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पासवर्ग दहावीचा  
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या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आिेि . 

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : िेिकाांना फ़ोन करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा.  

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकाांना या पसु्िकाबद्दि अहण ई साहित्यबद्दि साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्यािा पसु्िके हमळणे बांद िोऊ शकिे.  

दाम नािी मागि. मागि आि ेदाद.  

साद आि ेआमची. ििा प्रहिसाद.  

 

 

दाद म्िणजे स्ििुीच असािी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि याांचे 

स्िागि आिे.  प्रामाहणक मि असािे. ज्यामळेु िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा 

ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण त्यािून िाचक 

अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जाि 

रिािा.  
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वर्क्षण क्षेत्रात वर्क्षक 

म्हणून र्ेली बत्तीस वर्षे कायडरत. 

ववद्यार्थयाांच्या प्रर्तीसाठी नवनवीन 

उपक्रम करण्याची आवर्आह.े  

 वर्क्षकांच्या तंत्रस्नेही 
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स्पर्धेत यर्स्वी आह.े ब्लॉर्वर 

कववता लेख, कर्था, प्रवसद्ध केल्या आहते.  

 वर्क्षकांच्या ववभार्ीय पातळीवरील स्पर्धाांमध्य े भरपूर बवक्षसे 

वमळववली आहते. ववद्यार्थयाांनाही स्पर्धेत यर्स्वीपणे उतरववले आह.े  

 र्ाळेतील सहकारी वर्क्षकांच्या वाढददवसाच्या वनवमत्ताने तयांना 
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घेऊन यर्स्वी  

वाचन व लेखनाची ववर्ेर्ष आवर् आह े 

ववववर्ध उपक्रम राबवायला आवर्तात  
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ररलायबल वसरीज पाचवीचे र्वणत पुस्तक वलवहले  
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मनोर्त – स्वरूप सावंत 

 

र्ेली बत्तीस वर्षे मी वर्वक्षका म्हणून कायडरत आह.े  

समाजात र्ैक्षवणक मदतीची अपेक्षा करतात. ववर्ेर्षता जेव्हा 

पाल्य दहावीत जातो तेव्हा पालकांना एक वेर्ळे टेंर्न येते. 

मुलांना जास्त टके्क वमळावे ही अपेक्षा असते पण कमी 

कालावर्धीत आपल्याला कसे ते साध्य करता ते समजत नसते. 

अर्ावेळी पालकच फ्रस्टेर्न मध्ये जातात आवण तयाचा रार् 

पाल्यावर वनघतो. काही पालकांनी माझ्याकर्े तयांचे प्रश्न व्क्त 

केले. ते सोर्वताना मला खूप आनंद झाला तयात यर्ही प्राप्त 

झाले. माझे काही अनुभव व्क्त करावे म्हणून "पासवर्ड 

दहावीचा " ह ेई पुस्तक वलवहण्याचा मी ठरवले.  

 यासाठी ई पुस्तक प्रकार्नाने मला खूप मदत केली. तयाबद्दल 

र्धन्यवाद 

  



 

 

 

 

 

अपडणपवत्रका  

 माझे ह े आर्ळेवेर्ळे अनुभवातून सादर ई पुस्तक माझे 

वर्ील कै. श्रीयुत ज्ञानदवे लारू् सावंत आई कै. सौ. 

दीपा ज्ञानदवे सावंत. सास ु सासरे कै. श्री. ववठोबा अनाजी 

सावंत व कै. श्रीमती वासंती ववठोबा सावंत. यांना समर्पडत 

करत आह.े तयांचे आर्ीवाडद सदवै माझ्या पाठीर्ी राहू दते  

  



पासवर्ड दहावीचा  
 

10 वी चा ररझल्ट लार्ला की सर्ळीकर्े ववचारणा सुरू होते दकती % 

वमळाले. अर्दी जवळचेच नाही तर लांबचेही अनोळखी नातेवाईक अन 

वमत्रमंर्ळीही तेच तेच ववचारत रहातात.  

ज्यांच्या घरात जास्त टके्क वमळाले असतील ते एकदम आकार्ाला हात 

लार्ल्यासारख े वार्तात. पण जेव्हा तयांना तयांच्याहून जास्त वमळलेले भेटतात 

तेव्हा तयांचा मूर् जातो.  

ज्यांच्या घरी कमी टके्क असतात ते स्वतःचे (स्वतःच्या दहावीतले) माकड  

ववसरून मुलाने इज्जतीची लक्तरे लावल्या सारख ेवार्तात. जण ूकाही मुलाने ककंवा 

मुलीने एखादा र्ुन्हा करून यांच्या खानदानाची इज्जत र्धुळीला वमळवली आह.े 

पण याला खरंच जबाबदार कोण? आजची वर्क्षण पद्धती? ते मूल 

स्वतः? तयांचे आई वर्ील? दक तयांच्या अवास्तव अपेक्षा? समाजात चाललेली 

प्रचंर् चढाओढ? ववचार करण्यासारखी र्ोष्ट आह े ना? पण कर्धी? वेळ वनघून 

र्ेल्यावर? बऱ्याच मुलांच्या र्ुणांवरून आतमहतयेच्या बातम्या ऐकतो. जीव 

चुकचुकतो. चचाड होतात. पुढे काय? सर्ळे परत आपल्या रहाटर्ार्ग्यात रमतात.  

चला खरंच आपण ववचार करु या  



 

 

२) काही घरांत आई वर्ील (तयांच्या आयुष्यात) जे करू र्कले नाहीत ते 

मुलांच्यावर लादल े जाते. काही रठकाणी इतरांची मुले र्ॉक्टर इंवजवनअर ककंवा 

परदरे्ात स्र्थावयक झालेले असतात. तयाप्रमाणे स्वतःच्या घरातील मुलेही व्हावीत 

असा ववचार केला जातो. आपल्या मुलांची बौवद्धक मानवसक व र्ारीररक क्षमता 

यांचा अवजबात ववचार केला जात नाही. वास्तववक पाहता आपल्या 

भारतासारख्या र्हरातही सवड प्रकारच्या क्षमता चाचण्या उपलब्र्ध आहते. तयातून 

आपला मुलर्ा ककंवा मुलर्ी यांची बलस्र्थाने काय, कल कोणतया कलेकर्े ककंवा 

मार्ाडकर्े आह,े तो दकती वर जाऊ र्केल आदी र्ोष्टींचा अंदाज सांवर्तला जातो.  

पण एकतर तयाबद्दल मावहती नाही ककंवा कर्ाला एवढे पैस े रु्फकट 

घालवायचे. हा ववचार असतो. आमच्या वेळेला कुठे होतया अर्ा चाचण्या? आम्ही 

आलोच ना पुढे? असा ववचार असतो. इतर मुले कर्ी मेररटला येतात मर् आमचाच 

का येऊ नये? या हव्ासापोटी मुलांच्या आयुष्यार्ी आपणच खेळ खेळत असतो. 

पण दोर्ष मात्र तयांना दतेो. आवण मर् नको असलेल्या प्रसंर्ांना आपल्याला तोंर् 

द्यावे लार्ते. ते आपण केलेल्या तया मुलांच्या आयुष्यार्ी खेळ नव्ह े का? तुम्ही 

म्हणाल सर्ळ्या र्ोष्टीला पालकच जबाबदार का? नाही. या सवड र्ोष्टींना पालक, 

वर्क्षक, र्ेजारी, आप्तेष्ट सवडजण काही ना काही प्रमाणात जबाबदार असतात.  



 वास्तववक पाहता आपल्या पाल्यांच्या यर्ामार्े जाणून बुजून केलेले 

वनयोजन हेच महत्त्वाचे असते अस ेमला वाटते. जसे कोणतीही इमारत ककंवा पूल 

बांर्धण्यापुवी तयाचा आराखर्ा बारं्धला जातो, तसेच आयुष्याचेही वनयोजन करावे 

लार्ते. ते कसे यांचा पण उहापोह करू या.  

  



 

 

3) आपले मुल दहावीत जाईपयांत काही पालक तयांच्या भववतव्ाचा 

ववचार करीत नाहीत. दह ावीत दकती टके्क वमळतात ते पाहू आवण मर् पुढे ठरवू असे 

उत्तर ऐकायला येते. खरे पाहता मूल दहावीत केल्यावर मुलापेक्षा ही जास्त ताण 

पालकांवर येतो. तहान लार्ल्यावर ववहीर खणतात अस े म्हणतात तयाप्रमाणेच. 

आवण मर् अनपेवक्षत घाव पाल्यावर बसायला सुरूवात होतात. टीव्ही बंद, 

मोबाइल बंद, वमत्रांर्ी बोलण ेबंद, खेळण ेबंद. काही मुले नकळत बंर् पुकारतात 

तर काही जास्त झोप लार्णे, जास्त भूक लार्ण,े यांचा बळी पर्तात. एकूण काय 

र्ुणांवर पररणाम.  

मंर्ळी, मला अस ेवाटते सवडप्रर्थम मुलांच्या वर्क्षणाचे माध्यम वनवर् ही 

या सर्ळ्यांची पवहली पायरी आह.े हाताची पाचही बोटे सारखी नसतात. इंग्रजी 

आंतरराष्ट्रीय भार्षा आह,े तयात ववपुल सावहतय उपलब्र्ध आह,े तसेच अकरावी 

बारावीला र्ेल्यावर मुलांना इंग्रजी अवघर् जाते. म्हणून मुलांना इंग्रजी माध्यमात 

घालून, हक्काने तयांचे बालपण खुर्ले जाते. ककंवा नातेवाईक र्ेजारी यांचे मूल जर 

इंग्रजी वर्कत असेल तर आपले का नको. स्वतःच्या मनातील भावना स्वतःचे 

ववचार मातृभार्षेतून व्क्त करण्याची संर्धी ददलीच जात नाही .  



वतर्थूनच नाराजीला आवण आयुष्याचे प्रश्न उभे रहायला सुरुवात होत 

असते. परंतु पालकांकरू्न वतर्थे नजरअंदाज केला जातो. मुलांना वर्क्षणाववर्षयीचे 

नावर् वनमाडण व्हायला सुरूवात होते.  

 मोठेपणी अवघर् वाटणाऱ्या र्ोष्टींसाठी मुलांचे बालपण वहरावून घेऊ 

नका. तर तयांच्या भावनांची अवभव्क्ती करायला जार्ा वमळू दे. तो मोठेपणी कोण 

होणार यापेक्षा तयांच्याकर्े काय होण्याची कुवत आहे ते सवड पालक म्हणून 

र्ोळसपणे जाणून घ्या.  

र्क्य झाल्यास आपल्या पाल्याला मातृभार्षेतूनच वर्कू द्या. 

लहानपणापासून तयाला बैठकीची सवय लावण े ह े खूप र्रजेचे आह.े संध्याकाळी 

दवेपूजेच्या वेळी पाढे कववता रोज म्हणून घ्या. अंकवाचन उतारावाचन समजपूवडक 

करून घेण.े आई वर्ील दोघांनाही दररोज काय घर्ले ह े ववचारणे तयावर 

तयांच्यावर न रार्ावता तयांना चांर्ले सल्ले देणे. जेणेकरून लहानपणापासूनच आई 

ववर्लांर्ी मैत्रीची भावना तयांच्यात वनमाडण झाली पावहजे. जीवनात कोणताही 

प्रसंर् आला तर सवडप्रर्थम तो आई ववर्लांर्ी र्ेअर करेन ही भावना तयांच्या मनात 

वनमाडण होते. तेर्थूनच तया बालकांच्या उतकर्षाडला खऱ्या अर्थाडने सुरुवात होते. उतकर्षड 

म्हणज े र्फक्त दहावीचे टके्क नव्हते तया बालकांचा मानवसक भाववनक र्ारीररक 

आवण बौवद्धक ववकास होय. अर्दी पवहलीपासून खासर्ी वर्कवणीची सवय न 

लावता जमलंच तर स्वतः तयांचा अभ्यास घ्यावा. तयांची अभ्यासाची वेळ व 

बसण्याची जार्ाही वनवित करावी.  



 सार्धारण पाचवीपासून तयाला स्वअभ्यासाची सवय लावावी. 

अभ्यासातील अर्चणींसाठी र्फक्त पालकांनी मार्डदर्डकाची भूवमका ठेवावी. 

र्ाळेतील वर्क्षकांची वेळोवेळी भेट घ्यावी.  

  



 

 

४)सार्धारण ८वी आर्धी बाळाचे पुढील आयुष्याचे वपच बांर्धणे पालकांनी 

सुरु करण ेआवश्यक आह.े र्ेजारी पाजारी काय म्हणतील याचा ववचार न करता 

तयांच्या बाळाची अभ्यासाची ग्रहण करण्याची र्धारणा तयाला अनूसरुन आपण 

कोणत ेके्षत्र तयाच्यासाठी वनवर्ावे याचा पूणड कुटंुबाने वमळून ववचारववनीमय केला 

पावहजे. बोलणारे काय दोन्हीही बाजंूनी बोलतात. पण बहुतेक लोक “लोक काय 

म्हणतील” या ववचाराने स्वतःच्या आयुष्याची माती करून घेतात ककंवा मुलांच्या 

आयुष्याची करतात. अर्ी बरीच के्षत्र आहते की ज्यात यर्स्वी होऊन चांर्ल्या 

प्रकारे आयुष्य जर्ता येईल. र्फक्त पाल्यासवहत ती के्षत्र स्वीकारल्याची तयारी 

असावी लार्ते.  

 योग्य ददर्ेने जाणीवपूवडक वाटचाल सुरू झाली की वनवित यर् वमळते.  

योग्य ददर्ेने 

जावणवपूवडक 

वाटचाल 

वतन्हीही र्ोष्टी महत्त्वाच्या आहते. नुसती ददर्ा नाही, नुसतं प्लाननंर् 

नाही तर तयाला कृतीची, साततयाची जोर् हवी. 



 आता नंतरची पायरी. आपल्या पाल्याला सुयोग्य वनयोजन करण्याची 

सवय लावावी. म्हणजे रोज रात्री झोपण्यापूवी र्ायरी वलवहणे. र्ाळेची वेळ 

क्लासची वेळ आवण करावयाचा अभ्यास यांची सांर्र् घालून उद्या कोणता आवण 

दकती अभ्यास करणार आह ेते आदल्या रात्री वलहून ठेवावे. दसुऱ्या ददवर्ी रात्री 

वलवहल्याप्रमाणे झाले की नाही ह े पाल्याने स्वतःच तपासावे. आई ववर्लांच्या 

मार्डदर्डनाखाली पूणड झाला असल्यास स्वतःच स्वतःची पाठ र्थोपटून घ्यावी. टार्ेट 

पूणड नसल्यास तयाचे कारण स्वतःच र्ोर्धावे. दसुऱ्या ददवर्ीची र्ायरी वलहावी. ह े

रोज करावे. 

  



 

 

५)र्ायरी वलवहताना घ्यावयाची काळजी - 

1. आवर्ीचे ववर्षय पुन्हा पुन्हा जास्त वेळा येऊ दऊे नयेत.  

2. प्रतयेक ववर्षयाच्या प्रतयेक पाठाची दकती वेळा उजळणी झाली 

याचीही बाजूला नोंद असावी.  

3. र्वणत संस्कृत सारख्या ववर्षयांना रोज र्थोर्ा तरी वेळ ठेवावा.  

4. जास्त जार्रण (पहाटे) सकाळी ककंवा रात्रीचे अवजबात करू नये.  

5. न आवर्णारे ववर्षय अभ्यासाच्या सुरुवातीला ठेवू नये.  

6. स्वतःच्या करमणुकीसाठी दखेील र्थोर्ावेळ ठेवावा कारण ती 

मनाची र्रज असते.  

7. चहापान, जेवण, नाश्ता यासाठी आपण खूप जास्त वेळ रु्फकट 

घालवत नाही ना याची काळची घ्यावी.  

8. दकतीही उर्ीर झाला तरी र्ायरी वलहूनच झोपावे.  

कोणतयाही र्ोष्टीची सवय लार्ताना त्रास होतो पण एकदा का सवय 

लार्ली की काम ेसुरळीत होतात.  

  



 

 

6)उदाहरणे कोष्टके सूत्रे यांच्यासाठी एक वेर्ळी वही करावी. ती कर्ी 

तयार झाली ह ेसमजून घ्याव.े म्हणजे उदाहरणे सोर्वताना अर्चण येत नाही.  

ववज्ञानातील महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घ्याव्ात तयातील सूत्रांसाठी 

वेर्ळी वही करावी.  

कोणतयाही र्ाईर्चा ककंवा प्रश्न संचाचा वापर न करता स्वतः च्या नोट्स 

स्वतः वलहून काढण्याचा प्रयत्न करावा. वर्क्षकांना दाखवावा. प्रतयेक ववर्षयाची 

प्रश्नपेढी प्रश्न प्रकारासह उत्तरासवहत स्वतः वलहावी. ते उत्तम र्ाईर् तयार होते. 

लक्षातही चांर्ले राहते. र्फावल्या वेळेत (टाईमपाससाठी) ववज्ञानाच्या आकृतया 

काढाव्ात. वेळेचे वनयोजन उत्तम वनयोजन असते. उत्तरे वर्क्षकांकरू्न तपासून 

घेऊन तयात आणखी काय हवे ते वतर्थे नमूद करून घ्याव.े अर्ा प्रकारे स्वतःचे काम 

स्वतः केल्याने आनंद समार्धान आतमववश्वास वाढतो. स्वतः अभ्यास केल्याने 

सर्ळ्या संकल्पना स्पष्ट होतात. नेमके कुठे अर्ते तेही समजते. तयासाठी आठवीत 

वेळ ददल्याने द्यावी यासाठी १० वीत लार्णारा वेळ वाचतो. तयासाठी 

पालकांनीही आपल्या पाल्याला ती पूणड करण्यासाठी र्ांतपणे समजूतदारपणे वेळ 

दणेे र्रजेचे असते. आपल्या पाल्याच्या चुकांचे नेमके कारण र्ोर्धण्याचा प्रयत्न 

करावा. कदावचत तयाला एका वेळेत समजणार नाही. तयावेळी ना रार्ावता परत 

परत समाजावणे र्रजेचे असते. तरच तो एक पाऊल पुढे जाऊ र्कतो.  



 

 

7)पाल्याच्या प्रगिी सिंदर्ाडि आणखी र्ुद्दा घ्यावासा वाटिो. ध्यानधारणा 

र्ुळे तर्रणशक्ती व एकाग्रिा र्ध्ये वाढिे. प्राणायार् व इिर श्वासावर आधाररि 

आसनािंर्ुळे र्ुलािंचे र्ानस्सक आरोग्य शारीररक आरोग्य यावर िाबा स्र्ळविा येिो. 

ह ेघरािील प्रत्येक सदतयाने केले िर उत्तर्च असिे. परिंिु या स्िवनािील अस्िशय 

र्हत्त्वाच्या गोष्टींकर्े लि द्यायला अिूनही कोणाला वेळ नाही. िेवढे र्हत्त्व 

अिूनही घराघरािंि पोहोचणे गरिेचे आह.े  

 परीिेसिंबिंधािही एक काळिी घेणे आवश्यक वाटिे. पेपर कोणिाही 

असो. चाचणी सहार्ाही वार्षडक आपल्याकर्े एकच पद्धि आहे. आपला पाल्य 

परीिेहून आला की लगेच पेपर कसा गेला, काय चुकले, काय बरोबर होिे, याची 

पर्िाळणी केली िािे. चुकलेल्या प्रश्ािंबाबि त्या र्ुलाला ओरर्ा खावा लागिो. 

पण एकदा पेपर दऊेन आल्यावर त्याचा काहीच उपयोग नसिो. दसुऱ्या ददवशीच्या 

पेपरवरही त्याचा पररणार् होिो. एक वेगळेच टेंशन र्ुलािंना असिे.  

त्यापेिा सगळी परीिा होऊ द्यावी. प्रश् प्रकार व त्यािंना ददलेले गुण हे 

स्नस्िि केलेले असिाि. त्याि बदल होि नाही. उत्तरपस्त्रका स्र्ळाल्यावर 

प्रश्प्रकार पालकािंनी स्वद्यार्थयाांसर्वेि चेक करावे. म्हणिे नेर्का कोणिा प्रश् प्रकार 

पाल्याला येि नाही िे सर्िण्यास र्दि होईल. फक्त त्या प्रश् प्रकारावर िाति 

फोकस करण्यास र्दि होईल. पुढच्या पेपरर्ध्ये त्या प्रश् प्रकाराि गुणािंि वाढ 

झाली आह े की नाही िे चेक करिा येईल. सर्िि नसेल िर सर्िावून सािंगिा 

येईल. ही सवय आठवीपासून लावल्यास दहावीला लागणारा वेळ वाचेल 

 दहावी व बारावीच्या अभ्यास क्रर्ाि र्रपूर फरक आहे. त्यार्ुळे 

कोणिाही अभ्यास साचेबिंद न ठेविा सस्वतिर करण्याची पाल्यास सवय ठेवली िर 

दहावी बारावी चा अभ्यास करठण िाि नाही.  



 

 

८) हा र्ाग पालकािंसारठच खास. आिाआिापयांि िे होिे िे कुणासाठी 

असा स्वचार र्नाि आला असेलच.  

 आहार हा स्वषय पालकािंसाठीच असू शकिो ना? आिकाल बगडर स्पझ्झा 

चायनीिचा िर्ाना आहे. किं टाळा आला की, वाढददवस, लग्न सर्ारिंर् अशा बऱ्याच 

वेळा ह ेबाहरेचे खाणे होि असिे. हल्ली र्ुले दोन िीन वषाांची झाली की त्यािंना या 

बाहरेच्या खाण्याचा लळा लावला िािो.  

आस्ण र्ग पोटोबा स्बघर्ायला सुरुवाि होिे. अनावश्यक वरचेवर 

आिारी परू्नही र्ुलािंची प्रकृिी नािूक होिे. आिारपणार्ुळे अभ्यासाकर्ेही दलुडि 

होिे. लहान वय असल्याने िी गोष्ट िाति र्नावर घेिली िाि नाही. पालेर्ाज्या 

स्वस्वध किं द र्ाज्या खाण्याि खूप कर्ी प्रर्ाणाि येिाि. पाल्यालाही बाहरेच्या 

एकदा का चटक लागली र्ग बघायला नको. फळे िर काही घराि दरु्र्डळच 

ददसिाि. काही वेळा या सवड गोष्टींचा पररणार् र्हत्त्वाच्या वषाांर्ध्ये ददसून येिो 

१० वी १२वी ला काही र्ुले हर्खास आिारी पर्िाि. त्याचा पररणार् ररझल्टवर 

िर होिोच परिंिु घरािल्या सवाांचे टेन्शनही वाढविे. कोणत्याही गोष्टीचा अस्िरेक 

हा वाईटच. र्ाझ्या बघण्याि अशीही एक आिी आह े की िी नािवाला काहीही 

खाल्ले िरी थोर्ीिरी पालेर्ािी खायला लाविेच लहानपणापासून लावलेली सवय 

म्हणून िो नािू ही पालेर्ािी स्शवाय रहाि नाही.  

 यािंच्याि बाहरेचे अस्िबाि खाऊ नये असा होिो का? पटेल पचेल 

एवढेच खावे.  

 सुकार्ेवा स्नयस्र्ि खाल्ल्यानेही तर्रणशक्तीि फरक पर्िो.  



 योग्य आहाराच्या िर पाल्याला सवयी लावल्या िर र्हत्त्वाच्या वषाांि 

त्याला कोणिेही स्वपरीि पररणार् र्ोगावे लागणार नाहीि. र्नावर िाबा 

असल्याने ह े खाऊ नको िे खाऊ नको अशा प्रकारची बिंदीही पालकािंना घालावी 

लागणार नाही.  

 आपल्या पाल्याला चािंगल्या सर्िोल आहाराची सवय लावणे ह ेसवडतवी 

पालकािंवरच अवलिंबून असिे. म्हणूनच शैिस्णक प्रगिीचा स्वचार करिाना 

आरोग्याचाही स्वचार िेवढाच र्हत्त्वाचा ठरिो. िो आपल्याकर्े पाल्य दहावी 

बारावी ककिं वा स्वशेष परीिा दिेानाच केला िािो.  

 

  



९)आर्च्याकर्े पालक र्ेटायला आले आस्ण त्यािंना सािंस्गिलिं की िुर्च्या 

र्ुलाने घरचा अभ्यास केला नाही, वस्ह आणली नाही की पालक त्या र्ुलाला 

स्वचारि, काय रे िू अभ्यास केला नाहीस का? म्हणिे आपला र्ुलगा काय करिो ह े

त्यािंना र्ास्हि नसििं. र्ागच्या र्ागाि र्ी िुम्हाला वेळापत्रकास्वषयी रोिस्नशी 

स्वषयी र्ास्हिी ददली. िी रोिस्नशी स्लस्हिाना पालकािंनी आपल्या पाल्याला 

अवश्य र्दि करावी. कोणिे स्वषय िो दकिी वेळा हािाळिो यािंची नोंद करावी 

ककिं बहुना िक्ता करावा. म्हणिे िेच िेच स्वषय िो करणार नाही व आपल्याकर्े 

नकळिपणे आपल्या आई बाबािंचे लि आह े याची िाणीवही राहील. िसेच 

गस्णिािील सुत्रे, स्वज्ञानािील आकृत्या, व्याकरणाचे स्नयर् ह े एका कागदावर 

पाल्यािंकरू्न स्लहून घेऊन घरािील एखाद्या भर्िंिीवर स्चकटवावे िेणे करून िे पाल्य 

िािा येिा िे वाचेल. रट्टा र्ारण्याची गरि राहणार नाही. उठल्यावर झोपण्यापूवी 

र्ोठय़ाने वाचले स्वज्ञानािील आकृत्यािंची नावे वाचली आकृिी पास्हली िर वेगळ्या 

पाठािंिराला वेळ द्यावा लागि नाही. ह े करण्यासाठी पालकािंनी र्दि केली िर 

पाल्याला िे करण्याचा किं टाळा येणार नाही.  

 कळि नकळि पाल्य आस्ण पालक यािंच्याि सुसिंवाद राहिो. अभ्यासाि 

येणाऱ्या अर्चणींबद्दल स्नदोष आस्ण शािंिपणे चचाड होिे व सुकर र्ागड स्नघिो. 

र्ुलािंचे प्रश् तपष्टपणे सर्िल्यार्ुळे र्ागड काढणे सोपे िािे पाल्य आस्ण पालक 

यािंच्यार्ध्ये सुलर् आिंिरदक्रया होिाि उत्तुिंग यशासाठी या गोष्टींची स्निािंि गरि 

असिे ह ेलिाि घ्या 

  



 

 

१०)आपल्या घरािील सवाांच्याच यशार्ागे आणखी एक गोष्ट कार् करि 

असिे िी म्हणिे आपले वातिू. वातिू दवेिा सिि िथातिू म्हणि असिे असे 

म्हणिाि. याि अिंधश्रद्धचेा र्ाग सोरू्न एक वेगळी श्रद्धा िर आपल्या र्नाि 

स्नर्ाडण केली िर असे म्हणिे की घरार्ध्ये नेहर्ी पॉस्िरटव म्हणिे होकाराथीच 

बोलावे. चािंगले होईल, चािंगले झाले, िुला येईल अशा प्रकारच्या वाकयािंनी 

प्रोत्साहन स्र्ळिे. आपल्या कुठेिरी अिंिर र्नािंर्ध्ये पॉस्झरटस्हहटी वाढि िािे. 

आस्ण र्ग त्याचे कुठेिरी पॉस्झरटहह पररणार् ददसू लागिाि.  

 घराि सगळ्यािंचे स्वचार िुळू लागले म्हणिेच एकर्ि होऊ लागले की 

आत्र्स्वश्वास वाढिो. अचूक स्नणडय घेिले िािाि. पररणार्ी अचूक यश स्र्ळू 

लागिे. आनिंद स्िगुस्णि होिो. नािेसिंबिंध ही चािंगले राहिाि. घराि ददवाबत्ती 

अगरबत्ती धूप यािंच्या सुवासार्ुळे र्न प्रसन्न राहिे आरोग्य चािंगले राहिे. हा 

स्वचार िरी नगण्य वाटला िरी िो खूप र्ोठा पररणार्कारक आहे. याबद्दल 

िाणीवपूवडक आचरण होणे गरिेचे असिे 

 घरािील उदकरर्ा वस्र्लािंचा आरर्ओरर्ा, असिंिोषाचे वािावरण याचा 

सवडतवी पररणार् पाल्याच्या र्नावर होि असिो. घराि नकारात्र्क वािावरण 

ियार होिे. र्ुले ही अनुकरणस्प्रय असिाि. आस्ण र्ग र्ुलािंकरू्न कोणिेही चुकीचे 

विडन ददसले की आपण वातिुशास्त्र ककिं वा इिर उपायािंकर्े धावाधाव करू लागिो. 

पण र्ुळाि घरािील र्ोठी र्ाणसे कारणीर्ूि असिाि. म्हणूनच या गोष्टींचीही 

काळिी आपण घेिली पास्हिे. या सवाांचा पररणार् र्ुलािंचा फक्त अभ्यासावरच 

नहह ेिर त्यािंच्या व्यस्क्तर्त्त्वावर होि असिो.   



 

 

११)र्ला वाटिे आिापयांि आपण र्रपूर अिंगािंनी आपल्या पाल्यासिंदर्ाडि 

स्वचार केला.  

 पण काही पालक म्हणिील “आिा खूप उशीर झाला हो. आर्चे पाल्य 

दहावीि आहिे. आिा आर्ची र्ुले बारावीि आहिे. र्ग आम्ही काय करायचे?”  

 आपल्यािून कधीच कोणिीच गोष्ट स्नसटून गेलेली नसिे. आपला त्याकर्े 

पाहण्याचा दसृ्ष्टकोन सिंपलेला असिो. ककिं बहुना अस्धक कष्ट करण्याची आपली 

र्ानस्सकिा नसिे.  

 आपले पाल्य िर दहावीि असेल िरीही अिूनही वेळ गेलेली नाही. ९वी 

पयांि गुणािंचा आढावा घ्या. त्याला दकिी टके्क स्र्ळू शकिील याचा टागेट करा. 

िुम्ही िातिीिाति दकिी अपेिा करू शकिा याचा स्वचार करा. अवातिव र्ागणी 

करू नका 

 वेळेचे स्नयोिन करा  

दकर्ान ५वेळा पूणड अभ्यासक्रर्ाचा सराव होईल याप्रर्ाणे ददवसािंचे 

टागेट काढा. िे टागेट पूणड करण्यासाठी कुटुिंबािील सवड सदतय कशाप्रकारे र्दि करू 

शकिील याचा स्वचार करा. दकिीही टके्क स्र्ळाले िरी कुटुिंबािील सवड सदतय 

त्यािंच्या पाठीशी आहिे असा आत्र्स्वश्वास त्याच्या र्नाि स्नर्ाडण करा. 

त्याच्याकरू्न रोिस्नशी स्लहून घ्या. पेपर सिंबिंधािंि आधीच्या पाठाि ददलेल्या 

सूचनािंचे पालन करा. त्याच्या र्ानस्सक शारीररक आरोग्याची काळिी घ्या. स्नबिंध 

लेखन र्रपूर करून घ्या. कारण त्याला दहापैकी गुण असिाि. या दीर् टककयाचा 

कोणीही गिंर्ीरपणे स्वचार करि नाही. सूत्रे, आकृत्या, सिंतकृिर्धील श्लोक यािंचा 

सराव िाति घ्या िेणे करून िातिीिाति टके्क पदराि पार्िा येिील.  



 पुढे िो काय करणार आहे, त्यासाठी आवश्यक कॉलेिचे टके्क, या 

साऱ्यािंचा स्वचार करून त्याप्रर्ाणे घोर्दौर् करा 

 

 

  



१२)मंर्ळी आता महत्त्वाचा प्रश्न  

 दहावीचे खरखुरे पाल्याच्या आयुष्यातील महत्त्व काय?  

१०+२+३ ही आपली वर्क्षणाची पद्धत  

१० वी नंतर महाववद्यालयीन वर्क्षण सुरु. पाल्याच्या आयुष्यातील 

महतवाचा र्फरक.  

र्णवेर्, वनयम, वर्क्षकांचे वैयवक्तक लक्ष यांपासून मुक्त? ??  

१० वी नंतर वर्क्षणाची बरेच दरवाजे खुले होतात.  

 तसे पावहले तर काही जीवन वर्क्षणाची दारे ९ पासूनही उघर्तात उदा. 

आय टी आय। 

 परंतू तो ववचार मनाला वर्वणे ही नको असते.  

 खरे पहाल तर १०वी च्याच नव्ह े तर तया नंतरच्याही वर्क्षणाच्या 

पूवडतयारीसाठी आपल्या हातात र्थोर्े र्थोर्के नाही तर चक्क नऊ वर्षे असतात. 

तयाचा आपण र्ोळसपणे ववचार केला जाणीवपूवडक आखणी केली तर दहावीचे 

ववर्ेर्ष वाटणार नाही असे अनुभव असलेले दखेील दकतयेक लोक आहते.  

 बहुतांर्ी मला सांर्ावेसे वाटते की जी मुले मेरीटमध्ये येतात तयामार्े 

तयांच्या आई ववर्लांचेही अर्थक पररश्रम असतात. काही अपवाद आहते ही.  



 एका वेर्ळ्या र्ब्दात सांर्ायचे म्हणजे १ली ते ९वी ह ेआपल्याला वजर्थे 

जायचे आह े तो र्ोल लक्षात ठेवून तया ददर्ेने रन अप करणे १०वी म्हणजे पूणड 

ताकदीवनर्ी तया ददर्ेने चेंरू् रे्फकणे. वतर्थून खऱ्या अर्थाडने आयुष्याची चेंरू्रे्फक सुरू 

होते.  

मर् कर्धी तरी ऐन वेळेला काहीतरी चुकते. अपेक्षाभंर् होतो. तेंव्हा खरी 

भूवमका अंपायर म्हणजे पालकांची असते. तेंव्हा तयांनी ददपस्तंभासारखे उभे 

रहायच े असते. म्हणजे आतमहतयेसारखे ववचारही मनाला न वर्वता पुन्हा तयाच 

उतसाहाने ते पाल्य नववन खेळी खेळायला सुरुवात करेल. पहा पटते आह ेका? एक 

मार्ड हुकला तर आणखी चार नववन मार्ड खुले असतात. प्रयत्न करणे आपल्या 

हातात असते. कारण अपयर् आले तरी आपण प्रयत्न केला असता तर बरे झाले 

असते अस ेतरी बोलावेसे वाटणार नाही.  

 मी जे अनुभव घेतले ते मांर्ण्याचा प्रयत्न केला. कदावचत तयात काही 

त्रुटी असतील . सवड पालकांना माझ्याकरू्न हार्दडक र्ुभेच्छा ॥ 

दहावीनंतर महाववद्यालयीन व तांवत्रक आयटीआय व इंवजवनअररंर् 

क्षेत्राचे प्रवेर् उपलब्र्ध असतात. आपला पाल्य जर इंवजवनअर क्षेत्रासाठी उतसुक 

असेल व तयाची दहावीतील प्रर्ती समार्धानकारक नसेल ककंवा बारावीनंतर तयाला 

जेईई मेन ही कठीण परीक्षा पास होण्याची र्ाश्वती नसेल तर वर्प्लोमा करून 

इंवजवनअररंर्ची पदववका प्राप्त करण े व्ावहाररक होत असते याची पालकांनी 

जाणीव ठेवणे अतयंत आवश्यक आह.े  



 

 

१३)माझ्या वर्क्षकी सेवेमध्ये वेळोवेळी पालकांर्ी संवाद संबंर्ध 

आल्यानंतर पाल्यांकरू्न आपल्या अपेक्षा पूणड होत नाहीत याची जाणीव 

झाल्यानंतर कळत नकळत दलुडक्ष झालंय या अनुभवाची प्रवचती मला स्वतः 

जाणवली आह.े याच एका सामावजक बांवर्धलकीतून मी आपणार्ी संवाद 

सार्धण्याचा, वरील र्ोष्टीतून मांर्ण्याचा प्रयत्न केला आह.े आपल्या सवाांना व 

आपल्या पाल्याच्या भावी र्ैक्षवणक युर्ासाठी माझ्याकरू्न हार्दडक र्ुभेच्छा 

  



ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान दहा वषाांपुवी सुरू झालिं. िगर्राि ई पुतिकािंची 

सिंकल्पना रुिू लागि असिानाच र्राठीिही ई पुतिकिं  सुरू झाली. र्राठीि 

अर्ॅझॉन सारखे प्रचिंर् इन्हहते्र्ेंट करणारे स्खलार्ी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई 

सास्हत्य म्हणि े अगदीच भलिंबुटटिंबू. पण गेली दहा वषां आस्ण आिही गुगलवर 

“र्राठी पुतिक” ककिं वा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नािंवािंर्ध्ये 

पस्हले दसुरे नाव येिे िे ई सास्हत्यचेच. ही करार्ि आह े आर्च्या लेखकािंची. 

वाचकािंना साित्याने दिेदार र्नोरिंिक उच्च प्रिीची पुतिके “स्वनार्ूल्य” देणारे 

आर्चे लेखक हचे या तपधेचे स्विेिे आहिे.  

र्राठीि “सास्हत्यरत्ािंच्या खाणी” स्नपिोि या ज्ञानोबािंनी र्ास्गिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेवढ्याच उदारिेने खाणींचा वषाडव करून प्रस्िसाद ददला. 

र्राठीचे ददुवै ह ेकी या खाणींिली रत्े बाहरे आणण ेआस्ण त्यािंचे पैलू पर्ल्यावर 

त्यािंना शोकेस करणे आस्ण र्राठी व िागस्िक वाचकािंसर्ोर िे पेश करण े याि 

आपण कर्ी पर्लो. इथे उत्तर् सास्हत्यासाठी र्ुकेलेले वाचक आस्ण उत्तर् 

वाचकािंच्या प्रस्ििेिले सास्हस्त्यक यािंच्याि स्िि बनणे आवश्यक आह.े स्वशेषिः र्ॉ. 

स्निीन र्ोरे यािंसारख े सास्हस्त्यक ज्यािंना स्लस्हण्याि आनिंद आह े पण त्यापुढील 

प्रकार्नाच्या िटील प्रदक्रयेि पर्ण्याि रस नाही अशािंसाठी. स्वदशेािंि र्ोठे लेखक 

एििंट नेर्िाि आस्ण िे बाकी सवड व्यवहार पहािाि. र्राठीि ही सोय नाही.  

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान ही काही अनुर्वी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंतथा नहह.े 

पण गेल्या दहा वषाांि आर्च्या ह ेलिाि आले की र्राठीि रत्ािंच्या खाणी आहिे 

आस्ण त्यािंि उिरून हाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून िर स्चवटपणे कार् 

करि रास्हल े िर एकाहून एक र्ारी रत्े गवसणार आहिे. एखाद्या र्ोठ्या 



धस्नकाने, पिंस्र्िािंच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह िर ह ेकार् हािी घेिले िर 

र्राठी र्ाषेिले सास्हत्य िागस्िक पटलावर आपला ठसा नक्की उर्टवेल. 

र्ॉ. स्निीन र्ोरे यािंची अकरा अप्रकास्शि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा 

र्ान ई सास्हत्यला स्र्ळाला. मार्धुरी नाईक यांची दहा, शिंर्ू गणपुले यािंची नऊ, र्ॉ. 

वसिंि बागुल यािंची बारा, शुर्ािंगी पासेबिंद यािंची साि, अस्वनाश नगरकर यािंची 

पाच, रत्ाकर र्हािन यािंची सहा, शशािंक परुळेकर यािंची चार, अरुण कुळकणी 

यािंची चार अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना वाचकािंपयांि नेण्याचे र्ाग्य ई सास्हत्यला 

लार्ले. अस ेअनेक “तवािंिःसुखाय” स्लहीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कवी या र्राठीच्या 

“सास्हत्यरत्ािंस्चया खाणीं” र्ध्य ेआहिे. अशोक कोठारे यािंनी र्हार्ारिाच्या र्ूळ 

सिंस्हिेच ेर्राठी र्ाषािंिर सुरू केले आह.े सौरर् वागळे, ओंकार झािे, पिंकि घारे, 

स्वनायक पोिदार, ददप्ती काबार्े, र्ूपेश कुिं र्ार, सोनाली सार्िंि, केिकी शहा, सुरि 

गािार्े, स्नस्र्ष सोनार, सस्विा नाबर, सिंिय बनसोर्े, आशा पाटील, नासा 

येविीकर, स्नरिंिन कुलकणी अस ेअनेक नवीन लेखक साित्यपूणड लेखन करि आहिे.  

ई सास्हत्यकर्े हौशी लेखकािंची कर्ी कधीच नहहिी. पण आिा हौसेच्या 

वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकर्े गिंर्ीरपणे पहाणारे आस्ण आपल्या लेखनाि प्रगिी 

कशी होईल याकर्े लि दणेारे लेखक येि आहिे. त्यािंच्या सास्हत्याच्या प्रकाशाला 

उिाळा स्र्ळो. वाचकािंना आनिंद स्र्ळो. र्राठीची र्रर्राट होवो. िगािील 

सवोत्कृष्ट सास्हस्त्यक प्रसवणारी र्ाषा म्हणून र्राठीची ओळख िगाला होवो. 

आर्ेन 

सुनील सार्िंि 

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 


