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संपादकीर् 

डी. जी. रुपारेल महाववद्यालर्ाची स्थापना १९५२ साली झाली. तेव्हापासनू रुपारेलमध्रे् 

मराठी ववभागसदु्धा कार्गरत आह.े प्रा. कृ. पां. कुलकणी, प्रा. राम कापसे, प्रा. ल. ग. जोग ते प्रा. 

डॉ. माधरुी पणशीकर अशा अनेक महत्त्वाच्र्ा व्र्क्तींनी ह्या ववभागाच ेप्रमखु पद भषूववले आह.े 

ह्या महत्त्वाच्र्ा व्र्क्तींच्र्ा र्ोगदानामळेु आवण आजी-माजी ववद्यार्थर्ाांच्र्ा सहकार्ागमळेु मराठी 

ववभागाला मराठी-वाङ्मर्मडंळाच्र्ा ववववध उपक्रमांची एक समदृ्ध परंपरा लाभली आह.े 

सरुुवातीपासनूच मलुांना वलवहते करण,े भाषा आवण सावहत्सर् ह्यांबद्दल त्सर्ांच्र्ात रुची वनमागण 

करण ेआवण त्सर्ांना कल्पक उपक्रमांसाठी प्रोत्ससाहन दणे ेही ह्या उपक्रमांमागील भवूमका रावहली 

आह.े  

पवूी मराठी ववभागाकडून ‘शकुन्त’ नावाच े एक वभविपिक चालवले जात असे. 

‘अवभज्ञानशाकुन्तलम’् ह्या कावलदासवलवखत संस्कृत नाटकात ‘शकुन्त’ हा शब्द आला आह.े 

शकुन्त पक्षर्ांनी मनेकेच्र्ा मलुीच ेपालन / संगोपन  केले, त्सर्ामळेु त्सर्ा मलुीचे नाव ‘शकुन्तला’ 

असे रूढ झाले. शकुन्तलेच े पालन करणाऱ्र्ा ह्या पक्षर्ाच्र्ा पौरावणक संदभागवरूनच ह्या 

वभिीपिकाचे ‘शकुन्त’ ह ेनाव ठेवले गेले. काही वषाांपवूीपर्ांत ह े वभविपिक वनर्वमतपणे सरुू 

होते, परंत ु नंतर ते थबकले. ‘शकुन्त’नंतर मधे थोडा खंड पडून नव्र्ा र्गुाच े नवे नाव घऊेन 

‘संवाद’ ह े वभविपिक पढेु काही काळ प्रकावशत झाले. ददुवैाने काही कारणांनी ह्या 

वभविपिकाच्र्ा प्रकाशनातही खंड पडत गेला. ह्यानंतर मराठी ववभागाच,े मराठी भाषा, सावहत्सर्, 

संस्कृती ह्या ववषर्ांना आवण त्सर्ाचबरोबर ववद्यार्थर्ाांच्र्ा लेखनाववष्काराला संधी दणेारे असे 

काहीतरी माध्र्म असावे, ह ेसतत वाटत रावहले.  

ह्या जावणवेतनूच पनु्हा एकदा वभविपिक सरुू करावे का, असा ववचार पढेु आला. 

आताच्र्ा वपढीचा नवमाध्र्मांकडे ओढा आह;े त्सर्ामळेु साहवजकच ह्या वपढीच्र्ा आववष्काराची 

माध्र्म े बदलली आहते. ह्या नवमाध्र्मांमळेु अवभव्र्क्त होण्र्ासाठी एक नवीन मागग आता 

सवाांसाठी उपलब्ध झाला आह.े कदावचत ह्या नव्र्ा मागागने नव्र्ा वपढीला अवभव्र्क्त व्हार्ला 

आवडेल आवण त्सर्ामळेु हा उपक्रम सातत्सर्ाने चाल ू शकेल, ह्या ववचाराने मराठी ववभागाच्र्ा 

नव्र्ा वनर्तकावलकाची ई-आविृी काढण्र्ाचा वनणगर् मराठी-वाङ्मर्मडंळाच्र्ा कार्गकत्सर्ाांनी 

एकमताने घेतला. ह्या वनणगर्ानंतर वनर्तकावलकाच े नाव कार् असावे, ह्याबाबतच्र्ा चचलेा 

सरुुवात झाली. ‘नव-शकुन्त’ वकंवा ‘नव-संवाद’ अशा एखाद्या नावाने पनु्हा एकदा ह े

वनर्तकावलक सरुू करावे का, असा ववचार करण्र्ात आला. पण त्सर्ासोबतच  काही वेगळी 

नावेही सचुवली जाऊ लागली.  त्सर्ातील काही नावे भाषशेी, काही मराठीच्र्ा संवधगनाशी, तर 

काही सावहत्सर् ह्या ववश्वाशी संबंवधत होती.  
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शवेटी खपू चचनंेतर ‘सवहतौ’ ह ेनाव पढेु आले. ‘सवहतौ’ ह्या शब्दाचा संदभग हा संस्कृत 

सावहत्सर्शास्त्रात काव्र्ाववषर्ी (सावहत्सर्ाववषर्ी) भामहाने जी व्र्ाख्र्ा वदली आह,े वतच्र्ाशी 

वनगवडत आह.े भामहाने ‘शब्दाथौ सवहतौ काव्र्म ्।’ अशी सावहत्सर्ाची व्र्ाख्र्ा केलेली वदसते. 

शब्द आवण आशर् वकंवा शब्द आवण अथग ह्यांच े सवहतत्सव म्हणजे सावहत्सर् होर्. ह्या 

वनर्तकावलकाच्र्ा नावामागे फक्त शब्द आवण अथग ह्यांच ेसवहतत्सव इतकाच संदभग नसनू; त्सर्ामागे 

अजनू एक भवूमका आह.े आज जर मराठीच्र्ा उज्ज्वल भववतव्र्ासाठी आवण मराठी भाषा, 

सावहत्सर्, संस्कृती ह्यांच्र्ा जतन-संवधगनासाठी कार्ग करार्च े असेल; तर मराठीशी सबंंवधत 

असणाऱ्र्ा वेगवेगळ्र्ा घटकांनी - प्राध्र्ापक, ववद्याथी, सामान्र् मराठी माणसे, प्रसारमाध्र्मे, 

सावहवत्सर्क, कलाकार इत्सर्ादींनी -  सवहत / एकि रे्ण े ही गरजचेी गोष्ट आह.े ह्याच भवूमकेतनू 

नवीन वनर्तकावलकाच े नाव ‘सवहतौ’ असे ठेवताना आम्हां सवाांना आनंद होतो आह.े ह्या 

आनंदाबरोबरच एक जबाबदारीची जाणीवही ह्यातनू वनमागण होते आह.े  

साधारणतः ह्या वनर्तकावलकामध्र्े मराठीच े प्राचीन आववष्कार, प्रमाण मराठीच्र्ा 

पलीकडे असणाऱ्र्ा बोलींच ेअवस्तत्सव आवण त्सर्ांच ेआववष्कार, मराठीच्र्ा संदभागत वेगवेगळ्र्ा 

वठकाणी रे्णारी वाताांकने; आवण ववद्यार्थर्ाांच े लेखन ह्यांचा समावेश करण्र्ात रे्णार आह.े ह्या 

अकंात काही मोजकी सदरे समाववष्ट आहते. पढुील अकंात ग्रंथपरीक्षण, सावहवत्सर्कांची मावहती 

अशी अजनू काही सदरे वाढववण्र्ाचा, तसेच ववद्यार्थर्ाांच्र्ा अवधकावधक लेखनास सामावनू 

घणे्र्ाचा ववचार आह.े मराठीच ेसंवचत, मराठीच ेवतगमान वास्तव, मराठीच्र्ा भववष्र्ासंबंधी वचतंन

-कल्पन ह्या सवाांच ेसवहतत्सव ह्या वनर्तकावलकामध्र्े अवभप्रेत आह.े अथागत, पवहली काही पावले 

अडखळती राहतील, ह्याची आम्हाला जाणीव आह.े परंत ु पवहले पाऊल उचलल्र्ावशवार् 

वाटचाल सरुू होऊ शकत नाही, ह्या भावनेने ह े वनर्तकावलक सरुू करीत आहोत. आपणां 

सवाांच्र्ा सवदच्छा आवण ववधार्क सचूना आम्हाला पाठबळ, प्रोत्ससाहन आवण वदशा दऊे 

शकतील. anagha.mandavkar@ruparel.edu ह्या ई-पत्त्र्ावर आपल्र्ा सचूना आवण 

प्रवतसाद ह्यांची प्रतीक्षा करीत आहोत. 

                                      

                                               



 

५ 

अनकु्रमवणका 

संवचताचे कवडसे  

सावनका आठवले  

मार्बोली 

अक्षता सावतं 

धळूपाटी 

कववता 

साक्षात लोटणकर  

अवस्मता कुलकणी (कृपा) 

प्रवचती परब 

कथा 

ईशा ववद्वांस 

तमु्हाला माहीत आह े??? 

तेजल भटे्ट 

खेळातनू मराठीकडे … 

सावनी गोगटे 

शब्द शब्द जपनुी ठेव ... 

सावनी गोगटे 



 

६ 

संवचताच ेकवडसे  

(मराठी भाषलेा मध्र्र्गुापासनू गद्य-पद्य सावहत्सर्ाची संपन्न परंपरा लाभली आह.े नव्र्ा वपढीला 

वतचा पररचर् करून दणे्र्ाच्र्ा उद्दशेाने ववववध कालखंडांतील मराठी सावहत्सर्संवचतातील काही 

अशं ह्या सदरात समाववष्ट करण्र्ात रे्णार आहते. ह्या अकंात म्हाइभंट-वलवखत ‘लीळाचररि’ ह्या 

ग्रंथातील दोन लीळा व त्सर्ांच े अवागचीनीकरण दते आहोत. ‘लीळाचररि’ हा म्हाइभंटाने शके 

१२०० च्र्ा समुारास वलवहलेला ग्रंथ अनेक दृष्टींनी अभ्र्सनीर् आह.े अनेक अभ्र्ासकांच्र्ा मते, 

तो मराठी भाषतेील आद्य ग्रंथ असनू, त्सर्ात महानभुाव पंथाच े संस्थापक श्रीचक्रधरस्वामी र्ांच े

सववस्तर चररि ह ेत्सर्ांच्र्ा आठवणी व आख्र्ावर्का र्ांच्र्ा रूपाने आले आह.े र्ा सवग आठवणी 

व्र्ावहाररक गद्यात वलवहलेल्र्ा असल्र्ामळेु ह्या ग्रंथातनू तत्सकालीन मराठीच ेप्रवतवबंब उमटलेल े

वदसते.)  

लीळा 

 लीळा : ससीकरक्षण 

गोसाववर्ांवस गावीं एकी वकृ्षाखावल आसन : तवं पारधीं वाटे 

ससा सोडीला : तर्ा पाठीं सणुी सोडीलीं : काकुळती रे्उनी 

ससा जानतूवळं रीगाला : सणूीं उभीं रावहलीं : मावगला कडौवन 

पारधी आले : तेहीं वीनवलें : ‘ससा सोडीजो जी’ : सवगज्ञें 

म्हणीतलें : ‘हा एथ सरण आला’ : पडुती तीहीं म्हणीतलें ‘जी 

जी : हा होडेचा ससा जी’ : र्ा कारणें सरुीर्ा काढणीर्ा होती : 

जी जी : हा सोडावा जी’ : सवगज्ञें म्हणीतलें : ‘हां गा : एथ सरण 

आलेला काइ मरण असे?’ : ‘जी जी : तरर गोसावीं राखीला’ : 

मग ते वनगाले : मग सवगज्ञें  म्हणीतलें : ‘माहात्सम े हो : आतां 

जाए’ : ऐसे भणौवनं जान ुउचलीली : मग ससा वनगाला : ।। 

 

 अवागवचनीकरण 

(पाळे र्ा गावी) चक्रधर एका वकृ्षाखाली आसनस्थ झालेले होते. तेव्हा काही पारधी एका सशाची 

वशकार करीत होते. त्सर्ा सशामागे त्सर्ांनी कुिे सोडले होते. (त्सर्ा) सशाने काकुळतीला रे्ऊन 

चक्रधरांच्र्ा मांडीखाली आसरा घतेला. कुिे (तेथेच) उभ े रावहले, त्सर्ाच्र्ा मागोमाग पारधीसदु्धा 

आले. त्सर्ांनी (चक्रधरांना) सशाला सोडण्र्ाववषर्ी ववनंती केली.  
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(पण) तो आपल्र्ापाशी शरण आलेला ससा सोडण े त्सर्ांना उवचत वाटत नव्हते. “हा पैजेचा ससा 

आह.े त्सर्ाच्र्ामळेु आमच्र्ात भांडण ंहोतील म्हणनू तमु्ही तो ससा सोडा,” अशी पारध्र्ांनी ववनवणी 

करूनही, चक्रधरांनी (त्सर्ांच ेन ऐकता) “र्ेथे शरण आलेल्र्ाला मरण कसे?” असे म्हटले. सवग पारधी 

वनघनू गेल्र्ावर चक्रधरांनी सशाला म्हटले, “महात्समेहो, आता जा.” असे म्हणनू मांडी वर उचलली. 

त्सर्ानंतर ससा गेला. 
 

लीळा : घोडाचडुीसीक्षां सांघात 

गोसाववर्ावस घोडाचडुीच ेवसक्ष भटेले : तेही म्हणीतले ‘दवे हो : चाला जावों खीखींद पवगतावस : तेथ 

घोडाचडुी असवत’ : गोसावी मावनले गोसावी आधी पावणपाि करीवत : पाठी ते चाटणी करीवत : 

संघातें असवत : ऐसे वकतीएक दीस जाले : एके दीसीं ते चाटणी करीत होते : एकी घरीं बाइला कढती 

कढती आबंील हातीं घातली : तेहीं आंबील चाटीली : हात ुवळनीरे् पवूसले : आवण आगी लागली : 

गावो जळो लागला : ते परुुष ुमागील वास पाहावत : हांसवत : ऐसे गोसाववर्ांपावस आले : गोसावी 

पसुीले : तेहीं अवघें विृांत सांघीतलें : मग सवगज्ञेंन म्हणीतलें : ‘महात्समे हो : वोखटें केलें :  एसेवन 

भतूहींसा केली : तथा जाली : परर एसांही काही घणृा नपुजवैच : आता हें तमु्हा सांघातें न रे्’ : मग 

गोसावी तर्ातें चकूऊवन तीं आहोरािें परमशे्वरपरुा आले : श्रीप्रभवुस भवेट जाली : मग पाळीवरर पाहार 

दोवन कांवटरे् एकी तळीं दोहीं दवेां आसन : मग बीजें केलें ।। 
 

अवागवचनीकरण 

(एकदा) चक्रधरांना घोडाचडुीच े वशष्र् भटेले. ते म्हणाले, “दवेहो, तमु्ही (आमच्र्ासोबत) खीखींद 

(आता - वकवष्कंध) पवगतावर चाला, (तेथे आमच े गरुू) घोडाचडुी असतात.” चक्रधरांनी त्सर्ांचे 

(म्हणणे) मान्र् केले. ते सगळे बरेच वदवस वभक्षा मागत, भोजन करत एकि प्रवास करू लागले. असे 

काही वदवस गेले. एके वदवशी एका स्त्रीने गरम उकळती आबंील (घोडाचडुीच्र्ा वशष्र्ांच्र्ा) हातात 

ओतली. ती आबंील त्सर्ांनी ग्रहण केली (आवण) वतच्र्ा घराला हात पसुले, आवण (वतच्र्ा घरास) 

आग लागली (व हळूहळू) गाव जळू लागला. ते वशष्र् मागील वाटेकडे पाहत, हसत-वखदळत 

चक्रधरांपाशी आले; आवण चक्रधरांनी (कारण) ववचारल्र्ावर त्सर्ांनी सवग हकीकत त्सर्ांना सांवगतली. 

तेव्हा चक्रधर म्हणाले, “महात्समहेो, तमु्ही भतूवहसंा ही फार मोठी चकू केलेली असनूही, त्सर्ाबद्दल 

तमु्हाला काहीच वाटत नाही. मी तमुच्र्ासोबत आता रे्ऊ शकत नाही.” त्सर्ानंतर चक्रधर त्सर्ांना 

चकुवनू तेथनू वनघाले, तीन वदवस अहोराि त्सर्ांनी प्रवास केला आवण ते परमशे्वरपरुास आले. तेथे 

गोववंदप्रभूशंी (त्सर्ांची) भटे झाली. तळ्र्ाच्र्ा काठी एकाच आसनावर दोघ े ववराजमान झाले. मग 

(चक्रधर) तेथनू वनघाले.  

 

संकलन – सावनका आठवले                                  

   ततृीर्वषग (कला) 

संदभग - तळुपळेु, शं. गो. (संपा.); १९९४ (स. आ.): लीळाचररि – 

एकाक, पणु े: सवुवचार प्रकाशन मंडळ. 



 

८ 

मार्बोली 

(नदीच्र्ा प्रवाहाला अनेकानेक झरे जसे वजवंत ठेवतात, समदृ्ध करतात; त्सर्ाप्रमाणे 

ववववध बोलींचे प्रवाह भाषेचे ऐश्वर्ग वाढवतात. प्रमाण मराठीववषर्ीच्र्ा क्षमता 

आत्समसात करण्र्ाच्र्ा जोडीने मराठीच्र्ा बोलींववषर्ीही मावहती करून घणेे आवश्र्क 

आह,े ह्या भवूमकेतनू ह्या सदराच्र्ा माध्र्मातनू एकेका बोलीचा थोडक्र्ात पररचर् 

करून दणे्र्ाचा मानस आह.े ह्या वेळी खानदशेी लेवा ह्या बोलीववषर्ीची मावहती 

आवण ह्या बोलीतील बवहणाबाईचंी कववता ह्यांचा पररचर् करून घऊे र्ा.)  

खानदशेी लेवा 

बोली 

खानदशेी लेवा ही बोली लेवा पाटीदार समाजाची बोलीभाषा म्हणनू ओळखली जाते. 

लेवा पाटीदार समाज हा अकराव्र्ा ते पंधराव्र्ा शतकांच्र्ा दरम्र्ान खानदशे-

वऱ्हाडात स्थलांतररत झाली. त्सर्ाबरोबरच ‘खानदशेी लेवा’ बोली महाराष्रात आली. 

लेवा पाटीदार समाजाबरोबरच उपरोक्त तालकु्र्ातील इतरांनीही ह्या भाषेचा 

व्र्वहारभाषा म्हणनू स्वीकार केला आह.े ही बोली लेवा समाजाकडून अवधक बोलली 

जात असल्र्ामळेु, ह्या बोलीला ‘लेवा लोकभाषा’ म्हणतात. ह्या बोलीवर वऱ्हाडी, 

वहदंी, आवण अथागतच मराठीचा प्रभाव आढळतो. 

भौगोवलक प्रदशे 

खानदशेाचे पवूग आवण पविम भाग मानले जातात. पवूग खानदशेातील वऱ्हाड, मध्र्प्रांत 

व मराठवाडा र्ा पररसरातील जळगाव, र्ावल, रावर, मकु्ताईनगर, मोताळा, नांदरुा, 

मलकापरू इत्सर्ादी भागांत खानदशेी लेवा लोकभाषा बोलली जाते. 

सावहत्सर् 

ह्या लोकभाषेला सावहत्सर्ाची समदृ्ध परंपरा लाभली आह.े संपणूग मराठी भाषकांना 

सपुररवचत असलेली ‘बवहणाबाई चौधरी’ ह्यांची कववता ही ह्याच बोलीतील होर्. 

त्सर्ावशवार् ज्ञानपीठ-प्राप्त सावहवत्सर्क डॉ. भालचंद्र नेमाडे ह्यांच्र्ा ‘कोसला’ आवण 

अलीकडे प्रवसद्ध झालेल्र्ा ‘वहदं’ू ह्या कादबंऱ्र्ांतही ह्या बोलीचे र्ोजन आढळते. 



 

९ 

बवहणाबाईचंी कववता आवण वतचे प्रमाण मराठी रूप 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संकलन -   अक्षता सावंत 

                                                                                                        ततृीर्वषग (कला) 

संदभग – जाखडे, अरुण (संपा.), दवेी, गणेश (प्रकल्प-संपादक); २०१३ : भारतीर् भाषांचे 

लोकसवेक्षण – महाराष्र, पणेु : पद्मगंधा प्रकाशन. 

             खानदशेी लेवा 

           मार् म्हनता म्हनता 

          होट होटालागे वभडे 

         आत्सर्ा म्हनता म्हनता 

            केवढं अंतर पडे 

  

          मार् म्हतली म्हतली 

         जशी तोंडातली सार् 

         बार् म्हतली वबराणी 

          जशी भरडली दार् 

  

        ताता म्हनता म्हनता 

        दातामधी जीभ अडे 

       काका म्हनता म्हनता 

        कशी मांघ ेमांघ ेदडे 

मराठी 

मार् (आई) म्हणता म्हणता 

ओठ ओठालागी वभडे 

आत्सर्ा म्हणता म्हणता 

केवढे अंतर पडे 

  

मार् म्हटली म्हटली 

जशी तोंडातली सार् 

बाई म्हटली परकी 

जशी भरडली दाळ 

  

ताता (बाबा) म्हणता म्हणता 

दातामध्र्े जीभ अडे 

काका म्हणता म्हणता 

कशी मागे मागे लपे 



 

१० 

धळूपाटी 

(पवूीच्र्ा काळी मलुे धळूपाटीवर अक्षरे वगरवार्ची. ह्या सदरात समाववष्ट केलेले ववद्यार्थर्ाांच े

लेखनाच ेचकुतेमाकते प्रर्त्सन म्हणजे जण ूसजगनशीलतेच्र्ा धळूपाटीवर त्सर्ांच्र्ाकडून वगरवली जात 

असलेली धळुाक्षरेच होत, असे म्हणता रे्ईल.) 

कववता : 

ववश्वासघात 

आसवांनी वजरवली आनंदाची भकू, 

मन झाले अवस्थर झेलनू ववश्वासघात खपू, 

वदसत आह ेआता काळ्र्ा सावटाची वाट, 

उरले आहते फक्त पिािाप... 

वकत्सरे्क रुतनुी काटे उभा आह ेखंबीर, 

आह ेहा फक्त हट्ट की फसवणकू गंभीर ? 

नाही अजनू कळले मना, 

का संपत नाहीत ह्या संशर्ाच्र्ा पाऊलखणुा ? 

फसवाफसवी खेळ सारा, 

हल्ली मनाला बोचतो मंद वारा, 

आता असेल एक नजर, एक वाट,  

म्हणनू आता नको वाटतो नात्सर्ांचा जाच ...  

वकत्सरे्क रुतनुी मनास काटे,  

मनात आता दखुःच दाटे, 

बोचरे क्षण ह ेसांगतात मनाला,  

आहते फक्त चार वभंती आसऱ्र्ाला ... 

नाही आह ेआपलुकी, नाही आह ेपे्रम,  

ववरले ते नाते, आहते फक्त फसवणकुीचे गेम, 

ऐकून समदु्राची गाज, भीती वाटे वजवास, 

आह ेही फक्त गाज की तफुानाची आस ? 

   -   साक्षात अ. लोटणकर 

                  वद्वतीर्वषग (वावणज्र्) 



 

११ 

अनावमका 

 

बरुखा घाला वकंवा वनपीस, 

ह्यांची नजर भलतीच असते,  

गॉगल लावलेल्र्ांना तर  

ववचारार्ची सोर्च नसते. 

अशाच चार नजरा  

जेव्हा जवळ र्ऊे लागतात;  

पाहणारे असतात बरेच,  

पण पढेु र्ार्ला म्हणे घाबरतात ! 

नजरांनी घार्ाळ झालेल्र्ा मलुीवर  

शब्दांच ेवार होऊ लागतात, 

पवहल्र्ांदाच आपल्र्ा सौंदर्ागवर  

वतला पिािापाच्र्ा भावना छळू लागतात ! 

सार धैर्ग एकवटून ती  

वाट वदसेल तशी पळत सटुते,  

पण चार भक्षकांच्र्ा चौकात  

शेवटी एकटी वबचारी अडकते. 

पेपरात बातमी झळकल्र्ावर  

वतला प्रचडं सहानभुतूी वदली जाते,  

कॅन्डल माचग-सारख्र्ा वदखाव्र्ांनी  

वतच्र्ा आत्सम्र्ाला म्हणे शांती वमळते ! 

अरे तेव्हाच जर पढेु आला असता,  

तर ती ताठ मानेने जगली असती ! 

रस्त्सर्ावरच्र्ा हजारोंसमोर  

त्सर्ा राक्षसांची वहमंत वटकलीच नसती ! 

 

     ‘कृपा’  

    (अवस्मता  कुलकणी)  

        ततृीर्वषग (कला) 



 

१२ 

दगडाचे मनोगत 

काळ्र्ाभोर मातीवरचा, 

झाडाआडचा, नदीकाठचा, 

ओबडधोबड सुंदरसा, 

एक दगड छानसा, दगड छानसा!         

मी न कुणाच्र्ा आवडीचा, 

असेन का मी उपर्ोगाचा ? 

साशंक मनी ववचार करी तो,  

एक दगड छानसा, दगड छानसा!  

वनातील र्ा पश-ूपाखरे ,  

हसतात मजवरी प्राणी सारे,  

अथग न कळे मज जन्माचा,  

आह ेका मी एक दगड छानसा, दगड छानसा!  

चाल ूनाही बोल ूशकत मी,  

नाही कमग करू शकत मी, 

असा कसा मी ओबडधोबड,  

एक दगड छानसा, दगड छानसा!  

आला तेथे कलाकार एक, 

कल्पना तर्ाला सचुली सरेुख,  

आनंदाने म्हणे मज तो,  

सापडला एक दगड छानसा, दगड छानसा!  

वछन्नीने वछननुी मजला,  

माझ्र्ातनुी एक दवे घडववला,  

कृतज्ञ त्सर्ा  वशल्पकाराचा,  

मी एक दगड छानसा, दगड छानसा!  

घाव घालता मजवरी केले मी ते सहन, 

सोसता घाव टाकीचे वमळे असे दवेपण,  

संदशे दतेो एक दगड छानसा, दगड छानसा!  

    प्रवचती नारार्ण परब 

                          प्रथमवषग (कला)  



 

१३ 

कथा : 

पाऊस ... आर्षु्र् बदलवणारा ! 

२६ जलैु २००५ला मुंबई आवण पाऊस ह्यांच्र्ात कडाक्र्ाचं भांडण झालं. त्सर्ात वमठीने मुंबईला दगा 

दऊेन पावसाच्र्ा बाजनेू लढा वदला. र्ा भांडणानंतर काही पाऊस मुंबईत फारसा वफरकला नाही. त्सर्ामळेु ह्या 

वषीही पाऊस दडी मारून बसेल, असाच सवग मुंबईकरांचा ग्रह झाला होता. पण जनूला सरुुवात होत नाही, तोच 

पावसाने मुबंईकरांना खोटं पाडलं. ह्यावषी संपणूग महाराष्रात भरपरू पाऊस पडला, अगदी दोन वषाांपासनू ओसाड 

असलेल्र्ा मराठवाड्र्ात सदु्धा. इतक्र्ा वषाांनंतर वरुणदवे प्रसन्न झाल्र्ाने सवगच महाराष्र आनंदात होता. रं्दाच्र्ा 

पावसाने सवाांनाच भरभरून वदलं. लहानगर्ांना सट्ु्टर्ा वदल्र्ा. शेतकऱ्र्ांना वहरवंगार पीक वदलं. धरणांमध्रे् पाणी 

वदलं. तरुणाईला पे्रमकथा व पे्रमकववता वलहार्ला पे्ररणा वदली. थोडक्र्ात कार्, तर रं्दाचा पाऊस हा सवाांसाठीच 

आनंददार्ी ठरला. माझ्र्ासाठी हा पाऊस आनंददार्ीच नव्ह,े तर आर्षु्र् बदलवनू टाकणारा होता. आता ह ेअसं 

का आवण कसं, ह ेमी सरुुवातीपासनूच सांगतो. पण त्सर्ाआधी माझी ओळख करून दतेो.  

मी समीर गोखले; मुंबईतला एक आम आदमी. माझं तमुच्र्ासारखंच एक छान छोटंसं कुटंुब आह.े मी, 

माझी बार्को वषाग, मलुगी नेहा आवण माझ ेआई- बाबा. माझं आवण वषागचं सात वषाांपवूी २६ जलैुला लगन झालं. 

आता हा खरं तर र्ोगार्ोगच म्हणावा लागेल की, माझ्र्ा आर्षु्र्ातले दोन मोठे अपघात ह ेर्ाच तारखेला घडलेत. 

पवहला म्हणज े२६ जलैु २००५ सालचा वमठी नदीने मुंबईला घातलेला ववळखा, आवण दसुरा म्हणजे २६ जलैु 

२०१० साली झालेलं माझ ंलगन. लगनानंतरची पवहली काही वषां ही छान सखुात, आनंदात, मजेत गेली. २०११ 

च्र्ा वडसेंबरमध्रे् आमच्र्ा कुटंुबात एका छोट्र्ाशा परीचाही समावेश झाला. पण सखुाला नजर लागते म्हणतात 

ना, तसंच काहीसं आमच्र्ाबाबतीत झालं. आमच्र्ातला तो आनंद, ती मजा ही कुठेतरी हरवत जात होती. माझ्र्ात 

आवण वषागत भरपरू भांडण व्हार्ला लागली होती. आम्ही अगदी छोट्र्ा- छोट्र्ा, म्हणजे “टॉवेल असाच का 

टाकतोस ? वकंवा भाजी अशीच का करतेस ?” वगैरे अशा कारणांवरून भांडू लागलो. आमच्र्ा ह्या भांडणांच े

पडसाद नेहावरही उमटार्ला लागले होते. आमच्र्ामळेु वतची फरफट होत होती. आई-बाबांना आमचं लगन 

वटकतंर् की नाही ह्याची काळजी वाटार्ला लागली होती. बाहरे पडणाऱ्र्ा मसुळधार पावसाबरोबर रोज आमच्र्ा 

घरातही ववजा कडकडार्च्र्ा. 

असंच एक वदवस सकाळी माझं आवण वषागचं भांडण चाल ूहोतं.  

“माझा डबा जरा लवकर भरत जा गं. रोज उशीर होतो मला त्सर्ामळेु ऑवफसला जार्ला.”  

“उशीर माझ्र्ामळेु नाही, तमुच्र्ाचमळेु होतो. तमु्हीच वेळेवर उठत नाही. उगाच मला दोष दऊे नका, आवण हा घ्र्ा 

डबा.”  
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“नकोर् मला तो डबा आता. चाललो मी. ”  

माझ्र्ामागे जोरात दार आपटून मी रागात घराबाहरे पडलो. बाहरे अंधारून आलं होतं आवण सोसाट्र्ाच्र्ा 

वाऱ्र्ाबरोबर मसुळधार पाऊस पडत होता. पावसाच्र्ा र्ा रौद्र रूपाप्रमाणेच माझ्र्ा मनात रागानेही रौद्र 

रूप धारण केलं होतं. ‘लवकर आवरून मला वेळेत डबा भरून द्यार्ला कार् होतं वतचं ? उगाच माझ्र्ा 

चकुा काढत बसते. ती तर हाऊसवाईफ आह ेना. वतला कार् कळतंर् की, एका वमवनटाच्र्ा उशीरामळेु 

माझी गाडी सटुते ते.’ ह्या ववचारांत वाऱ्र्ाने वाकडी होणारी माझी छिी वन बॅग सांभाळत मी स्टेशनला 

चाललो होतो. धावत-पळत गाडी पकडून अधगवट वभजलेल्र्ा अवस्थेत मी ऑवफसला पोहोचलो. पण 

दषु्काळात तेरावा मवहना म्हणतात ना, तसं मस्टर काही मला गाठता आलं नाही. आधीच वषागशी भांडून 

वभजत-वभजत, तडफडत ऑवफसला र्ेऊन मस्टर न वमळाल्र्ाने मी आणखीनच वैतागलो.  

वदवसभर जशी पावसाची ररपररप चाल ूहोती, तशीच माझीपण वचडवचड चाल ूहोती. एक काम 

मी धड करू शकलो नाही. त्सर्ा वदवशी मला अवजबात घरी जावंसं वाटत नव्हतं. उशीरापर्ांत ऑवफसात 

थांबनू कामात रावहलो, तर जरा मन ववचवलत होईल असा मी ववचार केला. संध्र्ाकाळी कॉफी प्र्ार्ला 

कॅन्टीनला गेलो तेव्हा आईचा फोन आला,  “अरे समीर, बातम्र्ांमध्रे् सांगतार्त की, संपणूग मुंबईत अगदी 

मसुळधार पाऊस पडतोर्. सगळीकडे पाणी भरार्ला सरुुवात झाली आह.े त ू वनघ ऑवफसमधनू. थांब ू

नकोस अवजबात. ऑवफसात सवाांनाच वनघार्ला सांग. ” “हो, हो. बघतो मी, कसं कार् करार्चं ते. ” मी 

धावतच वर ऑवफसात गेलो. टीव्ही लावला. बातम्र्ांमध्रे् वठकवठकाणी पाणी भरत असल्र्ाची दृश्रं् 

दाखवत होते. आम्ही सवगच कमगचारी पावसाचं वनवमि साधनू काम आटोपतं घऊेन ऑवफसातनू बाहरे 

पडलो. मला घरी जाण्र्ात काही उत्ससाह नव्हता, पण ऑवफसात एकटेच अडकून पडण्र्ापेक्षा घरी जाणं 

परवडलं, असा ववचार करत मी ऑवफसातनू बाहरे पडलो. पाऊस ढगफुटी झाल्र्ागत कोसळतच होता. 

रस्त्सर्ावर पाणी साचलं होतं. पाऊस इतका होता की, माझ्र्ा छिीचा त्सर्ाच्र्ापढेु काहीच वनभाव लागला 

नाही. छिी घऊेनसदु्धा मी संपणूग वभजलो होतो. मग उगाच ती छिी दाखवार्ला म्हणनू तरी कशाला उघडी 

ठेवा ? मी ती छिी बंद करून बॅगमध्रे् ठेवली आवण रस्त्सर्ावर साठत जाणाऱ्र्ा पाण्र्ातनू चालार्ला 

लागलो. रस्त्सर्ांप्रमाणेच स्टेशनातसदु्धा पाणी साचत होतं. रेल्वेरूळ पाण्र्ाखाली गेले होते. त्सर्ामळेु गाड्र्ा 

रद्द करण्र्ात आल्र्ा होत्सर्ा. स्टेशनात लोकांची ही झुबंड उडाली होती. थोडं पढेु चालत जाऊन कुठे ररक्षा 

वकंवा बस वमळते का ते बघावं, म्हणनू मी स्टेशनातनू बाहरे पडलो आवण चालार्ला लागलो. “घरी 

पोहोचार्ला उशीर होईल. तमु्ही काळजी करू नका,” असं सांगार्ला घरी फोन करावा, तर मोबाईल बंद 

पडला होता. घरचे माझी काळजी करत असतील, हाच ववचार माझ्र्ा मनात घमुत होता. आई, ‘समीर 

ऑवफसातनू वनघाला असेल ना,’ म्हणनू काळजी करत असेल. नेहा, ‘बाबा कधी र्ेणार ?’ चा जप करत 

असेल. बाबा काळजीने मला फोन लावण्र्ाच्र्ा प्रर्त्सनात असतील.  
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आवण वषाग ? वषागलाही माझी काळजी वाटत असेल ? आिा आई- बाबांना सावरून घणें जास्त 

गरजेच ंअसल्र्ाने ती काळजी दाखवणार नाही. फार खमकी आह ेती. पण आता तीही माझी काळजी करत 

असेल. ‘श्र्ा ! उगाच भांडलो मी वतच्र्ाशी सकाळी.’ मी वषागचाच ववचार करत होतो. मसुळधार पडणाऱ्र्ा 

पावसाप्रमाणे वतच ं खळखळून हसणं मला आठवलं. सकाळी ररपररप पडणाऱ्र्ा पावसाप्रमाणे वतचं सतत 

बडबडणं, कडकडणाऱ्र्ा ववजेसारखं वतचं रागावणं, वझम्माड पावसासारखं वतचं पे्रमानं रंगात रे्णं, ह ेसारं मला 

आठवलं.  

वाढणाऱ्र्ा पावसाने मी भानावर आलो. आता पाणी कंबरेपर्ांत आलं होतं. पढेु चालणं मला शक्र् 

नव्हतं. मी वाशीपासनू बेलापरूपर्ांत चालत आलो. आता बेलापरूमधल्र्ाच एका वमिाच्र्ा घरी राि काढावी 

आवण उद्या सकाळी पनु्हा घराच्र्ा वाटेला लागावं, असा ववचार करून मी बेलापरू स्टेशनजवळ राहणाऱ्र्ा 

माझ्र्ा वमिाच्र्ा, अशोकच्र्ा घरी गेलो. अशोकच्र्ा बार्कोने मला गरमागरम वखचडी जवेार्ला वदली. रािी 

झोपार्ला पलंगावर पडलो, पण झोपच रे्ईना. ‘हा अशोक राि पाळीला जातो. त्सर्ाची बार्कोही कोणत्सर्ातरी 

कंपनीत काम करते. त्सर्ामळेु सकाळी अशोक घरी रे्तो तर त्सर्ाची बार्को घरून वनघालेली असते. त्सर्ांना तर 

एकमेकांशी बोलार्ला वेळच वमळत नाही. तरीही वकती आनंदात, सखुात नांदत आहते दोघ.े आवण मी आवण 

वषाग ? वषाग तर हाऊसवाईफ आह.े आवण माझाही ९ ते ५ वाला जॉब. आम्हाला बराच वेळ वमळतो एकि 

घालवार्ला. पण आम्ही खरंच एकमेकांबरोबर वेळ घालवतो का ? फक्त भांडत बसतो आम्ही. आमच्र्ा 

भांडणांमळेु नेहालाही िास होतोर् ह ेकसं कार् आमच्र्ा लक्षात रे्त नाही ? आधी छान सखुात नांदनूसदु्धा 

आता आम्ही का एकमेकांना कंटाळलोर् ? आमच्र्ातलं ते पे्रम कुठे हरवनू गेलंर् ? आम्हाला आता 

एकमेकांबद्दल काहीच वाटत नाही का ?’ बाहरे जसा वादळी पाऊस पडत होता, तसा र्ा प्रश्ांचा माझ्र्ा 

मनातही वादळी पाऊस सरुू झाला होता. आमच्र्ातल्र्ा लटूुपटूुच्र्ा भांडणांनी कधी एवढं रौद्र रूप धारण 

केलं, आमचं आम्हालाही कळलं नाही. ह्याच ववचारांत कधी झोप लागली, ते कळलंच नाही.  

सकाळी जाग आली ते वचमण्र्ांच्र्ा वचववचवाटाने. वखडकीतनू बवघतलं तर छान उजाडलं होतं. 

पाऊस थांबला होता. सगळीकडे आल्हाददार्क गारवा पसरला होता. वकती वाजलेत ते बघार्ला मोबाईल 

हातात घतेला आवण तारीख बघनू मी खडबडून जागा झालो. ताबडतोब बेलापरू स्टेशनला गेलो. पनवेलला 

जाणारी गाडी पकडून धावतपळत घरी गेलो. वषाग माझी वाट बघत वखडकीतच उभी होती. वतच्र्ा चेहऱ्र्ावर 

कळजी पसरली होती. नेहा अजनू झोपली होती. मी वषागकडे बघत उभा रावहलो. माझ्र्ा मनात वतला बघनू 

भावनांचा परू आला होता. आम्ही कोणीच एकमेकांशी काहीच बोलत नव्हतो. वकंबहुना आम्हाला शब्दांची 

गरजच भासली नाही. आम्ही मनातनू एकमेकांशी बरंच काही बोललो. मला बघनू वतच्र्ा डोळ्र्ांत आलेल्र्ा 

पाण्र्ाने माझ्र्ा मनातलं वादळ शांत केलं होतं. आम्हा दोघांनाही ह ेकळून चकुलं होतं की, आमची भांडणं ही 

फक्त वरवरची आहते. आम्हाला मनापासनू एकमेकांववषर्ी पे्रमच वाटतं.  
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बाहरे ररमवझम पावसाला सरुुवात झाली होती. त्सर्ा पडणाऱ्र्ा प्रत्सरे्क थेंबाबरोबर आमच्र्ातले 

गैरसमज, भांडण, राग ह ेधऊुन वनघाले, आवण उन्हात चमकणाऱ्र्ा इदं्रधनषु्र्ाप्रमाणे आमच्र्ा मनांत पे्रम, 

सखु, समाधान, शांती, आनंद, समदृ्धी आवण ववश्वासाचे सप्तरंग उधळलेले होते. आमच्र्ातील हरवलेले पे्रम 

आम्हाला पनु्हा सापडले होते. आमच्र्ातील शांतता भंग पावली ती नेहाच्र्ा बोलण्र्ाने. ती उठून धावत 

आम्हा दोघांना वबलगली. “हपॅ्पी एवनवसगरी, आई-बाबा !” अशा वतने मला आवण वषागला शभेुच्छा वदल्र्ा. 

हा लगनाचा वाढवदवस माझ्र्ासाठी आवण वषागसाठी अववस्मरणीर् ठरला. खरंच, त्सर्ा पावसाने माझ ंआवण 

माझ्र्ा कुटंुबाचंही आर्षु्र् बदललं.  

आता ह्या घटनेला एक मवहना होऊन गेलार्, आवण ह्या एका मवहन्र्ात माझ्र्ात आवण वषागत 

एकही भांडण कार्, साधी कुरबरूही झालेली नाही ह े सांगताना मला फार अवभमान वाटतो आह.े आवण 

आता मला खािी आह ेकी,  आम्ही पनु्हा कधीच भांडणाच्र्ा जाळ्र्ात अडकणार नाही.  

प्रत्सरे्क पाऊस माझ्र्ा आर्षु्र्ात एक नवीन वळण घऊेन रे्तो हचे खरं ! 

 

          ईशा ववद्वांस 

         प्रथमवषग (कला)  
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(मराठी ही आपली वनजभाषा, वप्रर् भाषा आवण वकत्सरे्कदा ज्ञानभाषा, व्र्वसार्भाषा 

असली; तरी मराठी भाषा, सावहत्सर् आवण संस्कृती ह्यांववषर्ी अनेक गोष्टी आपल्र्ाला 

ठाऊक नसतात. त्सर्ा माहीत आहते का, ह े आपले आपल्र्ाशी पडताळण्र्ासाठी एक 

छोटासा आरसा असे ह्या सदराच ेस्वरूप आह.े ह्या सदरात ववचारलेल्र्ा प्रश्ांची उिरे 

आम्हाला anagha.mandavkar@ruparel.edu ह्या ई-पत्त्र्ावर अवश्र् कळवा. 

अचकू उिरे पाठववणाऱ्र्ा ववद्यार्थर्ाांची नावे पढुील अकंात छापण्र्ात रे्तील.) 

 

† मराठीच्या पारंपररक वर्णमालते ककती वर्ण आहते ? 

† मराठीतील सवणनामे ककती व कोर्ती ? 

† महाराष्ट्रभाषचेे पाणर्नी अस ेकोर्ाला सबंोणिले जाते ? 

† मराठी ह्या भाषचेा कोर्त्या भाषाकुळात समावशे केला गलेा आह े? 

† ‘ज्ञानशे्वरी’ हा कोर्त्या संस्कृत ग्रथंाचा अनवुाद आह े? 

 

                  संकलन – तेजल भटे्ट 

        ततृीर्वषग (कला) 

 

 

तु  

म्हा  

ला   

मा  

ही  

त  

आ  

हे   

?  

?  

?  
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खळेातनू मराठीकडे ... 
(मराठीववषर्ीच्र्ा भावषक क्षमता वाढववण्र्ाकररता काही रंजक खेळ ह्या सदरात समाववष्ट करण्र्ात 

रे्तील. ह्या वेळी व्हॉट्सअपवर वफरत असलेला म्हणींसंबंधीचा एक खेळ दते आहोत. असे काही 

खेळ माहीत असल्र्ास वकंवा बनववल ेअसल्र्ास, त्सर्ांववषर्ी ‘सवहतौ’ला अवश्र् कळवावे.) 

वदलेल्र्ा अक्षरांवरून म्हणी पणूग करा. -  

उदाहरणाथग,  अ ते मा -- अवत तेथे माती. 

  दे  दे  दं  
  चो  म  चां  
  व  ते  वां  
  पु  पा  मा  स  
  ए  ना  ध  भा  वचं  
  आ  वब  ना  
  अ  ना  गा  पा  ध  
  उं  मां  सा  
  झा  मु  स  ला  
  वा  लं  गा  श  
  आ  जी  बा  उ  
  न  फंु  सो  इ  वत  गे  वा  
  मा  म  मा  ज  
  दा  क  का  
  घ  मा  चु  
  इ  आ  वत  वव  
  न  ल  स  वव  
  क  ना  त्सर्ा  ड  क  
  आ  अं  घे  वशं  
  ए   गा  बा  भा  
(संकवलत.) 

 

संकलन – सावनी गोगटे 

   वद्वतीर्वषग (कला) 



 

१९ 

शब्द शब्द जपनुी ठेव ... 

(भाषासमदृ्धीच्र्ा दृष्टीने, मराठी भाषतेील शब्दसंपदा वाढवार्ला हवी, त्सर्ाबरोबर ती 

वापरार्लाही हवी; ती वापरण्र्ासाठी ती माहीत व्हार्ला हवी. नेमक्र्ा ह्याच भवूमकेतनू प्रत्सरे्क 

अकंात काही पाररभावषक शब्दांचा पररचर् करून दणेार आहोत.)  

† Foresight - दूरदृष्टी  

† Ambition - महत्त्वाकांक्षा 

† A misdeed - कृष्णकृत्सर् 

† Eligibility - पािता  

† Foster - वाढववणे / बाळगणे   

† Heedless - वनष्काळजी 

† Yawl - लहान होडी 

† Binoculars – दुबीण 

† Renovation - नूतनीकरण 

† Website - संकेतस्थळ 

† Migration - स्थलांतर   

† Boycott - बवहष्कार टाकणे  

† Ambit - मर्ागदा, सीमा, कक्षा  

† Amenity - सुववधा, सुखकारकपणा 

† Taciturn - वमतभाषी  

† Fiducial - भरवशाचा, ववश्वसनीर्                                                                           

संकलन -  सावनी गोगटे. 

         वद्वतीर्वषग (कला) 
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