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हप्र् हवद्यार्थी ह्त्रयांनो,                                                                           

्ुतमियां सवयाांचे इ्त्तया आठवीच्या वगया्ट्त सवयाग्त आिे. ‘बयालभयार्ती’ िे ्रयाठी प्रर्् भयाषेचे ्तु्च्या 
आविीचे पुस्तक! इ्त्तया आठवीचे िे पयाठ्यपुस्तक ्तु्च्या िया्तयंा्त द्ेतयानया ्नसवी आनंद िो्त आिे.

ह्त्रयानंो, ्रयाठी िी आपल्या रयाज्याची रयािभयाषया आिे. एक्ेकयांशी संवयाद सयाि्तयानया, हवचयारयांची 
देवयाणघेवयाण कर्तयानया, आपल्या भयावनया स्ोरील व्क्तीस्ोर ्यांि्तयानया ्या भयाषेचया प्रभयावी व ्ोग् वयापर 
करणे आवश्क अस्ते. ्यासयाठी आपले आपल्या भयाषेवर प्रभुतव िवे. ्या पयाठ्यपुस्तकयाचया अभ्यास 
केल्या्ुळे ्तु्चे भयाषेवरील प्रभुतव नक्ककीच वयाढणयार आिे, ्तसेच भयाषेचया हवहवि प्रकयारे वयापर करणे ्ुतमियांलया 
सिि ि्णयार आिे. 

्या पयाठ्यपुस्तकया्तून ्तुमियांलया वेगवेगळ्या सयाहित्प्रकयारयांची ओळख करून हदली आिे. त्याचया 
अभ्यास केल्याने ्रयाठी भयाषेचे शबदवैभव हक्ती हवहवियांगी आिे, िे ्तु्च्या लक्या्त ्ेईल. भयाषया िे 
नवहनह््ट्तीचे ्ुख् सयािन आिे. ्तुमियांलया नवहनह््ट्तीचया आनंद ह्ळयावया, ्यासयाठी ्या पुस्तकया्त अनेक क्ृती 
हदल्या आिे्त. उदया., ‘वयाचया’, ‘चचया्ट करू्या’, ‘गं् ्त शबदयांची’, ‘खेळू् या शबदयांशी’, ‘हलहि्ते िोऊ्या’, 
‘शोि घेऊ्या’, ‘खेळ खेळू् या’, ‘्याझे वयाचन’, ‘चलया संवयाद हलहू्या’, ‘सयारे िसू्या’, ‘सुहवचयार’, ‘भयाषयासौंद््ट’ 
्यंासयारख्या अनेक भयाहषक क्ृती इत्यादी. पयाठ्यपुस्तकया्तील ‘उपक्र्’ व ‘प्रकलप’ ्यंा्ुळे ्ुतमियांलया 
ह्ळवलेल्या ज्यानयाची सयांगि दैनंहदन िीवनयाशी घयालून ्ते ज्यान सवप्र्तनयाने पक्के कर्तया ्ेणयार आिे. 

रोिच्या िीवनया्त ्तुमिी ्तंत्रज्यानयाचया वयापर कर्तच आिया्त. त्या दृष्ीने पयाठ्यपुस्तकया्त हवहवि कृ्ती 
्ोिल्या आिे्त. ्तंत्रज्यानयाच्या सयाियाय्याने ्या कृ्तींचया अभ्यास ्तुमियालंया करया्चया आिे. ‘्ैत्री ्तंत्रज्यानयाशी’ 
्या शीष्टकयाखयाली हदलेल्या नवीन ्याहि्तीचया उप्ोगिी ्तुमियालंया दैनंहदन व्वियारया्त करया्चया आिे. 
त्याचबरोबर ‘आपण स्िून घेऊ्या’ ् या शीष्टकयाखयाली भयाषयाभ्यासयाच्या हदलेल्या हवहवि कृ्ती स्िून घेऊन 
त्या सोिवया्च्या आिे्त. ्या सव्ट प्रकयारच्या भयाहषक कृ्ती कर्तयानया ्तुमियांलया नक्ककीच ्िया ्ेणयार आिे.

्तुमियां सवयाांनया िे पयाठ्यपुस्तक नक्ककीच आविेल अशी आशया आिे. ्ुत्च्या पुढील वयारचयालीस 
शुभेच्या !

पुणे   
हदनयंाक : १८ एहप्रल २०१८, अक्य् ्तृ्ती्या
भयार्ती्  सौर : २८ चैत्र १९४०

(डॉ. सुननल मगर)
संचयालक 

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह ््ट्ती व 
अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, पुणे.

प्रस्तावनता



भाषाविषयक अधययन वनष्पत्ती ः प्रथम भाषा मराठती आठिती

अधययन-अधया्पनाचती प्रवरिया अधययन वनष्पत्ती
सर्व वरद्यार्थयाांनया (रेगळ्या रूपयात सक्षम 
मुलयंासवित) व्थक्तिगत विंरया सयामवूिि 
सररूपयात प्रोतसयािन विले जयारे ियारण त्थयांनया -
• आपल्थया भयाषेत बरोलण्थयाची, चचया्व 

िरण्थयाची, {díbofU िरण्थयाची संधी 
विली जयारी.

• जीरनयाशी संबंध जरोडून वरष्थ समजण्थयाच्थया 
संधी विल्थया जयाव्थयात.

• रयापरल्थया जयाणयाऱ्थया भयाषेच्थया बयारियाव्थयांरर 
चचया्व िरण्थयाची संधी विली जयारी.

• गटयात िया्थ्व िरणे आवण एिमेियांच्थया 
ियामयांबयाबत चचया्व िरणे, मत िेणे-घेणे, 
प्íन वरचयारणे ्थयांचे सरयातंत््थ विले जयारे.

• मरयाठीबररोबरच आपल्थया भयाषयांतील सयावित्थ 
रयाचण्थयाचे, वलविण्थयाचे आवण त्थयारर चचया्व 
िरण्थयाचे सरयातंत््थ विले जयारे.

• आपलया पररसर, ियाळ आवण समयाज 
्थयंाच्थयाशी संबवंधत वरवरध सयावित्थयांचे 
रयाचन आवण त्थयारर चचया्व िरण्थयाची संधी 
विली जयारी.

• आपल्थया भयाषेची रचनया िरत 
असतयानया वलविण्थयाच्थया सिंभया्वतील 
वरि्थयािी आ्थरोवजत िरयाव्थयात.  
उिया., शबिखेळ, अनौपचयाररि पत्र, िरोडे, 
संसमरण इत्थयािी.

08.01.01 वरवरध वरष्थयांरर आधयाररत वरवरध प्ियारचे सयावित्थ 
रयाचून त्थयारर चचया्व िरतयात. (उिया., पयाठ्यपुसतियातील 
एखयाद्या पक््थयावरष्थीची मयाविती रयाचून पक््थयांवरष्थी 
वलविलेले पुसति रयाचतयात र चचया्व िरतयात.)

08.01.02 मरयाठी भयाषेतील वरवरध प्ियारचे सयावित्थ/मजिूर 
(रत्वमयानपत्रे, मयावसिे, िथया, इंटरनेटरर प्वसद्ध िरोणयारे 
इतर सयावित्थ) समजपूर्वि रयाचतयात, त्थयांवरष्थी आपली 
आरड-नयारड, मत, वनषिष्व इत्थयािी तोंडी/सयांिेवति 
भयाषेत व्थति िरतयात.

08.01.03  रयाचलेल्थया सयावित्थयारर वरचयार िरतयात आवण अवधि 
समजून घेण्थयासयाठी प्शन वरचयारतयात, चचया्व िरतयात.

08.01.04 आपल्थया पररसरयातील वरवरध बरोलींतील लरोििथया, 
लरोिगीते ्थयांवरष्थी सयांगतयात/बरोलतयात. 

08.01.05  अपररवचत घटनया, प्संग आवण पररक्सथतीची िलपनया 
िरतयात आवण ्थयांबयाबत मनयात त्थयार िरोणयाऱ्थया प्वतमया र 
वरचयार ्थयांबद्दल सयांगतयात र वलवितयात. 

08.01.06  वरवरध संरेिनशील मुि् द्यांवरष्थी (उिया., जयाती, 
धम्व, रण्व, वलंग, रीवतरररयाज ्थयांबयाबत) आपले वमत्र, 
वशक्षि आवण िुटुंबयातील सिस्थ ्थयांनया प्शन वरचयारतयात. 
(उिया., पररसरयातील लरोियांच्थया सण सयाजरे िरण्थयाच्थया 
पद्धतींबद्दल बरोलणे.) 

08.01.07  एखयािे सयावित्थ रयाचून त्थयातील सयामयावजि मूल्थयांवरष्थी 
चचया्व  िरतयात, त्थयाची ियारणे जयाणून घेण्थयाचया प््थतन  
िरतयात. (उिया., शेजयारच्थया रयामूियाियांची मुलगी शयाळेत 
िया जयात नयािी?)  

08.01.08  वरवरध प्ियारचे सयावित्थ जसे- िथया, िवरतया, लेख, 
अिरयाल, रृततयानत, समरणपत्र, व्थंगवचत्र, वनबंध 
इत्थयािींचे बयारियाईने रयाचन िरून त्थयांवरष्थी अनुमयान 
ियाढतयात, त्थयाचे वरशलेषण िरतयात, त्थयांतील प्मुख मदु्दे 
शरोधतयात.

इ्थततया आठरीच्थया वरद्यार्थयाांसंिभया्वत अपेवक्षत अध्थ्थन 
वनषपतती-



अधययन-अधयापनािी प्रनक्रया अधययन ननषपत्ी
• सहक्र््तया आहण ियागरूक्तया आणणयारे 

सयाहित् (उदया., व्त्ट्यानपत्रे, पहत्रकया, 
हचत्रपर आहण दृकश्याव् सयाहित् इत्यादी.) 
पयािण्याची, ऐकण्याची, वयाचण्याची, 
हलहिण्याची सिंी हदली ियावी.

• कलपनयाशक्ती आहण सि्टनशील्तेचया हवकयास 
करण्याचे उपक्र् - अहभन्, ् ूक अहभन्, 
कहव्तया, पयाठ, सि्टनयात्क लेख, हवहवि 
ससर््तीं्िील संवयाद इत्यादींचे आ्ोिन 
केले ियावे आहण त्याच्या ्त्यारीशी संबहंि्त 
िस्तहलसख्त आहण अिवयाल लेखनयाची 
सिंी हदली ियावी.

• शयाळया / हवभयाग / इ्त्तया ्यांची पहत्रकया 
हभसत्तपहत्रकया ्त्यार करण्यासयाठी प्रोतसयािन 
हदले ियावे.

08.01.09  वयाचलेल्या सयाहित्या्तील नवीन शबद, वयाक्प्रचयार, मिणी, 
सुभयाहष्ते ्यांचे अर््ट स्िून घे्तया्त, आसवयाद घ्ेतया्त व 
उप्ोग कर्तया्त.

08.01.10  कर्या, कहव्तया वयाचून लेखनयाचे हवहवि प्रकयार व 
शैली ओळख्तया्त. (उदया., वण्टनयात्क, भयावयात्क, 
हनसग्टहचत्रण.)

08.01.11 एखयादया ्िकूर वयाच्तयानया ्तो स्िून घेण्यासयाठी 
आवश्क्तेनुसयार वग्टह्त्र/हशक्क ्यांची ्द्त घेऊन 
उप्ुक्त संदभ्टसयाहित्याची (शबदकोश, हवशवकोश, 
इंररनेर हकंवया अन् पुस्तकयांची) ्द्त घे्तया्त.

08.01.12  हवहवि प्रकयारचे सयाहित् वयाच्तयानया (कर्या, कहव्तया, 
ियाहिरया्ती इत्यादी.) त्याच्या रचनेचया आसवयाद घ्ेतया्त 
आहण त्यांबयाब्त आपयापल्या कुव्तीनुसयार ्तोंिी, लेखी 
सवरूपया्त हवचयार व्क्त कर्तया्त. 

08.01.13  वयाचन व लेखनयाचया उद्ेश लक्या्त घेऊन आपले हवचयार 
प्रभयावीपणे ्यांि्तया्त. 

08.01.14  सव्त:चे अनुभव सव्त:च्या भयाषयाशैली्त हलहि्तया्त. 
लेखनयाचे हवहवि प्रकयार व शैली ्यांचया उप्ोग करून 
अनुभवलेखन कर्तया्त. (उदया., कर्या, कहव्तया, हनबंि 
अशया वेगवेगळ्या पद््तीने अनुभव लेखन करणे.)

08.01.15  दैनंहदन िीवनया्तील एखयादी वैहशष्ट्यपणू्ट घरनया, ससर््ती, 
अनुभव ्यांवर हवहवि प्रकयारे सि्टनयात्क लेखन कर्तया्त. 
(उदया., सोशल ह्हि्यावर हलहिणे, संपयादकयांनया पत्र 
हलहिणे.)

08.01.16 हवहवि कलयां्ध्े (उदया., िस्तकलया, वयास्तुकलया, 
कृहषकलया, नृत्कलया, हचत्रकलया) वयापरल्या ियाणयाऱ्या 
भयाषेचया सि्टनयात्क वयापर कर्तया्त. 

08.01.17  अहभव्क्तीच्या हवहवि शैली व रूपे ओळख्तया्त आहण 
त्यानुसयार सव्तः हलहि्तया्त. (िसे- हवनोदी कर्या, 
शौ््टकर्या)

08.01.18  व्याकरण घरकयाचंी ् याहि्ती घ्ेतया्त व त्यंाचया लेखनया्त ् ोग् 
वयापर कर्तया्त. उदया., हवभक्ती, प्र्ोग-क्त्टरी, क ््टणी व 
भयाव ेप्र्ोग, सिंी-सवरसिंी, व्ंिनसिंी व हवसग्टसिंी, 
अलंकयार-््क, अनपु्रयास, उप्या व उतप्रके्या, स्यास-
अव््ीभयाव, ्ततपरुुष, द ्वदं ्व व बहुव्ीिी, अक्रगणवतृ्त-
भुिगंप्र्या्त, वस्ंतह्तलकया, ्याहलनी.
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भाग-११. भारत देश महान

माधव ववचारे : प्रसिद्ध कवी व लेखक. त्यांच्य सवसवध सवष्यांवरील कयव्रचनय प्रसिद्ध आहते. देशभक्ीन ेओतप्ररोत भरलले्य 
रचनय ह ेत्यांच्य कयव्यच ेवैसशष्ट्य आह.े

सहमयल्यच्य सशखरयांनी िशुरोसभत अिलले्य आसि गांगय-्मुनमुेळ ेिपुीकतचे ेवरदयन लयभलले्य भयरतभमूीलय शौ्ययाची 
आसि परयक्रमयची मरोठी परांपरय लयभली आहे. प्रसततु गीतयतून िमतय आसि सवशवशयांती ही मूल्े जपण्यचय िांदशे सदलय आह.े प्रसतुत 
गीत ह े‘गीतपषु्पयांचय फुलरोरय’ ्य िांपयसदत कयव्िांग्रहयतून घतेलेल ेआहे. 

वशक्षकासंाठी ः प्रसतुत गीत सवद्यर्यांकडून तयलयिुरयांत महिवून घ्यवे. तिेच इतर िमूहगीतयांच्य धवसनसफती ऐकवयव्यत.

l ऐका. वाचा. महणा.

चलय चलय हरो एकमुखयने गयऊ एकच गयन
भयरत देश महयन, भयरत देश महयन ।।धृ.।।

सहमयल्यची सहमसशखरे ती । भयरतभूच्य सशरी डरोलती ।
गांगय, ्मुनय आसि गरोमती । घयसलती पसवत्र सनयन ।।१।।

इसतहयि नवय हय बसलदयनयचय । शौ्ययाचय अन्  परयक्रमयचय ।
िमतेचय अन ् सवशवशयांसतचय । जयगवी रयष्ट्यसभमयन ।।२।।

शौ्ययाने जे वीरसच लढले । रियांगिी ते पयवन झयले ।
भयरतभूचे सवपन रांगले । चढवसून उांच सनशयि ।।३।।
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मी एकदा एका शाळेत गेलो होतो. शाळेची प्ार्थनेची 
वेळ होती. मुले पुसतकातील प्ततज्ा महणताहेत हे पाहून मी 
सुखावलो. मुले प्ार्थनेहून परतली. मी मुलांना तवचारले, 
‘‘तुमच्ा देशावर तुमचे प्ेम आहे का्?’’ 

मुले महणाली, ‘‘अलबत ्! आपल्ा देशावर पे्म न 
करणारे आमही करंटे रोडेच आहोत!’’ 

मी तवचारले, ‘‘तुमही देशावर प्ेम करता महणजे का् 
करता?’’

यदनुाथ थत्ते (१९२२-१९९८) : प्तसद्ध लखेक, सपंादक, पत्रकार, बालसातहत्कार, चररत्रकार. बततीस वर्षे त्ानंी ‘साधना’ ् ा 
साप्ातहकाच ेसपंादन कले.े करा, कादबंऱ्ा, बालसातहत्, चररत्र,े लखे, अनुवाद अशी त्ाचंी समुारे शंभरच्ा आसपास पसुतके 
प्कातशत आहते. त्ापंकैी ‘तवनोबा भाव’े, ‘आपला मान आपला अतभमान’, ‘सान ेगुरुजी जीवन-पररच्’, ‘्शाची वाटचाल’, 
‘आपला वारसा’, ‘समर्थ वहा, संपन्न वहा’, ‘रशेमा’, ‘प्ततज्ा पाठ्यपसुतकातील’ ही अततश् लोकतप्् पसुतक ेआहते.

प्सततु पाठ ‘प्ततज्ा पाठ्यपसुतकातील’ ्ा पसुतकातनू घतेला आहे. पाठ्यपसुतकातील प्ततज्चे्ा ततसऱ्ा वाक्ाचा आश् 
्ा पाठात उलगडून दाखवला आह.े प्ततज्ा महणजे का्ा-वाचा-मनान ेकलेेला सकंलप. प्ततज्तेील प्त्के शबदामाग ेसकंलपाचे 
बळ असते. आपण ज ेमहणतो त ेआतण तचे आपल्ाला करा्च ेआह,े असा दृढ तवशवास ्ा शबदामंधनू व्क्त होतो. ्ा पाठाच्ा 
सवंादातमक शैलीमळु ेप्ततज्तेील शबदाचंा अर्थ सहजपण ेआपल्ा मनाप्यंत पोहोचतो.  

२. माझया दतेशावर माझते प्तेम आहते

मुले आशच्ा्थने पाहतच रातहली. त्ांना असा प्शन 
कधीच कोणी तवचारला नवहता!

‘‘तुमची आई तुमच्ावर पे्म करते?’’
‘‘हो हो, करते तर!’’
‘‘प्ेम करते महणजे का् करते?’’
‘‘आमचे पालनपोर्ण करते, आमहांला वाढवते.’’
‘‘मग देशावर प्ेम करा्चे, तर तुमही का् कराल?’’
‘‘देशाचे पालनपोर्ण करू, गौरव वाढवू.’’
‘‘पण देश महणजे का्?’’
‘‘देश महणजे देशातील सव्थ लोक.’’
‘‘देशावर प्ेम करणे एक वेळ सोपे; पण देशबांधवांवर 

करणे अवघड, हो् ना?’’
‘‘हो, खरे आहे.’’
‘‘भारतावर प्ेम महणजे भारतभूमीवर प्ेम आतण 

भतूमपुत्रांवरही प्ेम. आपल्ाकडे काही लोक नुसते भूमीवर 
पे्म करतात आतण काही लोक नुसते भूतमपुत्रांवर प्ेम 
करतात!’’

‘‘महणजे?’’ 
‘‘देशावर प्ेम करा्चे तर भूमी आतण भतूमपुत्र, 

दोघांवर पे्म हवे, हो् ना?’’
‘‘बरोबर आहे.’’ मुले महणाली.
एक मुलगा महणाला, ‘‘भगततसंग, राजगुरू, सुखदेव, 

कबुा्थन हुसेन हे फासावर गेले. ते देशावर खरेखुरे पे्म करत 
होते.’’

मी तवचारले, ‘‘ते खरेच आहे; पण आता 
त्ांच्ासारखे प्ेम करा्चे तर देश पुनहा गुलाम वहा्ला 
हवा? आपले देशावर प्ेम असते ते फक्त आपतकाळी 
असते, की नेहमी असा्ला हवे?’’
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एक मुलगय महियलय, ‘‘नेहमीच करय्लय हवे. 
आपल्यलय प्रमे दयखवय्लय िांधी समळयवी, महिून 
िांकटयांनय आमांत्रि ररोडेच द्य्चे?’’

‘‘एकदय पांसडत जवयहरलयल नेहरू सनवडिुकीच्य 
दौऱ्यवर हरोते. लरोकयांनी त्यांची गयडी अडवली आसि 
‘भयरतमयतय की ज्!’ अिय गगनभेदी घरोष त्यांनी केलय. 
पांसडत नेहरू खयली उतरले आसि ‘भयरतमयतय की ज्’ 
महिजे कय् ते सवचयरू लयगले. चचयया करत करत  
‘भयरतमयतय’ महिजे भयरतयतले िवया लरोक, ही गरोष् त्यांनी 
लरोकयांनय िमजयवली. देशयवर प्रेम करय्चे महिजे जयत, 
धमया, वांश, भयषय हे वरवरचे भेद सविरून िवयांवर प्रमे 
करय्चे.’’

एकय मुलयने मलय अडवून प्रशन केलय, ‘‘पि प्रेम 
करय्चे महिजे कय्?’’

मी महियलरो, ‘‘प्रेम करय्चे महिजे दिुऱ्यचे दु:ख 
पयहून ओल्य डरोळयांनी त्यच्य मदतीियठी धयवून जय्चे 
आसि दुिऱ्यलय आनांद झयलय, की आपिही आनांसदत 
वहय्चे. प्रेम करय्चे तर अशू् आसि हयस् ्यांची भयषय 
आपल्यलय आली पयसहजे.’’

‘‘हयस् आसि अश्ूांची भयषय?’’
‘‘हयस् आसि अशू् ्यांची भयषय ही जयगसतक भयषय 

आहे. महयतमय गयांधीजी कय् महियले हरोते मयहीत आहे? ते 
महियले हरोते, प्रेम सनसष्क्र् अिूच शकत नयही. प्रेम िसक्र् 
पयसहजे. तिे िुबुद्धही हवे.’’

‘‘पि शयांततेच्य कयळयत देशयवर प्रमे करय्चे महिजे 
कय्?’’

‘‘शयांततेच्य कयळयत प्रेम करण्यचे सकतीतरी मयगया 
आहेत. देशयच्य नवसनमययाियियठी रचनयतमक कयम करिे 
महिजे देशयवर प्रेम करिे. हयतयत झयडू घेऊन गयवयची 
शयसत्री् पद्धतीने ियफिफयई करिे महिजे देखील देशयवर 
प्रेम करिेच हरो्. करोितेही कयम करतयनय आपल्य मनयत 
अिय सवचयर आलय पयसहजे, की मयझ्य ्य वयगण्यचय 
पररियम देशयवर आसि देशवयिी्यांवर कय् हरोईल? 
आपल्य परोटयपलीकडे पयहय्लय सशकल्यखेरीज मयझ्य 
देशयवर मयझे प्रेम आहे अिे आपल्यलय महितयच ्ेियर 
नयही. खरे महिजे करोितीच गरोष् लहयन सकंवय मरोठी निते. 
ज्य िांदभययात आमही ते कयम करतरो तरो िांदभयाच त्य गरोष्ीलय 
लहयन सकंवय मरोठे बनवत अितरो. सवयरथी वृततीने केलेले 

मरोठे कयम लहयन अिते आसि सन:सवयरथी वृततीने केलेले 
लहयन कयमही मरोठे अिते! िांत कबीरयांचे नयव तुमही ऐकले 
आहे नय?’’

‘‘हरो, ऐकले आहे नय!’’
‘‘ते शेले सविय्चे इतर सविकरयांियरखेच; पि 

देशयियठी हे ििांग सवितरो आहे अशय भयवनेने सविय्चे 
आसि महिून ते अपवूया अिय्चे! आपि सशकतरो आसि 
अध्यपक सशकवतयत. परीके्त चयांगले मयक्क समळयवेत 
महिून सशकवलेले आसि मुले िज्यन वहयवीत महिून 
सशकवलेले, ्यांत फरक अिेल की नयही?’’

‘‘हरो, फरक अिय्लय हवय.’’
‘‘हॉटेलयत आपि खयतरो आसि घरी आईने बनवलेलय 

पदयरया आपि खयतरो. त्यत कयही फरक आपल्यलय 
जयिवतरो?’’

‘‘आईच्य प्रेमयची चव त्य पदयरययात समिळलेली 
अिते नय!’’

‘‘अमुक वजनयचय हयत अमुक गतीने पयठीवर धप् धप्  
करू लयगलय, की आपल्यलय जे जयिवेल ते आसि आईने 
पयठीवर शयबयिकी सदली त्यत अांतर आहे की नयही?’’

‘‘आईची शयबयिकी ती आईची शयबयिकी! ्ांत्रयने 
तिे केल्यने ते िमयधयन कुठले?’’

‘‘तेवहय देशयच्य व देशबयांधवयांच्य प्रेमयने आपि जे 
करू त्यची गुिवततय सनशशचतच वेगळी अिेल. ही जयिीव 
निल्यने अनेक अडचिी आसि गैरिरोई आपिच सनमययाि 
करत अितरो. एि. टी. च्य, रेलवेच्य कयमगयरयलय, 
त्यचप्रमयिे प्रवयशयलयही जर खररोखर आपल्य 
देशबयांधवयांबद्दल प्रेम अिेल, आसरय अिेल तर गयड्य 
घयि रयहतील कय? देशयवरचे आपले प्रमे प्रत्ेक 
बयरीकियरीक गरोष्ीत सदिून आले पयसहजे. मरोठे प्रशन उभे 
रयहतील तेवहय तर प्रमे आपि दयखवूच-अरययात अिे प्रशन 
जीवनयत एखयद्य वेळी आले तर ्ेतयत; पि छरोटे प्रिांग 
ररोजच ्ेत अितयत. आपले देशयवरील व देशबयांधवयांवरील 
प्रेम प्रकट करण्यियठी िांकटयांनय सनमांत्रि देण्यची गरज 
नयही.’’ 

मुले शयांतपिे ऐकत हरोती. देशयवर प्रेम महिजे 
देशबयांधवयांवर प्रमे. ज्यांनय देशबयांधवयांवर प्रमे करतय ्ेत 
नयही, त्यांचय देशयवर प्रेम करण्यचय दयवय फरोल महियवय 
लयगेल.
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प्. १. पाठाचया आधारे थोडकयात सपष्ट करा.
(अ)  प्रसतज्य
(अय) िस्श्यमलय मयतय

प्. २. खालील आकृतया पूण्ण करा.

��������������� ���������������सवाधयाय

(अ)

(अय) देशावरील प्ेम वसद्ध होणयासाठी लेखकाने पाठात 
सांवगतलेलया ववववध कृती

ियरे सवशव प्रेमयने कवेत घ्यवेिे वयटले, तरी जवळचे 
त्यांनयच आसलांगन देतय ्ेते. त्यप्रमयिे ्च्च्यवत 
मयनवमयत्रयवर प्रेम करय्चे महटले, तरी शेवटी देशबयांधवयांवर 
प्रेम करिेच शक् अिते.

प्रेम कधीही सनसष्क्र् रयहू शकत नयही. प्रेमयत अपयर 
अशी िांवधयाक शक्ी अिते. ती ओळखूनच ‘खरय धमया’ ्य 
कसवतेत ियने गुरुजी महितयत, ‘खरय तरो एकची धमया, 
जगयलय प्रेम अपययावे.’ अशय खऱ्य धमययाच्य उपयिकयलयच 
खऱ्य अरययाने अिे महितय ्ेईल, की ‘मयझ्य देशयवर मयझे 
प्रेम आहे.’

खररोखरच आपल्य देशयवर आपले प्रेम अिते तर 
आपली गयवे अशी मलमूत्रयने वेढलेली सदिली अिती कय? 
आपले डोंगर उघडेबरोडके सदिले अिते कय?  
‘िस्श्यमलय मयतय’ अिे कय् फक् रयष्ट्गीतयतच 
घरोषवय्चे, की ती भूमी िस्श्यमल वहयवी महिून आपलय 
घयम गयळय्ची त्यरी ठेवय्ची? देशयवर प्रमे करय्चे, तर 
देशयचे आजचे सचत्र बदलण्यियठी कंबर किय्लय हवी. 
मयझ्य देशयवर मयझे खरेखुरे प्रमे अिेल, तर तरो प्रदूषियच्य 
कचयट्ययत गविू न्े ्यियठी मी खटपट करय्लय नकरो? 
इरली हवय, पयिी, सनिगया सबघडवून टयकल्यमुळे आपल्य 
देशयवरील आपले प्रेम सिद्ध हरोईल कय्?

ही भूमी िुजलयम िुफलयम आहे अिे महित 
अितयनयच सतची िुफलतय आपल्य कतृयातवयवर अवलांबून 
रयहियर आहे हे किे सविरतय ्ेईल? कष् करियऱ्यलय 
फळ समळत निेल आसि फळयची इचछय धरियऱ्यलय कष् 
करयवे लयगियर नितील, तर त्य भूमीलय िुफलय महितय 
्ेईल कय?

मयझ्य देशयवर मयझे खरेखुरे प्रेम अिेल तर  
‘वांदे मयतरम ्’ गीतयत जरो आदशया ियांसगतलय आहे तरो 
वयसतवयत ्यवय, ्यियठी धडपडण्यची प्रेरिय आपल्यलय 
समळयली पयसहजे. आपि जयत, धमया, वांश, भयषय ्यांनय 
सनसमतत करून आपियांत भयांडत रयसहलरो, तर ते भयरतमयतेलय 
रुचेल कय्? देशयवर आपले प्रेम अिेल, तर िवया 
िमयजघटकयांनय न्य्, सवयतांत््, िमतय आसि आपलेपियची 
हमी आपल्यलय देतय आली पयसहजे. शेवटी देशयवर प्रेम 
महिजे भूमीवर प्रेम आसि भसूमपुत्रयांवरही प्रेम. भसूमपुत्रयांवर 
ज्यांनय प्रमे करतय ्ेत नयही त्यांचे भूमीवर प्रेम करिे, हे एक 
प्रकयरचे ढोंगच हरोईल!

‘वांदे मयतरम् ’ गीतयत जे सचत्र शबदयांसकत झयले आहे ते 
वयसतवयत ्यवे, महिून धडपड करत रयहिे आसि िवया 
भसूमपुत्रयांनय न्य्, सवयतांत््, िमतय आसि आपलेपिय ्यांचे 
आशवयिन देिे, महिजेच देशयवर प्रेम करिे.

(१) ‘भारतमाता की जय’मधील भारतमाता महणजे

(२) महातमा गांधींनी सांवगतलेली प्ेमाची दोन ववैशष्ट्े
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प्. ३. खालील ववचार कोणाचे आहेत ते वलहा.
   ववचार       वयक्ी
(अ)   ‘भयरतमयतय’ महिजे भयरतयतले िवया लरोक.  (१) 
(आ) ‘प्रेम सनसष्क्र् अिूच शकत नयही.’   (२) 
(इ) ‘खरय तये एकची धमया, जगयलय प्रेम अपययावे.’  (३) 

प्. ४. तुमचया शबदांत उततरे वलहा.
(अ) प्रसतजे्तील एखयद्य शबदयचय अरया जयिून घेतयनय व कृतीत आितयनयचय तुमचय अनुभव सलहय.
(आ) तुमच्य आईचे तुमच्यवरील प्रेम व्क् करियरय एखयदय प्रिांग ररोडक्यत सलहय. 

चचा्ण करूया.

l   शाळेसंबंधी ववद्ारयाांची कत्णवये कोणती, याववषयी वमत्रमवैत्रणींशी चचा्ण करा.
l   संववधानाचया उद् दवेशकेचे वाचन करून चचा्ण करा. तयाचा तुमहांला कळलेला अथ्ण वगा्णत सांगा.

खेळूया शबदांशी.

(अ) समान अथा्णचे जोडशबद तयार करा.
 उदय., पयलनपरोषि 
 (१)  दांगय -    (४)  धन -     

 (२)  करोड -    (५)  बयजयर -     

 (३) रट्य -  

(आ) गटात न बसणारा शबद ओळखा व तो शबद गटात का बसत नाही यामागील कारण सांगा.
(१)  मी, आपि, रतनय, त्यांचे
(२) रयहिे, वयचिे, गयिे, आमही 
(३) तरो, हय, िुांदर, आपि
(४) भव्, िुांदर, सवलरोभनी्, करिे 

(इ) खाली वदलेलया शबदाचंे तकतयात वगगीकरण करा.
 गयव, गयवे, देश, कयम, शेलय, ििांग, मुलगय, मूल, मुले, आई, ्ांत्र, रेलवे, सवशव, शक्ी, भूमी, सचत्र, हवय, 

पयिी, सनिगया, गीत, भयषय.

पुल्लंग सत्रीवलंग नपुंसकवलंग

(ई) खालील शबदसमूहांचा वाकयांत उपयोग करा.
गगनभेदी घरोष करिे, रचनयतमक कयम करिे, परोटयपलीकडे पयहिे, कचयट्ययत ियपडिे.



6

l  वाचा व उत्रते लिहा.
प्मुख तवद्ारथी क्रमांक बक्ीस प्रम पाहुणे तदले. 
(अ)  वरील शबदसमूह वाक् आहे का्?    

(आ)  वरील शबदसमूहातून अर्थबोध होतो का?  
(इ) अर्थबोध होण्ासाठी वाक् कसे तलहावे लागेल ते तलहा. 
 जेवहा आपण ‘प्मुख पाहुण्ांनी तवद्ार्ा्थला प्रम क्रमांकाचे बक्ीस तदले’, अशी रचना करतो तेवहाच ते 
अर्थपणू्थ वाक् होते.  

  नामे व सव्थनामे ्ांचे वाक्ातील तक्र्ापदाशी तकंवा इतर शबदांशी ्ेणारे संबंध ज्ा तवकारांनी दाखवले जातात, 
त्ा तवकारांना ‘लवभक्ती’ असे महणतात.

लवभक्तीचती वैलशष्ट्ते

नामांना व सव्थनामांना प्त्् लागून 
तवभक्तीची रूपे त्ार होतात. 

ही रूपे तक्र्ापद व इतर शबद ्ांच्ातील 
संबंधांशी तनगतडत असतात.

िक्ा् ठतेवा :  (अ)  नामाचे तकंवा सव्थनामाचे तवभक्तीचे रूप त्ार करण्ासाठी त्ांच्ापुढे जी अक्रे जोडली 
  जातात, त्ांना ‘प्तयय’ असे महणतात.
 (आ)  तवभक्तीचे प्त्् लागण्ापवूथी नामाच्ा तकंवा सव्थनामाच्ा मूळ रूपात जो बदल होतो, 

 त्ाला ‘सामानयरूप’ महणतात.

आपण समजून घतेऊया.

|||

माझते वाचन

l   ‘प्ल्ज्ा पाठ्यपसु््का्तीि’ हते यदुनाथ थत्ते यांचते पुस््क लमळवा व तयाचते वाचन करा.
l   या पाठ्यपुस््का्तीि ‘जिलदंडती’ हा पाठ वाचा व तयाचा या पाठाशती संबंध कसा जोड्ा यतेईि, ्ते सांगा.

उपक्रम :  आपल्ा का्ा्थतून देशावर आतण देशातील लोकांवर पे्म करणाऱ्ा तुमच्ा पररसरातील पाच व्क्ततींची मातहती 
तमळवा. ती मातहती तलहून काढा व वगा्थत वाचून दाखवा.
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इंतजनमध्े तबघाड झाल्ामुळे नागपूर-दादर एकसप्ेस 
इगतपुरी सटेशनवर तीन तास रांबून रातहली. गाडीतले 
प्वासी कंटाळून प्लॅटफॉम्थवर ्ेरझारा घालू लागले. कुणी 
बुकसटॉलवरची वत्थमानपत्रं घेऊन वाचत जागेवर आडवे 
झाले. दोन प्वासी मात्र एका दगडी बाकावर जाऊन बसले 
आतण त्ाचं्ा गपपा सुरू झाल्ा. सुमारे एक तासभर गपपा 
मारल्ानंतर ते दोघेही कंटाळले. त्ांनी चहा मागवला. 
चहा घेतल्ानंतर त्ांच्ा गपपा पुनहा रंगल्ा. ते एवढ्ा 
मोठ्यानं हसत आतण बोलत होते, की त्ांचा शबद तन शबद 
दूरवर ऐकू जात होता. त्ा दोन प्वाशांमध्े एक महातारा 
होता आतण दुसरा तरुण!

महातारा त्ा तरुणाला महणाला, ‘‘राजा, तुझं 
इंगलंडला जाणं पकं् झालं ना?’’

३. िाखाचया ... कोटतीचया गपपा

वसं्  जोशती : कराकार, कवी, तवनोदी सातहत्ाच ेलखेक. त्ानंी करा आतण कतवताबंरोबर लोकनाटे्, बालनाट् ेआतण 
बालकुमार वाङ् म्ाचहेी लखेन कले ेआह.े त्ाचं्ा कराचें ततमळ आतण कन्नड भार्ते अनवुाद झाल ेआहते. त्ानंी तलतहलले्ा   
‘तबनतब्ाचं्ा गोष्तींच ेसगं्रह’ लोकतप्् आहते. तबनतब्ाचं्ा गोष्ीतील प्सगं कालपतनक असल ेतरी त्ामधील व्क्ती मात्र 
खऱ्ा आतण सपु्तसद्ध आहते. रोडी गमंत, रोडी करमणकू आतण तनखळ तवनोदतनतम्थती हा उद् दशे डोळासंमोर ठेवून ् ा तवनोदी 
गोष्ी तलतहल्ा आहते. त्ाचें ्ा तवनोदी गोष्तींच्ा कराकरनाच ेका््थक्रमही लोकतप्् ठरल ेआहेत. 

प्सततु पाठात दोन सपु्तसद्ध मराठी अतभनतेे रेलवेच्ा इतंजनमध् ेतबघाड झाल्ामुळ े रेलवे सटेशनवर राबंतात. त्ानतंर 
त्ाचं्ात लाखा...कोटतींच्ा गपपा सरुू होतात; परंतु पाठाच्ा शेवटी ् ा सव्थ गपपानंा वेगळीच कलाटणी तमळते आतण आपणाला 
हस ूआवरत नाही. प्सततु पाठ ‘हास्कल्ोळ-तबनतब्ाचं्ा गोष्ी’ ्ा सगं्रहातून घतेला आहे. 

‘‘असं का् काका मला तवचारता? मी पासपोट्थ 
तमळवला, ववहसा काढला, नवीन कपडे टेलरने परवाच 
तशवून तदले. चार सूट आतण इतर नेहमीचे कपडे घेतले 
आहेत. तुमही तदलेले घड्ाळ, तर मी आताच वापरा्ला 
काढलं आहे.’’

‘‘राजा, ते घड्ाळ भारी तकमतीचं आहे. दहा हजार 
मोजलेत. तपटस ्बग्थला ते घड्ाळ खास तुझ्ासाठी घेतलं 
होतं. तवमान प्वासासाठी तुला पन्नास हजार रुप्े पुरतील 
ना? मुंबईला गेल्ानंतर मी तातकाळ तेवढी रक्म तुला 
देईन! पण बेटा सांभाळून जा्चं बरं का!’’

‘‘पण काका, तुमच्ा पन्नास हजारांत इंगलंडला मी 
तीन वर्षे कशी काढणार? बलॅररसटर कसा होणार? तकमान 
पंधरा लाख तकरकोळ खचा्थसाठी लागतील. कोट्धीपती 

काकाचा हा पुतण्ा कुठल्ातरी 
घाणेरड्ा हॉटेलात रातहलेला 
तुमहांला चालेल का?’’

‘‘नको... नको... तू एक 
सवतंत्र बंगलाच घे. तुझ्ा अभ्ासाला 
तनवांत जागा हवी.’’

‘‘त्ासाठी काका वर्ा्थला 
तकमान पंधरा लाख ्ाप्माणे तीन 
वर्ायंसाठी पंचेचाळीस लाख 
लागतील.’’



8

‘‘त्यची िरो् मी आतय ्य क्ियलयही करू शकतरो. 
बलॅगेत शेअिया सवकल्यची रक्म नगद ऐंशी लयख आहे. 
आततयच देऊ कय?’’

‘‘नकरो. गयडीत बिल्यवर द्य! पि कयकय एक, 
मरोटयरही मलय लयगेल. ररोज मलय कॉलेजयत गयडीनांच जयवां 
लयगियर, नयही कय? मी चयलत किय जयियर? वीि लयख 
तरी त्यियठी लयगतील!’’ 

‘‘ती रक्मही आतय ् यच बलॅगेत आहे. बँकेतून आजच 
तेवढी रक्म कयढली आहे!’’

‘‘कयकय, मलय ियरय ्ुररोप बघय्चय आहे. प्रत्ेक 
देशयत सकमयन एक वषयाभर तरी रयहयवां लयगेल. त्यियठीच 
सनममय खचया मी करियर आहे. आईचे चयळीि तरोळयांचे 
िरोन्यचे दयसगने सतनां मलय परवयच सदले. ते आहेत आतय ्य 
मयझ्य बलॅगेत!’’ 

‘‘रयजय, तू असजबयत कयळजी करू नकरोि. तू बलॅररसटर 
हरोऊन भयरतयत परत ् े. त्यियठी मी वयटेल तेवढय पिैय खचया 
करय्लय त्यर आहे. आपल्यकडील चहयचे दरोन मळे 
आसि िफरचांदयचय एक मळय सवकून जे १० करोटी आले 
तेपि ्य मयझ्य बलॅगेतच वरच्य कपप्यत ठेवले आहेत.’’

त्यांचां अिां बरोलिां चयलू अितयनयच गयडी िुटियर 
अिल्यची घरोषिय झयली. ते दरोन प्रवयिी आपल्य डब्यत 
सशरले. शखडकीजवळच्य िमरोरयिमरोरच्य िीटवर बिले. 
पयच-दहय समसनटयांतच ते पेंगय्लय लयगले आसि चक् 
घरोरय्लय लयगले. 

केवहयतरी कल्यि सटेशन आलां. त्य दरोन प्रवयशयांपैकी 
तरुि प्रवयिी जयगय झयलय. त्यनां आपल्य िीटखयली 
आपली बलॅग आहे की नयही हे पयसहलां. बयपरे! त्यची बलॅग 
सतरां नवहती. त्यनां त्य महयतयऱ्य प्रवयशयलय उठवलां, ‘‘ए, 
मयझी बलॅग करोिीतरी पळवली. तुझीपि सदित नयही.’’ 
महयतयरय प्रवयिीपि दचकून जयगय झयलय. ‘‘आतय कय् 
करय्चां?’’ दरोघांही सकंचयळले.

िमरोरच्य बयकड्यवर बिलेलय एक महयतयरय प्रवयिी 
त्यांनय महियलय, ‘‘तुमच्यियरख्य लखपती मयिियांनी अिां 
थ्ी टय्रमधून प्रवयि करिांच ्रोग् नयही. इगतपुरी सटेशनवर 

तुमही गपपय मयरतयनय तुमच्य बलॅगयांमधून सकती रकमय आहेत 
हे उघड उघड मरोठ्ययनां बरोलत हरोतय, तर...ते किुीतरी 
भयमट्ययनां ऐकलां अिियर, त्यनांच तुमच्य बलॅगय पळवल्य. 
आतय बिय हरी हरी करत. तुमची जयम नुकियनी झयली 
आहे. कल्यि रेलवे परोसलियांकडे तुमच्य बलॅगयांची चरोरी 
झयल्यची तक्रयर तरी आतय करय. बलॅगय अजून ियपडतील! 
आतय तुमच्यकडे मुांबईलय जयईप्ांतच्य खचययाियठी तरी 
पैिे आहेत नय, की मी देऊ?’’

‘‘नकरो...नकरो...पैशयची गरज नयही. मयझ्यकडे 
तीन-चयर रुप्े आहेत. त्यत आमचय चहयचय खचया 
भयगेल.’’ तरो तरुि प्रवयिी महियलय.

‘‘पि आपल्य बलॅगय गेल्यमुळे आतय आपली खरांच 
पांचयईत हरोियर. त्यत मयझ्य समश्य हरोत्य. आतय सशवयजी 
मांसदरयत गेल्य गेल्य नव्य समश्य घ्यव्य लयगतील. 
महिजे मलय पुनहय दहय रुप्े दांड बिियर!’’ तरो महयतयरय 
प्रवयिी महियलय.

‘‘महिजे तुमही आहयत तरी करोि? तुमहयांलय नव्य 
समश्य कशयलय लयगतयत? करोट्यवधीच्य रकमय अिलेल्य 
बलॅगय चरोरीलय गेल्य तरी तुमही इतके शयांत किे?’’ िमरोरच्य 
बयकड्यवरचय प्रवयिी बरोललय.

तरो महयतयरय आसि तरुि प्रवयिी खूप मरोठमरोठ्ययनां 
हिले. तरुि प्रवयिी महियलय, ‘‘अहरो, आमही नयटकवयले. 
मी रयजय गरोियवी आसि हे शरद तळवलकर... आमच्य 
बलॅगयांमध्े आमचां फक् मेकअपचां ियमयन हरोतां. बयकी कयही 
नवहतां.’’

‘‘मग इगतपुरी सटेशनवरच्य तुमच्य लयखयच्य...
करोटीच्य गपपयांचां कय्?’’ 

‘‘ते तुमही खरांच मयनलांत की कय्? अहरो, आमही 
केवळ वेळ घयलवण्यियठी आमच्य नव्य नयटकयची 
ररहियाल करत हरोतरो.’’
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प्. १. आकृतया पूण्ण करा. 

गाडीतलया प्वाशांकडून प्लॅटफॉम्णवर 
झालेलया कृती

इंगलंडला जाणयासाठी राजाने केलेली तयारी

(अ)

(अय)

(अ)

(आ)

प्. २. योगय ववधान शोधा.
(१) लेखकयची नयगपूर-दयदर पलॅिेंजर गयडी हरोती.
(२) महयतयरय व तरुि कररोडपती हरोते.
(३) तरुि वसकली करय्लय परदेशयत जयत हरोतय.
(४) दरोन प्रवयशयांमध्े एक महयतयरय आसि दिुरय तरुि!
(१) महयतयरय व तरुि दरोघयांच्य बलॅगेत खूप पिेै हरोते. 
(२) महयतयरय व तरुि दरोघेही कलयकयर हरोते.
(३) महयतयरय व तरुि एकमेकयांचे नयतेवयईक हरोते.
(४) महयतयरय व तरुि बेजबयबदयर हरोते.

प्. ३. तुमचया शबदांत वलहा.
(अ) िमरोरच्य बयकयवरच्य प्रवयशयने केलेल्य वक्व्यबयबत तुमचे मत पयठयधयरे सलहय.
(आ) पयठयचय शेवट वयचण्यपवूथी तरुि व महयतयरय ्यांच्यसवष्ी तुमच्य मनयत करोिते सवचयर आले ते सलहय.
 

खेळूया शबदांशी.

(अ)  खालील वाकयांचा प्कार ओळखून वलहा. 
(१) ‘‘रयजय, तुझां इांगलांडलय जयिां पक्ं झयलां नय?’’ 
(२) ‘‘तुझ्य अभ्यियलय सनवयांत जयगय हवी.’’ 
(३) ‘‘तू बलॅररसटर हरोऊन भयरतयत परत ्े.’’
(४) ‘‘महिजे मलय पुनहय दहय रुप्े दांड बिियर!’’ 

��������������� ���������������सवाधयाय
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(अा)  खाितीि ्क्ा पूण्ण करा.

शबद मूळ शबद सामानयरूप

(१) भावाला

(२) शाळेतून

(३) पुसतकांशी

(४) फुलाचा

(५) आईने

(इ)  खाितीि शबदसमूहांचा वाकयां् उपयोग करा.
(१) गपपा रंगणे.  
(२) पंचाईत होणे.

(ई)  खाितीि वाकयां्तीि अधोरतेखख् शबदांचते वचन बदिून वाकयते पुनहा लिहा.
(१) त्ांचा खेळातील दम संपत आला.
(२) कॅपटनने खेळाडूला इशारा तदला.
(३) क्रीडांगणावर अंततम सामना पाहण्ासाठी गदथी जमली होती.  

शोध घतेऊया.

l लवनोदती सालहतय लिलहणाऱया सालहखतयकांचती नावते व तयांचते सालहतय यांचा शोध आं्रजािाचया साहाययानते घया. 
तयाचती यादती ्यार करा.

उपक्रम : 
(१)  पुढील मतहन्ात होणाऱ्ा तुमच्ा घरातील खचा्थतवर््ी आईशी गपपा मारा व खचा्थचे अंदाजपत्रक त्ार करा.
(२)  ्ा पाठाचे नाट्रूपांतर करून वगा्थत सादर करा.

चचा्ण करूया.

l   ‘राजाचते परदतेशा्तीि खचा्णचते अंदाजपत्रक’ या लवषयावर वगा्ण्तीि लमत्र-मैलत्रणींशती चचा्ण करा.
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ववभक्ीचे प्तयय
l खालील तक्ा वाचा.
 ‘घर’ ्य नयमयची सवभक्ीची रूपे पयहय. 

ववभक्ी अनेकवचन

प्थमा --- घर --- घरे

द् ववतीया ि, लय, ते घरयि, घरयलय ि, लय, नय, ते घरयांि, घरयांनय

तृतीया ने, ए, शी घरयने, घरयशी नी, शी, ई, ही घरयांनी, घरयांशी

चतुथगी ि, लय, ते घरयि, घरयलय ि, लय, नय, ते घरयांि, घरयांनय

पंचमी ऊन, हून घरयहून ऊन, हून घरयांहून

षष्ी चय, ची, चे घरयचय, घरयची, 
घरयचे

चे, च्य, ची घरयांचे, घरयांच्य, 
घरयांची

सप्तमी त, ई, आ घरयत त, ई, आ घरयांत

संबोधन --- घरय नरो घरयांनरो

लक्षात ठेवा :  (अ)   प्ररमय सवभक्ीलय प्रत्् नितरो.
 (आ) ्यांतील कयही प्रत््यांचय उप्रोग केवळ पद्यत हरोतरो. उदय., चतरुथी एकवचन ‘ते’,  

 िप्मी एकवचन ‘आ’.
 (इ)  अनेकवचनी प्रत्् लयवतयनय प्रत््यपवूथीच्य अक्रयवर अनुसवयर ्ेतरो.
 (ई)   नयमयप्रमयिे िवयानयमयांनयही प्रत्् लयवून रूपे त्यर हरोतयत.

l  खालील तक्ा पूण्ण करा.

शबद मूळ शबद सामानयरूप ववभक्ी प्तयय ववभक्ीचे नाव

मुांबईलय

िरोन्यचे

भयरतयत

गयडीने

आपण समजून घेऊया.

|||

एकवचन
प्तयय प्तययशबदांची रूपे शबदांची रूपे
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l ऐका. वाचा. म्हणा.

अणूरेणूतुनि शब्द प्रगटनत... ‘चला चला पुढती’

निज्ािाचा प्रकाश आला घडे न्दव्य काांती

िि्युग आले प्रभा त्याची पहा न्दसत न्दव्य

शून्यामधुिी निशि उभारू निद्द असे भव्य

हृ्द्याांतररच्या अशाांततेचा िणिा झनण निझला

उतकराषाचा अि्  प्रगतीचा मागषा ििा न्दसला

ििी चेतिा अांतरर स्फुरली ्दुबळेपण गेले

िैराश्याच्या होळीमधुिी तेि ििे आले

मािितेच्या मागाषािरती उठती िरर जिाला

अमरतिाची ्फुले िेचुिी गुां्ू्या माला

 िको खिन्नता... िको ्दीिता

 ििसू्यषा पहा उगितो

 उतकरषा पहा झळकतो

 सांघरषा पहा बहरतो

िसािसातिु िोश उसळतो िि आशा नचतती

अणूरेणूतुनि शब्द प्रगटनत... ‘चला चला पुढती’

४. नव्ा ्ुगाचे गाणे

वव. भा. नमेाडे (१९२०-२०१६) : किी, लिेक. त्याांच्या निनिध निर्याांिरील काव्यरचिा प्रनसद्ध आहेत. त्याांच्या काव्यातूि 
ब्दलत्या काळातील माििी िीििािरील मानमषाक भाष्य आढळूि ्यते.े त्याांच े ‘सिपिगांधा’, ‘पािसाची अक्षरे’, ‘शब्दगांधा’ हे 
काव्यसांग्रह तसचे ‘शोध कसतरुीचा’, ‘सोन्याच े ्दाण’े, ‘गुलमोहर’ ्या लघकुथा प्रनसद्ध आहते.

अनतश्य िगेाि ेघडणाऱ्या िजै्ानिक प्रगतीमळु ेमाििी िीििात मोठी काांती घडूि ्यते आह.े निज्ािाच्या पानठांब्यामुळ ेशून्यातूि 
ििे निशि उभारण्याची नि्द ््द माििामध्य ेनिमाषाण होत आह,े माििी िीििातील ्दनै्य ्दरू होत आहे, िव्या प्रगतीच्या आशा पल्लिीत 
होत आहते, ह े्या कनिततेिू किीिे सपष्ट कलेे आह.े प्रसतुत कनिता ही ‘नकशोर’, िाििेारी १९९८ ्या मानसकातूि घतेली आहे.  
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प्. १. हे केवहा घडेल ते वलहा.
(अ)   सदव् क्रयांती-
(अय)  शून्यमधून सवशव उभयरेल-
(इ)    दुबळेपियचय शेवट-

प्. २. खालील चौकटींतील घटनांचा पद् पाठाधारे योगय क्रम लावा.

सवज्यनयचय प्रकयश आलय.

हृद्यतील अशयांततेचय विवय सवझलय. नैरयश् नष् झयले.

क्रयांती घडली.उतकषययाचय अन्  प्रगतीचय मयगया सदिलय.

प्. ३. खालील अथाांचया ओळी शोधा.
(अ)   मयिियच्य अांगी सचकयटी अिली तर तरो कयहीही ियध् करू शकतरो. 
(अय)  मयिियच्य अांगयत जरोश आसि मनयत नवीन आशय सनमययाि हरोतयत. 

प्. ४. तक्ा पूण्ण करा.

कवीला नको असणाऱया गोष्टी ववज्ानामुळे प्ाप्त होणाऱया गोष्टी

(१) (१)

(२) (२)

(३) (३)
प्. ५. तुमचया शबदांत सपष्ट करा.

(अ) ‘नविू्या पहय उगवतरो’, ‘िांघषया पहय बहरतरो’ ्य शबदिमूहयांतील कलपनय िरोदयहरि सपष् करय.
(आ) कसवतेतून व्क् हरोियरय कवीचय आशयवयद सपष् करय.

खेळूया शबदांशी.

(अ)  कववतेतील यमक जुळणाऱया शबदांचया जोड्ा शोधा व वलहा.
(आ)  खालील शबदांचे समानाथगी शबद कववतेतून शोधून वलहा.

(१) उजेड-   (३)  रसतय-
(२) तेज-   (४)  उतियह-

उपक्रम : 
(अ) सवज्यनसवष्क आिखी कयही कसवतय समळवून वयचय व त्यांचय िांग्रह करय.
(आ) वैज्यसनक प्रगतीमुळे घरयत आलेल्य व जीवन िुलभ करियऱ्य वसतूांची ्यदी करय.

��������������� ���������������सवाधयाय
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प्कलप :  सवज्यनयतील प्रगतीमुळे सवसवध क्ेत्रयांत नवनवीन ियधनयांची भर पडली आहे. त्यांचय शरोध घ्य व ्य क्ेत्रयांतील 
ियधनयांची खयलील तकत्यत नयवे सलहय. तुमही सलसहलेल्य ियधनयांची मयसहती समळवय.

क्षेत्र या क्षेत्रातंील नवनवीन साधने

(१)  बयांधकयम-

(२)  सशक्ि-

(३) वैद्की्-

(४) हवयमयनशयसत्र-

(५) कृषी-

(६) मनरोरांजन-

(७) खगरोलशयसत्र-

(८) िांरक्िशयसत्र-

|||

संजू ः मरोहन, हे बरोटयवर आकडे कय सलसहलेि?

मोहन ः अरे मयझी आजी महिते, ‘‘नुित्य   
 बरोटयवर आकडेमरोड करतय आली   
 पयसहजे.’’

अजय ः रांडी वयजते तेवहय तू कय् करतरोि?

ववजय ः मी मिेबततीजवळ बितरो.

अजय ः आसि खूप रांडी वयजली तर?

ववजय ः मेिबतती पेटवतरो.

सारे हसूया.
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मैत्री तंत्ज्ानाशरी

(इ्यतता आठिीतील मीिल ि इ्यतता ्दहािीतील 
तेिस ्या ्दोि बहीणभािांडाांतील हा सांिा्द.)

तेजस : मीिल, ए मीिल. अगां, आता आपली 
शाळा लिकरच सुरू होणार आहे. 
आपण ्यािरषी आणलेली ििीि पुसतके 
िाचा्यला हिीत. तू ्या िरषीची ििीि 
पुसतके पानहलीस का?

मरीनल : हो ्दा्दा, अरे मी पुसतके िाचली िाहीत; 
पण बनघतली आहेत.

तेजस : आिडली का तुला तुझी पुसतके? 
मरीनल : अरे, मला तर माझी पुसतके िूपच 

आिडली. मागील िराषापेक्षाही ्या 
िरषीची पुसतके िूपच सुरेि आहेत. 
िव्या कोऱ्या पुसतकाांचा सुगांध, त्यातील 
आकरषाक नचत्े, माांडणी मला िूपच 
आिडली. 

तेजस : अगां, मला पण माझी पुसतके िूप 
आिडली आहेत. अभ्यास करतािा 
िक्कीच मिा ्येणार आहे. 

मरीनल : अरे, पण ििीि पुसतकाांत सिषा 
धडाांिाली चौकटीत काहीतरी न्दले 

आहे. ते का्य आहे मला कळलांच िाही. 
तेजस : ्दािि बरां मला का्य आहे ते! 
मरीनल : हे बघ. (पुसतकातील पाठािालील क्यू. 

आर. कोड  ्दाििते.)
तेजस : अगां, मीिल हा तर क्य.ू आर. कोड  

आहे. 
मरीनल : क्य.ू आर. कोड  महणिे का्य रे ्दा्दा? 

पूिषीच्या पुसतकाांत तर असां काही न्दलां 
िात िवहतां!

तेजस : अगां, क्यू. आर. कोड  महणिे खविक 
ररसपपॉनस कोड (Quick Response 
Code). अगां मोबाईलिर क्य.ू आर. 
कोड सककॅिर हे ॲखलिकेशि सपॉफटिेअर 
डाऊिलोड करािे लागते. ्या 
सपॉफटिेअरद्ारे हा क्य.ू आर. कोड 
सककॅि केल्यािांतर आपल्याला पाठ, 
कनिता, इतर घटक ्या सांबांधीच्या काही 
नलांकस न्दसतात. त्याद्ारा ऑनडओ, 
खवहनडओ तसेच इतर पूरक सानहत्य 
आपल्याला पाहा्यला नमळते. आपण ते 
ऐकू शकतो, पाहू शकतो आनण िाचूही 
शकतो. अभ्यासासाठी त्याचा 
आपल्याला पुनहा पुनहा िापरही करता 
्येऊ शकतो.  

मरीनल : अरे, हे तर िूपच छाि आहे! आपल्या 
पाठ्यपुसतकातील घटकाांसांबांधीची 
मानहती िूपच कमी िेळात उपलबध होत 
असल्यामुळे निनिध प्रकारचे सानहत्य ि 
मानहती शोधण्यासाठीचा आपला िेळही 
िाचणार आहे. चल ्दा्दा, आपण लगेच 
आपल्या मोबाईलिर हे ॲप डाऊिलोड 
करूि घेऊ्या आनण अनधकानधक 
मानहती नमळिू्या.
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सनिगययाच्य लसडवयळ मयांडीवर सवियवलेल्य खेड्यांचय 
जीवनक्रम िौंद्ययाने मयखलेलय अितरो. तियच नयनयसवध 
िुरयांच्य लकेरतींनी मरोहरून गेलेलय अितरो. त्यमुळे अनेक 
खेडी नेहमी तयजी व टवटवीत रयनफुलयांियरखी अितयत. 
खेड्यतलय सदवि हय जिू पय्यांत आवयजयांचे अलांकयर 
घयलून जनमयलय ्ेत अितरो.

अगदी पहयटेलयही अजून पुरती जयग आलेली निते, 
तेवहय खेड्यमध्े टरोपलीखयली डयलून ठेवलेल्य 
कोंबड्यलय मयत्र हमखयि जयग आलेली अिते. रयत्रीच्य 
तीन-ियडेतीनपयिूनच तये आपल्य करुषेबयज अन ् नखरेल 
तयनयांनी आिमांत भयरून टयकय्लय प्रयरांभ करत अितरो. 
हळूहळू ्य तयनयांची िांख्य वयढत जयते. ियदयलय प्रसतियद 
सदलय जयतरो. एकय वसतीवरच्य कोंबड्यने बयांग सदली, की 
त्य भयगयतल्य ियऱ्य कोंबड्यांनय कंठ फुटतरो आसि मग 
एकच करोलयहल िुरू हरोतरो. एकय सवसशष् ल्ीत अन ् 
ठेक्यत पहयटेलय घयतलेली ही ियद अांररुियवर पडल्य-

पडल्य मनयत 
मुरवय्लय मरोठी छयन 
वयटते. मनयतल्य मनयत 
आपिही त्यलय 
सन:शबद मनयने ियद 
घयलत अितरो.

त्यनांतर िांगीतयचे 
दुिरे वयद् हळूहळू 
वयजय्लय लयगते, ते 

५. सुरांची जादवूगरी
डॉ. द. ता. भोसले (१९३५) : प्रसिद्ध लखेक व अभ्यिू वक्.े त्यांच ेकरय, कयदांबरी, िमीक्य, लसलत अि ेसवपलु लखेन 
प्रसिद्ध आह.े  ग्रयमीि जीवन, शतेकरी, शतेी,  शतेमजरू, ग्रयमीि िांसकृती, तेरील िमस्य, तयितियव, शेतकऱ्यांच ेप्रशन हे त्यांच्य 
सवसवध करयांमधनू प्रसतसबांसबत हरोतयत. त्यचबररोबर ग्रयमजीवनयतील िौंद्या, मयिियमयिियतील सजवहयळय, सनिगया ्य गरोष्ी सटपियरे 
लसलत लखेनही त्यांनी कले ेआह.े ‘इरे फुलयांनय मरि जनमतय’, ‘खिखशीचय मळय’, ‘जनम’, ‘पयऊि’ ह ेकरयिांग्रह; ‘पररघयवरची 
मयििां’, ‘पयर आसि सशवयर’ ह ेलसलत लखेन; ‘िमीक्य आसि िांवयद’, ‘ियसहत् : आसवयद आसि अनभुव’ ही िमीक्यतमक 
पसुतक;े ‘सशक्ियतील असधक-उिे’, ‘िांसकृतीच्य पयऊलखिुय’ व ‘चयवडीवरचय सदवय’ ही अन् पसुतक ेप्रसिद्ध आहेत. त्यांनय 
‘महषथी सव. रय. सशांद ेपरुसकयर’, ‘भरैू रतन दमयिी परुसकयर’ ् यांियरख्य एकूि ५२ हून असधक परुसकयरयांनी िनमयसनत करण्यत आललेे 
आह.े 

ग्रयमजीवनयचय असवभयज् घटक महिज ेसतरल्य िांसकृतीशी एकरूप झयलले ेसवसवध आवयज. तेरील सनिगया ियशन्नध्यमुळे 
सनिगययातील पशुपक्ी, झयडे, ग्रयमीि जीवनयतील सवसवध कयमे करतयनय हरोियरे सवसवध आवयज, ह ेजगण्यत आनांद सनमययाि करत 
अितयत. अशय सवसवध आवयजयांच ेिुांदर वियान ् य पयठयत लखेकयन ेकलेलेे आहे. प्रसतुत पयठ हय ‘चयवडीवरचय सदवय’ ् य लसलतलखे 
िांग्रहयतनू घेतलय आह.े 

महिजे घरयतले दळियचे जयते. घरयघरयांतल्य बय्कय 
कोंबड्यच्य बयांगेबररोबर जयग्य हरोऊन सचमिीच्य 
प्रकयशयत गच्च अांधयरयलय पयतळ करत, झरोपलेल्य 
जयत्यलय गय्लय लयवतयत. त्य जयत्यचय मांद, ल्बद्ध, 
प्रौढ अन्  दमदयर आवयज छरोट्यय-मरोठ्यय तयनय व हरकती 
घेत आिमांतयत भरून जयतरो. 

घयि घयतल्यवर जयत्यतून सनघियरय भरडय आवयज, 
पीठ हरोतयनय ् ेियरय िौम् िूर आसि गळय मरोकळय झयल्यवर 
जयत्यने कयढलेली प्रिन्न व करोमल िुरयवट आईच्य 
ऊबदयर अन ् मांदपिे हयलियऱ्य मयांडीवर मसतक ठेवून 
ऐकतय ऐकतय आपि एकय वेगळयच वयतयवरियत जयतरो. 
पयपण्य जड झयलेल्य अितयत. अधयावट जयग आलेली 
अिते. अांधयरयलय सपवळय प्रकयशयचय सशडकयवय 
लयभलेलय अिल्यने घरयतल्य ियऱ्य वसतूांनय सवशपनल रूप 
प्रयप् झयलेले अिते. त्य ओळखीच्य अिूनही अनरोळखी 
वयटत अितयत अन ् त्यत जयत्यचे िांगीत ियऱ्य अांगयवर, 
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जयत्यतून पीठ भुरुभुरु पडयवे तिे, ियांडत अिते. ्य 
िांगीतयलय आईच्य गळयतल्य गरोड ओव्यांनी ियर 
सदलेली अिते. त्यतून सतच्य मनयतली लपून बिलेली 
सवपने प्रकट हरोत अितयत अन ् त्यमुळे आपि आपले उरत 
नयही. मांदपिे हलियऱ्य पयपण्य केवहय समटतयत हे िमजत 
नयही. ्य िांगीतयलय आईच्य अपयर कष्यचय आसि अपयर 
मय्ेचय मुलय्म सपशया लयभलेलय अितरो. त्यची खुमयरी 
केवळ शबदयतीत.

ररोड्य वेळयने सदशयांनय आकयर ्ेत जयतरो. 
अवतीभवतीच्य वसतूांनय त्यांचे अिलेले रूप लयभत जयते. 
त्य वेळी मयत्र गयऊन रकलेले कोंबडे समटल्य चरोचीने 
आपल्य िुटकेची वयट पयहत अितयनयच सचमण्यांनय कंठ 
फुटतरो. कयवळयांचे भरभरीत आवयजही पयनयफयांद्यांतून 
ियांडत अितयत. वहय्रोसलनवर हलक्य हयतयने तयरय 
छेडयव्यत तशी सचमण्यांची नयजूक सचवसचव िुरू झयलेली 
अिते. त्य घरयच्य सभांतीवर, अांगियत, एखयद्य झयडयच्य 
फयांदीवर बिून िकयळची प्रयरयानय महितयत. 

मध्ेच झयडयच्य ढरोलीतून सहरव्य रेघरोट्यय मयरत 
एखयदय परोपट ्य िांगीतयत आपल्य िुरयची भर घयलत 
अितरो. िकयळचे हे िांगीत वयद्वृांदयियरखे वयटते. 
परसपरयांनय पूरक अिियरे अन्  तरीही सभन्नतव अिियरे हे 
नयनयसवध आवयज परसपरयांत इतके कयलवले जयतयत, की 

त्यांची एक वेगळीच मसैफल सनमययाि हरोते. ्यच वेळेलय 
एखयद्यने पयशवयािांगीत द्यवे, तिे कयही आवयज त्यमध्े 
समिळत जयतयत. त्यत एखयद्य कंटयळलेल्य वयिरयचय 
दुधयियठी आिुिलेलय टयहरो अितरो, बकरीची भरभरीत 
झयांज मध्ेच वयजते. गरोठ्ययत बयांधलेल्य जनयवरयांच्य 
गळयतल्य घांटय कयचेच्य नयजूक बयांगड्यांचय आवयज 
वहयवय तशय वयजत अितयत. त्यतच मग कयिेखयली 
बिलेल्य बयईच्य गुडघ्यतले दुधयचे भयांडे एकतयरीचय िूर 
छेडत अिते. धयरेच्य ्य िांगीतयतही एक जयदू अिते. 
मरोकळय भयांड्यत ियांडियऱ्य धयरेचय आवयज गयण्यलय 
प्रयरांभ करतयनय सनघियऱ्य िुरयियरखय अितरो. मग भयांडे 
जिजिे भरत जयते, तितिय आवयजयत लक्िी् फरक 
पडत जयतरो. गळयशी दूध आल्यवर मग ्यच धयरेचय 
आवयज गांभीर अन्  वजनदयर बनतरो. त्य वेळी पलीकडच्य 
सवसहरीवरील चयक वयजत अिते. एखयदी बयई दरोरयलय घयगर 
बयांधून ती ओढत अिते. त्य वेळी सकरट्यय आवयजयत 
तक्रयर करियरे ते चयक िहज कुियचेही लक् वेधून घेत 
अिते. कुठेतरी एखयदी मरोटही त्य िुरयत आपलय िूर 
समिळत अिते. तरो कुईकुई करियरय आवयज एखयद्य 
अशक् परोरयने सकरसकरयवे तिय वयटतरो. मयत्र ् य आवयजयकडे 
आपले लक् जयतेच जयते.

आिमांतयत िुरयांचे, शबदयांचे आसि आवयजयांचे 
िांमेलनच भरलेले अिते. गयवयलय जयग आलेली अिते. 
शयळेतली प्रयरयानय मांदपिे आपल्य कयनयांवर ्ेत अिते. 
जनयवरयांचे हांबरिे मध्ेच वयतयवरियलय भयरभूत करते. 
लहयन मुलयांचय आवयज वयतयवरियलय छेदून अवकयशयत 
जयत अितरो. घरयतल्य भयांड्यांचे आवयज, धुण्यचय 
आवयज, भयकरी रयपण्यचय आवयज, कयटक्य मयेडण्यचय 
आवयज, करोरड्यशयलय सदलेल्य फरोडिीचय  तड ्तड्  
करियरय आवयज, ओठ समटून रवीचे तोंड दयबून ठेवियऱ्य 
तयक घिुळियऱ्य मयठयचय आवयज, त्यबररोबर सि्  सि्  
अिय आवयज कयढियऱ्य गौळिीचय आवयज, नयनयसवध 
पशुपक्यांचे आवयज, दूर अांतरयवरून घुमतघुमत ्ेियरय 
झऱ्यचय आवयज, ओढ्यची खळखळ, पयनयांची िळिळ, 
मध्ेच फयटकन ्ेियरय चयबकयचय आवयज, रसत्यवर 
अकयरि भुांकियऱ्य कतु््यांचय आवयज, सकडयमुांगी 
सटपण्यियठी बयहेर पडियऱ्य कोंबड्यांचय कॉक् -कॉक्  
अिय ठेकय धरियरय आवयज, देवळयतल्य नयनयसवध 
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आकयरयांच्य घांटयांचय आवयज, नवजयत करोकरयचय मधल्य 
पट् टीचय आवयज, सव्ांपयक करियऱ्य आईिमरोर आठवून 
आठवून रडत बिियऱ्य लेकरयचय आवयज, जनयवरयांच्य 
हांबरण्यचय, त्यांनय गय्रयनयत नेतयनय ्ेियरय शेकडरो खुरयांचय 
आवयज, घरकयमयत दांग झयलेल्य एखयद्य िुनेच्य 
बयांगड्यांचय आवयज! सकती महिून ियांगयवेत? 

प्. १. चौकटी पूण्ण करा. 

गाणाऱया जातयाचया 
आवाजाची वैवशष्ट्े

आसमंतात भरलेले 
संमेलन

(अ) (अय)

प्. २. एक वकंवा दोन शबदांत उततरे वलहा. 
(अ)   खेडे सजरे सवियवते ते सठकयि-
(अय)  खेड्यलय सदलेली उपमय-
(इ)    लेखकयने वसियालेले िांगीतयचे दिुरे वयद्-

प्. ३. का ते वलहा.
(अ)   घरयतल्य वसतूांनय सवशपनल रूप प्रयप् हरोते, कयरि ......

(अय)   कंटयळलेले वयिरू टयहरो फरोडते, कयरि ......

प्. ४. खालील वाकयांचा तुमहांला समजलेला अथ्ण वलहा. 
(अ)  पहयटेलय पुरती जयग आली नवहती. 
(अय) ररोड्य वेळयने सदशयांनय आकयर आलय.
(इ)   अांधयरयलय सपवळय प्रकयशयचय सशडकयवय लयगलय.

प्. ५. योगय जोड्ा लावा.
    ‘अ’ गट      ‘ब’ गट
  (१)  सचमण्यांची नयजूक सचवसचव महिजे जिू  (अ)  ्य िांगीतयत आपल्य िुरयांनी भर घयलतरो. 
  (२)  िकयळचे हे िांगीत    (आ) कयचेच्य नयजूक बयांगड्यांचय आवयज.
  (३)  एखयदय परोपट    (इ)   ठेकय धरियरय आवयज.
  (४)  गरोठ्ययत बयांधलेल्य जनयवरयांच्य   (ई)   वहय्रोसलनवर हलक्य हयतयने तयरय छेडयव्यत.
         गळयतल्य घांटय महिजे    
  (५)  कोंबड्यांचय कॉक्  - कॉक्  अिय  (उ)   वयद्वृांदयियरखे वयटते. 
प्. ६. ‘आवाजाची सोबत’ ही संकलपना तुमचया शबदांत सांगा .

आपि कयनयांत प्रयि आिून ऐकल्यवर आवयजयांची 
दुसन्य आपल्यभरोवती फेर धरू लयगते. हे ियरे आवयज 
एकमेकयांत कयलवलेले अितयत. वयतयवरियलय सजवांतपिय 
आितयत. आपल्य मनयांनय लिलित्य िुरयांचे पयन 
आपरोआप अांकुरलेले अिते. आपले मनही मग आपरोआप 
्य नयनयसवध िुरयांच्य िांमेलनयत तरांगत जयते.

��������������� ���������������सवाधयाय
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प्. ७. दैनंवदन जीवनात सकाळचया वेळी तुमचया कानावर पडणाऱया आवाजांचे वगगीकरण करा.

ऐकावेसे वाटणारे आवाज त्रासदायक वाटणारे आवाज

प्. ८. ‘भाषेतील सौंदय्ण’ या दृष्टीने पाठातील वाकय ेशोधून वलहा.
उदय., सनिगययाच्य लसडवयळ मयांडीवर सवियवलेल्य खडे्यांचय जीवनक्रम िौंद्ययाने मयखलेलय अितरो. 

टयहरो तयन

सपशया

कुरषेबयज

मयांडी झयांज आवयज

भरभरीतआिुिलेलय सकरटय

मुलय्म लसडवयळ ववशेषण ववशेष्य

खेळूया शबदांशी.

चचा्ण करूया.

l वववशष्ट आवाज व तया संदभा्णतील तुमचया आठवणी वमत्रमवैत्रणींना सांगा.

(अ)  पाठाधारे ववशेष्य-ववशेषणांचया जोड्ा लावा.

उपक्रम :  
(१) पयठयत वियान केलेली ग्रयमजीवनयतील करोिकरोिती दृश्े िध्यच्य कयळयत तुमच्य पररिरयत तुमहयांलय सदित 

नयहीत त्यची ्यदी करय. वगययात वयचन करय.
(२) पयठयत आलेले आवयज क्रमयने सलहय व वयचून दयखवय.

(आ)  तक्ा पूण्ण करा. 

शबद सामानयरूप ववभक्ी प्तयय

िुरयने

िुरयत

िुरयचे

िुरयलय

िुरयशी
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l  खालील वाकय वाचून उततरे वलहा.
मी पत्र सलसहतरो. 
(अ)  सलसहियरय तरो करोि     कतयया
(आ)  सलसहले जयियरे ते कय्    कमया
(इ) वयक्यतील सक्र्य करोिती    सक्र्यपद

  वयक्यत कत्ययालय सकंवय कमययालय प्रयधयन् सदल्यमुळे  सक्र्यपदयचे रूप त्यच्यप्रमयिे बदलत अिते. वयक्यतील 
कतयया  सक्र्यपद, कमया  सक्र्यपद ्य िांबांधयलय ‘प्योग’ अिे महितयत.

    प्योगाचे मुखय तीन प्कार आहेत.

   (१) कत्णरी प्योग  (२) कम्णणी प्योग (३) भावे प्योग

कत्णरी प्योगाची वैवशष्ट्े

कतयया प्ररमय 
सवभक्ीत अितरो.

कमया अिल्यि ते 
प्ररमय सकंवय द् सवती्य 

सवभक्ीत अिते.

वयक्यतील सक्र्यपद 
कत्ययाच्य सलांग, वचन व 
पुरूष ्यनुियर बदलते.

आपण समजून घेऊया.

आता आपण प्योगांचे प्कार सववसतर अभयासूया.

(१) कत्णरी प्योग

l वाकयाचया शेवटी ‘येणे’ या वक्रयापदाचे योगय रूप वापरून वाकये पुनहा वलहा.
(१)  मी शयळेतून आततयच................. . (्ेिे)
(२)  ती शयळेतून आततयच................. . (्ेिे)
(३)  रवी शयळेतून आततयच................. . (्ेिे)
(४)  सवद्यरथी शयळेतून आततयच................. . (्ेिे)

जेवहय करोित्यही वयक्यत कत्ययाच्य सलांग, वचन व पुरुषयनुियर सक्र्यपदयचे रूप बदलते, तेवहय त्यि ‘कत्णरी प्योग’ 
अिे महितयत.
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उदय., खयलील वयक्यांमध्े ‘जयिे’ हे सक्र्यपद कत्ययाप्रमयिे बदललेले सदिते.
(अ)  तरो शयळेत जयतरो.
(आ) ती शयळेत जयते.
(इ) ते शयळेत जयतयत.
(ई) तू शयळेत जयतरोि.

l कंसातील वक्रयापदाचे योगय रूप वापरून वाकय ेपूण्ण करा.
(१)  मुली सक्रकेट ................. . (खेळिे)
(२)  तुमही सक्रकेट ................. . (खेळिे)
(३)  आमही सक्रकेट ................. . (खेळिे)
(४) जॉन सक्रकेट ................. . (खेळिे)
(५) िमीरय सक्रकेट ................. . (खेळिे)

पत्र हे आपल्य मनयतले भयव/सवचयर दुिऱ्यप्ांत सलशखत सवरूपयत परोहरोचवय्चे उततम ियधन आहे.
मयगील इ्ततयांमध्े तुमही ‘पत्रलेखन’ ् य घटकयचय अभ्यि केलय आहे. पत्रलेखनयच्य सवष्यनुियर पत्रयचे दरोन प्रमुख 

प्रकयर पडतयत. 
(१) औपचयररक पत्र    
(२) अनौपचयररक पत्र
आततयप्ांत तुमहयांलय ्य पत्रप्रकयरयांची ओळख झयलेली आहे.
लक्षात घया- आजच्य तांत्रज्यन ्ुगयत फरोनचय वयपर वयढल्यमुळे पत्र सलसहिे कमी झयले आहे. तरीही आपल्यलय 

अजया करिे, मयगिी करिे, सवनांती करिे अशय कयही कयरियांियठी पत्र सलसहिे आवश्क अिते व पत्रलेखन कौशल् प्रयप् 
हरोण्यियठी ्य इ्ततेत तुमहयांलय औपचयररक पत्रलेखनयचय अभ्यि करय्चय आहे. आतय आपि औपचयररक पत्रलेखनयचे 
सवरूप िमजून घेऊ्य. 
l औपचाररक पत्रलेखनासाठी आवशयक गोष्टी :

(१) ज्यांनय पत्र सलहय्चे आहे त्यांच्य पदयचय सशष्यचयरपवूयाक उल्ेख करयवय.
(२) भयषय िरळ, िुगम, िुसपष् व सवष्यनुरूप अियवी.
(३) पत्रयत केवळ मुख् सवष्यबयबतच सलहयवे.
(४) ज्यांनय पत्र पयठवय्चे आहे त्यांचे पद, व्, ्रोग्तय, सशक्ि इत्यदी िवया गरोष्ी लक्यत घेऊन ्रोग् भयषेचय 

वयपर करयवय.
(५) पत्रयची भयषय लेखनसन्मयांनिुयर अियवी.

पत्रलेखन
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l औपचाररक पत्र वलवहणयासाठी खाली वदलेलया प्ारूपाचा अभयास करा.

औपचाररक पत्र प्ारूप

          पत्र पयठवियऱ्यचय पततय 
          सदनयांक :
प्रसत,
   मयननी्...............,
   (्रोग् त्य मयन व पदयिह ज्यांनय पत्र पयठवय्चे आहे त्यांचे नयव, हुद्दय व पततय)

      सवष् : ............................. (पत्रयचे कयरि)
महरोद्,
            सवष्यनुियर मजकूर

              आपलय सवशवयिू,
          पत्र पयठवियऱ्यची िही 
                 व नयव

कृती- वरील प्ारूपाचा अभयास करून खालील ववषयावर पत्रलेखन करा.
तुमच्य शयळेमध्े उनहयळी िुट्ीत ‘हसतयक्र िुांदर करू्य!’ हे १० सदवियांचे सशसबर आ्रोसजत केले आहे. त्यत 

तुमहयांलय िहभयगी करून घेण्यची सवनांती करियरे पत्र वगयासशक्कयांनय सलहय. 

टीप : औपचयररक व अनौपचयररक दरोनही प्रकयरची पत्रे आज तांत्रज्यनयच्य ियहयय्यने महिजे ईमेलद्यरय पयठवली 
जयतयत. ईमेल पयठवण्यचे पत्रयचे प्रयरूप व तांत्र जयिून घेण्यचय प्र्तन करय. 

    सतकीट

प्रसत,

प्रेषक,

 (प्वत - ज्यलय पत्र पयठवय्चे ती व्क्ी,
 प्ेषक - पत्र पयठवियरी व्क्ी.)
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प्रत्ेक व्क्ीच्य आ्ुष््यत िुखदु:खयचे क्ि नेहमीच ्ेत अितयत. दु:खयच्य व अडचिीच्य प्रिांगयांनय जे 
शखलयडू वृततीने ियमरोरे जयतयत, जे सजांकण्यच्य ऊमथीने हयती घेतलेले कयम पूिया करण्यियठी सव्ांप्रेरिेने कयम करतयत, 
तेच आ्ुष््यत ् श समळवतयत. करोितीही वयईट पररशसरती तुमहयांलय अडवू सकंवय हरवू शकत नयही. वेळप्रिांगी तुमहयांलय 
दरोन पयवले मयगेही टयकयवी लयगतयत; परांतु जर आपि मनयनेच हरलरो, तर पुढील कय्या पूिया करण्यियठी आपि त्यर 
हरोऊ शकत नयही. अशय पररशसरतीत कय्म आपले आपल्य मनयवर सन्ांत्रि अििे आवश्क अिते. 

नकयरयतमक सवचयर करण्यपयिून आपि सवत:लय रयांबविे आवश्क आहे. त्यचबररोबर आपल्य मनयलय 
चयांगल्य िव्ी लयविेही आवश्क आहे. आपल्य मनयलय चयांगली िव् लयविे हे कठीि अिले, तरी अशक् मयत्र 
नक्ीच नयही! आपल्य अांगी अिियऱ्य चयांगल्य िव्ी, वयईट िव्तींनय जवळ ्ेऊ देत नयहीत. मनयलय चयांगल्य 
सवचयरयांची िव् लयवली, तर ती िव् वयईट सवचयरयांपयिून तुमहयांलय नक्ीच दूर ठेवील.

्यियठी तुमहयांलय कयही गरोष्ी लक्यत ठेवयव्य लयगतील. उदय., चयांगले वयचन, चयांगल्य समत्रमैसत्रितींची िांगत, 
घरयतील ज्ेष्ठ व्क्तींशी अिियरे सजवहयळयचे व आपुलकीचे िांबांध इत्यदी. जरो दुिऱ्यच्य दु:खयत नेहमी िहभयगी 
हरोतरो त्यलयच जीवनयचय खरय अरया कळतरो. मयनसिक आधयर देऊन, सवचयरयांच्य देवयिघेवयिीतून आपि एकमेकयांचे 
दु:ख िहज हलके करू शकतरो. 

अिे िुखदु:खयचे िांघषया प्रत्ेकयच्य आ्ुष््यत ितत ्ेत अितयत मयत्र ्य िांघषययालय जरो धीरयने ियमरोरय जयतरो, 
तरोच जीवनयत ्शसवी हरोतरो. 

वाचा.

l  खालील उतारा वाचा व तयास योगय शीष्णक द्ा. 

l  खालील उतारा वाचा. ववरामवचनहांचा योगय वापर करून उतारा पुनहा वलहा.

|||

रांगीबेरांगी फुलयांचे तयटवे पयसहले की मन किे प्रिन्न हरोऊन जयते आपल्य िभरोवती उमललेल्य फुलयांच्य 
िुवयियने आजूबयजूचे वयतयवरि िुगांसधत हरोते त्य नयजूक टवटवीत गांधसमसश्त फुलयांच्य दशयानयने न्निुख समळते 
आज उमललेले फूल उद्य करोमेजून जयियर अिते पि त्यच्य ्य क्िभांगुर जीवनयियठी फुलयलय कधी रडतयनय 
पयसहले आहे कय तुमही दुिऱ्यलय प्रफशुल्त करत िुवयि देत ते हित बयगडत रयहते ते आपल्यलय अिे तर ियांगत 
निेल नय की मुलयांनरो आजचय सदवि आपलय आहे ्य सदवशी आनांदयने हिय खेळय बयगडय दिुऱ्यांनय आनांद िुख 
िमयधयन देण्यतच खरय आनांद दडलय आहे 
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अिय रांगयरी श्यवि रांग उधळीत ्ेतरो
िृष्ीचय गय सचत्रकयर सहवयया देखयवय रेशखतरो

कलयवांत हय ियसजरय कय् त्यची कलयगत
जयगरोजयगी सचत्रयांचीच त्यनां मयांडली पांगत

नयचे दरी डोंगरयत सझममय खेळतरो नदीशी
ररमसझम पहयळीचां गयिां बरोलतरो झयडयांशी

वेण्य गुांसफतरो वेलतींच्य वेली लयजल्य लयजल्य
पयनय-फुलयांचे पयतळ रेंबयरेंबयांनी िजल्य

झुले परोरतींनय झुलय्य अिे टयांगतरो झयडयलय
देतरो झुलतय झुलतय ल् परोरतींच्य गयण्यलय

परोरयांमध्े खेळय्लय हरोतरो श्यवि खेळगय
दहीहांडीच्य िांगती सचांब गरोपयळ अवघय

पयवियचां घर किां लखख उनहयत बयांधतरो
खरोडी कयढून खट्ययळ झयडयआड तरो लपतरो

इांद्रधनुष््यचय बयांध अिय नभयलय घयलतरो
रांगीबेरांगी फुलयांची नक्ी रयनयत गयांेदतरो

अिय रांगयरी श्यवि रांग उधळीत ्ेतरो
सहव्यया िृष्ीच्य मळयत खरोपय करून रयहतरो

६. असा रंगारी श्ावण

ऐशवय्ण पाटेकर (१९७७) : प्रसिद्ध लखेक, कवी. ‘भईुशयसत्र’ हय कसवतयिांग्रह आसि ‘ज’ू ह ेआतमकरन प्रसिद्ध. ‘भईुशयसत्र’ ्य 
कसवतयिांग्रहयलय सदल्ीच्य भयरती् ियसहत् अकयदमीचय पसहलयच ‘रयष्ट्ी् ियसहत् अकयदमी ्वुय परुसकयर’ ्यिह अन् अनके 
परुसकयरही प्रयप् झयल ेआहते. ् य कसवतयिांग्रहयतील कसवतयांचय उसड्य, सहांदी, बांगयली, उदूया आसि इांग्रजी ् य भयषयांत अनुवयद झयललेय 
आह.े  २०१२ ियली भयरत िरकयरच्य ियांसकृसतक मांत्रयल्यतफफे चीन भटेीियठी मरयठी ियसहशत्कयांचय प्रसतसनधी महिनू सनवड. 
‘कसवतय-रती’, ‘अनषु्टुभ’, ‘ियधनय’, ‘सकशरोर’ ्यांियरख्य सवसवध सन्तकयसलकयांतून कसवतय, करय प्रसिद्ध झयल्य आहेत.  

श्यवियत कवेळ सनिगया फुलनू गलेलेय नितरो; तर मयिियचे जीवनही िि, उतिव आसि सवसवध क्रीडयांनी गजबजनू गेलेले 
अित.े श्यविरांगयत ियरचे रांगनू जयतयत. प्रसतुत कसवतते श्यवि मसहन्यच्य सनिगययातील सवलरोभनी् बदलयांचे िुांदर वियान कले ेआह.े  
प्रसततु कसवतय ‘सकशरोर’, ऑगसट २०१७ ्य मयसिकयतनू घतेली आह.े

l ऐका. वाचा. महणा.

भाग-२



25

प्. १. खालील चौकटी पूण्ण करा.

कवीने श्ावण मवहनयाला वदलेली नावे

प्. २. प्शन तयार करा.
(अ)  ‘श्यवि’ हे उततर ्ेईल अिय प्रशन त्यर करय.
(अय)  ‘इांद्रधनुष््यचय बयांध’ हे उततर ्ेईल अिय प्रशन त्यर करय.

प्. ३. अथ्ण वलहा.
(अ) रांगयरी     (अय) िृष्ी     (इ) झूलय     (ई) खेळगय

प्. ४. आकृती पूण्ण करा.

श्ावण मवहनयाची 
ववववध रूपे

प्. ५. सवमत.
(अ)  ‘जयगरोजयगी सचत्रयांचीच त्यनां मयांडली पांगत’, ्य ओळीतील कवीची कलपनय तुमच्य शबदयांत सपष् करय.
(आ) ‘नयगपांचमी’ आसि ‘गरोकुळयष्मी’ ्य िियांचय कसवतेतून व्क् हरोियरय िांदभया तुमच्य शबदयांत सलहय.
(इ) कसवतेतून व्क् झयलेलय ‘रांगयरी श्यवि’ तुमहयांलय कय आवडलय ते तुमच्य शबदयांत ियांगय.

खेळूया शबदांशी.

l  कववतेतील यमक जुळणाऱया शबदांचया जोड्ा वलहा. 
  (१) नदीशी-
  (२) लयजल्य-
  (३) झयडयलय-
  (४) बयांधतरो- 

उपक्रम : ‘अयशशवन’ मसहन्यतील सनिगययाचे सनरीक्ि करय, त्यचय अनुभव घ्य व अनुभवलेखन करय.

��������������� ���������������सवाधयाय
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l झोका व झाड या दोघांमधील संवादाची कलपना करून संवादलेखन करा.

 झोका : ..................................................................................

 झाड : ....................................................................................

 झोका : ..................................................................................

 झाड : ....................................................................................

 झोका : ..................................................................................

 झाड : ....................................................................................

 झोका : ..................................................................................

 झाड : ....................................................................................

 झोका : ..................................................................................

 झाड : ....................................................................................
 झोका : ..................................................................................

 झाड : ....................................................................................

 झोका : ..................................................................................

 झाड : ....................................................................................

|||

चला संवाद वलहूया.
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माझे आकाशवाणीवरील का््थक्रम फारच गाजत 
रातहले. ते अणणा भाऊ साठेंनी बऱ्ाचदा ऐकले. एकदा 
अणणा भाऊ साठे ्ांनी मला ‘‘तचरागनगरात ्ेऊन भेटा’’, 
असा तभकाजी तुपसौंदर ्ा माझ्ा तमत्राकडे तनरोप 
पाठवला. मला अत्ानंद झाला. एवढ्ा मोठ्या माणसानं 
मला भेटा्ला बोलावलं महणजे, काहीतरी शातहरी का््थक्रम 
असावा. दुसऱ्ा सा्ंकाळी चारच्ा सुमारास 
तचरागनगरीची, खाचखळग्ांची ओबडधोबड वाट तुडवत, 
अणणांचं घर तवचारत तवचारत एका झोपड्ापाशी आलो. 
त्ा झोपड्ाच्ा दारात वलानीला बाळवती सुकत घालत 
असलेल्ा बाईला ‘‘अणणा भाऊ साठेंचं घर कोणतं?’’ 
महणून तवचारलं. 

ती महणाली, ‘‘ही बगा, डाव्ा अंगानं आसंच महोरं 
जावा, तरतं च्ावाल्ाचं हाटील हा्, आंगं तेच्ाच 
महोरल्ा आंगाला इचारा. तरतंच ज्वंताबा् ऱहाती्ा.’’

मी महणालो, ‘‘आहो ताई, मी अणणा भाऊ साठेंचं घर 
तवचारतो्.’’

ती महणाली, ‘‘आवं, मग मी तेच की सांगती्ा. 
आवं, ज्वंता बा् हा्ना, ती अणणांची मालकीण हा्. 
जावा कडंकडंनं, तचरागनगरातली ही वाट सदान् कदा 
तचखलापान्ात लोळत पडतल्ा-कडंकडंनंच जावा.’’

७. अणणा भाऊंचती भतेट

लवठ्ठि उमप (१९३१-२०१०) : प्तसद्ध लोकशाहीर, लोककलाकार आतण सामातजक का््थकतषे. भारतरतन डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर ्ाचं्ा तवचाराचं ेतनष्ावतं परुसकतषे. त्ाचं्ा नावावर १००० हून अतधक लोकगीते आहते. त्ानंी दहा तचत्रपटामंध्हेी 
काम कले ेआह.े पोवाडा, बहुरूपी, भारूड, भजन, गण-गवळण, कवन,े लावणी, तंुबडी, बोबडी, धनगर गीते, नदंीबलै, वासुदवे, 
डोंबारी, पोतराज अस ेअससल मराठमोळ ेकलाप्कार तसचे कववाली आतण गझल गा्न ्ा लोककलचे्ा सव्थच प्कारातं त्ानंी 
लील्ा सचंार कलेा. त्ाचं े‘फू बाई फू’ ह ेआतमचररत्र; ‘अबक, दुबक, ततबक’, ‘अरे ससंार ससंार’, ‘खंडोबाच ंलगीन’, ‘जाभंळू 
आख्ान’, ‘दार उघड ब्ा दार उघड’ ्ा कलाकृती; ‘उमाळा’ हा गझलसगं्रह इत्ादी पसुतक ेप्तसद्ध आहेत. १९८३ साली 
आ्लयंड ्रे ेझालेल्ा आंतरराष्ट्ी् लोकनतृ् सपधषेत त्ानंी भारताचे प्तततनतधतव करून दशेाला प्रम क्रमाकंाचे पाररतोतर्कही 
तमळवून तदल ेआहे. त्ानंा १९९६ साली महाराष्ट् शासनाचा ‘राज् सांसकृततक परुसकार’ तसेच २००१ साली ‘दतलत तमत्र परुसकार’ 
्ा परुसकारानंी सनमातनत करण्ात आल ेआह.े 

प्सततु पाठात शाहीर उमप ्ांनी प्तसद्ध कराकार, कादंबरीकार लोकशाहीर अणणा भाऊ साठ े्ाचें व्क्क्ततचत्र रेखाटले 
आह.े समुार े३५ कादबंऱ्ा, अनके करा, लोकनाट्य ्ासंारख ेतवपलु लेखन करणारे अणणा भाऊ साठ ेहे एक अत्ंत झझंावाती 
व्क्क्तमत्व होत.े सखुवसत ूजीवन जगण ेशक् असनूही त्ानंी दीनदबुळाचं्ा जगातच का्म वासतव् केल ेआतण त्ा जगाचे 
प्खर वासतव आपल्ा सातहत्ातनू माडंल.े त्ाचं्ा मनातील गोरगररबातंवर््ीच्ा व्ापक सहानभुतूीचा आतण उगवत्ा कलाकारांना 
प्ोतसाहन देण्ाच्ा वतृतीचा पररच् ्ा पाठातनू आपल्ाला होतो. प्सततु पाठ हा ‘फू बाई फू’ ्ा आतमचररत्रातनू घतेला आह.े

मी पुढे नेमका चहाच्ा हॉटेलाजवळ गेलो. 
चहावाल्ाला तवचारलं, ‘‘अणणा भाऊ साठेंचं घर 
कोणतं?’’ ‘‘वो क्ा, वो पांचवा झोपडा है ना, वहांच 
अणणा रहेता है ।’’ त्ानं दुरून घर दाखवलं. मी झोपड्ाच्ा 
दारात जाऊन पोहोचलो. दारातून अणणा भाऊंना हाक 
मारली. साडेचार फूट उंचीची माझ्ासारखीच काळीसावळी 
मूतथी घामेजलेल्ा अंगानंच बाहेर आली. अणणा भाऊंना मी 
प्रमच पाहत होतो. त्ांनी मला ओळखलं. ‘‘तुमही 
तवठ्ठल उमप शाहीर ना?’’ मी ‘‘हो्’’ महणालो. ‘‘्ा’’ 
असं महणून मला त्ांच्ा झोपडीत नेलं.

अणणांनी मला मोडक्ा बाजावर बसा्ला सातंगतलं. 
अणणांनी आपलं मळकं गंजीफ्ाक (बतन्न) घातलं आतण 
आमही बाहेर आलो. मला अणणा भाऊंचं घर दाखवलं 
त्ाच चहावाल्ाच्ा हॉटेलात अणणांनी चहा तदला. ततरेच 
त्ांनी ‘‘शाहीर, तुमही केवहापासून गाता?’’ वगैरे चौकशी 
केली. मी मोकळेपणाने; पण लाजतबुजत सारं काही सांगून 
टाकलं. ऐकून त्ांना खूप बरं वाटलं. आमही चहा घेतला. 
अणणा महणाले, ‘‘तुमही फार चांगलं गाता, तुमच्ा रचना 
आकाशवाणीवरून ऐकल्ा. तुमच्ा बुलंद पहाडी 
आवाजाने मला मोहून टाकलं. तुमच्ा वागणुकीची, 
वत्थनाची इतरांकडून मातहती तमळाली. तुमच्ामधला 
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आवयजयचय गरोडवय मी अनेकदय चयखलय् सवठ्ठलरयव. 
मलय रहयवेच नय. तुमहयांलय केवहय भेटेन अिां ियरखां वयटत 
हरोतां.  तरो िुसदन आज उगवलय.’’

अणिय भयऊंची व मयझी पसहली भेट १९६३ वय ६४ 
ियलयत झयली अियवी.

‘‘अणिय भयऊ, आपि ररोर ियसहशत्क आहयत, 
आज आपल्य दशयानयनां मी धन् झयलरो. ् यपूवथी मी आपियलय 
पयसहलां नवहतां, फक् आपलां नयव ऐकून हरोतरो.’’ अिां 
महितयच अणिय हिले.  ‘‘आतय आपली गट्ी जमली. 
मयझ्यकडे ्ेत चलय, सविरू नकय.’’

एवढ्य मरोठ्यय शयसहरयने आपलेपियने मलय जवळ 
केलां. जिूकयही फयर वषयांची आमची ओळख आहे, अशयच 
पद्धतीने मयझ्यशी त्यांचां बरोलिां, वयगिां चयललां हरोतां. 
पसहल्यच भेटीत मी त्यांच्य प्रेमयत पडलरो.

अणियांचय सनररोप घेऊन मी घरी आलरो, सतिऱ्य 
सदवशी अणियांच्य भेटीि गेलरो अितय मरोडक्य टेबलयवर 
तुटक्य खुचथीत बिून एकय दयांडीलय धयगय बयांधलेलय तुटकय 
चशमय डरोळयलय लयवून अणिय सलहीत हरोते. जेवहय जेवहय 
मी जयई तेवहय ते सलहीतच अित. पयचेक समसनटां मी आतल्य 
एकय बयजूलय उभय हरोतरो. सतरां पयिी ियचलेलां छरोटां डबकं 
हरोतां. चुलीजवळ ियठेवसहनी गयलयलय हयत लयवून सवचयरमग्न 
बिलेल्य हरोत्य. त्यांच्यजवळच एक तयांब्य, एकच 
जरमनचां तयट, एक डेचकी अिय हय िांियर तोंड वयिून 
पडलेलय. चुलीत अधथी करोळिय झयलेली लयकडां हरोती. 
अणियांच्य वलयनीलय बऱ्यपैकी एक िदरय; लेंगय-हँगरलय 
लोंबकळत हरोतय. अणियांच्य िमरोर एक पुतळय हरोतय. तरो 
गॉककीचयच अियवय, कयरि मी खूप जियांकडून ऐकलां हरोतां, 
की अणिय गॉककीलय गुरू मयनतयत, तरो त्यांचय आदशया आहे 
वगैरे. हे दृश् पयहत अितयनय, एकयएकी मजकडे अणियांनी 
पयसहलां. ‘केवहय आलयत’ सवचयरलां. ‘नुकतयच आलरो’ अिां 
मी ियांसगतलां.

मी सचरयगनगरयत गेलरो नयही तर अणिय प्रेमयनां रयगवत. 
अणियांनय मयझ्यसवनय करमत निे व मलयही गमत निे. 
हळूहळू आमचय घररोबय वयढलय. 

एकदय अणियांनय सवचयरून त्यांची वही चयळली, त्य 
ऐंशी पयनी वहीत कुठलांही वयक् वय कुठलीही ओळ 
अणियांनी खरोडल्यचां मलय सदिलां नयही. एकदय कुठले दरोन 
प्रकयशक आले, त्यांनी अणियांच्य ऐंशी पयनी दरोन वह्य 
घेतल्य. मयझ्यिमक् एक टट्यशनझसटर अणियलय देऊन ‘बरां, 

अणिय ्ेतरो’ अिां महित सनघून गेले. अणियांच्य करेचां 
मयनधन केवळ एक टट्यशनझसटर! मी सवचयर करतच रयसहलरो.

कधी कधी अणियही मयझ्य घरी ्ेत. अिेच एकदय 
मयझ्य घरी अणिय जेवय्लय आले हरोते. जेवि उरकल्यवर 
आमही गपपय करत हरोतरो. मयझ्य पतनीलय महियले, ‘‘बय्, 
मी जर जगलरो वयचलरोच तर मयझ्य सवठ्ठलयलय मी रसश्यलय 
घेऊन जयईन.’’ अणियांचां बरोलिां मध्ेच रयांबवून मी 
महियलरो, ‘‘अणिय, मॉसकरो शहरयत आपल्य कयदांबऱ्यांचां 
सतरल्य भयषेत अनुवयद झयलेत अिां मी ऐकलां्.’’ अणिय 
‘‘हरो्’’ महियले.

‘‘अणिय, मॉसकरोमध्े आपल्य कयदांबऱ्यांच्य 
अनुवयदयांचे अमयप अिां मयनधन सतरल्य बँकेत आहे अिांही 
महितयत. तुमही ते मयनधन कयही करून समळवय. आसलशयन 
बांगलय बयांधय. त्यत डय्सनांग टेबल, करोच, बेडरूम, 
पुसतकयांची कपयटां-िगळां िगळां रयटयमयटयचां करतय ्ेईल 
आसि अणिय, तुमहयांलय सलहय्लय िुरेख टेबल, त्यवर 
टेबलललॅमप, सलहय्लय उततम लेखण्य, अिय िरांजयम 
अिल्यवर तुमही जे सलसहतय त्यहूनही तुमचां सलखयि िरि 
हरोईल.’’

अणिय हित हितच महियले, ‘‘सवठ्ठलय, बांगलय, 
मरोटर, बयगबगीचय, रुबयबदयर कपडे, सलखयि करण्यियठी 
वेगळी खरोली, खरोलीत फुलदयिी, टेबल, आरयमखुचथी ्य 
िवया ियधनयांचय मलय मरोह नयही. अरे, झरोपड्यत दीनदसलतयांची 
दु:खां मलय अनुभवय्लय समळतयत. गरोरगररबयांची 
परोटसतडकीची भयषय, त्यांचां जीवनमयन, सतरली वयसतवतय 
मी झरोपडीत रयहूनच सलहू शकेन. बांगल्यत मलय एक 
अक्रही िुचियर नयही. बांगल्यत ओढूनतयिून कयलपसनक 
सलखयि हरोईल, झरोपडीत उपयशी परोटां कशी जगतयत, 
पयवियळयत झरोपडां गळतां तेवहय त्य पयण्यखयली टेचकी 
भगुलां, परयत कशी लयवली जयते, रांडीच्य मसहन्यांत 
दीनदुबळयांनय रांडीत कुडकुडत बियवां लयगतां, इरां दु:खयलय 
झेलत जगियरी मयििे-त्यांची पयलां-त्यांच्य हयियमयऱ्य, 
सवठ्ठल, कय् ियांगू-अरे, वयसतवयनां ओतप्ररोत भरलेल्य ् य 
दुबळय जगयचां ित् ियसहत् मलय बांगल्यत बिून सलसहतय 
्ेियर नयही. मयझ्य कयदांबऱ्यांचां मयनधन मॉसकरोतच रयहू दे. 
त्य िांपततीनां मी सबघडून जयईन, गररबीलय सविरून जयईन, 
ित् सलखयियलय पयरखय हरोईन, महिून मलय ते मयनधन 
नकरो.’’



29

प्. १. नातेसंबंध वलहा. 
(अ)   सवठ्ठल उमप- सभकयजी तुपिौंदर
(आ) ज्वांतय बय्- अणिय भयऊ ियठे
(इ) अणिय भयऊ- गॉककी

प्. २. आकृतया पूण्ण करा.

अणणा भाऊ साठे यांचे वयलक्मत्व ववशेष

झोपडीतील वासतव

(अ)

(आ)

प्. ३. एका शबदात उततरे वलहून चौकट पूण्ण करा. 
(अ)   अणिय भयऊ ियठे ्यांचे रयहण्यचे सठकयि     

(आ)   सवठ्ठल उमप ्यांच्यिमरोर अणिय भयऊंनय समळयलेले करेचे मयनधन 

(इ)    अणियांच्य कयदांबऱ्य अनुवयसदत झयले ते शहर    
प्. ४. उततरे वलहा.

(अ)   अणिय भयऊंच्य रयहिीमयनयचे वियान तुमच्य शबदयांत करय.
(आ) अणिय भयऊंियठी अिलेल्य िुसदनयचे महत्व तुमच्य शबदयांत सलहय.
(इ) पयठयच्य आधयरे सवठ्ठल उमप ्यांचे शबदसचत्र रेखयटय.
(ई) प्रसतुत पयठयत सवठ्ठल उमप ्यांनी रेखयटलेले अणियांचे शबदसचत्र वयचून तुमच्य मनयत अणियांसवष्ी 

करोिते सवचयर आले, ते सलहय.

खेळूया शबदांशी.

l  खालील वाकयांत ववरामवचनहांचा योगय वापर करून वाकये पुनहा वलहा. 
(१)   जुई रेहयनय जॉजया िहलीलय सनघयले
(२) अबब केवढय हय ियप
(३) आई महियली िवयांनी अभ्यियलय बिय
(४) आपलय ियमनय सकती वयजतय आहे
(५) उद्य सकंवय परवय मी गयवी जयईन
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l  खालील वाकये वाचा. वनरीक्षण करा व कृती पूण्ण करा. 
(१)  तुषयरने आांबय खयल्य.  (२)  सवयतीने आांबय खयल्य.
(३)  मुलयांनी आांबय खयल्य.  (४)  मुलतींनी आांबय खयल्य.

कृती- कत्ययाचे सलांग, वचन बदलल्यनांतर सक्र्यपद बदलते कय? 
(१)   तुषयरने आांबे खयले्.  (२)   सवयतीने सचांच खयल्ी.
(३)   मुलयांनी सचांचय खयलल्य. (४)   मुलतींनी टरबूज खयल्े. 

कृती- कमययाचे सलांग, वचन बदलल्यनांतर सक्र्यपद बदलते कय? 
  जेवहय वयक्यांत कमययाच्य सलांग, वचनयप्रमयिे सक्र्यपदयचे रूप बदलते, तेवहय त्यि ‘कम्णणी प्योग’ अिे महितयत.

कम्णणी प्योगाची ववैशष्ट्े

कमया नेहमी प्ररमय 
सवभक्ीत अिते.

कतयया ियमयन्त: तृती्य 
सवभक्ीत अितरो.

सक्र्यपद कमययाच्य सलांग, 
वचनयनुियर बदलते. 

l  खालील वाकये वाचा, वनरीक्षण करा व कृती पूण्ण करा. 
(१)  सशक्कयने सवद्यर्ययालय सशकवले.
(२) सशसक्केने सवद्यर्यांनय सशकवले.
(३) त्यांनी सवद्यर्यांनय सशकवले.
(४) मी सवद्यसरयानीलय सशकवले.

कृती-  (१) वरील वयक्यांतील सक्र्यपदयत बदल आढळतरो कय? 
  (२) कतयया आसि कमया ्यांचे सलांग व वचन प्रत्ेक वयक्यत बदलले आहे कय? 

आपण समजून घेऊया.

(अ)

(अय)

उपक्रम : अणिय भयऊ ियठे ्यांची ‘समशयनयतील िरोनां’ ही करय समळवय व ्य करेचे वगययात प्रकट वयचन करय.

शोध घेऊया.

l मलॅलकझम गॉककी यांचयाववषयी आंतरजालाचया साहाययाने मावहती वमळवा.

 जेवहय सक्र्यपदयचे रूप कत्ययाच्य सकंवय कमययाच्य सलांगवचनयप्रमयिे बदलत निून ते नेहमी तृती्पुरुषी, 
नपुांिकसलांगी, एकवचनी अिून सवतांत्र अिते, तेवहय त्यि ‘भावे प्योग’ अिे महितयत. 

(२) कम्णणी प्योग

(३) भावे प्योग



31

l  पुढील वाकयांतील प्योग ओळखा.
(१) त्यने मयगे वळून बसघतले.
(२) सवज्यनयने मयिियलय दृष्ी सदली.
(३)  तरो नेहमी नवे िांकलप करतरो.

l  कत्णरी, कम्णणी व भावे या प्योगांची प्तयेकी पाच-पाच वाकये तयार करा.

भावे प्योगाची ववैशष्ट्े

कतयया ियमयन्त: तृती्य 
सवभक्ीत अितरो.

कमया अिल्यि 
द् सवती्य सवभक्ीत 

अिते.

सक्र्यपद नेहमी तृती् पुरुषी, नपुांिकसलांगी 
एकवचनी अिते व कतयया सकंवय कमययाच्य 

सलांग, वचनयनुियर ते बदलत नयही.

||| 

वाचा.

l  खालील उतारा वाचा. तयाचा तुमहांला समजलेला अथ्ण सारांश रूपाने पुनहा वलहा.

आपल्यियरख्य ियमयन्यांनय शबदयांवयचूनचे िांवयद भयवियरही नयहीत, की परवडियरही नयहीत. आपल्यलय 
कठीि, ियधे, िरळ, वक्र किे कय हरोईनय; पि बरोलिे आसि ठिठिीत बरोलिेच हवे अिते आसि ्य बरोलण्यचे 
सकती अनांत प्रकयर अितयत. ‘व्क्ी सततक्य प्रकृती’ अशी महि आहे. त्य चयलीवर ‘मयििे सततकी बरोलिी’ अशी 
महि बनवय्लय हरकत नयही. ‘मरोकळय िांवयद’ अिे आपि महितरो; पि िमयजयत वयवरतयनय ् य तरयकसरत मरोकळय 
िांवयदयवर कशी आसि सकती बांधने पडत अितयत ते पयसहले महिजे गांमत वयटते. समत्रमांडळतींशी गपपय मयरतयनय आपि 
खूप मुक्, मरोकळे अितरो अशी आपली िमजूत अिते; पि ती खरी अिते कय? आपियलय एकमेकयांचे अनेक 
गुिदरोष, एकमेकयांच्य जीवनयतले बरेवयईट तपशील ठयऊक अितयत; त्यमुळे सतरे कधी मरोकळय गपपय हरोत 
अिल्य, तरी अनेकदय नयत्यतल्य जवसळकीमुळेच कधीकधी एक चमतकयररक अवघडलेपिही अनुभवयलय ्ेते. 
एकमेकयांची मते, आग्रह, दुरयग्रह ठयऊक अिल्यमुळे मतभेदयचे अवघड सवष् बहुधय आपि सशतयफीने टयळतरो. 
वृततीतल्य हळव्य जयगय, सवयसभमयनयची सठकयिे मयहीत अिल्यमुळे बरोलतयनय त्यांनय कुठे धक्य लयगियर नयही, 
िमरोरच्य व्क्ीचां मन दुखयवले जयियर नयही, ्यची ितत कयळजी घ्यवी लयगते. 
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रातधका ्ा केरळच्ा कोदुनगलर भागात लहानाच्ा 
मोठ्या झाल्ा. धाडस आतण काहीतरी करून दाखवण्ाची 
तहंमत हे त्ाचंे गुणतवशेर् होत. मोकळा वेळेत त्ांचं 
नेहमी सागरतकनारी भटकणं, तफरणं वहा्चं. त्ामुळे 
उसळणाऱ्ा नखरेल लाटांना पाहून त्ांच्ा सोबतीनं अनंत 
अशा सागरसफरीला जावं, असं त्ांच्ा मनाला वाटा्चं. 
्ा लाटांना पाहूनच त्ांनी नौसेनेत जा्चं तनवशचत केलं. 
सुरुवातीला त्ांच्ा आई-वतडलांनी, त्ांच्ा ्ा 
तनधा्थराला तवरोध केला. त्ांना वाटलं होतं, की ही 
जोखमीची नोकरी आहे. आपली नाजूक मुलगी समुद्ातल्ा 
धोक्ाचंा सामना कसा करेल? पण उततुंग इचछाशक्ती 
असलेल्ा रातधकाने त्ांना ्ासाठी राजी केलं.

पदवी तमळवल्ानंतर त्ांनी ‘ऑल इतंड्ा मरीन 
कॉलेज’मध्े रतेडओ कोस्थसाठी प्वेश घेतला. त्ांच्ा 
घरापासून तीस तकलोमीटर अंतरावर असलेल्ा कोचीमध्े 
कॉलेज होतं. प्तशक्णादरम्ान रातधका ्ांना समुद्ी 
जहाजातल्ा संवादप्णालीची मातहती झाली. जहाजात 
काम करा्ला त्ा फारच उतसुक होत्ा. प्तशक्ण पूण्थ 

मखचछदं्र ऐनापरुते (१९७४) : प्तसद्ध लखेक. त्ांचा ‘जगंल एकसप्से’ हा बालकरासगं्रह, ‘हसत जगावे’ हा तवनोदी करासगं्रह 
प्तसद्ध आह.े ्ातशवा् त्ाचं्ा ‘तकशोर’, ‘छावा-केसरी’ आदी बालमातसके ्ामंधनू बालकरा प्तसद्ध आहते. त्ांनी तवतवध 
वृततपत्रामंधनू तवतवध तवर््ावंरील लखेन कले ेआह.े बलॉगवर त्ाचं ेआजवर १२०० लखे प्तसद्ध आहते.

भारती् मचयंट नेवहीच्ा पतहल्ा मतहला कॅपटनचा मान भरू्वणाऱ्ा रातधका मेनन ्ांना इंटरनलॅशनल मेररटाईम 
ऑग्थना्झेशनने ‘ॲवाड्थ फॉर एकसेपशनल बे्वहरी ॲट सी’ ्ा पुरसकाराने सनमातनत केले आहे. हा पुरसकार तमळवणाऱ्ा त्ा 
जगातील पतहल्ा मतहला ठरल्ा आहेत. रातधका मेनन ् ांनी तजवाची बाजी लावून बंगालच्ा उपसागरात वादळात सापडलेल्ा 
सात मचछीमारांना वाचवले होते. प्सतुत पाठात त्ांच्ा शौ्ा्थचा पररच् करून तदलेला आहे. प्सततु पाठ हा ‘तकशोर’, मे 
२०१७ ्ा मातसकातून घेतला आहे.

८. धाडसती कॅपटन : रालधका मतेनन

झाल्ावर, ‘तशतपंग कॉपपोरेशन आलॅफ इंतड्ा’मध्े प्तशक्क 
रेतडओ ऑतफसरची नोकरी तमळाली आतण त्ांचे समुद्ी 
जहाजात काम करण्ाचे सवपन पणू्थ झाले. तन्मानुसार 
समुद्ी क्ेत्रात तनधा्थररत वेळेत काम केल्ानंतर २०१० साली 
त्ांनी मासटर सतट्थतफकेटसाठी अज्थ केला. ्ा दरम्ान 
त्ांना बराच काळ घरापासून लांब राहावं लागलं; पण 
रोमांचकारी प्वासामुळं त्ा खूश होत्ा. शेवटी त्ांचं हे 
आवडीचं काम होतं ना! आता त्ांचं लक्् होतं, समुद्ी 
जहाजाची कमान सांभाळा्ची. त्ांचे हे सवपन २०१२ 
साली पणू्थ झालं. रातधका देशातल्ा पतहल्ा मतहला मचयंट 
नेवही कॅपटन बनल्ा. त्ांना मचयंट नेवहीच्ा ‘संपणू्थ 
सवराज्’ ्ा जहाजाची कमान सांभाळा्ला तदली गेली.

्ा दरम्ान त्ांचा तववाह नेवहीमधील एका रतेडओ 
ऑतफसरशी झाला. एकाच व्वसा्ात असल्ा कारणानं 
नवऱ्ाला त्ांच्ा जबाबदारीची मातहती होतीच. आई 
बनल्ावर अडचणी वाढल्ा. कौटुतंबक आतण नोकरीची 
जबाबदारी सांभाळताना अनेक अडचणी आल्ा; परंतु त्ा 
अतजबात डगमगल्ा नाहीत. सगळांत कठीण गोष् होती, 
ती महणजे मुलाचा सांभाळ. दीघ्थकाळ घरापासून लांब 
राहावं लागा्चं. रातधकांनी हे आवहानदेखील चांगल्ा 
प्कारे तनभावलं. रातधकाच्ा ्ा रोमांचकारी प्वासात 
घरच्ांनी मोठी सार तदली. 

२२ जून, २०१५ रोजी एक घटना घडली. तेवहा 
रातधका ‘संपूण्थ सवराज्’ जहाजावर तैनात होत्ा. रात्रीचे 
जवळपास अकरा वाजले होते. जोराच्ा वादळामुळे समुद्ी 
लाटांनी रौद् रूप धारण केलं होतं. मोसमाचा अवतार 
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खतरनाक बनला होता. तेवढ्ात जहाजातल्ा एका 
अतधकाऱ्ाने ओतडशाच्ा गोपाळपूर तकनाऱ्ापासून 
अडीच तकलोमीटर अंतरावर मासेमाऱ्ांची नाव लाटांच्ा 
गतषेत सापडली असल्ाचे सातंगतले. नाव बुडणारच होती. 
नावेत असलेले लोक आपल्ा जीवनाची शेवटची लढाई 
लढत होते. अतधकाऱ्ाने तातकाळ रातधका ् ांना रेतडओवर 
सूचना पाठवली, ‘मलॅडम, समुद्ात एक नाव फसली आहे. 
त्ात असलेले मचछीमार अडचणीत सापडले आहेत.’ 
सूचना तमळताच त्ांनी दुतब्थणीने समोर नजर टाकली. 
खरोखरच नाव बुडण्ाच्ा अवसरेत होती. 

एक क्णदेखील वा्ा न घालवता त्ांनी सुटकेच्ा 
मोतहमेला सुरुवात केली. पुढच्ा पाच तमतनटांत जहाजातले 
लोक बचाव का्ा्थसाठी सजज झाले. मात्र वादळाचा जोर 
इतका मोठा होता, की त्ांना नावेप्यंत जाताच ्ेईना. 
बुडणाऱ्ा मचछीमारांना माहीत होतं, की त्ांना 
वाचवण्ासाठी समोरचे जहाज त्ांच्ाप्यंत पोहोचण्ाचा 
प््तन करत आहे. ते तजवाच्ा आकांताने सवत:ला 
वाचवण्ाचा प््तन करत होते; पण जाणाऱ्ा प्त्ेक 
क्णासोबत त्ांची आशा धूसर होत चालली होती. 
जहाजातले कम्थचारी मात्र तनकराचा प््तन करत होते. 
पतहला प््तन अ्शसवी ठरला. जोराच्ा वादळामुळं 
बचावका््थ करणारी टीम त्ांच्ाप्यंत पोहोचू शकत 
नवहती. दुसरा प््तन केला गेला. मचछीमार तजतके पुढे 
्ेण्ाचा प््तन करत होते, तततक्ाच वेगाने ते मागे ढकलले 
जात होते. दुसरा प््तनदेखील वा्ा गेला.

प्. १. चौकटती पूण्ण करा.

(अ)  रातधका मेनन ्ांचे बालपण ज्ा गावात गेले ते गाव  

(आ) पदवी प्ाप् झाल्ानंतर रातधका मेनन ्ांनी केलेला कोस्थ 

(इ) मचयंट नेवहीच्ा ज्ा जहाजाची कमान रातधका मेनन ्ांनी सांभाळली ते जहाज 

(ई)   रातधका मेनन ्ांना तमळालेला पुरसकार  

सगळांना वाटलं, की आता सगळं संपलं. त्ांना 
वाचवणं अशक् आहे; पण रातधकांनी आपल्ा टीमचे 
मनोधै् ्थ तुटू तदले नाही. त्ांनी ततसऱ्ांदा आपल्ा टीमला 
पुढे जाण्ाचा आदेश तदला. रातधका सांगतात, की त्ावेळी 
समुद्ात नऊ मीटरच्ा उंचच उंच लाटा उसळत होत्ा. वारा 
७० समुद्ी मैल वेगाने वाहत होता. मचछीमारांना 
वाचवण्ासाठी आमचे दोन प््तन फसले होते; पण आमही 
तहंमत हरलो नाही. शेवटी ततसऱ्ा प््तनाला ्श आलं. 
पा्लट तशडीद्ारा मचछीमारांना त्ांच्ा नावेतून जहाजात 
घेण्ात आले. नावेतील सातही मचछीमार सहीसलामत 
वाचले होते. वादळापासून बचावलेल्ा पेरला तचन्नाराव 
्ांच्ा पतनी महणाल्ा, ‘‘पती तकत्ेक तदवसांपासून घरी 
आले नाहीत महटल्ावर आमही समजलो होतो, की त्ांची 
नाव बुडाली. आमहांला वाटलं, ते तजवंत रातहले नसतील; 
पण रातधका मलॅडमनी त्ांचा जीव वाचवला. मी त्ांची 
शतश: आभारी आहे.’’

्ा साहसी अतभ्ानासाठी आंतरराष्ट्ी् मेरीटाईम 
संसरेने त्ांना ‘ॲवाड्थ फॉर एकसेपशनल ब्ेवहरी ॲट सी’ ्ा 
पुरसकाराने सनमातनत केले. मचयंट नेवहीच्ा रातधका मेनन 
्ा पतहल्ा मतहला अतधकारी आहेत, ज्ानंा हा सनमान 
तमळाला आहे. रातधका सांगतात, ‘‘ज्ा वेळी आमही 
जहाजावर असतो, त्ा वेळेला आमही, आपण मतहला 
आहोत की पुरुर् ्ाचा तवचार करत नाही. समोर कठीण 
लक्् असेल, तर तहंमत आपोआप ्ेते. हे सगळं आमच्ा 
टीमच्ा धाडसामुळे शक् झालं. ’’

��������������� ���������������स्वाधयाय
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रालधका मतेनन यांचते गुणलवशतेष

प्. २. कारणते लिहा.
(अ)   रातधका मेनन ्ांना अनंत सागरी सफरीला जावंसं वाटा्चं, कारण.....

(अा)  त्ांच्ा आईवतडलांचा नौसेनेत जाण्ास तवरोध होता, कारण.....

(इ)  बचावका््थ करणाऱ्ा टीमला मचछीमारांप्यंत पोहोचण्ास अडरळे आले, कारण.....

प्. ३. आकृ्ती पूण्ण करा.

प्. ४. मचछतीमारांना वाचवणयासाठती कॅपटन रालधका व तयांचते सहकारती यांनती केितेलया कृ्तीचा ओघ्क्ा ्यार करा.

सुटकेच्ा मोतहमेला सुरुवात

पतहला प््तन अ्शसवी

प्. ५. स्वम् लिहा.
(अ)   कॅपटन रातधकाच्ा टीमने मचछीमारांना वाचवल्ाचा प्संग रोडक्ात तुमच्ा शबदांत तलहा.
(आ) धाडस आतण तहंमत असली, की कुठलेही सवपन पूण्थ होऊ शकते हे पाठाधारे सपष् करा.
(इ) मोठेपणी तुमहांला कोण वहावेसे वाटते आतण का, ते रोडक्ात तलहा.

खतेळूया शबदांशती.

l खाितीि वाकयां्तीि वाकप्चार ओळखा व तयांचा वापर करून वाकयते ्यार करा.
(१)   ्ुद्धप्संगी सैतनक तजवाची बाजी लावून लढत असतो.
(२) मचछीमार मदतीसाठी तजवाच्ा आकांताने ओरडत होते.

उपक्रम :  खाली तदलेल्ा के्त्रांतील पतहली भारती् मतहला कोण, ् ाचा शोध घ्ा व त्ांच्ातवर््ी अतधक मातहती  तमळवा.
(अ)   पतहली पा्लट-   (ई)  पतहली तशतक्का-
(आ)  पतहली अंतराळवीर-  (उ)  पतहली डॉकटर-
(इ)    पतहली रेलवचेालक-

माझते वाचन

l    ‘कोिंबसाचते गव्णगती्’ हती कुसुमाग्रज यांचती कलव्ा लमळवून वाचा व लशक्कांकडून समजून घया. 
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आपण समजून घेऊया.

l  खालील वाकये वाचा.
(१) िू्या उद् झयलय.  
(२) आमही सवद्य अरथी आहरोत.

  अधरोरेशखत शबद आपि अिे सलसहतरो कय? तर नयही. आपि नेहमी ‘िू्पोद्’, ‘सवद्यरथी’ अिे सलसहतरो आसि 
बरोलतरोिुद्धय. अशय प्रकयरचे शबद त्यर करतयनय पसहल्य शबदयतील शेवटचय विया व दिुऱ्य शबदयतील पसहलय विया 
एकमेकयांमध्े समिळून एक विया त्यर हरोतरो. वियांच्य अशय एकत्र ्ेण्यच्य प्रकयरयलय ‘संधी’ अिे महितयत.

 ‘िांधी’ महिजे ियांधिे, जरोडिे हरो्. िांधीचे एकिू तीन प्रकयर आहेत. 
 (१) सवरसंधी  
 (२) वयंजनसंधी  
 (३) ववसग्णसंधी
 ्य तीनही िांधीप्रकयरयांसवष्ीची मयसहती आपि िमजून घेऊ्य. त्यियठी खयलील तकत्यचय अभ्यि करय.

प्कार वैवशष्ट्े व वनयम उदाहरण

(१) सवरसंधी
एकमेकयांशेजयरी ् ेियरे विया हे जर सवरयने जरोडले 
अितील, तर त्यांनय ‘सवरसंधी’ महितयत. 

उदय., 
कसव + ईशवर = कवीशवर

इ + ई = ई

(२) सजातीय संधी
दरोन िजयती् सवरयांऐवजी एकच दीघया 
सवर हरोतरो. 
अ-आ, इ-ई, उ-ऊ ्यांचय िांधी हरोतयनय आ, 
ई, ऊ हे सवर ्ेतयत.

उदय.,
सवद्य + अरथी = सवद्यरथी

आ + अ = आ
लघू + उततरी = लघूततरी

ऊ + उ = ऊ

(३) ववजातीय संधी
(१) ‘अ’ सकंवय ‘आ’ ्यांच्यपुढे ‘इ’ सकंवय    

  ‘ई’ आल्यि दरोहोंऐवजी ‘ए’ ्ेतरो. 
 (२) ‘अ’ सकंवय ‘आ’ ्यांच्यपुढे ‘उ’ सकंवय    
        ‘ऊ ’ आल्यि ‘ओ’ ्ेतरो.
 (३) ‘अ’ सकंवय ‘आ’ ्यांच्य पुढे ‘ऋ’      
         आल्यि ‘ऋ’ ऐवजी अर्  ्ेतरो.

उदय.,
गि + ईश = गिेश

अ + ई = ए
चांद्र + उद् = चांद्ररोद्

अ + उ = ओ
महय + ऋसष = महषथी

आ + ऋ = अर ्
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(१)  खाितीि जोडशबदांचा संलधलवग्रह करून ्क्ा पूण्ण करा. 

संधती सलंधलवग्रह
सुरेश ............. + .............
निसर्गोपचार ............. + .............
भाग्योद् ............. + .............
राजर्षी ............. + .............

(२)  खाितीि ्क्ा पूण्ण करा.

संलधलवग्रह संधती
महा + ईश ....................
राम + ईश्वर ....................
धारा + उष्ण ....................
सह + अिुभूती ....................
लाभ + अर्षी ....................

जालहरा् ितेखन

तवद्ार्ायंनो, मागील इ्ततांमध्े तुमहांला ‘जातहरात’ ् ा घटकाची ओळख झालेली आहे. तवतवध वसतू अरवा 
सेवा ्ा चांगल्ा कशा आहेत, हे जातहराततींद् वारे पटवून तदलेले असते.

जातहरात महणजे ‘जाहीर करणे’ हो्. इंग्रजीत ‘जातहरात’ ्ा शबदासाठी 'Advertisement' हा शबद वापरला 
जातो. जातहरातीचा मुख् उद ्देश वसतू तकंवा सेवांकडे ग्राहकांचे लक् वेधून घेणे व त्ांची मागणी तनमा्थण करणे असा 
असतो. त्ाचबरोबर शासन व काही समाजसेवी संसरा ्ांच्ातफफे समाजप्बोधनासाठी व जनतहता् काही जातहराती 
प्तसद्ध केल्ा जातात. जातहरात ही एक कला आहे. तुमही अनेक जातहराततींचे वाचन, तनरीक्ण व श्रवणही करत 
असता. त्ांचे तुमहांला आकलन होणे, हे आजच्ा काळातील आवश्क कौशल् आहे.

जातहरातीच्ा श्रवण व वाचनाने जातहरातीतील उतपादनाबद्दल/सेवेबद्दल मातहती तमळणे व तवक्रेता महणून 
इतरांच्ा मनात त्ाबद्दल कुतूहल, आकर््थण तनमा्थण करणे ही दोनही कौशल्े आतमसात करणे, हा जातहरात ्ा 
घटकाच्ा अभ्ासाचा मूळ हेतू आहे. 
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l खालील जावहरातीचे वाचन व वनरीक्षण करून वदलेलया प्शनांची उततरे वलहा.

जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्हाथजिक जिजिटल शहाळहा, जपसगहाव.

प्वेश सुरू

शाळेची वैवशष्ट्े ववद्ाथगी योजना

(१) सडसजटल शयळय
(२) ई-लसनांग िुसवधय
(३) वै् शक्क मयगयादशयान
(४) पयलकयांियठी SMS िुसवधय
(५) ियांसकृसतक कय्याक्रमयांतून कलयगुियांचय सवकयि
(६) क्रीडय सपधयांचे आ्रोजन

(१) मरोफत प्रवेश
(२) मरोफत पयठ्यपुसतके
(३) मुलतींनय उपशसरती भततय
(४) इतर सवसवध ्रोजनय

इयतता पवहली ते आठवी

१००% गुणवततचेी हमी सौजनय- शाळा वयवसथापन सवमती, वपसगाव

आपला प्वेश आजच नोंदवा.

(अ)  उततरे वलहा.
(१) जयसहरयतीचय सवष्-
(२) जयसहरयत दिेयरे (जयसहरयतदयर)-
(३) वरील जयसहरयतीत िवयांत जयसत आकसषयात करून घिेयरय घटक-
(४) जयसहरयत करोियियठी आहे?

(अा)  वरील जावहरात अवधक आकष्णक होणयासाठी तयातं कोणकोणतया घटकांचा समावेश असावा, असे तुमहांला 
 वाटते?
(इ)  तुमचया मते जावहरातीमधील महत्वाची वैवशष्ट्े.
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कृष्णशासत्री वचपळूणकर (१८२४-१८७८) : भयषयांतरकयर, रसिक पांसडत. मरयठी व्यकरियवरील सनबांध व ग्रांरपरीक्िे त्यांच्य 
सचसकतिक बदु्धीचे दशयान घडवतयत. पद् रतनयवलीत त्यांनी मेघदूतयचय रियळ अनुवयद केलय आहे, तिेच ‘अरबी भयषेतील 
िुरि व चमतकयररक गरोष्ी’, ‘रयिेलि’ ही िलॅम्ुअल जॉनिन ्यांची तत्वप्रधयन कयदांबरी, ‘ियक्रेसटियचे चररत्र’ आसि 
‘अरयाशयसत्रपररभयषय’ ही त्यांच्य अनुवयद कौशल्यची उदयहरिे हरोत. ‘अनेकसवद्यमूलतत्विांग्रह’ ्य ग्रांरयवरून त्यांची 
शयसत्री् लेखन िुगम करून ियांगण्यची हयतरोटी प्रत््यि ्ेते.

प्रसतुत कसवतेत सवद्ेची ररोरवी ियांसगतली आहे. दुिऱ्यलय सवद्य सदल्यने ती कमी हरोत निते, तर वयढतच अिते, 
मयिियलय िांकटयतून मयगया दयखवत अिते. सवद्ेमुळे मयिियच्य िवया दु:खयचे सनवयरि हरोऊ शकते. सवद्ेियरखय वयटयड्य, 
समत्र कयेिीही नयही अिे सवद्ेचे महत्व ्य कसवतेत ियांसगतले आहे. प्रसततु कसवतय ही ‘आठविीतल्य कसवतय’ भयग ३ ्य 
कसवतयिांग्रहयतून घेतली आहे.

९. ववद्ाप्शंसा

l ऐका. वाचा. महणा.

सवद्ेनेंच मनुष््य आलें शे्ष्ठतव ह्य जगयमयजतीं;
न सदिे एकसह वसतू सवदे्नेंही अियध् आहे जी.।।१।।

देउसन सकंवय भरोगुसन उिें न हरोतयां िदैव वयढतिे
ऐिें एकच सवद्य-धन, अद् भुत गिु न हय दुज्यांत विे. ।।२।।

नयनयसवध रतनयांची, कनकयांचतीं अिसत भूषिें फयर;
परर सवद्यिम एकसह शरोभयदय्क निे अलांकयर. ।।३।।

्य ियऱ्य भुवनतीं सहत-कर सवद्ेियरखय िखय नयहतीं;
अनुकूळ ती ज्यलय सनत् त्यलय उिें निे कयांही. ।।४।।

गुरुपरर उपदेश करी, िांकट-िम्तीं उपय्ही िुचवी,
सचांसतत फळ देउसन्यां कलपतरूपरर मनरोररयां पुरवी. ।।५।।

्यपरर िकल िुखें जी देई, दु:खें िमसत जी वयरी,
त्य सवद्यदेवीतें अनन्भयवें िदय भजय भयरी. ।।६।।
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प्. १. खालील आकृतया पूण्ण करा. 

(अ)

प्. २. तुलना करा.

धन ववद्ा
(१) 
(२)
(३)

(१) 
(२) 
(३)

प्. ३. खालील ओळींचा तुमहांला समजलेला अथ्ण वलहा. 
नयनयसवध रतनयांची, कनकयांची अिसत भूषिें फयर  
परर सवद्यिम एकसह शरोभयदय्क निे अलांकयर  

प्. ४. ‘ववद्ा’ हे उततर येईल असा प्शन तयार करा.
प्. ५. तुमचया शबदांत सपष्ट करा.

(अ) कवीने वियान केलेले सवदे्चे महत्व.
(आ) ‘त्य सवद्यदेवीतें अनन्भयवें िदय भजय भयरी’, ्य ओळीचय िरळ अरया.  

ववद्ेमुळे वयक्ीला प्ाप्त 
होणाऱया गोष्टी

(अय) कवीचया मते 
ववद्ेची ववैशष्ट्े

खेळूया शबदांशी.

(अ)  खालील शबदांना कववतेतील शबद शोधा.
(१)  मरोठेपि-        (२)  नेहमी-        (३)  अलांकयर-        (४)  मनयतील इचछय-     

(अा)  खालील शबदांचे प्तयेकी पाच समानाथगी शबद वलहा.
(१)  समत्र-        (२)  िरोने-

|||
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इटली नयवयच्य देशयतलां उांचच उांच पवयातयच्य 
उतयरयवरचां शवहांची नयवयचां एक छरोटांिां गयव. एकय बयजूलय 
आनपो नयवयची खळखळ वयहियरी सनळयशयर पयण्यची 
नदी, तर दुिरीकडे मरोठमरोठे डोंगरयएवढे खडकच खडक... 
अशय िुांदर सनिगयारम् गयवयत १५ एसप्रल, १४५२ ्य सदवशी 
सपअेररो आसि कॅटेररनय ्यांच्य परोटी सलओनयदपो दय शवहांची 
्यचय जनम झयलय. 

लहयनपिी सलओनयदपो डोंगरदऱ्यांतून मनिरोक् 
भटकलय. सनिगययात 
रयसहल्यमुळे त्यलय 
सचत्रकलय, िांगीत, 
पक्ी, प्रयिी, गसित, 
सवज्यन आसि एकूिच 
सनिगया ्यांबद्दल 
खूपच कुतूहल 
वयटय्चां. ्यच व्यत 
त्यलय सचत्रां कयढिां 

खूप आवडय्लय लयगलां. त्यचे वडील ‘कशयलय सचत्रां 
कयढतरोि?’ अिां महिून त्यलय कधीही रयगयवले नयहीत. 
सलओनयदपोलय सचत्रां कयढय्लय इतकं आवडू लयगलां, की तरो 
तहयनभूक सविरून जयत अिे. आपली सचत्रां खरीखुरी 
वयटली पयसहजेत महिून सलओनयदपो नयनय तऱहचेे प्र्रोग 
करय्चय. तरो चक् जांगलयत सफरून पयली, िरडे, ियप, 
वटवयघूळ अिां कय् कय् गरोळय करून आिय्चय आसि 
घरी आल्यवर त्यांचां सनरीक्ि करत बिय्चय.

१०. वलओनाददो दा लवहंची (सथूलवाचन)

अचयतु गोडबोले (१९५०), दीपा देशमुख (१९६७) : अच्तु गरोडबरोल-ेप्रसिद्ध लखेक. मयसहती तांत्रज्यन व अरयाशयसत्रयचे तजज्. 
त्यांनी मरयठी वृततपते्र, सन्तकयसलकयांमध्े सवपलु प्रमयियत लखेन-सतांभलखेन केल ेआहे. त्यांची ‘कनॅवहयि’, ‘सकम्यगयर’, ‘ग्रटे 
भटे’, ‘झपझूयया भयग १, २, ३’, ‘नयदवधे’, ‘बरोडयारूम’, ‘मनकल्रोळ भयग १ व २’, ‘मुियसफर’, ‘जग बदलियरे बयरय जीसनअि’, 
‘नलॅनरोद्’, ‘मनयत’ अशी अनके पसुतक ेप्रसिद्ध आहते. दीपय दशेमुख- प्रसतुत पयठयच्य िहलशेखकय. त्यांनी अच्ुत गरोडबरोले 
्यांच्यिह अनके पसुतकयांच ेलेखन कले ेआह.े तिचे त्यांचे सवतांत्र लखेनही प्रसिद्ध आहे. 

जयगसतक कीतथीच ेसचत्रकयर सलओनयदपो दय शवहांची ्यांचे बयलपि, सवसवध सवष्यांमध् ेत्यांनय अिियरी सवलक्ि गती आसि 
सचत्रकलचे्य पररपूिया आसवष्कयरयियठी त्यांनी केललेय अभ्यि ् यची मयसहती ् य पयठयतून समळते. सलओनयदपो ् यांनी सवसवध सवष्यांच्य 
अभ्यियतनू आसि िांशरोधनयतनू कयढललेी सटपिे अभ्यिकयांनय आजही कशी उप्कु् ठरत आहेत, ह े् य पयठयतून सपष् हरोते. प्रसतुत 
पयठ ‘सकशरोर’, म े२०१७ ्य मयसिकयतनू घतेलय आह.े

दहय ते बयरय वषयांचय अितयनय सलओनयदपो वसडलयांबररोबर 
फ्रोरेनि शहरयत रयहय्लय आलय. त्य वेळेचां फ्रोरेनि हे 
बुद् सधमांत, सचत्रकयर, सशलपकयर, कयरयगीर, व्यपयरी, श्ीमांत 
लरोक आसि तत्वज् ्यांचां शहर हरोतां. व्यच्य चौदयव्य 
वषयांपयिून ते िततयसवियव्य वषयांप्ांत सलओनयदपोनां 
वहेररोसशओ ्य त्य वेळच्य सवख्यत सचत्रकयरयकडे 
सचत्रकलेचां सशक्ि घेतलां. सचत्रकलसेशवय् सलओनयदपोनां 
अनेक गरोष्ी आतमियत केल्य हरोत्य. तिांच गांमत महिजे 
सलओनयदपो त्यच्य वहीत ‘वगयामुळयांचय गिुयकयर किय 
करय्चय हे ल्ूकयकडे जयऊन सशकून घे’ अिां सवत:च 
सवत:लय िूचनय सदल्यियरखां कय् कय् सलहून ठेवत अिे. 
त्यलय गसित असि तांत्रज्यन हे सवष्ही खूप आवडत. सवशव 
किां सनमययाि हरोतां, प्रल् कय आसि किय हरोतरो? ् य प्रशनयांची 
उततरे शरोधण्यियठी त्यनां खगरोलशयसत्रयचयही अभ्यि 
केलय हरोतय.

ॲनटरोसनओ डेल पॉसलओलरो हय शरीररचनेचय अभ्यि 
करियरय आसि मृतदेहयांचां सवचछेदन करियरय पसहलयवसहलय 
सचत्रकयर महिून ओळखलय जयतरो. त्यच्य सटटुसडओत 
जयऊन सलओनयदपो शरीरयची आसि सनय्ूांच्य रचनेची 
मयसहती करून घेत अिे. सचत्र कयढतयनय प्रत्ेक अव्वयचां 
प्रमयि आसि रचनय ्यांच्य तरो गसिती पद्धतीने नोंदी करून 
मगच त्यांची रेखयटनां करत अिे. सलओनयदपो सशलपकलेपेक्य 
सचत्रकलेलय जयसत शे्ष्ठ दजययाची कलय मयनत अिे. 
‘सशलपकलय ्यांसत्रक अिून मेंदूलय कमी तयि देियरी अिते. 
सशलपकयर दगडयतलय नकरो अिलेलय भयग कयढत रयहतरो; 
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पण चित्रकार चित्रातल्ा जागा हव्ा असलेल्ा गोष्टींनी 
भरत राहतो’, असं त्ानं चलहून ठेवलं होतं. प्रत्ेक 
गोष्ीच्ा मुळाशी गेल्ाचशवा् आचण ती गोष् नीट 
समजल्ाचशवा् चलओनार्दो कामाला सुरुवाति करत नसे. 
कलपनाशक्ी ही चविाराच्ा आधी ्ेते आचण नंतर आकार 
्ेतात असंही त्ाला वाटे. १४७२ साली चलआेनार्दोनं 
ख्रिशिन कथेवर आधारलेलं ‘ॲनन् चसएशन’ नावािं पचहलं 
तैलचित्र काढलं. लहानपणापासूनि चलओनार्दोला सपधाधा 
करणं आचण वार्चववार् करणं आवडत नसे. तो खूपि 
शांतताचप्र् होता. चजथे पक्ी चवक्रीला ठेवलेले असत, चतथे 
जाऊन चलओनार्दो तो चवक्रेता महणेल त्ा चकमतीला ते 
पक्ी चवकत घेऊन लगिेि त्ांना चपंजऱ्ातून मकु् करत 
असे. ्ुद्ध आचण ्ुद्धामुळे होणारा रक्पात आचण 
मनुष्हानी ्ा गोष्टींबद्दल त्ाला प्रिंड चतटकारा होता. 
चलओनार्दो चर्सा्ला अत्ंत र्ेखणा होता. उठावर्ार 
गुलाबी रंगािे कपडे घालणं आचण टापटीप राहणं 
चलओनार्दोला खूपि आवडे. त्ािा आवाजही सुरेल होता. 
त्ामुळे तो गा्ला लागला, करी लोक मंत्रमुगध होऊन त्ािं 
गाणं ऐकत. ल्ूट नावािं तंतुवाद्य वाजवण्ात तो 
वाकबगार होता. तो नेहमीि प्रसन्न आचण आनंर्ी असे 
आचण सगळांशी चमळून चमसळून वागत असे.

चलओनार् दोिी 
सवदोतककृष् समजली 
जाणारी, प्रिडं  
गाजललेी जगप्रचसद्ध 
कलाककृती महणजे 
‘मोनाचलसा’ि ंचित्र.

१५०३ ते 
१५०५ अशी तीन वर्षं 
चलओनार्दो ्ा 
चित्रावर काम करत 

होता. मोनाचलसाच्ा िेहऱ्ावरिं ख्समत आजही 
भल्ाभल्ांना कोड्ात टाकतं. फ्ानसेसको र्ी बाटदोलाचमओ 
डेल चगओकोंडो नावाच्ा एका व्ापाऱ्ाच्ा मोनाचलसा 
उर्फ मॅडोना चलसा नावाच्ा िोवीस वर्ाषंच्ा बा्कोिं हे 
चित्र होतं. हे चित्र ‘ला चगओकोंडा’ ्ा नावानंही ओळखलं 

जातं. हे चित्र काढताना चलओनार्दोनं मोनाचलसा चहला 
मॉडेल महणून बसून राहण्ािा कंटाळा ्ेऊ न्े, महणून 
चतिं मन रमवण्ासाठी गा्क-वार्कही ठेवले होते असं 
महणतात. आजही इतक्ा वर्ाषंनंतर मोनाचलसाच्ा 
डोळांतली ओलसर िमक आचण तेज अिंचबत करणारं 
आहे. ‘मोनाचलसा’ हे चित्र आज पॅररसच्ा ‘लुव्र’ 
संग्रहाल्ात आहे.

चलओनार्दो र्ा ख्वहंिी कोण नवहता? तो एकाि वेळी 
चित्रकार, चशलपकार, वासतुशासत्रज्ञ, शरीरशासत्रज्ञ, गचणती, 
वैज्ञाचनक, संशोधक, लषकरी अचभ्ंता, साचहख्त्क, 
संगीतकार, नेपथ्कार, लेखक, तंत्रज्ञ आचण तत्वज्ञ ्ा 
सगळा भचूमका चनभावणारा कलावंत होता! चलओनार्दोनं 
काढलेल्ा ‘मॅडोना ऑन र्ी रॉकस’, ‘लासट सपर’ आचण 
‘मोनाचलसा’ ् ांसारख्ा मोजक्ा चित्रांनी त्ािं नाव जगात 
अजरामर झालं. चलओनार्दोनं अनेक ्ंत्रहंी त्ार करेली, 
अनेकांिे आराखडे त्ार करेले आचण अनेक गोष्टींिे 
शोधही लावले. आज आपण जी हचेलकॉपटसधा बघतो, 
तशाि हेचलकॉपटसधािी चलओनार्दोच्ा नोंर्वहांत अनेक 
रेखाटनं आचण गचणतं बघा्ला चमळतात! सा्कल 
अख्सततवात ्ेण्ापूववी तीनशे वर्षे आधीि चलओनार्दोनं 
सा्कलिा आराखडा त्ार करून ठेवला होता. 
चलओनार्दोच्ा नोंर्वहांिा अभ्ास करून त्ांतली तंत्रं 
समजून घेण्ािे अभ्ासकािंे प्र्तन आजही िालू आहेत.

आपल्ा आ्ुष्ाच्ा अंताप्षंत चलओनार्दोनं 
वेगवेगळा चवर््ांवर चटपणं करून ठेवली होती. त्ात 
प्रकाशचवज्ञान, आवाजचवज्ञान, मेकचॅनकस, हैड्ोचलकस 
उड् डाण, खगोलशासत्र, शसत्रचवज्ञान आचण शरीरचवज्ञान 
्ांच्ाचवर््ीिं संशोधन करून चविार आचण इतर माचहतीही 
त्ानं चटपली होती. साडेतीन हजार पानं होतील अशा 
त्ाच्ा एकोणवीस वहा आजही उपलबध आहेत.

२ मे, १५१९ ्ा चर्वशी व्ाच्ा सर्ुसष्ाव्ा वर्वी, 
कला आचण चवज्ञान ्ा र्ोनहीही शाखांत सिंार करणाऱ्ा 
चलओनार्दोनं ्ा जगािा का्मिा चनरोप घेतला. आपली 
चित्रं, चशलपं, आपण बांधलेल्ा इमारती, पूल, तसंि 
आपलं संशोधन हे सारं सारं जगासाठी तो आपल्ामागे 
ठेवून गेला. 



42

प्. १. फरक सपष्ट करा. 
सलओनयदपो ्यांनी वसियालेलय सचत्रकलय व सशलपकलय ्यांतील फरक

वचत्रकला वशलपकला

प्. २. तुमचया शबदांत सपष्ट करा.
(अ)   ‘आजही लरोक सलओनयदपो ्यांच्य नोंदवह्यांचय अभ्यि करतयत’ ्य सवधयनयमयगील कयरि.
(आ) तुमच्य मते सलओनयदपो ्यांचे जगयवर अिलेले ऋि.
(इ) ‘सचत्रकयर’ महिून सलओनयदपो हे अजरयमर हरोण्यची कयरिे. 

शोध घेऊया.

l पाच भारतीय वचत्रकारांची आंतरजालावरून मावहती वमळवा आवण वलहा.

l ‘माझी आवडती कला’ या ववषयावर दहा ओळींत मावहती वलहा.

वलवहते होऊया.

खेळूया शबदांशी.

(अ)  खालील वाकप्चारांचा अथ्ण सांगून वाकयांत उपयोग करा.
(अ)   तहयनभूक सविरिे. 
(आ)  मांत्रमुगध हरोिे. 
(इ)  करोड्यत टयकिे.

(अा)  खालील तकतयात वदलेलया ववरामवचनहांची नावे वलहा व तयाचंा वापर करून वाकय ेतयार करा.

ववरामवचनहे ववरामवचनहाचे नाव वाकय
.
;
?
!

‘  ’
‘‘  ’’

��������������� ���������������सवाधयाय
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ओळख सवत:ची

सलओनयदपो ्यांच्यमध्े अनेक गिु हरोते. पयठ वयचून त्य गिुयांची ्यदी त्यर करय. ्य गिुयांपैकी करोिते गिु तुमच्यत 
आहेत त्यची पडतयळिी करय. निल्यि ते अांगी बयिवण्यचय प्र्तन करय. गुि : उदय., प्रत्ेक गरोष्ीच्य मुळयशी 
गेल्यसशवय् आसि ती गरोष् नीट िमजल्यसशवय् सलओनयदपो कयमयलय िुरुवयतच करत निे, महिजे नीट िमजून 
घेऊन कयम करत अिे.

आपण समजून घेऊया.

प्कार वैवशष्ट्े व वनयम उदाहरण

वयंजनसंधी एकमेकयांशेजयरी ्ेियऱ्य वियांपैकी दरोनही व ा्ंजने 
अितील सकंवय पसहलय विया व्ांजन आसि दुिरय विया सवर 
अिेल तर तेवहय ‘वयंजनसंधी’ हरोते.

ित्  + जन = िजजन
त्  + ज्  = जज 
सचत्  + आनांद = सचदयनांद
त्  + आ = दय

प्थम-वयंजनसंधी पसहल्य पयच वगयांपैकी (क, च, ट, त, प) 
अनुनयसिकयसशवय् करोित्यही  व्ांजनयपुढे कठरोर व ा्ंजन 
आल्यि त्य पसहल्य व्ांजनयच्य जयगी त्यच्यच 
वगययातील पसहले कठरोर व ा्ंजन ्ेऊन िांधी हरोतरो. 

सवपद्  + कयल = सवपतकयल
द्  + क्  = त्  + क्  = तक् 
वयग्  + पसत = वयकपती
ग्  + प्  = क ् + प्  = कप् 

तृतीय-वयंजनसंधी पसहल्य पयच वगयांतील कठरोर व ा्ंजनयपुढे सवर सकंवय 
अनुनयसिकयसशवय् मृदू व्ांजन आल्यि त्यच्य जयगी 
त्यच वगययातील सतिरे व ा्ंजन ्ेऊन िांधी हरोतरो.

वयक्  + ईशवरी = वयगीशवरी
क्  + ई = ग ् + ई = गी
अप्  + ज = अबज
प्  + ज्  = ब्  + ज ् = बज् 

अनुनावसक संधी पसहल्य पयच वगयांतील करोित्यही व ा्ंजनयपुढे 
अनुनयसिक आल्यि पसहल्य व ा्ंजनयबद्दल त्यच्यच 
वगययातील अनुनयसिक व ा्ंजन ्ेऊन िांधी हरोतरो.

वयक्  + सनशच् = वयङ् सनशच्
क्  + न = ङ ् + न् 
षट्  + मयि = षणमयि
ट्  + म ् = ि्  + म् 

}
}

दोनही वयंजने

वयंजन 
+ 

सवर

अनुसवार 
वकंवा शीष्णवबंदू

‘म् ’ पुढे सवर आल्यि तरो सवर मयगील ‘म ्’ मध्े 
समिळतरो. व ा्ंजन आल्यि मयगील ‘म् ’ बद्दल मयगील 
अक्रयवर अनुसवयर सकंवय शीषयासबांदू ्ेतरो. 

िम्  + आचयर = िमयचयर
म्  + आ = मय
िम्  + गती = िांगती
म्  + ग ् = िां
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संवधववग्रह संधी
ित्  + आचयर
ित्  + मती
शबद + छल
शरद्  + चांद्र

[टीप : सजरे उच्चयरयची तीव्रतय सदिते ती कठरोर व ा्ंजने िमजयवीत आसि तुलनेने ज्यांचय उच्चयर िौम् अितरो त्यांनय मृदू 
व्ांजने िमजयवीत.] 
कठोर वयंजने - क् , ख् , च ्, छ् , ट ्, ठ ्, त ्, र् , प ्, फ् 
मृदू वयंजने - ग् , घ ्, ज् , झ् , ड ्, ढ् , द ्, ध् , ब् , भ ्

l  खालील तक्ा पूण्ण करा.

बातमी लेखन

बातमीची ववववध क्षेत्र े

दैनांसदन घटनय 

l  खालील शबदांचे संवधववग्रह पूण्ण करून तक्ा पूण्ण करा. 

संधी सवंधववग्रह
शरतकयल ........... + ...........
जगन्नयर ........... + ...........
तल्ीन ........... + ...........
िांतयप ........... + ...........

    दैनांसदन व्वहयरयत घडियऱ्य घटनयांच्य बयतम्य आपि वृततपत्रे, टी. वही., रसेडओ ् यांियरख्य मयध्मयांतून वयचत 
व ऐकत अितरो. त्यमुळे घडून गेलेल्य, घडत अिलेल्य आसि घडियऱ्य सवसवध घटनयांसवष्ी आपियलय िसवसतर 
मयसहती बयतमीच्य मयध्मयतून समळत अिते. 

l  बातमी लेखनासाठी आवशयक गुण- 
(१) लेखनकौशल्. 
(२) भयषेचे उततम ज्यन. 
(३) व्यकरियची जयि. 
(४) िरोपी, िुटिुटीत वयक्रचनय.  
(५) चौफेर वयचन. 

ियांसकृसतक

क्रीडय
कृषी

शैक्सिक
ियमयसजक

वैज्यसनक
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l	 खालील	बातमी	वाचून	त्ा	खाली	दिलेल्ा	प्रशनाांची	उततरे	दलहा.	
 दिलहा	पररषि	उच्च	प्राथदमक	शाळा,	उत्रौली	्ा	शाळेत	कला	दशदबराचा	समारोप	सांपन्न.	

चित्रकला चिचिरािा समारोप

लोकप्रचिभादिनाांक	:	२०	दिसेंबर

उत्रौली (ता. भोर) : उत्रौली येथील जिल्ा पररषद उच्च प्ाथजिक शाळेत द्ा जदवसांचे जचत्कला जशजिर 
नुकतेच संपन्न झाले. १९ जिसेंिर रोिी दुपारी ४.०० ते ६.०० या वेळात जशजिराचा सिारोप सिारंभ सािरा 
झाला. या जशजिराची सांगता प्जसद्ध जचत्कार श्ी. अजवनाश जशवतरे यांचया सप्ातयजषिक िनोगताने करणयात 
आली.

आपलया िीवनातील कलेचे ि्त्व सांगताना प्तयेकाने कोणती-ना-कोणती कला जशकणे आवशयक 
आ्े, ्ा जवचार तयांनी आपलया िनोगतातून वयक्त केला. सिारंभाचे अधयषिसथान शाळेचे िुखयाधयापक       
श्ी. सदाजशव जशंदे यांनी भूषवले. कलाजशजषिका श्ीिती सुनीता सोिण यांनी प्िुख पाहुणे व उपससथतांचे आभार 
िानले.

या जनजितताने सव्व पंचवीस जशजिराथथींचया जचत्ांचे प्दश्वन भरवणयात आले ्ोते. तयाला रजसकांचा उदंि 
प्जतसाद जिळाला. 

(१)	 	 कोण	ते	दलहा.
(अ)   सिारंभाचे प्िुख पाहुणे-
(अा)  सिारंभाचे अधयषि-
(इ)    जचत्कला प्दश्वनास प्जतसाद देणारे-

(२)	 	 चरौकट	पूण्ण	करा.
(अ)   जशजिराथथींची संखया  

(अा) जशजिराथथींनी जशजिरात जशकलेली कला 

(इ) जशजिराचे जिकाण  

(ई) जशजिर सुरू झाले ती तारीख 

(३)	 	 वरील	बातमीमध्े	ज्ा	ज्ा	गोष्टींदवष्ी	मादहती	दिलेली	आहे	ते	घटक	दलहा.

|||
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ज्ा देशाची आपल्ाला सेवा करा्ची आहे, ज्ा 
समाजाची आपल्ाला सेवा करा्ची आहे, तो देश, तो 
समाज एकदा डोळांखालून घालावा, महणून सवामी 
तववेकानंदांनी तहमाल्ापासून कन्ाकुमारीप्यंत भ्रमण 
केले.

पोरबंदरच्ा वासतव्ामध्े सवामी तववेकानंद काही 
इंग्रजी ग्रंरांचे खंडच्ा खंड वाचत असत. ते रोज एक खंड 
वाचा्चे आतण तो ग्रंरपालाला परत करा्चे. त्ांनी तीन 
खंड एकेका तदवसात वाचून परत केले. ग्रंरपालाने 
सवामीजतींच्ा तशष्ाला तवचारले, ‘‘सवामीजी, न वाचता 
पुसतकं परत करतात वाटतं, कारण एका तदवसामध्े एवढा 
मोठा खंड वाचून होणे हे शक्तेच्ा बाहेर आहे. असे घडूच 
शकत नाही. काही लोकांना ग्रंराल्ातून जाडीजाडी पुसतकं 

११. स्वामती लववतेकानंदांचती भार्यात्ा

सुनतीि लचंचोिकर (१९५१-२०१८) : सुप्तसद्ध लेखक, संत सातहत्ाचे अभ्ासक. ‘संसकाराचे मोती’, ‘समर्थ रामदासांचे 
व्वसरापन’, ‘तवद्ार्ायंचे श्ी रामदास’, ‘श्ी दासबोध तववरण संच (भाग १ ते ६)’, ‘दहा संत चररत्रे’ इत्ादी चाळीस पुसतके 
प्कातशत. ‘तशवसमर्थ पुरसकार’, ‘कृतज्ता पुरसकार’, ‘समर्थ रामदास पुरसकार’ इत्ादी पुरसकारांनी सनमातनत.

्ा पाठात सवामी तववेकानंदांच्ा भारत्ात्रेदरम्ानचे प्संग आले आहेत. त्ात सवामी तववेकानंदांच्ा वाचनाची गती, 
त्ांची आकलनशक्ती ्ा तवर््ीचे वण्थन आले आहे. भारत्ात्रचे्ा समारोप प्संगी कन्ाकुमारी ्ेरील तशलाखंडावर सवामी 
तीन तदवस ध्ानसर बसले होते. सलग तीन तदवस आतण तीन रात्री त्ांनी भारतभूमीच्ा सद्क्सरतीचे आतण त्ा पररक्सरतीमध्े 
पररवत्थन घडवून आणण्ातवर््ीचे तचंतन केले. ्ा प्संगातून सवामीजतींची राष्ट्भक्ती आतण जनसामान्ांच्ा जीवनात पररवत्थन 
घडवून आणण्ाची आंतररक तळमळ तदसून ्ेते. प्सततु पाठ हा ‘मानवतेचा महापुजारी : सवामी तववेकानंद’ ्ा पुसतकातून 
घेतला आहे.

न्ा्ची आतण न वाचता ती परत करा्ची अशी सव् 
असते. रोडं चाळा्चं आतण वाचल्ासारखं दाखवा्चं. 
तसंच बहुतेक हा साधू करत असेल.’’ तशष्ांनी हे सगळे 
सवामीजतींना सांतगतले. चौर्ा तदवशी चौरा खंड घेण्ासाठी 
सवामीजी सवत: गेले. त्ांनी तो ग्रंरपालाकडे मातगतला 
आतण त्ाला सांतगतले, ‘‘पतहले तीन खंड माझे पूण्थ वाचून 
झालेले आहेत. तुमहांला शंका असेल, तर त्ातले तुमही 
काहीपण तवचारू शकता.’’

आता सवामीजतींनीच आवहान तदल्ामुळे ग्रंरपालाने 
तवचार केला, की हे जाणून घेऊ्ा की ते तकती प्ामातणक 
आहेत. ग्रंरपालाने सवामीजतींना त्ा तीन खंडांतले  
उभे-आडवे प्शन तवचारले. तो जे प्शन तवचारा्चा त्ाचे 
उततर ज्ा पानावर असा्चे, ते अधषे-पाऊण पान सवामीजी 
कंठसर सांगा्चे. हे पाहून त्ा ग्रंरपालाने सांतगतले, ‘हे 
मानवी कक्ेच्ा बाहेरचे काम आहे.’ 

खेत्रीच्ा महाराजांनी एकदा सवामीजतींना तवचारले, 
‘‘सवामीजी एवढे लक्ात ठेवणे तुमहांला कसे शक् होते?’’ 
सवामीजतींनी खते्रीच्ा महाराजांना तदलेले उततर फार 
तक्कशुद्ध आहे, तक्कसंगत आहे. सवामीजतींनी सातंगतले, 
‘‘मी माझं मन कुठेही एकाग्र करू शकतो, तसेच माझा 
तासन् तास ध्ानाचा अभ्ास असल्ामुळे मी जे वाचतो, 
त्ावर मन केंतरित झाल्ामुळे माझ्ा ते लक्ात राहते, पाठ 
होऊन जाते.’’ पुढे सवामीजी महणाले, ‘‘असं बघा 
राजेसाहेब, आपण मुलांना अक्रे तशकवतो, शबद तशकवतो 
आतण त्ानंतर वाक् तशकवतो. आपण वाक्ापाशी 

भाग-३
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रांबतो. वाक् बोलता ्ेणे, वाक् वाचता ्ेणे, वाक् 
तलतहता ्ेणे आपल्ा तशक्णाची शेवटची पा्री आहे. 
त्ापुढे जाऊन जर प््तन केला, आपल्ा मनाची, बुद्धीची 
आतण नेत्रेंतद््ांची शक्ती आणखी तवकतसत करू शकलो, 
तर आपल्ाला एकदम पररचछेद वाचता ्ेईल. मी ग्रंराचे 
पररचछदेच्ा पररचछेद एका दृवष्के्पात वाचतो. काही 
ग्रंरांची पानेच्ा पाने मी वाचू शकतो.’’

जेवहा सवामी तववेकानंद कन्ाकुमारीला आले, तेवहा 
त्ांनी कन्ाकुमारीचे दश्थन घेतले. मनाला अततश् आनंद 
झाला आतण दश्थन घेऊन ते बाहेर आले, समुद्ाच्ा काठी 
उभे रातहले. सगळीकडे अनंत अनंत असा तीन तदशेला 
सागर पसरलेला. एकदम सवामीजतींचे लक् गेले, की 
मध्भागी एक-दीड फलायंग अंतरावर दोन तशलाखंड आहेत 
आतण ते पाण्ाच्ा भरपूर वर आहेत. ततरे आपण गेलो 
तर? 

त्ांनी ततरे असणाऱ्ा त्ा नावाड्ांना तवचारले, 
‘‘ते का्  आहे?’’ नावाडी महणाले, ‘‘त्ाला श्रीपादतशला 
महणतात.’’ सवामी तववेकानंदांच्ा मनात आले, की 
आपली भारत्ात्रा आता संपत आहे. आपण देशाच्ा 
टोकाप्यंत आलेलो आहोत; पण तजरे आपण उभे आहोत 
ते देशाचे टोक नाही. तो तशलाखंड हे देशाचं टोक आहे. 
त्ा तशलाखंडावर आपण जावे. कन्ाकुमारीच्ा चरणी 
भारत्ात्रा समतप्थत करावी. ् ा भावनेने सवामी तववेकानंदांनी 
एका नावाड्ाला सांतगतले, ‘‘बाबा रे, मला तूू त्ा 
तशलाखंडावर सोड.’’ नावाड्ाने सांतगतले, ‘‘तुमहांला 
पाच पैसे मला द्ावे लागतील.’’ सवामीजी महणाले, 
‘‘माझ्ाकडे पैसे काहीच नाहीत. मी तनषकांचन संन्ासी 
आहे.’’ नावाडी महणाले, ‘‘ते तुमचे तुमही बघा. आमही 
पैसे घेतल्ातशवा् तुमहालंा सोडणार नाही.’’ सवामी 
तववेकानंदांनी एकदम त्ा सागरामध्े उडी मारली. कलपना 
करा, फलायंग-दीड फलायंग अंतर पोहत जा्चे होते. त्ात 
सवामीजतींना आणखी एक धोका माहीत नवहता. 
कन्ाकुमारीच्ा त्ा समुद्ामध्े शाक्क मासे आहेत आतण 
्ा शाक्क माशांचा जबडा इतका जबरदसत असतो, की 
त्ातले दात हे हततीच्ा सुळांसारखे असतात. एखादा 
मनुष् जर जबड्ांमध्े सापडला, तर ते त्ाला 
काकडीसारखे तोडून तोडून खाऊन टाकतात. जेवहा सवामी 

तववेकानंदांनी समुद्ात उडी मारली, तेवहा ते नावाडी घाबरून 
गेले. लगेच त्ा दोघा-ततघांनी आपल्ा नावा काढल्ा 
आतण सवामीजतींचा पाठलाग सुरू केला. त्ांना वाटले, ्ा 
माणसाला वाटेत काही संकट आले तर? दम संपला तर? 
सवामीजी त्ा खडकावर, तशलाखंडावर पोहोचले. त्ा 
नावाड्ांच्ा लक्ात आले, की हा संन्ासी सामान् मनुष् 
नाही. हा कोणीतरी अद् तवती् शवक्तशाली मनुष् आहे.

सवामीजी त्ांना महणाले, ‘‘मी आता दोन-तीन 
तदवस इरेच राहणार आहे.’’ तेवहा ते नावाडी आणखी 
रक् झाले. सवामीजी तीन तदवस ततरे रातहले. रात्री एकटे, 
सोबतीला कोणी नाही. तीन तदवस नुसते रांबले नाहीत. ते 
ध्ानसर बसले, त्ांना काहीतरी खा्ला द्ावे महणून 
अनेकदा हे नावाडी लोक ्ा्चे आतण त्ांच्ासाठी 
काहीतरी खाण्ाचे आणा्चे. त्ांना हाका मारा्चे; पण 
त्ांच्ा लक्ात आले, की सवामीजी भावसमाधीमध्ेच 
आहेत. त्ांना काही ऐकू जात नाही. त्ा नावाड्ानंा तकती 
वाईट वाटले असेल, की आपण पाच पैशासाठी ्ा 
माणसाला नाही महणून महटले; पण त्ामुळेच सवामीजतींचा 
अंत:सर अग्ी प्दीप् झाला. सवामीजी महणतात, ‘‘तजतका 
तवरोध असेल, तजतकी प्ततकूलता असेल, तततका 
माणसातला अंत:सर अग्ी प्दीप् होत असतो. 
अनुकूलतेमुळे माणसातले फूल कोमेजून जाते. त्ाला जरा 
संघर््थ करता आला पातहजे. रोडी संकटं असली पातहजेत. 
रोडा तवरोध असला पातहजे. महणजे माणसातली अंत:सर 
चेतना फुलते.’’

सवामीजी तीन तदवस आतण तीन रात्री ततरे रातहले. 
तीन तदवस, तीन रात्र ते फक्त भारतमातेचे तचंतन करत होते. 
डोळांसमोर त्ांना सतत तदसत होता तो आपला भारत. 
आपल्ा भारतातील गोरगरीब जनता. सवामी तववेकानंदांच्ा 
लक्ात आले, की ्ा देशातले अनेक लोक उपाशी आहेत. 
ज्ांना जेवा्ला अन्न नाही, त्ांना आपण वेदानताचा का् 
उपदेश करत असतो? भाकरीची भ्रांत असताना, वेदानत 
सांगणे धादांत खोटे आहे. लोकांना आधी दाेन वेळ 
जेवा्ला द्ा. खरा धम्थ हा सू् ा्थसारखा सव्थप्काशक 
असतो. वसुंधरेसारखा सव्थसंग्राहक असतो. हे सव्थधम्थ 
समनव्ाचे सूत्र समसत समाजाला सवामीजतींनी समजावून 
सातंगतले.  
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प्. १. चौकटी पूण्ण करा.

(अ) (अय)श्ीपादवशला शाक्क मासे

खेत्रीचया महाराजांना सवामीजींनी
वदलेलया उततराची वैवशष्ट्े

प्. २. वैवशष्ट्े वलहा.

प्. ३. हे केवहा घडेल ते वलहा.
 (अ)  पररचछदे वयचल्यनांतर तरो लक्यत रयहील.  
 (अय) मयिियची अांत:सर चेतनय फुलेल.   
प्. ४. पररणाम वलहा.
 (अ)  सवयमीजतींनी ग्रांरपयलयलय आवहयन सदले-
 (आ) नयवयड्यांनी पैशयसशवय् सवयमीजतींनय नयवेतून न्य्चे नयकयरले-
प्. ५. तुमचे मत वलहा.
 (अ)  ग्रांरपयलयने सवयमीजतींच्य सशष््यजवळ त्यांच्य ग्रांरवयचनयबद्दल व्क् केलेले मत.
 (आ)  पैिे घेतल्यसशवय् सवयमीजतींनय श्ीपयदसशलेवर न नेियऱ्य नयवयड्यांबयबत तुमचे मत.
प्. ६. सवामीजींचे खालील गुण दश्णवणारी वाकये पाठातून शोधा व वलहा.
 (अ)    सनभया्तय-   (ई)   देशप्रेम-
 (आ)   मनयची एकयग्रतय-  (उ)   वयचनप्रेम-
 (इ)   दृढसनशच्-
प्. ७. तुमचा अनुभव वलहा.
 (अ) ‘कयम करत अितयनय एखयदे िांकट आले, की मयिूि जयगरूक रयहून कयम करतरो’, ्यसवष्ी तुमचय  

 अनुभव.
प्. ८. खालील दाेन प्संगांतील फरक सपष्ट करा.
 सवयमीजतींच्य िमुद्रयत उडी मयरण्यबयबतचे नयवयड्यांचे सवचयर

उडी मारणयापूवगी उडी मारलयानंतर

��������������� ���������������सवाधयाय
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खेळूया शबदांशी.

(अ) ‘वनभ्णय’पासून ‘वनभ्णयता’ हे भाववाचक नाम तयार होते. तयाप्माणे ‘ता’, ‘तव’, ‘आळू’, ‘पणा’ हे प्तयय लावून 
तयार झालेली भाववाचक नामे खालील तकतयात वलहा.

-ता -तव -आळू -पणा

(अा) खालील वाकयांतील अधोरेलखत शबदांचे ववरुद्धाथगी शबद वलहून अथ्ण न बदलता वाकय पूण्ण करा.
(अ)  िवयांनी बेियवध रयहून कयम करू न्े.
(आ) गयडी वेगयन ेचयलवू न्े.
(इ) सशळ ेअन्न खयऊ न्े.
(ई) करोिीही कय्याक्रमयि अनुपशसरत रयहू न्े.
(उ) जॉन अप्रमयसिक मुलगय नयही.

(इ) खालील चौकटींत ‘बे’ हे अक्षर जोडून नवीन अथ्णपूण्ण शबद तयार करा. 

शोध घेऊया.

l गोरगरीब जनतेचया कलयाणासाठी काम करणाऱया भारतातील पाच वयक्ींची मावहती आंतरजालाचा वापर करून 
वमळवा. वमळवलेली मावहती वगा्णत सांगा. मुद्े- संवक्षप्त पररचय, उ्लेखनीय काय्ण, वमळालेले पुरसकार.

बे

उदय.,बेियवध.

l तुमही आतापयांत वाचलेलया पुसतकांववषयीची मावहती खालील मुद् द्ांचया आधारे वलहा.
 मुदे्- पुसतकयचे नयव, लेखक/लेशखकय, पुसतकयचय सवष्, ियसहत्यचय प्रकयर, तुमहयांलय आवडलेली पयत्रे, त्यतील 

तुमहयांलय सवशेष आवडलेल्य घटनय इत्यदी.

वलवहते होऊया.
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l खालील तकतयाचा काळजीपूव्णक अभयास करा व ववसग्णसंधीचे काही वनयम समजून घया.

पोटशबद एकत्र येणारे सवर, ववसग्ण, संधी उदाहरण

्श: + धि श्  + अ + न्वसर््ग + धि= श्  + ओ + धि ्शयोधि

दु: + जि (द् ) + उ + न्वसर््ग + जि= (दु) ज्ग दुज्गि

नि: + रस नि + र्  + रस = ‘र’ पुढे ‘र ्’ आन्ण मार्ील स्वर दीर्ग हयोतयो. िीरस

नि: + कार्ण नि + र््  + कार्ण = न्वसर्ा्गच्ा मार्े ‘इ’, ‘उ’ ्व पुढे ‘क् ’, ‘ख् ’, ‘प ्’, ‘फ् ’  
असतािा न्वसर्ा्गचा ‘र्’ हयोतयो.

निषकार्ण

नि: + चल नि: + श ् + चल = न्वसर्ा्गच्ा पुढे च, छ आल्ास न्वसर्ा्गचा ‘श’ हयोतयो. निशचल

मिस्  + पटल स्  + प = (:) न्वसर््ग- श्ेवटच्ा स्  पुढे कयो्णतेही व्यंजि आल्ास ‘स’ चा 
न्वसर््ग हयोतयो.

मि:पटल

पुिर्  + जनम ‘र्’च्ा मारे् अ ्व पुढे मृदू ्व्ण्ग आल्ािे ‘र् ’ तसाच राहतयो.
= अ + र + ज = ज्ग

पिुज्गनम 

प्ात: + काल न्वसर्ा्गच्ा मारे् ‘अ’ हा स्वर आन्ण पुढे ‘क’, ‘ख’, ‘प’ असल्ास न्वसर््ग 
का्म राहतयो.

प्ात:काल

दु: + शासि न्वसर्ा्गच्ा पुढे श ्, स्  आल्ास न्वसर््ग कायम राहतो नकं्वा लयोप पा्वतयो. दु:शासि

अयंत: + सर् न्वसर्ा्गच्ा पुढे श ्, स्  आल्ास न्वसर््ग का्म राहतयो नकं्वा लोप पावतो. अयंतसर्

िम: + सकार न्वसर्ा्गच्ा पुढे कृ धातूची रूपे आली असतािा न्वसर्ा्गचा ‘स् ’ हयोतयो. = 
िम्  + स्  + कार

िमसकार

    (वरील तकत्यत सविगयािांधी िांदभयांतील कयही सन्म व उदयहरिे सदली आहेत. ्य उदयहरियांचय िरयव करयवय.) 

प्कार वैवशष्टे् व वनयम उदाहरण
ववसग्णसंधी एकत्र ्ेियऱ्य वियांतील पसहलय विया 

सविगया व दिुरय विया व्ांजन सकंवय सवर 
अितरो तेवहय त्यलय ‘ववसग्णसंधी’ 
अिे महितयत.

मन: + रांजन = मनरोरांजन
न: + रां
न्  + अ + सविगया + र ् + अ + अनुसवयर
महिजे सविगया + र्  अिे विया इरे एकत्र आले व 
मनरोरांजन अिय जरोडशबद त्यर झयलय आहे.

आपण समजून घेऊया.
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l खाितीि ्क्ा पूण्ण करा.

संधती संलधलवग्रह

अधोमुख ............ + ............

दुददैव ............ + ............

मनोबल ............ + ............

दुषकीतथी ............ + ............

बतहषकृत ............ + ............

सलंधलवग्रह संधती

मन: + वृतती

तन: + तववाद

मन: + धै् ्थ 

तेज: + पुंज

आ्ु: + वेद

l खाितीि ्क्ा पूण्ण करा.

(१) पूव्णरूप संधती कधी कधी दोन सवर एकापुढे एक आले असता 
त्ातील पतहला सवर (=पूव्थ सवर) न बदलता 
तसाच राहतो व दुसरा सवर लोप पावतो. 
(लोप होणे महणजे नाहीसा होणे.)

नाही + असा = नाहीसा
ई + अ = अ चा लोप
नदी + आत = नदीत

ई + आ = आ चा लोप

(२) पररूप संधती कधी कधी शबदांचा संधी होताना पतहल्ा 
पदातील शेवटचा सवर लोप पावतो व दुसरा 
सवर (=पर सवर) का्म राहून संधी होते.  

घर + ई = घरी
अ + ई = अ चा लोप
भेट + ऊन = भेटून

अ + ऊ = अ चा लोप

(वरील तकत्ात तदल्ाप्माणे पवू्थरूप संधी व पररूप संधी ्ांच्ा तन्माप्माणे इतरही काही तवशेर् संधी पाहा्ला 
तमळतात.)

l मराठतीचते- लवशतेष संधती.
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पुसतकाकडे केवळ कागदांवर छापलेला मजकूर इतक्ा म्ा्थतदत अरा्थने पाहता ्ेणार नाही. पुसतकांनाही जीव 
असतो. त्ांना सवत:चं व्क्क्तमत्व असतं. पुसतकं आपल्ाशी बोलण्ासाठी उतसकु असतात. गरज असते ती आपण 
त्ांच्ाशी बोलण्ाची; संवाद साधण्ाची!  एकदा का पुसतकांशी मतै्री जुळली, नातं तनमा्थण झालं, की मग 
पुसतकांकडून फक्त घेत राहा्चं. परमेशवरानं आपल्ाला एकच आ्ुष् तदलं आहे; पण ्ा एकाच आ्ुष्ात अनेक 
आ्ुष्े जगण्ाचा अनुभव आपल्ाला केवळ पुसतकंच देऊ शकतात. तशवकरा वाचा्ला लागलो, की त्ांच्ा 
शबदाशबदांतून इततहास तजवंत होतो. जंगलाबाबतचं वण्थन वाचताना घनदाट अरण्, सृष्ीची मनोहारी रूपं पाहत 
पशुपक्ी, प्ाण्ांशी संवाद साधतो, तवनोदी करेमुळे भन्नाट आतण गमतीदार लोकांच्ा तवशवात आपण हरवून जातो, 
तर चररत्र वाचताना प्ततकूल पररक्सरती आतण रोरामोठ्यांचे का््थ आपल्ाला अंतमु्थख बनवते. पुसतक हे आ्ुष्ाला 
संपन्न आतण श्ीमंत करणारं ज्ानभांडार आहे. त्ातून मनोरंजन तर होतंच आतण जातणवाही प्गलभ होतात. शरीराला 
आवश्क असणारी जीवनसत्वे अन्नातून, तर मन आतण बदु्धी ्ांच्ा भरणपोर्णासाठी आवश्क सत्वे केवळ 
पुसतकेच देतात महणूनच पुसतक प्काशवाटा दाखवणारा तमत्र असतो. त्ाच्ाशी नातं जोडा्लाच हवं. 

वाचा.

l  उ्ारा वाचा व तयाखािती लदितेलया प्शनांचती उत्रते लिहा.

(१) पुस््कांचती वैलशष्ट्ते कोण्ती?
(२) पुस््कांना ितेखकानते कोण्ती उपमा लदिती आहते?
(३) ‘थोरामोठ्यांचती चररत्ते’ आलण ‘लवनोदती कथा’ वाचनाचा ्ुमचया मनावर कोण्ा पररणाम हो्ो, असते ितेखकािा 

वाट्ते.
(४) पुस््कांशती मैत्ती करणयाचते फायदते ्ुमचया शबदां् लिहा.

l संकटांना घाबरून न जा्ा जो जतीवन यशस्वती कर्ो ्ोच खरा पराक्रमती होय.
l मैत्ती हती नातयापतेक्ा लक्ती्रती श्तेष्ठ आहते.
l नम्र्ा हा सव्व सद् गुणांचा पाया होय.
l आवड आलण आतमलवशवास असतेि ्र कोण्तीहती गोष्ट अवघड नाहती.
l शरतीरािा श्माकडते, बुद्तीिा मनाकडते आलण हृदयािा भावनतेकडते वळवणते महणजते लशक्ण होय.
l अनुभवासारखा उत्म लशक्क नाहती.

सुलवचार
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l ऐका. वाचा. महणा.

गोधडी महणजेच
नसतो फक् वचंधयांचा बोचका
गोधडी महणजेच गोधडी असते.
मायेलाही वमळणारी ऊब असते.
गोधडीला असते असतर
बापाचया फाटकया धोतराचे
वकंवा
आईला बापाने घेतलेलया 
फाटकया लुगड्ाचे
आत-
गोधडीत
अनेक वचंधया असतात
बसलेलया दाटीवाटीनं 
आईनं दटावून बसवलेलया.
तेवहा तया फक् वचंधयाच नसतात
तयात असतो
मामानं घेतलेला, भाचयाचा
जीण्ण कुडता
माहेरातून आलेलं
आईचया लुगड्ाचं पटकुर
आवण
पवहलया संक्रांतीला 

बानं घेतलेलं-
आईनं असंखय वठगळं लावलेलं
वतचं लाडकं लुगडं
आवण
बाचया कोपरीचया बाह्ा
आईनं ते सगळं
समृतीचया सुईनं
वशवलेलं असतं तयात.
महणून गोधडी महणजे
नसतो वचंधयाचंा बोचका
ऊब असते ऊब!

१२. गोधडी

डॉ. कैलास दौंड (१९७३) : मरयठी ग्रयमीि कयदांबरीकयर. ग्रयमजीवनयतील वयसतवयचे सचत्रि करियरे लखेक-कवी महिून प्रसिद्ध. 
त्यांच्य ‘पयिधईु’ व ‘कयपिूकयळ’ ्य कयदांबऱ्य; ‘उियच्य कसवतय’, ‘वियि’, ‘भरोग िरू दे उनहयचय’, ‘अांधयरयचय गयव मयझय’ हे 
कसवतयिांग्रह; ‘एकय िगुीची अखरे’ हय करयिांग्रह; ‘तऱहरोळीचां पयिी’ हय लसलत लखेिांग्रह इत्यदी लखेन प्रसिद्ध. लखेनयियठी 
पांचवीिहून असधक ियसहत् परुसकयरयांनी िनमयसनत. 

गरोधडी हे केवळ पयांघरूि नवह,े तर दयररद्रयने परोळलेल्य जगण्यवर फुंकर घयलियऱ्य प्रमेयचय, मय्ेचय सपशया हरो्. 
गरोधडी हे आईवसडलयांच्य कष्म् जीवनयचे प्रतीक आहे. गरोधडीच्य रूपयने कौटटुांसबक नयत्यमधील आठवितींचय गरोफ सविलय 
आहे. ्यसवष्ीचे भयवसपशथी सचत्रि प्रसतुत कसवतेतून कवीने केले आहे. प्रसतुत कसवतय ‘उियच्य कसवतय’ ्य कयव्िांग्रहयतून 
घेतली आहे.
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प्. १. आकृतया पणू्ण करा. 

गोधडतीचती वैलशष्ट्ते गोधडती् लचंधतीचया रूपानते  
आठवणती् दडितेलया वयक्ती 

(अ) (अा)

प्. २. कलव्तेचया आधारते आईचती वैलशष्ट्ते लिहा.
(अ) ............ ..  (आ) .............  (इ) ............. (ई) .............

प्. ३. ्ुमचया घरा्लया एखाद्ा जुनया वस््ूशती जुळितेिते ्ुमचते भावलनक ना्ते ्ुमचया शबदां् वयक् करा.
प्. ४. आईलवषयतीचया भावना वयक् करणारते कलव्ते्तीि शबद/शबदसमूह लिहा.
प्. ५. खाितीि ओळीं्तीि भाव स्पष्ट करा.

(अ) ‘गोधडीला आईच्ा फाटक्ा लुगड्ाचे आतण बापाच्ा फाटक्ा धोतराचे असतर असते.’
(आ) ‘गोधडी महणजे नसतो तचंध्ांचा बोचका, ऊब असते ऊब.’ 

आपण जेवहा करा, कादंबरी, कतवता, नाटक वगैरे सातहत् वाचतो, तेवहा दैनंतदन जगण्ातील भार्ेपेक्ा रोडी 
वेगळी भार्ा आपल्ाला वाचा्ला तमळते. आपल्ाला सातहत् वाचनाचा आनंद तमळवून देण्ात ्ा भारे्चा मोठा वाटा 
असतो. दैनतंदन व्वहारातील भार्ेपेक्ा सातहत्ाची भार्ा ज्ा घटकांमुळे वेगळी ठरते, त्ांतील एक घटक महणजे 
‘अलंकार’.

आपण समजून घतेऊया.

(अ) शबदािंकार
्मक, अनुप्ास, शलेर्

(आ) अथा्णिंकार
उपमा, उतप्ेक्ा, रूपक, अपनहुती, 
व्ततरेक, चेतनगुणोक्ती इत्ादी.

अिंकाराचते दोन प्कार

l ‘गोधडतीचते आतमकथन’ या लवषयावर दहा ्ते पंधरा ओळती लनबंध लिहा.

लिलह्ते होऊया.

उपक्रम :  आईने घरातील टाकाऊ वसतूंपासून जशी सवकष्ाने गोधडी बनवली, तशी ‘मकरसंक्रांत’ ्ा सणाला प्ेमाची भेट 
देण्ासाठी टाकाऊ वसतूंपासून भेटकाडषे बनवा. तमत्रांना, नातेवाईकांना, तशक्कांना प्ेमाने भेट द्ा. 

��������������� ���������������स्वाधयाय
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(अ) आ्ा आपण शबदािंकारा्तीि ‘यमक’ आलण ‘अनुप्ास’ या अिंकाराचा अभयास करूया.

(१) यमक अिंकार 

l खाितीि ओळती वाचा व लनरतीक्ण करा.
मना चंदनाचे परी तवा तझजावे ।
परी अंतरी सजजना नीववावे ।।

अधोरेवखत शबदांच्ा उच्ारांमध्े साम् आढळते का? 
 कतवतेच्ा चरणाच्ा शेवटी, मध्े, तकंवा ठरावीक तठकाणी एक तकंवा अनेक अक्रे वेगळा अरा्थने आल्ास,  

       तेरे ‘यमक’ हा अलंकार होतो.

l खाितीि ओळती वाचा व जयामुळते यमक अिंकार हो्ो अशा समान अक्र/शबदांचया जोड्ा शोधा.
(अ)  नाचे दरी डोंगरात तझममा खेळतो नदीशी

ररमतझम पहाळीचं गाणं बोलतो झाडांशी
(आ)  आई, तुझ्ा पुढे मी आहे अजून तानहा;

शबदात सोड माझ्ा अाता हळूच पानहा
(इ)  कडीस जोडोतन दुज्ा कडीला

मनुष् बनवीतसे साखळीला

(२) अनुप्ास अिंकार

l खाितीि ओळती वाचा आलण तयां्तीि कोणतया अक्राचती पुनरावृत्ती झािती आहते ्ते शोधून काढा.
गडद तनळे गडद तनळे जलद भरूतन आले.
शीतलतनु चपलचरण अतनलगण तनघाले.
पुनरावृतती झालेले वण्थ तलहा.

एखाद्ा वाक्ात तकंवा कतवतेच्ा चरणात एकाच अक्राची पुनरावृतती होऊन त्ातील नादामुळे जेवहा त्ाला
सौंद््थ प्ाप् होते, तेवहा ‘अनुप्ास’ हा अलंकार होतो.

l खाितीि ओळीं् कोणतया अक्रामुळते अनुप्ास झािा आहते ्ते सांगा.
(अ)  रजतनील, ताम्रनील
 वसरर पल जल पल सलील

(आ) संत महणतत, ‘सप् पदें सहवासें सख् साधूशतीं घडतें’ ।
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भाषासौंदय्ण

l  आलंकाररक शबदांची रचना करून भाषेचे सौंदय्ण वाढवता येते. आपले ववचार 
अवधक पररणामकारक, अवधक आकष्णक होणयासाठी अालंकाररक शबदांचा 
उपयोग केला जातो. खाली काही अालंकाररक शबद वदलेले आहेत. तयाचंा 
अभयास करा व लेखनात उपयोग करा. या शबदांप्माणे इतर काही अालंकाररक 
शबदांची यादी तयार करा.
l गजयनतलकमी - श्ीमांत मनुष््
l गळयतलय तयईत - अत ा्ंत सप्र् व्क्ी
l बयळकडू - लहयनपिीचे िांसकयर
l कयर्यकूट - सनष्फळ चचयया
l अष्पैलू - अनेक बयबतींमध्े प्रवीि
l अळवयवरचे पयिी - अलप कयळ सटकियरे
l अजयतशत्रू - ज्यलय करोिी शत्रू नयही अिय
l झयकले मयसिक - गिुयांचे प्रदशयान न करियरय गिुी मनुष््
l इसतश्ी - शेवट
l अक्रशत्रू - सनरक्र, असशसक्त

आई :  अरे जॉन, सकती हय तुझ्य कपड्यांचय ढीग?
जालॅन :  आई, कय् करू मी ्य जुन्य कपड्यांचां?
आई :  मुळयत आवश्क तेवढेच नवीन कपडे घ्यवेत. 

त्यांचय पुरेपूर वयपर करयवय.
जालॅन :  अगां हरो, पि आतय कय् करू ते ियांग नय!
आई :  ्यतले जे कपडे वयपरण्यियठी चयांगले आहेत, 

ते बयजूलय कर. जे तुझ्य अांगयलय ् ेत नयहीत, जे 
फयटले आहेत ते वेगळे वेगळे कर.

जालॅन :  आई, आपि ्य जुन्य कपड्यांचय पुनवययापर 
करू शकतरो कय?

आई :  हरो, नक्ीच. त्यियठी आपल्यत फक् 
कलयतमकतय पयसहजे.

जालॅन :  आई, कय् कय् बनवतय ् ेईल गां ् य कपड्यांचां?

 वाचा आवण समजून घया.

आई :  तुलय िुट्ी आहे नय आज, चल आपि दरोघां 
समळून बनवू्य.

  (आई जॉनलय पिया, तरोरि, पय्पिुिी बनवून 
दयखवते.)

जालॅन :  आई,  सकती छयन झयल्यत गां ्य वसत.ू खूपच 
छयन सदित आहेत. खरांच, आपि जुन्य 
कपड्यपयिून वेगवेगळय िुांदर वसतू बनवू 
शकतरो. ्यमुळे नक्ीच कपड्यचय अपव्् न 
हरोतय पुनवययापर हरोईल.
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ियत-आठ सकंवय दहय-पांधरय खरोपट्ययांचय िमूह ज्य 
सठकयिी अिेल त्यलय पयडय महितयत. अिे पयच-ियत 
अगर जयसतीत जयसत दहय, विसचत पांधरय पयडे समळून एक 
गयव हरोते. एक पयडय दुिऱ्य पयड्यपयिून अधयया मैल, मैल, 
कयही सठकयिी दरोन-तीन मैल अांतरयवर विलेलय अितरो. 
एकय गयवयतल्य ियऱ्य पयड्यांनय भेट द्य्ची महिजे 
पयच-िहय मैलयांचय फेरफटकय करयवय लयगतरो. ियधयरि 
उांचवट्ययवर झयडयांचय आश्् घेऊन ियवलीलय हे पयडे 
विलेले आहेत. 

अशय एकय ‘ियलकर पयडय’ नयवयच्य पयड्यवर 
आमही गेलरो. तरेे कयरव्यांच्य सकंवय बयांबूच्य कयठ्ययांच्य 
सभांती करून त्य शेियमयतीने ियरवून त्यर केलेली खरोपटी 
आमच्य सवयगतयियठी हजर हरोती. वयरल्यांच्य घरयांनय 
लयकूड फयर कमी वयपरतयत. मेढी, चौकटीची लयकडे व 
इतर चयर-िहय वयिे. कयही खरोपटयांनय एवढेही लयकूड 
निते. कयही खरोपटी इतकी ठेंगिी अितयत, की आत 
जय्चे महटले, तरी वयकून जयवे लयगते. आमचय एक 
कय्याकतयया लकमि ियपट ्यचे घर अिेच हरोते. मलय नेहमी 
अगदी जपून आत-बयहेर करयवे लयगे. बहुतेक घरे 
एकदयलनीच आहेत. एकच दयर. कुठल्यही कयरव्य अगर 
कयमट्यय मरोडल्य की शखडकी त्यर! पयवियपयिून िांरक्ि 
महिून कयही घरयांवर पेंढय, तर कयहतींवर पळियची पयने 
घयलतयत. कौलयरू घरे विसचतच सदित अित. वयरल्यांच्य 
घरयांत रक्ि करण्यची गरज भयियवी अिे कयहीच 
निल्यमुळे ढकलली तर करोिळून पडतील अशीच ती 
खरोपटी हरोती. खरोपट्ययच्य भरोवतयली िुमयरे िहय ते नऊ 
इांच उांचीचय, कडेलय दगड लयवून केलेलय, ियरवलेलय ओटय 
अिे. आमही एकय ओट्ययवर जयऊन बिलरो. प्रत्ेक 

१३. पाड्ावरचा चहा

गोदावरी परुळेकर (१९०८-१९९६) : ियमयसजक कय्याकत्यया व प्रसिद्ध लशेखकय. १९४५ ते १९५३ ् य कयळयत डहयि-ूउांबरगयव 
भयगयत त्यांनी आसदवयितींमध् ेजयगतृीच ेकय्या कले.े त्यांच्यबररोबर कयम करत अितयनय आलले ेअनभुव ‘जवेहय मयििू जयगय हरोतरो’ 
्य पसुतकयतनू त्यांनी मयांडल ेआहते. तिेच त्यांचे ‘बांसदवयियची आठ वषषे’ ह ेपसुतकही प्रकयसशत आहे. ‘जवेहय मयििू जयगय हरोतरो’ ् य 
पसुतकयियठी १९७२ ियली ियसहत् अकयदमी परुसकयरयन ेत्यांनय िनमयसनत करण्यत आल ेआह.े

प्रसततु पयठ ‘जेवहय मयििू जयगय हरोतरो’ ्य पसुतकयतून घतेलय आह.े सनिगययाच्य ियशन्नध्यत रयहियऱ्य वयरली िमयजयच्य  त्य 
कयळयतील कष्म्, खडतर जीवनयच ेसचत्रि प्रसतुत पयठयत लशेखकेन ेकले ेआहे. 

खरोपट्ययच्य पुढे बयांबू व कयमट्ययांची लहयन टेबलयियरखी 
मयची केली हरोती. त्यवर सपण्यच्य पयण्यची मडकी हरोती. 
खरोपट्ययच्य बयहेर लहयन लहयन खड् डे करून त्यांत 
कोंबड्यांियठी पयिी ओतून ठेवले हरोते.

आमही कयही वेळ बिलरो तरी मयिियांची चयहूल 
लयगेनय. करोिी सदिेनय. आमही तेरे कशयलय गेलरो हरोतरो, 
आमहयांलय कय् हवे हरोते, ते सवचयरय्लयिुद्धय करोिी 
्ेईनय. पयखरयांचय सचवसचवयट व कोंबड्यांचय फडफडयट 
िरोडलय, तर ियरय शुकशुकयट हरोतय. ररोड्य वेळयने आमही 
उठून आजूबयजूलय सफरू लयगलरो. एकय सठकयिी 
केसवलवयिी सदिियरी मुले बिलेली हरोती. त्यांनय 
ियांभयळण्यियठी घरी रयसहलेली एक-दरोन मुले तरेेच शेजयरी 
उभी हरोती. मुलयांमुळे व कतु््यांच्य भुांकण्यमुळे तेरे 
मनुष््वसतीचय भयि हरोत हरोतय. 

मी कयही खरोपट्ययांत गेले. तरेे कय् दृश् सदिले? 
एकय बयजूलय तीन दगडयांची चूल. चुलीत व बयहेर ढीगभर 
रयख! ितत चुलीवर ठेवून रयप बिलेले एखयदे 
ॲल्ुसमसनअमचे पयतेले, एक-दरोन मडकी, एक-दरोन 
तवल्य (खयपरयांची खरोलगट तव्यियरखी भयांडी), एखयद्य 
मडक्यत तळयशी चयर भयतयचे दयिे, सशांक्यवर एक आांबील 
भरलेले मडके, एकय तवलीत एखयदे हळकुंड, एक-दरोन 
कयांदे, लििीच्य पयकळय, सवड्य वळण्यियठी 
आिलेली व कुडयलय अडकवलेली आपट्ययची पयने, 
फूट-दीड फूट लयांबीचय, एकय बयजूने बांद अिलेलय बयांबूच्य 
पेरयचय तुकडय सभांतीच्य कयरव्यांनय अडकवलेलय हरोतय. 
त्यत तांबयक महिजे तांबयकूची पयने सकंवय तांबयकू ठेवत 
अित. हय बयांबचूय तुकडय महिजे जांगलयतील बरिीच हरोती. 
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आमही खोपट्ात गेलो. बाहेर आलो. आमहांला 
कोणीही हटकले नाही, की तुमही कोण? ्ेरे का् करता 
वगैरे काही तवचारले नाही. गलानी ्ेऊन तनपतचत पडलेल्ा 
माणसासारखा सारा पाडा तनपतचत पडलेला होता. त्ा 
खोपट्ाची ती कळा, तेरे नांदणारे अठरातवशवे दाररद्र्य, 
त्ातच भर महणून तेरील भ्ाण, भकास वातावरण- हे 
सारे पाहून मी रोडी घाबरलेच. हा भ्ाण, तनम्थनुष् पाडा 
आता आपल्ाला तगळून टाकणार की का्, असे वाटू 
लागले. मन अगदी उदास झाले. एक प्कारची हुरहुर वाटू 
लागली. मला वाटले, आपण कुठल्ा ्ा खाईत ्ेऊन 
पडलो? पुढे का् होणार? आपल्ाला माघार घ्ावी 
लागणार का्? आपल्ाला हे झेपेल का्?

आमही सुमारे तीन मैल चालत गेलो होतो. काहीच 
काम साधले नाही, तर उनहातानहातून परत तेवढीच रपेट 
करावी लागणार होती. मला चहाची फार सव् होती. पुनहा 
संजाण सटेशन गाठीप्यंत घोटभर चहासुद्धा तमळणे शक् 
नवहते. माझा जीव अगदी रडकुंडीला आला. ध्े्ावरील 
तनष्ा व गरीब लोकांबद्दलची तळमळ अतवचल 
असल्ामुळेच मी सवत:ला सावरून घेऊ शकले. कोणीतरी 
व्सक माणूस केवहातरी भेटेलच, तेवहा पाहू का् करा्चे 
ते, असा तवचार करून, कॉम्रेड दळवतींनी खजुरीच्ा 
झाडाच्ा रोड्ा खजुऱ्ा गोळा करून आणल्ा होत्ा, 
त्ा चघळत एका ओट्ावर बसलो. 

हळूहळू गुरांच्ा व बकऱ्ांच्ा मागे गेलेल्ा मुलांना 
आमही तेरे असल्ाची बातमी समजली. बरीच मुले 
आमहांला बघण्ासाठी आमच्ाभोवती जमा झाली. कोणी 
हातातल्ा काठ्यांवर हनुवट्ा ठेवून तर कोणी तशीच उभी 
राहून नुसती आमच्ाकडे टकमका बघू लागली. घरातली 
मोठी माणसे कोठे आहेत अशी चौकशी त्ांच्ाकडे 
केल्ावर समजले, की गावातली सारी जाणती माणसे, 
एकूण एक जमीनमालकांकडे कामाला गेलेली होती. त्ा 
मुलांपैकी एक-दोन समंजस वाटली. त्ांना आमही 
सांतगतले, ‘‘मोठ्या माणसांना जाऊन सांगा, की 
तटटवाळाच्ा सभेतले लोक आले आहेत. त्ांनी तुमहांला 
बोलावलं आहे. त्ांना घेऊनच तुमही परत ्ा.’’ त्ा 
मुलांनी आपापसात काहीतरी कुजबुज केली व ती मागा्थला 
लागली. ती आमचा तनरोप पोहोचवणार, की का् करणार 
आमहांला काहीच समजले नाही. त्ानंतर बाकीच्ा 

मुलांपैकी बरीचशी पांगली व आमही त्ांच्ा नजरकैदेतून 
सुटलो.

बराच वेळ गेला तरी कोणी ् ेण्ाचे तचनह तदसेना. त्ा 
भ्ाण जागेत एक-एक क्ण आमहांला तासासारखा भासू 
लागला. ती मुले जी गेली ती कोठे गेली, कोणाला  बोलावून 
आणणार का तशीच कुठेतरी तनघून जाणार काहीच समजेना. 
मधेच उठावे, पुनहा बसावे, पुनहा उठावे असे करत आमही 
ततरेच घुटमळत रातहलो. चहाची तल्फ जाणवू लागली. 
दुसरे काहीच करण्ासारखे नसल्ामुळे भूक व तहान 
तीव्रतेने भासू लागली. मला तर ब्ह्मांड आठवू लागले. 
मनातली कालवाकालव दडपून, जणू तवशेर् काहीच नाही 
असे चेहरे करून, कॉ. दळवी व मी तचकाटीने वारल्ांच्ा 
्ेण्ाची वाट पाहत बसलो. 

कंटाळून नाइलाजाने आमही परत जाण्ाचा तवचार 
करत होतो. तेवढ्ात आमही पाठवलेली मुले व त्ांच्ा 
मागोमाग दोन-तीन वारली ्ेताना तदसले. त्ांना ्ेताना 
पातहले तेवहा माझ्ा तजवात जीव आला. त्ांना लवकर 
्ेता आले नाही, कारण मुकादम त्ांना कामावरून जाऊ 
देईनात. ‘तटटवाळा पररर्देतले लोक’ आले आहेत हे 
कळल्ामुळेच मुकादमाशी रोडा तंटा करून ते आले होते. 
त्ांच्ा चेहऱ्ावर कोणतीच भावना तदसत नवहती. ते 
अगदी तनतव्थकार तदसत होते. आमच्ाजवळ आल्ावर 
त्ांनी त्ाचं्ा पद्धतीने महणजे डाव्ा हाताच्ा तळव्ावर 
उजव्ा हाताचे कोपरे ठेवून, तो नाकाप य्ंत उभा धरून, 
नमसकार केला. आपापसात रोडे बोलले व गावातल्ा 
शाळेत, महणजे कुडाच्ा तभंती असलेल्ा एका लांबट 
चौकोनी झोपडीत आमहांला घेऊन गेले. ते आमच्ाशी 
काही बोलले नाहीत. आमही उभेच होतो. एकाने खोली 
झाडली, तर दुसऱ्ाने आमच्ासाठी हातरी टाकली. मी 
अगदी रकले होते. कुडाला टेकून हातरीवर बसले. इतक्ात 
वारल्ांनी एक बाज आणली. मी झोपडीबाहेर झाडाखाली 
बाज टाकण्ास सातंगतले. गावातील तनदान प्मुख मंडळतींना 
बोलावून आणण्ास सातंगतले; पण हे वारली लवकर जमणे 
शक् नवहते. सारे वारली जागोजाग वेठीला गेलेले होते. 
त्ांना वदथी पोचून जमा होईप्यंत दुपार उलटून जाईल असा 
अंदाज होता. जे दहा-पंधरा जण जमले होते ते हळूहळू 
कुडापाशी ओळीने बसले. मंडळी जमेप्यंत काम होणार 
नाही हे त्ांना माहीत होते. आमच्ाशी का् बोलावे ते 
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त्यांनय िुचेनय. ियरेजि जमेप्ांत  वेळ 
किय घयलवयवय हय आमच्यपुढेही 
प्रशनच हरोतय. कॉ. दळवी व मी 
आपियत बरोलत हरोतरो. ररोडय चहय 
समळयलय तर प्र्तन करून पयहयवय, 
महिून मी त्यांच्यपैकी एकयलय प्रशन 
केलय, ‘‘दयदू, ररोडय चहय समळेल कय? 
िरो् हरोईल कय?’’ चहयचे ियधन 
त्यांच्यजवळ कयहीच नवहते. ते 
सवचयरयत पडले. एकजि महियलय, 
‘‘बयई, जेवि करियर कय?’’ जेवि 
करिे चहय करण्यपेक्य त्यांनय िरोपे 
हरोते. त्यांच्यबररोबर त्यांच्यच 
जेवियतले आमहयांलय चयलेल, वगैरे 
आमही त्यांनय ियांसगतले. ‘‘बयई, आमही गरीब मयििां. ्य 
जांगलयत कय् समळियर?’’ एवढे बरोलून ते आपल्य 
कयमयलय लयगले. मलय वयटले, चहय कयही समळियर नयही, 
जेवि समळियर; पि त्यांनी जेवि व चहय दरोनहतींच्य 
त्यरीलय िुरुवयत केली. चहय करय्चय महिजे त्यांच्यपुढे 
प्रशन हरोतय. त्यांच्यकडे ियखर नवहती. त्यांनय जरूर लयगत 
निे. करोियकडे चहयची पयवडर नवहती. गयवयत गय् नयही, 
महैि नयही, त्यमुळे दुधयचय रेंब समळिे कठीि! ते आपियत 
बरोलू लयगले. 

पसहलय वयरली : चहय किय करय्चय, कय् रां?
दुिरय वयरली : च्य हरो्, िरो् तर हरोल; पि  

  ियखर कुठां गविांल? 
सतिरय वयरली : आपल्यपय्ी नयही; पि   

  पयटलयकडे ररोडी खयांड हरोसव.
दुिरय वयरली : पयटलयकडे गरोड (गूळ)   

  समळेल. पयटलयकडे गरोड नयही  
  हरोवय तर एकय सशवरयईचय   
  आिू!

पसहलय वयरली : बयई, तुलय गरोडयचय चहय   
  चयलत आहे कय?

एकयने एकय परोरयलय बरोलयवून गूळ आिय्लय 
ियांसगतलय. चहयची पयवडर करोियकडे समळेल की कय्, 
्यबद्दल ररोडे बरोलिे झयल्यवर दिुऱ्य एकय परोरयलय 
भुक्ी आिण्यियठी दुकयनयवर पयठवले. मी सवचयरले, 
‘‘दुकयन सकतीिां लयांब आहे?’’ ते महियले, ‘‘जवळच 

आहे. परोर दरोन टयांगयांत परत ्ेईल.’’ मयगयहून आमच्य 
लक्यत आले, की िुमयरे तीन मैलयांच्य पररिरयत दुकयन 
नवहते. मी सवचयर केलय, ्यांचय दरोन टयांगयांचय अांदयज तीन 
मैलयांचय आहे तर! चहय-ियखरेची सववांचनय िांपल्यवर 
त्यांनय दुधयची आठवि झयली. त्यांनय दुधयची आठवि हरोिे 
हेच आशच्या हरोते. ते चहय घेतलयच तर सबगरदुधयचय घेत. 
दूध सपिे त्यांनय मयहीत नवहते. कयहतींनय तर दुधयचय चहयच 
आवडत निे. उलटी हरोई. चहय करून प्य्चय हे त्यांच्य 
कधी सवपनयतिुद्धय आले निेल. त्यांची पररशसरतीच अशी 
हरोती, की चहय आपल्यियठी नयही हीच त्यांची दृढ भयवनय 
हरोती. आमहयांलय सबगरदुधयचय चहय चयलेल, अिे मी त्यांनय 
ियांसगतले. गयवयतल्य बकऱ्य चरण्यियठी गेल्य हरोत्य. 
‘बकरी गवियव्यचे’ ्य शबदयांत, एखयदी बकरी शरोधून 
पकडून, दूध कयढून आिय्चे, हय ियरय अरया ियमयवलेलय 
हरोतय. ‘बकरी गवि’ एवढ्य शबदयांत त्य परोरयलय ियरे 
िमजले व तये त्य कयमयियठी सनघून गेलय. चहयची व्वसरय 
झयल्यवर ते जेवियच्य खटपटीलय लयगले. जेवि महिजे 
त्यांनय ती खटपटच हरोती.

ियरी जमवयजमव हरोऊन चहय त्यर हरोण्यि बरयच 
वेळ लयगियर, हे ओळखून मी शयळेच्य बयहेर, झयडयखयली, 
बयजेवर जयऊन पडले. कॉ. दळवी झयडयखयली हयतरी 
पिरून सनजले. आमही दरोघे असतश् रकलरो हरोतरो. 
झयडयखयली गयर वयऱ्यच्य झुळकीमुळे आमहयांलय तयबडतरोब 
झरोप लयगली.

एकय पळियच्य पयनयवर गूळ, एकयवर चहयच्य 
भुक्ीची पुडी, सवचछ पयण्यने भरलेले एक मडके, एक 
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सवचछ घासलेला टोप, तीन दगड ठेवून पेटवलेली चूल, 
अशी जय्त त्ारी करून चहा करण्ासाठी वारल्ांनी 
आमहांला उठवले. त्ांना वाटले, त्ांनी केलेला चहा 
आमहांला आवडणार नाही तकंवा चालणार नाही. त्ांनी 
केलेलाच चहा आमही घेऊ असे सातंगतल्ावर त्ांना बरे 
वाटले व एक प्मुख वारली चहा त्ार करण्ासाठी चुलीपुढे 
सरसावला. काही वारली त्ाच्ाभोवती बसले. त्ांनी 
गळवट पातेले भरून पाणी चुलीवर ठेवले. त्ात होता 
तेवढा गूळ व चहाची भुक्ी टाकली आतण दुधाची वाट 
पाहत ते बसले. सुमारे अध्ा्थ तासाने एका पोराने पळसाच्ा 

प्. १. पाठाधारते वारिती िोकांचया खोपटाचया बाब्ती् खाितीि मुद् द्ानंा अनुसरून वण्णन करा. 
(अ) खोपटे वसण्ाचे तठकाण-     

(अा) खोपटे त्ार करण्ासाठी वापरले जाणारे सातहत्- 

(इ) दारे, वखडक्ा व छपपर-    

(ई) दालन-      
प्. २. पाठाधारते खािती लदितेलया गोष्टींचते उपयोग सांगा.

(अ) माची-   

(अा) लहान लहान खड ्डे-  

(इ) सारवलेला ओटा-  

प्. ३. आकृतया पूण्ण करा.

लनम्णनुष्य पाड्ासाठती 
ितेखखकेनते वापरितेिा शबद

वारिती िोकांचती नमस्कार 
करणयाचती पद््

(अ)

(आ)

प्. ४. कारणते लिहा.
(अ) लेवखका तनराश झाली तरी ततने सवत:ला सावरले, कारण..........

(अा) लेवखका कंटाळून नाइलाजाने परतीच्ा प्वासाचा तवचार करू लागली, कारण ..........

पानाच्ा द्ोणात बकरीचे दूध आणले. तेही त्ा पातेल्ात 
ओतून ते सारे गरगट, पाण्ाला रोडा चहाचा रंग ्ेईप्यंत, 
खळखळा उकळले. सगळांच्ा अगोदर पाहुण्ांनी चहा 
घ्ावा महणून प्रम दोन लहान लहान तपतळांत चहा 
ओतला. वारल्ांना आमही आमच्ाबरोबर चहा घेण्ास 
सातंगतले. तेवहा प्त्ेकाने एक-एक पळसाचे पान घेऊन ते 
द्ोणासारखे वळवून हातात धरले. चहा करणाऱ्ाने 
प्त्ेकाच्ा द्ोणात घोट घोट चहा ओतला. अशा प्कारे 
आमहां दहा-पंधरा माणसांची चहा-पाटथी सवायंच्ा एकत्र 
्ेण्ाने मोठ्या आनंदात पार पडली.

��������������� ���������������स्वाधयाय
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प्. ५. ितेखखका आलण कॉ. दळवती यांचया वारिती िोकांबरोबर होणाऱया सभतेचया ्यारतीचा ओघ्क्ा करा.
              पाहुण्ांना झोपडीत नेलं

खतेळूया शबदांशती.

प्. ६. पाठाचया आधारते लिहा.
(अ) चहा त्ार करण्ापेक्ा जेवण त्ार करणे वारली लोकांना सोपे होते, सपष् करा.
(आ) तुमच्ा घरची चहा करण्ाची पद्धत आतण वारली लोकांची चहा करण्ाची पद्धत ्ांतील फरक सपष् 

करा.

(अ)  जोड्ा िावा.
    ‘अ’ गट    ‘ब’ गट
(१) ब्रह्म्मांड आठवणे.   (अ)   का्मची गररबी असणे.
(२) अठरा तवशवे दाररद्र्य असणे.  (आ)  शांत पडून राहणे.
(३) तनपतचत पडणे.   (इ)    अतनवशचततेतून ्ेणारी असवसरता.
(४) हुरहुर वाटणे.   (ई)    असाहाय्तेतून भीती वाटणे.

(आ)  खाितीि नादानुकारती शबद लिहा. 
  उदा., ढगांचा - गडगडाट
  (अ) कोंबड्ांचा 

  (अा) पाखरांचा  

  (इ) पाण्ाचा  

(इ)  खाितीि शबदांसाठतीचते लवरुद्ाथथी शबद पाठा्ून शोधून लिहा.
  (अ) गैरहजर Î
	 	(अा) उंच Î 
  (इ) भरभर Î
	 	(ई) अदृश् Î
	 	(उ) उतशरा Î

उपक्रम : तुमच्ाजवळची झोपडपट्ी, पाडा, वाडी-वसती, तांडा, तफरत्ा लोकांची पालं ्ांपैकी शक् त्ा तठकाणास   
तशक्क तकंवा पालक  ्ांच्ासोबत भेट द्ा. तरेील लोकांचे जीवन समजून घेण्ासाठी त्ांच्ाशी बोला. त्ा 
भेटीतील लोकांचे जीवन आतण पाठातील लेवखकेचे अनुभव ्ांची तुलना करून भेटीचा अहवाल तलहा. तो 
वगा्थत वाचून दाखवा. तुमहांला अशा लोकांसाठी काही करता ्ेईल का ते गटात तमत्रांशी चचा्थ करून ठरवा.
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(अा) आ्ा आपण अथा्णिंकारा्तीि ‘उपमा’ व ‘उतप्तेक्ा’ या अिंकारांचा अभयास करू.
अरा्थलंकारात खालील गोष्ी नीट अभ्ासा.
उदा., हा आंबा साखरेसारखा गोड आहे.
  उपमतेय  उपमान  सामयवाचक शबद  समान धम्ण
  आंबा  साखर  सारखा   गोडी
खालील संकलपना लक्ात ठेवा.
(अ)  ज्ा वसतूला उपमा तदलेली असते ततला उपमे् महणतात. 
(आ) ज्ा वसतूची उपमा तदलेली असते ततला उपमान महणतात.
(इ) दोन वसतूतं असणारा सारखेपणा ्ाला समान धम्थ महणतात.
(ई) सारखेपणा दाखवण्ासाठी वापरला जाणारा शबद त्ाला साम्वाचक शबद महणतात.

(१) उपमा अिंकार

l	खाितीि उदाहरण वाचा, समजून घया व कृ्ती सोडवा.
सावळाच रंग तुझा पावसातळ नभापरी ।
(अ)  प्सतुत वाक्ातील उपमे् -    

(आ)  प्सततु वाक्ातील उपमान-   

(इ)  प्सततु वाक्ातील समान धम्थ-   

(ई)  प्सततु वाक्ातील साम्वाचक शबद-  

आपण समजून घतेऊया.

उपमा अिंकाराचती वैलशष्ट्ते

उपमे् व उपमान ्ांच्ात 
साम् असते.

हे साम् दाखवण्ासाठी सम, समान, सारखा, 
प्माणे, परी, गत इत्ादी साम्वाचक शबद 

वापरले जातात.

दोन वसतूंतील साम् चमतकृततपूण्थ रीतीने वण्थन केलेले असते, ततरे ‘उपमा’ अलंकार होतो.
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(२) उतप्ेक्षा अलंकार

 l खालील उदाहरण वाचा, समजून घया व कृती सोडवा.
हय आांबय महिजे जिू ियखरच!
(अ)  प्रसततु वयक्यतील उपमे्-    

(आ)  प्रसततु वयक्यतील उपमयन-   

(इ)  प्रसततु वयक्यतील िमयन धमया-   

(ई)  प्रसततु वयक्यतील ियम्वयचक शबद-  

उपमे् हे जिू उपमयनच 
अिते.

्य अलांकयरयत जिू कय्, जेसव, गमे, 
भयिे, वयटे, की, जिे, तिे हे शबद 

्ेतयत.

उतप्ेक्षा अलंकाराची ववैशष्ट्े

 उपमे् हे जिू उपमयनच आहे अिे सजरे वसियालेले अिते, सतरे ‘उतप्ेक्षा’ अलांकयर हरोतरो.

 l खालील वाकये वाचा व तक्ा पूण्ण करा. 

वाकय उपमेय उपमान सामयवाचक 
शबद

(अ)  आईचे प्रेम महिजे जिू ियगरच.

(आ)  आभयळयगत मय्य तुझी आमहयांवरी रयहू दे.

(इ)  त्यचे अक्र मरोत्यियरखे िुांदर आहे.

(ई)  ती गुलयबी उषय महिजे परमेशवरयचे प्रमे 
जिू.

|||
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मी प्रवयियत हरोतरो. प्रकृती बरी नवहती. आगगयडीने 
सनघयलये हरोतरो. 

सदवि पयवियळयचे हरोते. िृष्ीचे सवरूप िुजल, 
िुफल, िस्श्यमल अिे सदित हरोते. नदी-नयल्यांतून 
आसि भयतशेतयांतून पयिी तुडटुांब भरून वयहत हरोते. ररोडी वर 
आलेली सपके वयऱ्यवर डटुलत हरोती. िृष्ी जिू 
आनांदयने नयचत अिल्यियरखी सदित हरोती; परांतु 
मयझ्यच मनयवर मळभ आल्यने मी सतच्यशी िमरि 
हरोऊ शकत नवहतरो. शरीरयच्य असवयसर्यमुळे 
मनयलय एक प्रकयरची मरगळ आली हरोती. ्यमुळे 
मलय िवया गरोष्ी त्य वेळेपुरत्य तरी सनररयाक, क्सिक 
वयटत हरोत्य. नयचरे ओढे आसि हररततिृयांचे गयसलचे, 
मयझ्य मनयलय नयचवू शकत नवहते. एखयद्य परोरक्य 
परोरयप्रमयिे मन सवत:शीच नयरयज हरोऊन बिले हरोते. 
सनिगययातील िुांदर दृश्यांचय त्यच्यवर कयहीच पररियम 
हरोत नवहतय.

अिे िुमयरे तयिभर चयलले, एकय मरोठ्यय 
सटेशनवर गयडी रयांबली. चयांगली पांधरय समसनटे 
रयांबली. मयझय डबय जवळ जवळ शेवटचय अिल्यने 
त्यत उतयरूंची ्े-जय झयली नयही. त्यमुळे 
सटेशनवरील एकय िुांदर दृश्यकडे मयझे मन वेधले 
गेले. सटेशनच्य आवयरयत एक िुांदर बयग हरोती आसि 
सतच्यत सवसवध रांगयांची झेसन्यची फुले उमलली 
हरोती. लयल, सपवळी, केशरी, सकरसमजी, पयांढरी, 
जयांभळी अशी फुले जयगच्य जयगी वयऱ्यने डटुलत 
हरोती. रयठ दयांड्यच्य व रुक् पयनयांच्य झेसन्यलय 

१४. फुलपाखरे

वव. पां. दांडेकर (१९०५-१९७४) : प्रसिद्ध कयदांबरीकयर, िमीक्क, लघुसनबांधकयर. सनकरोप, आशयवयदी, आनांदी वृतती, 
जीवनयकडे उदयरपिे पयहियरी जीवनदृष्ी, िौंद्यादृष्ी, कलपकतय आसि  सवनरोद ्यांचे उततम समश्ि त्यांच्य लघसुनबांधयत आढळते. 
त्यांची ‘फरेफटकय’, ‘टकेडीवरून’, ‘एक पयऊल पढु’े, ‘कयळ खळेतरो आह’े, ‘पांचवीि वषयांनांतर’ ह ेलघुसनबांधिांग्रह; ‘प्रतयरिय’, 
‘कुचांबिय’, ‘सतशीचय तरुि’ ् य कयदांबऱ्य; ‘मरयठी नयट्यिृष्ी : पौरयसिक नयटक’े व ‘मरयठी नयट्यिृष्ी : ियमयसजक नयटक’े हे ग्रांर; 
‘केळकरयांची िहय नयटक’े ह ेिमीक्यतमक पसुतक’, ‘मरयठी ियसहत्यची रूपरेषय’ हय ियसहत्सेतहयि िांक्पेयन ेमयांडियरय ग्रांर ही पसुतके 
प्रसिद्ध आहते. 

नयनयसवध अडचितींमळु ेमयनवी जीवनयत तयितियव सनमययाि हरोतयत. मयिियचे मन सनरयश हरोते; परांतु मयििू ज्य वेळी वृक्वेली, 
पश-ुपयखरे, फुल-ेफुलपयखर े्यांच्य ियशन्नध्यत जयतरो त्य वेळी सनिगययाच्य सनत् नव्य चैतन्दय्ी रूपयन ेमयिियच्य मनयवरील 
नरैयश्यचे ियवट कुठल्य कुठ ेपळून जयत.े जीवनयकडे आनांदयन ेआसि आशयदय्क दृष्ीन ेपयहय्लय हवे अिय िांदशे प्रसतुत पयठयतून 
समळतरो.

इतकी िुांदर फुले कशी ्ेतयत ्यचे मलय नेहमी आशच्या 
वयटते. पयररजयतकयचेही तिेच नयही कय? पयररजयतकयचय 
बुांधय, पयने, सडकशय ही िवया एकंदरीत खडबडीत, खरखरीत, 
रुक्च; पि पयररजयतकयचे फूल? नयजूकपिय, िौंद्या सन 
िुगांध ्यांचय नमुनयच पयहून घ्यवय. तिेच झसेन्यचे मयनतय 
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्ेईल. तिल्य त्य िुांदर, बहुरांगी व बहुढांगी फुलयांवर 
सततकीच िुांदर, बहुरांगी व बहुढांगी फुलपयखरे उडत हरोती. 
मकरांदयसवयद घेत हरोती. त्य नयचियऱ्य फुलपयखरयांकडे 
पयसहल्यवर फुलपयखरे करोिती अन ् फुले करोिती अिय भ्रम 
मलय तरी क्िभर झयलय. उडतयहेत ती फुले, की डरोलतयहेत 
ती फुले, अशी शांकय वयटण्यइतके रांगयांचे ियदृश् झेसन्यच्य 
फुलयांत सन त्य फुलपयखरयांत हरोते. जीवन जर करोठे फुलत 
अिेल, डटुलत अिेल, नयचत अिेल, गयत अिेल तर ते 
इरे, अिे त्य दृश्यकडे पयहून मलय वयटले. जीवनयची, 
चैतन्यची, आनांदयची कयरांजीच ्ेरे रुई-रुई उडत हरोती. 
तिेच ते अप्रसतम जीवननृत् पयहून मयझ्य मनयवरील मळभ 
नयहीिे झयले, ते आनांदले. तेवढ्यत गयडी िुरू झयल्यने 
त्य िुांदर दृश्यचय मलय नयइलयजयने सनररोप घ्यवय लयगलय; 
परांतु मयझे सवचयरचक्र गयडीच्य चक्रयांबररोबरच िुरू झयले.

त्य फुलयांनी आसि फुलपयखरयांनी मयझ्य मनयलय 
उतियह आसि सफूतथी सदली. फुलयांचे सन फुलपयखरयांचे 
आ्ुष्् ते सकती आसि त्य मयनयने त्यांनी त्य आ्ुष््यकररतय 
दयखवलेली आसरय सकती? फुलयांचे आ्ुष््, अगदी 
झेसन्यचे फूल झयले, तरी कयही सदवियांचे. फुलपयखरयांचेही 
तिेच. मनुष््यचे आ्ुष्् ्य दृष्ीने पयसहले अितय अनेक 
पटतींनी मरोठे मयनयवे लयगेल. एवढे मरोठे आ्ुष्् लयभलेल्य 
मनुष््यने सकतीतरी िमयधयनी व आनांदी अियव्यि हवे. 
अडचितींनी आसि ररोगयांनी भयांबयवून जयण्यचे त्यलय कय् 
कयरि आहे? अडचिी, ररोग, िांकटे ही कयही कय्मची 
नितयत नय? मग त्यांच्यकडे िरोसशकपियने, शखलयडू 

प्. १. वैवशष्टे् वलहून तक्ा पूण्ण करा.

फुलाचे नाव देठ पाने फुले

(१) झसेन्य

(२) पयररजयतक
प्. २. कारणे वलहा.
 (अ)  लेखक आनांदयने नयचियऱ्य िृष्ीचय आनांद घेऊ शकत नवहतय, कयरि.....

 (अय) लेखकयच्य मनयवरचे मळभ दूर झयले, कयरि.....

वृततीने आपियांि कय पयहतय ्ेऊ न्े?
अडचिी, िांकटे, ररोग ् यांचे जेवहय आपियांवर आक्रमि 

हरोते, तेवहय ती फयर मरोठी सकंवय अिह् वयटतयत; परांतु ती 
ओिरल्यवर, आपि त्यांनय कय घयबरलरो तेच आपियांि 
िमजत नयही. आपि घयबरलरो ्यचे कयरि आपल्यजवळ 
मनयची शसररतय सकंवय शयांती निते. जीवन महिजे िांकटे 
नवहेत, ररोग नवहते, अडचिी नवहेत, कयरि ती अितयनयही 
जीवन चयलू अिते. मळभ आल्यने िू्या जिय नयहीिय हरोत 
नयही, त्यचप्रमयिे ररोगयांनी सन िांकटयांनी जीवनयचे मूळ 
आनांदी सवरूप नयहीिे हरोत नयही. आजयरी व िांकटग्रसत 
मयििेही जेवहय रट्य-सवनरोद करतयत, तेवहय ती ्य 
आनांदम् जीवनयचय अनुभव घेत अितयत. 

मलय वयटते आपि फयर सवचयर करून सकंवय असवचयर 
करून आपले मूळचे आनांदी सवरूप, आनांदी जीवन सविरून 
बिलरो आहरोत. फुलपयखरयांनय जर आनांदयने जगतय ्ेते तर 
आपियांि कय ्ेऊ न्े? त्यांनय जर जीवनयतील रियसवयद 
घेतय ्ेतरो, तर तरो आपियांि कय घेतय ्ेऊ न्े? आांबट तोंड 
आसि लयांबट चेहरय करून जीवनयचय गयडय आपि ओढत 
आहरोत, अिे आपि कय वयगयवे? मलय वयटते मनषु््यखेरीज 
जीवनयिांबांधी फयजील सवचयर दुिरे करोिीही करत निेल. 
मनुष््यने आपल्य बुद्धीचय उप्रोग करून हेच जीवन 
असधक िुखदय्क, आनांददय्क, रिदय्क बनवले 
पयसहजे. बुद्धीने मनुष््यचे जीवन बहयरीचे बनले पयसहजे. ते 
बुजरे सकंवय भयांबयवलेले बनतय कयमय न्े.

��������������� ���������������सवाधयाय
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प्. ३. योगय जोड्ा िावा.
 ‘अ’ गट   ‘ब’ गट
(१)  सृष्ी  (अ)  पाररजातक
(२)  राठ दांडा  (आ)  सुफल
(३)  नाजूकपणा  (इ)    फुलपाखरे
(४)  बहुढंगी  (ई)    झतेन्ा

प्. ४. पाठाचया आधारते ्ुिना करा.

फुिपाखरांचते जतीवन मानवती जतीवन

(१) (१)

(२) (२)
प्. ५. पाठाचया आधारते ्ुमचया शबदां् लिहा.

(अ) ्ा पाठातून लेखकाने तदलेला संदेश.
(अा)  तनसगा्थतील घटक मानवी जीवन आनंदी करतात.

प्. ६. ‘जशती दृष्टती ्शती सृष्टती’ या वचना्तीि लवचार स्पष्ट करा.
प्. ७. ‘भाषते्तीि सौंदय्ण’ या दृष्टतीनते पाठा्तीि वाकयते शोधा व लिहा. उदा., जतीवनाचती, चै्नयाचती, आनंदाचती कारंजती 

यतेथते थुई थुई उड् हो्ती.

खतेळूया शबदांशती.

l  खाितीि वाकयां्तीि अधोरतेखख् केितेलया अवययांचा प्कार ओळखा.
(अ) सतीश वारंवार आजारी पडतो. 
(आ) रसत्ावर वाहनांची दुतफा्थ गदथी होती. 
(इ) आई सकाळी लवकर उठली कारण ततला आज गावी जा्चे होते.
(ई) शाबबास! तू खूप छान खेळलास.

उपक्रम :  तुमच्ा पररसरातील उद्ानाला भेट देऊन त्ाचे तनरीक्ण करा. तमळवलेली मातहती वगा्थत सांगा.
प्कलप : तुमच्ा पररसरात आढळणाऱ्ा तकमान पाच फुलांचे नमुने गोळा करा. वगा्थत त्ाचे प्दश्थन भरवा. तुमही जमा 

केलेल्ा ‘फुलांचे तवशेर्’ ्ा तवर््ीची मातहती वगा्थत सांगा. कोणती फुले तुमच्ा पररसरात जासत प्माणात 
आढळतात, ते जमा केलेल्ा फुलांच्ा नमुन्ांवरून सांगा.

शोध घतेऊया.

l आं्रजािाचया साहाययानते लवलवध प्कारचया फुिपाखरांचती मालह्ती लमळवा. तया मालह्तीचा संग्रह करा.

l ‘मती फुिपाखरू झािो/झािते ्र....’ या लवषयावर लनबंधितेखन करा.

लिलह्ते होऊया.
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शबदकोडे सोडवूया.

l खालील शबदकोड्ामधये नामे, सव्णनामे, ववशेषणे व वक्रयापदे लपली आहेत, ती शोधा व वदलेलया तकतयात भरा.

र अ न ्य सन सक तय

मे ज ् तु र म जय

श अय न मही जय लय त

िुां मही िय ट हु र वय

द क क्ी व शय शमी नय

र लप रय ट र तु लय

त्य क ह वी तरो षय मी

लय जय िे त क र िे

नामे

सव्णनामे

ववशेषणे

वक्रयापदे

l  खालील वाकये वाचा व अभयासा. 
  ‘अ’ गट     ‘ब’ गट
(अ)  चांद्रयचय उद् झयलय.   (इ)  चांद्ररोद् झयलय.
(आ)  सदवियमयगून सदवि चयलले तशी  (ई)  सदविेंसदवि त्यांची प्रसतष्ठय वयढत गेली.
 त्यांची प्रसतष्ठय वयढत गेली.

l  उततरे वलहा.
(अ)  दरोनही गटयांतील वयक्यचय अरया एकच आहे कय? 
(आ)  दरोन गटयांतील शबद ियरखे आहेत कय?
(इ)  ‘अ’ गटयतील व ‘ब’ गटयतील अधरोरेशखत शबदयांमधील फरक सलहय. 

आपण समजून घेऊया.
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बरोलण्यच्य ओघयत आपि शबदयतील परसपरिांबांध दयखवियरे सवभक्ी प्रत्् व कयही शबद गयळून िुटिुटीत अिे 
शबद त्यर करतरो. उदय., ग्रांरयचे आल् = ग्रांरयल्. शबदयांच्य अशय एकत्रीकरियलय ‘समास’ अिे महितयत. शबदयांच्य 
्य एकत्रीकरियने जरो शबद त्यर हरोतरो त्यांनय ‘सामावसक शबद’ महितयत.

समासाचा ववग्रह- ियमयसिक शबद करोित्य शबदयांपयिून त्यर झयलय हे सपष् करण्यियठी आपि त्यची फरोड 
करतरो. ्य फरोड करून दयखवण्यच्य पद्धतीलय ‘समासाचा ववग्रह’ अिे महितयत.
l  खालील सामावसक शबद वाचा व समजून घया. 

(अ)  ज्यनरूपी अमृत-ज्यनयमृत
(आ) पयच आरत्यांचय िमूह-पांचयरती
(इ) प्रत्ेक घरी-घररोघरी
(ई) सनळय आहे कंठ ज्यचय अिय तरो-नीलकंठ
(उ) गुरू आसि सशष््-गुरुसशष््

l  िमयियत कमीत कमी दरोन शबद अियवे लयगतयत. त्य प्रत्ेक शबदयलय ‘पद’ अिे महितयत. त्य दरोन पदयांपैकी 
करोित्य पदयलय प्रयधयन् आहे ्यवरून िमयियचे चयर प्रकयर ठरतयत. 

पद प्धान/गौण (कमी महत्वाचे) समासाचे नाव

(अ)  पसहले पद प्रधयन अव््ीभयव िमयि

(आ) दुिरे पद प्रधयन ततपुरुष िमयि

(इ)   दरोनही पदे प्रधयन द् वांद् व िमयि

(ई)   दरोनही पदे गौि बहुव्रीही िमयि

l सूचनाफलक तयार करणे.
  एखयद्य गरोष्ीची मयसहती दुिऱ्यांप्ांत परोहरोचवण्यचे िूचनय हे एक मयध्म आहे. दैनांसदन व्वहयरयत अनेक 
सठकयिी आपल्यलय िूचनय द्यव्य लयगतयत. दुिऱ्यने सदलेल्य िूचनय वयचून त्यचय अरया िमजून घ्य्चय अितरो.
अपेसक्त कृती ्रोग् तऱहनेे हरोण्यियठी सदलेल्य िूचनयांचे आकलन हरोण्यचे कौशल् सनमययाि वहय्लय हवे. इ्ततय 
िहयवी व ियतवीमध्े तुमही िूचनयफलक वयचून त्यांचय अभ्यि केलय आहे. ्य इ्ततेत तुमही सवत: िूचनयफलक 
त्यर करय्लय सशकियर आहयत.

l सूचनाफलकाचे ववषय
 (१) शयळेतील िुट्ीच्य िांदभययात िूचनय.
 (२) िहलीिांदभययात िूचनय.
 (३) रहदयरीिांबांधी िूचनय.
 (४) दैनांसदन व्वहयरयतील िूचनय.
l सूचना तयार करताना लक्षात घयायचया गोष्टी
 (१) िूचनय कमीत कमी शबदयांत अियवी.
 (२) िूचेनेचे लेखन सपष् शबदयांत, नेमके व सवष्यनुियर अियवे.
 (३) िूचनेतील शबद िवयांनय अरया िमजण्यि िरोपे अियवेत.
 (४) िूचनेचे लेखन शुद्ध अियवे.

सूचनाफलक
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जिपुरवठा लवभाग

जिपुरवठा लवभाग लवद्ालवहार, पुणते
्फफे कळवणया् यते्ते, की लवद्ालवहार या 

भागा्तीि जिवालहनयांचया महत्वाचया दुरुस््तीचया 
कामासाठती १० नोवहेंबर रोजती पाणतीपुरवठा 

लदवसभर बंद राहतीि याचती नागररकांनती नोंद घयावती. 

लद. ८ नोवहेंबर

पाणतीपुरवठा बंद

नमुना कृ् ती १

l सूचनाफिक ्यार करा. यासाठती खाितीि नमुना कृ् ींचा अभयास करा.

   लवषय- ‘उद्ा शहरा्तीि पाणतीपुरवठा बंद राहतीि.’ 

- सूचनाफिक -
       लद.१५ एलप्ि

‘कणखर’ लगया्णरोहण संस्था अमराव्ती्फफे उनहाळ्ाचया 
सुट्ती् लगया्णरोहणाचते लशलबर आयोलज् केिते आहते. संपणू्ण 
मालह्ती १४ एलप्िचया वृत्पत्रा् आितेिती असून अलधक 
लवस््ृ् मालह्ती www.kankhar.com या संके् स्थळावर 
उपिबध आहते. इचछछुकांनती आपिती नावनोंदणती ३० एलप्िपययं् 
करावती. 

नमुना कृ् ती २

l	 ्ुमचया शाळते् लवज्ान प्दश्णनाचते आयोजन करणया् आिते आहते. हते प्दश्णन पाहणयासाठती पािकांना आवाहन करणारा 
सूचनाफिक ्यार करा. 

|||

   लवषय- ‘कणखर’ लगया्णरोहण संस्थते्फफे लशलबराचते आयोजन. 



70

l ऐका. वाचा. महणा.

१५. आळाशती

बा अनवाणी पा्ाचा ठसा मातीत उठतो
भाळावरल्ा घामाचा पानहा नभाला फुटतो...

नभ पाणी पाणी होतो, माती तचखल होती्ा
कुणब्ाच्ा जीवनाची मग उकल होती्ा
भेगाळल्ा भुईकडं बाप पाहून फाटतो
भाळावरल्ा घामाचा पानहा नभाला फुटतो...

हातापा्ाला तचखल बाप घामामधी ओला
पीक पाहून तशवारी रवा पाखरांचा आला
बाप आरोळी मारता तानहा रडत उठतो
भाळावरल्ा घामाचा पानहा नभाला फुटतो...

बाप रगात होऊन रोज पाटातून वहातो
मग कणसाचा जनम तेवहा ताटातून होतो
दाणे कणसाला ्ेता बाप हुरडा वाटतो
भाळावरल्ा घामाचा पानहा नभाला फुटतो...

्ेता भरात जोंधळा बाप काढणी करतो
सवत: राहून उपाशी पोट जगाचं भरतो
जातो आळाशी होऊन तरी ‘आळा’ का तुटतो?
भाळावरल्ा घामाचा पानहा नभाला फुटतो...

हनमुं्  चांदगुडते (१९७७) : प्तसद्ध कवी व गीतकार. शेती, तनसग्थ, ग्रामीण भाग व शेतकरी हे त्ाचं्ा लखेनाचे आवडते तवर््. 
तवतवध साप्ातहके, मातसक,े तदवाळी अकं ्ासंाठी करा, कतवता व लतलतलखेन. अनके तचत्रपट व अलबम ्ासंाठी गीतलखेन. 
्ातशवा् त्ाचंा ‘काकरी’ हा कतवताचंा अलबम प्तसद्ध आहे. त्ाचंा ‘भगेा भुईच्ा सादंताना’ हा काव्सगं्रह प्कातशत असनू ्ा 
काव्सगं्रहाला आजप्यंत १७ पुरसकार तमळाल ेआहेत. 

शतेकऱ्ाचं्ा अपार कष्ातनू नभालाही पाझर फुटतो. त्ाचं्ा पररश्रमाला पावसाच्ा रूपान ेफळ तमळते. भरघोस पीक ्ावे 
्ासाठी शतेकरी पनुहा पनुहा रात्रतंदवस तचखलपाण्ात राबत असतात. त्ामधून तपकणाऱ्ा अन्नधान्ावर जगाचे पालनपोर्ण होते. 
त्ामळु ेआपण शेतकऱ्ातंवर््ी कृतज् रातहल ेपातहज,े हे ्ा कतवतेतून सपष् होते. प्सतुत कतवता ‘भगेा भईुच्ा सांदताना’ ्ा 
काव्सगं्रहातनू घतेली आह.े
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प्. १. खालील आकृती पूण्ण करा.

पाऊस आलयानंतर झालेले 
बदल

प्. २. हे केवहा घडते ते वलहा.
(अ)   पयखरयांचय रवय ्ेतरो..........

(अय)  तयनहय रडत उठतरो..........

प्. ३. कववतेतील शेतकऱयाचया कामाचया कृतींचा ओघतक्ा तयार करा.

अनवयिी पय्यने उनहयळयतले कयम करिे.

अत्ांत मेहनतीने पयटयतून शेतीलय पयिी देिे.

जोंधळयची कयढिी करिे.

प्. ४. कववतेतील यमक जुळणाऱया शबदांचया जोड्ा शोधून वलहा.
प्. ५. सवमत वलहा.

(अ)   ‘भयळयवरल्य घयमयचय पयनहय नभयलय फुटतरो’ ्य ओळीचय तुमहयांलय िमजलेलय अरया सलहय.
(आ)   ‘शेतकरी जगयचय परोसशांदय आहे’ हे सवधयन तुमच्य शबदयांत सपष् करय.

l   कणसाचा जनम ताटातून होतो. 
l   आमही पाहुणयांचया जेवणासाठी ताट तयार केले.

 ्य दरोन वयक्यांत ‘तयट’ शबदयचे दरोन अरया आलेले आहेत. ्यप्रमयिे कयही शबदयांचे दरोन 
सकंवय असधक अरया अितयत. अिे जयसतीत जयसत शबद शरोधय. त्यांचय सभन्न सभन्न 
अरया सपष् करियरी वयक्े सलहय. वगययात वयचून दयखवय. 

गंमत शबदांची

|||
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‘ततची उलूशीच 
चोच, तेच दात तेच 
ओठ’ अशा शबदांमध्े 
सुगरण पक््ाचं वण्थन 
बतहणाबाई आपल्ा 
तनरीक्णामधून करतात. 
सुगरण पक््ाच्ा 

चोचीचं त्ांनी केलेलं वण्थन बहुतेक सगळा पक््ांना सहज 
लागू पडतं. पक््ाचंी चोच महणजे केवळ त्ांच्ा तोंडाचा 
भाग नाही, कारण ्ा चोचीनं अन्न खाण्ाबरोबरच इतर 
अनेक कामं सहज केली जातात. जर तुमही वेगवेगळा 
जाततींच्ा पक््ाचंे बारकाईने तनरीक्ण केलंत तर लक्ात 
्ेईल, की पक्ी आपल्ा चोचीचा उप्ोग तचखलातून 
तकंवा झाडाच्ा खोडातून अन्न शोधणं, तब्ा फोडणं, 
तशकार केलेल्ा प्ाण्ाचे तुकडे करणं ्ासाठी तर 
करतातच; पण त्ाचबरोबर चोचतींचा उप्ोग घरटं 
बांधण्ासाठी, तपल्ांना भरवण्ासाठी इतकंच का्; पण 
झाडावर चढणं तकंवा वेलीवर लटकणं ्ासाठी सुद्धा केला 
जातो. महणजे चोच ही जणू पक््ांसाठी हात, पा्, दातगना, 
चमचा, फावडं, करवत आतण बरंच काही असतं. 

सव्थसाधारणपणे पतक्तनरीक्ण करताना पक््ाचा रंग, 
उडण्ाची तकंवा बसण्ाची पद्धत ्ांबरोबरच त्ाच्ा 
चोचीचा आकार कसा आहे ्ाकडे लक् तदलं जातं, कारण 
चोचीच्ा आकारावरून त्ा पक््ाचे भक््, घरट्ाचा 
प्कार ्ाचा अंदाज बांधता ्ेतो. प्ातणसृष्ीमध्े 
वेगवेगळा गटांतल्ा प्ाण्ांच्ा शरीररचनेकडे 
बतघतल्ावर जाणवतं, की फक्त पक््ांना चोच असते. 
उतक्रांतीच्ा ओघात, बदलत्ा हवामानात आतण 

१६. चोच आलण चारा
मकरदं जोशती (१९७०) : प्तसद्ध लखेक, तनसग्थसहल सं् ोजक. त्ाचंी ‘प्वास एका प्वासाचा’ हे केसरीभाऊ पाटील ्ांचे 
आतमकरन; ‘दोन धु्वावर दोन पावले’ हे प्वासवण्थन; ‘घर श्रतमकांचं’ हा करासंग्रह; ‘प््थटन माग्थदश्थक मातलका’, 
‘परीससपश्थ-एक बावनकशी कहाणी’ इत्ादी पुसतके प्तसद्ध. तवतवध वृततपत्रे व तन्तकातलके ्ांमधून प््थटन, प्ा्थवरण 
इत्ादी तवर््ांवरील लेख आतण मुलाखती प्तसद्ध. 

मानवाला पतक्जीवनातवर््ी नहेमीच कुतहूल वाटत आल ेआह.े त्ापोटी झालले्ा अभ्ासातून पतक्जीवनाचे नानातवध पलैू 
समोर आल ेआहते. अतधवासाप्माणे आतण अन्नाच्ा उपलबधतेनसुार पक््ाचं्ा चोचीच ेआकार आतण रूप ेकशी बदलत राहतात 
्ाचा वेध लखेकान े्ा पाठात घतेला आह.े प्सततु पाठ ‘व्म् ’, नोवहेंबर २०१६ ्ा मातसकातून घतेललेा आह.े

बदलणाऱ्ा नैसतग्थक पररवसरतीमध्े तटकून राहताना 
प्ाण्ांच्ा शरीरात बदल होत गेले. त्ातले कालसुसंगत, 
उप्ोगी अातण आवश्क बदल तटकून रातहले. ्ाच 
प्वासात पक््ांची चोच तनमा्थण झाली.

पक््ांच्ा ज्ा वेगवेगळा जाती तनमा्थण झाल्ा, 
त्ांच्ा चोचतींमध्े रंग, आकार ्ांत तवतवधता तनमा्थण 
झाली, मात्र पक््ांच्ा प्कारांनुसार चोचतींचे प्कार 
बदलताना तदसले, तरी सगळा पक््ांच्ा चोचतींची मूळ 
संरचना समान असते. कोणत्ाही पक््ाची चोच दोन 
भागांमध्े तवभागलेली असते. वरचा भाग-मलॅवकसला आतण 
खालचा भाग-मलॅवनडबल! बहुतेक पक््ांना ्ाच चोचीवर 
बाह्य शवसनेंतद्् असते. तुमही जर बारकाईनं तनरीक्ण 
केलंत, तर पक््ांच्ा चोचीच्ा सुरुवातीला दोन लहान 
तछद्ं तदसतात. ्ा तछद्ांमधूनच पक्ी शवासोचछ् वास 
करतात. अपवाद महणून तकवी पक््ांमध्े ही तछद्ं चोचीच्ा 
टोकावर असतात.

पक्ी अडं्ांमध्े असताना त्ांच्ा चोचीच्ा 
टोकावर एक दातासारखा भागही ्ेतो. त्ाला ‘एग टरू’ 
असे महणतात. अंड्ात पूण्थ वाढ झालेल्ा पक््ांच्ा 
चोचीवर हा तचमुकला दात उगवतो. ह्याच दाताच्ा 
मदतीनं पक्ी आपल्ा अंड्ाचं कवच आतून फोडून बाहेर 
्ेतो. सगळाच पक््ांना हा एग टूर असतो. अपवाद 
महणजे तकवी पक््ाची तपल्े. ही तपल्े लारा मारून 
अंड्ाचे कवच फोडतात. सटॉक्कसारखे काही पक्ी नेहमी 
त्ांच्ा लांब लांब चोची आपटताना तदसतात. चोचीवर 
चोच आपटून ते जो आवाज करतात, त्ाला वेगवेगळे अर्थ 
असतात.

भाग-४
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चरोचीच्य वसैशष्ट्यपिूया आकयरयमुळे लक्यत रयहियऱ्य 
पक्यांची ्यदी केली, तर त्यत अरययातच धनेश महिजेच 
हॉनयासबल पक्यचय क्रमयांक बहुधय पसहलय लयगेल. 

गुलयबी फ्ेसमांगरो 
पक्यांची चरोच वसैशष्ट्यपूिया 
आकयरयची अिते. 
आपल्य गुलयबी, शेंदरी 
पांखयांनी ‘असग्नपांख’ हे नयव 
ियरया करियऱ्य फ्ेसमांगोंची 
चरोच मध्ेच वयकडी 
झयलेली अिते. फ्ेसमांगरोची 
भक् शरोधण्यची, 

खयण्यची पद्धत जरय वेगळीच आहे. 
पक्यांची चरोच महटल्यवर िवयांत आधी जरो शबद 

आठवतरो तरो आहे, ‘अिकुचीदयर’. तरो लयगू हरोतरो गरुड, 
घयर, िियिय अशय सशकयरी पक्यांनय. ियपयपयिून ते 

िशयप्ांत अनेक 
प्रकयरच्य प्रयण्यांची 
सशकयर करियऱ्य ्य 

पक्यांनय आपली सशकयर 
घट् पकडतय ्यवी, 
फयडतय ्यवी, सतचे तुकडे 
करतय ्यवेत महिून 
बयकदयर, अिकुचीदयर 
चयेच अिते. ्य चरोचीचय 

वरचय भयग खयलच्य भयगयपेक्य ररोडय लयांब अयसि वळलेलय 
अितरो. ्य उलट िुतयर, हुपपरो ्य पक्यांची चयेच एकदम 
िरळिरोट अिते. त्यांनय जसमनीवरचे सकडे, झयडयच्य 
खरोडयत दडलेले सकडे शरोधून बयहेर कयढून खय्चे अितयत.

सचमुकले सशांजीर अरययात शक्रखरोरय महिून ओळखले 
जयियरे िनबड्या ि फुलयांमधलय मधुरि चरोखतयत. त्यियठी 
त्यांनय शरीरयपेक्य लयांब, बयकदयर चरोच अिते. आकयरयने 
सचमिीपेक्यही लहयन अिलेलय िनबडया एखयद्य फुलयच्य 
पयकळीवर आरयमयत बिून फुलयलय धक्यही न लयवतय, 
आपल्य पयतळ, बयकदयर, लयांब चरोचीनां फुलयतलय मध 
खयतरो.

चरोचीचय िवयांत आगळय उप्रोग करियरय पक्ी महिजे 
परोपट. आपल्य कयहीशय जयडिर सशवय् बयकदयर चरोचीने 
परोपट शेंगय सकंवय अगदी 
सतळयइतक्य लहयन सब्य 
तर आरयमयत फरोडून 
खयतरोच, सशवय् 
झयडयच्य डहयळयांवरून 
चयलतयनय, ्यच चरोचीने 
डहयळी पकडून परोपट 
आपल्य चरोचीचय 
उप्रोग पय्यांियरखयही करतरो. उडतय उडतय पयण्यवर िूर 
मयरून अचूक मयिे पकडियऱ्य खांड्यची चरोच िरळिरोट 
आसि टरोकदयर अिते. कीटकयांवर, सवशेषत: मयशयांवर, 
उदरसनवययाह करियऱ्य वेड्य रयघूची चरोचही त्यलय उडतय 
उडतय मयश्य, टरोळ पकडय्लय िरोपां जयवां अशीच िरळ 
आसि लयांब अिते. आपलां नजयकतदयर घरटां सविियऱ्य 
िुगरि सकंवय बय्य पक्यची चरोच फयर वेगळी निते. 
बसहियबयईंनी वियान केल्यप्रमयिे ‘सतची उलूशीच चरोच’ 
अिून िुगरि पक्ी घरटे सविण्यची कलयकिुर कशी करतरो, 
हय प्रशन पडतरोच. ्य उलट चरोचीने पयने सशवून घरटे 
सविियऱ्य सशांपी पक्यची चरोच एखयद्य िुईियरखी पयतळ 
आसि टरोकदयर अिते.
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पक््ाचं हे चोचपुराण पातहल्ावर एक गोष् लक्ात 
्ेते. तनसगा्थच्ा ्ा अफाट पसाऱ्ामध्े प्त्ेक तजवाला 
तवतशष् असं सरान आहे आतण त्ा सरानावर तो जीव 
राहावा महणून तनसगा्थने त्ाला काही आ्ुधं, हत्ारं तदली 
आहेत. पक््ांची चोच हे त्ाचं उततम उदाहरण महणता 
्ेईल. प्त्ेक पक््ाची चोच त्ाच्ा अतधवासाप्माणे, 
अन्नानुसार बदलताना तदसते; पण जर असे वेगवेगळी 
भतूमका बजावणारे पक्ी एखाद्ा पररसरात नसतील तर? 
्ा ‘तर’वरही तनसगा्थकडे उततर आहे. दतक्ण अमेररकेतल्ा 
गलॅलापलॅगोस बेटावर तफंच पक््ाच्ा तेरा प्जाती आढळतात. 

आता तफंच ्ा एकाच प्कारातले असल्ाने त्ांची मूळ 
शरीररचना सारखीच आहे; पण ्ा सगळांचं खाद् मात्र 
वेगवेगळं आहे, महणजे एक तफंच जतमनीवरील तकडे खातो, 
दुसरा कठीण कवचाची फळे खातो, ततसरा धान् खातो, 
तर चौरा झाडाच्ा सालीतील तकडे खातो. आता खाणं 
बदलल्ामुळे ्ा सगळांच्ा चोचीचे आकार, रचना 
बदललेली पाहा्ला तमळते. पक््ांच्ा चोचतींची ही मातहती 
वाचल्ानंतर ‘ज्ाने चोच तदली् तो चाराही देतो’ ्ा 
महणीचा नेमका अर्थ ध्ानात आला असेल. 

प्. १. खाितीि आकृ्ती पूण्ण करा.

उतक्रां्तीनं्र लटकून रालहितेिते पकयामंधतीि बदि पकयांचते लनरतीक्ण 
कर्ाना बलघ्लया 
जाणाऱया गोष्टती

चोचींचते लवलवध उपयोग

(अ) (अा)

(इ)

प्. २. एका शबदां् उत्र लिहा.
(अ)   चोचीचा वरचा भाग-
(आ) चोचीचा टोकदार असलेला दातासारखा भाग-
(इ) चोचीचा वतैशषट्पूण्थ आकार असलेला पतहल्ा क्रमांकाचा पक्ी-
(ई) ‘एग टरू’ नसलेला पक्ी-

प्. ३. कोण ्ते लिहा.
(अ) ‘अतग्पंख’ हे नाव सार्थ करणारा पक्ी-
(अा) चोचीचा सवायंत वेगळा उप्ोग करणारा पक्ी-
(इ) ‘शक्रखोरा’ महणून ओळखले जाणारे पक्ी-
(ई) घरटे तवणण्ाची कलाकुसर जाणणारा पक्ी-

��������������� ���������������स्वाधयाय
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प्. ४. फरक वलहा.

वकवी पक्षी इतर पक्षी
(१) (१)
(२) (२)

प्. ५. पाठाचया आधारे तुमचया शबदातं वलहा.
(अ) ‘चरोचतींचे आकयर भक्यप्रमयिे बदलतयत’ ्य सवधयनयचय अरया. 
(आ) पक्यांच्य चरोचपुरयियतून तुमहयांलय समळयलेली नवीन मयसहती.
(इ) ‘ज्यने चरोच सदली् तरो चयरयही देतरो’ ्य महिीचय अरया.

प्. ६. खालील वाकयांतील वक्रयाववशेषणे अधोरेलखत करा.
 (अ) िनबड्या ि फुलयच्य पयकळीवर आरयमयत बितयत.
 (आ) बसहियबयईंनी िुगरिीच्य चरोचीचां अचूक वियान केलां.
 (इ) तुमही पक्यांचे बयरकयईने सनरीक्ि करय.
 (ई) घयर आपली सशकयर घट् पकडते.
प्. ७. पाठात आलेलया पकयांचया नावांची यादी करा व तया पकयाचंया नावासमोर तयाचे ववैशष्ट् वलहा.

(अ)  खाली वदलेलया वचत्रांसाठी योगय ववशेषणे सुचवा व तयाखालील चौकटींत वलहा.

(अा)  खाली वदलेलया चौकोनातील शबद असेच वलहा. 

खेळूया शबदांशी.

उपक्रम :  ् य पयठयतील तिेच इतर पयठयांतील महिी शरोधय. त्यांचय लेखनयत उप्रोग करय. वगययात वयचून दयखवय.

प्रसिद्ध िहयनुभूती वै्शक्क जीवनशैली 
वैसशष्ट्य ियहयय्क वैशशवक सवपरीत
महत्व सशररोधय्या िांसकृती तीरयारूप
कतृयातव सनिया् ियांसकृसतक दुष्कयळ 

भयषयतजज् असभव्क्ी सवशवकरोश   
मुहूतया जीवनध्े् मैत्रीि        
दृष्ी कसनष्ठ मैसत्रिीि     
दृशष्करोन िवयांगीि ह्मर्दिक       
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ततपुरुष समासाची वैवशष्ट्े

्य िमयियत दुिरे पद महत्वयचे अिते. अरययाच्य दृष्ीने गयळलेले शबद सकंवय सवभक्ी 
प्रत्् सवग्रह करतयनय घयलयवय लयगतरो.

(१) अवययीभाव समास

 l  खालील उदाहरणे अभयासा व सामावसक शबद अधोरेलखत करा.
(अ)  गरजूांनय ्रयशक्ी मदत करयवी.
(आ)  त्य शहरयत जयगरोजयगी वयचनयल्े आहेत.
(इ)  क्रयांसतकयरकयांनी देशयियठी आमरि कष् िरोिले.

तुमही अधरोरेशखत केलेल्य ियमयसिक शबदयांची वैसशष्ट्य ेपयहू्य.

अवययीभाव समासाची ववैशष्ट्े

पसहले पद महत्वयचे 
अिून ते बहुधय 
अव्् अिते.

िांपूिया ियमयसिक शबद 
सक्र्यसवशेषि अव््यप्रमयिे 
कयम करतरो. आ, ्रय, प्रसत 
वगैरे उपिगयांनय िांसकृतमध्े 

अव्् महितयत.

‘जयगरोजयगी’ ्य शबदयत अव्् सदित 
निले, तरी त्यचय सवग्रह अव््यिह केलय 

जयतरो महिून ्य शबदयचय िमयवेश 
अव््ीभयव िमयियत हरोतरो. 

उदय., जयगरोजयगी-प्रत्ेक जयगी

आपण समजून घेऊया.

l  खालील ववग्रहापासून सामावसक शबद तयार करा.
(१) प्रत्ेक गयवी    (२) जनमयपयिून    (३) प्रत्ेक पयवलयवर 

(२) ततपुरुष समास

l  खालील उदाहरणे अभयासा व तयांतील सामावसक शबद शोधा.
(अ)  अियावलय अनेक कसवतय तोंडपयठ आहेत.
(आ)  मुांबई ही महयरयष्ट्यची रयजधयनी आहे. 
(इ)  ्य िप्यहयत क्रीडयमहरोतिव आहे.

शबद ववग्रह

(अ) तोंडपयठ तोंडयने पयठ

(आ) महयरयष्ट् महयन अिे रयष्ट्

(इ) िप्यह ियत सदवियांचय िमूह

l  खालील सामावसक शबदांचा ववग्रह करा.
(१) रयजपुत्र    (२) क्रीडयांगि    (३) अष्करोन    (४) अ्रोग्
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भाषासौंदय्ण

(१) मूतथी लहयन पि .................. .

(२) सशतयवरून ...................... .

(३) िुांठीवयचून ......................  .

(४) ......................  िोंगे फयर .

(५)  ...................... खळखळयट फयर .

(६) दरोघयांचे भयांडि ......................  .

(७) ...................... िववयलयखयची .

(८) ...................... चुली .

(९) ...................... आांबट .

(१०) अांररूि पयहून......................  .

(११) इकडे आड......................  .

(१२) ...................... गयवयलय वळिय .

(१३) ...................... तळे ियचे .

(१४) ...................... उपयशी .

(१५)  ...................... आरिय कशयलय? 

l  खालील महणी पूण्ण करा.



78

l ऐका. वाचा. महणा.

कडतीस जोडोलन दुजया कडतीिा
मनुष्य बनवती्सते साखळतीिा
जरती ्ोलडिते तया् मधलया कडतीिा
्रती भंगुनती जाइ संपूण्ण मािा! ।।१।।

पाहा कसते कोलळ लवण्ा् जाळते
धागयास एका बहू जोडितेिते
बहु्ांस तया जोडितेिते लकतयतेक
लबघड्ते न जररहती ्ुटिते अनतेक ।।२।।

एकीस खायती दुजती प्ालणजा्
दुजतीस ्तीजती अशती साखळती्
जर का दुजती जा् मतेिती समस््
उभती साखळती होउनती जाय नष्ट! ।।३।।

लनसग्णनारायणें दतेखखिते हते
अन्  वतीलणिते अन्नजािालस पाहते!
जरती प्ालणजा्ती लक्ती िोपलया रते
्ररहती लटकोनती महाजाि राहते! ।।४।।

्गिते असते की महाजाि रते ्ते
्रतीलह जाणा ्ते क्तीण हो्ते!
मारती् जा्ा बहू प्ालणजा्ती
्ुटोलन संपतेि ्ते जाि पुढ्ती! ।।५।।

हष्ण सदालशव परचुरते (१९७९) : प्तसद्ध कवी व लेखक. सह्याद्ीच्ा दरीखोऱ्ांतून भटकताना वाढलेल्ा जातणवांमधून पररवसरतीकीचा 
अभ्ास करण्ाची गरज जाणवली. पलाश आतण इकॉलॉतजकल सोसा्टी ऑफ इतंड्ा ्ांचा पररवसरतीकीचा अभ्ासक्रम त्ानंी पूण्थ 
केला. कॉलेजच्ा तदवसांत तनमा्थण झालेली गद् आतण पद् लेखनाची आवड पुढे वाढत गेली. वत्थमानपत्रातंून भटकंतीवर तलखाण 
केले. पुढे ‘वनाचे शलोक’ हे पररवसरतीकीवरचे आगळेवेगळे लेखन त्ांनी केले. आज ते त्ांच्ा कवीभरू्णाच्ा काव्ावरील अभ्ास 
व व्ाख्ाने आतण ‘वनाचे शलोक’ ्ासाठी ओळखले जातात.

तनसगा्थतील सव्थ सजीव आतण तनतज्थवांत परसपरसंबंध असतात. ते उततरोततर गाढ अातण वलिष् होत जातात. जीवसृष्ी तनमा्थण 
होताना लाखो वर्ा्थत अन्नसाखळा तुटत गेल्ाने तनसगा्थनेच अन्नजाल तनमा्थण केले. महणजेच प्त्ेक जीव एकापेक्ा जासत जीवांना 
खाऊन जगू लागला, त्ामुळे ्ा अन्नजालातल्ा काही जीवजाती नष् झाल्ा. असे असले तरी अन्नजाल पणू्थ नष् होत नाही मात्र ते 
नक्ीच कमकुवत होते. हेच ्ा ‘वनाचे शलोक’मधून घेतलेल्ा पद्ाचे सार आहे.  

१७. अन्नजाि
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प्. १. अन्नजालाचे महत्व पटवून देणयासाठी कवीने वदलेली दोन उदाहरणे-
  

प्. २. चुकीचे ववधान शोधा.
 (अ) (१)  मधली कडी तुटली तरी िांपूिया ियखळी कय्म रयहते.
  (२)  सनिगयानयरय्ियने महयजयल सनमययाि केले.
  (३)  करोळी आपले जयळे सवकष्यने सवितरो.
  (४)  करोित्यच प्रयण्यची मयिियने हत्य करू न्े.
 (अय) (१)  अन्नजयलयतील प्रयसिजयती नष् झयल्यि ते क्ीि हरोते.
  (२)  करोळयच्य जयळयतील कयही धयगे तुटले तर कयही सबघडत नयही.
  (३)  एक प्रयसिजयत नष् झयली तर अन्नियखळी तुटते.
  (४)  अनेक प्रयसिजयती मयरल्य तरी अन्नजयल सटकून रयहते. 
प्. ३. कोळ्ाचे जाळे व अन्नजाल यांचयातील सामय वलहा.

कोळ्ाचे जाळे अन्नजाल

प्. ४. खालील कृतीचा/घटनेचा पररणाम वलहा.
 मयनवयने प्रयण्यांनय मयरले तर- 
प्. ५. तुमचया शबदांत सपष्ट करा.
 (अ)   तुमहयांलय िमजलेली अन्नियखळी तुमच्य शबदयांत िरोदयहरि सपष् करय.
 (आ) कसवतेच्य आधयरे ‘जीवरो जीवस् जीवनम्  ।’ हे िुवचन सपष् करय. 

खेळ खेळूया.

l दरोऱ्यचे एक रीळ घ्य. वगययातील िवया मुले वगययात सकंवय मैदयनयवर उभे रयहय. दरोऱ्यचे एक टरोक एकय मुलयच्य बरोटयलय 
बयांधय. ररळयचय दरोरय मरोकळय करत एकेकय मुलयलय दरोरय बरोटयने धरून ठेवय्लय ियांगय. वगययातील िवया मुलयांनी दरोरय 
बरोटयने धरून ठेवेप्ांत कृती करोित्यही क्रमयने चयलू ठेवय. शेवटच्य मुलयच्य बरोटयलय दरोरय बयांधय सकंवय रीळ धरून 
ठेवय्लय ियांगय. ही कृती चयलू अितयनय कय् घडले त्यचे सनरीक्ि करय.
 अन्नजयलयप्रमयिे दरोऱ्यचे जयळे त्यर झयले कय? कृती करतयनय दरोरय िुटलय सकंवय तुटलय तर कय् हरोते ते पयहय. 

त्यवरून अन्नजयलयचे महत्व तुमच्य शबदयांत ियांगय. 

��������������� ���������������सवाधयाय
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शोध घेऊया.

l अन्नसाखळी नष्ट झालयाचे दुष्पररणाम ववज्ान अभयासातून सपष्ट होणयासाठी आंतरजालाची मदत घया.
उपक्रम : तुमच्य पररिरयतील एकय अन्नियखळीत िमयसवष् कीटक, पशुपक्ी ्यांचय शरोध घेऊन त्यांची मयसहती समळवय.

|||

 सवद्यसरयाजीवनयत चयांगल्य िव्तींनय  अत्ांत महत्वयचे सरयन आहे. चयांगले ियसहत् वयचियरय, ्रोग् 
त्यच बयबी लक्यत ठेवियरय, ्रोग् सठकयिी खचया करियरय, आवश्क अिेल तेवढेच बरोलियरय, नेहमीच 
इतरयांच्य मदतीियठी ततपर अिियरय सवद्यरथी भयवी आ्ुष््यत िमयजयत आपली वेगळी ओळख सनमययाि 
करतरो. त्यने सनवडलेल्य के्त्रयत ्श िांपयदन करण्यियठी त्यलय सवशेष मेहनतीची आवश्कतय पडत 
नयही.
 तुमही जरोप्ांत मयगयादशयान समळवण्यियठी सवतःहून पुढयकयर घिेयर नयहीत, तरोप्ांत तुमहयांलय करोियचेही 
मयगयादशयान समळियर नयही. आपल्यलय कय् करय्चे ्यची सदशय दुिरय ठरवियर नयही. तुमहयांलयच सदशय 
ठरवय्ची आहे आसि तुमहयांलयच त्य सदशेने चयलय्चेही अयहे. हे सवप्र्तनयनेच शक् आहे. चयांगल्य 
िव्ी केवळ सवप्र्तनयलय चयलनय देत नयहीत, त्य केवळ ध्े् गयठून रयांबत नयहीत, तर त्य िांपूिया मयनवी 
गुि वृशद्धांगत करण्यि मदत करतयत.

वाचा.

l  खालील उतारा वाचा.  
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झुळझुळत्ा वाऱ्ानं मुळा-मुठेचं संगमपात्र 
आनंदाच्ा डोहात बुडालेलं. काठावरच्ा गद्थ झाडीत 
पाखरांचा तचवतचवाट चाललेला. उनहं डोक्ावर वसरर 
झालेली. संगमाच्ा अनुभवाने रोमातंचत झालेल्ा 
पाण्ाच्ा लाटांवर सू् ा्थचे प्तततबंब हलत, झुलत राहणारं. 
तशडाची नाव ्ा वातावरणात हुळहुळून गेलेली. ही नौका 
मी संगमावर आणलेली. नौकेचं सुकाणू एका हातात धरून 
दुसऱ्ा हातात तशडाची दोरी धरून मी पाणी कापत सुळकन 
नौका प्वाहात खेचली. 

मी माझ्ा मुलाला आतण त्ाच्ा तमत्रांना नौका 
तशकवण्ाचं ठरवलेलं. सहा-सात वर्ायंचं व् त्ाचं. 
तशडाचा दोर धरून तो बसला होता. तो पतहल्ांदाच नौकेत 
बसत होता. बसताना उतसाह होता; पण जशी नौका वेगानं 
धावू लागली व जोराने हेलकावू लागली तसं त्ाच्ा 
उतसाहाचं रूपांतर भीतीत झालं. त्ानं नाव परत काठावर 
न्ा्ला सांतगतली. त्ाला धीर तदला, की जरी नाव 
उलटली तरी तुला पोहता ्ेतं, मग का् काळजी आतण मी 
तशीच नौका चालवत ठेवली. तरी त्ाच्ा रडक्ा 
आवाजात तवनवण्ा चालूच होत्ा. शेवटी न राहवून 
रागवून त्ाला ‘तभत्रट’ महणत मी नाव काठाकडं वळवली. 

त्ा लहानग्ाचा चेहरा करारी तदसू लागला. त्ाचा 
आवाज तकंतचत वाढला. महणाला, ‘‘खडकवासल्ाच्ा 
सवचछ पाण्ाच्ा तलावात घेऊन चला मला आतण करा 
नाव उलटी तळाच्ा मध्ात. काही हरकत नाही. मी 
तभतो आहे तो ्ा घाण पाण्ात पडा्ला.’’

मुलाच्ा उततरानं नदीच्ा पाण्ाकडे माझी नजर 
वळली. नाव चालवताना वर ढगांवर पसरलेली सू् ा्थची 

डॉ. लवशवास यतेविते (१९६०) : प्तसद्ध लखेक, सत्रीरोगतजज् व प्ा्थवरण अभ्ासक. त्ाचंी ‘नावाडी’, ‘्ोगारथी’, ‘्ोगारु्थ’, 
‘उवाच’, ‘सू् ्थनमसकार’, ‘द तबग मदर’,  ‘रोरली आई’, ‘मैत्री करू नद्ाशंी’ इत्ादी पसुतके प्तसद्ध आहेत. त्ानंी जलतदंडीची 
अतभनव कलपना साकारली आह.े नद्ाचं्ा जलप्वाहाचं्ा प्दूर्णाबाबत समाजात भान जागवण्ाचे मोठ ेकाम त्ानंी कले ेआह.े 
‘जलतदडंीची गोष्’ ्ा पसुतकरूपाने हाच प्वास रसाळ भार्ते लखेकाने आपल्ासमोर माडंला आह.े

प्ाचीन काळापासनू नद्ाचं्ा काठी मानवी जीवन फुलल.े त्ामुळचे नद्ांना लोकमाता महटल ेजाते; परंतु आजच्ा ‘वापरा 
आतण फकेा’ ् ा जीवनशलैीमळु ेनद्ाचें प्वाह खपूच प्दतूर्त झाल ेआहेत. ् ा पाशव्थभूमीवर आळदंी ते पढंरपरू दरम्ानच्ा इंद्ा्णी-
भीमा-चदं्भागा नदीच्ा पात्रातील प्दरू्ण दरू करण्ासाठी तपाहून अतधक काळ सरुू रातहलले्ा ‘जलतदडंी’ ् ा ररारक जलप्वासाचा 
पररच् ्ा पाठात करून तदला आह.े प्सततु पाठ ‘जलतदंडीची गोष्’ ्ा पसुतकातून घतेला आहे. 

१८. जिलदंडती

लाली बघणारी नजर पाण्ावर पडलेला कचरा व घाण बघू 
लागली. लक्ात आलं, की ्ा तपढीने प्ा्थवरणाचा केवढा 
ऱहास बतघतला्. जे पाणी प्ा्लं जा्चं ते करंगळीनेही 
सपशू्थ न्े इतकं दतूर्त झालं होतं. कुठला वारसा ठेवणार 
आहोत आमही? 

आजप्यंत नदीच्ा पाण्ाच्ा प्दरू्णाचं गांभी््थ 
माझ्ा लक्ात आलं नवहतं. पाण्ाचा रंग, त्ावर तरंगत 
असलेल्ा प्लॅवसटकच्ा तपशव्ा, अम्ा्थद वाढलेली 
जलपणथी, घाणीमुळे काळे पडलेले खडक व दलदल 
झालेली काठावरली माती. एक नकोसा उग्र दप्थही होता 
नदीला. काठाजवळील पाण्ावर एक काळी सा्च जणू 
आली होती. तळाचा गाळ मध्ेच बुडबडु्ांसतहत पाण्ावर 
उकळी आल्ासारखा उठा्चा आतण पाण्ावर पसरा्चा. 
नदीचं सौंद््थ व पाण्ाचं पातवत्् शहराच्ा धगधगीनं आतण 
तनषकाळजीपणामुळे काळवंडलं होतं.

आपण काहीतरी करावं असं मनात ठरवलं. 
खडकवासला धरण शहरात आणणं शक् नाही; पण नदीचं 
पाणी सवचछ करता ्ेऊ शकेल, तसा प््तन ्शसवी होईल 
का? समस्ेची व्ाप्ी बघून मन कातरलं. ्ा जातणवेनं 
खांद्ावर भार पडला. 

नदीचे सौंद््थ कधी काळी अनुभवलेले सारी एकत्र 
आणावेत आतण सवायंनी तमळून नदीच्ा सवचछतेचं काम 
करावं का? पात्रात वाढलेली जलपणथी हे अनारोग्ाचं 
कारण आहे, नदीच्ा आतण लोकांच्ाही. त्ामुळे जलपणथी 
तनमू्थलनाचंच काम हाती घ्ा्चं ठरवलं; पण एवढं मोठं 
का््थ! कशी सुरुवात करावी? 

नदी सफाईची सुरुवात महणून संबंतधत अतधकाऱ्ांच्ा 
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भेटीगाठी सुरू केल्ा. त्ांनी सहका््थ करा्चं आशवासन 
तदलं. समतवचारी तमत्रांची फळी त्ार होऊ लागली. प्त्ेक 
जण चचषेत भाग घेत अनुभवांवरून सूचना करू लागला. मग 
काही तदवसांत लक्ात आलं, की आमच्ा चचा्थच जासत 
आतण प्त्क्ात सफाईचं काम मात्र नगण् झालेलं. 
तातकाळ चापट बसून जाग आली. आता मात्र सवत: जमेल 
तेवढी कामास सुरुवात करावी. धकक्ाजवळच्ा झाडीच्ा 
जाळीत अनेक प्लॅवसटकच्ा तपशव्ा आतण कचरा 
अडकलेला होता. तो काढावा असं ठरवलं.

मनात ‘काहीतरी केलं पातहजे’ ्ा उतसाहाचं वादळ 
होतं; पण प्त्क् एक पानही हलत नवहतं. 

काहीही न करता हातावर हात ठेवून मी तसाच बसून 
रातहलो. मग आईचे शबद आठवले, ‘‘हातावर हात धरून 
बसण्ाऐवजी, दुसऱ्ांच्ा हातांनी काम करवून घेण्ाऐवजी 
सवत:चेच हात वापर की कचरा काढा्ला.’’ मग मी 
उतसाहाच्ा भरात भराभर शेजारच्ा झाडीत अडकलेलं 
प्लॅवसटक काढू लागलो. ही कृती अन् सहकाऱ्ानंा लगेच 
खेचून घेऊन आली. जे काम तोंडी समजावून सांगून आठ-
दहा तदवस हललं नवहतं ते आठ-दहा तमतनटांत पार पडलं 
सदु्धा. आता जमेल तेवढं आतण जमेल तेवहा सवचछतेचं 
अतभ्ान चालवा्चं होतं. 

नदीचं प्दूर्ण अनेक प्कारचं होतं. मैलापाणी, 
रसा्नं, तरंगत-बुडत असलेल्ा टाकाऊ वसत,ू गाडीच्ा 
चाकापासून ते चपलांप्यंत. ‘वापरा आतण फेका’ ्ा 
संसकृतीला धरून जे काही आज मी वापरत होतो ते सव्थ 

तदसत होतं ्ा नदीपात्रात. ्ा प्दूर्णाची अग्रणी महणून 
जलपणथी बेबंद वाढली होती. नदीचा काठच का् तो ततला 
रोखत होता आतण ततच्ावर डासांची बेसुमार पैदास झाली 
होती. 

तदवसभर काम करून डोळांसमोरची जलपणथी आतण 
तरंगता कचरा सवायंनी काढला. कचऱ्ाला हात न लावू 
इवचछणारे दुसऱ्ांना बघून आपोआप आपली घृणा तवसरले. 
तदवसभर उनहात राबून, वलहवून, वाकून कचरा उपसून 
कष् बरेच झाले होते; पण रकवा जाणवत नवहता. सवचछ 
झालेला नदीचा भाग बघत समाधानात सव्थजण संध्ाकाळी 
आपापल्ा घरी गेले.

मी दुसऱ्ा तदवशी नदीवर जा्ला तनघालो. 
डोळांसमोर कालचं नदीचं सवचछ झालेलं रूप होतं. सुंदर 
काठ आतण सवचछ केलेल्ा नदीचं जलपणथी आतण 
कचरातवरतहत पात्र; पण काठावर ् ेऊन बघतो् तर नदीपात्र 
परत कचऱ्ानं व पाल्ानं भरलं होतं. सव्थ श्रम वा्ा गेले 
होते. आमही आदल्ा तदवशी साफ केलेल्ा जागी 
प्वाहाबरोबर परत कचरा वाहत आला होता. कालच्ा 
कामाचा रकवा आता मात्र लगेच जाणवू लागला. 

रात्री अंररुणावर पडल्ा पडल्ा माझ्ा मनात तवचार 
आला, ‘वाडी, गावापासून कसबा, नगर व आज महानगर 
ही वाढ होताना आधीच जर नदीकाठचा तवतशष् रुदंीचा 
पट्ा फक्त वनराईसाठी राखला असता तर सांडपाणी शुद्ध 
होत नदीत गेलं असतं. ते पाणी झाडांसाठी खतपाणी झालं 
असतं. झाडीही फोफावली असती व नदीपात्रातून ्ेत 

शहरात पसरत ्ेणारी हवाही शुद्ध 
रातहली असती. भूतकाळात केलेल्ा 
कामामुळे हा वत्थमान आहे. मी 
व्वक्तश: व माझ्ा आधीच्ा 
तपढ्ांनी केलेल्ा कामामुळे आज मी 
इरे आहे. भोगा आता गतकमा्थची 
फळं!’

दुसऱ्ा तदवशी जलपणथी 
काढण्ाचं काम पुनहा सुरू झालं. 
आधी रतववारी होणारं काम हळूहळू 
दररोज होऊ लागलं. बहुधा ती 
जीवनशैलीच बनली आमची. काही 
वेळेसच ्श तमळा्चं; पण नदीचं 
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प्. १. खाितीि पररणाम कोणतया घटना वा कृ्ींचते आहते् ्ते सांगा. 
   पररणाम      घटना/कृ् ती
(अ)   लेखकाच्ा मुलाचा चेहरा करारी तदसू लागला.  (१) 
(अा)  नदीचं सौंद््थ आतण पाण्ाचं पातवत््    (२)
 काळवंडलं होतं.
(इ)    इतर लोक आपली घृणा तवसरले.   (३)

पाणया्तीि प्दूलष् घटक

नदीकाठचा तवतशष् रुंदीचा पट्ा वनराईसाठी राखणे.

नदीपात्रातून ्ेत शहरात शुद्ध हवा पसरणे.

प्. २. खाितीि आकृ्ती पूण्ण करा.

प्. ३. ितेखकाचया म्ते भू्काळा् केितेिती चूक कशती सुधारायिा हवती हो्ती या संबंधतीचया घटनाक्रमाचा ओघ्क्ा 
बनवा. 

सवचछ रूप हे ध्े् आहे, हे लक्ात ठेवून काम चालू रातहलं.
आळंदीहून तनघून इंद्ा्णी, भीमा नद्ातंून प्वास 

करताना नदीची सवचछता करत पंढरपूरला पोहोचा्चे 
ठरले. नदीमागषे प्वास करा्चा हे ठरवून प्वासाची ढोबळ 
रचना आकार घेऊ लागली.  

नंतरचे काही मतहने साधनसामग्री जमा करण्ात गेले. 
मुक्ामाच्ा संभाव् गावांच्ा भेटी झाल्ा. तमत्रांशी 
बोलणं झालं. संसरानंा सांगून त्ांना सहका्ा्थसाठी 
तवनवलं. मदतीचा हात अनेक तठकाणांवरून पुढे आला. 
‘नदीतून पंढरपूर’ प्वाशांचं एक कुटुंब त्ार होऊ लागलं. 

जवळ जवळ सगळी त्ारी झाली; पण मोतहमेचं नाव ठरलं 
नवहतं. 

‘‘पंढरपूरला सगळे लोक चालत जातात. 
पालखीसोहळा होतो. बरोबर तदंड्ा चालू लागतात. 
आपलीही तदंडीच. नदीच्ा प्वाहातून आपली तदंडी जाणार 
मग नाव ठेवू् ा जलतदंडी’’. मी सवायंना एकत्र बोलावून 
सातंगतलं, ‘‘सकारातमक सवासर्, प्ा्थवरण आतण 
अध्ातम ्ांची सांगड घालणारी तदंडी महणजे जलतदंडी. 
जलतदंडी, सवायंची तदंडी.’’ ही जलतदंडी तपाहून अतधक 
काळ सुरू आहे.

��������������� ���������������स्वाधयाय
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प्. ४. पालखीसोहळा या शबदातील अक्षरांपासून पालखी व सोहळा हे शबद सोडून चार अथ्णपूण्ण शबद तयार करा.

    
प्. ५. सवमत वलहा.

(अ)   नदीचे पयिी प्रदूसषत हरोण्यि कयरिीभूत अिलेल्य मयनवी कृती सलहय.
(अय)   परोहय्लय ्ेत अिूनही लेखकयच्य मुलयलय पयण्यत पडण्यची भीती वयटली, ्यचे तुमहयांलय िमजलेले 

कयरि सपष् करय.
(इ) ‘जलसदांडी’मध्े िहभयगी झयल्यि तुमही करोिती कयमे आवडीने करयल ते सलहय.
(ई) ‘सवत:चे हयत वयपर की कचरय कयढय्लय’ लेखकयच्य आईच्य ्य उपदेशयतून तुमही कय् सशकयल? 

िरोदयहरि सलहय.

खेळूया शबदांशी.

(अ)  खालील वाकयांतील काळ ओळखा.
 (अ)   जलपिथी कयढण्यचे कयम िुरू हरोईल.   

(अय)  मदतीचय हयत लगेच पुढे आलय.
(इ) त्यांनी मुलयलय नौकय सशकवण्यचे ठरवले हरोते.
(ई) पांढरपूरलय लरोक चयलत जयतयत.

(आ)  खालील वाकयांचा प्कार ओळखा.
 (अ)  पि तिय प्र्तन ्शसवी हरोईल कय?
 (अय) पि एवढां मरोठां कय्या!
 (इ)   त्यांनय रकवय जयिवत नवहतय.
 (ई)   कचरय कयढय्लय सवत:चेच हयत वयपर.

उपक्रम :  नदी/तलयव/सवहीर/ओढय ्यांपैकी उपलबध जलस्रोतयांची पयहिी करय. पयिीप्रदूषि व त्यची कयरिे,  
जलचरयांवरील पररियम आसि पयिी वयपरयबयबत लरोकयांच्य िव्ी ्यांबयबत मयसहती सलहय. 

चचा्ण करूया.

l   वगययातील समत्र-मैसत्रितींशी चचयया करून ‘वयपरय आसि फेकय’ ्य िांसकृतीत मरोडियऱ्य वसतूांची ्यदी करय. प्रदूषि 
टयळण्यियठी ्य वसतूांची सवलहेवयट कशी लयवयवी, ्यबद्दल तुमचे मत वगययात ियांगय.

l   प्लॅशसटक बांदीच्य सनिया्यमयगील कयरियांची चचयया करय. ्य सनिया्यची अांमलबजयविी ्शसवी वहयवी, महिून तुमही 
कय् करयल ते वगययात ियांगय.
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(३) द् वंद् व समास

l खालील उदाहरणे अभयासा व तयांतील सामावसक शबद शोधा.
(अ)  मुलयांनी आईवसडलयांची आज्य पयळयवी. 
(आ) तयई गयवयहून चयर-पयच सदवियांत परत ्ेईल.
(इ)  दूरच्य प्रवयियत िरोबत अांररूिपयांघरूि न्यवे.

शबद ववग्रह
(अ)   आईवडील आई आसि वडील
(आ)  चयर-पयच चयर सकंवय पयच
(इ)    अांररूिपयांघरूि अांररण्यियठी व पयांघरण्यियठी लयगियऱ्य वसतू व इतर कपडे

l खालील सामावसक शबदांचा ववग्रह करा.
(१) भयजीपयलय    
(२) िुखदु:ख    
(३) सत्रीपुरुष    
(४) केरकचरय    

(४) बहुव्ीही समास

l खालील उदाहरणे अभयासा व तयातंील सामावसक शबद शोधा.
(अ)  चांद्र, तयरे अनांत आकयशयत उगवतयत. 
(आ)  सशक्कयांनी चौकरोनयचे गिुधमया सशकवले.
(इ)  लांबरोदरयलय मरोदक आवडतयत. 
(ई) दुष्कयळयत सनधयानयने करोियकडे बघयवे?

द् वंद् व समासाची ववैशष्ट्े

दरोनही पदे महत्वयची अितयत. ियमयसिक शबदयचय सवग्रह ‘आसि’, ‘व’, 
‘अरवय’ ‘सकंवय’ ्य उभ्यनव्ी 

अव््यांनी करतयत. 

दरोनही पदयांच्य अरययासशवय् 
त्यच जयतीच्य इतर पदयरयांचयही 

िमयवेश सवग्रहयत केलेलय 
अितरो.

बहुव्ीही समासाची ववैशष्ट्े

दरोनहीही पदे महत्वयची निून 
्य दरोनहतींसशवय् सतिऱ्यच 

पदयचय बरोध हरोतरो.

हय ियमयसिक शबद 
त्य सतिऱ्य पदयचे 
सवशेषि अितरो. 

आपण समजून घेऊया.
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सामावसक शबद ववग्रह

(अ) अनांत नयही अांत ज्यलय तरो

(आ) चौकरोन चयर आहेत करोन ज्यलय तरो

(इ)   लांबरोदर लांब आहे उदर ज्यचे अिय तरो

(ई)   सनधयान सनघून गेले आहे धन ज्यच्यपयिून तरो

l   खालील सामावसक शबदांचा ववग्रह करा.
      (१) नीरि    (२) दशमुख    (३) सनबयाल    (४) मूषकवयहन

 l  खालील सामावसक शबदांचा ववग्रह करून समासाचे नाव वलहा.

सामावसक शबद ववग्रह समासाचे नाव
(अ)  चहयपयिी
(आ) क्िरोक्िी
(इ)   सत्रभुवन
(ई)   गजयनन

|||

 वाचा आवण समजून घया.

नीता : आजी हे बघ, नदीतलां पयिी सदितच नयही.
आजी : हरो, नदीत जलपिथी उगवली आहे.
नीता : जलपिथी महिजे कय् गां आजी?
आजी : पयण्यत उगवियरी वनसपती. 
नीता : ती पयण्यत कय उगवते?

आजी : पयिी अशुद्ध, प्रदसूषत झयलां की उगवते.
नीता : आजी, आपल्यमुळेच नदीचां पयिी प्रदूसषत 

झयल्ां नय!
आजी : हरो, मयिियांच्य वयईट िव्तींमुळे नदीची हयनी 

हरोत आहे. शहरयच्य ियांडपयण्यतून, रयिय्सनक 
खतयांचय वयपर केलेल्य शेतजसमनीतून 
सझरपियऱ्य पयण्यतील सकंवय कयरखयन्यच्य 
ियांडपयण्यतील नय्टट्रोजन व फॉसफरि ही द्रव्े 
पयण्यत समिळली, की जलपिथी वयढते. 
जलपिथीची वयढ ही खऱ्य अरययाने जलप्रदूषियची 
सनदशयाक आहे. 

नीता : अरेरे! आजी, आतय ्य जलपिथीचां कय् 
करय्चां? 

आजी : पयिी दसूषत हरोियर नयही ् यची कयळजी घ्य्ची.



87

l ऐका. वाचा. महणा.

गे मायभू तुझे मी फेडीन पांग सारे;
आणीन आरतीला हे सूय्ण, चंद्र, तारे.

आई, तुझयापुढे मी आहे अजून तानहा;
शबदात सोड माझया आता हळूच पानहा.

आई, तुझयापुढे ही माझी वयथा कशाला ?
जेवहा तुझयामुळे ह्ा जनमास अथ्ण आला.

मी पायधूळ घेतो जेवहा तुझी जराशी,
माझी ललाटरेषा बनते प्याग काशी.

आई, तुझी अशी मी गाईन रोज गाणी;
माझी तुझया दुधाने गेली वभजून वाणी!

१९. गे मायभू

सरुशे भट (१९३२-२००३) : िुप्रसिद्ध कवी, गझलकयर. िरेुश भट ्यांचे खरे ियमर्या त्यांच्य रयजकी्, ियमयसजक आश्यच्य 
कसवतयांतून जयिवत.े ‘रूपगांधय’, ‘रांग मयझय वेगळय’, ‘एलगयर’, ‘झांझयवयत’ हे त्यांच ेकयव्िांग्रह प्रसिद्ध आहते. त्यांनी ‘गझल’ ्य 
रचनयबांधयचय सनष्ठयपवूयाक सवीकयर व प्रियर कलेय. त्यांच्यमुळ े‘गझल’ हय प्रकयर मरयठीत अत ा्ंत लरोकसप्र् झयलय. ‘कयफलय’ ्य 
िांपयसदत िांग्रहयत त्यांच्य कयही सनवडक गझलयांचय िमयवेश आहे.

मयतभृमूी आपियलय वयढवत,े िवयांगयन ेघडवते. आपल्य जीवनयत आईइतकचे मयतृभमूीलय अनन्ियधयरि महत्व अित.े 
त्यमळु ेमयतभृमूीच्य ऋियतनू मकु् हरोण्यियठी कय् सन सकती करयवे अि ेकवीलय ितत वयटत रयहते. प्रसतुत कसवतेत आपल्य 
अांत:करियतील मयतभृमूीसवष्ीचय अतीव आदर कवीन ेअसतश् गौरवपिूया रीतीन ेव्क् कलेय आहे.
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प्. १. एका वाकयात उततरे वलहा.
(अ) कवी किुयचे पयांग फेडू इशचछतये?
(अय) मयतृभूमीची आरती करण्यची कवीची ियधने करोिती?
(इ) कवीच्य जनमयलय कुियमुळे अरया प्रयप् झयलय?

प्. २. खालील कावयपंक्ींचा तुमहांला समजलेला अथ्ण सपष्ट करा.
(अ) आिीन आरतीलय हे िू्या, चांद्र, तयरे-
(आ) आई, तुझ्यपुढे मी आहे अजून तयनहय-

प्. ३. हे केवहा घडते ते वलहा.
(अ) कवीची ललयटरेषय प्र्यग कयशी बनत.े...........

(अय) कवी मयतृभूमीची उततम गयिी गयऊ शकतय.े...........

प्. ४. खालील अथा्णचया कववतेतील ओळी शोधून वलहा.
(अ) मयझी भयषय मधुर आसि िमृद् ध बनव. 
(अय) शबदियमर्या, प्रसतभयियमर्या प्रयप् झयल्यने गयिे गयईन. 

प्. ५. कववतेत आलेले दोन वाकप्चार शोधा व तयाचंा वाकयातं उपयोग करा. 
प्. ६. कववतेतील यमक जुळणारे शबद शोधून वलहा.
प्. ७. सवमत.

(अ) कवीने पय्धूळ कशयलय महटले अियवे, ते सपष् करय.
(आ) ‘गे मय्भू तुझे मी फेडीन पयांग ियरे’ ्य ओळीचय िरळ अरया सलहय.
(इ) कसवतेतून व्क् झयलेली मयतृभूमीसवष्ीची भयवनय तुमच्य शबदयांत सलहय.

उपक्रम :  
(१)  आपल्य मय्भूचे पयांग फेडण्यियठी कयम केलेल्य पयच लरोकयांची मयसहती समळवय. वगययात ियांगय.
(२)  सवयतांत््वीर ियवरकरयांची ‘ियगरयि’ ही कसवतय समळवून वयचय.

|||

चचा्ण करूया.

l   आतयच्य कयळयत भयरतभूमीचे पयांग फेडण्यियठी तुमही कय् करयल, ्यची गटयत चचयया करय व वगययात ियांगय.

��������������� ���������������सवाधयाय
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२०. शब्दकोश (स्थूलवाचन)

ने्हा : सा्यली, सिातांत््यन्दि-प्रिासतताक न्दि ्या शब्दाांमधील ‘न्दि’ शब्दाचा अथषा ‘न्दिस’ असा आहे, हो िा गां?
सा्लरी : हो....असाच आहे. का गां?
ने्हा : अगां, मागच्या धडात हा शब्द आला होता, तेवहा बाईंिी ्या शब्दाचा अथषा साांनगतला होता ‘गरीब’!
सा्लरी : ्दोनही शब्द िीट बनघतलेस का तू? कसे नलनहले आहेत ते?
ने्हा : आपण आता पुसतकातच बघ्ूया. शब्द कसा नलनहला्य ते....
सा्लरी : हां. हा बघ मागचा धडा....आनण हा शब्द ‘्दीि’!
ने्हा : अरे हो, ्दोनही शब्द नलनहण्यात ्रक आहे.
सा्लरी : बरोबर! ‘्दीि’ शब्दात ‘्दी’ ्दीघषा आहे. ‘्दीि’ महणिे गरीब.
  ‘न्दि’ शब्दात ‘न्द’ ऱहसि आहे. ‘न्दि’ महणिे न्दिस.
ने्हा : शब्दाांची नकती गांमत अाहे िा! अक्षराांत िरिर साम्य आहे; पण लिेिातल्या ्रकामुळे अथाषात किेढा 

्रक!
सा्लरी : आपण ्दोघीिणी असे ििीि शब्द आनण त्याांचे निनिध अथषा रोि समिूि घेऊ्या.
ने्हा : अगां पण कसे? आपल्याला सारिे आपल्या बाईंकडे िािे लागेल अथषा निचारा्यला!
सा्लरी : अगां िाही. मला माहीत आहे त्याची गांमत. शब्दाांचे अथषा आपले आपण कसे शोधा्यचे ते मी तुला ्दाििते.

सा्यली आनण िेहा ्याांच्याप्रमाणेच शब्दाांचे अथषा शोधण्याचा आिां्द तुमहीही घ्या्यला हिा आहे. त्यासाठी तुमही ्या 
पाठातूि शब्दकोश महणिे का्य, त्याची रचिा, तो कसा पाहािा ्याबाबत मानहती करूि घेणार आहात.

(शाळेच्या मधल्या सुट्ीत िेहा ि सा्यली ्या ्दोि  मैनत्णींमध्ये झालेला हा सांिा्द)

्दिैांन्दि िीििात आपण सहिपण ेअिके ििीि शब्द िापरतो. हे शब्द सहिपण ेआपल्या कािािर पडतात अथिा िाचिातूि 
समितात. सां्दभाषािसुार आपण त्याांच ेअथषा लाितो ि त्याांचा उप्योग करा्यला नशकतो. प्रत्यके िळेी त्या शब्दाांचा िमेका अथषा नकंिा 
अथषाचछटा आपल्याला समिललेी असतचे अस ेिाही.

भानरक समदृ्धीसाठी शब्दाचा िमेका अथषा माहीत करूि घणे ेअत्यांत आिश्यक असते, ्यासाठी शब्दकोश हे महत्िाच ेसाधि 
आह.े

्यािरषी आपण शब्दाकोशाची ओळि करूि घणेार आहोत. ििीि शब्दाांच ेअथषा आपण शब्दकोशात पाहू शकतो. ह ेशब्द 
शब्दकोशातूि कस ेशोधता ्यतेात त्याच ेमागषा्दशषाि ्या पाठातूि नमळते. ििीि शब्दाांच ेअथषा तुमही शब्दकोशात पाहा्यला नशकािते, 
त्याची सि्य तमुहाांला लागािी ि शब्दाांच्या अथाषाची मिा घतेा ्यािी, ्या दृष्टीिे ्या पाठाचा अभ्यास महत्िपणूषा आहे. 
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उद् वदष्टे

(१) प्रत्ेक शबदयलय सवसशष् अरया अितरो, हे कळिे.

(२) शबदयचय ्रोग् अरया मयहीत करून घेण्यची िव् लयगिे.

(३) शबदयच्य अरययाच्य छटय िमजिे.

(४) ‘शबदकरोश’ ही िांकलपनय िमजिे.

(५) शबदकरोशयची गरज व महत्व लक्यत ्ेिे.

(६) शबदकरोश हयतयळतय ्ेिे.

शबदकरोश महिजे कय्, त्यची उद ्सदष्े, तरो किय  पयहयवय हे आपि िमजून घेऊ्य.

मुलयांनरो, ज्य एकय अक्रयने सकंवय अक्रिमूहयने एखयदी वसतू, सवचयर, कलपनय, भयव, गुि सकंवय सक्र्य इत्यदतींचय 

अरया व्क् केलय जयतरो, त्य अक्रयि सकंवय अक्रिमूहयि ‘शबद’ अिे महितयत.

करोश महिजे ‘िांग्रह’ तर शबदकरोश महिजे ‘शबदिांग्रह’ हरो्. हय झयलय शबदकरोश शबदयचय वयच्यरया; पि सवकसित 

भयषयांत शबदिांग्रह आसि शबदकरोश ्यांच्य सवरूपयत ररोडय फरक अितरो.

एखयद्य भयषेच्य सवसशष् क्ेत्रयतील म्ययासदत शबदयांच्य िांग्रहयलय ‘शबदिांग्रह’ (Glossary) अिे महितयत; तर 

त्य भयषेतील बहुतेक िवया शबदयांचय िांग्रह, सवसशष् रचनयपद् धतीचय अवलांब करून सदलय अिल्यि त्यलय ‘शबदकोश’ 

(Dictionary) अिे महितयत.

करोशयत िमयसवष् केलेल्य शबदयांची रचनय पद् धतशीरपिे केलेली अिते. िांग्रसहत केलेल्य शबदयांचय क्रम करोित्य 

पद्धतीने लयवलय आहे ते कळले तर करोितयही शबद करोठे िहजतेने ियपडेल हे नक्ी कळते.

अलीकडे िवया भयषयांतील करोशयतील शबदयांची ्रोजनय त्य भयषेच्य व्वहयरयियठी वयपरल्य जयियऱ्य सलपीतील 

वियांच्य क्रमयने केलेली अिते. अशी ्रोजनय करतयनय शबदयांचे आद् अक्र सकंवय विया सवचयरयत घेतलेलय अितरो. ्य 

पद्धतीमुळे करोशयत शबद करोठे ियपडेल हे चटकन ठरवतय ्ेते.
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काय असते शबदकोशात- 

(१) शबदयांचय िांग्रह
(२) शबदयांचे प्रमयि उच्चयर
(३) व्ुतपतती
(४) िमयनयरथी प्रसतशबद
(५) िांदभययानिुयर बदलियरे शबदयचे अरया
(६) अरययाचे सपष्ीकरि करियरे वियान सकंवय सचत्र
(७) प्रसिद्ध लेखकयांच्य ग्रांरयतील िांदभया   

शबदकोश कसा पाहावा?

शबदकरोशयत एखयदय शबद शरोधतयनय ‘अकयरसवलह’े महिजे ‘अ’ ्य अक्रयपयिून लयवलेलय क्रम महत्वयचय अितरो. 
आपि आपल्य पयठ्यपुसतकयतील एकय कसवतेचे उदयहरि पयहू.

‘‘अिूरेिूतुसन शबद प्रगटसत... ‘चलय चलय पुढती’ सवज्यनयचय प्रकयश आलय घडे सदव् क्रयांती’’ आतय िमजय, 
आपल्यलय ‘अिूरेिूतुसन’, ‘प्रगटसत’, ‘सवज्यन’, ‘प्रकयश’, ‘सदव्’ आसि ‘क्रयांती’ अिे िहय शबद शरोधय्चे आहेत. 

पसहली महत्वयची गरोष् महिजे शबदयांनय लयगलेले प्रत्् वगळून, ियमयन्रूप वगळून मूळचय शबदच शरोधय्चय 
अितरो. ‘अिूरेिूतसुन’ ्य शबदयतलय-तुसन हय प्रत्् वगळून मूळ शबद शरोधयवय लयगेल. दिुरी महत्वयची गरोष् महिजे 
सक्र्यपदयचय मूळ धयतू शरोधय्चय अितरो, महिजे ‘प्रगटसत’ ्य शबदयचय ‘प्रकट’ हय मूळ धयतू आपल्यलय शरोधयवय लयगेल. 
‘अणूरेणू’, ‘प्कट’, ‘ववज्ान’, ‘प्काश’, ‘वदवय’, ‘क्रातंी’ ् य िहय शबदयांचय आतय आपि क्रम लयवू. आपल्य वियामयलेनुियर 
्यांची पसहली अक्रे कुठल्य क्रमयने ्ेतयत ते पयहू.

आतय अरययातच सवरयपयिून िुरू हरोियऱ्य शबदयांचय क्रम आधी लयगेल. महिजे इरे ‘अिूरिेू’ हय शबद आधी ्ेईल. 
त्यचय पसहलय क्रमयांक, ्यनांतर उरलेल्य पयचपैकी कुठलां अक्र आधी ्ेईल? 

्यत ियहसजकच सवरयनांतर ्ेियरे पसहले व्ांजन ‘क’, महिजे दिुऱ्य क्रमयांकयलय ्ेईल ‘क्रयांती’. नांतर क्रम ्ेईल 
‘सदव्’ मधील ‘द’ चय. मग ्ेतील प्रकट आसि प्रकयश हे शबद. िवयांत शेवटी ्ेईल सवज्यन. 

आतय ‘प्रकट’ आसि ‘प्रकयश’ ्यांत ‘प्र’ नांतर कुठली अक्रे ्ेतयत? तर ‘क’ आसि ‘कय’ आतय तुमहीच ियांगय. ‘क’ 

ववववध अथ्णचछटा 
लक्षात घे

एका शबदाचे
ववववध अथ्ण समजून घे

शबदकोश बघ

एखादा
शबद ठरव अकारववलहे क्रम 

समजून घे

अथ्ण शोध

शबदकोश

शबदकोश पाहणयाचा क्रम :
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आसि ‘कय’ ्यपैकी करोियचय क्रम आधी लयगेल. अरययात ‘क’ चय. महिून ‘प्रकट’ आधी ्ेईल आसि ‘प्रकयश’ नांतर. मग 
आतय आपलय क्रम त्यर झयलय. ‘अिूरेिू’, ‘क्रयांती’, ‘सदव्’, ‘प्रकट’, ‘प्रकयश’, ‘सवज्यन’. आहे नय िरोपे? 

्यत ‘क्रयांती’, ‘प्रकट’, ‘प्रकयश’ ् यांमध्े पसहले अक्र जरोडयक्र आहे. ते किे शरोधय्चे? तर ‘अ’ पयिून ‘औ’ प्ांतचे 
शबद िांपले, की जरोडयक्रे िुरू हरोतयत; महिजे ‘क’ पयिून ‘कौ’ प्ांतचे शबद िांपले, की  जरोडयक्रे िुरू हरोतील. त्यत 
क् +र=क्र शयेधय्चय, मग क्रय शरोधय्चय, त्यवर अनुसवयर अिलेले शबद शरोधय्चे. तेवहय आपल्यलय ‘क्रयांती’ ियपडेल. 
आतय तुमही सवत: शबदकरोशयत शबद पयहय्चय िरयव करय. 

टीप : ‘क्’, ‘ज्’ ्यांचय क्रम अकयरसवलहे लयवतयनय ‘ळ’ ्य शेवटच्य व्ांजनयनांतर ्ेतरो. 
शबदकरोश पयहण्यची, हयतयळण्यची िव् लयगली, की शबदयचे अरया व मरोल तुमहयांलय कळेल. ्रोग् जयगी ्रोग् 

अरययाचय शबद तुमही वयपरू शकयल. िमपयाक शबदमयांडिीच्य प्रवयियत शबदकरोश हे अत्ांत महत्वयचे ियधन आहे. ्य 
ियधनयचे महत्व जयिय. तुमही आतय उच्च प्रयरसमक गटयत आहयत. भयसषक िमृद् धीच्य वयटचयलीत शबदकरोशयचे महत्व 
जयियवे, ्यियठी ्य पयठयचय अभ्यि करिे ्रोग् ठरेल.

प्. १. नम्रता, अंबर, आलोक, वरद, ववनता, समीर, शव्णरी, शेखर, सवमरा, मानसी, माधवी 
 हे शबद ‘अकारववलहे’ प्माणे लावा.
प्. २. तुमहांला पाठातील एखाद्ा शबदाचा अथ्ण शोधायचा असेल तर यापुढे तुमही तो कसा शोधाल? सोदाहरण 

सांगा.
प्. ३. शबदकोशाचा तुमहांला कळलेला उपयोग तुमचया शबदातं सांगा.
प्. ४. शबदकोशासंबंधी खालील मुद् द्ांना धरून पररचछदे तयार करा.

   शबदकरोशयचय उप्रोग  शबदकरोश पयहण्यची उद ्सदषे्

��������������� ���������������सवाधयाय
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आपण समजून घतेऊया.

तुमच्ा पाठ्यपुसतकामध्े तुमही धडे वाचता, कतवता वाचता. धडे आतण कतवता महणजेच गद् आतण पद् ्ांच्ा 
रचनेत फरक आहे, हे तुमहांला माहीत आहे. हा फरक असतो मुख्त: ल्ीचा. पद् गाता ्ेते तकंवा ल्ीत वाचता ्ेते. 
गद्ाचे तसे नसते. ल् तनमा्थण कशी होते? कोणत्ा गोष्ीमुळे होते? 

वृतत, छंद ्ांसारख्ा गोष्तींमुळे कतवतेला ल् तमळते. कतवतेतील ऱहसव, दीघ्थ सवरांचा जो एक तवतशष् क्रम 
वापरला जातो, त्ाला ‘वृत्’ महणतात. ् ाचाच अर्थ असा, की कतवता एका तवतशष् वृततामध्े रचलेली असते, महणूनच 
कतवता आपल्ाला ल्ीत महणता ्ेते. वृततासंबंधीच्ा काही महत्वाच्ा संकलपना समजून घेऊ्ा.  

l  खाितीि ्क्ा अभयासा. 

वयाकरणा्तीि संज्ा िघू गुरू

अक्रे ऱहसव अक्रे दीघ्थ अक्रे

अक्रे-सवर अ, इ, उ, ऋ आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

सवर्ुक्त अक्रे क, तक, कु, कृ का, की, कू, के, कै, को, कौ

संकेत खूण अध्थचदं् आडवी रेघ  -

उदा.,     पसारा  काकडी        मदन  पाटण  वैशाली
लघुगुरूक्रम     -  - -   -                      -    - - - 

l  वृत्ां्तीि िघुगुरूक्रम ठरवणयाचते काहती लनयम आहते्.
(१) ‘पुसतक’ ्ा शबदातील लघुगुरूक्रम (-   ) असा आहे, कारण ‘पु’ हे लघू असले, तरी पुढच्ा ‘सत’ 

्ा जोडाक्राचा आघात मागील लघू अक्रावर ्ेतो. त्ामुळे ते गुरू समजावे. जर असा आघात ्ेत नसेल, 
तर ते अक्र ऱहसव आहे ते ऱहसवच (लघू) राहते. 

(२) जोडाक्र्ुक्त शबदातील शेवटचा वण्थ ऱहसव असेल, तर ते जोडाक्र ऱहसव मानावे.
 उदा., भासकर (-   ) दीघ्थ असेल, तर दीघ्थ उदा., इचछा (- -)
(३) लघू अक्रावर अनुसवार ्ेत असेल तकंवा त्ानंतर तवसग्थ ्ेत असेल तर ते गुरू मानावे. 
 उदा., नंतर (-   ) दु:खी (- -)
(४) कतवतेच्ा चरणातील शेवटचे अक्र लघू असले तरी दीघ्थ उच्ारले जाते. त्ामुळे ते गुरू मानतात.

(१) अक्रगणवृतते (२) मात्रावृतते (३) छंदवृतते

 मराठती पद्रचनते्तीि वृत्ांचते ्तीन प्कार
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्य इ्ततेत आपल्यलय अक्रगिवृतते सशकय्ची आहेत. ज्य वृततयांतील अक्रयांची िांख्य ठरयवीक अिते व त्य 
अक्रयांचय लघुगुरूक्रम िुद्धय ठरयवीकच अितरो, त्य वृततयांनय ‘अक्षरगणवृतते’ महितयत. 

गण वनलशचतीसाठी काही संकलपना
(१) चरियतील तीन-तीन अक्रयांचे समळून गि त्यर हरोतयत. उवयाररत प्रत्ेक अक्रयचय सवतांत्र गि पयडयवय. ्, र, 

त, न, भ, ज, ि, म अिे एकूि आठ गि आहेत. गि महिजे कसवतेतील अक्रे मरोजण्यचे मयप. 
लघुगुरूक्रमयनुियर हे गि ठरतयत. ् यत प्रत्ेक गियच्य आरांभीच्य अक्रयपयिून गियचे नयव ठरते. उदय., ‘्’ 
गि महिजे ‘्मयजी’. ्      मय     जी  ्यत ‘्’ हे अक्र लघू आसि ‘मय’, ‘जी’ ही अक्रे गुरू आहेत.

(२) उच्चयर िुलभ वहयवय महिून पद्यच्य चरियतील ज्य सठकयिी रयांबय्चे अिते त्यलय ‘यती’ अिे महितयत. 
्ती प्रत्ेक चरियच्य शेवटी व कधी कधी मध्ेही अितरो.

l लघुगुरूक्रम ओळखणयासाठी खाली वदलेलया गणांचा तक्ा पहा.

गण गणाचे नाव लघुगुरूक्रम

् गि ्मयजी आद्लघू

र गि रयसधकय मध्लघू

त गि तयरयप अांत्लघू

न गि नमन िवयालघू

भ गि भयसकर आद्गुरू

ज गि जनयि मध्गुरू

ि गि िमरय अांत्गुरू

म गि मयनयवय िवयागुरू

- -

l आता आपण भुजंगप्यात, मावलनी, वसंतवतलका या अक्षरगणवृततांचा अभयास करणार आहोत.

(१) भुजंगप्यात 

       वृतताची लक्षणे
(अ)  ्य वृततयत चयर चरि अितयत.
(आ)  प्रत्ेक चरियत १२ अक्रे अितयत.
(इ)  ्ती ६ व्य व १२ व्य अक्रयवर अितरो.
(ई) भुजांगप्र्यत वृततयचे गि- ्-्-्-् अिे पडतयत.
उदय., मनय श्ेष्ठ धयररष् जीवी धरयवे ।
 मनय बरोलिे नीच िरोशीत जयवे ।
 सव्े िवयादय नम्र वयचे वदयवे ।
 मनय िवया लरोकयांसि रे नीववयवे ।।

म       ना    स
         -    -

्

  व्ण        लो    कां
             -     -

्

  वस        रे     नी
          -     -

्

  व        वा    वे
         -    -

्
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l खालील ओळींचे गण पाडा.
 (अ) मनय िजजनय तू कडेनेच जयवे. 
 (आ) िदय िवयादय ्रोग तूझय घडयवय.

(२) वसंतवतलका

वृतताची लक्षणे
(अ)  ्य वृततयत चयर चरि अितयत.
(आ)  प्रत्ेक चरियत १४ अक्रे अितयत.
(इ)  ्ती ८ व्य व १४ व्य अक्रयवर अितरो.
(ई) ्य वृततयचे गि- त-भ-ज-ज-ग-ग अिे पडतयत.
उदय., द्रव्यि हे गमन-मयगया ्रयवकयश ।
 की दयन भरोग अरवय सतिरय सवनयश ।
 जये घे न भरोग-जरर पयत्र-करी न देही ।
 त्यच्य धनयि मग केवळ नयश पयही ।।

तया     चया    ध
   -      -      

त

  ना       स        म
      -             

भ

  ग         के      व
          -     

ज

  ळ        ना    श
         -     

ज

  पा        ही
  -         -
  ग         ग

l खालील ओळींचे गण पाडा.
(अ)  फेकी रियल तरुही मधुगांधपयश.
(आ) मयतीत ते पिरले असत रम् पांख.

(३) मावलनी
वृतताची लक्षणे
(अ)  एकूि चयर चरि अितयत.
(आ)  प्रत्ेक चरियत १५ अक्रे अितयत.
(इ)  ्ती ८ व्य अक्रयवर अितरो.
(ई) ्य वृततयचे गि- न न म ् ् अिे पडतयत.
उदय., पखरि बघ घयली भूवरी पयररजयत,
 पररमल उधळी हय िरोनचयफय सदशयत;
 गवतसह िुमभूषय दयखवी आज देही,
 धरसि हररतवसत्रय मयसलनी ियजते ही.

   ध       र      वण
            

न

  ह       रर        त
                 

न

  व     सत्रा     मा
  -     -     -

म

  वल       नी    सा
         -     -

्

  ज    ते     ही
     -     -

्

l खालील ओळींचे गण पाडा.
(अ)  असवरत पसर चयले, पयांर नेमसत मयनी- 
(आ) वचसन मनसन त्यच्य, ध्े् हे एकटयवे-
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|||

भाषासौंदय्ण

l  खाली काही कवी व कववयत्री यांचया प्वसद्ध कववतांचया ओळी वदलया आहेत. या ओळी  
    कोणाचया आहेत तयाचा शोध घया व वदलेलया चौकटींत तयांची नावे वलहा.

l रांगरांगुल्य, ियनियनुल्य, गवतफुलय रे गवतफुलय -  

l आनांदी आनांद गडे, इकडे सतकडे चरोहीकडे -  

l ्य बयलयांनये, ्य रे ्य! लवकर भरभर ियरे ्य! -  

l एकय तळयत हरोती बदके सपले िुरेख -  

l ने मजिी ने परत मयतृभूमीलय, ियगरय प्रयि तळमळलय -  

l अरे िांियर िांियर, जिय तवय चलुह्यवर -  

l छळून घ्य िांकटयांनरो, िांधी पुनहय समळियर नयही -  

l बयळ, चयललयिे रिय, घरय बयांसधते तरोरि -  

l दिेयऱ्यने देत जयवे, घिेयऱ्यने घेत जयवे -  

l ्य नभयने ्य भूमीलय दयन द्यवे -  

l खरय तरो एकसच धमया जगयलय प्रेम अपययावे -  

l आई एक नयव अितां, 
    घरयतल्य घरयत गजबजलेलां गयव अितां-   
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आमहां घरीं धन शबदांचींच रतनें ।
शबदांचींच शस्त्रें यतन करूं ।।१।।

शबदलच आमुचया जतीवाचें जतीवन ।
शबद वाटूं धन जनिोकां ।।२।।

्ुका महणते पाहा शबदलच हा दतेव ।
शबदेंलच गौरव पूजा करूं ।।३।।

l ऐका. वाचा. महणा.

२१. सं्वाणती

सं्  ्कुाराम (१६०८ त े१६५० ) : वारकरी परपंरेतील श्रषे् सतंकवी. त्ाचं्ा रचनांमध् ेअध्ातम, भक्ती आतण व्वहार ्ाचंी 
सागंड घातललेी तदसत.े ढोंग, दवैवाद, अहकंारी वृतती, दरुाचार इत्ादतींचा परखड समाचार त्ानंी आपल्ा अभगंामंधनू घतेललेा 
आह.े प्मे, नैततकता, करुणा व सवायंमध् ेईशवराच ेअवसततव ही मूल्े सवीकारून आदश्थ प्ापंतचक जीवन कस ेजगावे, ् ाचा उपदशे 
त ेआपल्ा अभगंातंनू करतात. त्ाचं्ा अभगंातील ओळतींना सभुातर्ताचे मोल प्ाप् झाल ेआहे. 

प्सततु अभगंात सतं तकुाराम महाराज ्ानंी शबदाचें महत्व तवतवध उदाहरण ेदऊेन पटवून तदलले ेआह.े 

भावाथ्ण : सतं तकुाराम महाराज सागंतात, ‘‘आमच्ा घरी धन कोणत?े तर शबदरूपी रतन ेहचे आमच ेधन आह.े आमच्ा 
शबदांना रतनाचं ेमलू् प्ाप् झालले ेआह.े समाजप्बोधनासाठी, सवत:च ेमत पटवनू दणे्ासाठी आमही शबदरूपी शसत्र 
जाणीवपवू्थक वापरतो. कधी समाजप्बोधनासाठी अत्तं परखड शबदाचंा वापर करतो, तर कधी मदृ ूशबदातं चचा्थ करतो, 
बोलतो. शबद हचे आमच्ा जीवनाचे सव्थसव आह.े समाजातील लोकानंा धन महणनू आमही शबदच वाटतो. महणजचे 
शबदांच्ा माध्मातनू अनमोल असा उपदशे करून लोकाचं ेजीवन सुधारतो. शबद आमच्ासाठी दवेसवरूप आहते, महणनू 
्ा शबदांचा गौरव व सनमान करून आमही त्ाची पजूा करतो.’’ 

सकलसंतगारा खंड दुसरा : श्रीतुकाराममहाराजांची अभंगगारा 
अभंग क्रमांक १६२७
संपादक : प्ा. डॉ. र. रा. गोसावी

(अ)
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प्. १. आकृती पूण्ण करा.

संत तुकाराम महाराजांचया मते शबदाचंे महत्व

प्. २. सूचनेनुसार सोडवा.
(अ) ‘धन’ हे उततर ्ेईल अिय प्रशन त्यर करय.
(आ) िांत तुकयरयम महयरयज शबदयांचय गौरव करतयत कयरि......

प्. ३. खालील संकलपना सपष्ट करा.
(अ) शबदयांचीच रतन े 
(अय) शबदयांचीच शसत्रे  

प्. ४. शबद हे संत तुकाराम महाराजांचे सव्णसव आहे, या अथा्णची कववतेतील ओळ शोधा. 
प्. ५. तुमचया शबदांत उततरे वलहा.

(अ) ‘शबद वयटूां धन जनलरोकयां’ ्य ओळीचय तुमहयांलय िमजलेलय अरया सपष् करय.
(आ) िांत तुकयरयम महयरयज शबदयांचय गौरव कय व किय करतयत ते तुमच्य शबदयांत सपष् करय.
(इ) ‘शबदयांचे ियमर्या अफयट अिते’ ्य सवधयनयबयबत तुमचय अनुभव सलहय.

|||

��������������� ���������������सवाधयाय
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भावाथ्ण : सतं सावता महाराज महणतात, ‘‘ह ेपरमशेवरा, आमहालंा कोणाजवळ काही मागण ेमागा्च ेनाही. आमहालंा  
नहेमी संतांची आठवण राहावी हीच खरी आमच्ा मनातील इचछा आह.े संत हचे खऱ्ा अरा्थन ेभक्तीचा माग्थ दाखवतात, 
महणनू आमहालंा सतंांचा सहवास सतत लाभावा. त्ासाठी परमशेवरा, कृपा करून आमहालंा सतंांची भटे घडव, कारण सतं 
हचे आमच्ासाठी दवे आहते.’’

मागणें ्ें आमहा नाहीं हो कोणासती ।
आठवावें सं्ासती हेंलच खरें ।।१।।

पूण्ण भक् आमहां ्ते भक्ती दालव्ती ।
घडावती संग्ती ्याशींच ।।२।।

साव्ा महणजते कृपा करती नारायणा ।
दतेव ्ोलच जाणा असते मग ।।३।।

l ऐका. वाचा. महणा.

सं्  साव्ा माळती (अंदाज े१२५० ते १२९५) : नामदेवकालीन सपु्तसद्ध सतं. आपला व्वसा् हाच परमार्थ माननू ते भजन-
नामसमरण करत शेतात-मळात राबत असत. प्त्केात सपु् अवसरेत परमतत्व असते, ते भवक्तभावान ेजागृत करा्च ेअसत ेहा 
त्ाचंा महत्वाचा तवचार. त्ाचं ेअभगं आश्ाने समृद्ध आतण आतवषकाराच्ा दृष्ीन ेप्ासातदक आहते.

प्सततु अभगंात सतं सावता महाराज नहेमी सतंाचंी आठवण मनात राहावी, अस ेमागण ेपरमेशवराकड ेमागतात.

सकलसंतगारा खंड पतहला : संत सावता माळी अभंगगारा 
अभंग क्रमांक ७
संपादक : प्ा. डॉ. र. रा. गोसावी

(अा)
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प्. १. चौकटी पूण्ण करा. 

सतं सावता महाराजाचंी मागणी

सतंानंी दाखवला तो माग्ण

प्. २. सूचनेनुसार करा.
(अ) अभांगयत आलेलय परमेशवर ्य अरययाचय दुिरय शबद सलहय.  

(अय) ‘िांत’ हे उततर ्ेईल अिय प्रशन त्यर करय.  

(इ) िांत ियवतय महयरयजयांनय करोियची िांगत हवी? (एकय वयक्यत उततर सलहय.)
प्. ३. तुमचया शबदांत उततरे वलहा.

(अ) िांत ियवतय महयरयजयांचे मयगिे तुमच्य शबदयांत सलहय.
(आ) िांत ियवतय महयरयज िांतयांचय िहवयि लयभण्यची मयगिी कय करतयत ते सपष् करय.
(इ) ‘िवयाच भक् िांतयांनय परमेशवर रूप िमजतयत’ हय सवचयर अभांगयच्य आधयरे पटवून द्य.

उपक्रम :  खयलील िांतयांची मयसहती समळवय आसि सदलेल्य मुद् द्यांनुियर सलहय. 

संत ज्ानेशवर संत नामदेव संत एकनाथ संत तुकडोजी 
महाराज

पूिया नयव

कयळ

प्रसिद्ध ग्रांर

प्रसिद्ध िुवचन

एखयदय अभांग

|||

(अ)

(अय)

मुद्े
संत

��������������� ���������������सवाधयाय
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पाठ्यपुसतकातील पाठ ि कनिता ्याांमध्ये आलेले कठीण शब्द, िा्प्रचार ि त्याांचे अथषा ्येथे न्दलेले 
आहेत. न्दलेले शब्द ि िा्प्रचार ्याांची माांडणी निद्ार्याांिी िहीत शब्दकोशाप्रमाणे करािी.

िब्ार्थ

u भारत िेश म्हान (गीत)

 एकमुखाने - एका सुरात. वशरी - डो््यािर. िागवण े- िागृत करणे. रणाांगण - ्युद्धभूमी.    

u माझ्ा िेशावर माझे प्रेम आ्हे

 अलबत - िक्ीच. करांट े- ्दु्ददैिी. अापतकाळी - सांकटकाळी. सवरि् - नक्याशील.  
 सणांग - निणलेले अिांड िसत्. ्च्च्ावत - सगळे, सिषा. कंबर कसण े- काम करा्यला 

त्यार होणे. शबिाांवकत करण े- शब्दाांत व्यक्त करणे. 

u लाखाच्ा...कोटीच्ा गपपा

 पासपोट्ण - पारपत्. ् ेरझारा घालण े- ्ये-िा करणे. वव्हसा - पर्देशात िाण्यासाठी परिािगीचा 
नशक्ा असलेले पत्. बॅररसटर - िकील. कोट्यधीपती - करोडपती. ्हरी ्हरी करत बसणे 
-काही काम ि करता िुसते बसूि राहणे. रर्हस्णल - सराि.  

u नव्ा ्ुगाचे गाणे (कववता)

 रिाांती - मोठा ब्दल. प्रभा - तेि. झवण - तिररत. अमरतवाची फुले - का्यम नटकणारी ्फुले. 

u सुराांची िािूवगरी

 डालून ठेवण े- झाकूि ठेिणे. कुररेबाि - ऐटबाि. कंठ फुटण े- आिाि उमटणे. 
 कोला्हल - गोंधळ. खुमारी - लजित. कानात प्राण आणून ऐकण े -  लषिपूिषाक ऐकणे. 

u असा रांगारी श्ावण (कववता)

 साविरा - सुां्दर. कलागत - कारानगरी. प्हाळी - पािसाची सर. खेळगा - िेळगडी.

u अणणा भाऊंची भेट

 वलानी - कपडे िाळत घाला्यची ्दोरी. बाळवती - बाळाचे अांथरूण-पाांघरूण, ्दुपटे.
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u धाडसती कॅपटन : रालधका मतेनन

 लनधा्णरर् करणते - तनवशचत करणे. ्ैना् असणते - नेमणुकीवर असणे. रौद्र रूप - भ्ंकर, 
अक्राळ-तवक्राळ रूप. लजवाचती बाजती िावणते - जीव धोक्ात घालणे.  
लजवाचा आकां् करणते - खूप प््तन करणे. लनकराचा प्यतन करणते - कसोशीने प््तन करणे. 

u लवद्ाप्शंसा (कलव्ा)

 दुजा - दुसरा. कनक - सोने. भूषणते - दातगने, अलंकार. अनुकूळ - अनुकूल. 
 लचंल्् फळ- मनात ठरवलेली इचछा. भजणते - तचंतन करणे.  

u लिओनाददो दा खवहंचती (स्थूिवाचन)

 वाकबगार - तरबेज. कोड्ा् टाकणते - पेचात टाकणे. 

u स्वामती लववतेकानंदांचती भार्यात्रा

कंठस्थ - तोंडपाठ. धादां्  - पूण्थपणे. 

u गोधडती (कलव्ा)

बोचका - गाठोडे. जतीण्ण - खूप जुना. स्मृ्ती - आठवण.

u पाड्ावरचा चहा

कारवती - वनसपतीचे नाव. मतेढती - आखूड खांब. वासा - घराच्ा आढ्ापासून वळचणीप्यंत 
जोडलेला लाकडी दांडा. माचती - चार पा्ांची उंच टेबलासारखी. राप - काळा रर.  
लशंके (लशंकाळते) - वसतू सुरतक्त राहावी महणून ती उंचावर टांगून ठेवण्ासाठी कार्ाच्ा 
साहाय्ाने त्ार केलेले साधन. गिानती यतेणते - मरगळ ्ेणे. अठरा लवशवते दाररद्र्य- महणजेच 
का्मची गररबी असणे. पांगणते - तवखुरणे. वदथी- तनरोप. खाई् पडणते - संकटात पडणे. 
गळवट - काठोकाठ, गळाप्यंत. 

u फुिपाखरते

 सुजि - भरपूर पाणी असलेले. सुफि - फळांनी समृद् ध. सस्यशयामि - तपकांनी तहरवीगार 
झालेली जमीन. मनावर मळभ यतेणते- तनरुतसाह वाटणे. लडकशा - कोवळे देठ. 

 सादृशय - साम्. भांबावून जाणते - गोंधळून जाणे. 
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u आळाशी (कववता)

 उकल होण े- उलगडय हरोिे. रगात - रक्. ताट - जवयरी/बयजरी ्यांचय धयांडय. 
 आळाशी - कडब्यची पेंढी. आळा - कडब्यची तयटां एकत्र बयांधण्यियठी ओल्य तयटयांची 

एकत्र केलेली दरोरी.  

u चोच आवण चारा

  उलूशी - लहयनशी. संरचना - ठेवि. नजाकतदार - िुबक. अवधवास - वसती.

u अन्नजाल (कववता)

 भंगण े- तुटिे, मरोडिे.  वनसग्णनारायण - सनिगयारूपी देव. तगण े- सटकिे. 
 क्षीण होण े- कमकुवत हरोिे. 

u जलवदंडी

 सुकाण ू - नौकय वळवतय ्यवी ्यियठी सतच्य मयगच्य बयजिू पयण्यत अिलेले ियधन.  
शीड - वयरय अडवण्यियठी नौकेवरती बयांधलेले कयपड. अग्रणी- िवयांत पुढे. 

 गतकम्ण - भूतकयळयत केली गेलेली कयमे. 

u गे मायभू (कववता)

 पांग फेडण े- उतरयई हरोिे. ललाटरेषा - भयग्रेषय. 

u संतवाणी

 (अ)  यतन - प्र्तन. गौरव  - िनमयन. 

 (आ) दाववती- दयखवतयत. जाणा - जयिून घ्य.

 

***
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सशक्कयांनी पयठ्यपुसतकयत सदलेल्य पूरक पुसतके, िांदभया ग्रांर, िांकेतसरळे व सलांकि ्यांचय वयपर करून 
पयठ्यघटकयशी िांबांसधत मयसहती समळवयवी. त्य मयसहतीचय अध्यपनयत िांदभया महिून वयपर करयवय.

 

महत्वाची संकेतसथळे व वलंकस

(१)  बसहियबयईंची गयिी- बसहियबयई चौधरी
(२)  फसकरय- अणिय भयऊ ियठे
(३)  पूवयारांग- पु. ल. देशपयांडे
(४) सवशयखय (कसवतयिांग्रह)- किुुमयग्रज
(५) गभयारेशीम- इांसदरय िांत
(६) तरयळ-अांतरयळ- शांकररयव खरयत
(७) पक्ी जय् सदगांतरय- मयरुती सचतमपल्ी
(८) सफरसती- उततम कयांबळे
(९) आमचय बयप आसि आमही- डॉ. नरेंद्र जयधव
(१०) मजेत जगयवां किां?- सशवरयज गरोलषे
(११) मयसतरयांची ियवली- कृष्ियबयई िुवषे
(१२) सनिगयया्न- सदलीप कुलकिथी
(१३) जरोहड- िुरेखय शहय
(१४) पत्रयि कयरि की....- अरसवांद जगतयप
(१५) सवसवध शबदकरोश व सवशवकरोश

काही पूरक पुसतके व संदभ्ण ग्रंथ

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitthal_Umap

https://en.wikipedia.org/wiki/Achyut_Godbole

https://en.wikipedia.org/wiki/Godavari_Parulekar

https://en.wikipedia.org/wiki/Suresh_Bhat

https://en.wikipedia.org/wiki/Tukaram

https://en.wikipedia.org/wiki/Savata_Mali 

http://youtu.be/vgKqTVTFSEY

http://youtu.be/KJboCFa4iVQ



ये  साहित्य पाठ्यपुस्तक  मंडळाच्या हिभागी्य भांडारांमध्य
हिक्रीसाठी उपलब्ध आिये.

विरञागीय रञांडञारे संपक्क क्रमञांक :  पुणे -   २५६५९४६५,  कोलिञापूर-   २४६८५७६, मुंबई (गोरेगञाि) 
-  २८७७१८४२, पनिेल -   २७४६२६४६५, नञावशक -   २३९१५११, औरंगञाबञाद -  
२३३२१७१, नञागपूर -   २५४७७१६/२५२३०७८, लञातूर -   २२०९३०, अमरञािती -   २५३०९६५

ebalbharati

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संके्त स्थळावर भेट द्ा.

• मरञाठी, इंग्रजी, उद््भ, विंदी मञाधयमञामधये उपलबध
• सरञािञासञाठी विविध प्शन प्कञारञांचञा समञािेश

इयततञा ५ िी, ८ िी वशष्यिृतती परीक्ञा मञाग्भदवश्भकञा

• घटकवनिञाय प्शनञांचञा समञािेश
• नमुनयञादञाखल उदञािरणञांचे सपष्ीकरण
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