
1 

 

गद्य विभाग 

 

१. उमाइनमसकारें आंगुठा लािणे : म्हाइंभट 

२. सािवजवनक सत्यधमव : महात्मा जोतीराि फुले 

३. िाचन : गोपाळ गणेश आगरकर 

४. भारतीय संविधानाची विज्ञान वनष्ठा : यशिंत मनोहर 

५. ही श्री ची इच्छा : श्रीवनिास ठाणेदार 

 
 

पद्य विभाग 

 

१. संतिाणी : सतं ज्ञानशे्वर, संत नामदिे, संत चोखामेळा, संत तुकाराम 

२. या भारतात बंधुभाि वनत्य िसु द े: राष्ट्रसतं तकुडोजी महाराज 

३. झपूझाव : केशिसुत  

४. माझ्या मना दगड : विंदा करंदीकर 

५. पाऊस : ग्रेस 

 

व्यािहाररकक मराठी 

 

१. प्रसार माध्यमांसाठी लेखन : डॉ. संजय भके्त 

२. शुद्धलेखन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

प्रश्नपविकेचे स्िरूप आवण गुण विभाजन 

 

िेळ : ३  तास एकूण विष : ६०  

 

प्रश्न १.  वनबंध लेखन 

  

खालील दोन पैकी कोणत्याही  एका विषयािर सुमारे २०० शब्दात वनबंध वलहा.                     गुण १०  

 

विज्ञानािर  

सामावजक समस्या 

 

प्रश्न २. दीर्घोत्तरी प्रश्न  

खालील प्रश्नांची सुमारे १०० शब्दात उत्तरे वलहा. (गद्य विभाग) 

सहा प्रश्नांपैकी चार प्रश्न                                                                                             गुण २०  

 

प्रश्न ३. दीर्घोत्तरी प्रश्न  

खालील प्रश्नांची सुमारे १०० शब्दात उत्तरे वलहा. (पद्य विभाग) 

सहापैकी चार प्रश्न                                                                                                    गुण २०  

 

प्रश्न ४. व्यािहाररक मराठी                                                                                         गुण १०  

प्रसार माध्यमांसाठी  

लेखन शुद्धलेखन  

 
 
 
 
 
 

 

                                     अवमत िासदुिे गजवभय े

                                      मराठी विभाग 

                                            डॉ. मधकुरराि िासवनक पी. डब््य.ू एस. 

                                           कला, िावणज्य आवण विज्ञान महाविद्यालय, नागपरू 

                                                                          मो. ९६७३४५६४८४  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

उमाइनमसकारें आगंठुा लािण े

म्हाइंभट 

 

१. 'उमाइनमस्कारें अंगुठा लािणे' या लीळेतून अंधश्रद्धिेर कसा प्रकाश टाकला आह.े 

ककंिा 

           'उमाइनमस्कारें अंगुठा लािणे' या लीळेतून आले् या तत्कालीन काळातील सामावजक पररवस्ितीच े 

            िणवन करा. 

 

'उमाइनमस्कारें अंगुठा लािणे' ही लीळाचररिाच्या उत्तराधावतील लीळा आह.े परंपरागत अंधश्रद्धते 

वपच्या जाणाऱ्या समाजात वियांिर लादण्यात आले्या बंधनांना मोडून काढत वियांना समतेचा, 

स्िातंत्र्याचा अवधकार प्रदान करणारे क्ांवतकारी विचार चक्धर स्िामीनी आप्या की तीतून जवजित तत्कालीन 

समाजात िैज्ञावनक दीविकोन मांडला. ह ेम्हाइंभट्टानी या लीळेतून सांवगतले आह.े  

 

एके ददिशी गोसाव्यांना म्हणजेच नागदिेाचायाांना सकाळचा पूजा अिसर झाला. नतंर गोस्िामी 

विहाराला गेले. त्यािेळी वतिे उमाइसा दाराजिळ एका कोपऱ्यात बसली होती. वतला विटाळ झाला होता 

म्हणून  गोसाव्यांना दरुूनच नमस्कार केला. गोसाव्यांनी आप्या पायाचा अंगठा वतच्या कपाळाला लािला. 

त्यामुळे उमाइसेला सकंोच झाला. त्यािर चक्धर स्िामी म्हणाले, 'ह ेकाय बाई! या अंगठ्याला विटाळ केला?' 

त्यािर उमाइसा  म्हणाली, नाही स्िामी, मी स्पशव नाही  केला. गोसाव्यानंीच श्रीचरण िर उचलले. तेव्हा 

श्रीचक्धर स्िामी नागदिेाचायाांना म्हणाले, "िानरेया ! या अंगठ्याला विटाळ  झाला. आता याला पविि 

करण्याकररता लोणारला न्यािे लागेल, केदारनािला न्यािे लागेल, मव्लकानािला न्यािे लागेल." 

 

पुढे चक्धर स्िामी म्हणाले, बाई, नऊ नाड्ांमध्ये बहात्तर ग्रंिी आहते. नऊ नाड्ांमध्ये ही एक नाडी 

आह.े एक की ष्ण नाडी, एक शुक्ल नाडी. मग की ष्णेचा विटाळ का व्हािा? शुक्लेचा विटाळ का न व्हािा? 

त्याचे काहीच नाही. कुठ्या प्रसंगी कुठलीशी नाडी ििते. एक अंतगवत ििते तर एक बवहगवत ििते.  चक्धर 

स्िामीच्या या बोलण्यातून िैज्ञावनक दीविकोनाचा आप्याला पररचय येतो. तेव्हा उमाइसा विचारते, "जी 

जी, ह ेविटाळ काय आह ेजी?" त्यािर सिवज्ञ सांगतात आपले शरीर ह ेनिद्वारांचे आह.े ज्याप्रमाणे नाकात 

वशंगूड येतो, डोळ्यात वचपळ येतो, कानात मळ यतेो, तोंडात िुंकी येत,े गुजवद्वारातून मळ  येतो. त्याचप्रमाण े

िी दिेातून एक धातू िितो ि वनर्घून जातो. त्याचा विक्प धरू नये. जर विक्प धरला तर आप्या दहेाची 

प्रतारणा होईल. त्यािर उमाइसा आजपासून विटाळ धरणार नाही असे म्हणते. 

 

अशाप्रकारे चक्धर स्िामीनी उमाइसेला िी दहेाचा आवण एकूणच िी स्िातंत्र्याचा उपदशे केला 

आह.े त्यांच्या या की तीतनू िजै्ञावनक दीविकोन ददसून यतेो. 
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सािवजवनक सत्यधमव 

महात्मा जोवतबा फुल े

 

१. गणपतराि आवण जोवतराि यांच्या संिादातून कोणता सदंशे व्यक्त होतो ते 'सािवजवनक सत्यधमव' या 

पाठाच्या आधारे समजािून सांगा. 

 

गणपतराि आवण जोवतराि यांच्यातील संिाद सािवजवनक सत्यधमव या पाठातून प्रश्न-उत्तर रूपान ेिर्णवलेला 

आह.े गणपतराि जोवतरािानंा पुढील प्रश्न विचारतात. 

 

१. महासत्पुजवषांच्या वनरवनराळ्या धमव पुस्तकात त्यांच्या समजूतीप्रमाणे पुजवषांच्या ह्ाविषयी 

काहीना काही जरी सत्य सांवगतले आह ेतर त्याचं्या अनुयायांमध्ये मध्ये  भेदभाि का? 

 

      गणपतरािाच्या या प्रश्नाला उत्तर दतेाना जोवतराि असे म्हणतात या, ह ेमहासतपुजवष दसुऱ्याच्या    

           धमावचा मुळीच विचार न करता माझाच धमव खरा आह ेअसा हट्ट करतात. त्यामळेु त्यांच्या अनुयायात            

           भेदभाि पडला आह.े 

 

२. ह ेमहासतपुजवष धमव पुस्तकातील सत्याविषयी सारासार विचार करूनही परस्परांशी व्यिव शिुत्ि का 

वनमावण करतात? 

 

     ह ेसतपुजवष त्यािेळच्या अज्ञानी लोकातील सत्य आचरणाच्या अनुमान वस्ितीविषयी सारासार    

          विचार करीत नाहीत, त्यामुळे तसे र्घडून येत.े 

 

३. सध्याप्रमाण ेअवतप्राचीन काळचे मानि समंजस्य नव्हत ेका? 

 

     सध्या प्रमाणे अवतप्राचीन काळचे मानि जर समंजस्य असते तर त्यांनी अवतशूद्र मानिास नीच   

     समजण्याची िहीिाट पाडली नसती. त्याचप्रमाणे प्राचीन काळचे मानि वध्ारान ेपरावजत केले्या   

     मानिांच्या मुलामुलीस आप्या कुणबीणी ि दास करून त्यानंा आपली सेिाचाकरी करण्यास लािणी       

     नसती. एखाद्या धमव पुस्तकात महासत्पुजवषांनी प्रवसद्धपणे वलहून ठेिले नसते.  यािरून ते हट्टी      

     स्िभािाचे असून दसुऱ्याचंा सूड र्घेणारेेे होते. 

 

४. धमव पुस्तक कसे असाि े

    या भतूलािािर सिव िी-पुजवषांनी आपले एक कुटंुब समजून एकमताने ि एकजुटीन ेएकमेकांशी सत्य  

    ितवन करािे. तसेच सिव िी-पुजवषांनी जर सत्य आचरण केले असते तर एकंदर सिव जगातील वशपाई,  

    पोलीस, न्यायाधीश ि तुजंवगातील वशपाई यांची अवजबात गरज पडली नसती. 

 

५. जगातील सिव िी-पुजवषांनी कोणत्या धमावचा स्िीकार करािा? 

 

     जगातील सिव िी पुजवषानंी िी पुजवष मानिांनी आपाप्या मजीप्रमाणे धमव स्िीकारािा. पत्नीने बौद्ध     

     धमव स्िीकारािा. पतीने विस्ती व्हािे. मुलीन ेमुसलमान व्हािे आवण मुलान ेसािवजवनक सत्यधमव  

     िाचून सािवजवनक सत्यधमी व्हािे आवण या सिव मातावपत्यांसह आपला प्रपंच करत असताना  

     कोणाच्याही धमावचा द्वषे करू नये. 
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६. या भूमंडळािर जेिढे धमव आहते त ेसािवजवनक सत्याची लकेरे आहते बाई? 

 

      होय, सिव धमावस अनुयायी लोकांनी नमून सािवजवनक सत्यास सािांग नमस्कार करािा. तसेच प्रत्येक 

िी-पुजवष मानिाने दसुऱ्या व्यक्तीचे नुकसान न करता त्यास कोणत्याही तारेचे तऱ्हचेे आचरण करण्यास 

अवधकार जर आह ेतर कोणत्याही धमावसह त्यांच्या अनुयायी लोकांची आिडवनिड न करता त्या सिाांबरोबर 

बवहण-भािंडा प्रमाणे सत्य ितवन करण्याचा क्म चालू करािा, ईश्वरासमोर आपण धन्य होऊ 

 

एकंदरीत या संिादातनू जोतीराि फुले असा मौवलक संदशे दतेात की, या एकाच कुटंुबातील र्घटक विविध 

धमवपालन करणारे असू शकतात; कारण सिव धमव ह ेसािवजवनक सत्याची लेकरे आहते. 

 

२. महात्मा फु्यांचे सािवजवनक सत्य धमावविषयीचे विचार स्पि करा? 

 

      महात्मा फु्यांच्या मत ेसिवधमव ह ेसािवजवनक सत्याची लेकरे आहते. एकाच कुटंुबातील र्घटक विविध 

धमव पालन करणारे असू शकतात. प्रत्येकाने आप्या मजीप्रमाणे धमव स्िीकारािा. इतकेच नव्ह े तर 

िेगिेगळ्या कुटंुबातील लोकांनी िेगिेगळे धमव स्िीकारण्यास मुभा असािी. 

 

एकाच कुटंुबातील मुला मुलीने ककंिा पती पत्नीने त्यांच्या मजीप्रमाणे धमव स्िीकारण्यास हरकत नसािी. 

पतीने बौद्ध धमव स्िीकारािा. पत्नीने विस्ती व्हािे. मुलीने मुसलमान व्हािे आवण मुलाने सािवजवनक सत्यधमव 

पुस्तक िाचून सािवजवनक सत्यधमी व्हािे आवण या सिव मातावपत्यांसह कन्यापुिांनी आपला प्रपंच करीत 

असताना प्रत्येकान ेकोणी कोणाच्या धमावचा द्वषे करू नय ेआवण त्या सिाांनी  सिाांच्या वनमावण कत्यावने वनमावण 

केलेली लेकरे असून त्याच्याच कुटंुबातील आहोत असे समजून पे्रमान ेि गोडी गुलाबीने ितवन करािे. म्हणज े

ते आप्या सिाांच्या वनमावण कत्याांच्या राज्यात धन्य होतील. यािरून सिव अनुयायी लोकांनी सिव धमाांसह 

नमून सािवजवनक सत्यास मान द्यािा. तसचे प्रत्येक िी-पुजवष मानिाने दसुऱ्याचे व्यक्तीचे नुकसान न करता 

सिाांशी बंधू भािाने िागािे. 

 

िोडक्यात, सिव धमावत काही ना काही सत्य अस्याने सािवजवनक सत्याचा समािेश असून ते सिव 

प्रावणमाि एकाच वनर्मवकाची म्हणजेच परमेश्वराची लेकरे आहते. प्रत्येकाला आप्या मजीप्रमाणे िागण्याचा 

पूणव अवधकार असून कोण कोणीही कोणाच्या धमावचा धमावच्या आड येऊ नय ेककंिा त्याला दोष दऊे नय.े 

तसेच सिव िी पुजवषांनी एकाच कुटंुबातील र्घटकांप्रमाणे परस्परांशी पे्रमाने िागािे ि आप्या वनर्मवकास 

संतोष द्यािा. 
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िाचन 

गोपाळ गणेश आगरकर 

 

१. गोपाळ गणेश आगरकरांनी 'िाचन' या पाठातून िाचनाच ेकोणकोणते फायद ेसावंगतल ेआहते? 

 

गोपाळ गणेश आगरकर 'िाचन' या पाठातून असे सांगतात की बहुश्रुत अशा संवमिांच्या सहिासापासून 

होणारे अनके फायद ेआहते. त्याचप्रमाणे चांग्या िाचनापासून अशा सहिासातही होणार नाहीत असे फायद े

आहते. िाचन करण्यास फार मोठा खचव करािा लागत नाही. विद्वान गुजव भेटेल ककंिा भेटणार नाही.  संिाद 

साधण्यासारखा वमि प्राप्त होईल अििा न  होईल; स्ितिंपणे वबनचूक विचार करता येण्यासारखे वशक्षण 

वमळाले असेल ककंिा नसेल,  सहज र्घतेा येणारे ककंिा बदु्धीद्वारे घ्यािे लागणारे अनभुि र्घेऊन पाहण्याची 

सोय असतील ककंिा नसतील; परंतु िाचनाची माि तशी वस्िती नाही मुद्रणकला भरभराटीस आ्यापासून 

ह ेज्ञानसाधन अत्यंत सुगम झाले आहे. ककंबहुना काही वस्ितीत ज्ञान करून र्घेण्यास दसुरे कोणतेही साधन 

उपयोगी पडत नाही. कोणत्याही विषयािरील आपल ेविचार सिव रठकाणी स्ितः हजर राहूनन स्िमुखान े

सांगता येणे अशक्य आह.े पण तेच वलहून काढले ि पुस्तक रूपान ेप्रवसद्ध केले तर त्यापासून पावहजे तसा 

फायदा करून र्घेता यतेो. 

 

२. आपण िाचनाची सिय का लािली पावहजे असे गोपाळ गणेश आगरकर म्हणतात? 

 

संसारात िारंिार येणाऱ्या अडचणीतून पार पडण्यास िाचनापासून सहाय्य होते ि हा िाचनापासनू 

होणारा हलक्या प्रतीचा फायदा आह ेअसे गोपाळ गणेश आगरकर म्हणतात. ज्यांना वजिंतपणी आपणास ह े

माग्या वपढीचे असे म्हणून घ्यायचे नसेल तर त्यांनी िाचनाची सियी वजिंत ठेिली पावहजे. जगात प्रवतिषी 

निीन क्पना, निीन शोध, निीन युक्त्या वनर्घून जुन्या क्पना, जुने शोध ि जुन्या युक्त्या  एकापाठीमागून 

एक मागे पडत आहते. जे शाळेत ककंिा विद्यालयात संपादले्या ज्ञानासाच वचकटून राहतात ि व्यिहारात 

पड्यािर िाचनाची सिय ठेित नाही, त्यांना आप्या जुनेपणाबद्दल आपला उपिास करून घ्यािा लागतो. 

वशक्षक, िैद्य, कारागीर, नोकर यापैकी ज्यांनी िाचनाची सिय ठेिलेली असते त्यांना त्यांच्या व्यिसायात 

झाले्या सुधारणा करणार नाही ि पयावयाने त्यांचे फार मोठे नुकसान होईल. त्यामळेु ठळक ठळक गोिीची 

चालू तारखेपयांत काय हालचाल आह ेह ेमाहीत असणे आिश्यक आहे, असे गोपाळ गणेश आगरकर 'िाचन' 

या पाठातून सांगतात. 
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भारतीय सवंिधानाची विज्ञानवनष्ठा 

डॉ. यशितं मनोहर 

 

१. 'भारतीय संविधानाची विज्ञानवनष्ठा' या पाठातून डॉ. यशिंत मनोहर यांनी कोणत्या संविधावनक 

मू्यांची चचाव केली आह?े 

 

'भारतीय संविधानाची विज्ञानवनष्ठा' या डॉ. यशिंत मनोहर यांच्या पाठातून संविधानातील विज्ञानवनष्ठा 

प्रदीर्घवपणे वचिीत झाली आह.े भारतीय संविधानाने ददलेली जीिनमू्ये ही िैवश्वक आहते. ही मू्ये जात, 

िगव, िणव, पंि धमव, पक्ष, ईश्वर आवण भाषा यांच्या सीमारेषेत अडकून पडत नाहीत. ही मू्य म्हणज े

विधायकता, असीमता, संपूणव प्रज्ञा, सम्यकता आवण संपूणव साकल याचीही मू्य म्हणज ेविधायकता अवसकंता 

संपूणव प्रज्ञा सम्यकता आवण संपूणव साक्याची उज्ज्िलता आह.े या मू्यांना सीमा नाही. अशा नैवतक 

मानिवधवष्ठत मू्यांचा पाया हा विज्ञानवनष्ठ आह.े या पायािरच संविधानान े मानिी जीिनासाठी 

मानितािादाची सरंचना केली आह.े व्यक्तीच्या स्ितंि व्यवक्तमत्िाला कें द्रस्िानी ठेिनू विचार करणे आवण 

या विचारात विकास र्घडिून आणणे ह ेविज्ञानाची प्रदक्या आह.े विज्ञानवनष्ठा मानिाची ही कें द्रीय िीत्ती आह.े 

माणसाचे माणूसपण जपणारी ही विज्ञान नीती माणसाला परािलंबी न बनिता स्ियंप्रकाशाचा मागव 

दाखिणारी नीती आह.े मानिाचा िैवश्वक दीविकोन विकवसत करून स्ितंिता, समता, बंधुभाि, भवगनीभाि 

प्रस्िावपत करणारा भारतीय नागररक वनमावण करणे हाच विज्ञावनष्ठ संविधानाचा खरा उद्दशे अस्याच े       

डॉ. यशिंत मनोहर सांगतात. 

 

भारतीय संविधानाची मू्य े ही सिाांच्या वहताची आहते. या मू्यांमुळेच एकूणच जगातील कोणाचेही 

अवहत होत नाही. ही मू्य े काळाला  पुरून उरणारी, काळाला सतत निनिे करणारी आहते. ही मू्य 

संविधानाची उद्दशेपविका, मूलभूत अवधकार आवण मूलभूत कतवव्य या भागात अंतभूवत झालेली आहते. ही 

मू्ये िैवश्वक आहते. माणसाच्या मनाची पुनबाांधणी या मू्यांची उत्कट इच्छा आह.े ही कुण्या व्यक्तीच्या, 

काही व्यक्तींच्या ककंिा कुण्या िगावच्या, कोण्या दशेाच्या वहतसंबंधाची रचना नाही. सिवच मानि जातीच्या 

वहतसंबंधाच ेसंविधान आह.े ही मू्ये जातमू्य नाहीत. या महान मू्यानंा अशा कोणत्याच सीमा नाहीत. 

ही मू्ये धमवमू्ये नाहीत, िगवमू्ये नाहीत. ही मू्ये धमावतीत जीिनाचा आदशव प्रस्िावपत करू इवच्छणारे 

मू्ये आहते. ही मू्ये संपूणवच मानिी जीिनाचे निे व्यिस्िापन करू शकणारी मू्ये आहते. एकसंर्घ पीथ्िी, 

एकसंर्घ माणूस म्हणज ेॲवनमेशनमुक्त माणूसच या मू्यांच्या नजरेत आहते. मी आदीही आवण अंतही माणूस 

आह.े मी कंुपणातीत माणूस आह,े मी अखंड माणूस आह,े असे िाटणारा माणूस या मू्यांच्या नजरेत आह.े 

 

ही मू्य ेमहान आहते. त्यांच ेकारण िरीलप्रमाणे आह.े जगातील सिवच दशेांशी सहकायव म्हणजे येिील 

माणसांशीच सहकायव करणे होय. या सहकायावमागील अवधष्ठानभूत तत्ि बंधुता आवण भवगनीता हचे आह.े 

माणूस बंधनमुक्त व्हािा, त्याला मयावददत करणाऱ्या सिव चौकटी वितळून जाव्यात आवण माणूस अंतररक्षारखा 

सीमावतत व्हािा. माणसाच्या माणुसकीला कोणतेही दकनारे नसािेत. कुठूनही बर्घा मी िैवश्वकच आह ेअस े

प्रत्येक माणसाला सांगता आले पावहजे. भारतीय संविधानाच्या इच्छेचाच हा आशय आह.े या महान िैवश्वक 

मू्यांच्या मुखाने ह ेसंविधान बोलत आहे, म्हणून बाबासाहबेांच्या शब्दात असे म्हणािेसे िाटते की, In our 

constitution we have put forward to forward the ideal of secular socialist universality 

येिे त्यांनी डमेोक्सीऐिजी युवनव्हसववलटी हा शब्द जावणकपूिवक िापरला आह.े मूलभूत कतवव्याची नोंद 

बाबासाहबेांनी ए्ािनव्या अनुछेदामध्ये केली आह.े त्या ते म्हणतात, To develop scientific temper 

humanism and the spirit of inquiry and reforms. संविधानाला अवभपे्रत असले्या समाजिस्तूचा 

तावत्िक पायािरील अितरणात आलेला आह.े यात विज्ञानवनष्ठा आह.े वचदकत्सा आह ेआवण पुनरवचनाही आह;े 

कारण वचदकत्सेवशिाय विज्ञानदीिी संभित नाही आवण जीिनाची पुनरवचना वचदकत्सेवशिाय शक्य नाही. हा 

तत्त्िज्ञावनक पाया इहिादाचा आवण बुवद्धिादाचा आह.े वचदकत्सा हचे या सिव पायाभूत मू्यांचे वनयंिण 

आह.े  
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अशाप्रकारे 'भारतीय संविधानाची विज्ञानवनष्ठा' या पाठातून डॉ. यशिंत मनोहर यांनी संविधान आवण 

विज्ञानवनष्ठ या दोन्हीचा संबंध विविध उदाहरणाद्वारे योग्यरीत्या उलगडून दाखिलेला आह.े 

 

२. 'भारतीय संविधानाची विज्ञानवनष्ठा' या पाठातून भारतीय संविधानातनू िैज्ञावनक दीविकोन 

कशाप्रकारे िाढीस लागला आह.े 

 

िैज्ञावनक दीविकोन प्रत्येक भारतीय नागररकांमध्ये िाढीस लागािा, अशी भारतीय संविधानाची इच्छा 

आह.े असा िैज्ञावनक दीिी लाभलेला माणूसच सामावजक चौकटीच्या बाहरे पडून खऱ्या अिावने भारतीय 

नागररक बनू शकतो. परंपरेन ेत्याला ददले्या िा त्याच्यािर लादले्या चौकटी फेकणारा माणूसच मी पूणवता 

भारतीय आह ेअसे म्हणू शकतो. ए्ािन्नािा अनुच्छेद म्हणतो, त्याप्रमाणे धार्मवक, भावषक, प्रादवेशक आवण 

िगीय भेदाच्या पलीकड ेगेलेला माणूस भारतीय नागररक ठरू शकतो. हा भारतीय नागररक परंपरेने ददले्या 

चौकटीच्या पलीकड े गेलेला नागररक असतो, म्हणजेच परंपरेच्या चौकटी तोडणे ही की ती संविधानाला 

अवभपे्रत आह.े  भारतीय संविधान बंधुभाि िाढीस लािािा असे म्हणते. याच ेकारण संविधान पूिवकाळात 

बंधुभािाची आवण एकोप्याची फार िाहतात झाली आह ेअसे म्हणता येईल. 

 

अशाप्रकारे िैज्ञावनक दीविकोन भारतीय संविधानातनू िाढीस लागला आह.े 
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ही श्रीची इच्छा 

श्रीवनिास ठाणेदार 

 

१. 'ही श्रीची इच्छा' या पाठातून श्रीवनिास ठाणेदार यानंी तजवणांना कोणता स्ला ददला आह.े 

 

श्रीवनिास ठाणेदार सांगतात की, आजच्या तजवणाईचा विचार केला असता त्यांना एक गोि प्रकषावन े

मांडािीशी िाटते, ती म्हणजे आजच्या तजवणांकड े कौश्य आह.े प्रवतभा आहे; पण जरासं धाडस आवण 

आत्मविश्वास हिा.  तुम्हाला स्ितःला वसद्ध करण्याच्या सधंी आपोआपच येत राहतील. 'विल पािर' ही खरी 

शक्ती आजच्या तजवणात असली पावहजे. अशक्य िाटणाऱ्या साऱ्या गोिी केिळ (विल पािर) इच्छाशक्ती 

वमळिून दऊे शकते. आपण प्रामावणक असले पावहजे. आप्याकड ेकौश्य आह.े आपणही हुशार आहात. फक्त 

आप्या तजवणात धाडस आवण आत्मविश्वास असला पावहजे, असे ते म्हणतात. धाडस आवण आत्मविश्वास 

असेल तर कशाचीही पारिा करू नका असे त ेसांगतात. मराठी अस्याचा न्यूनगंड बाळगू नये. अवभमान 

बाळगािा; परंतु त्याचिेळी जगाच्या चावलररती वशका अन्य समाज र्घटकात वमक्स हा, असा स्ला श्रीवनिास 

ठाणेदार यांनी तजवणांना ददला आह.े 

 

२. 'ही श्रीची इच्छा' या पाठातून श्रीवनिास ठाणेदार याचंे व्यवक्तवचि रेखाटा. 

 

'ही श्रीची इच्छा' या पाठाचे लेखक श्रीवनिास ठाणेदार आहते. त्यांचा जन्म बेळगाि मध्ये झाला. मंुबई 

विद्यापीठातून त्यानंी रसायनशाि विषयात मास्टर वडग्री प्राप्त केली. १९८२ मध्य े त्यांनी अमेररकेत्या 

युवनव्हर्सवटी ऑफ ऑक्ानमधनू पॉवलमर केवमस्री या विषयात आचायव पदिी प्राप्त केली. १९८२ ते १९८४ या 

काळात त्यानंी पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर म्हणून युवनव्हर्सवटी ऑफ वमवशगन येिे काम कायव केले. १९८४ ला 

श्रीवनिास ठाणेदारांच्या खऱ्या खाजगी उद्योजक जीिनाची सुजविात सेंट लुईस येि ेपॉवलमर वसंिेवसस केवमस्ट 

आवण प्रक्प प्रमुख म्हणून झाली. १९९० मध्ये त्यानंी केमीर ही लहान कंपनी विकत र्घतेली. जी पुढे मोठी 

कंपनी म्हणून नािारूपास आली. त्यांनी स्िापन केले् या रासायवनक चाचणी प्रयोगशाळा एव्होमेन 

ऑनालायटीकल सर्व्हवस वहला २०१५-२०१६ मध्ये अमेररकेच्या सिावत िेगिान िाढणाऱ्या कंपनीमध्ये 

महत्त्िपूणव स्िान लाभले. त्यांनी सेंट लुईस, वमसुरी येि ेतीन माणसे सोबत र्घेऊन सरुू केले्या केवमकल 

ऑनालायटीकल कंपनीमध्ये आज ४०० च्या िर कमवचारी कायवरत आहते. वजचे िार्षवक उत्पन्न ६३ अब्ज 

डॉलसव आह.े त्यांनी िेगिेगळ्या आठ प्रकारच्या उद्योगांची वनर्मवती केली. डबर्घाईस आले्या अनेक उद्योग 

कंपन्या स्ितः विकत र्घेऊन आप्या उत्की ि ज्ञानकौश्याच्या बळािर त्यांनी यशस्िीपणे नािारूपास 

आण्या. या यशामागे त्यांच्या अत्यंत खडतड आयुष्याची पाश्ववभूमी आह.े पररवस्िती समोर न िाकता मोठ्या 

वजद्दीने पररवस्ितीलाच 'श्री'नी  िाकिून मराठी समाजासमोर एक निा पे्ररक आदशव वनमावण केला.  

 

'ही श्रीची इच्छा' या पाठात श्रीवनिास ठाणेदार सांगतात की, मराठी माणसांमध्ये उद्योग व्यिसाय याकड े

पाहण्याचा दीविकोन पूिीपेक्षा खूप बदलला आह.े त्याचे त ेमनापासून स्िागत नोकरी. नोकरीसुद्धा वनमूटपणे 

करण्याची मानवसकता असणाऱ्या सरळमागी मराठी लोकानंी उद्योगात येण्याची भाषा करणे म्हणजे महापाप 

के्यासारखं िाटािं, असा तवे्हाचा काळ होता. तसा विचार करणाऱ्या वपढीतील लखेक तेव्हा तजवण होते; 

पण त्यांच्या मनात काहीतरी करण्याची उमी वतला. इच्छाशक्ती प्रचंड वतला. स्िप्न पाहायला आिडत होत ं

आवण पावहलेले स्िप्न पूणव करण्यासाठी जीिापाड प्रयत्न करण्याची वजद्दही त्याचं्या रठकाणी होती. त्यांच्या 

वखशात पैसे नव्हत;े पण मनात स्िप्न भरलेली वतला. समोर ध्येय होते. नकार आला की त्याविजवद्ध बंड करणारे 

मन त्यांना लाभले होते. ह ेबंड म्हणजे वजद्दीने पुन्हा प्रयत्न करणे होय. जवमनीिरील जबाबदारीची जाणीि 

आवण त्याचबरोबर आकाशात उंच भरारी मारण्याची त्यांचे स्िप्न होते. अशा अिस्िेकड ेतगमग म्हणून न 

बर्घता वतच्याशी च् मैिीच केली आवण पुढचं काही र्घडत गेलं. वशक्षणासाठी अमेररकेत जाण्यासाठी धाडस 

करून केलेले वव्हसा अँवप्लकेशन वभसे तब्बल चार िेळा ररजेक्ट झाले. तरीही वचकाटी सोडली नाही ि अखेर 
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यश वमळाले. आज मागे िळून विचार करताना िाटत ेकी, समजा दोन-तीन िेळा प्रयत्न करून काम होत 

नाही, म्हणून अमेररकेत जाण्याचा विचारच रद्द केला असता तर कदावचत श्रीवनिास ठाणेदार नामक कोणी 

व्यक्ती अमेररकेत वशकली नसती. वति े ती व्यक्ती व्यिसाय करू शकली नसती. वमवशगनसारख्या प्रमुख 

राज्याच्या गव्हनवर पदाची वनिडणूकही लढिू शकली नसती आवण तुमच्यापुढे ह ेसारे सागंण्यासाठी ती व्यक्ती 

येऊ शकली नसती असे श्रीवनिास ठाणेदार सांगतात.  

 

श्रीवनिास ठाणेदाराने काही भव्य-ददव्य केले नाही असे ते म्हणतात. तो तर तुमच्यातीलच एक आह.े 

अमेररकेसह जगाच्या पाठीिर आप्या बुवद्धमत्तेच्या-कौश्याच्या जोरािर व्यािसाय-उद्योगात निलौदकक 

केलेले अनेक मराठी बांधि आहते. त्याचंेही अनुभि ि् करणारे आहते. ह ेसारे जगभरातील मराठी लोकांचा 

प्रवतवनधी या नात्याने श्रीवनिास ठाणेदार आप्यापुढे बोलत आहते. 
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सतंिाणी 

सतं ज्ञानशे्वर, सतं नामदिे, सतं चोखामळेा, सतं तकुाराम 

 

संत ज्ञानशे्वर मराठीतील प्रवतभािंत संत, किी, आत्मानुभिी योगी ि वचदविलासिादी तत्त्िज्ञ म्हणून 

ओळखले जातात. महाराष्ट्रातील भागित धमावचे ते प्रितवक होते. भािािवदीवपका (ज्ञानेश्वरी), अमीतानुभि, 

चांगदिे पासिी ि स्फूट अभंगांचा संग्रह असलेली गािा ही त्यांची ग्रंिसंपदा आह.े  

 

ज्ञानदिेांची अभंगगािा म्हणजे परमार्िवक भािकविता होय. इतरि तत्िचचेत आवण वचंतनात मग्न 

असणारे ज्ञानदिेांच ेव्यवक्तमत्ि अभंगात कमालीचे भािविभोर होते. त्यांचे अभंग आतव, हळुिार, उत्कट आवण 

अनािर अशा मनाच े रंगतरंग धारण करतात. अभंग, पद,े गिळणी या वनरवनराळ्या नािांनी ओळखल े

जाणारे ज्ञानदिेांचे ह ेअभंग एकाच अनुभिाच्या िेगिेगळ्या भािछटा व्यक्त करतात.  

 

गुजवकी पेमुळे, त्यांच्या परमाणुभिामुळे मी कसा क्षमा, शांत रूप होत गेलो. प्रपंचापासून मुक्त होऊन 

मला अलौदकक अनुभूती कशी आली. हा आत्मसंिाद ज्ञानशे्वरांनी प्रस्तुत अभंगातनू साधलेला आह.े  

 

अरे अरे ज्ञाना  झालावस पािन ! तुझें तुज ध्यान कळो आलें 

तुझा तुवच ंदिे तुझा तूंची भाि ! दफटला संदहे अनन्यतत्त्िी ! 

मुरडूवनया मन उपाजलासी वचत्ते ! कोठे तुज ररतें न ददसे रया ! 

दीपकी ददपकी मािळ्या ज्योती ! र्घरभरी िाती शून्य झा्या ! 

िीत्तीची वनिीत्ती आपणासकट ! अिर्घेंची िैकंुठ चतुभुवज ! 

वनिीत्ती परमा अनुभि नेमा !  शांतीपूणव क्षमा ज्ञानदिेो ! 

 

या अभंगातून संत ज्ञानेश्वरानंी गुजवकी पेचे आप्या जीिनातील महत्त्ि विशद केले आह.े या गुजवकी पेमुळे 

ि परमाणुभिामुळे आपण कशाप्रकारे क्षमा आवण शांतीस्िरूप होतो याच ेिणवन प्रस्ततु अभंगात आले आह.े 

गुरूच्या की पेमुळेच प्रपंचापासून मुक्त होऊन अलौदकक अशी अनुभूती संत ज्ञानेश्वरांना प्राप्त झाली आह.े 

गुरूच्या की पेमुळे आत्मतीप्तीचा आनंद आह.े 

 

अरे अरे ज्ञाना झालावस पािन  पािन ! तुझें तुज  ध्यान कळो आले ! गुरूच्या की पादीिीमुळे आपण 

पािन झा्याची कबुली ज्ञानशे्वरांनी ददली आह.े गुरूच्या की पादीिीमुळेच आपण  स्ितः च स्ितः ला कळलो 

असे ते म्हणतात. आपण स्ितः स्ितःचा दिे झालो आवण त्या दिेाचा भाि आप्या अंगी आला. मनातील 

संदहे गुजवकी पेमुळे दरू झाले. माझे वचत्त आता जागीत झाले आह ेअसे ते म्हणतात. गुजवकी पामुळे जीिनात काहीच 

ररते राहत नाही. सद्गुरंूच्या की पादीिीमुळे िीत्तीची संयमता त्यांच्या रठकाणी आली आह.े सद्गुजव 

वनिीत्तीनािांमुळेच ह ेशक्य झाले आह.े संत वनिीत्तीनािामुंळे हा परमाणुभि प्राप्त झाला आह.े प्रपंचापासून 

दरू राहून ज्ञानशे्वर  क्षमा, शांती रूप झाले आहते. 

 

अशाप्रकारे गुजवकी पादीिीची ही विनिणी ज्ञानेश्वरांनी त्याचंे गुजव आवण िडील बंधू वनिीत्तीनाि यांना 

अनुलक्षुन केली आह.े गुजवकी पादीिी हा या अभंगाचा नमन विषय असला तरी ज्ञानशे्वरानंा त्यांच्या सद्गुरंूना 

िंदन करायचे आह ेह ेया अभगंातून स्पि होते.  
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सतं नामदिे  

 

संत नामदिेांनी सगुण भक्तीत रममाण होऊन भागित धमावची पताका पंढरपूरपासून पंजाबपयांत 

नेली. संत नामदिे मराठीतील पवहले भािकिी, चररिकार, आत्मचररिकार, आख्यानकार म्हणून प्रवसद्ध 

आहते. संत नामदिे भागित धमावचे पवहले संर्घटक, प्रसारक आवण दकतवन परंपरेचे प्रितवक आहते. नामदिेांची 

अभंगिाणी म्हणजे भाििेड्ा, उदात्त, प्रसन्न, सोज्िळ आवण वनष्पाप अशा व्यवक्तमत्त्िाचा अविष्कार आह.े 

नाचू कीतवनाच ेरंगी ज्ञानदीप लािू जगी या शब्दात नामदिेांनी आप्या जीिनकायावची रूपरेषा सांवगतली 

आह.े अंतमुवखता, आत्मपरता आवण वजव्हाळा ह े त्यांच्या अभंगाचे विशेष आहते. तीिाविळी, बाळक्ीडा, 

ज्ञानेश्वराचंी आदी समाधी आवण तीिविळी विठ्ठल महात्म्य नाम मवहमा इत्यादी अभंग रचनेबरोबरच वहदंीत 

काव्यरचना केली आह.े संत नामदिे की मुखाबानी म्हणून त्यांची ६१ पद े‘गुजवग्रंि साहबे’ या वशखांच्या पविि 

धमवग्रंिात समाविि आहते. ज्याला वनंदा-स्तुती शिु-वमि समान िाटतात. तोच भक्त दिेाला वप्रय असतो. 

अशी खऱ्या भक्ताची लक्षणे प्रस्तुत अभंगातून सतं नामदिेांनी सांवगतली आह.े 

 

वनंददल ह ेजग सुखे वनंद ूद्यािे ! सज्जवन क्षोभािे नये बापा 

वनंदा स्तुवत जाला समान पै झाली ! त्याची वस्िती आली समाधीला 

शिुवमि ज्याला समसमानत्िे ! तोवच पै दिेाते आिडला 

माती आवण सोन ेज्या भासे समान ! तो एक वनधान योगीराज 

नामा म्हणे ऐसे भक्त तनेे ! तणेे पािन होती लोक वतन्ही 

 

संत नामदिे खऱ्या भक्तांची लक्षणे सांगताना म्हणतात की, कोणी आपली वनंदा केली तर त्यांना वनंदा 

करू द्यािे. त्यामुळे त्यांना सखु वमळत असेल तर तस ेत्यानंा करू द्यािे. त्याचं्यािर सज्जन माणसाप्रमाणे राग 

धरू नये. वनंदा आवण स्तुती आप्याला दोन्ही वप्रय असली पावहजे, तोच खरा भक्त होय. अशाच भक्ताच े

जीिन सािवकी लागते असे सतं नामदिे म्हणतात. खऱ्या भक्ताने शिू आवण वमि ह ेदोन्ही समसमान राखािे. 

ज्याचे अस ेितवन असेल तो भक्त दिेाला वप्रय असतो. माती आवण सोन ेखऱ्या भक्ताला समान िाटत असते. 

ज्या भक्ताचे ितवन असे असले त्या भक्ताला योगत्िाची वस्िती प्राप्त होते. हे सांगनू संत नामदिे शेिटी 

म्हणतात, अशाप्रकारचे ितवन असणारे भक्तच खऱ्या अिावने वतन्ही लोकी पािन होतात.  
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सतं चोखामळेा 

 

संत चोखामेळा यांचा जन्म मंगळिेढा येिे झाला. त्यांचा जन्मकाळ उपलब्ध नाही. इ. स. १३३८  

हा त्यांचा समाधी काळ असून पंढरपूरच्या महाद्वारासमोर त्यांची समाधी आह.े सतं चोखामेळाच ेसुमारे 

३५० अभंग उपलब्ध आहते. विठ्ठलाची भक्ती त्यांनी समरसून अनभुिली आवण ते िोर भक्त पदास प्राप्त झाले. 

चोखोबांच्या अभंगात त्यांच्या दःुखी, किी अंतकरणाचे पडसाद  आहते. त्यातनू त्यांच्या हृदयातील ताजवण्य 

जसे स्पि होत,े तसेच सामावजक विषमतचेी, उपेक्षेची खंत दखेील व्यक्त होताना ददसते. जन्मशे्रष्ठतेपेक्षा 

कमवशे्रष्ठत्ि ह ेअवधक मोलाच ेआह.े भक्ताचा भवक्तभािच त्याच्या जाती-िणावपेक्षा शे्रष्ठ असतो. हा समतावधवष्ठत 

मू्यभाि प्रस्तुत अभंगातून चोखोबांनी सांवगतला आह.े आपली भक्ती शुद्ध आह े ह े सांगताना चोखोबा 

वनसगावतील अनेक प्रवतमा िापरतात.  

 

ऊस डोंगा परी रस नव्ह ेडोंगा ! काय भुललासी िरलीया रंगा !!१!! 

कमान डोंगी परी तीर नोह ेडोंगा ! काय भुललासी िरलीया रंगा !!२ !! 

नदी डोंगी परी जळ नव्ह ेडोंगे ! काय भुललासी िरवलया रंगा !!३!! 

चोखा डोंगा परी भाि नव्ह ेडोंगा ! काय भुललासी िरलीया रंगा !!४4!! 

 

ऊस डोंगा परी रस नव्ह ेडोंगा ! काय भुललासी िरलीया रंगा ! या अभंगात संत चोखोबा म्हणतात, 

ऊस जरी िेडा िाकडा असला तरी त्याचा रस कसा असत नाही. उसाचा रस हा गोडच असतो. िरिरच्या 

सोंगािर माणसान े भुलू नये. धनुष्याची कमाल जरी िाकडी असली तरी बाण सरळच जातो. नदी जरी 

िाकडी-वतकडी िाहत असली तरी वतच्यातील पाणी ह ेइतर पाण्यासारखेच असते. चोखा जरी डोंगा म्हणजचे 

अस्पीश्य असला तरी त्याची भक्ती शुद्धच आह.े त्यामुळे माणसाने अस्पीश्यता पाळू नये. जात-धमव ह ेिरिरच े

आहते. माणूस हा सारखाच आहे, म्हणून माणसानंी खरा मानिता धमव पळाला पावहजे असा विचार सतं 

चोखामेळा यांनी ऊस डोंगा परी रस नव्हें डोंगा ! काय भुललासी िरलीया रंगा ! या अभंगाच्या माध्यमातून 

मांडला आह.े 
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सतं तकुाराम 

 

संत तुकाराम यांचे पूणव नाि तुकाराम बा्होबा आंवबले असे आह.े संत तकुाराम महाराज ह े

महाराष्ट्राच्या सतं परंपरेतील वशिकालीन िोर संत आवण  प्रवतभासंपन्न किी म्हणून पररवचत आहते. 

ज्ञानदिेांनी रचले्या भागित धमावच्या मंददरािर कळस होण्याच ेभाग्य तुकारामांना लाभले. तुकारामाची 

अभंगिाणी जनजीिनात आजही जवजलेली आह.े याचे कारण जीिनाच्या अनुभिातनू ती आली आह.े  'अनुभि 

आले अंगा त ेया जगा दतेस'े अशी ती अस्यान ेभािजीिनाचे रूप वतला प्राप्त झाले आह.े तुकारामांच ेअभंग 

म्हणजे त्याचं्या भािजीिनाचा आरसाच होय. वजव्हाळा, कळकळ, अनुभिाची रोखठोक अवभव्यक्ती, भाषेचा 

परखडपणा,  सुभावषत्ि आवण र्घरगुती समपवक दीिांत ही त्यांच्या अभंगाची ठळक िैवशष्ये आहते. 

 

वशिकालीन मराठी भाषेची सिव िैवशष्ये त्यांच्या अभंगात आढळतात. तुकारामगािा, मंिगीता, 

भानुदास चररि, सुदाम चररि, चोखामेळा चररि, काही श्लोक, पद ेआवण ओव्या इत्यादी रचना तुकाराम 

महाराजांच्या नािािर आह.े  

 

गीहस्िाश्रमात नीती तत्िाने आवण मू्यवधवष्ठत जीिन जगणाऱ्या, आचारवनष्ठ व्यक्तीलाही िैरागी 

माणसासारखे आत्मबळ अस ेप्राप्त होत ेह ेतुकारामांनी 'जोडूवनया धन उत्तम िेव्हारे ! उदास विचारे िेच करी!' 

या अभंगाच्या माध्यमातून स्पि केले आह.े 

 

जोडूवनया धन उत्तम िेव्हारे ! उदास विचारे िेच करी ! 

उत्तमची गती तो एक पािेल ! उत्तम भोगीला जीिखाणी 

पर उपकारी नेणे परवनंदा !  परविया सदा बवहणी माय 

भूतदया गायी पशंुचे पाळण ! तान्हे् याला जीिन िनामाजी 

शांतीजवपे नव्ह ेकोणाचा िाईट !  िाढिी महत्त्ि िवडलांचे 

तुका म्हणे हचेी आश्रमाचे फळ परमपद बळ िैराग्याचे 

 

जो प्रामावणकपणे व्यिहार करून पैसा कमितो. कमािलेला पैसा उदात्त मनाने खचव करतो. त्याला 

मरणानंतर उत्तम गती प्राप्त होते. तो उत्तम योनीत जन्माला येतो. जो दसुऱ्यािर उपकार करतो. पररंदा करीत 

नाही. परवियांना माता भवगनी प्रमाणे मानतो. भूतदया दाखिून गाई-पशंुचे पालन करतो. तहानले्या 

लोकांसाठी रानािनात पाणपोया वनमावण करतो. ज्याचा स्िभाि शांत आह.े दसुऱ्याच ेिाईट व्हािे अशी इच्छा 

तो करीत नाही. आप्या उत्तम ितवणाने आई-िवडलांची दकती िाढितो. तोच खरा गीहस्िाश्रमी होय आवण 

हचे खरे गीहस्िाश्रमाचे ममव होय असे तुकाराम महाराज म्हणतात. अशा आदशव गीहस्िाश्रमाने ईश्वर प्राप्तीसाठी 

आिश्यक असलेले िैराग्याचे सामथ्यव माणसाच्या अंगी येते. ह ेजोडूवनया धन उत्तम िेव्हारे ! उदास विचारे 

िेच करी! या अभंगाच्या माध्यमातून तकुाराम महाराजानंी सांवगतले आह.े 
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या भारतात बधंभुाि वनत्य िस ुद!े  

राष्ट्रसतं तकुडोजी महाराज 

 

 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचा जन्म विदभावच्या अमरािती वज्यातील यािली या गािी १९०९ 

मध्ये झाला. त्यानंी १९३५ पासून राष्ट्रिीत्ती ि राष्ट्रवनष्ठा जागीत करणाऱ्या स्िरचनीत भजनाचं्या आवण 

भाषणांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात लोकजागीतीचे कायव केले. आरंभीची काही िषव त्यांनी चंद्रपूर वज्यात 

र्घालिली. नंतर त्यानंी भारत भ्रमण केले. १९४२ मध्ये चलेजाि चळिळीच्या काळात त्यांनी राष्ट्र जागीती 

करणाऱ्या भजनांचे कायवक्म केले. त्यामुळे त्यांना तुजंवगिासही भोगाि लागला. पुढे त्यांचा गांधीजीशी र्घवनष्ठ 

संबंध आला. त्यानंी अवखल भारतीय गुजवदिे सेिा मंडळाची आवण श्री गुजवदिे सेिाश्रमाची स्िापना आह.े 

काही काळ ते अवखल भारतीय साधुसमाजाचे अध्यक्ष होत.े याच काळात त्यांनी आपला जपानचा दौरा केला. 

यावशिाय त्यांनी ठीक रठकाणी आदशव ग्राम वनर्मवतीचे प्रयोग केले. विनोबाचं्या भूदान आंदोलनात त्यानंी 

सदक्य सहभाग र्घेतला. स्िातंत्र्यानंतर वनजाम संस्िान भारतात सामील होण्यासाठी त्यांनी पुढाकार र्घतेला. 

ग्रामगीता हा त्यांचा संस्मरणीय ग्रंि होय. यावशिाय त्यांच्या अभंगाचे आवण वहदंी-मराठी भजनािलीच े

अनेक संग्रही प्रवसद्ध झाले आहते. त्यांच्या नािािर समुारे ४० पुस्तके आहते. सुबोधता आवण गेयता या 

गुणांमुळे त्यांचे काव्य जनसामान्यापयांत जाऊन पोहोचले. आप्या दशेात  सामावजक समता, बंधुता एकता 

लाभािी. कोणीही कुणािर अन्याय करू नये. खल आवण वनंदकाच्या मनातही सत्य न्याय िसु द्यािा अशी 

संविधान मू्य संस्की ती या भारतात बंधू भाि वनत्य िस ूद ेया अभंगातून साकार व्हािी. ही कविता म्हणजे 

मानितावधवष्ठत विचारांनी समीद्ध असलेले ह ेपसायदान आहे.  

 

या भारतात बंधुभाि वनत्य िसु द!े 

दिेरची असा द े! 

ह ेसिव पंि-संप्रदाय एक ददसू द े

मतभेद नसू ! 

 

राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराजांना सशक्त आवण समिव भारत र्घडिायचा होता. त्यासाठी त्यानंा भारतीय 

जनततेील सिव मतभेद वमटले पावहजे असे िाटत होते. तजवणांनी राष्ट्रकायावत सहभागी झाले पावहजे अशी 

त्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळे ते म्हणतात की आप्या या दशेात सगळीकड ेबंधुभाि िसला पावहजे. सगळीकड े

बंधुभाि िसला पावहजे. सिव रठकाणी बंधुभाि असेल तर दजुाभािाला कुठेही जागा राहणार नाही. आप्या 

दशेात ज्या विविध प्रकारच्या जाती, धमव, पंि यात भेदभाि आह ेतो दरू झाला पावहजे. सिव पंि ह ेएकाच 

संप्रदायात समाविि झाले पावहजेत. त्यात कोणताही भेदाभेद असता कामा नये. 

 

नांदोत सुखे गरीब-अमीर एकमतानी ! 

मग वहदं ूअसो, विश्चन, िा हो इस्लामी ! 

स्िातंत्र्यसुखा या सकला माजी िसू या ! 

द ेदिेरची असा द!े 

 

आप्या दशेात जी गरीब-श्रीमंतांची दरी िाढलेली आह ेती कमी होऊन गरीब-श्रीमंत एकाच रठकाणी 

चांग्या पद्धतीने रावहल ेपावहजेत. गररबांना श्रीमंतांचा आदर िाटला पावहजे. विविध धमावतील तेढ आप्या 

दशेातून नि झाले पावहजेत. ह ेसिव भेदभाि नि झाले तर या दशेात कोणीही वहदं,ू मुवस्लम, विश्चन, शीख 

आवण बौद्ध असा भेदभाि करणार नाही.  
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सकाळास कळो मानिता राष्ट्रभािना ! 

हो सिव स्िळी वमळूनी समुदाय प्रािवना! 

उद्योगी तजवण िीर,शीलिान ददसू द े! 

द ेिरची असा द े! 

 

या अभंगाच्या माध्यमातनू तकुडोजी महाराज सांगतात की, आप्या दशेातून जावतभेद आवण धमवभेद 

नि झा्यािर प्रत्येक नागररकांनी आपले राष्ट्रीय वहत जोपासले पावहजे. त्यांना मानिता धमव कळला पावहजे. 

हीच प्रािवना सिाांनी वमळून करायला हिी. आप्या दशेातील तजवण शूर, िीर आवण शीलिान तयार झाल े

तरच राष्ट्र उभारणीस त्याची मदत होईल त्यामुळे जगात आप्या दशेाचे नाि र्घेतले जाईल उद्योगी तजवण 

आप्या दशेात वनमावण व्हायला पावहजेत अस ेराष्ट्रसंत तकुडोजी महाराजज सांगतात 

 

हा जातीभाि विसजववनया एक हो आम्ही ! 

अस्पीश्यता समूळ नि होऊ जगातुनी ! 

खळ वनंदका मनी ही सत्य न्याय िसु द े! 

दिेरची असा द े! 

 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सांगतात की, भारतीय जनततेील सिव भेदाभेद दरू झाले पावहजे. आपण 

जातीपातीच्या बंधनात अडकून राहता कामा नये. जातीभेद आप्याला विसरायचा असेल तर या दशेातून 

समोर अस्पीश्यता नि झाली पावहजे. वनंदकाच्या मनात सदु्धा आपण चांगले विचार वनमावण केले पावहजे. सत्य 

आवण न्यायाने आपण सिाांशी िागले पावहजे. त्यामुळे खरा भारत वनमावण होण्यास मदत होईल. 

 

सौंदयव रमो र्घरर्घरात स्िगीयापरी ! 

ही नि होऊ द ेविपत्ती, भीती बोहरी ! 

तुकड्ास सदा सिवदा सेिेत कसू द े! 

द ेिरची असा द े! 

 

राष्ट्रसंत या भजनाच्या शेिटी सांगतात की, समाजातून जावतभेद, धमवभेद आवण अस्पीश्यता नि 

के्यािर मानिता येईल. त्यामुळे र्घरार्घरात सुख आवण सौंदयव लाभ्यावशिाय राहणार नाही. आप्या 

र्घरातच स्िगावची वनर्मवती होईल. त्यामुळे आप्यािर कोणतीही विपत्ती येणार  नाही; म्हणून तुकडोजी 

महाराज सांगतात की, माझ्या हातनू सिाांची सेिा र्घडू द.े सिाांच्या सेिा कायावत माझा हातभार लागू द.े  
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झपझूाव 

केशिसतु 

 

केशिसुत उफव  की ष्णाजी केशि दामले यांना आधुवनक मराठी कवितेचे जनक म्हणून संबोधण्यात येते. 

इंग्रजी स्फुट कविता िाचून त्यांना काव्यस्फूती झाली तरी स्ितःच्या व्यवक्तमत्त्िाचा आवण भािविचारांचा 

अविष्कार त्यांनी स्ितंिपणे केला. त्याचं्या काव्यािर आगरकरांच्या सुधारणा िादाचा प्रभाि जाणितो. 

मराठी कवितेत पुढे विकवसत झाले्या बहुतांश काव्यमराठी कवितेत पुढे विकवसत झाले्या बहुतांश काव्य 

प्रिीत्तीचा उगम केशिसुतांच्या काव्यातच आढळून यतेो पे्रममराठी कवितेत पुढे विकवसत झाले्या बहुतांश 

काव्य प्रिीत्तीचा उगम केशिसुतांच्या काव्यातच आढळून येतो पे्रमभािना वनसगवपे्रम गुडगुंजन सामान्य 

गोिीतही सौंदयव शोधण्याची प्रिीत्ती सामावजक क्ांतीचे आिाहन त्यांच्या काव्यातून आढळते आशय आवण 

अवभव्यक्ती या दोन्ही दीिीने त्यांनी मराठी कवितेत आमूलाग्रह पररितवन र्घडिून आणले नविनीत्ये सुनीता 

सरकार निा काव्यप्रकारआवण आवण नव्या आवशयाला अनुकूल अशी काव्यची िेगिगेळी भाषा करण्याची 

शे्रयही त्यांना दणे्यात येत े

 

‘झपूझाव’ ही कविताता कलािंतांच्या कलािंताचं्या मानवसक सुखदःुखाचे िणवन करणारी आणी. 

सुखकारक आवण वनमावणवनमावण तंद्रीचे ते त्यातून िणवन करतात. या वनर्मवतीच्या उत्कट अिस्िेत दहेभान 

विसरणे स्िाभाविकच आह.े रूढ मानवसक आवण शारीररक संिेदनांचा विलय होऊन वनर्मवती-विषयाशी 

झालेली एकरूपता किीने झपूझाव या कवितेतून िणवन केली आह.े 

 

केशिसुतांची झपूझाव ही कविता वनमावणक्षम कलािंताचं्या मानवसक सुखदःुखाचे िणवन करणारी 

कविता आह.े यात केशिसुत म्हणतात, 

हषवखेद मािळले 

हास्य वनमाले ! अशू्र पळाल े

कंटक श्ये बोिटली, 

मकमालीची लि िठली; 

काही न ददसे दीिीला 

प्रकाश गेला ! वतवमर हरपला; 

काय म्हणािे या वस्ितीला 

झपूझाव, गड ेझपूझाव 

 

आप्याला ज्यात काही नाही असे िाटते त्यातून महात्मे जगाच्या क्याणाच्या वचजा बाहरे 

काढतात. त्यामुळे केशि सुत या कवितेत म्हणतात, हजारो लोकातून एखादा प्रवतभािंत वनमावण होतो. त्या 

माध्यमातून कविला ही कविता सुचली आह.े  
 

हषवशोक ह ेज्या सगळे, 

त्या काय कळे ! त्या काय िळे? 

हसतील जरी ते आम्हाला, 

भय न धरू ह ेिदण्याला 

व्यिी अवधकची अिव िस े

तो त्यास ददसे ! ज्या म्हणती वपसे; 

त्या अिावचे बोल कस े

झपूझाव, गड ेझपूझाव 
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या वनर्मवतीच्या उत्कट अिस्िेत दहेभान विसरणे स्िभाविक आह.े रूढ मानवसक आवण शारीररक 

संिेदनाचा विलय होऊन वनर्मवती विषयाशी झालेली एकरूपता केशिसुतांनी िणवन केली आह.े हषवशोकात 

गुराफटले्या गद्यग्रंवित जगाचा उपहास 

 

ज्ञाताच्या कंुपणािरून, 

धीरत्ि धरून ! उड्डाण करून 

वचदर्घनचपला ही जात,े 

नाचत तेिे चकचकत;े 

अंधुक आकी ती वतस ददसती 

त्या गाताती ! वनगूढ गीती 

त्या गीतीचे ध्िनी वनर्घती 

झपूझाव, गड ेझपूझाव 

 

ज्ञाताच्या आधारािर अज्ञात प्रदशेात जाऊन चककणाऱ्या आवण आप्या अपुऱ्या प्रकाशात भासमान 

होणाऱ्या आकी तीचा ददव्य साक्षात्कार करून र्घेणाऱ्या प्रवतभेचे कायव ददग्दर्शवत करतात. ही उत्कट अिस्िा 

निवनर्मवतीची आह.े त्यामुळे पुढे केशिसुत म्हणतात,  

 

नांगर्याविण भुई बरी 

असे दकतीतरी ! पण शेतकरी 

सनदी तेि ेकोण िद 

हजारातंुनी एखादा ! 

तरी न तेिनूी िनमाला 

आणायला ! अटक तुम्हाला 

माि गात हा मंि चला 

झपूझाव, गड ेझपूझाव 

 

हजारो लोकातंून एखादाच प्रवतभािंत वनमावण होतो. केशिसुतांनी मराठी काव्यविश्वाला प्रवतभा 

संपन्न केले आह.े कविता आवण किी या कवितेपासून प्रवतभा या कविते पयांत त्यांनी सतत 22 िषव कविता 

लेखन केल ेआह.े काव्य, कला आवण प्रवतभा यांची स्िरूपे आवण कायव, सौंदयववनर्मवतीच्या प्रांतातले विविध 

अनुभि, विविध क्षेिात होणारा प्रवतभिंताचं्या सामथ्याांचा साक्षात्कार या सिाांिर दीड तपात त्यानंी कविता 

वलवह्या. 

 

पुजवषाशी त्या रम्य अवत 

वनत्य प्रकी ती क्ीडा कररती 

स्िर संगम त्या दक्डांचा 

ओळखणे हा ज्ञानाचा 

हतेू तयाची सुंदरता 

व्हाया वचत्ता ! प्रत ती ज्ञाता 

िाडकेोड ेगा आता 

झपूझाव, गड ेझपूझाव 

 

ही निवनर्मवतीची प्रदक्या आह.े अशा रठकाणी नािावनर्मवतीसाठी प्रकी ती पुजवषाशी सतत क्ीडा करते. 

त्या क्ीडांचे सौंदयव ज्ञात करून र्घेण्यासाठी त्या क्ीडांचा स्िर संगम ओळखणे हा ज्ञाताचा हतेू आहआेवण ही 
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क्ीडा स्िाभाि स्िाभाविकपणे वनसगावतच अवधक तनमयतेने र्घडतेआवण ही क्ीडा स्िाभाविकपणे वनसगावतच 

अवधक तनमयतनेे र्घडतेयाविषयी केशिसुत सांगतात. 

 

सूयवचंद्र आवणक तारे 

नाचत सारे ! ह ेप्रेमभरे 

खुडीत खपुष्पे दफरती वजि े

आह ेजर जाणे तेि े

धरा जरा वन:संगपणा 

मरा दफरके ! मारा वगरके 

नाचत गुंगत म्हणा, म्हणा 

झपूझाव, गड ेझपूझाव 

 

अशा प्रकारे ही क्ीडा वनसगावच्या स्िरूपात तनमयतेने र्घडत आह ेम्हणून ज्या रठकाणी सूयव चंद्र तारे 

पे्रमभराने नाचत आकाशापुढे तोडतातवतिे जायचे असेल तर वनसगव हिा आवण तशी तंद्री प्राप्त करून द्याअसा 

सहज सुंदर आत्मसाक्षात का युक्त संदशेही केशिसुतांनीअनेकानंा या कवितेतील आशय आध्यावत्मक 

स्िरूपाचा िाटतो 

 

अशाप्रकारे इंग्रजीतील कवितातून ददसणारा सौंदयविादी दीविकोन केशिसुतांनी मराठीत प्रिमच 

आणला. किीची प्रवतभा स्ितंि असािी. कोणत्याही प्रभािावशिाय असे ते म्हणतात. प्रवतभेने याच प्रकारे 

काव्य रचाि,े असेच रचािे असे वतला आपण आदशे दऊे नये असे केशिसुतांचे म्हणणे होते.  िर्डसवििव, शेली 

दकर्डस यासारख्या इंग्रजी किीच्या कवितांचा त्यांच्यािर फार मोठा प्रभाि होता. इंग्रजी काव्यातील चौदा 

ओळीचा सॉनेट हा काव्यप्रकार सुनीत भािाने त्यांनी मराठीत लोकवप्रय केला. 
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मना बन दगड 

गोविदं विनायक करंदीकर 

 

गोविंद विनायक करंदीकर यांचे स्िेदगंगा, मीदगंध, जातक, विजववपका ह ेकाव्यसंग्रह प्रवसद्ध आहते. 

जावणिेच्या विविध स्तरािरील भािानुभि करंदीकर समिवपणे व्यक्त करतात. त्यामुळेच प्रचारापासून 

प्रतीकापयांत त्यांच्या काव्याची विविध स्िरूपे आहते. विवक्षप्त आडमाप प्रवतमा, बेदफकीर रचना, शब्द 

िाकिण्याची लकब आवण वनडर प्रयोगशीलता या िैवशष्यांमुळे करंदीकराचंी कविता उठून ददसते. वतच्यात 

केशिसुती कडिेपणासोबतच िैचाररकतचेा धमवही आह.े सामावजक अन्यायाचे भेदक दशवन र्घडविणाऱ्या आवण 

दवलत शोवषतांविषयी सहानभुूती व्यक्त करणाऱ्या करंदीकरांच्या कवितते अंती जीिन सफलच होणार आहे, 

अशी श्रद्धाही आह.े याच काव्यिैवशष्यांमुळे करंदीकरांना ज्ञानपीठ हा पुरस्कार प्राप्त झाला आह.े 

 

करंदीकराचंी माझ्या मना बन दगड कविता त्यांच्या मीदगंध या कविता सांग्रहातून र्घतेली आह.े रूढ 

कळिळा टाकून सामावजक िास्तिाशी सहकंप होण्याची विवजगीशा करंदीकरानंा काव्यवनर्मवतीच्या 

प्रारंभापासूनच होती. श्रवमकांची दाहक िंचना, भांडिलदारांचा अन्याय, शोषण, संर्घषव, क्ांती यातच त्यांची 

काव्यप्रवतभा अडकून पडली नाही. सामावजक, सांस्की वतक विषमता, यंि युगातील आर्िवक वपढ्यान ेिासलले े

सामावजक जीिन त्यांच्या वचंतनाचा विषय झाले. त्यातून काही िास्ति दशवनाच्या तर कधी वचंतनाच्या 

पातळीिर तर कधी उपासगभव शैली तर कधी क्ांतदशव शैलीत अनेक समाजवचिणे आकारास आली. या दीिीन े

ही कविता महत्त्िाची आह.े माणूस आवण विश्व, माणूस आवण मन, माणूस आवण समाज या विस्तरािरील 

ताणतणाि या कविततेून प्रकट झाला आह.े 

 

हा रस्ता अटळ आह!े 

अन्नावशिाय, कपड्ा वशिाय, 

ज्ञाना वशिाय, माना वशिाय 

कुडकुडणारे ह ेजीि 

पाहू नको ! डोळे वशि ! 

नको पाहू वजणे भकास 

ऐन रािी होतील भास 

छातीमध्ये अडले श्वास 

विसर यांना, दाब कढ 

माझ्या मना बन दगड 

 

या ओळीतून विषमतेचे दशवन किीन ेर्घडविले आह.े किी स्ितः ला म्हणतो, हा रस्ता अटळ आह,े 

म्हणजे तुला जगािे लागणार आह.े जीिन जगताना अन्ना वशिाय तडफणारे लोक तुला ददसतील, भूक बळी 

ददसेल, कपड्ा वशिाय राहणारे ददसतील. परंतु त्याचं्याकड ेपाहू नकोस. डोळ्यांिर पट्टी बांध, डोळे वशिून 

र्घे. त्यांचे भकास जगणे पाहू नकोस आवण पावहल ेतर तुला झोप येणार नाही. रािी भास होतील. छाती मध्य े

श्वास अडले. त्यामुळे मनात आलेली कढ दाब त्यांना विसर आवण दगड बन 

 

हा रस्ता अटळ आह!े 

ऐ कु नको आक्ोश 

तुझ्या गळ्याला पडले शोष 

काना िरती हात धर 

त्यातूनही येतील स्िर 

म्हणून म्हणतो ओत वशसे 

संभाळ संभाळ लागेल वपसे 
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रडणाऱ्या रडशील दकती? 

झुरणाऱ्या झुरशील दकती? 

वपचणाऱ्या वपचशील दकती? 

ऐ कु नको असला टाहो 

माझ्या मना दगड हो! 

 

जगणे अटळ आह.े त्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांचा आक्ोश ऐकलास तर गळ्याला शोष पडले. 

कानािरती हात धर, नाहीतर कानात वशसे ओत. स्ित: ला सांभाळ, नाहीतर िेड लागेल. तु दकती रडशील? 

झुरणाऱ्या दकती झुरशील? वपचणाऱ्या दकती वपचशील ? म्हणून असला टाहो ऐकू नकोस. त ुदगड हो 

 

हा रस्ता अटळ आह!े 

येिेच असतात वनशाचर 

जागोजाग रस्त्यािर 

असतात नाचत काळोखात 

हसतात विचकून काळे दात 

आवण म्हणतात कर वहमंत 

आत्मा विक , उचल ककंमत ! 

माणूस वमथ्या सोन ेसत्य 

स्मरा त्याला स्मरा वनत्य 

वभशील ऐकून असले िेद 

बन दगड नको खेद! 

 

हा रस्ता अटळ आह.े येिे फसिणारे लोक तुला भेटतील जागोजागी रस्त्यािर अध्यात्माचा बाजार 

मांडणारे भेटतील रािीच्या काळोखात चोऱ्या करणारेही भेटतील. काळोखात काळे दात विचकून हसत 

म्हणतात, कर वहमंत आत्मा विक, उचल ककंमत, माणूस वमथ्या आवण  सोने सत्य आह.े म्हणजेच माणसापेक्षा 

पैशाला, संपत्तीला ककंमत दणेारे जागोजाग भेटतात. पैशासाठी काहीही करणारे, माणसांना मारणारेही 

भेटतात. अशा लोकाचंे तत्त्िज्ञान ऐकून तू र्घाबरशील. त्यामुळे वतकड ेलक्ष न दतेा तू दगड बन.   
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पाऊस 

मावणक वसताराम गोडर्घाटे 

 

जीिन-मीत्यूचा शोध र्घेणारा निकिी म्हणून मावणक वसताराम गोडर्घाटे मराठी सावहत्यविश्वाला 

पररवचत आहते. युगिानी संदभव या िांग्मय वनयतकावलकाचे यशस्िी संपादन म्हणून त्यांनी लौदकक 

वमळविला आह.े संध्याकाळच्या कविता, चंद्र माधिीचे प्रदशे, राजपुि आवण डार्लांग इत्यादी त्यांचे कविता 

संग्रह प्रकावशत प्रवसद्ध आहते. चचवबेल आवण वमतिा ह ेलवलत लेखसंग्रह ही प्रवसद्ध आहते. त्यानंी सावहत्य 

अकादमी, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्की ती महामंडळ ि विश्वकोश वनर्मवती मंडळाचे सदस्य म्हणून 

मोलाची कामवगरी केली. ‘राजराजपुि आवण डार्लांग’ या कवितासंग्रहाला उत्की ि काव्य वनर्मवतीचा तर 

‘वमतिाला’ १९८९ चा दमानी पुरस्कार वमळाला आह.े  त्यांच्या ‘िाऱ्याने हलते रान’ या पुस्तकाला २०११  

चा सावहत्य अकादमीचा पुरस्कार वमळाला आह.े त्याचं्या इतरही अनके ग्रंिानंा महाराष्ट्र शासनान ेपुरस्कार 

दऊेन गौरविले आह.े 

 

ग्रेसांची कविता ही स्िप्नस्ि अिस्िेतील कविता आह.े  त्यांच्या कवितेत सुजविातीला सायंकालीन गुढ 

भािातव मनवस्ितीचा व्याकुळ सूर लागला आह.े येिील प्रवतमासीिी लोकजीिनातून आवण भारतीय सांस्की वतक 

संवचतातून साकार झाली आह.े िेदना स्िीकारातील आत्मसंपन्नता येिे ग्रेस व्यक्त करतात.  ग्रेसाचंी बहुतांश 

कविता आई आवण अंगाई यांच्या अप्राप्तीने उडालेला दःुखाचा भडका जागोजाग व्यक्त करते. संददग्धता हा 

महत्त्िाचा सौंदयविादी कवितेचा विशेष ग्रेसाचं्या कवितेत पूणवपणे ददसतो. त्याचंी ‘पाऊस’ ही कविता 

‘संध्याकाळच्या कविता’ या संग्रहातून र्घेतली आह.े या कवितेत डोळ्यात उतरले्या पापण्यािर दफरणारे 

ग्रेसांचे डोळे ह ेया जगातले िाटत नाही. या दःुखाच्या महाकिीचे दःुख हहेी आप्या िायाला येणा या 

सिवसामान्यासारखे दःुख नाही. त्या दःुखाचा पोत, त्याचा स्तर, त्याची खोली ही जगािेगळी आह.े अशा 

दःुखाच्या मंद सुराने जागले्या किी मनात वनमावण झाले् या व्यावमश्र भाि भािनांचे तरंग त्यांच्या ‘पाऊस’ 

या कवितेतनू प्रत्ययास यतेे.  

पाऊस कधीचा पडतो 

झाडांची हलती पान े

हलकेच जाग मज आली 

दःुखाच्या मंद सुरान े

 

कधीपासून पाऊस पडत आह ेआवण त्या पािसामुळे झाडांची पाने हलत आहते. त्यामुळे पानांचा 

सळसळ असा आिाज येत आह.े अशा या िातािरणात एक िी विरहाच्या द:ुखान ेतळमळत आह.े वतला अशा 

िातािरणात झोप लागली होती. परंत ुद:ुखाच्या मंद सुराने वतला हलकीच जाग आली आह.े  

 

डोळ्यात उतरल ेपाणी 

पाण्यािर डोळे दफरती 

रक्ताचा उडला पारा…… 

या वनतळ उतरणीिरती 

 

अशा िेळी िीच्या डोळ्यात पाणी आले. ती ओलािले् या आवण पाणािले्या डोळ्यांनी उदास 

होऊन पाहत आह.े वतच्या या वस्ितीमुळे वतचा पारा िाढला आह.े वतला राग आला आह.े ती िैतागली आह.े 

पण ती आप्या भािना मोकळ्या करत नाही. वतन ेआप्या भािना व्यक्त के्या नाहीत. माि ती सतंापान े

िैतागून गेली आह;े कारण वतचे संपूणव जीिन द:ुखमय झाले आह.े  
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पेटून कशी उजळेना 

ही शुक् फुलांची ज्िाला 

ताऱ्यांच्या प्रहारपाशी 

पाऊस असा कोसळला 

 

अशा या िीच्या मनातील भािवनक संर्घषव व्यक्त करण्याचा प्रयत्न किीने केला आह.े वतच्या मनातील 

भािना पेट्या आहते. पण त्याचा ती काहीच दखेािा न करता वनयंवित ठेिण्याचा प्रयत्न करत आह.े  

 

संददग्ध र्घराच्या ओळी 

आकाश ढिळतो िारा 

माझ्याच दकनाऱ्यािरती 

लाटांचा आज पहारा 

 

अशाप्रकारे िीच्या मनात द:ुखाचे िास्ति वश्लक रावहल ेआह.े र्घराच्या ओळीतून िारा ज्याप्रमाणे 

बेभान होऊन िाहतो आवण संपूणव आकाश ढिळून काढत असतो, त्याप्रमाण ेवतच ेसंपूणव मन ढिळून वनर्घाल े

आह.े सागरासारख्या जीिनात उचंबळून येणाऱ्या लाटा वतच्यािर सक्त पहारा ठेऊन आहते. वतच्या 

एकाकीपणाच्या भािना उफाळून येत आहते. माि आप्या भािना ती कुणाजिळ व्यक्त करू शकत नाही. 

वतच्या द:ुखाला ती िाट मोकळी करून दऊे शकत नाही. ‘पाऊस’ या कविततेून वनसगावच्या प्रवतमेतून व्यक्त 

झालेले िीच ेद:ुख भािवनक पातळीिर येऊन पोहचते. यातून एका िीच्या मनातील िेदना व्यक्त झा्या 

आहते. या िेदनांमुळे िीच्या मनातील भािवनक संर्घषव ‘पाऊस’ या कवितेतनू किीने व्यक्त केला आह.े   
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व्यिाहररक मराठी 

प्रसार माध्यमासंाठी लेखन 

 

१. आकाशिाणीिर शालेय कायवक्माचे आयोजन कसे केले जाते? 

 

शालेय कायवक्माचे प्रसारण हा आकाशिाणीिरील प्रसारणाचा महत्त्िाचा भाग आह.े भारतासारख्या 

अिाढव्य दशेात शालेय वमश्रणाला पूरक असे मौवलक कायव या कायवक्माद्वारे साध्य होऊ शकते. वशक्षकानंी 

िगावत रेवडओ लािून विद्याथ्याांनी या कायवक्माचे समूवहक श्रिण करािे अशी अपेक्षा असते. शालेय 

कायवक्माच्या श्रोतीिींदांचा ियोगट ७ त े१४ असा गीहीत धरला जातो. त्यामुळे या ियोगटातील मुला-मुलीना 

आकर्षवत करू शकेल असे कायवक्माचे स्िरूप ठेिािे लागते. त्यामुळे भाषणाचे प्रमाण जिळजिळ नगण्य 

असते. त्याऐिजी संिाद, मुलाखती, नारटका आवण रूपक अशा कायवक्मािर भर ददला जातो. मुलाचंी 

आकलनशक्ती आवण ज्ञानपातळी लक्षात र्घेऊन कायवक्माचे लेखन केले जाते. शैक्षवणक कायवक्मासाठी 

पाठलेखन, संिाद, नायीकरण यासाठी लेखन कायवशाळा आयोवजत केला जातात. रेवडओसाठी कायवक्म 

वलवहण्यासाठी वशक्षकांना आकाशिाणी तफे कायवशाळा र्घऊेन प्रवशक्षण ददले जाते. शैक्षवणक कायवक्मांमध्य े

तज्ञांचे भाषण ते कधी कधी  सोदाहरणसुद्धा असते. प्रसगंाचे नायकरण विद्याथ्याांशी संिाद, प्रश्नमंजुषा, 

अभ्यासक्मािर आधाररत लर्घुनारटका या स्िरूपात प्रसारण केले. 

 

२. आकाशिाणीिर मवहलांसाठी कोणकोणते कायवक्म सादर केले जातात? 

 

आकाशिाणीिरून मवहलांसाठी विशेष कायवक्म सादर केले जातात. त्यात मवहलाचं्या शारीररक ि 

मानवसक समस्या, कौटंुवबक पररवस्ितीत वनमावण होणारे तणाि, मुलांचे संगोपन, सकस आहार, र्घरगुती 

औषधे, गीह उद्योग, पाककला, व्यवक्तमत्ि र्घडिून, मवहला स्ियंरोजगार आवण सक्षमीकरण इत्यादी विविध 

विषय समाविि करण्यात येतात. शहरी भागात नोकरी करणाऱ्या वियांना र्घरातील ि समाजातील 

व्यिहारात अनके समस्यांना तोंड द्याि ेलागते. त्याबाबतही मागवदशवन केल ेजात.े याखेरीज मवहलाविषयक 

कायद,े मवहलांचे ह्, मवहला क्याणसाठी शासनान ेआखले्या योजना यांचीही मावहती ददली जात.े या 

कायवक्मातील भाषा मवहलांना आपली िाटेल अशी असते. मवहलाचं्या आकाशिाणीिरील कायवक्मात 

मवहलांचे विविध प्रश्न, त्यांच्या समस्या याविषयी विचार, चचाव, संिाद प्रसाररत केले जातात. मवहलांच्या 

आरोग्यविषयक समस्याचे वनराकरण व्हािे म्हणून िीरोग तज्ञ डॉक्टरांकडून मावहतीचे प्रसारण केले जाते. 

सावहवत्यक मवहलानंा आपली किा, कविता, नारटका प्रसाररत करून आकाशिाणीच्या कायवक्मात सहभागी 

होण्याची संधी असते. 

 

३. आकाशिाणी िरून युिकांसाठी कोणकोणते कायवक्म सादर केले जातात? 

 

आकाशिाणी िरून युिकांसाठी 'युिािाणी' हा विशेष कायवक्म प्रसाररत करण्यात येतो. युिकासंाठी 

युिकांनी सादर केलेला 'युिािाणी' कायवक्म आकाशिाणीच्या सिव क्षेिीय, प्रादवेशक आवण स्िावनक कें द्रांिरून 

प्रसाररत केला जातो. दशेातील ६०% नागररक ह े२० िषावच्या आतले आहते ही बाब लक्षात र्घेऊन अशा 

६०% नागररकाचंी ज्ञान मनोरंजनाची गरज पूणव करण्याच्या उद्दशेाने आकाशिाणी तफे 'युिािाणी' हा 

कायवक्म सुरू करण्यात आलाआह.े 'युिािाणी' कायवक्मात भाग र्घेण्यासाठी ियोमयावदा १६ ते ३० िषे इतकी 

आह.े युिकांनी कायवक्मात स्ितःचे मनोगत मांडािे ही यामागची संक्पना आह.े युिक िगावच े

राष्ट्रवनमावणातील महत्त्ि लक्षात र्घेऊन हा कायवक्म प्रत्येक कें द्रािरून रोज अधाव तास याप्रमाणे प्रसाररत केला 

जातो. यामध्ये प्रामुख्याने युिकांच्या िेगिेगळ्या समस्या, व्यिसाय मागवदशवन, स्पधाव परीक्षेची तयारी, 

व्यवक्तमत्त्ि विकास, उद्योजकता विकास, विविध क्ीडा स्पधाव, साहसी उपक्म, सामावजक बांवधलकी 
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विकवसत करण्याच्या दीिीने आखलेले कायवक्म यांना प्राधान्य दणे्यात येते. वगयावरोहण, जलतरण, मुिीयुद्ध 

ज्यूडो-कराटे, सायकल शयवत, िक्ती त्ि, नायावभनय, गायन-िादन स्पधाव ह े विषयही युिािाणीत 

स्िाभाविकपणे िरचेिर येतात. ताजवण्यातील जाम, उत्साह, आिेश, अन्यायाबद्दलची चीड, आयुष्यातील 

एकंदर ताजेपणा हा या कायवक्मामधून प्रवतवबंवबत व्हािा अशी अपेक्षाा असते.  

 

४. आकाशिाणी िरील बातमीचे लेखन कशा पद्धतीन ेकेले जात?े 

 

रेवडओिरील भाषण ह ेवलहून काढलेले असल ेतरी त ेवनबंधिजा असून चालत नाही. ते सभंाषणिजा 

अनौपचाररक शैलीतील असािे लागते. रेवडओच्या श्रोत्यांची मनवस्िती एिढी स्िागतशील असेलच अस े

नाही. एकदा गेलेला शब्द, एखाद्या िाक्यांश पुन्हा ऐकू येण्याची सोय नसते. त्यामळेु रेवडओिरील भाषा 

अवतशय सोपी असािी. त्यात अिर्घड, की विम आवण अलंकाररक िाक्यरचना असू नय.े सिवसाधारण लेखात 

खालीलप्रमाणे, िरीलप्रमाणे, मागीलप्रमाणे असे संकेत चालू शकतात. रेवडओत ते चालत नाही; कारण 

रेडीिरील भाषण ह े डोळ्याऐिजी कानातून मनात उतरत असते. अशा प्रसंगी त्या रठकाणी 'सांगायचे 

झा्यास' या संबोधनाचा िापर केला जातो. वलवखत मजकुरात 'ि' सारखे उभयान्ियी अव्यय चालू शकते; 

परंतु रेवडओ, दरूदशवनिर 'आवण' ह ेअवधक ठसठशीत स्पि अव्यय िापरणे योग्य असते. लेखन करताना भाषा 

ही दनैंददन िापरातील, व्यिहारातील असािी पण ती उिळ ककंिा असभ्य असता कामा नये. दकतीही अिर्घड 

विषय असला तरी तो सोप्या बोलीत, पररवचत शब्दांमध्येच मांडािा लागतो. 

 

लेखन करताना 'असे', 'तस'े, 'र्घेण'े,  'दणेे' ऐिजी 'असं', 'तस'ं, 'र्घेणं', 'दणंे' असे शब्द िापरािे.  त्याचप्रमाणे 

'केले', 'गेले' ऐिजी 'केलं' 'गेलं', 'करण्यात आल'ं असे बोली भाषेतील शब्द िापरले गेले भाषणाचे. भाषणाच े

वस्क्प्ट ककंिा सवंहता वलवहताना काही बाबी लक्षात र्घेण ेआिश्यक आह.े त्यामध्ये भाषण ह ेकागदाच्या एकाच 

बाजूने वलवहल ेपावहजे. कागदाच्या कागदाच्या शेिटी भाषणातील िाक्य त्याच पानािर पूणव झाले पावहजे. 

अधेिाक्य दसुऱ्या पानािर जाता कामा नये. त्यामुळे िाक्य बोलताना विलंब होतो. वलवहले्या भाषणाची 

भाषा ही पुस्तके पतीने. आपण बोलताना जी भाषा नेहमी िापरतो तीच भाषा भाषणासाठी जास्त समपवक 

ठरते. लेखनात अिर्घड उच्चार असलेले असाच, त्याचप्रमाणे महत्त्िाचे िाक्यांश अधोरेवखत करािे.  

 

स्पविराम, पूणवविराम, उद्गारवचन्ह आवण प्रश्नवचन्ह इत्यादी वचन्हहेी स्पि वलहािेत.  आकाशिाणीिरून 

उच्चारला गेलेला शब्द हा बाणासारखा असतो. एकदा बाण सुटला की तो परत यते नाही. रेवडओिरील 

प्रसाररत झालेला शब्दही असाच अिकाशात वनर्घून जातो. वलवखत मजकूर आपण पुन्हा पुन्हा िाचू शकतो. 

रेवडओिरील शब्द पुन्हा पुन्हा ऐकता यते नाही. रेवडओसाठी लेखन करताना कायवक्म दकती अिधीचा आह.े 

त्यानुसार वलखाणाचे वनयोजन करािे लागते. रेवडओिरील भाषणाचा अिधी साधारणपणे १० वमवनटांचा 

असतो तर िाचनाचा िेग वमवनटाला १०० ते १२० शब्द एिढा असतो. याचाच अिव १००० ते १२००  

बसेल असे वलखाण असािे लागते. 
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शुद्धलखेन 

 

शुद्धलेखणाचे वनयम 

 

अनसु्िार 

 

१. स्पि उच्चाररत अनुनावसकाबद्दल शीषवकवबंद ूद्यािा. 

उदाहरणािव 

गुलकंद, वचंच, तंटा, वनबंध, आंबा  

 

२. य, र, ल, ि, श, ष, स, ह याचं्यापूिी येणाऱ्या अनुस्िाराबद्दल केिळ शीषववबंद ूद्यािा. 

 

उदाहरणािव  

वसंह, संयम, मांस  

 

३. नामाच्या ि सिवनामाच्या अनेकिचनी सामान्य रूपािर विभक्ती प्रत्यय ि शब्दयोगी अव्यय 

लाितानाा अनुस्िार द्यािा. 

 

उदाहरणािव 

लोकांना, मुलांनी, तुम्हांस, लोकांसमोर, र्घरांपुढे  

 

नामांच्या आवण सिवनामाचं्या अनेक िचनाच्या िेळी विभक्ती प्रत्यय ककंिा शब्दयोगी अव्यय लािताना 

अनुस्िारांचा उच्चार केव्हा स्पि तर केव्हा अस्पि होतो. अशािेळी उच्चार स्पि की अस्पि असा भेद न करता 

या नामांच्या आवण सिवनामाचं्या सामान्य रूपािर अनुस्िार द्यािा. 

 

उदाहरणािव 

 

मुलास (एकिचन)  मुलांस (अनेक िचन) 

मुलाला (एकिचन) मुलांला, मुलांना (अनेक िचन) 

मुलाशी (एक िचन) मुलांशी (अनेक िचन) 

गािाहून (एक िचन) गािांहून (अनेकिचन) 

 

हा अनुस्िार आदरािी अनेक िचनाच्या िेळीही द्यािा. 

 

उदाहरणािव 

गोविंदरािांना, गांधीजीची झोपडी, राष्ट्रपतीचे भाषण, आपणांस  

 

वद्विीत्त ि अभ्यस्त शब्दांच्या बाबतीत अनेकिचनाच्यािेळी त्यातील उत्तरपदाच्या सामान्य रूपािर अनुस्िार 

द्यािा. 

 

उदाहरणािव 

 

खेड्ापाड्ांत, र्घरार्घरातंून, पोरासोरांना, रस्त्यारस्त्यांत 
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ऱ्हस्ि-दीर्घव 

 

४. मराठीतील तत्सम इ-कारांत आवण उ-कारांत शब्द दीर्घाांत वलहािे.  

 

उदाहरणािव  

किी, मती, गती, गुरू इत्यादी शब्दांच्या अंती येणारा इकार ि उकार दीर्घव वलहािा. 

 

परंतु अद्यापी तिावप इती यिामती यासारखी तत्सम अव्यये सिवि ऱ्हस्िान्तच वलहािी. तसेच आवण ि वन 

ही मराठीतील दोन अव्यये अव्यय ऱ्हस्िान्तच वलहािी. 

 

 

५. दीर्घव ई-कारांत ि ऊ-कारातं शब्दातील उपांत्य इ-कार ि उ-कार ऱ्हस्ि वलहाि.े 

 

उदाहरणािव  

गररबी, मावहती, हुतुत,ू सुरू 

 

अपिाद  

नीती, भीती, ररती, कीती इत्यादी दीर्घाांत झालेले तत्सम शब्द. 

 

मराठीमध्ये शब्दातील शेिटचे अक्षर दीर्घव असेल तर त्याचा उपांत्य इ-कार ि ऱ्हस्ि वलहािा. 

 

उदाहरणािव  

विळी, वचठी, सुगी, सुटी, सुरू, वपळू. हाच वनयम आकारांत एकारान्त ि उकारातं शब्दांनाही लागू आह.े 

 

६. अ-कारांत शब्दाचे उपांत्य इ-कार ि उ-कार दीर्घव वलहािे. 

 

उदाहरणािव 

गरीब, िकील, िीट, सून, िसूल 

 

अपिाद  

ऱ्हस्िोपांत अ-कारांत तत्सम शब्द.  

गुण विष मधुर प्रचुर 

 

मराठीमध्ये अकारांत शब्दातील उपांत्य इ-कार ि उ-कार दीर्घव असतो. 

 

नीट, तीट, सून, ऊस, जमीन, र्घेऊन पण हा वनयम विष मधुर प्रचूर यासारख्या तत्सम शब्दांना लागू नाही. 

म्हणजेच संस्की तातून आले्या अकारांत शब्दाचे उपांत्य अक्षर ऱ्हस्ि   इ-कारांत ककंिा उ-कारांत अस्यास त े

मुळाप्रमाणेच ठेिािे. दीर्घव करू नये. गुण विष यासारखे शब्द गूण, िीष असे वलहू नयेत. 

 

७. उपांत्य दीर्घव ई-उ असले्या शब्दांचा उपांत्य ई-कार ऊ-कार उभयिचनी सामान्य रूपाच्या िेळी 

ऱ्हस्ि वलहािा. 

 

 

उदाहरणािव 

गररबास, िदकलांना, सुनेला, िसुलाची, नागपुरास 
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८. पूर हा ग्रामिाचक शब्द कोणत्याही ग्राम नािास लािताना दीर्घोपांत वलहािा. 

 

उदाहरणािव  

नागपूर, संबळपूर, तारापूर 

 

९. हळूहळू, मुळूमुळू, खुटूखुटू या शब्दातील दसुरा स्िर ि चौिा स्िर दीर्घव वलहािा.  

 
 

िस्तुवनष्ठ प्रश्नसंच  

उमाइ नमस्कारें आगुठंा लािण े: म्हाइंभट 

 

१) उमाइ नमस्कारें आगुंठा लािणे या पाठाचे लेखक कोण आहते? 

उत्तर :- म्हाइंभट 

 

२) म्हाइंभटाचा जन्म कोणत्या शतकात झाला? 

उत्तर :- तरेाव्या शतकात 

 

३) लीळा चररि हा महत्त्िाचा ग्रंि कोणी वलवहला? 

उत्तर : म्हाइंभट 

 

४) मराठी भाषेतील आद्य गद्य चररिकाराचा मान कोणाला ददला जातो 

उत्तर : म्हाइंभट 

 

५) 'उमाइनमस्कारें आगंुठा लािणे' ही लीळा चररिामधील वनिडक किांच ेसंकलन केले् या कोणत्या ग्रंिातून 

र्घेतली आह?े 

उत्तर : किा मौवक्तके 

 

६) किा मौवक्तके या ग्रंिातील लीळाचे संकलन कोणी केले आह?े 

उत्तर : प्रा. राजेंद्र रंगराि राऊत 

 

७) 'उमाइनमस्कारें आगुंठा लािणे' या लीळेत गोसािी असा उ्लेख कोणाचा आला आहे? 
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उत्तर : नागदिेाचायव 

 

८) 'उमाइनमस्कारें आगुंठा लािणे' या लीळेत उमाइसा कोठे बसली होती? 

उत्तर : दाराजिळ कोपऱ्यात 

 

९)  'उमाइनमस्कारें आगुंठा लािणे' या लीळेत िानरेसा असा उ्लेख कोणाचा आला आहे? 

उत्तर : नागदिेाचायव 

 

१०) 'उमाइनमस्कारें आगुंठा लािणे' या लीळेत सिवज्ञ कोणाला म्हटले आह?े 

उत्तर : चक्धर स्िामी 

 

११) 'उमाइनमस्कारें आगुंठा लािणे'  ही लीळा लीळा चररि गं्रिातील कोणत्या क्माकंाची लीळा आह?े 

उत्तर : उत्तराधव ३८३ 

 

१२) नऊ नाड्ामध्ये ------------------- ग्रंिी आहते असे सिवज्ञ म्हणतात? 

उत्तर : बहात्तर  

 

१३) विटाळ कुठे झाला होता? 

उत्तर : अंगठ्याला 

 

१४) 'लीळाचररि' या ग्रंिाची वनर्मवती केव्हा झाली? 

उत्तर : इ. स. १२७८ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

सािवजवनक सत्यधमव : महात्मा जोतीराि फुल े

 

१) सािवजवनक सत्यधमव या पाठाचे लेखक कोण आहते? 

उत्तर : महात्मा जोतीराि फुले 
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२) महात्मा फुले यांचा जन्म केव्हा झाला? 

उत्तर : ११ एवप्रल १८२७ 

 

३) महात्मा फुले यांचा मीत्यू कधी झाला? 

उत्तर : २८ नोव्हेंबर १८९० 

 

३) सािवजवनक सत्यधमव या पठातून कोणता विचार व्यक्त झाला आह?े 

उत्तर : एकाच कुटंुबातील लोकांनी विविध धमावचे पालन कारणे  

 

४)बालहत्या प्रवतबंधक गीहाची स्िापना कोणी केली? 

उत्तर : महात्मा जोवतबा फुल े

 

५) सािवजवनक सत्यधमव या पाठातून म. फुले यानंी कोणाशी संिाद साधला आह?े 

उत्तर : गणपतराि 

 

६) म. फुले यांनी ईश्वरासाठी कोणता शब्द िापरला आह?े 

उत्तर : वनर्मवक 

 

७) म. फुले यांची पद्यरचना कोणती? 

उत्तर : अखंडादद काव्यरचना 

 

८) महाराष्ट्रातील सामावजक क्ांतीचे अग्रणी म्हणून कोणाला संबोधले जात?े 

उत्तर : म. फुल े

 

९) वशिाजी महाराजांचा पोिाडा कोणी वलवहला? 

उत्तर : म. फुल े

 



31 

 

१०) ब्राम्हणांचे  कसब, गुलामवगरी, शेतकऱ्यांचा असूड, इशारा, सािवजवनक सत्यधमव इत्यादी पुस्तकांचे लेखक 

कोण आहते? 

उत्तर : म. फुल े

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िाचन : गोपाळ गणशे आगरकर 

१) िाचन या पाठाचे लेखक कोण आहते? 

उत्तर: गोपाळ गणेश आगरकर 

 

२) आगरकर लेखसंग्रह या पुस्तकाचे संपादक कोण आहते? 

उत्तर ग. प्र.  प्रधान 

 

३) आगरकरांनी कोणते िीत्तपि काढले? 

उत्तर: सुधारक 

 

४) िाचन हा पाठ कोणत्या पुस्तकातून र्घतेला आह?े 

उत्तर: आगरकर लेखसंग्रह 

 

५) केशरीचे पावहले संपादक कोण? 

उत्तर : गोपाळ गणेश आगरकर 

 

६) गोपाळ गणेश आगरकर यांनी कोणत ेिीत्तपि स्ितंिपणे काढले? 

उत्तर : सुधारक 

 

८) िाचन या पाठात ज्ञान सपंादनाची दकती साधने आगरकरांनी सांवगतली आहते? 

उत्तर : पाच  

 

९) िाचन या पाठात आगरकरांनी ज्ञान संग्रहाची कोणती पाच साधने सावंगतली आहते? 

उत्तर : गुजवमुख, िाचन, विचार, अिलोकन, िाद 
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१०) कोणाशी संिाद साध्याने निीन ज्ञान प्राप्त होते? 

उत्तर : श्रेष्ठांशी 

 

११) बा्यािस्िेत ज्ञान संपादनाची कोणती दोन स्िाने आहते असे आगरकर म्हणतात ? 

उत्तर : गीह आवण शाळा 

 

१२) िाचनाचे दकती प्रकार आगरकरांनी सांवगतल ेआहते? 

उत्तर : दोन प्रकार  

 

१३) िाचन या पाठामध्ये आगरकरांनी िाचनाचे कोणते दोन प्रकार सांवगतले आहते? 

उत्तर : स्ितःसाठी आवण दसुऱ्यासाठी  

१४) कोणतेही पुस्तक िाचनासाठी हातात र्घतेाना कोणत ेदोन हतेू असतात? 

उत्तर : मावहती आवण करमणूक  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

भारतीय सवंिधानाची विज्ञानवनष्ठा : यशितं मनोहर 

 

१) भारतीय संविधानाची विज्ञानवनष्ठा या पाठाचे लेखक कोण आहते? 

उत्तर : यशिंत मनोहर  

 

२) यशिंत मनोहर याचंे 'स्मरणाची कारंजी' ह ेपुस्तक कोणत्या सावहत्य प्रकारात मोडते? 

उत्तर : प्रिासिणवन 

 

३) भारतीय संविधानाने ददलेली आदशव जीिनमू्ये कशी आहते? 

उत्तर : िैवश्वक 

 

४) भारतीय संविधानातील मू्यांचा पाया काय आह?े 
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उत्तर : विज्ञानवनष्ठा  

 

५) विज्ञान नीती माणसाला कोणता मागव दाखविते असे यशिंत मनोहर या पाठातून सांगतात? 

उत्तर : स्ियंप्रकाशाचा 

 

६) संविधानाच्या मू्याच ेस्िरूप कसे आह?े 

उत्तर : मानिजातीच्या वहताचे 

 

७) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मूलभूत कतवव्याची नोंद कोणत्या अनुच्छेदात केली आहे? 

उत्तर : ५१ व्या अनचु्छेदात  

 

८) विज्ञान दीिीत कोणती गोि आिश्यक आह ेअसे या पाठातून यशिंत मनोहर सांगतात? 

उत्तर : वचदकत्सा 

 

९) संविधानाच्या उद्दवेशकेमध्ये -------------------- संवक्षप्त तपशील आला आह?े 

उत्तर : मानितािादाचा 

 

१०) माणूस कसा असला पावहजे असे यशिंत मनोहर सागंतात? 

उत्तर : तार्कव किादी 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ही श्रीची इच्छा : श्रीवनिास ठाणदेार 

 

१) ही श्रीची इच्छा या पाठाचे लेखक कोण आहते? 

उत्तर : श्रीवनिास ठाणेदार  

 

२) १६ िे जागवतक मराठी संमेलन कुठे भरले होते? 

उत्तर : नागपूर  
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३) श्रीवनिास ठाणेदार यांचा जन्म कोणत्या शहरात झाला? 

उत्तर : बेळगाि 

 

४) श्रीवनिास ठाणेदार यांनी कोणत्या दशेात उद्योग उभा केला? 

उत्तर : अमेररका 

 

५) अमेररकेतील कोणत्या राज्यातील वनिडणूक श्रीवनिास ठाणेदार यांनी लढिली होती? 

उत्तर : वमवशगन 

 

६) अमेररकेमध्ये मंदीची सािट कोणत्या िषी आली होती? 

उत्तर : २००८ 

 

७) लेखकाच्या सुटकेस मध्ये कोणत्या महापुजवषांचे पुस्तक होत?े 

उत्तर : राजा वशिछिपती 

 

८) डॉ. रर्घुनाि माशेलकर यांच्याकड ेदकती पेटंटस आहते? 

उत्तर : २८ पेटंटस  

 

९) परम सुपर कॉम्प्युटर कोणी वनमावण केला आह?े 

उत्तर : डॉ. विजय भटकर  

 

१०) --------------- आता सारेच जण ग्लोबल नेरटझन्स आहते? 

उत्तर : इंटरनेटमुळे 

 

११) विनोबा भािेंनी कोणता ग्रंि वलवहला? 

उत्तर : गीताई  

 

१२) अजूनही जगात --------------------- पैशापेक्षा अवधक ककंमत आह ेआवण ह ेमी अनुभिातून सांगतो? 
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उत्तर : प्रमावणकतेला 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

सतंािणी : सतं ज्ञानशे्वर, सतं नामदिे, सतं चोखामळेा, सतं तकुाराम 

 

१) संत ज्ञानशे्वराचंा जन्म कधी ि कोठे झाला? 

उत्तर : १२७५ आपेगाि 

२) ज्ञानेश्वरी या ग्रंिाचे दसुरे नाि--------------- आह?े 

उत्तर : भािािवदीवपका 

 

३) 'ज्ञानदिेे रवचला पाया' असे ज्ञानेश्वरांच्या संदभावत कोणी म्हटले आह?े 

उत्तर : सतं बवहणाबाई 

 

४) ' अरे अरे ज्ञाना झालावस पािन। तुझें तुज ध्यान कळों आलें ' या अभंगातून ज्ञानशे्वरांनी कोणता संिाद 

साधला आह?े 

उत्तर : आत्मसंिाद 

 

५) संत नामदिेाचा जन्म केव्हा झाला? 

उत्तर : १२७० 

 

६) संत नामदिेांचा मीत्यू केव्हा झाला? 

उत्तर : १३५० 

 

७) भागित धमावची पताका पंढरपूरपासून पंजाब पयांत कोणत्या संतान ेनेली? 

उत्तर : सतं नामदिे 

 

८) संत नामदिेांची दकती पद ेगुजवगं्रि साहबे या वशखांच्या पविि ग्रंिात समाविष्ठ आहते? 

उत्तर : ६१ पद े
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९) नाच ूकीतवनाच ेरंगी। ज्ञानदीप लािू जगी। या शब्दात  आप्या वजिीतकायावच्या  रूपरेषेचे  वनिेदन कोणी 

केले आह?े 

उत्तर :  संत नामदिे 

 

१०) कीतवनाचे प्रितवक कोण आहते? 

उत्तर : सतं नामदिे 

 

११) बाळक्ीडचेे अभंग कोणी वलवहल?े 

उत्तर : सतं नामदिे 

१२) वनंदील हें जन सुखें वनंद ूद्यािे । सज्जनी क्षोभािे नये बापा। हा अभंग कोणाचा आहे? 

उत्तर : सतं नामदिे   

 

१३) संत चोखामेळाचा जन्म कोठे झाला? 

उत्तर : मंगळिेढा 

 

१४) संत चोखामेळाचा समाधी काळ कोणता? 

उत्तर : १३३८ 

 

१५) ऊस डोंगा परी रस नव्ह ेडोंगा। काय भुललासी िरलीया रंगा। हा अभंग कोणाचा आह?े 

उत्तर : सतं चोळामेळा 

 

१६) संत तुकाराम महाराजाचंे समग्र चररि कोणी वलवहले? 

उत्तर : मवहपती  

 

१७) संत तुकाराम महाराज यांचा जन्म केव्हा झाला? 

उत्तर : १६०८ 

 

१८) संत तुकाराम महाराज यांचा मीत्यू केव्हा झाला? 
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उत्तर : १६५० 

 

१९)'जोडोवनया धन उत्तम िवे्हारें। उदास विचारें िेच  

करी ' हा अभंग कोणाचा आह?े 

उत्तर : सतं तकुाराम 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

या भारतात बधंभुाि वनत्य िस ूद े: राष्ट्रसतं तकुडोजी महाराज 

 

१) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचा जन्म कधी झाला? 

उत्तर : ३० एवप्रल १९०९ 

 

२) तुकडोजी महाराज यांचा जन्म कोठे झाला? 

उत्तर : यािली 

 

३) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी भारतीय स्िातंत्र्य लढ्याच्या कोणत्या चळिळीत सहभाग र्घेतला? 

उत्तर : १९४२ चे भारत छोडो आंदोलन 

 

४) तकुडोजी महाराजांना राष्ट्रसंत ही उपाधी कोणी ददली? 

उत्तर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद  

 

५) राष्ट्रसंतांच्या विचारसरणीचे मूलभूत सूि कोणते? 

उत्तर : ग्रामोन्नती 

 

६) 'या भारतात बंधुभाि वनत्य िसू द'े या कवितेचे किी कोण आहते? 

उत्तर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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झपझूाव  : केशिसतु 

 

१) झपूझाव या कवितेचे किी कोण आहते? 

उत्तर : केशिसतु  

 

२) आधुवनक मराठी काव्याच ेजनक कोणाला म्हटले जाते? 

उत्तर : केशिसतु 

 

३)केशिसुतांचे पूणव नाि काय? 

उत्तर : की ष्णाजी केशि दामले 

 

४) सुनीत हा काव्यप्रकार मराठीत कोणी रूढ केला? 

उत्तर : केशिसतु  

 

५) झपूझाव  या कवितेमध्ये कशाचे िणवन आले आह?े 

उत्तर : कलाितंाच्या मानवसक सुख दःुखाचे 

 

६) केशिसुतांच्या काव्यािर कोणाच्या सुधारणािादाचा प्रभाि जाणितो? 

उत्तर : गोपाळ गणेश आगरकर  

 

७) हषवखेद ते मािळल े

हास्य वनमाले। अशू्र पळाल;े 

कंटक-श्ये बोिटली, 

माखमालीची लि िठली; 

काही न ददसे दीिीला  

प्रकाश गेला । वतवमर हरपला; 

काय म्हणािे या वस्ितीला 

झपूझाव , गड ेझपूझाव ! या काव्यपंक्ती कोणत्या कवितेतील आहते? 
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उत्तर : झपूझाव  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

माझ्या मना बन दगड : विदंा करंदीकर 

१) माझ्या मना बन दगड या कवितेचे किी कोण आहते? 

उत्तर  : विंदा करंदीकर 

 

२) माझ्या मना बन दगड ही कविता विंदा करंडीकराचं्या कोणत्या काव्यसंग्रहातनू र्घेतली आहे? 

उत्तर : मीदगंध  

 

३) विंदा करंदीकरांचा जन्म केव्हा झाला? 

उत्तर : १९१८ 

 

४) विंदा करंदीकरांचा मीत्यू केव्हा झाला? 

उत्तर : २०१० 

 

५) विंदा करंदीकर यानंा सावहत्यक्षेिातील कोणता सिोच्च पुरस्कार प्राप्त झाला? 

उत्तर : ज्ञानपीठ 

 

६) स्िेदगंगा, मीदगंध, जातक, विजववपका ह ेकवितासंग्रह कोणाचे आहते? 

उत्तर :  विंदा करंदीकर  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

पाऊस : ग्रसे 

१) पाऊस या कवितेचे किी कोण आहते? 

उत्तर  : ग्रेस 

 

२) किी ग्रेस यांचे पूणव नाि काय आह?े 
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उत्तर : मावणक सीताराम गोडर्घाटे 

 

३) किी ग्रेस यांचा जन्म केव्हा झाला? 

उत्तर : १९३७ 

 

४) किी ग्रेस यांचा मीत्यू केव्हा झाला? 

उत्तर : २०१२ 

 

५) पाऊस ही कविता कोणत्या कवितासंग्रहातून र्घेतली आहे? 

उत्तर : संध्याकाळच्या कविता 

६) संध्याकाळच्या कविता, चंद्रमाधिीचे प्रदशे, राजपुि आवण डार्लांग ह ेकविता संग्रह कोणाचे आहते? 

उत्तर : ग्रेस  

७) २०११ चा सावहत्य अकादमी पुरस्कार ग्रेसांच्या कोणत्या पुस्तकाला वमळाला? 

उत्तर : िाऱ्याने हलते रान 

 

८) "पाऊस कधीचा पडतो 

     झाडांची हलती पान े

     हलकेच जाग मज आली  

     दःुखाच्या मंद सुराने" या काव्यपंक्ती कोणाच्या आहते? 

उत्तर : ग्रेस 

९) "पेटून कशी उजळेना 

    ही शुभ्र फुलांची ज्िाला 

    ताऱ्यांच्या प्रहरापाशी 

    पाऊस असा कोसळला" या काव्यपंक्ती कोणत्या कवितचे्या आहते? 

उत्तर : पाऊस  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

व्यािहररक मराठी 
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प्रसारमाध्यमासंाठी लखेन : डॉ. सजंय भके्त 

 

१) आकाशिाणी ह ेप्रसार माध्यमाचे कोणते साधन आह?े 

उत्तर : श्राव्य 

 

२) दरूदशवन ह ेप्रसार माध्यमाचे कोणते साधन आह?े 

उत्तर : दीक श्राव्य 

 

३) प्रसार माध्यमाचे दकती उद्दशे आहते? 

उत्तर : तीन  

 

४) प्रसार माध्यमाचे तीन उद्दशे कोणते? 

उत्तर : मावहती दणेे, वशक्षण दणेे आवण करमणूक करणे  

 

५) रेवडओ ह ेकेिळ ----------------- आधारलेले आयामी माध्यम आह?े 

उत्तर : ध्िनीिर 

 

६) रेवडओ िरील िाचनाचा िेग कसा असािा? 

उत्तर : वमवनटाला १०० त े१२० शब्द  

 

७) रेवडओ िरील भाषणाचा अिधी साधारणपणे दकती वमवनटांचा असतो? 

उत्तर : १० वमवनटांचा 

 

८) आकाशिाणीचे ब्रीद िाक्य कोणते आह?े 

उत्तर : बहुजम वहताय बहुजन सुखाय 

 

९) आकाशिाणीिरून युिकासंाठी कोणता कायवक्म सादर केला जातो? 

उत्तर : युिािाणी 
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१०) दशेात सिवप्रिम आकाशिाणी कें द्र कोणत्या शहरात स्िापन झाले? 

उत्तर : दद्ली 

 

११) ग्रामीण भागामध्ये रेवडओ िरील कोणत्या कायवक्माद्वारे शेती आवण शेतीसंबधंी विषयािर सखोल 

प्रवशक्षण सुरू आह?े 

उत्तर : नभोिाणी शेती शाळा  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

                                                                                    प्रा.अवमत िासदुिे गजवभये 
                                                                                    मराठी विभाग 
                                                                                    डॉ. म. िा. पी. डब््यू. एस.   
                                                                                    कला, िावणज्य आवण विज्ञान महाविद्यालय  
                                                                                    कामठी रोड, नागपूर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


