सी. ई. एस. कला आत्यि िात्यिज्य
मिाविद्यालय,
कं कळ्ळी – सासष्टी, गोिा.

मराठी

विभाग

युव ांकुर
अंक १, सप्टेंबर २०२२

मराठी विभागाचे सावित्यिक मात्यसक.
आपल्य हक्क चे व्य सपीठ.

अनुक्रमविका

अनमोदक :
प्राचायय डॉ. सं जय

 सं पादकीय / पृ. ३

सािं त दे साई

 वनबं ध िाङ्मय
१. समाजमाध्यमे – फायदे ि तोटे / रेिा मायनार्थ / पृ. ५

सं पावदका :

२. िाचन सं स्कृ ती / ईशा दे साई / पृ. ७

सिायक प्रा.
शभलक्ष्मी नाईक
गांिकर

३. असा धरी छंद / सरोजा गांिकर / पृ. ९
 कविता
१. िरिला का तो वनसगय? / अनावमका सािं त / पृ. ११.

सि-सं पावदका :

२. मीच मला अनोळिी / श्रद्धा मिाले / पृ. १२

सिायक प्रा.

३. आत्मशोध / धन्यता दे साई / पृ. १३

वनत्यिता गांिकर

४. धमय / त्यसद्धू लांबोर / पृ. १४
 र्थोडं व्याकरि त्यशकया

प्रवतवनधी: िैभिी
फातपेकर

१. शद्धलेिन / िैभिी फातपेकर / पृ. १६
२. िाक्प्रचार / िैभिी फातपेकर / पृ. १७

मिपृष्ठ:
धन्यता दे साई

-सतं तक
ु ाराम

सौरि गोिेकर
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विद्यार्थीनी

संपादकांच्या विडकीतू न

डोकािताना..

प्रिय व चकहो..
मर ठी प्रवभ ग च्य ‘युव ांकुर’ e-म प्रसक च पप्रहल -वप्रहल अांक आपल्य समोर
ठे वत न मल अत्य नांद होत आहे . य अांक त प्रवद्य र्थय ां च्य सर्ज नशक्तीचे िप्रतप्रबांब प्रनबांध,
कप्रवत , परीक्षण अश स प्रहत्यिक र ांच्य म ध्यम तन
ू उमटलेले आहे .
मह प्रवद्य लयीन र्ीवन ह प्रवद्य र्थय ां च्य व्यप्रक्तमत्त्व प्रवक स च एक प्रनण ज यक टप्प
म नल र् तो. ह्य ज्ञ नमांप्रदर च्य आव र तच ह्य प्रवद्य थीरूपी अांकुर च्य वक्ष
ृ बनण्य च्य
िप्रियेल सुरुव त होते. अश ह्य प्रनण ज यक क्षणी व चन व लेखनच प्रवद्य र्थय ां न यश चे
प्रशखर ग ठण्य स ठी मदत करत त. ह्य पुण्यकम ज स ठी मर ठी प्रवभ ग आपल्य परीने ह
ख रीच व ट उचलत आहे .
ह्य स प्रहप्रत्यक म प्रसक द्व रे प्रवद्य र्थय ां न त्य ांचे हक्क चे व्य सपीठ प्रमळवन
ू
दे ण्य च आमच ियत्न र हील. इथे त्य ांच्य प्रवच र ांन व अप्रभव्यक्तील च लन प्रमळवन
ू
प्रदली र् ईल. तसेच, त्य ांच सव ां गीण प्रवक स घडवण्य स ठी त्य ांन एक मुक्त व्य सपीठ
ल भेल.
ह्य युव ांकुर ांची ज्ञ नरूपी वक्ष
ृ त व ढ होवो हीच ि थज न !

सांप प्रदक :
सह यक ि . शुभलक्ष्मी न ईक ग ांवकर
shubhlaxminaikgaonkar@cescollege.ac.in
सह-सांप प्रदक :
सह यक ि . प्रनप्रखत ग ांवकर
य िां क र l स प्टें ब र २ ० २ २

nikhitagaonkar@cescollege.ac.in
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वनबंध

सामावजक

माध्यमे

-

फायदे

आवि

तोटे

- रे खा मायनाथ (प्रथम वर्ष कला)
अज अजच्या काळात सामाजजक माध्यमे माणसांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा भाग
बनलेली अहेत. तयांच्याजिवाय अजची यवु ाजिढी जगचू िकत नाही. िवू ीच्या काळी लोकं
सामाजजक माध्यमांचा वािर करत नव्हती तयामळ
ु े ते अिला वेळ चांगल्या िद्धतीने घालवत ऄसत.
व्हॉट्सॲि, यटु ् यबू , आस्ं टाग्राम आ. ही सवष सामाजजक माध्यमांची ईदाहरणे अहेत.
सामाजजक माध्यमे अजच्या यगु ात खिू महत्त्वाची भजू मका बजावतात. कमी वेळेत माजहती
गोळा करणे, जास्तीत जास्त लोकािं यंत िोहोचणे, जगभरातील लोकांना अिली ओळख करून देणे
ही सवष कामे सामाजजक माध्यमे करत ऄसतात. यांच्याजिवाय आतर ऄनेक गोष्टीसाठी अिण तयांचा
ईियोग करू िकतो. सामाजजक माध्यमे हा एक ऄसा प्लॅटफॉमष अहे जजथे अिण अिल्या
ओळखीच्या अजण ऄनोळखी व्यक्तींिी देखील जोडलेले ऄसतो. ह्या माध्यमातनू तयांच्यािी
अिली मैत्री होते.

सामाजजक माध्यमातनू काही जमजनटांिवू ी घडलेली घटना ही संिणू ष जगभरात लगेच िोहोचू
िकते. अिले जमत्र जकंवा नातेवाइक िरदेिात राहत ऄसतील तर िवू ी तयांच्यािी संवाद
साधण्यासाठी मोबाइलवरून कॉल करणे हा सोिा मागष होता िरंतु यात अिले भरिरू िैसे जायचे, िण
अता आटं रनेट कॉजलंगद्वारे गोष्टी ऄजनू सोप्या बनलेल्या अहेत. अिण सामाजजक माध्यमातनू
अिल्या िासनू दरू ऄसलेल्या लोकांिी सहज संिकष करू िकतो.
ज्याप्रमाणे नाण्याच्या दोन बाजू ऄसतात, तयाचप्रमाणे सामाजजक माध्यमांच्या देखील दोन
बाजू अहेत. अिण याचा ईियोग तर करतो िण याचे व्यसन अिल्याला कधी कसे लागेल याचे
अिल्यालाही कळणार नाही. सामाजजक माध्यमांद्वारे कोणीही कोणाला फसवू िकतो. अिण
बऱ्याचदा ऐकले ऄसेल की सामाजजक माध्यमे हॅक सद्ध
ु ा करता येतात. तमु ची माजहती तमु च्यािािी
गप्तु ऄसायला हवी. तमु चा ऄकाईंट (account) हॅक करून कोणीही तुम्हाला फसवू िकतो. ऄनेक
5
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अजकाल जिक्षण सध्ु दा तयाच्यावरच ऄवलंबनू अहे. याचा वािर िैक्षजणक अजण
व्यावसाजयक कामासाठी देखील करता येतो. मोठे - मोठे व्यावसाजयक सद्ध
ु ा सामाजजक माध्यमाद्वारे
अिले व्यवसाय जगभरात वाढजवत अहेत. सामाजजक माध्यमाच्ं या अधारे अिण एका जागेवर
बसनू जगातील कोणतयाही कोिऱ्यात िोहोचू िकतो. तयाचा वािर करण्यासाठी अिल्याला जागा
जकंवा वेळ िाहण्याची गरज भासत नाही. थोडक्यात सागं ायचं म्हणजे अजचं जीवन सामाजजक
माध्यमावरच ऄवलंबनू अहे. ते अिल्या जगण्याचा भाग बनलेले अहे.

फे क ऄकाईंट सद्ध
ु ा ऄसतात अजण सामान्य नागररक, ज्यांना ह्यातले जास्त काही समजत नाही ऄसे
लोक या गोष्टीला बळी िडतात.
लहान - लहान मल
ु ाच्ं या हातात मोबाइल अले अहेत अजण ते या सामाजजक माध्यमांवर
गरजेिेक्षा जास्त वेळ घालवतात. याचा वाइट िररणाम तयाच्ं यावर झालेला अहे. तयानं ा सामाजजक
माध्यमे म्हणजे जवश्वच अहे ऄसे वाटायला लागलेले अहे. जनसगाषजवर्यी, प्राण्याबद्दल प्रेम या सवष
गोष्टींिासनू ते खिू दरू जनघनू गेलेले अहेत. मल
ु ांमधील खेळण्याची, वाचन-लेखन करण्याची सवय
मोडलेली अहे. अजची यवु ाजिढी प्रगतीच्या मागाषवर जाण्याऐवजी ऄधोगतीच्या मागाषवर जात
अहे.
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सामाजजक माध्यमांचे व्यसन सगळयांनाच लागलेले अहे. तयांची सकारातमक अजण
नकारातमक ऄिा दोन्ही बाजू अहेत. िण िाजहला गेले तर, सामाजजक माध्यमांचा फायद्यािेक्षा जास्त
तोटा अहे. िण हे अिल्यावरच ऄवलंबनू ऄसते की अिण तयाचे फायदे करून घ्यायचे की तोटे.
अिणच ऄिा माध्यमाचं ा वािर करताना काळजी घेतली िाजहजे.
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िाचन

संस्कृती
- ईशा देसाई (द्वितीय वषष कला)

ससु ंस्कृ त, सजु िजक्षत समाजात साजहतय, संगीत, लजलतकला अजण वैचाररक व वैज्ञाजनक
िास्त्र या जवर्यी जवचार करून आतरांना जवचार करायला लावणारी संस्कृ ती म्हणजे वाचन संस्कृ ती.
वाचन संस्कृ ती जटकवनू ठे वण्यासाठी वाचनाची अवड जनमाषण होणे अवश्यक अहे.
डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर यांचा “वाचाल तर वाचाल‛ हा ऄमल्ू य जवचार अिल्या सवांसाठीच
ऄजतिय मोलाचा अहे. ज्ञान अजण वाचन यांचे ऄगदी घजनष्ट संबंध अहेत. जर ज्ञान जमळवायचे
ऄसेल तर अिल्याला वाचन करणे गरजेचे अहे.
अिण अिल्या दैनजं दन जीवनात काही ना काही वाचत ऄसतो. अिण जे वाचतो ते लक्षात
ठे वनू रोजच्या जीवनात ते ज्ञान वािरणे फार गरजेचे अहे. ह्या ज्ञानाच्याच साहाय्याने अिण
अिल्या अयष्ु यातील चढईतारांना सामोरे जाउ िकतो.

जन्ु या काळात अजच्या तल
ु नेत िाळा व ततसम जिक्षण सस्ं था दजु मषळ होतया. तयामळ
ु े वाचन
सस्ं कृ ती रुजवणे ऄजतिय कठीण होते. अज मात्र गावोगावी िाळा अहेत. मात्र तरीही अज वाचन
सस्ं कृ ती रुजलेली अहे ऄसे अिण म्हणू िकत नाही. याचे कारण अिल्या जिक्षण व्यवस्थेत
अिल्याला सािडू िकते. ऄभ्यास करणे म्हणजे घोकमिट्टी करणे ऄसेच बहुतेक लोकांना वाटतं.
ज्यामळ
ु े अिण वाचन, मनन व जचंतन ह्या सत्रू ािासनू वंजचत राहतो.
अजकालच्या धकाधकीच्या जीवन िद्धती मळ
ु े जकंवा िाश्चातय संस्कृ ती मळ
ु े वाचन संस्कृ ती
मागे िडू लागली अहे. लहान मल
ु े काय, प्रौढ लोकंही फार कमी वाचन करताना जदसतात.
मोबाआलरूिी सािाने सवांना वेढून टाकलेले अहे. ह्यातनू वाचनासाठी वेळ काढणे कठीण बनते.
ह्यावर एक रामबाण ईिाय म्हणजे जिस्त. अिण स्वतःलाच लावनू घेतलेली जिस्तच अिल्याला

7

य िां क र l स प्टें ब र २ ० २ २

अजच्या अम्हा तरूण जिढीला वाचन संस्कृ तीचे महत्त्व िटवनू देणे हे फार गरजेचे अहे
कारण अम्ही तरुण मल
ु े के वळ मोबाइलवर जवश्व िोधण्याचा प्रयतन करत अहोत. सारासर िाहता
दहा मल
ु ामं ध्ये के वळ एका मल
ु ाच्या हाती अिल्याला िस्ु तक सािडेल. तरूण जिढीला वाचन
करण्याचा ऄजतिय कंटाळा येतो. मात्र एक गोष्ट अिल्या धन्यात येत नाही जक फोन, संगणक व आतर
इ-माध्यमे अिल्या कल्िनािक्तीला सरुु ं ग लावतात.

दररोज वाचन करायला भाग िाडू िकते. रोजचा एक तास तरी अिण वाचनात घालवू हा जनयम
अिण स्वतःलाच लावनू घेतला िाजहजे.
वाचन सस्ं कृ तीची नाळ प्रतयेक माणसािी प्राचीन काळािासनू जोडली गेली अहे.
"वाचनाचा लळा, फुलवी जीवनाचा मळा" हे वचन ऄगदी बरोबर अहे. कजववयष मंगेि िाडगावकर
यानं ी ग्रथाचं े व वाचनाचे महत्त्व ऄजतिय सदंु र िबदातं वणीलेले अहे ते म्हणतात, ‚या ग्रथं ाच्या
तेजामधनु ी जन्मा येते क्ांती, ग्रंथ जिकवीत माणसु की ऄन् ग्रंथ जिकजवती िांती.‛ खरंच, ग्रंथच
माणसाला क्ांतीिील िण जततके च नम्र बनवतात. हे सगळे के वळ वाचनामळ
ु े िक्य अहे.
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चला तर अिण एक िाउल िढु े टाकूया, िस्ु तकांिी मैत्री करूया अजण वाचन संस्कृ तीचे
जतन करूया.
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असा धरी

छंद
- सरोजा गाांवकर (द्वितीय वषष कला)

सतं तक
ु ाराम महाराज म्हणतात, ‚ ऄसाध्य ते साध्य करता सायास I कारण ऄभ्यास तक
ु ा
म्हणेI‛ म्हणजेच, कोणतीही गोष्ट साध्य करायची ऄसल्यास प्रयतन करत राहणे गरजेचे अहे. अिले
ज्ञान वाढवत राजहल्यानेच अिण ऄसाध्य वाटणाऱ्या गोजष्टही साध्य करू िकतो. ज्ञान जमळवण्याचा
सगळयात ईत्तम मागष व एक ईत्तम छंद म्हणजे वाचन.
लहानिणािासनू च िस्ु तकांिी अिली गट्टी जमली िाजहजे. कारण िस्ु तके ही ऄिी गोष्ट अहे
जी जीवनभर अिली साथ देउ िकतात. बालिणातील रामायण महाभारतातील कथा, साने
गरुु जींची संस्कारांची जिदोरी श्यामची अइ, िंचतंत्र यातील कथा कळतनकळतिणे बालमनावर तर
संस्कार करतातच. मात्र मोठे िणीही वाचनातून जमळालेली ही संस्कारांची जिदोरी अिल्याला एक
माणसू म्हणनू घडवत ऄसते. ही वाचन संस्कृ ती अिणच जोिासली िाजहजे.

प्रतयेकाने वाचन हा छंद जोिासला िाजहजे. वेगवेगळे साजहतयप्रकार जसे की, कथा, कादबं री,
नाटक, कजवता, जनबंध आतयादी वाचले िाजहजेत. एका जक्लकने ‘सचष’ करणाऱ्या जिढीला अज
वाचनाचा प्रचंड कंटाळा येतो. मात्र या स्िधाषतमक जगात जक्लकने जमळवलेली माजहती जटकत नाही.
तर िस्ु तके वाचनू जमळवलेल्या ज्ञानाचाच अिल्याला ऄजधक फायदा होतो. या स्िधाषतमक जगात
जर अिल्याला जटकायचे ऄसेल तर वाचनाला ियाषय नाही. जर अिण ज्ञानात वेळेवर भर घातली
नाही तर अिण मागेच राहू.
सवाषत मोठी िक्ती म्हणजे ज्ञान होय या िक्तीमळ
ु े च अिण हुिार व ससु ंस्कृ त बनतो. संत
तक
ु ाराम म्हणतात, ‘िबदजचच अमच्ु या जीवाचे जीवन, िबदे वाटू धन जनलोका’. याच िबदांचे
जतन करूया, वाचनाने समृद्ध बनयू ा.
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वाचनाचे सत्रू गवसल्याने माणसाच्या जीवनाचे साथषक होते. वाचन माणसाला ज्ञानी व
जततके च नम्र बनवते. ज्यामळ
ु े अिल्या जीवनाचे ध्येय गाठणे सहज िक्य होते. वाचनामळ
ु े अिण
चारही ऄगं ानं ी, वेगवेगळया िद्धतीने जवचार करू िकतो. जर अिण दररोज वतषमानित्रे वाचलीत तर
तयातनू ही अिल्याला जगातील जवजवध घडामोडी समजू िकतात. तसेच, अिले ईच्चारही स्िष्ट
होतात.
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कविता

हरिला

का तो

वनसगग ???
- अनाद्विका सावतां (प्रथि वषष कला)

हरवला का तो जनसगष ?
जो अिण लहानिणी िाजहला
जजकडे जतकडे जहरवी झाडे
अजण िक्षयाचं ा जकलजबलाट.

कुठे गेले ते िक्षी
जे लहानिणी अिल्याला जदसायचे
दरु कुठे ऄसायचे
मधरु जकलजबलाट करायचे.

िजहल्या िावसाचा तो गार वारा

रंगीबेरंगी फुलाचं ा दरवळलेला तो गधं

दाटलेले ते ते काळे नभ

अवडतात का ऄजूनही मळायला

सरसर येते ती िाउस धारा

गजरे के सात ?

सगळयांसाठी
जग सारे बदलत गेले

च अनंद जनराळा.

िजहल्या िावसातला मातीचा सवु ास

हरवला का तो जनसगष

ऄजनू ही अवडतो का कुणाला?

जो अिण लहानिणी ऄनभु वला ?

हरवला का तो जनसगष
जो अिण लहानिणी िाजहला.
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जवसरून ह्या जनसगाषला

मीच

मला अनोळिी.
- श्रद्धा िहाले (तृतीय वषष कला)

माझे मलाच माहीत नाही,
मी कुठे जाते
जजथे मी िोहोचते
जतथे मीच मला ओळखत नाही
मी काय जलजहते ते मलाच कळे ना
माझ्या िबदांचा ऄथष
मलाच ईमजेना
सगळे च मख
ु वट्यांमागचे
ऄनोळखी चेहरे
ह्या गदीत मख
ु वट्यांच्या
मी माझाच िोध घेते
माझ्या जीवनाचा ऄथष
चाचिडत िोधते
य िां क र l स प्टें ब र २ ० २ २

मी ही वेडी
ऄसंख्य स्वप्ने रंगवते
माझे मन
ह्याच स्वप्नांच्या
दजु नयेत रमते.
12

आत्मशोध

- धन्यता देसाई (द्वितीय वषष कला)

कधी कधी वाटतं
एकटच जाउन
बसावं समद्रु जकनारी..
नसावी ऄनोळखी सावली
फक्त ह्या लाटा,
मी अजण एकांत.
वाटतं, बघत बसावं
हा खेळ लाटांचा
तयातच िोधावा
जकनारा जीवनाचा
हरवलेल्या स्वतःला
थोडं िोधनू िहावं.
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लाटामं ध्ये हरवलेल्या
सयू ाषला िाजहल्यावर वाटतं
जगावं तर, ऄसं जगावं
मावळतया सयू ाषला बघण्यासाठी जगावं
दख
ु ांना साऱ्या बाजूला ठे वनू
अनदं घ्यावा ह्या क्षणाचा.
जीवनाचा सयू ोदय बघताना
अिेचे जकरण होउन जावे
सोनेरी जकरणानं ी
जीवनाचा रस्ता तयार करावा.
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धमग
द्वसद्धू लाांबोर (तृतीय वषष कला)
जवंचू चावतो
कारण तोच
धमष तयाचा.

साधू चावनू घेतो
कारण तो धमष साधचू ा

कोण चक
ु तोय?
कोण दःु खवनू घेतोय?

कोणाच्या िािाचे

य िां क र l स प्टें ब र २ ० २ २

कोण फळ भोगतोय !

14

- िैभिी फातपेकर (तृतीय िर्य कला)
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थोडं
व्याकरि
वशकुया.

शुद्धले िन
दैनजं दन जीवनात अिण ऄनेक िबद चक
ु ीचे जलजहतो व तयाचं ा ईच्चारही चक
ु ीच्या िद्धतीने करत
ऄसतो. यासाठी अिण िद्ध
ु लेखन जाणनू घेणे खिू महत्त्वाचे अहे.
अशुद्ध शब्द

शुद्ध शब्द

गजू
अधीन
उफष
ऊजर्के ि
जखजगणती
दःु खी कष्टी
देवनू
येउद्या
िररक्षक
रृर्ी
जमटर
जचटकलेला

गजु
ऄधीन
ईफष
रृजर्के ि
जकसगणती
द:ू जखकष्टी
देउन
येउ द्या
िरीक्षक
ऊर्ी
मीटर
जचकटलेला

सदां र्ष ग्रथ
ां :
 वाळंबे, मो .रा.(२००७): सगु म मराठी व्याकरण-लेखन, िणु े, जनतीन प्रकािन.
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 फडके , ऄरुण (२०२२): िद्ध
ु लेखन ठे वा जखिात, िणु ,े राजहसं प्रकािन प्रा. जल.
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िाक्प्रचार
मराठी व्याकरणाचे ऄभ्यासक कै . मो .रा. वाळंबे यांच्या मते "िबदिः होणाऱ्या ऄथाषिेक्षा जभन्न व
जवजिष्ट ऄथाषने रूढ होउन बसलेल्या िबदसमहू ाला वाक्प्रचार ऄसे म्हणतात." म्हणजेच, दैनजं दन
बोलण्यात अिण ऄसे जकतीतरी िबद वािरतो ज्याच्ं या िबदिः ऄथाषिेक्षा रूढ झालेला ऄथष जास्त
लोकजप्रय होतो यांनाच अिण वाक्प्रचार ऄसे म्हणू िकतो. वाक्प्रचारांच्या वािराने अिल्या
भार्ेतील िबद संित्ती वाढते. चला तर काही वाक्प्रचार िाहूया.

१. वाक्प्प्रचार - ऄंग मोडून काम करणे- अथष - खिू कष्ट करणे.
वाक्प्य: ऄंग मोडून काम करून जतने िरीक्षेत चांगले गणु जमळवले.
२. कटू सतय - ऐकायला कठीण िण वस्तजु स्थतीत खरे ऄसणे.
वाक्प्य: अिली माणसे अिल्यालाच ओळखू िकत नाहीत हे एक कटू सतय अहे.
३. कमष कथा सांगत बसणे- स्वतःच्या अयष्ु यातील दःु खद घटना सांगणे.
वाक्प्य: तयाने अिल्या अयष्ु याची कमष कथा सांगनू लोकांना भावक
ु के ले.
४. काकुळीतीस येणे – गयावया करणे- काकुळता म्हणजे याचना, म्हणजे एखाद्याने स्वतःला कमी
लेखनू जवनंती करणे.
वाक्प्य: गरीब जबचारा जभकारी भक
ु े मळ
ु े काकुळतीला अला.

वाक्प्य: कमषचारी वगष मालकाच्या हातातली कळसत्रु ी बाहुली बनतो.
६. खाउ की जगळू करून सोडणे - एखाद्याला खिू छळणे.
वाक्प्य: िोजलसांनी चोराला खाउ की जगळू करून सोडले.
७. खारीचा वाटा ईचलणे- अिल्याकडून दसु ऱ्याला थोडेसे साहाय्य करणे.
वाक्प्य: माझ्या जमत्राला िैिांची मदत हवी ऄसल्याने अम्हीही थोडा खारीचा वाटा ईचलला.
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५. कळसत्रु ी बाहुली- दसु ऱ्यांच्या तालावर नाचणे, कळसत्रु ी बाहुलीचा खेळ करणारा जिी सत्रू े
हलवतो.

८. खंटु ीस ऄडकणे- एखादे काम ऄिणू ष ठे वणे /ऄडकवनू रहाणे.
वाक्प्य: तयाने अिली लेखनाची अवड खंटु ीवर ऄडकवनू टाकली.
९. गजनमी कावा-नकळत चकवणे.
वाक्प्य: काही जमत्र गजनमी कावा करून घात घेतात.
१०. हवेत मनोरे ईभारणे – स्वप्ने रंगवणे.
वाक्प्य: सहलीचे जठकाण कळतानाच अम्ही मल
ु े हवेत मनोरे ईभारू लागलो.

सांदर्ष ग्रांथ:
 वाळंबे,मो.रा.(२००७): सगु म मराठी व्याकरण-लेखन, िणु ,े जनतीन प्रकािन.
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 डॉ. जोिी ऄरुण(२०२२): म्हणी अजण वाक्प्रचार, िणु े, राजहसं प्रकािन प्रा.जल.
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