


लेखन – ननबंधलेखन
 ननबंधाचे स्वरूप -
 नीट बांधलेला, नीट ग ंफलेला , नीट ज ळवलेला असतो तो ननबंध .
 ववषयाला धरून मनातील ववचार भावना यांची सूत्रबद्ध ग ंफण करणे म्हणजे ननबंध 

होय . 
 ननबंध म्हणजे स संगत आणण योग्य ववचारांची , कल्पनांची अर्थपूणथ ग ंफण होय . 
 ननबंध म्हणजे एखाद्या ववषयासंबंधीचे स्वतःचे ववचार स सूत्र , स संबद्ध आणण 

स बकतनेे मांडून तो ववषय ठराववक मयाथदेत ललहून पूणथ करणे होय .
 संस्कृत मध्ये - ' निबध्यत ेअस्मिि इनत ' 
 जजच्यामध्ये ववषय गोवला जातोअशी वाङमयीन रचना म्हणजे ' ननबंध ' होय. 
 उत्तम ववचारांचे, भावनांचे , अन भवांचे, घटनांचे , व्यजततववशेषांचे वववरणात्मक 

आणण माहहतीपूणथ वववेचन म्हणजे ननबंध होय . 
 ववववध ववचारांचा ओघवत्या भाषेतील स बोध आणण कलात्मक आववष्कार म्हणजे 

ननबंध . 
 आत्माववष्काराला भरपूर वाव असतो
 ती एक मनोवेधक ग ंफण असत.े 
 ननबंधात एखाद्या ववषयावरील साधक-बाधक माहहतीची , ववचारांची सूत्रबद्ध आणण 

स संगत मांडणी असत.े 
 ननबंधलेखन ही एक कला आहे. आणण प्रयत्नांनी ती साध्य होते.



निबंधाचे प्रकार 

मथूलिािािे निबंधाचे प्रकार खालीलप्रिाणे सांगता येतात .

१. वणणिात्िक निबंध  (स्र्ळ , ऋतू ,ननसगथ , प्रवास, घटना इ.चे 
वणथन )

२. व्यस्ततचचत्रणात्िक निबंध  (व्यजततवणथनात्मक ,व्यजततप्रधान ,चररत्रात्मक 
)      

३. आत्िवतृ्तात्िक निबंध     (आत्मकर्न , मनोगतप्रधान ननबंध ) 

४. कल्पिाप्रधाि निबंध     (कल्पना फ लवत केलेले लेखन , कल्पनारम्य 
ननबंध )

५. वैचाररक निबंध         (ववचारप्रधान ,चचतंनपर , समस्याप्रधान 



* वणणिात्िक निबंध  (स्र्ळ , ऋतू ,ननसगथ , प्रवास, घटना इ.चे वणथन )

आपण पाहिलेल्या एखाद्या दृश्याचे , वामतूचे ,ककंवा प्रसंगाचे िुबेिूब शब्ांत रेखाटलेले 
चचत्र वाचकांसिोर उभे करणे म्िणजे वणणिात्िक निबंध िोय . 
मवरूप -

* आपण जे पाहहले,अन भवले त्याचे शैलीदार वणथन यात अपेक्षित असत.े 
* एखादे दृश्य , सहल , घटना , सण ,ऋतू, प्रवास , स्र्ळ यांचे खरे तर शब्दचचत्रचं 

रेखाटायचे असत.े 
* लेखन करताना त्यात लाललत्य आणण कलात्मकता असावी लागत े. 
* सूक्ष्म ननरीिण हे वणथनात्मक ननबंधाचे शजततस्र्ान असत.े
* वणथनाला भावषक अलंकाराचे पाठबळ असत े. 
* तसेच भाषा ओघवती असत.े त्यामध्ये भावनांचे, कल्पनांचे, ववचारांचे गहहरे रंग 

भरणे नततकेच महत्त्वाचे असते. 
* अधून मधून भावषक सौंदयाथची उधळण हवीच. 

र्ोडतयात ,
वणणिात्िक निबंधात भाषेचे िित्त्व अिन्यसाधारण असते. 

उ्ा.
आमची अववस्मरणणय सहल , वसंत ऋतू, मी पाहहलेला क्रिकेटचा सामना 



* व्यस्ततचचत्रणात्िक निबंध
(व्यजततवणथनात्मक,व्यजततप्रधान,चररत्रात्मक )      

' व्यततीचे शब्दचचत्रण करणारा ननबंध म्हणजे व्यजततचचत्रणात्मक ननबंध 
होय . '

मवरूप -
 ही व्यतती क णीही असू शकत.े

 नेमतया शब्दांच्या माध्यमातून त्या व्यजततचे ह बेहूब , चचत्तवेधक ,कलात्मक शब्दचचत्र उभे करता आले पाहहजे. 
 ननबंध वाचताना ती व्यतती वाचकाच्या डोळयांप ढे उभी राहहली पाहहजे. 
 अशा ननबंधात त्या व्यततीचे संपूणथ जीवन - चररत्र तपशीलवारपणे ललहहणे 

अपेक्षित नसत;ेतर्ावप त्या व्यततीची शरीरयष्टी ,सवयी ,लकबी, रंगरूप, 
पेहेराव, स्वभाव ,व्यजततमत्त्वाची वैलशष््ये यांचे वणथन करणे आवश्यक 
असते. 

 व्यजततचचत्रण म्हणजे केवळ त्या व्यततीच्या माहहतीचा तपशील नव्हे तर 
त्या व्यततीच्या व्यजततमत्त्वाचे , कतृथत्वाचे स संगत आणण लाललत्यपूणथ 
शब्दचचत्र असत.े 

उ्ा. 
माझे आवडते लशिक ,माझी आई  



* आत्िवतृ्तात्िक निबंध  (आत्मकर्न , मनोगतप्रधान ननबंध ) 

“कल्पना , ववचार आणण भावना या नतनहींची सांगड घालून प्रर्मप रुषी 
एकवचनी 

भाषेत, स्वतःववषयी लेखन करणे म्हणजे आत्मवतृ्तात्मक ननबंध होय.”
या प्रकारच्या ननबंधांना मनोगत, कैक्रफयत,खाणी,आत्मकर्न अशीही नावे 

योजतात.
मवरूप 
* अशा ननबंधात ज्याचे ' आत्मकर्न ' करायचे त्याच्या अतंरंगात मानाने 

लशरून आपण त्याची स खद ःखे , अन भव यांच्याशी एकरूप होऊन कर्न 
करायचे असते. 

* या कर्नात कल्पनाववलासाला भरपूर वाव असतो. 
* हदलेल्या ववषयाच्या अन षंगाने घडलेल्या प्रसंगाचे संगतवार कर्न 

करण्यापेिा काही ननवडक प्रसंग चटकदार पद्धतीने ललहहणे 
पररणामकारक ठरते. 

* या प्रकारचा ननबंध ललहहताना त्या त्या व्यततीच्या अंतरंगात लशरावे 
लागते,म्हणजेच ' परकाया प्रवेश ‘ करावा लागतो . 

उ्ा. नम ना ववषय 
आईस्िीमचं मनोगत ,शतेकऱ्याचे मनोगत, सैननकाचे आत्मवतृ्त 



* कल्पिाप्रधाि निबंध (कल्पना फ लवत केलेले लेखन,कल्पनारम्य ननबंध 
)

 या प्रकारच्या ननबंधात कल्पनाववलासाला महत्त्व हदले जात.े 
 सहजस ंदर , वैववध्यपूणथ आणण नवनवीन कल्पनांच्या उत्त गं भराऱ्यांनी 
हा ननबंधप्रकार नटलरला असतो ; परंत  त्याला नयाय देण्यासाठी 
कल्पना शब्दात ग ंफण्याची चांगली तयारी असावी लागते . 

 ववववध स्वरूपाच्या कल्पना करण्याचा सवथ व सवय असावी लागत.े 
 कल्पनेच्या द ननयेत रमण्याचा ररयाज करावा लागतो तो फारसा 
अवघड नसतो. तो प्रयत्नांतून साध्य होऊ शकतो. 

 र्ोडतयात 
 एका कल्पनेतून द सरी ,द सरीतून नतसरी,चौर्ी ... अशी एकापेिा एक 
स ंदर स ंदर कल्पनांची साखळी जोडता आली पाहहजे . 

 अनोख्या कल्पनांनी नटलेला ननबंध वाचकाला नतकीव्ह ग ंतवून 
ठेवतो. 

उ्ा. / नम ना ववषय 
मी अलभनेता / अलभनेत्री झालो /झाले तर ... 

परीिा बंद झाल्या तर .... 



* वैचाररक निबंध  (ववचारप्रधान,चचतंनपर,समस्याप्रधान,चचाथत्मक 
ननबंध )

 वैचाररक ननबंध म्हणजे ववचारांवर आधारलेला ननबंध होय. 
 एखाद्या ववचारला , समस्येला प्राधानय देऊन त्यासंबंधीची साधक -

बाधक चचाथ करणारा ननबंध म्हणजे वैचाररक ननबंध होय . 
 उदा. ' काय शे्रष्ठ ? मन का मनगट ? ' असा ववषय हदला असेल तर 

मन आणण मनगट या दोनहीही बाजूचें ग णदोष, त्याच्या संदभाथतील 
अन कूल-प्रनतकूल मते, त्यांचे खंडन - मंडन , साधक-बाधक चचाथ, 
एखाद्या ववषय संबंधीचे चचतंन या सवथ गोष्टी वैचाररक ननबंधलेखनात 
असणे अपेक्षित असते . 

 अशा प्रकारच्या ननबंधाच्या समारोपात ननबंधलेखकाने कोणत्याही एका 
ननजश्चत ननष्कषाथप्रत पोहोचणे अपेक्षित असते. 

 ननबंधाच्या ववषयाचा पररपूणथ ववचार कमीत कमी शब्दांत मांडण्याचे 
कौशल्य अशा प्रकारच्या ननबंधात आवश्यक असते. 

 यामध्ये लेखकाला ववचारांची पद्धतशीर , तकथ श द्ध मांडणी करता आली 
पाहहजे. 

 आपले ववचार पटवून देण्यासाठी काही दृष्टांत ,दाखले, उदाहरणे देता 
येतात . 

उ्ा.  / ििुिा ववषय 
 मोबाईल शाप की वरदान
 पयाथवरणाप ढील आव्हाने 



ननबंधलेखनाची पूवथतयारी-

श्रवण 

संभाषण

वाचन

लेखन 
ननरीिण 

शब्दसंपत्ती

सराव 



 ननबंधलेखनाची पूवथतयारी-
श्रवण-

* श्रवणातून शब्दसंपत्ती आणण ववचारप्रक्रियेचा ववकास होतो. 
* सकस भाषणे ,चचाथ , रेडडयो आणण दरूदशथनवरील श्राव्य कायथिम ,वतततृ्व
स्पधाांमधील भाषणे,आतंरजालावरील उपलब्ध असलेली उत्तमोत्तम व्याख्याने 

स ंदर व
अर्थपूणथ गाणी हे सवथ ऐका . अशा श्रवणातून ननबंधलेखनास उपयोगी पडले 

अशी
बरीचशी माहहती त म्हाला लमळेल . 
संभाषण –
* संभाषणातून भाषेच्या उपयोजनाची संधी लमळते . 
* ववचारला चालना लमळते . 
* वतततृ्वस्पधाथमध्ये , पररसंवादामध्ये ,चचाथमध्ये सहभागी व्हा.  
* आवडत्या ववषयावर बोला . 
* लशिकांशी चचाथ करा. 
* संधी लमळेल नतर्े व्यतत व्हा . 
यांम ळे भाषेत सहजता ,प्रवाहीपणा येण्यास मदत होईल .तो ननबंध लेखनास 

उपय तत ठरेल .



 ननबंधलेखनाची पूवथतयारी-
वाचि-

 भरपूर वाचन करा. 
 दैननक वतृ्तपत्र े, अनय ननयतकाललके ,आवडीची प स्तके वाचत राहा . 
 आतंरजालावरही वाचनीय मजकूर उपलब्ध असतो,तो वाचा. 
 पाठ्यप स्तकातील गद्य - पद्य पाठांशी लमळतेज ळते लेखन,पूरक वाचन करत 

राहा. 
 या सवथ वाचनाने भाषा ववकलसत होईल . 
 शब्दसंपत्ती वाढेल. 
 ववचारांची मांडणी कळेल . 
 ववचारला चालना लमळेल.    
 सजथनाची पे्ररणा लमळेल . 



 निबंधलेखिाची पूवणतयारी-
लेखि –
त मच्या श्रवण ,संभाषण ,वाचन यांमध्ये जे जे त म्हाला आवडले ,स चले ,पटले ते ते 

ललहून ठेवा. 
त मच्या वाचनात ,ऐकण्यात जी जी उपय तत माहहती येईल टीटी माहहती वहीत 

तत्परतेने ललह न ठेवा.
ववववध ववषयांची सखोल माहहती ललणखत स्वरूपात सतत जवळ ठेवणे हे त मच्या 

ननबंधलेखनाचे बीजभांडवल आहे . 
लेखनाच्या सरावाम ळे ववचारांमध्ये नेमकेपणा येऊन शब्दांकनाचा सवथ होतो . 
निरीक्षण –
आपल्या भोवती घडणाऱ्या घटनांचे बारकाईने ननरीिण करा. 
एखादे प्रदशथन,मंडई , रेल्वेस्टेशन ,ग्रंर्ालय ,उपहारगहृ ,बाजार, मेळावे, सभा, संमेलने 

अशा हठकाणी कोणकोणत्या घडामोडी घडत असतात,नतर्ली माणसे ,त्यांचे संवाद 
त्यांचा पेहराव ,हालचाली ,इ. सहजपणे बघत राहा . 

ननसगाथचे ,पश पिांचे , क्रिकेट मॅचचे ,रहदारीचे ननरीिण करा.
अशा ननरीिणांमधून त म्हांला साध्या साध्या गोष्टीमध्यें मोठा आशय गवसेल . 



 निबंधलेखिाची पूवणतयारी-
शब्संपत्ती-
 उत्तम ननबंधलेखनासाठी शब्द ननवडीचे महत्त्व सवाथत जास्त असते, म्हणून 
 त म्ही शब्दांची संपत्ती लमळवा, वाढवा. 
 शब्द श्रीमंत व्हा. 
 या शब्दश्रीमंतीचा अचूक , नेमका ,योग्य आणण पररणामकारक वापर 

कें व्हा आणण कसा करायचा याचे कौशल्य आत्मसात करा. 
 समानार्ी शब्द, ववरुद्धार्ी शब्द, एका शब्दांबद्दल अनेक शब्द , अनेक 

शब्दांबद्दल एक शब्द ,तत्सम शब्द, स ंदर वचने, वातप्रचार , म्हणी , 
काव्यपंतती , संस्मरणीय अवतरणे, आलंकाररक वातये, छोटेसे च टके इ.चा 
संग्रह त मच्याकड ेअसला पाहहजे .

सराव –
 एकाच ननबंधाची स रुवात वेगवेगळया पद्धतींनी ,समारोप वेगवेगळया 

प्रकारांनी , तसेच एकाच ननबंधाचा मध्य वेगवेगळया म द्द्यांनी कसा 
ववस्ताररत करता येईल याचा सराव करा. 

 ललहहण्याचा सराव ही उत्तम ननबंधलेखनाची सवाथत उत्तम पूवथतयारी आहे. 
 स्वतःच्या शब्दात,स्वतःचे अन भव ललहहणे हा उत्तम सवथ आहे. 



उत्ति निबंधलेखि करावे कसे ?

ननबंधलेखन करताना खालील बाबी महत्त्वाच्या असतात. 

 आकषथक स रुवात , एकात एक ग ंफलेले सय जततक म द्दे ,पररणामकारक 
शवेट. 

 म्हणी,वातप्रचार स भावषते इ.चा स योग्य वापर . 
 अवतरणांचा गरजेन सार आणण प्रमाणशीर वापर . 
 अर्थपूणथ शब्दरचना . 
 ववरामचचनहांचा आवश्यक तेर्े वापर . 
 पररच्छेद रचना . 
 लेखनननयमांन सार स वाच्य लेखन . 
 प्रासाहदक भाषाशलैी. 
 पाल्हाळ आणण प नरुत्ती होणार नाही, याबाबत घेतली जाणारी दिता . 
 स्वतःच्या शब्दात अलभव्यतती असावी. अनय हठकाणाहून मजकूर काढलेला 

नसावा . 



खालील ववषयांवर ननबंधलेखन करा.
वणणिात्िक निबंध - * पहाटेचे सौंदयथ 

* आमची अववस्मरणणय सहल
व्यस्ततचचत्रणात्िक निबंध - * माझा आवडता कलावंत 

* माझे आवडते लशिक 
आत्िवतृ्तात्िक निबंध - * मी सह्याद्री बोलतोय 

* वतृ्तपत्राचे मनोगत 
कल्पिाप्रधाि निबंध - * सूयथ मावळला नाही तर...  

* पेट्रोल संपले तर ... 
वैचाररक निबंध - * तंत्रज्ञानाची क्रकमया 

* वाचते होऊया 




