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सवा डवद्यार्थी, पालक, डशक्षक, वाचक आपर्ा सवाांना नमस्कार 
मराठी डवभाग प्रमुख व सवा डशक्षक हे डदवाळीच्या 
शुभमुहूताावर  एक डदवाळी अंक काढत आहेत त्याबद्दल त्यांचे 
कौतुक! या माध्यमातनू डवद्यालयातील सवा डवद्यार्थयाांना लेखनाची 
व डवचार करण्याची एक सुवर्ासंधी प्राप्त झाली 
आहे.  कोरोनाच्या  महामारी  संकटामध्ये  आपर्  सवाजर्  मानडस
क  टेन्शनमध्ये  आहात.  डवद्यार्थयाांवर तर अडधकच तार् येत आहे.  अशावेळी डवद्यार्थयाांना  हेच  स्वतःचे 
सजानशील डवचार प्रकट करण्याची संधी या डदवाळी अंकाच्या माध्यमातनू प्राप्त झाली आहे. या अंकासाठी 
कडवता, कर्था, वचैाररक लेख  डलडहर्ाऱ्या सवा डवद्यार्थयाांचे  मी मनापासनू  कौतुक  करते. 

    डशक्षर् म्हर्जे स्वतःच्या डवचारांचे प्रकटीकरर् कररे्. या डदवाळी अंकाच्या 
माध्यमातनू  डवद्यार्थयाांना स्वतःच्या डवचारांचे प्रकटीकरर् करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. यातनू भडवष्यातील 
लेखक घितील अशी मला आशा वाटते.  स्वतःचे डवचार व्यक्त कररं् गरजेचं असतं. ही  लेखनाची व वाचनाची 
सवय डवद्यार्थयाांना आयुष्यात समदृ्ध बनवेल.   

      ही डदवाळी आपर्ा सवाांसाठी  अडवस्मरर्ीय आहे. जग सध्या ज्या पररडस्र्थतीतनू जात 
आहे याची कधी कल्पनाही केली नव्हती.  मला असे वाटते की,  या संकटामधनू आपले सवा डवद्यार्थी व पालक 
सकारात्मक डवचारांनी पुढे जावेत. या कोरोनाने  आपल्याला  मारु्सकी, मानवधमा यांची डशकवर् डदली. 
त्याचसोबत  स्वतःची काळजी,  डनसगााचे साडनध्य  या गोष्टी समजल्या.  मार्साच्या आयुष्यात नेमके  काय 
महत्वाचे आहे   हे समजले. सहनशीलता हा गुर् मार्सात खपू महत्त्वाचा आहे. गरजा न वाढडवता  आहे त्यात 
कसे सुखी रहावे हे आपर् डशकला.   याच जीवनपद्धतीचा वापर आयुष्यभर आपर् कराल. स्वतःसाठी  जगता 
जगता दुसऱ्यासाठीही जगायला डशकाल अशी मला खात्री आहे.  

                        आपर्ा सवाांना  डदवाळीच्या शुभेच्छा!  सगळे सुखी व आरोग्यदायी रहावेत ही  ईश्वरचरर्ी 
प्रार्थाना. या डदवाळीतील डदवा  प्रत्येकाच्या मनातील  दुःख,  अंधकार,  वाईट डवचार यांना  संपवनू  सकारात्मक 
डवचार,  आनंद  डनमाार्  करू दे.  

सवाांना डदवाळीच्या मनःपवूाक हाडदाक शुभेच्छा! 

 

 

  

“काहीतरी उतंु्ग करण्याची डजद्द बाळगावी, डवचारांवर 

डवश्वास ठेवावा  आडर् आपल्या कतुात्वाने ते साध्य करावे.” 

 

संचाविका प्राचायाा,  

सवमिता िोहंती 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

नमस्कार रडसकहो, 

महाराष्रात डदवाळीची नाळ गेल्या शे-दीिशे वषाांमध्ये आकाश कंदील, अभ्यंग स्नान, फटाके, फराळ ह्या 

बरोबरच डदवाळी  अंकाशी जुळली आहे. अंधाराचा नाश करून जीवनाला प्रकाशाकिे नेण्याचा संदेश घेऊन 

येर्ारा मंगल सर् म्हर्जे डदवाळी.  डदवाळीत उत्साह,  उल्हास,  उत्सव हे सारे तर असतेच पर् या साऱ्यावर 

कळस चढवतो तो डदवाळी अंक.  डदवाळी हा मराठी मार्साच्या स्मरर्रंजनाचा भाग आहे.  वेगवेगळ्या 

ऋतूंमध्ये  वेगवेगळ्या रंगानी समजर्ाऱ्या- नटर्ाऱ्  या डनसगाा प्रमारे् अनेक पदरी असा हा डदवाळी अंक म्हर्जे 

आमच्या शाळेतील डवद्यार्थयाांच्या भावडवश्वाचा आरसाच आहे. 

प्रत्येकाच्या मनात काही ना काही आठवर्ी असतातच, हातात डदवाळी अंक घेऊन वाचायची मजा काही 

डनराळीच असते. ही गोष्ट जरी खरी असली तरी धावपळीच्या आयुष्यात आडर् हातातल्या उपकरर्ावर 

इंटरनेटची सोय असताना, असा एखादा अंक  जर नेटवर उपलब्ध करून डदला तर वाचकांना डकती आनंद 

डमळेल या डवचारातनूच हा डदवाळी अंक साकारण्याचा प्रयत्न आमच्या डवद्यार्थयाांनी करण्याचा केला आहे.  हा 

अंक तुम्ही वाचाच पर् त्याचबरोबर तुमच्या  पररसरातील लोकांना,  डमत्र  मंिळींना  आडर् पररचयाच्या 

लोकांनाही अंक वाचायला सांगा.  डजतके जास्त लोक अंक वाचतील डततका जास्त आनंद या अंकात सहभागी 

झालेल्या सवा डवद्यार्थयाांना डमळेल. 

मला हे सांगण्यास फार आनंद होत आहे की,  आमच्या डवद्यालयातील डवद्यार्थयाांनी त्यांच्या 

भावडवश्वातनू  कर्था,  कडवता व पे्ररक अनुभव या डदवाळी अंकाच्या माध्यमातनू आपल्या सवाासमोर मांिण्याचा 

प्रयत्न केला आहे.  डनडितच या अंकामुळे त्यांच्या सजृनशील लेखर्ीला एक चालना डमळाली यात काहीच 

शंका नाही. 

यावषीच्या डदवाळीचे स्वागत करतानाच आपर् आपल्या मनामध्ये मराठीच्या योग्य वापराचा आग्रह धरू 

आडर् मराठीच्या संवधानाचा संकल्प धरू.  या डदवाळी अंक सडमतीतफे  आपर्ा सवाांना  डदवाळीच्या हाडदाक 

शुभेच्छा ही डदवाळी आपल्या सवाांच्या आयुष्यात भरभराटीचा,  आनंदाचा आडर् समदृ्धीचा नवा प्रकाश 

आर्र्ारी  ठरो! 

 

 

उठा जागे व्हा! 
जो पयांत यश डमळत नाही, 
तो पयांत र्थांब ूनका. 
   -   स्वामी डववेकानंद 

उपप्राचाया, 

अस्कर अली 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

डदवाळी हा प्रकाशाचा सर्, मांगल्याचा उत्सव, तर डदवाळी अंक हा वाङ्मयाचा, साडहत्याचा महोत्सव. आज 

डजकिे डतकिे मराठीच्या अडस्तत्वाचा आडर् अडस्मतेचा प्रश्न मांिला जात असताना संजय घोिावत इंटरनॅशनल स्कूल 

सारख्या  इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधील डवद्यार्थयाांनी मराठी भाषेमध्ये डलडहलेला पडहला ई डदवाळी अंक ञानानदीप 

आपल्या हाती देत असताना मनस्वी आनंद होत आहे. मराठी साडहत्याच्या डदंिीतले एक लहानसे हे पुढचे पाऊल म्हर्जे 

ञानानदीप हा डदवाळी अंक असेल. 

कोरनारुपी महामारीच्या संकटामध्ये डवद्यार्थयाांना ऑनलाइनच्या माध्यमातनू ञानान देण्याचे काम चाल ूआहे. 

त्यातच डवडवध उपक्रम राबवत असताना संचाडलका-प्राचायाा सडस्मता मोहंती मॅिम, उपप्राचाया अली सर यांच्या 

मागादशानातनू हा डदवाळी अंक अडस्तत्वात आला. डवद्यार्थयाांच्या कल्पनाशक्तीला, अनुभवांना रडसकतेला वाव डमळावा, 

डजञानासवूतृ्ी जागी करण्यासाठी डवद्यार्थयाानी उत्स्फूतापरे् केलेल्या डलखार्ाचा समावेश या अंकामध्ये करण्यात आला 

आहे. त्यांच्यामध्ये दिलेल्या भडवष्यातील लेखकाला जागे करण्याचा हा अट्टहास आहे. 

“लाख डदव्यांच्या उधळत ज्योती आली ही डदवाळी 

येता येता साऱ्यांच्याच मनाचा हषा होतो भारी” 

ही  उक्ती सार्था ठरवत डदवाळीच्या मेजवानी सोबतच मनाच्या मशागतीसाठी हा डदवाळी अंक ञानानदीप आपल्या 

हाती आपर् एक सुञान वाचक आहात म्हर्नू देत आहोत’. या अंकात अडस्म व ओजल यांनी डलडहलेले कोरोनाच्या 

काळातील अनुभव तुम्हाला वाचायला डमळतील. अनुष्का व अक्षता यांनी डलडहलेला ऐडतहाडसक लेख आपल्या ञानानात 

भर घालेल. आनंदवनमध्ये तडनषला आलेले अनुभव त्याने प्रवासवर्ानाचा माध्यमातनू मांिले आहेत. सवाच 

डवद्याडर्थानींना पे्ररर्ा देर्ारी स्मतृी मानधना डहची भेट आपल्याला अडश्वच्या लेखनातनू होईल. तडनष्काने डलडहलेला 

डशक्षर् व्यवस्रे्थवरचा वचैाररक लेख असेल डकंवा वेगवेगळ्या डवषयावरच्या कडवता  असतील नक्कीच वाचकांचे 

मनोरंजन करतील. 

या अंकात कर्था, कडवता, वचैाररक लेख, ऐडतहाडसक लेख, प्रवासवर्ान, मुलाखत अशा साडहत्याच्या डवडवध 

अंगांचा समावेश करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. मी व माझ्या सहसंपादक मंिळातील सहकाऱ्यांच्या या 

संकल्पनेतनू हा डदवाळी अंक परू्ात्वास गेला. या लेखन कायाास प्रोत्साहन डदल्याबद्दल मोहंती मॅिम व अली सर यांचे 

मी ऋर् व्यक्त करतो. तसेच माझे डवद्यार्थी आयुष राजमाने व प्रतुल बाबर यांनी टायडपंगसाठी केलेले सहकाया अनमोल 

आहे. शेवटी आपर् सुञान वाचक आहात, नक्कीच या अंकाचे स्वागत कराल अशी आशा.. 

 

 “जे जे आपर्ासी ठावे ते ते इतरांसी सांगावे 

 शहारे् करून सोिावे सकळ जन II” 

सवाांना डदवाळीच्या हाडदाक शुभेच्छा ! 

. 
 
 

संपादकीय

संपादक,  
श्री. संदीप  व्हनाळे  
 

“साडहत्याचे रंग डवडवध, हे भुलडवती साऱ्या रडसके जना 

इंद्रधन ूते सप्तरंगी, जसे सुशोडभत करते गगना 

धन्य अमुची माय मराठी, धन्य साडहत्यसंपदा 

वाच ूआनंदे, डलहू नेमाने, वाङमय रसात नाहू सदा II” 
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सषृ्टी शहा 

८. आिी दीपाविी ररया वंदुरे 

कडवता 
 



 

|| डशव आमचा रार्ा, मराठा आमचा 
बार्ा || 

हर हर महादेव.... 

 

   

 

 

 

 

सरसेनापती धनाजीराव जाधव (जन्म इ. स 1649 मतृ्य ू 
इ. स 1790). धनाजी जाधव यांनी मराठा साम्राज्य इ.स 1697 ते 1708 
या काळात राजाराम महाराजांच्या मतृ्यनंूतर मराठ यांच्या 
स्वातंत्र्यलढ याची धरूा वाडहली. सरसेनापती पदाची सतेू्र हाती घेतली. 
शाहू महाराजांना छत्रपती बनवण्यात धनाजीचा मोठा वाटा होता. 
छत्रपती राजाराम महाराजांनी डजंजीसारख्या आठशे-नऊशे मलै दरू 
असलेल्या प्रदेशातनू महाराजांनी औरंगजेब डवरुद्ध दोन आघाि या 
उघिल्या   होत्या.  जवळ पसेै नाही, सरदार नाही, सनै्य नाही अशा 
काळात सरदारांना परत बोलावण्यासाठी त्यांनी वतनदारी द्यायला 
सुरुवात केली. ह्यात झाले काय.?की वतनदार त्यांच्या वतनापुरते 
राजे बनले, त्यामळेू स्वराज्य ही कल्पनाच नष्ट झाली व वतनदारी 
सुरुवात झाली.  अवघि लढाई डदसली की हे वतनदार स्वराज्याकिे 
पाठ डफरवीत व मोगलांना जाऊन डमळत.  सरदार धनाजी जाधव 
देशपे्रम नावाची डचज बाळगुन होते. त्यांनी परत 'गडनमी कावा' सुरु 
करुन र्थोरल्या महाराजांच्याप्रमारे् अकस्मात हल्ले करायला सुरुवात  केली. त्यांनी स्वराज्य ही कल्पना डटकवनू 
ठेवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली. 

राजाराम महाराजांच्या काळात धनाजी जाधव यांनी फलटर्च्या मदैानात बादशहाच्या फौजेशी हमरीतुमरीची 
लढाई देऊन शास्तेखान व रर्मस्तखान यांचा पािाव केला. या पराक्रमावर खुश होऊन छत्रपती राजाराम महाराजांनी 
धनाजी जाधव यांचा सन्मान केला. 

राजाराम महाराज डजंजीला जाताना धनाजी जाधव यांनी मोठा पराक्रम केला. म्हर्नू त्यांना 'साहेबनौबत' हे पद 
डदले .पुढे काही कारर्ास्तव सरसेनापती संताजी घोरपिे यांच्यावर इतराजी झाली. त्यावेळेस सेनापतीपद धनाजी जाधव 
यांच्याकिे डदले.  इ. स 1706 मध्ये सर सेनापती धनाजी जाधव आपल्या 15000 खि या फौजेस घेऊन गुजरातेत गेले व 
त्यांनी बादशहाच्या हंगामी सुभेदारास कैद करून मोगली सनै्याची दार्ादार् उिवुन प्रचंि  लुट घेऊन ते स्वराज्यात 
परत आले. शाहू महाराज हेच खरे वारस आहेत म्हर्नू धनाजी जाधव यांनी शाहू महाराजांचा पक्ष स्वीकारला. 
सरसेनापती धनाजी जाधव हे कोल्हापरूवरील रांगर्च्या मोडहमेवरून परत येत असताना वारर्ा नदीच्या काठी पेठ 
विगाव येरे्थ मरर् पावले. (मे 1790). त्यांची समाधी पेठ विगाव येरे्थ आहे. 

 

 
 
 
 

अक्षता कोळी 

इयत्ता – 10 वी 

डवजेते  वेगळ्या  गोष्टी  करत  नाहीत  ते  प्रत्येक  गोष्ट  वेगळेपर्ाने  करतात  

. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

डशक्षर् म्हर्जे नक्की काय असतं? मार्साच्या गुर्ाचे 
संवधान आडर्  दोषाचे उच्चाटन जे करते ते डशक्षर्. जगात 
वावरण्यासाठी स्वतःचा सवाांगीन डवकास करून घेण्यासाठी 
आवश्यक असर्ारे ञानान म्हर्जे डशक्षर्. 

पवूी प्रत्येक वर्ाासाठी डभन्न स्वरूपाचे डशक्षर् असे. 
ब्राह्मर् वगा वेद डवदे्यचे, शेतकरी सशस्त्र डवदे्यचे, वशै्य  व शुद्र हे 
आपल्या वािवडिलांकिून चालत आलेल्या कलेचे डशक्षर् घेत 
असत. पर् आजची डशक्षर् पद्धती बदललेली आहे. आजची 
डशक्षर्पद्धती प्रचंि चुरशीची आडर् स्पधाात्मक झाली आहे. 
आजच्या गुर्ांवर संपरू्ा भडवष्य अवलंबनू आहे. पुढच्या 
अॅिडमशन अवलंबनू आहे, म्हर्नू चुरस वाढतच 
चालली आहे.पर् अशा चरूशी मध्ये मुलांचं डनरागस भावडवश्व कुठेतरी लोप पावत चाललंय. आजच्या डशक्षर् 
पद्धतीतनू डवद्यार्थी तर जन्माला येईल, पर् तो डवद्यार्थी मार्सू कधी बनर्ार? व्यवहारञानान हे पुस्तकातनू डमळत 
नाही, तर ते फक्त अनुभवातनू डमळू शकतं. 

डदवसेंडदवस महाडवद्यालयातनू बाहेर पिर्ाऱ्या पदवी धारकांची  संख्या वाढत आहे, परंतु त्यांनी 
घेतलेल्या डशक्षर्ाचा दजाा वेगाने घसरत आहे. त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान होत आहे. आज वाढत्या 
औद्योडगकीकरण्याच्या काळात व्यवसाय डवभाग आडर् प्रात्यडक्षकवर आधाररत डशक्षर्ाची  गरज आहे. परंतु 
पुस्तकी डशक्षर्ावर जास्त भर डदलेला आढळतो. नतृ्य,गायन, डशल्पकला, डचत्रकला, इत्यादी कलाचा 
डशक्षर्ात  अंतभााव करायला हवा व यामध्ये कारकीदा करण्यास  डवद्यार्थयाांना प्रोत्साहन व मागादशान करायला 
हवे. मदैानी खेळाचाही यामध्ये सहभाग करायला पाडहजे. 

डवद्यार्थयाांचा शारीररक, बौडद्धक, भावडनक असा सवाांगीर् डवकास साधण्यासाठी डशक्षर् पद्धतीत 
आमुलाग्र पररवतानाची गरज आहे. व्यक्तीडवकास झाला तर समाजाचा डवकास होईल व समाजाचा डवकास झाला 
तर देशाचा डवकास होईल. सध्या भारतीय सरकारने या दृष्टीने पावले टाकलेली आहेत. 

सरकारने यावषी नवीन डशक्षर् धोरर् -2020 आर्ले आहे. यामध्ये ५+३+४ ही पद्धत आखली जार्ार 
आहे. नसारी ते दुसरी या  पाच वषाात मुलाचे दुसरी पयांतचे डशक्षर् परू्ा होईल, त्याच्या पुढील वषाात आठवीपयांतचे 
डशक्षर् परू्ा होईल व शेवटच्या चार वषाात नववी, दहावी, अकरावी व बारावीचे डशक्षर् परू्ा होईल. यामध्ये १०+२ 
पद्धत  समाप्त केली आहे. जवळजवळ 34 वषाांनी भारतीय डशक्षर् पद्धतीत बदल केलेला आहे. या अधी 1968 व 
त्यानंतर 1986 या साली हा बदल केलेला होता. 



 

पवूी भारतीय जीिीपी (G.D.P) चा तीन ते चार टक्के भाग फक्त डशक्षर्ावर खचा होत होता, पर् या 
नवीन 2020 च्याधोरर्ांमध्येसहाटक्केभागडशक्षर्ावरखचाहोर्ारआहे.हा सवा बदल डशक्षर्ासाठी सकारात्मक 
आहे. 

सध्या कोरोना महामारी मुळे शाळा, कॉलेज बंद आहेत व ऑनलाईन डशक्षर् पद्धती सुरू करण्यात 
आली आहे.डशक्षर्ाच्या दजाात सुधारर्ा घिवर्ारे आडर् डवद्यार्थयाांना पुस्तकी ञानानाच्या पलीकिे नवीन माडहती 
देर्ारी ही आनंददायी डशक्षर् पद्धती आहे. ई-लडनांग तंत्रञानान हे  डशक्षक आडर् डवद्यार्थी  यांना हाताळण्यास सोपे 
आहे. पर् याचे जेवढे फायदे आहेत तेवढेच तोटेही आहेत. डवद्यार्थी वगाात समोर असताना डशकवरे् व ऑनलाइन 
डशकवरे् यात खपू अंतर आहे. यासाठी डशक्षकांना खपू कष्ट घ्यावे लागत आहेत. बऱ्याच डवद्यार्थयाांना नेटवका ची 
अिचर् येत आहे. त्यामुळे डवद्यार्थयाांना सुद्धा ही पद्धत अवघि जात आहे. पयााय नसल्यामुळे या पद्धतीचा स्वीकार 
करावा लागत आहे. म्हर्नू ज्या देशाची डशक्षर्व्यवस्र्था मजबतू त्या देशाची प्रगती होर्ार हे डनडित. 
  

मोठी  स्वप्ने  पाहर्ारेच  मोठी  स्वप्ने  सत्यात  उतरवतात. 
 

तवनष्का  पाटीि   

इयत्ता  –  ९  वी  ब 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             छत्रपती शाहू महाराज व भारताचे स्वातंत्र्य यांचे 
अतटू नाते आहे. छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्म 26 
जुल ै1874 साली कागल येरे्थ झाला. र्थोरले जाहडगरदार 
श्रीमंत जयडसंगराव घाटगे यांच्या घराण्यात झाला.  पुढे ते 
छत्रपती झाले. कोल्हापरूच्या महारार्ीने त्यांना दत्क घेतले. राजकोट येर्थील संस्र्थाडनकांच्या मुलासाठी असलेल्या 
डवद्यालयात त्यांचे डशक्षर् झाले. तेर्थील फे्रझन या गुरूचा त्यांच्यावर प्रभाव पिला. 
             2 एडप्रल 1894 साली त्यांनी कोल्हापरूच्या प्रशासनाची सतेू्र हाती घेतली. 28 वषे त्यांनी कोल्हापरूच्या कायापालट 
करण्यात घालवली. 1922 साली त्यांनी इहलोक सोिला. त्या काळात देशभर किवे क्रांडतकारक बंद करण्याच्या तयारीत 
होते. इंग्रज सशस्त्र होते. डववेकानंदांची व्याख्याने अमेररकेत गाजत होती. पर् हा छत्रपती गोरगरीब गररबांचा, डदन-
दडलतांचा राजा होता. डवद्वानांचा चाहता होता, कलावंतांचा त्राता होता, समाजसुधारकांचा दाता होता, डशक्षर्ाचा भोक्ता 
होता, डस्र्थर डचत्ाने धोरर् आखर्ारा नेता होता, उच्चवर्ीय समाजाचा गुलामडगरीतुन गरीबांना मुक्त करर्ारा सत्ाधीश 
होता. त्याने क्षात्रजगदु्गरुचे धमापीठ स्र्थापन केले. कुलकर्ी वतने नष्ट करून तलाठी पद डनमाार् केले. बलुते पद्धती नष्ट 
केली. 

महाराष्राच्या  इडतहासात ज्या महापुरुषाचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते त्यामध्ये राजषी शाहू महाराज अग्रभागी 
आहेत. महाराजांनी मानवतावादी दृडष्टकोन ठेवला. समता प्रस्र्थाडपत करण्यासाठी जीवनभर अर्थक प्रयत्न केले. शेती 
सुधाररे्ला प्राधान्य  डदले. शेतकऱ्यांना सवलती डदल्या, नोकरी व्यवसायाच्या संधी सामान्यांना उपलब्ध करून डदल्या. 
उद्योगधंदे उभे केले. 

२६ जुल ै १८७४ राजश्री शाहू महाराज यांचा जन्मडदवस आहे. हा कालखंि इंग्रजी राजवटीचा.  स्वातंत्र्य पे्रमाने 
भारावलेल्या समाजात  सुधारर्ासाठी तळमळीने काया करर्ारे शाहू महाराज हे कोल्हापरू संस्र्थानातील  डनःस्पहृ, डनभाय 
आडर् लोककल्यार्कारी राजे होते. त्यांनी लोक डशक्षर्ासाठी अनेक संस्र्था उभारल्या आडर् सामाडजक सुधाररे्च्या 
चळवळीत जीव ओतला. जनतेचे कल्यार् हीच ईश्वर पजूा मानर्ाऱ् या शाहू महाराजांनी जनतेला वेठीस धरर्ारी वेठडबगार 
आडर् बलुतेदार पद्धती बंद केली.राखीव घटकासाठी आदेश काढून राखीव जागांची तरतदू  केली. केवळ राजा म्हर्नू ते 
वागले नाहीत, तर प्रजेचा  डमत्र म्हर्नू त्यांनी काया केले. डशक्षर् हा डवकासाचा पाया आहे. हे सुधाररे्चे मुलतत्व शाहू 
महाराजांनी जार्ले होते. 

“वहरे, िाणके, सोने उधळा, जय जयकार करा 

जय राजश्री शाहर  राजा तुजिा हा िुजरा 

सुखदुुःखाच्या वादळात हा, गररबांचा वािी 

िहाराष्राचा उद्धारक त,ू रयतेचा राजा 

जय राजश्री शाहर  राजा तुजिा हा िुजरा..” 



 

 
 
           छत्रपती शाहू  महाराजांनी १८१२ साली संगीत आडर् इतर कलांसाठी एक उत्कृष्ट डर्थएटर  बांधले. त्यालाच पुढे 
केशवराव भोसले यांच्या स्मरर्ात भोसले डर्थएटर म्हर्नू संबोधण्यात येऊ लागले. त्यांनी करमरु्कीच्या कायाक्रमासाठी 
कोल्हापुरात १८९३ मध्ये देवल क्लब ची स्र्थापना केली. त्यांनी १९१३ साली कोल्हापुरात घोि यांची शयात सुरू केली. 
महाराजांनी १९१९ मध्ये फ्ल'ूच्या सार्थीत कोल्हापरू शहरात उपचार कें दे्र उघिली. १८७५ साली प्रडसद्ध मोतीबाग तालीम 
बांधली. 

 

ए. लॉरेन्स हे रोमन कॅर्थोडलक जातीचे धािसी व  डधप्पाि पलैवान महाराजांचे  शरीर रक्षक म्हर्नू होते. मल्लांना गदा 
देण्याची प्रर्था महाराजांनीच सुरू केली.१९१२ साली इमामबक्ष यास प्रर्थम गदा डदली. हा गुलाम मोडहद्धीन बुरुज बंद पलैवान 
होता. 'श्री लक्ष्मी तलावाची योजना' महाराजांच्या काळात हाती घेण्यात आली.राधानगरी प्रकल्प  भोगावती नदीवर 
कोल्हापरूच्या पडिमेकिील दाजीपरू नावाच्या गावाजवळ फेडजविे येरे्थ महाराजांनी उभारला.  १९०९ साली राधानगरी 
प्रकल्पाचा शुभारंभ महारार्ी लक्ष्मीबाई यांच्या हस्ते झाला. महाराजांनी काळ्या दगिांपासनू रंकाळा तलाव बांधला. 
महाराजांनी कोल्हापुरात न्य ू पॅलेस बांधले. पॅलेस बांधायला परू्ा सात वषे लागली (१८७७ ते १८८४). राजश्री शाहू महाराज 
यांनी खासबाग कुस्तीचे मदैान स्र्थाडपत केले. महाराजांनी कोल्हापुरात "छत्रपती शाहू महाराज टडमानस रेल्वे स्टेशन" 
१८४६ साली स्र्थाडपत केले. त्यांनी स्टेशन जवळ शाहुपुरी ही बाजारपेठ वसवली. 1888 पासनू करवीर दरबाराचे स्वतंत्र गॅझेट 
प्रडसद्ध केले. १८९३ साली त्यांनी कोल्हापरू सरकाराचे स्वतःचे कायदे पुस्तक छापले.१९२० साली त्यांनी कोल्हापरू 
संस्र्थानात घटस्फोटाचा कायदा पास केला. 



 

 

डशक्षर्ाचा प्रचार-प्रसार व्हावा म्हर्नू १९१६ मध्ये प्रार्थडमक डशक्षर् सक्तीचे व मोफत करून शाळा,महाडवद्यालय, 
बोडिांग, डशष्यवतृ्या सुरू केल्या. छत्रपती शाहू महाराजांच्या मनात िॉक्टर बाबासाहेब आंबेिकर यांच्याडवषयी खपू आदर 
आडर् अडभमान होता. म्हर्नू ते स्वतः त्यांना भेटण्यासाठी मंुबई येरे्थ त्यांच्या घरी गेले. त्यांचा सत्कार केला. त्यांना वतृ्पत्र 
काढण्यासाठी सहाय्य करून मार्गाव पररषदेत अस्पशृ्य  व इतर बांधवांना त्यांचा पररचय करून देऊन सांडगतले की, 
माझ्यानंतर “अस्पशृ्योउद्धारक म्हर्नू िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर हेच असतील.” असा मोठ या मनाचा 
राजा होता.जे आपल्याला आज डवडवध के्षत्रात शोधनूही असा मार्सू सापिर्ार नाही. लोकराजा राजश्री छत्रपती शाहू महाराज 
यांचे सवा के्षत्रातील काया अलौडकक आहे.आजही त्यांच्या कायााची ओळख शहरातील भव्य अशा वास्तमूध्ये प्रकषााने समोर 
येते. खासबाग  कुस्तीचे मदैान असो, साठमारी असो, जनतेसाठी सुरू केलेले छत्रपती प्रडमलाराजे हॉडस्पटल (C.P.R) असो वा 
यांच्या उदार आश्रयाखाली सुरू असलेल्या सांस्कृडतक संस्रे्थच्या इमारती असो, त्या नेहमीच पे्ररर्ादायी ठरत आहेत ! 

अशा या र्थोर लोकराजाचा मतृ्य ू६ मे १९२२ साली मंुबई येरे्थ झाला. 

“राज्य वभैव र्थोर असेल पर् रयतेशी 

वचनबद्ध आहे ती वचनबद्धता त्या 

वभैवहूनही र्थोर आहे” 

                                                         -राजश्री शाहर  िहाराज 

 

 

  

अनुष्का अवतश कांबळे 

इयत्ता -  9 वी 

कोर्ीही  पाहत  नसताना  आपले  काम  जबाबदारीने  कररे् म्हर्जे 

प्रामाडर्कपर्ा होय. 



 

 

 

 

 

 

‘िॉकडाऊन’ या शब्दाचा अर्था आता सवा िहान र्थोरांना पणूापणे िाहीत झािा असिा तरी िाचा 2020 िध्ये 

पवहिा‘िॉकडाऊन’ होण्यापवूी सवाांनी ह्या ववर्यावर आपण आपल्या ववचारांनी चांगिाचा वनबंध विवहिा असता आवण 

वनवित सवा बंद होऊन ििा सुट्टी विळािी असती खपू िज्जा करता आिी असती असे कारण विवहिे असते. िात्र आत्ता याचा 

सवा िुिांना पणूा कंटाळा आिेिा आहे. जी गोष्ट कधीही होणार नाही असे वाटते  त्यावेळी त्या गोष्टी बाबतच्या संभाव्य 

शक्यता  नेहिीच हव्याहव्याशा वाटतात िात्र खरेच ती गोष्ट झाल्यावर त्यािा असणारी दुसरी बाज ू सयूाप्रकाशासारखी 

िख्ख सिोर येते आवण आपिे पवूीचे वदवस छान होते असे वाटते, असेच काहीसे  सवाांचे झािे आहे. 

पण खरेच ज्यावेळी हा ‘िॉकडाऊन’ झािा त्यावेळी िात्र िी अत्यंत सुखाविे होते कारण आठवडाभर आधीच सुट्टी 

चाि ू झािी होती. दहावी असिी तरी विळणाऱ्या सुट्टीत करावयाच्या गोष्टी ठरवनू ठेवल्या होत्या. त्यासाठी अवधक वेळ 

विळणार या कल्पनेने सुखाविे होते. िात्र या ‘िॉकडाऊन’िध्ये घराबाहेरही जाता येणार नाही असे कळल्यानंतर तसेच 

िॉल्स, वसनेिागहेृ एका जवळच्या वठकाणी वफरायिा जाणेही दुरापामत होणार असे सिजल्यावर या िॉकडाऊनची िज्जा 

किी होऊ   िागिी. 

रोज रोज घरात बसनू कंटाळा येऊ िागिा. कधी एकदा शाळा सुरु होते असे वाटू िागिे िॉकडाऊन नंतर काही 

वदवसातच शाळा सुरु झािी. िात्र ही नेहिी सारखी सकाळी उठून आवरून गडबड करत जाणारी शाळा नव्हती. तरही घरात 

बसनू वशकवणारी शाळा सुरू झािी.प्रर्थि खपू बरे वाटिे कारण आता रोज सकाळी िवकर उठून आवरण्याची गडबड 



 

करावी िागणार नव्हती. ििा काही काळ जामत झोपता येणार होते. सुरुवातीचे काही एक-दोन वदवस आवश्यक असणारे  

ॲप डाऊनिोड करणे व व्यववमर्थत वापरायिा वशकणे ह्यात गेिे. िात्र नंतर त्याची सवय झािी.  सुरुवातीिा वशक्षकांनीही 

िुिे सिोर नसताना वशकवणे वकती जड गेिे असेि त्याची कल्पना  न केिेिी बरी, कारण जोपयांत सिोरून प्रवतसाद 

विळत नाही, तो अनुभवता येत नाही, तोपयांत त्यांनाही आम्हािा वशकविेिे नीट सिजते वकंवा नाही हे कळत नाही. 

कािांतराने वशक्षकांना व आम्हािा दोघांनाही याची सवय होऊ िागिी. सुरवातीिा मिाटाफोन वापरायिा ववरोध करणारे 

आई-बाबा आता त्याच्या वशवाय काही चाित नाही म्हटल्यावर जामत डेटा मपीड कसा विळेि याचा ववचार करून नवीन 

प्िॅन,चांगिी  सववास देणाऱ्या कंपनीकडूननेट पॅक घेऊ िागिे. 

या िॉकडाऊन काळात िात्र  सवा िुिांना आपल्या आईववडिांचा आवण भावंडांचा  खपू सहवास विळािा. घरातीि 

सवा कािे कािवाल्या िावशीवशवाय सवाजण वाटून घेऊन व्यववमर्थत करू शकतो हे सिजिे. सुरवातीिा जड वाटणारे घर 

झाडणे व पुसणे हे काि कािांतराने वनत्यनेिाने केल्याने व्यववमर्थत जि ूिागिे. आईिा घरकािात कधी िदत न करणारी 

िी  प्रत्येक कािात िदत करू िागिे. एकत्र बसनू जेवण, गप्पा त्याचप्रिाणे कॅरि, पते्त असे खेळ सुरू झािे. एखादे पुमतक 

घरी रोज कोणीजरी वाचिे तरी त्यावर सवाांची चचाा सुरू झािी. सवा नातेवाईकांची फोनवर चौकशी करून सवाांची खुशािी 

जाणनू घेणे सुरू झािे. एरवी कधी तरी आठवड्यातनू वकंवा िवहन्यातनू एकदा बोिणाऱ्या आजी, िावशी, िािा, काका यांचे 

फोनवर वरचेवर बोिणे सुरु झािे, कारण प्रत्येक जण घरी होता हे सवाांना िाहीत होते. 

या िॉकडाऊनिध्ये आईिा िात्र र्थोडीही उसंत विळत नव्हती. सवा कािे वाटून घेऊनही वतची कािे संपता संपत 

नसत. नेहिी आपण शाळेत गेल्यावर आईिा घरात वकती कािे असतात आवण वतिा प्रत्येक गोष्टीचे वकती वनयोजन करावे 

िागते तेही कळिे. एकदि आणायचे सािान, भाज्या, डाळी त्याचे वनयोजन. सवाजण घरी असल्याने सकाळचा नाष्टा, 

दुपारचे जेवण, त्याचबरोबर संध्याकाळी काहीतरी चटपटीत आवण रोज नवनवे प्रकार, तसेच रात्रीच्या जेवणाचे वनयोजन ती 

कधीही न र्थकता, न कुरकुरता करत होती. त्यािुळे वतिा त्याच त्याच कािाचा कंटाळा कसा येत नसेि? असा ववचार 

नेहिी िनात येत असे. 

 

या  अशा आपत्तीत  आम्हा िुिांच्या बाहेर जाण्यावर खपू बंधने आिी. त्याचा खपू खपू कंटाळा आिा रोज शाळेत 

िदैानात वित्रिवैत्रणींशी गप्पा िारत खेळण्याची िजा येत असे. ती आता दुरापामत झािी आहे. पण या ववैिक आपत्तीिा 

आपल्यािा हरवायचे असेि तर आपल्यािा सवाांना शासनाने सांवगतिेिे वनयि कठोरपणे अंवगकारिे पावहजेत. र्थोड्या 

र्थोड्या वेळाने साबनांनी 20 ते 30 सेकंदापयांत हात धुणे, नाक व तोंड झाकिे जाईि याप्रिाणे िामक घािने, सोशि 

वडमटंवसंग बाळगणे, सकाळी, सायंकाळी गरि पाणी वपणे, र्थोडी सदी,खोकिा, ताप अशी िक्षणे आल्यास डॉक्टरांच्या 

सल्ल्याने और्ध घेणे, विठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करणे, जामत त्रास होत असेि तर िगेचच कोरोना टेमट करणे, असे उपाय 

करणे गरजेचे आहे. असे केल्यानेच आपण आपिे मवतुःचे व इतरांचे या ववैिक िहािारीतनू संरक्षण करू शकणार आहोत. 

 

 

 

 

 

 

ओजि वदै्य 

इयत्ता – 10 वी 

राग आडर् असडहष्रु्ता हे समजदारपर्ाचे शतु्र आहेत. 
 



 

 

 

 

 

मितृी िानधनाचा जन्ि 18 जुि ै1996 िध्ये िंुबई िहाराष्र येरे्थ झािा. त्यांच्या आईचे नाव वमिता 

आवण ववडिांचे नाव श्रीवनवास िानधना आहे. श्रवन नावाचा एक भाऊही त्यांना  आहे. जेव्हा मितृी दोन 

वर्ााची होती, तेव्हा वतचे आई-वडीि िाधवनगर, सांगिी िध्ये राहायिा आिे. वतचे प्रार्थविक वशक्षण 

िाधवनगरिध्ये झािे. 

मितृी जेव्हा भावािा वक्रकेट खेळताना बघत 

असे ,तेव्हा वतिा वक्रकेटची आवड वनिााण झािी. 

त्यावेळी वतचा भाऊ पंधरा वर्ााचा आतीि वक्रकेट टीि 

िध्ये खेळत होता. नंतर  वतने वक्रकेटिध्ये आपिी 

कारकीदा  वकंवा भववष्य घडवायचे ठरविे. मितृी 

जेव्हा अकरा वर्ााची होती, तेव्हाच एकोणीस वर्ााच्या 

खािीि टीििध्ये वतची वनवड झािी. भावाचा खेळ 

बघनू त्याप्रिाणे ती डाव्या हाताने फिंदाजी करू 

िागिी. एरवी ती डावखुरी नाही. सवा कािे उजव्या 

हातानेच करते. 

वतचे कुटंुब पवहल्यापासनूच वक्रकेट ह्या के्षत्राशी संबंवधत होते. त्यािुळे वतिा फारशा अडचणी 

आल्या नाहीत. जेव्हा वतची वनवड झािी होती, तेव्हा ववडिांनी वक्रकेट कायाक्रिाचे, आईने वतच्या 

आहाराची आवण आवण भावाने वतच्या सरावाची जबाबदारी घेतिी. मितृीने जेव्हा डोिेवमटक िॅचिध्ये नाव 

विळविे, तेव्हा ऑक्टोंबर 2013 िध्ये गुजरातच्या 

ववरुद्ध 150 बॉििध्ये नाबाद  224 धावा काढल्या. 

एक  वदवसीय सािन्यात   विशतक  काढणारी 

ती पवहिीच खेळाडू ठरिी. 

त्यानंतर 2016 िध्ये वुिन चॅिेंजर 

रॉफीिध्ये इंवडया रेडतफे खेळताना वतने तीन 

अधेशतक काढिे. त्यािध्ये 62 धावा त्या 

इवनंगिध्ये काढण्याचाही सिावेश होता. 

त्यािुळेच टीििा अंवति सािन्यात ववजय 

विळािा.मितृीने आपल्या आंतरराष्रीय करीयरची सुरुवात 10 एवप्रि 2013 िध्ये बांग्िादेशववरुद्ध एक 



 

"जसं बेटी बचाव, बेटी पढाव" 

तसं 

"जब बेटी खेिेगी इंवडया जीतेगा" 

 

अवि बापट  

इयत्ता – 10 वी 

वदवसीय सािने खेळून  केिी. त्यानंतर ऑगमट 2014 िध्ये इंग्िंडच्याववरुद्ध वोिसिरीपाका िध्ये 

कसोटी सािन्यात भाग घेऊन कसोटीत आपिे कररअर सुरू केिे. त्या कसोटीत दोन्ही इवनंगिध्ये 22 व 

59 धावांचे योगदानवतने वदिे. मितृी  उत्कृष्ट फिंदाज असनू डाव्या हाताने फिंदाजी करते व उजव्या 

हाताने गोिंदाजी करते.  हे वतचे ववैशष््टय आहे. मितृीबद्दि काय आवण वकती विहावे? 2017च्या  

वल्डाकपपासनू िोक वतिा ओळखायिा िागिे. त्यावेळी वतने इंग्िंड ववरुद्ध 90 धावा केल्या, त्यानंतर 

वेमट इंवडज ववरुद्ध 106 धावा केल्या. टीििा फायनिपयांत पोचवणाऱ्या खेळाडूिध्ये वतची िहत्त्वाची 

भवूिका होती. 

 

आत्ता प्रतीक्षा आहे िवहिा वक्रकेट वल्डा  कप भारताने वजंकण्याची आवण मितृी ते मवप्न नक्कीच 

पणूा करेि. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
स्वतःला  डजंकायचे  असेल  तर  िोक्याचा  उपयोग  करा,  इतरांना  डजंकायचे  असेल  तर  

हृदयाचा  उपयोग  करा. 

 



 

 

 

 

आनंदवन आवण बाबा आिटे यांची पवहिी ओळख ििा पाठ्यपुमतकातनू झािी होती. तेव्हापासनू ििा 

आनंदवनािा भेट द्यायची होती. हा योग या नाताळच्या सुट्टीत जुळून आिा. िी, बाबा, आई व बहीण चार वदवस 

आनंदवनात रावहिो. आनंदवन चंद्रपरू वजल्ह्यातीि वरोरा तािुक्यात आहे. ििा पवहिे वाटत होते की, आनंदवन एका 

जंगिात आहे. वतरे्थ पोहोचल्यावर बघतो तर काय! आनंदवन हे तर  मवतुःची ग्रािपंचायत असिेिे मवयंपणूा खेडं. येरे्थ 

पोहचल्यावर पवहल्यांदाच िनात भरिी ती येर्थीि मवच्छता. आनंदवनात प्रवेश केल्यावर कुष्ठरोगी, अपंग व सािान्य 

िाणसे सवाजण आनंदाने आपिे काि करत होते. वठकवठकाणी कुष्ठरोगाची िावहती देणारे फिक िाविे होते. 

आनंदवनात काय नाही? शाळा, दवाखाने, पोमट ऑवफस, छोटे अभयारण्य, शेती, तळे, उद्यान सगळं काही! 



 

“वदव्यत्वाची जेरे्थ प्रवचती 

वतरे्थ कर िाझे जुळती” 

शौकत अिी काकांनी जीपिधनू वफरून आम्हािा आनंदवनाचा पररसर दाखविा आवण खपू उत्साहाने 

िावहतीही वदिी.१९५२ सािी बाबा आिटे यांनी शनू्यातनू सुरुवात करून सिाजातीि वंवचतांसाठी आनंदवन उभारिे. 

त्यानंतर डॉक्टर ववकास आिटे यांच्या अवभनव प्रकल्पांनी त्याचा खपू िोठा ववमतारकेिा.आनंदावनािध्ये केवळ 

कुष्ठरोगी नाहीतर अपंग, अंध कणाबवधर, िकूबवधर िोकांना प्रवशक्षण देऊन मवाविंबी केिे जाते. 

िी जेव्हा ग्रीवटंग काडा , िाकडाचे कोरीव काि, धातुकाि, मक्रीन वपं्रवटंग, हातिाग, ववणकाि व इतर ववभाग 

बवघतिे. तेव्हा त्या सवाांचे कौशल्य व वचकाटी बघनू ििा खपू आिया व कौतुक वाटिे. आम्ही तेर्थीि काही वमत ूखरेदी 

केल्या. आनंदवनातीि गुणी किावंतांनी 'मवरानंदनवन' नावाच्या वाद्यवृंदातनू सादर केिेिी गाणी ऐकून िी भारावनू 

गेिो. यावशवाय उत्कृष्ट कुष्ठरोग यांनी चािविेिी डेअरी, ओपन वर्थएटर, रवहवाशांसाठी बांधिेिी नाववन्यपणूा घरे, 

कणाबवधर िुिांची शाळा, िेगा वकचन (जे दररोज तीन हजार कुष्ठरोगी यांचा मवयपंाक बनवते), वतर्थिा सौरऊजाा आवण 

बायोगॅस प्रकल्प हे सगळे बघताना आवण जाणनू घेताना दोन वदवस कसे गेिे ते कळिेच नाही 

वतसरा वदवस सोिनार्थ प्रकल्प 

जाणनू घेण्यात गेिा. वतरे्थ पाटीि आजोबांनी 

आम्हािा पाणीसाठी  तिाव व पाणी अवभनव 

पद्धतीने शेतीसाठी कसे वापरतात हे 

दाखविे. चौथ्या वदवशी आम्ही जवळच्या 

ताडोबा अभयारण्यात ही जाऊन आिो. 

26 वडसेंबर ही बाबा आिटे यांची 

जयंती. आिचं भाग्य असं की आम्ही त्या 

वदवशी आनंदवनातच होतो. बाबांच्या 

सिाधी मर्थानाजवळ आयोवजत केिेल्या 

प्रार्थाना सभेिध्ये आम्ही सहभागी झािो. 

डॉक्टर भारती आिटे यांनी आपल्या 

गोड आवाजात बाबांच्या कववता म्हटल्या. 

आनंदवनांिध्ये आम्हािा खपू  िोठ-िोठी िाणसे भेटिी. त्यांच्याकडून खपू काही वशकण्यासारखे आहे. प्रल्हाद ठक 

यांच्यासारख्या किावंतांना भेटून खपू आनंद झािा. डॉ. शीति आिटे, डॉ. कौमतुभ आिटे व डॉ. भारती आिटे 

यांच्याशी गप्पा िारता आल्या. असे म्हणतात की आनंद वाटल्याने, आनंद वाढत जातो. आनंदवनातीि िाणसे ज्या 

सिाजाने त्यांना वंवचत केिे, त्यांनाही आनंद वाटतात आवण म्हणनूच ििा त्यांना िनापासनू वंदन करावे  असे वाटते. 

  

तवनश  ववक्रांत  चव्हाण 

९  वी'    क 

ना  कुर्ाशी  स्पधाा  असावी,  ना    कुर्ाच्या  पुढे  जाण्याची  आकांशा  
असावी.  फक्त  स्वतःला  डसद्ध  करण्याची  डजद्द  असावी. 

 



 

 

 

शाळा म्हटिं की, युवनफॉिा घािनू, बसची वाट पाहत, वकंवचत कंटाळिेल्या चेहऱ्यांनी जाणारे िहान 

िुिं वदसतात. तीच िुिं आता िॅपटॉप, आयपॉड वकंवा मिाटाफोनसिोर बसिेिे वदसतात. पण याची खरंच 

गरज आहे का? वकती वदवस हे चािणार? त्यािुळे वशक्षणाचं वडवजटिायजेशन व्हायिा िदत होईि का? 

वडवजटि शाळेचे अनेक प्रकार आहेत. िुख्यत: शाळेचं काि हे झिू या अॅपवरून चाितं. आम्ही बऱ्याच गोष्टी 

वशकून घेतल्या. ही पररवमर्थती वकती काळ राहीि याची कल्पना नाही त्यािुळे  आिच्या प्राचायाा  िॅडि यांनी 

वशक्षकांना उत्ति ऑनिाईन वशक्षक देण्याचं आवाहन केिे. वशकण्याचीही नवीन पद्धत आम्हा िुिांना 

आवडिी आहे. पािकांना ही पद्धत आवडिी आहे. पण ही कायिमवरुपी व्यवमर्था होऊ  शकत नाही असं 

बहुतांशी पािक आवण वशक्षकांचे ित आहे. िुिांबरोबर पािकांचेही   शाळेत काय  चाििंय  यावर िक्ष  

असते . कारण िहान िुिं असिे की त्यांच्या आसपास सतत रहावं िागतं. त्यांचं व्यववमर्थत िक्ष आहे की 

नाही हे सतत पहावं िागतं. अनेकदा वशक्षक काहीतरी  सांगत असतात आवण िुिं भितंच काहीतरी करत 

असतात. त्यािुळे पािकांनाही सातत्याने िक्ष ठेवावं िागतं. व्हीवडओ कॉिवर सवाांना बघायची,  िहान 

िुिांिध्ये उत्सुकता असते. जसं वशक्षकांना हे प्रकरण सोपं नाही तसंच चार तास िुिांना एकाच वठकाणी 

बसणे अवघड वाटते. आधी तर या वदवसात बराच वेळ प्रत्येक िुिाचा टीव्ही सिोर जायचा. आता त्यात भर 

िॅपटॉपची. 



 

 

कोरोनाचा  हा काळ संकटाचा आहे.त्यािुळे इतक्या घाईने खरंच शाळा सुरू करायची गरज होती   

का ? असाही प्रश्न या वनवित्ताने उपवमर्थत झािा आहे. त्यात अनेक िुिांकडे िॅपटॉप, िोबाईि, इंटरनेट ही 

साधनं नाहीत. ग्रािीण भागात ही सिमया िोठी आहे. वडवजटि शाळांची गरज आहे का? या प्रश्नावर  तज्ञ  

वित्र प्रवतवक्रया नोंदवतात. वशक्षण तज्ञ  हेरंब कुिकणी यांच्यािते ही चांगिी पद्धत आहे. पण फक्त पुमतकी 

वशक्षण हा या शाळेचा उदे्दश असता कािा नये. वशक्षणाबरोबरच ववववध किा जोपासणे, काही वेगवेगळे 

उपक्रि, चांगिे व्हीवडओ यांचाही या उपक्रिात सिावेश करायिा हवा असं त्यांना वाटतं. त्यासाठी दूरदशान 

सारख्या वावहन्यांशी शासनाने टायअप करून काही प्रबोधनपर गोष्टी दाखवाव्यात असं ते म्हणािे. काही 

काळापासनूच वशक्षणािा तंत्रज्ञानाची, सिाजिाध्यिांची जोड देण्याची सुरुवात झािी होती. प्रत्येक वगााचा 

व्हॉट्सअप गु्रप असतो. त्याचे अॅॅ़डविन त्या वगााचा वगावशक्षक  असतात . वतरे्थच गहृपाठ, पािकांसाठी काही 

सचूना अशा प्रकारचा संवाद साधिा जातो. या सगळ्या गु्रपवर िुख्याध्यापकांचं वनयंत्रण असत.ं 

सध्याच्या काळात वडवजटि, ऑनिाईन प्िेटफॉम्सािा ववरोध करणे योग्य होणार नाही. त्याची एक 

ियाादा असिी तरी ज्यांच्याकडे ग्याझेट्स आहेत त्यांच्यासाठी उपयुक्तता िोठी आहे. कोणकोणत्या गोष्टी 

ऑफिाइन करता येतीि याचाही अत्यंत गंभीरपणे ववचार करायिा हवा.मक्रीन टाइि वजतका वाढेि वततके 

िुिांच्या िानवसक आरोग्यावर घातक पररणाि संभवतात काय? सवांकर् ववचार करुन एक नीट वदशा 

घ्यायिा हवी. कारण पुढीि काही काळ आपल्यािा कोरोनासोबत जगायिा िागणार आहे. 

सध्याचा काळ कठीण आहे. त्यािुळे वडवजटि शाळांचा हट्ट न धरता वनरवनराळी पुमतकं वाचणे, 

वेगवेगळे उपक्रि करणे, अशा गोष्टी कराव्यात.िहान िुिांना िोबाईि देऊ नये असं एक सवासाधारणपणे 

ितप्रवाह पहायिा विळतो. वडवजटि शाळेत नेिकं तेच होतं. वकतीतरी वेळ िुिं त्यासिोर बसिेिी असतात. 

वडवजटि शाळा चािवताना वशक्षक आवण पािकांनी भरपरू काळजी घेण्याची गरज आहे. शाळेची एक 

व्यववमर्थत वेळ असावी. पािकांनी िुिांकडे अवधक िक्ष द्यावं. दर अध्याा तासाने िुिांना डोळ्याचे व्यायाि 

करायिा सांगायिा  हवेत.  तसंच िुिं ज्या िॅपटॉपवर वशकताहेत त्यावर सोशि िीवडयाच्या अकाऊंट्सचे 

पासवडा , बँकेचे पासवडा  नसावेत.पाटी ते वडवजटि पाटी असा वशक्षणाचा प्रवास झािा आहे. त्यात अनेक िोठे 

बदि झािेत. पण वशक्षक- ववद्यार्थी यांच्यातिा रे्थट संवादही वततकाच िहत्त्वाचा आहे. िॉकडाऊनच्या 

काळात वडवजटि शाळेची एक नवी पद्धत सिाजाने अंगीकारिी खरी. पण ती प्रत्यक्ष शाळेिा पयााय ठरेि 

का? या प्रश्नाचं उत्तर येणारा काळच ठरवेि. 

 

  

-अमिी बनकर 

९ वी'   

ना कुणाशी मपधाा असावी, ना  कुणाच्या पुढे जाण्याची आकांशा असावी. फक्त 

मवतुःिा वसद्ध करण्याची वजद्द असावी. 

 



 

 

 

 

एक राज्य होते, बेंदूर गड नावाचे. ते एक फार िोठे, संुदर आवण धनवान राज्य होते. त्या राज्याच्या 

राजािा एकच िुिगा होता. त्याचे नाव राजकुिार ववजयवसंह होते. राजकुिार हा एकच त्या राजाचा वारसा 

होता. म्हणनू राजािा त्याचे िरण नको होते. त्याचे िरण टाळण्याचे वकंवा िरणाचे कारण काय असेि? असा 

प्रश्न त्यांनी राज्याच्या भटजीिा ववचारिा. भटजींनी एवढेच सांवगतिे की त्याचे िरण तीस वर्ाानंतर एका 

वाघािुळे होईि. िग त्या राजाने ववचारिे  “हे टाळण्याचा काही उपाय आहे का ?”  तर यावर भटवजनी ने 

सांवगतिे ववजय वसंह याने शंभर वाघांची वशकार करायिा हवी. 

 

वीस वरे् गेिी. आता ववजयवसंह वीस वर्ााचा झािा होता. राजाने त्यािा हे सगळे सांवगतिे. त्याच्या 

िनात ववचार आिा की त्याच्याकडे आणखी दहा वरे् आहेत. या दहा वर्ाात जर त्याने शंभर वाघांची वशकार 

केिी  नाही, तर त्यािा त्याचा ितृ्य ू पाहायिा िागेि. म्हणनू त्याने वाघाची  वशकार करायिा चाि ू केिी. 

आपल्या राज्यािध्ये वाघांच्या  वशकारीवर बंदी घातिी व  फक्त तो मवतुः वशकार करु िागिा. आतापयांत त्याने 

एकूण 28 वाघ िारिे. काही वदवसांनी त्यांच्या राज्यात एक इंग्रज अवधकारी आिा. त्यािाही वाघांची वशकार 

करण्याची खपू  आवड  होती. त्या इंग्रज अवधकाऱ्याने दोन वदवसात दहा वाघांची वशकार केिी. हे जेव्हा  

ववजयवसंह राजािा कळिे तेव्हा तो  त्या अवधकाऱ्यािा जाऊन भेटिा व त्यािा 500 सोन्याच्या अंगठ्या देऊन 

राज्य सोडायिा िाविे. ववजयवसंहच्या डोक्यात फक्त एकच ववचार तो म्हणजे त्यािा काहीही करून शंभर 

वाघांची  वशकार करायची होती.  दोन वरे् गेिी, आता त्याने एकूण 70 वाघांची  वशकार  केिी  होती. पण त्याच्या  

राज्यातिी सगळे वाघ संपिेिे व आता जंगिात एकही वाघ नव्हता. ववजयवसंहने आपल्या िंत्र्यािा असे राज्य 

शोधायिा सांवगतिे, वजरे्थ  वाघाचे प्रिाण फार जामत होतं. िंत्र्याने पंधरा वदवस वफरून, शोध िावनू सोळाव्या 

वदवशी येऊन राजा  ववजयवसंहिा सांवगतिे की, 'राजपरू' या गावात खपू वाघ आहेत. 



 

 

ववजयवसंह  राजाने   राजपरूच्या राजकुिारीशी िग्न करण्याची इच्छा असिेिे संदेश राजपरूिा पाठविे. 

पुढे तेर्थीि राजकन्येशी त्याचे िग्न झािे. िग्नानंतर तो जेव्हा राजपरूिा जात असे  तेव्हा  तो   वशकार करत 

असे. असेच करत करत तो शेवटी शंभराव्या वाघावर आिा. आता तो जंगिात वनवांत वफरत होता. िनात 

आनंद, शंभराव्या वाघासाठी  उत्साही, असा हा ववजयवसंह जंगिात वफरत होता. त्यािा वाघ वदसिा िगेच 

त्यावर त्याने गोळी झाडिी.  वाघ जविनीवर पडिा आवण जागीच वाघ िेिा. राजा आता आनंदी होता. त्याच्या 

िनातीि भीती वनघनू गेिी होती. र्थोड्या वदवसानंी राजा आपल्या िुिासोबत एका  िाकडी वाघासोबत खेळत 

होता. खेळता खेळता एक िाकडाचा तुकडा त्याच्या हातात घुसिा  व खपू रक्त वहायिा िागिे. त्यातनू 

त्यािा गँगरीन  रोग झािा  आवण त्यातच राजाचा ितृ्य ूझािा. शेवटी व्हायचे तेच झािे, राजाचा ितृ्य ूवाघािुळे 

झािा आवण भटजीने सांवगतिेिे खरे झािे. शेवटी नवशबात जे असतं ते होऊनच राहते त्यािा कोणी टाळू 

शकत नाही. 

  

िनमवी  पाटीि 

इयत्ता  –  १०  वी 

चांगिा गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो , पण त्यातनू यशाच्या वदशेने 

जाण्यासाठी मवतुःिाच चािावे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘गाव’ या शब्दाबद्दि िी काय बोिणार? या शब्दातचं इतकी िाया आहे की, कोणािाही आपिेपणा 

वाटेि. गाव म्हटिं की डोळ्यासिोर येते, ती वहरवीगार शेती, डोंगराच्या रांगा, काळी िाती आवण रांगडी भार्ा. 

आधुवनक काळात जण ूगाव ही संकल्पनाच हरवत चाििी आहे. अशा या काळात  एका संुदर खेड्यात जन्िािा 

येण्याचे भाग्य ििा विळाि.ं 

सांगिीच्या कवठेिहांकाळ तािुक्यातीि हे छोटेसे गाव, ‘खरवशंग’. वजतकं वेगळं याचं नाव, वततकच 

वेगळ याचं वणान. शहरापासनू दूर आवण दगीदगी पासनू वनवांत असं हे गाव. िाझ्या गावािा वतन्ही बाजनेू 

डोंगरांचा वेडा आहे आवण वतरे्थ जवळजवळ सगळीच िोकं शेतकरी आहेत. आपिं पोट भरण्यासाठी प्रत्येक 

िाणसू कष्ट करून वपकवतो. िाझ्या गावात द्राके्ष, ऊस याची शेती जामत प्रिाणात होते. 

“गाव िाझा साधा-सुधा 

वाहे वनिाळ पाणी 

घरािध्ये सुख नांदे 

डोिे  तुळस अंगणी” 



 

गाव म्हणजे कस ं पववत्र वठकाण आहे. वजरे्थ आपल्यािा संमकृती व परंपरा जपायिा वशकवि ं जातं. 

प्रत्येक सण खपूच उत्साहात साजरा केिा जातो. जर आपण शहरात पावहिं तर आपल्यािा खपू किी घरात हा 

उत्साह पाहायिा विळतो. खेड्यातीि िोक श्रि करून किवतात व सिाधानाने आयुष्य जगतात. ते प्रगती व 

पशैािागे धावत नाहीत. िाझ्या गावात प्रगती तशी खपूच किी आहे. इरे्थ दवाखाना, शाळा यांची म्हणावी तशी 

सोय नाही, त्यािुळे िोकांना खपू संकटांना सािोरे जावे िागते. तसेच िोबाईि, इंटरनेट, मिाटाफोन या सुववधा 

खपूच िोजक्या िोकांकडे उपिब्ध आहेत. या सवा गोष्टींिुळे जगाची बरोबरी करणं ही र्थोडा अवघड जातं हे 

नक्की! 

येरे्थ प्रगती नाही पण संमकार आहेत. खपू काही वशकण्यासाठी, अनुभवण्यासाठी गावातीि आयुष्य 

पावहिंच पावहजे. कधी कधी वाटते की खपू वशकावं व आपल्या गावाची प्रगती आवण ववकास करावा. पण 

दुसऱ्याच क्षणी िनात ववचार चिकतो जर गावाचा ववकास झािा तर त्यांचं रूपांतर शहरात होईि. 

इरे्थ िोकांना कशाचीच किी नसिी तर िोक काटकसर करायिा कसे वशकतीि? िग पाहायिा 

विळेि का शाळेिा चाित जाणारी ती िुिं? पावसाच्या आशेत राबनारा तो शेतकरी. या ववचारानेच ििा मतब्ध  

व्हायिा होतं. िी काहीही म्हणािे तरी ििा िाझ गाव जस आहे तसंच आवडतं आवण खपू वर्ाानंतर ही ते असच 

वदसावं, छोट ं, साधं आवण खपू संुदर. 

ििा गाव ही संकल्पना हरवनू नाही द्यायची तर वतिा प्रत्येकाच्या िनात रुजवायचे आहे व गावािा तेच 

मर्थान वनिााण करून द्यायचे आहे. ज्यािुळे प्रत्येकािा खेड्यात जन्िािा येण्याचा अवभिान वाटेि. 

 

“ती वहरवळ जण ूआठवण वनसगााची 

ती वहरवळ जसा मपशा आकाशी 

आनंदाने वभरवभरत असे 

ती पाखरे जशी िुक्त 

आनदं तो चोहीकडे असे 

असे िाझे गाव आहे फक्त||” 

  उत्कर्ाा  वशंदे   

इयत्ता  –  9  वी 

आळस,अज्ञान,  अंधश्रद्धा  हे  िाणसाचे  िोठे  शत्र ू आहेत.  –  ववनोबा  भावे 

 



 

 

 

 

िी सायिी एक शाळकरी िुिगी. तसे िाझ्याकडे सगळे काही आहे, पण िाझी अत्यंत जवळची व्यक्ती नाही. काय 

झािे असे ववचारताय?  सांगते तुम्हािा सगळी हकीकत!! िी शाळेतनू घरी आिे. आिचे घर दुसऱ्या िजल्यावर आहे. 

आल्यावर आईिा "ििा चहा दे" असे सांगनू िी वनवांत बसिे. रात्रीचे जेवण ही झािे. आम्ही सगळे म्हणजे आई-बाबा िाझा 

भाऊ आवण िी असे शतपाविी करण्यास बाहेर पडिो. पावसाचे वदवस होते. आम्हािा असे ऐकण्यात आिे होते की, नदीची 

पातळी वाढत आहे. काही गावांिध्ये पाणी वशरिे आहे. त्यावरच आम्ही चचाा करत होतो. िाझा भाऊ अिर उद्गारिा "शाळेत 

जर पाणी वशरिे तर आपल्यािा सुट्टी ना!!" िी हसनू हो म्हणािे. घरी आम्ही सगळे परतिो. सारे झोपी गेिो. ििा त्या क्षणी 

कशाचीही वचंता नव्हती. 

िी सकाळी आवाजाने दचकून उठिे. तो आवाज 

बाबांचा होता. आिच्या सोसायटी िध्ये पाणी वशरिे होते. िी 

िगेच उठिे. पाणी खािच्या िजल्यापयांत आिे होते. नऊ 

तासात एवढे पाणी? िी खपू घाबरिे. बाबा कुणािातरी फोन 

िावत होते. िी अिर उठिाय का, ते पाहायिा गेिे. तो अजनू 

झोपेत होता. िी त्यािा उठविे नाही. बाबा म्हणत होते की आता 

घरातनू बाहेर पडता येणार नाही. आई घरात वकती अन्न उरिे 

ते पाहत होती. पण आम्हािा वचंता होती ती पाण्याची. 

आिच्याकडे जेितेि चार वदवस काटकसर करून वापरता येणे इतकेच पाणी होते. आम्हािा सरकारकडून िदत अपेवक्षत 

होती. परूग्रमतांसाठी ते काही िदत नक्की पाठवतीि अशी आम्हािा खात्री  होती. पण आम्ही सरकारच्या िदतीची वाट 

पाहत होतोच पण आम्हािाही हातपाय िारायची गरज नव्हती. 

पुढचे चार वदवस कसे गेिे काय सांग?ू आंघोळीिा पाणी नाही ,प्यायिा तर त्याहरन किी. अन्नाची किी नव्हती. 

िवहनाअखेरचे   वकराणा िािाचे सािान होते. फोन िागणे बंद झािे होते. इंटरनेट सेवा बंद होती. घरात नुसती शांतता होती  

पण ती बोचरी होती, कंटाळवाणाही होती. अिर अगदी घाबरिेिा होता. िी त्यािा िांडीवर घेऊन बसायचे. त्यािा सांगायची 

की, सगळे काही चांगिे होणार आहे. िी अगदी कंटाळिे होते. वतसऱ्या वदवशी घरातीि पाणीही संपिे. आम्हािा घ्यायिा 

एक नाव पाठवणार आहेत असे आम्हािा सांगण्यात आिे होते. बाबांचा त्रास संपतच नव्हता. आईही वचंवतत होती. चौथ्या 

वदवशी नाव आिी. आम्ही आिच्या घरातल्या वजन्यावर आिो होतो.आिी जवानांनी आम्हािा त्या नावेत बसविे आवण 

आम्ही वनघािो. अधाा रमता पार केल्यावर आम्ही सुटकेचा िास सोडिा. 

आम्ही सुटकेचा िास घेतिा आवण आिची नाव पिटिी. आम्ही सगळे पाण्यात गटांगळ्या खाऊ िागिो. आम्हािा 

कुणािाच पोहता येत नव्हते. ििा त्या क्षणी िी आता िरणार आहे असे वाटत होते. त्याचवेळी जवानांनी आम्हािा वाचविे. 

पण िाझा भाऊ कुठेही वदसत नव्हता. नाव पिटिी तेव्हा जवानांना आम्ही वतघांचा जीव वाचवण्यात यश आिे, पण िाझ्या 

भावािा ते वाचव ूशकिे नाहीत. हा प्रसंग आठविा की अजनूही िाझ्या अंगावर काटा येतो. 

  

ऋतुजा बडे 
इयत्ता – 10 वी  

मवतुःच्या आज्ञानाची जाणीव असणे ही ज्ञानाची पवहिी पायरी. 
– मवािी वववेकानंद 



 

 

 

 

 

दीपाविी आनंद आहे, दीपाविी  आनंद आहे 

काळोखी रात्र नाही, सवात्र प्रकाश 

गोष्टी उज्ज्वि आहेत, दीपाविी आनंददायक आहे 

दीपाविी आनंददायक दृष्टी, दीपाविी आनंददायक आहे 

उंचावर जावा  फटाके घ्या 

आनंद आवण शांती आपण आिंवत्रत केिे पावहजे 

या पेटिेल्या दीपाविी रात्री 

चिक ,चिकदार आवण चिकदार होऊ द्या 

काहीही गडद अस ूनये 

फटाक्यांना त्यांची शक्ती दाखव ूदेऊ नका 

वकंवा धमू्रपान नवीन उंचीवर पोहोच ूनये 

प्रदूर्ण त्वरेने उजळू देऊ नका 

या िढ्यात आपण जे करू शकता ते करा 

चिा चवदार आहार घेऊया 

पण प्रदशानासाठी तो फक्त हिका आहे 

दीपाविी आनंददायक आहे, दीपाविी आनंददायक आहे. 

  



 

दीपाविी हा वहंदंूचा िुख्य उत्सव आहे. प्रत्येक देशवासीय या उत्सवाची वाट पाहत आहेत. हा वदवे व 

प्रकाश यांचा सण आहे. या वदवशी िुिांना खाण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या विठाई विळतात आवण फटाके 

विळतात. दीपाविी वदवशी भगवान गणेश आवण आई िक्ष्िीची पजूा केिी जाते. हा सण अंधारावर प्रकाशाचा 

ववजय दशाववतो. या वदवशी घरात वदवे िाविे जातात. वेगवेगळ्या प्रकारचे वदवे, रंगीबेरंगी वदवे बसववण्यात 

येतात.िोक नवीन कपडे पररधान करतात. संध्याकाळी विठाई वाटल्या जातात आवण िोक िेजवानीस जातात. 

हा उत्सव 14 नोव्हेंबर 2020 रोजी साजरा केिा जाईि. 

 

दीपाविी हा एक प्रिुख उत्सव आहे जो भारतात साजरा केिा जातो. हा सण शीख, बौद्ध आवण जनै 

धिाातीि िोक साजरा करतात. शीख सिाज हा बंवदवान रजा म्हणनू साजरा करतो. वदवाळीच्या वदवशी 

भगवान श्री राि 14 वर्ाांची वनवास घािवनू अयोध्येत परत आिे. अयोध्या येर्थीि रवहवाशांनी श्री राि यांच्या 

मवागतासाठी तपू वदवे िाविे. त्या वदवशी कावताक िवहन्यातीि अिावमया होती. अयोध्यािधीि िोकांनी 

काळोख्याअंधारात दीप प्रज्ववित केिे. त्यानंतर, प्रत्येक वदवस प्रकाश पवा (दीपाविी) म्हणनू सवा भारतीय 

साजरा करतात. हा सण असे दशाववतो की चांगिे नेहिी वाईटावर ववजय विळवतो. हा उत्सव कावताक 

िवहन्याच्या अिावमया वदवशी साजरा केिा जातो. 

 

या वदवशी सीता िातेसह 14 वर्ाांचा वनवास कापनू भगवान राि अयोध्येत परतिे. हा आनंद त्याच 

आनंदात साजरा केिा जातो. या वदवशी पांडव 12 वर्ाांच्या वनवासानंतर घरी परतिे. वहंदी वदनदवशाकेनुसार 

नवीन वर्ा दीपाविीच्या वदवशी सुरू होते. हा उत्सव वाईटावर चांगिे, अंधारात प्रकाश आवण अज्ञानावरचे ज्ञान 

दशाववतो.  दीपाविी या शब्दाचा उगि 2 संमकृत शब्द ‘दीप’ आवण ‘आवळी’ असा आहे. दीप म्हणजे प्रकाश तर 

अवळी म्हणजे रेखा. अशा प्रकारे वदपाविी म्हणजे वदव्यांची ओळ. 

सवा िुिे व ववडिधारे वदवाळीच्या सणाची वाट पाहतात. िोक घरे मवच्छ करतात. ते सर्व प्रकारचे कचरा 

उचिनू बाहेर फेकतात. त्यानंतर, वभंती, घरे रंगीबेरंगी होतात. दुकानदार त्यांची दुकान झाडून नवीन पेंवटंग 

करतात. दीपाविी येताच सवा बाजार चिकत असतात. िुिे आवण पुरुर् त्यांचे आनंद फटाक्यािंारे साजरे 

करतात. 

 

सवा िोक गणेश, िक्ष्िी आवण इतर देवतांची पजूा करतात. देवी िक्ष्िीिा घरी येण्याची ववनंती करतात 

ज्यािुळे घरात आनंद होतो. या वदवशी हजारो िोक सोन्याचे दावगने, भांडी, कपडे आवण इतर वमत ू खरेदी 

करतात. या वदवशी ववक्री सवाावधक असल्याने हा सण दुकानदार व व्यापाऱ्यांसाठीिुख्य आहे. त्यांना 

अवधकावधक नफा किववण्याची संधी विळते. 

 

सवा दुकानदार उत्सुकतेने या वदवसाची प्रतीक्षा करतात. फटाके आवण फटाक्यांच्या वमतूंचे व्यापारी या 

वदवशी वमत ू ववकून किाई करतात. धनत्रयोदशी हा सण दीपाविीच्या दोन वदवस आधी होतो. या वदवशी, 

बाजारपेठा खपू उज्ज्वि आहेत. या वदवशीभांडी, सोन्याचे दावगने, टीव्ही, विज, कुिर, वॉवशंग िशीन घेणे शुभ 

िानिे जाते. 



 

संध्याकाळी पजूा करण्यासाठी िोक  गणेश -िक्ष्िी यांच्या ितूी घेऊन येतात. दीपाविीच्या वदवशी 

िोकांचा असा वविास आहे की गणेश िक्ष्िीची पजूा केल्यास ती घरात येईि. आपल्या सवाांना िक्ष्िीची गरज 

आहे. म्हणनू, हा सण आणखी गंभीर बनतो. गणेश िक्ष्िीची पजूा केल्यास धन आवण आनंद वाढतो. सिदृ्धी घरी 

येते. या वदवशी श्रीिंत देवता "कुबेर" ची देखीि पजूा केिी जाते. भाऊबीज वदवशी भाऊ-बवहणी एकत्र येऊन 

यिुना नदीत मनान करतात. बवहणीने भावाच्या कपाळावर वटळक िाविे आवण अशी इच्छा आहे की आपण 

नेहिीच दु:खांपासनू दूर राहावे. भाऊ आपल्या बवहणीिा पसेै वकंवा इतर कोणतीही भेटवमत ूदेतो. 

हा उत्सव भारत, नेपाळ, श्रीिंका, ििेवशया, िॉररशस, वसंगापरू, पावकमतान, ऑमरेवियािध्ये साजरा 

केिा जातो. नेपाळिध्ये, ते ववशेर् अशा पद्धतीने साजरे केिे जाते. या वदवशी, नवीन वर्ा नेपाळी युगात सुरू 

होते. नेपाळिध्ये वदवाळीचा सण पाच वदवस चाितो. पवहल्यांदा कावळ्यांची पजूा केिी जाते. त्यािा प्रसाद वदिा 

जातो. दुसर्या वदवशी, कुत्रा त्याच्या प्रािावणकपणासाठी देऊ केिा जातो. वतसर्या वदवशी गायीिा नवेैद्य वदिे 

जातात. चौथ्या वदवशी बिैािा प्रसाद वदिा जातो. 

ििेवशयात वदवाळीच्या वदवशी इतर धिाातीि िोकांना घरी िेजवानी वदिी जाते.श्रीिंकेत तविळ 

पंर्थातीि िोक दीपाविी साजरे करतात. या वदवशी नतृ्य, िेजवानी आवण फटाके वाजविे जातात. अिेररकेत - 

दीपाविीचा सण व्हाइट हाऊसिध्ये साजरा केिा जातो. वदवाळीचा सण 2003 िध्ये व्हाईट हाऊसिध्ये प्रर्थि 

साजरा करण्यात आिा. िाजी अध्यक्ष जॉजा बुश यांनी याची घोर्णा केिी. 2009  िध्ये अध्यक्ष बराक ओबािा 

यांनीही वदवाळीच्या उत्सवात हजेरी िाविी होती. विटनिध्ये भारतीयांची संख्या िोठी आहे. वप्रन्स चाल्सा 

अनेकदा वदवाळीच्या उत्सवात हजेरी िावतात. 

  

िेखन  - सचूी गोरे 

इयत्ता :-  ६ वी 

 

 

संुदर  चररत्र  आवण  कतुात्व  कोणाकडूनच  उसने  विळत  नाही  ते  फक्त  

मवतुःच  वनिााण  करावे  िागते. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

वषै्णव जन तो तेने कवहये 

जे पीड पराई जाने रे 

या तत्वावर आधाररत भारतीय संमकृती ही जगातीि अत्यंत जुनी संमकृती आहे. गांधीजींनी पण याच 

तत्त्वावर मवातंत्र्य िढा वदिा.135 करोड िोकसंख्या असिेिा आपिा आजचा भारत देश  िुगि, पोतुागीज, 

वसद्धी, विवटश यांच्या राज्यातनू मवतंत्र झािा खरा, पण िनाने िात्र तो अजनू कैदेत आहे. मवातंत्र्याचे िहत्व,  

त्याची  जाणीव तो ववसरिा आहे. र्थोर नेत्यांची वशकवण, कष्ट, बविदान तो ववसरिा नाही ना? एक नजर 

टाकूया आजच्या भारताकडे, काय चाि ूआहे भारतात भ्रष्टाचाराने  रंगिं आहे राजकारण, पशैाने ववकिं जात 

आहे वशक्षण, िोकांचे चाररत्र्य बेरंग झािे आहे, बिात्काराने वाकवल्या आहेत िाना, चोरी िटू,  टोळीयुद्धाने 

हाहाकार िाजविा आहे. हीच आहे का आपल्या िहात्िांची वशकवण? तर नाही, हा नाही गांधीजींच्या मवप्नातीि 

भारत. िोहनदास करिचंद गांधी- 'राष्रवपता', 'बाप'ू, 'िहात्िा' या नावाने ओळखिे जातात. भारतासाठी विटीश 

ववरुद्ध िढणारे ते एक मवातंत्र्यसेनानी होते. मवातंत्र्यासाठी त्यांनी शांती, अवहंसा, उपोर्ण, सत्याग्रह, दांडी 

यात्रा, चिे जाव चळवळ, परदेशी िािावर बवहष्कार व मवदेशी िािाचा वापर या तंत्राचा मवीकार केिा होता. 

 



 

िहात्िाजींना ववर्िता, भेदभाव, अन्याय सहन झािा नाही. त्यांनी त्या  ववरोधात आंदोिन पुकारिे. हा 

गुण आपण आचरणात आणनू आधुवनक राजकारणी, गुंड, अवतरेकी यांचा अन्याय सहन न करता उठाव केिा 

पावहजे. िहात्िाजींनी संपणूा जगािा शांती आवण एकतेचे िहत्त्व दाखवनू वदिे. अत्यंत साधे राहणीिान 

असिेल्या बापजूींनी िोकांना मवाविंबनाचे िहत्त्व पटवनू वदिे. मवतुःच्या चरख्यावर सतू- कातनू कापड 

बनवायचे व इतरांनाही असेच प्रोत्साहन वदिे. त्याकाळात गांधीजींनी िोकांना मवच्छतेकडे वळवण्यासाठी 

प्रयत्न केिे होते. गांधीजी म्हणािे  “िनुष्याने मवच्छतेचे एवढे आचरण केिे पावहजे की मवच्छता िाणसाची 

सवय झािी पावहजे”. 

 

पण मवातंत्र्य विळाल्यानतंर भारतवासी ही सारी वशकवन ववसरिे आहेत. साधे राहणीिान ववसरून 

पािात्य संमकृतीचे अंधानुकरण करत आहेत. इतरांनाही असेच प्रोत्साहन वदिे. या आधुवनक जगात िाणसू 

यंत्राचा गुिाि झािा आहे. मवातंत्र्याचे िहत्त्व ववसरिे आहेत, मवातंत्र्य वटकवनू भारताचा ववकास करण्यासाठी 

ही गांधीजींची तत्वे सतत अविंवबिी पावहजेत. नेत्यांच्या िागादशानाखािी आपण भारताच्या ववकासासाठी 

प्रयत्नशीि रावहिे पावहजे. आपिा भारत संुदर व मवच्छ ठेविा पावहजे. त्यासाठी  गांधीजींसारखे युगप्रवताक 

नेते तयार झािे पावहजेत. क्षणाचीही उसंत न घेता आपण या मवतंत्र भारताच्या ववकासासाठी सवाांनी विळून 

जागे होऊन वदवस-रात्र झटिे पावहजे. या मवातंत्रसेनानीच्या मवप्नातीि भारत साकारिा पावहजे. 

 

जय वहंद जय भारत!! 

  
ररया गांधी 

10 वी  क 

आवड आवण आत्िवविास असेि तर कुठिी ही गोष्ट अवघड नाही. 

 



 

 

 

 

 

 

 

िी पवूीच्या िद्रास 

राज्यातीि रािेिरि् गावातीि 

एका िध्यि वगीय ताविळी 

कुटुंबािध्ये जन्िािा आिो. िाझे 

वडीि जनुैिब्दीन ज्यांचे वशक्षणही 

अवधक झािे नव्हते व ते अवधक 

श्रीिंतही नव्हते तर्थापी हे तोटे 

असनूही त्यांच्याकडे जन्िजात 

िहान शहाणपणा आवण ववचाराचे 

खरे औदायाही होते. िाझी आई 

अवशअम्िा ही त्यांच्यासाठी एक 

आदशा िदतनीस होती. ििा 

नेिके आठवत नाही दररोज वकती िोकांनां ती जेवायिा घािायची परंतु ििा खात्री आहे की आिच्या 

पररवारातीि िोकांपेक्षाही बाहेरीि अवधक िोक आिच्याबरोबर एकत्र जेवत होते. 

िी बऱ्याच िुिांपकैी एक होतो – एका उंच आवण देखण्या आई वडीिांच्या पोटी एक छोटा व असाधारण 

वदसणारा िुिगा जन्िािा आिो. आम्हीं आिच्या ववडिोपावजात घरात राहत होतो जे एकोवणसाव्या शतकािध्ये 

िध्ये बांधिे होते. रािेिरि् िधीि िशीद रोड वरीि चुनखडीने व ववटाने बांधिेिे आिचे िोठे पक्के घर होते. 

िाझे साधे वडीि हे अनावश्यक वविासी आवण सुखसोई टाळत असत. परंतु सवा आवश्यक अश्या वमत ू , जसे 

अन्न, और्धे वकंव्हा कपडे, ई पुरवत असत. िी म्हणेन की िाझे बािपण भौवतक आवण भाववनक दृष्टीने 

अवतशय सुरवक्षत होते. 

दुसरे िहायुध्द 1939 सािी सुरू झािे, तेव्हा िी आठ वर्ााचा होतो. काही कारणाने ििा कळत नव्हते 

की एकदि बाजारािध्ये बीचुकांची िागणी सुरू झािी. िी वबजुके गोळा करायचो आवण जवळच्या दुकानात 

ववकायाचो आवण ििा त्याबद्दि वदवसािा एक आणा विळायचे. िाझा भाऊ जिािुद्दीन ििा िहायुद्धाच्या गोष्टी 

सांगायचा. िी नंतर ती गोष्टी वदनािनी वतृ्तपत्राचे हेडिाईन बनवण्याचा प्रयत्न करत होतो. र्थोड्याच वदवसात 

भारतीयांना िहायुद्धािध्ये भाग घेण्यासाठी इंग्रज जबरदमती करायचे. यािुळे सवाात पवहिा रेल्वे र्थांबवा 

आंदोिन सुरू झािे, त्यािुळे रािेिरि् िध्ये रेल्वे र्थांबणे अवघड झािे . 

रेल्वे न र्थांबण्यािुळे वतृ्तपत्र रेल्वेतनू बाहेर फेकिे जायचे. रािेिरि् आवण धनुमकोडीच्यािध्ये जे 

रािेिरि् रोड आहे तेरे्थ वतृ्तपत्रांचा गठ्ठा बाहेर फेकिे जायचे. िाझा चुित भाऊ शिशुद्दीन तेव्हा वतृ्तपत्र वाटायचे 



 

काि करायचा. तेव्हा तो वतृ्तपत्रांचा गठ्ठा पकडण्यासाठी कोणाच्यातरी िदतीचा हात शोध ूिागिा. तेव्हा त्याने 

ििा वनवडिे. शिशुद्दीनने ििा िाझे पवहिे वेतन किावण्यासाठी िदत केिी. 

प्रत्येक िुिे आपल्या आई ववडिांकडून काहीतरी गुण घेतात. िी प्रािावणकपणा व वशमत िाझ्या 

ववडिांकडून वशकिो, चागंुिपणा, वविास आवण दयाळूपणा िाझ्या आईकडून वशकिो, तसेच काही ना काही 

गुण िाझ्या भाऊ बवहनींकडून वशकिो. िाझे बािपणचे तीन वित्र होते, रािानंद शास्त्री, अरववंदि आवण 

वशवप्रकाशन , हे सगळे वहंदू िाह्मण पररवरातनू होते. आम्हा िुिांना कधीच धाविाक फरक जाणविा नाही. 

रािानंद शास्त्री रािेिरि् िंवदरािधीि िोठे पुजारी िक्ष्िणशास्त्री याचंा िुिगा होता, तो िोठा होऊन 

िंवदरातीि पुजारी झािा, अरववंदि तीर्थाके्षत्राकडे जाण्यासाठी वाहतकू व्यवमर्था करण्याचा व्यवसाय करत होता 

आवण वशवप्रकाशन दवक्षण रेल्वे िध्ये कंत्राटदार झािा. 

वावर्ाक श्री. सीता राि कल्यानि सिारंभ िध्ये, आिचा पररवार नावांची व्यवमर्था करायचे, ज्यातनू 

देवांच्या ितूी िंवदरातनू िग्नाच्या वठकाणी नेिे जायचे. रािायनािधीि घटना व इतर गोष्टी झोपताना िाझी 

आई व आजी आम्हा सवा िुिांना सांगायचे. िी पाचवीत रािेिरि् एवििेंटरी मकूि िध्ये वशकत होतो. त्यावर्ी 

आिच्या वगाात एक नवीन वशक्षक आिे. िी शाळेत टोपी घािनू बसायचो ज्याचे अर्था होते की िी िुसििान 

होतो. िी नेहिी पवहल्या बाकावर रािानंद शास्त्रीच्या बाजिूा बसायचो जो पववत्र धागा घािायचा. 

त्या नवीन वशक्षकांना हे सहन झािे नाही व त्यांनी ििा शेवटच्या बाकावर बसण्यासाठी सांवगतिे. िी 

खपू उदास झािो व रािानंद शास्त्रीही उदास झािा. तो िान खािी घािनू बसिा. जेव्हा िी शेवटच्या बाकावर 

बसायिा गेिो तेव्हा िी त्याच्या डोळ्यातनू अश्र ू येताना पावहिे. शाळा संपल्यानंतर, आम्ही दोघे घरी जाऊन 

आप- आपल्या आई वडिांना ही घटना सांवगतिी. िक्ष्िण शास्त्री यांनी त्या नवीन वशक्षकांना खपू रागाविे 

आवण आिच्या उपवमर्थतीत धाविाक फरक आम्हा िुिांच्या िनात न पसरवण्याचे सांवगतिे. त्यांनी त्या 

वशक्षकांना िाफी िागायिा िाविी नाहीतर शाळा सोडून जाण्यासाठी सांवगतिे. त्या वशक्षकांनी िाफी 

िावगतिी  व  वशक्षकांना पणूापणे बदिनू टाकिे. 

िाझे ववज्ञानाचे वशक्षक वशवसुििण्यि अय्यर, जे िाम्हण होते. ते त्यांच्यापरीने सवा देत होते हे 

सािावजक अडर्थळा तोडण्यासाठी या कारणाने की 

सवा धिााचे िोक एकत्र राहावे. ते िाझ्याबरोबर 

तासंतास बोिायचे व म्हणायचे, ‘ किाि, िाझी अशी 

इच्छा आहे की िोठ्या शहरांिधीि उच्चवशवक्षत 

िोकांसारखे त ूही वागावे ‘. 

एके वदवशी त्यांनी ििा त्यांच्या घरी जेवायचे 

वनिंत्रण वदिे. त्यांच्या पत्नी पुराणितवादी होत्या. 

त्यांच्या पत्नीिा हे ऐकून राग आिे की त्यांच्या घरी 

एक िुसििान िुिगा जेवायिा येणार आहे त्यांच्या 

शुध्द मवयंपाकघरात . िी तेरे्थ गेिो िग त्यांनी ििा 

वाढण्यास नकार वदिा. वशवसुििण्यि अय्यर 

अमवमर्थ झािे नाहीत व त्यांना त्यांच्या पत्नीचा रागही 

आिा नाही, तर त्यांनी ििा त्यांच्या हातांनी जेवायिा 



 

वाढिे व िाझ्या बाजिूा बसनू जेविे. त्यांच्या पत्नी मवयंपाकघरातनू हळूच आम्हािा पाहत होत्या. ििा आिया 

वाटिे की त्यांना काही फरक पडिा नाही. 

वतर्थनू वनघताना वशवसुििण्यि अय्यर यांनी ििा परत पुढच्या आठवड्यात जेवायिा येण्याचे वनिंत्रण 

वदिे. िाझा संकोच पावहल्यानंतर, ते म्हणािे, उदास होऊ नको,  'एकदा त ूवनणाय घेतिा आहेस धाविाक फरक 

बदिण्यासाठी, अशा सिमयांचा सािना करावा िागतो.' पुढच्या वेळी िी त्यांच्या गेल्यानंतर वशवसुििण्यि 

अय्यर यांच्या पत्नींनी ििा त्यांच्या घरी गेल्यानंतर मवयंपाकघरात नेऊन मवतुःच्या हातांनी वाढिे. 

एके वदवशी िी िाझ्या ववडिांना ववचारिे रािेिरि् सोडून रािनार्थपुरिािा अभ्यास करायिा 

जाण्यासाठी.  ते म्हणािे, ‘अबुि! ििा िावहती आहे, िोठे होण्यासाठी तुिा दूर जायिा हवे. सीगि पक्षी उंच हवेत 

उडत नाही, सयूा ओिांडून, एकटे आवण वबना घरट्याचे? ते िाझ्या संकोचिेल्या आईकडे पाहरन खिीि वगिान 

यांचे वाक्य म्हणािे, “ तुिची िुिे ही तुिची नाहीत, ते मवतुःच्या आयुष्याचे िुिे व िुिी आहेत. तुम्ही त्यांना पे्रि 

देऊ शकता पण तुिचे ववचार नाही, कारण त्यासाठी त्यांच्याकडे त्यांचे मवतुःचे ववचार आहेत.” 

  

अनुवाद – श्रीतेज पाटीि 

इयत्ता :- १० वी 



 

 

 

 

 

खपू वदवसांपवूीची गोष्ट आहे.  एका गावात एक िुिगा राहत होता. त्याचे नाव राि होते.  राि नेहिी 

प्रत्येक गोष्टीसाठी उवशरा पोहोचायचा,  त्यािा वेळेचे भान येत नव्हते.   तोशाळेत उवशरा जायचा.  प्रत्येक वेळेस 

क्िासिा उशीर करायचा.  म्हणनू सगळे त्यािा रागवायचे आवण त्यािा आळशी  म्हणायचे.  एका वदवशी 

त्याच्या गावात एक जादूचा कायाक्रि होता.  त्यासाठी राि आवण   त्याचेआई बाबा गेिे होते. वतरे्थ एक जादूगार 

होता तो ििा म्हणािा,   “ राि, त ूइकडे  ये.”  राि गेिा.   जादूगाराने त्यािा ववचारिे, “ तुिा काय पावहजे?” 

ििा सांग, “िी तुिा ती गोष्ट देईन.” रािने खपू ववचार केिा आवण िग तो म्हणािा, “ काका ििा असं घड्याळ 

द्या की ज्यािुळे ििा कुठल्याच गोष्टीत  उशीर होणार नाही.” जादूगार म्हणािा, “ ठीक आहे िी तुिा तुझ्या 

इच्छेनुसार एक घड्याळ देतो.” आवण त्याने पटकन आपिे हात हवेत वफरविे आवण काय आिया! त्याच्या 

हातात एक घड्याळ होते ते त्याने राििा वदिे. राि ते घड्याळ बघनू खपू खुश झािा आवण तो घड्याळ घेऊन 

आपल्या घरी गेिा. 

त्यावदवशी रात्री तो खपू आनंदात झोपी गेिा .रात्री त्यािा मवप्न पडिे. त्या मवप्नात तो आता िवकर 

उठतोय आवण शाळेत अगदी वेळेवर पोहोचतोय असे ते मवप्न होते.  तसेच त्या मवप्नात  तो शाळेत वेळेवर येऊ 

िागल्याने सवा वशक्षक कौतुक करताना वदसत होते.  तेवढ्यातच त्यािा कोंबड्याचे आरवणे  ऐकू  आिे आवण 

डोळे उघडिे तर काय सयूा उगवायच्या अगोदरच त्यािा जाग आिी होती. वेळेत आंघोळ करून सवा गहृपाठ 

तयार करून तो शाळेत अगदी वेळेवर पोहोचिा.  त्यावदवशी सवा वशक्षकांनी त्याचे कौतुक केिे.  या कौतकूाने  

रािच्या आनंदािा पारावार उरिा नाही आवण त्यािा वेळेचे िहत्त्व कळािे.  त्या वदवसापासनू तो प्रत्येक गोष्ट 

वेळेवर करू िागिा.  त्यािुळे त्याचा अभ्यास सुद्धा चांगिा होऊ िागिा. त्यािा परीके्षत अवतशय चांगिे गुण 

विळािे आळशी म्हणनू ओळखिा जायचा आता त ूहुशार ववद्यार्थी म्हणनू ओळखिा जाऊ िागिा.  ही सवाांसाठी 

आियााची गोष्ट होती.  परीके्षत चांगिे गुण विळाल्याने त्यािा त्याच्या आई ववडिांनी एक छानसे पेन बक्षीस  

वदिा.   पेन पाहरन राि खपू खुश झािा आवण म्हणािा, “ अरे वा! हे घड्याळ तर खरंच  जादूचे आहे.” 

 

खपू वदवस झािे आवण 

एकदा तोच जादूगार त्याच 

वठकाणी परत त्याचा कायाक्रि 

करत होता.  राि वतकडे गेिा 

आवण म्हणािा, “ जादूगार काका 

हे घड्याळ तर खरंच जादूचे आहे.   

त्यािुळे ििा कुठल्याच गोष्टीत 

उशीर होत नाही.  िी तुम्हािा 

धन्यवाद द्यायिा  इकडे आिो 

होतो. 



 

त्यावर जादूगार म्हणािा, “बाळा तुिा भास झािा आहे की, हे घड्याळ तुिा िदत करत आहे.” परंतु असं 

काहीही नाही.  हे घड्याळ अवतशय साधारण आहे. परंतु िी तुिा सांवगतल्याने तुिा असे वाटिे की, हे घड्याळ 

तुिा सवा गोष्टी वेळेवर करण्यात िदत करेि पण हे घड्याळ तुिा िदत करत नाही तर त ू तुझ्या िनाने 

ठरवल्या िुळेच तु प्रत्येक गोष्ट वेळेवर करू िागिास आवण तुिा वाटत होते की घड्याळ तुिा िदत करत आहे.  

त्यावर राि म्हणािा, “ जादूगार काका तुम्ही ििा खपू िोठा धडा वशकविा आवण ििा वेळेचे िहत्त्व सिजिे.” 

िी आता प्रत्येक गोष्ट वेळेवर करेन.  आवण तेव्हापासनू राि ने कुठल्याही गोष्टीसाठी उशीर केिा नाही. 

वित्रांनो राििा त्याच्या िनाची शक्ती कळािी असेच जर प्रत्येकाने ठरविे तर कुठिेही  िक्ष साध्य करण्यास 

अडचण येणार नाही. 

  

जयवधान  नावडकर 

इयत्ता- 6 वी – ग 

चुकीच्या  वदशेिा  वेगाने  जाण्यापेक्षा  योग्य  वदशेिा  हळूहळू  जाणे  चांगिे. 

 

 



 

 
 
 
 

तुकाराि भाऊराव साठे (१ ऑगमट १९२०) हे अण्णा 

भाऊ साठे म्हणनू ओळखिे जाणारे एक िराठी सिाजसुधारक, 

िोककवी आवण िेखक होते. साठे एका िांग (दवित) 

सिाजािध्ये जन्ििेिे व्यक्ती होते. त्यांचे िेखन सािावजक 

आवण राजकीयदृष््टया कृवतशीितेवर आधारिेिे होते. साठे हे 

िाक्सावादी-आंबेडकरवादी प्रवतृ्तीचे होते, सुरुवातीिा त्यांच्यावर 

साम्यवादाचा प्रभाव होता पण नंतर ते आंबेडकरवादी झािे. 

अण्णाभाऊ साठे यांचे सावहत्य हे पररवतानािा वदशा व चािना 

देणारं ठरिं. िहाराष्राच्या एकूणच जडणघडणीत आवण 

पररवतानात या सावहत्याचे योगदान हे िहत्त्वपणूा ठरिेिा आहे. 

अजरािर अशा या सावहत्याने उपेवक्षतांच्या अंतरंगाचा वेध 

घेण्याचा प्रयत्न केिा. उपजत बुवद्धवादी म्हणनू त्यांच्या 

सावहत्याचा धांडोळा घेता येतो. आजही िोठ्या संख्येने ववद्यार्थी 

व अभ्यासक त्यांच्या या सावहत्याचा संशोधनात्िक अभ्यास करताना वदसतात. 

अण्णा भाऊ साठेंचा जन्ि १ ऑगमट १९२० रोजी सांगिी वजल्ह्यातीि वाळवा तािुक्यातीि वाटेगाव या गावी 

झािा. त्यांच्या वडीिांचे नाव भाऊराव साठे व आईचे नाव वािुबाई साठे होते.साठे हे शाळेत वशकिेिे नाही, केवळ दीड 

वदवस ते शाळेत गेिे नंतर तेर्थीि सवणाांिारे होणाऱ्या भेदभावािुळे त्यांनी शाळा सोडून वदिी. त्यांनी दोन िग्न केिीत, 

त्यांची पवहिी पत्नी कोंडाबाई साठे तर दुसरी जयवंता साठे ह्या होत. त्यांना एकूण तीन अपत्ये होती - िधुकर, शांता 

आवण शकंुतिा. 

साठे यांनी िराठी भारे्त ३५ कादंबऱ्या विवहल्या. त्यािध्ये फवकरा (१९५९) सिाववष्ट आहे, वजिा इ.स. १९६१ 

िध्ये राज्य सरकारच्या उत्कृष्ट कादंबरीचा पुरमकार विळािा आहे. साठेंच्या िघु कर्थांचा संग्रह १५ आहे, ज्यािध्ये 

िोठ्या संख्येने बऱ्याच भारतीय भार्ांिध्ये आवण २७ अ-भारतीय भार्ांिध्ये भार्ांतररत केल्या गेल्या आहेत. कादंबरी 

आवण िघुकर्था यांच्याव्यवतररक्त साठे यांनी नाटक, रवशयातीि भ्रिंती, १२ पटकर्था आवण िराठी पोवाडा शिैीतीि १० 

गाणी विवहिी. 

अितृ आघात आबी (कर्थासंग्रह) आवडी (कादंबरी) इनािदार (नाटक, १९५८) कापऱ्या चोर (िोकनाट्य) 

कृष्णाकाठच्या कर्था (कर्थासंग्रह) खुळंवाडा (कर्थासंग्रह) गजाआड (कर्थासंग्रह) गुऱ्हाळ गुिाि (कादंबरी) चंदन 

(कादंबरी)  वचखिातीि किळ (कादंबरी) वचत्रा (कादंबरी, १९४५) वचरानगरची भुतं (कर्थासंग्रह), १९७८) नवती 

(कर्थासंग्रह) वनखारा (कर्थासंग्रह) वजवंत काडतसू (कर्थासंग्रह) तारा देशभक्त घोटाळे (िोकनाट्य) हे कर्थासंग्रह प्रवसद्ध 

आहेत. 

साठेंच्या पोवाडा आवण िावणी यांसारख्या िोककर्थात्िक कर्था शिैींच्या वापराने िोकांिध्ये ते िोकवप्रय 

बनिे व त्यांचे काया अनेक सिुदायांपयांत पोहोचण्यास िदत झािी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या झंुजार िेखणीिा 

अपाण केिेल्या ‘फवकरािध्ये, साठेंनी आपल्या सिुदायािा पणूा भुखिरीपासनू वाचवण्यासाठी ग्रािीण रूवढवादी प्रणािी 



 

आवण विवटश शासनाच्या ववरूद्ध ववद्रोह करणाऱ्या नायक फवकरािा वचवत्रत केिे.नायक आवण त्याच्या सिुदायािा 

नंतर विवटश अवधकारी िारे अटक आवण छळ वदिा जातो, आवण अखेरीस फवकरािा फाशी देऊन ठार िारिे जाते. 

िंुबई िधीि शहरी पयाावरणाने त्यांच्या विखाणावर िक्षणीय प्रभाव टाकिा. त्यांनी तो डायमटोवपयन 

पररवाराच्या रूपात दाखविा.. त्यांनी त्यांच्या "िंुबईची िावणी" आवण "िंुबईचा वगरणीकािगार" या दोन गाण्यांतनू 

िंुबईिा 'दुव्यावहारी, शोर्णकारी, असिान और 

अन्यायपणूा ' असे म्हटिे आहे. 

साठे यांनी  पवहल्यांदा कॉ. श्रीपाद अितृ डांगे 

यांच्या कम्युवनमट ववचारसरणीने प्रभाववत झािे. १९४४ 

िध्ये दत्ता गवाणकर आवण अिर शेख या शावहरांच्या 

सोबत त्यांनी िािबावटा किा पर्थक मर्थापन केिे. 

यािारे त्यांनी अनेक सरकारी वनणायांना आव्हान वदिे 

होते. ते १९४० च्या दशकािध्ये कायारत रावहिे आवण 

तेववया अिाम्स यांच्यानुसार, भारतातीि साम्यवादाच्या 

आधी मवातंत्र्याच्या नंतरची "१९५० च्या दशकातीि 

सवाात रोिांचक नाटकीय घटना" होती. भारतीय 

मवातंत्र्य्यानंतर उच्चवणीयांचे भारतावरीि शासन त्यानंा 

िान्य नव्हते म्हणनू त्यांनी १६ ऑगमट १९४७ रोजी िंुबई 

येरे्थ वीस हजार िोकांचा िोचाा काढिा आवण त्या 

िोच्याातीि घोर्णा होती, "ये आझादी झठूी ह,ै देश वक जनता भखूी ह!ै" इंवडयन पीपल्स वर्थएटर असोवसएशनिध्येही ते 

एक िहत्त्वपणूा व्यवक्तित्त्व होते, जी भारतीय कम्युवनमट पक्षाची एक सांमकृवतक शाखा होती आवण संयुक्त िहाराष्र 

चळवळीिध्ये, ज्याने भावर्क ववभागातनू वेगळे िराठीभार्ी राज्य  वनिााण करण्याची िागणी केिी होती.१ ऑगमट 

२००१ रोजी भारतीय पोमटाने ४₹ च्या खास टपाि वतवकटावर साठेंचे वचत्र ठेविे होते. साठेंच्या जन्िशताब्दी वर्ााच्या 

वनवित्ताने १ ऑगमट २०१९ रोजी हे टपाि वतकीट ववतररत करण्यात आिे. 

 त्यांनी म्हटिे आहे की, "दवित िेखकांना सध्याच्या सांसाररक व वहंदू अत्याचारांपासनू दवितांना िुक्त करणे 

आवण त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आिी आहे. कारण दीघाकािीन पारंपररक श्रद्धांना त्वररत नष्ट केिे 

जाऊ शकत नाही. 

पुण्यातीि िोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे मिारक आवण कुिाा िधीि एक उड्डाणपिू यासह अनेक इिारतींना 

त्यांचे नाव देण्यात आिे आहे. 

१८ जुि ै १९६९ सािी  कर्था, कादंबरी, िोकनाट्य, नाटक, पटकर्था, िावणी, पोवाडे, प्रवास वणान अशा 

वेगवेगळ्या सावहत्य प्रकारांतीि िेखन केिेिे, आंतरराष्रीय कीतीचे र्थोर, ख्यातनाि िराठी सावहवत्यक, 

सिाजसुधारक, िोककवी आवण िेखकाचे वनधन झािे. 

   वविद   साठे 

इयत्ता  १०  वी  ‘ब’ 



 

 

 



 

 

  



 

-ज्ञानदीप  िहेश  कांबळे 
इयत्ता  –  10  वी 

कोणतेही   काया    हे   अडर्थळ्यावशवाय   पार  पडत  नाही    ही  शेवटपयांत  

जे  प्रयत्न  करत  राहतात,  त्यांनाच  फक्त  यश  प्राप्त  होते. 

 

 
 
 
 
 
 
  राग हृदयाचे ताि भावनाचंा 

झािा  प्रारंभ िनापासनूी 
सरू अंतरीचे वाहर  िागिे 

जशीवाहते जीवनदावयनी 
 

धंुद होऊनी,िुक्त होऊनी 
िावनू वमितहामय िुखावरी 

िदंुृगास सार्थ देत 
छेडिी तार वसतारी 

 
बसतो वचत्र रेखाटत कुठेही 

त्यास सार्थ देते िन अवखळ 
िग बाह्य जग ते ववसरून 

सारे 
झािे अंतिान  वनिाळ 

 
मवच्छंद रेखाटतो वचत्र गुंग 

होऊन 
धंुद मवतुःच्या तािी 

वचंता िनातल्या भुिनू जातो 
जेव्हा वचत्र काढायिा बसतो 

झाडाखािी 
 

िग रगारगात धावते ऊजाा 
अन नसानसात 
संचारतेमफूती 

आपल्याच अंत:करणात 
सापडते 

आपिी खरी ितूी 



 

 
 
 
 

दुसऱ्या डदवशी डफरत होतो जंगलातनू, 

तेव्हा डदसला घेताना वाघ डवश्रांती 

दुपारच्या उन्हात होती त्याची कातिी चमकत 

शोडभवंत शरीराच्या बाजलूा त्याचे पाय दुमिलेले 

मी त्याला बडघतले आडर् त्याने मला 

मी त्याच्या जवळ गेलो नाही डकंवा तो माझ्याजवळ  आला नाही , 

त्यांच्या िोळ्यात डदसल्या मला माझ्याच  भावना डवस्ताररत 

ऐकली मी  त्याची  डवनवर्ी आडर् ओरिरे् 

मारले नाही  मी त्याला, 

नव्हतो  मी  एक  डशकारी 

पर् दुसऱ् या  डदवशी 

बडघतले  मी परत  त्याला 

खांबावरुन अिकवलेले पाय, 

वर िोके, खाली होते  त्याचे डनजीव  शरीर, 

पर्  तरीही  िोळ्यात  डदसल्या  मला  माझ्याच भावना  डवस्ताररत , 
तरीही ऐकू येत होती मला त्याची  डवनवर्ी आडर्  त्याचे  ओरिरे्. 

  

-हर्ावधान  नावडकर 
इयत्ता – 9 वी 



 

 
 
 
 
 

गप्प राहरे् हाच माझा धमा  , 

शांती पसरवरे् हेच माझे कमा II 

माडहती नाही आज झाले कुठे गिप मी, 

वसत होते कधी मानवाच्या हृदयात मी II 

होते जेव्हा मी, कोर्ीच एकटा नव्हता , 

संपरू्ा  जगाचा डवश्वास माझ्यावरच होता II 

करा मदत तुम्ही सवाांना, समजनू घ्या त्याची आवश्यकता, 

सलाम करण्यास तुम्हाला मागे झुकले हजारो मार्था II 

डवसरून  सारे तंटे  , 

चला रे या डनभाव ूमानवतेचे नाते II 

 

 

 
 

  

-िक्ष्िी अंगडी 
9 ‘क’ 

कोणाच्याही साविी खािी उभा रावहल्यावर मवतुःची साविी कधीच वनिााण होत 

नाही, मवतुःची साविी वनिााण करण्यासाठी मवतुः उन्हात उभे राहावे िागते. 

 



 

 

 

 

ञानान  देऊनी  लळा लावते बाळा 

संजय घोिावत माझी शाळा 

 

घोिावत साहेब संस्र्थापक 

मोहंती मॅिम प्राचायाा 

धार सर माझे अध्यापक 

चांगले वळर्  लावती  बाळा 

संजय घोिावत माझी शाळा 

 

सुडवदे्यचे मळे फुलडवते 

संस्काराचे तळे राखीते 

कला क्रीिा आडर् संस्कृतीचे 

धिे डशकवते बाळा 

संजय घोिावत माझी शाळा 

 

कुमार सरांचे गडर्त असो 

अडजत सरांचे कम्प्युटर 

मोरे  मॅिम ची केडमस्री 

व राजाबाब ूयांच्या बायो  चे उत्र 

संजय घोिावत माझी शाळा 



 

 

मराठीची गोिी वाढली 

प्रवीर् सरांनी मराठीशी नाळ जोिली 

डहंदीची डभंत आम्ही  गाठली 

माळी सरांच्या मुळे 

सवा गुरंूचे बाळकिू 

नेहमी  डमळते बाळा 

संजय घोिावत माझी शाळा 

 

डदव्य ञानान  मी   डमळडवर् 

धिे सगळे  डगरडवन 

कारर् समाज घिवण्याचे 

डशक्षर् देते ही माझी शाळा 
 

  -कृष्णराज पाटीि 
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लेक माझी 

अशी कशी लेक देवा 

माझ्या पोटी येते 

नाव सुद्धा माझं ती 

येरे्थच ठेवनू जाते 

 

पडहला घास देवा ती 

माझ्याकिून खाते 

माझाच हात धरून  ती 

पडहलं पाऊल टाकते 

 

माझ्याकिूनच ती 

पडहलं अक्षर डशकते 

डतच्यासाठीच मी 

रात्र रात्र जागतो 

 

कुशीत माझ्या झोपण्यासाठी 

ती गाल फुगवनू बसते 

मी आर्लेला फ्रॉक घालनू 

घर बघनू नाचते 

 

अशी कशी लेक देवा 

माझ्या पोटी येते 

असे कसे वेगळे हे 

हे डतचे माझे नाते 

 

 



 

एक डदवस अचानक ती 

मोठी होऊन जाते 

बाबा तुम्ही दमला का 

हळूच मला डवचारते 

 

माझ्यासाठी कपिे, चप्पल, 

खाऊ घेऊन येते 

नव्या जगातील नवीन गोष्टी 

मला ती डशकवते 

 

डतच्या दूर जाण्याने 

कातर मी होतो 

हळूच हसनू मला ती 

कुशीत घेऊन बसते 

 

कळत नाही मला देवा 

असे कसे होते 

ते कधी जागा बदलनू ती 

माझीच आई होते 

 

देव म्हर्ाला एक  पोरी 

तुझे डतचे नाते डवश्वाच्या  या साखळीची 

एक किी असते 

 

तुझ्या दारी  फुलवण्यासाठी 

हे रोप डदले असते 

सावली आडर् सुगंधाशी तर 

तुझेच नाते असते 

 

वाहता  प्रवाहाला कोर्ी 

मुठीत कधी का धरते 

मागा आहे ज्याचा त्याचा 

पुढेच असते जायचे 



 

तुझ्या अंगर्ातली धारा ही 

जीवन दात्री   होते 

आडर् वाहती राहण्यासाठीच 

गंगा सागराला डमळते 

 

एक तरी मुलगी असावी 

डव उमलताना बघावी 

नाजुक नखरे करताना 

न्याहाळायाला डमळावी 

 

एक तरी मुलगी असावी 

साजरी गोजरी डदसावी 

नाना मागण्या पुरवताना 

तारांबळ माझी उिावी 

 

एक तरी मुलगी असावी 

गालातल्या गालात हसावी 

कधीतरी भावनेच्या भरात 

गळ्यात डमठी मारावी 

एक तरी मुलगी असावी 

 

  
-  ववधी पटेि 
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ज्या भिूीवर राि राजा व संत घडिे 

ती भिूी झािी भ्रष्ट 

युगयुग ही उिटून गेिी 

ही नववन युगाची गोष्ट 

िदती ऐवजी मवार्थाासाठी 

होता वतरे्थ कष्ट 

सवाजण येरे्थ धन विळवण्यास 

करतात संघर्ा 

वबना वचंता जो जातो झोपी 

त्याच्यापाशी खरा हर्र् 

वानरापेक्षा वाईट 

त ूबनिास िनुष्य 

का रे देवा! तुझी बुद्धी 

झािी होती का भ्रष्ट….? 

दुसरे कुठिे  युग नाही 

ही कवियुगातीि गोष्ट 

ज्या भिूीवर राि राजा व संत घडिे 

ती भिूी झािी भ्रष्ट 

युग युग ही उिटून गेिी 

ही नवीन युगाची गोष्ट 

  -श्रवण   कदि  
इयत्ता – 10 वी 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

माझं या जगात  जेव्हा पाऊल पडल,ं 

 आनंदाने तू माझं स्वागत केलं, 

 स्वतःपेक्षा जास्त तू मला ओळखल,ं 

 दःुखही तुझं अलगद लपल,ं 

 कधी चिऊिा तर कधी काऊिा घास भरवला, 

 अगदी कसलाही असो पण माझा हट्ट परुवला, 

 म्हणूनि तर तुला  आज  सांगायिंय आई ! 

 तुझ्याचिवाय  ह े आयुष्याि  नाही… 

 

 

                                              मला ठेि लागता  तुझ्या डोळ्यातून यायिं पाणी 

         तुझ्या  िेहऱ्यावरही हस ू खुलायि  माझ्या हसण्यानं,

     िुकले जर मी तर खडसावून रागवायिी 

     पण पुन्हा तुझ्या  चमठीत सामावून घ्यायिीस 

     माझ्यावर त ू एवढं  प्रेम  कसं काय करतेस? 

     सुख असो ककंवा दःुख पण मला मात्र तूि आठवतेस, 

 

 

म्हणूनि तर तुला आज  सांगायिय  आई 

तुझ्याचिवाय या ा प्रेमािं अचस्तवचवि नाही… 

 तूि आहसे ईश्वर आचण तूि आहसे धरणी, 

 मायेिा ओलावा फक्त तुझ्याि िरणी, 

.म्हणूनि तर तुला आज सांगायिंय आई! 

 तुझ्याचिवाय मी पूणण होऊि िकत नाही...  
 

-सषृ्टी  नंदकुिार  शहा 
इयत्ता-  8  वी  अ 

 



 

 

 

 

 

दीप घेऊनी आिी दीपाविी 

रांगोळीचा रंग उधळूनी आिी दीपाविी 

िाडू,  वचवडा,  चकल्या आवण करंज्या 

वचिुकल्यांच्या सुट््टया  घेऊनी आिी दीपाविी 

 

नवीन कपडे,  नवीन खरेदी 

नवीन नाती ती घेऊन आिी दीपाविी 

पणत्यांच्या रोशणाईने सजिी 

फटाक्यांच्या मवरात रंगिी  दीपाविी 

 

अशीच सुखे दीपाविी  दरवर्ी घेऊन येते 

आपणा सवाांची हृदये  दीप उजळून  नेते 

  

-  ररया  वंदूरे 



 

. 

 



 
 


