपला ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. 

ओ. कालच िवे वररष् अभधकारी काययालयात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. 

र. तुमच्ा सिाध्ायीला पुढील प्रश्न रििारा.

तुमिी ि यिािी उत्रे पुढील तक्तात ललिा ि

नंतर हिपि स्रूपात िरचात सादर करा.

तुम्ही सहाध्ायी

१. घरात प्राणी / पषिी पाळणे तुम्हाला योग्य वाटते का? ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

२. तुम्ही पाळला असल्ास त्ासंबंधातील एखादा नवशेष 

अिुभव सांरा.

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

३. पशुपक्षांिा त्ांच्ा िैसगर्गक अभधवासात पाहणे, की 

प्राणीसंग्रहालयात पाहणे तुम्हाला अभधक आवडते? का?

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

४. तुम्ही एखाद्ा अभयारण्ाला भेट नदली आह ेका? ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

५. पशुपक्षांनवषयी काम करणाऱया संस्ा तुम्हाला माहीत 

आहते का? तुम्ही अशा एखाद्ा संस्चेे सदस् आहात / 

होतात का?

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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२  दृश्यफीत 

रिख्ात पक्षीननरीक्षक हकरि पुरंदरे यांिी यिांच्ा पक्षीननरीक्षिारिरयीिी चिरिफीत पािा. 

क. या चिरिरफतीतील िक्तािे कोिते रुिरिशेर तुम्ाला आढळले ते सरिस्र ललिा. 

ख. कोितेिी तांररिक उपकरि सोबत नसताना हकरि पुरंदरे पक्षीननरीक्षि कसे करत?

र. तुमच्ा सिाध्ायाला पुढील प्रश्न रििारा. िो हकंिा नािी या उत्रांबरोबरि यिािी कारिमीमांसा 

करायला सांरा. यिाने हदलेल्या उत्रांिे एक हिपि तयार करून यिारिरयी तुम्ी िरचात बोला.

- तुम्हाला जंरलांमध् ेभटकंती करायला आवडते का?

- वाढते वन्य पय्गटि माणसांिा निसरयाच्ा अभधक जवळ िेते आह,े 

असे तुम्हाला वाटते का? 

- वाढत्ा वन्य पय्गटिामुळे िैसगर्गक अभधवासांिा धोका पोहोचतो, 

असे तुम्हाला वाटते का?

- ‘हल्ीचे निसर्गपय्गटि हा छंद कमी आरण िॅशि जास्त’ ह ेनवधाि तुम्हाला पटते का?

- परषिनिरीषिण, प्रारणनिरीषिण यातूि काय गमळते असे तुम्हाला वाटते?

३  प्रकाश

प्रकाश हा प्रकाश म्हणूि जाणवण्ाचे आपले षिण आता मययानदत झाले आहते. एरवी िेहमीच तो 

आपणांभोवती पसरलेला असतो आरण म्हणूि त्ाच्ासंबंधी आपली जाणीवही अरदी निबर* झालेली 

असते. “भरपूर असावा!” एवढीच सामान्यतः आपली त्ाच्ाबद्लची अपेषिा. तोंडात घातलेला घास 

िाकात रेला िाही, पायाला ठेच लारूि जीव कळवळला िाही आरण रल्ीचे टोक ओलांडूि वळतािा 

वळचणीला* उभ्ा असलेल्ा रायीच्ा अंरावर आदळले िाही, म्हणजे झाले. प्रकाश भरपूर हवा! 

आमच्ा मारच्ा बाजूच्ा रस्तापलीकड ेएक तीि मजली इमारत आह.े गतच्ा गतसऱया मजल्ावर एक 

रसंधी नबऱहाड* आह.े ते लोक व्रांड्ात नदवा लावतात आरण इकड ेमाझ्ा बैठ्ा घराच्ा ख्खडकीत बसूि 

मी त्ा प्रकाशात वाचतो. खूप, भरपूर प्रकाश आह!े िवीि बांधलेल्ा घरांत जावे. खोल्ा रखरखीत, 

कक्ट श वाटतात. रारिी मध्भारी टांरलेल्ा नदव्याच्ा भक् कि पडलेल्ा प्रकाशात खायला उठतात. आपण 

स्वतःच त्ा नदव्याच्ा काचेत रेल्ासारखे वाटते. त्ा प्रकाशािे खोलीतल्ा साऱया वस्त ूअरदी निजतीव 
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होऊि जातात. शहराच्ा रजबजलेल्ा भारांत रारिी जावे; वीज-अळ्ांिी* व रंरीत िळ्ांिी घातलेल्ा 

हदैोसािे साऱया भाराचे रूप बकाल, हहडीस होऊि रेलेले असते. जणू वाकड्ागतकड्ा जळवाच* 

रावाच्ा अंराला चचकटल्ा आहते. प्रकाश खूप असतो. त्ाचा पडघम* वाजत असतो आरण सारे संरीत 

लोपूि जाते.

माधि आििल

शब्दाथमि

निबर – टणक वळचण – छपराचा भभंतीबाहरेील भार

नबऱहाड – कुटुबं वीज-अळ्ा – वेटोळ्ांची (spiral) ट्यबूलाईट  

जळवा – जळू हा प्राण्ांचे-माणसांचे रक्त नपणारा अळीसारखा एक कीटक आह.े त्ाचे अिेकवचि

पडघम – पूवती युधिभूमीवर वाजवले जाणारे मोठ्ा आवाजाचे चम्गवाद्; िरारा 

क. ‘प्रकाश खयूप असतो. यिािा पडघम िाजत असतो आणि सारे संरीत लोपयून जाते.’ या िाक्ािा 

अथमि तुमच्ा शब्दांत स्पष्ट करा. 

ख. तुमच्ा संसृ्तीमध्े प्रकाशाला कोिते स्ान आिे? यिासंबंधी कािी प्रथा-परंपरा, समजुती 

असल्यास यिाबद्दल बोला. उदािरिाथमि, मराठी घरांमध्े संध्ाकाळी हदिा लािल्यािर यिाला नमस्ार 

करािा, प्राथमिना म्िािी, तेलािा हदिा फंुकर घालन रिझियू नये, तो िाताने िारा घालन रिझिािा अशा 

अनेक पारंपररक पद्धती आिेत. हदिा िे जीिनािे, मांरल्यािे प्रतीक असल्याने तो परिरि मानतात.

र. ‘प्रकाश’ या शब्दाच्ा शब्दक्षेरिातील कािी शब्द आणि िाक् प्रिार पुढे हदले आिेत. यिांिे पुढीलप्रमािे 

िरथीकरि करा आणि यिांना अकाररिले्नुसार रिमाने (ििमिरिमाने) लािा.

नाम रिशेरि हरियापद / िाक् प्रिार

उजेड, उष:काल, पहाट, उरवती, पूव्ग, हकरण, 

तेज, तेजस्वी, सूय्ग, प्रभा, नदवस, झरमर, 

लखलख, झरमराट, लखलखाट, चमक, 

चमकदार, उजाळा, प्रकाशझोत, तेजोवलय, 

उज्ज्वल, उजळ, सतेज, प्रखर, भरभरीत, 

झरझरीत, तीव्र, संभधप्रकाश, नदवेलारण, 

कातरवेळ, चंद्र, चांदोबा, चंद्रप्रकाश, चांदणी, 

तारा, तारका, कवडसा, सावली, छाया, अंधार, 

काळोख, पौरण्गमा, अमावस्ा, झुजंूमुंजू होणे, तांबड ेिुटणे, उजळणे, प्रकाशमाि होणे,  प्रकाशणे, मंदावणे, 

सांजावणे, अंधारणे, मावळणे, नदवा, निरांजि, समई, पणती, लामणनदवा, वात, कंदील, झुबंर, मशाल, 

मेणबत्ी, नवजेरी, आतषबाजी, नदवा लावणे, तेवणे, जाळणे, मालवणे, नवझवणे, डोळे नदपणे, ज्ाळा, 

दीपोत्सव, नदवाळी, नदव्यांची आरास, प्रकाश पडणे, नदवे लावणे, नदवे पाजळणे
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घ. िरील यादीतयून पुढे हदलेल्या अथवांशी जुळिारे िाक् प्रिार शोधयून ललिा. एका अथचािे दोन िाक् प्रिार 

असयू शकतात.

एक. समजणे, आकलि होणे

दोि. मोठा पराक्रम करूि दाखवणे, कतृ्गत् राजवणे

तीि. पहाट होणे

चार. आश्य्ग वाटणे

४  चिंता ‘प्रकाशा’च्ा प्रदूरिािी

वायू, जल आरण ध्वनिप्रदूषणाबरोबरच ‘प्रकाश’प्रदूषणातही 

नदवसेंनदवस वाढ होत आह.े उंच इमारती, प्रकाशाची 

आरास यामुळे मोठ्ा प्रमाणावर ‘प्रकाशा’चे प्रदूषण होत 

आह.े माणसांबरोबरच पशु-पक्षांिाही याचा धोका आह.े 

प्रकाशाच्ा प्रदूषणाचे पुढीलप्रमाणे दुष्ररणाम आहते : 

• विस्पती आरण प्राण्ांमध् ेजिुकीय बदल होणे.

• प्राण्ांच्ा झोपण्ाच्ा कालावधीवर दुष्ररणाम होणे.

• निशाचर प्राणी आरण पक्षांच्ा जीविपधितीत बदल होणे.

• मािवाला लठ्ठपणा, औदासीन्य, झोपेचे नवकार, मधुमेह इत्ादी आजार जडणे.
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क. ‘प्रकाशािे प्रदूरि’ िोण्ास पुढील रोष्टी कारिीभयूत ठरतात. यिािर रिात ििचा करा. 

प्रकाशािे

प्रदूरि

हमरस्तांवरील जाहहरातींचे रारिभर 

उजळलेले िलक

अव्याहतपणे सुरू असणारी वाहतूक

वाहिांचे प्रखर नदवे

कामांचे बदललेले स्वरूप व वेळा

बदललेल्ा मिोरंजिाच्ा वेळा

उपलब्ध िावला वेळ

रारिी करावी लारणारी नवनवध 

प्रकल्पांची कामे

चोवीस तास सुरू ठेवाव्या 

लारणाऱया सेवा

कायदा व सुव्यवस्ा सुररषित 

राखण्ाची आवश्यकता

नवकासाच्ा कल्पिा

ख. प्रकाशािे प्रदूरि कसे कमी करता येईल, असे तुम्ाला िािते? या बाबतीत तुमच्ा सिाध्ायींबरोबर 

ििचा करून उपाय सुििा.  

र. झरझरीत, प्रखर, भरभरीत, लख्ख, अधंारी, काळोखी िी रिशेरिे प्रकाशाशी संबंचधत आिेत. 

यिांिा पुढील िाक्ांत योग्य जारी उपयोर करा. 

उदा∘ इतक्या मंद प्रकाशात वाचणे डोळ्ांसाठी चांरले िाही. 

अ. चचरिीकरणासाठी अत्तं ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ प्रकाशझोत वापरतात. 

आ. ती जारा िारच ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आरण कोंदट आह.े 

इ. आज हकत्के नदवसांिंतर इतका ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सूय्गप्रकाश पडलाय! 

ई. हल्ीच्ा िवीि राड्ांच्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ नदव्यांचा समोरच्ा वाहिचालकाला रिास होतो. 

उ. अमावासे्ची ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ रारि आरण निज्गि रस्ता! कोणाला भीती वाटणार िाही? 

ऊ. ख्खडकीतूि येणाऱया ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ उजेडामुळे या खोलीला पडद ेलावणे अत्ावश्यक आह.े  

५  प्रकाश − ननराळ्ा दृष्ष्टकोनातयून

प्रकाशाबद्लचे कुतूहल िक्त भौगतकशास्त्रज्ांिाच आह े असे िाही. प्रकाशाचा शोध मिोवैज्ानिक व 

डलॉक्टरपण घेत आहते. [...] मिोवैज्ानिकांिा असे आढळूि आले की, मद्पी व इतर मादक पदाथ्यांचे सेवि 

करूि दरंामस्ती करणाऱया लोकांिा भडक रुलाबी रंर नदलेल्ा खोलीत बसवूि त्ांच्ा अंरावर तशाच 

प्रकारचे झोत सोडल्ास ते काही वेळािे शांत होतात. एवढचे िाही, तर त्ांिा झोपपण येऊ लारते.

रंरात काहीतरी रूढ शक्ती आह ेअशी पूवयापार समजूत आह.े सव्गसामान्य माणूससुधिा िकळत मि 

व रंर यांच्ातले िाते मान्य करतो. आपण भनवष्ाची चचरि ेिेहमी रुलाबी रंरवतो, तर निराशा काळ्ा 

रंराची — अंधारी मािली जाते. या समजुतीत काही तर्थ आह ेअसे आता मिोवैज्ानिकांिासुधिा वाटू 
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लारले आह ेव त्ा दृष्ीिे संशोधि चालू आह.े आरण त्ांची खारिी होत चालली आह ेकी काही काही 

रंरांचा आपल्ा वारणुकीवर, नवचारांवर, शरीरावर, स्वभावावर जबरदस्त परडा बसतो — पररणाम होतो.

प्रकाशाचा रंर हा एक ऊजलेचा प्रकार आह.े त्ाच्ा तरंरलहरी असतात व त्ा डोळ्ािे ग्रहण केल्ा 

की मेंदूमध् ेरासायनिक नक्रया होऊि प्रकाशाच्ा रंराची जाणीव उत्पन्न होते.

प्रकाशाचे रंर िुसत्ा डोळ्ांिाच नदसतात असे िाही; तर मिालापण नदसतात, मिावर पररणाम 

करतात. निरनिराळ्ा प्रकाशात उंदरांिा ठेवूि प्रयोर करण्ात आले. हहरव्या रंराच्ा प्रकाशात उंदरांच्ा 

हालचाली मंद झाल्ाचे आढळूि आले, तर लाल रंराच्ा प्रभावाखाली उंदीर सव्ग हालचाली मोठ्ा 

चपळतेिे करत आहते असे नदसले. शेवाळ्ासारख्ा काही खालच्ा जातीच्ा विस्पतींची वाढ लाल 

रंरात जास्त होत असल्ाचे आढळले. काही पक्षांमध् ेव उंदरांमध् ेहामलोन्सची वाढ होऊि प्रजोत्पादिाची 

इच्छा तीव्र झाल्ाचे आढळूि आले. मेंदूतील (नवद्तु प्रवाहािे काढलेले) आलेख लाल रंराच्ा प्रभावाखाली 

बदलतात. एवढचे िव्,े तर माणसाच्ा शरीराच्ा कातडीतूि जाणारा नवद्तुप्रवाहसुधिा बदलतो. [...] 

प्रारणशास्त्रज्ांिा असे आढळूि आले आह ेकी, मासे व इतर सरपटणारे सरड्ासारखे काही प्राणी आपल्ा 

दुसऱया बांधवांिा संकटाचा इशारा दणे्ासाठी रंर बदलतात व तो रंराचा बदल पाहूि दुसऱया प्राण्ांच्ा 

शरीराचा रंरपण बदलतो व अशा प्रकारे संकटाचा इशारा सरळीकड ेपोहोचवला जातो. काही प्राणी 

माजावर आले असतािा रंर बदलूि आपल्ा प्रजातीतील नवरुधिललंरी प्राण्ाला आकगष्गत करतात.

आपण माणसे बरीच उत्कांत पावलेलो आहोत. म्हणूि आपल्ात असे काही भावािोद्रकेाचे पररणाम 

रंर बदलूि दृश्य होत िाहीत, असे वाटते. पण ते चूक आह.े भीतीिे आपण पांढरेिटक पडतो, शरमेिे 

काळवंडतो, तर प्रेमामुळे आपल्ा रालावर रुलाब िुलतो — ह ेिुसते वाक् प्रचार िसूि आपल्ा चेहऱयाचा 

रंर बदलतो ह ेसत् आह.े ह ेसव्ग आपल्ा मिोव्यापाराचे, भाविांच्ा उद्रकेाचे आपोआप झालेले रंरिरक 

िाहीत तर काय? रक्ताभभसरणात बदल होऊिही ह ेिरक दृश्य होत असतील, पण रक्ताभभसरणात 

बदलसुधिा भाविानवष्कारच िव् ेका?

व्यापारी लोक आपल्ा मालाच्ा उठावासाठी कोणत्ा रंराचे पॅहकंर वापरावे याचा सल्ा 

मिोवैज्ानिकांिा जबर िी दऊेि घेत असतात. सव्गसाधारणपणे लाल व नपवळ्ा रंराला या बाबतीत 

प्राधान्य गमळते. या रंराचे पॅहकंर ह ेप्रत्षि असलेल्ा आकारापेषिा आकार मोठा असल्ाचा भास निमयाण 

करते. निळा रंर समाधाि व मिाची शांती वाढवतो तर रडद निळा रंर संरषिणाची भाविा वाढवतो, 

असे मिोवैज्ानिकांचे याबद्लचे निरीषिण आह.े नपवळा रंर आधुनिकतेची आवड, काय्गषिमता यांच्ाशी 

संलग्न असल्ाचे आढळूि आले आह.े लाल रंर सत्ा, रजंकण्ाची रजद्, चैतन्य यांचा द्ोतक, तर पारवा 

रंर स्वतःनवषयी अभभमाि उत्पन्न करतो. लहाि मुलांिा भडक रंराची आवड असते, तर प्रौढ माणसे 

जरा निकट रंर पसंत करतात. माणूस कोणत्ा रंराचे कपड ेपसंत करतो, त्ाच्ा घरातील सजावटीत 

कोणत्ा रंराचे प्राबल् आह,े त्ावरूि त्ाच्ा स्वभावाचा मिोवैज्ानिक अंदाज बांधू शकतात.

प∘ु श्री∘ लेले

क. आिडता रंर आणि स्भाि यांच्ात नाते असते, असे िरील उताऱयात म्िले आिे. प्रयिेक 

संसृ्तीरणिक रंरांिे अथमि ि मित्त्व िेरळे असयू शकते. ठरािीक रंर आिडिाऱया व्क्तती आणि यिांिा 

स्भाि यातील संबंध जैरिक असतो की सांसृ्रतक असतो? तुम्ाला काय िािते? तुमिी मातृभारा / 

प्रांत / संसृ्तीमधील उदािरिे दऊेन याबाबतीतले तुमिे मत ललिा. (२५०-३०० शब्द)  
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ख. पुढे हदलेल्या अथचािे उताऱयातील शब्द शोधयून ललिा.

उदा∘ जोडलेले

उताऱयातील शब्द : संलग्न 

अ. उत्सकुता

आ. समजण्ास अवघड; अिाकलिीय

इ. खूप

ई. भाविांचे प्रकटीकरण

उ. निदश्गक

ऊ. बऱयाच काळापासूि चालत आलेली

६  आंतररक पयचािरिािी िानी

पुढे हदलेल्या उताऱयातील प्रयिेक िौकिीसाठी खालीलपैकी योग्य शीरमिक ननिडा.

कोलाहल       मिोकागयक आजार        दळणवळण         संकीण्गता 

समायोजिाचे आव्ाि        प्रदूषण        वेरे वेरे धावू       ऊजया

रिरय प्रिेश

‘पययावरण’ म्हटलं की, आपल्ा डोळ्ापुढ े बहुदा बाह् पययावरणच येते. पण, असंच एक ‘आंतररक 

पययावरण’ही आह,े आरण ते बाह् पययावरणाशी अतूटपणे जोडलेलं आह,े ह ेआपल्ा सहसा लषिात येत 

िाही. बाह् पययावरणात काय घडतं याचे पररणाम आपल्ा शरीरावर, मिावर, अरदी नवचारांवरसुधिा 

होत असतात. मर, अडीचशे वष्यांची ही जी नवकास प्रनक्रया आह,े हा जो ऊजया  वापर आह,े त्ाचे कोणते 

हािीकारक पररणाम आंतररक पययावरणावर झालेले आहते?

िौकि क

शारीररक दुष्ररणामांचा नवचार करायचा, तर इतक्या प्रचंड प्रमाणातल्ा ऊजयावापरामुळे हवा-

पाणी-जमीि यांचं जे प्रदूषण, नवषीभवि झालेलं आह,े ती सारी नवषं आपल्ाही शरीरात रशरलेली 

आहते, आपल्ाला ती सतत पोखरत आहते, हळूहळू ठार करत आहते. ही नवषं श्ासातूि, पाण्ातूि, 

अन्नातूि, त्चेतूि अशी सव्ग मार्यांिी शरीरात रशरतात. एक साधं रशशाचं उदाहरण घेऊ. आपण 

पेटरि ोल मोठ्ा प्रमाणावर वापरतो. त्ात काही नवरशष् हतेूिं रशसं (Tetra-ethyl-led) गमसळलेलं 

असतं. मोटारींच्ा धुरातूि ते बाहरे टाकलं जातं नि हवेत गमसळतं. त्ाच हवेत आपण राहतो. अशाच 

प्रकारे अषिरश: हजारो नवषारी द्रव्य,ं रसायिं, घटक आपल्ा शरीरात प्रवेश करत असतात. कधी 

वरच्ा उदाहरणाप्रमाणे थेट ऊजयावापरामुळे, तर कधी ऊजयावापरातूि होणाऱया अन्योन्य प्रनक्रयांमुळेच 

ही नवषं तयार होत आहते. अडीचशे वष्यांपूवती ती अस्स्तत्ात िव्ती. 
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िौकि ख

असंच प्रदूषण ध्विीचं. निसरयात ते तात्ाललक आरण अत्तं दुमतीळ असतं. आपल्ा ऊजयावापरामुळे 

मारि ते आता स्ायी बिलं आह.े ऊजलेमुळे मोटारींची घरघर 

आह,े रूळराड्ांचा खडखडाट आह,े नवमािांचा भयकंनपत 

करणारा आवाज आह,े घरोघरीचे रेनडओ- टीव्ी- गमक्र आहते, 

लाउडस्पीकर आहते, जिरेटर आहते, असंख् प्रकारची यंरिसामग्री 

आह.े ह्ा साऱयांमुळे हकती ध्वनिप्रदूषण होतं! ऊजयावापराच्ा 

वाढीशी समांतर अशी त्ातली वाढ आह.े ह ेप्रदूषण शारीररक 

हािी करतं, मि-मेंदूवरही दुष्ररणाम करतं, कािांिा इजा होऊि बधीरपणा येतो, चचडचचड वाढते, 

नवचार करण्ाची मेंदूची शक्ती घटते.

िौकि र

ऊजयावापराचा िार मोठा पररणाम आपल्ा मिावर झाला आह े– होतो आह.े हा पररणाम म्हणजे 

मिावरचा ताण वाढणं. त्ाची कारणमीमांसा अशी आह े: ऊजया (आरण अथयातच तंरिज्ािही) मोठ्ा 

प्रमाणात वापरल्ािं मािवी जीविात तीि बाबतीत प्रचंड वाढ झाली आह े: १. जीविाची रती, 

२. जीविाचं षिेरि आरण ३. जीविातली रुंतारुंत.

िौकि घ

तीिशे वष्यांपूवतीच्ा माणसाच्ा जीविाची रती आरण आजच्ा आपल्ा जीविाची रती यांचा 

एकाच वेळी नवचार केला, तर आपल्ाला नवरोधाभासी पधितीिं आजची प्रचंड रती षिणाधयात 

जाणवेल. रेल्ा पन्नास वष्यांत तर ही रती अगतप्रचंड वाढली आह.े हकंबहुिा, अरदी आजही एखाद्ा 

महािररातल्ा जीविाची रती आरण एखाद्ा खेड्ातल्ा जीविाची रती यांची तुलिा केली, तर 

ऊजया वापर आरण ती रती ह्ातली समांतरता कुणालाही जाणवेल.

िौकि ि  

जीविाचं षिेरिही तीिशे वष्यांत असंच नवस्तारत रेलं आह.े ऊजलेच्ा अभावी त्ापूवतीचं जीवि प्राय: 

स्ानिक होतं. दशेांतर्गत वा आंतरराष्रि ीय व्यापार िव्ता असं िाही, पण त्ाचं प्रमाण अत्ल्प होतं. 

उत्पानदत ऊजया उपलब्ध झाल्ाबरोबर वाहतुकीच्ा साधिांत झपाट्यािे वाढ होऊि सव्ग प्रकारची 

वाहतूक वाढली. माणसं, कच्ा माल, पक्ा माल; सारं काही मोठ्ा प्रमाणात इकडूि गतकड ेजाऊ 

लारलं. सध्ाचं युर ह े‘जारगतकीकरणा’चं आह.े जीविाच्ा नवस्तारलेल्ा षिेरिाचं वण्गि करणारा 

तो चपखल शब्द आह.े
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िौकि छ 

रती आरण षिेरि वाढल्ामुळे जीविातली रुंतारुंत, जनटलता तीिशे वष्यांत प्रचंड वाढली. वस्त,ू पैसे, 

माहहती, संदशे इत्ादींची वाहतूक, दवेाणघेवाण प्रचंड प्रमाणावर होऊ लारली. रेल्ा दोि-तीि 

दशकांत तर संरणक ही एक अत्ावश्यक बाबच बिूि रेली आह े: ती जनटलतेची निदलेशक आह.े

िौकि ज 

वरील तीिही वाढींिा ‘नवकास’ असं म्हटलं जातं खरं; पण वस्ततु: त्ा वाढींिी मािवी षिमतांच्ा मययादा 

ओलांडल्ािं त्ा शरीर-मिाला आतूि अषिरशः पोखरताहते : आपली शरीरं दुबळी, अ-प्रगतकारषिम, 

रोरग्रस्त बित आहते, तर, मिावरचा ताण प्रचंड वाढूि मिोजन्य शारीररक व्याधींचा अषिरशः 

स्ोट झाला आह.े आपण वाहिं (ऊजया!) वापरतो, त्ामुळे पायांची चालण्ाची षिमता कमी झाली 

आह,े अन् तशीच ती पोटाची अन्न पचवण्ाची, आतड्ांची मलनि:सारणाची, डोळ्ांची बघण्ाचीही 

कमी झाली आह.े ‘रारिीचा नदवस’ करण्ाची सोय (!) उपलब्ध झाल्ािं शरीराचं चक्र (Circadian 

rhythm) नबघडलं आह.े आपण हकती वाढीव रती, षिेरि वा रुंतारुंत स्वीकारू शकतो ह्ाला एक 

मययादा आह.े ती ओलांडली रेल्ािं मिावरचा ताण आरण त्ामुळे मािरसक असंतुलि वाढत रेलं 

आह.े ह्ामुळे मािरसक आजारांतही प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आह ेआरण मिोजन्य शारीररक 

व्याधीतही. हृदयनवकार, उच् रक्तदाब, मधुमेह, कक्ट रोर, दमा, आम्लनपत्, अध्गरशशी, डोकेदुखी, 

सांधेदुखी अशांसारख्ा व्याधींचा जो स्ोट — नवकास आरण ऊजयावापराच्ा समप्रमाणात — 

झालेला नदसतो, तो नवकासामुळे वाढणाऱया मािरसक ताणामुळेच आह.े

िौकि झ 

हा ताण का वाढतो? - आपण बदलत्ा पररस्स्तीशी गततक्या वेरािं जुळवूि घेऊ शकत िाही, 

म्हणूि! अभधक ऊजया आरण अभधक सुधाररत तंरिज्ाि वापरण्ाचा वेर 

प्रचंड असू शकतो (आहहेी); कारण ती प्रनक्रया यांगरिक (mechanical) 

स्वरूपाची आह.े मारि त्ा वेराशी स्वत:ला समायोरजत करण्ाची 

शारीररक-मािरसक प्रनक्रया ही सेंनद्रय (organic) स्वरूपाची आह.े गतचा 

वेर केव्ाही कमीच असणार. ह्ा दोन्ीतल्ा िरकाला ‘मिावरचा 

ताण’ (psychological stress) असं म्हणतात. जेवढ्या अभधक ऊजया 

वापराव्यात, तेवढा हा मिावरचा ताण वाढणारच. हा मिावरचा ताण शरीरावर हळूहळू दुष्ररणाम 

करूि वरील प्रकारच्ा व्याधी निमयाण करतो. 

हदलीप कुलकिथी
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७  करिता

ऋतुिीन

शहराला हळवं करत िाही कधीच चैरि पालवी,

शहराला होत िाही कधीच हहरवी रंरबाधा

शहराच्ा पाठीवर उमटत िाही कुजबुजणाऱया ऋतूंची ललपी...

अन् चैरि चाहुलीिे कंठ िुटल्ा पाखराचं राणं, पोहोचतच िाही

शहराच्ा डसेीबल झोकूि बधीरलेल्ा कािात!!

िुटलेच इथल्ा निबर भभंतींिा लालुस पोपटी डोळे,

तर ते िोडले जातात व्यावहाररक शहाणपणािे.

रसमेंटच्ा कातड्ाखाली दबलेल्ा मातीचा दरवळ 

मातीखालीच नवरूि जातो...!

म्हणूि हल्ी प्रत्के ऋतू, शहर नदसताच दुरूि जातो.

शहर मारि वाहत राहतं डोळे गमटूि, 

कधी घामेजल्ा चचंतांच्ा पखाली सांभाळत 

तर कधी बेरडी जल्ोषात बेभाि होत, यंरिवत शुभेच्छा दते राहतं...

चैरिाच्ा, वसंताच्ा, श्रावणाच्ा...!!!

                                      रुरू ठाकयू र

क. शिरातील मािसांिं जरिं ननसरचापासयून तुिलं आिे, िे िरील करितेतयून कशा प्रकारे सांष्रतलं 

आिे, ते तुमच्ा शब्दांत मांडा. (सुमारे १०० ते १५० शब्द) 

ख. पुढील अथमि व्क्त करिारी कोिती रिशेरिे करितेत िापरली आिेत िे सांरयून ती  रिशेरिे 

कोियिा मयूळ शब्दांपासयून तयार झाली आिेत ते सांरा.   

अ. अरदी हळू बोलणाऱया

आ. सुन्न झालेल्ा

इ. दाबूि ठेवलेल्ा

ई. घाम आलेल्ा

८  पािसाच्ा अदंाजारिरयी ििामानशास्तज् जीिनप्रकाश कुलकिथी यांच्ाशी अचभणजत 

घोरपडे यांनी साधलेला संिाद ऐका. 

क. महाराष्रि ातील कोणत्ा भारात सरासरीपेषिा सवयात कमी पाऊस झाला?

 (अ) नवदभ्ग     (आ) कोकण     (इ) मध् महाराष्रि   

96 • µeneCCeJe
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ख. पावसािे जूिची सरासरी राठली िाही व तो नवस्ततृ प्रमाणात सव्गदूर पडला िाही, कारण

 (अ) पूव्ग हकिारपट्ीवरील चक्रीवादळ

 (आ) जारगतक हवामाि बदल  

 (इ) िैसगर्गक चढउतार 

र. एल नििोमुळे अिेकदा मान्सिू सरासरीपेषिा 

 (अ) जास्त होतो.     (आ) कमी होतो.     (इ) खूप जास्त होतो. 

घ. सास्ोप म्हणजे 

 (अ) हवामािाचे मलॉडले आह.े

 (आ) दरषिण आरशयाई दशेांची संघटिा आह.े 

 (इ) दरषिण आरशयाई दशेांचा समूह आह.े 

९  कबमि उत्सजमिन कसे कमी करायिे?

‘हवामाि बदल आरण पययावरण’ या नवषयावर ग्रटेा गमळेल ते वाचत आरण पाहत होती. 

जराच्ा तापमािात वाढ का होते आह,े हवामाि का बदलूि जाते आह,े  या प्रश्नांच्ा 

खोलात ती जाऊ लारली. काब्गि डायऑक्ाईडच्ा पातळीत होणारी वाढ ही या 

सरळ्ांच्ा मुळाशी आह,े ह ेगतच्ा लषिात आले. मर ती हवेतील काब्गि डायऑक्ाईड 

का वाढतो, ह ेशोधूि पाहण्ाच्ा मारे लारली. कोणत्ा कृतीतूि हकती प्रमाणात कब्ग 

वायू बाहरे पडतात, ह े मोजता येते, याला काब्गिची पदचचन् े (Carbon footprint) 

म्हणतात. ग्रटेाला त्ाचा िाद लारला, ते ती समजूि घेऊ लारली. 

आपला आहार शाकाहारी असेल, तर त्ासाठी दररोज सुमारे ३.८ हकलो कब्ग वायूचे उत्सज्गि होणार. 

ज्या व्यक्ततींिा दूधसुधिा चालत िाही, अशा शुधि शाकाहारी 

(Vegan) व्यक्ततींच्ा आहाराकररता सुमारे २.८ हकलो कब्ग 

वायू, मत्साहार करणाऱयांसाठी ३.९१ हकलो कब्ग वायू, 

अल्प प्रमाणात मांसाहार करणाऱयांसाठी ४.६७ हकलो कब्ग 

वायू, मध्म प्रमाणात मांसाहार करणाऱयांसाठी ५.६३ हकलो 

कब्ग वायू तर अगत प्रमाणात मांसाहार करणाऱयांसाठी ७.१९ 

हकलो कब्ग वायू उत्सरज्गत होत असतो. (ही सरासरी आह.े 

प्रत्के नठकाणी आहारािुसार यात िरक पडू शकतो.)

श्रीमंत दशेांचे माणशी कब्ग उत्सज्गि ह ेप्रचंड आह.े 

ऑस्रि लेलयातील प्रत्के व्यक्ती दर वषयाला १५.४ टि कब्ग उत्सज्गि करते (१ टि = १००० हकलो). अमेररकेत 

ह ेप्रमाण प्रगत व्यक्ती १६.५ टि इतके आह.े चीिमध् ेप्रत्के व्यक्ती दरवषती ७.५ टि तर भारतातील प्रत्के 

व्यक्ती दरवषती १.७ टि इतका कब्ग वायू उत्सरज्गत करते.
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ग्रटेाच्ा लषिात आले की, श्रीमंत दशेांतील िारररकांच्ा राहणीमािातूि अभधक कब्ग उत्सज्गि होते 

आह.े म्हणजे प्ररत दशेांतील रहहवाशांिी त्ांचा आहार, वाहतूक, वीज, शेती व उद्ोर यातूि कमीत कमी 

काब्गि उत्सज्गि होईल, असा बदल केला पाहहजे.

ह ेलषिात येताच ग्रटेािे स्वत:च्ा कुटुबंाकड ेनिरखूि पाहहले. आपला मांसाहार पूण्गपणे बंद केलाच 

पाहहजे, असा गतिे मिोमि निण्गय घेतला आरण घरातील सव्यांिा सांरूि टाकला. गतच्ा वनडलांिा अिेक 

मांसाहारी पदाथ्ग आवडत होते. परंतु ग्रटेािे सांगरतलेली कारणे त्ांिा पटली आरण ते घर शाकाहारी झाले. 

मर ग्रटेािे आईचा नवमािप्रवास मोजला. नवमािप्रवासातूि होणारे अगतररक्त कब्ग उत्सज्गि वाचवण्ासाठी 

ग्रटेािे आईला रेल्िेे वा बसिे प्रवास करण्ाचा आग्रह धरला. गतच्ा आईवनडलांचा आहार बदलला, 

प्रवासाची साधिे बदलली. एका छोट्या मुलीिे आपल्ा आईवनडलांिा उच्भ्र,ू उधळ्ा जीविशैलीकडूि 

साधेपणाकड ेिेले.

२०१९च्ा मे महहन्यात युरोनपयि संघाची निवडणूक चालू होती. हवामािबदल हा सवयात कळीचा 

मुद्ा आह,े असे मािणाऱया मतदारांच्ा संख्ेत वाढ झाली आह,े असे त्ा वेळी घेतलेल्ा सवलेषिणात 

आढळूि आले. नवमािामुळे कब्ग उत्सज्गि जास्त होत असल्ािे ग्रटेािे हवाई प्रवासाला िकार नदला. 

त्ामुळे अिेक संवेदिशील व्यक्ततींिी स्वत:च्ा नवमािप्रवासाबाबत नवचार सुरू केला. त्ातूि ‘फ्ाईट 

शेम’ असा िवा शब्दप्रयोर वापरात आला. म्हणजे नवमािािे प्रवास करण्ानवषयी अपराधी वाटणे. 

रेल् ेअथवा बस अशा साव्गजनिक वाहिांकडील ओढा वाढू लारला. परंतु हवाई प्रवास अटळच असेल 

आरण त्ामुळे अपराधीपणा वाटत असेल तर त्ाची प्रगतरूप भरपाई (offsetting) ही संकल्पिा पुढ े

आली. हवाई प्रवासाचे अंतर मोजूि त्ातूि होणारे कब्ग उत्सज्गि वा काब्गिची पदचचन् ेमोजता येतात. 

जरभरातील ररीब दशेांत निधू्गर चूल, सौर-वीजप्रकल्प अथवा वृषिलारवड या प्रयत्नांतूि कब्ग उत्सज्गि 

कमी केले जाते. हवाई प्रवासात एक टि कब्ग उत्सज्गि होत असेल तर असा प्रवास अपररहाय्ग म्हणूि 

करणाऱयांिी तेवढाच पैसा कब्ग उत्सज्गि रोखण्ाच्ा प्रयत्नांिा नदल्ास त्ाला प्रगतरूप भरपाई मािले 

जाते. यासाठी अिेक नवमाि कंपन्या काय्गरत झाल्ा असूि त्ा ररीब आनफ्की दशेांतील प्रकल्पांिा मदत 

करीत आहते. 

अतुल दऊेळरािकर

क. ‘आधी केले मर सांष्रतले’ िी उक्तती ग्रिेाने कशी साथमि ठरिली, ते तुमच्ा शब्दांत ललिा. 

ख. कबमि उत्सजमिन कमी करण्ासाठी कोिकोिते उपाय करता येतील याबाबत तुमच्ा सिाध्ायींबरोबर 

ििचा करा. मुद्दांिे हिपि तयार करून ते िरचात सादर करा.

र. पुढील िाक् प्रिारांिा िाक्ांत उपयोर करा. 

उदा∘ कळीचा मुद्ा असणे - कोरोिा काळात अथ्गव्यवस्ा सावरण्ाला प्राधान्य दणेे हा अथ्गमंत्रांच्ा 

भाषणातील कळीिा मुद्दा िोता.

१. िाद लारणे

२. खोलात जाणे

३. मुळाशी असणे

४. आग्रह धरणे
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१०  ििचा

रिरय : पयचािरि कर

तुम्ाला एका ििचेत सिभारी िोण्ासाठी आमंररित करण्ात आले आिे. 

पयचािरि कर लाियून पयचािरिािा प्रश्न सुियू  शकतो का, या रिरयािर 

ििचेत सिभारी झालेल्या तुमच्ा जोडीदाराबरोबर तुम्ी ििचा करायिी 

आिे. पुढे हदलेल्या दोन रिधानांपैकी एक रिधान ननिडयून तुम्ी ननिडलेल्या 

रिधानाच्ा बाजयूने ििचा करा. 

ििचा करताना : 

तुमच्ा जोडीदारािे मांडलेल्ा मुद्दांचा योग्य परामश्ग घ्ा.

दोि जणांिी चचया करावी. एकािे समथ्गि करणाऱया नवधािाच्ा बाजूिे तर दुसऱयािे नवरोध दश्गनवणाऱया 

नवधािाच्ा बाजूिे चचया करावी. 

जी बाजू तुम्ही निवडाल त्ा बाजूचे तुम्ही समथ्गि करणे आवश्यक आह.े तुमच्ा जोडीदाराला तुमची बाजू 

पटवूि दणे्ाचा प्रयत्न करा. काही उदाहरणेही द्ा.

समथमिन करिारे रिधान रिरोध दशमिरििारे रिधान

पययावरणाची समस्ा सोडवायची असल्ास 

पैशांची ररज आह.े सव्यांवर पययावरण कर 

लावल्ास त्ाचा भार समप्रमाणात नवभारला 

जाईल आरण पययावरणाच्ा प्रश्नानवषयी 

जाररुकता निमयाण होईल.

पययावरणाला धोका निमयाण करण्ात सामान्य 

जितेचा वाटा कमी आह.े त्ामुळे घररुती 

ग्राहकांवर कर लावणे योग्य िाही. पययावरणाचे 

प्रदूषण करण्ासाठी मोठे उद्ोर कारणीभूत 

आहते, तेव्ा पययावरणाची हािी भरूि 

काढण्ासाठीचा बोजाही त्ांिीच उचलावा.

११  सांसृ्रतक पयचािरि

एखाद्ा दशेाचा इगतहास नवरशष् नदशेिे का घडतो याचा आता अभ्ास सुरू आह ेआरण त्ाला एक 

महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्ातील नवरशष् पययावरण. [...] पययावरणातील बदलामुळे सांसृ्गतक बदल घडूि 

येतात. त्ाच्ा अभ्ासासाठी आता पुरातत्त्वात ‘सांसृ्गतक पययावरण’ ही िवीि ज्ािशाखा निमयाण झाली 

आह.े अमेररकि पुरातत्त्वज् ज्यलुलयि स्ट्यअुड्ट ह ेया ज्ािशाखेचे मुख् प्रणेते आहते. मािवािे पययावरणाशी 

जुळते करूि घेण्ासाठी जे जे केले त्ाचा अभ्ास म्हणजे सांसृ्गतक पययावरण. प्राण्ांच्ा, विस्पतींच्ा 

ररजा असतात, मािवाला तर असतातच, परंतु त्ाचबरोबर त्ाच्ा आशा-आकांषिाही असतात. प्राण्ांिा 

अन्न गमळवण्ाचे ज्ाि उपजत असते, ते त्ांिा रशकवावे लारत िाही. मािवाला मारि ते रशकूि घ्ावे 

लारते. अन्न गमळवण्ासाठी त्ाला हत्ारे, उपकरणे वरैरेसारखी साधिे निमयाण करावी लारतात. ज्या 

प्रकारचे प्राणी, विस्पती असतील, त्ाप्रमाणे ती तयार करावी लारतात. कंदमुळे उकरूि काढण्ासाठी 
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नवरशष् प्रकारची हत्ारे लारतात. प्राण्ांिा ते करावे लारत िाही, त्ामुळे पुरातत्त्वात आता संसृ्तीची 

व्याख्ा िव्यािे करण्ात आली आह.े ‘पययावरणाशी जुळते घेण्ासाठी मािव जे काही करतो, ते म्हणजे 

संसृ्ती’. नवरशष् पययावरणात नवरशष् हत्ारे, उपकरणे उपयोरी पडतात आरण मािवाला ती तयार 

करावी लारतात. त्ामुळे तो कोणत्ाही पययावरणात राहू शकतो आरण त्ामुळेच निरनिराळ्ा प्रदशेातील 

पययावरण भभन्न असल्ामुळे, प्रत्के नठकाणची संसृ्ती भभन्न असते.

मािवी संसृ्तीच्ा नवकासातील पययावरणाचे स्ाि हकती महत्त्वाचे आह,े ह ेसव्गप्रथम थोर पुरातत्त्वज् 

रलॉड्टि चाई्ड यांिी दाखवूि नदले. मािवी इगतहासातील सव्गप्रथम क्रांती म्हणजे शेतीचा शोध. अन्नाच्ा 

शोधात वणवण करण्ात त्ाची लाखो वषले रेली, शेतीच्ा शोधामुळे ती वणवण थांबली. त्ाला स्स्र 

जीवि लाभले, घरे बांधूि तो राहू लारला, रायीरुरे, शेळ्ामेंढ्या पाळू लारला. ते त्ाचे अन्नच होते. 

पाहहजे तेव्ा ते खाता येत होते. हा क्रांगतकारी बदल पययावरणामुळे कसा घडूि आला, ह ेचाई्ड यांिी 

दाखवूि नदले. त्ांच्ा मते पययावरणात सुमारे दहा हजार वष्यांपूवती बदल घडूि येऊ लारला होता. परश्म 

आरशयात हवामाि हळूहळू शुष्क होऊ लारले. त्ामुळे छोट ेजलाशय (ओॲरसस) निमयाण झाले. साहरजकच 

पाण्ासाठी माणूस आरण प्राणी एकमेकांजवळ आले. 

मािवािे प्राण्ांच्ा हालचालींवर लषि ठेवूि त्ांिा 

माणसाळवण्ास सुरुवात केली आरण त्ातूि पुढ े

राय-बैल, शेळी-मेंढी इत्ादी प्राणी पाळण्ास सुरुवात 

झाली आरण स्स्र जीवि शक्य झाले. शेती करणेही 

यामुळेच शक्य झाले. एका नठकाणी काही काळ वस्ती 

केल्ामुळे माणूस निसरयात उरवणाऱया धान्याची 

अन्नासाठी लारवड करू लारला. परश्म आरशयात 
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रहू, बालली ही धान्य ेनिसर्गतः उरवतात. खाण्ासाठी मािवािे त्ांचा उपयोर केला. दर मोसमात धान्याचे 

दाणे जगमिीवर पडूि उरवतात, ह ेपाहूि तो धान्य पेरू लारला. शेतीची सुरुवात अशी झाली. ही मािवी 

जीविातील आद् क्रांती होय. पययावरणातील बदलामुळे ती घडूि आली. 

मधुकर केशि ढिळीकर

क. ननसरचािा, पयचािरिािा मानिी जीिनािर कसा पररिाम िोतो ते तुमच्ा प्रांतातील / दशेातील सि, 

उत्सि, िालीरीती यांिी उदािरिे दऊेन तुम्ाला स्पष्ट करता येईल? (१५०-२०० शब्द)

ख. कंसात हदलेले शब्द पुढे हदलेल्या िाक्ांमध्े राळलेल्या जारी ललिा.

(उपजत, भभन्न, नवरशष्, लारवड, वस्ती, आद्, वणवण, क्रांगतकारी, शुष्क)

उदा∘ या नठकाणी पूवती ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ असल्ाच्ा काही खुणा गमळाल्ा आहते.

उत्र  : या नठकाणी पूवती िस्ी असल्ाच्ा काही खुणा गमळाल्ा आहते.

अ. रेल्ा वषती या रजल्हातील हकती हके्टर षिेरिात उसाची ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ झाली होती?

आ. भारतीय शास्त्रीय संरीतात रार त्ांच्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ वेळेला रायले जातात. 

इ. अचािक घोगषत झालेल्ा टाळेबंदीमुळे मजुरांिा बरीच ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ करावी लारली.

ई. जितेचे भले करणे ह ेिेत्ांचे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कत्गव्य असले पाहहजे. 

उ. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ नवचार समाजाच्ा सहज पचिी पडत िाहीत. 

ऊ. कलेचे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ज्ाि आरण त्ाला नदलेली कष्ांची जोड यातूि महाि कलाकार निमयाण होतात. 

ए. एकेकाळी हहरवारार असलेला डोंरर वणव्यािंतर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ बिूि रेला होता.

ॲ. त्ा दोघांची मते जरी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ असली तरी त्ाचा त्ांच्ा मैरिीवर कधीच पररणाम झाला िाही.

र. कंसातील सयूिनेप्रमािे बदल करून िाक्े तयार करा. 

उदा∘ मािवी संसृ्तीच्ा नवकासातील पययावरणाचे स्ाि हकती महत्त्वाचे आह!े (‘महत्त्व’ शब्द वापरूि 

वाक्य तयार करा.)

उत्र  : मािवी संसृ्तीच्ा नवकासात पययावरणाचे अगतशय महत्त्व आह.े  

अ. रहू, बालली ही धान्य ेनिसर्गतः उरवतात. खाण्ासाठी मािवािे त्ांचा उपयोर केला. (जोडवाक्य 

तयार करा.) 

आ. मािवी इगतहासातील सव्गप्रथम क्रांती म्हणजे शेतीचा शोध. (‘म्हणजे’ काढूि वाक्य तयार करा.) 

इ. निरनिराळ्ा प्रदशेातील पययावरण भभन्न असल्ामुळे प्रत्के नठकाणची संसृ्ती भभन्न असते. 

(‘कारण’ शब्द वापरूि वाक्य तयार करा.)
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१२  पुढील रीत ऐका. 

रीत – सरीवर सर – संदीप खरे 

क. िे रीत ऐकयू न ते ललहून काढण्ािा प्रयत्न करा. 

ख. या रीतात ििमिन केलेला ननसरमि आणि किीिी मन:स्स्ती यांिा संबंध उलरडयून दाखिा.

र. साहियि, कला, प्रिास यांमधयून मािसािे ननसरचाशी नाते जडते. यिािा पयचािरि संिधमिनासाठी 

उपयोर िोऊ शकतो, असे तुम्ाला िािते का? याबाबतीतला तुमिा अनुभि िरचात सांरा.

घ. एखाद्ा कान्ािा फरक असिारे, पि सारखीि अक्षरे असलेले कािी शब्द पुढे हदले आिेत. िाक् 

िाियून यिात योग्य शब्द भरा.

उदा∘ भर, भार, भारा 

 एक. पुस्तके नपशवीत भर. 

 दोि. लाकडाचा एक मोठा भारा गतिे उचलला. 

 तीि. अगमतची िोकरी सुटल्ामुळे अंजिीवर घराचा सरळा भार आला.  

अ. तर, तार, तारा 

 एक. आकाशात एक चमकदार ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ नदसत होता.

 दोि. तू लवकर रेलीस ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सूययास्त पाहता येईल.

 तीि. चालतािा गतच्ा पायात अचािक लोखंडाची ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ घुसली.

आ. वर, वार, वारा

 एक. ती दुसऱया मजल्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ राहत होती.

 दोि. भणाणणारा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सुटला होता.

 तीि. उद्ा कोणता ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आह?े 

इ. घर, घार, घारा 

 एक. समोरच्ा रल्ीत माझ ंˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आह.े 

 दोि. आकाशात एक ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ उंच उडत होती. 

 तीि. त्ाचे डोळे काळे िाहीत, पक्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आह ेतो. 

ई. रर, रार, रारा    

 एक. त्ा िळात भरपूर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आह.े 

 दोि. माठातलं पाणी हकती ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आह.े 

 तीि. िक्त पाऊस िाही; त्ाच्ाबरोबर खूप ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पडल्ा.
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१३  करा आणि णशका

क. सामान्त: रजबज हदिसाशी आणि शांतता रारिीशी ननरहडत असते. रारिीमुळे रमळिारा एकांत, 

अतंमुमिख िोण्ािी संधी, शारीररक, मानणसक रिश्रांती अशा अनेक रोष्टी मािसासाठी मित्त्वाच्ा 

असतात. केिळ हदिसािे हकंिा केिळ रारिीिे ििमिन करिारी तुमच्ा मातृभारेतील एखादी 

करिता ननिडयून िरचात सादर करा. यिा करितेिा अथमि मराठीत सांरा. ती करिता ननिडण्ामारिे 

कारििी सांरा.

ख. जाँ णजओनो यांिी ‘झाडं लाििारा माियूस’ िी माधुरी पुरंदरे यांनी अनुिाहदत केलेली लघुकादबंरी 

रमळियून िािा आणि ती िरचात सादर करा.

उत्रसंि

१. क. अ. िाही      आ. हो      इ. िाही      ई. हो      उ. हो

१. ख. अ. आिंद ररिात मावत िव्ता      आ. पवया करत      इ. निष्पभ केले 

ई. पररणती ... झाली      उ. घमेंड असू      ऊ. प्रवृत् झाले      ए. निके पडले 

ॲ. खस्ता खाल्ला      ऐ. जीव पणाला लावतात      ओ. दाखल झाले

३. र.

नाम रिशेरि हरियापद / िाक् प्रिार

अंधार, अमावस्ा, आतषबाजी, 

आरास, उरवती, उजाळा, उजेड, 

उष:काल, कंदील, कवडसा, कातरवेळ, 

काळोख, हकरण, चमक, चंद्र, 

चंद्रप्रकाश, चांदणी, चांदोबा, छाया, 

ज्ाळा, झरमर, झरमराट, झुबंर, 

तारका, तारा, तेज, तेजोवलय, नदवस, 

नदवा, नदवाळी, नदवेलारण, दीपोत्सव, 

निरांजि, पणती, पहाट, पूव्ग, पौरण्गमा, 

प्रकाशझोत, प्रभा, मशाल, मेणबत्ी, 

लखलख, लखलखाट, लामणनदवा, 

वात, नवजेरी, समई, संभधप्रकाश, 

सावली, सूय्ग  

उरवती, उजळ, 

उज्ज्वल, चमकदार, 

झरझरीत, तीव्र, 

तेजस्वी, पूव्ग, प्रखर, 

भरभरीत, सतेज

उजळणे, अंधारणे, 

जाळणे, झुजंूमुंजू होणे, 

डोळे नदपणे, तांबड े

िुटणे, तेवणे, नदवा 

लावणे, नदवे लावणे, 

नदवे पाजळणे, प्रकाश 

पडणे, प्रकाशणे, 

प्रकाशमाि होणे, 

मालवणे, मावळणे, 

मंदावणे, सांजावणे, 

नवझवणे  

 घ. एक. प्रकाश पडणे     दोि. नदवे लावणे, नदवे पाजळणे 

तीि. झुजंुमुंजू होणे, तांबड ेिुटणे     चार. डोळे नदपणे

४. र. अ. प्रखर / भरभरीत     आ. अंधारी / काळोखी     इ. लख्ख 

ई. झरझरीत / प्रखर / भरभरीत     उ. काळोखी / अंधारी 

ऊ. लख्ख / भरभरीत / प्रखर / झरझरीत
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५. ख. अ. कुतूहल    आ. रूढ     इ. जबरदस्त      ई. भाविानवष्कार     उ. द्ोतक 

ऊ. पूवयापार

६.  क. प्रदूषण    ख. कोलाहल    र. ऊजया    घ. वेरे वेरे धावू    च. दळणवळण 

छ. संकीण्गता    ज. मिोकागयक आजार    झ. समायोजिाचे आव्ाि

७. ख. अ. कुजबुजणाऱया - कुजबुज      आ. बधीरलेल्ा - बधीर 

इ. दबलेल्ा - दबणे       ई. घामेजल्ा - घाम

८.  क. अ     ख. इ     र. आ     घ. आ

९. र. अिेक उत्रे शक्य. उदाहरणादाखल काही वाक्ये :

  १. आिंदला लहािपणीच बुद्धिबळाचा नाद लारला.

  २. कोणताही नवषय िीट समजण्ासाठी त्ाच्ा खोलात जािे लारते.

  ३. रसिेसृष्ीतील असुररषितता आरण स्पधया अिेक कलाकारांिा िैराश्य येण्ाच्ा मुळाशी 

असते, असे मािसोपचारतज्ज्ञांचे मत आह.े

  ४. शारीररक आरण मािरसक आरोग्यासाठी आमच्ा बाबांिी िेहमी योराभ्ासाचा आग्रि 

धरला.

११. ख. अ. लारवड    आ. नवरशष्    इ. वणवण     ई. आद्     उ. क्रांगतकारी 

ऊ. उपजत     ए. शुष्क         ॲ. भभन्न

११. र. अ. रहू, बालली या निसर्गतः उरवणाऱया धान्यांचा मािवािे खाण्ासाठी उपयोर केला.

  आ. शेतीचा शोध ही मािवी इगतहासातील सव्गप्रथम क्रांती होय.

  इ. प्रत्के नठकाणची संसृ्ती भभन्न असते, कारण निरनिराळ्ा प्रदशेातील पययावरण भभन्न 

असते.

१२. घ. अ. एक. तारा     दोि. तर     तीि. तार 

आ. एक. वर     दोि. वारा     तीि. वार 

इ. एक. घर      दोि. घार     तीि. घारा 

ई. एक. रर      दोि. रार     तीि. रारा
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मराठी माियूस आणि नािक यांिं अतयूि नातं आिे. मिाराष्टरि ात लोकनाट्ािी परंपरा बरीि जुनी असली, 

तरी आधुननक मराठी नािकािा प्रारंभ १८४३मध्े झाला. काळाच्ा ओघात नािकांच्ा स्रूपांत, 

रिरयांत, िाताळिीत अनेक बदल झाले. नािकाच्ा कालािधीपासयून नािकाच्ा सादरीकरिापययंत 

अनेक बाबतीत इथल्या रंरभयूमीिर निे प्रयोर झाले. इथल्या नाट्कममींनी केिळ दशेाच्ा रिरिध 

प्रांतांतीलि नवे्ह; तर जरभराच्ा रंरभयूमीशी आपले नाते जोडयून घेतले, हिकियून ठेिले. यिातयून 

आशयािे, अचभव्क्ततीिे, तंरिािे आरळेिेरळे प्रयोर इथ ेघडले. अरदी करोनासारख्ा नव्ा आव्हानांना 

तोंड दतेाना निे तंरिज्ान िापरून ‘नािक’िे ‘नेिक’ करण्ासारखे प्रयोरशील प्रयत्न इथ े िोताना 

हदसतात. अनेक अडििींिर मात करत मराठी रंरभयूमीिा प्रिास सुरू राहिला आिे. संरीत नािके, 

ऐरतिाणसक नािके, एकांहकका, व्ािसारयक नािके, बालनाट्े, प्रायोष्रक नािके इयिादी रिरिध 

नाट्प्रकारांनी मराठी रंरभयूमीला सशक्त केले आिे. मराठी रंरभयूमीच्ा समृद्ध परंपरेिी थोडक्ात 

ओळख करून दणे्ािा िा प्रयत्न.
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१  नािक

नािक

िाटकांिा ‘प्रेषिक’ येतो. तो िुसता ‘ईषिक’ म्हणजे पाहणारा िसतो. प्र अभधक ईषिक असतो. म्हणजे 

नवशेष चोखंदळपणािे पाहणारा असतो. संरीताला ‘श्रोता’ येतो. म्हणजे िक्त ऐकणारा. रवई डोळ्ाला 

नदसला िाही तरी तो रायिाचा आिंद घेऊ शकतो. आरण कादबंरीला वाचक असतो. म्हणजे पुस्तक हाती 

घेऊि वाचणारा. वाचणारा हकंवा वाचलेले िक्त ऐकणारा माणूस मिापुढ ेती ती दृश्य ेआणतो. िाटकाचा 

प्रेषिक मारि डोळ्ांिी पाहण्ासाठी आरण कािांिी ऐकण्ासाठी येत असतो. त्ामुळे िाटककाराला ती 

दृश्य ेडोळ्ापुढ ेरंरमंचावर आणूि ती खरी आहते असा आभास निमयाण करायचा असतो. हा आभास 

आह ेह ेप्रेषिकाला ठाऊक असूिही तो षिणभर ते खरे आह,े असे मािण्ाच्ा तयारीिे आलेला असतो. 

रंरभूमीवरचा महालाचा दखेावा हा पडद्ावर रंरवलेला आह ेह ेठाऊक असूिही तो त्ाला िाटकापुरता 

खरा महाल मािायला तयार होतो. रशवाजीमहाराज होऊि आलेल्ा िटािे खोटी दाढीगमशी लावली आह े

ह ेठाऊक असूिही तो त्ा आभासाला घटकाभर सत् मािायच्ा तयारीिे आलेला असतो. परंतु जर 

िटािे तो आभास आपल्ा अभभियकलेिे नटकवला िाही, तर मारि त्ाचे लषि उडते. म्हणजेच िाटक 

रंरमंचावर अयशस्वी होते. म्हणूि िाटकाचे लेखि उत्म असूि चालत िाही. ते प्रेषिकांपुढ ेआणणारे िट, 

िेपर्थकार, त्ा प्रसंराला उठाव दणेाऱया प्रकाशाची योजिा करणारे कलावंत हकंवा प्रसंरात व्यक्त केलेल्ा 

भाविांिा आरण वातावरणाला अभधक पररणामकारक करणारे संरीत-नियोजक ह्ा सव्यांिा आपली कला 

पणाला लावूिच ते दरवेळी उभे करावे लारते. [...]

िाटकाला इंग्रजीत ‘प्’े म्हणजे ‘खेळ’ म्हणतात. आपणही पूवती ‘िाटकाचे खेळ झाले’ असे म्हणत 

होतो. जुन्या मराठीत िटांिा ‘खेलळये’ म्हटले आह.े हा माणसामाणसांतल्ा निरनिराळ्ा कारणांिी निमयाण 

होणाऱया तेढीचा, मैरिीचा, शरितु्ाचा, आकांषिांच्ा पूततीचा हकंवा अपूततीचा, जय-पराजयाचा खेळच असतो. 

हा खेळ आजच्ा जरातल्ा माणसांचा असला तर त्ाला आपण सामारजक िाटक म्हणतो, पुराणातल्ा 

पारिांचा असला तर पौरारणक म्हणतो, ऐगतहारसक काळात वावरलेली पारि ेअसली तर ऐगतहारसक िाटक 

म्हणतो. पारि ेकुठल्ाही काळातली का असेिात, िाटककाराच्ा प्रगतभेिे त्ांच्ातला संघष्ग कसा खेळवला 

आह ेह ेमहत्त्वाचे. हकत्केदा प्रसंर इगतहासातला असतो; परंतु िाटककारािे त्ा प्रसंराच्ा आधारािे त्ा 
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प्रसंरात असणाऱया संघषयाला ती ऐगतहारसक काळातली पारि ेकशी सामोरी रेली असतील ह्ाची कल्पिा 

करूि, त्ातूि िाटकाची उभारणी केलेली असते. [...]

तो खेळ पाहतािा आपणदखेील त्ांच्ा सुखदुःखांशी समरस होतो. 

म्हणजे जणू काय आपण तो प्रसंर खरोखरीचा अिुभवतो आहोत अशा 

रीतीिे आपण त्ांचा तो खेळ पाहतो. त्ांतल्ा काही पारिांच्ा दुःखािे 

आपण दुःखी होतो. ‘एकच प्ाला’ िाटकात सुधाकरला दारूचे भयंकर 

व्यसि लारते. त्ाच्ा संसाराची धूळधाण होते. त्ाची बायको रसंधू 

हालांत नदवस काढायला लारते. गतचे हाल पाहूि आपल्ा डोळ्ांत 

पाणी येते. वास्तनवक त्ा सुधाकर-रसंधूची आपली ओळखदखेही िसते. 

हकंबहुिा, ती केवळ रडकऱयांिी ललहहलेल्ा िाटकाच्ा पुस्तकातली माणसे आहते हहेी आपल्ाला ठाऊक 

असते. तरीही आपण त्ांच्ा सुखदु:खांचे वाटकेरी होऊि रंरमंनदरात बसतो. मर रंरमंचावरील पारि े

आजच्ा काळातील असोत, ऐगतहारसक काळातील असोत की अद्तु वातावरणातील असोत. [...]

िाटककार रंरमंचावर जो भाविांचा खेळ दाखवतो तो आपल्ा मिातही सुरू होतो. तात्पय्ग, त्ा 

िाटकातला प्रसंर ऐगतहारसक हकंवा आधुनिक, कुठल्ाही काळातला का असेिा, त्ातले िाट्य आरण 

त्ातूि निमयाण होणारा भाविांचा खेळ या रोष्ी महत्त्वाच्ा. कधी कधी हा खेळ एखाद ेतात्पय्ग सुचवूि 

जाईल. कधी समाजातल्ा दोषांचे त्ात दश्गि घडले. कधी समाजाच्ा प्ररतीचा नवचारही सांरूि जाईल. 

परंतु त्ा पारिांवर आलेल्ा प्रसंरांच्ा दश्गिातूि जर बोध घडला िाही तर मारि त्ा िाटकातल्ा 

संवादांिा चचलेचे स्वरूप येईल. खेळािे आरोग्य सुधारते; परंतु आपण काही ‘चला, थोड ेआरोग्य सुधारू 

या’ म्हणूि खेळायला जात िाही. खेळाचा आिंद आपल्ाला हवा असतो. त्ातही उतं्ठा असते. हार-

जीत असते. तो खेळ खेळता खेळता शरीरालाही लाभ होतो. उत्म कलेतूि समाजाचे आरोग्य सुधारते. 

पु∘ ल∘ दशेपांडे

क. नािकात कशा प्रकारे िास्िािा आभास ननमचाि केला जातो, ते िरील उताऱयाच्ा आधारे स्पष्ट 

करा. (१००-१५० शब्द)

ख. खालील अथचािी िरील उताऱयात आलेली रिधाने ललिा.   

अ. केवळ मिोरंजिच िाही; तर प्रबोधि करणे हासुधिा िाटकाचा हतेू असतो.  

आ. िाटकात होणाऱया नवनवध भावभाविांचा आनवष्कार आपल्ा मिातही होत असतो.

इ. िाटक एक सामूहहक कलानवष्कार आह.े

ई. िाटकात वास्तवाचा आभास असतो.

र. सामाणजक, पौराणिक, ऐरतिाणसक अशा नािकांच्ा कािी प्रकारांिा उले्ख िरील उताऱयात आला 

आिे. तुम्ाला नािकािे आिखी कोिते प्रकार सांरता येतील? तुमच्ा प्रांतात, दशेात कोिते प्रकार 

प्रिललत आिेत / लोकहप्रय आिेत?

(उदािरिादाखल मराठीतील कािी नाट्प्रकार : संरीतनािक, बालनाट्, पथनाट्, एकांहकका, एकपारिी 

प्रयोर इयिादी)
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घ. तुम्ाला नािक पािायला आिडते का? तुमिे मत कारिांसहित मांडा.

ि. ‘लक्ष’ या नामाबरोबर रिरिध हरियापद ेिापरली जातात. कंसात अशी कािी हरियापद ेहदली आिेत. 

पुढे हदलेल्या िाक्ांमध्े यिातील योग्य हरियापदािा योग्य रूपात िापर करा.  

(दणेे, पुरवणे, जाणे, घालणे, ि दणेे, वेधणे, असणे, उडणे, िसणे, लारणे, ठेवणे)

उदा∘ : िावडत्ा नवषयाच्ा तासाला बऱयाच मुलांचे वरयात लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

उत्र : लषि िसणे. वाक्यातील योग्य रूप : िावडत्ा नवषयाच्ा तासाला बऱयाच मुलांचे वरयात लषि 

नसते.

अ. रशवाजी महाराजांच्ा रुप्तहरे खात्ाचा प्रमुख बहहजती िाईक शरिचू्ा सव्ग हालचालींवर बारकाईिे 

लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

आ. अिेकदा तक्रार दाखल करूिही महािररपाललकेिे त्ा भल्ामोठ्ा खड्डाकड ेलषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ, म्हणूिच हा अपघात घडला.

इ. इतके आलथ्गक घोटाळे केलेल्ा मंत्राच्ा पूवलेगतहासाकड े आयकर नवभाराच्ा सगमतीचे लषि 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ स्वाभानवकच होते. 

ई. यंदाच्ा अथ्गसंकल्पात कररचिेत कोणते बदल होणार आहते त्ाकड ेसव्यांचे लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आह.े

उ. अिेक वषले प्रलंनबत राहहलेल्ा खटल्ांकड ेरजल्ा सरि न्यायालयािे लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ररजेचे आह.े

ऊ. स्पधलेतील िेरिदीपक कामगररीमुळे सवलेशकड ेसव्यांचे लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

ए. कोकणातील आजोबांच्ा मृत्पुरिातील अिपेरषित मुद्दांमुळे त्ांच्ा पुण्ातल्ा कुटुनंबयांचे कामातील 

लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

ॲ. िालासोपारा येथे घडलेल्ा दुहरेी खुिाच्ा घटिेत पोललसांिी त्ररत लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आवश्यक 

आह.े

ऐ. अख्खलेशच्ा आईचे त्ाच्ा अभ्ासावर िेहमीच बारीक लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

ओ. प्रत्केािे स्वत:च्ा तब्तेीकड ेव्यवस्स्त लषि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ असा सल्ा डलॉक्टर दते असतात. 
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२  नाट्संरीत

लोकरंरभूमीच्ा नवनवध प्रकारांमधूि आधुनिक मराठी रंरभूमीचा उदय झाला. कथािकातील आशय केवळ 

संवादांमधूि ि पोचवता, तो सूर-तालात रुंिूि अभधक प्रभावीपणे प्रेषिकांपययंत पोचवण्ाची लोकरंरभूमीची 

परंपरा त्ा काळात निमयाण झालेल्ा िाटकांिी जपली. १८४३मध् े नवष्दुास भाव्यांिी सादर केलेले 

‘सीतास्वयंवर’ ह े िाटक संरीतप्रधाि होते. पौरारणक तसेच सामारजक नवषयांवरच्ा िाटकांमध्हेी 

संरीत हा घटक अनवभाज्य होता. केशवराव भोसले, मास्र दीिािाथ, बालरंधव्ग यांच्ा रायिािे मराठी 

जिांची सांरीगतक अभभरुची घडवली. िाटकांतील पदांिा, ती सादर करणाऱया रायक िटांिा इतकी 

अिाट लोकनप्रयता लाभली, की ‘िाट्यसंरीत’ हा महाराष्रि ाचा मािनबंदू ठरला. स्वातंत्रोत्र काळात मारि 

चचरिपटसंरीत, भावसंरीत आदींच्ा वाढत्ा प्रभावामुळे िाट्यसंरीताची काहीशी पीछेहाट सुरू झाली. 

तरीही नवषयांमध् ेवैनवध् आणत िाट्यपदांची रचिा, संरीत, सादरीकरणाची शैली या साऱयांत बदल 

करत संरीत िाटक नटकूि राहहले. रजतेंद्र अभभषेकी, वसंतराव दशेपांड,े राम मराठे यांच्ासारख्ा िव्या 

दमाच्ा कलाकारांमुळे िाट्यसंरीत साठोत्र काळात पुन्ा लोकनप्रय ठरले. ‘घाशीराम कोतवाल’, ‘लेकुरे 

उदडं झाली’सारख्ा िाटकांमधूि रंरभूमीवर संरीताचे वेरळे प्रयोर केले रेले. जारगतकीकरणाच्ा लाटते 

िाट्यसंरीताचा प्रवाह थोडा षिीण झाला, तरी हौशी आरण प्रायोगरक रंरभूमीच्ा आधारे वाहता राहहला. 

आज एकनवसाव्या शतकात कालसुसंरत मांडणी आरण सादरीकरणाच्ा बळावर मराठी संरीत रंरभूमी 

पुन्ा िव्यािे उभी राहू पाहत आह.े िव्या संरीत िाटकांचा आस्वाद घ्ायला आजचा ररसक उत्सकु आह.े

क. िरील उताऱयातील कािी शब्द कंसात हदले आिेत. खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े ते योग्य जारी भरा.

(परंपरा, पीछेहाट, मािनबंदू, अभभरुची, आस्वाद, कालसुसंरत)

उदा∘ परंपरा

 भारतीय शास्त्रीय संरीताला िार मोठी परंपरा आह.े   

अ. कलेचा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ घ्ायला त्ा कलेचे शास्त्रशुधि ज्ाि असण्ाची ररज िाही. ररसक असणे 

महत्त्वाचे!

आ. चचरिप्रदश्गिांिा भेटी नदल्ािे चचरिकलेनवषयीची ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ घडण्ास मदत होऊ शकते का?

इ. आपल्ा नवचारांत ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ बदल करणे सव्यांसाठीच ररजेचे असते. 

ई. नक्रकेट माललकेतील पहहल्ा सामन्यात झालेल्ा पराभवािंतर संघाची ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सुरूच राहहली.

उ. ‘भारतरत्न’ ह्ा सवलोच् सन्ािािे रौरनवलेल्ा पाश््गरागयका लता मंरेशकर आरण नक्रकेटपटू सचचि 

तेंडुलकर ह ेदोघे महाराष्रि ाचे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आहते.

ख. ‘कािा रुते कुिाला’ िे नाट्रीत ऐका ि यिािा अथमि स्पष्ट करा. ‘िे बंध रेशमािे’ (१९७२) या 

नािकातील या नाट्रीतािे लेखन किरयरिी शांता शेळके यांनी केले असयून पंहडत णजतेंद्र अचभरेकी िे 

या रीतािे रायक ि संरीतकार आिेत. 
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३  बालरंधिमि

िारायणरावांचा जन् मराठी रंरभूमीची ‘पंढरी’ म्हणूि राजत असलेल्ा 

सांरलीतील िारठाणे रावचा. जन् नदिांक २६ जूि, १८८८. संरीत िाटकांत 

स्त्रीभूगमका करणारे अभभिेता म्हणूि आयुष्भर राजलेल्ा, िावाजलेल्ा आरण 

िाणावलेल्ा* िारायणरावांिा बालरंधव्ग ही उपाधी लोकमान्य नटळकांिी नदली, 

ह ेलोकनवश्रतु* आह.े बालरंधव्यांचे पूण्ग िाव होते िारायण श्रीपाद राजहसं.

त्ांचे संरीताचे पहहले रुरू होते प∘ं भास्रबुवा बखले. पंनडतजींच्ा 

मार्गदश्गिाखाली िारायणरावांिी िाट्यरीते, ख्ाल, ठुमरी, रझल, दादरा, भष्क्तरीते या रायिप्रकारांवर 

प्रभुत् गमळनवले. ह ेप्ररशषिण पुढ ेिारायणरावांिा रंरभूमीवर अगतशय उपयुक्त ठरले.

िारायणरावांच्ा ‘स्त्रीभूगमका करणारा रायक िट’ या कारहकदतीचा प्रारंभ १९०५मध् े हकललोस्र 

िाटक मंडळीत झाला. ही मंडळी पुढ ेडबघाईस आली आरण १९१३मध् ेबालरंधव्यांिी स्वतःची ‘रंधव्ग 

संरीत मंडळी’ स्ापि केली. या मंडळीच्ा स्ापिेत त्ांच्ा सवे* होते रणेश रोनवंद ऊि्ट  रणपतराव 

बोडस आरण रोनवंदराव टेंबे. या संरीत मंडळीसमोर आलथ्गक समस्ा तर सतत ‘आ’ वासूि उभ्ा 

असत*. स्वतःच्ा अभभिय आरण संरीताच्ा 

बळावर बालरंधव्ग या समसे्वर मार्ग काढीत 

राहहले. १९२१मध् ेत्ा मंडळीचे एकमेव मालक होते 

िारायणराव राजहसं तथा बालरंधव्ग.

बालरंधव्यांिी सुमारे २५ संरीत िाटकांत 

भूगमका केल्ा. ही िाटके अण्ासाहबे हकललोस्र, 

कृ∘ प्र∘ तथा काकासाहबे खाडीलकर, राम रणेश 

रडकरी, वसंत शांताराम दसेाई या िामांहकत 

िाटककारांिी ललहहलेली होती. यांतील राजलेली िाटके होती संरीत शाकंुतल, संरीत सौभद्र, संरीत 

मृच्छकनटक, संरीत मािापमाि, संरीत संशयकल्ोळ, संरीत शारदा, संरीत मूकिायक, संरीत स्वयंवर, 

संरीत नवद्ाहरण, संरीत एकच प्ाला इ. ‘एकच प्ाला’ मधील ‘रसंधू’ची भूगमका ही त्ांची अखेरची 

भूगमका. त्ािंतर त्ांिी रंरभूमीवरूि निवृत्ी स्वीकारली. िाटकात वापरलेले वस्तजुात* खरेखुरे असले 

पाहहजे हा त्ांचा आग्रह असे. त्ांिी िाटकात वापरलेली लुरडी* खरोखरी अगतशय हकंमती असूि 

अलंकार अस्ल ‘वाटावे’ असे िव्,े तर अस्लच असत. या त्ांच्ा आग्रहापोटी रंधव्ग िाटक मंडळतींिा 

भरपूर पैसा खच्ग करावा लारे. हा भुदयंडच* होता. असं म्हणतात की िाटककार राम रणेश रडकरी 

यांिी रंधव्यांचा हा आग्रह त्ांच्ावर पलटवायचे ठरनवले आरण अवतरली ‘एकच प्ाला’ मधली ‘रसंधू’. 

‘एकच प्ाला’च्ा पूवयाधयात रसंधू भरजरी, लफे्दार साड्ांत वावरत असते तर उत्राधयात गतच्ावर 

कोसळणाऱया नवपदांमुळे गतला अषिरशः नठरळं लावलेल्ा जाड्ाभरड्ा* साड्ा िेसूि दळण-कांडण 

करावं लारतं. असो! बालरंधव्यांिी पुरुष भूगमका केल्ा िाहीतच असे िाही. प्रभात कंपिीच्ा ‘धमयात्मा’ 

चचरिपटात त्ांिी एकिाथांची भूगमका केली होती.

रंधव्यांच्ा खडतर अडचणींवर मात करीत खळाळत पण सरळ मारयािे वाहणाऱया जीविप्रवाहाला 

वेरळे वळण लारावे ह ेनवभधललख्खतच असावे. पारशी मंडळीचे एक पारशी िाटक पाहण्ासाठी ते एकदा 

रेले होते. तेथे त्ांिा भेटली अभभिेरिी रोहरबाई कियाटकी. रोहर कियाटकी रात असे. ती रागयका 
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अभभिेरिी होती. १९३८मध् ेरोहर कियाटकी यांचा रंधव्ग िाटक मंडळीत प्रवेश झाला. पुढ ेकाळाच्ा ओघात 

१९५१मध् ेउभयतांचा नववाह झाला. बालरंधव्यांसमोर जेव्ा जेव्ा ज्या ज्या अडचणी कोसळल्ा तेव्ा 

तेव्ा त्ा त्ा अडचणींिा सामोरे जातािा रोहरबाईसुधिा रंधव्यांच्ा खांद्ाला खांदा लावूि उभ्ा* राहहल्ा.

स्वतःच्ा कलारुणांिा हकंचचन्ारि* बाधा येऊ ि दतेा पररस्स्तीशी संघष्ग 

करता करता रंधव्यांिा अखेर वाध्गक्यािे ग्रासले. प्रकृतीचे स्वास्थ्यही ढळले आरण 

अखेर १५ जुलै १९६७ रोजी बालरंधव्यांिी दहे ठेवला. एक जबरदस्त ताकदीचा 

संरीत अभभिेता पंचत्ात नवलीि* झाला.

बालरंधव्यांच्ा कलेची प्रेषिकांिी कदर केलीच. बेचालळसाव्या मराठी 

िाट्यसंमेलिाचे अध्षिपद (१९२९) त्ांिा बहाल करण्ात आले होते. १९५५मध् े

त्ांिा संरीत िाटक अकादमीतिले  राष्रि पगतपदक दणे्ात आले. १९६४मध् े

‘पद्मभूषण’ ही उपाधी त्ांिा दणे्ात आली. सांरलीचा नवष्दुास भावे स्ारक 

पुरस्ारही त्ांिा गमळाला होता. अथयात, प्रेषिकांचे उदडं* प्रेम हा त्ांिा गमळालेला 

सवलोत्म पुरस्ार होता.

सुिास ललमये

शब्दाथमि

सवे = बरोबर लुरड े= साडी उदडं = खूप भुदयंड = अिावश्यक खच्ग

िाणावलेले = कौशल् प्राप्त केलेले पंचत्ात नवलीि होणे = मृत् ूपावणे

खांद्ाला खांदा लावूि उभे राहणे = साथ दणेे लोकनवश्रतु असणे = सव्यांिा माहीत असणे

‘आ’ वासूि उभे राहणे = सामोरे येणे वस्तजुात = नवनवध वस्तू

जाड्ाभरड्ा साड्ा = मऊ, जाड सुताच्ा खरबरीत साड्ा

हकंचचन्ारि = थोडीही

क. पुढील िाक्ांमधील अधोरेखखत शब्दसमयूिाऐिजी यिाि अथचािा कंसातील शब्दसमयूि िापरा.  

(आलथ्गकदृष्ट्या कमकुवत होणे, निधि होणे, माि राखणे, आत्मसात करणे, तब्ते नबघडणे, काम थांबवणे, 

सन्ािपूव्गक दणेे, वृधित्ामुळे नवनवध रिास होणे)  

उदा∘ : िारायणरावांिी नवनवध रायिप्रकारांवर प्रभुत् गमळनवले.

उत्र : िारायणरावांिी नवनवध रायिप्रकार आत्मसात केले.

अ. ही िाटकसंस्ा पुढ ेडबघाईस आली.

आ. त्ािंतर त्ांिी रंरभूमीवरूि निवृत्ी स्वीकारली.

इ. बालरंधव्यांच्ा कलेची प्रेषिकांिी कदर केली.

ई. रंधव्यांिा अखेर वाध्गक्यािे ग्रासले.

उ. बालरंधव्यांच्ा प्रकृतीचे स्वास्थ्यही ढळले.

ऊ. अखेर बालरंधव्यांिी दहे ठेवला.

ए. मराठी िाट्यसंमेलिाचे अध्षिपद त्ांिा बहाल करण्ात आले होते.
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४  नाट्परंपरा

मराठी रंरभूमीवरील एक सशक्त िाटककार, नदग्दश्गक व अभभिेता म्हणूि सतीश आळेकर पररचचत 

आहते. नवजय तेंडुलकर, महशे एलकंुचवार यांच्ाप्रमाणे आळेकरांिीही मराठी रंरभूमीवर िवे प्रयोर 

केले. आपल्ा िाटकांमधूि संरीताचा प्रभावीपणे वापर करणाऱया सतीश आळेकरांचे त्ासंबंधीचे नवचार 

त्ांच्ा पुढील मुलाखतीत वाचू या.

प्रश्न - ‘महानिवयाण’ (१९७४) आरण ‘बेरम बवले’ (१९७९) ही तुमची सव्यांत अभधक महत्त्वाची िाटके. दोन्ी 

िाटकांत भारतीय सांरीगतक परंपरेचा आधार कथिासाठी घेतलेला आह.े या परंपरेत िेमके कोणते बळ 

तुम्हाला जाणवते?

उत्र - िाट्य परंपरेतील अिेक जुन्या रोष्ी मला आवडतात. कीत्गिे मी बरीच ऐकलीत. भष्क्तभावािे 

िाही; अपररहाय्ग म्हणूि. तीच रोष् मंरल काययालयामधूि वाजणाऱया ब्रास बॅण्डची. ह ेबॅण्डवाले मला 

िार आवडतात. त्ांिा बघायला, ऐकायला मजा येते. त्ांचे पोशाख बॅण्डच्ा व्यावसागयक यशस्स्वतेवर 

भाष् करीत असतात. रसंथेसायझरचा रशरकाव बॅण्डमध् ेहोण्ापूवतीचे बॅण्डवाले म्हणतोय मी. िाट्यसंरीत 

मला आवडते. छोटा रंधव्यांचे सौभद्र मी बलघतले आह.े पण अन्य िाटके िाही. परंपरारत तमाशा मला 

आवडतो. दादा कोंडकें चे ‘नवच्छा माझी पुरी करा’, दादू इंदुरीकरांचे ‘राढवाचे लग्न’ पूवती मी अिेकदा 

बलघतले आह.े ह्ा जुन्या प्रकारात नवलषिण िाट्यमयता असली पाहहजे असे जाणवते. आत्ाच्ा काळात 

ही िाट्यमयता कदाचचत नवस्ळीत वाटते हकंवा तेच तेच चालले आह ेअसेही वाटते. [...] तशीच जुिी 

मराठी भाषा! ‘बेरम बवले’मधली भाषा आपोआप येत रेली. राणी त्ा त्ा वेळेला बरोबर सुचत रेली. 

राण्ातील शब्दांसाठी िक्त मुळातल्ा संहहता बघाव्या लारल्ा.

माझ्ा जाणतेपणी जी संरीत िाटके मी बलघतली ती नवद्ाधर रोखल्ांची िाटके. जुिी संरीत 

िाटके नटकली िाहीत, पण िाट्यसंरीत नटकले. आजही ‘चंनद्रका ही जणू’, ‘खरा तो प्रेमा’ अशा राण्ांचे 

सूर ऐकू येतात तेव्ा शास्त्रीय संरीताच्ा मैिलीचे िाही, तर िाटकाचेच वातावरण आपोआप तयार होते. 

ऑर्गिच्ा सुरात नवलषिण िाट्यमयता आह ेअसे वाटते.

‘जस्ा ओडि’, ‘हयवदि’, ‘घाशीराम...’ िंतर ‘महानिवयाण’ ह्ा िाटकात लोकसंरीताचा वापर 

आधुनिक जारणवेमधूि आलेला आह.े ह्ा संरीताच्ा वापरामध् े‘रोइंर बॅक टू द रुट स’ (मुळांकड ेपरत 

जाणे) असा प्रकार अरजबात िव्ता. त्ा त्ा िाटककारांिा त्ा िाटकाच्ा ओघात तो कलाप्रकार सुचला. 

‘घाशीराम...’मध् ेझुलणाऱया ब्राह्मणांची रांर केवळ िॅशि म्हणूि आलेली िाही हकंवा कीत्गिकलेची थट्ा 

करण्ासाठी ‘महानिवयाण’मध् ेनिरूपण आलेले िाही. िािाची आरण आईची भेट झाल्ावर ‘िेरिी जळी 

वाहो सदा। आिंदाचे रोमांच। तुका म्हणे कृपादाि। इच्छी मि ह ेजोडी।’ ह ेअत्तं रांभीय्गपूव्गकच येते. 

कोणत्ाही परंपरेचा दु:स्वास करूि िवे काही घडत िाही. परंपरा समजावूि घ्ायला लारते.

मुलाखतकार : रेखा इिामदार-सािे

क. “कोणत्ाही परंपरेचा दु:स्वास करूि िवे काही घडत िाही. परंपरा समजावूि घ्ायला लारते.” 

आळेकरांच्ा या नवधािानवषयी तुम्हाला काय वाटते? उदाहरणे दऊेि तुमचे मत २००-२५० शब्दांत ललहा.
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५  ‘घाशीराम कोतिाल’ िे नािक मराठी रंरभयूमीिरिा मैलािा दरड म्ियून ओळखले 
जाते. आशय, मांडिी, सादरीकरि अशा रिरिध पातळ्ांिर िे नािक िेरळे ठरते. 
या नािकािी कल्पना येण्ासाठी सोबत जोडलेली चिरिफीत पािा आणि यिात काय 
िेरळेपिा जािितो यिािर िरचात ििचा करा. 

क. ‘घाशीराम कोतिाल’ या नािकािे संरीतकार भास्र िंदािरकर यांिे यिा नािकातील संरीताबद्दलिे 

रििार ऐका ि पुढे हदलेल्या बहुपयचायी प्रश्नांसाठी उत्रािा योग्य पयचाय ननिडा. 

१) नवजय तेंडुलकर कोण होते?

 अ) संरीतकार    आ) िाटककार    इ) िेपर्थकार

२) संरीत िाटकातील िवीि कल्पिांसाठी कशाची चौकट मोडायला हवी?

 अ) संरीताची    आ) समाजाची    इ) व्यवस्चेी

३) पारंपररक िाट्यसंरीत कशावर आधारलेलं असतं?

 अ) कथािकावर    आ) लोकसंरीतावर    इ) संरीतातील रारांवर

४) घाशीराम िाटकातील संरीत ह ेभास्र चंदावरकर यांच्ा मते कसं होतं?

 अ) अथ्गवाही व िाट्यपूण्ग    आ) अथ्गवाही व समप्गक    इ) अथ्गवाही व मधुर

५) संरीतानविा केलेला घाशीरामचा प्रयोर यशस्वी का होत िाही?

 अ) कारण त्ामुळे िाटकातील बराच भार कमी होतो.

 आ) कारण त्ामुळे िाटकाचा बाज बदलतो.

 इ) कारण त्ामुळे िाटकातील िाट्य हरवतं.

नवजय तेंडुलकर
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६  मराठी रंरभयूमीिरिे ज्येष्ठ अचभनेते डॉ∘ श्रीराम लारयू यांिी सुधीर राडरीळ यांनी 
घेतलेली मुलाखत ऐका. यिािर आधाररत बहुपयचायी प्रश्नांसाठी उत्रािा योग्य पयचाय 
ननिडा. 

१. कोणाचे िाटक वाचतािा ते अंरावर येते?

 (अ) तेंडुलकर   (आ) रडकरी   (इ) माडरूळकर

२. पुढीलपैकी कोणाचे िाटक डलॉ∘ लारू आरण त्ांच्ा सहकाऱयांिी 

करायला घेतले?

 (अ) रडकरी   (आ) खानडलकर    (इ) अरिे

३. पुढीलपैकी कोणते िाटक आधुनिक मािले जायचे?

 (अ) भावबंधि    (आ) उद्ाचा संसार    (इ) एकच प्ाला

४. १९५५च्ा सुमारास कोणत्ा लेखकािे लेखि सुरू केले?

 (अ) वसंतराव कािेटकर   (आ) प∘ु ल∘ दशेपांड े  (इ) राम रणेश रडकरी

५. तेंडुलकरांचे पहहले िाटक कोणते?

 (अ) वेड्ाचं घर उन्ात   (आ) माणूस िावाचे बेट   (इ) उद्ाचा संसार

६. प्रायोगरक िाटकांची नटरंल उडवण्ात सुरुवातीला कोण सहभारी िव्ते?

 (अ) रो∘ िी∘ दांडकेर   (आ) र∘ नद∘ माडरूळकर   (इ) पी∘ एल∘ (प∘ु ल∘ दशेपांड)े

७. लारूंच्ा मते त्ांच्ासमोरचे आव्ाि कोणते होते?

 (अ) प्रेषिकसंख्ा वाढवणे   (आ) िाटकासाठी हलॉल गमळनवणे   (इ) प्रेषिकांची अभभरुची बदलणे

७  प्रायोष्रक नािक म्िजे नेमकं काय?

‘वसंत व्याख्ािमाले’साठी या वषती निमंरिण आलं. नवषय होता ‘आजचं िाटक आरण प्रायोगरकता’. 

प्रायोगरकता... प्रायोगरक िाटक म्हणजे िेमकं काय? मी जे करतो (असं मला वाटतं) त्ाची िेमकी 

व्याख्ा काय? याचा खोलात जाऊि नवचार केला आह ेका मी? नवचार िक्ी केला आह.े पण अरदी 

मुळापाशी पोचलो आह ेका? या निगमत्ािे मी त्ाच्ाबद्ल वाचायला लारलो. पण तरी ठोस उत्र गमळेिा. 

कारण प्रत्केाला काहीतरी वेरळं म्हणायचं होतं!

काय आह ेव्यावसागयक िाटक आरण प्रायोगरक िाटक? मी तर हा भेद कधी मािला िाही. मिापासूि 

िाटक करत आलो. खरं सांरू का? मला तर प्रत्के िाटक ‘प्रायोगरक’च वाटतं. आपण िाटकाचा ‘प्रयोर’ 

म्हणतो! मला कल्पिा आह ेकी हा तक्ट  अरदी ओढूि-ताणूि आणलेला वाटले. त्ात ‘प्रयोर’ या शब्दाचा 

उरम वरैरे सांगरतलं जाईल; सांगरतलं रेलंही आह.े पण ते काही मला िारसं पटत िाही. [...]

मर काहीतरी अरर्, अतक्य्ग िाटक म्हणजे प्रायोगरक का? पण मर त्ाला प्रायोगरक का म्हणायचं? 

डलॉ∘ श्रीराम लारू
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अरर्, अतक्य्ग िाटक म्हणू िा! म्हणजे अशी अिेक िाटकं आहते जी कळतात, तक्ट शुधि असतात आरण 

‘प्रायोगरक रंरभूमी’वर असतात. नवषयामुळे ठरतं 

का की कुठलं प्रायोगरक आह ेते? ‘बो्ड’ नवषय 

असेल तर प्रायोगरक, असं? हकंवा अरदी सरधोपट 

नवषय असेल तर ते ‘व्यावसागयक’? की मर  सादर 

करायच्ा पधितीवर ठरतं? िेहमीच्ा रंरमंनदरात, 

एका ठोकळ्ावर भव्य िेपर्थ उभारलं की 

व्यावसागयक आरण एका छोट्या खोलीत तोकड्ा 

िेपर्थानिशी हकंवा िेपर्थवज्य्ग िाटक केलं की ते 

प्रायोगरक, असं असतं का? पण अिेक प्रायोगरक 

िाटकांमध् े चांरलं िेपर्थ असतं आरण तीपण 

रंरमंनदरांमध् ेहोतातच! मर कलाकार? िावाजलेले कलाकार, नदग्दश्गक, तंरिज् वापरले की व्यावसागयक 

आरण िाही तर प्रायोगरक? पण रजतेंद्र जोशी, सचचि खेडकेर, अतुल कुलकणती यांच्ासारख्ा अिेक 

प्रलथतयश कलाकारांिी अशी बरीच िाटकं केली, ज्यांिा ‘प्रायोगरक’ म्हटलं रेलं. की वेळेचा संबंध आह?े 

कमीत कमी दोि अंकी, अडीच तासांचं िाटक म्हणजे व्यावसागयक. प्रायोगरक रंरभूमीवरची तमाम अशा 

िाटकांची िावं, जे ह ेनिकष पूण्ग करतात, इथे ललहायला घेतली तर काही लेखांची शब्दमययादा संपेल! 

थोडक्यात काय, तर या सरळ्ा रोष्ींमुळे िेमकी ‘प्रायोगरक’ची व्याख्ा ठरवणं अवघड आह.े हकंवा ह े

मापदडं योग्य िाहीत.

त्ात व्यावसागयकच्ा नवरुधि म्हणजे प्रायोगरक का? असे दोि रट का पडावेत? आरण कोणी पाडले 

ह ेदोि रट आपल्ाकड?े आरण जेव्ा काही प्रायोगरक िाटकं काही महहन्यांतच व्यावसागयक रंरभूमीवर 

येतात, तेव्ा काय म्हणायचं त्ांिा? म्हणजे मर ते िाटक कोणत्ा रटात टाकणार आपण?

िार प्रश्न झाले. आता उत्रं शोधायचा प्रयत्न करू. मला काय वाटतं ह ेसांरतो. िाटक ह ेिाटक 

असतं. ते छोट ंहकंवा मोठं असतं! िाटकाचा प्रयोर करण्ाचा मूळ ‘हतेू’ बलघतला पाहहजे आरण ते िाटक 

कोणत्ा रटात मोडतं ह ेपाहायला पाहहजे. म्हणजे िाटकातल्ा प्रत्के माणसाचा प्रयोर करायचा मूळ 

हतेू हा जर व्यवसाय असेल तर ते आपोआप व्यावसागयक िाटक होतं. निमयाता पैसे खच्ग करतो, कारण 

त्ाची अपेषिा असते की, आवक खचयापेषिा जास्त असेल आरण त्ाला िायदा होईल. कलाकार आरण 

तंरिज् यांिा त्ांच्ा कामाचा आलथ्गक मोबदला गमळतो. थोडक्यात, या िाटकाचा प्रयोर करण्ामारचा 

मूळ हतेू हा ‘व्यवसाय’ करणं असा असतो. आरण सध्ा ज्या िाटकांिा ‘प्रायोगरक’ म्हटलं जातं, त्ांचा 

मुख् हतेू हा प्रयोर करण्ाचा असतो इतकंच! तेव्ा माझ्ा मते तरी िाटकांचे रट ह ेिक्त आरण िक्त 

त्ातल्ा अथ्गकारणावर ठरतात. 

ननपुि धमचाचधकारी

क. तुम्ाला आिडलेल्या हकंिा न आिडलेल्या एखाद्ा नािकारिरयी थोडक्ात माहिती ललिा. यिासाठी 

ििे असल्यास पुढे हदलेल्या मुद्दांिा िापर करा. (२५०-३०० शब्द) 

मुदे् : िाटकाचे व िाटककाराचे िाव, िाटकाचा प्रकार, िाटकाचा नवषय, पारिसंख्ा, िाटकाचे िेपर्थ, 

संरीत, प्रकाशयोजिा, कलाकारांचा अभभिय, िाटकातील संवाद इत्ादींबाबतचे तुमचे मत, िाटक 

आवडण्ाची हकंवा िावडण्ाची कारणे

‘महानिवयाण’ िाटकातील दृश्य
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ख. िरील उताऱयात आलेले कािी शब्द ि यिांिे समानाथथी शब्द पुढे हदले आिेत. यिांच्ा जोड्ा लािा. 

कंसातील प्रयिेक शब्द िापरून िाक् तयार करा.  

(तोकड,े ठोस, सव्गसामान्य, अिाकलिीय, प्ररसधि, निरश्त, अरर्, सरधोपट, िायदा, ििा, प्रलथतयश, 

कमी, आखूड)

उदा∘ ठोस = निरश्त 

अ. कोणतेही ठोस आश्ासि गमळेपययंत आंदोलि चालूच राहील. 

आ. कामरारांिी पुकारलेला संप ननणचित आश्ासि गमळाल्ावर मारे घेण्ात आला.

८  ज्येष्ठ रंरकमथी रिजया मेिता यांच्ा ष्ररीश कुबेर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीतील 
‘रंरायन’रिरयीिा भार ऐका. यिािर आधाररत बहुपयचायी प्रश्नांसाठी उत्रािा योग्य 
पयचाय ननिडा. 

टीप : या मुलाखतीमध् ेआलेला ‘वलय’ हा शब्द वतु्गळ या अथयािे 

वापरला आह.े

१) नवजया मेहता यांिा त्ांची कम्गभूमी हकतव्या वषती सापडली?

 अ) २०-२१व्या वषती    आ) १५-१६व्या वषती    इ) १७-१८व्या वषती

२) चचरिकला षिेरिातील कोणत्ा व्यक्तीचा समावेश गरररावच्ा रँरमध् े

होता?

 अ) माधव वाटवे    आ) प्रिुल्ा डहाणूकर    इ) नवजय तेंडुलकर

३) रंरायि ही कोणत्ा प्रकारची संस्ा होती? 

 अ) िाट्यसंस्ा    आ) कलासंस्ा    इ) सामारजक संस्ा

४) पुढीलपैकी कोणत्ा मारसकामध् ेसव्ग प्रकारचे साहहत् समानवष् केले जायचे?

 अ) लघुकथा    आ) िवकथा    इ) सत्कथा 

५) रंरायिच्ा संरीत नवभारात पुढीलपैकी कोण सहभारी िव्ते?

 अ) भीमसेि जोशी    आ) रजतेंद्र अभभषेकी    इ) प∘ु ल∘ दशेपांडे

६) रंरायिमध् ेहकती वलये होती?

 अ) ५    आ) ४    इ) ६

नवजया मेहता
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९  करिता

नि 

िांदीिंतर

पडदा उघडला

तेव्ा मी तुडुबं भरलेला होतो

हजारो रंरीबेरंरी शब्दांिी,

शरीरभर रोरावणाऱया

असंख् आनवभयावांिी,

भीतींिी, आशांिी, अपेषिांिी;

   आता

 भरतवाक्य संपल्ावर

  सव्ग प्रेषिालय ररते झाले आहे

   आरण संहहतेत िसलेल्ा

    प्रयाणाची तयारी करीत

     मी उभा आहे

      रंरमंचावर, एकटा,

       समोरच्ा प्रेषिालयाप्रमाणेच

        संपूण्ग ररकामा.

मी उच्ारलेले

 काही शब्द, अजूिही

  प्रेषिालयातील धूसर

   मंदप्रकारशत हवेवर

    नपंजारलेल्ा कापसासारखे

              तरंरत आहते,

      माझ ेकाही आनवभयाव

       ररकार्ा खुच््यांच्ा हातांिा

        नबलरूि बसले आहते,

मी निमयाण केलेले

 हष्गनवमषयाचे षिण

  पावसािे िांद्ांवर ठेवलेल्ा

   थेबांसारखे

    भभतींच्ा कोपऱयावर

     थरथरत आहते

      अजूिही.
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हा एक नदलासा

 माझ्ा ररतेपणाला.

  िाटक संपल्ाची खंत —

   ती आहचे.

िाटक िव्,े तीि तासांचे

 एक अक्ट रूप अस्स्तत्

  संपले आह.े

   पण संपले आह ेते िक्त

    इथे — माझ्ाजवळ.

माझ्ा त्ा अस्स्तत्ाच्ा

 करणका घेऊि

  हजार प्रेषिक घरी रेले आहते;

   मी एक होतो

    तो अंशाअंशािे

     हजारांच्ा जीविात

               — कदाचचत स्रणातही —

       वाटला रेलो आह.े

कुसुमाग्रज

क. नािक सुरू असताना आणि ते संपल्यानंतर निाला येिारा अनुभि िरील करितेत मांडला आिे. एक 

पे्रक्षक म्ियून, तुम्ी अनुभिलेले नािक सुरू िोण्ाआधीिे पे्रक्षारृि आणि नािक संपल्यानंतरिे पे्रक्षारृि 

यांिे ििमिन करा. (१००-१५० शब्द)

ख. नािकातील कलाकारांसाठी तसेि पे्रक्षकांसाठीिी ‘रतसरी घंिा’ म्िजे उत्सुकतेिी पररसीमा असते. 

कलाकार म्ियून हकंिा पे्रक्षक म्ियून िी उतं्ठा तुम्ी अनुभिली आिे का? तुमिा अनुभि िरचात सांरा.
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१०  नि, नािक आणि नािककार

पुढील उतारा हा िाटककार महशे एलकंुचवार यांच्ा भाषणातील भार असूि त्ात बोलभाषेच्ा सैल 

रचिेचा बराच वापर आढळूि येतो. भाषणातील नवचारांचा िैसगर्गक प्रवाह व संवादात्मक शैली तशीच 

राहावी यासाठी उताऱयाचे लेखी भाषेत रूपांतर करणे टाळले आह.े

महाराष्रि ात िाटककारांिा बऱयापैकी प्रगतष्ा आह,े इतर प्रांतांच्ा मािािं. इथं िाटककारांची साखळीच 

आह,े अरदी १८५४ सालापास्.ं आज सहा नपढ्यांचे िाटककार ललहहताहते. पण म्हणूि िाट्यव्यवहारात 

िाटककार सव्यांत महत्त्वाचा असतो का? असं काही समजू िका. िाटककाराला मारि वाटतं, तोच सव्यांत 

महत्त्वाचा, कारण तोच सुरुवात करतो. त्ािं ललहहलंच िाही, तर िाटक होणारच कसं?

१९६०च्ा दशकात नदग्दश्गकांची िवी नपढी आली महाराष्रि ात; नवजयाबाई वरैरे. ही सव्ग मंडळी 

म्हणू-सांरू लारली की, िाटककार हा काही प्राथगमक महत्त्वाचा िसतो; नदग्दश्गक महत्त्वाचा असतो. कारण 

िाटकाला शारीर रूप तो दतेो. िुसत्ा संहहतेला काही ‘लोकस स्डँी*’ िाही. गतच्ात प्राण आम्ही — 

म्हणजे नदग्दश्गक — िंुकतो. तर आम्हीच महत्त्वाचे.

मला मारि ह ेसरळं असमाधािकारक वाटत होतं कायम. काहीतरी चुकतंय, बरोबर िाही, असं 

काहीतरी. मर मला वाटू लारलं की, िटांचं काय? िाटककार आरण नदग्दश्गक, दोघं महत्त्वाचे असतील 

तर िट? तोही िाही गततकाच महत्त्वाचा? त्ाच्ारशवाय िाटक होईल तरी का? खरं तर पहहले दोि घटक, 

म्हणजे िाटककार आरण नदग्दश्गक िसले तरी िाटक होईल एक वेळ, पण िटारशवाय िाहीच होऊ 

शकणार.

पीटर ब्रकूचं ‘ओपि स्पसे’ तुम्ही वाचलं असेल. ब्रकूची 

िाटकाची व्याख्ा काय? तर सभारृहात एक प्रेषिक बसलेला आह े

आरण रंरमंचावर एक िट या नवंरेतूि त्ा नवंरेत जातािा तो 

पाहतो, याला िाटक म्हणायचं. प्रेषिकच गतथं िसला तर ते िाटक 

िाही होणार. ती िार तर तालीम होईल. बघणारा हवाच. आरण 

समजा प्रेषिक आह ेपण रंरमंचावर िट िाही, तर तेही िाटक िाही 

होणार. तर या दोि घटकांरशवाय िाटकाला काही लारत िाही. 

एक प्रेषिक आरण एक िट एवढ ंपुरे आह ेिाटक रसधि व्ायला.

यझती ग्रोटोव् स्ी यांच्ा सहवासात मी काही नदवस 

पोलंडमध् े होतो. त्ांिी मला काही प्रश्न नवचारायला सुरुवात 

केली. ‘महशे, समज, प्रकाशयोजिा िसली, तर िाटक होईल का?’ 

मी म्हटलं,  ‘होईल.’ ‘मेकअप?’ ‘होईल.’ ‘िेपर्थ िसेल तर?’ मी 

म्हटलं, ‘तरी होईल िाटक.’

अशा रीतीिं ज्याच्ारशवाय िाटक होऊ शकत असेल, तर 

ते कशाला हवं? उडवा ते, असं संरषिप्तीकरण — ॲब्रीवव्एशि — 

करत आम्ही िाटककारांवर आलो. िापटपसारा, अिावश्यक रोष्ी 

काढूिच टाकायच्ा. ते म्हणाले, ‘िाटककार िसला, तर होईल का 
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िाटक?’ मी बोललो िाही, तेव्ा तेच म्हणाले, ‘होईल. आरण नदग्दश्गक िसला, तरीही होईल. एक िट 

रंरमंचावर उभा राहील आरण आपल्ा मिािं त्ाच्ा मिातल्ा मिात संहहता निमयाण करूि तो काहीतरी 

करेल. चांरल्ा वाईटाचा मुद्ा िाही इथं, पण ते िाटकच असेल ह ेिक्ी.’

म्हटलं, खरंय. आरण खरंच आह े ते. लेखकािं आपलं हकतीही महत्त्वाचं िाटक ललहहलं आरण 

नदग्दश्गकािं अरदी प्राण ओतूि ते बसवलं, तरी रंरमंचावर राजा असतो िटच. तो जे काही गतथं करेल 

तेच िाटक. त्ाच्ावर आता लेखकाचा ताबा िाही की नदग्दश्गकाचं नियंरिण िाही. िटाला गतथं काही 

एकदम िवं सुचलं, तर तो ते करतो आरण लेखक काय हकंवा नदग्दश्गक काय, वैतारूि हात चोळत 

बसण्ापलीकड ेकाही करू शकत िाही अशा वेळी. िट एखाद्ा िाटकाचा संपूण्ग आशय एका िटक्यात 

बदलू शकतो जो ि लेखकाला अभभप्रेत होता, ि नदग्दश्गकाला. […] 

मी ललहायला सुरुवात केली आरण उत्साहािं केली. स्वतःला तपासूि कोण बघत बसतो? अशा 

वेळी नवजयाबाई मला म्हणाल्ा की, महशे, तुझ्ा िाटकांत कायम दोि-तीि पारि ंअसतात िक्त आरण 

रंरमंचाचा अवकाश तू िीट वापरत िाहीस. ३६ × ४० चा रंरमंचाचा अवकाश. आपण कधी नवचारच 

िाही केलेला याचा! माझ्ा एकदम लषिात आलं. या अवकाशातच तर सरळं घडतं, घडवतो आपण. 

संसृ्तींचे उदयास्त, त्ांचे नविाश, अध:पात, व्यक्ततींची, समूहांची भांडणं, प्रेम, मृत्.ू सरळं मािवी 

जीविच या छोट्याशा अवकाशात कोंडूि दाखवायचं आह.े हा झाला दृश्य अवकाश. दुसरा एक अवकाश 

असतो रंरभूमीवर. काळाचा अवकाश. िाटक कादबंरीसारखं हजार पािं ललहूि चालत िाही. एका नवरशष् 

कालमययादते ते बसवावं, संपवावं लारतं. हजार वष्यांच्ा घटिा िव्द गमनिटांत दाखवाव्या लारतात एका 

कालावकाशात. या दोि अवकाशांबरोबर आणखी गतसरा एक अवकाश असतो रंरभूमीवर, शब्दांचा 

अवकाश. श्रवणावकाश. आकुस्स्तक स्पसे. माझ्ा शब्दांमध् ेमी हकती अवकाश ठेवतो तेही महत्त्वाचं 

असतं. या तीि प्रकारचे रंरमंचीय अवकाश आहते ते समजूि घेऊि, त्ांचा योग्य वापर करूि त्ांच्ाशी 

मैरिी केल्ारशवाय मला िाटकात काही करता येणार िाही ह ेकळलं. िाहीतर ललहहतोच आह ेआपण! […]

रंरभूमीचा एक महत्त्वाचा नियम माझ्ा लषिात आला तो असा, की गतथं अिावश्यक असा एकही 

तपशील चालत िाही. जी जी रोष् अिावश्यक ती ती रोष् स्वतंरिपणे हकतीही सुंदर असली तरी गतथं 

कुरूप होते. व्लॉट इज अििेसेसरी नबकम्स अिब्टुीिूल. ह ेसरळ्ा अवकाशांिा लारू होणारं तत्त्व आह.े 

िार सुंदर संवाद ललहहला, टाळी पडली असं लोक सांरतात तेव्ा काळजी वाटते. टाळीसाठी ललहहतोस 

का, बाळा? सुंदर असेल, पण आवश्यक आह ेका? िसेल तर काप ते. ह ेझालं श्रवणावकाशाबद्ल. 

दृश्यावकाशाबद्लही तेच करतो आपण. तपरशलांची खेचाखेच अिावश्यक 

आरण त्ाला वास्तववाद म्हणतो आपण. माझ्ा महानवद्ालयाची मुलं िाटक 

करायची स्हेसंमेलिानिगमत् अन् रंरीत तालमीला बोलवायची. रंरमंचावर 

सामािाची ही रदती. मी म्हणायचो, अरे, ह ेकाय? हा बुधिाचा पुतळा, ही 

िटराजाची मूतती, हा राललचा; याचा काही संबंध आह े का िाटकाशी? 

आरण हा टलेलिोि. हा का? हा वाजतो का िाटकात एकदा तरी? आरण 

िाही वाजत तर का िाही वाजत ह े तरी स्पष् होतं का? तर, ठेवलाय 

वास्तववाद म्हणूि, असं उत्र. असं मर अिावश्यक काढूि टाकता टाकता 

रंरमंचावरचं सरळं सामािच रायब झालं. अवकाश मोकळा. म्हटलं करा महशे एलकंुचवार
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आता अभभिय. तर त्ांिा जमेिा. इतर प्रलॉप्सची मदत घेतल्ारशवाय, िक्त स्वतःचं शरीर एवढीच सामग्री 

घेऊि अभभिय करणं त्ांिा माहीतच िव्तं. पण ह ेत्ांिाच काय, िाटककाराला आधी माहीत असावं 

लारतं. काही अिावश्यक दृश्य ं ललहहली आहते का आपण? ह े दृश्य रमतीदार आह,े आकष्गक आह,े 

एवढचं पुरेसं िाही, तर त्ामुळे िाटकाच्ा मूलाधाराला काही मदत होतेय का त्ाची ह ेमहत्त्वाचं. िसेल 

तर निम्गमपणे कापायचं ते दृश्य. तसंच अमुक एक पारि. इंटरेन्स्रं आह,े पण ते िसलं, तरी िाटकाचं 

काही नबघडणार आह ेका? िाही िा? मर कापा त्ाला, उडवा िाटकातूि. संरषिप्तीकरण, संपादि, एनडनटरं 

ह े ललहहण्ाइतकंच महत्त्वाचं असतं िाटकात. ललहहण्ाबरोबर काटछाटही करता आली पाहहजे. ह ेसव्ग 

अवकाश वापरतािा काय आवश्यक आरण काय अिावश्यक ह ेठरवायला काही सूरि ंआहते, ती अशी : ह े

वाक्य, हा संवाद, ह ेपारि, ह ेदृश्य िाटकाला पुढ ेिेतं का? याच्ामुळे िाटकाच्ा मूळ आशयद्रव्याला काही 

पोषण गमळतं का? याच्ामुळे पारिांवर आरण त्ांच्ा परस्परसंबंधावर काही प्रकाश पडतो का? याच्ामुळे 

भावस्स्ती व वातावरणनिगम्गती होते का? — ह ेसव्ग प्रश्न िाटककारािं स्वतःला नवचारावेत. यातल्ा 

सरळ्ांिा होकाराथती उत्र आलं तर उत्मच. पण निदाि एकाला तरी ते तसं आलं पाहहजे. सरळ्ाच 

प्रश्नांिा िकाराथती उत्र येत असेल, तर उडवा तो संवाद, दृश्य, पारि.ं कारिी हातांत घेऊिच बसावं लारतं. 

पहहला खडया ललहहणं तसं सोपं. तो असू द ेबेबंद. पण िंतर काय िको ते लाल शाईिी आपण खोडायला 

बसलो, अन् तसं बसावंच लारतं, की खूपदा अधतीच संहहता उरते. पण उरते ती पूण्ग िाटक असते. अथयात 

खूप काळ तुम्ही ललहीत असाल, तर मर काटछाटीची ही प्रनक्रया ललहहतािाच मिातल्ा मिात सुरूच 

असते आरण पहहलाच खडया निदलोष उतरतो. पण यालाही ररयाजाची ररज आहचे. 

मिेश एलकंुििार

शब्दाथमि

लोकस स्डँी : ही एक संज्ा आह.े अथ्ग : स्वबळावर पररणामकारक ठरण्ाची षिमता.

क. पुढे हदलेली रिधाने उताऱयातील आशयाशी जुळतात का ते ‘िो’ हकंिा ‘नािी’ यांपैकी योग्य पयचाय 

ननिडयून सांरा. 

  हो िाही 

अ. िाटकात िाटककार दुय्यम असतो.

आ. िट आरण प्रेषिक यांच्ातील दवेाणघेवाण म्हणजे िाटक.

इ. िाटकासाठी दोि अवकाशांचा नवचार करावा लारतो. 

ई. िाटकात अिेक रोष्ी दाखवूि ते वास्तववादी करता येते.

उ. उत्म िाटककार हा उत्म संपादक असावा लारतो.  

ख. थोडक्ात उत्रे ललिा. 

१. िटाचे िाटकातील अिन्यसाधारण महत्त्व िाटकाकार एलकंुचवारांिी कसे दाखवूि नदले आह?े

२. रंरमंचावरील कोणत्ा अवकाशांबद्ल एलकंुचवारांिी चचया केली आह?े 

३. एलकंुचवारांच्ा मते िाटकात िेमकेपणा कसा आणता येऊ शकतो?
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र. िरील उताऱयात आलेले कािी िाक् प्रिार िापरून पुढे कािी िाक्े हदली आिेत. यिा िाक् प्रिारांिे 

अथमि कंसात हदले आिेत. िाक् प्रिारािा कंसात हदलेला अथमि लक्षात घेऊन हदलेल्या िाक्ात तो योग्य 

प्रकारे िापरा.  

(अपेरषित असणे, कमी करणे, माि असणे, तयार होणे, दाद गमळणे, हरवणे)

उदा∘ : (वाक् प्रचार) प्रकाश पडणे  – (अथ्ग) स्पष् होणे 

 आजच्ा तुमच्ा भाषणातूि ह्ा नवषयाच्ा अिेक पैलंूवर प्रकाश पडला.

उत्र : आजच्ा तुमच्ा भाषणातूि ह्ा नवषयाचे अिेक पैल स्पष्ट झाले.

अ. त्ा नविोदी िटाची लोकनप्रयता एवढी आह ेकी, रंरमंचावरील त्ाच्ा िुसत्ा प्रवेशालाच टाळी 

पडते. 

आ. रेल्ा काही नदवसांपासूि आमच्ा रच्ीची चावी रायब झाली आह.े 

इ. या प्रश्नाला िक्ी काय उत्र गमळणे तुला अभभप्रेत आह?े

ई. पाटीलसाहबेांच्ा घराण्ाला रावात मोठी प्रगतष्ा आह.े 

उ. लेख आटोपशीर होण्ासाठी त्ात बरीच काटछाट करावी लारली. 

ऊ. एव्रेस् मोहहमेसाठी गरययारोहक रसधि झाले. 

घ. िरील उताऱयात बोलभारेत आलेली कािी िाक्े पुढे हदली आिेत. लेखनननयमांनुसार आिश्यक ते 

बदल करून ती पुन्ा ललिा.

अ. महाराष्रि ात िाटककारांिा बऱयापैकी प्रगतष्ा आह,े इतर प्रांतांच्ा मािािं. इथं िाटककारांची साखळीच 

आह,े अरदी १८५४ सालापास्.ं

आ. १९६०च्ा दशकात नदग्दश्गकांची िवी नपढी आली महाराष्रि ात; नवजयाबाई वरैरे.

इ. एक प्रेषिक आरण एक िट एवढ ंपुरे आह ेिाटक रसधि व्ायला.

ई. यझती ग्रोटोव् स्ी यांच्ा सहवासात मी काही नदवस पोलंडमध् ेहोतो.

उ. िट एखाद्ा िाटकाचा संपूण्ग आशय एका िटक्यात बदलू शकतो जो ि लेखकाला अभभप्रेत होता, 

ि नदग्दश्गकाला.

ऊ. दुसरा एक अवकाश असतो रंरभूमीवर.

ए. हजार वष्यांच्ा घटिा िव्द गमनिटांत दाखवाव्या लारतात एका कालावकाशात.

ऐ. माझ्ा महानवद्ालयाची मुलं िाटक करायची स्हेसंमेलिानिगमत् अन् रंरीत तालमीला बोलवायची.
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११  करा आणि णशका.

क. बालरंधिवांिा आणि मराठी संरीतनािकाच्ा सुििमिकाळािा पररिय करून देिारा चिरिपि ‘बालरंधिमि’ 

पािा आणि यिािी कथा िरचात सादर करा. 

ख. रफल्म्स हडव्व्हजन प्रस्ुत मराठी रंरभयूमीच्ा इरतिासािा आढािा घेिारी ‘We the theatre’ िी 

ध्वननचिरिफीत आंतरजालािर पाहून यिािर िरचात सादरीकरि ि ििचा करा. 

र. तुम्ी कधी नािकात अचभनय केला आिे का? हकंिा अचभनय सोडयून अन् कुठल्या भयूरमकांमधयून (उदा∘ 

हदग्दशमिक, नािककार, संरीतकार, नेपर्कार, ननमचाता इ∘) तुम्ी नािकाशी जोडले रेले आिात का? यिा 

बाबतीतला तुमिा अनुभि िरचात सांरा.

उत्रसंि

१. र. अ. त्ा पारिांवर आलेल्ा प्रसंरांच्ा दश्गिातूि जर बोध घडला िाही तर मारि त्ा 

िाटकातल्ा संवादांिा चचलेचे स्वरूप येईल.

  आ. िाटककार रंरमंचावर जो भाविांचा खेळ दाखवतो तो आपल्ा मिातही सुरू होतो.

  इ. ते प्रेषिकांपुढ ेआणणारे िट, िेपर्थकार, त्ा प्रसंराला उठाव दणेाऱया प्रकाशाची योजिा 

करणारे कलावंत हकंवा प्रसंरात व्यक्त केलेल्ा भाविांिा आरण वातावरणाला अभधक 

पररणामकारक करणारे संरीत-नियोजक ह्ा सव्यांिा आपली कला पणाला लावूिच ते 

दरवेळी उभे करावे लारते.

  ई. िाटककाराला ती दृश्य ेडोळ्ापुढ ेरंरमंचावर आणूि ती खरी आहते असा आभास निमयाण 

करायचा असतो.

१. ि. अ. लषि ठेवणे. योग्य रूप : ठेवत असे

  आ. लषि ि दणेे. योग्य रूप : नदले िाही

  इ. लषि जाणे. योग्य रूप : जाणे

  ई. लषि लारणे. योग्य रूप : लारले

  उ. लषि पुरवणे. योग्य रूप : पुरवणे

  ऊ. लषि वेधणे. योग्य रूप : वेधले रेले

  ए. लषि उडणे. योग्य रूप : उडाले

  ॲ. लषि घालणे. योग्य रूप : घालणे

  ऐ. लषि असणे. योग्य रूप : असते

  ओ. लषि दणेे. योग्य रूप : द्ावे

२. क. अ. आस्वाद     आ. अभभरुची     इ. कालसुसंरत     ई. पीछेहाट     उ. मािनबंदू

३. क. अ. आलथ्गकदृष्ट्या कमकुवत झाली     आ. काम थांबवले     इ. माि राखला 

ई. वृधित्ामुळे नवनवध रिास सुरू झाले     उ. तब्ते नबघडली    ऊ. निधि झाले 

ए. सन्ािपूव्गक दणे्ात आले होते

५. क. १. आ     २. अ     ३. इ     ४. अ     ५. इ
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६.  १. आ     २. इ     ३. आ     ४. अ     ५. आ     ६. अ     ७. इ

७. ख. अरर् – अिाकलिीय, सरधोपट – सव्गसामान्य, िायदा – ििा, प्रलथतयश – प्ररसधि, 

तोकड े– कमी, आखूड

  अ. पाररतोगषकप्राप्त चचरिपट िेहाला अिेकदा अरर् वाटतात.

  आ. काही चचरि ेकळतात तर काही अिाकलिीय असतात.

  अ. दूरचचरिवाणीवरील माललकांचे नवषय अिेकदा सरधोपट असतात

  आ. त्ा नियतकाललकामधील लेख िारच सव्गसामान्य असतात.

  अ. भरघोस िायदा नदसत असल्ारशवाय अरजत कोठेही रुंतवणूक करत िाही.

  आ. दर गतमाहीत कंपिीला हकती ििा झाला याकड ेमोठ्ा रुंतवणूकदारांचे बारीक लषि 

असते.

  अ. ऑललंनपक पारिता िेरी राठण्ात त्ा धावपटूचे प्रयत्न तोकड ेपडले.

  आ. साथीचा िैलाव रोखण्ात सव्यांचे प्रयत्न कमी पडले.

  इ. गमतालीला आखूड कपड ेघालायला आवडतात.

  अ. प्रलथतयश कलाकारांिा घेऊि केलेला चचरिपट िेहमीच यशस्वी होतो असे िाही.

  आ. कालच्ा िृत्ाच्ा काय्गक्रमाला िृत् षिेरिातील सव्ग प्ररसधि ित्गक उपस्स्त होते.

८.  १. इ     २. आ     ३. आ     ४. इ     ५. अ     ६. अ

१०. क. अ. हो     आ. हो     इ. िाही     ई. िाही     उ. हो

१०. र. अ. दाद गमळते     आ. हरवली आह े    इ. अपेरषित आह े   ई. मोठा माि आह े

उ. तो बराच कमी करावा लारला     ऊ. तयार झाले

१०. घ. अ. इतर प्रांतांच्ा मािािे महाराष्रि ात िाटककारांिा बऱयापैकी प्रगतष्ा आह.े अरदी १८५४ 

सालापासूि इथे िाटककारांची साखळीच आह.े

  आ. १९६०च्ा दशकात महाराष्रि ात नवजयाबाई वरैरे नदग्दश्गकांची िवी नपढी आली.

  इ. िाटक रसधि व्ायला एक प्रेषिक आरण एक िट एवढ ेपुरे आह.े

  ई. मी काही नदवस पोलंडमध् ेयझती ग्रोटोव् स्ी यांच्ा सहवासात होतो.

  उ. लेखकाला हकंवा नदग्दश्गकाला अभभप्रेत िसलेल्ा प्रकारे िट एखाद्ा िाटकाचा संपूण्ग 

आशय एका िटक्यात बदलू शकतो.

  ऊ. रंरभूमीवर दुसरा एक अवकाश असतो.

  ए. एका कालावकाशात हजार वष्यांच्ा घटिा िव्द गमनिटांत दाखवाव्या लारतात.

  ऐ. स्हेसंमेलिानिगमत् माझ्ा महानवद्ालयाची मुले िाटक करायची आरण रंरीत तालमीला 

बोलवायची.
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मिाराष्टरि . णजतका ‘राकि, किखर, दरडांिा’, रततकाि ‘नाजयूक, कोमल, फुलांिा’ िा दशे. रड-हकल्लांच्ा 

या भयूमीत रायन, िादन, नृयि, चिरिकला, णशल्पकला अशा रिरिध कला बिरल्या. जायिािरच्ा ओव्ा, 

भजने, दिेांच्ा मयूतथी, यिांच्ासाठी केली जािारी फुलांिी आरास... दनैंहदन जरण्ातल्या अशा अनेक 

साध्ासुध्ा रोष्टींमधयून स्र, ताल, लय, आकार, रंर यांच्ाशी इथल्या सामान् मािसािे नाते जडले. 

नकळतपिे रमळालेला कलेिा िारसा हकयिेकांनी जािीिपयूिमिक जोपासला. रििारपयूिमिक, पररश्रमपयूिमिक 

आपले योरदान दऊेन तो अचधक समृद्ध केला. रुरु-साष्निध्ातयून रायन, िादन, नतमिनािे संस्ार करिारी 

सांरली, कोल्ापुरातील रुरुकुले असोत, हकंिा १८५७ साली स्ापन झालेले चिरिकला, णशल्पकला, 

िास्ुकला यांिे णशक्षि दिेारे मुंबईतील सर ज∘े ज∘े स्यू ल ऑफ आर्मि स असो; कलेतील परंपरा आणि 

निता यांिा मेळ साधत यिा कला जोपासिाऱया कलािंतांना इथ े प्रोत्सािन रमळाले. प्रयोरशीलतेिे 

इथ ेनेिमीि स्ारत झाले. अनेक कलाकारांना िेरळी िाि िोखाळण्ािे बळ रमळाले. अनेक कलािंत 

इथ ेजन्मले, िाढले. बािेरून आलेल्या अनेकांनी या भयूमीला आपले मानले. मिाराष्टरि ानेिी या कलािंतांना 

भरभरून हदले. नाि, पैसा, प्रणसद्धी, मानमरातब, रणसकांिे अफाि पे्रम... बरेि कािी. म्ियूनि आज 

इथल्या कलांच्ा प्रांरिात अनेक बुजुरमि, प्रलथतयश कलाकारांसोबति हकतीतरी उरिते, उभरते कलाकार 

आनंदाने समरस झालेले आपल्याला हदसतात.
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१  मिाराष्टरि ातील कािी प्रणसद्ध कलाकारांिे फोिो पुढे हदले आिेत. ते तुम्ाला ओळखता 
येतील?

भीमसेि जोशी (रायक) वासुदवे रायतोंड े(चचरिकार)

हकशोरी आमोणकर (रागयका) सुरेश तळवलकर (तबलावादक)

मकबूल निदा हुसेि (चचरिकार) रोहहणी भाट े(कथ्थक िृत्ांरिा)

नवठ्ठल उमप (शाहीर) यमुिाबाई वाईकर (लावणी कलाकार)



कलांच्ा प्रांरिात ७
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२  तुम्ाला संरीत ऐकायला आिडते का? तुम्ी कोियिा प्रकारिे संरीत ऐकता?

३  तुम्ी संरीत कुठे आणि कधी ऐकिे पसंत करता?

घरात एकिे असताना काम करताना इयरफोनिर

घरात मोठ्ा आिाजात रारिी झोपताना

प्रिासात मैफलींमध्े

मोिार िालित असताना रमरि-मैररििींसोबत पबमध्े

पािथीत म्युझझक कॉन्सि्कमध्े

ननसरचाच्ा साष्निध्ात असताना

व्ायाम करत असताना

तुम्ी संरीत

कुठे आणि कधी 

ऐकिे पसंत 

करता?

४  मिाराष्टरि ातील संरीत मिोत्सि

महाराष्रि ातील सांसृ्गतक महोत्सव आवजू्गि दखल 

घेण्ाजोरे असतात. नवशेष म्हणजे जवळपास 

वष्गभर कुठे िा कुठे संरीत महोत्सव सुरू असतात. 

मुंबई तर सांरीगतक उलाढालीचे मोठे कें द्र. त्ामुळे 

इथे संरीत महोत्सव व र्खु्झक सक्टल्सिा काय 

तोटा! एि∘सी∘पी∘ए∘, र्खु्झक िोरम, दादर-माटुरंा 

कलचरल सेंटर, बलॉम्ब ेर्खु्झक सक्ट ल, पालले र्खु्झक 

सक्ट ल, हलीम अकॅडमी ऑि र्खु्झक, शारदा संरीत नवद्ालय, रुरणदास संरीत समारोह, सूररसंरार 

संसद इत्ादी मुंबईतल्ा राजलेल्ा संरीत संस्ा होत. ‘मुंबई िेन्स्व्ल’, ‘कालाघोडा िेन्स्व्ल’, 

‘रुरणदास महोत्सव’, ‘पंचमनिषाद महोत्सव’ इत्ादी संरीतसमारंभ मुंबईत होतात. [...] आता साठीच्ा 

घरात येत असणारा ‘सवाई रंधव्ग भीमसेि महोत्सव’ हा तर महाराष्रि ातला सवयात जास्त लोकनप्रय व 

पुण्ाची कीतती आंतरराष्रि ीय स्तरावर िेणारा महोत्सव आह.े २००९मध् ेपुण्ात ‘राजाबाजा’ हा मैिली, 

सेगमिार, सप्रयोर व्याख्ािे, श्रवणसरि, प्रदश्गि, तसेच वाद्,े पुस्तके, सी.डी.चे स्लॉल्स असे सारे काही 

असणारा अिोखा संरीतमेळा प्रथमच भरवण्ात आला. [...] औरंराबादचा ‘एलोरा िेन्स्व्ल’, िारपूरचा 
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‘काललदास िेन्स्व्ल’, गमरजेचा ‘उस्ताद अब्दलु करीम खाँ स्तृी उत्सव’ अशा अिेक संरीतोत्सवांिा 

ररसकांची रदती असते. [...]

सध्ा ‘कलॉपलोरेट शोज’च्ा जमान्यात मैिलींचे रंररूप खूपच 

पालटलेले नदसते. मैिलीचा अवधी, आनवष्काराचे स्वरूप ह ेसारेच बदलले 

आह.े १९३०पूवती ७-८ तास चालणाऱया मैिलींचा अवधी १९६०-७०च्ा 

दशकात ४-५ तासांवर आला 

होता. १९८०-९०च्ा दशकात तो 

३ तासांवर आला आरण आता तर ‘लोकांिा ऐकायला सवड 

िाही’, यासारख्ा कारणांिी तो जेमतेम दीड-दोि तासांवर 

आला आह!े केवळ सादरीकरणाची शैली िव्,े तर त्ाची 

रुणवत्ा हा निकषसुधिा नवचार करण्ासारखा आह.े आता िव्या 

युरधमयािुसार मैिली या केवळ श्राव्य ि राहता त्ांचे दृश्य पररमाण वरचढ होऊ पाहत आहते, त्ामुळे 

सारे काही आखीवरेखीव, िेरिदीपक; पण गततकेच अल्पजीवी व ढोबळ झालेले नदसते. 

िैतन् कंुिे

क. कंसातील शब्द पुढे हदलेल्या उताऱयात योग्य जारी भरा.

(अल्पावधीत, बुजुर्ग, आखीवरेखीव, भव्य, आकष्गक, सांरीगतक, सांसृ्गतक, अलोट, चोख, आंतरराष्रि ीय, 

रुणवत्ा, उदयोन्खु)

पुण्ात वष्गभर (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ काय्गक्रमांची अरदी रेलचेल असते. व्याख्ािं, चचरिप्रदश्गिं, प्रायोगरक 

िाटकांचे प्रयोर, पुस्तक प्रकाशिं, पररसंवाद, रायि-वादिाचे काय्गक्रम यातलं काही िा काही इथे सतत 

चालूच असतं. पण साधारण ऑक्टोबर-िोव्ेंबर महहन्यािंतर इथल्ा संरीत मैिलींिा नवशेष बहर येतो. 

काही वष्यांपूवती सुरू झालेला आरण (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉच लोकनप्रय झालेला, 

नदवाळीच्ा पहहल्ा नदवशी होणारा काय्गक्रम म्हणजे ‘नदवाळी पहाट’. तेव्ापासूिच 

ररसकांिा वेध लारतात, ते ‘सवाई रंधव्ग भीमसेि संरीत महोत्सव’, ‘वसंतोत्सव’ 

अशा (इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पातळीवर प्ररसधिी पावलेल्ा संरीत महोत्सवांचे. या 

महोत्सवांिा ररसकांची (ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ रदती होते. एवढ्या मोठ्ा काय्गक्रमांचं 

नियोजि अथयातच (उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ असावं लारतं. व्यासपीठाच्ा (ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मांडणीपासूि 

(ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मंडप उभारणीपययंत संयोजकांिा असंख् बारीकसारीक रोष्ींकड ेलषि द्ावं लारतं. 

(ॲ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सादरीकरणाबरोबरच (ऐ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ नटकवण्ाचं दुहरेी आव्ाि पेलावं लारतं. 

अशा संरीत महोत्सवांमधूि अिेक (ओ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कलाकारांिा आपली कला सादर करण्ासाठी 

व्यासपीठ गमळतं. ररसकांिा िव्या दमाच्ा कलाकारांसोबतच (ऑ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कलाकारांिा ऐकण्ाची 

संधी गमळते. समाजाची (औ) ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ अभभरुची घडवण्ात अशा महोत्सवांचा हातभार लारत असतो.

ख. पुढील िाक् प्रिारांिा उपयोर करून िाक्े तयार करा.

आव्ाि पेलणे, रेलचेल असणे, हातभार लारणे, व्यासपीठ गमळणे, वेध लारणे
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मैिलीची यथासांर तयारी झालेली असते. तबला आरण हामलोनिअमचे संरतकार स्ािापन्न झालेले 

असतात आरण स्वरमंचावर एका अगतशय रुबाबदार व्यष्क्तमत्त्वाचे आरमि होते. बरोबर तंबोरा 

वाजवण्ासाठी रशष्रण. अभभजात म्हणता येईल असा रसल्कचा कुरता, त्ावर रुद्राषिापासूि अिेक 

तऱहचे्ा रुळणाऱया माळा, मािेवर रुळणारे शुभ्र केस असा हा थाट. तंबोरे लारल्ाची खारिी होताच 

रुणरुणायला सुरुवात करतािा मिोमि प्राथ्गिेची आळवणी सुरू होते आरण पहहल्ाच स्वरात सरळा 

आसमंत भारूि जातो. िंतर मंचावर उमटत राहते ते एक अखंड, सौंदय्गपूण्ग, तरल आरण अभभजात 

स्वररशल्प. पंनडत जसराज यांच्ा प्रत्के मैिलीत हा अिुभव भारतातील आरण जरातील ररसकांिी 

घेतलेला असेल.

वयाच्ा िव्दाव्या वषयातही स्वरांवरचा ताबा जराही ढळू ि दतेा रायि करण्ाची षिमता बाळरत 

जसराज स्वरांच्ा दुनियेत मशरूल होते. प्रचंड कष्ािे स्वरांिा धार लावत ते रेली आठ दशके रात राहहले. स्वर 

हाच श्ास आरण स्वर हाच ध्ास, ही त्ांची जरण्ाची प्रेरणा. 

त्ामुळेच स्वातंत्रोत्र काळात भारतीय अभभजात संरीतातील 

रायि परंपरेची मशाल तेवत ठेवण्ाचे काय्ग ते एकनवसाव्या 

शतकातही करत राहू शकले. अभभजात संरीताच्ा षिेरिात 

रेल्ा शेकडो वष्यांच्ा काळात अिेकदा मळभ दाटूि आले. 

त्ा प्रत्के वेळी आपल्ा असामान्य प्रगतभेिे ते मळभ दूर 

करण्ाची अचाट षिमता असणारे कलावंत पुढ ेआले आरण 

संरीत परंपरेची ही मशाल त्ांिी अभधकच तेजस्वी करण्ाचा 

प्रयत्न केला. पंनडत जसराज ह ेयाच माललकेतील. आसपास भीमसेिजी, कुमार रंधव्ग, मलल्काजु्गि मन्सरू, 

वसंतराव दशेपांड,े हकशोरी आमोणकर असे एकापेषिा एक मातब्बर तेजाळ कलाकार असतािा त्ांच्ा 

प्रभावळीत जसराज यांचाही स्वरदीप लषि वेधूि घेण्ाइतका प्रभावी होता.

एखाद्ा शास्त्रज्ािे अथक पररश्रमांतूि िवे संशोधि करावे आरण त्ापूवती जे कुणी अिुभवले िाही, 

त्ाची अपूवयाई रसधि करावी, ह ेजेवढ ेमहत्त्वाचे, तेवढचे ख्ाल संरीतात अभभव्यक्तीची स्वतंरि शैली 

निमयाण करणेही. दोन्ी षिेरिांत प्रगतभेचे लेणे आवश्यक. तरीही एक मूत्ग आरण दुसरे अमूत्ग. संरीतातील 

ही अमूत्गता केवळ बुधिीला आरण मिाला साद घालणारी. जसराज यांिी त्ांच्ा पूव्गसूरींच्ा पावलावर 

पाऊल ठेवत ही िवी शैली नवकरसत केली. प्रत्के घराण्ाची ही शैली हा त्ा रायि पधितीचा िकाशा. 

मार्ग ठरलेला आह.े तो आधीपासूिच नवचारपूव्गक ठरवूि ठेवला आह.े तरीही त्ाच मारयावरूि जातािा 

यापूवती कुणाच्ा लषिात ि आलेली सौंदय्गस्ळे नटपूि स्वत:ची िवी पायवाट तयार करण्ाचे ह ेकाम 

अवघड आरण आव्ािात्मक. जसराज यांिी या पायवाटचेा नवशाल मार्ग करतािा, पाठीमारूि येणाऱया 

आपल्ा रशष्ांिाही स्वरांच्ा कानिल्ात सहजपणे समानवष् केले. मेवाती घराण्ाची शैली लोकनप्रय 

करतािा संरीतातील आपली सौंदय्गदृष्ी त्ांिी अभधकच तरलपणे सांभाळली. त्ामध् ेअिेक िव्या 

प्रवाहांिा सामावूि घेतले. वडील पंनडत मोतीराम ह ेमोठे रायक. पण त्ांचे स्वरछरि वयाच्ा चौर्था वषतीच 

हरपल्ािे जसराज यांचे संरीत अध्ापि करण्ासाठी ज्यषे् बंधू प्रताप िारायण यांिा पुढाकार घ्ावा 

लारला. संरीतात स्वरांएवढचे महत्त्वाचे स्ाि असणाऱया तालाला जसराज यांिी जवळ केले. ते उत्म 

तबलावादक बिले. पण मैिलीत मध्भारी बसूि आपली कला सादर करण्ाच्ा रजद्ीपोटी त्ांिी 

पंनडत जसराज
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आपला मोहरा रायिाकड ेवळवला. अथक पररश्रमांिा सज्गिाची जोड गमळाली की कलावंताच्ा कलेला 

तपश्यलेचे िळ येते, ह ेजसराज यांिी रसधि केले.

जसराजजींकड ेत्ांची स्वत:ची सौंदय्गदृष्ी होती. स्वरांचा रत्नजनडत दागरिा घडवतािा प्रत्के बारीक 

रोष्ीकड ेलषि दणे्ाची आवश्यकता असते. त्ारशवाय दागरिा पररपूण्ग होत िाही. संरीतातील अशा 

अलंकारांचा जसराज यांिी प्रचंड अभ्ास केला. त्ा अलंकारांवर हुकूमत 

गमळवली. पररणामी त्ा संरीताला सौंदय्गपूण्गतेचा आशीवयाद लाभला. 

संरीतातील रंजिाबरोबरच त्ातील वैचाररकतेकड ेअभ्ासपूव्गक लषि 

दते जसराज यांिी मेवाती घराण्ाच्ा मूळ शैलीला धक्ा ि लावता 

आपली स्वतंरि ओळख दणे्ाचा यशस्वी प्रयत्न केला. कला पातळ होऊ 

ि दतेा संरीताची लोकनप्रयता वाढवण्ासाठी त्ांिी केलेले पररश्रम म्हणूिच अभधक महत्त्वाचे. एक िवी 

शैली स्ानपत करणे आरण ती ररसकनप्रय करणे ह ेसंरीताच्ा षिेरिात महाकठीण. जसराज यांिा ते साध् 

झाले, याचे कारण त्ांच्ा व्यष्क्तमत्ात असलेली अभभजातता आरण त्ात सहजपणे गमसळलेले लाललत्. 

स्वरांशी लनडवाळपणे खेळत, त्ांिा आंजारत रोंजारत सौंदययाची एक िवी अिुभूती दतेािा स्वत:सह 

सरळ्ांिा त्ात बुडवूि टाकण्ाची हकमया त्ांिा साध् झाली होती. स्वर आरण लय हचे या सरळ्ा 

कलाकुसरीचे मुख् साधि. ते त्ांिी अगतशय हळवेपणािे सांभाळले. त्ामुळेच त्ांच्ा लोकनप्रयतेत 

शेवटपययंत खंड पडला िाही.

ज्या काळात जरभर भारतीय संरीताचा प्रसार करण्ासाठी पंनडतजी हहडंत होते, त्ाच काळात 

आपली रायिशैली रशष्ांमध् ेसंक्रगमत करण्ासाठीही रजवापाड कष् घेत होते. मेवाती घराण्ाची पताका 

िडकत राहावी, यासाठी त्ांिी पुढील नपढीकड ेजाणीवपूव्गक लषि नदले. तंरिज्ािाच्ा आजच्ा जरातही 

केवळ भारतीय अभभजात संरीत ही एकमेव कला अशी असेल, की जी केवळ रुरुमुखातूिच रशकणे 

शक्य आह.े रुरुकडूि गमळणारी सौंदययाची िजर आरण सादरीकरणाची कौशल् ेरशष्ांच्ा जडणघडणीत 

िार महत्त्वाची असतात. जसराज यांिी ते ि थकता अखंडपणे केले. अरदी शेवटपययंत दूरस् राहूिही 

प्रत्षि संरीत रशकवण्ाची त्ांची ऊजया नवलोभिीयच. व्यक्ती म्हणूिही पंनडत जसराज ह ेअसेच लोभस 

होते. संरीतातूि व्यक्त ि होणारा ‘क्रोध’ त्ांच्ा स्वभावातही िव्ता. जसराजजींिा ‘संरीत मातयंड’ या 

उपाधीिे रौरनवण्ात आले. मातयंड म्हणजे सूय्ग. पण हा सूय्ग रशरशरातल्ा पहाटचेा. आल्ाददायक आरण 

हवाहवासा. आता तो कायमचा मावळला असला तरी ररसकांच्ा मिांत िेहमीच तेजाळत राहील.  

अग्रलेख ‘लोकसत्ा’ १९ ऑरस्ट २०२० 

क. पुढील उताऱयातील घिना पयूिमि भयूतकाळात घडल्या आिेत, अशी कल्पना करून यिानुसार हरियापदामध्े 

योग्य तो बदल करून ललिा. 

उदा∘ : मैिलीची यथासांर तयारी झालेली ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (असते).

उत्र : मैिलीची यथासांर तयारी झालेली िोती.

तबला आरण हामलोनिअमचे संरतकार स्ािापन्न झालेले 

(अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (असतात) आरण स्वरमंचावर एका अगतशय रुबाबदार 

व्यष्क्तमत्त्वाचे आरमि (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (होत असते). बरोबर तंबोरा 
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वाजवण्ासाठी रशष्रण (इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (असतात). अभभजात म्हणता येईल असा रसल्कचा 

कुरता, त्ावर रुद्राषिापासूि अिेक तऱहचे्ा रुळणाऱया माळा, मािेवर रुळणारे शुभ्र केस असा हा थाट 

(ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (असतो). तंबोरे लारल्ाची खारिी होताच रुणरुणायला सुरुवात करतािा मिोमि 

प्राथ्गिेची आळवणी सुरू (उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (होत असते) आरण पहहल्ाच स्वरात सरळा आसमंत भारूि 

(ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (जातो). िंतर मंचावर उमटत (ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (राहते) ते एक अखंड, सौंदय्गपूण्ग, 

तरल आरण अभभजात स्वररशल्प.

ख. पुढील रिशेरिे आणि रिशेष्य यांच्ा जोड्ा लक्षात घ्ा आणि येथ ेिापरलेल्या रिशेरिांऐिजी 

कंसात हदलेली रिशेरिे ननिडा. एखाद ेरिशेरि दोन रिशेष्यांना योग्य ठरू शकते िेिी लक्षात घ्ा. 

तुम्ी याव्रतररक्त िेरळी रिशेरिेिी सुिियू शकता.

(कण्गमधुर, नवलषिण, हकमती, प्रेमळ, प्रचंड, अपार) 

उदा∘ असामान्य प्रगतभा - नवलषिण प्रगतभा  

अ. अभभजात संरीत - ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ संरीत, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ संरीत   

आ. रत्नजनडत दागरिा - ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ दागरिा, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ दागरिा   

इ. अचाट षिमता - ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ षिमता, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ षिमता 

ई. रजवापाड कष् - ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कष्, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कष् 

उ. लोभस व्यष्क्तमत्त्व - ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ व्यष्क्तमत्त्व, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ व्यष्क्तमत्त्व 

र. कंसात कािी िाक् प्रिार हदले असयून यिांिा अथमि स्पष्ट करिारे कािी शब्द िापरून तयार केलेली 

िाक्े पुढे हदली आिेत. िाक्ांिा अथमि लक्षात घेऊन यिात कंसातील कोिता िाक् प्रिार िापरता येईल 

ते ओळखा ि तो िापरून िाक् पुन्ा ललिा.       

(आस्वाद घेणे, आकृष् करणे, पीछेहाट होणे, योरदाि दणेे, वारसा चालवणे, पेश करणे, चेहरामोहरा 

बदलणे, मशरूल असणे)

उदा∘ : वाक् प्रचार : चचरकाल नटकणे – अथ्ग : दीघ्गकाळ नटकणे

परवाची मैिल माझ्ा दीघ्गकाळ स्रणात राहील.

वाक् प्रचाराचा उपयोर करूि तयार केलेले वाक्य : परवाची मैिल माझ्ा चचरकाल स्रणात राहील.

अ. िृत्ात निपुण असलेल्ा मोहहिीिे स्हेसंमेलिात लावणी िृत् सादर केले.

आ. पानिपतच्ा गतसऱया लढाईत मराठी सैन्याला माघार घ्ावी लारली.

इ. वाढनदवसाच्ा निगमत्ािे जमलेल्ा सव्ग पाहुण्ांिी जेवणाचा मिसोक्त आिंद 

घेतला.

ई. बाजीप्रभू दशेपांड,े तािाजी मालुसरे, येसाजी कंक, बहहजती िाईक या सव्यांिी 

स्वराज्य निगम्गतीत मोलाचे काय्ग केले.

उ. िवीि आलथ्गक धोरणामुळे दशेाच्ा अथ्गव्यवस्चेा कायापालट झाला.

ऊ. पॅररसच्ा लूव्र र्खु्झयममध् ेमोिा ललसाच्ा चचरिाकड ेसव्ग पय्गटक आकगष्गत 

होतात.

ए. अथव्ग टी∘व्ी∘ पाहण्ात इतका मग्न होता, की मी गतथे जाऊि उभी राहहल्ाचं त्ाला कळलंच िाही. 
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६  प्रणसद्ध रारयका हकशोरी आमोिकर यांिी मुलाखत ऐकयू न यिािर रििारलेल्या प्रश्नांसाठी 
उत्रािा योग्य पयचाय ननिडा. 

१. हकशोरीताईंच्ा आई आरण रुरू असलेल्ा माई यांच्ा मते राणं रशकण्ाचं प्रयोजि –

 अ) माि सन्ाि गमळवणे, ह ेआह.े

 आ) प्ररसधिी गमळवणे, ह ेआह.े

 इ) स्वतःचं अस्स्तत् शोधणे, ह ेआह.े

२. रुरंूकड ेरशकतािा रशष्ािे स्वतःचा अहकंार घालवण्ासाठी –

 अ) रुरंूिी नदलेले सव्यांरीण ज्ाि संपादि केले पाहहजे. 

 आ) रुरंूिी नदलेले ज्ाि नि:शंक मिािे आत्मसात करण्ाचा प्रयत्न केला पाहहजे.

 इ) स्वतःचे मि शांत ठेवले पाहहजे. 

३. रशष्ाला रारावण्ामारे रुरूचा हतेू –

 अ) रशष्ािे राण्ाचा ररयाज करावा हा असतो.   

 आ) रशष्ाचे ज्ाि वाढावे हा असतो.  

 इ) रशष्ाला अपमाि पचवता यावा हा असतो.

४. सुरांची प्रभा अषिरे वापरल्ािे पसरू शकणार िाही, असे हकशोरीताई का सांरतात? 

 अ) कारण अषिरांमुळे सूर चुकतात. 

 आ) कारण अषिरांमुळे सुरांचा उच्ार योग्य प्रकारे होत िाही.

 इ) कारण अषिरांमुळे सुरांत सलरता राहत िाही, तो तुटतो.

५. स्वरभाषेतूि स्वत:ला समजलेले काही सांरायचे असेल, तर कशाची आवश्यकता असते?  

 अ) दमसांस     आ) मैिल     इ) लय

७  एका रायकािे फेसबुक लाईव्ह

िेसबुक लाईव् ह ेएक वेरळेच प्रकरण आह.े काही जण काय्गक्रमाचे थेट प्रषिेपण या माध्मातूि करतात, 

तर काही जण आपण कुठे आहोत आरण काय करत आहोत ह ेजराला सांरण्ासाठी याचा उपयोर 

करतात. एखादा होतकरू रायक एखाद ेराणे म्हणतो आरण िेसबुकवर टाकतो, एखादा वादक एखादी 

धूि वाजवतो आरण िेसबुकवर पोस् करतो. बघता बघता िेसबुकवरील गमरि ‘लाइक’ करतात, भन्नाट 

‘कलॉमेंट’ करतात... धमाल असते.

पुढ ेआह ेएका युवा रायकाचे िेसबुक लाईव्, अथयातच काल्पनिक.

वार - रनववार

प्रहर - सकाळचा दुसरा
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िेसबुकवर एकदम ‘पलॉप-अप’ येतो आरण होतकरू पंनडतजी नदसतात. रायक — म्हणजेच पंनडतजी — 

टी शट्ट आरण बर्ु्गडा शलॉट्टवर आहते. त्ांिा बलघतल्ावरच पाच-दहा दोस्त लाइक करतात. काही मुली 

उईऽऽऽऽ अशी आरोळी पाठवतात आरण टडेी बेयरचा रोंडस िोटो कलॉमेंटमध् ेटाकतात. 

“िमस्ार गमरिांिो... आज रनववारची सकाळ मला तुमच्ाबरोबर घालवावी असं वाटलं. बरेच नदवसात 

लाईव् रायलो िाही. आज तुम्हाला काही ऐकवायचा नवचार आह.े”

(लरेच एका मारोमार एक मेसेज नदसू लारतात)

- हाऽऽय

- हलॅो सर

- हलॅो पंनडतजी, हपॅ्पी संड.े

“अरे, मला पंनडत म्हणू िका...”

- पण तुम्ही पंनडतच आहात...

- वलॉव. कसला भारी रनववार आह.े तुमचं राणं फ्ीमध् ेलाईव् ऐकायला गमळतंय...  

- हाय स्वीटी, कशी आहसे तू? हाय स्वागमिी, हाय... हाय... सरळ्ांिा हाय...

“आज मी तुम्हाला काहीतरी खास ऐकवायचं ठरवलं आह.े सकाळची वेळ आह,े अहहर भैरव ऐकवतो... 

आऽऽऽ”

(लरेच पाच-दहा बदामाची चचन् ेस्कीिवर नदसायला लारतात.)

“अरे हो... मला राऊ तर द्ा! ररसकांची एवढी दाद आरण प्रेम इतक्या लरेच...!  आ ऽऽऽ”

- सरजी, प्ीज ते अलबेला म्हणा िा...

“ओके ओके... अलबेला साजि आ...”

(आतापययंत ४० लाइक आलेले आहते, त्ातले २० बदाम आहते.)

- लय भारी आवाज हाय

“बेला सांज ि आऽऽऽ ”

- सर, प्ीज जरा मारवा राऊि दाखवा िा...

“अरे आत्ा सकाळ आह,े मारवा कसा राऊ?”

- अहो, आम्ही अमेररकेत आहोत. इथे आत्ा संध्ाकाळ आह.े 

“सुझो िा आज कछु मोहें रे...

- सर. आमच्ाकड ेरारि झालीय. तेव्ा मालकंसच रा. 

- प ऽ र ऽ ला ऽऽऽरि द ेऽऽऽ

- पंनडतजी, सूर निरारस... होऊि जाऊ द.े 

- “सूर निरारस होऽऽऽ”

- सर, तुम्ही कधी रशकलात राणं?

“अरे, मी लहािपणापासूि माझ्ा रुरंूकड ेरशकायला सुरुवात केली. वयाच्ा गतसऱया-चौर्था वषयापासूि...”

- काय काय रशकलात तुम्ही?

“अरे, काय रशकलो िाही, ते नवचार. मला...”
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- बरं बरं, काय रशकला िाहीत? आरण का हो काही रशकला िाहीत? काही लोचा झाला काय सर? 

- तुमची आवडती राणी कुठली हो?

“मला कोणतंही संरीत आवडतं. शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, शांताबाई, ररषिावालापासूि... तुम्हाला काय पाहहजे 

ते.” 

- हम्ा हम्ा, प्ीज...

“इक हो रये हम और तुम, हम्ा ऽऽऽहम्ाऽऽऽ”

- व्ा! अप्रगतम!

“अरे, हीच तर शास्त्रीय संरीताची जादू आह.े माझ ंकाम िक्त त्ाचा प्रसार करणे. बघा या लाईव् 

काय्गक्रमात केवढ ंकाय काय सादर केलं मी!” 

- (३ बदाम) खरंच िारच रलॉहकंर आहात तुम्ही!

- सर, आता जरा रलॉक र्खु्झक होऊि जाऊ द ेकसं! 

सुिास हकललोस्र

क. िरील फेसबुक संिादात अनेक इगं्रजी शब्द आले आिेत. यिा शब्दांच्ा जारी तुम्ाला मराठी शब्द 

िापरता येतील का? रिात ििचा करून उताऱयािे पुनलचेखन करा.

ख. फेसबुकसारख्ा माध्मांिर रायक-िादकांकडयून प्रयिक्ष (लाईव्ह) संरीत ऐकिे आणि रायक-

िादकांच्ा मैफलीत यिांच्ासमोर बसयून संरीत ऐकिे यांत एक श्रोता म्ियून रसास्ादाच्ा दृष्टीने कािी 

फरक पडतो, असे तुम्ाला िािते का? असल्यास कोिता?

८  पुढे हदलेल्या सिमि रोष्टी कलाप्रकारात समारिष्ट करता येतील का? यिात तुम्ाला 
आिखीिी कािी रोष्टींिी भर घालता येईल का? तुमिे मत सांरयून तुम्ाला तसे का 
िािते ते सांरा.

कला म्हणजे

... वास्तनुवशारदािे काढलेला आराखडा   

... ललओिाडलो द नवंची याच्ा ‘मोिा ललसा’चं हास्

... एखाद्ा पंचतारांहकत हलॉटलेातील खािसार्ािे बिवलेला पदाथ्ग 

... अगतशय कुशलतेिे रशवलेला कोट

... एका छोट्या मुलािे केलेलं पेन्न्सल से्च

... एक पाररतोगषकप्राप्त लघुपट

... एक जाहहरात

... बाथरूममध् ेतुम्ही रुणरुणता ते राणं
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... एक टांरलेला कोरा कॅन्व्ास

... संग्रहालयात लावलेला, एका सुप्ररसधि छायाचचरिकारािे घेतलेला निसर्गदृश्याचा िोटो

… नवणलेली साडी 

... प्रवासी माहहतीपरिकातील निसर्गदृश्यांचे िोटो

... तुम्ही तुमच्ा पूवतीच्ा सुट्ीत काढलेले निसर्गदृश्यांचे िोटो

... हातािे तयार केलेली सुबक कंुडी, ज्यात तुम्ही लावलेला रुलाब िुलला आहे

... तुम्ही करत असलेली तुमच्ा साहबेांची िक्ल

... रशट्ीवर वाजवलेलं राणं 

… रणपतीची मूतती

९  एखादी रोष्ट कला या सदरात मोडण्ासाठी लािले जािारे ननकर तुम्ी स्तंरिपिे 
हकंिा रिात एकरि करा आणि ते िरचात सादर करा.

१०  तुम्ाला चिरि काढायला आिडते का? तुम्ी कोियिा प्रकारिी चिरेि काढता?
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११  पुढे कािी चिरेि हदली आिेत. यिातील तुम्ाला खयूप आिडलेल्या एका चिरिािर बोला. 
तुम्ाला ते चिरि का आिडले ते सांरा. तुम्ाला आिडलेल्या चिरिािे तुमच्ा मते काय 
िैणशष्ट आिे? यिा चिरिाच्ा चिरिकारारिरयी आंतरजालािरून अचधक माहिती रमळिा.

राजा रनववमया

िारायण श्रीधर बेंद्र े

वासुदवे कामत 

एम. एि. हुसेि

रवी परांजपे

एस. एच. रझा

१२  करिता

हकलरबललेलें उजाडतांना

हकलनबललेलें उजाडतांिा
ओठ उरवतीचा थरथरला 
रुलाबलेला ओललालसर.

 तुडुबंलेले
 संथ निळेपण
 पसरत रेलें चार नदशांिा 
 तांबुसवेडें.

हळूहळू मर नि:स्तब्धांतुि 
स्वप् ें उडालीं रुलाल घेउि
लालचुटुकशा चोचीमध्ें, 
नपंजर-पंखी, 
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आरणक िंतर 
‘आप’खुशीिे अभ्र नवतळलें, 
उरलें केशर
आरण भराभर
उधळण झाली आकाशावर 
आकारांची, 
रंरदरंल्ा.
िाहह ंउमरलें
केव्ां सरला रजतरार हा,
ही अस्ताई,
आरण उमटला रौप्तराणा
झरमरणाऱया जलद लयींगतल. 
... असा नवसरलों, नवसावलों अन् 
िीरवतेच्ा रुप्त समेवर.

आरणक िंतर 
ि कळे कैशी,  
मिांत माझ्ा — कांहह ंि करतां — 
जारणव भरली कृताथ्गतेची.  
                            रिंदा करंदीकर

टीप : वरील कनवतेत प्रचललत लेखि नियमांपेषिा काही नठकाणी वेरळ्ा प्रकारचे लेखि नदसते. कनवतेसाठी 
लेखिनवषयक नियमांमध् ेसवलत घेता येऊ शकते.

क. रंरांशी आणि ध्वनीशी संबंचधत अनेक शब्द या करितेत आले आिेत. यिांिी यादी करून ते पुढे 

हदलेल्या िौकिींमध्े ललिा.  

रंरांशी संबंचधत

उदा∘ रुलाबलेला

ध्वनीशी संबंचधत

उदा∘ हकलरबललेल्या

ख. करितेत ‘थरथर’, ‘झरमर’ िे शब्द आले आिेत. ‘पापिीिी थरथर’, ‘ताऱयांिी झरमर’ असािी 

आपि यिांिा उपयोर करतो. यासारखेि अजयून पाि शब्द सुििा ि ते ज्या शब्दाबरोबर िापरले 

जातात तेिी ललिा.

उदा∘ : मुलींची बडबड  
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र. चिरिकला, संरीत, साहियि या अचभव्क्ततीच्ा माध्मांिे परस्परांशी फार जिळिे नाते आिे. िरील 

करितेच्ा आधारे ते तुम्ाला उलरडयून दाखिता येईल? 

घ. तुमिा एखादा उत्ि अनुभि मांडण्ासाठी तुम्ाला अचभव्क्ततीिे कोिते माध्म जिळिे िािते? 

का?

१३  प्रकाशाशी जुळले नाते

 संवध्गिापूवतीची स्ने्ड ग्ास नवंडो संवध्गिािंतरची स्ने्ड ग्ास नवंडो

स्ने्ड ग्ास (stained glass) ही एक ियिरर् आरण मिोहारी कला आह.े काच आरण सूय्गप्रकाश 

ह्ांच्ातील प्रकाशाच्ा खेळातूि निमयाण होणारा एक चैतन्यमय दृश्य पररणाम स्ने्ड ग्ासमधूि साधला 

जातो. प्रत्के ऋतूत, प्रत्के हवामािात आरण नदवसाच्ा प्रत्के प्रहरात बदलणाऱया सूय्गप्रकाशात 

स्ने्ड ग्ास षिणाषिणाला रूप पालटत असते. मुंबईतल्ा ‘द केिसेथ इललयाहू रसिेरलॉर’ या यहुदी 

प्राथ्गिास्ळाच्ा इमारतीतील स्ने्ड ग्ास नवंडो अभद्तीय आह.े या इमारतीच्ा संवध्गिाचे काम २०१९मध् े

पूण्ग झाले. नवशेष उले्खिीय बाब म्हणजे या संवध्गि प्रकल्पाला सांसृ्गतक वारसा संवध्गिाकररता 

(Cultural heritage Conservation) दणे्ात येणारा युिेस्ो एरशया-पॅरसनिकचा ‘ॲवलॉड्ट ऑि मेररट 

२०१९’ हा पुरस्ार प्राप्त झाला. यातील स्ने्ड ग्ास संवध्गिाचे काम यशस्वीररत्ा पूण्ग करणाऱया ‘द 

ग्ास सु्नडओ’च्ा स्वाती चंदरडकर आरण सुमि वाडये यांच्ाशी या प्रकल्पाबद्ल आरण एकूणच अशा 

कलाकृतींचे जति व संवध्गि करण्ानवषयी केलेली बातचीत.
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अहंकता : िमस्ार स्वातीताई आरण सुमिताई. प्रगतषे्चा युिेस्ो पुरस्ार गमळाल्ाबद्ल सव्गप्रथम 

तुमचं अभभिंदि. सरळ्ात आधी आम्हाला स्ने्ड ग्ासबद्ल थोडी माहहती सांरा िा! 

सुमनताई : स्ने्ड ग्ास ह्ा कलेचा उरम सातव्या शतकात युरोपात झाला. पंधराव्या शतकापासूि 

आधी चच्गच्ा आरण िंतर घरांच्ा सुशोभीकरणासाठी स्ने्ड ग्ासचा वापर सुरू झाला.  

अहंकता : ‘द केिसेथ इललयाहू रसिेरलॉर’ आरण 

त्ातल्ा स्ने्ड ग्ासचं काय वैरशष्ट्य 

सांरता येईल?

स्ातीताई : मुंबईतलं ‘द केिसेथ इललयाहू रसिेरलॉर’ 

ह े भारतातल्ा सवयात प्राचीि यहुदी 

प्राथ्गिास्ळांपैकी दुसऱया क्रमांकाचं 

प्राथ्गिास्ळ आह.े मुंबईतील बरदादी 

आरण बेिे इस्रायली यहुदींसाठी 

एकोरणसाव्या शतकात ह्ा रसिेरलॉरची निगम्गती झाली. या रसिेरलॉरचं वैरशष्ट्य म्हणजे 

भारतातल्ा यहुदी प्राथ्गिास्ळांमध् ेस्ने्ड ग्ास नवंडो असलेलं ह ेएकमेव रसिेरलॉर आह.े 

यातल्ा स्ने्ड ग्ास नवंडोची निगम्गती इंगं्डमध् ेझाली आह ेआरण सि १८८४मध् ेती 

भारतात दाखल झाली. ह्ा स्ने्ड ग्ास नवंडोमध् ेमुकुटाकृती रचिा असलेली तीि उंच 

समांतर पॅिल्स आहते. ह्ा मुकुट रचिेला ‘टरि सेरी’ (tracery) म्हणतात. आकारािे ही 

नवंडो १४ िूट उंच आरण १२ िूट रंुद आह.े यहुदी प्रतीकं आरण प्रगतमांिी सजनवलेली ही 

स्ने्ड ग्ास नवंडो नवलषिण शोभभवंत आह.े टरि सेरीमध् ेअसलेल्ा १२ िषिीदार वतु्गळाकृती 

रचिा (medallions) इस्रायलच्ा १२ जमातींचं 

प्रगतनिभधत् करतात. प्रत्के वतु्गळाकृती रचिेमध् े

यहुदी संसृ्तीमधल्ा नवशेष महत्त्वाच्ा विस्पती 

आरण िळािुलांची रचिा चचगरित केलेली आह.े ह्ा 

सव्ग चचरिकृती लाल, हहरव्या आरण कोबाल्ट निळ्ा 

रंरांच्ा काचांवर चचगरित केल्ा आहते.

अहंकता : या स्ने्ड ग्ास नवंडोचं जति करण्ाची आवश्यकता 

का निमयाण झाली?

स्ातीताई : काळाच्ा ओघात या स्ने्ड ग्ास नवंडोची अवस्ा 

वाईट झाली होती. या नवंडोचं अस्स्तत्च धोक्यात 

आल्ामुळे त्ावर तातडीिे संवध्गिात्मक उपाययोजिा 

करणं आवश्यक होतं. म्हणूि रसिेरलॉरच्ा नवश्स्त 

सगमतीिे स्ने्ड ग्ास नवंडो संवध्गिाचा उपक्रम हाती 

घेतला.

स्ने्ड ग्ास नवंडोसहहत द केिसेथ इललयाहू रसिेरलॉर

सु्नडओमध् ेसंवध्गिाचे काम सुरू असतािा
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अहंकता : या नवंडोचं संवध्गि करतािा तुम्हाला कोणत्ा आव्ािांिा सामोरं जावं लारलं?

सुमनताई : संवध्गिाचं काम अगतशय कमी वेळात पूण्ग करणं ह ेएक मोठं आव्ाि होतं. प्रत्षि कामाला 

सुरुवात झाली, तेव्ा पॅिल्स बांधकाम रचिेतूि नवलर करतािा लषिात आलेली रोष् 

म्हणजे, ती पॅिल्स चुन्याच्ा गमश्रणाऐवजी (lime mortar) रसमेंट काँक्रीटच्ा साहाय्यािे 

दरडी बांधकामाच्ा भभंतीत बसवली होती. त्ामुळे काचा तुटू ि दतेा सुररषितपणे प्रत्के 

पॅिल नवलर करूि ते ३० िुटांपेषिा अभधक उंचीवरूि खाली उतरवावं लारलं. पॅिल्सच्ा 

खालच्ा भारांवर डांबराचे अिेक थर नदलेले होते. त्ामुळे काचांवरील चचरिकामाला 

कोणतीही इजा होऊ ि दतेा चचगरित काचांच्ा पृष्भारावरचे डांबराचे डार काढण्ाचं 

कसोटीचं काम यशस्वीररत्ा पार पाडावं लारलं.

स्ातीताई : अजूि एक म्हणजे पूवती ह्ा काचांवर दोन्ी बाजूंिी तैलरंरांचे रशंतोड ेउडले होते. त्ामुळे 

मुलायम ब्रश आरण नडन्स््ड वलॉटरच्ा साहाय्यािे काचांचा पृष्भार अत्तं काळजीपूव्गक 

स्वच्छ करावा लारला. नवंडोच्ा मधल्ा पॅिलचा काही भार डांबराच्ा अिेक थरांमुळे 

पूण्गतः षिगतग्रस्त झाला होता. ह्ा भाराची संपूण्गपणे पुिनि्गगम्गती करावी लारणार होती. 

मर जीणलोधिारतज्ज्ञ चचरिकारािे चचरिशैली व तंरिाप्रमाणे प्रत्के काच हुबेहूब चचगरित केली. 

िंतर ह्ा नवंडोमध् ेएकूण ६४ िव्यािे चचगरित केलेल्ा काचांचे तुकड ेअसे बेमालूमररत्ा 

बसनवण्ात आले की, जुन्या आरण पुन्ा चचगरित केलेल्ा िव्या काचांमधील िरक ओळखू 

येणार िाही. िंतर पॅिल्सवरील चचवट धूळ काळजीपूव्गक स्वच्छ केली. त्ामुळे स्ने्ड ग्ास 

पॅिल्सिाही त्ांचं मूळचं तेज पुन्ा प्राप्त झालं. शेवटी एका नवरशष् प्रनक्रयेचा अवलंब करूि 

पॅिल्स जलरोध सषिम (waterproof) करण्ात आली आरण त्ांिा त्ांच्ा मूळ जारी परत 

बसवण्ात आलं.

अहंकता : ह ेकाम तुम्ही दोघींिीच पूण्ग केलंत?

स्ातीताई : अरं िाही. ह ेएक सांलघक काय्ग आह.े अिेक तज्ज्ञ एकगरितररत्ा ते पूण्ग करतात. ह्ा जनटल 

आरण वेळखाऊ कामासाठी नवलषिण कौशल् असावं लारतं आरण संयम बाळरावा लारतो. 

स्ने्ड ग्ास संवध्गिासाठी जतिशास्त्रातल्ा तज्ज्ञाची (consevator) आवश्यकता असते. 

जीणलोधिारतज्ज्ञ चचरिकाराचंही (restoration artist) ह्ा प्रकल्पामध् े महत्त्वाचं योरदाि 

असतं. षिगतग्रस्त हकंवा रहाळ झालेल्ा काचांवरील चचरिकामाच्ा पुिनि्गगम्गतीचं अत्तं 

जोखमीचं काम तो करतो. पॅिल्समध् ेकाचा बसनवणारे कारारीर (glaziers) हसेुधिा संघाचे 

महत्त्वाचे सदस् असतात. यारशवाय बांधकाम कंरिाटदार, संवध्गि वास्तनुवद्ानवशारद यांचीही 

यात मदत लारते.

अहंकता : वा! एवढ्या कलाकारांच्ा हातभारािे पुिरुज्ीनवत झालेली स्ने्ड ग्ास म्हणूिच इतकी 

नदमाखदार नदसत असेल! या प्रकल्पाबद्ल आम्हाला माहहती नदल्ाबद्ल तुम्हा दोघींचे 

आभार आरण पुढील कामगररीसाठी शुभेच्छा.
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डांबराचे डार काढल्ािंतरची स्ने्ड ग्ासखालच्ा बाजूस डांबराचे डार पडलेली 

संवध्गिापूवतीची स्ने्ड ग्ास

क. अधोरेखखत शब्दाच्ा जारी कंसातील दुसरा शब्द िापरून िाक् पुन्ा ललिा.

(उपयुक्त, हुबेहूब, बरहुकूम, हािी, लषिात)

उदा∘ : प्राचीि कलाकृतीच्ा अभ्ासकांिा अशा तपशीलवार िोंदी उपयोरी ठरतात.

उत्र : प्राचीि कलाकृतीच्ा अभ्ासकांिा अशा तपशीलवार िोंदी उपयुक्त ठरतात. 

अ. ह्ा सव्ग बाबी मूळ चचरिकाचांशी जुळूि याव्या लारतात.

आ. चचरिकारािे चचरिशैली व तंरिाप्रमाणे प्रत्के काच जशीच्ा तशी चचगरित केली.

इ. पॅिल्स बांधकाम रचिेतूि नवलर करतािा ही रोष् निदश्गिास आली. 

ई. प्राचीि कलाकृतींिा पोहोचलेल्ा षितीची कारणे समजूि घेणे आवश्यक असते.

ख. पुढे कािी शब्दांच्ा जोड्ा हदल्या असयून जोडीतील एक शब्द िापरून िाक् हदले आिे. जोडीतील 

दुसरा शब्द िापरून यिाि िाक्ात आिश्यक तो बदल करून िाक् पुन्ा ललिा.                                                                          

(कटकट – कटकटीचे, आवड – आवडीचे, सक्ती – सक्तीचे, सोय – सोयीचे, ओळख – ओळखीचे)

उदा∘ : जोखीम – जोखमीचे

वेरािे राडी चालवण्ात जोखीम असते.

उत्र : वेरािे राडी चालवणे जोखमीिे असते. 

अ. चटपटीत पदाथ्यांची अिेकांिा आवड असते. 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

आ. दुपारी झोपेतूि उठूि िोि घ्ायचा म्हणजे कटकट होते.

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इ. दुचाकी चालवतािा हले्टे घालायची सक्ती केली आह.े

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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ई. घरबसल्ा बँकेच्ा खात्ात पैसे जमा करता येणे ही मोठीच सोय आह.े 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

उ. त्ांची माझी खूप जुिी ओळख आह.े 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

र. पुढील प्रश्नांिी थोडक्ात उत्रे ललिा.

१. ‘द केिसेथ इललयाहू रसिेरलॉर’ इमारतीमधल्ा स्ने्ड ग्ास नवंडोचं वैरशष्ट्य काय आह?े

२. स्ने्ड ग्ासचं जति आरण जीणलोधिार ह ेसांलघक काय्ग कसं आह,े ते सांरा. त्ात कोणाकोणाचा 

सहभार असतो? 

१४  आयुष्यािी मौल्यिान माती

नविायक पांडुरंर करमरकर (१८९१-१९६७) यांिी घडवलेलं छरिपती रशवाजीमहाराजांचं पहहलं अश्ारूढ 

रशल्प त्ा काळी म्हणजे १९२८मध् ेनवलषिण राजलं. साडतेेरा िूट उंचीचा ब्राँझमधील एकसंध अश्ारूढ 

पुतळा हा आधुनिक भारतीय स्ारक रशल्पांतील एक चमत्ारच मािला जातो. केवळ चमत्ारच िव्,े 

तर शास्त्रशुधि व अत्तं दजलेदार कलात्मक आनवष्कारही मािला जातो. या अश्ारूढ रशल्पातूि एक 

असामान्य लढवय्या सेिािी, षिगरियकुलावतंस, स्वराज्यसंस्ापक, जाणता राजा आरण राजधम्ग व िैगतक 

अभधष्ाि जपणारा महापुरुष अशी रशवछरिपतींच्ा व्यष्क्तमत्ाची सव्गच वैरशष्ट्यं अभभव्यक्त होतात. या 

रशल्पािं रशवाजीमहाराजांची त्ांच्ा लौहककाला साजेशी एक साथ्ग व समथ्ग प्रगतमा निमयाण केली. 

त्ासोबतच आजही अशक्य वाटणारं, हा अश्ारूढ पुतळा ब्राँझ धातूमध् ेएकसंध ओतण्ाचं आरळंच 

आव्ािही पेललं. त्ामुळे आधुनिक भारतीय स्ारकरशल्पांच्ा इगतहासात सुरुवातीच्ा काळातच 

करमरकरांिी एक मािदडं निमयाण केला. त्ांचं ह ेयोरदाि कायमच स्रावं लारेल.

करमरकरांचं रशल्पकलेतील असामान्य कौशल्, सव्ग वैरशष्ट्यांसहहत व्यक्तीचं साधर््ग व्यक्त 

करण्ाचं सामर्थ्ग वादातीत होतं. प्रत्षि व्यक्तीच समोर असल्ाचा 

अिुभव त्ांची रशलं्प दतेात. त्ांच्ा रशल्पात कमालीचं व्यष्क्तसाधर््ग, 

कौशल् व कलात्मक आनवष्काराचा सुरेख संरम आढळतो. ह ेसव्ग 

प्राप्त करण्ाची उपजत प्रगतभा व कलारुण त्ांच्ाकड ेहोते. पररणामी 

ते व्यावसागयक दृष्ट्याही अत्तं यशस्वी ठरले. त्ा अिुषंरािं येणारी 

प्ररसधिी, पैसा व मािसन्ाि या सव्यांसकट स्वतःच्ाच नदमाखात 

जरले. कामात कोणत्ाही प्रकारची तडजोड ि करता ते आयुष्भर 

सातत्ािे उतृ्ष् दजयाची रशल्पनिगम्गती करत राहहले. म्हणूिच अत्तं 

यशस्वी स्ारक रशल्पकार म्हणूि करमरकर राजले. नवशेष म्हणजे 

त्ांिी अरदी स्वान्त:सुखाय अशी कलात्मक व्यष्क्तरशलं्पही सातत्ािं साकारली. पररणामी आधुनिक 
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भारतीय रशल्पकलेच्ा इगतहासात आरण वास्तववादी शैलीत स्ारकरशल्प व कलात्मक व्यष्क्तरशलं्प 

करणाऱया रशल्पकारांमध् ेनविायक पांडुरंर करमरकरांचं िाव एक श्रषे् रशल्पकार म्हणूि घ्ावंच लारेल. 

त्ासोबतच एक सहृदय कलावंत म्हणूिही करमरकर प्ररसधि होते. अत्तं परखड व कोणाचीही भीडभाड 

ि बाळरता बोलणारे स्पष्वके्त, अशीही त्ांची ख्ाती होती. त्ाचंच प्रत्तंर दणेारी ही एक आख्ागयका...

एकदा करमरकरांची ख्ाती ऐकूि एका संस्ािाचे महाराज आपल्ा लवाजर्ासकट त्ांच्ा 

सु्नडओत आले. त्ांिी करमरकरांचं काम बलघतलं. काम महाराजांच्ा पसंतीस उतरलं. त्ांिी करमरकरांिा 

आपल्ासाठी रशलं्प घडवण्ाची नविंती केली व हकंमत नवचारली. करमरकरांिी सांगरतलेली हकंमत 

ऐकताच महाराजांिी रशल्पकलेची चचरिाड सुरू केली. त्ांिी नवचारलं की, “ही रशलं्प कशाची बिवणार?” 

“ब्राँझची” असं उत्र गमळताच ब्राँझची हकंमत नवचारली. करमरकरांिी ती सांगरतली व त्ापूवती मातीचं 

रशल्प घडवूि, त्ाचा प्ास्र मो्ड काढूि त्ाच्ा साहाय्यािं ललॉस् वॅक् पधितीिं रशल्पाचं ब्राँझमध् े

रूपांतर करावं लारतं, हसेुधिा सांगरतलं.

ह ेऐकताच महाराज मातीची, प्सॅ्रची, मेणाची अशा सव्ग हकमती नवचारू लारले. करमरकरांिी 

शांतपणे सव्ग हकमती सांगरतल्ा. त्ा सव्ग रकमांची बेरीज केल्ावरही 

बरीच मोठी रक्म उरत होती. ती कशासाठी, असा असमंजस प्रश्न त्ा 

राजािं नवचारला. त्ावर करमरकर म्हणाले की, “सव्ग रोष्ींच्ा हकमती 

मी सांगरतल्ा, पण रशल्प घडवतािा एक िार मौल्वाि अशी चचमूटभर 

माती त्ात घालावी लारते. त्ासाठी ती उरलेली रक्म आवश्यक आह.े” 

ह ेऐकताच मोठ्ा उत्सकुतेिं महाराजांिी पुढचा प्रश्न नवचारला की, “ही 

कोणती माती?” यावर करमरकर उत्रले... “आम्ही कलावंत आमच्ा 

आयुष्ाची जी माती करतो, त्ातल्ा चचमूटभर मातीची ती हकंमत आह.े”

रशल्पकार करमरकरांिी नदलेलं ह ेउत्र कलावंताच्ा जीविनिषे्ची 

जाणीव करूि दणेारं तर होतंच; पण त्ातूि एका कलावंताच्ा आयुष्ातील एक दाहक वास्तव आरण 

नवदारक सत्ही व्यक्त होत होतं. 

सुिास बहुळकर

क. कंसात हदलेल्या िाक् प्रिारांिा पुढे हदलेल्या िाक्ांत उपयोर करा. 

(भीडभाड ि ठेवणे, तावूि सुलाखूि निघणे, झोकूि दणेे, डरमरूि जाणे, चचरिाड करणे)

उदा∘ : “नदलीपशेठ, अहवाल तयार करतािा मुद्दांची हवी तेवढी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. पण तो सादर 

करतािा पररपूण्गच असला पाहहजे.”  

उत्र : “नदलीपशेठ, अहवाल तयार करतािा मुद्दांची हवी तेवढी चिरफाड करा. पण तो सादर करतािा 

पररपूण्गच असला पाहहजे.” 

अ. प्रकल्प मुदतीत पूण्ग करण्ासाठी निख्खलिे स्वत:ला कामात अरदी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ होते.

आ. संसदते भाषण करतािा कोणाचीही ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ बोलणे ह े आमच्ा 

मतदारसंघातील खासदाराचे वैरशष्ट्य होते.

इ. रेल्ा वषती अचािक आलेल्ा संकटािे राघव ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

नविायक पांडुरंर करमरकर
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ई. लेखी परीषिा, मर मुलाखत अशा सव्ग टप्पांतूि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉरशवाय सिदी 

अभधकारी होता येत िाही.

ख. पुढे हदलेल्या रिशेरिांच्ा ि नामांच्ा योग्य जोड्ा जुळिा. 

उदा∘ : अतूट – नवश्ास

नवशेषणे िामे

अ. अपार (क) मत 

आ. उत्ट (ख) घडामोड

इ. के्शदायक (र) चचरिण

ई. दजलेदार (घ) आठवण

उ. प्रत्यकारी (च) वत्गि

ऊ. असमंजस (छ) कतृ्गत्

ए. असामान्य (ज) भाविा

ॲ. िाट्यपूण्ग (झ) करुणा

ऐ. मौल्वाि (ट) साहहत्

ओ. परखड (ठ) वेळ

र. पुढील प्रश्नांिी थोडक्ात उत्रे ललिा. 

१. आधुनिक भारतीय स्ारकरशल्पांच्ा इगतहासात करमरकरांिी साकारलेलं रशवाजीमहाराजांचं 

स्ारकरशल्प महत्त्वपूण्ग का ठरलं? 

२. स्ारक रशल्पकार म्हणूि करमरकर यांचं काय वैरशष्ट्य होतं? 

३. कलावंताच्ा ‘आयुष्ाची चचमूटभर माती’ याचा तुम्हाला समजलेला अथ्ग काय आह?े

१५  करा आणि णशका

क. तुम्ी एखाद्ा संरीत मैफलीला रेला आिात का? रतथले एकयू ि िातािरि, रायन, पे्रक्षकांिा 

प्ररतसाद, तुमिा अनुभि याबाबत १५ ते २० िाक्ांमध्े एक अचभप्राय तयार करा ि िरचात सादर करा.

ख. ‘सांरली िस्ुसंग्रिालय’ िी चिरिफीत पािा. 

चिरिफीतीच्ा अनुरंराने तुमच्ा दोन सिाध्ायींिी मुलाखत घ्ा. तुम्ी यिांना पुढील प्रश्न रििारू 

शकता. यिांिी उत्रे िरचात सादर करा. तसेि प्रश्नांच्ा आधारे या रिरयािरील तुमिी भयूरमकािी मांडा.

अ. तुम्ही चचरिप्रदश्गिांिा / वस्तसुंग्रहालयांिा नियगमतपणे भेटी दतेा का?

आ. तुमच्ा पररसरातील कलादालिांची िावे तुम्हाला सांरता येतील?

इ. चचरिकला, रशल्पकला या कलांबद्लची अभभरुची कशी निमयाण करता येईल असे तुम्हाला वाटते?
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उत्रसंि

४. क. अ. सांसृ्गतक     आ. अल्पावधीत     इ. आंतरराष्रि ीय     ई. अलोट

  उ. चोख     ऊ. आखीवरेखीव     ए. भव्य     ॲ. आकष्गक     ऐ. रुणवत्ा

  ओ. उदयोन्खु      ऑ. बुजुर्ग      औ. सांरीगतक

५. क. अ. होते     आ. होत होते     इ. होते     ई. होता     उ. होत होती

  ऊ. रेला     ए. राहहले

५. ख. अिेक उत्रे शक्य. अ. अभभजात संरीत - कण्गमधुर, शास्त्रीय, पाश्ात्, भारतीय

  आ. रत्नजनडत दागरिा - हकमती, हहरेजनडत, सोन्याचा, मौल्वाि

  इ. अचाट षिमता - प्रचंड, शारीररक, बौद्धिक, अिाट, नवलषिण

  ई. रजवापाड कष् - अपार, खूप, प्रचंड     उ. लोभस व्यष्क्तमत्त्व - प्रेमळ, प्रभावी, उमदे

५. र. अ. िृत्ात निपुण असलेल्ा मोहहिीिे स्हेसंमेलिात लावणी िृत् पेश केले. 

आ. पानिपतच्ा गतसऱया लढाईत मराठी सैन्याची पीछेहाट झाली.

  इ. वाढनदवसाच्ा निगमत्ािे जमलेल्ा सव्ग पाहुण्ांिी जेवणाचा मिसोक्त आस्वाद घेतला.

  ई. बाजीप्रभू दशेपांड,े तािाजी मालुसरे, येसाजी कंक, बहहजती िाईक या सव्यांचे स्वराज्य 

निगम्गतीत मोलाचे योरदाि होते. 

उ. िवीि आलथ्गक धोरणामुळे दशेाच्ा अथ्गव्यवस्चेा चेहरामोहरा बदलला. 

ऊ. पॅररसच्ा लूव्र र्खु्झयममध् ेमोिा ललसाच्ा चचरिाकड ेसव्ग पय्गटक आकृष् होतात. 

ए. अथव्ग टी∘व्ी∘ पाहण्ात इतका मशरूल होता, की मी गतथे जाऊि उभी राहहल्ाचं त्ाला 

कळलंच िाही.

६.  १. इ     २. आ     ३. आ     ४. इ     ५. अ

१३. क. अ. ह्ा सव्ग बाबी मूळ चचरिकाचांबरहुकूम व्ाव्या लारतात. 

आ. चचरिकारािे चचरिशैली व तंरिाप्रमाणे प्रत्के काच हुबेहूब चचगरित केली. 

इ. पॅिल्स बांधकाम रचिेतूि नवलर करतािा ही रोष् लषिात आली. 

ई. प्राचीि कलाकृतींिा पोहोचलेल्ा हािीची कारणे समजूि घेणे आवश्यक असते.

१३. ख. अ. चटपटीत पदाथ्ग अिेकांच्ा आवडीचे असतात. 

आ. दुपारी झोपेतूि उठूि िोि घेणे कटकटीचे होते. 

इ. दुचाकी चालवतािा हले्टे घालणे सक्तीचे केले आह.े 

ई. घरबसल्ा बँकेच्ा खात्ात पैसे जमा करता येणे मोठे सोयीचे आह.े 

उ. ते माझ्ा खूप जुन्या ओळखीचे आहते.

१४. क. अ. झोकूि नदले     आ. भीडभाड ि ठेवता     इ. डरमरूि रेला 

ई. तावूि सुलाखूि निघाल्ा

१४. ख. अ. झ     आ. ज     इ. घ     ई. ट     उ. र     ऊ. च     ए. छ     ॲ. ख 

ऐ. ठ     ओ. क
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मराठी भाषा महाराष्रि ाच्ा नपढ्यान् नपढ्यांचे सांसृ्गतक भरणपोषण करत आलेली आह.े मराठी भाषेतील 
ललख्खत साहहत्ाचा आरंभ आपल्ाला तेराव्या शतकात घेऊि जातो. तेराव्या शतकात म्हाईंभट् यांिी 
संकललत केलेला ‘लीळाचरररि’ हा मराठीतील पहहला ग्रथं प्राचीि मराठी साहहत्ाचा आरंभ मािला 
जातो. त्ािंतर कालािुक्रमे निमयाण झालेले महािुभाव संप्रदायाचे साहहत्, ज्ािेश्रीसह इतर संतसाहहत्, 
शाहहरी काव्य, पंनडती काव्य, पोवाड,े बखर वाङ् मय यांचा समावेश प्राचीि मराठी साहहत्ात होतो.  

सि १८१८पासूि अवयाचीि मराठी साहहत्ाचा कालखंड सुरू होतो. या कालखंडावर सुरुवातीला 
संत साहहत् आरण पंनडती काव्याचा प्रभाव होता; परंतु, केशवसुतांची आधुनिक आत्मपर कनवता प्ररसधि 
झाली आरण गतिे मराठी कनवतेला िवा दृष्ष्कोि नदला. पुढ े इंग्रजी भाषेशी संपक्ट , रशषिणप्रसार, 
स्वातंत्रपूव्ग काळातील वातावरण, स्वातंत्रलढा, मर स्वातंत्रोत्र काळ अशा सव्ग घडामोडींचे प्रभाव 
आरण पडसाद उमटूि साहहत्निगम्गती अभधकाभधक जोरकसपणे घडू लारली आरण मराठी साहहत्षिेरि 
चहूअंरांिी समृधि झाले. इथल्ा मातीतल्ा जारणवा शब्दबधि होऊ लारल्ा. अिेक प्रगतभावंत 
साहहद्त्कांिी साहहत्लेखिात िविवे प्रयोर केले. काव्य, िाटक, कादबंरी, कथा, नविोद, लघुनिबंध, 
प्रवासवण्गि, बालसाहहत्, चरररि, आत्मचरररि, समीषिा, व्याकरणग्रथं, इगतहासलेखि, नवज्ािनवषयक 
लेखि अशा नवनवधांरांिी बहरलेले साहहत् आज मराठी भाषेचे एक समृधि दालि म्हणूि ओळखले जाते.

मराठी भाषा रशकण्ाच्ा या उपक्रमात या सहाव्या पातळीपययंत आपण भाषेचे व्याकरण आरण 
गतचे उपयोजि रशकलो. कोणत्ाही भाषेच्ा वैरशष्ट्यांचा उत्म पररपोष गतच्ातील साहहत्ात नदसतो. 
त्ा साहहत्ाचा आस्वाद घेता आला, तर ती भाषा रशकल्ाचा खरा आिंद गमळतो. असे अिेक िमुिे  
आधीच्ा पातळीच्ा पाठांमध्हेी समानवष् आहतेच; पण, या आठव्या पाठामध् ेनवनवध प्रकारचे साहहत्, 
काही उतारे, कथा, कनवता, पाठपृष् मजकूर, इ∘ केवळ वाचिासाठी, आस्वादासाठी नदले आहते. ह ेलेखि 
वाचूि साहहत्ास्वादाचा निखळ आिंद गमळावा आरण वाचक अभधकाभधक साहहत् वाचण्ासाठी प्रेररत 
व्ावा हाच मुख् उदे्श आह.े अथयात, आवश्यकतेिुसार या लेखिाचे प्रकट वाचि, भागषक अभ्ास हकंवा 
त्ातील काही नवषयांवर वरयात चचया करता येईल.
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 अनुरिम

१. लेखणी
शंकर वैद्

२. ग्रथंशोध 
अरुण नटकेकर

३. राजकारणातील भाषा 
र∘ प्र∘ प्रधाि

४. लग्न 
जी∘ ए∘ कुलकणती

५. मिातल्ा उन्ात                                                                     
श्रीनिवास नविायक कुलकणती

६. माझा पहहला रुरू
द∘ र∘ रोडसे

७. दरडांचे सौंदय्ग 
बा∘ भ∘ बोरकर

८. निनिक्च्ा राखेतूि उठला मोर 
प्रस्ताविा : निख्खलेश चचरिे

९. आई 
रुरुिाथ धुरी

१०. बाप आरण लेक 
रौरी दशेपांडे

११. चक्रीवादळ  
प्रभाकर पेंढारकर

१२. हसं अकेला  
मेघिा पेठे (पाठपृष्)

१३. जाई-जुई 
अरुणा ढरेे

१४. सुवण्गयुराचे महावस्त्र, ऐश्ययाचे प्रतीक - पैठणी 
माधव रडकरी

१५. महाराष्रि ाचा चचंतामणी 
िरेंद्र जाधव

१६. शुभ्र काही जीवघेणे 
अंबरीश गमश्र (पाठपृष्) 

१७. स्रणी 
मिमोहि
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१  लेखिी

शंकर िैद् (१९२८-२०१४) लेखक, कवी, समीषिक. सहजसोपी शब्दरचिा ह ेयांचे वैरशष्ट्य. 

सव्गरि संचार करणाऱया लेखणीच्ा सामर्थयाचे वण्गि कवीिे केले आह.े

कारदावरी जे निळसर दोरे नदसती 

मी त्ात ओनवते सुंदर अषिर मोती

त्ा निळसर तारांवरी बसनवते मी र

शब्दांच्ा सुंदर कबूतरांची रांर

मी वाढनवते र शोभा त्ा रेघांची

अडकवुि झुबंरे त्ावरती शब्दांची

त्ा रेघोट्यांच्ा रशंक्यावरगत भरूि

शब्दांचे मधुघट ठेवी मी टांरूि

साहहद्त्क-शाहहर-लेखक-कनव-सम्राट

या पदव्या नदधल्ा मी − मी नवद्ापीठ!

पदचचन् ेमाझी उठली ित्गि कररता

त्ा तुम्ही बोलता वेद-बायबल-रीता

मी सव्ग ललप्ांची अन् ललख्खताची जििी

र रसारसांचे सारर माझ्ा वदिी

नटबंात माख्झया सव्ग कलांची राज्ये

श्ासावर माझ्ा भुरभुरती साम्राज्य!े

मम एका अधरी अमृत दुसऱया वीष

कुरण अमर तयािे होती कुरण निःशेष

मज म्हणूि घेऊि चचरिरुप्त रारिीचा

ररिावर ललहहतो जमाखच्ग नवश्ाचा!

टीप : छंदोबधि कनवतेसाठी निराळे लेखिनियम अिुसरले जातात.

२  ग्रथंशोध

अरुि हिकेकर (१९४४-२०१६) संपादक, लेखक, इंग्रजी साहहत्ाचे अभ्ासक. वृत्परिीय सदरलेखि, 

लेख, प्रवासवण्गि असे नवनवध लेखि.

ग्रथंप्रेमी माणसाची लषिणे आरण स्वतःचे ग्रथंप्रेम याबाबत लेखकािे इथे ललहहले आह.े ‘अषिरनिष्ांची 

मांनदयाळी’ या पुस्तकातूि हा उतारा घेतला आह.े
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मुंबईतील काळबादवेी रोडवरील ‘न्य ूअँण्ड सेकंडहणॅ्ड बुक शलॉप’ ह ेएक अजबघर होतं. ग्रथंप्रेमीला 

इथं कधी काय गमळू शकेल, ह ेठरवूि सांरता यायचं िाही. भभंतींिा लारूि ठेवलेल्ा ग्रथंांच्ा थप्पाच्ा 

थप्पांमधूि इचु्छकाला हवं असलेलं पुस्तक या दुकािातली कम्गचारी मंडळी िेमकं कसं हुडकूि काढतात, 

याचं मला सुरुवातीला आश्य्ग वाटत असे. भरपूर वेळा तो ग्रथंसंग्रह न्याहाळल्ािंतर व मालकांच्ा 

संमतीिं उलथापालथा केल्ावर त्ातलं इंगरत* कळलं होतं. ग्रथं मांडूि ठेवण्ाच्ा बेरशस्तीतही एक 

प्रकारची रशस्त होती. ती रशस्त ध्ािी आल्ािंतर आम्ही − म्हणजे मी, सुधीर कसबेकर अन्  धीरूभाई 

हररया ह ेगतघे गमरिसुधिा − दुकािातल्ा कम्गचाऱयांइतकेच पुस्तक शोधण्ात तरबेज झालो होतो. अिुभवी 

शाळामास्तराची हकंवा प्राध्ापकाची िजर उत्रपगरिकेतली िेमकी चूकच शोधते िा, तसं आमचंही झालं 

होतं. गतथंच आमच्ा िजरा तीक्ष्ण बिल्ा. हवं ते पुस्तक िेमकं हुडकूि काढू लारल्ा. आम्ही जसजसे 

तीक्ष्ण िजरेचे झालो, तसतशी आमच्ा आवडीची, नवषयांची पुस्तकं गतथं आम्हाला गमळू लारली अन्  

आमची घरं पुस्तकांिी भरत रेली. ते आवडते ग्रथं हाताळत, चाळत, अभ्ासत आम्ही वयािं प्रौढ कधी 

झालो, ह ेआमचं आम्हालाच कळलं िाही. आज घरातला एकेक ग्रथं हाती घेतला की तो कोठे गमळाला, 

केवढ्याला गमळाला, तो गमळण्ापूवती त्ाच्ासाठी हकती खस्ता* खाल्ला होत्ा, तो घरच्ा नढराऱयात 

नदसेिासा झाला होता तेव्ा रजवाची हकती घालमेल झाली होती, असा सारा इगतहास िजरेसमोर येतो.

ग्रथं रजतका जुिा अन्  दुमतीळ गततका त्ाच्ानवषयी रजव्ाळा अभधक. आपल्ा मुलांपैकी एखादा 

अशक्त, दुब्गळ असला की त्ाच्ानवषयी अभधक ममत्* वाटतं िा, त्ातलाच प्रकार. ग्रथं रजतका जुिा 

अन्  दुमतीळ, गततके त्ाच्ातील शब्द अभधक बोलके होतात. पाि उघडलं की त्ातूि िुलपाखरांसारखे 

उडत बाहरे येतात, बारडत बारडत डोक्यात अलरद रशरतात. त्ा ग्रथंाचा लेखक तुमच्ाशी संवाद 

साधू लारतो. काळाची पररसीमा* िाहीशी होते. जुन्या टाइपातूि, जुन्या बांधणीतूि, जुन्या शब्दप्रचारांतूि 

त्ा त्ा काळात सहज रशरल्ाची भाविा होते. या अिुभवाचं वण्गि करता येणं अवघड आह.े प्रचचती*, 

प्रत्षिािुभव हाच खरा. अमृतािुभवच* तो एक प्रकारचा.

माझ्ा घरात आज दाटीवाटीिं राहहलेल्ा हकत्के ग्रथंांच्ा अशा कहाण्ा सांरता येतील. या 

कहाण्ा इतरांिा सांरूि त्ांिा त्ांचं महत्त्व वाटणारही िाही कदाचचत. प्रत्के छंदाचं असंच असतं. 

छांनदष्ाला ज्याचं महत्त्व वाटतं ते इतरांिा तसं वाटलेच असं िाही. म्हणूिच तर छांनदष् गमजासखोर* 

असतो. स्वत:च्ा गमजाशीत तो जरतो.

शब्दाथमि

इंगरत = रुनपत खस्ता खाणे = पररश्रम करणे

ममत् = आपलेपणा, माया पररसीमा = मययादा

प्रचचती = प्रत्षि अिुभवणे, जाणणे अमृतािुभवच = अमृताचा अिुभव, नदव्य अिुभव

गमजासखोर = रव्ग असलेला, ऐट असलेला
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३  राजकारिातील भारा

र∘ प्र∘ प्रधान (१९२२-२०१०) ज्यषे् लेखक, संपादक, प्राध्ापक, समाजवादी नवचारवंत, महाराष्रि  राज्याच्ा 

नवधाि पररषदचेे १८ वषले आमदार आरण ३ वषले नवरोधी पषििेता असा काय्गकाळ.

राजकारणी लोकांच्ा भाषेतले बारकावे खुसखुशीत भाषेत उलरडूि दाखवणारा हा त्ांचा लेख ‘भाषा 

आरण जीवि’ या रिमैारसकाच्ा ‘उन्ाळा : १९८५’ या अंकात प्ररसधि झाला होता. त्ातील हा संपानदत 

अंश.

भाषा ह ेएक महत्त्वाचे साधि आह ेम्हणूि साध्ाच्ा पूत्गतेसाठी राजकीय षिेरिात जाणते िेते भाषेचा 

उपयोर प्रभावीपणे करतात. राजकीय षिेरिात िेत्ांिा सतत भाषणे करावी लारतात आरण वकृ्तत्ाला 

महत्त्व असतेच; परंतु राजकारणातील कसोटीच्ा षिणी भाषण कसे केले जाते, यापेषिा काय बोलले 

जाते व कोण बोलतो, याचेच महत्त्व अभधक असते. एस∘ एम∘ जोशी यांचे भाषण वकृ्तत्ाच्ा अलंकारांिी 

िटलेले िसते, आरण मोठे बांधेसूदही िसते. असे असूिही लोकांच्ा मिावर त्ांच्ा भाषणाचा प्रभाव 

पडतो. याचे कारण त्ांचे शब्द ह ेसुस्पष् नवचार आरण त्ाहीपेषिा त्ांच्ा अंत:करणातील तळमळ यांचा 

आनवष्कार करीत असतात. राजकारणात श्रोत्ांिा रजंकायचे असते आरण म्हणूि िेत्ांिा भाषा ह ेशस्त्र 

लखलखीत ठेवावे लारते.

राजकीय डािपेिांिी भारा

चळवळीच्ा व निवडणुकीच्ा काळातील संघषयापेषिा शांततेच्ा काळातील सत्ासंघषयाचे स्वरूप 

अभधक रुंतारुंतीचे असते आरण त्ामध् ेराजकीय डावपेचांिा िार महत्त्वाचे स्ाि असते. या डावपेचांिा 

अिुरूप असलेल्ा भाषेचे स्वरूपही डावपेचातूिच घडलेले असते. मुरब्बी* राजकीय मुत्सद्ी स्वत:च्ा 

मिाचा थांर लारणार िाही, अशा रीतीिे भाषेचा कौशल्ािे वापर करतात.

राजकीय डावपेच खेळतािा भाषा ह े मिोरताच्ा आनवष्कारापेषिा मिातील कपट दडनवण्ाचे 

साधि बिते. या संदभयात एका नविोदी लेखकािे स्तस्त्रयांची शब्द वापरण्ाची रीत व राजकारण्ांची शब्द 

वापरण्ाची रीत यांची मोठी मिोरंजक तुलिा केलेली आह.े तो लेखक म्हणतो, ‘स्त्री ज्या वेळी ‘िाही’ 

म्हणते. त्ा वेळी गतच्ा मिात असते − ‘कदाचचत’. ती ज्या वेळी ‘कदाचचत’ म्हणते, त्ा वेळी गतच्ा 

मिात होकार असतो; आरण गतिे सरळ होकार नदला, तर ती शालीि स्त्रीच िव् े− असे म्हटले पाहहजे. 

राजकारण्ांची रीत याच्ा बरोबर उलट असते! राजकीय मुत्सद्ी ज्या वेळी ‘हो’ म्हणतो, त्ा वेळी 

त्ाच्ा मिात असते ‘कदाचचत’; तो ज्या वेळी ‘कदाचचत’ म्हणतो, त्ा वेळी त्ाच्ा मिात िकार असतो 

आरण त्ािे जर सरळ िकार नदला तर तो मुत्सद्ीच िव्.े’ स्त्री व राजकीय मुत्सद्ी यांच्ातील िरक या 

लेखकािे मांडला असला तरी त्ामधूि स्त्री व मुत्सद्ी यांच्ातील महत्त्वाचे सार्ही लषिात येते. ते म्हणजे 

दोघेही मिात जे आह,े ते दडवूि त्ाच्ा उलट बोलत असतात.

एके काळी राजकारणात पले्दार भाषणे केली जात. आता मारि मोजके पण स्पष् बोलणारा पुढारी 

लोकांिा अभधक आवडतो. आधुनिक काळात जीविाला जी रती आली आह,े गतच्ामुळे शब्दबंबाळापेषिा 

रोखठोक सत्कथि, नवधािाला पुष्ी दणेारी िेमकी आकडवेारी यांचे महत्त्व वाढले आह.े यामुळे 

राजकारणातील भाषेचे स्वरूप काहीसे रूषि होत आह;े पण तरीही राजकारणातील संघषयात आक्रमक 

शैली आरण खोचक नविोद यांिा स्ाि आहचे.

तसेच कसोटीच्ा षिणी ध्येवादी िेत्ांच्ा अंत:करणापासूि आलेल्ा आरण अंत:करणाला 
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जाऊि भभडणाऱया शब्दांचे महत्त्व कधीच कमी होणार िाही. शैलीच्ा मययादा ओलांडणारे असे शब्द 

हचे राजकारणातील भाषेचे वैभव आह.े त्ाचबरोबर सत्ासंघषयात वापरावयाचे घणाघाती शब्द आरण 

वाटाघाटीत बोलण्ाची रुळरुळीत िसवी नवधािे हहेी राजकारणातील भाषेचे ठसठशीत अलंकार आहते. 

शब्दाथमि

मुरब्बी = राजकारणात मुरलेला

शब्दबंबाळ = शब्दांचा खूप जास्त आरण अिावश्यक वापर ज्यात असलेले

पुष्ी दणेारी = बळकटी दणेारी

घणाघाती = घणािे प्रहार केल्ाप्रमाणे, आक्रमक (घण म्हणजे लोखंडावर प्रहार दणे्ाचे हत्ार)

४  लग्न

जी∘ ए∘ कुलकिथी (१९२३-१९८७) लेखक, प्राध्ापक. कथा, अिुवाद, परिलेखि, मुलांसाठी कथा. जीविाच्ा 

रूढ, नवलषिण, रहस्मय अंरांचे समथ्ग चचरिण करणारे कथालेखक म्हणूि महत्त्वाचे स्ाि.

पारंपररक रीतीिे ‘लग्न ठरवणे’ या नवषयाभोवती निरणारी ‘कुसुमरुंजा’ या संग्रहातील साठ-सत्रच्ा 

दशकातल्ा वातावरणातील ही कथा. कथेचा शेवट एक अिागमक हुरहुर लावूि जातो.

बरेच नदवस घरात रडबड होती. पुष्कळशी िवी माणसे येत. सोप्ावरच्ा मोठ्ा जाजमावर चहा-

िराळ होत असे. दादा, आई, मामा अिेक नठकाणी जात व त्ा नठकाणी सरळ्ांिा भरपूर चहा गमळे. 

घरी मामाच्ा लग्नाच्ा रोष्ी चालल्ा होत्ा. मर एक नदवस सरळेच जण सारवट* राडीत बसले व 

जवळच्ा खेड्ात जायला निघाले. आिंदाला राडीत समोरच्ा ख्खडकीपाशी जारा गमळाली, आरण मर 

त्ाचे आत चाललेल्ा बोलण्ावरचे लषिच उडाले.

राडी ज्या घरापुढ ेथांबली, ते घर रंुद पण जुिे होते व त्ाला माडी िव्ती. राडीतूि माणसे खाली 

उतरताच रुमाल* बांधलेल्ा, अंरावर लाल काठाचे उपरणे घेतलेल्ा एका पोक्त* रृहस्ांिी त्ांिा हकंचचत 

वाकूि िमस्ार केला व त्ांिा आत बोलावले. येथेही आत सोप्ावर जाजमच होते. पण त्ावर मध्भारी 

दोऱयािे परडी-पट* काढला होता. सोप्ालाच एका कोपऱयात एक पांढरे शुभ्र वासरू बांधले होते व ते 

येणाऱयाजाणाऱयाकड ेस्वच्छ काळ्ा राररोटीसारख्ा डोळ्ांिी उत्सकुतेिे पाहत होते. आिंदाला ते वासरू 

िार आवडले व त्ाला बरोबर घेऊि, त्ाचा नपवळा दोर हातात घेऊि बाहरे वाऱयात खूप हुदंडूि यावे 

असे त्ाला वाटले.

थोड्ा वेळािे िवे निळे लुरड ेिेसलेली एक कोवळी मुलरी बाहरे आली व खाली माि घालूि समोर 

बसली. दादांिी, मामािे गतला पुष्कळ प्रश्न नवचारले. दादांिी तर गतच्ाकडूि एक मराठी पुस्तक वाचवूि 

घेतले. ती आत रेल्ावर रुमाल बांधलेल्ा रृहस्ांिी ताटातूि कपबश्या आणूि ठेवल्ा. कपबश्यांचे 

टवके रेले होते, पण चहा चांरला, खूप साखरेचा होता. मर त्ा मुलीिेच एका लहाि ताटातूि आंब्ाच्ा 
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िोडी आणूि ठेवल्ा. पण सरळ्ांिी आंबा िको म्हणताच आिंदाला िार आश्य्ग वाटले, आरण थोडा 

रारही आला. त्ांिी कुणी तरी घेतल्ाखेरीज त्ाला स्वत:ला आंबा गमळणार िव्ता. पण त्ा रृहस्ांिी 

अचािक त्ाच्ाच पुढ ेताट धरताच, त्ाला िकळत त्ाचा हात झटकि पुढ ेझाला व त्ािे दोि-तीि 

िोडी उचलूि आपल्ा चहाच्ा बशीत ठेवूि घेतल्ा. आई आतल्ा सोप्ावर पण उंबऱयाजवळच बसली 

होती. मामा हसल्ावर तीदखेील हसली होती ह ेखरे, पण आता घरी रेल्ावर चांरला शेक गमळणार* 

ह ेआिंदािे ओळखले. कारण गतच्ा त्ा हसण्ात आतले आणखी एक चोपछडी* हसणे होते. िंतर त्ा 

रृहस्ांिी आणखी दोि िोडी कौतुकािे त्ाच्ा बशीत ठेवल्ा. आिंदािे आता सारे लषि आंब्ाकडचे 

वळवले. जर मारच खायचा आह,े तर तो ररकार्ा पोटी खाण्ापेषिा पोटात आंबे ठेवूिच खाले्ला बरा 

याबद्ल त्ाला कसलीही शंका िव्ती. आंबा अगतशय रोड होता व त्ाचा रर रजभेवर येताच नवरघळूि 

जात होता. थोड्ा वेळािे त्ािे पाच स्वच्छ पातळ साली बशीत ठेवल्ा व चचकट हाताकड ेपाहत वर 

पाहहले.

“तुला हात धुवायचा आह ेका? मर न्ाणीतच जाऊि स्वच्छ धुऊि ये,” ते रृहस् प्रेमळपणािे 

म्हणाले, “नवमल, याला न्ाणीत तांब्ाभर पाणी द.े”

आत आईसमोरूि जातािा आिंदािे आईकड ेपाहहले िाही, तरी गतच्ा डोळ्ांची झळ* त्ाला 

जाणवलीच. िवे लुरड ेिेसूि मघा* खाली माि घालूि बसलेली मुलरी पुढ ेआली व आणखी दोि सोपे 

ओलांडत त्ाला घेऊि न्ाणीघरापाशी आली.

“ह ेन्ाणीघर होय?” त्ािे नवचारले.

गतिे माि हलवली. पण ती हळूच म्हणाली, “आपण परसात जाऊ. तेथे डोणीत* पाणी आह ेआरण 

परसात आवळेदखेील आहते.”

परसात एका डोणीत स्वच्छ पाणी होते. ते त्ाच्ा हातावर घालत ती म्हणाली, “तू मामाचा िार 

लाडका आहसे का?”

“तर काय!” आिंद म्हणाला, “काल संध्ाकाळी मी भोवरा पाहहजे म्हणालो, तर रारिी येतािा मामािे 

भोवरा आरण जाळी आणूि नदली.”

“मर माझ ंएक काम कर,” ती कळवळलेल्ा आवाजात म्हणाली, “त्ांिा म्हणावं आता कसंही 

एकदा होय म्हणूि टाका. मला येथूि सोडवा म्हणावं. जात्ाच्ा दरडासारखी झाले आह ेमी या घरात. 

माझ्ामुळे माझ्ा खालच्ा सरळ्ा बहहणींची लग्नं अडकली आहते.”

आिंदाला िारसे काही समजले िाही, पण त्ािे जाणतेपणािे माि हलवली. गतिे िव्या लुरड्ािे 

त्ाचे हात नटपले, तेव्ा त्ाचा रेशमी वास त्ाला िार आवडला. गतिे दोिचार आवळे त्ाच्ा ख्खशात 

घातले व आत येतािा पुन्ा म्हटले, “नवसरू िको ह!ं आरण इतर कुणाला सांरू िको.”

सारवट राडी रावी परत आली तेव्ा रारि बरीच झाली होती. जेवणािंतर आिंदाला एकदम 

पेंरुळल्ासारखे झाले व तो झोपण्ासाठी माडीवर रेला. मामा रच्ीत उभा होता. आिंदािे रडबडीिे 

त्ाला निरोप सांगरतला व तो अंथरुणाकड ेवळला.

“असं म्हणाली ती? ठीक. पण आईला सांरू िको त्ातलं काही,” मामा सांरू लारला. तो पुढ ेकाही 

म्हणायच्ा आतच आिंद अंथरुणात आडवा झाला होता.

िंतर मामाचे लग्न दुसऱयाच एका मुलीशी पुण्ाला मोठ्ा थाटािे झाले. िवी मामी चांरली होती. 

गतच्ा हातात खूप दागरिे होते. आता त्ा रोष्ीला िार वषले होऊि रेली.
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आता खुद् आिंदाच्ा लग्नाच्ा रोष्ी घरात चालू आहते. कुठे तरी रेले, आरण चहाबरोबर कधी 

तरी आंबा आला, की त्ाला हातातील िोड तशीच खाली ठेवावीशी वाटते व एकदम हुरहुर लारते : 

खेड्ातल्ा त्ा रेशमी लुरड्ातल्ा मुलीचे पुढ ेकाय झाले असेल बरे?

शब्दाथमि

सारवट = तीि-चार माणसांिा बसायची सोय असलेली छप्पर असलेली बैलराडी

रुमाल = पुरुषांिी डोक्याला बांधण्ाचे एक नवरशष् प्रकारचे पारोटे

पोक्त = वयािे मोठी आरण अिुभवी, समंजस व्यक्ती

परडी-पट = दोऱयािे नवणलेल्ा िषिीचा प्रकार

शेक गमळणे = मार गमळणे चोपछडी = मार हकंवा छडीचे िटके

झळ = चटका मघा = मघाशी

डोणी = पाणी साठवण्ाचे दरडी भांड ेहकंवा लहाि दरडी टाकी

५  मनातल्या उन्ात

श्रीननिास रिनायक कुलकिथी (१९३४- ) लेखक, संपादक. ‘डोह’, ‘सोन्याचा नपंपळ’ असे मराठी 

साहहत्नवश्ात राजलेले लललत लेखसंग्रह. मराठीतील लललत लेखि समृधि करूि ते अभधक मोकळे 

आरण लवचीक करण्ाचे श्रये ‘डोह’ (१९६५) या लेखसंग्रहाकड ेजाते. लहाि मुलांच्ा निरारस भावनवश्ाचे 

वण्गि करणारी चचरिदशती शैली ह ेत्ाचे वैरशष्ट्य आह.े

बालपणी लेखकािे अिुभवलेल्ा निसरयाचे, माणसांचे, प्राण्ांचे वण्गि ‘डोह’ या संग्रहामध् ेयेते. त्ातील 

‘मिातल्ा उन्ात’ या लेखातील अंश इथे घेतला आह.े यात उन्ाचे उजळ रूप तर नदसतेच, पण 

दुसरीकड ेत्ाला मृरजळािेही घेरलेले नदसते.

पौष पहाटचे्ा रारव्यािे ओठ िुटायचे. ओठांवरूि पांघरूण उतरायचे िाही. पण आई उठलेली 

कळायचे. केव्ाहूि उठायची ती. झोपही असायची नि जारही असायची. दुलईतूि ख्खडकीकड ेडोकावावे 

तेव्ा झुजंूमुंजू झालेले असायचे. आधी झांजा वाजायच्ा नि मर झुजंूमुंजू व्ायचे. दवेाकड ेिुकतीच 

काकडआरती संपलेली असायची. थोरल्ा आईच्ा* दुलईत अभधकच रुररटूि घ्ायचे. मघाशी असलेले 

वडाखालचे सामसूम आता डोळे चोळायला लारलेय असे वाटायचे. चचंचेखालचे आमचे घर. मोठीच्ा 

मोठी पुढ ेचचंच, पुढ ेतीहूि थोरला वड... दारासमोरचे सारे आवार ‘वडाखालचे’ म्हणूि ओळखले जायचे; 

एवढा त्ाचा अवाढव्य नवस्तार. सरळीकड ेझाडचे झाड े− हहरवीरार.

उन् ेयायची. सावकाश. ती काही लवकर उठायची िाहीत. हळूहळू उतरत यायची. पण एकदा 

येऊि उतरली की मर झडझडूि पंख झाडायची नि उंच होत जायची. ती यायची उरवतीच्ा दारातिं 

तांबूसहहरव्या मळ्ांिा जारे करीत; डोहाला रुदरुल्ा करीत; अलीकडल्ा आळशी डररीला भेडसावीत; 
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दवेळाच्ा कळसाला आल्ाचे कळवीत; पािा-पािातिं वाट काढीत; मोठ्ा मोठ्ा झाडांच्ा पोटांिा बोट 

लावीत − नि मर सरळे वेरळेच होऊि जायचे. झळझळीत नदसायचे. आई सांरायची, “पहहल्ांदा मी 

इथं आले एका मार्गशीषयातल्ा सकाळी नि ह ेसारं पाहहल्ावर डोळे निवले.* वाटलं, हकती छाि नठकाणी 

आपण राहायला आलो आहोत.” आईिे पहहल्ांदा पाहहलेले ते रावाचे रूप माझ्ा डोळ्ांपुढ ेयेते. त्ावर 

ऊन् कसे पडले असेल ते नदसते.

ती उन् ेनपंपळपाराच्ा मोकळ्ा जारेत येऊि थांबायची. मर उन्ाला पाठ द्ायला* म्हणूि थोरली 

आई मला बोटाला धरूि घेऊि यायची.

थोरल्ा आईच्ा अंरासारखे मऊसर ऊबदार ऊन् अंरावर घेतािा चांरले वाटायचे. उन् ेखायला 

आणखी कुणी कुणी यायचे. थोरल्ा आईशी बोलत राहायचे. माझ्ाकड ेपाहायचे. साऱया आवारात वडाची 

लालभडक वडिळे टपटपत असायची. त्ांतले नपवळे नपवळे रव्यासारखे कण मातीवर नवखरायचे. 

त्ांवरही ती उन् ेपडायची. ती िळे मटकवावी असे वाट.े उन्ात लांब लांब सावल्ा पडायच्ा. मला 

त्ा सावल्ांचे निराळे जर, त्ांची निराळी भाषा आह ेअसे वाटायचे. माणसाइतके रजवंतपण त्ात 

जाणवायचे. मी त्ा उन्ाची उतं्ठेिे वाट पाहायचो. ऊन् तेव्ाच्ा उतं्ठेची अजूिही अपूवयाई करते. 

कधीतरी ते अवचचतसे येते. पुढ े येऊि पसरते. हसते. हरवलेल्ा सावल्ांतूि निघूि रेलेल्ा थोरल्ा 

आईला भेटवते. अललप्ततेतूि एक जवळीक रजव्ारी भभडवते.

मिाचे नि उन्ाचे पहहले िाते आठवते ते असेच जुिे. समोरूि कोवळेनपवळे उन् यायचे. पूर 

आल्ासारखे. उन् नि अंधार यांचे मिांतले अस्स्तत् उघडगमटीसारखे जाणवायचे. डोळे उघडणे म्हणजे 

ऊन् − गमटणे म्हणजे अंधार.

उंच उन् ेचचंचेवरूि अंरणात यायची. चचंचेचा, अंरणांत पडलेला नपवळा केशरी मोहर त्ा उन्ािे 

करपूि जायचा. दारात आमची काळीपांढरी कपी कुरिी उन्ाची उभी राहायची. काळा नि पांढरा रंर 

सुचवणाऱया त्ा दोि अषिरांचे िाव गतला कुणी ठेवले होते िकळे*. थोराड हाडाच्ा त्ा उभार-लांबार 

कुरिीवर थोरल्ा आईचे मोठे प्रेम होते. लांबोडक्या जबड्ातूि लाल खरखरीत जीभ बाहरे काढूि ल्ा-ल्ा 

करीत ती दरडी कट्टाच्ा पायऱयांवर उभी राहायची. गतच्ा तोंडातूि एकएक थेंब पडायचा. थोरली आई 

गतचे सारे नियमािे करायची. ती मोठी शहाणी होती एवढचे आता आठवते. ती कशी, कुठे, केव्ा िाहीशी 

झाली कुणास ठाऊक. गतच्ा िाहीशा होण्ाच्ा काळातच, वडाखाली उन् खायला येणारी भारीरथीबाईही 

अशीच एक नदवस ि कळता नदसायची थांबली होती.

वरिं उन् जळत असले तरी आमच्ा पांढऱया राऱयाच्ा मातीच्ा* घरात थंड असायचे. उन्ाळ्ामध्,े 

रांजणात राहणाऱया पाण्ाला वाटावे तसे वाटायचे, दारे लावली की रडद काळोख व्ायचा. कोपऱयात 

असलेली मोरी स्वच्छ नि थंड असायची. गतच्ा काळ्ा, रुळरुळीत, उतरत्ा, रार िरशीवरूि उन्ाच्ा 

वेळी घसरत राहावे वाटायचे.  मोरीच्ा तोंडातूि तेवढा एक चचवचचवता, मंद तांबूस-पोपटी प्रकाश येई. 

िंदादीपाइतका शीतळ. त्ा उन्ातल्ा काळोखाला आलेली शीतळाई त्ा िंदादीपाचीच आह ेअसे वाट.े 

तो प्रकाश कशात तरी भरूि ठेवावा अशी इच्छा होई. [...]

उन्ाळ्ातल्ा जळत्ा वेळी जेवणे उरकलेली असायची. आई दमूि पडलेली असायची, भरभरीत 

उन् रणरणत असायचे − बघवायचे िाही असे. मी मारचे दार उघडायचा नि आईची डुलकी िेमकी 

मोडायची. आई म्हणायची, “हकती दमवशील रे! झोप उन्ाचा.” पण माझ ेलषिच िसायचे. मी नवस्यािे 

चहकत झालेला असायचा. परश्मेकड ेपाहावे तो दूरवरचे सारे राव पाण्ात तरंरलेले नदसायचे. लाटा पुढ े
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यायच्ा. आडवी सडक बुडायची. [...] ती बुडली तर बुडली; पण त्ा कुरळ्ा लाटा आणखी पुढ ेयायला 

लारलेल्ा असत. आरतीच्ा* रािात जोडीिे उभ्ा असलेल्ा दोि रूढ बाभळीही लाटांत नवरघळायला 

लारत. मर माझा धीर सुटायचा. [...]

... आरण ते उन्ातले पाणी खालतीच येत असायचे. थोड्ा वेळािे पाहावे तो अिसयाच्ा घराला 

लारलेले असायचे. दोि बाभळतींवर धार पडलेली असायची. मी आईला घाबऱयाघाबऱया बोलवायचा. मर 

आई रारारारािे उठायची. मला घेऊि जायची. दडपूि झोपवत सांरायची, “अरे, ते काही खरं िाही पाणी. 

ते चावट ऊि आह ेिं, ते िसवतंय. कोवळी कोवळी हरणं आशेिं लारतात मारे त्ाच्ा. पळतात... 

पळतात... कुठं्ठ त्ांिा पाण्ाचं नटपूसही भेटत िाही.”

शब्दाथमि

थोरली आई = आजी निवले = तृप्त झाले; शांत झाले; रार झाले

पाठ द्ायला = पाठ शेकवायला िकळे = माहीत िाही

राऱयाची माती = भभंतीला गरलावा दणे्ासाठी पाणी, चुिा, शेण, रवत इ∘चे गमश्रण

आरती = रािाचे स्ानिक िाव

६  माझा पहिला रुरू

द∘ र∘ रोडसे (१९१४-१९९२) - चचरिकार, िेपर्थकार, समीषिक, लेखक, प्राध्ापक. कलापरंपरा, लोककला 

यांनवषयी लेखि.

एका ऐटदार घोड्ाच्ा चचरिािे लेखकाला लहािपणी जी भूल पाडली, ती आयुष्भर कशी कायम राहहली 

यानवषयी वण्गि यात आले आह.े ‘िांरी असलेले िुलपाखरू’ या पुस्तकातील ‘माझा पाचवा रुरू’ या 

लेखातूि हा अंश घेतला आह.े

अषिर म्हणजे रेखेचे रुंडाळे, असे रामदासांिी एके नठकाणी वण्गि केले आह.े साहहत्ापुरते ते खरेच 

आह.े मारि चचरिकाराचे आद्ाषिर म्हणजे एखाद्ा मदालस* रेखेची अंरडाई.* गतच्ा वेल्ाळ* अळोख्ांचे 

प्रथम दश्गि हीच त्ांची पहहली अषिरओळख. त्ा दश्गिािे बेभाि होऊि त्ा ऊव्गशीच्ा मारे धावणे − 

अनवश्रांत धावत राहणे − हाच त्ाचा िंतरचा जन्भरचा उद्ोर. या वेधवतीिे ज्या प्रगतमेत त्ाला प्रथम 

दश्गि नदले असेल, ती प्रगतमा त्ाचा पहहला रुरू.

आज आठवते त्ावरूि चचरिकलेतला माझा पहहला रुरू होता, सचचरि इसापिीतीच्ा पुस्तकातले 

घोड्ाचे एक चचरि. त्ा पुस्तकातल्ा एका रोष्ीत काढलेल्ा ऐटदार घोड्ाचे रेखाचचरि त्ा वेळी मला 

एवढ ेआवडायचे की, त्ा घोड्ाची, त्ा वेळी माझ्ा पाटीवर मी शेकडो प्रगतचचरि ेरेखाटली असतील. 

त्ातलेच एखाद ेजर चांरले जमले आह ेअसे वाटले की, तसेच ठेवूि त्ाकड ेमी अरदी तासन् तास पाहत 

बसे.

खरे म्हणजे त्ा वेळी आमच्ा घरीही एक उमदा घोडा होता. उंच, बहाडा*, ऐटदार, खास एका 

बलुची सौदारराकडूि* घेतलेला. स्वारीला अवघड, मांड* ओळखणारा. अिेक चाली चालण्ात तरबेज. 
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माझ्ा आजोळीसुधिा असेच उत्म घोड े ठेवलेले. ही सारी घोडी, लहािपणी मि मािेल तशी िेरली. 

राघोभराऱयारत* त्ावरूि वाटले तेवढ्या रपेटी मारल्ा. अिेक राव-रावठाणे पार केली. वऱहाडातली 

प्ररसधि पयोष्ी िदी ही त्ा वेळची आमची रसंधू. आमच्ा मजलीची* हद्; वडीलधाऱयांची अटक; पण 

घोडदौडीचा त्ा वेळचा कैिच असा बेलराम की, अिेक वेळा आम्ही पयोष्ी पार करूि, पल्ाडच्ा 

काबूलकंधारात उतरत होतो. सारांश, अिेक घोड्ांवरूि स्वारी केली... परंतु पाटीवर काढलेल्ा ‘ह्ा’ 

घोड्ाची सर ह्ांपैकी एकालाही िाही असे वाट.े

− त्ा उच्ै:श्रवाची* जातच वेरळी होती.

पुढ ेघरचे, आजोळचे सारे घोड ेयथाकाल थकले, म्हातारे झाले, निकालात निघाले, पण पाटीवरच्ा 

घोड्ाची पाठ मारि मी आजतारायत सोडली िाही. त्ाचे ते सुरेल ख्खंकाळणे, रचिातीत सुरांच्ा मधुर 

आलापीत अजूिही कधी कधी आठवणीिे साद घालूि अस्वस् करते. त्ाचा वंश अजूिही माझ्ा चचरिांतूि 

तसाच अखंड चालू आह;े त्ाच ऐटीत. त्ाच खािदािीिे. आपल्ा मूळ पुरुषाची आब* आरण आठवण 

राखीत. आजपययंत हकती तरी घोड ेचचतारले असतील! एखाद ेघोडदळ उभे करता येईल एवढ.े िािा तऱहचेे, 

िािा रंरढरंांचे, सम्राट रघूच्ा* अश्मेधीय नवजयी वारूपासूि* छरिपती रशवाजीराजांच्ा कृष्ा (की 

कल्ाणी!) घोडीपययंत. संताजीच्ा झझंावाती घोडदौडी रेखाटल्ा; वरातीपुढ ेठुमकत चालणाऱया िखरेल 

कोतवाली घोड्ाचा आदा उतरवला*. घोड्ावरचे पहहले प्रेम अजूि तसेच कायम आह.े आज आठवणी 

ललहहतािासुधिा हातातल्ा घोड्ावरची मांड पूवतीइतकीच पक्ी आह.े ‘अरबी निरनवणारे’ इगतहासात 

अिेक झाले, त्ांच्ा अश्प्रेमाचा बोभाटा िार. मीही माझ्ा मरदुरािे या दखेण्ा प्राण्ावर तेवढचे प्रेम 

केले आह;े त्ाच्ा राजस खािदािी रूपभेदाचे इमािािे आलेखि करूि, त्ाच्ा रुबाबाला, इभ्रतीला 

कुठेही धक्ा लारणार िाही यांची दषिता बाळरूि. प्रसंरवशात* मृत घोड ेकाढले खरे; परंतु मुदयाड* 

घोड ेकाढण्ाचे पाप अजूि ह्ा हातांिी कधी केले िाही. आरण याला कारण? ... इसापिीतीतल्ा माझ्ा 

पहहल्ा रुरूच्ा पाक*अरबी घाटाचे पहहले प्रसन्न दश्गि. रेखीव, िीटस, िेटके. दृष्ीिे धरूि बसावे असे 

दखेणे; सुरत पाक.

रेखा िागरणीिे पाडलेली ही पहहली भूल!

शब्दाथमि

मदालस = मादक, सुंदर अंरडाई = अळोखे नपळोखे, शरीराच्ा मोकळ्ा हालचाली 

वेल्ाळ = नप्रय, सुंदर, रोड ऊव्गशी = पुराणकथेतील एक अप्सरा

वेधवती = आकष्गक सौदारर = व्यापारी

मांड = बैठक मजली= टप्पा

बहाडा = भधप्पाड आब = डौल, तेज 

राघोभरारी = रघुिाथ बल्ाळ पेशवे यांिा त्ांच्ा वेरवाि युधिकौशल्ामुळे पडलेले िाव

उच्ै:श्रवा = ऐकण्ाची उच् षिमता असलेला; दवेांचा राजा इंद्र याच्ा घोड्ाचे िाव

सम्राट रघू = रामािे ज्या वंशात जन् घेतला त्ाचा मूळ पुरुष  

वारू = घोडा आदा उतरवला = माज उतरवला 

मरदूर = षिमता प्रसंरवशात = कधीकधी  

मुदयाड = निरररट्, भावनवरहहत पाक = पनवरि
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७  दरडांिे सौंदयमि

बा∘ भ∘ बोरकर (१९१० - १९८४) कवी, लेखक, रशषिक, संपादक, आकाशवाणीवर काय्गक्रम आयोजक 

म्हणूि सेवा. कनवता, कादबंऱया, लघुनिबंध, अिुवाद व चरररि लेखक. सौंदय्गपूजक वृत्ीचे कोकणी व 

मराठी भाषेतील महत्त्वाचे कवी. निसर्ग आरण प्रेम ह ेत्ांच्ा कनवतांचे प्रमुख नवषय. आिंदयारिी कवी 

अशी ओळख. 

िुलांइतकेच दरडांमध्हेी दडलेले सौंदय्ग लेखकािे इथे उलरडले आह.े ‘चांदण्ाचे कवडसे’ या १९८२ मध् े

प्ररसधि झालेल्ा लललत लेखसंग्रहातूि ह ेलेखि घेतले आह.े

िुलांइतकाच मला दरडांचाही शौक आह.े िुले मला झाडावरच अभधक सुंदर वाटतात. तेथूि ती 

खुडायला माझ ेमि घेत िाही; पण िुलांच्ा नदवसांत बस जेव्ा म्हादलोळला थांबते, तेव्ा जाई-बकुळीचा 

एखादा सर हकंवा एखादा बटमोररीचा रजरा मी जरूर नवकत घेतो आरण मिरटाभोवती रुंडाळतो. कधी 

सोिचाफ्ाचे केवळ एक िूल दठेाला धरूि निरवीत राहण्ासाठी अख्खा पुडा नवकत घेतो. िुले मी 

नवकत घेतो; पण ती घरातल्ा वापरासाठी, माझ्ासाठी िव्.े पण दरड-रोट ेमला मिापासूि आवडतात; 

कधी त्ांच्ा आकारामुळे, तर कधी प्रकारांमुळे. कधी त्ांच्ा रूपावरूि, तर कधी त्ांच्ा वणयावरूि. 

केवढा तरी वेळ मी ते न्याहळीत राहतो. पण तेवढ्यािे माझ ेसमाधाि होत िाही. मी त्ांतले निवडक घरी 

घेऊि येतो. आजवर मला आवडलेले दरडरोट ेमला घरी आणता आले असते, तर एव्ािा माझ्ाकड ेएक 

िमुिेदार अश्-संग्रह तयार झाला असता. आवडलेले सरळेच दरड काही उचलूि आणता येत िाहीत. 

आरण ते िेटकेपणािे मांडायला घरात आरण घराभोवती आपल्ाला हल्ी ऐसपैस जारा तरी कुठे आह?े 

मी म्हणतो, एका अथती ह ेबरेच आह!े त्ामुळे आपल्ाला स्तृीत त्ांचा संग्रह करता येतो. आठवूि त्ांचा 

आिंद घेता येतो.

उन्ाळ्ात िदीच्ा आरण पाणवठ्ाच्ा पारिांत मी िािा तऱहांचे दरडरोट ेपाहहले आहते. त्ांतल्ा 

तुळतुळीत रोल व लंबरोल रोट्यांकड ेआपले चटकि लषि जाते; पण बारकाईिे पाहहले, तर कधी 

त्ांत आपल्ाला अिेक नवलोभिीय रूपाकारांचे दरड आढळतात. एखादा दरड कासवासारखा असतो, 

एखादा पालीसारखा, एखादा बैलासारखा, तर एखादा कुत्रासारखादखेील. मला वाटते, असले दरड 

पाहूिच माणसाला रशल्पाची कला सुचली असावी. अश्युरात माणसािे आपले जीवि सुखाचे करूि 

घेण्ासाठी चुलीसाठी तीि दरड मांडण्ापासूि मृताचे थडरे बांधण्ापययंत दरडाला िािा तऱहांिी वापरले. 

त्ांची भांडीकंुडी केली. औते* -हत्ारे बिवली आरण त्ांचे दारदागरिेदखेील घडवले. खडक कोरूि 

हकंवा दरडांच्ा भभंती रचूि आपल्ा निवाऱयाची सोय केली. पण कोणत्ाही युरातला माणूस घेतला, 

तरी त्ाच्ा प्राथगमक ररजा भारल्ािंतर त्ाला आपल्ा सृजिशीलतेला आरण पूजावृत्ीला वाट करूि 

नदल्ारशवाय राहवत िाही. िुरसद गमळाली, तशी तो लेणी खोदू लारला; रशले्प कोरू लारला, घरांिा 

कलात्मक आकार दऊे लारला. रशल्प आरण स्ापत् या दोन्ी कला झरीप्रमाणे* अशा दरडांतूिच 

िुटल्ा. आरण नवज्ािाचा उरम झाला, तोही माणसािे दोि दरडांची चकमक करूि त्ांपासूि नवस्तव 

उत्पन्न केला आरण दरडापासूि पहहले चाक तयार केले, या रोष्ीतूिच.

एक सबंध युर दरडािे माणसाचे जीवि परोपरीिे सुखाचे केल्ामुळे आरण त्ाच्ा सृजितेला 

कला आरण नवज्ाि यांचे उमाळे आणण्ामुळे त्ाला दरडच दवे वाटला आरण पूजेचा त्ािे छंद घेतला, 

तर आश्य्ग िाही. [...] अश्युरातील आपल्ा नपतरांिी दरडावर जे उदडं प्रेम केले आह,े ते आपल्ा 
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रक्तात अजूि खेळत असावे. त्ाचमुळे त्ाच्ानवषयीचा पूजाभाव नठकनठकाणी असा प्ररट होत असलेला 

नदसतो. तोच भाव माझ्ात सौंदय्गभाव होऊि वावरत असावा.

आपल्ाकडचा जांभा* दरड रजतका जुिा होतो, गततका तो मला अभधक सुंदर वाटतो. बोरीच्ा 

आमच्ा वाड्ाच्ा पाठीमारच्ा टकेडीवर पन्नास पावलांची चढण काढल्ावर अशा दोि अजस्र खडकांिी 

एक भलेमोठे प्रवेशद्ारच तयार केले आह.े वेळीअवेळी मी त्ा कमािीच्ा मार्थावर बसूि ज्ािेश् वरी 

वाचलेली आह ेआरण तेथूि अधतीअभधक बोरी पाहूि घेतली आह.े

सह्ाद्रीच्ा घाटातला काळानिळा कातळ माझ्ा िजरा बांधूि ठेवतो. मला त्ात मराठी माणसाचा 

स्वभाव नदसतो. त्ाचा पुरुषाथ्ग नदसतो. तो पाहता पाहता मला महाराष्रि ातले हकले् नदसू लारतात. [...]

रोनवंदाग्रजांिी ‘बकुळिुलांच्ा, प्राजक्ताच्ा दळदारी* दशेा’ या शब्दांिी महाराष्रि ाला रौरनवले, 

याचे मला मोठेसे कौतुक वाटत िाही; पण ते त्ाला ‘राकट, कणखर दरडांच्ा दशेा’ अशा नवशेषणांिी 

संबोधतात, तेव्ा मी हरखतो आरण महाराष्रि ाच्ा या दरडांनवषयीचा त्ांचा भष्क्तभाव आरण सौंदय्गभाव 

मला नवलषिण मोह घालतो.

शब्दाथमि

औते = शेतकामाची अवजारे झरी = लहाि झरा

जांभा = कोकणात सापडणारा तांबूस दरड दळदार = कसदार, सत्त्व असलेला

८  रफननक्सच्ा राखेतयून उठला मोर

प्रस्ािना : ननखखलेश चिरेि (१९७५- ) पुस्तकाची प्रस्ताविा हाही एक साहहत्ऐवज आह.े त्ातूि कधी 

लेखकाचा त्ा साहहत्कृतीच्ा निगम्गतीमारील हतेू प्रकट होतो, तर कधी एखाद्ा जाणकारािे केलेले त्ा 

साहहत्कृतीचे मूल्मापि. 

जयंत पवार ह ेप्ररसधि कथाकार, िाटककार, िाट्यसमीषिक आरण परिकार होते. त्ांच्ा ‘निनिक्च्ा 

राखेतूि उठला मोर’ या कथासंग्रहाला साहहत् अकादमी पाररतोगषक गमळालेले आह.े वाचू या लेखक 

आरण नदग्दश्गक निख्खलेश चचरि ेयांिी त्ा कथासंग्रहाला ललहहलेल्ा प्रस्ताविेतील हा अंश.

समकालीि जारगतक आरण हहदंी कथासाहहत्ाच्ा या पाश््गभूमीवर जयंत पवार यांचा हा पहहला 

कथासंग्रह प्ररसधि होणं, ही आजच्ा मराठी कथेसंदभयात महत्त्वाची घटिा आह.े ऐशंीच्ा दशकािंतर 

मराठीत महािररी संवेदिेची कथा हळूहळू लुप्तप्राय होत रेली. [...] ती केवळ नि:सत्त्व मध्मवरतीय 

मध्ममारती कथांपुरती रशल्क उरली. [...]

मराठी साहहत्ात पवार यांचं घराणं कोणतं, ह ेशोधण्ाचा प्रयत्न समीषिक करतील; तो करणं 

ररजेचंही आह.े पण पवारांच्ा कथा वाचतािा त्ांची संवेदिशीलता, भागषक अभभव्यक्ती आरण पारिांची 

सामारजक पाश््गभूमी ह े सरळं भाऊ पाध्ांच्ा जवळचं असल्ाचं जाणवतं. स्वत: जरलेलं आरण 
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अिुभवलेलं, बेचैि करणारं वास्तव समूहमािसाद्ारे कथेत व्यक्त करणं ह ेया दोघांचंही ठळक वैरशष्ट्य. 

मारि पवार यांच्ा कथांमधूि उभं राहणारं भागषक व्यष्क्तमत्त्व ह ेअत्तं मौललक आरण त्ांचं स्वत:चं आह.े 

त्ांच्ा कथांमधलं वास्तव ‘घडवलेलं’ हकंवा कृगरिम िाही, त्ामुळे त्ांची भाषाही तशी िाही. आधी िलॉम्ग 

निरश्त करूि ते कथा ललहीत िसल्ामुळे त्ांच्ा कथांचा आशय स्वतःचा आकार घेऊिच व्यक्त होतो.

पवारांची कथा ही महािररी संवेदिेची कथा आह ेअसा उले्ख मघाशी केला. म्हणजे िक्ी काय? 

ऐशंीच्ा दशकािंतर मुक्त अथ्गव्यवस्मेुळे झपाट्यािं पसरलेली जारगतकीकरणाची लाट महािररांवर 

थेट आदळली आरण मर रावा-खेड्ापययंत पोहोचली. त्ामुळे जारगतकीकरण आरण त्ातूि जन्लेला 

चंरळवाद* याचे थेट पररणाम मुंबईसारख्ा महािररांवर नदसायला लारले. उत्पादकांिी िविवीि ररजा 

निमयाण करूि त्ा मध्मवरतीयांमध् ेपेरल्ा. त्ा पूण्ग करण्ासाठी मध्मवर्ग आरण कनिष् मध्मवर्ग ऊर 

िुटसे्तोवर धावत सुटले. याच लाटते मुंबईतलं गररणराव* उद् ध्वस्त होऊि त्ा जारी टोलेजंर चकचकीत 

मलॉल्स उभे राहहले. गररणी कामरारांची कुटुबंं नवस्ानपत होऊि वसई-नवरार हकंवा कज्गत-खोपोलीपययंत 

नवखुरली. पवारांची कथा याच गररणरावात घट् मुळं रोवूि उभी आह.े त्ांच्ा ज्या कथेत गररणराव 

प्रत्षि िाही गतथेही ते अंत:स्तरावर* आहचे आरण त्ाचं असं असणं जास्त भयावह आह.े

गररणरावची शोकांगतका भेदकपणे साकारणारी ‘निनिक्च्ा राखेतूि उठला मोर’ ही या संग्रहातली 

शीष्गककथा. कामरार लढ्याची शोकांगतका आरण त्ाचा जारगतकीकरणाशी असलेला संबंध त्ाच्ा 

संपूण्ग व्यागमश्रतेसकट* व्यक्त करणारी ही कथा पवारांच्ा कथालेखिाचा कें द्रनबंदू म्हणूि पाहता येईल. 

निवेदिाची शैली, काळात मारे-पुढ ेसरकणारा निवेदि-प्रवाह आरण आशयातूि सहजसू्त्ग ऊजलेिं उमलूि 

आलेला िलॉम्ग या सरळ्ा दृष्ीिं ही रेल्ा दशकभरातली महत्त्वाची कथा ठरावी. [...]

जयंत पवार ह े ‘कथा’ या माध्माच्ा िव्या शक्यता तपासूि पाहणारे रंभीर लेखक आहते. 

कोणत्ाही चांरल्ा लेखकाला पछाडणाऱया जन्, मृत्,ू दु:ख, क्रौय्ग, हहसंा या रोष्ी पवारांच्ा कथेत 

निव्ळ ‘थीम्स’पुरत्ा मययानदत राहत िाहीत, तर लेखकाच्ा सतत सुरू असलेल्ा चचंतिाचे नवषय म्हणूि 

समोर येतात. पवारांची कथा वाचकाला जरण्ाच्ा धुमश्क्रीत मध्मभारी आणूि उभे करते. आयुष्ाच्ा 

कोलाहलात एकमेकांमध् े गमसळलेले आवाज काि दऊेि ऐकण्ाचा प्रयत्न करते. या कथा म्हणजे 

व्यक्तीच्ा समाजात जरण्ाचे दस्तऐवज आहते. समाजात जरतािा होणारे आिंद आरण रिास त्ांच्ा 

संपूण्ग व्यागमश्रतेसकट या कथा वाचकापुढ े मांडतात. आजच्ा मराठी साहहत्ात पवारांची उपस्स्ती 

आश्ासक आरण अभधक अपेषिा निमयाण करणारी आह.े

शब्दाथमि

चंरळवाद = भौगतक सुखांचा अभधकाभधक उपभोर घेण्ाची वृत्ी, चैिी वृत्ी

गररणराव = गररणी कामरारांची वसाहत

अंत:स्तर = आतली पातळी; अप्रत्षि अस्स्तत्

व्यागमश्रता = नवनवध स्तर असलेले, गमश्र
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९  आई

रुरुनाथ धुरी (१९४२- ) कवी, लेखक, चचरिकार, संपादक, अध्ापक. ‘ग्ोररया’, ‘समुद्रकनवता’  ह े 

कनवतासंग्रह. प्रगतमांचा साथ्ग वापर करणारे चचंतिशील लेखक म्हणूि प्ररसधि. 

केवळ एका नवरशष् वासातूिही आपण भूतकाळाच्ा एका छोट्या कालखंडात, आठवणींच्ा प्रदशेात प्रवेश 

करू शकतो, याचे संवेदिशील वण्गि पुढील लेखिात केले आह.े ‘आनदकाळोख’ या लललत लेखसंग्रहातील 

‘रंधे कोंदाटले जर’ या लेखातील हा अंश आह.े

िव्या नदल्ीच्ा लोदी राड्टन्समधूि रारिीच्ा वेळी भटकतािा एक असा रस्ता मला सापडला की, 

दुतिया असलेल्ा झाडांिी जवळजवळ झपाटलेच! थंडीचे नदवस. या नदवसांत शरीरातले रक्तप्रवाह अरदी 

अगतशय वेरािे वाहू लारतात, आरण सव्गच ज्ािेंनद्रये प्रखर होतात. गतथूि जातािा अकस्ात कसला तरी 

अत्तं खमंर वास सुटल्ाचे जाणवले. िुसता खमंरच िव्,े तर ओळखीचा वाटला मला तो वास. हा 

वास दूरवरच्ा भूतकाळातूि येत होता. पण ती ओळख शोधल्ारशवाय मि स्वस् बसणार िव्ते. हा 

वास जसा काही रहस्च होऊि आला होता माझ्ासाठी. तो वास गतथे कसा आला, कुठूि आला, त्ािे 

मला निज्गि रस्तावर कसे राठले, कळेिा! आजूबाजूला तर वस्तीही िव्ती. झाडांच्ा रदतीतूि एखादी 

झोपडी नदसते का पाहहले, तर तशी काहीही खूण आढळली िाही.

दुसऱया नदवशी ऑनिसात ह ेसांगरतले, तेव्ा त्ा रस्तावरची ती नवरशष् जातीची पुराति झाड े

सूययास्तािंतर उच््छ वास सोडतात आरण त्ांतूि भाकऱया भाजल्ाचा खरपूस वास येतो असे सहकारी 

म्हणाले. केवळ भाकरी भाजतािाचा वास तो काय, आरण त्ामुळे मी इतके अस्वस् व्ावे? निरश्तच 

त्ामारे कोणती तरी आत्ग आठवण असली पाहहजे. तो वास पक्ा मिात रुजवूि स्तृी टोकापययंत ताणली 

तेव्ा िटकि एक दरवाजा उघडला. एक अध्गवट काळोखी खोली. वरच्ा कौलारू छपराला काचेचे 

एक कौल िसते तर सव्ग खोली काळोखािेच भरूि रेली असती अशी. एक तीिचार वष्यांचा मुलरा 

रडत असलेला आरण त्ाची आई डोळ्ांतले अश्र ूढाळीत चुलीवर भाकऱया भाजीत बसलेली. एखाद्ा 

चचरिपटातील दृश्यासारखे भूतकाळाच्ा काळोखात मला ह े दृश्य नदसले आरण मीच हरवलेल्ा मला 

पाहू लारलो. कुठलाही िोटो दऊे शकला िसता, असे दुःखाचे नवलषिण भावदश्गि घडवणारा माझ्ा 

आईचा चेहरा मला स्तृीत नदसला. त्ाच वेळी माझ्ा वनडलांची मुंबईत िोकरीसाठी चाललेली वणवण, 

घरी काका-काकंूची, आत्ांची ऐकूि घ्ावी लारणारी बोलणी, मुंबईला एकाकी जीविातील वडलांचा 

वाह्ातपणा कािावर आल्ामुळे आईचे ते मला पोटाशी घेऊि मुळुमुळु रडणे, सारे काही बोलके झाले. 

आज मामा-मामी िाहीत, काका-काकू आहते − पण िार बदललेली. आईही जाऊि आता बरीच वषले 

लोटलीत. पण त्ा सव्यांचे चेहरे, अरदी त्ांच्ा चेहऱयावरील प्रत्के सुरकुती आरण प्रत्के भावदश्गि मी 

माझ्ा मिात जारवू शकलो. त्ा वयात मी संस्ारनवहीि होतो, अजाण होतो. व्यवहाराची धूळ माझ्ा 

संवेदिांवर साचली िव्ती. काय स्वीकारावे आरण स्वीकारू िये याची चचहकत्सा करीत बसण्ाचे ते वय 

िव्ते. संवेदिा प्रखर होत्ा. मला भूक रजतकी प्रखरपणे जाणवत होती गततकाच तो भाकरीचा वासही 

तीव्रपणे जाणवत होता. डोळ्ांिा गतथल्ा रंररेषा भभडत होत्ा. शेणािे सारवलेल्ा जगमिीचा थंड 

खरखरीत स्पश्ग जाणवत होता. निव्ळ एका नवरशष् वासातूि मी भूतकाळाच्ा एका छोट्या कालखंडातच 

िव्,े तर इतरही संवेदिांत आठवणींच्ा मदतीिे प्रवेश केला होता. त्ा संवेदिांच्ा एकरि येण्ातूि एकेक 

प्रसंर उभा राहत रेला; त्ाच्ा मारचे-पुढचे वास्तव सोबत घेऊि! [...]
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अलीकडचे, शेजारच्ा छोट्या मुलीिे शाळेतूि येतािा वेचूि आणलेली िुटपाथवर पडलेली 

चाफ्ाची िुले माझ्ा टबेलावर ठेवली. ओजंळीत घेऊि मी ती दीघ्ग हुरंूि घेतली. तो वास खूप खोल 

मस्तकात भभिला मारि − िटनदशी एका वास्तवाचा दरवाजा उघडला. मी मिािेच इस्स्पतळामारे असलेल्ा 

शवघराशेजारच्ा जारेत उभा राहहलो. आजूबाजूला सव्गरि चाफ्ाची झाड े नि त्ावर पािापािांतूि 

िुललेली पांढरी, नपवळी, लालसर चाफ्ाची िुले. त्ा वातावरणात त्ा िुलांचा हळुवार सुरंध कोंदाटूि 

राहहला होता. रखरखीत पांढरी दुपार, पांढरीशुभ्र इमारत, पांढऱयाशुभ्र वेषात धावपळ करणाऱया िसलेस 

नि हलॉस्स्पटलचे कम्गचारी, पांढरीच इिॅमलची उपकरणे... सरळे कसे लख्ख नदसू लारले. हळूहळू बाह् 

आवरण सैल होऊि कळी िुलूि यावी तसे ते भूतकाळातील वातावरण जन्ाला येऊ लारले. खरेच, तो 

एक जन्च होता − अंतम्गिातल्ा एका जुन्याच जराचा िव्यािे झालेला जन्! हळूहळू शवघरातूि शुभ्र 

स्रि चेरवरूि शुभ्र चादर ओढलेली आई आली. ह ेअसे शुभ्र मरण समोर नि सभोवार चाफ्ाची शुभ्रच 

िुले िुललेली. त्ा सुरंधाची संवेदिा मला िुसती आईची आठवण करूि दते िाही, तर प्रत्षि आईपययंत 

घेऊि जाते. आसमंतातल्ा झाडाचे पािन् पाि, िूलन् िूल मला नदसते, रंर नदसतात. त्ावेळी झाडांवर 

बसूि कावकाव करीत त्ा निज्गि शांततेच्ा काचेला चरे पाडणारे कावळे नदसतात, ऐकू येतात. चादरीत 

रुंडाळलेल्ा आईला पाहताच मला गमठी मारूि नि खांद्ावर डोकं टकूेि रडणाऱया धाकट्या भावाचा स्पश्ग 

जाणवतो, त्ा स्पशयातली अरगतक थरथर नि रदरदलेले हुदंके जाणवतात. अिुभवलेला एक जीविाचा 

रसरशीत तुकडा त्ाच्ा सव्ग बारकाव्यांनिशी साषिात होतो. माझ्ा अंतम्गिात िकळत नटपलेले वास्तव 

त्ा वासािे तेव्ा साषिात होते.

१०  बाप आणि लेक

रौरी दशेपांडे (१९४२-२००३) कथा, कादबंरी, लललत लेख, सु्ट लेखि, भाषांतर, कनवता. व्यष्क्तस्वातंत्राचा 

आरण त्ातूिच ओघािे येणाऱया स्त्रीस्वातंत्राचा पुरस्ार करणारी लेख्खका.

महषती धोंडो केशव कवले यांच्ा घराण्ाचा प्रारगतक नवचारांचा वारसा लाभलेल्ा लेख्खका रौरी दशेपांड े

यांिी नदिू, म्हणजे आपले वडील नदिकर कवले यांच्ाशी असलेल्ा िात्ाचा घेतलेला हा वेध. ‘बापलेकी’ 

या पुस्तकातूि हा भार घेतला आह.े

माझ्ा बालबुधिीप्रमाणं इरू*, नदिू*, राडरीळकाका* ही सकाळी उठूि, आम्हांला हाकलूि, आपापल्ा 

कामांसाठी घराबाहरे निघूि जाणारी माणसं होती. जसे आम्ही शाळांमधूि जायचो तशीच. पण एकदा आम्ही 

शाळांमधूि आरण ते सव्ग कामांवरूि घरी आले, की कुणामध् ेकाहीच भेद िसे. आमच्ा घरी पत्त्यांचा 

िड पडला, की राडरीळ-आठवले-कवले मंडळी आण्ाआजोबांसह* त्ात सामील. (रटार-उपशीमध्*े हार 

खायला आजोबांिा मुळीच आवडत िसे!) आमचे चेंडू घरी बिवलेले; चचखल, वाळू एकरि करूि, त्ांचा 

रोळा करूि त्ावर अिेक आच्छादिं घालूि, अखेर क्रोशािं जाळी बिवूि तयार केलेले. आम्ही रोलाकार 

उभे राहूि वा बसूि तसे तीि-चार, वेरवेरळ्ा पररघांचे चेंडू या हातातूि त्ा हाती भराभर िेकत असू. 

तेव्ा माझ ेवडील जरूर गतथं हजर असत, इतकंच िाही तर ती क्रोशाची जाळी बिवतािा, चचखलाचा 



साहियि रिरिधा८

162 • SkeÀµes yeeme<ì

रोळा बिवतािा त्ाला आईच्ा जुन्या पातळाची खोळ घालतािाही. बाजारात जाऊि नवकत घेतलेली 

खेळणी आमच्ाकड ेिव्ती. मला एक डोळे उघडमीट करणारी भावली* बाजारातूि नवकत आणूि नदली 

रेली कारण मी ती गमळण्ासाठीची अट − रामरषिा पाठ करणं − ही पुरी केली. पण त्ाहीपलीकड े

आम्हांला जे भांडार गमळालं त्ाची शब्दांत रणिा करणं अशक्य आह.े ते भांडार म्हणजे पुस्तकं. माझ्ा 

आयुष्ात पुस्तकांचं महत्त्व काय आह ेते मी प्रकाश िारायण संतांच्ा ओघवत्ा वाणीत सांरू शकणार 

िाही; पण िक्त इतकंच म्हणायचंय, की पुस्तकं होती म्हणूि मी आह!े

माझ ेआई-वडील अखंड पुस्तकांत बुडलेले असत, पुस्तकांबद्ल एकमेकांशी आरण गमरि-मैगरिणींशी 

बोलत असत. आरण ही सव्ग पुस्तकं त्ांच्ा त्ांच्ा नवषयांशी असंलग्न. पुस्तकांवर प्रेम करायचं ह े

वनडलांिी रशकवलं की आईिं, की आप्पाआजोबांिी (रँग्र परांजपे) ह ेमी कसं सांरू शकेि?

पण आता खारिीिं एक सांरू शकेि, की मला झाडा-विस्पतींचं, िुला-िळांचं जे वेडच आह े

त्ाचे जिक माझ ेवडील. आमच्ा त्ा ललॉ कलॉलेज रोडवरच्ा घराच्ा बारेत काय काय होतं! आरण जे 

आमच्ाकड ेिव्तं ते शेजारी राडरीळकाकांकड ेहोतं − म्हणजे त्ा काळी तरी, आमच्ाकडचे! वनडलांिी 

मोरऱयाच्ा सव्ग जाती लावल्ा होत्ा − मोगतया, जाई-जुई, कंुदा-चमेली, सायली, बटमोररा, साधा 

मोररा, मदिबाण. [...] माझ्ा वनडलांची बार हा माझा िार मोठा ठेवा आह.े साऱया दशेभर हहडूंि त्ांिी 

गतच्ासाठी वृषिवेली जमवल्ा आरण त्ांची अरदी सोयऱयांसारखी निरा राखली. काय-काय होतं त्ा 

बारेत! उरीच िाही मी गतला ‘जादूिररी’ म्हणत. [...] आरण त्ा सरळ्ांची माहहती कधी तरी, त्ांिा 

पाणी घालण्ाचं काम माझ्ाकडूि करूि घेतािा, त्ांिी सांगरतली असणार − िाही तर आज जरभर 

झाडांच्ा प्रेमािं, झाडांिा हात लावत, त्ांच्ा सावलीत, त्ांच्ा सहवासात मी अपार आिंदाचे तासन् तास 

का काढले असते? सरळ्ा जरातूि सापडले ते बी जमा करूि वाढवायचे प्रयत्न का केले असते? [...]

नदिू स्वतः मुळीच ‘कडक’ िव्ता, पण त्ाची ‘तत्त्व’ं िार कडक होती. उदाहरणाथ्ग, आमच्ा वेळी 

नियम होता की गतमाही, सहामाही, िऊमाही यांपैकी निदाि दोि परीषिांत पास झाल्ाखेरीज वागष्गक 

परीषिेला बसण्ाचा ‘िलॉम्ग’ नवद्ार्थ्यांिा गमळत िसे. ते नप्रन्न्सपल असतािा हकत्के नवद्ाथती डलॉक्टरांची 

सनट्टनिहकट ंघेऊि येत, आपण त्ा गतन्ी परीषिांच्ा वेळी आजारी पडलो होतो ह ेदाखवायला. वडील 

त्ांिा शांतपणं सांरायचे, तुमच्ा आजाराबद्ल मला पूण्ग सहािुभूती आह;े पण तुम्ही तीि परीषिांिा 

बसला िाहीत, म्हणजेच िापास झालात ही वस्तसु्स्ती आह.े [...] मला त्ाच्ा तत्त्वनिषे्त कडकपणा 

आढळला तरी माणुसकीचा अभाव आढळला िाही. या तत्त्वनिषे्चं लोण* माझ्ापययंत पोचलं. [...] त्ामुळे 

पुढ ेमाझी िोकरीच रेली. पण माझ्ा वनडलांिा माझा अभभमाि वाटला असता हा नवचार, आवडतं काम 

करता येत िाही या खंतीवर सतत िंुकर घालतो. आपण जे काम पत्रलं ते इमािेइतबारं, ‘टू द बेस् 

ऑि वन्स अॅनबललटी’ केलं पाहहजे ही त्ांची खारिी. त्ांचं तत्त्व त्ांिी कधी बोलूि दाखवलं िाही, कधी 

आम्हाला प्रवचिं नदली िाहीत; पण त्ांच्ा वारण्ा-बोलण्ातूि ते सव्ग ख्झरपत माझ्ापययंत पोचलं.

आणखी काही ख्झरपत माझ्ापययंतच िाही, तर आमच्ा मुलीबाळतींपययंतही पोचलंय हळूहळू, असं 

रेल्ा काही वष्यांच्ा नवचार-आठवणींतूि समजत रेलं. त्ाचे पायरव*, प्रगतनबंब माझ्ा ललखाणात िार 

ि शोधताही आढळतात.

माझ ंललखाण वाचल्ावर वाचक मला िेहमी नवचारतात तो प्रश्न : “स्त्री आरण पुरुष समाि आहते, 

(हकंबहुिा स्तस्त्रयाच श्रषे् आहते!) ह ेतुमच्ा डोक्यात आलंच कसं? महषषींमुळं* का?” तर त्ाचं उत्र, 

“िाही; माझ्ा वनडलांमुळं!” असं आह.े [...] कदाचचत, स्तस्त्रयांिा मािािं वारवणं, त्ांिा शक्य गततक्या 
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संधी उपलब्ध करूि दणें, त्ांची दु:खं, भार शक्य गततके दूर करायला बघणं यांचं बाळकडू वनडलांिा 

महषषींकडूि गमळालं असण्ाची शक्यता आह;े पण ह ेनवचार माझ्ापययंत पोचले ते माझ्ा वनडलांचं रोजचं 

सहज वारणं बघूि.

आयुष्ात आलेल्ा कुठल्ाही स्त्रीला त्ांिी िेहमी मािाची, बरोबरीचीच वारणूक नदली : घरकाम 

करणाऱया स्तस्त्रयांिा, कुटुबंातल्ा स्तस्त्रयांिा, सहकारी स्तस्त्रयांिा, शेजारी स्तस्त्रयांिा, लहाि-थोर सव्गच स्तस्त्रयांिा. 

अरदी, मी साताठ वष्यांची असल्ापासूि, म्हणजे आठवतंय तेव्ापासूिच म्हणायचं, त्ांिी मला बरोबरीिं 

वारवलं. मला काही समजावण्ात ‘चुका दाखवणं’, ‘दोष दणें’, ‘पायरीची जाण दणें’ असल्ा रोष्ी कधी 

िव्त्ाच. स्वत:बरोबर मला पुढ ंघेऊि जाण्ाचाच िक्त भाव होता. स्वत:ला जे कालरतीप्रमाणं अभधक 

ज्ाि गमळालं होतं ते माझ्ा पदरात टाकण्ाची धडपड होती.

अखेरच्ा आजारात, तो जराजज्गर* असतािा, मी नदिूजवळ काही नदवस होते. [...] डोळे उघडूि 

एकदम तो म्हणाला, “रौरी!” त्ाच्ा शेजारी येऊि मी नवचारलं, “काय रे? काही हवंय?” तर हसूि 

िकाराथती माि हलवूि त्ािं नवचारलं (चेहऱयावर हसू होतंच), “मरणार आह ेिा मी आता?”

त्ािंच वाढवलेल्ा; सत्, ताहक्ट क-ताद्त्त्वक नवचार, आरण त्ा नवचारांिा शेवटापययंत िेटािं िेऊि 

जे ‘साध्-रसधि’ सापडले त्ाचा स्वीकार करण्ाच्ा त्ाच्ा रशकवणुकीतूि आयुष् जरण्ाचा प्रयत्न 

करत असणाऱया मला त्ा निवयाणीच्ा षिणी खोट ंबोलणं, रुळमुळ करणं* शक्य िव्तं. त्ाच्ा हातावर 

आपला हात ठेवूि म्हणाले, “हो.” त्ािं माझा हात जरासा दाबला आरण मर तो म्हणाला − माझ्ाकड े

हसतमुखािं बघत म्हणाला, “बरंय तर मर!”

तो वारला त्ा प्रत्षि षिणी मी हजर िव्ते, पण त्ाची खंत मला टोचत िाही, कारण त्ाच्ा इतर 

मुली, िाती, इ∘ इ∘ हजर होत्ाच की.

वनडलांचं ऋण निटत िसतं. ते िुसतं पुढ ंढकलायचं. तेही मी त्ांच्ा िातींपययंत ढकललंय. आता 

काय होतं ते बघायला कोण जरणारेय? एक नदवस त्ांच्ाच िातींपैकी कुणाला तरी मी नवचारणारेय : 

“मरणार आह ेिा मी आता?” तेव्ा, आजोबांच्ा वंशजांिा साजेसं उत्र त्ा दतेील ही आशा. आरण 

त्ांच्ाप्रमाणंच “बरंय तर मर!” असं म्हणूि मी होत्ाची िव्ती व्ायला तोंड दईेि हीही आशा!

शब्दाथमि

इरू = इरावती कवले, रौरी दशेपांड ेयांची आई नदिू = नदिकर कवले

राडरीळकाका = अथ्गतज्ज्ञ धिंजयराव राडरीळ राडरीळ-आठवले = कवले यांचे शेजारी

आण्ाआजोबा, महषती = महषती धोंडो केशव कवले, रौरी दशेपांड ेयांचे आजोबा, नदिकर कवले यांचे वडील

रटार-उपशी = पत्त्यांचा एक खेळ िड = अड्ा, एकरि जमणे

भावली = बाहुली असंलग्न = संबंभधत िसणे 

पायरव = पायांचा आवाज जराजज्गर = आजारामुळे थकलेले

रुळमुळ करणं = स्पष् ि सांरणं
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११  िरिीिादळ

प्रभाकर पेंढारकर (१९३३-२०१०) लेखक, चचरिपट नदग्दश्गक. ‘रारंरढांर’, ‘अरे संसार संसार’ ‘चक्रीवादळ’ 

या कादबंऱया.

चक्रीवादळाची भयािकता आरण मािवी मिोव्यापार यांचे समथ्ग चचरिण ‘चक्रीवादळ’ या कादबंरीत येते. 

वादळािे भभरकावलेल्ा अिेक आयुष्ांमधील काहींची ही हृदय हलेावूि टाकणारी कहाणी.

रेल्चे्ा िकाशात चचराला आरण बापटला ही रावं एकमेकांिा चचकटूि असल्ासारखी नदसतात. 

सुदवैािं चचराला ते बापटला ही रेल्चेी टलेलिोि-लाइि पाऊस सुरू झाल्ावरही काही वेळ चालू होती. 

ररझवलेशि क्ाक्ट  हरी अय्यरिं चौकशी केली, तेव्ा त्ाला काही वेळापूवती १० डाउि एक्प्रेसिं बयािपट्ी 

सोडल्ाचं समजलं. पण त्ािंतर राडी कुठं आह ेह ेसमजेिा. टलेलिोि चालत िव्ते. ड्टूी संपली तशी 

त्ाच्ा बरोबरची माणसं घरी परतली. हरी मारि ऑनिसातच बसूि राहहला. एक्प्रेस येईपययंत तो इथंच 

थांबणार होता. राडीची वेळ केव्ाच होऊि रेली होती. राडी केव्ा येईल ह्ाची खबर िव्ती. वाट पाहूि 

हरीचा दम निघाला. आता स्शेिात दोिचार माणसं सोडली तर कोणीच उरलं िव्तं.

पावसाचे थेंब छपरावर पडत तसा मरशिरिच्ा रोळ्ांसारखा आवाज होत होता. वीज-पुरवठा बंद 

झाल्ािं खोलीत अंधार दाटला होता. हरी समोरच्ा टबेलवर पाय ठेवूि डोळे गमटूि बसला होता. वाट 

पाहूि थकल्ािं त्ाला केव्ा झोप लारली ह ेसमजलंच िाही.

एकदम मोठ्ांदा आवाज झाला. हरी दचकूि जारा झाला. त्ािं वर पाहहलं; आकाश नदसत होतं. 

षिणभर त्ाला समजेिा. मघा तर आपण खोलीत होतो. मर डोक्यावर आकाश कसं? आरण एकदम 

त्ाच्ा लषिात आलं, खोलीचे परि ेउडूि रेले आहते. पाऊस आता खोलीत कोसळत आह.े टबेल, खुच्या, 

कारद, िाइल्स सरळं भभजत आह.े घाईघाईिं हरी टबेल सरकवणार; इतक्यात टी∘सी∘ आत आला. 

म्हणाला, “कुठं सरकवणार तू ह ेटबेल? बाहरे पाहहलंस काय?”

हरी प्टॅिलॉम्गवर आला आरण त्ाला स्शेि ओळखता येईिा. प्टॅिलॉम्गवरच्ा छपराचा एकही परिा 

रशल्क उरला िव्ता. लोखंडी उभे खांब आरण त्ावर उघड ेआडवे रड्टस्ग. रसिेमाच्ा जाहहराती लावलेल्ा 

लोखंडी चौकटीही रायब. िार काय, प्टॅिलॉम्गवरच्ा पंख्ांची पाती अदृश्य झालेली आरण मधले लोखंडी 

रटू् तेवढचे राहहलेले. ह.े..ह ेबापटला स्शेि? रेल्चेे रूळ तरी जारेवर आहते काय? आरण आपण ज्या 

एक्प्रेसची वाट पाहत आहोत गतचे डबे पाचोळ्ासारखे कुठं िेकले तर रेले िाहीत िा?

हरीचे पाय कापू लारले. त्ािं भभंतीचा आधार घेतला. रळ्ाशी आवंढा आला. पोटात भीतीिं खड्ा 

पडला. पहहल्ा बाळंतपणासाठी रेलेली त्ाची बायको दोि महहन्यांच्ा मुलीला घेऊि ह्ा राडीिं परत 

येत होती. ती कुठं असेल आता?

मछलीपटिम् पासूि िार तर दहाएक मैलांवर कोगमली खेड.ं मुख् रस्तापासूि आतल्ा बाजूला. 

त्ामुळं जराशी संबंध कमी. रावात दोि-चार पक्ी बांधलेली घरं सोडली तर बाकी सव्ग झोपड्ा. रस्ता 

मातीचा, कच्ा. रहदारी िारशी िाहीच. झोपड्ांत वीजही िाही. त्ामुळं कोगमली रावाला बाहरे उडालेल्ा 

हाहाकाराची कल्पिा िव्ती. असा जोराचा पाऊस आरण सोसाट्याचा वारा वषयातूि एकदोिदा कोगमलाला 

तडाखा दऊेि जातो. त्ा वेळी आपापल्ा झोपड्ांत नवझलेले कंदील उशाशी ठेवूि सकाळ होण्ाची वाट 

पाहत बसूि राहायचं. तसं ह ेमाहहतीचं, त्ामुळं आजही कोगमली रावात चचडीचूप.

रावाच्ा एका बाजूला पोचय्याची लहािशी झोपडी होती. एका कोपऱयात. अंधारातच तो अंरावर 
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चादर पांघरूि बसला होता. त्ाची कारभारीण अंराची मुटकुळी करूि ओलसर जगमिीवर पडलेली 

होती. अंधारात दुसरं काही करण्ाजोरंही िव्तं. त्ांच्ा दोन्ी मुलींची लग्नं होऊि त्ा सासरी रेल्ा 

होत्ा. मुलरा टिेालीला िोकरी करत होता. सुटीच्ा नदवशी तो कधी तरी कोगमलीला येऊि जाई. 

आपल्ा आई-वनडलांिा चररताथयासाठी काही पैसे ठेवूि जाई.

पोचय्याची झोपडी ख्खळख्खळी झालेली होती. ह्ा पावसात ती रारि संपेतो नटकाव धरेल असं आता 

पोचय्याला वाटिेा. आता इथूि बाहरे पडायलाच हवं असं त्ािं ठरवलं. तो म्हातारीला म्हणाला,

“चल, आपण इथूि निघू या.”

“कुठं जायचं?”

“रावाबाहरे चच्ग आह.े गतथं जाऊ या.”

म्हातारीला झोपडी सोडवेिा. पोचय्या थांबायला तयार होईिा. मर म्हातारीिं त्ा अंधारातच सामाि 

जमा करायला सुरुवात केली. भात रशजवायला एक अॅल्गुमनियमचं भांड,ं दोि ताटल्ा, पांघरायची 

चादर, एक पंचा. कोगमलीच्ा कोणत्ाही झोपडीत ह्ांपेषिा आणखीि काय सामाि असणार? दोघं बाहरे 

पडणार, एवढ्यात झोपडीचं छप्पर उडूि रेलं.

त्ा पावसात म्हातारी झोपडीत काही उरलं का पाहत होती. समोर नदसत तर काही िव्तं; पण 

पाय निघत िव्ता. पोचय्यािं गतचा हात धरला आरण दोघं चालू लारली. झोपडीत भभजायचं, बाहरेही 

भभजायचं, ह ेकोगमलीिं स्वीकारलेलं होतं. ज्या पंचवीस-तीस झोपड्ा होत्ा, त्ांतली आता एकही रशल्क 

िव्ती. ह्ा कोसळणाऱया पावसात कोगमली वाहूि रेली होती.

रावाबाहरेचं चच्ग शंभरएक वष्यांपूवती बांधलं होतं असं म्हणतात. इमारत दरडी होती. छपरावर लाल 

मंरलोरी कौलं इतके पावसाळे जाऊि नटकूि होती. िाटकापासूि चच्गच्ा इमारतीपययंत थोडचं अंतर; पण 

सोसाट्याच्ा वाऱयामुळं आरण कोसळणाऱया पावसामुळं दोघांिा चालता येणं कठीण झालं. दोघं कशीबशी 

चच्गच्ा दरवाजाजवळ पोहोचली. पोचय्यािं दारावर थाप मारली आरण मर जोरािं दरवाजा ठोठवायला 

सुरुवात केली. दार उघडलं रेलं. भभजूि चचंब झालेली दोघं आत रेली. आत पाहतात तर सरळी कोगमली 

आरण आजूबाजूची खेडी इथं जमा झालेली. एवढ ंमोठं चच्ग; पण ते भरूि रेलं होतं.

चौथऱयावर उभा असलेला िादर लोकांिा धीर दते होता. मोठी मेणबत्ी लावत होता. काही षिणांत 

ती नवझूि जाई आरण िादर ती परत लावी. “प्रभूवर नवश्ास ठेवा, शांत राहा” म्हणूि िादर सांरत होता.

मेणबत्ीच्ा प्रकाशात पोचय्यािं पाहहलं. सरळेच एकमेकांच्ा चांरल्ा पररचयाचे. रेली हकत्के 

वषयं कोगमलीत राहहलेले; पण आता कोणीच एकमेकांशी काही बोलत िव्ते. त्ांच्ा घरादाराबरोबर त्ांचे 

शब्दही वाहूि रेले होते. ह्ा वादळािं त्ांच्ा दु:खाची पररसीमा ओलांडलेली आरण त्ांिा मुकं करूि 

सोडलेलं.

पोचय्याच्ा बायकोला राहवेिा. हुडहुडी भरलेल्ा आवाजात गतिं पोचय्याला नवचारलं,

“तेिालीला असाच पाऊस असणार का?”

“तर काय मर?”

“गतथं व्यकंट आह.े”

“तो झोपडीत िाही, पक्का घरात राहतो आह.े”

“ते तरी ह्ा पावसात नटकेल िा?”

“रप! उरा भलत्ा शंका काढू िकोस!”
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म्हातारी रप्प झाली. पोचय्याही रप्प झाला. पण अशीच भीती प्रत्केाच्ा मिात. कुणाच्ा मिात 

त्ांच्ा मुलाबद्ल, मुलीबद्ल, थोड ंदूर राहणाऱया आई-वनडलांबद्ल, िातवंडांबद्ल. घर वाहूि रेलं. सारं 

सव्गस्व हरवलं, तरीही असे कुठं कुठं धारे मिी असतात. त्ांच्ाबद्लची मिोमिी दाटलेली अस्वस्ता.

आरण एकदम आकाश िाटल्ासारखा नवजेचा कािठळ्ा बसवणारा आवाज आला. जणू ती वीज 

चच्गवरच कोसळली. त्ा आवाजािं सरळ्ांच्ा मिात दाटलेली अस्वस्तेची वेरवेरळी कारणं षिणात 

बाजूला सारली; आरण एकाच नवचारािं त्ा सव्यांिा ग्रासलं : ह ेचच्ग ह्ा पावसात आज रारिी नटकणार 

आह ेका? उद्ाची सकाळ आपण पाहणार आहोत काय? पुराच्ा प्रवाहात सापडावेत तसे ह्ा नवचारांत 

सरळेच वाहत निघाले; आरण कशाचा आधार घ्ावा असं काही हाताला सापडचेिा.

ह्ा मि:स्स्तीतूि ते बाहरे आलेच िाहीत.

त्ा नवजेच्ा कडकडाटािंतर चच्गची ती शंभर वष्यांपूवतीची इमारत कोसळली; आरण सरळी 

कोगमली त्ाखाली राडली रेली. 

१२  िंस अकेला

मेघना पेठे (१९५८- ) कवगयरिी, लेख्खका. वेरवेरळ्ा कोिातूि स्तस्त्रयांचे जरणे संवेदिशीलतेिे त्ांिी 

चचगरित केले. ‘हसं अकेला’ हा त्ांचा राजलेला कथासंग्रह. त्ाच्ा पाठपृष्ावरील हा मजकूर. ‘उड जायेरा 

हसं अकेला’ या संत कबीर यांच्ा भजिाचा संदभ्ग या शीष्गकात येतो.

तसं तर काल उत्टपणे ‘जरलेलं’ सारं गततक्याच ताजेपणािं आपल्ा िजरेसमोर आजही उभं असतं

− िवे अथ्ग हाती घेऊि!

लषिात येत असतं की, आपला बहुतेकांचा भोवताल वरवर सारखाच आह,े पण तरीही प्रत्केाचं प्राक्ति 

निराळं, निण्गय निराळे, स्वीकार-िकार निराळे, कारण इथं प्रत्के व्यक्ती दुसरीहूि निराळी! स्वतंरि!

माणसाच्ा जरण्ात प्रागतनिभधक असं काही िाही.

अरदी आपणसुधिा आयुष्ातल्ा वेरवेरळ्ा टप्पांवर वेरवेरळे असल्ाचं अिुभवत असतोच की! 

रजतकी आपली ‘उमजण्ा’ची ताकद मोठी गततकं आपलं ‘भंरणं’ अभधक!

‘उमजूि’ घेण्ाच्ा मिािं मांडलेल्ा या खेळात म्हणूिच सोबत उरते ती िक्त एकाकीपणाची तीव्र वेदिा! 

जारणवेच्ा अथांर आकाशात झपे घेऊ पाहणारा प्रत्के हसं अकेला आह,े तो या अथयािंच!
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१३  जाई-जुई

अरुिा ढेरे (१९५७- ) कनवता, कथा, कादबंरी, लललत रद्, व्यष्क्तचचरि,े अिुवाद, समीषिा, लोकसाहहत् 

असे नवनवधांरी लेखि. ९२व्या मराठी साहहत् संमेलिाच्ा अध्षि. कुटुबंजीवि, निसर्ग, प्रेम ह े नवषय 

मुख्त् ेहाताळतात. ऐशंी - िव्दच्ा दशकातील महत्त्वाच्ा कवगयरिी.

‘रूपोत्सव’ या लललतसंग्रहातील हा लेख. जाई-जुईसारख्ा सुवारसक िुलांबाबत आपल्ा तरल भाविा 

आरण काही कनवतांचे धारे अरुणा ढरेे यांिी इथे रुंिले आहते.

कवी िा∘ धों∘ महािोरांिी रोळा केलेली पळसखेडची लोकरीतं वाचत होते. महािोरांच्ा कनवतेतले 

हकती तरी सुरूप शब्द, सुंदर कल्पिा आरण सुरेल लयी यांचं उरमस्ाि कोणतं, ह ेजसं ही राणी वाचतािा 

उलरडतं िा, तसं आणखीही खूप काही गमळूि जातं. त्ा नदवशी असंच झालं. एका ओवीरुच्छातली 

सुरुवातीचीच ओवी वाचतािा मी थबकले. इतकी िाजूक, इतकी घमघमती ओवी मी पूवती जणू वाचलीच 

िव्ती, असा गतिं मोह घातला.

माळ्ाच्ा मळ्ात, िुस्ती माळीि एकली

जाईच्ा िुलांची − इिं काचोळी रुंिली

मळा माळ्ाचा आह.े त्ािं रजवाभावािं िुलवलेला! आज मारि गतथे माळीण एकटीच आह.े िुस्ती 

एकटी आह!े गतच्ा एकटपेणाचं ह े नवशेषणसुधिा पहा िा, कसं बोलकं आह!े असा िुसता एकटपेणा 

अगतमृदू असतो. िार तरल असतो. मला नवलषिण वाटलं ते ह ेकी, या एकटपेणाची − िुस्ता एकटपेणाची 

अशी तरल जात पकडण्ाचं सामर्थ्ग जे भल्ा भल्ा कवींिाही असतंच असं िाही, ते या खेड्ांतल्ा 

अडाणी बायकांच्ा शब्दांत कसं सहज आलं आह!े [...]

हरवलेल्ा प्रेमाची अशी अवघड हुरहुर जाईच्ा िुलांिीच तर सांरावी! मेघदूतातल्ा* यषिािं िव् े

का मेघाजवळ आपल्ा दूरच्ा नप्रयेचं वण्गि करतािा गतला दवंारलेल्ा* जाईचीच तर उपमा नदली आह!े 

गतचं नवरहात्ग मोहक रुपड ंजाईरशवाय दुसरं कोण उपमेिं तोलणार?

पाच पाकळ्ांचं ह ेशुभ्र िूल (जस्स्िम् ग्रडँीफ्ोरम) जुईपेषिा जरा मोठं असतं ह ेखरं, पण तरी 

त्ाचं सुकुमारपण जराही उणावत* िाही. िुसत्ा िजरेिं कोमेजतील, इतकी िाजुक ही िुलं! पाकळ्ा 

जुईपेषिा जरा रंुद. आकारािंही मोठ्ा. संध्ाकाळी वेलीवर या कळ्ा एकामारूि एक उमलतात िा, तेव्ा 

त्ा रंधािं काळजात एक दुखरी कळ उठते. जरण्ाच्ा ओघात मारे पडलेलं आरण प्रयत्नपूव्गक दूर केलेलं 

हकती तरी पुन्ा रजवाला नबलरतं. अशा वेळी ती जाई, जाई राहत िाही. आपल्ाच मिाचं ते वेरळं रूप 

बितं. ग्रसेसारखा संवेदिशील कवी बहुधा अशाच वेळी रुणरुणला असेल…

जाईबाई, तुम्ही सांरा मिातले पाप

कळ्ांचीही िुले होती कशी आपोआप?

खरं तर जाई, जुई, चमेली, सायली, िेवाळी − ही सरळी एकाच जातीची िुलं. एकेकट ंिुलायला 

यांिा आवडत िाही. जुईचं तर िावच मुळी जूलथका हकंवा यूलथका आह.े यूथ म्हणजे समूह. झुपका 

म्हणू या आपण. झुपक्यािं िुलणारी ती जुई. जाईजुईच्ा वेलीसुधिा हकती दखेण्ा असतात. घराच्ा 

कंुपणावर, प्रवेशद्ारीच्ा कमािीवर हकंवा मुद्ाम बांधलेल्ा मंडपावर पसरलेल्ा या लवलवत्ा हहरव्या 

पािांच्ा, रशडरशडीत बांध्ाच्ा वेली हकती सुंदर नदसतात, ह ेतुम्ही पाह्लं असेल. मर त्ा हहरव्यारार 

रंरामधूि संध्ाकाळच्ा वेळी रांरोळीच्ा नठपक्यांसारखी शुभ्र, सुवारसक िुलं उमलत जातात ती थेट 

उत्र-रारिीपययंत उमलती असतात.
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जुईची बहरलेली वेल पाहणं हा एक भाग्ययोरच आह.े तीि दलं असलेली पािं, मधल्ा जरा लांबट 

दलािं पािाच्ा आकाराला नदलेली स्वतःची मोडणी, िाजूक लवलवीत िांद्ा आरण अरदी इवल्ाशा 

पाच शुभ्र पाकळ्ांची िुलं. पावसाच्ा सुरुवातीलाच गतच्ा बहराला सुरुवात होते.  गतच्ाभोवती 

भभरभभरणाऱया पावसाच्ा तुषारांमध् ेगतचा रोड कोवळा रंध भरूि जातो. कवी अनिलांिी असंच गतचं 

एक अंरनिथळतं रूप एका दशपदीत* रुंिलं आह.े

मादकता जाते माद्गवी नवरूि 

सौंदय्ग सोज्ळाआड दडते 

सोलीव सुखाचे स्वप्च एक

रजवाला जारेपणी पडते

ह े सोलीव सुखाचं स्वप्, हकत्के शतकांपूवती, रामगररीवर नवरहोतं्नठत एकांतवास भोरणाऱया 

काललदासाच्ा यषिािं एकदा जारेपणीच पाहहलं होतं. पाण्ािं भरलेल्ा कृष्मेघाला आपला दूत 

म्हणूि पाठवतािा, अलकेपययंतचा* सरळा मार्ग या यषिािं डोळ्ांपुढ ेआणला. त्ाला ओघािंच आठवला 

अवन्तीचा* प्रदशे. गतथले वििद्ांचे प्रवाह त्ाला आठवले आरण तीरांवरची उद्ािंही आठवली. गतथं 

बहरलेल्ा िुलांची आठवण करतािा त्ाला प्रथम आठवली ती जुईची सुंदर जाळी. कुसुमाग्रजांिी 

भाषांतर केलं आह…े

रर् जुईचे पुढ ेताटवे राििदीच्ा गतरी 

भभजगतल कललका, रशंपडता तू

िाजुक पहहल्ा सरी 

या िाजूक पहहल्ा सरीचं आरण जुईचं िातं काही वेरळं आह,े ह ेखरंच! आता परवा-परवाची रोष् 

आठवा िा! ज्यषे्ातले पहहले काळे ढर आकाशात आले तेव्ाची रोष्! तुमची आरण माझीही. पाऊस 

आला आला म्हणतािा एकदम सर येतेच. मातीचा वास घरादारांतूि, वाड्ावाड्ांमधूि दरवळूि उठतो. 

संध्ाकाळी घरी परतायच्ा वेळीही मध्चे एखादी सर गररकी घेत उतरते − पार भभजवूि टाकते. छरिीचं 

ओझ ंआणलं िाही, याचं बरं वाटतं मिाला! तशा रार मिािं पाय उचलतािा एखाद्ा कोपऱयावरूि एक 

कोवळा, पण अगतमधुर वास येतो. पाय िकळत थबकतात. एखाद ंइटुकलं पोर हातातला रजऱयाचा 

झुपका एकदम पुढ ेकरतं. तो पावसाळ्ातला पहहलावहहला जुईचा रजरा हाती घेतािा मि कसं सायीचं 

झालं होतं, आठवतंय िा? [...]

पांढरा शुभ्र नफ्लचा फ्लॉक घालूि एखादी हसरी चचमुरडी जर तुमच्ा पुढ्यात उभी राहूि म्हणाली 

की, ‘माझ ंिाव सायली!’ तर आवडले िा? सायलीचं िाजूकपण तसंच आह.े चमेली जशी जाईची जुळी 

बहीण, तशी सायली जुईची बहीण आह.े तशी सारख्ाच आकाराची, सारख्ाच रंराची ही सुवारसक 

िुलांची वेल. जुईसारखीच तीि दलांची हहची पािं. पण जुईसारखं मधलं दल लांबट िसतं. तेही इतर 

दोि पािांएवढचं असतं आरण िूल जाईसारखंच अगतकोवळं! इंनदराबाईंसारखी कवगयरिी या कोवळेपणाची 

काळजी करत पावसालाही दटावते - 

िको िको रे पावसा, 

असा भधंराणा अवेळी 

 घर माझ े चंद्रमौळी*

आरण दारात सायली 
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खरंच, या िुलांशी दरंामस्ती ियेच करू. िक्त एखाद्ा कोवळ्ा मूडमधे केसांत त्ांचा अध्गउमलता 

रजरा माळावा. बस्! आरण अशी मारणी सरळी िुलं थोडीच करतात? पण सायली करते. जुई-जाई-

चमेलीही करते. ही सरळी संध्ाकाळी उमलणारी िुलं. नदवसभरचे व्यापताप दूर करूि संभधप्रकाश 

पसरत येतो − रारिीच्ा निवांत प्रहरांच्ा रळ्ात हलकेच आपले हात टाकतो आरण त्ांच्ा कुशीत गमटूि 

जातो. या हलक्या संभधकालीि रारव्याच्ा रशररशरत्ा वेळी उमलतात ही सरळी िुलं. त्ांची कोवळीक, 

त्ांचा दुखवूि सुखावणारा वास आरण त्ांची चांदणी उमलण − या सरळ्ा सरळ्ांचा जो सूक्ष्म तरल 

आिंद होतो िा, त्ाचं वण्गि करताच िाही यायचं. करू ियेही.

िक्त कधी कुणाला िारा नदवसांिी भेटतािा चार जाई-जुईची िुलं द्ावी, कधी निरोपाचा हात 

हलवतािा जाई-जुईचा झुपका पुढ ेआलेला असावा, कधी अरदी एकट ंअसतािा जाई-जुईवरचं चांदणं 

सोबतीला घ्ावं अन् कधी वेलीवर मिसोक्त िुललेली ही िुलं घिदाट रंधािं दरवळतािा काहीबाही 

आठवूि रडू आलं, तर रडावंही...

आयुष्ातल्ा सरळ्ा कोवळेपणाचं रूप म्हणजे ही िुलं, ह ेकळण्ाच्ा वेळा िेहमी थोड्ाच 

येतात?

शब्दाथमि

दवारलेल्ा = दवािे भभजलेल्ा उणावणे = कमी होणे

मेघदूत = महाकवी काललदासाचे प्ररसधि संसृ्त काव्य दशपदी = दहा ओळतींची कनवता

अलका = दवेांचा खरजिदार कुबेर याची राजधािी

अवन्ती = मध् प्रदशेातील उज्ैि या शहराचे प्राचीि िाव

चंद्रमौळी = छतातूि चंद्रप्रकाश आत येणारे, मोडकळीस आलेले, ररीब

१४  सुििमियुरािे मिािस्त, ऐर्यचािे प्रतीक — पैठिी

माधि रडकरी (१९२८-२००६) संपादक, लेखक. वृत्परिीय ललखाणातूि आपल्ा चतुरस्र लेखणीिे रडकरी 

यांिी नवनवध नवषयांिा स्पश्ग केला. 

या लेखात पैठणी या महाराष्रि ाच्ा पारंपररक वस्त्राची श्रीमंती त्ांिी वण्गि केली आह.े

ररसकराज खानडलकरांच्ा ‘भाऊबंदकी’मधील ही आिंदीबाई. या पेशवेकालीि स्त्रीचे ऐश्य्ग, गतचा 

थाट, ते करारी व्यष्क्तमत्त्व व ते अजोड कतृ्गत् अिुपम अभभियािे व गततक्याच साजशंरारािे दुरयाबाई 

खोट ेयांिी रंरभूमीवर अमर केले. लफे्दार पदराची व रंुद काठाची भरजरी पैठणी िेसूि ही आिंदीबाई 

रंरमंचावर आली की रतकालातील जरतारी जीविाची एक झलकच िजरेपुढ ेचमकूि जाई.

परंतु पैठणिररीचे ह ेमहावस्त्र पाहण्ासाठी आपल्ाला आता िाटकाकड ेवळावे लारते. तीि मजली 

व िऊवारी पैठण्ा िेसलेल्ा आरण िाकात मोत्ांची झोकदार िथ घातलेल्ा नवलासी व्यष्क्तमत्त्वाच्ा 

स्तस्त्रया आज नदसताहते तरी कुठं? [...]
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मूळ वस्त्र रभ्गरेशमी, पदर संपूण्ग जरीचा आरण तसेच घसघशीत रंुद काठ ह ेया  पैठणीचे गरिरुण. 

अस्ल सोन्याचांदीचा उपयोर करण्ात येत असल्ामुळे जरीवरची चमक इतररि कुठेही ि आढळणारी. 

त्ात ही भरजरी वेलबुट्ी दोन्ी बाजूंिी पारखूि घ्ावी. गतला उलट, सुलट अशी बाजू िाही. वषयािुवषले 

लोटली तरी ह ेमहावस्त्र कधी निके् पडणार िाही की त्ा जरीची चमक जराही कमी होणार िाही. या 

नवणकरांिी या पैठणीबरोबरच नपतांबर, शेले व मंदील अशा नवनवध वस्त्रांचे ‘िंबरी सणंर’ येथे तयार केले 

व समृधि जीविाचे दश्गि काही नपढ्यांिा घडनवले.

शाललवाहि राजािे व चालुक्य राजािेही या कलेची मोठी काळजीपूव्गक जपणूक केली. शके  

१६००पययंत स्ानिक साळी व कोष्ी यांच्ाकड ेही कला होती. त्ािंतर मोमीि आले व त्ांिी ही कला 

हस्तरत केली. पेशवाईच्ा ऐि भरभराटीच्ा काळात पैठणीचे भाग्य आणखी उजळले व मजल्ांच्ा 

भाषेत गतचे मोल सांगरतले जाऊ लारले. सोन्याचांदीच्ा भरघोस वापरािे ती वजिदार होऊ लारली. 

‘पैठणी झोक पुढ ेजरला’ असे वण्गि शाहहरी काव्यात येऊ लारले व चार मजली पैठणी िेसूि ती नप्रयतमा 

कनवरायाची वाट पाहू लारली. अस्ल सुवणयातील वेलबुट्ी व िुले यांचे िषिीकाम रजच्ा पदरावर व 

काठावर केले आह ेअशी सोळा हात लांब व चार हात रंुदीची पैठणी त्ा वेळी तयार होत होती. पदरात 

‘असावली’ हा पदर खास वैरशष्ट्याचा समजला जाई. त्ावर प्रामुख्ािे रुईची िुले असत. पैठणीचे 

एकंदर वजि साडतेीि शेरांपययंत असे. [...] १३० िंबरी रेशीम वापरूि तीि तोळे सोिे घातलेल्ा पैठण्ा 

राजघराण्ात रेल्ाची िोंद येथील सावकारांच्ा जुन्या वह्ांत सापडते. [...]

हहरवा, नपवळा, लाल व करडकुसुंबी ह ेपैठणीचे खास रंर, ह े रंर करडीच्ा मुळांपासूि तयार 

करीत. या रंरांिा िुसते आकष्गण िसे, तर एक नवशेष सुवासही येई. रंरारी रेशमावर पक्का रंराचा 

हात निरवीत. सोिार सोन्याचांदीचे परि ेठोकूि एकजीव करण्ाचे जे काम करीत त्ांिा चपड ेअसे िाव 

होते. त्ांच्ा हातोडीला मठार म्हणत. या मठारव्यािे परि ेठोकूि ते एकजीव केले जात. या मठारव्यावर व 

ऐरणीवर हहरकणीच्ा पाण्ाची नवरशष् नक्रया केलेली असल्ामुळे पत्रांिा नवशेष चमक येई. लरदकेरी 

या पत्रांच्ा तारा सिाईिे ओढीत. तारकशी त्ा बारीक तारा कौशल्ािे काढूि दते व त्ा सुबक तारा 

चाकांवर रुंडाळूि कारागररांच्ा हवाली वाटवे करीत.

नवणकरांच्ा या सहकाऱयांची ती जुिी निवासस्ािे त्ाच िावांिी अजूिही पैठणमध् ेओळखली 

जातात. करडीच्ा िुलांच्ा पराराची रजथं खरेदी-नवक्री होई ती रंरार हट्ी, तसेच ताराठी, जराठी, 

साळवाडा, मोमीिवाडा  ह ेजुन्या वैभवाचे साषिीदार अजूिही गतथे पहुडले आहते.

काळ जसा बदलला तसे पैठणीचे ह ेवैभवही लोपले. [...] लोकांची संपन्न स्स्ती व भरजरी पोषाख 

वापरण्ाची हौस यांिा ओहोटी लारली व त्ामुळे पैठणीचे ऐश्य्गच काय, परंतु वस्त्राच्ा िावालाही 

नवपरीत अथ्ग आला. ‘पैठणी आग्रह’ म्हणजे ‘पोकळ आग्रह असा िवा अथ्ग पडत्ा अमदािीिं या 

महावस्त्राला नदला’. “मलल्के, त्ाच्ा वचिावर भरवसा ठेवू िकोस. त्ाचे ते सरळे पैठणी प्रेम आह”े, 

असा इशारा आररकरांच्ा ‘नवकारनवलरसत’मध् ेमलल्केची सखी गतला दऊे लारली. पैठणी नवरत रेली 

व शब्दांचे अथ्ग असे निरत रेले.
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१५  मिाराष्टरि ािा चिंतामिी

नरेंद्र जाधि (१९५३- ) अथ्गतज्ज्ञ, लेखक, पुणे नवद्ापीठाचे माजी कुलरुरू.

कुशल प्रशासक, अिेक भाषांचे जाणकार असलेले डलॉ∘ चचंतामणी द्ारकािाथ अथयात सी∘ डी∘ दशेमुख 

यांची शतकोत्र रौप्महोत्सवी जयंती वष्ग २०२१मध् े साजरी झाली. त्ानिगमत् ‘लोकसत्ा’निगम्गत 

‘महाराष्रि ाचा चचंतामणी’ या नवशेषांकाच्ा प्रकाशिाच्ा वेळी आयोरजत काय्गक्रमातील िरेंद्र जाधव यांचे 

भाषण संपानदत स्वरूपात.

असामान्य बुद्धिमत्ा, अत्तं सुसंसृ्त मि, नवलषिण ऋजुता आरण व्यापक आलथ्गक-सामारजक 

जारणवा यांचा अिोखा संरम होऊि संपन्न झालेलं व्यष्क्तमत्त्व म्हणजे डलॉ∘ चचंतामणराव द्ारकािाथ अथयात 

सी∘ डी∘ दशेमुख!

चचंतामणरावांची थोरवी िेमकी कशात आह?े मुंबई नवद्ापीठािे १९१२ साली घेतलेल्ा मॅनटरिक 

परीषिेत साव्गकाललक सवलोच् रुण त्ांिी गमळवले ह ेत्ांचे मोठेपण आह ेका? हकंवा केद््रिज नवद्ापीठात 

पदवीसाठी विस्पतीशास्त्र नवषयात सवलोच् रुणांिी उत्ीण्ग होऊि, त्ा नवद्ापीठाचा सवलोच् पुरस्ार त्ांिी 

गमळवला ही त्ांची थोरवी आह ेका? वयाच्ा केवळ २२व्या वषती ‘आयसीएस’ या अत्तं कठीण परीषिेत 

रुणांचा उच्ांक िोंदवत ते सव्गप्रथम आले आरण वयाच्ा अवघ्ा ४१व्या वषती नब्रनटश सरकारिे त्ांिा 

‘सर’ ही उपाधी दऊेि त्ांचा रौरव केला, ही त्ांची महती आह ेका? तर माझ्ा मते, या सव्ग प्रश्नांचे उत्र 

‘िाही’ असेच आह.े त्ांचे श्रषे्त् याहूि वेरळ्ा अंरािे आह.े

नब्रनटश सरकारिे प्रस्ानपत केलेल्ा ‘इंनडयि रसवव्ल सवव््गसेस्’ अथयात ‘आयसीएस’ची (आजची 

आयएएस) ही अत्तं कठीण परीषिा १९१८ साली सी∘ डी∘ दशेमुख उत्ीण्ग झाले. ही इंनडयि रसवव्ल 

सवव््गस ही िा भारतीय, िा मुलकी होती आरण ती ‘सवव््गस’ − सेवा − तर कदानपही िव्ती. सिदी 

अभधकारी म्हणूि सी∘ डी∘ दशेमुख यांिी बहुधा प्रथमच ही प्रगतमा बदलूि टाकली. समाजहहतदषि 

काय्गकुशल प्रशासक कसा असायला हवा, याचा कालातीत मापदडं आपल्ा कतृ्गत्ातूि घालूि नदला. 

हीच चचंतामणरावांची खरी थोरवी आह ेअसे मला वाटते.

रशषिण, आरोग्य, महसूल, नवत् अशा अिेक महत्त्वाच्ा नवभारांचे सचचव अथयात प्रमुख या िात्ािे 

त्ांिी पथदशती कामगररी बजावली. ही नवनवध सरकारी पद ेचचंतामणरावांिी अषिरश: भूषनवली म्हटले 

तर वावरे ठरू िये. म्हणजे या पदांमुळे ते मोठे झाले असे िाही, तर त्ांच्ामुळे ही पद ेमोठी झाली. या 

सरळ्ा अिुभवातूि एक महाि अथ्ग-प्रशासक म्हणूि चचंतामणरावांचा उदय झाला.

ररझव््ग बँकेचे गतसरे आरण पहहले भारतीय रव्ि्गर म्हणूि त्ांची नियुक्ती झाली. या पदावर त्ांची 

सहा वष्यांची कारकीद्ग राहहली आह.े रव्ि्गर म्हणूि चचंतामणरावांिी दशेाला अिेकांरांिी मोठे योरदाि 

नदले. स्वातंत्रोत्र दशेाच्ा आलथ्गक नवकासाला पोषक अशा नवत्ीय संरचिेच्ा नदग्दश्गिाचे काम त्ांिी 

केले. स्वतंरि भारताच्ा नवत्ीय संरचिेची पायाभरणी करणारे रशल्पकार म्हणूि चचंतामणरावांची वादातीत 

सव्गश्रषे् भूगमका राहहली आह.े

अरणित संस्ांिे संिधमिन

नवद्ापीठ अिुदाि आयोर अथयात यूजीसीचे अध्षि म्हणूि त्ांिी पाच वषले काम केले. १९६२पासूि 

१९६७पययंत, म्हणजे वयाच्ा ७१व्या वषयापययंत, नदल्ी नवद्ापीठाचे कुलरुरू म्हणूि त्ांची कारकीद्ग राहहली. 

त्ािंतरही त्ांिी अिेक संस्ांची उभारणी केली. ‘संस्ासंवध्गक’ म्हणूि त्ांची भूगमका नवलषिण महत्त्वाची 
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आह.े स्ापिाच िव्,े तर जोपासिा करूि त्ा संस्ांच्ा भरणपोषण, संवध्गिाचीही त्ांिी काळजी 

घेतली. अशा अररणत संस्ांची यादी सांरता येईल. उदाहरणाथ्ग, नदल्ीतील इंनडया इंटरिॅशिल सेंटर 

ही त्ांची निगम्गती. तसेच इंनडयि स्नॅटन्स्कल इन्स्टिट्यटू, िॅशिल बुक टरिस्, इंनडयि इन्स्टिट्यटू ऑि 

पलब्क अ ॅडगमनिस्रि शेि आदी संस्ांच्ा जोपासिेचे काम चचंतामणरावांिी केले.

चचंतामणरावांिा अिेक भाषा अवरत होत्ा. पण त्ांचे नवशेष प्रेम होते ते मराठी, इंग्रजी, संसृ्त, 

फ्ें च आरण जम्गि या भाषांवर. काललदासाच्ा ‘मेघदूतम्’ या खंडकाव्याचा त्ांिी मराठीत अिुवाद केला 

आह.े महात्मा रांधीजींची काही वचिे त्ांिी श्ोकबधि केली आहते. हहदंू धम्गग्रथंांचा आरण बौधि धमयाचा 

त्ांचा राढा व्यासंर होता. त्ांिी भरवद्ीतेवर भाष् ललहहले, तसेच धम्पदावरीलही त्ांचे भाष् प्ररसधि 

झाले आह.े

(शब्दांकि : सचचि रोहकेर)

१६  शुभ् कािी जीिघेिे

अबंरीश रमश्र (१९५५- ) परिकार, लेखक, अिुवादक.

कलाषिेरिातील सात कलंदर व्यष्क्तमत्त्वांचा ताकदीिे वेध घेणाऱया ‘शुभ्र काही जीवघेणे’ या पुस्तकाचे ह े

पाठपृष्. ह ेशीष्गक म्हणजे पु∘ रश∘ रेरे यांच्ा ‘रंधरेषा, या कनवतेतील एक ओळ आह.े

कलेचा प्रवास धंुद करणारा असतो.

यश, कीतती, माि-सन्ाि ही या प्रवासातली रमणीय नवश्रामस्ळं असतील;

परंतु प्रगतभेचा धूप जाळणारे मिस्वी कलावंत जीविाथयाचं मंथि करण्ातच मग्न असतात.

‘शुभ्र काही जीवघेणे’ शोधत असतात.

आपल्ा प्रासानदक कलारुणांिी साहहत्, िाट्य, संरीत अन्  रसिेमाचा पररसर उजळूि काढणारी सात 

कलंदर व्यष्क्तमत्त्व ंया पुस्तकाला रेलूि उभी आहते.

प्रत्केाचं जरणं भभन्न.

प्रत्केाच्ा आयुष्ातल्ा हालचाली अरदी वेरळ्ाच.

ईष्या, वासिा अन्  प्रेरणांची रुंतारुंत अिोखी.

प्रत्के जण म्हणजे एक स्वायत् कलाकृतीच.

परंतु प्रगतभेच्ा वरदािािे आरण नितांत अस्वास्थ्यािे सरळेच भारूि रेलेले.

‘लस् िलॉर लाईि’िे निथळत राहहले.

‘जीवातळी आंथररतू आपुला जीवू’ या आंतररक प्रेरणेिे सळसळत राहहले.

यांपैकी काहींिा यशािे वरलं.

काहींिा िरशबािे हुलकावण्ा नदल्ा, तर काही मािभंर होऊि आडवळणाच्ा शेवटाला नवव्ळत राहहले.

परंतु आयुष्ातल्ा या चढ-उतारांमुळे यांपैकी कुणाचीच प्रगतभा म्लाि झाली िाही, जरण्ाची रर 

ओसरली िाही.
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१७  स्मरिी

मनमोिन (१९११-१९९१) मूळ िाव रोपाळ िरहर िातू. कवी, लेखक. लोककवी म्हणूि प्ररसधि. 

बालपणापासूि म्हातारपणापययंतच्ा आयुष्ाचा पट इथे कवीिे उलरडला आह.े

बोल बोबडा स्रतो पहहला

स्रते पहहली ‘श्री’ पाटीगतल

स्रते पहहली उष्ी कैरी

गतळरुळ चांदीच्ा वाटीगतल

जरितेुि निरतािा सुटला

हात आइचा हातामधला

जरात चुकलो पुढ ेहकगतकदा

तसा ि कभध डळमळला डोळा

मजला रडणे ठाउक झाले

िी हृदयाची ओळख पटली

मजला हसणे ठाउक झाले

िी रडण्ाची हकम्त कळली

जीवि − िाटक! इथे नवनवधता

पडद्ावरती चचतारलेली

रुंडाळुि वर जाइ बार ही

घरे झपाझप खालल घसरली

होइ शहाणे म्हातारेपण

जाता जाता मरणापाशी

आरण पुन्ा निबु्गधि होउिी

येउि − पोचे जन्ापाशी

टीप : वरील कनवतेत काही नठकाणी प्रचललत लेखिनियमांपेषिा ऱहस्व-दीघ्ग वेरळे नदसत आहते. कनवतेसाठी 

आवश्यकतेिुसार लेखिनियमांमध् ेसवलत घेता येते. 
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 उत्म साहियिकृती आणि यिांिे रततकेि उत्म अचभिािन ऐकण्ासाठी कािी दुिे

१. मधुराणी प्रभुलकर - िुलराणी आरण पैठणी या कनवतांचे अभभवाचि
 https://youtu.be/rYzDrrl77me

२. अनविाश िारकर - ऐश्यया िारकर - पपा - व∘ पु∘ काळे यांच्ा कथेचे अभभवाचि
 https://youtu.be/vTovawrlwhk

३. सोिाली कुलकणती - भूमी - आशा बरे यांच्ा कादबंरीचे अभभवाचि
 https://youtu.be/i7lur6BzBow

४. सचचि खेडकेर - बिररवाडी - व्यकंटशे माडरूळकर यांच्ा कादबंरीचे अभभवाचि
 https://youtu.be/Zzrea_pre2k

५. पुष्कर श्रोरिी - अथ्ग - प्रकाश िारायण संत यांच्ा कथेचे अभभवाचि
 https://youtu.be/uV2lKslTexu

६. चचन्य मांडलेकर - पक्का मामा - स्वललख्खत
 https://youtu.be/xpsK3rm7Qu0

७. कनवतेचे पाि - वैभव जोशी आरण संदीप खरे
 https://youtu.be/yxZmteCYiia

८. लीिा भारवत - फ्:ू - मंरला रोडबोले
 https://youtu.be/s-2uoB2Xwdw

९. अरजत भुरे - अिंताश्रम - जयवंत दळवी
 https://youtu.be/uZjmaBGwl68

१०. सचचि खेडकेर - तोकोिामा - प्रभाकर पाध्े
 https://youtu.be/q299XKvpx9o

११. शुभांरी रोखले - रसललसबर्गची परि े- नवश्राम बेडकेर
 https://youtu.be/uJuh5oJa1sm

१२. चचन्यी सुगमत - कालचा एनपसोड - मंरला रोडबोले
 https://youtu.be/CdlTV_g_fo

१३. अतुल परचुरे, नवजय कें करे - कनवतावाचि
 https://youtu.be/WiZzlwVc9-8
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ऋणनिर्देश

अभिजित रणदिवे आजिष सावंत नेहा ठोंबरे दविया िवे

अमित वरंडकेर कलिका िेहता प्रज्ा िळवी वैिािी करिरकर

अदै्त िोिी गुरूित्त काित दप्रयंका काटकर श्ेता रेडकेर

अदनि गोहहि ियश्ी हरर िोिी िधुरा गावंड े सुनंिा िहािन

अंििी िागवत ज्ोती नारळकर ियुरेि नारळकर सुपणणा कुिकणणी

अन्वया सरिसेाई तारा गोपीनाथ िोहन आगािे संकेत ििेपांडे

आनंि काटीकर दनष्ा प्रधान वषणा िाने

पु. ि. ििेपांड-ेनीलििा गुंडी-ि. दि. पुंड-ेप्र.ना.परांिपे-गिेंद्र िवेडा-अदवनाि दबनीवािे-इंदिरा संत, वीणा संत-

चेतन एरंड,े प्रीती एरंड-ेिारुती चचतिपल्ी-बा. ि. बोरकर-सुचेता कडठेाणकर-िीिसेन िोिी-वसंत काळपांड-े

कौिि इनाििार-ए. आर. रहिान, वंिना अत्-ेसुहास कुिकणणी-मिलिंि चंपानेरकर-अचु्त गोडबोिे-िाधवी 

ठाकूरिसेाई-अरदवंि वैद्य-िृदुिा बेळे-िो. रा. वाळंबे-िधुकर केिव ढवळीकर-िांता िेळके-सुनीता ििेपांड-ेवैिािी 

करिरकर-िहिे एिकंुचवार-िाधवराव चचतळे-श्ी. बा. िोिी-प्रकाि गोळे-िाधव आचवि-पु. श्ी. िेिे-दििीप 

कुिकणणी-गुरू ठाकूर-अतुि िऊेळगावकर-व्कंटिे िाडगूळकर-दुगणा िागवत-रेखा इनाििार साने-कुसुिाग्रि-

दनपुण धिणाभधकारी-िहिे एिकंुचवार-दविया िेहता-दिवाकर-चैतन्य कंुट-ेवा. गो. आपट-ेसुहास लििये-सतीि 

आळेकर-सुहास हकिलोस्कर-दवंिा करंिीकर-स्ाती चंिगडकर-सुिन वाडये-सुहास बहुळकर-दविाि वाडये-िैििा 

िेवड-ेअरुणा ढरेे-ग. प्र. प्रधान-श्ीदनवास कुिकणणी-गुरुनाथ धुरी-गौरी ििेपांड-ेिी. ए. कुिकणणी-ि. ग. गोडसे-

अरुण दटकेकर,िनीषा दटकेकर-प्रिाकर पेंढारकर-िाधव गडकरी-िेघना पेठे-अंबरीि मिश्-नरेंद्र िाधव-दनखखिेि 

चचत्-ेिनिोहन-िंकर वैद्य-सतीि सोळांकूरकर-कृष्णिेघ कंुट-ेअंििी िोिी-हरंेब कुिकणणी- दिनेि गुणे-नीिांबरी 

िोिी-अिोि उिगीरकर-िरि तांिळे-िधुगंधा कुिकणणी-आनंि नाडकणणी-रेणू िांडकेर-सिीरण वाळवेकर-रघुनाथ 

िािेिकर-हकरण पुरंिरे-संिीप खरे-िास्कर चंिावरकर-श्ीराि िागू- सुधीर गाडगीळ-मगरीि कुबेर-राहुि 

ििेपांड-ेहकिोरी आिोणकर-िजि व्ास-अभिजित घोरपड-ेिीवनप्रकाि कुिकणणी-रािचंद्र मतवारी-सुधीर फडके-

जितेंद्र अभिषेकी-अिोक केळकर-चचन्मय धारूरकर-प्रवीण िवणे-दवठ्ठि काित-अनघा िोडक-उपेंद्र लििये-रोहहत 

नरवड-ेिोकसत्ता-साप्ाहहक सकाळ-िुंबई तरुण िारत-िोकित-दववेकानंि चचत्किा िहादवद्यािय-िोकिान्य सेवा 

संघ-आयुका-िराठी दवज्ान पररषि-रािहसं प्रकािन-रोहन प्रकािन-िौि प्रकािन-अभिजित प्रकािन-पद्मगंधा 

प्रकािन-पॉप्िुर प्रकािन-िॅिेस्टिक प्रकािन-प्रसाि प्रकािन-दनतीन प्रकािन-साधना प्रकािन-उन्मषे प्रकािन-

प्रफुल्ता प्रकािन-िेहता पब्लिजिंग हाउस-िोकवाङ ्िय गृह-परचुरे प्रकािन-कॉन्टिनेटिि प्रकािन-सुिंगि 

सांसृ्कमतक प्रकािन-िैत्ये प्रकािन-ज्ोत्सा प्रकािन-सुरेि एिन्ी-िहाराष्ट्र  गांधी स्ारक दनधी प्रकािन-चंद्रकिा 

प्रकािन-परंधाि प्रकािन-रािकृष्ण िठ प्रकािन-वरिा प्रकािन-साहहत्य प्रसार कें द्र-िराठी अभ्ास पररषि-

रजसक आंतरिारती प्रकािन-हहदंुस्ान प्रकािन संस्ा-आकािवाणी सोिापूर
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नाटक पु. ि. ििेपांड,े नाटक, एक शून्य िी, िौि प्रकािन गृह िुंबई, आवृत्ती बारावी २०१३

नट, नाटक आजण नाटककार िहिे एिकंुचवार, सहा. २८ ऑक्ोबर २०१२. अनंत िािेराव स्तृी पुरस्कार 
स्ीकारताना. औरंगाबाि, सप्क, रािहसं प्रकािन, पुणे, आवृत्ती पहहिी २०१४

ताििीिा सुरुवात दविया िेहता, बेबीचं िग, खझम्ा : आठवणींचा गोफ, रािहसं प्रकािन, पुणे, आवृत्ती 
पहहिी २०१२

हकिदबििेिे उिाडताना (कदवता) दवंिा करंिीकर, हकिदबििेिे उिाडताना, धृपि, पॉप्िुर प्रकािन िुंबई, आवृत्ती 
पहहिी १९५९ चौथे पुनिु्यद्रण २००७

हहराबाई पु. ि. ििेपांड,े हहराबाई, गणगोत, िौि प्रकािन गृह, मगरगाव, िुंबई



िाई-िुई अरुणा ढरेे, िाई-िुई, रूपोत्सव, सुरेि एिन्ी, पुणे, १९८८

आई गुरुनाथ धुरी, गंधे कोंिाटिे िग, आदिकाळोख. िॅिेस्टिक प्रकािन, िुंबई

बाप आजण िेक गौरी ििेपांड,े हहिेब, बापिेकी, िौि प्रकािन गृह िुंबई, आवृत्ती मतसरी २००५

िग्न िी. ए. कुिकणणी, िग्न, कुसुिगुंिा, परचुरे प्रकािन

िाझा पहहिा गुरू ि. ग. गोडसे, िाझा पाचवा गुरू, नांगी असिेिे फुिपाखरू, पॉप्िुर प्रकािन, आवृत्ती 
पहहिी १९८९

ग्रथंिोध अरुण दटकेकर, ग्रथंिोध, अक्षरदनष्ठांची िांदियाळी, रोहन प्रकािन, आवृत्ती मतसरी 
२०१२

चरिीवािळ प्रिाकर पेंढारकर, चरिीवािळ, िौि प्रकािन गृह, मगरगाव, िुंबई.

सुवण्ययुगाचे िहावस्त्र - पैठणी िाधव गडकरी, सुवण्ययुगाचे िहावस्त्र, ऐश्यणाचे प्रतीक - पैठणी, असा हा िहाराष्ट्र  (िाग 
पहहिा) िॅिेस्टिक प्रकािन, िुंबई १९८८

िहाराष्ट्र ाचा चचंतािणी नरेंद्र िाधव, िहाराष्ट्र ाचा चचंतािणी, िोकसत्तातफफे  प्रकाजित िहाराष्ट्र ाचा चचंतािणी या 
अंकातून

जिक्षणाचे तत्त्वज्ान जिक्षण. स्ािी दववेकानंि. रािकृष्ण िठ प्रकािन, धंतोिी, नागपूर,आवृत्ती पंधरावी 
२०१३

िहात्ा गांधींचे जिक्षण दवचार िहात्ा गांधी, गांधी दवचार िि्यन : जिक्षण दवचार, अकोिकर ग. दव. िहाराष्ट्र  गांधी 
स्ारक दनधी प्रकािन, पुणे १९९४

जिक्षकाचा खरा धि्य कोणता? िे. कृष्णिूतणी, जिक्षकाचा खरा धि्य कोणता?, िीवनिाष् ेखंड दुसरा अनुवाि : 
दवििाबाई ििेपांड,े चंद्रकिा प्रकािन, पुणे, आवृत्ती मतसरी २०१३

जिक्षण दवचार आचाय्य दवनोबा िावे, जिक्षण दवचार. दवनोबा िावे. परंधाि प्रकािन. पवनार, वधणा, 
आवृत्ती नववी २०००

औदुबंर िो. रा. वाळंबे, औदुबंर, सुगि िराठी व्ाकरण व िेखन, दनतीन प्रकािन, पुणे, आवृत्ती 
चौपन्ावी २०१९

पुरातत्त्वाची वाटचाि िधुकर केिव ढवळीकर, पररजिष् पुरातत्त्वाची वाटचाि, िारताची कुळकथा, रािहसं 
प्रकािन, पुणे, आवृत्ती दुसरी २०१८

दनसग्य आजण उत्सव िाधवराव चचतळे, ििसंसृ्कतीची िारतीयता, िराठी अभ्ास पररषिचेे त्िैाजसक िाषा 
आजण िीवन, वष्य ३७, अंक ४, दिवाळी २०१९

सांसृ्कमतक पयणावरण िधुकर केिव ढवळीकर, सांसृ्कमतक पयणावरण, िारताची कुळकथा, रािहसं प्रकािन 
पुणे, आवृत्ती दुसरी २०१८

िुंबईत वसंतागि दुगणा िागवत, िुंबईत वसंतागि, िावसंचचत, दुगणा िागवत, िब् पब्लिकेिन. बोररविी 
िुंबई, २०१५

वाक् प्रचारांच्ा गोष्ी वा. गो. आपट,े िराठी िाषेचे संप्रिाय व म्हणी, वरिा प्रकािन, आवृत्ती चौथी २०१६

श्ीराि िागू यांची सुधीर गाडगीळ 
यांनी घेतिेिी िुिाखत

ध्वदनफीत, आकािवाणी सोिापूर यांच्ा संग्रहातून

स्गणातीि आत्े दिवाकर (िंकर काजिनाथ गगफे), स्गणातीि आत्,े दिवाकरांच्ा नाट्यछटा, कॉन्टिनेटिि 
प्रकािन, पुणे

िहाराष्ट्र ातीि संगीत िहोत्सव चैतन्य कंुट,े प्रस्ावना, जिल्पकार चररत्कोि (चचत्पट- संगीत खंड ७, िाग २) 
संपािक : चैतन्य कंुट,े िाधव इिारते. साप्ाहहक दववेक. (हहदंुस्ान प्रकािन संस्ा), 
िुंबई, आवृत्ती पहहिी २०१४

रेषेचे िाघव िांता िेळके, रेषेचे िाघव, धूळपाटी, सुरेि एिन्ी, पुणे

रािकारणाची िाषा ग. प्र. प्रधान, रािकारणाची िाषा, िराठी अभ्ास पररषिचेे त्िैाजसक - िाषा आजण 
िीवन, वष्य ३, अंक २, उन्ाळा, १९८५, साधना साप्ाहहक व प्रकािन



दनसटिेिे क्षण... कृष्णिेघ कंुट,े दनसटिेिे क्षण…, एका रानवेड्ाची िोधयात्ा, रािहसं प्रकािन, पुणे, 
आवृत्ती पहहिी २००२

हसं अकेिा िेघना पेठे, हसं अकेिा, हसं अकेिा, रािहसं प्रकािन, पुणे

िेखणी िंकर वैद्य, िेखणी, असंग्रहहत

दुवे
िधुगंधा कुिकणणी यांची डॉ. आनंि 
नाडकणणी यांनी घेतिेिी िुिाखत, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=-cYicUT_GLA&list=RDCMUCwZit5ah1vBwb
peQV55VRIA&start_radio=1&t=0

दवज्ान गीत (कदवता) िंकर वैद्य, 
सतीि सोळांकूरकर, दवज्ान 
गीत, िराठी दवज्ान पररषि यांची 
वेबसाईट

https://www.mavipamumbai.org/vidnyan-geet/

डॉ. रघुनाथ िािेिकर यांची 
िुिाखत, दृश्यफीत

https://www.youtube.com/watch?v=q5bX86NyZ54

पावसाचा अंिाि, ध्वदनफीत https://www.youtube.com/watch?v=q4kTMjFpOJg

प्रायोमगक नाटक म्हणिे नेिकं 
काय?
दनपुण धिणाभधकारी

http://natakwagaire.blogspot.com/2015/06/blog-post_98.html

दबगरी ते िॅदटट्रक
पु. ि. ििेपांड,े ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=GizlrfGUpms

हररतात्या
पु. ि. ििेपांड,े ध्वदनफीत

https://www.vibby.com/watch?vib=7kSESBf_K

हकरण पुरंिरे, दृश्यफीत https://www.youtube.com/watch?v=j-CwfmCxjnc&

िास्कर चंिावरकर, ध्वदनफीत https://www.youtube.com/watch?v=4_Fc_e0L66I

दविया िेहता यांची मगरीि कुबेर 
यांनी घेतिेिी िुिाखत, दृश्यफीत

https://youtu.be/-W_gLPJc004

हकिोरी अिोणकर यांची ििी 
व्ास यांनी घेतिेिी िुिाखत, 
दृश्यफीत

https://youtu.be/XYU3Sj1xXcM

राहुि ििेपांड ेयांचे िाषण, 
ध्वदनफीत, ‘अस्स्त्व’ बी.एि.सी.सी. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ntu_z8WAraM&feature=youtu.be

वारिी चचत्किा, सौिन्य : 
दववेकानंि चचत्किा िहादवद्यािय 
कराड

mweditor@marathiworld.com https://marathiworld.com/varlichitrakala

स्हेवन, दिनेि गुणे, िोकसत्ता https://www.loksatta.com/vishesh-news/sarva-karyeshu-sarvada-2018-
snehawan-organization-in-maharashtra-1966535/

सिाििाध्यिे, रोहहत नरवड,े 
ध्वदनफीत

https://youtu.be/Qf4Wc3eQFk0

रूपकळा (काव्वाचन), सुनीताबाई 
ििेपांड,े दृश्यफीत

 https://www.youtube.com/watch?v=x2eVgD72Pbk



रेणू िांडकेर यांची सिीरण 
वाळवेकर यांनी घेतिेिी िुिाखत, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=vuULd9WcuaE

िाषादवज्ान, अिोक केळकर, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=dUgz8873Ssg

इंटरनेट ऑफ लथंग्ज, ध्वदनफीत https://www.youtube.com/watch?v=t7ekZwCiZRo&feature=youtu.be

गीत - आकािी झपे घे रे पाखरा, 
गीतकार िगिीि खेबुडकर, गायक 
व संगीतकार - सुधीर फडके, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=mYvSHjO9LXA

गीत (सरीवर सर), संिीप खरे, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=4ojdvkA1lyY

काटा रुते कुणािा (गीत), 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=3bVbAD-Ws6E&feature=youtu.be

सांगिी वस्सुंग्रहािय - एक 
पररचयपट (िहाराष्ट्र  पुरातत्त्व 
दविाग), दृश्यफीत

https://www.youtube.com/watch?v=HPP0Pcmt_k0

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत १ - अरुणा 
ढरेे - स्त्रीसाहहत्य

https://youtu.be/p6oxaRDyDFU (१८.१० - २०.२७ = २.१७)

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत २ - 
अरुणा ढरेे - साहहत्यसंिेिन

https://youtu.be/GpD-QNph_BU (४२.२० - ४४.२९ = २.०९)

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत ३ - 
िासकीय अनुवाि

https://youtu.be/KGrsWJNrFbc (६.३८ - ७.१२ = १.१४)

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत ४ - 
िासकीय अनुवाि

https://youtu.be/KGrsWJNrFbc (१.०९.४९ - १.११.३६ = १.४७)

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत ५ - 
चचन्मय धारूरकर

https://youtu.be/05xWKF3BATU (५६.४९ - ५९.१६ = २.२७)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत १ - 
प्रवीण िवणे

https://youtu.be/oXiXGHtuqwI (२.५० - ४.५० = २.००)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत २ - 
दवठ्ठि काित

https://youtu.be/7I06TdNhK3w (०.४१-२.०६ = १.२५)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत ३ - 
अनघा िोडक

https://youtu.be/LDgh7goIVE0 (०.०९-२.०१ = १.५२)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत ४ - 
बातम्ा

https://youtu.be/WqTyrkUWbUo (०.०० - ०.२४ = ०.२४)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत ५ - 
उपेंद्र लििये

https://youtu.be/qnZIu4h4n08 (१.५५ - ३.४८ = १.५७)


