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प्रस्तुत शोध णनबंधात कौशल्य संकल्पना ,भाणषककौशल्य े कोिती ? लेखन कौशल्य 

म्हिजे काय ? लखेन कौशल्याचे मानिी जीिनातील स्र्थान काय ?लेखन कौशल्य कस े

आत्मसात किािे ? लेखनात येिािे अडर्थळे कोिते ? लेखन कौशल्याकड ेणिद्यार्थयाांनी करिअि 

म्हिून पाहािे काय ? आदी प्रश्ांच्या उत्तिाचा शोध प्रस्तुत संशोधकाने पत्रकारितेच्याक्षेत्रातील 

स्िानुभिाच्या आधािे  आणि  मिाठी भाषेच्या अध्यापन अनुभिाचे आधािे घेण्याचा प्रयत्न केला 

आह े. 

प्रस्तािना:आजच्या समाजमाध्यमांच्या( सोशलमीणडया) युगातील मिाठी भाषेच्या णिद्यार्थाांचा 

कल हा कॉपी, पेस्टआणि सेंड ककंिा Forward याकड े अणधक ददसतो 

.त्यामुळेसमाजमाध्यमामध्ये गंुतलेल्या णिद्यार्थयाांचे मिाठी भाषेच्या भाणषक कौशल्याकड ेदलुलक्ष 

होताना ददसते .काही अपिाद िगळता मिाठीच्या तज्ज्ञ प्राध्यापकांनी ही याकड े

पाठदिििलेली ददसते, परििाममिाठी भाषेच्या पदिीधिांना बेकािीचे चटके सोसािे लागत 

आहते . बेकािीच्यायाअनेक काििांपैकी ह ेएक महत्िाचे कािि आह े .प्रस्तुत शोध लेखामध्य े

लेखनकौशल्य समजािूनघेिूनलेखनया मिाठी भाषेच्या महत्िाच्या भाणषक कौशल्याचा 

णिद्यार्थालच्याकरिअिसाठी कसा उपयोग किता येईल याचीमांडिी केली आह े . ह ेपाहण्यापूिी 

कौशल्य संकल्पना समजून घेिे संयुणिक िाटत.े 

कौशल्य सकंल्पना: इंग्रजीभाषेतील णस्कल (skill) या शब्दासाठी मिाठीभाषेमध्ये कौशल्य हा 

शब्द उपयोणजला जातो . मिाठी शब्द कोशामध्ये कौशल्याचे  अनेक अर्थल सांणगतल े आहते 

.कसब,कामणगिी,खुबी, नैपुण्य, पािंगतता, हातोटी, तिबेजपिा,चातुयल यालाच कौशल्य अस े

म्हटल े जाते .खिे पाहता कोितेही कौशल्य आत्मसात किण्यासाठी आिड महत्िाची असत े

,याआिडीतून कायल कुशलता प्राप्त होत असते .यातूनच व्यिी जीिनामध्ये कौशल्य णिकणसत 

होत असते उत्तम कौशल्य आत्मसात किण्यासाठी आिड जशी महत्िाची असते त्याचप्रमाि े

णचकाटी िप्रामाणिकपिे कष्ट किािे लागते 
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.पत्रकाि,संपादक,साणहणत्यक,पटकर्थालखेक,णचत्रकाि,णशल्पकाि,ििा,शाहीि,गायक, ढोलकी 

िादक ,आदींनी आपापल्या क्षेत्रात अनेक िषालची तपश्चयाल करून आपल े कौशल्य आत्मसात 

केललेे असते , त्यामुळेत्या व्यिी त्यांच्या जीिनामध्ये यशस्िी झालेल्या ददसतात .कोितेही 

काम शांतणचत्तानेि मन लािून कौशल्यपूिलिीत्या लखेनकेल्यास यश णमळते, याचाच अर्थल 

मानिी जीिन यशस्िीकिण्यासाठी कौशल्य महत्त्िाचे ठित.ेव्यािहारिक उपयोणजत मिाठी 

आणि प्रसािमाध्यमे या पुस्तकातील लेखामध्य े कौशल्याची मांडिी किताना डॉ . दत्तात्रय 

गधंािे म्हितात ,“कोित्याहीशास्त्राचे,कलेचे ककंिा हस्तकलेचे सादिीकिि ि व्यािहारिक 

जीिनात उपयोजन किण्याची क्षमता म्हिजे कौशल्य .तसेच एखाद्या कलेची व्यापािाची 

ककंिादिेगीची कायलणसद्धी म्हिजे कौशल्य १”डॉ. गंधािेयांचे मत महत्िाचे िाटते कािि मानिी 

जीिनामध्ये कौशल्य ह ेिि काळापुिते मयालददत नसते ते शास्त्र , व्यापाि ,उद्योग आदी बाबत 

ही महत्िाचे ठिते .सिल णस्त्रया स्ियंपाक कितात पि अखाददलाच‘सगुिि ’म्हटले जाते , 

कािि णतने  स्ियंपाकाचे कौशल्य आत्मसात केलेल ेअसते . िडापाि,पािीपुिी, चहा णिकिािे 

छोटे व्यािसाणयक यशस्िी होताना ददसतात ,त्याचे िहस्य त्यांनी आत्मसात केलले्या कौशल्यात 

असते . आज संपादक अनेक आहते पि उत्तम कांबळे , ञानेश महािाि , िाजा माने , णिजय 

चोिमािे श्रीणनिास नागे , हनुमंत मोणहते यांचे लेखन आिजुलन िाचले जाते, ते त्यांच्या लेखन 

कौशल्यामुळेच .आज ििे अनेक आहते पि णनतीन भांगुड े –पाटील, उत्तमकांबळे, णिश्वास 

नांगिे –पाटील,प्रा. णिशाल गिड,प्रा. संभाजी दसेाई यांच्या सभलेा श्रोत्यांची गदी ददसते. ही 

त्यांनी आत्मसात केलेल्या कौशल्यामुळेच, ह े आपिानाला मान्य किािे लागते.यानंति 

आपिाला मिाठीची भाणषक कौशल्य ेकोितीह ेसमजून घ्यािे लागेल. 

मिाठीची भाणषक कौशल्य े :   भाषामानिी जीिनात महत्िाची आह े ,कािि भाषेमुळे 

कोित्याही व्यिीच्या व्यणिमत्िाचा णिकास होतो . यासाठीभाणषककौशल्ये अंगी बनि े

आिश्यक असत.ेया भाणषक कौशल्यामध्ये श्रिि , भाषि,िाचनि लेखन या प्रार्थणमक 

कौशल्याचा समािेश केला जातो .हीकौशल्ये कोित्याही व्यिीला सिािाने आत्मसातकिता 

येतात, तसे झाल्यास व्यिीचे व्यणिमत्ि प्रभािी बनते.ही सिल भाणषक कौशल्ये एकमकेांना 

पूिक असतात ह ेसांगताना प्रा. सत्यणजत साळि े , प्रा. दीपक पिािम्हितात , “ मलुांचे कान 

(श्रिि),जीभ(भाषि ), डोळे( िाचन),मन(लखेन) यांचा उत्तम समन्िय म्हिजे भाणषक कौशल्य 

होय .२”प्रा. साळििे प्रा.पिाि यांनी मांडलेल ेहमेत या रठकािी संयुणिक िाटते , कािि चांगल े

ऐकिे म्हिजे ‘श्रिि’,समजून बोलिे म्हिजे ‘भाषि’,आकलन करून ग्रहि कििे म्हिजे 

‘िाचन’, आणि या णतन्हींचा समन्िय म्हिजे ‘लखेन’होय. म्हिजेच ही भाणषक कौशल्य े
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पिस्पि पिूक असतात.या भाणषक कौशल्याचा णिद्यार्थयालच्या व्यणिमत्िाच्याघडिीमध्येससंहाचा 

िाटा असतो .येर्थ ेआपिाला लखेन कौशल्याचा णिचाि किायचा आह े. 

लखेन कौशल्य:मानिी जीिनामध्ये लखेन क्षमतेला महत्िाचे स्र्थान आह.े लखेन कौशल्याच्या 

माध्यमातून आपल्या मनातील णिचाि, भािनाची अणभव्यिी होते.दनंैददनव्यहािामध्येही लखेन 

कौशल्याचे उपयोजन ददसते .यामध्य े कायाललयान कामकाज , साणहत्य णनर्मलती , णिणिध 

प्रसािमाध्यमामंध्ये ही लेखन कौशल्याचे मोठया प्रमािात उपयोजन होते.णिणिध प्रकािच्या 

स्पधाल पिीक्षा त्याचबिोबि णिद्यार्थयाांचे मूल्यमापन किताना ही लेखन कौशल्य तपासले जाते . 

                  लखेन कौशल्याची मांडिी कितानाडॉ.द. के. गंधािेम्हितात, “ मनातील णिचाि 

अक्षिांच्या माध्यमातून प्रकट कििे म्हिजे लेखन होय.३” डॉ.गंधािे यांनी अक्षिाच्या 

माध्यमातून आपले णिचाि प्रकट कििे यास प्राधान्य ददलेले ददसते. लखेकाने िाचकांशी 

अक्षिांच्या अणभव्यिीद्वािे साधललेा संिाद म्हिजे ‘लेखन’ होय. याचाच अर्थल आपल्या 

मनातील णिचाि दसुऱ्याला समजतील अशा पद्धतीने णलहिे म्हिजे लखेन कौशल्यहोय. 

लखेनाच ेस्िरूप :लेखनाच्या स्िरूपाचा णिचाि केल्यास लखेनाचीमांडिी बदलले की लखेनाचे 

स्िरूप बदलताना ददसते.लखेनाच्यायाबदलत्या स्िरूपािरून लेखनाचे अनुलखेन,श्रुतलेखन, 

आणि अणभव्यिी अस े लेखनाचे प्रकािकितायेतील.एखाद्या पुस्तकातील उतािा णनिडून तो 

पाहून णलहिे यालाच ‘ अनुलखेन’म्हटले जाते. उदा. णिद्यार्थी अनुलेखन कितात. 

लक्षपूिलकऐकून त्याचे लखेन किि े यालाच‘ श्रतुलेखन’ म्हितात. उदा. प्रसािमाध्यमातील 

बातमीदािाला माणहती संकलनासाठी ‘श्रुतलेखन’ कििे आिश्यक असते. स्ित: णिचाि करून 

केललेे लेखन म्हिजे अणभव्यिी लेखन होय. उदा. णिचाििंत, साणहणत्यक, संपादक, संशोधक 

यांचे लेखन अणभव्यिी लेखन मानता येईल. 

  लेखनासाठी सुंदि ह्सस्ताक्षिाची गिज असते. णनयणमत सुंदि ह्सस्ताक्षि किण्याची 

सिय असले ति ती णचिकाल रटकते. लखेन किताना मन शांत ि प्रसन्न हि.े चांगल्या 

लेखनासाठी व्यिीची शािीरिक आणि मानणसक णस्र्थती उत्तम असािी. 

पिीक्षेमध्येणिद्यार्थाांचेसुरुिातीचे अक्षिचांगले असते, पि जसजसा त्या णिद्यार्थयाांच्या मनाििील 

ताि िाढतो, तसलेखेन णबघडते. याचाच अर्थल लखेनातील प्रत्येक अक्षि, शब्द, ओळ मन लािून 

णलहिे, ही एक कलाच असते. 

 

लखेन कौशल्यातील अडर्थळे: लखेन कौशल्य आत्मसात किताना आपिाला काही अडचिींना 

सामोिे जािे लागते. 
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१  न्यूनगंड आणि आत्मणिश्वासाचा अभाि  

२  लेखन तंत्र अिगत नसिे. 

३  अनािडीच्या णिषयािि लेखन किताना अडचि येते. 

४  लेखन माध्यमातून झटपट संिाद साधता येत नाही. 

५  लेखनासाठी साणहत्य आणि िातािििाचा अभाि.  

६  अशुद्ध लखेन, णतिपे अक्षि, अक्षिािि िेषा नसि ेइत्यादी. 

लेखनातीलयाअडचिीिि सिािाने ि लेखनतंत्र अिगत करून मात किता येते. 

लखेनकौशल्याच े मानिी जीिनातील स्र्थान: दनंैददन व्यिहािामध्ये काही गोष्टी आपल्या 

दीघलकाळ लक्षात िहाव्यात म्हिून आपि त्या णलहून ठेितो. लखेनामुळे आपल्या णिचािांना 

णिश्वासाहलतालाभत.े आज माणहतीच्या युगात दिूणचत्रिािीच्या बातम्या पाहूनही अनेकजि 

सकाळी उठताच िृतपत्र िाचतात. कािि आपला लखेनािि अणधक णिश्वास असतो. माणहती, 

ञानदीघलकाळ जपून ठेिण्यासाठी लेखन महत्िाचे ठिते. दनंैददन व्यिहाि आणि 

स्ियंममूल्यांकनात लखेन महत्िाचे आह.े आपल्या मनातील णिचाि, भािना यांच्या 

अणभव्यिीसाठी लखेन कौशल्य उपयुि ठित.े आपल्या जीिनात उपयिु ठििाऱ्या या लेखन 

कौशल्याकड ेणिद्याध्याांनी आजच्या परिणस्र्थतीत करिअि म्हिून पाहिे गिजेचे आह.े 

लखेन कौशल्य आणि करिअि: आपल्या जीिनात लखेन कौशल्य कसे महत्िाचे आह.े ह ेआपि 

पाणहले. आजमिाठीभाषेचे पदिीधि, नेट, सेट, पीएच. डी. धािक यांना बेकािीच्या झळा 

सोसाव्या लागत आहते. या मिाठीच्या पदिी धािकांनी लखेन कौशल्याचे सधंी ओळखून 

योग्यरित्या उपयोजन केल्यास त्यांना चांगल्या संधी णमळतील.आज प्रसािमाध्यमांचे क्षते्रात 

मोठी क्ांती झाली आह े.या क्षते्रात उत्तम लेखन कौशल्यअसिाऱ्या उमेदिािाला चागंल्या संधी 

खुिाित आहते. ितलमानपत्रामध्यबेातमी ,जाणहिात,अग्रलेख,दिचि,स्तंभलखे,णिशेषिृत्त, 

िातालपत्र,बोधकर्था,णिनोद,समीक्षा इत्यादीचे लखेन केल ेजाते .आकाशिािी बातमीपत्र ,रूपक, 

नभोनाट्य,श्रुणतका, जाणहिात, माणलका याच्या संणहता लखेन केल े जाते  .त्याच बिोबि 

दिूणचत्रिािीििील जाणहिात,माणलका,पटकर्थाया सािख्या काही  कायलक्माच्या संणहता  

आिजुलन णलणहल्या जातात .या सिाांचा पाया भाषेच्या लेखन कौशल्यात असतो, 

हमेिाठीच्याणिद्यार्थाांनीिेळीचओळखायला हिे .त्याचबिोबिणिद्यार्थयालच्या प्रणतभेला िाचन 

आणि लेखनाची जोड णमळाली की साणहत्याची णनर्मलती होते 

.कर्था,कणिता,कादबंिी,नाटक,आत्मचरित्र,चरित्र आदीचे लेखनकरून साणहत्याच्या प्रांतात उत्तम 

करिअि कििािीनािे अनेक आहते . साणहत्याच्या णनर्मलतीचा आनंद आपिाला पशैात मोजता 

येत नाही .आजच्या दनंैददन व्यिहािामध्ये कायाललयीन कामकाजात लखेन कौशल्याचे 
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उपयोजन मोठया प्रमािात होताना ददसते. उदा. अजल, किाि, खिेदीखतइत्यादी. आज सिलच 

कायाललयातील कामकाजातसंगिकाचा िापि केला जातो. संगिकाििमिाठीत उत्तम कामकाज 

कििाऱ्यांची िानिा ददसते , याहीसधंीचा णिद्यार्थाांनी बेकािीचे चटके सोसण्यापेक्षा णिचाि 

किायला हिकत नाही . 

याचाच अर्थल मिाठी भाषेचे लखेन कौशल्य उत्तमपिेआत्मसात केल्यास 

णिद्यार्थयाललाचांगले करिअि किता येते, हसेांगतानासंतोष लोंढ े म्हितात, “ मिाठी भाषेचा 

णिद्यार्थी जगाच्या बाजािपेठेत भाषेचा तंत्रञ( लँग्िेज इंणजणनअि )म्हिून ओळखला जाईल 

,तेव्हाच त्याने घेतलले े णशक्षि त्याच्या उदिणनिालहाचेसाधन बनेल .४”त्यामुळे णिद्यार्थयाांनी 

भाषेच्या  लखेन कौशल्याकड ेणिशेष लक्ष कें दद्रत कििेआिश्यक िाटते . 

णनष्कषल:  

१  भाणषक कौशल्य ेएकमेकांना पिस्पि पूिक ददसतात.श्रिि, भाषिआणि िाचन यांच्या 

समन्ियातून लखेन कौशल्ये आत्मसात किता येते. 

२  मनातीलभािना ि णिचाि अक्षिाचं्या माध्यमातून प्रकट झाले की लेखनाची प्रदक्या पूिल 

होते . 

३   लखेन किण्यापूिी लखेनाचा स्ितंत्र आिाखडा तयाि असािा, णिषयास अनुसरून 

भाषाशैली िापिािी . 

४  लेखनात णिणशष्टाकडून – सामन्याकडअेशा स्िरुपाची मांडिी झाल्यास िाचकाला ती 

लिकि समजते . 

५  लेखन कौशल्यासाठी णचकाटी ,मनाची एकाग्रता ि सकािात्मकदषृ्टीकोन महत्िाचा 

असतो . 

६  न्यूनगंड बाजूला सारून आत्मणिश्वासाचे बळािि लखेन कौशल्ये आत्मसात किता येते. 

७  आपल्या दनंैददन व्यिहािात लखेन कौशल्ये उपयोजन मोठ्या प्रमािात िापि  होतो. 

८  लेखन ही णिश्वासाहल कला आह े. 

९  णिद्यार्थयाांनीलेखन कौशल्याकड े करिअि म्हिून पहािे , उत्तम लखेन कौशल्य धािक 

पदिीधिाला प्रसािमाध्यमाचे क्षेत्राबिोबिच इति क्षते्रात ही  मोठी सधंी आह े. 
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