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संपादकांच्िा यिडकीतून डोकावताना..  

दप्रय वाचकहो..  

मराठी दवभागाच्या ‘युवांकुर’ e-माखसकाच्या पदहल्या अंकाला आपण जे 

भरभररून प्रेम ददले त्याबद्दल आपले मन:पूवयक आभार. एिादे चांगले काम करत 

असताना पाठीवर दमळालेली शबासकीची थाप उमेद वाढवते व हुरूप आणते. हीच 

प्रेरणा घेऊन युवांकुर माखसकाचा दसूरा अंक आपल्यासमोर आम्ही ठेवत आहोत. यंदाचे 

वषय हे अजरामर कवदयत्री शांता शेळके यांचे जन्मशताब्दी वषय म्हणून साजरे केले जात 

आहे. शांताबाईंनी शब्दांवर प्रेम केले आखण करायला खशकवले. त्यांचे शब्दरूपी गोदंण 

सवाांच्याच मनावर कोरूण्यासाठी ह्या मदहन्याचा अंक त्यांना अपणय केला जात आहे.  

पदहल्या अंकाला जसे आपण प्रेम ददले तसेच ह्याही अंकाला द्याल अशी आशा 

बाळगतो.  

मनस्वी आभार,  

 

संपाददका:  

सहायक प्रा. शुभलक्ष्मी नाईक गांवकर  

shubhlaxminaikgaonkar@cescollege.ac.in  

 

सह-संपाददका:  

सहायक प्रा. दनखिता गांवकर  

nikhitagaonkar@cescollege.ac.in  

 

mailto:shubhlaxminaikgaonkar@cescollege.ac.in
mailto:nikhitagaonkar@cescollege.ac.in


अंक २  युव ंकुर  ऑक्टोबर २२  

 
5 

शाांता शेळके  याांचा जन्म १२ ऑक्टोंबर १९२२ साली पणुे जजल्ह्यातील इांदापरू या गावी 

झाला. एक प्रजसद्ध कवजयत्री म्हणनू त्या जवख्यात आहते. त्याांनी अनेक साजहत्यप्रकार हाताळले 

आहते. जसे की, कथा, कादांबरी, कजवता, चररत्रलेखन, वतृ्तपत्रात सदरलेखन इत्यादी.  

शाांता शेळके याांना जमळालेले परुस्कारः 

 गजदमा गीतलेखन परुस्कार १९९६.      

 सरुजसांगार परुस्कार (‘मागे उभा मांगेश, पढेु उभा मांगेश’ या गीतासाठी ). 

 कें द्र सरकारचा उत्कृष्ट जचत्रगीत परुस्कार (जचत्रपट भजुांग). 

 यशवांतराव चव्हाण प्रजतष्ठान परुस्कार (२००१) साजहत्यातील योगदानबद्दल. 

बालसाजहत्याच्या जगातही त्याांची कामजगरी उल्ह्लेखनीय आह.े अनेक नाटके, ध्वनी मजुद्रका, 

जचत्रपटाांसाठी त्याांनी जवपलु गीतलेखन केले. ‘तोच चांद्रमा’, ’कळयाांचे जदवस फुलाांच्या राती’, 

‘जचत्रगीते’ ही त्याांची गीतसांकलने प्रजसद्ध आहते. शाांताबाई ांनी जहांदी, इांग्रजी, सांस्कृत या भाषाांमधील 

साजहत्याचे अत्यांत ओघवत्या शैलीत मराठी भाषाांतर केलेले आह.े महाकवी काजलदासाचे ‘मेघदतू’, 

‘चौघीजणी’ त्याांच्या कजवताांबरोबरच त्याांचे गद्यलेखन सदु्धा खपू सुांदर आजण मनाला पकडून ठेवणारे 

आह.े वाचायला घेतले की सोडवत नाही त्याांची पसु्तके. त्याांचे गलुमोहोर, कावेरी, बासरी, इत्यादी 

कथासांग्रह तर ओढ, धमम, अशा कादांब-या प्रजसद्ध आहते. 

धळूपाटी नावाचे त्याांचे आत्मचररत्र सदु्धा खपू सुांदर आह.े स्वतःच्या लहानपणाबद्दलच्या 

त्यातील आठवणी तर आपल्ह्याला हवेा करायला लावतात. तसेच ‘पावसाआधीचा पाऊस’, 

‘आनांदाचे झाड’, ‘वडीलधारी माणसे’ ह ेत्याांचे लजलत लेख सांग्रह खपूच गाजलेले आहते. भाषाांतर 

ह े शाांताबाई ांच्या दृष्टीनी फक्त अथामजमनाचे साधन नव्हते तर स्वतःच्या भाषाभ्यासातील भर 

टाकणारेपण होते. त्यातील अत्यांत गाजलेले भाषाांतर म्हणजे जपानी हायकुां चे. जपान मधील हा 

काव्यप्रकार त्याांनी अनवुाजदत करून मराठी रजसकाांच्या पढेु ‘पाण्यावरच्या पाकळया’ नावानी ठेवला 

आजण तो लोकाांना इतका आपला वाटला की लोक आता मराठी हायकू असांच म्हणतात. 

जरी अनेक साजहत्य प्रकार समथमपणे हाताळले असले तरी, कजवता लेखन हा शाांताबाई ांच्या 

जवशेष आवडीचा साजहत्य प्रकार. शाांता शेळके याांचे काही प्रजसद्ध काव्यसांग्रह पढुील प्रमाणे आहते, 

‘रूपसी’(१९५६), ‘तोच चांद्रमा’(१९७३), ‘गोंदण’(१९७५), ‘अनोळख’(१९८६), ‘कळयाांचे जदवस 
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फुलाांच्या राती’(१९८६), ‘जन्मजान्हवी’(१९९०), ‘जचत्रगीते’(१९९५), ‘पवूमसांध्या’(१९९६), 

‘इत्यथम’(१९९८) इत्यादी.  ‘ 

‘मकु्ता आजण इतर गोष्टी’ हा त्याांचा पजहला कथासांग्रह. ‘स्वप्नतरांग’ ही त्याांची पजहली 

कादांबरी; तर ‘शबदाांच्या दजुनयेत’ हा त्याांचा पजहला लजलतलेखसांग्रह. त्याांनी उत्तम अनवुादही केले.  

‚मागे उभा मांगेश पढेु उभा मांगेश‛ सारखी भक्ती गीते जलजहली. ‚शरू आम्ही सरदार‛ आजण 

‚मराठी पाऊल पडते पढेु‛ या सारख्या जचत्रपट गाण्याांनी अनेकाांना स्फुरण जदलांय. वास्तजवक शाांता 

शेळके म्हणजे सगळया लहान मलुाांच्या लाडक्या आजी. नातवांडाांसाठी ‚जकलजबल जकलजबल पक्षी 

बोलती‛, ‚जवहीणबाई जवहीणबाई‛ अश्या अनेक छान छान कजवता, बालगीतां जलजहणाऱ्या. 

शाांता शेळके याांनी अनेक वषे नाटक आजण जचत्रपटाांच्या सेन्सॉर बोडामवर काम केले. १९९६ 

मध्ये आळांदी येथे झालेल्ह्या अजखल भारतीय मराठी साजहत्यसांमेलानाच्या त्या अध्यक्षा होत्या. 

सांताांचे अभांग व ओव्या, तसेच पारांपररक स्त्रीगीते, लोकगीते इत्यादींचे सांस्कार त्याांच्या कजवतेतून 

प्रत्ययास येतात. गीताांचे लावण्या, कोळीगीते असे जवजवध प्रकार त्याांनी यशस्वीपणे हाताळले आहते. 

 

संदर्भ : 

 गणोरकर, प्रभा; डहाके, वसांत, आबाजी आजण अन्य (सांपा),संक्षिप्त मराठी वाङ्मयकोश (१९२०-

२००३), मुांबई, २००४. 
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शाांता शेळके ह ेनाव सांगळयाांच्याच पररचयाचे आह.े कथा, कादांबऱ्या, समीक्षात्मक लेखन, 

आत्मपर लेखन, लजलत लेख, व्यजक्तजचते्र, अनवुाद, कजवता असे अनेक साजहत्यप्रकार त्याांनी 

हाताळलेले आहते. परांत,ु कजवता हा त्याांचा सवामत आवडता आजण मनाला जवळचा असणारा 

साजहत्यप्रकार होय. त्याांनी अनेक कजवतासांग्रह जलजहलेले आहते. ‘गोंदण’ हा त्याांचा जतसरा 

कजवतासांग्रह आह.े  

‘गोंदण’ या कजवतासांग्रहात त्याांनी जवजवध जवषय हाताळलेले आहते. जनसगामच्या माध्यमातनू 

त्या स्वतःला शोध ूपाहतात. त्याांच्या जवरह, दःुखजवषयक कजवताांमध्ये जनसगम नकारात्मक स्वरूपात 

आपल्ह्याला जदसतो. तर, सकारात्मक आशय असलेल्ह्या कजवताांमध्ये जनसगामचे सौंदयम वेगवेगळया 

शबदात त्याांनी वणमन केलेले आह.े तसेच, अनेक सनुीते व शादूमलजवक्रीडीतासारख्या वतृ्ताांत त्याांनी 

कजवता जलजहलेली आह.े तसेच, या कजवतासांग्रहात तबबल १०३ कजवताांचा समावेश केलेला आह.े  

 या काव्यसांग्रहात कवजयत्रीने दःुख या जवषयावर अनेक कजवता जलजहलेल्ह्या आहते. या 

सांदभामत ‘स्मरणाच्या पार’, ‘जलांबाच्या पालवीत’, ‘खपू प्रयासाने आवरावा ह ांदका’ अशा अनेक 

कजवता लक्षणीय ठरतात. ‘जलांबाच्या पालवीत’ या कजवतेत कवजयत्री आयषु्यात आलेल्ह्या अपार 

दःुखाचे वणमन करतात. ‘ढग येतात’ ही अजनू एक वैजशष््टयपणूम कजवता आह.े आपण आपल्ह्या 

भावना मनाच्या तळाशी कुठेतरी परुून ठेवतो. जसे ‘वाांझोटे ढग’ पावसाची बरसात करू शकत 

नाहीत व त्यामळेु नवे अांकुर मातीतून फुटू शकत नाहीत. तसेच, आपल्ह्याला जवळची वाटणारी 

व्यक्ती सोबत नसेल तर आपल्ह्या मनात परुून ठेवलेल्ह्या शबदाांना अांकुर फुटत नाहीत व त्या शबदाांचा 

केवळ भसुा होऊन जातो. या कजवतेत ‘वाांझोटे ढग’ म्हणजे आपल्ह्याला जवळची न वाटणारी माणसे 

अशी प्रजतमा त्या वापरतात.  

‘पैठणी’ या कजवतेत आजी व नात याांचे गोड नाते उलगडत असतानाच सांपणूम स्त्रीजन्मावर 

त्या भाष्य करतात. एका स्त्रीचा लग्नापासनू ते मतृ्यपूयंतचा प्रवास एका पैठणीमधनू त्या साांगतात. ही 

पैठणी काही साधीसधुी पैठणी नाही. या पैठणीला आजण जतच्या आज्जीला सवांचे आशीवामद 

जमळालेले आहते म्हणनूच ती पैठणी खास आह ेअसे त्याांना वाटते. पैठणीचा पोत कालाांतराने जसा 

मऊ होतो तसेच कुठलीही बाई कालाांतराने सांसारात पणूमपणे रुळून जाते. हाच आशय त्या पढुील 

शबदात व्यक्त करतात. ‘वषाममागनुी वषे गेली, सांसाराचा सराव झाला/ नवा कोरा कडक पोत, एक 

मऊपणा ल्ह्याला.’  
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‘आजोबा’ या कजवतेत कवजयत्री आपल्ह्या आजोबाांजवषयी साांगताना त्याांच्या सांपणूम 

आयषु्याचा खडतर प्रवास माांडत आहते. मात्र त्याांची कसलीच तक्रार नाही. त्याांच्या मखुात केवळ 

सगळयाांसाठी आशीवामदच आहते.  

आपले बालपण हा कवजयत्रींच्या मनातला एक अत्यांत हळुवार कोपरा आह.े बाळपणीतले 

खेळ, शाळेतील आठवणी इत्यादींचे वणमनही त्या करतात. आपले हचे बालपण सटूुन गेले याचे दःुख 

अनेक कजवतेतून त्या व्यक्त करतात. जसे जक,  ‘दवेपाट’, ‘जखडकीपाशी एक मलुगी’, ‘सखी’ इ.  

‘वण’ या कजवतेत जनु्या कटू आठवणी शरीरावर असलेल्ह्या पसुटशा वणामळेु आठव ू

लागतात. तर, ‘एकाकी’ या कजवतेत आपण सगळे शेवटी एकटेच आहोत हा आशय व्यक्त होतो. 

दःुखी आठवणींबरोबरच सकारात्मक जवचारही त्या आपल्ह्या कजवतेतून माांडू पाहतात. या दृष्टीने 

‘एखादा शबद, एखादा सरू’, ‘धनू’ , ‘दान’, ‘तझेु पाप आजण पणु्य’ या कजवता पाहता येतात. तसेच, 

जनु्या आठवणीही त्याांना त्रास दते आहते. त्या दृष्टीने ‘जनळे जनतळ आभाळ’, ‘काही’, 

‘जदशाजदशाांतनू आले’ इ. कजवता महत्वाच्या आहते.  

या कजवतासांग्रहात ‘मालन’ ही एक दीघम कजवताही त्याांनी जलजहलेली आह.े एका नव्या 

नवरीचा नवरा वारल्ह्यावर त्या स्त्रीवर आलेला दःुखाचा प्रसांग त्याांनी या कजवतेतून दशमवला आह.े ही 

नवी नवरी आपल्ह्या माहरेच्या सोयऱ्याांची वाट बघते आह.े जतला सगळां काही सोडून माहरेी जायचे 

आह ेमात्र जतचे सासर हचे जतचे आता घर आह ेह ेही एक सत्य आह.े ते कसेही असले तरीही हा 

पसारा आता जतलाच आवरायचा आह.े म्हणनूच कवजयत्री म्हणतात, ‘पढेु चालली वाट एकली / 

मागे आह ेघर सासरचे / आह ेजतथला उभा पसारा.’ या नव्या नवरीच्या मनात उठलेलां वादळ त्याांनी 

योग्य शबदाांत माांडलेले आह.े आईला घट्ट जमठी मारून जतला आपले मन हलके करायचे आह ेमात्र 

ती तसेही करू शकत नाही. लहापणी जतने रांगवलेली असांख्य स्वप्ने कोसळताना जतने पाजहलेली 

आहते.  

थोडक्यात, वेगवेगळया जवषयाांवर कजवता तयार करून भावनाांची उधळण ह े या कजवता 

सांग्रहाचे वैजशष््टय आह ेअसे मला वाटते. यातील सगळयाच कजवताांमधनू खपू मोठा अथम कवजयत्रींनी 

साांगण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े  

संदर्भ : शेळके. शाांता (१९९९): गोंदण, पणुे, मेहता पजबलजशांग हाऊस.  
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शाांता शेळके याांची कजवता वाचताना मन हरवनू जाते. त्याांच्या काव्यातील शबदकळा, 

प्रजतमाांचा केलेला वापर, लय-ताल इत्यादी गोष्टी त्याांच्या कजवतेचे सौंदयम वाढवतात.  

जगात पे्रम ही अशी एकमेव गोष्ट आह ेजी दसुऱ्याला जदल्ह्याने वाढते. पे्रम म्हणजे नेमके काय 

ह ेसाांगणारी कवजयत्री शाांता शेळके याांची एक प्रजसद्ध कजवता म्हणजे ‘ह ेजवश्व पे्रजमकाांचे’. ही कजवता 

आपल्ह्या जपढीने खरांच वाचण्यासारखी आह.े  

 

विश्व पे्रविक ंचे ! 

 

असता समीप दोघे, ह ेओठ मकू व्हावे. 

शबदाांजवना परांतु, बोलनू सवम जावे. 

 

अतपृ् त मीलनाचे, जवरहातही सखुाचे. 

जवश्वाह नी जनराळे, ह ेजवश्व पे्रजमकाांचे ! 

 

फसवा वरून राग, रुसव्यात गाढ प्रीती. 

होता क्षजणक दरू, वेडी मनात भीती 

 

जदनरात जचांतनाचे, अजनवार कौतकुाचे. 

जवश्वाह नी जनराळे, ह ेजवश्व पे्रजमकाांचे ! 

 

दरूातही नसावा, दोघाांमध्ये दरुावा.       

स्पशामजवना सखुाने, हा जीव मोहरावा. 

 

ओठी फुलनू यावे, जस्मत गोड साथमकाचे. 

जवश्वाह नी जनराळे, ह ेजवश्व पे्रजमकाांचे ! 

 

-शाांता शेळके   
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पजहल्ह्या कडव्यात कवजयत्री म्हणतात की, जेव्हा आपण सोबत अस,ू तेव्हा आपले ओठ मकेू 

व्हावे आजण काही शबद न बोलता आपण एकमेकाांना समजनू घ्यावे. काहीच न बोलता एखाद्या 

माणसाच्या मनात काय चाललेलां आह ेह ेसमजनू घेणां म्हणजेच खरे पे्रम असे कवजयत्री साांगतात.  

दसुऱ् या कडव्यात कवजयत्री म्हणतात की, आपले जमलन जरी कधी झाले नाही तरीही आपण 

या जवरहात सखुी राहावे. या सांपणूम जवश्वाहून आपले पे्रम जनराळे व्हावे. दरु असनूही आपण सोबत 

आहोत असे जेव्हा वाटते, एखाद्या व्यक्तीचा आधार वाटतो, जतच्याजवषयी प्रेम, माया वाटते असेच 

पे्रम जवश्वाहूनी जनराळे असते.  

जतसऱ्या कडव्यात कजवयत्री म्हणतात की कधी राग आला तरी त्या रागात प्रेम असायला 

हवे. आजण माझ्या वेड्या मनाला जभती वाटते की त ूकधी दरू न व्हावे. रागाच्या भरात नाते तटुता 

कामा नये. आजकाल आपण हचे करतो. भाांडण झालां, राग आला की नातांच तोडून टाकतो. ते प्रेम 

नव्ह.े  

एखाद्या व्यक्तीला आपल्ह्याजवषयी कौतकु वाटते, आपल्ह्या यशात ती स्वतः आनांद साजरा 

करते यातच प्रेम असते. हाच आशय कवजयत्रीने चौथ्या कडव्यात साांजगतलेला आह.े  

पाचव्या कडव्यात कवजयत्री म्हणतात की, आपण दरू जरी असलो तरीही आपल्ह्या दोघाांमध्ये 

कधीही दरूावा नसावा. मनाचा दरुावा हा जास्त त्रास दणेारा असतो. या जवरहातही एकमेकाांच्या 

स्पशामजवना सखुाने हा जीव मोहरावा.  

सहाव्या कडव्यात कवजयत्री म्हणतात की, पे्रमाने जीवन गोड आजण अथमपणूम असावे 

चेहऱ् यावर नेहमी हास्य ठेवावे आजण जीवन आनांदी बनवावे. या जगामध्ये प्रेम ही एक जनखळ आनांद 

दणेारी गोष्ट आह.े   
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जनसगम ही दवेाने जनमामण केलेली सवामत अदु्भत व सुांदर कलाकृती आह,े जी त्याने एक 

मौल्ह्यवान भेट म्हणनू मानवाला जदली आह.े जनसगम खपू सुांदर आह.े तो प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक 

महत्वाचा भाग आह.े  

जनसगम अनेक रांगाांनी पररपणूम आह.े तो माणसाच्या मूलभतू गरजा परुवतो. आपल्ह्याला श्वास 

घेणासाठी प्राणवाय,ू राहायला घर, घालायला कपडे, जीवांत राहायला अन्न या सगळया गोष्टी 

जनसगामतूनच तर येतात. यात माणसाचे शे्रष्ठत्व कुठेच नाही. मात्र तरीही माणसू जनसगामपेक्षा स्वतःला 

मोठा समजतो.  

जनसगम हा खरेतर आपल्ह्या 

आईसारखा आह.े तो आपल्ह्याला 

साांभाळतो, आपल्ह्यावर सांस्कार करतो.  तो 

गरुुचीही भजूमका करतो. जनसगामतनू अनेक 

गोष्टी जशकण्यासारख्या आहते. तो 

आपल्ह्याला जनस्वाथी भावनेने द्यायला 

जशकवतो.  

जनसगामतील वेगवेगळया ऋतूांनसुार माणसाांच्या गरजा भागत असतात. आज मात्र 

माणसाांच्याच करणीमळेु सांपणूम ऋतचूक्रच जबघडलेले आह.े ज्याचे पररणाम माणसाांनाच भोगावे 

लागतात. कधीही उन्हाळा, जीव कासावीस करणारा उकाडा, बाराही महीने पाऊस आजण 

शास्त्रासाठी जहवाळा असे काहीसे सध्याचे ऋतचूक्र झालेले आह.े याला कारणीभतू फक्त माणसू 

आह.े प्रगतीच्यामागे धावणारा माणसू जनसगम नष्ट करत चाललेला आह ेह े त्याच्या कसे ध्यानी येत 

नाही?   

अजनूही वेळ गेलेली नाही. जनसगम वाचला नाही तर माणसू वाचणार नाही हचे सत्य आह.े 

म्हणनूच म्हणते, ‘जनसगम वाचवा, जीवन जगवा’.  
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सांध्याकाळची वेळ होती. पाण्याचा खळखळ आवाज येत होता. वातावरण शाांत व थांड 

होते. सयूम नारांगी रांगाचा जदसत होता. सयूम पजिमीला मावळत होता. सयूम पाण्यातच बडुत आह ेअसे 

वाटत होते. मी तेव्हा जतथे सागर जकनाऱ्याजवळ बसले होते. सगळीकडे खपू शाांतता पसरली होती. 

पक्षयाांचा मधरु जकलजबलाट ऐकताच माझी नजर पक्षाांकडे गेली. ते मकु्तपणे आकाशात उडत होते. ना 

कोणाचीच भीती, ना कसली जचांता ! ते आनांदाने आपले पांख फडफडून खशुाल आकाशात उडत 

होते. 

 ह े पाहून माझ्याही मनात एक जवचार आला, मलाही  पांख असते तर? तर मी उांच 

आकाशात उडण्याचा अनभुव घेतला असता. मला पांख असते तर मी झाडावर बसले असते एका 

झाडावरून दसुऱ्या झाडावर गेले असते. मला पांख असते तर मी उडून माझ्या मामाच्या गावी गेले 

असते. जर मला पांख असते तर मी सांपणूम जगाचा प्रवास केला असता. त्यासाठी मला बस जकां वा इतर 

वाहनाांची गरज नसती लागली. हवा प्रदषूणही झाले नसते आजण माझे पैसेही वाचले असते.  

जर मला पांख असते तर मी 

महाजवद्यालयातउडत उडत गेले असते. 

म्हणजे मला कधीच उशीर झाला नसता. 

जर मला पांख असते तर इतर पक्षी माझे 

जमत्र – मैत्रीणी झाल्ह्या असत्या. मला 

पांख असते तर मी मस्त उांच आकाशात 

उडले असते. 

जर मला पांख असते तर मी 

लोकाांना मदत केली असती. उांच 

आकाशात जाऊन लोकाांचे खरे जगणे 

पाजहले असते. जे लोक दसुऱ् याांवर अन्याय करतात त्याांना मी पोजलसाांच्या हवाली केले असते. जर 

मला पांख असते तर मी पोजलसाांना मदत केली असती. उडून जाऊन चोराांना पटकन पकडले असते. 

जर मला पांख असते तर मी लहान मलुाांना माझ्या पाठीवर बसवनू आकाशात जफरवले असते त्यामळेु 
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त्याांनाही हा मकु्त अनभुव आला असता. जर मला पांख असते तर मी जवश्वाची भ्रमांती केली असती. 

जर मला पांख असते तर! 

पण असे होऊ शकत नाही. मला पांख येऊ शकत नाही. पण आपण एक गोष्ट नक्की करू 

शकतो. कोणती म्हणनू काय जवचारताय? आपल्ह्या हक्काचे स्वातांत्र्य आपण जटकव ू शकतो. 

पक्षाांसारखे आपणही मकु्त आहोत. आपण जो पयंत स्वप्ने पाहू तोपयंत आपणही पक्षाांसारखेच उडू 

शकतो. आपल्ह्या स्वप्नाांना पांख दऊेन त्या पांखाांना कष्टाचे बळ देऊया. तेव्हा यशाचे आभाळ 

आपलेच आह.े  
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स्वप्ने पाहणे ही माणसाांची प्रवतृ्ती आह.े आपण अनेक स्वप्ने पाहत असतो. बऱ्याच वेळा ती 

स्वप्ने पणूम होतात तर काही वेळा अपणूम राहतात. लहानपणापासनूच मी ही एक स्वप्न पाजहलेले आह.े 

मला जशजक्षका व्हायचे आह.े लहानपणीच्या खेळातनू कधी ही इच्छा मनात घट्ट झाली काही 

कळलेच नाही.  

लहान मलुाांना जशकवायला मला 

खपू आवडते. लहान वयात मलुाांना 

आपण जसे बनव ू तसे ते घडतात. 

त्याांच्यावर चाांगले सांस्कार करून त्याांच्या 

आयषु्यात त्याांना सफल बनताना मला 

पहायचे आह.े खास करून खेडे गावातील 

मलुाांना जशकायची आवड असते. पण 

त्याांना अनेक त्रास सहन करावे लागतात. 

खेडेगावात शहरातील जशक्षक जायला 

बघत नाही. मात्र मला अशा मलुाांसाठी 

जशक्षक बनायचे आह.े  

गरज ू व गरीब जवद्याथ्यांना मोफत 

जकां वा कमी पैशात जशक्षण जमळेल यासाठी 

मी प्रयत्न करेल. ज्या मलुाांना शाळेत 

जायला जमळत नाही त्या मलुाांपयंत शाळा 

आणणे ह ेमाझे स्वप्न आह.े  

माझ्यासाठी माझे जशक्षक माझे पे्ररणास्थान आहते. त्याांनी जसे आम्हाला समजनू घेतले तसेच 

मला करायचे आह.े जशक्षण घेताना जशस्त महत्वाची. त्यामळेु एक जशजक्षका म्हणनू त्याांना जशस्त 

लावणे ह ेमाझे कतमव्य आह.े  

फक्त परीके्षत चाांगले गणु जमळवनू आज चालत नाही. त्यामळेु मी त्याांना पसु्तकी 

ज्ञानाबरोबरच आजबूाजचू्या गोष्टीही साांगेन. ज्यामळेु त्याांचा सगळया बाजूांनी जवकास होईल.  
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मलुगी झाली म्हणनू काय झालां?  

जीव आह ेमला पण  

जलांग मी नाही जनवडलां  

जनसगामनेच ते जदव्य मला जदलां.  

 

मलुगी झाली म्हणनू काय झालां?  

जतने का म्हणनू एका चौकटीत राहायचां ?  

त्याच्या प्रगतीसाठी जतने का थाांबायचां ? 

सगळयाच क्षेत्रात आता ती ही वावरते.  

रोजच्या घरकामात त्याने का नाही वावरायचां ?  

 

लग्नाच्या बेडीत अडकवलां जतला  

सांसाराच्या बेडीत गरुफटवलां  

सांसार थाटला, नाती जपली,  

सगळां दसुऱ्याांसाठी केलां  

जतने मात्र आपलां सखु गमावलां.  

 

मलुगी झाली म्हणनू काय झालां? 

समान हक्क जतलाही आह े

मलुगा मलुगी भेदभाव काय करताय? 

शेवटी दोघे एकच आहते. 

 

(या कजवतेला राज्यस्तरीय पातळीवर दसुरे पाररतोजषक लाभलेले आह.े) 
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जन्म घेते ती   

जन्म घेते ती  

आईच्या पोटी 

खांभीर राहते ती वजडलाांच्या पाठी 
प्रत्येक क्षण आनांदाने जगणारी 

एक तरी मलुगी असायलाच हवी. 

 

जजच्या नाजकू पावलाांनी 

घर जाते अगदी खलुनू 

जजच्या मधरू स्वराांनी 

जग जाते हरवनू 

अशी प्रत्येकाला आपलेसे करणारी  

एक तरी मलुगी असायलाच हवी.  

 

मनी वसे जरी अनांत दःुख  

त्यात ही शोधते ती नेहमी सखु  

स्वप्नपतूीच्या आशेने गगन भरारी घेणारी 

एक तरी मलुगी असायलाच हवी.  

 

मैजत्रणीच्या रूपात नाांदणारी ती  

नकळत होते आईवजडलाांची सावली 

रौद्र रूपात जग सावरणारी ती 

नकळत होते जगाचीच माऊली 

परक्या घराला कवेत घेते  

सवांना आपलेसे करते  

राग लोभ पोटी ठेऊन  

सवांची पापे पदरी घेते  

होय! अशी ती .. 
उदार मनाची  
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अजस्तत्व जतचे असेच  

दसुऱ्याांसाठी वेच ूनका  

स्वतःसाठी जतला  

एकदा जगायला जशकवा  

  

जतला लढायला जशकवा स्वतःसाठी  

पेटून उठेल ती उद्या सत्यासाठी  

तोडून साखळदाांडी 

ह ेजग सावरेल ती  

अशी स्त्रीत्वाला जन्म दणेारी  

एक तरी मलुगी असायलाच हवी .. 
एक तरी मलुगी असायलाच हवी.. 
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आमची मलुगी जण ूपहाटेचा शकु्रतारा 

वाणीत जतच्या अमतृाचा गोडवा  

 

आमची मलुगी जन्मास येवनूी  

दानदीप उजळले आमचु्या मनी  

 

आमची मलुगी गोड आरती  

खण-खण गाती  

जननाद ेआसमांतात 

 

आमची मलुगी, आभाळ  

स्वच्छ, जनरभ्र, अनांत  

 

आमची मलुगी शारद चांद्रमा  

उजळे जतच्या हाताांतनूी  

कोजाजगरी पौजणममा  

 

आमची मलुगी मरुलीची धनू  

जरी लोण्याहूनी मऊ  

तरीही वज्राहूनी कठोर  

 

आमची मलुगी  

जतची न्यारीच जकती  

जन्म घेऊनी जतने केली 

अवघ्या आशाांची पतूी.  
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तेच उत्तम वकृ्ष  

ज्याच्या फाांद्या  

पसरतात  

जगभर.  

ज्या फाांद्याांना  

ओळखते जग  

त्याचे मळू घर  

म्हणजे ते वकृ्ष.  

वकृ्षामध्ये मळू  

जी शोधते 

तीच उत्तम फाांदी.  
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का नेहमी कावरे – बावरे  

असते ह ेमन ?  

कसे समजाव ूया मनाला ? 

कसली ही ह रहूर  

नेहमी असते त्याला ? 

आज हसले  

की उद्या रुसनू बसते.  

आज शहाणे बनले  

तर उद्या परत हट्ट करते.  

सगळया जनु्या आठवणी  

साठवनू ठेवते ह ेमन.  

नाती जोडायला  

जशकवते ह ेमन.  

जकती हळवे, जकती चांचल 

आह ेह ेमन.  

दाही जदशा भटकत असते  

म्हणनूच का नेहमी  

कावरे – बावरे  

असते ह ेमन ?  
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त्यात टीमटीमणारे लाखों तारे आभाळी  

अनेकाांच्या इच्छा पणूम करण्याच्या मागी असलेले  

खाली मी जनवाांत बसलेला.  

 

खरांच का ह ेतारे आपल्ह्या इच्छा पणूम करतात? 

मग रस्त्यावर झोपणाऱ्या त्या थकलेल्ह्या हाताांना  

का नसेल जवश्राांती?  

का नाही झोंबत असेल त्याांना ऊन आजण पाऊस? 

की ह ेतारेच दते असतील काय त्याांच्या हाताांना बळ? 

का नसेल कुणीच समाधानी या जीवनात? 

कुठे बरां पळत असतील  

ही सगळी लोकां  दररोज सकाळी? 

खरांच का पोटाचा प्रश्न इतका मोठा असतो?  

पोटासाठीच चाललेली आह ेका  

ही शयमत भली मोठी ?  

असेल ही.. 

जकड्याांची जकरकीर या काळया कुट्ट रात्री  

एवढे काय बोलायचां असेल बरां याांना  

रोज नव्या अांधाऱ्या रात्री?  

की ते ही करत आहते, 

श्रजमकाांच्या श्रमाची वजाबाकी ? 

दसुऱ्या जदवशी परत शयमत सरुू करण्याची तयारी... 

असो..  

त्या पेक्षा ही रात्रच बरी... 
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थोडं 
व्िाकरि 
यशकुिा. 
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प्रत्येक वाक्य एका  शाळेसारखे असते. त्या शाळेत मखु्याध्यापक, जशक्षक, जशजक्षका, 

जवद्याथी व इतर कममचारीही असतात. शाळेत प्रमखु व्यक्ती म्हणजे मखु्याध्यापक त्याांचे मलुाांशी नाते 

वेगळे असते. हीच गोष्ट आपल्ह्याला वाक्यातही पाहायला जमळते.  

वाक्यातील शबदाांचा जक्रयापदाांची जकां वा इतर शबदाांची काही ना काही सांबांध असतो. 

या  सांबांधाला व्याकरणात `कारक' असे म्हणतात. वाक्यातील शबद जसे मळू स्वरूपात असतात 

तसेच त्याांचा वाक्यात वापर केला जात नाही. वाक्यात वापरताना आपल्ह्याला त्याांच्या स्वरूपात 

बदल करावा लागतो.  

उदाहरणाथम: ‘पोलीस मध ू रस्ता काठी मार’ अशा शबदाच्या माांडणीने काहीच बोध होत 

नाही. या शबद समहूाला आपण वाक्य म्हण ूशकत नाही. या शबदाांचा वाक्यात प्रयोग करण्यासाठी 

आपल्ह्याला ‘पोलीसाने मधलुा रस्त्यात काठीने मारल’े अशा पद्धतीने ते वाक्य तयार करावे लागणार.  

ि क्य तील  शबद ंच  संबंध द खिण्य स ठी न ि वकंि  सिभन ि य ंच्य िध्ये जो 

बदल होतो त्य ल  व्य करण त ‘विर्क्ती’ असे म्हणत त. नामाचा जकां वा सवमनामाचा वाक्यात 

वापर करत असताना त्याला जी अक्षरे जोडतात त्याला ‘प्रत्यय’ असे म्हणतात. वरील वाक्यात `ने, 

ला, त’ ही अक्षरे जी नाम, सवमनाम, जवशेषण याांना जोडलेली आहते त्याांना जवभक्तीचे प्रत्यय 

म्हणतात.  

जवभक्तीचे प्रत्यय लावण्यापवूी नामाच्या जकां वा सवमनामाांच्या स्वरूपात जो बदल होतो त्याला 

सामान्यरूप असे म्हणतात. जसे जक, ‘पोजलस’ या नामाचे ‘पोजलसा’ असे सामान्यरूप करून त्याला 

जवभक्तीचा प्रत्यय जोडला जातो.  

प्रत्येक वाक्य म्हणजे एक जवधान असते. त्यात कताम, क्रम व जक्रयापद अशी रचना असते. 

जक्रया करणाऱ्या व्यक्तीला `कताम' म्हणतात. कताम जी जक्रया करतो त्याला कमम असे म्हणतात. 

कोणावर? कशासाठी ?कशाने केली?  जकां वा केव्हा घडली? ह ेसाांगणारे शबद आपल्ह्याला वाक्यात 

सापडतात. नामाांचा जक्रयापदाांशी जकां वा इतर शबदाांशी असणारा सांबांध आठ प्रकारचा असतो. म्हणनू 
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जवभक्तीचे एकूण आठ प्रकार मानले जातात. प्रकार म्हणजे १) प्रथमा २) जितीया ३) ततृीया ४) 

चतथुी ५) पांचमी ६) षष्ठी ७) सप्तमी ८) सांबोधन. यातील पजहल्ह्या सात प्रकाराांना सांस्कृतातील नावे 

जदली आहते व आठव्या प्रकारात येणाऱ्या वाक्याांचा एखाद्याला सांबोधन करताना म्हणजेच हाक 

मारताना वापर केला जातो म्हणनू त्याला सांबोधन असे म्हटले जाते. पढुील तक्त्याच्या आधारे 

एकवचनी व अनेकवचनी शबदाांमध्ये जवभक्तीचे प्रत्यय कसे  

 

विर्क्तीच्य  प्रत्यय ंच  ि क्य त प्रयोग 

प्रथि  

एकवचनी : ते िूल आईला शोधत होते.  

अनेकवचनी : ती िुले रडत होती.  

वितीय   

एकवचनी : त्या िुल ल  ताप आला होता.  

अनेकवचनी : सगळयाच िुल ंन  हल्ह्ली ताप येतोय.  

तृतीय  

एकवचनी : त्या िुल ने नव्या शाळेत प्रवेश जमळवला.  

अनेकवचनी : त्या िुल ंनी नव्या शाळेत प्रवेश जमळवला. 



अंक २  युव ंकुर  ऑक्टोबर २२  

 
28 

 

चतुथी - अप्रत्यक्ष क्रि ची विर्क्ती चतुथी असते.  

एकवचनी : गरुुजी विद्य र्थय भस व्याकरण जशकवतात. 

अनेकवचनी : गरुुजी विद्य र्थय ांन  व्याकरण जशकवतात. 

पंचिी  

एकवचनी : ते गणीत त्या िुल हून सोडवता येणार नाही.  

अनेकवचनी : ते गणीत िुल ंहून सोडवता येणार नाही.  

षष्ठी  

एकवचनी : त्या िुल ची आज परीक्षा आह.े  

अनेकवचनी : िुल ंची आज परीक्षा आह.े  

सप्तिी  

एकवचनी : माझा जीव त्या छोट्या िुलीत फार रमला.  

अनेकवचनी : माझा जीव छोट्या मलुा-िुलींत फार रमतो.  

संबोधन  

एकवचनी : िुल , मोठ्याांचा आदर करावा.  

अनेकवचनी : िुल ंनो चाांगला अभ्यास करा.  

 

 


