


अनुच्छेद ५१ क 

मूलभूत कत्तव्छे – प्रत्छेक भारती् नागररकाचछे हछे कत्तव् असछेल की त्ानछे –

(क)	 प्रत्येक	 नागरिकानये	 संविधानाचये	 पालन	 किािये.	 संविधानातील	 आदराांचा,	 िाष्ट्रधिज	 ि	
िाष्ट्रगीताचा	 आदि	 किािा.

(ख)	 सिातंत््ाच्ा	 चळिळीला	 प्रयेिणा	 दयेणाऱ्ा	 आदराांचये	 पालन	 किािये.

(ग)	 दयेराचये	 साि्वभौमति,	 एकता	 ि	 अखंडति	 सुिवषित	 ठयेिण्ासाठी	 प्र्तनरील	 असािये.

(घ)	 आपल्ा	 दयेराचये	 िषिण	 किािये,	 दयेराची	 सयेिा	 किािी.

(ङ)	 सि्व	 प्रकािचये	 भयेद	 विसरून	 एकोपा	 िाढिािा	 ि	 बंधुतिाची	 भािना	 जोपासािी.	
स्सरि्ांच्ा	 प्रवतष्येला	 कमीपणा	 आणतील	 अरा	 प्रथांचा	 त्ाग	 किािा.

(च)	 आपल्ा	 संवमश्र	 संसककृतीच्ा	 िािराचये	 जतन	 किािये.

(छ)	 नैसवग्वक	 प्ा्वििणाचये	 जतन	 किािये.	 सजीि	 प्राण्ांबद्दल	 द्ाबुद्ी	 बाळगािी.

(ज)	 िैज्ावनक	 दृष्ी,	 मानितािाद	 आवण	 वजज्ासूिृतती	 अंगी	 बाळगािी.

(झ)	 साि्वजवनक	 मालमततयेचये	 जतन	 किािये.	 विंसयेचा	 त्ाग	 किािा.

(ञ)	 दयेराची	 उततिोतति	 प्रगती	 िोण्ासाठी	 व्स्तिगत	 ि	 सामूविक	 का्ा्वत	 उच्चतिाची	
पातळी	 गाठण्ाचा	 प्र्तन	 किािा.

(ट)	 ६	 तये	 १४	 ि्ोगटातील	आपल्ा	 पाल्ांना	 पालकांनी	 वरषिणाच्ा	 संधी	 उपलबध	करून	
द्ाव्ात.

भारताचछे संविधान
भाग ४ क

नागररकांची मूलभूत कत्तव्छे
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या स्थळाची भौगोलिक वैलिष्ट्ये. या स्थळाची संसककृती व परंपरा.

हये स्थळ आवडणयाचये 
मुखय कारण कोणतये?

हये स्थळ कोणतया गावातीि/ 
लिल्ह्ातीि/राजयातीि/दयेिातीि आहये? 

तये्थीि िोकिीवन. या स्थळाची ऐलतहालसक मालहती.

l तुमहांिा कोणतये ना कोणतये तरी स्थळ पाहायिा नक्कीच आवडत असयेि. खािी काही प्रशन व मुद ्दये लदिये
आहयेत, तया आधारये मालहती लिहा.

तुमचये आवडतये स्थळ

यये्थये आवडणाऱया स्थळाचये लचत्र िावा.
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इयत्ता आठवी
(द् वव्ीय भताषता)

(विंदी व इंग्रजी मताधयमतांचयता शताळतांसताठी.)

शतासन वनर्णय क्रमतांक  : अभयतास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ वदनतांक २५.४.२०१६ अनवये स्तापन करणयता् आलेलयता समनवय सवम्ीचयता 
वद. २९.१२.२०१७ रोजीचयता बैठकीमधये िे पताठ्यपुस्क सन २०१८-१९ यता शैक्षवरक वषता्णपतासून वनरता्णरर् करणयतास मतानय्ता देणयता् आली आिे.

मितारताष्ट्र रताजय पताठ्यपुस्क वनवम्ण्ी व अभयतासक्रम संशोरन मंडळ, पुरे ४.
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(डॉ. सुवनल मगर)
संचयालक 

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व 
अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, पुणे.

हप्र् हवद्यार्थी ह्त्रयांनो,  

्तुमिया ंसवयाांचे इ्त्तया आठवीच्या वगया्ट्त सवयाग्त आिे. ‘सुलभभयार्ती’ िे ्रयाठी द ्हव्ती् भयाषेचे ्तु्च्या 
आविीचे पुस्तक! िे पयाठ्यपुस्तक ्तु्च्या िया्तयां्त 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 ्तुमियालंया 
सिि ि्णयार आिे. 

्या पयाठ्यपुस्तकया्तून ्तुमियांलया वेगवेगळ्या सयाहित्प्रकयारयांची ओळख करून हदली आिे. त्यांचया 
अभ्यास केल्याने ्रयाठी भयाषेचे शबदवैभव हक्ती हवहवियांगी आिे, िे ्तु्च्या लक्या्त ्ेईल. भयाषया िे 
नवहनह््ट्तीचे ्ुख् सयािन आिे. ्तुमियांलया नवहनह ््ट्तीचया आनंद ह्ळयावया ्यासयाठी ्या पुस्तकया्त अनेक कृ्ती 
हदल्या आिे्त. उदया., ‘वयाचया’, ‘चचया्ट करू्या’, ‘खेळू् या शबदयांशी’, ‘हलहि्ते िोऊ्या’, ‘शोि घेऊ्या’,  
‘भयाषेची गं््त’, ‘कलपक िोऊ्या’, ‘हवचयार करया. सयांगया.’, ‘चलया संवयाद हलहू्या’, ‘भयाषयासौंद््ट’ ्यांसयारख्या 
अनेक भयाहषक कृ्ती इत्यादी. पयाठ्यपुस्तकया्तील ‘उपक्र्’ व ‘प्रकलप’ ् यां्ुळे ्तुमियांलया ह्ळवलेल्या ज्यानयाची 
सयांगि दैनंहदन िीवनयाशी घयालून ्ते ज्यान सवप्र्तनयाने पक्क ेकर्तया ्ेणयार आिे. 

रोिच्या िीवनया्त ्तुमिी ्तंत्रज्यानयाचया वयापर कर्तच आिया्त. त्या दृष्ीने पयाठ्यपुस्तकया्त हवहवि कृ्ती 
्ोिल्या आिे्त. ्तंत्रज्यानयाच्या सयाियाय्याने ्या क्ृतींचया अभ्यास ्तुमियांलया करया्चया आिे. ‘्ैत्री ्तंत्रज्यानयाशी’ 
्या शीष्टकयाखयाली हदलेल्या नवीन ्याहि्तीचया उप्ोगिी ्तुमियांलया दैनहंदन 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.

्तुमिया ं सवयाांनया िे पयाठ्यपुस्तक नक्ककीच आविेल अशी आशया आिे. ्तु्च्या पुढील वयारचयालीस 
शुभेच्या !

पुणे   
हदनयांक : १८ एहप्रल २०१८, अक्य् ्तृ्ती्या
भयार्ती्  सौर : २८ चैत्र १९४०
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भाषाविषयक अधययन वनष्पत्ती ः द् वि्तीय भाषा मराठती आठिती

सर्व वरद्यार्थयाांनया (रेगळ्या रूपयात सक्षम मुलयांसवित) 
व्थक्तिगत विंरया सयामूविि 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 ्थयांच्थयाशी
संबंवधत 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.

• सवरि्थतया आवण जयागरूितया आणणयारे सयावित्थ
(उिया., रत्वमयानपत्रे, पवत्रिया, वचत्रपट आवण दृि् श्याव्थ
सयावित्थ इत्थयािी.) पयािण्थयाची, ऐिण्थयाची,
रयाचण्थयाची, वलविण्थयाची संधी विली जयारी.

• िलपनयाशतिी आवण सज्वनशीलतेचया वरियास िरण्थयाचे 
उपरिम - अवभन्थ, मूि अवभन्थ, िवरतया, पयाठ,
सज्वनयातमि लेख, वरवरध क्सथितींमधील सरंयाि

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

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

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

08.16.04 आपल्थया पररसरयातील वरवरध बरोलींतील 
लरोििथिया, लरोिगीते ्थयांवरष्थी सयांगतयात/
बरोलतयात. 

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

08.16.06 वरवरध संरेिनशील मि्ु 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.) 

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

08.16.08 वरवरध प्ियारचे सयावित्थ जसे- िथिया, ि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-अधया्पनाचती प्रवरिया अधययन वनष्पत्ती
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अधययन-अधया्पनाचती प्रवरिया अधययन वनष्पत्ती
इत्थयािींचे आ्थरोजन िेले जयारे आवण त्थयाच्थया त्थयारीशी 
संबवंधत िसतवलक्खत आवण अिरयाल लेखनयाची संधी 
विली जयारी.

• शयाळया/वरभयाग/इ्थततया ्थयांची पवत्रिया वभक्ततपवत्रिया
त्थयार िरण्थयासयाठी प्रोतसयािन विले जयारे.

08.16.09 रयाचलेल्थया सयावित्थयातील नरीन शबि, रयाक्प्चयार, 
मिणी, सुभयावषते ्थयांचे अथि्व समजून घेतयात, 
आसरयाि घेतयात र उप्थरोग िरतयात.

08.16.10 िथिया, िवरतया रयाचून लेखनयाचे वरवरध प्ियार 
र शैली ओळखतयात. (उिया., रण्वनयातमि, 
भयारयातमि, वनसग्ववचत्रण.)

08.16.11 एखयािया मजिूर रयाचतयानया तरो समजून घेण्थयासयाठी 
आरश्थितेनुसयार रग्ववमत्र/वशक्षि ्थयांची मित 
घेऊन उप्थुति संिभ्वसयावित्थयाची (शबििरोश, 
वरशरिरोश, इंटरनेट विंरया अन्थ पुसतियांची) 
मित घेतयात.

08.16.12 वरवरध प्ियारचे सयावित्थ रयाचतयानया (िथिया, 
िवरतया, जयाविरयाती इत्थयािी.) त्थयाच्थया रचनेचया 
आसरयाि घेतयात आवण त्थयांबयाबत आपयापल्थया 
िुरतीनुसयार तोंडी, लेखी सररूपयात वरचयार व्थति 
िरतयात. 

08.16.13 रयाचन र लेखनयाचया उद्देश लक्षयात घेऊन आपले 
वरचयार प्भयारीपणे मयांडतयात. 

08.16.14 सरत:चे अनुभर सरत:च्थया भयाषयाशैलीत 
वलवितयात. लेखनयाचे वरवरध प्ियार र शैली 
्थयांचया उप्थरोग िरून अनुभरलेखन िरतयात. 
(उिया., िथिया, िवरतया, वनबंध अशया रेगरेगळ्या 
पद्धतीने अनुभर लेखन िरणे.)

08.16.15 िैनंविन जीरनयातील एखयािी रैवशषट्यपूण्व घटनया, 
क्सथिती, अनुभर ्थयांरर वरवरध प्ियारे सज्वनयातमि 
लेखन िरतयात. (उिया., सरोशल वमडी्थयारर 
वलविणे, संपयािियांनया पत्र वलविणे.)

08.16.16 वरवरध िलयांमध्थे (उिया., िसतिलया, 
रयासतुिलया, िृवषिलया, नृत्थिलया, वचत्रिलया) 
रयापरल्थया जयाणयाऱ्थया भयाषेचया सज्वनयातमि रयापर 
िरतयात. 

08.16.17 अवभव्थतिीच्थया वरवरध शैली र रूपे ओळखतयात 
आवण त्थयानुसयार सरतः वलवितयात. (जसे- वरनरोिी 
िथिया, शौ्थ्विथिया)

08.16.18 व्थयािरण घटियांची मयाविती घेतयात र त्थयांचया 
लेखनयात ्थरोग्थ रयापर िरतयात. उिया., इ्थततया 
सयातरीप्थांत अभ्थयासलेल्थया व्थयािरण घटियांची 
उजळणी, रयाक््थ र रयाक््थयांचे प्ियार.
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l ऐका. वाचा. म्हणा.

गुरुने दिला ज्ानरूपी वसा
आम्ी चालवू ्ा पुढे वारसा!

दपता-बंधु-सने्ी तुम्ी माउली
तुम्ी कलपवृक्ातळी सावली
तुम्ी सूर्य अम्ां दिला कवडसा!

दिथे काल अंकुर बीिातले
दतथे आि वेलीवरी ्ी फुले
फलद्रुप ्ा वृक् व्ावा तसा!

दिकू धीरता, िूरता, वीरता
धरू थोर दवद्ेसवे नम्रता
मनी धरास ्ा एक लागो असा!

िरी िरुष्ट कोणी करू िासन 
गुणी सजिनांचे करू पालन
मनी मानसी ्ाच आ्े ठसा!

तुझी तराग-सेवा फळा रे अिी
तुझी कीदत्य रा्ील िा्ी दििी
अगा पुणरवंता भलरा माणसा! 

शिक्षकांसाठी ः प्रसतुत गीत दवद्ारराांकडून तालासुरांत म्णवून घरावे. तसेच इतर गीतांचरा धवदनदफती ऐकवावरात.

१. आम्ही चालवू ्हा पुढे वारसा भाग - १

जगदीि खेबूडकर (१९३२-२०११) : प्रदसद्ध मराठी कवी, साद्ततरक, गीतकार. मराठी दचत्रपटसृष्टीसाठी तरांनी मोठ्ा 
प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आ्े. तरांनी दलद्लेली गीते अतरंत लोकदप्रर आ्ेत. तरांनी सुमारे ३२५ मराठी दचत्रपटांसाठी 
गीते दलद्ली आ्ेत. तरानंी २५ पटकथा व संवाि, ५० लघुकथा, ५ नाटके, िूरिि्यन मादलका, टदेलदफलमसस्  रांसाठी लेखन 
केले आ्े. ‘गदिमा पुरसकार’, ‘साद्तर सम्राट पुरसकार’, ‘व्ी. िांताराम समृदत पुरसकार’, ‘िीवनगौरव पुरसकार’ रांसारखरा 
६० हून अदधक पुरसकारांनी तरांना सनमादनत करणरात आले आ्े. 

गुरूचरा दिकवणीतून सिस् गुण अंगी बाणवून सतकारये करणे, म्णिे गुरूने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे ्ोर. ्ा वारसा 
पुढे चालू ठेवणराचे आशवासन प्रसतुत गीतातून कवी िेत आ्े.
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मी तुमचराएवढा असताना िे अनुभवलं, पाद्लं ते 
तुम्ांला सांगणार आ्े. 

प्रथम दनसग्य. आपण दनसगा्यला कधी्ी दवसरून 
चालणार ना्ी. तराचरा दवरोधात न िाता मिजीत रा्णं 
केव्ा्ी आपलरा फारद्ाचं आ्े. दनसगा्यतून आपलं 
पालनपोषण ्ोतं आदण दनसग्यच आपलराला नाना कला 
दिकवतो. दनसग्य धुंडाळत र्ा, तुम्ांला सि्यनाचरा वाटा 
आपसूक सापडतील.

आता तुम्ांला माझीच गोष्ट सांगतो. माझं प्राथदमक 
दिक्ण एका ल्ानिा खेड्ात झालं. माझं खेडं अदतिर 
दनसग्यरमर आदण सुसंसककृत ्ोतं. घनिाट िंगलं. िरुथडी 
भरून वा्णारी निी. दनळे डोंगर, द्रवी रानं. अवघा 
आनंिी आनंि! अिा वातावरणात माणसातली सि्यनिीलता 
उफाळून आली ना्ी तर नवलच! माझा एक दमत्र ्ोता. 
आम्ालंा खूप वाटारचं, की आपण दचत्रं काढावीत; पण 
कार करणार? अामचराकडे कसलीच साधनं नव्ती. 
पेतनसल, रंग, ब्रि ्े तर सोडाच, साधा कागि्ी नव्ता. 
अभरासाची एकच व्ी. पाटीवर दलद्णराची एक पेतनसल. 
दतचे तुकडे झाले, तरी सांभाळून वापरावी लागारची. िरुसरी 
दमळणराची िकरता नव्ती. दिवार सगळ्ात मोठी 
अडचण दकंवा धाक असा ्ोता, की दचत्रंदबत्रं काढलेली 
ना मासतरांना आवडारची ना घरातलरांना. वात्रटपणा 
वाटारचा.

वैिाख मद्नरातलं ऊन करपवून टाकणारं असारचं. 
आम्ी गावातली सगळी मुलं निीचरा डो्ात िाऊन 
पडारचो. अंगात गारवा भरला, की पुन्ा काठावर रेऊन 
बसारचं. काठालगत खूप खडक ्ोते. पाणराचरा 

प्रवा्ामुळं गुळगुळीत, सपाट झालेले, लांबरूंि पसरलेले. 
आम्ांला दतथंच आमचा ‘कॅनव्ास’ सापडला. रा भलरा 
थोरलरा खडकावर मनसोक्त दचत्रं काढता रेणार ्ोती; पण 
किानं काढणार? तो्ी माग्य सापडला. आमचरा तरा 
भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो. दिवार दपवळट रंगाचे 
िगड्ी सापडतात. ते िगड आपटले, की तराची दपवळी 
दपवळी फक्ी पडते. अगिी दपठासारखी असते. ्वं तसं 
पाणी घातलं, की दपवळा रंग तरार! मुरुमाचा खडा ओला 
करून घेतला आदण खडकावर दचत्रं रेखाटणं सुरू झालं. 
कार काढू आदण कार नको असं व्ारचं. गुडघरावर टेकून 
रेष काढणरात िंग व्ारचो. रेषा काढीत ्ातभर पुढं 
सरकलरावर मागे वळून पा्ावं, तर रेषा वाळून लालिि्य 
झालेलरा असारचरा. आणखी सुरसुरी रारची. तापलेलरा 
खडकावर टेकून टेकून गुडघराची सालटं गेलेली लक्ातच 
रारची ना्ीत. मग उभरा खडकावर दचत्र ं काढणं सुरू 
झालं. का्ी दिवसांनी वाटारला लागलं, की रात रंग 
भरावेत; पण ते कुठून आणणार? तरा दिवसांत काटेसावर 
फुलते, लालभडक ्ोते. दतचरा फुलातले पराग पाणरात 
चुरगाळले, की िांभळा रंग दमळतो. िेंिरी नावाचरा 
वनसपतीचरा बोंडातलरा दबरा भगवा रंग िेतात. का्ी 
पानांचा द्रवा केला. चुनराचा पांढरा, कुंकवाचा लाल 
आदण िगडाचा दपवळा ्ोताच. बांबूची कोवळी काडी 
घेऊन पुढचं टोक ठेचलं, की तराचा ब्रि व्ारचा. 
त्ानभूक ्रपून आम्ी िगडावरची दचत्रं रंगवत बसारचो, 
निर िाईल दतथपरांत दचत्रंच दचत्रं. थोड्ा दिवसांनी 
पाऊस रारचा. निी वा्ारला लागारची. आमची दचत्रं 
निीचरा पोटात गडप व्ारची.

२. मी शचत्रकार कसा झालो!
ल. म. कडू (1947) : प्रदसद्ध मराठी लेखक व दचत्रकार. तरांची बालसाद्तराची सुमारे ३० पुसतके प्रकादित आ्ेत. तरांची 
‘झाड’ ् े ल्ान मुलांसाठी असलेले िस् दवभादषक पुसतक; ‘खारीचा वाटा’ ् ा कथासंग्र्; ‘िॉि्य काव््यर’ ् े चररत्र, ‘रावीचा मोर’ 
्े बालसाद्तर इतरािी पुसतके प्रदसद्ध आ्ेत. तरांना २०१७ साली ‘खारीचा वाटा’ रा पुसतकासाठी ‘साद्तर अकािमीचा 
बालसाद्तर पुरसकार’ व २०१४ साली म्ाराष्टट्र िासनातफफे उतककृष्ट वाङस् मर दनदम्यतीचा ‘सानेगुरुिी पुरसकार’ दमळालेला आ्े. 
िेवगाव, अ्मिनगर रेथे िानेवारी २०१८ मधरे झालेलरा बालकुमार साद्तर संमेलनाचे अधरक्पि तरांनी भूषवले. 

दनसगा्यचरा सातनिधरात आपलराला आपलरातील उपित कला िोधणराचे अनेक माग्य सापडतात, ्े लेखकाने 
सवानुभवातून रा पाठात सांदगतले आ्े.
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मी िे का्ी वरतक्तगत सांगतो आ्े, ते एक उिा्रण 
आ्े. दनसग्य दकती परीनं आपलराला िेत असतो; ते लक्ात 
रेईल. मला इतकंच म्णारचं आ्े, की साधनं ना्ीत 
म्णून अडून बसणराचं कारण ना्ी. तुमचरा इच्ा तीव्र 
असतील तर साधनांदिवार साधना करता रेते.

आता ्ेच प्ा, श्ावण सरता सरता पाऊस कमी 
व्ारचा; पण निी वा्तच असारची. आमचा ‘कॅनव्ास’ 
म्णिे खडक मोकळा व्ारला पार चैत्र मद्ना उिाडारचा. 
तोवर कार करारचं? तरातूनच आम्ांला मातीचा नाि 
लागला. लालभडक, मऊिार माती ्ाताला लोणरासारखी 
वाटारची. मतूजी करावरात असं ठरलं; पण ्ा मातीचा 
खेळ्ी लपून ्पून करावा लागे. कधी गोठ्ाचरा मागचरा 
बािूला ना्ीतर गावातील मंदिरािवळचरा बकुळीचरा 
झाडाखाली आमचा उद्ोग चालारचा. मतूजी करून वाळत 
ठेवलरा, की का्ी काळानं तरांना तडे िाऊन ढासळारचरा. 
द्रमोड व्ारचा. तरावर का्ीतरी उपार िोधारलाच ्वा 
्ोता. दवचार करता करता लक्ात आलं, की गाईचं िेण 
ओलं असताना िसं असतं तसंच ते वाळलरावर्ी रा्तं. 
तराला तडे िात ना्ीत. आम्ी िेण मातीत मळून घेतलं. 
आता मूतजी थोड्ा दटकारला लागलरा. तरी्ी िासत दिवस 
झालरावर बारीक बारीक तडे िाऊन ढलपरा पडारचरा. 
पुन्ा दवचार सुरू...

आमचरा गावात आठवडी बािार भरारचा. म्ािू 
आरते कपडे दवकारला रारचा. सगळा डोंगर भाग. फक्त 
पारवाटा. तो आपला माल घोड्ावर लािून आणारचा. 
नांद्रुकीचरा झाडाची िाट सावली पडारची. तो झाडाचरा 
मुळीला घोडा बांधून ठेवारचा. आम्ांला घोड्ाची लीि 
दिसली. लीि म्णिे घोड्ाचं िेण. तरात बरेच धागेधागे 
दिसत ्ोते. ्े धागे माती धरून ठेवतील, असा दवचार 
करून आम्ी तो प्ररोग केला. आता आमचरा मूततींना 
दबलकूल तडे िात नव्ते. ‘केवढा आनंि झाला’ ्े मला 
िबिांत सांगता रेणार ना्ी. मी माधरदमक िाळेत असताना 
आदककिमीदडि रा िासत्रज्ाचा धडा वाचला. तराला ् वं ् ोतं 
ते तत्व िोधणरासाठी तो साधरा वाटणाऱरा गोष्टीत्ी ते 
िोधत रा्ारचा. ते सापडलरावर तो न्ाणीघरातून ‘रुरेका 
रुरेका’ करत धावत सुटला. तेव्ा माझरा लक्ात आलं, की 
आपलराला्ी तेवढाच आनंि झाला ्ोता िेव्ा मूततींना 
तडे िाणराचं थांबलं ्ोतं. आपलरापुरता का ्ोईना; पण 
तो एक िोध ्ोता. 

मुलांनो, मी तुम्ांला एवढंच सांगीन, की तुमचरा 
प्रतरेकात आदककिमीदडि िडलेला आ्े. तराला कारम 
िागता ठेवा. तुमचं आभाळ कारम आनंिानं भरलेलं 
रा्ील. 

िबदार्थ : आपसूक - आपोआप. दुरडी भरून वा्हणे - ओसंडून वा्णे. त्हानभूक ्हरपणे - कामात मग्न ्ोणे. 
गडप -गारब. श्हरमोड ्होणे - नाराि ्ोणे. नांदु्क - दपंपरण आदण दपंपळवगजीर झाड.  

��������������� ���������������सवाध्ा्

प्र. १. उततर शल्हा.
लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वदण्यलेले िोन दवषर
(१) .............. (२) ..............

प्र. २. का् ते सांगा.
(अ)  मूतजीला तडे िाऊ नरे रासाठी लेखकाला सापडलेला उपार.
(अा)  लेखकाचा कॅनव्ास.
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लेखकाने त्ांच्ा खेड्ाचे 
सांशगतलेले शविेष

लेखकाच्ा खेड्ाचे सौंद््थ वाढवणारे घटक(अ) (अा)

प्र. ३. आकृती पूण्थ करा.

खेळू्ा िबदांिी.

प्र. ४. ्ोग् जोड्ा जुळवा.
       ‘अ’ गट                ‘ब’ गट

(१) दपवळा  (अ)   झाडांचरा पानापासून.
(२) िांभळा  (अा)  िगडांपासून.
(३) भगवा  (इ)    काटेसावरीचरा फुलातील परागकणांपासून.
(४) द्रवा  (ई)    िेंिरी झाडाचरा दबरांपासून.

प्र. ५. एका िबदांत उततर शल्हा.
(अ)  बांबूचरा कोवळ्ा काडीपासून तरार व्ारचा-
(अा)  दचत्र काढणरासाठी वापरला िाणारा कागि-
(इ)  लालभडक मातीपासून तरार केलरा िारचरा-
(ई)  ओलं असताना िसं असतं तसंच वाळलरावर्ी रा्तं-
(उ)  घोड्ाचरा िेणाला म्णतात-

प्र. ६. ‘तुमच्ा इच्ा तीव्र असतील तर साधनांशिवा् साधना करता ्ेते’ ्ा शवधानाचा तुम्हांला समजलेला अर्थ  
 शल्हा.

l  खाली शदलेल्ा िबदांतून नाम व शविेषणे ओळखून त्ाचं्ा ्ोग् जोड्ा लावा.

डोंगर

दनळे

राने

िाट

द्रवी
सावली

िोध घेऊ्ा.

l शवशवध झाडांपासून रंग त्ार केले जातात त्ाची आंतरजालाच्ा मदतीने माश्हती शमळवा.

नामे शविेषणे
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(१)  शवधानारथी वाक्
   ्ी वाकरे वाचा.
    (अ) माझे घर िवाखानरािवळ आ्े.

(आ) तो रोि वराराम करत ना्ी.
   रा प्रकारचरा वाकरांत केवळ दवधान केलेले 

असते. 

(२)  प्रशनारथी वाक्
  ्ी वाकरे वाचा.
  (अ)  तुला लाडू आवडतो का?
 (आ) तुम्ी सकाळी कधी उठता?
      रा प्रकारचरा वाकरांत प्रशन दवचारलेला असतो.

(३)   उद् गारारथी वाक्
    ्ी वाकरे वाचा.
   (अ) अरेरे ! फार वाईट झाले.
   (आ) िाबास ! चांगले काम केलेस.
   रा प्रकारचरा वाकरांत भावनेचा उिस् गार 
  काढलेला असतो.

(४) आज्ारथी वाक्
    ्ी वाकरे वाचा.
  (अ)  मुलांनो, रांगेत चला.
 (अा)  उततम आरोगरासाठी वराराम करा.

रा प्रकारचरा वाकरांत आज्ा दकंवा आिेि  असतो.         

l वर शदलेल्ा चार्ही प्रकारांतील वाक्ांचे नमुने त्ार करा. 

आपण समजून घेऊ्ा.

चचा्थ करू्ा.

l प्रत्ेकाच्ा अंगी का्ही ना का्ही कला असते. तुमच्ा शमत्र-मैशत्रणींसमवेत त्ानंा आवडणाऱ्ा गोष्ींशवष्ी 
(कला) चचा्थ करा. ती गोष् त्ांना करा्ला का आवडते? ्ामागील कारणे समजून घ्ा.  

उपक्रम : तुमचरा पररसराचे दनरीक्ण करा. पररसरातील दवदवध घटकांपासून तुम्ांला कार कार दिकारला दमळते, तराची 
नोंि करा.

l  वाक् म्हणजे का्?
संपूण्य अथ्य वरक्त करणाऱरा िबिसमू्ाला वाक् म्णतात. वाकराचे िोन भाग असतात. जराचरादवषरी 

सांगारचे ते उद्ेश् आदण िे सांगारचे ते म्णिे शवधे्.
‘तराचा मोठा मुलगा िररोि आगगाडीने मुंबईला िातो.’
रा वाकरात मुलादवषरी सांगारचे आ्े, म्णून ‘मुलगा’ ् े उद्ेशर, तर ‘िातो’ ् े दवधेर आ्े. रा वाकरातील 

‘तराचा’, ‘मोठा’ ्े िबि उदे्शराचा दवसतार आ्ेत, तर ‘िररोि’, ‘आगगाडीने’ ्े िबि दवधेराचा दवसतार 
आ्ेत. 
l   वाक्ांचे शवशवध प्रकार आ्हेत. त्ातील का्ही वाक् प्रकारांची माश्हती आपण करून घेणार आ्होत.
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३. प्रभात
शकिोर बळी (१९८१) : प्रदसद्ध कवी. तरांचे ‘पाकळ्ा’ ्ा चारोळी संग्र्; ‘प्ाटेचरा प्रदतक्ेत’, ‘अक्रांचे सूर’ ्े 
कावरसंग्र्; ‘धुममस’ ्े वऱ्ाडी सतभंलेखन इतरािी लेखन प्रदसद्ध आ्े. अनेक दचत्रपटांसाठी तरांनी गीतलेखन केले आ्े. 
का्ी मादलका आदण दचत्रपट रांतून अदभनर केला आ्े. तरांचे ‘्ासरबळी डॉट कॉम’ रा प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे 
राजरभरात सुमारे ३०० प्ररोग झालेले आ्ेत. तरांना ‘तुका म्णे’ कावरपुरसकार, सवगगीर रिवंतराव िाते संसथेचा ‘दवनोिी 
लेखन पुरसकार’, राष्टट्र सेवा िलाचा ‘समाि दिक्क पुरसकार’ अिा अनेक पुरसकारांनी सनमादनत करणरात आले आ्े.

दवज्ान, तंत्रज्ानाचरा नवरा रुगात ज्ानाची नवनवी िालने खुली ्ोत आ्ेत. नवरा दपढीला कलागुणांचरा दवकासाचरा 
नवरा संधी दमळत आ्ेत. अिा आशवासक वातावरणात भिेभाव दवसरून िेिाला प्रगतीपथावर नेणराचरा नवरा वाटा िोधणराचे 
आवा्न कवी रा कदवतेतून करत आ्े. प्रसतुत कदवता ‘दकिोर’, फेबु्वारी २०१७ रा मादसकातून घेतली आ्े.

्े ज्ानाचे तेि पसरले नवरा रुगाचरा नभात,
कलागुणांचरा दक्दतिावरती ्ी प्रदतभेची प्रभात.

भवर पटांगण, बाग मनो्र
फुला-पाखरांचे िग सुंिर,
आपुलकीचा सुवास पसरे
मनामनांतून इथे दनरंतर.

गुरुिनांची अमूलर दिकवण रा सपधयेचरा रुगात,
कलागुणांचरा दक्दतिावरती ्ी प्रदतभेची प्रभात.

पाराभरणी अतसततवाची
प्ररोगिाळा वरततितवाची,
तन सुदृढ, मन दविाल ्ोई
इथे रुिवणूक तरा ततवांची. 

दवचारधारा तीच वा्ते नसानसांत, रगारगांत,
कलागुणांचरा दक्दतिावरती ्ी प्रदतभेची प्रभात.

नवीन सवपन,े नवीन आिा
्ी प्रगतीची नवपररभाषा,

पररश्रमाने, अभरासाने
उन्नत बनवू आपुलरा िेिा.

दमटवून सारे भेि चला रे मानवतेचरा रुगात,
कलागुणांचरा दक्दतिावरती ्ी प्रदतभेची प्रभात.

l ऐका. वाचा. म्हणा.
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िबदार्थ : शक्षशतज - आकाि पृरवीला टेकलेले आ्े असे दिसणारी भासमान रेषा. मनो्हर - सुंिर. शनरंतर - सतत. 
प्र्ोगिाळा व्क्तितवाची - वरतक्तमत्वाचरा िडणघडणीचे दठकाण. नवपररभाषा - नवीन वराखरा. उन्नत - 
दवकदसत.  

प्र. १. खालील प्रशनांची एका वाक्ात उततरे शल्हा.
(अ)  कवीने वदण्यलेली प्रदतभेची प्रभात कुठे ्ोणार आ्े?
(अा)  कवीचरा मते वरतक्ततवाचरा प्ररोगिाळेत कोणते गुण रुितील?
(इ) प्रगतीची नवपररभाषा कोणती? 

प्र. २. गोलातील िबदाचा आधार घेऊन चौकटी पूण्थ करा. 
(अ)  सुंिर िग     कोणाचे    

(अा)  पसरणारा सुवास    किाचा    

(इ) अमूलर दिकवण    कोणाची   

(ई) पाराभरणी    किाची     

प्र. ३. कशवतेच्ा आधारे ्ोग् प्ा्थ् शनवडा.
(अ) कलागुणांचरा दक्दतिावर प्रदतभेची प्ाट उगवली, कारण

(१)  सूरयोिर ्ोऊन सकाळ झाली.
(२) नवे रुग उिाडले.
(३) ज्ानाचे तिे नवरा रुगाचरा नभात पसरले.
(४) पकरांचा दचवदचवाट सुरू झाला.

(अा) कवीचरा मते ‘मानवतेचे रुग’ म्णिे-
(१)  मानवांचे रुग.
(२)  नवरा दवचारांचे रुग.
(३) माणसाचरा प्रगतीचे रुग.
(४) भेिाभेि नसलेले रुग.

प्र. ४. ्ोग् जोड्ा जुळवा.
       ‘अ’ गट                ‘ब’ गट

(१) नवरा रुगाचरा नभात  (अ)   वरतक्ततवाची िडणघडण
(२) प्रदतभेची प्रभात  (अा)  सवत:चे अतसततव मिबूत करणे.
(३) पाराभरणी अतसततवाची  (इ)    नवदनदम्यतीची प्ाट
(४) वरतक्ततवाची प्ररोगिाळा (ई)    नवरा दवचारांचरा क्ेत्रात
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खेळू्ा िबदांिी.

(अ)  खालील िबदांसाठी कशवतेतील िबद िोधा.
(अ) आकाि- 

(अा) सुगंध-	

(इ) सुंिर- 

(ई) िरीर- 
(आ)  शविेष् शविेषणाच्ा ्ोग् जोड्ा जुळवा.
    ‘अ’ गट          ‘ब’ गट

(१) भवर (अ)   मन
(२) अमूलर (आ) रुग
(३) नव े (इ) दिकवण
(४) सुंिर (ई) पटांगण
(५) दविाल (उ) िग

उपक्रम :  ‘सुदृढ िरीर’ बनवणरासाठी खालील मुिस् द्ांना अनुसरून माद्ती दमळवा व वगा्यत तराचे वाचन करा. 
 (१) वराराम
 (२) सवरी
 (३) आ्ार 

|||

प्र. ५. तुमच्ा िबदांत उततरे शल्हा. 
(अ) ‘तन सुदृढ’ आदण ‘मन दविाल’ रा िबिसमू्ांचा तुम्ांला कळलेला अथ्य दल्ा.
(अा) तुम्ांला कळलेली कवीची प्रगतीची नवपररभाषा सपष्ट करा.
(इ) ‘दमटवून सारे भेि चला रे मानवतेचरा रुगात’ रा ओळीचा तुम्ालंा कळलेला सरळ अथ्य दल्ा.

प्र. ६. कशवतेतील ्मक जुळणाऱ्ा िबदांच्ा जोड्ा िोधून शल्हा.
(अ) नभात-
(अा) मनो्र-
(इ) अतसततवाची-
(ई) रुगात-
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४. आपण सारे एक
प्रभा बैकर (१९४८) : प्रदसद्ध लेतखका. तरांची ‘प्रािति पाकळ्ा’, ‘दतची गोष्ट’ ्े लघुकथासंग्र्; ‘मनोगत’, ‘िवदबंिू 
झगमगणारे’ ्े लदलतलेख संग्र्; ‘बाई मी (दवसर) भोळी’ ्ा दवनोिी लेखसंग्र्; ‘आनंिमेळा’ ्ा बालगीतसंग्र् इतरािी 
पुसतके प्रदसद्ध आ्ेत. 

िरीररूपी राजरातील सव्यच इंदद्रे परसपरांना पूरक व म्तवाची असतात. सवाांनी एकोपराने राहून परसपरांची काळिी 
घेतली तर आरोगर उततम रा्ते, ्े रा नादटकेतून स्ि सोपरा िबिांतून लतेखकेने पटवून दिले आ्े. परा्यराने कुटुंब, पररसर, 
िेि रांचरासाठी्ी प्रादतदनदधक सवरूपातील ्ा पाठ एकातमतेचा सिंेि िेतो. प्रसतुत पाठ ‘सप्तरंगी नादटका’ रा पुसतकातून 
घेतला आ्े.

िामराव : रा! रा!! रामराव, आि सवारी किी 
आली इकडे? नादिक सोडून बरे 
िळगावला आलात? काम तरी कार 
काढलंरस् ? की स्ि फेरी?

रामराव : अरे, अरे, एका िमात दकती प्रशन 
दवचारता िामराव? सधरा दफरसतीची 
ड्ुटी आ्े ना! कार करणार बाबा, रा 
पोटासाठी दफरावं लागतं.

िामराव : असं असं, चला तर मग आपण घरी 
िाऊन पोटोबाची पिूा करू.

रामराव : चला, चला, कामाचं बघू नंतर. आधी 
पोटोबा, मग दवठोबा. 

  (िोघे्ी िातात. नादसका (नाक), 
कदण्यका (कान), नरनकुमार (डोळे), 
दिव्ाताई (िीभ), ्सतकराि (्ात), 

पिकुमार (पार) इतरािी अवरवांचा 
गमतीिार संवाि सुरू ्ोतो.)

कशणणिका : कार गं दिव्ाताई, ने् मी तू बडबडत 
असतेस दन आि गपप गपप का? एवढी 
उिास का बरे झाली आ्ेस?

शजव्हाताई : कार सांगू बाई! मला रा पोटोबा 
खवयरेची मोठी चीड रारला लागलीर.

कशणणिका : अनस्  ती ग का?
शजव्हाताई : का म्णून कार दवचारतेस, आतता 

मघािी रामराव-िामरावांचं बोलणं 
ऐकलंस ना तू? पोटासाठी वणवण 
द्ंडावं लागतं तरांना. कोणा्ी 
माणसाला दवचारा, सारी धडपड 
किासाठी तर पोटासाठी! आदण तरा 
पोटोबामुळे आपली्ी फरफट ्ोते. 
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दिवार मानसनमान तो सगळा तराला. 
परवा तर तराचं-माझं भांडणच झालं.

कशण्थका : किावरून गं?
शजव्हाताई : अगं. िरवेळी आपला तो म्णेल 

तेवढंच खारची सक्ती असते माझरावर! 
एखािवेळी मला आवडलेला पिाथ्य मी 
िर िासत खाल्ा, की झालं राचं 
गुरगुरणं सुरू! वैताग नुसता.

कशण्थका : खरंच गंऽ बाई. दिवार ्े पोटोबा 
म्ािर नुसतंच बसून खातात. 
आपलरासारखं का्ी काम करत ना्ी 
की का्ी ना्ी. ्ी आलीच बघ 
नादसका. कार ग नादसके, तुला कार 
वाटतं?

नाशसका : किाबद्ल?
कशण्थका : अगं ्ी बडबडी, पोटोबाबद्ल तक्रार 

करतीर. दतचं म्णणं आ्े, की पोटोबा 
खवयरे का्ीच काम करत ना्ीत.

नाशसका : मग तरात खोटं ते कार? माझंच बघ 
ना, रात्रंदिवस शवास घेणराचं माझं कार्य 
सतत चालूच असतं. वास घेणराचं्ी 
िािा काम मी करते; पण ्े पोटोबा 
मात्र...

्हसतकराज : का्ीच काम करत ना्ीत.
पदकुमार : उलट सगळ्ांवर गुरगुरतो. दिवार िो 

उठतो तो, ‘किासाठी? पोटासाठी’, 
म्णत आम्ांला राबवून घेतो.

न्नकुमार : मीसुद्धा ्ेच म्णतोर. मी ने्मी 
बघणराचं काम करतो. झालंच तर 
माणसाचरा सौंिरा्यत भर घालतो, तो 
मीच. मी नसतो तर...

कशण्थका : पुरे तुझं लेकचर. मीसदु्धा ऐकणराचं 
काम करून माणसाचरा 
िीवनवरव्ाराला मित करते म्टलं, 
माझरादिवार तर...

नाशसका : म्टलं कदण्यके, तुझरापेक्ा्ी माझा 
उपरोग िासत म्त्वाचा आ्े बरं का. 
शवास घेतलरादिवार माणूस िगू िकेल 

का?
शजव्हाताई : आदण माझरामुळेच तर माणसांचरा 

िीवनात अथ्य आ्े. मी गोड बोलते. 
नाना तऱ्ेचरा पिाथाांची चव 
माझरामुळेच मानव चाखू िकतो. 
आपण सारिेण अनेक कामे करतो; 
पण ्े पोटोबा मात्र आरते बसून 
खातात. तेव्ा आपण रा पोटोबांदवरूद्ध 
संप करूरा आदण मेंिूरािेसा्ेबांकडे 
तक्रार करूरा.

न्नकुमार : ्ो, ्ो, आमची तरारी आ्े संप 
करणराची. आिपासून मी बघणार 
ना्ी.

नाशसका : मी वास घेणार ना्ी. शवास मात्र मला 
घरावाच लागेल.

कशण्थका : मी ऐकणार ना्ी.
शजव्हाताई : मी अदिबात खाणार ना्ी आदण 

िंतरािांनासुद्धा संपात सामील करून 
घेईन.

्हसतकराज : मी घास उचलणार ना्ी.
पदकुमार : मी सवरंपाकघरापरांत िाणार ना्ी, 

म्णिे मग तरा पोटोबाला चांगलीच 
अद्ल घडेल.

(सव्थजण मंेदूराजे ्ांच्ाकडे जातात. त्ानंतर मेंदूराजे 
तातडीने सभा घेतात.)

सव्थजण : मेंिूरािेसा्ेबांचा िरिरकार असो!
मेंदूराजे : बसा मंडळी. पोटोबा प्रधान आले, की 

ना्ी अिून!
पोटोबा : मी केव्ाच ्िर अा्े म्ाराि.
मेंदूराजे : पोटोबा, रा सव्य मंडळींची 

तुमचराबद्ल तक्रार आ्े, की तुम्ी 
अदिबात काम करत ना्ी. नुसतं खाता 
आदण िरुसऱरांवर गुरगुरता.

पोटोबा : म्ाराि बोलताना िरा बेअिबी ्ोतेर, 
कसूर माफ असावी; पण मी काम करत 
ना्ी ्े म्णणं साफ खोटं आ्े. ्ो, 
अधूनमधून मी गुरगुरतो; पण ते 
रांचरावर नव्े. ती माझी सवर आ्े. 
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तरादिवार िरीराचं राजर सुरळीत कसं 
चालणार? आता ्ेच उिा्रण घरा ना. 
रा सवाांनी संप पुकारला. मी गपप 
बसलो; पण राचा पररणाम तरांनाचा 
भोगावा लागला. िीवनरस दमळाला 
ना्ी म्णून तरांचे चे् रे बघा कसे सुकून 
गेलेत.

मेंदूराजे : नरनकुमार, पटलं ना सवाांना! दिवार 
असं प्ा, आपण सारेच एकमेकांवर 
अवलंबून आ्ोत. आपलरा िेिाचं 
राजर सुरळीत कसं चालणार? आपलरा 
िेिाचं राजर चालतं ते सवाांचरा 
एकतेमुळे. पार चालतात ते रसता 
डोळ्ांनी दिसतो म्णून. सवाांची कामे 

्ोतात ती पोटोबामुळे. आपणाला 
िीवनरस दमळतो म्णून. तराने अनि 
खाल्े ना्ी तर कार ्ाल ्ोतात ते 
आता तुम्ांला समिले असेलच. 
आपण सारेच रा िरीररूपी राजराचे 
सेवक आ्ोत. आपले ्े राजर सुरदक्त 
रा्णरासाठी आपण सवाांनी एक 
व्ारलाच ्वे. खरे ना? 

सव्थजण : ्ोर म्ाराि, पोटोबा, आम्ांला क्मा 
करा. आता पुन्ा ना्ी आम्ी 
तुमचरादवषरी कुरकुर करणार. आपण 
सारेच रा राजराचे सेवक. आपण सारे 
एक! आपण सारे एक!!

िबदार्थ : शिरसती - दफरणे. पोटोबाची पूजा करणे - िेवणे, खाणे. पोटासाठी वणवण श्हंडणे - अनि 
दमळवणरासाठी कष्ट करणे. िरिट ्होणे - गैरसोर ्ोणे. बेअदबी - अवमान. कसूर - गुन्ा. कुरकुर 
करणे - तक्ार करणे. 

��������������� ���������������सवाध्ा्
प्र. १. एका िबदांत उततरे शल्हा.

(अ)  माणसाचरा सौंिरा्यत भर घालणारे   

(अा)  माणसाचरा िीवनवरव्ारात मित करणारी  

(इ) वास घेणराचे िासतीचे काम करणारी 

(ई) दिव्ाताई ने जरांना संपात सामील करून घेतले त े  

(उ) सवाांनी जरांचराकडे तक्ार केली ते   

(ऊ) अदिबात काम न करणराचा आरोप जरांचरावर झाला त े  

प्र. २. आकृती पूण्थ करा.

शजव्हाताईची कामे पदकुमार आशण ्हसतराजांचा 
शनशच्

(अ)

(इ)

(अा)

शजव्हाताईची तक्ार
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प्र. ३. कारणे िोधा व शल्हा.
(अ)  दिव्ाताई गपप आ्े, कारण.........

(अा)  पोटोबा अधूनमधून गुरगुरतो, कारण.........

प्र. ४. सवमत सपष्ट करा.
(अ)  ‘आपण सगळे िरीररूपी राजराचे सेवक आ्ोत’ रा दवधानाबाबत तुमचे मत.
(आ) पोटोबाबद्दलची तक्ार सांगून सव्य इंदद्रांनी ती तक्ार करणराची कारणे. 

खेळू्ा िबदांिी.

(अ)  खालील वाक्ांत ्ोग् शवरामशचन्हे घाला.
(अ)  तो म्णेल तेवढंच खारची सक्ती असते माझरावर
(आ) ्ो ्ो आमची तरारी आ्े

(अा)  वगगीकरण करून तक्ा पूण्थ करा.

भरभर,  सावकाि,  पोटोबादवरुद्ध,  
बापरे, आदण,  सतत, दकंवा,  किासाठी,  

पोटोबामुळे,  सवरंपाकघरापरांत,  
तुमचराबद्दल,  अथवा, अबब

शक््ाशविेषण अव्् िबद्ोगी अव्् उभ्ानव्ी अव्् केवलप्र्ोगी अव््

(इ)  खालील िबदांसाठी पाठात वापरलेले िबद शल्हा.
(अ)  कान-      (अा)  नाक-     (इ)  ्ात-     

(ई)  पार-         (उ)  िीभ-      

उपक्म :  
(१)  ‘आधी पोटोबा मग दवठोबा’ ्ी, म्ण रा पाठात आली आ्े. राप्रमाणे िरीर अवरवांिी संबदंधत असणाऱरा  

 इतर म्णी िोधा व दल्ा.
(२)  रा पाठाचे नाट्ीकरण वगा्यत सािर करा.

|||
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पुण्याहून महयाडकडे जयातयानया हहरव्या 
हहरव्या रंगयाची झयाडे पयाहत पयाहत, 
पयावसयाळ्यातले हिहपकल पयावसयाळी कुंद 
वयातयावरण एनजजॉ् करत करत प्रवयास सुरू 
असतो. तो बंहदसत गयाडीत सुक्याने करण्यात 
हजतकी मजया असते त्याहीपेक्या जयासत दोन 
चयाकीवर अंग हिजवत करण्यात असते. 
पयावसयाचं पयाणी अंगयावर घेत आहण रसत्यावरून  
्ेणयाऱ्या जयाणयाऱ्यांच्या अंगयावर उडवत, बेफयाम 
वयारया छयातीवर झेलत, आवडती गयाणी गुणगुणत 
पयावसयाळी प्रवयास करण्यातली मजया तर कयाही 
औरच असते. असया शरीर गयारठवणयारया आहण 

मनयालया उियारी देणयारया प्रवयास कधी संपूच न्े असे वयािते; 
पण पयाहतया पयाहतया मैलयांचे दगड मयागे पडत जयातयात आहण 
आपण ्ेऊन पोहोचतो ते वरंधया घयाियात. घयाियात घयाि वरंधया 
घयाि, बयाकी सब घयािी्याँ! असे इथे आल्यावर वयािते. 
पयाण्यावर झुकलेल्या हहरव्यागच्च झयाडीतून रोरयावत बयाहेर 
्ेणयारे धबधबे, दरीतलं हहरवं रयान, ढगयाळलेले डोंगर, 
पयावसयाची संततधयार, मोठमोठ्या दगडयांवर आसूड मयारत 
धयावत खळयाळत वयाहणयारे पयाणी, असे हनसगयागाचे हवहंगम 
दृश् डोळ्यांसमोर ्ेते अन्  नजरेचे पयारणे फेडून जयाते. त्या 
पयावसयाळी वयातयावरणयात िजी-वडे-चहया असया चमचमीत 
मेनू मजबूत चयापया्लया वरंधया घयाियातल्या िपऱ्यांसयारखी  
दुसरी जयागया नयाही. श्ी वयाघजयाईच्या सोबतीने उियारलेल्या 
िपऱ्यांमधून हया रयाजेशयाही खयानया अगदी तयाजया तयाजया त्यार 
केलया जयातो. गरमयागरम कयांदयािजी, आलं लसूण घयालून 
तळलेलया गरमयागरम बियािेवडया आहण सोबत वयाफयाळलेलया 
चहया. बयाहेर बरसणयाऱ्या पयावसयाकडे पयाहत ्या गरमयागरम 
मेनूचया आसवयाद घेत रयानवयाऱ्याचं घोंघयावणं ऐकत, हवजेचं 

५. घाटात घाट वरंधाघाट
महेश तेंडुलकर (१९६५) : प्रहसद्ध लेखक. त्यांची ‘बंच ि्ेहकंग’, ‘सयाद पनहयाळया ते हवशयाळगडची’, ‘सयाद हशवकयालीन 
दुगयाांची’, ‘हशलयालेखयांच्या हवशवयात’, ‘गड मंहदरयावरील द् वयारहशलप’, ‘ििकंती कुडयाळ : वेंगुल्यागाची’, ‘ििकंती अनहलहमिेड’, 
‘हकल्े हजंजी’, ‘हकलल्यांच्या दंतकथया’ अशी ऐहतहयाहसक, मयाहहतीपर पुसतके; ‘गोव्यातील प्गािन’ हे प्रवयासवणगान इत्यादी 
पुसतके प्रहसद्ध आहेत. 

प्रसतुत पयाठयात सह्याद्ीमधील वरंधयाघयाि, वरंधयाघयाियाची वैहशष्ट्े व तेथे घेतलेले अनुिव लेखकयाने मयांडले आहेत. हया पयाठ 
‘ििकंती अनहलहमिेड’ ्या पुसतकयातून घेतलया आहे.

ज्ेष्ठ महहनया सुरू झयालया, की पयावसयाचे वेध लयागतयात. 
सोसयाट्याचया वयारया आहण पहहल्या पयावसयाच्या सरींची वयातयागा 
पसरवणयारया मयातीचया सुगंध हे अगदी प्रत्ेक वर्षी ्ेतच 
असतं. तरीही ते दरवेळी नवीन वयाितं. बयालपणी बेफयाम 
होऊन ‘्े गं ्े गं सरी, मयाझे मडके िरी’च्या तयालयावर 
पयावसयात हचंब हचंब हिजणं आहण त्याबद्दल आई-
वहडलयांकडून पोििर मयार खयाणं. आजी-आजोबयांकडून 
कयागदी होड्या करया्लया हशकून त्या पयावसयाच्या पयाण्यात 
सोडण्यासयाठी पुनहया पयावसयाची आतुरतेने वयाि पयाहणं. अशया 
हकतीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पयाऊस ्ेत असतो; पण 
मोठं झयाल्यावर इंद्धनुष््यात उमलणयाऱ्या रंगयांचे अथगा उमगू 
लयागतयात. बरसण्याचया अथगा कळू लयागतो आहण हुरहूर, 
तळमळ अशया शबदयांचया थेि प्रत्् ् ेऊ लयागतो. पयावसयाच्या 
आगमनयाने गतकयाळयातले ‘‘ते क्ण’’ पुनहया हजवंत होतयात. 
डोळ्यांसमोर ् ेऊ लयागतयात आहण कधी कधी पयापण्यांमधून 
अलगदपणे वयाहूनही जयातयात. मग डोळ्यांतलया कोणतया 
आहण बयाहेरचया कोणतया तेच कळत नयाही. असं बरंच कयाही 
अनुिवया्चं असेल तर वरंधया घयाि गयाठलयाच पयाहहजे.
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लखकनस्  चमकणं अनस्  कडाडणं मनाचरा ्ाट्य दडसकवर 
सटोर करत कसा वेळ िातो तेच कळत ना्ी. बराच वेळ 
गेलरावर थोडंस दभिावसं वाटतं, पार मोकळे करावेसे 
वाटतात. थोडं डेअररंग करावंसं वाटतं. िर असं खरंच 
वाटत असेल, तर इथे अिा दिगरबाि भटकरांसाठी 
कावळ्ा दकल्ा सजि आ्े.

कावळ्ा दकल्ा तसा बराच मोठा आ्े. ताे 
फोडूनच वरंधा घाटाचा िेवटचा टपपा तरार केला आ्े.  
श्ी वाघिाई मंदिराचरा बरोबर वरचरा भागात 
डोंगरमाररािवळ नऊ टाकरांचा समू् आ्े. कोणे एके 
काळी तो कावळ्ा दकललराचा एक भाग ्ोता. भिी-
वडे-च्ाचरा टपऱरांचरा बािूने अवघरा ि्ा-पंधरा 
दमदनटांतच इथं िाऊन पो्ोचता रेतं. पाणराला िीवन का 
म्णतात? ते इथं आलरावर कळतं. काळ्ािार पाषाणात 
खोिलेली पाणराची ती टाकी दकतरेक वषये दकतरेकांची 
त्ान भागवत असेल कोण िाणे. ओलरा वाटेने परत 
िाताना अंगावरचे कपडे ् मखास रंगतात, कारण पारवाटच 
तिी रंदगली आ्े.

परत एकिा आपण डांबरी रसतरावर रेतो. उिवरा 
्ाताचरा वळणावर कावळ्ा दकललराकडे िाणाऱरा 
पारवाटेवर निर तसथरावते. बांधीव पारऱरा पार करून 
अरूंि पारवाटेने कारवीचरा झाडीतून हृिराची धडधड 

वाढवणारा टट्रेक सुरू ्ोतो. वरंधा घाटाचरा उततरेला 
पसरलेलरा डोंगराचरा सोंडेवरून िाताना, डावीकडे खाली 
वरंधा घाटाचा कोकणात उतरत िाणारा वळणावळणाचा 
रसता दिसतो. इथून पार सटकला, की थेट समथाांचरा 
दिवथरघळीत! तेव्ा िर कोकणात िारचं नसेल, तर 
िेिावरचरा मातीत सावधपणे पावलं टाकत टाकत िारला 
्वं. डोंगरधारेचरा कड्ावरून िाणारी अरुंि पारवाट एका 
सपाटीवर रेऊन थांबते. तिी सपाटी्ी अरुंिच. दतथून 
पुन्ा एकिा कारवीची झाडी बािूला करत करत िेवटी 
एका टेकाडाची उतरण उतरून अखेरची चढाई समोर रेते. 
इथून वरंधा घाटाचं मसत िि्यन घडतं. डोंगराचरा सोंडेचरा 
िेवटी िोतराचे अविेष आदण ढासळून गेलेलरा बुरुिाचे 
अविेष दिसतात.

कोकणातला दनसग्य पा्त का्ी वेळ इथेच िांत उभं 
रा्ारला ्वं. दनसग्यगीत अनुभवारला ्वं. परतीचरा 
प्रवासात डोळ्ांत साठवलेले ते पावसाचे चार क्ण, अरूंि 
पारवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार, कारवीचरा झाडाचे ते 
काडकनस्  मोडणं आदण तराचा आवाि ऐकून काळिात 
लखख ्ोणं, अनस्  लगेच तरातून सावरणं ्े सारं सारं का्ी 
आठवत रा्तं. ्सता ्सता रडवणारा आदण रडत रडत 
्सवणारा ्ा टट्रेक एनिॉर करारचा असेल तर वरंधा 
घाटाचरा दििेने आपलरा गाडीची चाकं वळवारला ्वी.

��������������� ���������������सवाध्ा्

िबदार्थ : वेध - लक्र. बिेाम - सुसाट वेगाने. पोटभर मार खाणे - भरपूर मार खाणे. प्रत्् - अनुभव. 
रोरावत - रों रों आवाि करत. शव्हंगम - दवलोभनीर, सुिंर. चापण े- खाणे. कारवी - एक झाड. अविेष -दिल्क 
राद्लेला भाग . 

प्र. १. आकृती पूण्थ करा.

पावसाळा सुरू झाल्ाच्ा 
लेखकाला जाणवणाऱ्ा खुणा
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प्र. २. पावसाच्ा आगमनाचा लेखकाच्ा मनावर ्होणाऱ्ा पररणामांचा ओघततिा त्ार करा.

पावसाचरा आगमनाने गतकाळातले क्ण दिवंत ्ोतात.

पाणरातून अलगिपणे वाहून िातात.

प्र. ३. खालील िबदसमू्हांचा अर्थ सपष् करा.
(अ)   दिगरबाि भटके-
(आ) रंदगली पारवाट-
(इ) डोंगराची सोंड-

प्र. ४. तुमच्ा िबदांत माश्हती शल्हा.
(अ)   वरंधा घाटातील दनसगा्यचे दव्ंगम दृशर तुमचरा िबिांत वण्यन करा.
(आ)  कावळ्ा दकल्ा.

खेळू्ा िबदांिी.

(अ)  खाली शदलेल्ा शविेष् आशण शविेषणांच्ा ्ोग् जोड्ा लावा.

शविेषण शविेष्

दव्ंगम वारा

गरमागरम पाषाण

घोंघावणारा पारवाट

काळािार दृशर

अरुंि कािंाभिी
(अा)  खालील वाक्ांतील िबद्ोगी अव््े ओळखा.

(अ)  पुणराहून म्ाडकडे िाणाऱरा रसतरावर द्रवी झाडी आ्े.
(आ) चमचमीत मेनू मिबूत चापारला वरंधा घाटातलरा टपऱरांसारखी िरुसरी िागा ना्ी.
(इ) दिगरबाि भटकरांसाठी कावळ्ा दकल्ा सजि आ्े.

(इ)  खालील वाक्ांतील शवरामशचन्हे ओळखून त्ांची नावे शल्हा.
(अ)  घाटात घाट वरंधा घाट बाकी सब घादटराँ!
(आ) गतकाळातले ‘ते क्ण’ पुन्ा दिवंत ्ोतात.
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िोध घेऊ्ा.

l आंतरजालाच्ा सा्हाय्ाने म्हाराष्ट्ातील वेगवेगळे घाट व त्ांशवष्ीची माश्हती शमळवा व त्ांची नोंद ठेवा.

चचा्थ करू्ा.

l वरंधा घाटातील टपऱ्ांमधील चमचमीत मेनूंबाबत चचा्थ करून एक सुंदर मेनूकाड्थ त्ार करा. त्ाबाबत 
शमत्रमैशत्रणींिी चचा्थ करा.

 (५)  केवलवाक्
 (अ)  ती रोि सकाळी लवकर उठते.
 (आ) तो कसोटी सामनरात खेळतो का?
  ्ी केवलवाक् े आ्ेत. केवलवाकरात एकच   
दवधान असते, तरामुळे एक उदे्शर व एकच दवधेर 
असते. केवलवाकर ्े दवधानाथजी, प्रशनाथजी, आज्ाथजी, 
्ोकाराथजी दकंवा नकाराथजी रांतील कोणतरा्ी प्रकारचे 
असू िकते.
 (६)  शमश्रवाक्
  (अ)  िेव्ा मनात रेईल, तेव्ा मी गावाला िाईन.
  (आ) पावसाळा आला, की आकािात काळे ढग    
              िमतात व पाऊस पडू लागतो.

  ्ी शमश्रवाक्े आ्ेत. दमश् वाकरांत िोन दकंवा            
अदधक वाकरे असतात, िी एकमेकांवर अवलंबून  
असतात. अथा्यचरा दृष्टीने सवतंत्र असणारे वाकर ‘मुखर 
वाकर’ असते, तर मुखर वाकरावर अवलंबून असणारे 
वाकर गौणवाकर असते. 

उिा., वरील वाकरांत ‘मी गावाला िाईन’ व 
‘पावसाळा आला’ ्ी  िोन मुखर वाकरे आ्ेत. 

कधीकधी एका मुखर वाकरावर एक दकंवा  
अदधक गौणवाकरे अवलंबून असतात. ्ी गौणवाकरे  
उभरानवरी अवरराने एकमेकांना िोडलेली   
असतात. 
(७) सं्ुतिवाक्-
 (अ) मिंा रोि सकाळी गदणताचा अभरास करते       
              आदण संधराकाळी मराठीचा अभरास करते.
 (अा) दमद्र ‘खो खो’त भाग घेईल दकंवा  लंगडी  

    खेळेल.
्ी सं्ुतिवाक्े आ्ेत. संरुक्तवाकरात  िोन 

वाकरे असतात. ती िोन वाकरे उभरानवरी अवररांनी 
िोडलेली असतात; पण ती सवतंत्र असतात, म्णिे 
ती िोन केवलवाकरे असतात. अथा्यचरा दृष्टीने ती 
एकमेकांवर अवलंबून नसतात. ते एक िोडवाकर 
असते.

आपण समजून घेऊ्ा.
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बातमी लेखन

    िैनंदिन वरव्ारात घडणाऱरा घटनांचरा बातमरा आपण वृततपत्रे, टी. व्ी., रेदडओ रांसारखरा माधरमांतून वाचत 
व ऐकत असतो. तरामुळे घडून गेलेलरा, घडत असलेलरा आदण घडणाऱरा दवदवध घटनादंवषरी आपणाला सदवसतर 
माद्ती बातमीचरा माधरमातून दमळत असते. 

l  बातमी लेखनासाठी आवश्क गुण- 
(१) लेखन कौिलर.  (२) भाषेचे उततम ज्ान.  (३) वराकरणाची िाण.  (४) सोपी, सुटसुटीत वाकररचना.  
(५) चौफेर वाचन. 

बातमीची शवशवध क्षेत्रे : सांसककृदतक, क्ीडा, ककृषी, िैक्दणक, सामादिक, वैज्ादनक, िैनंदिन घटना.
l खालील बातमी वाचून त्ाखाली शदलेल्ा प्रशनाचंी उततरे शल्हा. 
 शजल्हा पररषद उच्च प्रारशमक िाळा, उत्ररौली ्ा िाळेत कला शिशबराचा समारोप संपन्न. 

लोकप्रतिभाशदनांक : २० शडसेंबर

तित्रकला तितिरािा समारोप
उत्रौली (ता. भोर) : उत्रौली रेथील दिल्ा पररषि उच्च प्राथदमक िाळेत ि्ा दिवसांचे दचत्रकला दिदबर 

नुकतेच संपनि झाले. १९ दडसेंबर रोिी िरुपारी ४.०० ते ६.०० रा वेळात दिदबराचा समारोप समारंभ सािरा 
झाला. रा दिदबराची सांगता प्रदसद्ध दचत्रकार श्ी. अदवनाि दिवतरे रांचरा सप्रातरदक्क मनोगताने करणरात 
आली.

आपलरा िीवनातील कलेचे म्त्व सांगताना प्रतरेकाने कोणती-ना-कोणती कला दिकणे आवशरक 
आ्े, ्ा दवचार तरांनी आपलरा मनोगतातून वरक्त केला. समारंभाचे अधरक्सथान उच्च प्राथदमक िाळेचे 
मुखराधरापक श्ी. सिादिव दिंिे रांनी भूषवले. कलादिदक्का श्ीमती सुनीता सोमण रांनी प्रमुख पाहुणे व 
उपतसथतांचे आभार मानले.

रा दनदमतताने सव्य पंचवीस दिदबराथतींचरा दचत्रांचे प्रिि्यन भरवणरात आले ्ोते. तराला रदसकांचा उिंड 
प्रदतसाि दमळाला. 

|||

(१)  कोण ते शल्हा.
(अ)   समारंभाचे प्रमुख पाहुणे-     (अा)  समारंभाचे अधरक्-
(इ)    दचत्रकला प्रिि्यनास प्रदतसाि िेणारे-

(२)  उततर शल्हा. 
(अ)   दिदबराथतींची संखरा-  
(अा) दिदबराथतींनी दिदबरात दिकलेली कला- 
(इ) दिदबराचे दठकाण-  
(ई) दिदबर सुरू झाले ती तारीख- 

(३)  वरील बातमीमध्े ज्ा ज्ा गोष्टटींशवष्ी माश्हती शदलेली आ्हे ते घटक शल्हा.

लोकप्रतिभाशदनांक : २० शडसेंबर
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l ऐका. वाचा. म्हणा.

आभाळाची अम्ी लेकरे, काळी माती आई
िात वेगळी ना्ी आम्ा धम्य वेगळा ना्ी ।।

 श्रमगंगेचरा तीरावरती
 कष्टकऱरांची अमुची वसती 
नाव वेगळे ना्ी आम्ा गाव वेगळा ना्ी ।।

 इमान आम्ा एकच ठावे
 घाम गाळुनी काम करावे
माग्य वेगळा ना्ी आम्ा सवग्य वेगळा ना्ी ।।

 माणुसकीचे अभंग नाते
 अम्ीच अमुचे भागरदवधाते
पंथ वेगळा ना्ी आम्ा संत वेगळा ना्ी ।।

 कोदट कोदट ्े बळकट बाहू 
 िगन्नाथ-रथ ओढुन नेऊ
आस वेगळी ना्ी आम्ा धरास वेगळा ना्ी ।।

६. आभाळाची अम्ही लेकरे
वसंत बापट (१९२२-२००२) : प्रदसद्ध कवी. तरांची ‘अकरावी दििा’, ‘सकीना’, ‘प्रवासाचरा कदवता’, ‘दिंग फुदंकले 
रणी’, ‘मानसी’, ‘िूर मिा्यचा पोवाडा’, ‘मेघहृिर’, ‘तिेसी’, ‘रािसी’ ्े कावरसंग्र्; ‘चंगामंगा’, ‘अबडकतबडक’, 
‘दफरकी’, ‘बालगोदवंि’ ्े बालवाङस् मर; ‘बारा गावचं पाणी’ ्े प्रवासवण्यन इतरािी पुसतके प्रदसद्ध आ्ेत.

सव्य माणसे दनसगा्यची लेकरे आ्ेत. रा माणसातील श्रदमकांमधरे माणुसकीचे नाते अभंग असलरामुळे तरांचरामधरे 
कोणतरा्ी प्रकारचा भेिभाव नसतो. प्रसतुत कदवतेतून कवीने ्ा मानवतावािी व उिातत दवचार व सिंेि दिला आ्े. प्रसतुत 
कदवता ‘दिंग फुंदकले रणी’ रा कावरसंग्र्ातून घेतली आ्े. 
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िबदार्थ : तीर - दकनारा. इमान - दनष्ठा. ठाव े- मा्ीत असणे. अभंग - अखंड. आस - इच्ा. 

��������������� ���������������सवाध्ा्

प्र. १. खालील अरा्थचे कशवतेतील िबद िोधा.
(अ)  दकनारा-
(अा)  इच्ा-
(इ)  अखंड-
(ई)  आकाि-

प्र. २. कशवतेतील ‘आतमशवशवास’ व्ति करणाऱ्ा काव्पंतिी शल्हा.
प्र. ३. कशवतेतील ऐक्ाचा संदेि देणाऱ्ा काव्पंतिी शल्हा.
प्र. ४. ‘माणुसकीचे अभंग नाते अम्हीच अमुचे भाग्शवधाते’ ्ा काव्पंतिीतून कवीने सूशचत केलेला शवचार तुमच्ा  

 िबदांत मांडा.
प्र. ५. कशवतेतील ्मक जुळणाऱ्ा िबदांच्ा जोड्ा िोधून शल्हा.
प्र. ६. खालील कशवतेच्ा ओळींतील भाव तुमच्ा िबदांत शल्हा. 
 (अ)   आभाळाची अम्ी लेकरे, काळी माती आई
  िात वेगळी ना्ी आम्ा धम्य वेगळा ना्ी ।।
 (अा)   इमान आम्ा एकच ठावे
  घाम गाळुनी काम करावे

|||

भाषेचा वापर करत असताना बोलताना व दलद्ताना आपण नैसदग्यकरीतरा थांबतो. आपण आिूबािूला वावरत 
असताना, प्रवास करत असताना अनेक पाट्ा वाचतो. तरावर का्ी सूचना दिलेलरा दिसतात. बऱराच वेळा का्ी िबि 
रोगर दठकाणी न िोडलरास दकंवा न तोडलरास वाकराचा अथ्य बिलून िातो व तरातून गंमत दनमा्यण ्ोते. 

उिा., (१) रेथे वा्न लावू नरे. 
           रेथे वा्न लावून रे. 
      (२) बागेत कचरा टाकू नरे.
  बागेत कचरा टाकून रे.
रा प्रकारची तुमचरा वाचनात आलेली वाकरे दल्ा व तरातील गंमत समिून घरा.

भाषेची गंमत
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७. नातवंडांस पत्र
नंदू नाटेकर (नंिकुमार नाटेकर) (१९३३) : ्े भारताचे मािी बॅडदमंटन राष्टट्रीर दविेते आ्ेत. नाटेकर रांनी भारतासाठी १५ 
वषाांचरा कारदकिगीत िंभरपेक्ा अदधक राष्टट्रीर आदण आंतरराष्टट्रीर पुरसकार दमळवले आ्ेत. तरांनी एकूण स्ा वेळा मॅनि 
दसंगल नॅिनल चॅतमपरनदिपमधरे मॅनि डबल नॅिनल चतॅमपरनिीप दमळवून एकूण स्ा वेळा आदण दमश्र िरु्ेरी राष्टट्रीर सपधयेत 
पाच वेळा दविेतेपि दमळवले आ्े. १९६१ मधरे तरांना अिु्यन पुरसकाराने सनमादनत करणरात आले आ्े. 

प्रसतुत पाठातून लेखकाने दनसग्य सातन्नधरात गेलेले समृिस् ध बालपण, बॅडदमंटनची आवड, साततरपूण्य पररश्रम आदण 
रातून संपादित केलेले उज्वल रि रा गोष्टटींदवषरीचा संवाि पत्ररूपाने आपलरा नातवंडांिी साधला आ्े. प्रसतुत पाठ 
‘आिी-आिोबांची पत्र’े रा पुसतकातून घेतला आ्े. 

दप्रर उद्धव, मेघा, दमद्का व िान्वी,
अनेक आिीवा्यि.

दकतीिा तरी मनात रेते, की तुम्ा चौघांबरोबर 
बसून तुमचरािी मनसोति गपपा मारावरात. मी माझे 
बालपण कसे घालवले ते तुम्ांला सांगावे. माझे िाळा-
कॉलेिातले दिवस कसे ्ोते, ते सांगावे आदण 
पुसतकांतून, दमत्रांकडून व दिक्कांकडून मी कार कार 
आदण कसे कसे दिकलो ते सांगावे आदण सगळ्ांत 
म्तवाचे, म्णिे माझरा आई-वदडलांकडून- तुमचरा 
पणिी-पणिोबांकडून, तरांचरा मारेतून मी कार 
दिकलो, ्े्ी तुमचरािी बोलावे...

पण प्रतरक्ात तुमचरािी बोलताना मोकळेपणाने, 
मनासारखे बोलता रेतेच असे ना्ी म्णून वाटले, की 
तुम्ालंा ्े पत्र दल्ावे.

मी दिकारला सांगलीला ्ोतो. सांगली ्े 
म्ाराष्टट्रातले एक गाव आ्े. आमचरा िाळेला खूप 
मोठे मिैान ्ोते आदण तरािवळच एक बाग ्ोती. 

आम्ी दतथे मनसोति खेळारचो, हंिडारचो, झाडांवर 
चढारचो, पाऊस आला, की तरात दचंब दभिारचो. 
दनिान सुटस् टीमधरे तरी तुम्ी तुमचरा मोठ्ा ि्रांमधून 
बा्ेर पडून थंड ्वेचरा दगररसथानांवर दकंवा छोट्ा 
गावी गेले पाद्िे. पकरांचे दचवदचवणे, थवे नरा्ाळणे, 
तसेच िंगलातील दवदवध पिंूचे आवाि ऐकणे ्ा मोठा 
मिेिीर अनुभव असतो. मोकळे आकाि, वा्ती निी 
आदण झाडे आपलरासाठी गमतीचा निराणाच आणत 
असतात, तराची मिा तुम्ी लुटली पाद्िे.

माझरापुरते बोलारचे, तर मी अभरासामधरे का्ी 
फारसा चांगला नव्तो. मला खेळारला मात्र आवडारचे 
आदण बॅडदमंटनची आवड मला ल्ान वरातच लागली 
्ोती. दनरदनराळे चषक व ढाली घेतलेले माझे दकतीतरी 
फोटो तुम्ी पाद्ले आ्ेत ना? साततराने पररश्रम 
करूनच मी दविेता खेळाडू ्ोऊ िकलो. आंतरराष्टट्रीर 
सामनरात आपलरा िेिाचे मी प्रदतदनदधतव केले, मला 
अिु्यन पुरसकार दमळाला.

तुम्ी कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाद्िे. 
मग तो दक्रकेट, टदेनस, बॅडदमंटन असा तुम्ांला िो 
कोणता आवडत असेल तो खेळ असू िे. खेळ 
खेळणरामुळे आपलरा आरुषरात दिसत रेते. कोणतरा्ी 
प्रसंगाचा सामना कसा करारचा, अगिी ्रावे लागले 
तरी कसे ्रारचे, ते खेळ आपलराला दिकवतात, 
दिंकलो तर दिंकणराचा आनंि्ी दमळवून िेतात. 

प्रतरेकाने िररोि थोडा वराराम केलाच पाद्िे. 
मला वेळ ना्ी, ्ी सबब सांगू नका. वेळ ना्ी म्णून 
िेवण करारचे रा्ते का? िोन्ी िेवणांसाठी कसा 
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बरोबर वेळ दमळतो? मी म्णतो ते पटते का तुम्ांला? 
िर का्ीच वराराम झाला नसेल, तर आि वराचरा 
६६ वरा वषगीसुद्धा मला िेवावेसे वाटत ना्ी. तुम्ी 
िसे मोठे व्ाल, िाळांतून कॉलेिांत िाल, तसतसा 
तुम्ालंा कमी कमीच वेळ रा्णार आ्े; पण तरी तुम्ी 
वरारामासाठी तास-िोन तास काढलेच पाद्िेत. मग 
तो वराराम खुलरा मैिानावरील असो, एखाद्ा 
क्लबातील असो दकंवा खास वरारामासाठीच असलेलरा 
‘दिम’मधला असो.

आरुषरातील प्रतरेक गोष्ट िाळा-कॉलेिांमधरे 
दिकवून रेत नसते, ्ोर ना? म्णून तुम्ी िसे मोठे 
व्ाल तसे तुम्ी आपले सवत:चे दिक्क व्ा. टेदनसमधरे 
एखािा चेंडू रेषेचरा आत आ्े की बा्ेर, ्े आपले 
आपणच पडताळून पा्तो आदण तराप्रमाणे तो खेळारचा 
की सोडून द्ारचा ्े ठरवतो ना? तसेच प्रतरक् 
आरुषरामधरेिेखील आपलराकररता चांगले कार आदण 
वाईट कार, ्े तुमचे तुम्ांला कळले पाद्िे. म्णिेच, 
तुम्ी सवत:वर अवलंबून रा्ारला दिकले पाद्िे. 
सवावलंबी झाले पाद्िे.

आता आपण दतसऱरा स्स्रकामधरे प्रवेि केला 
आ्े. संपक्कमाधरमे, िळणवळण आदण सिंेिव्नाचा 
आवाका्ी वाढतो आ्े. आता आपलरा घरी, बसलरा 
िागी, ्वी ती माद्ती तुम्ांला ई-मेल आदण 
इंटरनेटद्ारे दमळू िकते. तरी्ी तुमचरा दमत्रांिी व 
कुटुदंबरांिी असलेला आपला वरततिगत संपक्क तुटू िेऊ 
नका.

रा नवरा स्स्रकासाठी तुम्ांला माझरा िुभेचछा!
सप्रेम तुमचा,

आिोबा

िबदारणि : शगररसरान - पव्यतावरील दठकाण. नजराणा - मौलरवान भेट. सबब - कारण. 

��������������� ���������������सवाध्ा्

प्र. १. आकृत्ा पूणणि करा.

(अ)

(इ)

(अा)लेखकाने िाळेच्ा 
बागेत मनसोक्त केलेली 

मजा

लेखकाने  सुचवलेले 
सुट् टीतील मजिेीर अनुभव

शतसऱ्ा स्हस्रकातील परसपरसंबंध वाढवणारी 
व माश्हती देणारी माध्मे
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प्र. २. एका िबदांत उततर शल्हा.

(अ)   लेखक िेथे दिकले ते गाव  

(अा)  लेखकाला दमळालेला पुरसकार  

(इ)   खास वरारामासाठीच असलेले दठकाण 

(ई) लेखकाचा आवडता खेळ 
प्र. ३. तुमच्ा िबदांत उततरे शल्हा.

(अ)   लेखकाने सांदगतलेले वरारामाचे म्त्व सपष्ट करा.
(आ) खेळ आपलराला सवावलंबी बनवतो व दनण्यरक्मता वाढवतो, तुमचरा िबिांत दल्ा.

प्र. ४. गमतीचा नजराणा अाणणारे शनसगा्थतील घटक व त्ासंदभा्थतील तुम्ही अनुभवलेली एखादी घटना, ् ाशवष्ीची  
 माश्हती सांगा.

खेळू्ा िबदांिी.

(अ)  खालील तक्ा पूण्थ करा.

एकवचन अनेकवचन
पुसतक
गाव
मैिान
निी

(अा)  खालील वाक्े वाचा व त्ाआधारे तक्ा पूण्थ करा.
  (१)  सांगली ्े म्ाराष्टट्रातले एक गाव आ्े. 
  (२)  चांगले कार आदण वाईट कार ्े तुमचे तुम्ांला कळते.

नाम सव्थनाम शविेषण शक््ापद

चचा्थ करू्ा.

l ‘वनडे’ शक्केटची मॅच बघत असताना प्रके्षकांनी व्क् केलेल्ा प्रशतशक््ांबाबत शमत्रांिी चचा्थ करून ्ादी त्ार 
करा.



23

l खालील मुद् दांच्ा आधारे ‘माझा आवडता खेळ’ ्ा शवष्ावर आठ ते द्हा ओळी शनबंध शल्हा.

शलश्हते ्होऊ्ा.

माझा आवडता खेळतो कसा खेळतात.

तो खेळ का 
आवडतो?

तुमचे प्रेरणासथान. तरा खेळातील 
तुमचे कौिलर 
कसे वाढवाल?

खेळात दमळणारा आनंि

|||

प्रतरेक वरक्तीचरा आरुष्रात सुखिरु:खाचे क्ण ने्मीच रेत असतात. िरु:खाचरा व अडचणीचरा प्रसंगांना िे 
तखलाडू वृततीने सामोरे िातात, िे दिंकणराचरा उमजीने ्ाती घेतलेले काम पणू्य करणरासाठी सवरंप्रेरणेने काम करतात, 
तेच आरुष्रात रि दमळवतात. कोणती्ी वाईट पररतसथती तुम्ांला अडवू दकंवा ् रवू िकत ना्ी. वेळप्रसंगी तुम्ांला 
िोन पावले मागे् ी टाकावी लागतात; परंतु िर आपण मनानेच ्रलो, तर पुढील कार्य पणू्य करणरासाठी आपण तरार 
्ोऊ िकत ना्ी. अिा पररतसथतीत कारम आपले आपलरा मनावर दनरंत्रण असणे आवशरक असते. 

नकारातमक दवचार करणरापासून आपण सवत:ला थांबवणे आवशरक आ्े. तराचबरोबर आपलरा मनाला 
चांगलरा सवरी लावणे्ी आवशरक आ्े. आपलरा मनाला चांगली सवर लावणे ्े कठीण असले, तरी अिकर मात्र 
नक्ीच ना्ी! आपलरा अंगी असणाऱरा चांगलरा सवरी, वाईट सवरींना िवळ रेऊ िेत ना्ीत. मनाला चांगलरा 
दवचारांची सवर लावली, तर ती सवर वाईट दवचारांपासून तुम्ांला नक्ीच िूर ठेवील.

रासाठी तुम्ांला का्ी गोष्टी लक्ात ठेवावरा लागतील. उिा., चांगले वाचन, चांगलरा दमत्रमैदत्रणींची संगत, 
घरातील जरषे्ठ वरक्तींिी असणारे दिव्ाळ्ाचे व आपुलकीचे संबंध इतरािी. िो िरुसऱराचरा िरु:खात ने्मी स्भागी 
्ोतो तरालाच िीवनाचा खरा अथ्य कळतो. मानदसक आधार िेऊन, दवचारांचरा िेवाणघेवाणीतून आपण एकमेकांचे 
िरु:ख स्ि ्लके करू िकतो. 

असे सुखिरु:खाचे प्रसंग प्रतरेकाचरा आरुष्रात सतत रेत असतात मात्र रा प्रसंगांना िो धीराने सामोरा िातो, तोच 
िीवनात रिसवी ्ोतो. 

वाचा.

l  खालील उतारा वाचा व त्ास ्ोग् िीष्थक दा. 
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पत्रलेखन

पत्र ् े आपलरा मनातले भाव/दवचार िरुसऱरापरांत दलतखत सवरूपात पो्ोचवारचे उततम साधन आ्े. पत्रलेखनाचरा 
दवषरानुसार पत्राचे िोन प्रमुख प्रकार पडतात. 

(१) औपचाररक पत्र    
(२) अनौपचाररक पत्र
रापूवजीचरा इरततांमधरे तुम्ांला "अनौपचाररक' रा पत्र प्रकारांची ओळख झालेली आ्े. आता आपण "औपचाररक' 

पत्रप्रकाराची अोळख करून घेणार आ्ोत.
लक्षात घ्ा- आिचरा तंत्रज्ान रुगात फोनचा वापर वाढलरामुळे पत्र दलद्णे कमी झाले आ्े. तरी्ी आपलराला 

अि्य करणे, मागणी करणे, दवनंती करणे अिा का्ी कारणांसाठी पत्र दलद्णे आवशरक असते व पत्रलेखन कौिलर प्राप्त 
्ोणरासाठी रा इरततेत तुम्ांला औपचाररक पत्रलेखनाचा अभरास करारचा आ्े. आता आपण औपचाररक पत्रलेखनाचे 
सवरूप समिून घेऊरा. 
l औपचाररक पत्रलेखनासाठी आवश्क गोष्टी :

(१) जरांना पत्र दल्ारचे आ्े तरांचरा पिाचा दिष्टाचारपवू्यक उल्ेख करावा.
(२) भाषा सरळ, सुगम, सुसपष्ट व दवषरानुरूप असावी.
(३) पत्रात केवळ मुखर दवषराबाबतच दल्ावे.
(४) जरांना पत्र पाठवारचे आ्े तरांचे पि, वर, रोगरता, दिक्ण इतरािी सव्य गोष्टी लक्ात घेऊन रोगर भाषेचा 

वापर करावा.
(५) पत्राची भाषा लेखनदनरमांनुसार असावी.

l औपचाररक पत्र शलश्हण्ासाठी खाली शदलेल्ा प्रारूपाचा अभ्ास करा.

औपचाररक पत्र प्रारूप

          पत्र पाठवणाऱराचा पतता 
          दिनांक :
प्रदत,
   माननीर...............,
   (रोगर तरा मान व पिास् जरांना पत्र पाठवारचे आ्े तरांचे नाव, हुद्दा व पतता)

      दवषर : ............................. (पत्राचे कारण)
म्ोिर,
            दवषरानुसार मिकूर

          आपला दवशवासू,
          पत्र पाठवणाऱराची स्ी 
                 व नाव



25

टीप : औपचाररक व अनौपचाररक िोन्ी प्रकारची पत्रे आि तंत्रज्ानाचरा सा्ायराने म्णिे ईमेलद्ारा पाठवली 
िातात. ईमेल पाठवणराचे पत्राचे प्रारूप व तंत्र िाणून घेणराचा प्ररतन करा. 

भाषासौंद्णि

l  आलंकाररक िबदांची रचना करून भाषेचे सौंद्णि वाढवता ्ेते. आपले शवचार 
अशधक पररणामकारक, अशधक आकषणिक ्होण्ासाठी अालंकाररक िबदांचा 
उप्ोग केला जातो. खाली का्ही अालंकाररक िबद शदलेले आ्हेत. त्ाचंा 
अभ्ास करा व लेखनात उप्ोग करा. ्ा िबदांप्रमाणे इतर का्ही अालंकाररक 
िबदांची ्ादी त्ार करा.
l गळ्ातला ताईत - अतरंत दप्रर वरतिी
l बाळकडू - ल्ानपणीचे संसकार
l कारराकूट - दनषफळ चचा्य
l अष्टपैलू - अनेक बाबटींमधरे कुिल असलेला
l अळवावरचे पाणी - अलप काळ दटकणारे
l अिातित्रू - जराला कोणी ित्रू ना्ी असा
l झाकले मादणक - गुणांचे प्रिि्यन न करणारा गुणी मनुषर
l इदतश्री - िेवट
l अक्रित्रू - दनरक्र, अदिदक्त

कृती- वरील प्रारूपाचा अभ्ास करून खालील शवष्ावर पत्रलेखन करा.
तुमचरा िाळेमधरे उन्ाळी सुट्ीत ‘्सताक्र सुिंर करूरा!’ ्े १० दिवसांचे दिदबर आरोदित केले आ्े. तरात 

तुम्ांला स्भागी करून घेणराची दवनंती करणारे पत्र वग्यदिक्कांना दल्ा. 

    दतकीट

प्रदत,

प्रेषक,

 (प्रशत - जराला पत्र पाठवारचे ती वरतिी,
 प्रेषक - िो पत्र पाठवतो ती वरतिी.)
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िाळेला सुट्ी लागणार ्ोती. ईिान दवचार करत 
्ोता, की ्ी सुट्ी किी घालवारची? तव्दडओ गेम 
खेळून तराला कंटाळा आला ्ोता. दमत्रांबरोबर रोि 
दक्रकेट, फुटबॉल आदण बॅडदमंटन्ी खेळता रेऊ िकणार 
्ोते. दिवार तराच तराच रोमांचक कथा वाचणरात तराला 
दविेष गोडी नव्ती.

ईिान दवचार करू लागला, रा वेळी सुट्ीमधरे 
का्ीतरी नवीन करावे. का्ीतरी असे केले पाद्िे, की 
सव्य कंटाळा ना्ीसा ्ोईल; परंतु बराच दवचार करून्ी 
तराला सुट्ी घालवणराचा रोगर परा्यर सापडत नव्ता. 
तेवढ्ात तराला दिलासा दमळणारी घटना घडली. तराला 
उततर कािीचरा दगरा्यरो्ण संसथकेडून आपलरा 
कॉमपरुटरवर एक ई-मेल प्राप्त झाला. तोच ईिानचरा 
दमत्रानंा्ी पाठवणरात आला ्ोता. दगरा्यरो्ण संसथेने 
तरांना आपलरा एका मोद्मेमधरे स्भागी ् ोणराचे दनमंत्रण 
पाठवले ्ोते.

वासतदवक ईिानला दगरा्यरो्णाचा दविेष ्ंि ्ोता. 
दगरा्यरो्ण आता तराचा ्ंि राद्ला नव्ता, तर तराचे 
तराला वेड लागले ्ोते. तराने आपलरा ि्रातील 
एका प्रदसद्ध दगरा्यरो्ण संसथते आधीच प्रवेि घेतला 
्ोता आदण उतककृष्ट प्रदिक्णातून तराला 
दगरा्यरो्णातील बऱराच बारीकसारीक गोष्टी समिलरा 
्ोतरा. तराचे अनेक दमत्र्ी राच संसथते दगरा्यरो्ण 
दिकत ् ोते आदण तरांनी ईिानबरोबर प्ाडावर अनेक 
प्रदिक्ण कार्यक्रमांत भाग घेतला ्ोता.

दगरा्यरो्णाचा अनुभव खरोखर रोमांचक ्ोता. 
आकािाला सपि्य करणारे उंच प्ाड, दविालकार 
खडक, द्रवरागार घाटी आदण वेगाने वा्णाऱरा 

सवच् पाणराचरा प्ाडी नद्ा ईिान आदण तराचरा 
साथीिारांना साि घालत ् ोतरा. तरांना िेव्ा संधी दमळेल, 
तेव्ा ते आवशरक उपकरणे आदण सामानाची बॅग घेऊन 
दगरा्यरो्ण करारला िात असत.

उततर कािीचरा दगरा्यरो्ण संसथेचा सिंेि 
वाचलरावर ईिान फारच खिू झाला. तराने लगेच रा 
दनमंत्रणाची माद्ती आपले दमत्र धैर्य, प्रिांत, अमन आदण 
सक्म रांना दिली. सव्यच दमत्र फार खिू झाले. ते िणू 
सुट्ीत प्ाडावर िाणराची वाटच पा्त ्ोते. िाळेला 
सुट्ी लागणरापूवजीच तरांनी प्ाडावर िाणराची तरारी सुरू 
केली ्ोती.

िाळेला सुट्ी लागलराबरोबर सव्य दमत्र टॅकसीने 
ऋदषकिेहून उततर कािीला पो्ोचले. वाटेत उंच उंच 
प्ाड पाहून ते फार रोमादंचत झाले ्ोते.

दगरा्यरो्ण संसथेचरा आपलरा साथीिारांना भेटलरावर 
ईिान आदण तराचे दमत्र खूप उतसाद्त झाले ्ोते. सव्य 
दमत्रांनी दमळून माऊंटदेनअररंगचरा सा्ायराने उततर 
कािीहून गंगोत्रीला िाणराचा दनशचर केला.

८. शग्ा्थरो्हणाचा अनुभव
रमेि म्हाले (१९४४) : प्रदसद्ध लेखक. मुलांसाठी बालकथा व दवज्ान दवषर रावर आधाररत तरांची १०९ पुसतके प्रकादित 
आ्ेत. िळगाव व नादिक आकािवाणीवरील दवदवध वराखरानात स्भाग. तरांचरा ‘पकरांची िरुदनरा’ रा पुसतकास मराठी 
दवज्ान पररषिेचा तसेच साद्तर पररषिेचा पुरसकार्ी दमळाला आ्े. सन २००८ साली ‘दवज्ान’, २०११ साली ‘अंतराळातील 
सटेिन’ व २०१३-१४ साली ‘चला अंतराळात’ रा पुसतकांस राजरिासनाचा ‘उतककृष्ट वाङस् मर दनदम्यती पुरसकार’ दमळाला 
आ्े.

गंगोत्री रेथे दगरा्यरो्णासाठी गेलेले दवद्ाथजी तेथे उिस् भवलेलरा ढगफुटीचरा आदण भूसखलनाचरा आपततीत रात्रेकरूंना  
मित करून माणुसकीचे िि्यन कसे घडवतात, राचा वसतपुाठ रा पाठात पा्ारला दमळतो. प्रसततु पाठ ‘दकिोर’, दिवाळी अंक 
२०१४ मधून घेतला आ्े.

भाग - २
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गिर्यारोहण सुरू झ्ले. उंच पह्ड्वर गिर्यारोहण करणे 
क्ही सोपे क्म नवहते. अनेक त्स्ंचर् कठीण आगण 
थकवण्ऱर् चढ्ईनंतर शेवटी ते िंिोत्ील् पोहोचले. 
ईश्न आगण तर्चे स्थीद्र िंिोत्ील् पोहोचलर्मुळे फ्र 
उतस्गहत झ्ले होते आगण ते आपल् सवया थकव् गवसरून 
िेले होते; परंतु िंिोत्ील् पोहोचलर्नंतर तर्ंनी जे प्गहले, 
ते क्ळज्ल् घर प्डण्रे दृशर होते. पह्ड्मधून आलेले 
ढि अकसम्त फुटले आगण िंिोत्ीवर भीषण ह्ह्क्र 
म्जल् होत्. प्णर्चर् धोक्द्रक प्रव्ह्मुळे मंगदर 
पररसरच नवहे, तर दुक्ने, हॉटेलस आगण धमयाश्ळ् 
उद् धवसत करून ट्कलर् होतर्. बरीच घरे आगण िेसट 
ह्ऊस नदीचर् वेिव्न प्रव्ह्बरोबर व्हून िेले ह्ेते. र् 
भीषण त्ंडव्मधरे बरेच लोक मृतरुमुखी पडले होते. नदीने 
रौद्र रूप ध्रण केले होते.

र् त्ंडव्त आपलर् आपे्ष्ंन् िम्वलर्मुळे 
लोक सफुुंदून सफुुंदून रडत होते. भूसखलन झ्लर्मुळे 
गठकगठक्णी अनेक तीथयार्त्ी अडकले होते. ते गबच्रे 
च्रध्म र्त्् कर्रल् गनघ्ले होते; परंतु रेथे तर्ंन् 
सवयासव िमव्वे ल्िले होते. ईश्न आगण तर्चर् 
स्थीद्र्ंनी पह्ड्वर हे सवया प्गहले, तेवह् तर्ंचर् 
अंि्वर क्टे आले आगण गिर्यारोहण्च् सवया उतस्हच 
न्हीस् झ्ल्. ईश्न आगण तर्चे स्थीद्र ही पररससथती 
मूकपणे प्हू शकत नवहते. 

अच्नक तेथे भुकेने वर्कूळ झ्लेलर् एक् मुल्ने 
आपलर् वगडल्ंकडे गबससकट्ंची म्िणी केलेली ईश्नने 
प्गहले. वगडल्ंनी जेवह् दुक्नद्र्ल् गबससकट पुड््ची 
गकुंमत गवच्रली तेवह् तो महण्ल्, ‘‘गबससकट्ंच् एक 
पुड् शंभर रुपर्ंन् गमळेल आगण प्णर्ची ब्टली दोनशे 
रुपर्ंन् गमळेल.’’

दुसर् एक हॉटेलम्लक जेवण्चर् थ्ळीची गकुंमत 
दोन हज्र रुपरे वसूल करत होत्. दुक्नद्र्ंची ही मनम्नी 
प्हून ईश्न आगण तर्चे स्थीद्र हैर्ण झ्ले होते. ते 
गवरोध करत दुक्नद्र्ल् महण्ले, ‘‘क्क्, ही तर सरळ 
लूटम्र आहे. प्च रुपर्ंत गमळण्ऱर् गबससकट पुड््ची 
गकुंमत शंभर रुपरे आगण पंधर् रुपर्ंचर् प्णर्चर् 
ब्टलीची गकुंमत दोनशे रुपरे कशी क्र असू शकते?’’

‘‘मुल्ंनो, तुमही आपले क्म कर्. रेथे पह्ड्वर 
वसतू र्च भ्व्ने गमळत्त. जर्ल् िरज व्टेल, तो खरेदी 

करेल,’’ दुक्नद्र र्ि्ने महण्ल्.
ईश्न आगण तर्चे स्थीद्र िपप बसले. तर्ंनी 

अडचणीत स्पडलेलर् र्त्ेकरूुंन् मदत केली. जखमी 
र्त्ेकरूुंवर प्रथमोपच्र केले. तर्ंची मलमपट ्टी केली 
आगण अौषधे गदली. हरवलेलर् र्ते्करूुंच् शोध 
घेणर्स्ठी तर्ंनी मदत केली आगण भुकेलर् मुल्ंन् 
आपलर्बरोबर आणलेली फळे, गबससकटे व प्णर्चर् 
ब्टलर् गदलर्. 

संधर्क्ळ झ्ली होती. ईश्नल् आत् खूप भूक 
ल्िली होती. तर्चर् स्थीद्र्ंन्ही भूक ल्िली होती. 
तर्ंन् गवश्ंतीची िरज ज्णवत होती. पह्ड्चर् कडेल् 
एक हॉटेलस्रखे घर गदसलर्वर ते मोठ्् आशेने 
घरम्लक्कडे िेले आगण महण्ले, ‘‘क्क्, आमह्ंल् 
ख्णर्स्ठी थोडे अन्न आगण र्त्भर मुक््म करणर्स्ठी 
एख्दी खोली देऊ शक्ल?’’

‘‘हो, परंतु जेवण्स्ठी दह् हज्र आगण खोलीचे 
भ्डे पंधर् हज्र रुपरे द््वे ल्िेल,’’ दुक्नद्र क्हीश् 
रुक्ष सवर्त महण्ल्.

ते ऐकून ईश्न महण्ल्, ‘‘परंतु क्क्, जेवण्ची ही 
गकुंमत आगण खोलीचे भ्डे फ्र ज्सत आहे.’’

‘‘मुल्, जीव व्चवणर्स्ठी ही गकुंमत तर क्हीच 
न्ही. जर् गवच्र कर, जर भूक ल्िलर्वर तुमह्ंल् जेवण 
गमळ्ले न्ही आगण र्त्भर खुलर् आक्श्ख्ली झोप्वे 
ल्िले, तर तुमचे क्र ह्ल होतील?’’

तेवढ््त अच्नक मोठ् आव्ज झ्ल्. ईश्न 
आगण तर्चे स्थीद्र आप्पस्त गवच्रगवगनमर करत 
होते, अच्नक पह्ड्वरील एक घर मोठ् आव्ज होऊन 
ख्ली कोसळले. सवयाजण पडलेलर् घर्त द्बले िेले.

ईश्न आगण तर्चे स्थीद्र सवया क्ही गवसरून 
क्म्ल् ल्िले. घर्त र्हण्रे लोक देवद्रचर् झ्ड्त 
अडकले होते. ईश्नल् अश् पररससथतीच् च्ंिल् 
अनुभव होत्. तर्ने गिर्यारोहण संसथेत पह्ड्वरून ख्ली 
पडलेलर् लोक्ंन् ब्हेर क्ढणर्चे ख्स प्रगशक्षण घेतले 
होते. तो ज्ड व मजबूत दोर्चर् स्ह्यर्ने ख्ली उतरल् 
आगण अडकलेलर् तर् सव्ांन् ब्हेर क्ढले. 

ईश्न व तर्चर् स्थीद्र्ंन् ती र्त् पह्ड्वर 
घ्लव्वी ल्िली. तर्ंनी आपलर्बरोबर न्रलॉनच् तंबू 
आणल् होत्. तर् आधगुनक तंबूत तर्ंची कोणतीही 
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गैरसोर झाली ना्ी. प्ाडावर झालेलरा रा िरुघ्यटनेची 
माद्ती सेनेला दमळाली ्ोती आदण ्वाईिलाचरा 
्ेदलकॉपटरने ‘बचाव अदभरान’ सुरू्ी केले ्ोते.

सकाळ झालरावर ईिानने व तराचरा दमत्रांनी 
आसपासचरा िंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व 
तरांना आग लावली. तरातून खूप धूर झाला. ्ा 
्वाईिलाचरा ्ेदलकॉपटरसाठी एक संकेत ्ोता. 
रोगारोगाने एक ्ेदलकॉपटर धूर पाहून खाली आले व 
प्ाडाचरा वर दघरट्ा घालू लागले. ्वाईिलाचरा 
िवानांनी प्ाडावर अडकलेलरा रात्रेकरूंना, ईिान व 
तराचरा साथीिारांना पाद्ले. ईिान व तराचरा साथीिारांनी 
रात्रेकरूंना ्ेदलकॉपटरपरांत पो्ोचवारला ्वाईिलाचरा 

िवानांना मित केली.
्वाईिलाचरा ्ेदलकॉपटरने सवाांना सुरदक्त दठकाणी 

पो्ोचवले ्ोते. ्वाईिलाचरा अदधकाऱरांना िेव्ा ईिान 
व तराचरा साथीिारांचे ब्ािरुरीचे कार्य समिले, तेव्ा 
तरांनी सवाांची प्रिंसा केली. एवढेच नव्े, तर तरानंी रा 
मुलांना वीरपिक दमळावे म्णून राष्टट्रपतींकडे दिफारस 
केली.

दतकडे ईिान आदण तराचे साथीिार प्ाडावर 
झालेलरा िरुघ्यटनेनंतर सुरदक्त घरी पो्ोचले, तेव्ा ते फार 
खूि झाले ्ोते. दगरा्यरो्णाचा ्ा अनुभव तरांचरासाठी 
कारम समरणात रा्णारा ्ोता. 

िबदार्थ : शग्ा्थरो्हण - पव्यत चढणे. घाटी - ल्ान घाट. काळजाला घरे पडणे - प्रचंड िरु:ख ् ोणे. रौद्रूप - भरानक 
रूप. सिुुंदून सिुुंदून - हुंिके िेऊन. भूसखलन - िमीन खचणे. अंगावर काटे ्ेणे - प्रचंड भीती वाटणे. मनमानी 
करणे - मनाला वाटेल तसे वागणे. ्हैराण ्होणे - त्रासून िाणे. 

��������������� ���������������सवाध्ा्

प्र. १. आकृत्ा पूण्थ करा.

ईिानला कुंटाळा आलेल्ा व गोडी 
न वाटणाऱ्ा गोष्ी

शग्ा्थरो्हणाच्ा रोमांचक अनुभवात ईिानने 
बशघतलेल्ा नैसशग्थक गोष्ी

ईिान आशण त्ाच्ा स्हकाऱ्ानंी 
्ात्रेकरूुंना केलेली मदत

(अ) (अा)

(इ)
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प्र. २. एका शब्ाांत उततरे लिहा.
(अ)  ज्या गि्यायारोहण संस्थेकडून ईशयानलया ई-मथेल आलया तथे गिकयाण     

(अया)  अनथेक तयासयांच्या व ्कवणयाऱ्या चढयाईनंतर सवया गमत्र पोहोचलथे तथे गिकयाण  

(इ) बहयादुरीच्या कया्यायासयािी गमळणयारथे पदक     
प्र. ३. तुमच्ा शब्ाांत उततरे लिहा.

(अ)  पयाि अभ्यासल्यानंतर तुमहयांलया जयाणवणयारी ईशयानची िुणवैगशष्ट्थे गलहया.
(आ) ईशयान आगण त्याचथे सहकयारी ्यांनी ्यात्रथेकरूंनया केलथेली मदत तुमच्या शबदयांत गलहया. 
(इ) ‘कडयाक्याची ्ंडी पडली आहथे’, अशी कलपनया करन पररसरयातील असयाहयाय् व्क्ीलया कोणती मदत 

करयाल, तथे गलहया.

खेळू्ा शब्ाांशी.

(अ)  खािीि वाक्प्रचार व त्ाांचे अर्थ ्ाांच्ा ्ोग् जोड्ा िावा.
  ‘अ’ गट    ‘ब’ गट
(१)   कयाळजयालया घरथे पडणथे. (अ)   त्रयासून जयाणथे.
(२)     मनमयानी करणथे.  (आ)  प्रचंड दु:ख होणथे.
(३) हैरयाण होणथे.  (इ)    मनयाप्रमयाणथे वयािणथे. 

(अा)  खािीि शब्ाांचा वापर करून प्रत्ेकी एक वाक्् त्ार करा.
(१)  गि्यायारोहण-        (२)  रौद्र रप-        (३)  भूसखलन-        

(इ)  ‘बे’ हा उपसग्थ िावून खािीि शब् त्ार करा व लिहा.
उदया., बथेवयारस
(१)  जबयाबदयार-        
(२)  इमयान-        
(३)  गशसत-
(४)  रोजियार-
(५)  पवयाया-

(ई)  खािीि तक्त्ात लवरामलचनहाांची नावे लिहून, त्ाांचा वापर करून वाक््े त्ार करा. 

लवरामलचनहे नावे वाक््
,
.
;
?
!

‘   ’
‘‘   ’’
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जालहरात िेखन

गवद््रर्ांनो, म्िील इरतत्ंमधरे तुमह्ंल् ‘ज्गहर्त’ र् घटक्ची ओळख झ्लेली आहे. गवगवध वसत ूअथव् 
सेव् र् च्ंिलर् कश् आहेत, हे ज्गहर्तींद् व्रे पटवून गदलेले असते.

ज्गहर्त महणजे ‘ज्हीर करणे’ होर. इंग्रजीत ‘ज्गहर्त’ र् शबद्स्ठी 'Advertisement' ह् शबद व्परल् 
ज्तो. ज्गहर्तीच् मुखर उद ्देश वसतू गकुंव् सेव्ंकडे ग्र्हक्ंचे लक्ष वेधून घेणे व तर्ंची म्िणी गनम्याण करणे अस् 
असतो. तर्चबरोबर श्सन व क्ही सम्जसेवी संसथ् र्ंचर्तफफे सम्जप्रबोधन्स्ठी व जनगहत्र क्ही ज्गहर्ती 
प्रगसद्ध केलर् ज्त्त.ज्गहर्त ही एक कल् आहे. तुमही अनेक ज्गहर्तींचे व्चन, गनरीक्षण व शवणही करत 
असत्. तर्चंे तुमह्ंल् आकलन होणे, हे आजचर् क्ळ्तील आवशरक कौशलर आहे.

ज्गहर्तीचर् शवण व व्चन्ने ज्गहर्तीतील उतप्दन्बद्दल/सेवेबद्दल म्गहती गमळणे व गवक्ेत् महणून 
इतर्ंचर् मन्त तर्बद्दल कुतूहल, आकषयाण गनम्याण करणे ही दोनही कौशलरे आतमस्त करणे, ह् ज्गहर्त र् 
घटक्चर् अभर्स्च् मूळ हेतू आहे. 

वाचा.

l  खािीि उतारा वाचा. त्ाचा तुमहाांिा समजिेिा अर्थ साराांश रूपाने पुनहा लिहा.

आपलर्स्रखर् स्म्नर्ंन् शबद्व्चूनचे संव्द भ्वण्रही न्हीत, की परवडण्रही न्हीत. आपलर्ल् 
कठीण, स्धे, सरळ, वक् कसे क् होईन्; पण बोलणे आगण ठणठणीत बोलणेच हवे असते आगण र् बोलणर्चे 
गकती अनंत प्रक्र असत्त. ‘वरक्ी गततकर् प्रकृती’ अशी महण आहे. तर् च्लीवर ‘म्णसे गततकी बोलणी’ अशी 
महण बनव्रल् हरकत न्ही. ‘मोकळ् संव्द’ असे आपण महणतो; पण सम्ज्त व्वरत्न् र् तथ्कगथत 
मोकळ्् संव्द्वर कशी आगण गकती बंधने पडत असत्त ते प्गहले महणजे िंमत व्टते. गमत्मंडळींशी िपप् 
म्रत्न् आपण खूप मकु्, मोकळे असतो अशी आपली समजूत असते; पण ती खरी असते क्? आपण्ल् 
एकमेक्ंचे अनेक िुणदोष, एकमेक्ंचर् जीवन्तले बरेव्ईट तपशील ठ्ऊक असत्त; तर्मुळे गतथे कधी मोकळ्् 
िपप् होत असलर्, तरी अनेकद् न्तर्तलर् जवगळकीमुळेच कधी कधी एक चमतक्ररक अवघडलेपणही 
अनुभव्ल् रेते. एकमेक्ंची मते, आग्रह, दुर्ग्रह ठ्ऊक असलर्मुळे मतभेद्चे अवघड गवषर बहुध् आपण 
गशत्फीने ट्ळतो. वृततीतलर् हळवर् ज्ि्, सव्गभम्न्ची गठक्णे म्हीत असलर्मुळे बोलत्न् तर्ंन् कुठे 
धक्् ल्िण्र न्ही, समोरचर् वरक्ीचे मन दुख्वले ज्ण्र न्ही, र्ची सतत क्ळजी घर्वी ल्िते. 

उपक्रम :  भ्रत्तील गिर्यारोहण संसथ्ंबद्दल आंतरज्ल्चर् स्ह्यर्ने म्गहती गमळव् व र्जरगनह्र संसथ्चंर् 
न्व्ंचे तके् बनव्. 
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(अ)  उततरे शल्हा.
(१) िाद्रातीचा दवषर-
(२) िाद्रात िेणारे (िाद्रातिार)-
(३) वरील िाद्रातीत सवाांत िासत आकदष्यत करून घेणारा घटक-
(४) िाद्रात कोणासाठी आ्े?

(अा)  वरील जाश्हरात अशधक आकष्थक ्होण्ासाठी त्ात कोणकोणत्ा घटकांचा समावेि असावा, असे तुम्हांला 
 वाटते?
(इ)  तुमच्ा मते जाश्हरातीमधील म्हत्वाची वैशिष्ट्े.

l खालील जाश्हरातीचे वाचन व शनरीक्षण करून शदलेल्ा प्रशनाचंी उततरे शल्हा.

तिल्ा पररषद वररष्ठ प्राथतमक तितिटल िाळा, मोरगाव.

प्रवेि सुरू

िाळेची वैशिष्ट्े शवदारगी ्ोजना

(१) दडदिटल िाळा
(२) ई-लदनांग सदुवधा
(३) वैरतक्तक माग्यिि्यन
(४) पालकांसाठी SMS सुदवधा
(५) सांसककृदतक कार्यक्मांतून कलागुणांचा दवकास
(६) क्ीडा सपधाांचे आरोिन

(१) मोफत प्रविे
(२) मोफत पाठ्पुसतके
(३) मुलींना उपतसथती भतता
(४) इतर दवदवध रोिना

इ्तता पश्हली ते आठवी

१००% गुणवततेची ्हमी सरौजन्- िाळा व्वसरापन सशमती मोरगाव

आपला प्रवेि आजच नोंदवा.
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९. झुळूक
दामोदर कारे (१९०९-१९८५) : प्रदसद्ध कवी. तरांचरा दवदवध दवषरांवरील कावररचना प्रदसद्ध आ्ेत. ‘दनसग्य’ ् ा तरांचरा 
कदवतांचा आवडता दवषर आ्े. तरांचा ‘ननिािीप’ ्ा कावरसंग्र् प्रदसिस्स् ध आ्े.

आपण वाऱराची झुळूक झालो तर कोठे कोठे िाता रेईल, कार कार पा्ता रेईल आदण कोणकोणतरा गमती िमती 
करता रेतील राचे मिेिार वण्यन प्रसतुत कदवतेत कवीने केले आ्े.  

वाटते सानुली मंि झुळूक मी व्ावे
घेईल ओढ मन दतकडे सवैर झुकावे

कधी बािारी कधी निीचरा काठी
राईत कधी वा पडकरा वाड्ापाठी
्ळु थबकत िावे कधी कानोसा घेत
कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट

लावून अंगुली कदलकेला ्ळुवार
ती फुलून बघे तो व्ावे पार पसार
परर िाता िाता सुगंध संगे नरावा
तो दििादििांतुनी दफरता उधळुनी द्ावा

गाणराची चुकलीमुकली गोड लकेर
झुळझुळ झऱराची पसरावी चौफेर
िेतात पाचुचरा, दनळ्ा निीवर िांत
खुलवीत मखमली तरंग िावे गात

वेळूचरा कुंिी वािवुनी अलगिू
कणसांचरा कानी सांगावे द्तगूि
दिंपावी डो्ी फुले बकुळीची सारी
गळुनी िांभळे दपकली भुळभुळ तीरी

दिनभरी राबुनी िमला दिसता कोणी
टवटवी मुखावर आणावी दबलगोनी
सवचछंि अिा रा करुनी नाना मौिा
घरावरा दवसावा रावे मी दतन्ीसांिा

l ऐका. वाचा. म्हणा.
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िबदार्थ : ओढ - आकष्यण. सवैर - मुक्त. राई - बाग. कानोसा घेण े- चाहूल घेणे. अंगुली - बोट. 
पसार ्होणे - पळून िाणे. कुुंज - वन. अलगूज - बासरी. श्हतगूज - गुिगोष्टी, मनातलरा गोष्टी सांगणे. 
राबणे - कष्ट करणे.

प्र. १. आकृत्ा पूण्थ करा.

(अ)

(इ)

(आ)सानुल्ा झुळकेच्ा इच्ा

सानुल्ा झुळकेची लोकोप्ोगी कामे

सानुल्ा झुळकेच्ा 
प्रवासाचे सवरूप

प्र. २. ्ोग् प्ा्थ् शनवडून वाक् पूण्थ करा
(अ) झुळकेला सवरै झुकावे वाटते, कारण.....

(१)  दतला सवातंत्र ्वे असते.
(२) दतला सव्यत्र द्ंडारचे असते.
(३) दतचे मन दतकडे ओढ घेते.
(४) दतला लोक आमंत्रण िेतात.

(अा) वेळूचरा वनात अलगिू वािते, कारण.....

(१)  झुळूक सवत:च गाणे गाते.
(२) दतथे गुराखी अलगिू वािवतो.
(३) दतथे धवदनदफत लावलेली असते.
(४) झुळकेचरा सपिा्यमुळे वेळूतून अलगूिाचा आवाि दनघतो.

प्र. ३. पररणाम शल्हा.
(अ)   झुळकेने कदलकेला सपि्य केला-
(अा)  बकुळीचरा फुलांना सपि्य केला-

प्र. ४. खालील िबदसमू्हांचा तुम्हांला समजलेला अर्थ शल्हा.
(अ)   चुकलीमुकली लकेर-
(आ) पाचूचे मखमली िेत-

प्र. ५. एक ते दोन िबदांत उततरे शल्हा.
(अ)   झुळकेने भेट दिलेली नैसदग्यक दठकाणे-
(आ) कदवतेतील वण्यनावरून कवीने वण्यन केलेला ऋतू-
(इ) झुळकेचा दवश्ांतीचा प्र्र-
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खेळू्ा िबदांिी.

(अ)  कशवतेतील ्मक जुळणाऱ्ा िबदांच्ा जोड्ा िोधून शल्हा. 
(१)  व्ावे-          (२)  काठी-          (३)  ्ळूवार-       (४)  अलगिू-      

(अा)  खालील िबदांना कशवतेतील िबद िोधा. 
(१)  ्ोटी-          (२)  तािेपणा-          (३)  बोट-        (४)  पावा-        

(इ)  तुमच्ा िबदांत उततरे शल्हा.
(अ)   झुळुकेची परोपकारी वृतती.
(आ)   प्रसतुत कदवता आवडणराचे वा न आवडणराचे कारण.

कलपक ्होऊ्ा.

l   ‘तुम्ही पक्षी आ्हात’, अिी कलपना करून तुम्हालंा सवच्ंदीपणे कोणकोणत्ा गोष्टी करा्ला आवडतील, ते 
शल्हा.

|||

l नदी व झाड ्ा दोघांमधील संवादाची कलपना करून संवादलेखन करा.

 नदी : ..................................................................................

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

 नदी : ..................................................................................

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

 नदी : ..................................................................................

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

चला संवाद शलहू्ा.
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१०. आम्ही ्हवे आ्होत का?
िांता िेळके (१९२२-२००२) : प्रदसद्ध कवदरत्री, गीतकार, लतेखका. िातंा िळेके रानंी िवळपास िभंर पसुतक ेदलद्ली 
आ्ते. तराचंी ‘वषा्य’, ‘रूपसी’, ‘िनमिान्वी’, ‘पवू्यसधंरा’, ‘इतरथ्य’ ् ेकदवतासंग्र्; ‘तोच चदं्मा’, ‘कळ्ाचं ेदिवस फुलाचंरा 
राती’, ‘दचत्रगीत’े; ‘िबिाचंरा िरुदनरते’, ‘पावसाआधीचा पाऊस’, ‘ससंमरण’े ् ेलखेसगं्र्; ‘मुतिा’, ‘गुलमो्र’, ‘काचकमळ’ ्े 
कथासगं्र् इतरािी पसुतक ेप्रकादित आ्ेत. १९९६ रा वषगी आळिंी रथे ेभरललेरा ६९ वरा अतखल भारतीर मराठी साद्तर 
समंलेनाचे अधरक्पि तरानंी भषूवल.े

प्राणराचंरा इतसपतळात मारललेरा फरेफटकराच ेआदण माणसाचरा प्रमेासाठी आससुललेरा प्रादणदवशवाचे दचत्रण रा पाठात 
पा्ारला दमळत.े प्रसततु पाठ ‘आनिंाच ेझाड’ रा लदलत लखेसगं्र्ातून घतेला आ्े.

बसतो.
इतसपतळ बघणरासाठी मी आले आ्े, असं मी तरा 

सा्ेबांना सांगते. बोकराचं डोकं कुरवाळत ते माझं ऐकून 
घेतात आदण लगेच मला परवानगी िेऊन टाकतात. इतकंच 
ना्ी, तर मला सारं इतसपतळ नीट िाखवणरासाठी भरत 
नावाचा एक छोटा चुणचुणीत मुलगा्ी ते माझराबरोबर 
िेतात. 

आम्ी पुढं िाऊन डावीकडं वळतो. एवढ्ात भरत 
मला म्णतो, ‘‘बाई, ्ा मांिरांचा दवभाग बघारचार?’’

मांिरांचा दवभाग म्टलरावर मी उतसुकतेनं आत 
पाऊल टाकते. एक ल्ानिी पण 
सवचछ खोली. आपलरा 
सवरंपाकघरातले ओटे िेवढ्ा 
उंचीचे असतात तेवढ्ा उंचीचे 
कटे् आदण तरांचराखाली एकेरी 
िाळीने दवभागलेले छोटे छोटे 
खण. बा्ेरचरा बािूनं्ी रा 
खणांना िाळ्ा बसवलेलरा 
आ्ेत. प्रतरेक खोलीत एक एक 
पेिंट आ्े.

एक भलाथोरला काळाभोर 
बोका आपलरा द्रवरा डोळ्ांनी 
वराकूळ निरेनं बघत आ्े. एक 

दचमुकलं कबरं दपलू कावरंबावरं झालं आ्े. एक मांिरी 
दचडलेलरा वादघणीसारखी दपंिऱरात इकडूनदतकडं फेऱरा 
मारत आ्े. एक दठपकरादठपकरांचं मांिर आपण पिंेट 
आ्ोत ्े दवसरून मािा्यरिातीचरा सवचछतेचरा 
आवडीनुसार आपलरा पंिानं तोंड, दमिा, डोळे पुसून साफ 
करत आ्े. एक मांिर खूप आिारी असावं; कारण ते 

मुंबईचरा परळ भागात एक इतसपतळ आ्े. ते आ्े 
िनावरांचं इतसपतळ. ते आतून बघारचं असं माझरा मनात 
खूप दिवसांपासून ्ोतं. एकिा तो रोग आला. कमानीचरा 
आत तर स्ि प्रविे दमळाला. उिवीकडं एक छोटीिी 
इमारत दिसते. ्े बहधा कारा्यलर असावं. कारा्यलराचरा 
िारािीच दभंतीवर एक मोठी तसबीर आ्े. तरा तसदबरीत 
बैल, घोडा, कुत्रा, मांिर, िेळी अिी वेगवेगळ्ा 
िनावरांची दचत्रं आ्ेत. खाली एक छोटंसं पण मनाला 
दभडणारं वाकर आ्े, ‘आम्ांला तुमची गरि आ्े; 
तुम्ांला आम्ी ्वे आ्ोत का?’

माणसाचरा िराबुद्धीला, करुणेला मुकरा प्राणरांनी 
केलेलं ते आवा्न ्ोतं. मला आत कुठंतरी ्ालवून 
सोडतं. आता मी कारा्यलरात पाऊल टाकते. समोरचरा 
कपाटावर उिी रंगाचा एक गलेलठ्ठ बोका मिेत आपलरा 
दमिा साफ करत बसला आ्े. मला बघताच तो 
कपाटावरून उडी मारतो आदण सा्ेबांचरा टेबलावर रेऊन 

 ‘आम्हांला तुमची गरज आ्हे; 
तुम्हांला आम्ही ्हवे आ्होत का?’

इससपतळ
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डोळे दमटून पुढलरा िोन पिंांवर तोंड ठेवून गप पडलं आ्े. 
प्रतरके  मांिरािवळ िोन बिा आ्ेत. एक 
खाद्पिाथा्यसाठी व िरुसरी पाणराची. प्रतरेकािवळ 
तराचरा प्रककृतीतले चढउतार िाखवणारा तक्ता दभंतीवर 
लावला आ्े. प्रतरेकाला बसारला मऊ अंथरुण आ्े.

मी आदण भरत खोलीत पाऊल टाकतो मात्र, सारी 
मािंरं चमकतात. तरांचरा डोळ्ांत आतुरता काठोकाठ 
भरली आ्े. का्ी मांिरं िाळीवर नाक घासू लागतात. 
का्ी नखांनी िाळ्ा खरवडू लागतात. ‘दमराँव, दमराँव, 
दमराँव’, कोवळ्ा, दनबर, भरीव, दकनऱरा आवािांचा 
एकच कलकलाट सुरू ्ोतो. प्रतरेक मािंर आपापलरा 
परीनं माझं लक् वेधून घेणराचा प्ररतन करत आ्े. 
प्रतरकेिण िणू म्णत आ्े, ‘मला इथं फार एकटं वाटतरं. 
िरा माझराकडं रा ्ो. मला कुरवाळा.’

मी िाळीचरा द्द्ांतून बोटं घालून कुणाचं डोकं 
खािवते, कुणाचा गळा खािवते तर कुणाचे कान 
कुरवाळते. मांिरं खूष ्ोतात. पोटांतून ‘गुर्यगुर्य’ आवाि 
काढून समाधानाची पावती िेतात.

आता माझं लक् एका गोष्टीकडं िातं. प्रतरेक 
मािंराचरा कपपरामधरे तराचं नाव दलद्लेलं आ्े. ‘िॅक 
िाधव’, ‘बकुल गोखले’, ‘सॅमी दडकुन्ा’, ‘रोमल 
दटपणीस’.

िाधव, गोखले, दडकुन्ा, दटपणीस! माझरा धरानात 
रेतं, ्ी आ्ेत मािंरांना दिलेली तरांचरा मालकांची 
आडनावं!

तरा िाधव, गोखले, दटपणीस इतरािी मंडळींचा 
डोळ्ानंी दनरोप घेऊन मी बा्ेर पडते. मला दनरोप िेताना 
पुन्ा एकिा ‘दमराँव’चा गिर ्ोतो. भेटीला आलेला 
माणूस परत िारला दनघाला म्णिे इतसपतळाचरा 
पेिंटचरा चे्ऱरावर िी तखनिता दिसते, तीच रा मांिरांचरा 
चे्ऱरावर मला दिसली. घरी लाड करून घरारची सवर 
झालेलरा रा मािंरांना इथं दवलक्ण एकटं एकटं वाटत 
असलं पाद्िे.

‘‘रा मांिरांना औषधपाणी माणसांसारखं करतात का 
रे?’’ मी भरतला दवचारलं. 

‘‘तर तर!’’ असं म्णून भरत सांगतो, ‘‘तरांचं 
खाणंदपणं परराचं असतं, बाई.’’ एकिम भरतला का्ीतरी 
आठवतं. तो मला म्णतो, ‘‘बाई, िेिारी कतु्रांचा दवभाग 

आ्े, दतथं िाऊ रा िरा.’’
आम्ी िेिारचरा दवभागात िातो. बघते, तर खरंच 

एक भली िांडगी अदतिर िेखणी कतु्री दतथं दनिलेली 
दिसली. िवळच एका टोपलीत दतची बरीच दपलं आ्ेत. 
अिून डोळे् ी न उघडलेलरा तरा दपलांचरा अंगांवरून मी 
्लकेच बोटं दफरवते. तरांची आई तपदकरी रंगाची आ्े; 
पण दपलं पांढरी. का्ी दठपकरादठपकरांची आ्ेत. 
सावरीचरा कापसाचे िणू मऊमऊ गोळेच! इवले कान, 
इवलरा िेपट्ा, लालसर ओली नाकं आदण पोटांतून 
रेणारा ‘कुई कुई’ आवाि. दकतीतरी वेळ मी तरांचराकडं 
बघतच राद्ले.

दतथून पुढं गेलरावर कतु्रांचा आणखी एक दवभाग 
लागला. इथं तऱ्ेतऱ्ेची कुत्री आ्ेत. लठ्ठ आदण रोड. 
दचडकी आदण िांत. साखळीला सारखे द्सके िेऊन का्ी 
सुटू बघणराचा प्ररतन करणारी, तर का्ी सवसथ बसून 
राद्लेली.

एका कुत्राचरा कानामागं मोठं गळू झालं आ्े. 
एकाचा मोडलेला पार प्ॅसटरमधरे घालून ठेवला आ्े. 
एक कतु्रा दचडून माझरा अंगावर झेप घेऊ बघतो. मी 
िचकून मागं सरकते. भरत तराचरावर खेकसतो, ‘‘झेनरा, 
चूप! असं ना्ी करारचं. आपलरा पाहुणरा आ्ेत तरा. 
चूप!’’

झेनरा िणू समिलरासारखा चूप बसतो.
िरुसरा एक कतु्रा सारखा झेप घेऊ लागतो; पण तो 

अंगावर तुटून पडणरासाठी नव्े. तो पुढचे िोन्ी पिंे 
िुळवून मला नमसकार करतो. झेनरा रागीट, तर ्ा एकिम 
सालस. भरत मला म्णतो, ‘‘आलरा-गेलरा सव्य लोकांना 
तो असा नमसकार करतो बाई.’’

मी भरतला दवचारते, ‘‘इथं आणखी कोणते प्राणी 
रेतात रे?’’

‘‘पुष्कळ रेतात बाई,’’ भरत सांगू लागतो, ‘‘िेळ्ा 
रेतात. मेंढ्ा, ससे रेतात. माकडं रेतात.’’

आम्ी बोलतो आ्ोत, एवढ्ात माझरा पारांिवळून 
एक मािंरी चाललेली दिसते. भरत मला म्णतो, ‘‘्ात 
लावा बाई दतला.’’

मी दतचरा पाठीवर ्ात ठेवते. मांिरीचं सवाांग 
ि्ारतं. मग ती सावरते. माझरािवळ रेते. मी दतला 
थोपटते, तिी ती प्रेमानं ‘गुर्यगुर्य’ करू लागते. मी भरतला 
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िबदार्थ : करुणा - िरा. आवा्हन करणे - दवनंती करणे. उदी - तपदकरी. कबरा - दठपदठपकरांचा, दचत्रदवदचत्र 
रंगाचा. माजा्थर - मांिर. शकनरा (आवाज) - बारीक व उंच (आवाि). सालस - सवभावाने नम्र, दवनरिील. 
्हालवून सोडणे - असवसथ करणे. कावरेबावरे ्होणे - गोंधळून िाणे. अंगावर तुटून पडणे - िोराचा ्ल्ा 
करणे.

प्र. १. पुढील वाक्े कोणत्ा प्राण्ाच्ा संदभा्थत आ्हे त्ा प्राण्ाचे नाव शल्हा.
(अ)   ‘‘िनमापासून आंधळी आ्े ती!’’   
(अा)  सावरीचरा कापसाचे िणू मऊमऊ गोळेच! 

प्र. २. आकृत्ा पूण्थ करा. 

(ई) डोळे न उघडलेल्ा 
कुत््ाच्ा शपलाची 

वैशिष्ट्े

(इ) माणसांसाखी मांजरांची 
दवाखान्ात घेतलेली काळजी

(अ)       (अा)  मांजर शवभागात मांजरांसाठी 
असलेल्ा शवशवध सोई

          लेसखकेचे लक्ष वेधून घेण्ासाठी                 
         मांजरांनी केलेल्ा कृती

प्र. ३. ‘सव्थच प्राणी माणसाच्ा प्रेमासाठी भुकेलेले असतात’, ्हे शवधान पाठाधारे पटवून दा.

दवचारते, ‘‘्ी अिी िचकली किी रे?’’
भरत सांगतो, ‘‘िनमापासून आंधळी आ्े ती! तुमचा 

अनोळखी ्ात म्णून घाबरली. इथंच िनमलेलं ्े पोर. 
िनमापासून ठार आंधळं. डोळे बघाल तर अगिी लखख 
आ्ेत; पण दिसत मात्र ना्ी ्ं. आम्ी ्े दपलू पाळलं. 
आता मोठी मांिरी झाली आ्े. इथं ती सगळ्ांना 

ओळखते. दवशवासानं वावरते. आम्ी दतला बा्ेर सोडत 
ना्ी. दतथं दबचारीचा कुठं दनभाव लागेल?’’

्े सारं पाहून मी बा्ेर आले. एक वेगळंच िग पाद्लं 
असं वाटलं! का कुणास ठाऊक, आत दिरताना िे वाकर 
वाचलं ् ोतं, ते पुन्ा पुन्ा डोळ्ांपुढे रेत ् ोतं- ‘आम्ांला 
तुमची गरि आ्े; तुम्ांला आम्ी ्वे आ्ोत का?’
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खेळू्ा िबदांिी.

(अ)  कंसातील िबदसम्ूहांचा वाक्ातील ररकाम्ा जागी वापर करून वाक्े पुन्हा शल्हा.
(लक् वेधून घेणे, आवा्न करणे, दनभाव लागणे)
(अ) सुधाकरचा कबडस् डीचरा सामनरात आपलरा दमत्रासमोर का्ीच ................

(अा) दचमुकली मीताली आपलरा आवािाने सगळ्ांचे ................ 

(इ) पोदलसांनी गावकऱरांना मितीसाठी ................

(आ)  शदलेल्ा िबदापुढे कंसातील शवरुद्ारथी िबद शल्हा. 
(इवले, िांत, खरखरीत)
(अ) रागीट Ð  (आ)  मोठे Ð    (इ)  मऊमऊ Ð   

(इ)  ‘जोडिबद’ शल्हा.
(अ) चढ-   (इ)   इकडून- 
(आ) अंथरूण-   (ई)   आले- 

शवचार करा. सांगा.

l ‘आम्हांला तुमची गरज आ्हे; तुम्हांला आम्ही ्हवे आ्होत का?’ ् ा वाक्ातंून तुम्हांला प्राण्ांबाबतची जाणवणारी 
संवेदनिीलता तुमच्ा िबदांत व्क्त करा.  

l लसेखकेने अनुभवलेली इससपतळातील प्राण्ांची दशुन्ा तुमच्ा िबदांत शल्हा.

l पाऊस कोसळत असताना एक छोटे कुत््ाचे शपल्ू दारािी ्ेऊन बसले आ्हे, अिावेळी तुम्ही का् कराल ते 
शल्हा.

l शमत्रमैशत्रणींमध् ेचचाणि करून ‘जवै शवशवधतचेी गरज’, ्ा शवष्ावर आठ त ेद्हा ओळींचा शनबधं शल्हा.                   

शलश्हते ्होऊ्ा.

माझा आवडता प्राणीप्राणराचे नाव व वण्यन

खाद्, रा्णराचे 
दठकाण

उपरोग आवडणराचे 
कारण

तराचरादवषरीची 
संवेिनिीलता

उपक्रम : तुमचरा पररसरातील जरा घरी पाळीव प्राणी आ्ेत अिा पाच घरांना भेटी द्ा. तरा घरातील लोक पाळीव  
 प्राणरांची काळिी किी घेतात राची खालील मुिस् द्ांचरा आधारे माद्ती दमळवा व वगा्यत सांगा.
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सूचनािलक

l सूचनािलक त्ार करणे.
  एखाद्ा गोष्टीची माद्ती िरुसऱरांपरांत पो्ोचवणराचे सूचना ्े एक माधरम आ्े. िैनंदिन वरव्ारात अनेक 
दठकाणी आपलराला सूचना द्ावरा लागतात. िरुसऱराने दिलेलरा सूचना वाचून तराचा अथ्य समिून घरारचा असतो.
अपेदक्त ककृती रोगर तऱ्ेने ्ोणरासाठी दिलेलरा सूचनांचे आकलन ्ोणराचे कौिलर दनमा्यण व्ारला ्वे. रापूवजी 
तुम्ी सूचनाफलक रा घटकाचा अभरास केलेला आ्े. रा इरततते तुम्ी सवत: सूचनाफलक तरार करारला 
दिकणार आ्ात.

l सूचनािलकाचे शवष्
 (१) िाळेतील सुट्ीचरा संिभा्यत सूचना.
 (२) स्लीसंिभा्यत सूचना.
 (३) र्िारीसंबंधी सूचना.
 (४) िैनंदिन वरव्ारातील सूचना.
l सूचना त्ार करताना लक्षात घ्ा्च्ा गोष्ी
 (१) सूचना कमीत कमी िबिांत असावी.
 (२) सूचेनेचे लेखन सपष्ट िबिांत, नेमके व दवषरानुसार असावे.
 (३) सूचनेतील िबि सवाांना अथ्य समिणरास सोपे असावेत.
 (४) सूचनेचे लेखन िुद्ध असावे.
l सूचनािलक त्ार करा. त्ासाठी खालील नमुना कृतींचा अभ्ास करा.

   शवष्- ‘उदा ि्हरातील पाणीपुरवठा बंद रा्हील.’

जलपुरवठा शवभाग

जलपुरवठा शवभाग शवदाशव्हार, पुणे
तिफे कळवण्ात ्ेते, की शवदाशव्हार ्ा 

भागातील जलवाश्हन्ांच्ा म्हत्वाच्ा दुरुसतीच्ा 
कामासाठी १० नोव्हेंबर रोजी पाणीपुरवठा 

शदवसभर बंद रा्हील ्ाची नागररकांनी नोंद घ्ावी. 

शद. ८ नोव्हेंबर

पाणीपुरवठा बंद

नमुना कृती १
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- सूचनािलक -
       शद.१५ एशप्रल

‘कणखर’ शग्ा्थरो्हण संसरा अमरावतीतिफे उन्हाळ्ाच्ा 
सुट्ीत शग्ा्थरो्हणाचा कॅमप आ्ोशजत केला आ्हे. संपूण्थ 
माश्हती १४ एशप्रलच्ा वृततपत्रात आलेली असून अशधक 
शवसतृत माश्हती www.kankhar.com ्ा संकेतसरळावर 
उपलबध आ्हे. इच्ुकांनी आपली नावनोंदणी ३० एशप्रलप य्ंत 
करावी. 

नमुना कृती २

l तुमच्ा िाळेत सांसकृशतक का््थक्माचे आ्ोजन करण्ात आले आ्हे. ्हा का््थक्म पा्हण्ासाठी पालकांना आवा्हन 
करणारा सूचनािलक त्ार करा.

|||

   शवष्- ‘कणखर’ शग्ा्थरो्हण संसरेतिफे कॅमपचे आ्ोजन. 

भाषासौंद््थ

(१) मूतजी ल्ान पण .................. .
(२) दितावरून ...................... .
(३) सुंठीवाचून ......................  .
(४) ......................  सोंगे फार .
(५)  ...................... खळखळाट फार .
(६) िोघांचे भांडण ......................  .
(७) ...................... सववालाखाची .
(८) ...................... चुली .
(९) ...................... आंबट .
(१०) अंथरूण पाहून......................  .
(११) इकडे आड......................  .
(१२) ...................... गावाला वळसा .

l  खालील म्हणी पूण्थ करा.
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या सृष्टीचे मंजुळ गाणे
जगणे मजला शिकवून गेले,
शिलशमलणारे चंद्र चांदणे
जगणे मजला शिकवून गेले!

भरकटलेलया जगात नाहटी
संसकारांचटी जाण कुणाला,
तुळिटीवरलया तया पणतटीचे
जळणे मजला शिकवून गेले!

प्ेम काय ते कुणा न ठावे
नदटी सागरा जटीव का लावे?
सववैर होऊनटी नदटीचे पळणे
जगणे मजला शिकवून गेले!

बुलंद तरटीहटी असे हौसले
शपल्ासाठटी शकतटी सोसले,
शचवशचवणाऱया चोचटीमधले
दाणे मजला शिकवून गेले!

सागराचटी अथांगता अन ्
हटी वृक्ाचटी ससथतप्ज्ञता, 
दुसऱयासाठटी घाव सोसणे
जगणे मजला शिकवून गेले!

११. जीवन गाणे
ननतीन देशमुख (१९७४) : प्शसद्ध कवटी व लेखक. तयांचया शवशवध शवषयांवरटील कावयरचना प्शसद्ध आहेत. तयांचया 
कावयातून शनसग्ग व शनसगा्गपासून शमळणाऱया शवशवध गोष्टी यांवरटील माशम्गक भाषय आढळून येते.

शनसगा्गतटील शवशवध घटक आपलयाला काहटी ना काहटी मूलये व संसकार शिकवत असतात. प्सतुत कशवतेतून कवटीने 
शनसगा्गतटील शवशवध घटकांकडून शिकता येणाऱया गोष्टी थोडकयात पण माशम्गकपणे मांडलया आहेत. प्सतुत कशवता ‘शकिोर’, 
सपटेंबर २००९ या माशसकातूनन घेतलटी आहे.

l ऐका. वाचा. म्हणा.
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िबदारणि : मंजुळ - गोड. ठाव (ठाऊक) नसणे- मा्ीत नसणे. बुलंद - मिबूत, भक्कम. ्हौसले - दनधा्यर, ठाम 
दवशवास. घाव सोसण े- िरु:ख सोसणे. 

प्र. १. आकृत्ा पूणणि करा.

कवीच्ा अनुभवातले जग कवीला जगणे 
शिकवणारे 

कशवतेतील घटक

(अ) (अा)

प्र. २. कशवतेच्ा आधारे खालील तक्ता पूणणि करा.

कवीला जगणे शिकवणारे घटक ्ा घटकांपासून कवी का् शिकले

(अ)   चदं्, चांिणे (अ) 

(आ)  पणती (अा)

(इ)    निी (इ)  

(ई)    पक्ी (ई)

(उ)    सागर, वकृ् (उ)   

प्र. ३. सवमत. 
(अ)  ‘दबनदभंतीची िाळा, लाखो इथले गुरु’, ्ा दवचार तुमचरा िबिांत सपष्ट करा. 
(अा)  ‘िरुसऱरासाठी घाव सोसणे’, रा ओळीतील तुम्ांला कळलेला अथ्य दल्ा.

|||

चचाणि करू्ा.

l शनसगाणितील कोणत्ा्ही पाच गोष्ींपासून तुम्हालंा का् का् शिकता ् ेईल, ् ाशवष्ी शमत्रांिी चचाणि करा व वगाणित 
सांगा. 
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ने्हा : सारली, सवातंत्रदिन-प्रिासतताक दिन रा िबिामंधील ‘दिन’ िबिाचा अथ्य ‘दिवस’ असा आ्े, ्ो ना गं?
सा्ली : ्ो....असाच आ्े. का गं?
ने्हा : अगं, मागचरा धड्ात ्ा िबि आला ्ोता, तेव्ा बाईंनी रा िबिाचा अथ्य सांदगतला ्ोता ‘गरीब’!
सा्ली : िोन्ी िबि नीट बदघतलेस का तू? कसे दलद्ले आ्ेत ते?
ने्हा : आपण आता पुसतकातच बघरूा. िबि कसा दलद्लार ते....
सा्ली : ्ं. ्ा बघ मागचा धडा....आदण ्ा िबि ‘िीन’!
ने्हा : अरे ्ो, तरी िोन्ी िबि दलद्णरात फरक आ्े.
सा्ली : बरोबर! ‘िीन’ िबिात ‘िी’ िीघ्य आ्े. ‘िीन’ म्णिे गरीब.
  ‘दिन’ िबिात ‘दि’ ऱ्सव आ्े. ‘दिन’ म्णिे दिवस.
ने्हा : िबिांची दकती गंमत अा्े ना! अक्रांत वरवर सामर आ्े; पण लेखनातलरा फरकामुळे अथा्यत केवढा 

फरक!
सा्ली : आपण िोघीिणी असे नवीन िबि आदण तराचे दवदवध अथ्य रोि समिून घेऊरा.
ने्हा : अगं पण कसे? आपलराला सारखे आपलरा बाईंकडे िावे लागेल अथ्य दवचारारला!
सा्ली : अगं ना्ी. मला मा्ीत आ्े तराची गंमत. िबिाचंे अथ्य आपले आपण कसे िोधारचे ते मी तुला िाखवते.

सारली आदण ने् ा रांचराप्रमाणेच िबिांचे अथ्य िोधणराचा आनंि तुम्ी्ी घरारला ्वा आ्े. तरासाठी तुम्ी रा 
पाठातून िबिकोि म्णिे कार, तराची रचना, तो कसा पा्ावा राबाबत मा्ीत करून घेणार आ्ात.

(िाळेचरा मधलरा सुट्ीमधरे ने् ा व सारली रा िोन  मैदत्रणटींमधील ्ा संवाि)

१२. िबदकोि (सरूलवाचन)

िनैदंिन िीवनात आपण स्िपण ेअनके नवीन िबि वापरतो. ्े िबि अनकेिा आपलरा कानावर पडतात अथवा वाचनातनू 
समितात. सिंभा्यनसुार आपण तराचं ेअथ्य लावतो व तराचंा उपरोग करारला दिकतो. प्रतरके वेळी तरा िबिाचंा नमेका अथ्य दकवंा 
अथ्यचछटा आपलराला समिललेी असतचे अस ेना्ी.

भादषक समदृ्धीसाठी िबिाचा नमेका अथ्य मा्ीत करून घणेे अतरतं आवशरक असते, रासाठी िबिकोि ्  ेम्तवाच ेसाधन 
आ्.े

रावषगी आपण िबिाकोिाची ओळख करून घणेार आ्ोत. नवीन िबिाचं ेअथ्य आपण िबिकोिात पाहू िकतो. ् ेिबि 
िबिकोिातनू कस ेिोधता रतेात तराच ेमाग्यिि्यन रा पाठातून दमळते. नवीन िबिाचें अथ्य तुम्ी िबिकोिात प्ारला दिकावते, 
तराची सवर तमु्ालंा लागावी व िबिाचंरा अथा्यची मिा घतेा रावी, रा दृष्टीन ेरा पाठाचा अभरास म्तवपणू्य आ्े. 
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उद् शदष्े

(१) प्रतरेक िबिाला दवदिष्ट अथ्य असतो, ्े कळणे.

(२) िबिाचा रोगर अथ्य मा्ीत करून घेणराची सवर लागणे.

(३) िबिाचरा अथा्यचरा ्टा समिणे.

(४) ‘िबिकोि’ ्ी संकलपना समिणे.

(५) िबिकोिाची गरि व म्त्व लक्ात रेणे.

(६) िबिकोि ्ाताळता रेणे.

िबिकोि म्णिे कार, तराची उिस् दिष्टे, तो कसा  पा्ावा ्े आपण समिून घेऊरा.

मुलांनो, जरा एका अक्राने दकंवा अक्रसमू् ाने एखािी वसतू, दवचार, कलपना, भाव, गुण दकंवा दक्ररा इतरािींचा 

अथ्य वरक्त केला िातो, तरा अक्रास दकंवा अक्रसमू् ास ‘िबद’ असे म्णतात.

कोि म्णिे ‘संग्र्’ तर िबिकोि म्णिे ‘िबिसंग्र्’ ्ोर. ्ा झाला िबिकोि िबिाचा वाचराथ्य; पण दवकदसत 

भाषांत िबिसंग्र् आदण िबिकोि रांचरा सवरूपात थोडा फरक असतो.

एखाद्ा भाषेचरा दवदिष्ट क्ेत्रातील मरा्यदित िबिांचरा संग्र्ाला ‘िबिसंग्र्’ (Glossary) असे म्णतात; तर 

तरा भाषेतील बहुतेक सव्य िबिांचा संग्र्, दवदिष्ट रचनापिस् धतीचा अवलंब करून दिला असलरास तराला ‘िबदकोि’ 

(Dictionary) असे म्णतात.

कोिात समादवष्ट केलेलरा िबिांची रचना पिस् धतिीरपणे केलेली असते. संग्रद्त केलेलरा िबिांचा क्रम कोणतरा 

पद्धतीने लावला आ्े ते कळले तर कोणता्ी िबि कोठे स्ितेने सापडेल ्े नक्ी कळते.

अलीकडे सव्य भाषांतील कोिांतील िबिाचंी रोिना तरा भाषेचरा वरव्ारासाठी वापरलरा िाणाऱरा दलपीतील 

वणाांचरा क्रमाने केलेली असते. अिी रोिना करताना िबिांचे आद् अक्र दकंवा वण्य दवचारात घेतलेला असतो. रा 

पद्धतीमुळे कोिात िबि कोठे सापडेल ्े चटकन ठरवता रेते.

िबदकोि
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का् असते िबदकोिात- 

(१) िबिांचा संग्र्
(२) िबिांचे प्रमाण उच्चार
(३) वरुतपतती
(४) समानाथजी प्रदतिबि
(५) संिभा्यनुसार बिलणारे िबिांचे अथ्य
(६) अथा्यचे सपष्टीकरण करणारे वण्यन दकंवा दचत्र
(७) प्रदसद्ध लेखकांचरा ग्रंथातील संिभ्य   

िबदकोि कसा पा्हावा?

िबिकोिात एखािा िबि िोधताना ‘अकारदवल्े’ म्णिे ‘अ’ रा अक्रापासून लावलेला क्रम म्त्वाचा असतो. 
आपण दव. भा. नेमाडे रांचरा ‘नवरा रुगाचे गाणे’ रा कदवतेतील एका ओळीचे उिा्रण पाहूरा. 

‘‘अणूरेणूतदुन िबि प्रगटदत... ‘चला चला पुढती’ दवज्ानाचा प्रकाि आला घडे दिवर क्रांती’’ आता समिा, 
आपलराला ‘अणूरेणूतुदन’, ‘प्रगटदत’, ‘दवज्ान’, ‘प्रकाि’, ‘दिवर’ आदण ‘क्रांती’ असे स्ा िबि िोधारचे आ्ेत. 

पद्ली म्त्वाची गोष्ट म्णिे िबिांना लागलेले प्रतरर वगळून, सामानररूप वगळून मूळचा िबिच िोधारचा 
असतो. ‘अणूरेणूतदुन’ रा िबिातला-तुदन ्ा प्रतरर वगळून मूळ िबि िोधावा लागेल. िरुसरी म्त्वाची गोष्ट म्णिे 
दक्ररापिाचा मूळ धातू िोधारचा असतो, म्णिे ‘प्रगटदत’ रा िबिाचा ‘प्रकट’ ्ा मूळ धातू आपलराला िोधावा लागेल. 
‘अणूरेणू’, ‘प्रकट’, ‘शवज्ान’, ‘प्रकाि’, ‘शदव्’, ‘क्रातंी’ रा स्ा िबिांचा आता आपण क्रम लावू. आपलरा वण्यमालेनुसार 
रांची पद्ली अक्रे कुठलरा क्रमाने रेतात ते पाहू.

आता अथा्यतच सवरापासून सुरू ्ोणाऱरा िबिांचा क्रम आधी लागेल. म्णिे इथे ‘अणूरेणू’ ्ा िबि आधी रेईल. 
तराचा पद्ला क्रमांक, रानंतर उरलेलरा पाचपैकी कुठलं अक्र आधी रेईल? 

रात सा्दिकच सवरानंतर रेणारे पद्ले वरंिन ‘क’, म्णिे िरुसऱरा क्रमांकाला रेईल ‘क्रांती’. नंतर क्रम रेईल 
‘दिवर’ मधील ‘ि’ चा. मग रेतील प्रकट आदण प्रकाि ्े िबि. सवाांत िेवटी रेईल दवज्ान. 

आता ‘प्रकट’ आदण ‘प्रकाि’ रांत ‘प्र’ नंतर कुठली अक्रे रेतात? तर ‘क’ आदण ‘का’ आता तुम्ीच सांगा. ‘क’ 
आदण ‘का’ रापैकी कोणाचा क्रम आधी लागेल. अथा्यत ‘क’ चा. म्णून ‘प्रकट’ आधी रेईल आदण ‘प्रकाि’ नंतर. मग 

शवशवध अर्थच्टा 
लक्षात घे

एका िबदाचे
शवशवध अर्थ समजून घे

िबदकोि बघ

एखादा
िबद ठरव अकारशवल्हे क्रम 

समजून घे

अर्थ िोध

िबदकोि

िबदकोि पा्हण्ाचा क्रम :
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आता आपला क्रम तरार झाला. ‘अणूरेणू’, ‘क्रांती’, ‘दिवर’, ‘प्रकट’, ‘प्रकाि’, ‘दवज्ान’ आ्े ना सोपे? 
रात ‘क्रांती’, ‘प्रकट’, ‘प्रकाि’ रांमधरे पद्ले अक्र िोडाक्र आ्े. ते कसे िोधारचे? तर ‘अ’ पासून ‘औ’ परांतचे 

िबि संपले, की िोडाक्रे सुरू ्ोतात; म्णिे ‘क’ पासून ‘कौ’ परांतचे िबि संपले, की  िोडाक्रे सुरू ्ोतील. तरात 
क् +र=क्र िाेधारचा, मग क्रा िोधारचा, तरावर अनुसवार असलेले िबि िोधारचे. तेव्ा आपलराला ‘क्रांती’ सापडेल. 
आता तुम्ी सवत: िबिकोिात िबि पा्ारचा सराव करा. 

टीप : ‘क्’, ‘ज्’ रांचा क्रम अकारदवल्े लावताना ‘ळ’ रा िेवटचरा वरंिनानंतर रेतो. 
िबिकोि पा्णराची, ्ाताळणराची सवर लागली, की िबिाचे अथ्य व मोल तुम्ालंा कळेल. रोगर िागी रोगर 

अथा्यचा िबि तुम्ी वापरू िकाल. समप्यक िबिमांडणीचरा प्रवासात िबिकोि ्े अतरंत म्त्वाचे साधन आ्े. रा 
साधनाचे म्त्व िाणा. तुम्ी आता उच्च प्राथदमक गटात आ्ात. भादषक समिृस् धीचरा वाटचालीत िबिकोिाचे म्त्व 
िाणावे, रासाठी रा पाठाचा अभरास करणे रोगर ठरेल.

प्र. १. नम्रता, अंबर, आलोक, वरद, वशनता, समीर, िव्थरी, िेखर, सशमरा, मानसी, माधवी ्हे िबद ‘अकारशवल्हे’ 
प्रमाणे लावा.

प्र. २. तुम्हांला पाठातील एखादा िबदाचा अर्थ िोधा्चा असेल तर ्ापुढे तुम्ही तो कसा िोधाल? सोदा्हरण 
सांगा.

प्र. ३. िबदकोिाचा तुम्हांला कळलेला उप्ोग तुमच्ा िबदांत सांगा.
प्र. ४. िबदकोिासंबंधी खालील मुद् दांना धरून पररच्ेद त्ार करा.

   िबिकोिाचा उपरोग  िबिकोि पा्णराची उिस् दिष्टे

��������������� ���������������सवाध्ा्

|||
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आजि सोजियाचा जिवस । 
दृष्टीं िेखिलें संतांस ।।१।।

िीवा सिु झालें ।
माझें माहेर भेटलें ।।२।।

अवघा जिरसला शीण ।
िेितां संतचरण ।।३।।

आजि जिवाळी िसरा ।
सिेा महणे आले घरा ।।४।।

l ऐका. वाचा. महणा.

सकलसंतगाथा खंड पहिला : संत सेना अभंग
अभंग क्रमांक १५
संपादक : प्ा. डॉ. र. रा. गोसावी

१३. संतवाणी
(अ)

सतं सिेा महाराि : (इ. स. तरेाव्ा शतकाचा उततरार्ध) प्हसद्ध सतंकवी. संत ज्ानशेवर व सतं नामदेव ्ाचं ेसमकालीन संत सनेा 
मिाराज पढंरीच ेवारकरी िोत.े त्ाचं्ा नावावर समुार े१५० अभगं आढळतात.

सतंाचं्ा सान्निध्ात हमळणाऱ्ा आनदंाच ेवण्धन प्सतुत अभगंामध्े कले ेआि.े 

भावार्थ- संत सेना मिाराज संतभेटीने झालेल्ा आनंदाचे वण्धन करताना मिणतात, ‘‘संतांच्ा दश्धनाने आजचा हदवस सोहन्ाचा 
झाला असून ज्ाप्माणे सासरी गेलेल्ा मुलीला मािेरी आल्ाने आनंद िोतो तसा आनंद मला झाला आिे. ्ा आनंदाचे वण्धन करताना 
पुढे ते मिणतात, संतचरण दृष्ीला पडल्ाने माझा सगळा शीण नािीसा झाला असून घरी हदवाळी, दसरा ्ा सणांसारखा उतसाि 
ओसंडून वाहू लागला आिे.’’

शबिार्थ : आजि - आज. िेखिलें - पाहिले. अवघा - संपूण्ध. शीण - थकवा. जिरसण े- दूर िोणे, नािीसा िोणे.
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चंदनाच्ा संगें बोरी्ा बाभळी । 
्हेकळी टाकळी चंदनाची ।।१।।

संतांशच्ा संगें अभाशवक जन ।
त्ाच्ा दि्थनें तेशच ्होती ।।२।।

चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा ।
ना्हटीं तरी भार वा्हावा खरा ऐसा  ।।३।।

l ऐका. वाचा. म्हणा.

सकलसंतगाथा खंड पद्ला : संत चोखामेळा अभंग
अभंग क्मांक ६७ 
संपािक : प्रा. डॉ. र. रा. गोसावी

(अा)

सतं चोखामळेा : प्रदसद्ध सतंकवी. सतं चोखामळेा राचंा िनमिक उपलबध ना्ी. सतं चोखामेळा राचंरा अभगंातूंन भक्ताचरा 
हृिरातील कारूणर िस ेप्रकट ्ोत,े तिी सामादिक दवषमतेचरा उपकेे्ची खतं्ी वरक्त ्ोताना दिसते. भागवत धमा्यचे सार तराचंरा 
वरतक्ततवात, तराचंरा ककृती-उक्तीत अनभुवारला दमळते.

सतंाचंरा स्वासात राहून दमळणाऱरा आनिंाचे वण्यन प्रसतुत अभगंात कले ेआ्.े

(अा)

िबदार्थ : संग े- सोबत दि्थनें - िि्यनाने ्हेकळी - वाकडी. टाकळी - ल्ान 
झुडूप. अभाशवक - भादवक नसलेले  खर - गाढव.   

|||

भावार्थ- संत चोखामेळा म्णतात, ‘‘जराप्रमाणे चिंनाचरा स्वासात बोरी, बाभळी, अनर झाडे व झुडपे आली तर ती     
चंिनाप्रमाणे सुगंधी ्ोतात तराप्रमाणे संतांचरा स्वासात्ी आलेले सव्यिण भादवक बनतात. मनुष्र िनमाला रेऊन परमाथ्य साधावा 
ना्ीतर आपले िीवन भूमीला भारभूत ठरेल.’’ 
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l खािीि आकृतीत नाम, सव्थनाम, लवशेरण व लक्र्ाप् ्ाांची उ्ाहरणे ल्िी आहेत. त्ाांचा उप्ोग 
करून अर्थपूण्थ वाक््े त्ार करा.

उ्ा., १. तुरार गुणी आहे.
    २. तो लपवळा चेंडू खेळतो.
    ३. तरुारिा लमठाई आवडते.

सुंदर

खेळकर

मोठ्

रंिीत

त्जी

गपवळ्

िुणी

गहरवी

तर्

मंद्र

ह्

हे

ती

तो

ही

मेथी

वरक्ी वसतू

भ्जीगमठ्ई
ल्डू चेंडू

घेणे

आहे

प्हणे

ख्णे

खेळणे
अोळखणे

देणे

आवडणे

पळणे

करणे

िोड

तुष्र
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्हे ने्हमी लक्षात ठेवा.

जीव धोक्ात घालू नका,
दरीत डोकावून पाहू नका.

भर रसत्ात गाडी रांबवू 
नका, इतरांना जाण्ासाठी 

व्त्् आणू नका.

l घाटातून जाताना घ्ा्ची काळजी ्ाशवष्ीचे सूचनािलक त्ार करा. 
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मैत्री तंत्रज्ानािी

(इरतता आठवीतील मीनल व इरतता ि्ावीतील 
तेिस रा िोन ब्ीणभावंडांतील ्ा संवाि.)

तेजस : मीनल, ए मीनल. अगं, आता आपली 
िाळा लवकरच सुरू ्ोणार आ्े. 
आपण रावषजी आणलेली नवीन पुसतकं 
वाचारला ्वीत. तू रावषजीची नवीन 
पुसतकं पाद्लीस का?

मीनल : ्ो िािा, अरे मी पुसतकं वाचली ना्ीत; 
पण बदघतली आ्ेत.

तेजस : आवडली का तुला तुझी पुसतकं? 
मीनल : अरे, मला तर माझी पुसतकं खूपच 

आवडली. मागील वषा्यपेक्ा्ी रा 
वषजीची पुसतकं खूपच सुरेख आ्ेत. 
नवरा कोऱरा पुसतकांचा सुगंध, तरातील 
आकष्यक दचत्रे, पाठांची मांडणी मला 
खूपच आवडली. 

तेजस : अगं, मला पण माझी पुसतकं खूप 
आवडली आ्ेत. अभरास करताना 
नक्ीच मिा रेणार आ्े. 

मीनल : अरे, पण नवीन पुसतकांत सव्य 
धड्ांखाली चौकटीत का्ीतरी दिलेले 

आ्े. ते कार आ्े मला कळलंच ना्ी. 
तेजस : िाखव बरं मला कार आ्े ते! 
मीनल : ्े बघ. (पुसतकातील पाठाखालील करू. 

आर. कोड  िाखवते.)
तेजस : अगं, मीनल ्ा तर करू. आर. कोड  

आ्े. 
मीनल : करू. आर. कोड  म्णिे कार रे िािा? 

पूवजीचरा पुसतकांत तर असं का्ी दिलं 
िात नव्तं!

तेजस : अगं, कर.ू आर. कोड  म्णिे तविक 
ररसपॉनस कोड (Quick Response 
Code). अगं, मोबाईलवर कर.ू आर. 
कोड सकॅनर ्े ॲतलिकेिन सॉफटवेअर 
डाऊनलोड        करावे          लागते.
रा सॉफटवेअरद्ारे ्ा कर.ू आर. कोड 
सकॅन केलरानंतर आपलराला पाठ, 
कदवता, इतर घटक रा संबंधीचरा का्ी 
दलंकस दिसतात. तराद्ारा ऑदडओ, 
तव्दडओ तसेच इतर पूरक साद्तर 
आपलराला प्ारला दमळते. आपण ते 
ऐकू िकतो, पाहू िकतो आदण वाचू् ी 
िकतो. अभरासासाठी तराचा 
आपलराला पुन्ा पुन्ा वापर्ी करता 
रेऊ िकतो.  

मीनल : अरे, ्े तर खूपच ्ान आ्े! आपलरा 
पाठ्पुसतकातील घटकांसंबंधीची 
माद्ती खूपच कमी वेळात उपलबध ्ोत 
असलरामुळे दवदवध प्रकारचे साद्तर व 
माद्ती िोधणरासाठीचा आपला वेळ्ी 
वाचणार आ्े. चल िािा, आपण लगेच 
आपलरा मोबाईलवर ्े ॲप डाऊनलोड 
करून घेऊरा आदण अदधकादधक 
माद्ती दमळवूरा.
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दिक्कांनी पाठ्पुसतकात दिललेी पूरक पुसतके, सिंभ्य ग्रथं, संकेतसथळे व दलंकस रांचा वापर करून 
पाठ्घटकांिी संबंदधत माद्ती दमळवावी. तरा माद्तीचा अधरापनात संिभ्य म्णून वापर करावा.

 

म्हत्वाची संकेतसरळे व शलंकस

(१)  बद्णाबाईंची गाणी- बद्णाबाई चौधरी
(२)  फदकरा- अणणा भाऊ साठे
(३)  पूव्यरंग- पु. ल. िेिपांडे
(४) दविाखा (कदवतासंग्र्)- कुसुमाग्रि
(५) गभ्यरेिीम (कदवतासंग्र्)- इंदिरा संत
(६) तराळ-अंतराळ- िंकरराव खरात
(७) पक्ी िार दिगंतरा- मारुती दचतमपल्ी
(८) दफरसती- उततम कांबळे
(९) आमचा बाप आदण आम्ी- डॉ. नरेंद् िाधव
(१०) मिेत िगावं कसं?- दिवराि गोलये
(११) मासतरांची सावली- ककृष्णाबाई सुवये
(१२) दनसगा्यरन- दिलीप कुलकणजी
(१३) िो्ड- सुरेखा ि्ा
(१४) पत्रास कारण की....- अरदवंि िगताप
(१५) दवदवध िबिकोि व मराठी दवशवकोि 

का्ही पूरक पुसतके व संदभ्थ ग्ंर

https://mr.wikipedia.org/wiki/जगदीि_खेबुडकर

http://youtu.bevsQjx2B-73w

http:youtu.beSlygTWH4JNo

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

https://mr.wikipedia.org/wiki/िांता_िेळके

www.shikshansanjivani.com > Thor-Leader

https://mr.wikipedia.org/wiki/चोखामेळा



Amgnmg-2

l Imbrb {MÌmMo {ZarjU H$am. {MÌmVrb ho Ñí¶ nmhÿZ gyMZm§Mo ’$bH$ V¶ma H$am.

l खािीि चौकटींत काही महणींचये अ्थ्थ लदिये आहयेत तये वाचा. तयावरून महणी ओळखा व लिहा.

न अावडणाऱ्ा माणसाने 
कितीही चांगली गोष्ट िेली, 
तरी ती वाईट किसते. त्ा 
व्क्ीचे िाम आवडत नाही.

एखािी गोष्ट ततिाळ वहावी 
्ािरता िाही लोि 
उतावळेपणाने जे उपा् 
िरतात त्ांना हे महटले जाते.

एखाद्ा माणसाला िाम 
िरता ्ेत नसले, िी तो 
िारणे िेत असतो.

जे समोर किसते त्ासाठी 
िोणत्ाही पुराव्ाची गरज 
भासत नसते.



साहित्य पाठ्यपुस्तक  मंडळाच्या हिभागी्य भांडारांमध्यये  
हिक्रीसाठी उपलब्ध आिये.

विरञागीय रञांडञारे संपक्क क्रमञांक :  पुणे -   २५६५९४६५,  कोलिञापूर-   २४६८५७६, मुंबई (गोरेगञाि) 
-   २८७७१८४२, पनिेल -   २७४६२६४६५, नञावशक -   २३९१५११, औरंगञाबञाद -   
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ebalbharati

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

• पञाठ्यपुसतक मंडळञाची 
िैवशष्ट्यपूण्भ पञाठ्येततर 
प्कञाशने.

• नञामिंत लेखक, किी, 
विचञारिंत यञांचयञा 
सञावितयञाचञा समञािेश.

• शञालेय सतरञािर पूरक 
िञाचनञासञाठी उपयुक्त.
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