


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

इयत्ता १ ली ्ये १२ वी ई-लक्निंग सताक्हतय

पाठ्यपुस्तक मंडळ, बालभार्ती मार्फ्त इ्यत्ता १ ली ्ते १२ वी च्या मराठी व इंग्जी माध्यमाच्या
रवद्ार्यािंसाठी ई-लर्निंग सारित्य (Audio-Visual) उपलब्ध करू्न देण्या्त ्ये्त आिे.

ई-लर्निंग सारित्य घेण्यासाठी.... 

• वरील Q.R.Code सककॅ्न करू्न ई-लर्निंग सारित्य मागणीसाठी ्नोंदणी करा.

• Google play store वरू्न ebalbharati app डाऊ्नलोड करू्न ई लर्निंग सारित्यासाठी

मागणी ्नोंदवा.

• पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या www.ebalbharati.in, www.balbharati.in ्या संके्तसथळांवर

भेट द्ा.

ebalbharati

मराठी, इंग्जी माध्यमांमध्ये उपलब्ध

वैरशष्ट्े

• रवष्य ्योज्ने्नुसार र्न्धा्गरर्त करण्या्त आलेल्या रवष्यांचिा समावेश.

• पाठ्यपुस्तकावर आ्धारर्त पररपूण्ग ई-लर्निंग सारित्य.

• दृक-श्ाव्य सवरूपा्त.

• पाठर्निा्य आश्याचिे सादरीकरण व आव््यक्ते्नुसार प्््नांचिा समावेश.

• रवरव्ध कृ्ती, रचित्े, आकृत्या इत्यादींचिा समावेश.

• सिज व सोप्या अध्य्य्नासाठी ॲर्नमेश्नचिा वापर.

• सवाध्या्यांचिा समावेश.
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मराठी

इयत्ा नववी

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्क नननममि्ी व अभयासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे ४.

अक्षरभारती

शासन ननणमिय क्रमांक  : अभयास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निनांक २५.४.२०१६ अनवये स्ापन करणया् आलेलया
समनवय सनम्ीचया नि. ३.३.२०१७ रोजीचया बैठकीमधये हे पाठ्यपुस्क ननधामिरर् करणयास मानय्ा िेणया् आली आहे.

आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA APP द ्वयारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या पहिल्या 
पृष्यावरील Q. R. Code द् वयारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक व प्रत्ेक पयाठया्ध्े 
असलेल्या Q. R. Code द ्वयारे त्या पयाठयासंबंहि्त अध््न अध्यापनयासयाठी 
उप्ुक्त दृकश्याव् सयाहित् उपलबि िोईल.



प्रथमावृत्ती ः २०१७
चौथे पुनमुमुद्रण : २०२१

©   महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्क नननममु्ती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, 
     पुणे - ४११ ००४.
या पुस्तकाचे सर्व हक्क महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती र अभयासक्रम संशोधि मंडळाकडे 
राह्तील. या पुस्तका्तील कोण्ताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती र 
अभयासक्रम संशोधि मंडळ यांचया लेखी पररािगीनशराय उद्धृ्त कर्ता येणार िाही.

मराठती भाषा अभ्यासगट सदस्यमराठती भाषा ्जज्ञ सनम्ती ः
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श्ी. अमर हबीब (सदसय)
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अक्षरजुळणती  ः भाषा नरभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.
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कागद  ः ७० जी.एस.एम. नक्रमरोवह
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मुद्रक  ः 
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नररेक उत्तम गोसारी 

नियंत्रक 
पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती मंडळ, 

प्रभादेरी, मुंबई - २५.

श्ी. समाधाि नशके्तोड
श्ी. बापू नशरसाठ
श्ीम्ती प्रांजली जोशी
श्ीम्ती रैदेही ्तारे
श्ी. मयुर लहािे
प्रा. नरजय राठोड
डॉ. माधर बसरं्ते
श्ी. देनरदास ्तारू
श्ी. संदीप रोकडे
श्ीम्ती नसम्ता गालफाडे
डॉ. प्रमोद गारोडे
श्ी. प्रमोद डाेंबे
श्ी. नशरा कांबळे

डाॅ. सुभाष राठोड
श्ी. मोहि नशरसाट
श्ी. िािा लहािे
डॉ. शारदा निरा्ते
श्ीम्ती अिुजा चवहाण
श्ी. प्ररीण खैरे
श्ीम्ती प्रन्तभा लोखंडे
डॉ. मंजूषा साररकर
श्ीम्ती जयमाला मुळीक
श्ीम्ती सरा्ती ्ताडफळे
डॉ. िंदा भोर
डॉ. कमलादेरी आरटे
श्ी. हेमं्त गवहाणे

ननमंनत्र् ्जज्ञ
श्ी. नशराजी ्तांबे

डॉ. सुजा्ता महाजि







हप्र् हवद्यार्याांनो,  

्तुमियां सवयाांचे इ्त्तया नववीच्या वगया्ट्त सवयाग्त आिे. ‘अक्षरभयार्ती’ ्रयाठी इ्त्तया नववीचे िे पयाठ्यपुस्तक 
्तु्च्या िया्तया्त दे्तयानया अह्तश् आनंद िो्त आिे.

ह्त्रयांनो, आपण एक्ेकयांशी संवयाद सयािण्यासयाठी ्रयाठी भयाषेचया वयापर कर्तो. ्रयाठी िी आपल्या रयाज्याची 
रयािभयाषया आिे. आपले हवचयार, कलपनया, भयावभयावनया स्ोरील व्क्तीस्ोर ् ोग्प्रकयारे आहण प्रभयावीपणे ् यांिया्च्या 
अस्तील ्तर भयाषेवर प्रभुतव िवे. ् या पुस्तकयाचया अभ्यास केल्या्ुळे ्ुत्चे भयाषेवरील प्रभुतव वयाढयावे, भयाषेचया हवहवि 
प्रकयारे वयापर करणे ्ुतमियांलया सिि ि्यावे असे आमियांलया वयार्ेत.  

्या पयाठ्यपुस्तकया्तून हवहवि सयाहित्प्रकयारयांची ओळख ्तुमियांलया करून हदली आिे, ्ते वयाचून ्तुमियांलया ्रयाठी 
भयाषेचे शबदवैभव हवहवियांगी आिे, िे लक्षया्त ्ेईल. भयाषया िे नवहनह््ट्तीचे सयािन आिे. ्ुतमियांलया नवहनह््ट्तीचया 
आनंद ह्ळयावया, मिणून ्या पुस्तकया्त अनेक भयाहषक क्ृती हदल्या आिे्त. 

पयाठ्यपुस्तकया्त ्तु्च्या हवचयारशक्ती, कलपनयाशक्ती व सिृनशील्तेलया सिंी देण्यासयाठी अनेक क्ृती हदल्या 
आिे्त, त्या कृ्ती ्ुतमिी िरूर करया. भयाषयाभ्यासयाच्या क्ृतीं्तून भयाषेचे घरक, त्यांचे उप्ोग स्ियावून घ्या. 
त्याचबरोबर लेखनक्ष््तया व अहभव्क्ती हवकयास ्यांसयाठी हवहवि कृ्ती व न्ुने हदले आिे्त, त्यांचया ्तुमिी 
अभ्यास करया. ्या कृ्तीं्ूतन ्तु्च्या्तील लेखनकौशल् व वयाङ् ् ्ीन अहभरूची नक्ककीच वयाढणयार आिे. दैनंहदन 
व्वियारया्ध्े आिुहनक ्तंत्रज्यानयाचया वयापरिी ्ुतमियांलया करयाव्याचया आिे व त्याचे फया्देिी स्िून घ्या्चे 
आिे्त. पयाठ्यघरकयाशी संबंहि्त पूरक ् याहि्तीसयाठी पयाठ्यपुस्तकया्ध्े हदलेल्या संदभ्टग्ंथ सूचीचया व संके्तसथळयांचया 
अभ्यासयासयाठी वयापर करयावया असे आमियांलया वयार्ते. 

्तु्च्या कलपक्तेलया आहण हवचयारयांनया चयालनया देणयाऱ्या ्या पयाठ्यपुस्तकयाबयाब्तचे ्तु्चे ््त आमियांलया 
नक्ककी कळवया.  

्तुमियां सवयाांनया शुभेच्या !

(डॉ. सुननल मगर)
संचयालक 

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व 
अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, पुणे.

प्रस्तावनता

पुणे   
हदनयांक : २८ एहप्रल, २०१७, अक्षय््तृ्ती्या
भयार्ती्  सौर : ८ वैशयाख १९३९



भाषानवषयक क्षम्ा ः ि् नव्ीय भाषा मराठी

 इयत्ा नववीचया अखेरीस नवद्ारयाांमधये भाषानवषयक पुढील क्षम्ा नवकनस् वहावया्, अशी अपके्षा आहे.

श्रवण

वािन

लेखन

भाषण
संभाषण

१.  हवहवि प्रसयार्याध््यांद्यारे प्रसयारर्त िोणयाऱ्या बया्तम्या, चचया्ट व संवयाद स्िपूव्टक ऐक्तया ्ेणे.
२.  सयाव्टिहनक हठकयाणयांवरील सूचनया स्िपूव्टक ऐक्तया ्ेणे.
३.  घर व पररसरया्तील अनौपचयाररक हवष्यांवरील संवयाद ऐक्तया ्ेणे.
४.  हवनोद, गयाणी, कहव्तया, कथया व संवयाद ऐकून आनंद घ्ेतया ्ेणे.
५.  गी्ते, स्ूिगी्ते, कहव्तया, वकत्यांची भयाषणे व हवहवि सयाहित्प्रकयारयांच्या धवहनहफ्ती   
     स्िपूव्टक ऐक्तया ्ेणे.
६.  हवहवि बोलीभयाषया लक्षपवू्टक व स्िपूव्टक ऐक्तया ्ेणे.

१. गयाणी, कहव्तया, स्ूिगी्ते ्तयालबद् री्तीने मिण्तया ्ेणे. 
२. हवहवि सयाहित्प्रकयारयांचे ्ोग् प्रकयारे सयादरीकरण कर्तया ्ेणे.
३. सव्त:चे हवचयार सुसपष्पणे ्यांि्तया ्ेणे.
४. हवहवि उपक्र्यांच्या हन्ोिनयाच्या चचचे्त सिभयाग घे्तया ्ेणे.
५. भयाषण संभयाषणयाच्या कौशल्यांचया प्रत्क्ष उप्ोग कर्तया ्ेणे.

१. पयाठ्यपुस्तक व पयाठ्ये्तर इ्तर सयाहित्याचे स्िपूव्टक प्रकरवयाचन कर्तया ्ेणे.
२. हवरया्हच्ियाचंी दखल घेऊन अथ्टपूण्ट प्रकरवयाचन कर्तया ्ेणे.
३. हदलेल्या उ्तयाऱ्याच्या आश्याची ्ध्व्तती कलपनया, सयारयांश, हवचयार स्िून घेऊन लेखन 
    कर्तया ्ेणे. 
४. हवहवि सयाहित्याचे स्िपूव्टक वयाचन करून त्याचया आसवयाद घ्ेतया ्ेणे.
५. आं्तरियालयावर उपलबि असणयाऱ्या आवश्क त्या ्याहि्तीचे वयाचन कर्तया ्ेणे. 
६. सयाव्टिहनक हठकयाणच्या सूचनया स्िपूव्टक वयाचून त्याबयाब्त ्ोग् हवचयार कर्तया ्ेणे.

१. श्ु्तलेखन कर्तयानया शुद्लेखनयाच्या हन््यांचे कयारेकोरपणे पयालन कर्तया ्ेणे.
२. ऐकलेल्या, वयाचलेल्या सयाहित्याच्या आश्यावरील कयाढलेल्या ्ुद्द्यांचया हवस्तयार कर्तया ्ेणे.
३. हदलेल्या हवष्या्ध्े सव्त:च्या हवचयारयांची भर घयालून पुनलचेखन कर्तया ्ेणे.
४. ्ोग् मिणी, वयाकप्रचयार, शबद व शबदस्ूि ्यांचया उप्ोग करून पररच्ेद हलहि्तया ्ेणे.
५. हदलेल्या हवष्यावर ्ुद् द्यांच्या आियारे सव्तंत्र लेखन कर्तया ्ेणे.
६. घरनया, प्रसंग ्यावर आियारर्त सुसंग्त हवचयार करून त्याबयाब्त लेखन कर्तया ्ेणे.  
७. घिलेले प्रसंग, कया््टक्र्, घरनया ्यांचे वृत्तया््त लेखन कर्तया ्ेणे.
८. पयाठ्यपुस्तकया्त स्याहवष् केलेल्या उप्ोहि्त लेखनया्तील घरकयांवर लेखन कर्तया ्ेणे.

क्षेत्र क्षम्ा



१. शबदकोश संदभया्टसयाठी पयाि्तया ्ेणे.
२. ्रयाठी भयाषे्तील मिणी, वयाकप्रचयार ्यांची ्यादी कर्तया ्ेणे. 
३. ऑनलयाइन अि्ट भरणे, हबले भरणे ्यांसयारख्या सुहवियांचया वयापर कर्तया ्ेणे.
४. सोशल ह्हि्याच्या ्ोग् व िबयाबदयार वयापरयाबयाब्त ियाणीव ियागृ्ती िोणे.
५. संगणकयावरील सयाहित्याचया वयापर कर्तयानया संबंहि्तयांच्या िक्कयाचंे उल्ंघन िोणयार नयािी, 
     ्याची दक्ष्तया घेणे.
६. प्रसयार्याध््े/संगणक इत्यादींवरून उपलबि िोणयाऱ्या कलयाकृ्तींचया आसवयाद घ्ेतया ्ेणे, 
    हचहकतसक हवचयार कर्तया ्ेणे.
७. संगणक/इंररनेरच्या सयाियाय्याने भयाषयां्तर/हलप्ं्तरण कर्तया ्ेणे.
८. भयाषेच्या हवकयासयासयाठी उपलबि असणयाऱ्या ॲनलिकेशनचया वयापर कर्तया ्ेणे.
९. हवहवि सया्याहिक स्स्या सोिवण्यासंदभया्ट्त उपया् सुचवणे.

१. उप्या व उतप्रेक्षया अलंकयार ओळख्तया ्ेणे व त्यांचया लेखनया्त उप्ोग कर्तया ्ेणे.
२. अव््ीभयाव स्यास व द् वंद् व स्यास ओळख्तया ्ेणे व त्याचंया लेखनया्त उप्ोग कर्तया ्ेणे.
३. वयाक्या्तील सया्या््रूप ओळख्तया ्ेणे.
४. शुद्लेखनयाच्या हन््यांचया लेखनया्ध्े उप्ोग कर्तया ्ेणे.

अधययन
कौशलय

भाषाभयास

नशक्षकांसाठी

मराठी अक्षरभार्ी इयत्ा नववी हे पाठ्यपुस्क अधयापनासाठी आपणांस िे्ाना अन्शय आनिं हो् 
आहे. नवद्ारयाांमधील भानषक कौशलये अनधकानधक नवकनस् होणयाचया दृष्ीने पाठ्यपुस्कामधये 
नवद्ारयाांचया भावनवशवा्ील पाठ, कनव्ा, गी्े, कृ्ी, सवाधयाय यांसारखया अनेक घटकािंा समावेश 
केलेला आहे. ्सेि वयाकरण घटकांिी मनोरंजक, सोपया व कायामितमक पद्ध्ीने मांडणी केली आहे. 
उपयोनज् लेखन या नवभागामधये  नवद्ारयाांचया लेखन कौशलय नवकासासाठी नवनवध कृ्ी व तयांिे नमुने 
निलेले आहे्. या वैनवधयपूणमि कृ्ीं्ून नवद्ारयाांमधील भानषक कौशलयांिा नवकास होणार आहे. तयािबरोबर  
तयांचया्ील ननरीक्षणक्षम्ा, नविारक्षम्ा व कृन्शील्ा यांसही संधी नमळणार आहे. 

नशक्षकांनी सव्:चया सृजनशील्ेने, कलपक्ेने नवनवध भानषक कृ्ींिी रिना करावी. तयािबरोबर या 
नवनवध कृ् ी ्यार करणयासाठी नवद्ारयाांनाही प्रेरर् करावे. आधुननक ्ंत्रज्ञानाचया नवनवध माधयमािंा वापर 
करून अधयापना् अनधकानधक संिभमि िेणे अपेनक्ष् आहे. पाठ्यपुस्का्ील गद् व पद् पाठांमधील 
कठीण शबिांिा अ्मि लक्षा् घेणयासाठी शबिकोशािा वापर करावा व तयासाठी नवद्ारयाांनाही प्रेरणा द्ावी. 

मराठी अक्षरभार्ी इयत्ा नववी हे पाठ्यपुस्क ्ुमहांला आवडेल, अशी आशा आहे.



अ. क्र. पाठ/कनव्ा, लेखक/कवी पृ. क्र. अ. क्र. पाठ/कनव्ा, लेखक/कवी पृ. क्र.

अ. क्र. पाठ/कनव्ा, लेखक/कवी पृ. क्र.अ. क्र. पाठ/कनव्ा, लेखक/कवी पृ. क्र.

१.  सवया्टत्कया हशवसुंदरया (प्रयाथ्टनया)  १
     - कुसु्याग्ि
२. सं्तवयाणी- 
 (अ) भेरीलयागी िीवया - स्ंत ्तकुयारया् २
 (आ) स्ंतकृपया झयाली - स्ंत बहिणयाबयाई ४
३. ‘बेरया, ्ी ऐक्तो आिे!’ ६
    - व. पु. कयाळे
४. िी. आ्. पी. रेलवे १२
    - प्रबोिनकयार ठयाकरे
| कयाझीरंगया (सथूलवयाचन) १५
 - वस्ंत अवसरे 

भाग - १

भाग -३ भाग -४

भाग - २

९. उियाि उघिे ्याळरयानिी (कहव्तया) ३५
    - लहल्तया गयादगे

१०. कुलूप ३७ 
    - श्ी. कृ. कोलिरकर 

११. आभयाळया्तल्या पयाऊलवयारया ४०

१२. पु्िया एकदया (कहव्तया)  ४३
    - प्रह्त्या इंगोले

| विेहनस (सथूलवयाचन) ४५
 - र्ेश ्ंत्री

 ५. व्या्या्याचे ्ित्व (कहव्तया) १८
    - रयाष्ट्रसं्त श्ी ्तुकिोिी ्ियारयाि 
६. ऑहलंहपक व्तु्टळयांचया गोफ २० 

   - बयाळ ि. पंहि्त
७. हदव्याच्या शोिया्यागचे हदव् २३
   - िॉ. अहनल गोिबोले 
८. सखू आिी २७
   - रयािन गवस
| ियास्हचत्रयां्तली ्ुलं (सथूलवयाचन) ३१
   - ्िुकर ि्या्टपुरीकर

१३. ह्तफन (कहव्तया) ४७
    - हवठ्ठल वयाघ
१४. ्ेत िीवनदया्ी झयाि ४९
    - भयार्त सयासणे
१५. ्याझे हशक्षक व संसकयार ५२
 - शंकररयाव खरया्त
१६. शबदयांचया खेळ  ५५
 - िेलन केलर
| हवशवकोश (सथलूवयाचन) ५८
| उप्ोहि्त लेखन ६३

अनुक्रमणिकता
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सर्वात्मक् शिरसुंदर् सरवीक्र य् अशिर्दन्।
शिश्मर्िुनवी िेज्कडे प्रिु आ्मुचय् ने जवीरन्।।

सु्मन्ंि िू गगन्ि िू 
 ि्ऱय्ं्मधये फुलिोस िू

सद्ध्मवा जे जगि््मधे
सर्ांि तय् रसिोस िू

चोहवीकडे रूपे िुझवी ज्णवीर हवी ्म्झय् ्मन्।।

श्र्मिोस िू िेि््मेध
 िू र्बसवी श्रश्मक्ंसरे

जे रंजले र् ग्ंजले
पुसिोस तय्ंचवी आसरे

 सर्र्वाशरन् सेर् शजरे शिरे िुझे पद प्रन्।।

नय्य्रवा जे लढिवी रणवी 
 िलर्र िू तय्ंचय् करवी

धयेय्रवा जे िश्म च्लिवी
 िू दवीप तय्ंचय् अंिरवी
ज््न्रवा जे िपिवी ्मुनवी होिोस तय्ंचवी स्धन्।।

करुण्कर् करुण् िुझवी
असि् ्मल् िय कोठले

 ्म्ग्वाररवी पुढिवी सद् 
प्हवीन ्मवी िर प्उले 

सृजनतर य् हृदय््मधये शनि ज्गरवी िवीिवीशरन्।।

१. सर्वात्मक् शिरसुंदर्

प्रसिुि गवीि हे क्वय्नंद्स्ठवी घेिले असून, िे शरद््रय ा्ंकडून ि्ल्सुर्ि महणरून घय्रे. 

कुसु्म्ग्रज -विष्णु िामन विरिाडकर (१९१२-१९९९) :  ज्ानपीठ पाररतोविक विजेते प्रविद्ध लेखक, किी, नाटककार. 
‘जीिनलहरी’, ‘वििाखा’, ‘िवमधा’, ‘सिगत’, ‘वहमरेिा’, ‘िादळिेल’, ‘मारिा’, ‘वकनारा’ इत्ादी काव्िंग्रह; 
‘िैज्ंती’, ‘राजमणुकुट’, ‘कौंते्’, ‘नटिम्ाट’, ‘िीज मह्ाली धरतीला’, ‘विदिूक’ इत्ादी नाटके प्रविद्ध. 

परमेशिराि िंदन करून अंधारातून उजेडाकडे नेण्ाची, िंकटािी िामना करण्ाची िक्ी, किी प्रसतणुत गीतातून 
मागत आहेत.

ि्ग - १
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िेटवील्गीं जवीर् ल्गलवीसे आस ।
 प्हे र्त्ंशदरस र्ट िुझवी ।।१।।

पूशणवा्मेच् चंद्र्म् चकोर्जवीरन । 
िैसें ्म्झें ्मन र्ट प्हे ।।२।।

शदर्ळवीचय् ्मुळ् लेंकीं आस्रलवी । 
प्ह्िसे र्टुलवी पंढरवीचवी ।।३।।

िुकेशलर् ब्ळ अशि िोक करवी । 
र्ट प्हे उरर ्म्उलवीचवी ।।४।।

िुक् महणे ्मज ल्गलवीसे िूक । 
ध्ंरूशन श्रवी्ुमख द्ंरवी देर् ।।५।।

२. संिर्णवी

संि िुक्र््म - तणुकाराम बोलहोबा अंवबले (मोरे) (१६०८ ते १६५०): व्िहार आव् अध्ातम ्ांची िणु्ोग् िांगड 
घाल्ारे िारकरी िंप्रदा्ातील िंतकिी. दावंिकता, दिैिाद, अहंकारी िृतती, दुराचार इत्ादींचा परखड िमाचार त्ांनी 
आपल्ा अिंगांमधून घेतलेला आहे. प्रेम, नवैतकता, करु्ा ि ििाांिूती ईशिर ्ा मूल्ांना प्रमा्िूत मानून आपल्ा 
प्रापंवचक जीिनाचा आदि्श ते अिंगातून मांडतात. 

प्रसतणुत अिंगातून  िंत तणुकाराम महाराज ्ांनी आपल्ा मनातील विठ्ठलाच्ा िेटीची ओढ िमप्शक दृष्ानतातून 
व्क् केली आहे.

(अ) िेटवील्गवी जवीर्

िकलिंतगाथा खंड दुिरा : श्ी तणुकाराममहाराजांची अिंगगाथा , अिंग क्रमांक ११३६ 
िंपादक  : प्रा. डॉ. र. रा. गोिािी. 
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स्वाध्वा्

प्र. १. तक्वा पूर्ण करवा.

  (१)  चकोर     चंद्रककरण हेच त्याचे जीवन
  (२)             मयाहेरचे बोलयावणे ्ेण े     
  (३)     भुकेलेले बयाळ 
  (४)     पयांंडुरंगयाची

अ.क्र.      ्वाट बघरवारवा         कोरवाची ्वाट बघतो  ्वाट बघण्वाचे कवारर

प्र. २. ्ोग् अर्ण शोधवा.
(अ) आस लयागणे महणजे .............. 

  (१) ध्यास लयागणे    (२) उतककंठया वयाढणे  (३) घयाई होणे    (४) तहयान लयागणे
(आ)  वयाटुली महणजे .............. 
  (१) धयाटुली       (२) वयाट          (३) वळण     (४) वयाट पयाहणे

प्र. ३.  भवा्वारवा्णधवाररत. 
(अ)  संत तुकयारयामयांनी पयांडुरंगयाच्या भेटीबयाबत किलेल्या दृष्यानतयातील तुमहयांलया आवडलेलया दृष्यानत सपष् करया.
(आ)  चकोरयाच्या दृष्यानतयातून संत तुकयारयाम कया् कसद्ध करू इचचछितयात, ते तुमच्या शबियांत कलहया.

उपक्रम : 
(१)  संत बकहणयाबयाईंचया ‘जलयाकवण मयासया’ हया अभंग कमळवून वगयागात त्याचे वयाचन करया.
(२) संत कयानहोपयात्या ्यांचया ‘नको िेवरया्या अंत आतया पयाहू’ हया अभंग कमळवून वयाचया.

अलंकवार

 आपण जेवहया कथया, कयािंबरी, ककवतया, नयाटक वगैरे सयाकहत् वयाचतो. तेवहया िैनंकिन जगण्यातील भयाषेपेक्या थोडी 
वेगळी भयाषया आपल्यालया वयाचया्लया कमळते. आपल्यालया सयाकहत् वयाचतयानया आनंि कमळवून िेण्यात त्या भयाषेचया मोठया 
वयाटया असतो. िैनकंिन व्वहयारयातील भयाषेपेक्या सयाकहत्याची भयाषया ज्या घटकयांमुळे वेगळी ठरते, त्यातील एक घटक महणजे 
‘अलंकयार’. अलंकयार भयाषेचे सौंि्गा कसे खुलवतयात, हे आपल्यालया आणखी कयाही उियाहरणे घेऊन पयाहया्चे आहे.

अलंकवारवाचे मुख् दोन प्रकवार

        
            १) शबदवालंकवार           २) अरवा्णलंकवार
    ्मक, अनुप्यास आकण इतर      उपमया, उतप्ेक्या, रूपक आकण इतर

भवाषवाभ्वास
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संतकृपा झाली । 
इमारत फळा आली ।।१।।

ज्ानदेवें रचिला पाया । 
उभाररलें देवालया ।।२।।

नामा तयािा चकंकर । 
तेणें रचिलें तें आवार ।।३।।

जनाद्दन एकनाथ । 
खांब चदधला भागवत ।।४।।

तुका झालासे कळस । 
भजन करा सावकाश ।।५।।

बचिणी मिणे फडकती धवजा ।
 चनरूपणा केलें बोजा ।।६।।

      

संत बचिणाबाई ( १६६८-१७००) : वारकरी सपं्रदायातील सतं कवययत्ी. सतं तुकाराम याचंया यिषया. ओवया, 
शललोक, आरतया इतयादी रचना प्रयसद्ध. सतं तुकाराम याचंया कावयरचनचेा आयि वयक्तिमत्वाचा बयििाबाई याचंया 
कावयरचनवेर प्रभाव जािवतलो. भक्तिभावनचेा उतकट आयवषकार िा तयाचंया अभगंरचनचेा यविेष.

प्रसततु अभगंात सतं बयििाबाई यानंी मिाराष्ट्ातील वारकरी सपं्रदायरूपी इमारत उभारिीमधय ेसतंाचंा मलोलाचा वाटा 
कसा आिे, याच ेवि्णन कलेले ेआि.े 

(अा) संतकृपा झाली

सकलसंतगाथा खंड दुसरा : संत बयििाबाईंचे अभंग , अभंग क्रमांक ३२ 
संपादक  : प्रा. डॉ. र. रा. गलोसावी. 
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प्र. १. चौकटी पूर्ण करवा.
कळस चढवणयारे

कभंती उभयारणयारे

पया्या रचणयारे

खयांब होणयारे

्वारकरी संप्रदवा्रूपी
इमवारत उभे कररवारे संत

प्र. २. कंसवातील उततरवांच्वा आधवारवाने संकलपनवा सपष्ट करवा. 

्वारकरी संप्रदवा्रूपी 
इमवारतीशी संबंचधत संकलपनवाचवा 

अर्ण सपष्ट करवा.

पया्या रचणे
आवयार रचणे

खयांब होणे
कळस चढवणे

(पररसर प्चयारयाने व्यापक केलया, वैभवयाप्यंत पोहोचवलया, वयारकरी सपं्िया्याची सथयापनया, सपं्िया्यालया गुरुकृपेने बळकट 
केले.)
प्र. ३. भवा्वारवा्णधवाररत.

(१) ‘तुकया झयालयासे कळस । भजन करया सयावकयाश ।।’ ्या ओळीचया भयावयाथगा सपष् करया. 
(२) ‘ज्यानिेवें रकचलया पया्या । उभयाररलें िेवयाल्या ।।’ ्या ओळीचया अथगा सपष् करया. 

प्र. ४. अचभव्क्ी.
(१) संतयांचे कया्गा समयाजयालया नेहमीच मयागगािशगाक ठरते, ्याकवष्ी तुमचे मत सोियाहरण सपष् करया. 

उपक्रम :
डॉ. हे. कव. इनयामियार ्यांच्या ‘भचतिगंगेच्या वयाटेवर’ ्या पुसतकयाचे वगयागात सयामूकहक वयाचन करया. 

भवाषवाभ्वास

* अलंकवारवाच्वा संदभवा्णतील मित््वाचे शबद पुढीलप्रमवारे असतवात.
(१) उपमे् - ज्याची तुलनया करया्ची ते उपमे् .

उिया., आंबया सयाखरेसयारखया गोड आहे. ्या उियाहरणयात आंबया हे उपमे्  आहे.
(२)  उपमवान - ज्याच्याबरोबर तुलनया करयाव्याची ते उपमयान. उिया., इथे सयाखर हे उपमयान.
(३) समवान धम्ण - िोन वसतूतं असलेलया सयारखेपणया कककंवया िोन वसतूतील समयान गुणधमगा. उिया., गोडपणया.
(४) सवाम््वाचक शबद - वरील सयारखेपणया ियाखवण्यासयाठी वयापरलेलया शबि. उिया., सयारखया.

* खवालील उदवािररवातील उपमे्, उपमवान, सवाधम््णदश्णक शबद ् समवान गुर ओळखवा.
(अ) आईचे पे्म सयागरयासयारखे असते.
(आ) आमच्या गयावचे सरपंच कणयागासयारखे ियानशूर आहेत.
(इ)  रयाधयाचया आवयाज कोककळेसयारखया मधुर आहे.

स्वाध्वा्



6

वतिरी घंटा घ्घ्ली ि बाहेरचा िंवमश् कोलाहल बंद पडला. उगीचच इकडून वतकडे िळ्ाऱ्ा 
माना सटेजच्ा वदिेकडे क्सथर झाल्ा. लोकांचे लक्ष आता आपल्ाकडे आहे, ्ाची खात्ी िाटताच 
मी गंिीर आिाजात बोला्ला िणुरुिात केली, ‘‘िभ् सत्ी-पणुरुिहो, माझ्ा िादनविद्ाल्ाचा हा 
पवहलाच जाहीर का््शक्रम आहे. आपल्ा चर्ी ही कला िादर करताना मला अवति् आनंद िाटत 
आहे. आप् िांतप्ाने ्ा िि्श का््शक्रमाचा आसिाद घ्ािा, अिी आपल्ाला नम् विनंती करून, 
मी का््शक्रमाला िणुरुिात करतो. आजच्ा का््शक्रमाची िणुरुिात ‘विरीि िागित’ ् ाच्ा विड ्लिादनाने 
होईल. हा विद्ाथथी माझ्ा विद्ाल्ात नणुकताच विका्ला आला आहे. कलेच्ा प्रातंातील हा 
निखा मणुिाविर आहे, हे लक्षात घेऊन आप् त्ाच्ा हुिारीचे कौतणुक करािे, ही विनंती!’’ एिढे 
बोलून मी विरीिकडे पावहले. मला ्ा मणुलाची अवति् िीती िाटत होती. खरे िांगा्चे मह्जे, 
माझ्ा मनातून मला विरीिला का््शक्रम द्ा्चाच नवहता, कार् नणुकताच विका्ला लागलेला हा 
विद्ाथथी माझ्ा विद्ाल्ाचे नाि खराब करील ् ाची मला खात्ी होती, मह्ूनच मी त्ाला का््शक्रम 
देण्ाचे टाळत होतो!

मी विरीिकडे पावहले. त्ाच्ा चेहऱ्ािर धीटप्ा ि आतमविशिाि पणुरेपूर प्रवतवबंवबत झाला 
होता; प् त्ाचे हे अििान िार िेळ राह्ार नाही, हे मी ओळखून होतो. पडदा िर जाऊन बाहेरचा 
श्ोतृिृंद नजरेला पडताच त्ाचा हा धीर िणुटेल ्ाची मला खात्ी होती. विरीिने खू् करताच मी 
पडदेिाल्ाला इिारा केला आव् पडदा झरझर िर गेला. िूटलाइटचा झगझगीत प्रकाि डोळांिर 
पडताच विरीिने डोळे वमटून घेतले. त्ा प्रकािाची डोळांना जरािी िि् झाल्ािर विरीिला िबंध 
श्ोतृिंृद वदिला आव् त्ाच क्ष्ी त्ाच्ा मनाची झालेली चलवबचल त्ाच्ा चेहऱ्ािर सपष् वदिू 
लागली. तो गडबडून गेला आहे, हे मी ओळखले. त्ाला आता िािरून धर्े, विक्षक ्ा नात्ाने 
माझे कत्शव् होते. मी तंबोरिेाल्ाला ि तबलेिाल्ाला खू् केली. तंबोऱ्ाचा धीरगंिीर आिाज घणुमू 
लागला. विरीिने डोळे वमटून कु् ाचे तरी ध्ान केल्ािारखे वदिले ि पणुनहा त्ाचा चेहरा पिूथीच्ा 
आतमविशिािाने नहाऊन वनघाला ि हलकेच त्ाने ‘िड् ज’ लािला. एका दहा ते बारा ििाांच्ा मणुलाने 
िांतप्े िाजिा्ला िणुरुिात केलेली पाहून लोक िांत बिले. धीमेप्ाने विरीिने िूप रागातली गत्  
िाजिा्ला िणुरुिात केली. तेच ते िूर! मात्ेचाही िरक नाही. तो िांतप्े िाजिू लागला आव्... 
आजप्ांत बिला नवहता एिढा धक्ा मला बिला! कानािंर विशिाि बिेना, नजरिेरही बिेना! 

३. ‘बेट्, ्मवी ऐकिो आहे!’

र. पु. क्ळे - ििंत पणुरुिोततम काळे (१९३२-२००१): कथालेखक, वनबंधकार, नाटककार, कादंबरीकार. 
‘लोंबकळ्ारी मा्िं’, ‘प् माझ्ा हातांनी’, ‘पेन िलामत तो’, ‘गणुलमोहर’, ‘कम्शचारी’, ‘का रे 
िणुललािी’, ‘ऐक िखे’, ‘िन िॉर द रोड’, ‘मा्ाबाजार’, ‘सिर’, ‘िंिावदनी’, ‘िल्’ इत्ादी कथािंग्रह; 
‘ही िाट एकटीची’, ‘पाट्शनर’ इत्ादी कादंबरीलेखन प्रविद्ध. आकि्शक कथानके, ओघिती वनिेदनिैली 
आव् चटपटीत िंिाद ्ांमणुळे त्ांच्ा कथा िाचकवप्र् आहेत. 

िंगीत कलेिर वजिापाड प्रेम कर्ारे िडील ि त्ांच्ा अपघातामणुळे िंगीतिेिेपािून अंतरलेल्ा 
िवडलांच्ा िौख्ािाठी धडपड्ारा मणुलगा ्ांचे िािसपिथी ि््शन प्रसतणुत पाठात लेखकांनी केले आहे. 
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पंचेंयरिये दगा तर देत नािीत ना, अिी िंका मनाला चाटून गेली. माझया जागी तुमिी असता यकंवा 
आिखी कलोिीिी असता, तरी तयाचया मनातिी तिी िंका आली असती. तुमिीच सांगा, सुमारे सिा 
मयिनयांपवूवी यिरीष माझया यवद्ालयात आला. धीटपिे तयाने यवचारले, ‘‘आपिच का पी. जनाद्णन?’’ 
मी सुिासय मुरिेने ‘िलोय’ मििताच तलो मििाला, ‘‘माझे नाव यिरीष भागवत, घरी ‘श्ी’च मिितात. मला 
गाणयाची फार आवड आिे.’’ 

‘‘तुला गाणयाची आवड आिे तर!’’
‘‘माझयापेक्ा माझया वयडलांना, मी यिकलेले फार आवडेल.’’ तयाचया चमतकाररक उततराचे मला 

नवल वाटू लागले व थलोडासा रागिी येऊ लागला. तलो थलोडा वेळ थांबून पुढे मििाला, ‘‘मी आपलयाकडे 
यिकायला येईन; पि माझी एक अट आिे. मी यिकायला आललो, की रलोज माझयाबरलोबर माझे वडील 
पि येतील व यिकविी चालू असताना वगा्णतच बसतील.’’ आता मात् मला राग आला. मी जािीवपूव्णक 
िसत मििाललो, ‘‘मानय! तुझया अटी एकदम मानय; पि तयासाठी तुला मयिना पन्ास रुपये फी द्ावी 
लागेल!’’

‘‘कबूल! उद्ापासून मी येतलो. माझयाबरलोबर वडील पि येतील बरं का!’’, असं मििून माझया 
आशचय्णचयकत चिेऱयाकडे न बघता यिरीष चटकन यनघून गेला. दुसरे यदविी तलो अगदी वेळेवर आला. 
तयाचयाबरलोबर एक वयसकर आयि भारदसत गृिसथ आले िलोते. यिरीष मििाला, ‘‘िे माझे वडील, 
नाना.’’ आमचे नमसकार झाले. एक अक्र न बलोलता नाना खचुवीवर बसले. मी पि न बलोलता विायलोयलन 
काढले व यिरीषचया िातात यदले. तयाने बरलोबर विी वगैरे आिलेली पािताच माझा तयांचयाबद्दलचा 
ग्रि चांगला झाला. पयिलया यदविी प्राथयमक मायिती व पयिला धडा यदलयावर मी िातात विायलोयलन 
घेतले. माझया यवद्ालयात यिेाऱया यवद्ारयाांना पयिलया यदविी सवत:च वाजवून दाखवायचे अिी 
माझी प्रथा िलोती. तयामागील िेतू एवढाच, की मला तयांना सुचवायचे असते, की नेटाने नीट यटकलात 
तर इतपत वाजवू िकाल. तयाप्रमािे सुमारे वीसएक यमयनटे मी यपलू रागातली एक गत वाजवून दाखवली. 
यजवाचे कान करून नाना ऐकत िलोते व यिरीष माझयाकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत िलोता. मी 
विायलोयलन खाली ठेवले व नानांकडे पायिले. तयांचया चेिऱयावर तृप्ीचे समाधान सपष्पिे यदसत िलोते.

‘‘आपि जाऊया आता’’, यिरीष मििाला व यपतापुत् उठले. मीच आपि िलोऊन यवचारले, 
‘‘काय कसं काय वाटलं एकंदरीत?’’ ‘‘वा उतककृष्! तयाबद्दल प्रशनच नािी.’’ यिरीषनेच मधये उततर 
यदले. मला तयाचया आगाऊ सवभावाचा राग आला. 

‘‘आपि कुठं असता कामाला?’’ भलोचकपिे यिरीषच पुन: मििाला. 
मला वाटले, की मधयेमधये बलोललयाबद्दल नाना यिरीषला दम भरतील; पि तयाउलट ते 

कौतुकाचया नजरेनेच तयाचयाकडे पाित िलोते. यनययमतपिे रलोज यपतापुत्ाची जलोडी येऊ लागली. यिरीषची 
प्रगती पाहून मात् प्रसंगी मी पि आशचय्णचयकत िलोत िलोतलो. तयाचा िात वाजवायला अयतिय िलका 
िलोता आयि माझया सव्ण यवद्ारयाांत तयाची आकलनितिी फारच दांडगी िलोती. नाना रलोज तयाचयाबरलोबर 
येत व एक अक्रिी न बलोलता िांत बसून रािात. मी पि तयांचयािी बलोलत नसे. 

िां िां मििता तीन मयिने यनघून गेले! आिखीन तीन मयिनयांनी िलोिाऱया माझया यवद्ालयाचया 
प्रथम काय्णक्रमात आपि यिरीषला काय्णक्रम द्ायचा, असा मी यनशचय करून टाकला आयि तयानुसार 
मी यिरीषला मििाललो, ‘‘यिरीष, अिीच प्रगती कायम राहू दे. आपलया यवद्ालयाचया काय्णक्रमात मी 
तुझा काय्णक्रम ठेविार आिे.’’ िे ऐकलयावर यिरीषला अतयानंद िलोईल अिी कलपना िलोती; पि तयाचया 
चेिऱयावर आनंदाचया कािीिी भावना यदसलया नािीत. इतकेच नविे, तर तयाचा चिेरा कािीसा उतरला! 
मी यवचारले, ‘‘काय, तुला िे ऐकून कािीच आनंद वाटत नािी का?’’ गंभीर आवाजात ठािीव सवरूपाचे 



8

उततर आले, ‘‘माझयापेक्ा नानांना तयाचा आनंद जासत िलोईल.’’ 
यपतापुत् गेले आयि प्रतयेक वेळी यमळिाऱया यिरीषचया तऱिेवाईक उततराचे आशचय्ण करीत मी 

बसललो. प्रतयेक वेळी तलो नानांचे नाव का घेतलो व नाना अगदी राेज तयाचयाबरलोबर येतात, याचे रिसय 
काय असावे या प्रशनाचे उततर मला सापडेना. यायिवाय आिखीन एक िंका माझया मनात वरचेवर 
येत असे. ती मििजे, नाना जवळ असताना यिरीष मलोकळ्ा मनाने विायलोयलन वाजवत नसावा िी.
दुसरेच यदविी यिरीष आला नािी. तयाचा िा पयिला खाडा. नसेल एखादवेळेस जमले, असे मी 
समाधान करून घेतले; पि तयाचया दुसऱया यदविीसदु्धा यिरीष आला नािी. चौथा यदवस गेला. 
पाचवा गेला आयि तसेच पंधरा यदवस गेले! यिरीषचा पतता नविता. सलोळावया यदविी एक मनुषय 
यनरलोप व फीचे पैसे घेऊन आला. ‘‘नाना आजारी असलयामुळे यिरीष येऊ िकिार नािी’’, असे तलो 
मििाला. थलोड्ािा त्ागयानं मी मििाललो, ‘‘नानांिी तयाला काय करायचे आिे! इकडे काय्णक्रम जवळ 
येत चालला आिे, तयाचे काय?’’ यिरीष आला नािी, तयाची वाट पाहून मी तयाचा काय्णक्रम रद्द 
केला. तयाचे नाव पि काढायचे नािी, असे ठरवून मी बाकीचे यवद्ाथवी तयार केले. समारंभाचा यदवस 
उगवला आयि सकाळपासून यिरीषचया आठविीने मी उगाचच बेचैन झाललो िलोतलो. सकाळची इतर 
कामे आटलोपून मी जरा सवसथ बसतलो न बसतलो तलोच दारात यिरीष उभा! मी ताडकन उभा रायिललो व 
तयाचया जवळ गेललो.

‘‘अरे, तुझा पतता तरी काय? आयि आज एकटाच कसा काय? नाना कसे नािीत बरलोबर? 
इकडची दुयनया यतकडे िलोईल ना?’’

‘‘इकडची दुयनया यतकडेच झाली आिे सर. यापुढे मी एकटाच यदसेन! माझे नाना...नाना...माझे 
नाना कायमचे गेले िलो सर!’’ 

बऱयाच सांतवनानंतर तयाने यवचारले, ‘‘आज आपलया यवद्ालयाचा काय्णक्रम ना?’’ मी 
क्खन्पिे ‘िलो’ मििाललो!

‘‘मग मला आज काय्णक्रम द्ा. नािी मििू नका सर. एवढीच इच्ा पुरवा.’’ तलो असे मििालयावर 
मात् माझयातला यिक्क जागा झाला. मी सौमय आवाजात मििाललो, ‘‘यिरीष, मी तुझया भावना 
ओळखतलो; पि आज माझा नाइलाज आिे. आजचया या पयिलया काय्णक्रमावरच आपलया 
यवद्ालयाची इभ्रत अवलंबून आिे. तयातून तुझी दलोन मयिने गैरिजेरी लागलेली. तूच सांग, मी तुला 
काय्णक्रम कसा काय देऊ?’’

अगयतक िलोऊन यिरीष मििाला, ‘‘सर, माझी एवढी एकच यवनंती मानय करा. मला आज वाजवू 
दे. नंतर जनमात िात लाविार नािी विायलोयलनला!’’ ‘‘तू पुढे जनमभर वाजव; पि आज वाजवू नकलो. 
तुझी मन:क्सथतीिी आज बरलोबर नािी.’’

‘‘मला परवानगी यदलीत, तर माझी मन:क्सथती आपलोआपच सुधारेल!’’
िेवटी तयाचे दु:क्खत मन पुन: आिखी किाला दुखवा, असा यवचार करून मी तयाला परवानगी 

यदली, मात् पयिलाच काय्णक्रम तयाचा ठेवावा असेच मी ठरवले.
तयाप्रमािे मी परवानगी यदली आयि यिरीष वाजवू लागला. यिरीष काय्णक्रम करणयात मुरलेलया 

एखाद्ा  वादकाप्रमािे वाजवत िलोता. इतके यिकला तरी कुठे याचाच मी यवचार करत िलोतलो आयि 
तयािीपेक्ा मला मुखय प्रशन असा पडला िलोता, की नवीनच यिकायला लागलेला मुलगा इतके उतककृष् 
वाजवतलो, तर जुने मुरलेले यवद्ाथवी यकती ्ान वाजवत असतील, असेच बािेरचे ललोक मिित 
असिार, तेविा याचयानंतर वाजवायला कुिाला बसवावे? टाळ्ांचया कडकडाटाने मी भानावर 
आललो. यिरीष आत आला व तयाने माझया पायांवर डलोके ठेवले. मी तयाला उठवत यवचारले, ‘‘यिरीष, 
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िा काय प्रकार आिे? तू माझयाकडे न येता आिखीन कुठे यिकत िलोतास?’’ डलोळे पुिीत यिरीष 
मििाला, ‘‘सर, काय िी भलतीच िंका! मी तुमिांला सव्ण सयवसतर सांगतलो-

जया यदविी मी तुमचयाकडे फी व यचठ्ी पाठवली, तयाच रात्ी नाना वारले. मला धक्ाच 
बसला. जयांचयासाठी यिकत िलोतलो तेच गेलयावर किाला आता यिका मििून मी विायलोयलनला िात 
लावायचा नािी असे ठरवले’’

‘‘तुमिांला कदायचत मािीत असेल यकंवा नसेलिी! माझे नाना एकेकाळी उतककृष् गवई िलोते; पि 
तयानंा एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व तया अपघातात ते ठार बयिरे झाले. तयांना कािीिी ऐकू 
येत नसे. ओठांचया िालचालींवरून तयांना कािी कािी िबद समजत. बयिरेपिाचया इतर गैरसलोईंपेक्ा 
संगीतसेवा अंतरली याचाच नानांना धक्ा बसला. िेवटी तयांनी मला कािी तरी वाद् यिकणयासाठी 
उद्ुति केले. कलोिीतरी संगीतिासत्ासाठी सतत धडपड करत असलयाचे पािाणयातच तयांना अमाप 
सौखय यमळत िलोते, मििूनच ते रलोज माझयाबरलोबर इथे येत िलोते; पि तयांना ऐकू कािीच येत नविते. 
तयामुळे मला वारंवार खेद विायचा, की मी वाजवणयात यकतीिी प्रगती व कौिलय दाखवले तरी माझे 
नाना कािी ते ऐकू िकत नािीत, या यवचाराने मला नानांसमलोर मलोकळेपिा वाटत नविता!’’

‘‘जया यदविी नाना गेले तयाच यदविी मी ठरवले, की संगीत बंद! पि दुसऱयाच क्िी मनात यवचार 
आला, की माझे नाना तेविा माझे वादन ऐकू िकत नविते; पि आता माझयाच िेजारी बसून नक्ी 
ऐकत आिेत. या यवचारासरिी, ललोकांचया यनंदेकडे लक् न देता मी तयाच यदवसापासून विायलोयलन 
वाजवायला सुरुवात केली. आज सकाळपयांत मी कुठे बािेर पडललो नवितलो. चलोवीस तास एकच उद्लोग, 
एकच धयास! मी सराव करू लागललो, मििजे मला भास विायचा, की पुढचया ताना व सूर मला नानाच 
सांगत आिेत, तबलयाचा ठेका तयांनीच धरला आिे व तंबलोऱयाचया तारांवरून पि तयांचीच बलोटे यफरत 
आिेत. आज काय्णक्रमाचया सुरुवातीला, एवढे ललोक पाहून मी गडबडून गेललो िलोतलो; पि डलोळे यमटून 
घेताच नानांची मतूवी डलोळ्ांसमलोर आली. ते मििाले, ‘बेटा वाजव, मी ऐकतलो आिे.’ मला जलोर चढला. 
माझया डलोळ्ांसमलोर प्रेक्क नविते, यथएटर नविते, कलोिी नविते. िलोते फति माझे नाना, मी आयि सूर!’’

यिरीष गपप बसला आयि मी कािीच बलोलू िकत नवितलो. 

vvv

प्र. १. योगय पया्दय ओळखून वाकय पूण्द करा.
(अ)  लेखकांना यिरीषला काय्णक्रम द्ायचा नविता, कारि.....
  (१)  तलो नुकताच यिकायला आला िलोता.
  (२)  तयाला वाद् वाजवता येत नविते.
  (३)  नुकताच यिकायला आलयाने यवद्ालयाचे नाव बदनाम िलोणयाची िकयता िलोती. 
  (४)  तलो कलेचया प्रांतातला नवखा मुसायफर िलोता.
(आ) लेखकांना आजपयांत बसला नविता तेवढा धक्ा बसला, कारि....
  (१)  बारा वषाांचा मुलगा िांतपिे वाजवत िलोता.
  (२)  ऐनवेळी काय्णक्रमाला िजर राहूनिी यिरीष एवढे सुंदर वाजवत िलोता.
  (३)  यिरीषचा चिेरा पवूवीचया आतमयवशवासाने निाऊन यनघाला.
  (४)  मात्ेचािी फरक न करता यिरीष गात िलोता.

सवाधयाय
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धीट, हजर,
सुंिर, सतुती

कभत्या, 
गैरहजर, 

कुरूप, कनंिया

अ ब
(१)
(२)
(३)
(४)

प्र. २. आकृचतबंध पूर्ण करवा.

चशरीषची स्भवा्
्ैचशष्ट्े

प्र. ४. खवालील परररवामवाबवाबतच्वा घटनवा चलिवा.

परररवाम घटनवा
(१) वकडलयांच्या चेहऱ्यावर तृप्ीचे समयाधयान होते. (१)
(२) कशरीषलया वयारंवयार खेि वयाटया्चया. (२)

प्र. ५. खवालील ्वाक्वांत अधोरेखखत शबदवांऐ्जी पवाठवात आलेले ्ोग् ्वाकप्रचवार शोधून ्वाक् पुनिवा चलिवा.

(१)  वगयागातील कवद्यार्यायंनी कशक्कयांचे कशकवणे लक्पूवगाक ऐकले पयाकहज.े
(२) आपल्या शयाळेचे नयाव वयाईट होऊ न्े, महणून प्त्ेक कवद्यार्यागाने कयाळजी घ्या्लया हवी.
(३) उततम वयािनयाने लेखकयाचे कशरीषबयाबतचे मत चयांगले झयाले. 

प्र. ६. खवालील शबद ् त्वांचे अर्ण ्वांच्वा जोड्वा लवा्वा.
‘अ’ गट ‘ब’ गट

(१) कोलयाहल (अ)  प्वयासी
(२) तऱहेवयाईक (आ) कवकचत्
(३)  मुसयाकफर (इ) प्ेररत
(४)  उद्ुति (ई) गोंधळ

प्र. ७. स्मत.
(अ)   कशरीषमधील तुमहयांलया समजलेली गुणवैकशषट्े सोियाहरण सपष् करया.
(अया)  कशरीषची भूकमकया तुमहयांलया कोणतया सिंेश िेते, ते तुमच्या शबियांत कलहया.

प्र. ८. अचभव्क्ी.
(अ) पयाठयातील तुमहयांलया सवयायंत आवडलेलया प्संग सयांगून तो सकयारण सपष् करया.
(आ) प्सतुत कथेचे संवयािरूपयाने लेखन करया.

प्र. ३.  जोड्वा जुळ्वा.
पुढील िोन चौकटीतील शबियांचया सहसंबंध ओळखून जोड्या लयावया. 
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ि्ष्भय्स

य्रषषी आपण उप्म् र उतप्रेक्् य् अलंक्र्ंच् अभय्स करू.
(१) उप्म् अलंक्र 

* ख्लवील उद्हरण र्चून कृिवी कर्.
उदा., िािळाच रंग तणुझा पाििावळ निापरी !
* चौकटवी पूणवा कर्.
(१) उपमे्       (२) उपमान
(३) िमान धम्श      (४) िाधम््शिाचक िबद

प्रसतणुत उदाहर्ात ‘तणुझा रंग’ ्ाला पाििाळातल्ा निाची उपमा वदल्ामणुळे इथे ‘उपमा अलंकार’ झाला 
आहे.
उदा.,  कमलापरर वमटती वदिि उमलणुनी तळात.

 प्रसतणुत उदाहर्ात वदिि उगि्े, मािळ्े ्ा वक्र्ेला कमळाचे उमल्े, वमट्े ्ाची उपमा वदली आहे.

दोन रसिूंिवील शकंर् कृिींिवील स्मय च्मतकृशिपणूवा रवीिवीने रणवान केलेले असिे, शिरे ‘उप्म्’ ह् 
अलंक्र होिो. ्ा अलंकारात िम, िमान, िारखे, िा्ी, जैिे, तिैे, प्रमा्, िदृि, परी ्ांिारखे िाम्िाचक 
िबद ्ेतात.
* ख्लवील र्कय्ंिवील उप्मेय, उप्म्न, स्धमयवार्चक िबद, स्धमयवा ओळख्.

(१) आिाळागत मा्ा तणुझी आमहांिरी राहू दे!
(२) त्ाचे अक्षर मोत्ािारखे िणुंदर आहे. 

(२) उतप्रेक्् अलंक्र 
* ख्लवील कृिवी कर्.
(१) हा आंबा ज्ू का् िाखर िाटेल तणुमहाला.
 िरील उदाहर्ांतील उपमे् , उपमान, िाधम््शिाचक िबद, िाधम््श िोधा.
ररवील उद्हरण्ं्मधवील उप्मेय हे जणू उप्म्नच आहे, असे रणवान केलेले असलय््मुळे इरे ‘उतप्रेक््’ अलंक्र 
झ्लेल् आहे. 

* ख्लवील कृिवी कर्.
उदा., गरगर विरे विमान हलिणुवन

पंख उडत निी हे पक्षीच ज्ू महान
उदा., तारांग्ही सपष् वबंबले

 सनाना ज्णुं हे मणुवन अितरले ।
िरील उदाहर्ातील - उपमे् , उपमान, िाम्दि्शक िबद, िमान गणु्धम्श ि अलंकार ओळखा.
 उप्मेय हे जणू उप्म्नच आहे अिवी कलपन् केलेलवी असिे िेवह् ‘उतप्रेक््’ अलंक्र होिो. 
्ा अलंकारात ज्ू, का्, जेवि, गमे, िािे, िाटे, की, जिे, तिे हे िाम्िाचक िबद ्ेतात.

* ख्लवील ओळीं्मधवील उप्मेय, उप्म्न, स्धमयवादिवाक िबद र स्धमयवादिवाक गुण ओळख् र अलंक्र्चे 
न्र द््.
(१) आईचे प्रेम मह्जे ज्ू िागरच!
(२) वतचे डोळे कमळाच्ा पाकळांिारखे िणुंदर आहेत.
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मुंबई प्रांतात रेलव ेअसावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमिेटजी यजजीभाई आयि जगन्ाथ 
नाना िंकरिेट यांनी केला. मूळजी जेठा मलोरारजी गलोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेयवड ससून वगैरे 
अनेक नामांयकत नगरिेटजींचे अथा्णत तयांना पाठबळ िलोतेच. सन १८५३ मधय ेग्रेट इंयडयन पेयननिुला 
रेलवेचा पयिला ्लोटा फाटा मुंबई ते ठािेपयांत एकेरी रसतयाचा तयार झाला. ललोखंडी रूळावरून इंग्रज 
आगीनगाडी चालविार, िी कलपनाच ललोकांना मलोठी अचंबयाची वाटली.

अखेर मुहूता्णचा यदवस जािीर झाला. यदनांक १८ एयप्रल सन १८५३, सलोमवार रलोजी सायंकाळी ५ 
वाजता पयिली आगगाडी मुंबईहून यनघाली. 
पाना-फुलांचे िार, तलोरिे, यनिािे लावून 
१० मलोठे खलोलीवजा डबे िृंगारलेले. 
इंयजनावर अगं्रेजांचे मलोठे यनिाि फडकत 
आिे. डबयांत गादीचया खुचया्ण, कलोच यांवर 
रेलवेचे सगळे डायरेकटर, सर जमिेटजी 
जीजीभाई, नाना िंकरिेट आयि अनेक 
इतर नगरिेट जामायनमा करून बसलेले. 
बरलोबर पाच वाजता आगगाडीने कूऽक 
यिटीचा किा्ण फुंकून आपलया भकभक, 
फकफक प्रवासाला सुरुवात केली. मुंबई ते ठािे दुतफा्ण लाखांवर ललोक कयलयुगातला िा यवंग्रेजी 
चमतकार पािायला आ वासून उभे िलोते. ना बैल, ना रेडा, ना घलोडा आयि वाफेचया जलोरावर एक 
नािी, दलोन नािी, दिा डबयांची माळका खुिाल चालली आिे झुकझुक करत ललोखंडी रूळांवरून! 
कमाल आिे बुवा या यवंग्रेजांची! आता तर काय? यवसतव आयि पािी यांची सांगड घालून यवंग्रेजांनी 
वाफेलाच गाडी ओढायला लावले! 

मुहूता्णवर यनघालेली पयिली आगगाडी ठाणयाला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली; पि तया 
वाफेचया गाडीत बसायचा ललोकांना धीरच िलोईना. दुसऱया यदवसापासून ललोकांना मलोफत ठािे ते मुंबई 
आयि परत नेणया-आिणयाची दवंडी यपटणयात आली. आगगाडीत बसिे धलोकयाचे नािी, प्रवास लवकर 
यन सुखाचा िलोतलो, िे ललोकांना पटवणयाची रेलवेचया कारभाऱयांनी खूप आटापीटा केला; पि ललोकांत 

४. जी. आय. पी. रेलवे

प्रबोधनकार ठाकरे - केिव सीताराम ठाकरे : (१८८५-१९७३) इयतिासकार, नाटककार, वृततपत्कार, 
वयंगयचत्कार, समाजसुधारक, फडडे वतिे. ‘कुमाररकांचे िाप’, ‘यभक्ुकिािीचे बंड’ िे वैचाररक ग्रंथ;  
‘टाकलेले पलोर’ िे नाटक; ‘ग्रामणयांचा साद्ंत इयतिास’, ‘यिंदवी सवराजयाचा खून’, ‘कोंदडाचा टितकार’ 
इतयादी इयतिासयवषयक पुसतके; ‘संत रामदास’, ‘पयंडता रमाबाई’, ‘संत गाडगेमिाराज’ इतयादी चररत्ातमक 
लेखन; ‘माझी जीवनगाथा’ िे आतमचररत् प्रयसद्ध. 

सन १८५३ मधये इंग्रजांनी मुंबई ते ठािे असा एकेरी रेलवमेाग्ण तयार केला. ललोखंडी रूळावरून वाफेचया 
जलोरावर धाविारी रेलवे पाहून ललोकांना वाटिारे नवल, रेलवेयवषयी पसरलेलया अफवा व तयातून माग्ण काढत  
सुरू झालेला रेलवे प्रवास, याचे अयतिय सुंदर, मायम्णक व ओघवतया िैलीत वि्णन प्रसतुत पाठातून लेखकांनी 
केले आिे.  
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िलत्ाच ककंड्ा वन अििांचे पीक वपकले होते. िािेची गाडी ही विंग्रजेांची विला्ती िणुताटकी आहे, 
मणुंबईला नव्ा इमारती वन पूल बांधताहेत, त्ांच्ा पा्ांत वजिंत गाडा्ला िूि लािून मा्िे नेण्ाचा 
हा िाळिूद डाि आहे, अिल्ा अििांपणुढे िहा्े प्रचारक का् कर्ार? एक दोन वदिि िरकारी 
कचेरीतले कारकून, व्ापाऱ्ांच्ा पेढीिरचे गणुमासते ् ांना मणुंबई ते ठाण्ाला नेऊन परत आलेले लोकांना 
दाखिले. त्ांनी आपले अनणुििही िांवगतले. तेिढ्ानेही को्ाचे िमाधान होईना.

अखेर दर मा्िी एक रुप्ा इनाम आव् मोित प्रिािाचा डंका िाजिला. पैिाच्ा लालणुचीने 
ठाण्ाच्ा घंटाळीिरचे आव् मणुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का त्ांच्ा घरची मा्िे  
आजूबाजूला उिी राहून ठ्ा् धा् मोकला्ची. त्ांची िमजूत काढता काढता रेलिेचे अवधकारी 
अगदी टेकीला ् ा्चे. एकदा ते प्रिािी ठा्े-मणुंबईची ििर करून िणुखरूप परत आले, मह्जे मग मात् 
चौकिी कर्ाऱ्ांचे घोळकेच्ा घोळके त्ांच्ािोिती जमा्चे. रुप्ांचे इनाम पणुढे आठ आण्ांिर 
आले. नंतर चार आ्े झाले. लोकांचा धीर चेपलािे पाहून, इनामे बंद झाली वन िरा्शि वतवकटे चालू 
केली. एरिीचा ठा्े-मणुंबईच्ा बैलांच्ा खटारगाडीचा प्रिाि मह्जे तबबल एक वदिि खा्चा; प् 
आता का्, अिघ्ा िविा तािात ठाण्ाचा अिामी मणुंबईला ्ेऊ जाऊ लागला. मग मात् लोकांची 
झणुंबड लागली. 

इकडे इंजनेर लोक कज्शत पळिधरीपािून बोरघाट पोखरण्ाची ्ोजना ठरित अितानाच, 
खंडाळाहून पणुण्ाप्ांतचा िपाटीचा रेलिे-रसता िन १८५८ च्ा िेब्रणुिारीत पणुरा झाला. त्ाचाही 
मोठ्ा थाटामाटाने ‘ओपव्ंग विरोमव्’ करण्ात आला. खंडाळा-पणुण्ाच्ा दरम्ान खडकी आव् 
तळेगाि अिी दोनच सटेिने ठेिण्ात आली. रसता एकेरीच होता.

बोरघाटाचे काम चालले अितानाच मणुंबई-पणुण्ाचा रेलिेप्रिाि ज्ारीने चालू झाला. किा ती 
मौज ऐका आता. पणुण्ाची गाडी खंडाळाला आली का िगळा पाविंजरांना तेथून पालख्ा, डोल्ा, 
खणुच्ा्श वन बैलगाड्ांत बििून घाटाखाली खोपिलीला आ्ा्चे. िगळा काविल्ा खोपिलीला 
आला का तेथे पणुनहा आगगाडीत बिून झणुकझणुक करीत खणुिाल मणुंबईला रिाना वहा्चे. प्रिािांची ही 
घाट-उतर्ीची िणुखिो् वन िरबराई पाहण्ाचे ककंत्ाट मणुंबईच्ा करिेटजी जमिेटजी नािाच्ा एका 
व्ापाऱ्ाने घेतलेले होते. घाट-उतर्ीचे चार ताि धरून, पणु्े ते मणुंबईचा रेलिे प्रिाि अिघ्ा अठरा 
तािांत वहा्चा, ्ाचेच ज्ाला त्ाला मोठे निल िाटा्चे. 

vvv

प्र. १. ररक्मय् ज्गवी योगय पय्वाय शलहून र्कय पूणवा कर्.
(१) िारतात ििाांत पवहली रेलि े............. ्ेथून िणुटली.
      (ठा्े/मणुंबई/कज्शत/पणु्े)
(२) रेलिकेडे लोकांना आकवि्शत करण्ािाठी ............. ठिेले.
      (वतकीट/बक्ीि/इनाम/प्रलोिन)

प्र. २. आकृशिबंध पूणवा कर्.

िारतातील पवहल्ा रेलिेच्ा उद् घाटनाची पिू्शत्ारी

सर्धय्य
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नयावयाजलेले

फुकट

सरळमयागवी

आशच्गामुनीम

गंमत

प्र. ३. आकृती पूर्ण करवा.
(अ) रेलवे असयावी महणून उठयाव करणयारे 

(आ) इकंड्न पकेननशुलया रेलव ेधयावलेली कठकयाणे   ते 

(इ)  रेलव ेधयावण्याच्या मुहूतयागाचया किवस व सयाल 

(ई)  घयाट उतरणीची सुखसो् कन सरबरयाई पयाहण्याचे ककंत्याट घेणयारे  

प्र. ४. खवालील शबदवांसवाठी पवाठवात आलेले प्वा्ण्ी शबद शोधून चलिवा.

प्र. ५. कवाररे चलिवा.
(अ)  रेलवचेया प्वयास धोक्याचया नयाही हे पटवण्यासयाठी रेलवेच्या कयारभयाऱ्यांनी खूप आटयाकपटया केलया.
(आ) इंग्रजयांनी िेऊ केलेली मुंबई-ठयाणे रेलवे प्वयासयाची इनयामे कयाही किवसयांनी बंि करण्यात आली.

प्र. ६. स्मत.
(अ) ‘रेलवेचया शोध िेशयाच्या आकथगाक कवकयासयालया गती िेणयारया ठरलया’, तुमचे मत कलहया.
(आ) सवयातंत््पवूगाकयाळयात भयारती्यांवर असलेल्या अंधश्द्धयांच्या प्भयावयांसंबंधी तुमचे कवचयार सपष् करया.
(इ) तुमच्या मते रेलवेप्वयासयाचे असलेले फया्िे व तोटे सकवसतर कलहया.

उपक्रम :
टेकलफोन, सव्ंपयाकयासयाठीचया गॅस, संगणक ्यांसयारख्या आधकुनक सयाधनयांपैकी कोणत्याही एकया सयाधनयाचया पवूगा 
इकतहयास जयाणून घ्या व तो रंजक पद्धतीने कलहया.

भवाषवाभ्वास
समवास

* खवालील ्वाक्े ्वाचवा ् अभ्वासवा.
         ‘अ’ गट    ‘ब’ गट
(१) सू्यागाचया उि् झयालया. सू्योि् झयालया.
(२) प्त्ेक किवशी त्याची प्कतष्या वयाढत गेली. किवसेंकिवस त्याची प्कतष्या वयाढत गेली
* खवालील प्रशनवांची उततरे द्वा.
(१) िोनही गटयातील वयाक्याचंया अथगा एकच आहे कया?
(२) िोन गटयातील शबि सयारखे आहेत कया?
(३) अधोरचेखत शबियांमध्े ‘अ’ गट आकण ‘ब’ गटयातील शबियांमध्े कोणतया फरक आहे?

बोलण्याच्या ओघयात आपण शबियातील परसपरसंबंध ियाखवणयारे कवभतिी प्त्् गयाळून सुटसुटीत असे जोडशबि बनवतो. 
शबियांच्या अशया एकत्ीकरणयालया ‘समयास’ असे महणतयात. शबियांच्या अशया एकत्ीकरणयाने जो जोडशबि त्यार होतो त्यालया 
‘सयामयाकसक’ शबि महणतयात. 
* समवास च्ग्रि - सयामयाकसक शबि कोणत्या शबियांपयासून त्यार झयालया हे सपष् करण्यासयाठी आपण त्याची फोड करतयाे. ्या
फोड करून ियाखकवण्याच्या पि् धतीलया च्ग्रि महणतयात. वर ‘ब’ गटयात सयामयाकसक शबि आहेत, तर ‘अ’ गटयात कवग्रह आहेत.
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िणुमारे दोनिे पािष् चौरि वकलोमीटर विसतार अिलेली ‘काझीरंगा’ पिणुसथळी अथिा अि्ारण् 
िाऱ्ा िारताचे एक िूि् आहे. एक आवरिका िोडल्ाि इतके विविध आव् अिंख् पिणुपक्षी 
आिामवििा् जगाच्ा पाठीिर इतरत् कुठेच आढळत नाहीत. इतकेच नवहे, तर आिाममध्े िािर्ारे 
काही काही प्रा्ी जगाच्ा पाठीिर दुिरीकडे कुठेही आढळत नाहीत. हुलॉक नािाचा एक पणुच्विहीन 
िानर िक् आिामातच आढळतो. िारताच्ा इतर कुठल्ाही प्रांतात त्ाची िसती नाही. त्ाचे हुलॉक 
हे नाििणुद्धा त्ाच्ा आिाजािरून पडले आहे.

आिामचे िैविषट्य दाखि्ारा दिुरा प्रा्ी मह्जे एकविंगी गेंडा. राज्ाचे प्रतीक मह्ून आिामात 
वठकवठका्ी त्ाचे पणुतळे उिारलेले आढळतात. कु्ी मह्ेल हा अगदी वनबणु्शद्ध प्रा्ी एखाद्ा 
राज्ाचे प्रतीक मह्ून का पिंत केला जािा? प् प्रथमदि्शनी िाटतो वततका हा प्रा्ी टाकाऊ नाही. 
को्ातरी इंग्रज किीने गेंड्ािर एक लहानिी कविता करून तो मा्िांपेक्षा किा श्ेष्ठ आहे ते दाखिले 
आहे.

एखाद्ाचा पणुतळा पाह्े आव् त्ाला 
प्रत्क्ष पाह्े ्ांत िार िरक अितो. मी तर 
गेंडा ि त्ाच्ाबरोबर आिामातले इतर 
पिणुपक्षीही प्रत्क्ष ि जिळून पाहण्ाची िंधी 
वमळािी मह्ून काझीरंगाला आलो होतो. अिा 
वठका्ी िन् पिू बहुधा िकाळी लिकर अथिा 
िू्ा्शसताच्ा िेळी पाहा्ला वमळतात.

आदल्ा रात्ी खूप पाऊि पडला होता. 
तेवहा िकाळी जर पाििाची बणुरबणुर चालू रावहली, तर जंगलात जा्े कठी् हे मी जा्ून होतो; प् माझे 
निीब जोरदार होते. दिुऱ्ा वदििी िकाळी आकाि पू् ्शप्े वनरभ्र होते. पिूडेचा िारा प् इतका िांत 
होता, की जंगलात विर्ाऱ्ा जनािरांना आमचा िािही ्े्े कठी् होते. काझीरंगाची िूमी ही 
कद्शमिूमी आहे. इथल्ा कमरेइतक्ा वचखलातून विर्े मा्िाला अिक्च. वििा् इथे िि्शत् इतके 
उंच गित िाढलेले अिते, की त्ात हततीिर बिलेला मा्ूिही लपून जातो.

प्रिािांना ्ा जंगलात विरिून आ्ण्ािाठी आिाम िरकारने पंधरा-िीि हतती खाि विकिून 
त्ार ठेिलेले आहेत. हे हतती िन् पिूंना घाबरत नाहीत ि दाट गितातूनही ते माग्श काढू िकतात. 
िाधार्त: अिा िमज आहे, की गेंडा हततीच्ा अंगािर चालून जातो; प् िेजाऱ्ाला वनषकार् त्ाि 
दे् े िन्पिूंच्ा रक्ातच निते. गेंडादेखील ् ा वन्माला अपिाद नाही. क्ववचत केवहातरी एकटा अिलेला 
गेंडा िमोर ्े्ाऱ्ा पिूिर धडक मारा्ला वनघतो; प् एकलकोंडेप्ाचे प््शििान वतरिटप्ात झाले 

|  क्झवीरंग् (सरूलर्चन)

रसंि अरसरे - (१९०७-१९७६) : किी, प्रिािि््शनकार. ‘्ात्ी’ हा सिुट कवितांचा िंग्रह. ‘विक्षूंच्ा 
प्रदेिातून’, ‘लाल नदी वनळे डोंगर’ ही प्रिािि््शने प्रविद्ध. प्रिािि््शनांत वनिगा्शच्ा देखण्ा रूपांिोबत 
त्ा प्रदेिांतील लोकजीिनाचे िूक्म अिलोकन, वचंतन ि िमाजिादी िूवमकेतून केलेले विशलेि् 
आढळते. 

प्रसतणुत पाठात लेखकांनी ‘काझीरंगा’ अि्ारण्ाच्ा जंगलििारीचे ि््शन केले आहे. 



16

नाही तरच निल. जगातील प्रचंडका् प्राण्ातं िारतातील एकविंगी गेंड्ाचा चौथा नंबर लागतो मह्तात. 
पवहल्ा वतघांत आवरिकी हतती, िारती् हतती ि आवरिकेतला ििेद गेंडा ्ांचा िमािेि होतो.

जंगलात विरण्ािाठी मला एक हतती् वमळाली होती. वतचे नाि िैज्ंती अिे होते. मोठी 
देख्ी, इंद्राच्ा ऐरािताची मणुलगी िोिेल अिी होती ती आव् चालत प् होती अिी ऐटीत, की 
गितातून चालताना ज्ू रेिमी िाडी िळिळते आहे अिे िाटािे. वनघाल्ापािून थोड्ाच िेळात ती 
एका जरािा उघड्ा वठका्ी आली आव् माहुताने खू् केल्ाबरोबर उिी रावहली. िमोरच 
आमच्ाजिळ एक गेंडा अगदी वनशचल उिा होता. वचलखत घालून पहाऱ्ािर उभ्ा अिलेल्ा 
एखाद्ा वििालका् ्ोद् ध्ािारखा. जरािी मान हालिून त्ाने आमच्ाकडे पावहले ि मनात नक्ी 
केले, की आपली जागा िोडून पणुढे-मागे होण्ाची जरुरी नाही. त्ाचा िोटो घेण्ाची माझी मनीिा 
जा्ून माहुताने हचतत्ीला चणुचकारत चणुचकारत उिी केली. मी गेंड्ाचे मनिोक् िोटो घेतले.

त्ा माहुताकडून दोन गोष्ींची मावहती वमळाली. बाजारात गेंड्ाच्ा नाकािरील विंगाची वककंमत 
जिळजिळ दोन हजार रुप्े इतकी अिते ही एक ि दुिरी अिी, की िरीर थंड राखण्ािाठी वचखलाने 
अंग माखून घे्ारा गेंडा हा िामावजक आरोग्ाचा िोक्ा अितो. िबंध मोठ्ा जंगलात िक् एकाच 
वठका्ी जाऊन तो आपली विष्ा टाकतो. वकत्ेक मैल दूर अिला तरी त्ाच एका जागिेर तो नेहमी 
परतून ्ेतो. घा् िाटेल तेथे टाकू न्े, िेजाऱ्ा-पाजाऱ्ांना त्ाि होईल अिे िागू न्े हे िमज्ारा 
गेंडा वन:िंि् िहा्ाच महटला पावहजे.

माहुताने खू् केली ि गर्शकन 
िळिा घेऊन िैज्ंती दुिरीकडे 
वनघाली. त्ाच िेळी एक पांढरािणुभ्र 
गा्बगळा डोक्ािरून पंख हालित 
उडाला. मी लगेच मनात नक्ी केले, 
की जिळपाि कुठेतरी रानमहिींचा 
कळप अिला पावहजे. माझा तक्क खरा 
ठरला. वगरकी घेऊन बगळा वजथे 
उतरला, त्ा वदिेने माहुताने 
िैज्ंतीला हाकारले आव् पाच-
पंधरा महिींचा एक कळप िांतप्े 
चरताना आमच्ा दृष्ीि पडला. महिी गितातून चालतात, त्ा िेळी गितातले अनेक लहान कीटक 
घाबरून हिेत उडतात. त्ांना खाण्ािाठी बगळे नेहमीच महिींच्ा जिळ अथिा त्ांच्ा पाठीिरही 
्ेऊन बितात. वििाल विंगांच्ा दहा-पंधरा महिींच्ा मधून िािर्ारे बगळे पाहून मनात आले, की 
वनिगा्शची ही काळािरची पांढरी वलपी केवहातरी कागदािर वचवत्त केली पावहजे. आिामी जंगलातल्ा 
्ा रानमहिींची विंगे वदिा्ला मोठी िणुंदर आव् वििाल अध्शचदं्राकृती अितात.

हततीपेक्ाही उंच अिलेल्ा ‘एवलिकंट ग्राि’ (हतती गित) मधून वचखल तणुडित माहुताने 
िैज्ंतीला पणुढे काढली. थोडे अंतर चालून गेल्ािर मध्ेच थांबून वतने िोंड िर केली आव् 
तणुतारीिारखी दीघ्श वककंकाळी िोडली. मला िाटले काहीतरी िंकट आहे. माहुताने इकडे वतकडे नजर 
विरिली आव् हचतत्ीला पणुढे चालण्ाची िूचना केली. िािधप्े पािले टाकत, गितातून चालत 
ती एका डबक्ापािी आली. डबक्ाच्ा काठािर एक हरी् मरून पडले होते. हचतत्ीने पणुनहा एक 
वककंकाळी िोडली आव् तोंड हिेत विरिून चारी वदिांचा िाि घेतला. ज्ू का् मृत्ूची पािले 
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आजूबाजूला कुठे रेंगाळत आिेत की काय याचा मागलोवा ती घेत िलोती. माहुताने वैजयंतीला जरा खाली 
वाकायला लावले आयि आपलया सलोबतयाला खाली उडी मारायला सांयगतले. तया सलोबतयाने खाली 
उतरून िरिाचया प्रेताचे नीट यनरीक्ि केले. कुठलया तरी प्राणयाने ्ातीत यिंग खुपसून तयाची ितया 
केली िलोती. यकती नाजूक, सुंदर जीव; पि जनावराचया एका आंधळ्ा, वेड्ा लिरीबरलोबर चक्ाचूर 
झाला तयाचा! माझे मन क्िभर बयधर झाले.

काझीरंगाचा यवसतीि्ण वनप्रदेि तुडवत आयि यभजलेलया वाऱयावर मंद मंद गतीने तरंगत यगरकया 
घेिारा जयमनीचा व गवताचा वास हुगंत वैजयंती प्रवासी बंगलयाचया यदिेने चालू लागली. का कलोि 
जािे; पि वाटेत पुनिा ती थबकली आयि तयाच वेळी समलोरून िरिांचा एक कळप उड्ा मारत पळत 
पळत यनघून गेला. तया िरिांकडे पाहून एका यवलक्ि समाधानाने माझे मन भरून आले. तयांचा तलो 
कळप सारंगांचा आिे असे मनाला वाटू लागले. यकंयचत काळसर अंगावर असपष् पांढुरके यठपके 
असलेलया िरिांना संसककृत भाषेत सारंग मिितात. या िरिांचा कळप वेगाने जातलो, तया वेळी एखादा 
काळा-पांढरा ढग वाऱयावर तरंगतलो आिे असे वाटते. ढगालािी संसककृत भाषेत सारंग िे नाव आिे.

वैिाखातलया पांढुरकया ढगासारखे क्िाक्िाला वेगळे रूप घिेारे मन यतथे घलोटाळत असताना 
वैजयंती काझीरंगाचया कडेला येऊन उभी रायिली. प्रवासी बंगला तेथून जवळच िलोता. 

प्र. १ . काझीरंगा अभयारणयािी वैचशष्ट्े खालील मुद्दयांना अनुसरून चलिा.
  (अ) भौगलोयलक वयैिषटे्  (आ) प्रायिजीवन
प्र. २. ‘प्राणयांिे गंधज्ान’ या संकलपनेबाबत तुमिे मत चलिा.
प्र. ३. ‘काझीरंगा िी कद्दमभूमी आिे’, िे चवधान सोदािरण सपष्ट करा.
प्र. ४. टीपा चलिा.
  (१) वैजयंती       (२) एकयिंगी गेंडा  (३) गेंड्ाचया सवयी (४) गायबगळे
प्र. ५. ‘तुमिी केलेला जंगल प्रवास’, याचवषयी थोडकयात माचिती चलिा.

vvv

* खालील शबदसमिूापासून सामाचसक शबद तयार करा.
        शबदसमूि सामाचसक शबद
(१) ज्ानरूपी अमृत --------
(२) पाच आरतयांचा समूि --------
(३) प्रतयेक घरी ---------
(४) लंब आिे उदर जयाचे असा तलो ---------
(५) गुरू आयि यिषय ---------

भाषाभयास

सवाधयाय
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वयायाम आरलोगयदायी यमत् । िे धयानी ठेवावे सतू् ।
आळस वैरी मायनला सव्णत् । सव्णतलोपरी ।।

वयायामायवि साक्त्वक भलोजन । तेयि मारी यवकारी िलोऊन ।
वयायामे िलोय अयनिदीपन । अन्पचन सिजयच ।।

वयायामे जडतव जाई दूरी । वयायामे अंगी रािे तरतरी ।
रतिवयवसथा उततम िरीरी । वाढे यवचारी सजीवपि ।।

वयायामाने सिति सनायु । वयायामे मानव िलोय दीघा्णयु ।
वयायामिीना यपतत, कफ, वायु ।  जज्णर कररती अतयंत ।।

वयायामे वाढे प्रयतकार िक्ति । सवावलंबनाची प्रवृक्तत ।
वयायामे अंगी वाढे सफूयत्ण । काय्ण करणयाची ।।

५. वयायामािे मित्व

राष्टट्रसंत श्ी तुकडोजी मिाराज - माचणक बंडोजी ठाकूर (१९०९-१९६८) : संतकवी, समाजसुधारक. अंधश्द्धा, 
जायतभेद, धम्णभेद यांसारखया समाजयवघातक गलोष्ींवर िल्े चढवून तयांनी देिभतिी, अयिंसा व आतमसंयम यांचे पाठ 
यदले. गावागावातून ‘गुरुदेव सेवा मंडळे’ सथापन केली. या काया्णबद्दल भारताचे पयिले राष्ट्पती डॉ. राजेंरिप्रसाद यांनी 
तयांना ‘राष्ट्संत’ िी उपाधी देऊन तयांचा गौरव केला. तयांची ‘अनुभवसागर भजनावली’, ‘सेवासवधम्ण’, ‘राष्ट्ीय 
भजनावली’ इतयादी पुसतके प्रकायित आिेत. यिक्ि, भेदाभेद व असपृशयता यनमू्णलन, अंधश्द्धा यनमू्णलन, सवच्ता, 
सव्णधम्णसमभाव यांयवषयी कळकळीचे आवािन करिारा व अज्ानी जनतेला वातसलययुति भूयमकेतून ललोकयिक्ि देिारा 
तयांचा ‘ग्रामगीता’ िा ग्रथं सव्णत् आदराने वाचला जातलो. 

मानवी जीवनातील वयायामाचे मित्व प्रसतुत रचनेतून कवींनी सपष् केले आिे.

भाग - २
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प्र. १. वय्य््म्चे फ्यदे दिवारण्र् आकृशिबंध पूणवा कर्.

प्र. २. चूक की बरोबर िे शलह्.
(अ)  व्ा्ाम ििाांकरता उप्णुक् अितो.
(आ)  व्ा्ामाने जडति िाढते.
(इ) व्ा्ामाने सना्ू अिक् होतात.
(ई) व्ा्ामाने प्रवतकारिक्ी िाढते.

प्र. ३. िबदस्मूह्ंबद्दल एक िबद चौकटींि शलह्.

(अ) आरोग् दे्ारी -

(आ) विरोध करण्ाची क्मता अिलेली िक्ी -   

(इ) सितःची कामे सितः कर्ारा -             
प्र. ४. वय्य््म न करणय्चे िोटे शलहून आकृिवी पूणवा कर्.

वय्य््म्शरण

प्र. ५. ि्र्र्वाध्ररि.
(अ)  व्ा्ामाचे महत्ि तणुमच्ा िबदांत वलहा.
(आ)  ‘व्ा्ामे अंगी िाढे सिूवत्श। का््श करण्ाची ।।’ ्ा पंक्ीतील तणुमहांला िमजलेला अथ्श वलहा.
(इ)  ‘आरोग्म्  धनिंपदा’ ्ा उक्ीतील विचाराचा विसतार करा.

वय्य््म्चे फ्यदे

िमािात कमीत कमी दोन िबद अिािे लागतात. त्ाला ‘पद’ अिे मह्तात. त्ा दोन पदांपैकी को्त्ा पदाला प्राधान् 
आहे ्ािरून िमािाचे प्रकार ठरतात.
 पद प्रध्न / गौण (क्मवी ्महत्र्चवी) स्म्स्चे न्र
(१) पवहले पद प्रधान अव््ीिाि
(२) दिुरे पद प्रधान ततपणुरुि
(३) दोनही पदे प्रधान द ्िंद् ि
(४) दोनही पद गौ्  बहुव्ीही
्ाििथी आपल्ाला ‘अव््ीिाि’ आव् ‘द् िंद् ि’ हे दोन िमाि िमजून घ्ा्चे आहेत.

ि्ष्भय्स

सर्धय्य
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बाळ ज. पंचडत (१९२९-२०१५) : प्रयसद्ध लेखक. यक्रकेट सामनयांचे समाललोचक. ‘पयिले ितक’, 
‘कुमारांचे खेळ’, ‘यक्रकेटमधील नवलकथा’ इतयादी पुसतके प्रयसद्ध.

ऑयलंयपक सामनयांची सुरुवात का व किी झाली? िे सामने भरवणयामागील उद् यदषे् कलोिती? 
ऑयलंयपक वतु्णळांचा अथ्ण काय? या सवाांचा आढावा प्रसततु पाठातून लेखकांनी घेतला आिे.  प्रसततु पाठातून 
जागयतक ऑयलंयपक क्रीडासपधाांयवषयीची मायिती यदली आिे.

ऑयलंयपक गावाकडे आमची मलोटार भरधाव वेगाने जात 
िलोती. गदवी प्रचंड असली तरी रिदारीला अडचि मुळीच नविती. 
येणयाजाणयासाठी वेगवेगळे रसते िलोते. खेळांचे मैदान जवळ येऊ 
लागले, तसे आमचे डलोळे समलोरील यक्यतजाकडे लागले. खूपच 
उंच अिा सतभंावर एक भलामलोठा धवज फडफडत असलेला 

आमिांला यदसला. ऑयलंयपक सामनयांचे ते सवततं् यनिाि िलोते. धवजावरील पांढऱयािुभ्र पाशव्णभूमीवर 
लाल, यपवळ्ा, यनळ्ा, यिरवया व काळ्ा रंगांची वतु्णळे एकमेकांत गुंफलेली िलोती. जिू पाच यमत्च 
िातांत िात घालून आपलया मैत्ीची साक् जगाला देत िलोते! िी पाच वतु्णळे मििजे जगातील पाच खंड 
आयि तयांची िुभ्रधवल पाशव्णभूमी मििजे यविाल अंतराळ. या धवजावर ऑयलंयपकचे ब्ीदवाकय यलयिलेले 
आिे- ‘यसयटयस, ऑक्लटयस, फॉयट्णयस.’ मििजे गयतमानता, उच्चता, तेजक्सवता. प्रतयेक खेळाडूने 
जासतीत जासत गयतमान िलोणयाचा प्रयतन केला पायिजे; अयधकायधक उंची गाठणयाची यिकसत केली 
पायिजे आयि बलसंवध्णनासाठी जासतीत जासत श्म केले पायिजेत, असा संदिे िा धवज खेळाडूंना देत 
असतलो. या धवजसतंभाजवळ एक सफूयत्णदायक मिाल सतत तेवत असते. ऑयलंयपक सामने मििजे 
क्रीडापटूंसाठी आयि क्रीडािौयकनांसाठी एक पव्णिीच असते. परृवीचया पाठीवरील सव्ण राष्ट्ातंील सुमारे 
पाच ते सिा िजार खेळाडू या सामनयांमधये भाग घेतात. सत्ी-खेळाडूंचीिी संखया दलोन िजारांचया आसपास 
असते. प्रके्ागारात सुमारे सततर ते ऐंिी िजार प्रेक्क बसणयाची सलोय असते. यायिवाय सुमारे पंचवीस िजार 
ललोकांना िे सामने उभे राहून पािता येतात. पलोिणयाचया िय्णतीसाठी चार-पाच तलाविी बांधलेले असतात.

खेळांचे यविाल मैदान, तयाभलोवतालचे प्रचंड प्रेक्ागार, रिदारीसाठी मदु्दाम बांधलेलया अनेक 
सडका, ललोिमाग्ण, पुरुष व सत्ी-खेळाडू यांचया यनवासासाठी बांधलेलया असंखय खलोलया असलेलया 
इमारती, वसयतगिृे, प्रेक्कांचया श्मपररिारासाठी सुसजज अिी यविाल उपािारगिृे-असे िे एक मलोठे 
गावच असते! याला ‘ऑयलंयपक क्विलेज’ असे मिितात. ‘ऑयलंयपक क्विलेज’ वसवणयाची कलपना  
इ. स. १९५६ मधये मेलबलोन्ण येथे मांडणयात आली. पयिले ‘ऑयलंयपक क्विलेज’ यतथलेच. ऑयलंयपक 

मनुषयाचया सवाांगीि वयक्तिमत्व यवकासात क्रीडेचे मित्व अननयसाधारि आिे. सव्ण सतरांवर खेळले 
जािारे क्रीडासामने िे जगभरातील क्रीडाप्रमेींचे लक् वेधून घिेारे ठरतात.

संपूि्ण जगभरातील क्रीडासामनयांत ‘ऑयलंयपक क्रीडासामनयांना’ एक मानाचे सथान आिे. यवजयाचे 
उद् यदष् डलोळ्ांसमलोर ठेवून, आपलयाला आवडिाऱया खेळावर लक् केंयरित करून, तयांत पारंगत िलोऊन 
आपलया देिाला ‘ऑयलंयपक यवजयाचे मानकरी’ िलोणयासाठी अयधकायधक प्रयतनिील राहूया.

६. ऑचलंचपक वतु्दळांिा गोफ
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सामने दर चार वषाांनी िलोतात. िे सामने पाच यदवस चालत. इ. स. पूव्ण ७७६ मधये िे सामने झालयाची 
पयिली नोंद ग्रीस दिेाचया इयतिासात सापडते. तया वेळी सपधडेत यिसवी िलोिाऱया खेळाडूंचा, ऑयलवि 
वृक्ाचया फांदीची माळ घालून, गौरव करणयात येत असे. ग्रीस दिेातील अनेक ििरे परसपरांतील भेदभाव 
यवसरून या यिसवी सपध्णकांचे प्रचंड सवागत करत. या सामनयांतील खेळाडूंना राष्ट्ीय सिसमारंभाचया 
वेळी मानाचे सथान यमळत असे. पुढे ग्रीक सततेचा ऱिास झाला आयि तयाबरलोबर इ. स. पवू्ण ३९४ मधये 
िे सामने बंद पडले.

मैत्ीचा मंत् सांगिाऱया या ऑयलंयपक सामनयांची तयानंतर इ. स. १८९४ साली आधुयनक जगाला 
आठवि झाली. तया वषवी फ्ानस दिेात एक ‘ऑयलंयपक काँग्रेस’ भरवणयात आली िलोती. तया कागँ्रसेला 
अनेक राष्ट्ांचे प्रयतयनधी िजर िलोते. कुबर टीन नावाचया फ्ेंच क्रीडातजज्ाने या कागँ्रेसमधये ऑयलंयपक 
सामनयांचे पुनरुजजीवन केले. िरीरसंपदा वाढवणयासाठी, बलसंवध्णन करणयासाठी आयि प्रामुखयाने 
देिादिेांतील मैत्ी वाढून तयांचयात यमत्तवाची सपधा्ण विावी यासाठी प्राचीन ऑयलंयपक सामनयांप्रमािेच 
यापुढे आंतरराष्ट्ीय क्रीडासपधा्ण भरवावयात असे ठरले. १८९६ पासून ऑयलंयपक सामने दर चार वषाांनी 
वेगवेगळ्ा देिांत भरवले जातात. तया यनयमतताने जगात सद ्भावना, समता, मैत्ी, यवशवबंधुतव, यिसत 
व ऐकय या भावना वाढीस लागतात.

या सामनयांत यनरयनराळ्ा एकवीस खेळांची तरतूद आिे. पुरुषांसाठी व क्सत्यांसाठी वेगवेगळे 
सामने िलोतात. या सामनयांचया वयवसथेसाठी एक आंतरराष्ट्ीय ऑयलंयपक सयमती नेमलेली असते. या 
सपधाांत भाग घिेाऱया प्रतयेक देिाचे एक ते तीन प्रयतयनधी या सयमतीत असतात. या सयमतीमधये खेळांची 
वयवसथा तया तया खेळांचया आंतरराष्ट्ीय संघाकडे असते. ऑयलंयपक सामनयांसाठी लागिारा खच्ण 
फारच मलोठा असतलो. िा सव्ण पैसा सपध्णक दिे उभा करतात.

क्रीडेचया के्त्ात जायतभेद नािी, धम्णभेद नािी की वि्णभेद नािी. येथे सवाांना समान संधी यमळते. 
अमेररकेतील जेसी ओवेनस िा विंाने आयफ्की खेळाडू. १९३६ मधये बयल्णनला झालेलया ऑयलंयपक 
सपधडेत तयाने चार अयजंकयपदे यमळवली. इतकेच नविे, तर तया चारिी बाबतींत तयाने नवे उच्चांक 
प्रसथायपत केले. अमेररकेचया यिाचा तलो मलोठा यिलपकार ठरला. अमेररकेनेच नविे, तर साऱया जगाने या 
खेळाडूचा तया वेळी केवढा गौरव केला! केवढे कौतुक केले! ओवेनसचा वि्ण, तयाचा दिे िे सव्ण यवसरून 
साऱया जगाने तयाची प्रिंसा केली. 

एयमल झेटलोपेक िा झेकलोसललोविायकयाचा खेळाडू. १९५२ साली तयाने िेलयसंकीचे मैदान गाजवले. 
तेथे तयाने ५,००० मीटर धाविे व मॅरेथॉन या लांब पललयाचया िय्णतीत नवीन यवक्रम केले व नवा 
इयतिास घडवला. जगातील एक ‘मानवी रेलवे इंयजन’ अिी झेटलोपेकने खयाती यमळवली. यामुळे जगातील 
सव्ण ललोकांना झेटलोपेकबद्दल तर अयभमान वाटलाच; पि तयाबरलोबर झेकलोसललोविायकया दिेाबद्दलिी 
तयाचंया मनात आदर यनमा्णि झाला.

आयफ्केतील इयथयलोयपयाचा अबेबे यबयकला या खेळाडूने तर अनवािी पायाने मॅरेथॉन-लांब 
पललयाची िय्णत यजंकली! एवढे मलोठे अंतर तयाने २ तास १५ यमयनटांत काटले. फॅनी बँकस्ण या सत्ी-
खेळाडूने तर १९४८ साली ऑयलंयपकचे मैदान दिािून सलोडले. १०० व २०० मीटरचया िय्णतीत प्रथम 
क्रमांक यमळवला. भारताने िॉकीचया सपधडेत अनेक वषडे अयजंकयपद यटकवले. सुप्रयसद्ध भारतीय िॉकी 
खेळाडू धयानचंद यांचे नाव यकतयेक वषडे जगात सवाांचया यजभेवर नाचत िलोते. ऑयलंयपकचया मैदानावर 
खेळाडू खेळत असतात, तेविा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयतनवादाचा संदिे दिेारा धवज डौलाने फडकत 
असतलो. तया धवजावरील पाच खंडांची पाच वतु्णळे समतेचा व यवशवबंधुतवाचा संदेि जगाला देत असतात; 
तर तयाचया िेजारीच क्ुरि यवचारांचा अंधकार घालविारी जयलोत तेवत असते.
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प्र. १. आकृती पूर्ण करवा. 

प्र. २. ्ोग् प्वा्ण् चन्डून ्वाक्े पुनिवा चलिवा.

(१)   पकहले ऑकलंकपक चवहलेज......... ्ेथे वसले.
(अ) ग्रीस  (आ) मेलबोनगा  (इ) फ्यानस  (ई) अमेररकया

(२)   ......... पयासून ऑकलंकपक सयामने िर चयार वषयायंनी वेगवेगळ्या िेशयांत भरवले जयातयात.
(अ) १८९६  (आ) १९५६  (इ) इ. स. ७७६  (ई) इ. स. पूवगा ३९४

प्र. ३. खवालील ्वाक् ्वाचवा. अधोरेखखत केलेल्वा शबदवांबवाबत मवाचिती भरून तक्वा पूर्ण करवा. एखवाद्वा शबदवालवा 
खवालील मुद्दे लवागू नसतील तर चतरे- िे चचनि चलिवा. उदवा., ‘्’ ्वासवाठी चलंग, ्चन, च्भक्ी सगळीकडे
- िे चचनि ्ेईल.
(१)  पुरुषयांसयाठी व चसत््यांसयाठी वेगवेगळे सयामन ेहोतयात.

अ. क्र. शबि मूळ शबि शबिजयात प्कयार कलंग वचन कवभतिी
(१) पुरुषयांसयाठी
(२) व
(३) चसत््यांसयाठी
(४) वेगवेगळे
(५) सयामने
(६) होतयात

प्र. ४. स्मत.
(१) ‘ऑकलंकपक महणजे कवशवबंधुतव’ ही संकलपनया सपष् करया.  

उपक्रम : सन २०१६ सयाली झयालेल्या ऑकलंकपक सयामन्यातील सुवणगा, रजत व कयांस्पिक कमळवणयाऱ्या खेळयाडूंची मयाकहती  
 आंतरजयालयाचया वयापर करून कमळवया व खयालील तकत्यात कलहया.

ऑकलंकपकचे ब्ीिवयाक्

वयाक्यातून कमळणयारया सिंेश

(अ) (अया)
ऑकलंकपक सयामन्यातून कवककसत 

होणयाऱ्या भयावनया.

 अ. क्र. व्क्ीचे नवा् देश खेळवाचे नवा् पदक

स्वाध्वा्
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वसंत ऋतूचे यदवस. कािी यदवस सुट्ी घालयवणयासाठी यमत्ांना घेऊन थॉमस एयडसन एका 
डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन रायिला. सूय्णग्रिि असलयामुळे भर यदवसा सव्णत् अंधार पसरला. 
यतथे कािी िासत्ज् आयि जयलोयतषी सूय्णग्रििाचा अभयास करणयासाठी जमले िलोते. यमत्मंडळींचया 
गपपा रंगात आलया िलोतया; पि एयडसन कसलया तरी यवचारात गढून गेला िलोता. तयाचया एका यमत्ाने 
सिजपिे यवचारले, ‘‘काय एयडसन सािेब, कसलया एवढ्ा यवचारात गढलात? तया अंधारावर मात 
करिाऱया प्रकाि देिाऱया वसतूचया िलोधाची कलपना तर नािी ना तुमचया डलोकयात? असले कािी तरी 
वेडगळ यवचार निेमीच तुमचया डलोकयात येतात.’’

‘‘मला वेडगळ मििा यकंवा कािीिी मििा; पि खरेच नेमका असाच यवचार माझया डलोकयात 
आता आला आिे. मी अिा कािी तरी प्रकाि देिाऱया वसतूचया िलोधात आिे, की जी यकंमतीने कमी 
असेल; पि सामानय मािसालािी रलोजचया जीवनात यतचा उपयलोग िलोईल.’’

एयडसनचया यमत्ांनी फारसे गंभीरपिे मनावर घेतले नािी. बऱयाच जिांनी तर ते िसणयावारीच नेले.
‘‘तुमिाला िी थट्ा वाटते? पि िातचया कंकिाला आरसा किाला? माझया मनातील 

कलपनेप्रमािे असिारी वसत ूिलोधणयाचे आविान मी सवीकारले आिे.’’ एयडसन अगदी सिजपिे बलोलून 
गेला. एखादी कलपना मनात आली, की यतचा सतत पाठपुरावा करिे िे तर एयडसनचे वैयिषट् िलोते.

एयडसनने आविान सवीकारले खरे; पि िे काम वाटते यततके सलोपे नविते. ककृयत्मरीतया प्रकाि 
यनमा्णि करणयाचे व रात्ीचे यदवसात रूपांतर करणयाचे यापवूवीिी कािी प्रयतन झाले. सर िंफ्े डेविी याने 
खािीमधये वापरणयासाठी एक कमानदार यदवा तयार केला िलोता. तयात वीज वाहून निेाऱया तारांचया 
टलोकांना काब्णनचे मििजे कलोळिाचया पदाथा्णचे तुकडे जलोडलेले िलोते. तारांची काब्णन जलोडलेली टलोके 
जवळ आिली, की तयातून झगझगीत प्रकाि यनमा्णि विायचा; पि या प्रकािाचया उपयलोगाला फार 
मया्णदा िलोतया. दर वेळी काब्णनचे तुकडे जाळून प्रकाि यनमा्णि करिे िे काम खचवीक िलोते. तयातून 
यनमा्णि िलोिारा यवषारी वायू िािी धलोकादायक िलोता. प्रकाि तर जासत वेळ यटकिारा िवा. तलो कमी 
खचा्णत यनमा्णि करता यायला िवा. तलो फार प्रखरिी नकलो. तयातून यवषारी वायूचा धलोकािी नकलो. िे 
सारे कसे जमायचे? एयडसनचे यवचारचक्र सुरू झाले.

कलोितािी नवा िलोध एकाएकी लागत नािी. यनरीक्ि, अनुमान, प्रयलोग, पुनिा पुनिा प्रयलोग करिे 
िे चक्र सतत चालूच असते. एयडसनने प्ेयटनमचा उपयलोग करून पायिला. तलो थलोडा फार यिसवी 
झाला; पि असला मिागडा प्रयलोग वयविाय्ण नविता. उनिाळ्ाचे यदवस. िातातलया पंखयाने वारा घेत 
असताना एयडसनचे लक् पंखयाचया काडीकडे गेले. ‘‘या बांबूपासून काब्णन करता येईल का?’’ मनात 
यवचार आला, की लगेच प्रयलोगांना सुरुवात. िा बांबू कलोितया जातीचा असावा? उषि कयटबंधात 
आयि यविेषत: आयफ्का आयि आयिया खंडात बांबूचया असंखया जातींची लागवड केली जाते. 
यापैकी कलोिता बांबू उपयतुि ठरेल याचा िलोध घेिे आवशयक िलोते. बांबूचया जाती गलोळा करणयासाठी 
एयडसनचया सिकाऱयांनी आयफ्का खंडात िजारलो मैल पायी प्रवास केला. तया यठकािी तयांना यिंसत् 

७. चदवयाचया शोधामागिे चदवय

डॉ. अचनल गोडबोले (१९४७ - २०२०) ः प्रयसद्ध लेखक. ‘संसकार यिदलोरी सवातंत्यवीर सावरकर’, 
‘थॉमस अलवा एयडसन’, ‘१८५७ ची यिलोगाथा’, ‘सुबलोधकथा’, ‘कथाकथनातून बालयवकास’ इतयादी 
पुसतके प्रयसद्ध.
 थॉमस अलवा एयडसन यांनी िलोध लावलेलया यदवयाचया िलोधामागची कथा, एयडसन यांची प्रयलोगिीलता, 
याचे मायम्णक वि्णन प्रसतुत पाठातून लेखकांनी केले आिे.
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पिूंिी आव् मलेरर्ािी ितत िामना करािा लागला. बांबूच्ा जाती गोळा करण्ािाठी 
एवडिनने पाण्ािारखा पिैा खच्श केला. त्ातून त्ाने िहा हजार प्रकारच्ा बांबूच्ा जाती गोळा 
केल्ा. बांबूपािून त्ार केलेली विलॅमेंट ही अवधक काळ प्रकाि दे् ारी ठरली; प् अजूनही 
त्ाच्ा मनाचे पू् ्श िमाधान झाले नवहते. प्र्ोग ितत चालूच होते. हे प्र्ोग चालू अिताना  
एवडिनचे चहा, जेि् आव् झोप हे िारे प्र्ोगिाळेतील टेबलािरच. िूक लागली, की उभ्ा 
उभ्ाच थोडिेे खा्चे, थकल्ािारखे िाटले, की बिल्ा बिल्ा थोडीिी डुलकी घ्ा्ची. 
तरीही कामातून थोडीिी िुरित वमळाली, की एवडिन त्ाच्ा िहकाऱ्ांना िमणुद्रािर मािे मारा्ला 
वककंिा नृत्ाच्ा नाही तर गाण्ाच्ा का््शक्रमांना घेऊन जा्चा. मन ताजेतिाने झाले, की पणुनहा 
कामाला िणुरुिात.

िणुरुिाती िणुरुिातीला वदव्ाच्ा प्र्ोगाबाबतची प्रत्ेक कलपनाच ्ोग् आहे अिे एवडिनला 
िाटा्चे; प् प्र्ोग करून पावहल्ािर त्ातील िोलप्ा जा्िा्चा. केलेला प्रत्ेक प्र्ोग 
आव् त्ातून का् आढळले ्ाची पद्धतिीर नोंद िहांमधून ठेिली. अिा त्ाच्ा प्र्ोगाच्ा 
दोनिे िहांची चाळीि हजार पाने िरून गेली. एवडिनचे काही टीकाकार त्ाला मह्ा्चे, ‘‘हा 
िगळा खटाटोप िुकटचा गेला मह्ा्चा! कार् ्ातल्ा बहुतेक नोंदी ्ा ििलेल्ा प्र्ोगांच्ा 
आहेत.’’ ्ा टीकाकारांना एवडिनने उततर वदले आहे, ‘‘मी जे हजारो प्र्ोग केले ते ििले तरी 
िुकट गेले अिे किे मह्ता ्ेईल? वनदान माझ्ानंतर प्र्ोग कर्ाऱ्ांना हेच प्र्ोग पणुनहा करून 
पाहण्ाची गरज नाही. त्ांचे ते श्म आव् िेळ िाचला हा िा्दाच नाही का?’’

ितत दहा ते बारा ििडे प्र्ोग करून पावहल्ानंतर वदव्ामध्े विलॅमेंटिाठी िापरण्ात 
्े्ाऱ्ा टंगसटन धातूचा प्र्ोग ्िसिी झाला. इतका महत्िपू् ्श िोध लागला; प् तो लोकांना 
मावहती किा वहािा? त्ाच्ा डोक्ात एक कलपना आली. मेनलो पाक्क ्ेथील घरािोिती त्ाने 
प्रचंड मोठा मांडि उिारला. त्ा वठका्ी नाना प्रकारच्ा वदव्ांची आकि्शक रोि्ाई केली. 
झाडात, झणुडपात, अंग्ात, गच्चीिर वककंबहुना वजथे जागा वमळेल वतथे िाटाण्ापािून 
िोपळाप्ांतच्ा विविध आकाराचे आव् रंगाचे वदिे लािण्ात आले. तो वदिि होता २१ 
ऑकटोबर १८७९ चा. घरािोितीचा वदव्ांचा झगमगाट पाहा्ला िारे गािच्ा गाि लोटले. 
एवडिनने केलेल्ा ्ा वदिाळीचा ित्शमानपत्ात आव् िगळीकडे गिगिा झाला. ित्शमानपत्ांतून 
वदव्ाच्ा िोधाची बातमी जगिर पिरली.

२१ ऑकटोबर १९२९ ्ा वदििी एवडिनने लािलेल्ा वदव्ाच्ा िोधाला पन्ाि ििडे पू््श 
झाल्ािर िाऱ्ा अमेररकेने हा वदिि एखाद्ा महोतििािारखा िाजरा केला. एका मोठ्ा िमारिंात 
अमेररकेच्ा अध्क्ांनी एवडिनचा िनमान केला. ्ा घटनेच्ा वनवमतताने अमेररकेच्ा पोसटखात्ाने 
वदव्ाचे वचत् अि्ारी वतवकटेही प्रविद्ध केली.

एक िि्शिामान् बणुचद्धमतता अि्ाऱ्ा एवडिनने हे िारे किे केले ्ाचे त्ाच्ा टीकाकारांना 
आशच््श िाटले; प् त्ांना एवडिनने मावम्शकप्े िांवगतले, ‘‘इतरांपेक्ा माझ्ामध्े बणुचद्धमतता 
अवधक होती अिे मणुळीच नाही; प् िंकटांना तोंड देण्ाची, अिंख् प्रकारचे प्र्ोग करून 
पाहण्ाची ि हजारो िेळा अप्ि आले तरी पणुनहा वततक्ाच उमेदीने निे प्र्ोग करून पाहण्ाची 
वचकाटी माझ्ाजिळ होती. माझ्ा ्िात एक वहसिा िाग बणुचद्धमततचेा अिल्ाि नव्ाण्ि 
वहसिे िाग हा वचकाटीचा आहे.’’ 

vvv
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प्र. १. (अ) आकृशिबंध पूणवा कर्.
(१) 

(२) बांबूच्ा वनरवनराळ्ा जाती गोळा करण्ात एवडिनच्ा िहकाऱ्ांना आलेल्ा अडच्ी

िर हरंिे डेवही ्ांनी त्ार केलेल्ा वदव्ाच्ा म्ा्शदा

(आ) ररक्मय् ज्ग् िर्.
(१) ....... ्ा वदििी एवडिनच्ा घरािोिती आकि्शक रोि्ाई होती.
(२) ....... वदव्ाच्ा िोधाची बातमी जगिर पिरली.

प्र. २. (अ) योगय पय्वाय िोधून र्कय पूणवा कर्.
(१) प्ेवटनमचा प्र्ोग..... होता.
      (सिसत, िा्देिीर, महागडा, व्िहा््श)
(२) ििलेल्ा प्र्ोगातूनही नंतर प्र्ोग कर्ाऱ्ांचे ...... िाचतात.
      (पिैे, श्म, कागद, प्र्तन)
(आ) आकृिवी पूणवा कर्.

प्र. ३. ख्लवील र्कय्ंिवील अधोरेतखि िबद्चे रचन बदलून र्कये पुनह् शलह्.
(१)  घरािोिती वदव्ांचा झगमगाट पाहा्ला िारे गाि लोटले.
(२)  काब्शनचा तणुकडा जोडून प्रकाि त्ार करण्ाचे काम खचथीक होते.
(३)  अमेररकेच्ा पोसटखात्ाने वदव्ाचे वचत् अि्ारी वतवकटेही प्रविद्ध केली.
(४)  ििलेल्ा प्र्ोगांची पद्धतिीर नोंद एवडिनने िहीमध् ेठिेली.

प्र. ४. सर्मि.
(१)  िंिोधक होण्ािाठी तणुमही सितःच्ा व्चक्मत्िात किे बदल कराल ते ८-१० िाक्ांत वलहा.
(२)  विज्ानात निे िोध लािण्ािाठी िक् बणुवद्धमतता पणुरेिी नाही ्ा मतािी आप् िहमत आहात  
 का? अिल्ाि अथिा निल्ाि तणुमचे मत िकार् सपष् करा.
(३)  तणुमच्ा मनात ्े्ारा निीन विचार प्रत्क्ात आ्ण्ािाठी तणुमही को्को्ते प्र्तन कराल? 

एवडिनच्ा व्चक्मत्िाचे गणु्वििेि

सर्धय्य
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अपचठत गद् आकलन.

l  खवालील उतवारवा कवाळजीपू््णक ्वाचून त्वाखवालील कृती करवा.
प्र.१ खवालील अवाकृचतबंध पूर्ण करवा.

 कवद्याकथगाजीवनयात चयांगल्या सव्ींनया  अत्ंत महत्वयाचे सथयान आहे. चयांगले सयाकहत् वयाचणयारया, ्ोग् 
त्याच बयाबी लक्यात ठेवणयारया, ्ोग् कठकयाणी खचगा करणयारया, आवश्क असेल तेवढेच बोलणयारया, नेहमीच 
इतरयंाच्या मितीसयाठी ततपर असणयारया कवद्याथवी भयावी आ्ुष्यात समयाजयात आपली वेगळी ओळख कनमयागाण 
करतो. त्याने कनवडलेल्या क्ेत्यात ्श संपयािन करण्यासयाठी त्यालया कवशेष मेहनतीची आवश्कतया पडत नयाही.
 तुमही जोप्यंत मयागगािशगान कमळवण्यासयाठी सवतःहून पुढयाकयार घेणयार नयाहीत, तोप्यंत तुमहयालंया कोणयाचेही 
मयागगािशगान कमळणयार नयाही. आपल्यालया कया् करया्चे ् याची किशया िुसरया ठरवणयार नयाही. तुमहयालंयाच किशया ठरवया्ची 
आहे आकण तुमहयालंयाच त्या किशेने चयालया्चेही अयाहे. हे सवप््तनयानेच शक् आहे. चयांगल्या सव्ी केवळ 
सवप््तनयालया चयालनया िेत नयाहीत, त्या केवळ ध्े् गयाठून थयंाबत नयाहीत, तर त्या संपूणगा मयानवी गुण वचृद्धंगत 
करण्यास मित करतयात.

आपण पयाठ्यपुसतकयात गद् व पद् पयाठयांचया अभ्यास करतो. कवकवध सयाकहत्प्कयारयांच्या अभ्यासयाबरोबर भयाकषक 
अंगयाने प्त्ेक पयाठयाचया अभ्यास आपणयांस करया्चया असतो. कवद्यार्यायंची भयाषयासमदृ्धी, भयाकषक कवकयास ही मरयाठी भयाषया 
अध््न-अध्यापनयाची प्मुख उि् किष्े आहेत, महणूनच पयाठ्यपुसतकयातील पयाठयांच्या सूक्म अभ्यासयाने आपल्यालया कोणतेही 
सयाकहत् वयाचल्यानंतर त्याचे आकलन होणे, आसवयाि घेतया ्ेणे व त्या भयाषेचे सु् ोग् व्यावहयाररक उप्ोजन करतया ्ेणे ही 
उि् किष्े सयाध् करतया ्ेतयात. अशया पयाठ्येतर भयाषेच्या आकलनयाचे, मूल्मयापन करण्याचे कौशल् प्याप् होण्याच्या दृष्ीने 
पयाठ्यपुसतकयात अपकठत गद्उतयारया हया घटक समयाकवष् केलया आहे. गद् उतयारया वयाचून त्याचे आकलन होणे व त्यावरील 
सवयाध्या् तुमही सव्ंअध््नयाने करणे ्ेथे अपकेक्त आहे. 

* अव््ीभवा् समवास ्ैचशष्टे् - (१) पकहले पि महत्वयाचे असून ते बहुधया अव्् असते.
   (२) संपणूगा सयामयाकसक शबि कक्र्याकवशेषण अव््याप्मयाणे कयाम करतो.
           (आ, ्थया, प्कत वगैरे उपसगयायंनया संसकृतयात अव्् महणतयात.)
उिया.,   (१) गरजूंनया ्थयाशतिी मित करयावी.   
  (२) त्या गयावयात जयागोजयागी वयाचनयाल्े आहेत.  
  (३) क्रयांकतकयारकयांनी आमरण कष् सोसले. 

 जयागोजयागी, घरोघरी ्यांसयारख्या शबियांत अव्् किसत नसले, तरी त्याचया कवग्रह अव््यासह केलया जयातो, महणून 
अशया शबियांचया समयावेश अव््ीभयाव समयासयात केलया जयातो.
* खवालील शबदसमूिवांपवासून सवामवाचसक शबद बन्वा.
(१) कवधीप्मयाणे  (२) प्त्ेक गल्ीत       (३) चुकीची कशसत (४) धोक्याकशवया्      (५) प्त्ेक ियारी

भवाषवाभ्वास
प्र.२.  ‘चवांगल्वा स््ी अवाचर स्प्र्तन ्वामुळे व्खक्मत्् घडते’ िे उदवािररवासि सपष्ट करवा.

कवद्यार्यायंची समयाजयात वेगळी ओळख कनमयागाण करणयाऱ्या सव्ी

(१) अव््ीभवा् समवास
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सखू आजी परवा वारली, िी गलोष् कदायचत सांगणयाइतपत मित्वाची नसेल, कारि आपि 
यकतीतरी मृतयू रलोज अनुभवत असतलो. मग सखू आजी मरि पावली याला यविेष मित्व काय, असा प्रशन 
कलोिीिी उपक्सथत करू िकेल. याबाबत मला कािीिी मििायचे नािी. तरीिी सखू आजीचा मृतयू मला 
खलोलवर जखम करून गेला. आपलं असं कािी िरवलं, असं मला आजिी वाटतंय. माझया जगणयातलं 
एक िुभ्र-यनरभ्र कािी संपलं अिी एक पलोकळी वाढतेय. कलोि सखू आजी? माझी कलोि लागत िलोती ती? 
कलोिीच नािी. ना माझया जातीची ना पातीची; पि तरीिी ती माझया जवळची िलोती. रतिाचया 
मािसाइतकीच. सखू आजीचं वय वषांे नववद. िातात काठी. वाकून कमान झालेलं िरीर. चेिरा सुरकुतयांनी 
भरलेला. सखू आजी गल्ीतून जाताना कलोिी सिज मिटलं, ‘‘आजी, कुठं चाललीस?’’ तर लगेच उततर 
‘‘कुठं जातलोय बाबा. मिातारं मािूस. िाडं गेली वड्ाला, बघा माजया मड्ाला.’’ मिातारी काय बलोलते 
िे सगळ्ांना समजायचं असं नािी; पि प्रतयेक जि यतचयािी बलोलायचा प्रयतन करतलो. मिातारी प्रतयेकािी 
बलोलते. मला सखू आजी निेमीच एक कयवता वाटते. ती कयवतेत बलोलते. कयवतेत जगते. यतचयाइतकं 
प्रचंड भायषक ज्ान मला कलोिाकडंच यदसलं नािी.

सखू आजी सिज बलोलायला 
लागली तरी एक कयवताच बलोलायची. 
मििजे कुिी मिटलं, ‘‘मिातारी गपप 
घरात बसायचं सलोडून कुठं यनघालीस 
मरायला.’’ तर ती लगेच मििायची, 
‘‘मरि ललोकाला, सरि यदक्ाला/माजं 
कपाळ, भरलं आभाळ/मरलं मािूस, 
यझजलं कानुस/मिातारी नवसाची, भरून 
उरायची’’ िे सगळं ती जुळवून बलोलायची 
असं नािी; पि ती बलोलायला लागली, 
की आपलोआपच यतचया तोंडातून ते बािेर 

यायचं. यतचयािी बलोलताना एक अवि्णनीय आनंद यमळायचा. लिानपिी िाळेला जाता जाता आजी 
आमिांला गलोळा करून बसायची. िेतातलया देवाचया गलोष्ी सांगायची. आजीची गलोष् कधी कधी 
आठवडा आठवडा चालायची. िाळेला जाताना कािी वेळ. िाळेहून येताना कािी वेळ. असा तलो ठरलेला 
काय्णक्रम असायचा. एकदा आजीनं एक गलोष् सिज सुरू केली आयि संपवली; पि ती माझया मनात 
दीघ्णकाळ रेंगाळली. आजी मििाली, ‘‘िेतात एक साप िलोता. तयाचा मािूस झाला. तयाला पंख फुटले. 
तलो समुरिावर गेला. चार तपं तपशचया्ण केली. परत आला. तयाचा बैल झाला. खांदा मळला. नांगर जुंपला. 
फाळाला नागीि डसली. बैलाची दातकुडी बसली. नांगराची नदी झाली. बैलाला आंघलोळ घातली. 

८. सखू आजी

राजन गवस (१९५९) : प्रयसद्ध कथा कादंबरीकार, कवी, समीक्क, संिलोधक. सायितय अकादमी पुरसकार 
प्राप् लेखक. ‘भंडारभलोग’, ‘यधंगािा’,‘कळप’, ‘तिकट’ इतयादी कादंबऱया; ‘हुदंका’ कावयसंग्रि;  
‘काचकवड्ा’ िा लयलतगद्संग्रि प्रयसद्ध आिे. 

प्रसतुत पाठात सखूआजीचया मनातील जुनया-नवया जीवनमूलयांयवषयीचे भान, यतची प्रगयतिील दृष्ी, 
यनि्णयक्मता, मािसांवरचे प्रेम अयतिय सिजतेने व ओघवतया िैलीत लेखकांनी वि्णन केले आिे. 
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त्ाचा िाप झाला. नावग्ीला घेऊन पळाला...’’ हे िांगताना आजीच्ा चेहऱ्ािरचे बदल्ारे िाि, 
हातांच्ा हालचाली, ्ा िाऱ्ांतून हे िारं आपल्ािमोर घडतं आहे. आप् पाहत आहोत, अिं िाटून 
अंगािर िहारे ्ा्चे. ही गोष् ऐकल्ानंतर वकत्ेक वदिि ही गोष् माझ्ा सिपनात जिीच्ा तिी 
घडा्ची. बैल आंघोळ करा्ला लागला, की डोळे टक् उघडे पडा्चे. वतथून पणुढं झोपच लागा्ची 
नाही. कधी तरी आपल्ा सिपनातला िाप नागी् घेऊन जाईल आव् आपल्ाला हे सिपन पडा्चं बंद 
होईल, अिं िाटा्चं; प् कैक ििाांत अिं कधी घडलं नाही. ही कथा कधी अचानक सिपनात ्ेतेच. 
आजीनं कैक गोष्ी िांवगतल्ा; प् एिढीच किी मेंदूत रुतून बिली, हा प्रशन अनणुततररत आहे. त्ा 
काळी आव् त्ानंतर ्ा गोष्ीचा अथ्श आजीला विचारला होता तर ती िक् हिा्ची. मध्ेच एकदा 
मह्ाली, ‘‘गाि गरतीला, िपान धरतीला/धरती दुिापली, माती हाराकली’’ आता हे को्ाला कळ्ार? 
नंतर महातारीला काहीच विचारलं नाही.

िखू आजी गािातल्ा कु्ाच्ाही बारिाला, लनिाला, म्ताला हटकून पणुढं अिा्चीच. िगळं 
वतच्ा मह्ण्ानणुिार चाला्चं. वतच्ा िबदाला चॅलेंज निा्चं. गािातल्ा बाप् मा्िांत ती एकदम 
बरोबरीनं िािरा्ची. एकदा गािच्ा लक्मीची जत्ा ठरली. इडं पडलं. चाकबंदी झाली. अिात गािातली 
िसतू बाहेर जाऊ द्ा्ची नाही, अिा वन्म. अिात िातबा घोरपड्ाचा पोरगा िािगं िागला. गािबैठक 
बिली. पंच मह्ाले, ‘‘ररिाजानणुिार िातबाच्ा पोराला दंड कराच.’’ िगळांनी माना डोलािल्ा. 
वन््श् िा्नल. एिढ्ात महातारी उठली. मह्ाली, ‘‘पोरगं मांडीिर घा् करतं्  मह्ून मांडी कापता 
वह्गाऽऽ?’’ िगळे टाळा पगळून बघा् लागले. बोला्चं का्? िेिटी िगळे उठले. आपापल्ा 
घराच्ा िाटेला लागले. 
िातबाच्ा पोराला 
को्ीच काही बोललं 
नाही. महातारीची गािाला 
िीती होती.

एकदा िखू आजी 
गािातल्ा आ्ाबा्ा 
गोळा करून आमच्ा 
घरात आली. तेवहा मी 
कॉलेजात होतो. आमच्ा 
िागात तेवहा प्रौढ 
िाक्षरतेचे िग्श जोरात 
होते; प् आमच्ा 
गािात एकही चालत नवहता. महातारी िगळा आ्ाबा्ांच्ा िमोर मह्ाली, ‘‘आमचं पोरगं एिढं 
का् का् विकलं्, आपल्ाला दुिरा मासतर किाला पा्जे. तूच विकीि रंऽऽ आमाला.’’ िखू आजी 
पंधरा वदििांत िाचा्ला विकली. िगळा बा्कांना विकित िणुटली. त्ा िेळी आमच्ा गािचा 
िरपंच अंगठिेाला होता. त्ाला वतनं चािडीतच गाठला. आठिड्ात िहीपणुरता िाक्षर केला. आमच्ा 
गािातला चोपडा ्ांचा पोरगा पवहल्ांदा पोलीि झाला. महातारीनं गािच्ा बा्का गोळा करून, त्ाला 
डट्रेििर ओिाळलं. दही-िाखरेनं तोंड गोड केलं. गाि मह्जे महातारीचा गोतािळा. वतला गािातल्ा 
िगळा लहान-थोरांमध्े आपलं घर वदिा्चं. 

िखू आजी विकली ििरली अिती, िहरात जनमली अिती, तर कुठल्ा कुठं पोहोचली अिती. 
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इतकी प्रचंड बुद्धी ततला लाभलधी होतधी; पण ते ततच्ा नतिबात नवहतं, महणून काहधी तबघडलं नवहतं. 
ततनं सगळं ततच्ा ह्ातधीत काबधीज केलं होतं. सखू आजधी मरण पावलधी. लहान पोरांपासून 
महाताऱ्ाकोताऱ्ांप्यंत प्रत्ेकाच्ा डोळांतून पाणधी आलं. गाव पोरकं झालं. 

आता फक्त आजधीच्ा दंतकथा. घडलेल्ा न घडलेल्ा. प्रत्ेक गावात अिधी एक आजधी गावचा 
गोतावळा सांभाळून गेलेलधीच असते. आता गावगाडा बदलला. आजधीला जागाच उरलधी नाहधी. अडचण 
फक्त उद्ाच्ा मुलांचधी. त्ांनधी अिा आजधीचधी आठवण कुठलधी सांगा्चधी? 

प्र. १. खालील घटनेचा लेखकावर झालेला पररणाम ललहा.

प्र. २. ‘सखू आजी कलवतेत बोलते, कलवतेत जगते’ हे लवधान सपष्ट करणारी पाठातील वाक्े शोधा.
प्र. ३. गुणवलैशष्ट्े ललहा.

सखू आजीचा मृत्ू

सखू आजी

प्र. ४. कंसातील सूचनेनुसार बदल करा.
(अ) ्ाबाबत मला काहधीहधी महणा्चे नाहधी. (काळ ओळखा.)
(आ)  आजधी, कुठं चाललधीस? (अधोरेखखत िबदाचधी जात ओळखा.)
(इ)  अाजधी माझ्ा जवळचधी होतधी. (अधोरेखखत िबदाचा तवरुद्ाथथी िबद तलहून वाक् पुनहा तलहा.)
(ई)  डोंगराच्ा कुिधीत वसले होते ते गाव! (अधोरेखखत िबदाचा समानाथथी िबद तलहून वाक् पुनहा तलहा.)

प्र. ५. सवमत.
(अ)  सखूआजधीच्ा व्खक्तमत्व तविेषांपैकी तुमहांला भावलेल्ा कोणत्ाहधी दोन तविेषांचे सकारण 

सपष्धीकरण करा.
(आ)  खालधील मुद् द्ांना अनुसरून सखूआजधीतवष्धी तुमचे मत तलहा.
 (१) करारधीपणा  (२) आजधीचा गोतावळा

प्र. ६. अलिव्क्ी.
(अ)  ‘बदलत्ा गावगाड्ात आजधीला जागाच उरलधी नाहधी.’ ्ा तवधानाबाबत तुमचे मत सतवसतर तलहा.
(आ)  तुमहांला समजलेल्ा सखूआजधीचे व्खक्ततचत्र रेखाटा.
(इ)   सखूआजधी व तुमचधी आजधी ्ांच्ा सवभावातधील साम्सथळे िोधा.

सवाध्ा्
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भवाषवाभ्वास

* खवालील सवामवाचसक शबदवाचवा च्ग्रि करवा.
  सवामवाचसक शबद  च्ग्रि
  (१) ्थयामती 
  (२) हरसयाल 
  (३) गयावोगयाव
  (४) आमरण
  (५) ्थयाशतिी 

(२) द् ् ंद् ्  समवास
* खवालील उदवािररे ्वाचवा ् अभ्वासवा.
(१) मुलयांनी अयाईवकडलयांची अयाज्या पयाळयावी.
(२) आई गयावयाहून चयार पयाच किवसयात परत ्ेईल.
(३) िूरच्या प्वयासयात सोबत अंथरुण पयांघरुण घ्यावे.
 (१) अधोरेचखत शबियात ककती पिे आहेत?
 (२) िोनही पिे महत्वयाची वयाटतयात कया्?

   िोनही पिे महत्वयाची         द् ् ंद् ्  समवास ्ैचशष्ट्े        समयासयाचया कवग्रह आकण, व, ्या     
                                              समुच्च्बोधक उभ्यानव्ी अव््यांनी नयाहीतर कककंवया, 
                                               अथवया ्या कवकलपबोधक उभ्यानव्ी अव््यांनी करतयात. 

* द् ् ंद् ्  समवासवाचे तीन उपप्रकवार

            १) इतरेतर द ्् ंद् ्             २) ्ैकखलपक द् ् ंद् ्         ३) समवािवार द् ् ंद् ्
िोनही पिे महत्वयाची िोनही पिे महत्वयाची िोनही पिे महत्वयाची
कवग्रह - आकण, व ्या समुच्च्बोधक कवग्रह-वया, कककंवया, अथवया अशया कवकलप िोनही पियांसोबत त्याचप्कयारच्या इतर
उभ्यानव्ी  अव््यांनी करयावया. बोधक उभ्यानव्ी अव््यांनी करयावया. पियांचया समयावेश (समयाहयार) गृकहत 
   धरलेलया असतो.   
उिया., कृषणयाजुगान उिया., खरेखोटे उिया., भयाजीपयालया
कृषण आकण अजुगान खरे कककंवया खोटे भयाजी अयाकण इतर गोष्ी

* तक्वा पूर्ण करवा. 
बवाजचू्वा चौकटीतून शबद चकं्वा शबदसमिू ्ोग् चठकवारी भरून नंतर उरलेल्वा चौकटी भरवा.

अ.क्र. सयामयाकसक शबि कवग्रह समयासयाचे नयाव
(१)
(२) बरेवयाईट बरे कककंवया वयाईट वैकचलपक ि् वंि् व
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

घडोघडी
बरेवयाईट
पयाप कककंवया पुण्
प्कतक्ण
मीठभयाकरी
जनमयापयासून मरेप्यंत
खरेखोटे
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आपि दररलोज काटू्णनस पाितलो, ती आपलया इतकया सवयीची झालेली आिेत, की काटू्णनसचया ऐवजी 
तयाला कुिी वयंगयचत् यकंवा िासययचत् मिटलं, की आपि थबकतलो. यिवाय, आपि सिसा जी पाित 
असतलो, ती असतात ‘सटट्ीप काटू्णनस’ (मििजे यचत्मायलका). ‘यचंटू’ िे तयाचे सवाांत मित्वाचे असे 
उदािरि. अिा यचत्ाचया पयिलया भागात कुिीतरी किुाला तरी सांगत असतं, बलोलत असतं, मग तयाचया 
दुसऱया-यतसऱया भागांत तया सांगणया-बलोलणयातून उलगडिारी गंमत असते! कधी आपलयाला एकाच 
भागाचं काटू्णन पािायला यमळतं, ते पाहून खुदकन िसू येतं आपलयाला. असं यचत् िे िासययचत् असतं; पि 
िासययचत् मििजे काय, असं यवचारलं तर आपलयाला काय सांगता येईल? 

कुिी सांगेल, वेडंवाकडं यचत् काढलं, की ते झालं काटू्णन! कुिी मििेल, तयात एक जलोक असतलो 
आयि कुिी सांगेल, तयात एक मािूस असतलो, तलो दुसऱयाला बलोलतलो, ते वाचलं की आपलयाला िसू येतं, 
वगैरे... िे सगळं सांगिं-बलोलिं बाजूला ठेवून, आपलयाला िासययचत्ाची वयाखया करायची झालयास 
अिी करता येईल - ‘सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार यचत्, मििजे िासययचत्’. िासययचत्ाचे वैयिषट् 
काय, तर ते पायिलं, की आपलयाला िसू येतं! वयगंयचत् मििजे, िासययचत्ाचा पुढला टपपा. वयंगयचत्सुद ्धा 
आपलयाला िसवतं; पि केवळ िसविं एवढाच तयाचा िेतू नसतलो. वयगंयचत् पायिलयावर आपलयाला 
िसूिी येतं आयि ते आपलयाला तयायिवाय कािीतरी सांगू पाित असतं. आपि जर तया यचत्ापािी थलोडं 
थांबून रायिललो, तर तयात कािी गमतीदार यवचार मांडलेला असतलो, िे आपलया लक्ात येतं.

मुलांची िासययचत्ं काढिं िी सवाांत अवघड गलोष् आिे. मुलांची मििजे, केवळ मुलांसाठीच नािी, 
तर िासययचत्ात जी मुलं असतात, ती मुलं काढिं फार अवघड असतं, का ? तुमिी काढून पािा, तेविा 
लक्ात येईल. कारि, लिान मुलाचं यचत्-आकारानं लिान काढलं, तर ते थलोडंच लिान मुलाचं वाटिार! 
एखादा उंच मािूस काढला, तर तलो तया उंच मािसाचा मुलगा वाटिार का, ् े! मग... दाढीयमशया नसलया, 
की िलोईल का यचत्ातलं पलोरगं-नािी बुवा! तसिंी िलोिार नािी. तयाला िट्ण-चड्ी घातली, की िलोईल का 
ते पलोरगं... यचत् काढायचा प्रयतन केला, की आपलया या अडचिी लक्ात येतात. मलोठ्ा मािसाकडे 
आयि मुलाकडे आपि बारकाईनं पायिलेलंच नािी, िेिी आपलया सपष्पिे लक्ात येईल! आयि इथेच 
वयगंयचत्काराचं कौिलय लक्ात येतं. मुलांसाठी यवनलोद करिं एक वेळ सलोपं; पि वयंगयचत्ातलं मूल िे 
मुलासारखं यदसिं सवाांत कठीि!

आपि इथे वेगवेगळ्ा वयंगयचत्कारांनी, आपापलया वयंगयचत्ांत-िासययचत्ांत लिान मुलं किी 
काढली आयि तयांचया बलोलणयातून, वागणयातून तयांचं लिानपि कसं उमटलं आिे, ते पाहूया. िासययचत् 

मधुकर धमा्दपुरीकर (१९५४) : कथालेखक, लयलत लेखक आयि वयंगयचत्ांचे संग्रािक - अभयासक. 
१९७६ पासून तयांनी वयंगयचत्ाचंा संग्रि करणयास सुरुवात केली. कथालेखनासलोबतच वयंगयचत्ांचया 

आसवादाचया यनयमतताने यवपुल लेखन. यकिलोरवयीन मुलांसाठी यलयिलेलया ‘अन ्कॉमन मॅन आर. के. लक्मि.’ 
या पुसतकाला मिाराष्ट् िासनाचा पुरसकार यमळाला आिे. तयांनी आर. के. नारायि यांचया ‘मालगुडी डेज’ 
आयि ‘सवामी ॲणड फ्ेंडज’ या पुसतकांचे मराठी अनुवाद केलेले आिेत. ‘अप्रपू’, ‘रूप’, ‘यवशवनाथ’ िे 
कथासंग्रि; ‘रेषालेखक वसंत सरवटे’, ‘िसऱया रेषेतून िसवणयाचया पलीकडले’ िी पुसतके प्रयसद्ध. 

िासययचत्, वयंगयचत् मििजे काय? ती  किी वाचायला पायिजेत? िे प्रसततु पाठातून सांयगतले आिे. 
िासययचते्, वयंगयचते् आपलयाला िसवतात, यवचार करायला भाग पाडतात. िासययचत्े व वयंगयचते् यांमधील 
भेदाभेद दि्णवत लेखकांनी या यचत्दुयनयेची सफर प्रसततु पाठातून घडवून आिली आिे. प्रसततु लेख ‘वयम्  
२०१६’चया यदवाळी अंकातून घेतला आिे. 

|  िासयचितांतली मुलं (सथूलवािन)
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महटलं, की आधी आठि् ्ेते, ती वि.द. िड्ीि ्ा ज्ेष् 
व्ंगवचत्काराच्ा वचत्ांची. िाळेतल्ा चौथी-पाचिीच्ा 
गव्ताच्ा पणुसतकात िड्ीिांची हास्वचत्े होती, ती पाहताना 
गव्ताचा ‘बाऊ’ कमी झाला होता मणुलांचा! 

त्ांचं हे हास्वचत् पाहा. जाड रेिांनी खरं मह्जे मोठी 
मा्िं काढता ्ेतात, अिा आपला िमज. मात् ्ा वचत्ात 
रिॉक घातलेली ही मणुलगी लहान बाळाला दूध पाजािे, तिी ्ा 

लहानग्ा रोपट्ाला पा्ी घालते आहे, तेही वकती काळजीने-दुधाच्ा बाटलीने!
श्ाम जोिी हे मराठीतले मागच्ा वपढीचे महत्िाचे हास्वचत्कार. त्ांची रेिा ही िड्ीिांच्ा 

रेिेपेक्ा अगदी उलट-नाजूक आव् लिचीक अिी!  त्ांच्ा ्ा हास्वचत्ांत पाहा. 

अगदी रांग्ारं मूल काढलं आहे, त्ाची हालचाल जा्िते, नाही का! वििा् देिाला ‘िूल’ दे् ारा 
हा मणुलगा त्ा रांग्ाऱ्ा बाळापेक्ा मोठा! हास्वचत् आव् वचत्ात हाच िरक अितो. वचत्ात हुबेहूब 
काढा्चा प्र्तन अितो तर हास्वचत्ात विनोदी मा्ूि एखाद्ाच्ा िागण्ा-बोलण्ाची जिी हुबेहूब 
नक्ल करतो, तिी ती वचत्ाची गमतीदार हुबेहूब नक्ल अिते. 

डेवहीड लँगडन ्ा अमेररकन व्ंगवचत्काराची ही वचतं् पाहा. पवहल्ा वचत्ात चतणुर मणुलगा पिैाचा 
गल्ा िोडतो आहे, हा त्ाचा पराक्रम आपल्ाला वदितो आव् मग त्ाच्ा चेहऱ्ािरचे ते िाि 
आपल्ाला जा्ितात आव् खरे िाटतात.

तर दिुरं वचत् िोकाड पिर्ाऱ्ा मणुलाचं; त्ाला व्ंगवचत् मह्ता ्ेईल. का बरं?... वचत् पाहताना 
आपलं लक् आधी जातं, ते काळा रंगाकडे-मणुलाच्ा मोठ्ाने रडण्ाकडे. आपल्ाला िाटून जातं, की 
लहान मणुलं उगीचच रडत अितात, तिंच हा रडतो आहे, बाकी काही नाही; प् वचत्ाकडे लक्पिू्शक 
पावहल्ािर आपल्ाला वदिते, ती िेफटी वपन... आव् विचार ्ेतो, अरे! ही वपन ्ाला टोचत अि्ार 
आव् मह्ून ्ाने िोकाड पिरले अि्ार. तिेच अिािे, कार् मणुलांच्ा रडण्ाला काही ‘कार्’ 
अितं! इथे त्ाचे हातपा् किे काढले आहेत, पाहा.
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लिान मुलं लिान किी यदसतात यचत्ात? 
तयाचं नेमकं काय रिसय आिे िे पािायचं असेल, तर 
जया वयंगयचत्ात -िासययचत्ात मलोठा मािूस आयि 
्लोटा मुलगा असे दलोनिी आिेत, अिी यचत्ं पािावीत. 
िे आिे, जागयतक कीतवीचे वयंगयचत्कार आर.के. 
लक्मि यांनी रेखाटलेलं वयंगयचत्. खेड्ात मुलांचे 
केस कापिारे असायचे, मुलाला जयमनीवर बसवून 
तयाचे केस कापले जायचे. इथे पािा, तलो मािूस कसा 
बसला आिे, तयाचा आकार तयाचया चेिऱयावरचे ते 
उतसािाचे भाव आयि केस कापून घिेारा, 
कंटाळलेला, वैतागलेला मुलगा... तेच िात-पाय, 

तेच नाक-डलोळे; पि फरक कुठे आिे जयामुळे िा मलोठा मािूस वाटतलो आयि िे मूल, लिान मूल 
वाटतं? आकाराने लिान-मलोठेपि आिेच; पि तयायिवाय अयधक काय आिे?

िी यचंटूची यचत्मायलका पािा. इथेिी िा फरक आपलयाला यदसतलो. यिवाय, पयिलया यचत्ात 
तया यचंटूचा प्रशन तयाचया बाबांप्रमािे आपलयालािी सपष् कळत नािी, मात् यतसऱया यचत्ात तयाचा 
‘अथ्ण’ समजतलो. तया अथा्णनं िे उततम असे वयंगयचत् आिे, नािी का!

आता आिखी एक गंमत पाहू. िंगेररयन 
वयंगयचत्कार रेबर याचे िे वयंगयचत्. यचत् पािताच 
आपलयाला वाटते, िी दलोन वेगवेगळी यचत्ं आिेत- 
एक लिान मुलगा आयि एक मलोठा मािूस; पि 
यभंतीवर लावलेले तेच यचत् आयि दलोघांचया केसांची 
ठेवि पायिलयावर लक्ात येते, की िा लिानपिी मलोठे 
विायलोयलन वाजवतलो आिे आयि आता मलोठा झालयावर 
लिान विायलोयलन वाजवतलो आिे. लिान मुलांना 
‘मलोठ्ा’ वसतूचंं आकष्णि असतं आयि वाढतया 
वयानुसार आपि जपलेला ्ंद अयधक खलोल-सूक्म 
असा िलोत जातलो, बाह्य आकाराचं आकष्णि कमी 
िलोत असतं, असं या वयंगयचत्काराला सांगायचं आिे.
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आता हे हास्वचत्. वचत्कलेिर हुकूमत 
वमळिली, की हास्वचत्ात का् जादू करता ्ेते, 
त्ाचं उदाहर्. वब्रवटि व्ंगवचत्कार नॉम्शन थेलिेल 
्ांचं. मणुलाची कॅप, त्ाचा िट्श आव् िॉकि - बूट 
पाहून लक्ात ्ेतं, की हा सकाउटचा मणुलगा आहे. 
त्ाच्ाकडे िि्शच उप्ोगी िसतू अगदी त्ार अितात. 
इथे, त्ाच्ा बणुटात अगदी मध्िागी काहीतरी घणुिून 
बिलं आहे अन ् ते काढण्ाच्ा नादात अिलेला हा 
मणुलगा पाहा ना, किा िेडािाकडा झालेला आहे, 
वििा् त्ाचा चेहरा...आपल्ाला अगदी गणुंतिून टाक्ारं हे हास्वचत्.

आता आपल्ा लक्ात आलं अिेल, की लहान मणुलाचं वचत् काढताना, त्ा वचत्ाचा वककंिा त्ा 
मणुलाचा लहान आकारच महत्िाचा नितो, तर िरीराच्ा प्रत्ेक अि्िाचा आकार त्ा प्रमा्ात लहान 
अि्ं गरजेचं अितं. मह्जे, हाता-पा्ांची बोटं, ती लहान काढली, की आपोआप नखं लहान होतात. 
नाकाचा, ओठांचा आकार काढल्ािर कळतं, की लहान मणुलांच्ा िणुि्ा तिाच लहान वककंिा एका 
रेिेच्ा अितात आव् लहान मणुलांना दाढी-वमश्ा नितात, हे तणुमहांला िांगा्ची गरज नाही! ्ापणुढे 
व्ंगवचत्ं-हास्वचत्ं पाहताना आव् काढताना, अिा बारीकिारीक गोष्ींची नोंद तणुमहीिणुद्धा घेऊ 
िकाल.

प्र. १. ख्लवील फरक शलह्.

वयंगशचत् ह्सयशचत्

प्र. २. रैशिष्ट्े शलह्.

प्र. ३. ‘वयंगशचत् हे वयक्वीचे गुण-दोष ्म्ंडणय्चे प्रि्रवी असत् आहे’, ह् शरच्र सोद्हरण सपष्ट कर्.
प्र. ४. प्रसिुि प्ठ्िवील वयंगशचत््ंपैकी िुमह्ंल् आरडलेलय् कोणतय्हवी एक् वयंगशचत््चे िुमहवी केलेले शनरवीक्ण 

ब्रक्वय्सह सरि:चय् िबद्ंि शलह्.
प्र. ५. ‘वयंगशचत् रेख्टणे’ हवी कल् आत्मस्ि करणय्स्ठवी कोणतय् गुण्ंचवी आरशयकि् असिे, य्संबंधवी िु्मचे  
 शरच्र शलह्.
प्र. ६. ‘लह्न ्मुल्ंचवी ह्सयशचत्े क्ढणे अरघड आहे’, य्ब्बि िु्मचे ्मि सपष्ट कर्. 
उपक्र्म : ५ मे ्ा जागवतक व्ंगवचत् वदनाच्ा वनवमतताने िाळेमध्े व्ंगवचत्ांचे प्रदि्शन िरिा ि त्ांचा  

  आसिाद घ्ा.

वयंगशचत्े

सर्धय्य

vvv
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९. उजयाड उघडे मयाळरयानहरी

लणलतया गयादग े(१९५४): प्रमसद् कवम्त्री.  ‘फसवी मक्षमतजे’, ‘अमनिजळ’, ‘संवेदन’ इत्यादी कमवतयासंग्ह; ‘आ्ुष्याच्या 
कयाठयाकयाठयाने’, ‘दु:ख आमण अश्रू’, ‘प्रयाजक्तयाची फुले आमण दयाह’ हे क्यासंग्ह; ‘नयाळबंधयाची कहयाणी’, ‘त्खडकीतलं 
आभयाळ’ हे लमलत गद्य प्रमसद्. 

प्रसतुत कमवतेत कवम्त्रटींनी वसंतऋतूच्या आगमनयामुळे सृष्ीच्या मनसग्वसौंद्या्वतील बदलयांचे मनमोहक वण्वन केले 
आहे. 

स्वागत करण्वा ्संत ऋतूचे
रंग उधळले दिशवा-दिशवांनवा,
बेरड कवाेरड इथली सृष्ी
घेऊन आली ती नजरवाणवा ।।१।।

गि्द पोपटी लेऊन ्सने
मुरडत आली ललंबोणी,
जि्द तवांबडी कण्दफुलेही
घवालून सजली नवागफणी ।।२।।

लुसलुस पवाने अंगोपवांगी
झुले ्ड हवा िंग होऊनी,
िुरंगी चुनरीत उभी ही
घवाणेरी ही नटुनी थटुनी ।।३।।

सळसळ झळझळ लपंपळ पवाने
मऊ मुलवा्म मोरलपसवापरी,
सवांबर लवाल कळवांनी लखडून
उभे स्वागतवा पवाणंिी्री ।।४।।

पळसफुले ही बहरून आली
्वा मवातीच्वा अंकवा्रती,
कुसुमे सवारी ्वा जगवातली
पवाहून त्वांनवा मनवात झुरती ।।५।।

आंब्वाच्वा मोहरवातून आली
कोलकळेची सुरेल तवान,
उजवाड उघडे मवाळरवानही
गवाऊ लवागले ् संतगवान ।।६।।

भयाग -३
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प्र. १. (अ) क्रणे चलह्.
(अ) कवच्त्रीच्ा मते दाही चदिायंना रयंग उधळले, कारण ............

(आ) जगातील ्सवटू फुले मनात झुरू लागली, कारण ............

(आ) ख्लील आकृचतबांध पथूणमा कर्.

(इ) चनसर म्ािे रूप ख्लील ब्बतींत सपष्ट कर्.

आगमनापूवती आगमनानयंतरवसांतॠतथू

वसांतॠतथूच्य् सव्रत्स्ठी आतुर असलेले घटक

प्र. २. सृष्टीतील ख्लील घटक वसांतऋतथूच्य् आरमन्ने कसे सजले, ते सपष्ट कर्. 

घटक त्य ा्ंिे सजणे
(१) चलयंबोणी
(२) नागफणी
(३) घाणेरी
(४) पळ्सफुले

प्र. ३. ख्लील शब््ांस्ठी कचवतेत आलेले सम्न अ््मािे शब् शोध्.
(१) भेरवसतू  -
(२) ्सजली -
(३) अरुदं रसता -
(४) फुले  -

प्र. ४. भ्व्््माध्ररत.
(१) ‘्सायंबर लाल कळ्ायंनी लखड्न उभे सवागता पाणयंदीवरी’, ्ा ओळीचा ्सयंदभटू सपष्ट करा.
(२) ‘उजाड उघडे माळरानही गाऊ लागले व्सयंतगान’ ्ा ओळीतील तुमहायंला कळलेले अथटू्सौंद्टू सपष्ट करा.

प्र. ५. अचभव्यक्ी.
(अ) व्सयंतऋतूच्ा आगमनाने ्सृष्टीत होणारे बदल तुमच्ा चनरीक्णाने चलहा.
(आ) ्सृष्टीचे ्सौंद्टू का्म राहण्ा्साठी तुमहायंला ्सुचतील अ्से उपा् चलहा. 

सव्ध्य््य
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आमच्ा बंडूनानांना कुलपांचा मोठा िौक. अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळींची 
कुलपे जमिून त्ांनी एक िंग्रहाल् बनिले आहे. घरात दूध-दुित्ाच्ा कपाटापािून तो तहत पिैाच्ा 
वतजोरीप्ांत प्रत्ेक वठका्ी त्ानंी कुलपे लािून नाकेबंदी करून टाकली आहे. घरािर एखादा डाका 
पड्ार आहे अिी बातमी कळूनही को्ी इतकी त्ारी करत निेल! बरे, इतका बंदोबसत करण्ाचे 
कार् विचाराल, तर ते आपल्ा चीजिसतूंचे रक्ष् वहािे ही इच्ा निून, कुलपांचा िंग्रह वमत्मंडळींच्ा 
नजरेि पडािा एिढीच आहे. ् ा हव्ािामणुळेच बंडूनानांनी काही कड्ांि दोन-दोन ि काही दारांि दोनही 
बाजूंनी कुलपे लािलेली आहेत. 

एिढा खटाटोप करून ठिेल्ामणुळे बंडूनानांिर अनेक चमतकाररक प्रिंगही अाले आहेत. एकदा 
त्ांच्ा धान्ाच्ा कोठीच्ा कुलपाची वकल्ी त्ांच्ा कुटुंबाने हरिली. कुलूप जरा वनराळा पद्धतीचे 
अिल्ामणुळे त्ाला वकल्ी िोधण्ाकरता त्ांनी िगळा बाजार पालथा घातला, तरी वकल्ी वमळेना! 
बरे, कुलूप लोहाराकडून काढिािे तर पोटच्ा पोरापके्षाही ममतेने िाढिलेल्ा कुलपाची हाडे क्खळक्खळी 
होताना पाह्े हे बंडूनानािंारख्ांना जरा दुघ्शटच होते. वििा् गृहसथ इतका मानी, की त्ाने िेजाऱ्ांपािी 
कधी पिािर धान्ही उिने मावगतले नवहते. अिो, अिा रीतीने पवहला वदिि तर घरातील िि्श मंडळींनी 
त्ा कुलपावनवमतत कडकडीत उपाि काढला. दुिऱ्ा वदििी द्ादिी; प् तो वदििही िगळांनी 
वततक्ाच धावम्शकप्ाने उपािात काढला. नानांचे तर डोळे पांढरे होण्ाची िेळ आली. िेिटी िि्श 
हकीगत कळताच आमही सित: लोहाराि घेऊन नानांच्ा घरी गेलो ि ते कुलूप एकदाचे िोडले; प् 
त्ामणुळे नानांचा आमच्ािर इतका घणुसिा झाला, की ते पंधरा वदििप्ांत आमच्ािी नीटप्े बोलेनातच!

आपल्ा उप्ोगातील िि्श वकलल्ा बंडूनाना आपल्ा जानव्ात अडकिून ठिेत अिल्ामणुळे त्ा 
कधी हरित नाहीत. हरितात त्ा बहुतकरून त्ांच्ा कुटुंबाच्ा ताब्ातल्ा वकलल्ा. िरील अनथ्श 
गणुदरल्ापािून िाधी बाजारी कुलपेच ते कुटुंबाच्ा सिाधीन करू लागले. ही कुलपे वकलल्ांच्ा बाबतीत 
काहीच विवधवनिेध बाळगत नित. त्ांना को्तीही वकल्ी, क्खळा वकंिा काडी चालत अिे. कधी कधी तर 
नणुित्ा वहिक्ानेच ती उघडत अित. त्ांची अिी ‘ििणुधैि कुटुंबकम् ’ िृतती पाहून िेिटी नानांच्ा पदरच्ा 
एका विशिािू नोकरालाही चोरी करण्ाची इच्ा झाली ि तो हजारपाचिेचे डबोले घेऊन पळून गेला. 
वतजोरीला को्ते कुलूप लािा्चे ्ाचा बंडूनानांना िार वदिि प्रशन पडला होता. प्रथम त्ानंी अक्षरी कुलूप 
लािले; प् वतजोरी अंधारात अिल्ामणुळे कुलपाची अक्षरे जमिताना ती नीट वदिेनातच, मह्ून त्ानंी 
वतजोरी महतप्र्ािाने उजेडात आ्ून ठेिली. प् तेवहापािून अक्षरे जणुळिताना ती जिळ उिे राहा्ारािही 
वदिू लागली. तेवहा ती कुलपेही कुचकामाची ठरली. ्ापेक्षा अक्षरित्ू कुलपे पणुषकळ बरी, अिा टोला देत 
देत त्ांनी त्ा कुलपाच्ाऐिजी दुिऱ्ा कुलपाची ्ोजना केली. हे कुलूप नणुिते दाबले की लागत अिे. 

१०. कुलूप

श्रवी. कृ. कोलहटकर - श्ीपाद कृष् कोलहटकर (१८७१-१९३४) ः िमीक्षक, लेखक, किी, नाटककार, 
कथाकार, कादंबरीकार. ‘मूकना्क’, ‘गणुप्मंजूि’, ‘मवतविकार’, ‘प्रेमिोधन’ इत्ादी नाटके; ‘दुटपपी की 
दुहेरी’, ‘िामिणुंदर’ इत्ादी कादंबऱ्ा; ‘गीतोपा्न’ हा काव्िंग्रह प्रविद्ध. ‘िणुदाम्ाचे पोहे’ हा त्ांचा विनोदी 
लेखांचा िंग्रह प्रविद्ध आहे. 
 सििािवनष्ठ ि प्रिंगवनष्ठ विनोदाचा अवति् चपखलप्े िापर प्रसतणुत पाठाचे खाि िैविषट्य आहे. 
बंडूनानांच्ा कुलपांच्ा हव्ािापा्ी त्ाचं्ािर अनेक चमतकाररक प्रिंग उद ्िितात, ्ाचे ि््शन प्रसतणुत 
पाठात विनोदी िैलीत लेखकांनी केले आहे. प्रसतणुत पाठ हा ‘िणुदाम्ाचे पोहे’ ्ा लेखिंग्रहातून घेतला आहे.
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उघडताना मात् तयाला यकल्ीची जरूर लागे. एके यदविी बंडूनाना आमिाकंडे ियष्णत मरुिेने येऊन मििू लागले, 
‘‘आमचया आय्णभूमीचया पुत्ांना कलपकता नािी मििून चलोिलोकडे ओरड चालू आिे. पि िा आरलोप यनववळ 
खलोटा आिे. अिलो, आमिांला संधी यमळत नािी साधी! ती यमळती तर आमिांमधये िेकडलो एयडसन झाले 
असते.’’ देिायभमानाचया या उकळीचा अथ्ण यवचारता बंडूनानांनी प्रथम आपली कलोितयािी प्रकारे सतुती 
करिार नािी असे आमिांपासून वचन घेतले. नंतर ललोिाराचया मदतीने तयांनी सवत: तयार केलेले एक कुलूप 
दाखवले. ते मििाले, ‘‘या कुलपाची कलपना मला आमचया यतजलोरीचया कुलपावरून सुचली. या कुलपाचे 
गुिधम्ण तया कुलपाचया अगदी यवरुद्ध आिेत. तया कुलपास उघडणयाला यकल्ी पायिजे-याला लावताना 
मात् पायिजे ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते-माझे नुसतया यिसड्ासरसे उघडते. िे कुलूप मी-आता 
यतजलोरीला लावून पूववीचे काढून टाकिार.’’

िा अकक्लपत प्रकार एेकून आमिी नानांचे मन वळवणयाचा पुषकळ प्रयतन केला; पि जयाचे नाव ते! 
नानांचया अंगी दृढयनशचय िा एक अलौयकक गुि आिे. ‘आपलया ललोकांत कलोितयािी कलेला उततेजन 
नािी’ अिी पुटपुट करत तयांनी ठरलेला बेत लागलीच अमलात आिला. थलोड्ाच यदवसांत आमचया 
अनुमानाप्रमािे यतजलोरीची चलोरी झाली, तेविा तर नानांचा यतळपापड झाला! ते मििाले, ‘‘आमचयाकडे 
चलोरसुद्धा दिेबुडवे व कलेला आश्य न देिारे असतात!’’

यानंतर नानांनी यतजलोरीस घंटेचे कुलूप लावले व ती आपलया यनजायचया खलोलीत नेऊन ठेवली. ते 
मििाले, ‘‘आता मात् चलोर माझया िाती यन:संिय सापडिार. बेट्ाला कळिारसदु्धा नािी, की यकल्ीचा 
प्रयलोग सुरू िलोताच घंटा वाजायला लागून घरातील सव्ण मंडळी जमतील व तातकाळ तयाला कलोतवाल 
चावडी यदसेल! घंटेचया आवाजाबरलोबर मी ताडकन उठून तयाचया मानगुटीस बसललोच समजा!’’ िा यवचार 
आमिांलािी पसंत पडला.जया यदविी ते कुलूप लावणयाचा बेत ठरला तयाच यदविी रात्ी आमिांला घंटानाद 
ऐकू आलयामुळे आमिी बंडूनानांचया यनजायचया खलोलीत गेललो, तलो काय चमतकार सांगावा! बंडूनाना सवत: 
उजवया िाताने यतजलोरीचे कुलूप उघडत असून डावया िाताने आपलाच उजवा िात जलोराने  पकडून ‘चलोर! 
चलोर!’ मििून ओरडत आिेत.यानंतर लवकरच आमचया गावात ललोकांची एक टलोळी आली. तयांचयाजवळ 
चाकू, सुऱया, कुलपे वगैरे बरेच यजन्स यवकणयासाठी िलोते. तयांचयाजवळची बहुतेक कुलपे बंडूनानांनीच 
यवकत घेतली व घरातील सव्ण जुनी कुलपे काढून तयांनी तयांचया जागी या नवीन कुलपांची सथापना केली. 
कम्णधम्णसंयलोगाने एक नाटकमंडळीिी याच सुमारास आमचया गावात आलेली िलोती. यतचा पयिला प्रयलोग 
‘सुभरिािरि अथवा चौय्णयवपाक’ तयाच यदविी िलोता. यासतव आपली सव्ण मंडळी बरलोबर घेऊन बंडूनाना 
यनभ्णय यचतताने नाटकाला गेले. जाताना तयांनी मिटलेसुद्धा, की ‘आता चलोरांना मििावे, या, किी चलोरी 
करता ती पाहू. तुमचया बापजनमीसुद्धा अिी तऱिेतऱिेची कुलपे तुमिी पायिली नसतील!’’ 

नाटक सकाळी पाच वाजता आटलोपले. नाना परत येऊन पाितात तलो सव्ण पटे्ांची कुलपे जिीचया 
तिी असून आतील माल मात् चलोरीस गेलेला! िलोध करता, िी टलोळीिी पळून गेलेली आढळली. तयावरून 
उघड असे अनुमान यनघाले, की या ललोकांनी यबचाऱया भलोळसर नानांकडे आपली सव्ण कुलपे खपवून पुढे 
रात्ी अनायासे तयांनी सवत:चयाच यकललया चालवून माल लांबवला! सुदैवाने तया रात्ी बंडूनानांचे कुटुंब 
तयांचया ताकदीस न जुमानता आपले सव्ण दायगने अंगावर घालून नाटकाला गेले िलोते, तयामुळे तेवढे मात् 
बचावले. यापुढे बंडूनानांस निेमी तयांचया कुटुंबाने टलोमिा द्ावा, की ‘दायगने घालणयाचया माझया 
िौिीबद्दल आपि सदा मला दलोष लावत िलोता; पि िेवटी आपलया कुलपांपेक्ा माझया िौिीनेच 
आपलया यमळकतीचा बचाव केला!’’

यबचारे बंडूनाना तरी यावर काय बलोलिार? तयांचया तोंडाला आपलोआपच कुलूप बसले!
vvv
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प्र. १. (अ) ख्लवील आकृशिबंध पूणवा कर्.

       नानांच्ा कुलूप िंग्रहाल्ातील कुलपांची िैविषट्े    िाध्ा बाजारी कुलणुपांची िैविषट्े

(अ्) क्रणे िोध् 
(१)  काही कड्ांना आव् काही दारांना दोन दोन कुलणुपे लािलेली होती, कार्-----
(२)  नानांनी िेजाऱ्ांना पिािर धान् मावगतले नाही, कार् -----

(इ) ख्लवील चौकटवीि शदलेलय् संकलपन्ंच् अरवा सपष्ट कर्. 

संकलपन् संकलपन्ंच् अरवा
(१) ििणुधैि कुटुंबकम्  िृतती
(२) अक्रित्ू कुलूप
(३) चोर कलेला आश्् देत नाही.
(४) माझ्ा हौिीने वमळकतीचा बचाि केला 

(ई) आकृिवी पूणवा कर्. 

प्र. २. (अ) ख्लवील िबद्ंचे अरवा िोधून शलह्. 
       (१) दुघ्शट         (२) हव्ाि       (३) कुचकामी 

प्र. ३.  प्ठ्ि आलेलय् शरनोदवी र्कय्ंच् िोध घय् र िवी शलह्. 
प्र. ४.  सहसंबंध िोध्.

(१) अंधार : तम : : वकल्ी : 
(२) िािध : बिेािध : : विशिािू : 
(३) रमेि : नाम : : ते :

प्र. ५.   सर्मि.
 (१) बंडूनानांच्ा तोंडाला आपोआप कुलूप बिण्ाची तणुमहांला िमजलेली कार्े सििािेत वलहा. 

प्र. ६.   अशिवयक्वी.
(१) बंडूनानांच्ा छिंदाच्ा ि््शनातून पाठात घड्ारा विनोद तणुमच्ा िबदांत ि््शन करा. 
(२) व्चक्मत्िविकािात छिंदाचे अिलेले महत्ि वलहा. 

नानांच्ा अंगचे गणु्

सर्धय्य
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पक््ांच्ा दुवन्ेतल्ा अनेक गोष्ी आशच््शजनक आहेत; प् त्ातही ििाांत चसतवमत कर्ारे 
काही अिेल तर अनेक पक्ी-जाती ििा्शतून दोनदा करत अिलेला हजारो मैलांचा प्रिाि. िारतातल्ा 
को्त्ाही िरोिराकडे वहिाळाच्ा िणुरुिातीला नजर टाकली तर वनरवनराळा जातींच्ा बदकांनी 
पा्ी अक्रि: झाकलेले वदिते. हे पक्ी मवहन्ा दोन मवहन्ांपिूथी तर इथे नवहते. एकदम हजारोंच्ा 
िंख्ेने हे आले कुठून?

्णुरोप आव् उततर अावि्ातून हजारो मैलांचा प्रिाि करून बदकेच नवहे, तर इतरही अिंख् 
जातींचे पक्ी वन्वमतप्े वहिाळाच्ा आरिंी ्ेऊ लागतात. िारतात ्े्ारे शिेतबलाक जम्शनीतून 
्ेतात, तर बदकांच्ा काही जाती िा्बेरर्ातून. बलाकांच्ा सथलांतराविि्ी कावलदािाच्ा 
िाङ् म्ात उल्ेख आढळतात. हंि पक्ीिणुद्धा पाििाळात वदित नाहीत, अिी ि््शने प्राचीन 
िाङ् म्ात आहेत. मात् ्ा काळात हे पक्ी नक्ी कुठे जातात ्ाची मात् मावहती वदित नाही.

्ाच्ा उलट ्णुरोपमध्े अनेक पक्ी वहिाळात वदिेनािे होतात ्ाची जा्ीि होती; प् ते 
नक्ी का् करतात हे कु् ालाच 
मावहती नवहते. अनेकांच्ा 
िमजणुतीप्रमा्े बि्क पडू लागण्ापूिथी 
हे पक्ी बेडूक, खिलेकरी अथिा 
काही िसतन प्राण्ांप्रमा्े वचखलात 
अथिा कपारीत गाडून घेऊन प्रदीघ्श 
वहिाळी झोप काढत अिले 
पावहजेत. पणुढे मा्ूि एका खंडातून 
दुिऱ्ा खंडात प्रिाि करू लागला 
तेवहा त्ाच्ा लक्ात आले, की 
आपल्ा खंडातून गा्ब हो्ारे 
पक्ी त्ाच ऋतूत दिुऱ्ा खंडात वदिून ्ेतात.

पक््ांच्ा सथलांतराचा अभ्ाि कर्े, ही काही िोपी गोष् नाही; प् अिघडातल्ा अिघड 
प्रशनातून विज्ानाला माग्श काढािा लागताे. पक््ांच्ा सथलांतराचे माग्श िोधण्ािाठी एक िाधा प् 
कष्िाध् उपा् गेल्ा ितकापािून िापरला जात अाहे. एखाद्ा विविष् िागात अनेक पक्ी 
पकडून त्ांच्ा पा्ात खणु्ेचे िाळे अडकिून द्ा्चे. ॲल ण्ुवमवनअमचे बनिलेले हे िाळे हलके 
अितात, त्ाचे पक््ांना ओझे होत नाही. ्ा िाळािर ज्ा िंिोधनिंसथेने ते लािले त्ा िंसथेचे 
नाि आव् खणु्ेचा क्रमांक अितो. को्त्ा क्रमांकाचे िाळे को्त्ा पक््ाला, कुठे आव् केवहा 

११. आि्ळ्िलय् प्ऊलर्ट्

निैवग्शक िाधनिंपततीने िमृद्ध अिलेल्ा िारतात प्रा्ी-पक्ी ्ांमधील िैविध्ही थक् कर्ारे आहे. 
िारतात पक््ांच्ा १२४६ जाती आहेत. पक््ांच्ा दुवन्ेतल्ा अनेक आशच््शकारक गोष्ींपैकी एक गोष् 
मह्जे पक््ांचे सथलांतर हो्. पक्ी सथलांतर का, कुठून ि कधी करतात, ्ाचे वििेचन प्रसतणुत पाठात 
आले आहे. प्रसतणुत पाठ ‘आपली िृष्ी आपले धन’ ्ा पणुसतकातून घेतला आहे.
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लावले ्ायंची ्सयंसथेकडे नोंद अ्सते.
वाळे अडकवलेले हे पक्ी पुनहा मोकळे ्सोडले जातात. एखादा वाळे अ्सलेला पक्ी चजवयंत 

अथवा मृत ज्ाला ्सापडेल त्ाने त्ा ्सयंसथेला कळवावे अिी अपेक्ा अ्सते. अथाटूत लावलेल्ा 
्सवटू वाळ्ायंची माचहती परत चमळतेच अ्से नाही; परयंतु ियंभरातल्ा एक दोन वाळ्ायंचा जरी पतता 
लागला तरी त्ातून मौल्वान माचहती चमळ् िकते. केरळात वाळे लावलेले परीर पक्ी काबूल, 
अफगाचणसतान, वा्व् पाचकसतान ्ा भागायंत ्सापडले आहेत. केरळातलाच एक रानपरीर 
(forest wagtail) ब्रमहदेिात ्सापडला आहे. जमटूनीत वाळे लावलेला बलाक चबकानेरमध्े 
्सापडला आहे. 

अलीकडच्ा काळात चवमाने आचण रडार्यंत्रणेमुळे ्सुद्धा पक््ायंच्ा सथलायंतराचवष्ी मोलाची 
माचहती चमळाली आहे. तरी्सुद्धा पक््ायंच्ा ्ा गूढ ्सव्ीं्सयंबयंधीची चकत्ेक रहस्े अद्ाप 
उकललेली नाहीत.

पक््ायंच्ा सथलायंतराचे अनेक प्रकार पाडता ्ेतील. चहमाल्ा्सारख्ा पवटूतरायंगायंमध्े राहणारे 
पक्ी थयंडीत खाली दरीत अथवा ्सखल भागात उतरतात आचण उनहाळ्ात परत वर ्सरकतात. 
त्ायंचा एकूण प्रवा्स काही चकलाेमीररचाच अ्सतो. अनेकदा दषु्काळ, महापूर अथवा बफ्फवृष्टीमुळे 
एखाद्ा प्रायंतात अन्न चमळेना्से झाले, की पक्ी ताे प्रायंत ्सोड्न तातपुरते द्ुसरीकडे जातात. मुळात 
अन्नाचे दचुभटूक् हीच सथलायंतरामागची मूळ प्रेरणा आहे. पक््ायंना थयंडीवाऱ्ाची फारिी काळजी 
न्सते. अन्नाचा पुरे्सा पुरवठा अ्सेल, तर पक्ी बफाटूळ प्रायंतातही व्वलसथत जगू िकतात. एरवी 
दोन ते पाच हजार मीरर उयंचीप्ांत ्सापडणारे चहमकाक पक्ी एवहरेसर चढणाऱ्ा चग्ाटूराेहकायंच्ा 
मागे मागे ्साडेआठ हजार मीरर महणजे ्सुमारे ्सततावी्स हजार फरुायंप्ांत आल्ाची नोंद आहे. 
एवढ्ा उयंचीवर ्ा पक््ायंना बफ्फ, थयंडी आचण हवेची कमी होत जाणारी घनता ्ाचा कोणत्ाही 
प्रकारे त्रा्स होत अ्सलेला चद्सत नाही. चहवाळ्ात पक्ी दचक्णेकडे सथलायंतर करतात ते थयंडीमुळे 
नाही तर बफ्फ पड्न अन्न िोधणे कठीण झाल्ामुळे. 

अनेक पक्ी अ्से आहेत, की जे बफ्फ पडा्ला लागण्ाच्ा बरेच आधी, अन्न अद्ापही 
भरपूर उपलबध अ्सतानाच अापल्ा दचक्ण्ात्रेला ्ुसरुवात करतात. हे पक्ी सथलायंतरा्साठी अन्नाच्ा 
तुरवड्ाची वार पाहत ब्सत नाहीत. ्सू्टू दचक्णेकडे झुकू लागला, की त्ायंचे मन जणू उचल खाते, 
दचक्णेची ओढ लागते, आतील असवसथता वाढते. एका जातीचे अनेक पक्ी एकत्र ्ेतात आचण 
ठरावीक मुहूताटूला प्र्ाण करतात. ्ा पक््ायंच्ा बाबतीत सथलायंतराचा आता अन्नािी ्सयंबयंध उरला 
न्सून ठरावीक ऋतूत ठरावीक चदिेने झेप घेणे हा एक ‘धाचमटूक चवधी’ अ्सल्ा्सारखा त्ायंच्ा 
जीवनाचाच एक भाग झाला आहे. परतीच्ा प्रवा्साचेही त्सेच. व्सयंतागमाला ्सगळेच पक्ी 
अनाचमक ओढीने आपल्ा उततरेतल्ा घरायंकडे चनघतात. 

vvv
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प्र. १. (अ) पक्ी स्ल्ांतर्च्य् अभ्य्स्च्य् व्ळे अडकचवण्य्च्य् प्् धतीि् घटन्क्रम चलह्. 

(अ्) पक्य्ांच्य् स्ल्ांतर्िी वैचशष्ट्े चलह्.

(इ) स्ल्ांतर करण्ऱ्य् वेरवेरळ्् ज्तींतील पक्य ा्ंिे स्म्यघटक चलह्.

प्र. २. फरक सपष्ट कर्.

(१)
(२)
(३)

(१)
(२)
(३)

           ्चक्णेतील हव्म्न उततरेतील हव्म्न

प्र. ३. िौकटी पथूणमा कर्.
(अ)  पक््ायंच्ा सथलायंतराची मूळ प्ररेणा- 
(अा)  बलाकायंचे भारतात ्ा देिातून होणारे सथलायंतर - 
(इ) आधुचनक काळात पक््ायंच्ा सथलायंतराची माचहती देणाऱ्ा गोष्टी- 
(ई) चग्ाटूरोहकायंच्ामागे जाणारा पक्ी-    

प्र. ४. क्रणे चलह्.
 (अ)  फक्त ॲल्ुचमचनअमचेच वाळे पक््ायंच्ा पा्ात अडकवतात कारण.....
 (आ)  चहवाळ्ात पक्ी दचक्णेकडे सथलायंतर करतात कारण .....

प्र. ५. सथूिनेप्रम्णे कृती कर्.
 (अ)  पक््ायंना घराकडे जाण्ाची चाहूल लागते. (्ा अथाटूचे पाठातील वाक् िोधा.)
 (आ)  जमटूनी आचण ्सा्बेरर्ा हे उततर ्ेईल अ्सा प्रशन त्ार करा.
 (इ) वाळे अडवलेले पक्ी मोकळ े ्सोडले जातात. (अधोरेलखत िबदाचा चवरुद्धाथती िबद वापरून  

 वाक् पुनहा चलहा.)
प्र. ६.  सवमत.

(१) पक्ी चनरीक्णातून पक््ायंच्ा जीवनपद्धती्सयंबयंधी तुमची मते ्सचवसतर चलहा.
(२)  तुमच्ा मते मानवी जीवन व पक्ी जीवन ्ायंच्ातील महत्वाचे ्साधम्टू ्सोदाहरण चलहा.

प्र. ७.  अचभव्यक्ी.
(१) ‘पक्ी जा् चदगयंतरा’ ही उक्ती पाठाच्ा आधारे तुमच्ा िबदायंत सपष्ट करा.

  (२) तुमहायंला पचक्चमत्र बना्ला आवडेल का् ? तुमचे मत ्सकारण चलहा.

सव्ध्य््य
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पुन्हा एकदहा 
चमकहावी वीज
उतरहावी खहाली
भिनहावी रक्हात
पेटहावे सनहायू
करीत पुकहार
पुन्हा एकवहार

 पुन्हा एकदहा 
 घहालीत भपंगहा
 पहावसहाचयहा सरी
 व्हावयहात बेिहान
 कोसळहावयहा खहाली
 महातीत महाती
 व्हावी एक...
 पुसून टहाकीत
 िेदहािेद...
 पुन्हा एकवेळ...

पुन्हा एकदहा
घुमहावहा वहारहा
युवक इथलहा
िहारलहा जहावहा
िुलहावी त्हान
भवसरहावी िूक
नवभनमहामाणहाची
लहागहावी चहाहूल
उजळहावी िूमी...
भदगंतहात...
पुन्हा एकदहा...

१२. पुनहया एकदया

प्रणतमया इंगोले (१९५३) : ग्यामीण क्याकयार, कवम्त्री. ‘हजयारी बेलपयान’, ‘अकमसदीचे दयाने’, ‘सुगरनचया खोपया’, ‘जयाव्याचं 
पोर’ इत्यादी क्यासंग्ह; ‘भुलयाई’ हया कमवतयासंग्ह; ‘बुढयाई’ ही कयादंबरी प्रमसद्. अससल वैदभभी बोलीचया प्रभयावी वयापर हे 
त्यांच्या लेखनयाचे खयास वैमशषट्य आहे. 
 नवमनमया्वणयाचया ध्यास रेतलेल्या मनयाच्या भयावत्स्तीचे वण्वन प्रसतुत कमवतेत कवम्त्रटींनी केले आहे. 
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प्र. १. कवच्यतील् असे क् महण्वेसे व्टते? ते चलह्.
(१) पाव्साच्ा ्सरी को्सळाव्ात, कारण .....................................
(२) भुलावी तहान चव्सरावी भूक, कारण ............................................

प्र. २. ख्लील घटन्ांिे कवच्यतील् अपेचक्त पररण्म चलह्. 

रोष्टी पररण्म
(१) वीज चमकणे.
(२) वारा घुमणे.

प्र. ३. ख्लील प्रतीके व त्य्ांि् अ्मा ्य्ांच्य् जोड्् ल्व्.

  ‘अ’ रट ‘ब’ रट
(१) वीज रक्तात चभनावी   (अ)  ्सवटूत्र भारत भूमी चमकावी
(२) मातीत माती एक वहावी     (आ) ्समाजातील भेदभाव नष्ट वहावे
(३) नवचनमाटूणाची चाहूल लागावी (इ) मातीने भेदभाव चव्सरावा
(४)  पु्सून राकीत भेदभाव   (ई)  माण्सायंत उत्साह चनमाटूण वहावा
(५)  उजळावी भूमी चदगयंतात  (उ)  नवनवीन गोष्टीची चनचमटूती करण्ाची इचछा वहावी

प्र. ४.  भ्व्््माध्ररत.
‘मातीत माती वहावी एक, प्ुसून राकीत भेदाभेद’ ्ा काव्पयंक्तीतील ्सामाचजक आि् सपष्ट करा.

प्र. ५. अचभव्यक्ी.
(१)  आपल्ा दिेात िायंतता चनमाटूण वहावी ्ा्साठी ‘पुनहा एकदा’ का् वहावे अ्से तुमहायं्स वारते, ते सवतःच्ा

  िबदायंत ्सचवसतर चलहा.
  (२) कचवतेचा तुमहायंला ्समजलेला भावाथटू सपष्ट करा. 

अपचठत रद्य आकलन.

l ख्लील उत्र् क्ळजीपथूवमाक व्िथून त्य्ख्लील कृती कर्.
प्र. १. िौकटी पथूणमा कर्.

(अ) झेंड्ाचा पायंढरा रयंग गुणायंचा चनदिटूक
(आ) झेंड्ाचा केिरी रयंग गुणायंचा चनदिटूक
(इ) झेंड्ाचा चहरवा रयंग गुणायंचा चनदिटूक

 आपल्ा झेंड्ाचा मधला भाग पायंढरा आहे. त्ाचा अथटू का्? पायंढरा रयंग प्रकािाचा ्सत्ाचा व ्साधेपणाचा 
चनदिटूक आहे आचण त्ावरील अिोकचक्र का् ्सायंगते? ते ्सद् गुणायंची, धमाटूची खूण ्सायंगते. ्ा झेंड्ाखाली काम 
करताना आपण धमटूम् राहू, ्सत्म् राहू अ्सा त्ाचा अथटू आहे. आपल्ा वतटूनाची ही ्सूत्रे राहू देत. ्ा चक्राचा 
अाणखी का् अथटू आहे? चक्र महणजे गती. हे चक्र ्सायंगते, की गचतमान राहा. केिरी रयंग त्ागाचा व नम्रतेचा 
चनदिटूक आहे आचण चहरवा रयंग महणजे हररतश्ामल भूमातेचा. ्ा धवजाखाली उभे राहून ्सेवावृततीने व चनरहयंकारीपणाने 
आपण पृथवीवर सवगटू चनमूटू्ा.

प्र. २. झेंड््तील अ्मापथूणमात् सवभ्षेत सपष्ट कर्.

सव्ध्य््य
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वहेवनि हे त्ा गाडीचे अखेरचे सटेिन होते. त्ामणुळे रेलिेचे दोन नोकर ‘अाॅल अाऊट’ अिे 
इंग्रजीतून अाव् त्ाच अथथी इटावल्न ि रिेंचमधून ओरडत डब्ा-डब्ांतून विरत हाेते. त्ा अमेररकन 
महाताऱ्ांजिळ वचकार िामान होते. वहेवनिला वबऱहाड बदला्च्ा इराद्ानं आल्ािारखे, त्ामणुळं 
त्ांनी दोन पोट्शि्श बोलािले. मी त्ा चसत््ांचे औपचाररक आिार मानून माझी छिाेटी बॅग घेऊन 
वनघालो. सटेिनच्ा बाहेर ्ेऊन पाहतो तर रसता नवहताच ! होता तो एक प्रचंड कालिा, एखाद्ा 
विसती््श नदीिारखा. हाच तो ग्रँड कॅनॉल. त्ात अनेक पॉटर टॅकिी मह्जे लहान मोटर लाँचीि आव् 
माेठ्ा ्ांवत्क नािा उभ्ा होत्ा. ‘वहेवनवझ्ा-वहेवनवझ्ा, वप्ाझा-वप्ाझा’ अिा त्ांचा पणुकार 
चालला होता. टॅकिीपेक्ा बि सिसत पड्ार हे िांगा्ला काही अथ्शतजज् लागत नाही. मी अडीचिे 
वलरांचे बोटीचे वतकीट काढले. दोनएकिे प्रिािी पोटात घेऊन आमची नाि जोरात वनघाली.

ते िातािर् अवति् प्रिन् होते. वििाल कालव्ािर अनेक उतिाही प्रिािी िेगाने जा-्े 
करत होते. हा्िेिर िाहनांची िाहतूक चालािी तिी त्ा जलमागा्शिर नािांची धािपळ चालली 
होती. अनेक प्रकारच्ा नािा कालव्ातून चालल्ा होत्ा. हिेत गारिा होता, िाऱ्ात उतिाह होता, 
मनात िंगीत होते आव् ििोिार पिरलेल्ा पाण्ात तारुण् होते. रोमला िेटलेला एक इटावल्न 
लेखक मला मह्ाला होता ते खरेच होते. ‘वहेवनि हे जगातलं एकच अिं िहर आहे, की त्ाचं ि््शन 
करता ्ेत नाही. वतथं प्रत्क्ात गेलं पावहजे. वतथली हिा खाल्ी पावहजे. वतथं रावहलं पावहजे. तरच 
तणुमहांला वहेवनि मह्जे का् ते िमजेल.’

कार् हे पाण्ातले अिे जगातले एकमिे अद ्िणुत िहर आहे. ज्ा िहरात एकही मोटार नाही. 
िाहतूक वन्ंत्् कर्ारा पोलीि नाही. टट्ॅविक लाईट ्ि नाहीत आव् रसत्ािर धक्ाबणुक्ी नाही 
अिे हे जगातले एकमेि िहर, कार् ्ाला खऱ्ा अथा्शने रसतेच नाहीत. आहेत ते कालिे-िक् 
कालिे अाव् त्ांना जोड्ारे पूल. आईच्ा गळात मणुलाने हात टाकािा तिे हे पूल. लावडक, 
प्रेमळ. हा गाि मह्जे रूढ अथा्शने िहर नवहेच, तर अनेक छिोट्ा बेटांचा हा पणुंजकाच आहे. वनळा 
मखमली िागरािर टाकलेल्ा वहऱ्ामा्कांच्ा वढगािारखा हा लांबून वदितो. मधूनच चच्श वककंिा 
जणुना राजिाडा ्ांची टोके आिाळात घणुितात. ग्रँड कॅनॉलच्ा वकनाऱ्ािर खणुच्ा्श टाकलेल्ा. चार 
खणुच्ाांच्ा मध्े टेबल अाव् त्ािर रंगीबेरंगी प्रचंड छित्ी. ्ा खणुच्ाांिर बिून कॉिी घेत िमोरून 
िरक्ाऱ्ा विविध आकारांच्ा आव् अनंत प्रकारांचे उतारू िाहून ने्ाऱ्ा नािांची ्े जा पाहत 
बिा्चे. तीच गंमत ् ा नािांतून प्रिाि कर्ाऱ्ांनाही पाहा्ला वमळते. डेकिर ् ेऊन वकनाऱ्ािरच्ा 
वनरुद्ोगी िंथ, िांत, वचत्विवचत् प्रिािांच्ाकडे पाहत पणुढेपणुढे िरका्चे. हे िहर वनरुद्ोग्ांिाठीच 
आहे ्ात िंका नाही, कार् इथे ्े्ाऱ्ा प्रिािांना किलीही घाई गदथी निते. न्ू्ाॅक्क, मणुंबई, 
हाँगकाँग अिा िहरांतल्ा धािपळीपािून हे वनिांत िहर िि्शसिी अवलप् आहे.

| वहेशनस (सरूलर्चन)

र्मेि ्मंत्वी - र्मेि र्ज्र््म ्मंत्वी (१९२५-१९९८) ः कथाकार, प्रिािि््शनकार, विनोदी लेखक. 
‘थंडीचे वदिि’, ‘िणुखाचे वदिि’, ‘निरंग’ इत्ादी प्रिािि््शने प्रविद्ध. १९७९ िाली एकाच ििा्शत ३४ 
पणुसतके प्रकावित करण्ाचा विक्रम त्ांच्ा नािािर आहे. 
 ‘वहेवनि’ ्ा पाण्ािर तरंग्ाऱ्ा िहरातील िातािर्, हिामान, वनिग्शिौंद््श ि जीिनमान, ्ा 
ििा्शचे ि््शन प्रसतणुत पाठात लेखकांनी केले आहे. 
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वहेचन्सचे रसते महणजे पाणरसते अ्सतात ्ाची कलपना न्सलेला एक मुनीम एकदा लयंडनहून 
वहेचन्सला चवमानाने आला. रसत्ावर ्सगळीकडे पाणीच पाणी झालेले पाहून त्ाने आपल्ा मालकाला 
तार केली, ‘‘वहेचन्समध्े पूर आला आहे. ्सगळे रसते पाण्ानयं तुडुयंब अाहेत. परत ्ेऊ की पूर 
ओ्सरेप्ांत वार पाहू ते कळवा !’’

वहेचन्स महणजे अफार जलदिटून ! वहेचन्स महणजे केवळ कालव्ायंचेच नवहे तर कालव्ातही 
तरयंगणारे िहर ! एक प्रचयंड उत्साह आचण उत्सव ! दोन चदव्सायंच्ा चनवायंत मुक्ामानयंतर हे गोड, 
कला्सक्त आचण चनळ्ा पाण्ावर तरयंगणारे िहर ्सोडताना मनाला खूपच हुरहुर वारली.

प्र. १. चटप् चलह्.

  (१) ग्रँड कॅनॉल  (२) वहेचन्सच्ा सरेिन बाहेरचा परर्सर  
प्र. २. ख्लील मु्् द्य्ांच्य् आध्रे वहेचनसिे वणमान चलह्.

(अ)  वहेचन्स महणजे अफार जलदिटून. 
(आ) वहेचन्स महणजे अवणटूनी् िहर. 

प्र. ३. ख्लील सांकलपन् सपष्ट कर्.
(अ)  वहेचन्स महणजे चहऱ्ा-माणकायंच्ा चढगा्सारखा बरेायंचा पुयंजका..............

(आ) वहेचन्स महणजे अद् भुत िहर ..............

प्र. ४. ‘वहेचनस हे प्ण्य्तले जर्तले एकमेव शहर आहे’, प्ठ्च्य् आध्रे ्य् चवध्न्िी सत्यत् पटवथून द्य्.
प्र. ५. तुमह्ांल् आवडलेल्य् कोणत्य्ही एक् स्ळ्िे वणमान तुमच्य् शब््ांत कर्.

भ्ष्भ्य्स

सव्ध्य््य

चवर्मचिनहे
* ख्लील व्क्ये व्ि् व अभ्य्स्.
 (१) आवडले का तुला हे पुसतक
 (२) हो जेवणानयंतर मी ्सवटू गोष्टी वाचणार आहे ज्ा महणाली
 (३) वडील महणाले ज्ानेशवरी कुणी चलचहली तुला ठाऊक आहे का
 वरील ्सयंवाद वाचताना वाक् कुठे ्सयंपते, प्रशन आहे की उद ्गार आहे, हे काहीच कळत नाही कारण ्ा वाक्ात 
चवरामचचनहे नाहीत. बोलताना काही चवधाने करताना, प्रशन चवचारताना, आशच्टू, हषटू, क्रोध आदी भावना व्क्त करताना 
माणू्स त्ा त्ा चठकाणी कमी अचधक वेळ थायंबतो, महणून तोच आि् चलहून दाखवताना वाचकालाही कळावा, ्ा्साठी 
चवरामचचनहायंचा वापर केला जातो. 
* वरील व्क्य्तील चिनहे आचण त्य्ांिी न्वे ्य्ांि् तक्् त्य्र कर्.
                          चवरामचचनहे           नावे

vvv
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१३. शिफन

शरठ्ठल र्घ (१९४५) ः िणुप्रविद्ध किी ि लेखक. ‘काळा मातीत मातीत’, ‘पंढरीच्ा िाटेिर’, ‘कपािीची चरंििुले’, 
‘पाऊिपा्ी’ हे कवितािंग्रह; ‘अंधार्ात्ा’ हे नाटक; ‘डेबू’ ही कादंबरी; ‘िऱहाड बोली आव् इवतहाि’, ‘िऱहाडी मह्ी’ 
इत्ादी पणुसतके प्रविद्ध. 
 पेर्ी, बैलांविि्ीचे प्रेम, पाििाच्ा वदििांतील मातीचा िणुगंध, िेतकऱ्ांचे सिपन, पाििाच्ा आगमनाने 
िेतकऱ्ांची हो्ारी िेतीकामांची लगबग, ्ाचे ि््शन किीने प्रसतणुत कवितेतून केले आहे.

का्ा मातीत मातीत वतिन चालते वतिन चालते
ईज नाचते थ्थ् ढग ढोल िाजिते
 नंदी बैलाच्ा जोळीले िदािीि हकालते
 िटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते 
 िटी पोटाले बांधते झो्ी काटीले टांगते
 झो्ी काटीले टांगते त्ात तानणुलं लळते
 त्ात तानणुलं लळते ढग बरिते 
  काकरात वबजिाई जिं हािरं चांदनं
  धरतीच्ा आंगोपांगी लाळानौिाचं गांेदनं
  िरीिरी िरी ्ेती माती नहातीधणुती होते
  वतचा कसतणुरीचा िाि िूल जीिाले पाळते 
  िूल जीिाले पाळते िाट िांजीले पाहेते
  मैना िाटुली पाहेते राघू वतिन हानते
  राघू वतिन हानते ढग बरिते
   िला टाकती वतिन वितू िखर पाहेते
   पानी विजलं ढेकूल लोनी पा्ाले िाटते 
   का्ा ढेकलात डो्ा वहि्श िपन पाहेते
   डो्ा िपन पाहेते काटा पा्ात रुतते
   काटा पा्ात रुतते लाल रगत िांडते वहि्श िपन िुलते  
   वहि्श िपन िुलते ढग बरिते
   

ि्ग -४
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प्र. १. ख्लवील अर्वाचय् िबदस्मूह्ल् कशरिेिवील योगय िबद दय्. 
(१) पेर्ीिाठी लाग्ारे वब्ा्े 
(२) िेतकरी पेर्ीिाठी िापरतो ते अिजार 
(३) पाराबती करते त्ा दोन कृती 

प्र. २. ख्लवील ओळींिवील अधोरेतखि संकलपन् सपष्ट कर्.
  (१) काकरात वबजिाई जि हािरं चांदन ं   (२) का्ा ढेकलात डो्ा वहि्श िपन पाहेते

प्र. ३. य् कशरिेि आलेले रऱह्डवी बोलवीिवील िबद िोध् र तय्ंन् प्र्म्णि्षेिवील िबद शलह्.

कशरिेच् 
शरषय

कशरिेिवील 
प्त्

कशरिेिवील िुमह्ंल् 
सर्ांि आरडलेले प्रशिक

कशरिेिवील नैसशगवाक 
घटन्

रऱह्डवी िबद प्र्म्णि्षेिवील िबद

प्र. ४. कशरिेचय् आध्रे ख्लवील िक्् पूणवा कर्.

प्र. ५. अशिवयक्वी.
(१) ‘काटा पा्ात  रुतते लाल रगत िांडते वहि्श िपन िुलते’, ्ा ओळीचा िंदि्श सपष् करा.

ि्ष्भय्स

* ख्लवील र्कये र्च्.
(१) मी िाळा जातो.        (२) मी िाळेत जातो.
ही दोन िाक्े तणुमही िाचलीत. ्ांपैकी पवहले िाक् चणुकीचे आहे आव् दुिरे िाक् बरोबर आहे. ्ा दोनही 

िाक्ामंध्े का् िरक आहे? पवहल्ा िाक्ात ‘िाळा’ हा िबद आहे. दिुऱ्ा िाक्ात ‘िाळा’ ्ा िबदाला ‘-त’ 
हा प्रत्् लागला आहे.
* ख्लवील र्कये र्च्.

(१) राम वमत्ािी बोलतो. (२) रेशमा पालीला घाबरते. (३) कलपना दुकानात जाते.
्ा िाक्ांमध्े, वमत्, पाल, दुकान ्ा नामांना अनणुक्रमे -िी, -ला, -त हे प्रत्् जोडलेले आहेत. प्रत्् 

लागण्ापूिथी ् ा िबदांमध्े काही बदल झाले आहेत. उदा., वमत्~वमत्ा-, पाल~पाली-, दुकान~दुकाना-. िबदाला 
प्रत्् लागण्ापूिथी हो्ाऱ्ा ्ा बदलाला िबदाचे स््म्नयरूप मह्तात. िबदाच्ा मूळ रूपाला सरळरूप मह्तात. 
उदा., ‘दुकान’ हे िरळरूप आव् दुकाना- हे िामान्रूप.

नामांना वककंिा िि्शनामांना लाग्ारे प्रत्् अनेक प्रकारचे अितात. -ला,-त,-ने,-िी,-चा,-ची,-चे इत्ादी.
नामांना ि िि्शनामांना प्रत््ांबरोबरच िबद्ोगी अव््े जोडली जातात. तेवहािणुद्धा िामान्रूप होते.

सर्धय्य
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मी राहत होतो त्ा घराच्ा मागं एक लिंबाचं झाड होतं. लिंब महणजे कडूलिंब नवहे. आपण खातो त्ा लिंबाचं 
झाड. खखडकीिगतच होतं ते काटेरी आलण लिंबाच्ा फळांनी गच्च िगडिेिं असं. िसिशीत लहरवंगार आलण 
चैतन्म्. प्रदेश सगळा उनहाचा होता. त्ा भागात एकूणच उनहाळा जासत, आसमंत तापून जाई. आसपासची जमीन 
तापून करपून तपलकरी पडिेिी लदसे. जी काही झाडं आसपास होती ती मिूि आलण काळपट लहरवी लदसत आलण 
पाणथळ तर पररसरात कुठंच नवहती. सगळीकडं शुषक कोरडी जमीन. घरसुद्ा तापून लनघे.्ा सगळ्ा पारव्वभूमीवर 
ते झाड महणजे लविक्षण जीवनम् आलण जीवनदा्ी वाटे.

खरं तर लभंतीच्ा उंचीचे झािेिं लिंबाचे झाड महणजे भोवतािच्ा सजीवांच्ा लदिाशाचं केंद्र झािं होतं, हे 
माझ्ा िक्षात आिं. त्ा झाडाखािी ‘काळीभोर 
साविी’ असे. मोरीचं पाणी सगळं त्ा झाडािा 
जाई. त्ामुळं जलमनीत नेमकी लतथंच ओि असे . 
त्ा ओिसर जलमनीत मिा काही शंख लदसू िागिे. 
आज इथं लदसिेिा शंख उद्ा लतथं लदसे. रात्ीतून 
तो बराच सरकिेिा असे. िहान-मोठे अनेक शंख 
मग लदसून ्ेऊ िागिे. मग िक्षात आिं, की ्ा 
झाडाखािी गोगिगाईची वसती आहे. इतक्ा मोठ्ा 
आकाराच्ा गोगिगाईची वसती मी प्रथमच पाहत 
होतो आलण प्रथमच मी असंही पालहिं, की त्ा 
गोगिगाई शंख पाठीवर घेऊन तर चाितातच; परंतु 

त्ा झाडांवरही चढतात. फांदीवर लचकट रंगानं बरबटिेल्ा गोगिगाई पाहणं, त्ांचा प्रवास लनरखणं हा माझा आलण 
िहान मुिांचा कौतुकाचा का््वक्रम होऊन बसिा होता.

िवकरच एक पारव्ाची जोडी त्ा गद्व लहरव्ा आरच्ा्वत लदिासा शोधू िागिी. त्ा जोडीनं काड्ाकाड्ांचं 
एक घरटं त्ा लिंबाच्ा काटेरी झाडात बांधा्िा सुरुवात केिी. खखडकीतून लकंवा दारातून हळूच पालहिं, की गुंजांच्ा 
डोळ्ांची, िुकिुकत्ा नजरेची पारवी दृष्ीस पडे. भोवतािच्ा रखरखीतून त्ा जोडीनं एक थंड असा आश्र् शोधून 
काढिा होता. माझा मुिगा लतथं वारंवार जाऊन पाही महणून मग ते जोडपं हळूहळू लदसेनासं झािं.

लचमण्ा आलण इतर पक्षी ्ांनी ते झाड नेहमी गजबजिेिं असे. जणू गातं बहरतं संगीतम् झाड! तुरेदार बुिबुि 
आलण पोपट नेहमी लतथं लदसत. त्ा सगळ्ांचं ते झाड महणजे एक केंद्र, एक आकर्वण, एक आरवासनाचं, लवरवासाचं 
लठकाण झािं होतं. किकिाट आलण गजबजाट. त्ा झाडानं जणू अनेक पक्ांना जगण्ासाठी नवं आरवासक लनमंत्ण 
लदिं होतं. ते आरवासन कंठोकंठी दूरप्यंत पोचून भोवतािच्ा तप्त वातावरणातून अनेक पक्षी त्ा एकमेव थंड 
झाडाकडं थव्ाथव्ानं ्ेत असल्ाचं माझ्ा िक्षात आिं.

१४. ते जीवनदायी झाड

भारत सासणे (१९५१) ः प्रलसद् िेखक, कथाकार, नाटककार, कादंबरीकार. ‘अनथ्व’, ‘िाि फिुांचे झाड’, ‘रात्’, 
‘लचरदाह’ हे कथासंग्रह ः ‘सप्व’, ‘दूर तेथे दूर तेवहा’ ्ा िघुकादंबऱ्ा प्रलसद्.
 फिदा्ी व जीवनदा्ी लिंबाचे झाड आलण मानवी जीवन ्ांची सुंदर सांगड घािण्ाचा ्शसवी प्र्तन प्रसतुत 
पाठात िेखकांनी केिा आहे. 
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झाडाखाली मणुंग्ाचंही एक िेगळंच विशि होतं. अनेकरंगी वकडेिणुद्धा त्ा दलदलीत होते. एकदा पाहत 
अिताना िापाची कात आढळून आली. झाडांिर खारीची िसती तर होतीच; प् थंड िािलीत कुत्ीही वतथं 
वििाव्ाला ्ेत. िुलांपािून ते िळांप्ांतचा िगळा जीिनप्रिाि त्ा झाडाचा मला पाहा्ला वमळाला नाही; 
परंतणु िेिटच्ा बहरात िुलं लागलेली पावहली. ही िुलं वचमणुकली, मंद गोड िािाची आव् अद् िणुत िळदार 
आशिािन घेऊन आलेली अित. िुलांमणुळं लिकरच त्ा झाडािोिती पंखधारी वचमणुकल्ा पऱ्ा उडू लागल्ा.
िुलपाखरं आव् रंगीत उडते कीटक. िुलचणुखे वचमणुकले पक्ी आव् िंणुगे. एका छिोट्ा िांदीिर मधमाश्ांचं 
पोळंही रचलं जाऊ लागलं. तेवहा मात् चखडकी लािून घ्ािी अिं िाटू लागलं;प् त्ा माश्ांनी कधी कु् ाला 
दंि केला नाही.

‘िजीिांिाठी जीिनदा्ी केंद्र’ अिी त्ा वलंबाच्ा झाडाची व्ाख्ा झाल्ाचं माझ्ा लक्ात आलं; प् 
इतककंच नवहे तर, मा्िंही त्ा झाडाकडं आकवि्शत होत होती.

ज्ा कुण्ा दावक््ात् सत्ीनं हे वलंबाचे झाड राहत्ा घराच्ा मागं किेळ िाडेकरू अिताना लािलं होतं, वतनं 
त्ा झाडाला कुकंप् घातलं नवहतं. मणुक्-मोकळं झाड, वतनं ज्ू कडूप्ाच्ा आव् ककंजणुिीच्ा म्ा्शदा घातलेल्ा 
नवहत्ा. आिपािचे लोक ् ेत, वलंबाची िळं मणुक्प्े घेऊन जात. िळं कधी कमी पडली नाहीत, िळांनी लगडलेलं 
ते झाड दृष् लागण्ािारखं, िमृद्धीची िािना जागि्ारं आव् जीिनदा्ी होतं... िगळांिाठीच!

मह्जे अिं की, मा्िं, पिणु-पक्ी, कीटक, िाप, कुत्ी आव् खारी, गोगलगाई अिा िगळांनाच ते आकिू्शन 
घेत अिे. िोितालच्ा कावहलीतलं वििाव्ाचं आव् आनंदाचं ज्ू आिीिा्शदम् आशिािन आव् जगण्ाचा 
वदलािा...

इतककं महत्ि त्ा झाडाला आलेलं पाहून मी चवकत होऊन गेलो होतो. ज्ा घराची हकीकत मी िांगतो आहे, ती 
एक जोडइमारत होती. ट् विन बलॉक. िेजारी जे राहत होते, त्ाचं्ा परिदारी चक् पाण्ाचा हापिा होता मह्जे िरपूर 
पा्ी होते. मात् अंग्ात आव् परिदारात गिताची काडीही नवहती. मा्िं उदाि, दुमणु्शखलेली, त्सत िाटत. त्ा घरातली 
सत्ी नेहमी दावगने घालून बिे; परंतणु पा्ी आव् जमीन मणुबलक अितानाही त्ानंी वहरिा आनंद पिरिण्ाचा प्र्तन कधी 
केला नाही. मला िाटतं झाड लाि्ं, ते जगि्ं, त्ाद्ारे दूरिर आनंदाचे आव् आशिािनाचे िंगीतम् िंदेि पिरि् 
आव् िि्श िजीिांचे आिीिा्शद घे्ं ही एक प्रिृततीच अिािी लागते. जो मा्ूि एखादं झाड जगितो, तो वनिगा्शत एक 
‘वहरिा चमतकार’ रुजित अितो. हे वलंबाचं झाडच बघा ना! ज्ा कुण्ा बाईनं हे झाड लािलं होतं, ती बाई इथून वनघून 
गेली होती; परंतणु जाताना एक अद् िणुत नाट् ती आपल्ामागं ठेिून गेली. दरििथी, दर ॠतूत त्ा झाडाच्ा अनणुिंगानं एक 
उतिि िाजरा होत अि्ारं, िुलं ्ेत अि्ारं, घमघमाट दरिळत अि्ारं आव् मग एक आखखा िलोतिि... िळांचं  
लगड्ं.. हे िगळं घडत अि्ार, मी तर किेळ एका ऋतूतला िजीिांच्ा जागत्ा नांदत्ा अचसततिाचा िाक्ीदार होतो; 
प् िेजारची ती मा्िं? ती अनेक ििां त्ा घरात राहत आलेली होती; परंतणु न त्ानंी ते ‘वहरिं कौतणुक’ पावहलं, न त्ांनी 
झाडं लािली, न त्ांनी िुलं िुलिली. हा वनिगा्शतला आनंद त्ांच्ा मनात कधी पोचल्ाचं मी पावहलंच नाही. मह्ूनच 
कदावचत ती मा्िं त्ांच्ा परि-अंग्ािारखीच उदाि, िकाि, तपवकरी अिीच िाटत रावहली मनानं. 

ते झाड लाि्ारी ती दावक््ात् बाई एकदा वतच्ा मणुलािह आमच्ा घरी आली होती. वतनं आल्ाबरोबर 
प्रथम जाऊन ते झाड पावहल. वतचा ताे हळिेप्ा मला िृजनािी िंबंवधत िाटला. मला िाटतं िृजनािी, निवनमा्श्ािी, 
वनवम्शतीिी मन जोडलेलं अिेल तर ते ताजं राहतं, झाडांना िुलि्ं, रुजि्ं, त्ांचा ‘वहरिा िंदिे’ दूरिर पोहोचि्ं 
्ातून मन िृजनातमक आव् आनंदी, वनवम्शतीक्म होत अिािं. एक मागं ठिेलेलं िळदार झाड वकती वजिांना जगितं, 
आनंद देत, जीिन देतं, आशिािन आव् आिीिा्शद देतं हे पावहलं की मन थक् होतं. हे मम्श ज्ांनी जा्लं, ते मला 
िाटतं, आनंदी राहतात. जे नणुिते िौवतक गोष्ीचा ध्ाि घेतात, दावगने लेिून बितात, त्ांच्ा िोिताली कधी वहरिं 
झाड उगित नाही आव् त्ांच्ा मनात कधी पक्ी वचिवचित नाहीत! आनंदापािून ते वबचारे िंवचत राहत अिािेत. 

त्ा जीिनदा्ी झाडानं आपल्ा ‘वहरव्ा िािेत’ मला अिं बरंच काही काही िांवगतल. 
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पाठातील नाददि्शक िबद

प्र. १. क्रणे शलह्.
(१) लेखकाला वलंबाचे झाड जीिनदा्ी िाटले, कार्....
(२) पारव्ाची जोडी वलंबाच्ा झाडािर राहते, कार् ....
(३) लेखकाला चखडकी लािून घ्ािी अिे िाटले, कार्....

प्र. २. चौकट पूणवा कर्.

प्र. ३. शलंब्चय् झ्ड्ल् ख्लवील रैशिष्ट्े कोणवी कोणवी प्र्प्त करून शदलवी.
(१)  िंगीतम् झाड-
(२)  आश््दा्ी झाड-
(३) आशिािक झाड-
(४) जीिनदा्ी झाड-

प्र. ४. ‘परसद्र’ य् िबद्प्सून च्र अरवापूणवा िबद िय्र कर्.
प्र. ५. प्ठ्ि रणवान आलेलय् दोन कुटुंब्ंचवी शदलेलय् ्ुमद् द््ंचय् आध्रे िुलन् कर्.

्मुद ्द्   कुटुंब क्र.१ कुटुंब क्र.२
परिदार 
मा्िे 
चसत््ा 
पा्ी जमीन
वहरिा आनंद

       जोडइ्म्रिवीि र्हण्रवी दोन कुटुंबे

प्र. ७. सर्मि.
(१)  िृक् ि मानिी जीिन ्ांच्ातील परसपरिंबंधांविि्ी तणुमचे मत िोदाहर् सपष् करा.
(२)  झाड िजीिांिाठी जीिनदा्ी केंद्र किे बनू िकते, हे विधान पटिून द्ा.

प्र. ८. अशिवयक्वी.
लेखकाच्ा मणुलाने पारव्ांच्ा जोडीचा आश्् - त्ांचे घरटे िारिंार पावहल्ामणुळे पारव्ाचे जोडपे हळूहळू 

वदिेनािे झाले. ही घटना तणुमहाला का् िांगते, ते सपष् करा. 

प्र. ६. चूक की बरोबर िे शलह्.
(१)  परिदारी पाण्ाचा हापिा अिलेल्ा िेजाऱ्ांची बाग िुललेली होती.
(२)  इतर पक््ांच्ा त्ािामणुळे पारव्ाची जोडी वलंबाच्ा झाडािरून हलली.
(३)  वलंबाचं झाड लाि्ारी सत्ी अत्ंत हळिी होती.
(४)  वलंबाच्ा झाडािरील मधमाश्ा कधी कु् ाला चािल्ा नाहीत.

सर्धय्य
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मी माझी गािची िाळा िोड्ार होतो. पणुढील विक्ष्ािाठी औंध (वज. िातारा) ्ेथील हा्सकूलमध्े जाण्ाचा 
विचार करत होतो. तिे माझे प्र्तनही चालू होते. त्ात ्ि वमळ्ार ्ाची मला खात्ी होती. मह्ूनच मी माझ्ा 
िाळेतील एका विक्षकाची िेट घेत होतो. त्ाचंा िल्ा, माग्शदि्शन मला वमळत होते. श्ी. ह्मंतराि देिमणुख हे 
गािचेच रवहिािी. त्ांनी मला इंग्रजी तख्शडकरांचे िािांतर विकिले. ते तिे सकाउटमासतरही होते. त्ांनी िाळेचे 
सकाउटपथक पकक्ा पा्ािर उिे केले होते. श्ी. कात्ेमासतरांनी मला चौथीच्ा िगा्शत गव्त विकिले. अंकगव्तािारखा 
अिघड विि् त्ांनी िोपपा करून विकिला. आमचे कात्े मासतर अंगाने िडपातळ, दम्ाच्ा विकाराने त्ांना कधी-
कधी त्ाि वहा्चा. कात्े मासतरांच्ा घरी माझे िडील लाकडं िोडा्ला जा्चे.

श्ी. गोळीिडेकर मासतर मला मराठी पाचिीत होते. ते इवतहाि िूगोल विकिा्चे. त्ात इंग्रजी पवहलीत 
तख्शडकरांचे पवहले िािांतर विकिा्चे. श्ी. गोळीिडेकर खरे िेतीतजज् विक्षक. िाळेच्ा बागा करण्ातच त्ांचं 
अध्श लक्ष अिे. त्ात त्ांचा ि माझा जिळचा पररच् झाला. त्ाचं कार् िाळेच्ा ‘बागा’ आमच्ािारख्ा 
मणुलांच्ा वजिािरच तर उभ्ा होत. आमही मणुलं ि्ानं तिंच हाडा-वपंडाने मोठाड. कष्ाच्ा कामाला क्खर. 
िाळेची गािच्ा ओढ्ाकाठची बाग ही खरे तर आमहां मणुलांच्ा वजिािर चांगली िुललेली, उिी अिे. ्ा बागेतल्ा 
विवहरीचं पा्ी दोन-दोन ताि राहाटेने ओढून, बागेतल्ा िुलझाडांना, िळझाडांना आमही देत अिू. तेवहा ती 
िुलझाडं-िळझाडं तरारून उिी राहात होती. त्ामणुळे श्ी. गोळीिडेकर मासतर आमच्ािर प्रेम करा्चे. बागेतील 
जमीन कुदळी, वटकािाने खांदाि्ाची, त्ाचे िािे करा्चे, बंध घाला्चे अिी िगळी कष्ाची कामे आमही मणुलं 
करत अिू.

हेडमासतर श्ी. नाईक मासतर ्ांचा िाळेत दरारा अिे. तिे ते विसतीचे कडे िोक्े. ्ा विसतवप्र् हेडमासतरांनी 
माझ्ा िाळेला चांगलीच विसत लािली. िाळेची दुिरी घंटा होताच ते हातात ्डी घेऊन िाळेच्ा दारात थांबत. 
अिा विसतीत मग को् उिीरा ्ेईल! अिा त्ांचा दरारा.

श्ी. नाईक हे मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आव् इवतहाि विकित. त्ात इंग्रजीचे ‘रेन-मावट्शन’चे ग्रामर ते आिडीने 
विकित. ते िदानकदा विद्ार्ाांना िमणुपदिे करत. श्ी. रा्गािकर मासतरािंारखे ते कधीही इतर िाि्शजवनक का्ा्शत 
पडत नित. आप् बरं अन ् आपली िाळा बरी, हेच त्ांचं का््श. त्ामणुळे त्ांनी िाळेला विसत आ्ली आव् 
परीक्षेच्ा वनकालाच्ा दृष्ीने त्ांनी िाळेची चांगली प्रगती केली.

औंधला विका्ला जा्ार मह्ून मी श्ी. नाईक मासतरांना िेटलो. त्ांनी मला ्ोग् अिं माग्शदि्शन केलं. िाळेत 
अितानाही त्ांचं माझ्ािर लक्ष होतं. विसतीच्ा दृष्ीने किं िागािे, जीिनात आपली प्रगती किी करून घ्ािी, 
्ाबाबतीत त्ांनी केलेला वहतोपदेि मी कधीच वििरू िकत नाही.

श्ी. रा्गािकर, दिेपांडे ्ा विक्षकांनी तर मला िंसकारदृषट्या िारच उपकृत करून ठेिले आहे. किे ते एक-
दोन प्रिंग ्ेथे उद् धृत करून सपष् करतो.

१५. ्म्झे शिक्क र संसक्र

िंकरर्र खर्ि  (१९२१-२००१) : कथाकार, कादंबरीकार, लेखक. दवलत चळिळीत िवक्र् िहिाग. ‘तडीपार’, 
‘िांगािा’, ‘आडगािचे पा्ी’ इत्ादी कथािंग्रह ‘झोपडपट्ी’, ‘िूटपाथ नं.१’, ‘माझं नाि’. इत्ादी कादंबऱ्ा; ‘तराळ-
अंतराळ’ हे आतमचररत् प्रविद्ध.
 विद्ावथ्शदिेत विक्षकांकडून केल्ा जा्ाऱ्ा िंसकारांचे महत्ि, प्रसतणुत पाठातून लेखकांनी व्क् केले आहे. 
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प्र. १. ख्लील व्क्य्ांि् सां्भ म्ासचहत अ्मा सपष्ट कर्.
  (अ) िाळेच्ा ‘बागा’ लेखकायं्सारख्ा मुलायंच्ा चजवावर उभ्ा होत्ा.
  (अा) लेखक ्सातारा चजलह्यातील औंधला जा्च्ा चवचारात होते.

प्र. २. जोड्् जुळव्.
  चशक्क      रुणवैचशष्ट्
 (१)  श्री. नाईक  (अ)   सकाउरगाईड अध्ापनतजज्
 (२)  श्री. दिेमुख            (आ)  गचणत अध्ापनतजज्
 (३)  श्री. गोळीवडेकर      (इ)    ्समुपदिेक आचण चिसतचप्र्
 (४)  श्री. कात्रे             (इ)    िेतीतजज्

प्र. ३. िौकटी पथूणमा कर्.
  पाठावरून तुमहायंला जाणवलेली लेखकाची सवभाववैचिष्ट्ये चलहा. 

                   

कुसती्सारख्ा खेळात्सुद्धा जातपात मानली जात अ्से. आमच्ा गावातही आमहायं मुलायं्साठी वेगळी तालीम 
होती. लहानपणी मी बऱ्ापैकी कुसत्ा करत अ्ेस. हयंगामात कुसत्ा करून मी कधी खोबरे, तर कधी नारळ, तर कधी 
एखाद्ा रुप्ाप्ांत इनामे चमळवली आहेत. एक परका्ुसद्धा एकदा चमळाल्ाचे आठवते.

अ्साच बाहेरगावी मी कुसत्ायंचा फड पाहा्ला गेलो होतो. तेथे एका थोराड मुलाला, ‘्ाला जोड, ्ाला जोड’ 
महणून फडात चफरवत होतो. दोन राउयंड मारूनही त्ाला कुणी जोड उभा राचहला नाही. तेवहा आमच्ातला एक 
महणाला, ‘ियंकऱ्ा उठतो्स का? धरतो्स का कुसती त्ा गड्ाबरोबर?’

मी ‘हा हा’ महणत मैदानात गेलो आचण लढत करण्ाची त्ारी दिटूवली; पण मला कुणीतरी ओळखले आचण 
हरकले.

मी चहरमु्सला होऊन माघारी गेलो. हा प्र्सयंग माझ्ा मनाला लागला हे ओळखून रा्गावकरायंनी माझी ्समजूत 
घातली. महणाले, ‘अरे, ्समाज अजून चनचद्सत आहे. खेळात-मैदानात जात न पाहता कौिल् पाहावे, हे अजून त्ाला 
नीर ्समजले नाही. पण एक चदव्स अ्सा ्ेईल, की हे ्सारे नष्ट होईल. तुमहायंलाही खेळात-सपधधेत मानाने बोलवले 
जाईल.’ 

अ्साच एक द्ुसरा प्र्सयंग...
चिमग्ाच्ा धुळवडीला आमच्ा वसतीतील प्रौढ वगाटूत तमािाचा फड उभा राचहला. त्ा चदविी प्रौढ ्साक्रतेचा 

वगटू बयंद होता; पण रा्गावकर मासतरायंना ्ाची कलपना न्सल्ाने ते नेहमीप्रमाणे वगाटूला भरे द्ा्ला आले. प्रौढ 
वगाटूच्ा कचंदलाच्ा प्रकािात तमािा चालला होता, ते पाहून रा्गावकर चरकन परत चफरले. त्ायंना पाहताच मी 
त्ायंना आडवा गेलो. माझी मान खाली झाली होती, ते पाहून मासतर महणाले, ‘‘अरे! आज धचूलवयंदन! हे चाला्चेच!’’ 
अन्  मासतर त्सेच वारेला गेले. 

मग मासतर मला दु्सऱ्ा चदविी बोलले, ‘‘ियंकर! तू हे ध्ानात ठेव. चजथयं प्रौढ ्साक्रतेचा वगटू चालतो, तुमही 
अभ्ा्स करता त्ा चवदे्च्ा मयंचदरात तमािा क्सा उभा...?’’

्सरायंनी मला केलेला हा उपदेि मी कधीच चव्सरू िकत नवहतो.

सव्ध्य््य

vvv
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प्र. ४. ख्लवील पररण््म जय् घटनेचे आहेि तय् घटन् शलह्.
  (अ) परर्ाम- वहरमणुिले होऊन लेखक कुसतीच्ा मैदानातून माघारी विरले.

घटना-
(आ) परर्ाम- लेखकाची मान खाली गेली होती. 

घटना-
प्र. ५. स्मपवाक उद्हरण शलह्.

(अ)    खेळातिणुद्धा जातपात मानली जात अिे     (आ)    लेखकांनी आव् त्ांच्ा वमत्ांनी केलेलं 
कष्ाचे काम  

प्र. ६. आकृशिबंध पूणवा कर्.

 वहरमणुिलेल्ा लेखकाची िमजूत घालताना रा्गािकर िरांनी 
व्क् केलेले िकारातमक विचार

प्र. ७. चौकटवीिवील र्कप्रच्र्ंच् अरवा शलह्.

प्र. ८. सर्मि.
(१) ‘विद्ार्ाांच्ा व्चक्मत्ि विकािात विक्कांची िूवमका महत्िाची आहे’, ्ा विधानाबाबत 

तणुमचे मत िोदाहर् सपष् करा.
(२) विक्क ि विद्ाथथी ्ांच्ातील नातेिंबंधाविि्ी तणुमच्ा िंकलपना सपष् करा.

उपक्र्म ः 
तणुमचे प्राथवमक िाळेतील विक्क आठिा ि त्ांतील अविसमर्ी् विक्कांिी िंबंवधत अिलेल्ा तणुमच्ा आठि्ी 
वलहा.

दरारा अि्े.     वहरमणुिले हो्े. 

ि्ष्भय्स
* अधोरेतखि िबद्ंशरषयवी ख्लवील ्म्शहिवी िरून िक्् पूणवा कर्.

र्कये सरळरूप स््म्नयरूप प्रतयय
(१) रमेिचा िाऊ िाळेत गेला. (१)

(२)
(२) बँकेने िेतकऱ्ाला कज्श वदले. (१)

(२)
(३) िणुट्ीत तो वमत्ांिी खेळतो. (१)

(२)
(४) मंडईत िळांच्ा गाड्ा आहेत. (१)

(२)
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माझ्ा आठि्ीतला, आ्णुष्ातला िगळात महत्िाचा वदिि मह्जे माझ्ा बाई-ॲनी मॅनिविलड 
िणुवलवहॅन-मला विकिा्ला आल्ा तो वदिि. दोन अगदी परसपरविरोधी आ्णुष्ं किी एकत् ्ेतात, ्ाचं 
मला निल िाटतं. ३ माच्श १८८७. मला आठिं ििां लागा्ला तीन मवहने बाकी होते. त्ा वदििी दुपारी मी 
पोच्शमध्े उिी होते-िांत, किाच्ा तरी अपेक्षेत. आईच्ा खा्ाखणु्ा आव् घरातल्ा लगबगीिरून आज 
काहीतरी िेगळं घड्ार ह्ाचा मला िाधार् अंदाज आला, मह्ून मी दारापािी जाऊन पा्ऱ्ांिर िाट पाहत 
रावहले. अचानक पोच्श झाकून टाक्ाऱ्ा हनीिकल ् िेलीच्ा जाळामधून ऊन िाट काढत आलं आव् माझ्ा 
उंचािलेल्ा चेहऱ्ािर पिरलं. नकळतच माझी बोटं बाजूच्ा िि्ीच्ा पानांिरून आव् ििंत ऋतूचं सिागत 
करा्लाच उमलाव्ात तिा कळांिरून विरली. िविष्ात माझ्ािाठी का् चमतकार वलहून ठिेला्, ्ाची 
काही मला कलपना नवहती.

त्ाआधी काही आठिडे रागानं आव् कडिटप्ानं मन इतकं व्ग्र झालं होतं, की त्ा सित:िीच 
चाललेल्ा िततच्ा झगड्ानं मी अगदी थकून गेले होते. दाट धणुकं अिताना तणुमही कधी िमणुरिािर गेला्त? 
अिा िेळी िाटतं, िहज सपि्श करता ् ेईल अिा पांढऱ्ा अंधारानं आपल्ाला िेढलं् आव् तिा धणुक्ातून जहाज 
िाट काढत वकनाऱ्ाच्ा वदिेनं ्ेत अितं. वकनारा गाठेप्ांत ता् अिताे. ्ाती धडधडत अिते. िाटतं, आता 
का् हो्ार? विक्ष्ाला िणुरूिात होण्ाआधी माझी अिसथा त्ा धणुक्ात िापडलेल्ा जहाजािारखी होती. िरक 
इतकाच, की माझ्ाकडं होका्ंत् िगैरे काहीच नवहतं आव् बंदर वकती जिळ आलं्, तेही कळा्ला काही माग्श 
नवहता. ‘प्रकाि! प्रकाि हिा् मला!’ अिं माझ्ा आतम्ाचं वन:िबद आक्रंदन चाला्चं. नेमक्ा त्ाच हव्ािा 
क्ष्ी प्रेमाच्ा प्रकािात मी नहाऊन वनघाले.

माझ्ा जिळ कु्ीतरी ्ेत्िं मला जा्िलं. आईच आहे, अिं िमजून मी हात पणुढे केला. तर दुिऱ्ाच 
को्ीतरी माझा हात हातात घेतला आव् मला उचलून कडिेर घेतलं. ह्ाच माझ्ा बाई, ॲनी िणुवलवहॅन. त्ा 
मला विकिा्ला आल्ा होत्ा, त्ाहीपेक्षा जासत माझ्ािर मा्ेची पाखर घाला्ला! दिुऱ्ा वदििी िकाळीच 
बाई मला आपल्ा खोलीत घेऊन गेल्ा. त्ांनी मला एक बाहुली वदली. ‘पवककिनि इवनसटट्यणुिन’ मधल्ा अंध 
मणुलांनी माझ्ािाठी ही िेट पाठिली होती. बाहुली लाॅरा वब्जमननं िजिली होती. अथा्शत हे िगळं मला कालांतरानं 
कळलं. थोडा िेळ मी ् ा बाहुलीिी खेळल्ािर बाईंनी बोटांनी हळूच माझ्ा हातािर अक्षरं जणुळिली. ‘d-o-I-I’ 
हा बोटांचा खेळ मला िार आिडला. मीही बाईंप्रमा्ं बोटं विरिू लागले. िेिटी जेवहा एकदा मी ती अक्षरं बरोबर 
काढली तेवहा बालिणुलि आनंद आव् अविमानानं िुलून आले. धाितच वजना उतरून मी आईपािी गेले. 
वतच्ािमोर हात धरून त्ािर पणुनहा एकदा मघाचीच अक्षरं बोटांनी जणुळिून वलवहली. मी एक िबद जणुळित होते, 

१६. िबद्ंच् खेळ

हेलन केलर (१८८०-१९६८): वििाव्ा ितकािर आपल्ा अलौवकक का्ा्शने आव् व्क्क्मत्िामणुळे ज्ा लोकोततर 
व्क्ींचा प्रिाि पडला, त्ामध्े हेलन केलर ्ांचे नाि अग्रगण् आहे. अंधति, मणुकेप्ा आव् बवधरति अिा वतहेरी 
अपंगतिािी िामना देत त्ांनी आपले विक्ष् पू् ्श केले. अंधारातून प्रकािाकडे ने् ाऱ्ा विक्ष्पिा्शचे थक् कर्रे 
अनणुिि त्ांनी ‘The story of my life’ ्ा आतमकथनात मांडले आहेत. त्ाचा मराठी अनणुिाद श्ी. माधि किडे 
्ांनी ‘माझी जीिनकहा्ी’ ्ा पणुसतकरूपाने केला आहे.  

प्रसतणुत उतारा ‘माझी जीिनकहा्ी’ हेलन केलर (अनणुिाद - माधि किडे) ् ा पणुसतकातून घेतला आहे. अपंगतिामणुळे 
िािा विक्ष्ात ्े्ारे अडथळे ि हे अडथळे दूर करण्ािाठी त्ांनी ि त्ांच्ा विवक्षकेने केलेले प्र्तन, ्ाचे ि््शन 
प्रसतणुत पाठात केले आहे. 
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हे काही मला त्ा िेळी माहीत नवहतं. वककंबहुना िबद मह्ून काही अितं, हे तरी मला कुठं ठाऊक होतं? मी िक् 
बोटांनी बाईंचं अनणुकर् करत होते. नंतरच्ा वदििांत मी हाच पद्धतीनं वपन् , हॅट, कप अिे वकतीतरी िबद आव् 
बि्ं, उिं राह्ं, चाल्ं अिी थोडी वक्र्ापदंही विकले. बरेच वदिि बाईंबरोबर राहून राहून, प्रत्ेक िसतूला 
काहीतरी नाि अितं, हे माझ्ा लक्ात आलं.

एक वदिि मी माझ्ा नव्ा बाहुलीिी खेळत अितानाच बाईंनी माझी जणुनी, वचंध्ा झालेली बाहुली 
माझ्ा मांडीिर ठेिून पणुनहा हातािर वलवहलं, d-o-l-l. मह्जे, दोनही बाहुल्ांना िबद एकच! त्ा आधी 
‘m-u-g’ आव् ‘w-a-t-e-r’ मह्जे ‘िॉटर’. तर मी हट्ानं मह्ा्ची, (मह्जे खा्ाखणु्ा करतच) 
‘‘नाही!’’  माझा हा गोंधळ बघून त्ांचा वहरमोड झाला आव् त्ांनी तो विि् तेिढ्ािरच ठेिला. पणुनहा 
कधीतरी तानमान बघून हे िबद विकिािेत, अिं त्ांनी ठरिलं अिािं. आता पणुनहा बाहुलीिरून त्ांचं विकि्ं 
िणुरू झालं होतं. त्ांचं ते पणुनहा पणुनहा िांग्ं िहन न होऊन मी माझी निी बाहुली वहिकािून जवमनीिर 
आपटली. त्ा बाहुलीचे तणुकडे होऊन माझ्ा पा्ांिी पडलेले मला जा्िल्ािर मला उकळा िुटू लागल्ा. 
िाटलं, बरं झालं, एकदाची पीडा गेली. एिढा थ्थ्ाट करूनही ना खंत ना खेद अिाच माझा आवििा्शि 
होता. ती बाहुली माझी नािडती होती ना! माझ्ा वनशचल, अंधाऱ्ा जगात हळव्ा, हळुिार िािना कुठून 
उगि्ार? बाईंनी मात् बाहुलीचे ते तणुकडे झाडून िेकोटीजिळच एका बाजूला लोटले. माझी डोकेदुखी गेल्ानं 
मलाही हा्िं िाटलं. बाईंनी माझी हॅट माझ्ा हातात ठिेल्ािर मी ओळखलं, आता बाहेर, छिान उबदार उनहात 
जा्चं्. हा विचारानं मी पणुनहा आनंदानं टु्टु् उड्ा मारू लागले. पाऊलिाटेनं जात आमही विवहरीपािी 
आलो. इथंही हनीिकल्  िेलीच्ा जाळा होत्ा. त्ांच्ा िुलांचा िणुगंध दरिळत होता. को्ीतरी विवहरीतून 
पा्ी काढत होतं. त्ा पाण्ाच्ा धारेत बाईंनी माझा हात धरून ठिेला. एका हातािरून अजून थंडगार पाण्ाचे 
ओघळ िाहत अितानाच बाईंनी त्ाच हातािर बोटांनी िबद वलवहला w-a-t-e-r. आधी िािकाि, मग 
झरझर. मी एकदम वनशचल उिी रावहले. माझं िगळं लक् बाईंच्ा बोटांच्ा हालचालींिर एकिटलं होतं. 
एकाएकी, इतके वदिि आप् काहीतरी वििरून गेलो होतो, ्ाची असपष् जा्ीि झाली. गमािलेली समृती 
परत ्ेण्ातला थरार मी अनणुििला... w-a-t-e-r िॉ...िॉ...आव् िािेचं कोडं एकदम माझ्ािमोर जिं 
उलगडलंच. अरेच्ा, पा्ी मह्जे आपल्ा हातािरून थंडगार, नाचत, उिळत काहीतरी जातं ते? त्ा एका 
वजिंत, चैतन्म् िबदानं माझ्ा आतम्ाला जिी जाग आ्ली. प्रकाि, आिा, आनंदाची उधळ् केली, 
मणुक् केलं. अजूनही तिे हा िाटेत बरेच अडथळे होते; प् लौकरच ते दूर हो्ार होते. 

विवहरीपािून मी परतले, तेवहा मन निीन गोष्ी विकण्ािाठी आतणुर झालं होतं. आता प्रत्ेक गोष्ीला 
नाि होतं आव् नािा-नािातून उमलत होता एकेक निा विचार! घरात आल्ािर मी सपि्श करा्ची ती प्रत्ेक 
िसतू जिी सपिा्शगव्क चैतन्ानं थरथरा्ची. मला जिी एक िेगळीच निी दृष्ी वमळाली होती. आता त्ा 
दृष्ीतून मी िगळं ‘पाहत’ होते. दारापािी आल्ािर मला मी मोडलेल्ा बाहुलीची आठि् झाली. चाचपडत 
िेकोटीजिळ लोटलेले बाहुलीचे तणुकडे मी गोळा करून उचलले. तणुकडे जोडून पाहत पणुनहा त्ांची बाहुली 
करण्ाचा मी किोिीनं प्र्तन करत रावहले. आता माझ्ा हातून घडलेल्ा चणुकीची जा्ीि होऊन माझे डोळे 
िरून आले. पवहल्ांदाच मला खऱ्ा अथा्शनं पशचातताप झाला, िार िाईट िाटलं.

त्ाच वदििी मी खूप निे िबद विकून घेतले. ते िगळेच काही, नेमके को्ते ते आता आठित नाही; 
प् त्ा िबदांत ‘आई’, ‘बाबा’, ‘बही्’, ‘बाई’ हे िबद होते एिढं वनचशचत. आ्णुष्ात नव्ानं आलेल्ा ्ा 
िबदांनी माझ्ा िािविशिात पालिी िुटली. तो वदिि माझ्ा दृष्ीनं िार नाट्म् होता. रात्ी मी माझ्ा वचमणुकल्ा 
पलंगािर झोपी गेले, तेवहा माझ्ाइतका दुिरा आनंदी जीि कुठे िापडला निता. वदिििराच्ा आनंददा्ी 
आठि्ी पणुनहा पणुनहा मी आठित रावहले. आ्णुष्ात पवहल्ांदाच मला ‘उद्ा’ कधी उगितो्, हाची उतककंठा 
लागून रावहली होती.  
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चिक्णाला ्सुरुवात 
होण्ापूवती

काही िबद 
चिकल्ानयंतर

हेलनिी 
भ्व्वस्् 

सव्ध्य््य
प्र. १. ख्लील व्क्य्ांि् अ्मा सपष्ट कर्.

(अ) बाहुलीचे िेकोरीजवळ लोरलेले तुकडे हेलनने गोळा केले. 
(अा) हव्ािा क्णी हेलन प्रेमाच्ा प्रकािात नहाऊन चनघाली. 

प्र. २. w-a-t-e-r ह् शब् हेलन कश् चशकल्य् ते चलहून आकृती पथूणमा कर्. 

w-a-t-e-r  शब् चशकल्य्

प्र. ३. जोड्् जुळव्.
  ‘अ’ रट     ‘ब’ रट

(१)  आतुर होणे. (अ)   खूप आनयंद होणे.
(२)  चहरमोड होणे.        (आ)  प्रमे करणे. 
(३)  उकळ्ा फरुणे.    (इ)    उत्सकु होणे.
(४)  पालवी फरुणे.     (ई)    नाराज होणे.
(५)  मा्ेची पाखर घालणे. (उ)    नवीन उत्साह चनमाटूण होणे.

प्र. ४. फरक सपष्ट कर्. 

प्र. ५. ख्लील रट्तील लेखनचन्यम्ांनुस्र ्योग्य असलेल् शब् चलह्. 
  (अ) चिरीष, चिररि, चिरीि, िीरीष = 

(आ) पुनवटू्सन, पूनवटू्सन, पुनवटू्सन, पुनरव्सन = 
(इ)  पारयंपाररक, पारयंपररक, पारयंपारीक, पारयंपरीक = 
(ई)  चक्रडायंगण, क्रीडायंगण, चक्रंडागण, चक्रडायंगन = 

प्र. ६. ख्लील व्क्य्तील क्ळ ओळख्. 
(अ)    काल िबद चिकून घेतले.     (आ)    ्सकाळी आई माझ्ा खोलीत ् ेऊन गेली. 
(इ) आ्ुष््ात पचहल्ायंदाच मला उद्ा कधी उगवेल ्ाची उतकंठा लागली. 

प्र. ७. सवमत.
   (१) तुमच्ा मते हेलन केलर आ्ुष््ात पचहल्ायंदा ‘उद्ाची’ वार का पाहात अ्सेल ?

 (२) ‘ॲनी ्सुचलवहनॅ न्सत्ा तर ‘हेलन’ घडली न्सती’, चवधानाची ्सत्ता परवून द्ा. 

प्र. ८. अचभव्यक्ी.
(१) तुमच्ा मते चदव्ायंग मुलायंना भाषाचिक्णात ्ेणारे ्सयंभाव् अडथळे चलहा.
(२) ‘्सवटू्सामान् मुलायंबरोबर चदव्ायंग मुलायंना चिक्णाची ्समान ्सयंधी द्ा्ला हवी’, 

्ा चवचाराचे ्सामाचजक महत्व जाणा व ते िबदबद्ध करा. 
उपक्रम :

न्सीमा हुरजूक ्ायंचे ‘चाकाची खचुती’ हे आतमवृतत चमळवून वाचा. 
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तणुमच्ा िाळेच्ा अथिा तणुमच्ा गािातील िाि्शजवनक ग्रंथाल्ात तणुमही गेलात तर अनेक ‘जाड-मोठ्ठी 
पणुसतके’ अिलेलं काचेचं कपाट तणुमचं लक्ष िेधून घेईल. मराठीच्ा विविध िावहत्िंपदेिोबत मराठी विशिकोि, 
मराठी व्णुतपततीकोि, मराठी चररत्कोि, मराठी िबदकोि अिलेली ही ग्रंथिंपदा हा प्रत्ेक िाचनाल्ाचा 
‘मानवबंदू’! ्ा पाठात आप् मराठी विशिकोिाचा पररच् करून घेऊ्ा.

मानव्विद्ा, विज्ान ि तंत्ज्ान ्ांतील िि्श विि्ांचे अद््ाित ज्ान  एका व्ापक ्ोजनेखाली िंकवलत 
कर्ारा अिा हा मराठी विशिकोि! मराठी विशिकोिामध्े मानव्विद्ा िाखेअंतग्शत धम्श ि तत्िज्ान, 
अथ्शिासत्, राज्िासत्, मानििासत्, विक्ष्िासत्, िावहत्, इवतहाि, दृश्कला, िूगोल आव् क्रीडा ्ा 
विि्ांचा िमािेि केला आहे. तिेच विज्ान ि ततं्ज्ान िाखेअंतग्शत िौवतकी, रिा्निासत्, गव्त-िांक्ख्की, 
जीििासत्, अवि्ांवत्की, कृविविज्ान, मावहती तंत्ज्ान िंग्कविज्ान, िासतणुकला, िूविज्ान आव् िैद्क ्ा 
विि्ांचा िमािेि केला आहे. को्ताही एक महत्िाचा विि् अन् अनेक विि्ांिी िंलनि अितो. अिा अनेक 
विि्ांची एकत् मावहती वमळाली, तर तो विि् नीट िमजून घेता ्ेतो. 

मणुख् विि् ि त्ाचे िंलनि विि्ांचे ज्ान प्राप् करण्ािाठी मराठी विशिकोि उप्ोगी पडतो. 
विक्ष्ाचा प्रिार जिा झपाट्याने िेग घेऊ लागला, िािािमृद्धीची िाटचाल जिी दमदार होऊ लागली, 

तिी ‘िािा’ ििा्शथा्शने खणुलू लागली. िािा-िािांमध्े आदानप्रदान होऊन अनेक निे िबद मराठीत रूढ झाले. 
िाढत्ा औद्ोवगकीकर्ामणुळे िमाजाच्ा िैज्ावनक ि तावंत्क गरजा िाढू लागल्ा. अनेक निे िबद अक्सततिात 
आले. िबदांना निीन आ्ाम प्राप् झाले. त्ाचबरोबर िि्शविि्िंग्राहक विशिकोिाची गरज वनमा्श् झाली.

उच्च विक्ष्ाचे माध्म मह्ून मराठीचा होत गेलेला अवधकावधक सिीकार, मराठीमध्े वनमा्श् झालेली 
िंदि्शग्रंथाची तीव्र गरज आव् िािनव्िहाराची िािा मह्ून राज्पातळीिर मराठीला वमळालेली मान्ता ्ा 
पाशि्शिूमीिर मराठी िािेतील िि्शविि्िंग्राहक विशिकोिाची गरज अधोरके्खत झाली. 

मराठी विशिकोिाच्ा वनवम्शतीमध्े पवहले िंपादक मह्ून तककितीथ्श लक्म्िासत्ी जोिी ्ांचे ्ोगदान 
अत्ंत मोलाचे आहे. तिेच मराठी विशिकोिाचा पररच् करून घेताना ज्ानकोिकार डॉ. श्ीधर व्ंकटिे केतकर 
्ांचेही कृतज्तापूि्शक समर् कर्े आिश्क आहे. सिातंत््पूि्शकाळात त्ांनी केलेली कामवगरी वििेि उल्ेखनी् 
आहे. तथावप त्ानंतरच्ा काळात वििेित: सिातंत््ोततर काळात ज्ानविकािाच्ा क्षेत्ाचा ज्ा िेगाने विकाि 
झाला, हा विकाि लक्षात घेऊन विद्मान ज्ानक्षेत्ांचा ििाांगी् पररच् करून दे्ारा ‘मराठी विशिकोि’ हा 
आशिािक प्र्तन आहे.

विशिकोिाची ओळख करून दे्ारा हा पाठ आहे. आपल्ा ज्ानविि्क गरजा आव् व्ािहाररक िो्ी ्ांच्ा 
दृष्ीने िि्शविि्िंग्राहक मराठी विशिकोि अवधक उप्णुक् आहे. को्त्ाही िबदाचे िेगिेगळे िंदि्श विशिकोिातून 
वमळू िकतात. हे िंदि्श पाह्े, ्ा िंदिाांचा अभ्ाि कर्े ्ा िािािमृद्धीच्ा दृष्ीने अत्ंत आनंददा्ी प्रवक्र्ा 
आहेत. हा आनंद वमळािा, विशिकोि पाहण्ाची गरज कळािी ि विशिकोि अभ्ािण्ािाठी िि् लागािी ् ा हेतूने 
सथूलिाचन वििागात िमािेि अिलेला हा पाठ महत्िपू््श आहे.

|  शरशरकोि (सरूलर्चन)
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l  पुढील प्न्वरील शब्कोडे च्लेल्य् व्क्य्ांच्य् आध्रे सोडव्.
(१)  ‘सवेदगयंगा’ ्ा कचवता्सयंग्हाचे कवी.
(२)   एका ्साचहलत्काचे आडनाव ‘श्रीपाद कृष्ण....’
(३)   तरुुंगात अ्सतानादेखील ज्ायंची काव्प्रचतभा बहरून ्ेई, अ्ेस ्साचहलत्क(देिभक्त).
(४)   ‘्सुधारक’ चे ्सयंपादक.
(५)   कवी ्िवयंत ्ायंचे आडनाव.
(६)   चवनोदी ्साचहत् चलचहणाऱ्ा एका ्साचहलत्काचे आडनाव.
(७)   मालतीबाई बेडेकर ्ायंनी वापरलेल्ा रोपणनावातील आडनाव.
(८)   कवी क्ुसुमाग्ज ्ायंचे आडनाव.

l  चवशवकोश अस् त्य्र झ्ल्...
(१)  चवष्वार तजज्ायंच्ा ्सचमतीची रचना केली गेली.
(२)  प्रत्ेक चवष्ाच्ा नोंदीची िीषटूके चनलशचत केली गेली.
(३)  मुख्, मध्म, लहान नोंदीतील मुद् द्ायंची राचणे त्ार केली गेली.
(४)  नोंदींच्ा म्ाटूदा आखून राचणायंमध्े तिा ्सूचना चदल्ा गेल्ा. 
(५)  प्रत्ेक चवष्ातील मुख्, मध्म, लहान व नाममात्र नोंदींच्ा ्ाद्ा त्ार केल्ा गेल्ा.
(६)  अकारचवलह्यान्ुसार ्ा ्ाद्ा लावण्ात आल्ा. 
१९७६ ्ावषती महाराष्ट् राज् ्साचहत् ्सयंसकृती मयंडळाने मराठी चवशवकोिाचा पचहला खयंड प्रकाचित केला.  

आतताप्ांत चवशवकोिाचे वी्स खयंड प्रकाचित झाले आहेत. िाले् चवद्ाथ्ाां्साठी कुमार चवशवकोिाची चनचमटूती 
करण्ात आली अ्सून त्ाचे जीव्सृष्टी आचण प्ाटूवरण भाग १ व भाग २ प्रकाचित करण्ात आले आहेत. आधुचनक 
तयंत्रज्ानाचा वापर करून मराठी चवशवकोिाच्ा वी्स खयंडातील माचहती मोबाईल ॲपमध्े ्समाचवष्ट करण्ात आली 
आहे.

l  चवशवकोश ्य्स्ठी प्ह्व्....
(१)  आपल्ा ज्ानचवष्क गरजा मराठीतून भागवण्ा्साठी.
(२) जागचतक ज्ानके्त्राचे चक्चतज चवसतारताना आपल्ा चवचवध चवष्ायंतील कुतूहला्स इष्ट वळण  

       लागण्ा्साठी.
(३)  अचभव्क्तीला ्ोग् चालना चमळण्ा्साठी.
(४)  ्सवटू प्रकारचे प्रगलभ व ्सूक्म ज्ान मराठी भाषेतून चमळण्ा्साठी.
l  चवशवकोश अस् प्ह्व्...
(१)  िबद अकारचवलह्यायंनु्सार (अनुज्े्) पाहावेत.
(२)  बाराखडीतील सवर व व्यंजन ्ायंच्ा सथानानु्सार अनुक्रमे चदलेला िबद पाहावा. 
एन्सा्क्ोपीचड्ा चब्रराचनकाप्रमाणे मराठी भाषेतील ्सवटूचवष््सयंग्ाहक चवशवकोि तुमच्ा ज्ानात, तुमच्ा 

भाचषक ्समृद्धीत चनलशचत भर घालणारा आहे. भाषा व त्ा्सयंबयंधीचे ्सयंदभटू.... ्ायंची गयंमत अनुभवण्ा्साठी चवशवकोि 
पाहण्ाची ्सव् लावून घ्ा्ला हवी.

तुमच्ा माचहती्साठी तुमहायंला आवडणारी ‘िबदकोडी’ व फिॅन्सपैकी ‘किेरचना’ ् ा िबदायंचे ्सयंदभटू चवशवकोिाचा 
आधार घेऊन ्ेथे देत आहोत.

तुमहायंला आवडणारे कोणतेही िबद... त्ायंचे अथटू.... ्सयंदभटू चवशवकोिातून िोधा व भाषेचे अनोखे अयंग जाणून 
घ्ा. चवशवकोि आता www.marathivishwakosh.maharashtra.gov.in ् ा ्सयंकेतसथळावर उपलबध आहे.

१) शब्कोडे
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ितणु्शळाकार चौकोनांची कोडी
बदामाच्ा आकाराची वचत्चौकटी

िाम्ाकारी
अवन्वमत आकाराची

िबदकोड्ांचे प्रकारिुलीच्ा खणु्ेच्ा आकाराची
िासत्ी् वककंिा गणुप् लेखनाची

मणुलांनो, विविध िृततपत्े, माविके, िाप्ावहके ्ांमध्े ्े्ारी िबदकोडी तणुमही िोडिता आव् िािेची गंमत 
अनणुििता.

अिा कलपनांिर आधारलेले अनेक प्रकार रूढ आहेत. िंग्की् खेळांमध्े विविध प्रकारच्ा िाचबदक 
कोड्ांचा िमािेि होतो.

(१) रिेंच िािा िबदकोड्ांिाठी ििाांत िोईसकर िािा.
(२) कॅनडामध्े रिेंच ि इंग्रजी िबद ्ोजून द् वििाविक िबदकोडे लोकवप्र्.
(३) रवि्ामध्े िबदकोड्ाचा िापर प्रचारािाठीही.
(४) िबदकोड्ािाठी वचनी िािेचा अपिाद.

(१) प्रविद्ध विधान अथिा अितर् देऊन त्ांचे लेखक ओळखण्ाि िांग्े.
(२) एका िबदातील अक्रे विरिून निीन िबद त्ार कर्े. 
(३) काही िबदांतील ररकाम्ा अक्रांच्ा जागा िर्े.

‘आथ्शर विन’ ्ाने २१ वडिेंबर १९१३ च्ा 

न्ू्ॉक्क िलड्शच्ा अंकात अिा प्रकारचे 

पवहले िबदकोडे प्रविद्ध केले.

‘हाच तो चहा’ हे िाक् दोनहीकडून जरी िबद 
िाचले तरी एकिारखेच बनते. अिा 
प्रकारच्ा िाचबदक करामतीिर आधाररत हे 
कोडे अिािे, अिा अंदाज आहे.

२

३

४

५

६

७

८

१

र 
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आकि्शकता
वककंिा िौंद््श 

िाढि्े

िामावजक िंकेतानणुिार 
प्रतीकातमक केििूिा

केििूिेचा मणुख् 
उद् देि

आवदम लोक किेांना मातीचा लेप लािून आपला 
पराक्रम ि गणु्िैविषट्े दाखिण्ाकररता त्ात विज्वचनहे 
आव् पदके लाित.

अवजंठा, िेरूळ, को्ाक्क, खजणुराहो ्ेथील विलपाकृतींत आढळ्ाऱ्ा सत्ी-पणुरुिांच्ा किेरचना उल्ेखनी् 
आहेत. ्ा प्राचीन केिरचनांचे अनणुकर् िारती् चसत््ा करताना आढळतात.

केििूिेचा 
िामावजक उद ्देि

केि काप्े िरळ कर्ेधणु्े नीट कर्े विंचर्े कुरळे कर्े

आजकाल किेांच्ा िेगिेगळा सटाईलि कर्े, तणुमहालंा ििाांना 
आिडते; प् मणुलांनो, तणुमहांला आशच््श िाटेल, की पौराव्क 
काळापािून आकि्शक किेरचनेचे आकि्श् िि्श िमाजात होते.

(२) केििूष्

किेिूिेचा उगम ्ातून झाला अिािा.

केि इतरांना वदिू न देण्ाच्ा पणुरातन 
सत्ीच्ा प्र्तनातून केिबंधाची कलपना 

पणुढे आली अिािी.

उद ्देि

           केििूषेि अंििूवाि असण्ऱय् गोष्टवी
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प्र. १. टवीप शलह्.
(१)  विशिकोिाचा उप्ोग-  

 (२)  विशिकोिाची वनवम्शवतप्रवक्र्ा-
प्र. २. ‘िबदकोडे सोडरलय््मुळे ि्शषक कौिलय र्ढिे’, य्शरषयवी िु्मचे ्मि शलह्.
प्र. ३. शरशरकोि प्हणय्चे िुमह्ंल् लक््ि आलेले फ्यदे शलह्.
प्र. ४. केििूषेचे उद्देि स्ंगून तय्ि कोणतय् गोष्टींच् अंिि व्ार होिो, िे सपष्ट कर्.
प्र. ५. शरशरकोि्च् उपयोग िुमह्ंल् ्मर्ठवी ि्षेिवील ज््न प्र्प्त करणय्स्ठवी कस् होऊ िकेल, िे शलह्.

विशिकोि अकारविलहांनणुिार (अनणुज्े्) पाहािा हे आपल्ाला कळले. त्ािाठी िंपू््श ि््शमाला (आता ॲ ि 
ऑ हे सिर धरून) आपल्ाला क्रमाने मणुखोद्गत अिा्ला हिी. त्ा ्ोग् ि्ाांची आव् त्ांची उच्चारसथाने, पररपू््श 
आकलनही अिाि्ाि हिे. (उदा., सिर, सिरादी, व्ंजन, महाप्रा्, मृदू व्ंजने, कठोर व्ंजने, अनणुनाविके). 

ख्लवील कोडे सोडर् र तय्चय् िेरटचय् रक्नय्िवील रण्ांचे शरिेष ओळख्. 

(१)
(२) ´

(३)
(४) ´

(५)

िरील कोडे िैविषट्पू् ्श आहे. त्ाचे उततर तणुमहांला िोडिा्चे आहे. हे कोडे िोडिल्ािर तणुमहांला वनचशचतच 
िािेचे िौंद््श ि गंमत लक्ात ्ेईल. अिा कोड्ांचा अभ्ाि करा. त्ातील िाविक िैविषट्े िमजून घ्ा ि अिी विविध 
िैविषट्ाचंी कोडी त्ार करण्ाचा तणुमही सित: प्र्तन करा. 

ि्ष् सौंदयवा

(१) पैिे न देता, विनामूल्.
(२) पा्ी िाठिण्ाचे मातीचे गोल िांडे.
(३) वजच्ात रेतीचे प्रमा् खूप जासत अिते अिी जवमनीची जात.
(४) रहस्म्. 
(५) खाि महाराष्ट्ी्न पक्वान्. पोळा, मोदक, करंज्ा ्ांमध्े हे िरतात.

ि्ष्भय्स
अनुसर्र लेखन्ब्बिचे शनय्म :

* ख्लवील िबद र्च्.
‘रंग’, ‘पंकज’, ‘पंचमी’, ‘पवंडत’, ‘अंबणुज’ हे िबद ततिम आहेत. हे आप् पर-िि्ा्शनेिणुद्धा वलहू िकतो, मह्जे
अनणुसिारानंतर ्े्ाऱ्ा अक्राच्ा िगा्शतील अनणुनाविक िापरून वलहू िकतो. उदा., रङ ्ग, पङ् कज, पञ्चमी, पचणडत,
अमबणुज अिे. वििेित: जणुने िावहत् िाचले तर अिे लेखन वदिते. परंतणु, आजकाल अिी पर-िि्ा्शने वलवहण्ाची पद्धत
जणुनी झाली आहे. त्ाऐिजी अनणुसिारच िापरले जातात. खालील िबद बघा किे वदितात!
‘वनबनध’, ‘आमबा’, ‘खनत’, ‘िमप’, ‘दङ् गा’ हे िबद बघा्ला विवचत् िाटतात ना! कार् हे ततिम नाहीत. पर-िि््श
वलवहण्ाची पद्धत िक् ततिम िबदांपणुरती म्ा्शवदत आहे. िंसकृत निलेले मराठी िबद िीि्शवबंदू देऊनच वलहािेत.
्मर्ठवीि सपष्टोच््ररि अनुन्शसक्बद्दल िवीषवाशबंदू द््र्.
* ख्लवील िबद र्च्.
‘विंह’, ‘िं्म’, ‘मांि’, ‘िंहार.’ ्ा िबदांचा उच्चार खरे तर खूप िेगळा आहे ना? ्ा िबदांचे ‘विंवह’, ‘िंय्म’, ‘मांवि’,
‘िंवहार’ उच्चार अिे होत अिले तरी वलवहताना हे िबद तिे वलहू न्ेत.
य् , र् , ल् , र् , ि् , ष् , स् , ह्  य्ंचय्पूरषी येण्ऱय् अनुसर्र्ंबद्दल केरळ िवीषवाशबंदू द््र्.

पर-सरण्वाने शलह्.  अनुसर्र र्परून शलह्.
घंटा, मंवदर, चंपा, चंचल, मंगल जङ् गल, चेणडू, िञ्च, गोनधळ, बमब

सर्धय्य
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१. पत्लेखन
आपल्ा मनातील िािना, विचार, मते मणुद् देिूदप्े, िणुिंबद्ध पद्धतीने अपेवक्त व्क्ीप्ांत वलचखत 

सिरूपात पोहोचिण्ाचे उततम माध्म मह्जे पत्लेखन हो्.

्ापूिथीच्ा इ्ततांमध्े अनौपचाररक ि औपचाररक पत्लेखनाचे काही प्रकार तणुमही अभ्ािले आहेत.

* कृवतपवत्केत एखादी िूचना, आिाहन, वनिेदन, जावहरात इत्ादी प्रकारांपैकी एक कृती वदलेली अिेल,
ती कृती विि् िमजून घेऊन तणुमहांला पत्लेखन करा्चे आहे. 

औपचाररक
(व्ािहाररक)

अनौपचाररक
(घरगणुती, कौटुवंबक)

मा्ना ि विि्

मणुख् मजकूर िमारोप

विि्ानणुरूप मांड्ी

ज्ांना पत् पाठिा्चे त्ांचा 
पतता (वलिाफ्ािह)

पत् पाठि्ाऱ्ाचा
पतता ि वदनांक

औपच्ररक पत्प्र्रूप्चे 
प्र्मुख घटक

पत्लेखन

सिपररच्, माग्ी ि तक्रार ्ा औपचाररक पत्प्रकारांचा ्ाििथी आप् अभ्ाि कर्ार आहोत. 

औपच्ररक पत््चवी ्म्ंडणवी
१. पत्ाच्ा िणुरुिातीला उजव्ा कोपऱ्ात पत् वलवह्ाऱ्ाचे नाि, हुद्दा, वपनकोडिह पतता, वदनांक, ई-पतताही 

अिािा.
२. डािीकडे ्ोग् मा्ना वलहािा. िंबवंधत व्क्ीचे नाि, हुद्दा, पतता वलहािा.
३. कृतीत वििेिनाम वदले अिेल तरच ते वलहािे. अन्था प्रवत, प्रेिक ्ावठका्ी ‘अ. ब. क.’ अिा उले्ख 

करािा.
४. औपचाररक पत्ात पत्ाचा ‘विि्’ वलवह्े आिश्क आहे.
५. विि्ानंतर त्ा खाली महोद्/महोद्ा अिे वलहून पत्लेखनाि िणुरुिात करािी.
६. विि्ानणुिार लेखन ि िािा अिािी.
७. िेिटी ्ोग् ते िंबोधन िापरून िमारोप करािा.

लक््ि घय्, औपच्ररक पत्लेखन हवी एक कल् आहे, िसेच िे ि्सत्हवी आहे.

· उपयोशजि लेखन

पत्लेखनाचा विि् (वनिेदन), िूचना, जावहरात, बातमी इत्ादींपैकी एक. 
कृतीच्ा आकलनािरून पत्लेखन.

पत्लेखनाच्ा िंपू््श प्रारूपाचा िमािेि आिश्क.
कृतीतील िि्श मणुद्द ेलेखनात ्े्े आिश्क.

पत्ाच्ा विि्ानणुरूप प्रिािी िािािैली.

पत्लेखन्चे 
सररूप
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महातमा फुले चवद्ाल् बुलढाणा 
आयंतरिाले् नाट्यमहोत्सवातील सपधाां्साठी 

एकप्ती प्र्योर कल्क्र्ांिी चनवड
इचछुक चवद्ाथ्ाांकड्न सव-पररच्पत्र 

मागचवण्ात ्ेत आहे. 

सवपररि्य पत्िे मुद्े

(१) ्सयंपूणटू नाव           (५) िैक्चणक पात्रता/चविेष प्रचिक्ण
(२) पतता  (६) छयंद
(३) ्सयंपक्फ क्रमायंक  (७) अनुभव/पाररतोचषके
(४) जनमतारीख  (८) इतर कलायंमधील प्रावीण् 

नमुन् १

l  ख्लील चनवे्न व्ि्-
्सयंबयंचधत चवष्ा्साठी सव-पररच् पत्र त्ार करा.

सवमा 

न्रररक्ांन् 

चनमांतण

सव ा्ंनी
सहभ्री 
वह्वे

अमरावतीकरायंना ्सुवणटू्सयंधी
‘्सरगम’ ्सयंसथा अमरावतीद्ारे आ्ोचजत

‘च्व्ळी पह्ट’
सथळ - व्सयंतराव दिेपायंडे हॉल
कौसतभु व ्सोनाली माडे ्ायंच्ा

्सुरेल, बहारदार गा्नाचा का्टूक्रम

तृप्त करा कानायंना
  प्रफुलल्त करा मनाला

रच्सक नागररक ् ा नात्ाने 

घरपोच चतचकरायंची ्सो् व हॉलवर चवक्री ्सुरू. 

नाट्यचवभाग प्रमुख

पा्सपोरटू आकाराचा फोरो आवश्क

अयंचतम चदनायंक
चद.२६
चड्सेंबर

टीप : सवपररि्यपत्तील सवमा म्चहती चवष्य्नुरूप परांतु क्लपचनक अस्वी. 

नमुन् २

्सोमवार
चदनायंक 

२ नोवहें. 

पहारे
५.३०
 वाजता

का्टूक्रमाची चतचकरे ्सयंपल्ामुळे हाच का्टूक्रम पुनहा 
्सादर करण्ाची मागणी करणारे पत्र चलहा. 

घरपोच चतचकरे माचगतल्ाप्रमाणे न चमळाल्ाबाबत 
्सयंबयंचधत व्क्तीकडे तक्रार करा. 

चवद्य्र्य्ांस्ठी : सवपररच् पत्र हा कृचतपचत्रकेतील लेखन चवभागात (मूल्मापनात) ्समाचवष्ट नाही. मात्र, चवद्ाथ्ाां्साठी हा 
प्रकार/घरक उप्ुक्त अ्सल्ाने, त्ाचा अभ्ा्स करावा.
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प्रशनायंची रचना करता ्ेणे, हे महत्वाचे भाचषक कौिल् आहे. हे कौिल् प्राप्त होण्ा्साठी ‘गद् आकलन’ ्ा 
घरकाचा ्समावेि अभ्ा्सक्रमात करण्ात आला आहे. 

चदलेला उतारा वाचून त्ावर आधाररत पाच प्रशन तुमहायंला त्ार कराव्ाचे आहेत. हे पाच प्रशन अ्ेस अ्सावेत, की 
त्ायंची उततरे प्रत्ेकी एका वाक्ात ्ेतील. 

             
   
     
१.  त्ार केलेला प्रशन अथटूपणूटू अ्सावा.
२. कोण? कोठे? केवहा? का? इत्ादी प्रकारच्ा प्रशनायंची रचना करण्ाचा ्सराव करावा. 
३. प्रशनाचे उततर उताऱ्ातच अ्सेल अ्सेच प्रशन अ्सावेत. 
४. उततरे पडताळ्न पाहावीत. 
५. उततरे चलचहण्ाची आवश्कता नाही. 
६. प्रशनाच्ा िेवरी प्रशनचचनह देणे आवश्क आहे. 
७. उताऱ्ाला ‘्ोग् िीषटूक कोणते अ्सेल’ अ्सा प्रशन त्ार करू न्े.

नमुन् रद्य आकलन उत्र् 

* ख्लील उत्र् व्ि् व त्य्च्य् आश्य्वर प्रशन त्य्र कर्. 
‘पूवटूरयंग’.....! लेखक अथाटूतच आपले ्सवाांचे आवडते पु. ल. देिपायंडे. ‘पूवटूरयंग’ हे एक प्रवा्सवणटून महणून 

प्रच्सद्ध आहे; पण पूवधेकडील देिायंचे प्रवा्सवणटून ्ापेक्ा पूवधेकडील देिायंतील चवचवध लोकायंचे ‘अयंतरयंग’ हेच नाव ्ाला 
्साजे्से ठरेल. अथाटूतच हे केवळ एक प्रवा्सवणटूनच नाही, तर ते आहे चवचवध देिायंतील अनेक व्क्तींचे सवभाव, 
राहणी, त्ायंचे आचार-चवचार एवढेच नवहे, तर त्ायंचे वैचिष्ट्यपूणटू पोिाख, खाद्पदाथटू ्ायंचा बारकाईने केलेला 
अभ्ा्स आचण त्ाचे मनोवेधक चचत्रण ! आचण ्ा चचत्रणाला पुलयंच्ा चवनोदी िैलीने प्राप्त झालेला अनोखा ‘रयंग’ !

पुसतकाची ्सुरुवातच होते लेखकाच्ा प्रवा्स त्ारीने !  त्ात लेखकाचा उडणारा गोंधळ, परदेिी जाताना घ्ावी 
लागणारी इयंजेकिने आचण त्ातील कमटूचाऱ्ायंचा गलथानपणा चवनोदी भाषेत व्क्त करताना पुलयंनी इतके छान चकस्से 
्सायंचगतले आहेत, की पचहल्ायंदा वाचतानाच हे पुसतक मनाची पकड घेते. 

रद्य आकलन उत्र् प्रशन 
(१) ‘पवूटूरयंग’ ्ा पुसतकाचे लेखक कोण ?
(२) ‘पवूटूरयंग’ ्ा पुसतकाचा वाङ् म् प्रकार कोणता ?
(३) पुसतकाची ्सुरुवात लेखक कोणत्ा चवष्ाने करतात ?
(४) पुसतकात कोणत्ा गोष्टींचा अभ्ा्स लेखकाने बारकाईने केलेला आढळतो ?
(५) पुसतकातून लेखकायंच्ा कोणत्ा लेखन िैलीचा पररच् होतो ?

२. रद्य आकलन

काळजीपवूटूक वाचा

्सयंकलपना ्समजून घ्ा. 

   चवचार ्समजून घ्ा. 
उतारा



66

उप्ोलजत िेखनप्रकारामध्े ‘कथािेखन’ हा घटक लवद्ार्ायंच्ा सृजनशीि िेखनािा वाव देणारा आहे. 
कलपना, नवलनलम्वती, सवभारेत प्रकटीकरण हे ्ा व्ोगटाचे वलैशषट्यपूण्व पिूै आहेत. कथािेखनाच्ा ्ोग् सरावाने 
भावी कथािेखक घडू शकतीि.

कथालवर्ांनुसार कथांचे लवलवध प्रकार पडतात. 
उदा., 
(१) शौ््वकथा (२) लवज्ान कथा (३) बोधकथा (४) ऐलतहालसक कथा (५) रूपककथा (६) लवनोदी कथा 

इत्ादी. कथािेखनाचे महत्वाचे घटक जाणून घेण्ासाठी खािीि मुद् द्ांचा अभ्ास करून कथािेखन ततं् जाणून 
घेऊ्ा. 

३. कथालेखन

(१)  कथाबीज- 
 कथािेखन ही कलपकतेवर आधारिेिी किा आहे. कथाबीज हा कथेचा प्राण असतो. कथािेखन करताना 

कथाबीजाच्ा लवर्ास अनुसरून दैनलंदन लनरीक्षण, वाचन, अनुभव, सृजनशीि कलपना, भावना ्ांचा लवचार 
करून कथाबीज फुिवावे.

(२)  कथेची रचना- 
 कथिेा प्रारंभ, मध् व शेवट असावा. कथेची सुरुवात आकर्वक असावी. वाक्ांची रचना पालहालळक नसावी. 

अथ्वपणू्व छोटी छोटी वाक्े असावीत. कथेचा मजकूर सातत्ाने उतकंठावध्वक असावा. कथेतीि आश्ािा काहीतरी 
वळण असेि, तर उतकंठा अलधक वाढते. कथा नेहमी भूतकाळातच लिहावी. 

(३)  कथेतील घटना व पात्े- 
 कथाबीजानुसार कथेतीि पात्े व घटना लनवडाव्ात, त्ा कथाबीजािा पुढे नेऊ शकतीि. घटना घडण्ाचे सथळ 

सुसंगत लनवडावे. पात्, घटना व सथळांच्ा वलैशषट्यांचे बारकावे जाणून घेऊन वण्वन करावे. वण्वन लचत्दशशी असावे.
(४)  पात्ाांचे सवभाव ववशेष- 
 कथेतीि आश्ािा समप्वक असे पात्ाचं्ा सवभाव लवशरेांचे व त्ानुसार असिेल्ा वत्वनांचे वण्वन करावे.  
 उदा., राग आिा तर- त्ाने हाताच्ा मुठी करकचून आवळल्ा इत्ादी.
(५)  कथेतील सांवाद व भाषा- 
 कथेत लनवडिेल्ा पररसरािा कथाबीजािा अनुसरून कथेची भारा असावी. अािंकाररक भारेचा वापर करून 

कथेची पररणामकारकता वाढवता ्ेते. लवरामलचनहांचा ्ोग् वापर करावा. संवादाची पररणामकारकता 
लवरामलचनहामंुळे लनमा्वण होते. पात्ाचं्ा तोंडी पात्ाच्ा वलैशषट्यांच्ा गरजेनुसार ग्रामीण भारा व बोिीभारा ्ांचा 
वापर सहजतेने करा्िा हवा. कथेमध्े वाकप्रचार, महणी ्ांचा सु्ोग् वापर करावा. 

खालील मुद् द्ाचा सववसतर ववचार करूया.

कथालेखन

कथाबीज
कथेची सुरुवात

कथेतीि घटना व सथळ

कथेतीि पात्े
कथािेखन भूतकाळात

पात्ांचे सवभाव लवशेर
पात्ांमधीि संवाद
लवर्ािा अनुसरून भारा

कथेचा शेवट
कथेची सुरूवात व शेवट 
्ांची सांगड

शीर्वककलपकता

तातप््व (कथेतून लमळािेिा 
बोध, संदेश, मूल्)
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कथालेखना्साठी वरीलपेक्ा वेगळ्ा, ्सृजनिील पद् धतीने कृतींची मायंडणी केली जाऊ िकते. अिा वचैवध्पणूटू कृतींचा 
िोध घ्ावा व त्ायंचा अभ्ा्स करावा.

२६ जानेवारी, भारताचा गणतयंत्र चदन. अणटूव सवचछ िाले् गणविेात त्ार होऊन 
िाळेत गेला. माननी् प्रमुख पाहुण्ायंच्ा उपलसथतीत का्टूक्रम ्ुसरू झाला. चवद्ाथ्ाांनी  
धवजवयंदन केले. राष्ट्गीत, धवजगीत, दिेभक्तीपर गीत ्सादर केले. अध्क्ायंच्ा प्ररेणादा्ी 
भाषणानयंतर अणटूवचे दिेभक्तीचा ्सयंदेि देणारे व दिेभक्ताबद्दल कृतज्ता व्क्त करणारे 
भाषण झाले. वृक्ारोपण, खाऊवारप झाल्ानयंतर मुले घरी जा्ला चनघाली. 

अणटूवदेखील आपली तीनचाकी ्सा्कल घेऊन चनघाला. ्सावकािपणे हुतातमा 
चौकाप्ांत पोहोचला. लाल चदव्ाचा ्सयंकेत चमळताच जागेवरच थायंबला. चौकात खूप गदती 
होती. अनेक छोरी मुलयं हातात छोरे चतरयंगी झेंडे घेऊन पालकायंच्ा वाहनायंवर ब्सली होती. 
चहरवा चदवा चद्सताच थायंबलेली गदती पुढे ्सरकली. अणटूवनेही हाताने चाकाला वेग चदला. 
एवढ्ात ्सवाांचयं लक् वेधून घेणारयं अ्सयं.....

क््लेखन नमुन्

l  ख्लील अपथूणमा क्् व्ि्. तुमच्य् चवि्र व कलपनेने क्् पथूणमा कर्.

l  तुमही चलचहलेल्य् क्ेल् ्योग्य शीषमाक द्य् व त्तप्यमा चलह्. 

l  तुमही क्् त्य्र करत्न् व चलचहत्न् कोणकोणत्य् रोष्टी चवि्र्त घेतल्य्, त्य ा्ंिी ्य््ी कर्. 

(६)  शीषमाक त्तप्यमा- 
 ्सयंपूणटू कथेचा आि्, कथेतील मूल्/्सयंदेि व्क्त करणारे िीषटूक अ्सावे. कथेतून चमळणारा ्सयंदेि/मूल् चकंवा 

कथेतील वैचिष्ट्यपूणटू आि् प्रचतचबयंचबत करणारे तातप्टू अ्सावे. 
क््लेखन पथूणमात: सृजनशील कलपकतेवर अपेचक्त आहे. क््बीज चवसत्र्स्ठी, अपथूणमा क्् पथूणमा 

करण्य्स्ठी वेरळ् न्वीन्यपथूणमा चवि्र चकंव् कलपन् अपेचक्त आहे. 
चवद्य्र्य ा्ंनो, तुमच्य् सृजनशील कलपनेल् खथूप धुम्रे फुटू शकत्त. त्य ा्ंन् फक् चनरीक्ण व कलपकतेने अचभव्यक् 

कर्. 

क््लेखन मथूल्यम्पन्च्य् चन्योचजत कृती

(१) कथाचवष्ायंवरून कथालेखन  (३) चदलेल्ा िबदायंवरून कथालेखन 
(२) मुद् द्ायंवरून कथालेखन      (४) कथेचा पूवाटूधटू देऊन उततराधटू चलचहणे चकंवा उततराधटू देऊन पूवाटूधटू चलचहणे.
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४. ज्चहर्त

‘जाचहरात’ ्ा िबदातच चतचा अथटू ्सामावलेला आहे. इयंग्जीत ‘जाचहरात’्साठी Advertisement हा 
िबद आहे. ्ातील ‘Ad’ चा अथटू ‘कडे’ आचण ‘verfo’ चा अथटू ‘वळणे’ चकंवा ‘लक् वेधून घेणे’ अ्सा आहे. 
महणूनच लोकायंचे लक् एखाद्ा गोष्टीकडे वेधून घेते ती जाचहरात हो्. ् ादृष्टीने चवचवध क्ेत्रायंतील चनचमटूत वसतू, 
उतपादने ्ायंची ग्ाहकाकड्न मागणी चनमाटूण करणारी जाचहरात ही एक कला आहे.

आजच्ा ्सयंगणक व माचहती-तयंत्रज्ानाच्ा ्ुगातील इयंररनेर व मोबाईल क्रायंतीमुळे जाचहरातक्ेत्राची कक्ा 
अचधक चवसतारत चालली आहे.

कला, क्रीडा, चिक्ण, आरोग्, व्ापार, दळणवळण, प्र्सारमाध्म, मनोरयंजन अिा ्सवटूच क्ेत्रात 
जाचहरातीला चविेष महत्व प्राप्त झाले आहे, महणूनच ‘्ुग’ आहे जाचहरातींचे...’ अ्से महणणे वावगे ठरणार 
नाही.
l  ज्चहर्तक्ेत्तील भ्षेि् व्पर

जाचहरात हा ्सयंदेि सवरूपाचा ्सयंवाद अ्सतो आचण कोणत्ाही ्सयंवादाचे महत्वाचे माध्म भाषा हेच 
अ्सते. ्ा दृष्टीने जाचहरात लेखनात भाषा ही पुढीलप्रमाणे महत्वाची ठरते.

l ज्चहर्तीिी भ्ष्- 

        (१) आकषटूक मजकूर. 

    (२) ्साधी, ्सोपी, ्सरळ, आकषटूक, सपष्ट व ओघवती भाषा. 

      (३) बदु्धीला फार्सा ताण न देणारी.

        (४) ग्ाहकाच्ा मनात चवशवा्साहटूता चनमाटूण करणारी. 

   (५) िबदायंचा गैरवापर न केलेली.

        (६) लोकभावनायंची जोड, जाण अ्सणारी. 

        (७) वेचक, अथटूपणूटू, प्र्सन्न व पररणामकारक.

          (८) ल्बद्ध व वाचकायंिी ्सु्सयंवाद ्साधणारी.  

            (९) चवनोदाची झालरही अ्सणारी. 

               (१०) मानवी भावभावनायंची ्सयंवेदनिीलता जाणणारी व जपणारी.

उदाहरणादाखल जाचहरातीचे काही नमुने आपण पाचहले, तर त्ातून जाचहरातकलेची चवचवध रूपे आपल्ा 
लक्ात ्ेऊ िकतात.
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आजिे ्युर ज्चहर्तीिे ्युर

ज्चहर्तींस्ठी 
अनेक म्ध्यमे

लोक्ांच्य् मन्त एख्द्य् वसतथूचवष्यी अ्वड चनम्माण करणे ह् ज्चहर्तीि् हेतथू.

ज्चहर्तीि् 
म्ळ्

्सुभाचषत

उखाणा

्सयंतवचन चकंवा तिा प्रकारची रचना

मुद्ाछा्ाचचत्रे घोषवाक्

वसतूची ओळख उतपादकाची ओळख

मथळा

उपमथळा

तपिील

कंपनीची मुद्ा

कंपनीचे नाव

कंपनीचा पतता

ज्चहर्त 
त्य्र 

करत्न् 
लक््त 

घ्य््यच्य् 
ब्बी

इयंररनेर

चचत्रपर

वृततपत्रे

माच्सके

आकािवाणी

दूरदिटून

वसतूयंची मागणी वाढवण्ाची 
कला महणजे जाचहरात

बोधचिनह्िे महत्व

ज्चहर्तीिी आकषमाकत्

ज्चहर्तलेखन्च्य् मथूल्यम्पन्च्य् कृती.
l  िबदायंवरून जाचहरात लेखन.
l  जाचहरात देऊन त्ावरील कृती ्सोडवणे.
l  चवष् देऊन जाचहरात लेखन.
l  चदलेल्ा जाचहरातीचे अचधक आकषटूक पद्धतीने पुनलधेखन.
l  चदलेल्ा मुदद्ायंवर जाचहरात लेखन.

्ा व्चतररक्त वेगळ्ा, ्सृजनिील पद्धतीने कृतींची मायंडणी केली जाऊ िकते.  अिा ्सृजनिील वचैवध्पणूटू कृतींचा 
िोध घ्ावा व अभ्ा्स करावा.
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जाविरात लेखन नमुना
    नमुना क्र.१

l  खालील जाविरात वाचून तयाखालील कृती करा.

सवत:सोबत एक 
वयक्ी आणा. 

१०% सवलत
वमळवा.

श्री. हनुमंत वाळके यांचरी वयायामशाळा

वाळके शक्ी वजम 

-: आमची कािी खास वैवशष्ट्े :-
• वातानुकवूलत प्रशसत जागा

•  सोयीसकर वेळा      •  आधुवनक यांत्सामग्ी
•  अनुभवी वशक्षक       •  माफक फी

पतता
लनराम् सदन, शासत्ी माग्व, जळगाव

    प्रथम येणाऱयास प्रथम प्राधानय.

(अ) चौकट पूण्ण करा.

(आ) जाविरातीतील कािी मजकूर चुकीचा वाटतो का? सकारण नमूद करा. 

वयायामशाळेची
वैवशष्ट्े

(इ)   वरील जाविरात अवधक आकष्णक बनवणयासाठी तुमिी कोणकोणते बदल सुचवाल?

    नमुना क्र.३
l  खाली वदलेलया बातमीचया मथळ्ावरून आकष्णक जाविरात तयार करा.
 ‘पाठ्पुसतकेतर पुसतके सवितीच्ा दरात लमळतीि.’ 

    नमुना क्र.२
l  नमुना क्र. १ मधील जाविरातीचे अवधक आकष्णक सवरुपात पुनललेखन करा.  

लक्षात घया.
* कमीत कमी शबदांत जासतीत जासत आश् समजणे अपेलक्षत.
* शबदरचना व वाक्रचना समजण्ास सोपी असणे आवर्क.
* आिंकाररक व काव्म् शबदाचंा वापर- जालहरात आकर्वक होण्ास मदत.
* काळानुरूप जालहरातीतीि भारा वापरणे आवर्क. 
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मणुलाखत घे्े, मणुलाखत दे्े, मणुलाखत िाच्े ि मणुलाखत ऐक्े ्ा आनंददा्ी प्रवक्र्ा आहेत. 

बालवमत् वचत्कला सपधडेत तणुमच्ा िाळेतील वच. अवमत/कु. अवमता घोलप ्ाि/हीि 
राज् पातळीिर प्रथम क्रमांक वमळाला आहे. त्ािंदिा्शत त्ाची/वतची मणुलाखत घ्ा. 

५. ्ुमल्खि

एखाद्ा व्क्ीिी िंिाद िाधून वतचे विचार, जीिनका््श लोकांप्ांत पोहोचिण्ाचे प्रिािी 
माध्म मह्जे मणुलाखत हो्.

सित: कमीत कमी बोलून िमोरच्ा व्क्ीला बोलते करण्ाची कला मणुलाखतकाराने िंपादन 
करािी लागते.

्मुल्खिक्र्ने 
लक््ि ठेर्रे

पिू्शज्ान

मणुलाखतीचा हेतू

व्क्ीविि्ी मावहती

्ोग् आदर

िबदातं जिळीक
िातािर्ात कृवत्मता निािी.

िहज िंिाद
कमी बोल्े

्मुल्खिक्र्ने 
घय्रय्चवी क्ळजवी

प्रत्क् मणुलाखत घे्े ्मुल्खिवीचे दोन ि्ग िबदबद्ध कर्े

्मुल्खिवीचवी रैशिष्ट्े
्मुल्खि घेि्न् 

(१) प्रशनोततर सिरूपात िंिाद. 
(२)  मोकळे िातािर्.
(३)  िमोरच्ा व्क्ीचा मान राखत  
       िंिाद.
(४)  व्क्ीला बोलते कर्े.

्मुल्खि शलशहि्न्
(१) िणुरुिातीि प्रासताविक/पररचछिेद.
(२)  नेमके प्रशन-उततर िविसतर.
(३)  मूळ आि्ाला धक्ा न लािता 

आकि्शक िंपादन.
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नमसकार! आज व््सनमुक्ती चदन. त्ा चनचमतताने ्सोनेगाव ्ा गावात व््सनमुक्ती करेंद् सथापन करणारे 
मान्सोपचार तजज् डॉ. िैलेि वाघ ्ायंची अक्् चौधरी ्ायंनी घेतलेली ही मुलाखत वाचा. त्ायंच्ा ‘मकु्तानयंद’ 
व््सनमकु्ती करेंद्ाबाबत अचधक जाणून घेऊ्ा. 

प्रशन  :  ्सर नमसकार, ‘मुक्तानयंद’ हे करेंद् सथापन करण्ाची गरज का भा्सली?
उततर  :  अनेक पालक नेहमीच माझ्ाकडे व््सनमुक्तीबाबत ्सल्ा घेण्ा्स व मुलायंवर उपचार करण्ा्स ्ेत. 

त्ायंची गरज व इचछा ओळखून मी हे करेंद् सथापन केले.

प्रशन  :  डॉकरर ही चकिोरव्ीन मुले व््सनाधीनतेकडे का वळली अ्सतील, अ्से तुमहायंला वारते? 
उततर  : छान प्रशन चवचारला. व््सनाधीन होण्ाची कारणे बरीच आहेत. काही मुले अबोल, आतमचवशवा्साची 

कमतरता, िैक्चणक अप्ि, कौरुयंचबक ताणतणाव, प्रेमभयंग ्ायंमुळे मानच्सक नैराश्ाच्ा भावनेला बळी 
पड्न त्ातून बाहेर पडण्ा्साठी चमत्रपररवाराचा आधार घेतात. त्ात ्सयंधी चमळाल्ा्स ती व््सनायंकडे 
आकचषटूत होतात. 

प्रशन  :  मुले एकदम व््सनाधीन बनतात की ्सुरुवातीला द्ुसरे काही ्सेवन करतात?
उततर  :  खरयं तर, ्सुरुवातीला गयंमत व नयंतर ्सव् महणून व््सन केले जाते. ्ा गोष्टी ‘सलो पॉइझचनयंग’ आहेत हे 

त्ायंना कळत नाही.

प्रशन  :  डॉकरर ्ा मुलायंमध्े काही वेगळी अिी लक्णे आढळतात का?
उततर  :  त्ायंना झोप ्ेत नाही, त्ायंचे हात-पा् थरथरतात, त्ायंना भीती वारते, का्म असवसथता जाणवत 

अ्सते; पण ते सवत:हून कबूल करत नाहीत. दीघटू ्सयंवादानयंतरच ती व््सनाधीनता लक्ात ्ेते. 

प्रशन  :  व््सनाधीनतेचे वै्लक्तक आचण ्सामाचजक दषु्पररणाम होतात का?
उततर  :  चकिोरव्ीन मुलायंमधील व््सनाधीनता त्ायंच्ा्साठी व ्समाजा्साठीही घातक अ्सते.

प्रशन  :  डॉकरर, ्ा पररलसथतीत आपण कोणता ्सल्ा द्ाल?
उततर  :  पालकायंनी मुलायंिी मोकळा ्सयंवाद ्साधावा. चवचार, मत व्क्त करण्ाचे सवातयंत्् अ्सावे. घरातील 

वातावरण ्सु्सयंवादी व मतै्रीपणूटू अ्सावे. प्रत्ेक व्क्ती सवतयंत्र व्लक्तमत्व आहे ्ाची ्सवाांनीच जाण 
ठेवावी.

मुल्खत लेखन नमुन्

चवद्ाथती चमत्रायंनो,
खालील मुलाखत ही कालपचनक अ्सली, तरी त्ातील चवष् व त्ाचे गायंभी्टू महत्वाचे आहे. व््सनाधीनता 

हा  ्सुदृढ व चनकोप जीवनाला लागलेला िाप अ्सतो. त्ापा्सून जाणीवपूणटूक अन ् चनधाटूराने दूर अ्सलेल्ा 
व्क्तींनाच ्सुखी व चनराम् जीवनाचा ्सूर गव्सतो. हा आनयंदी जीवनाचा मयंत्र जाणून घ्ा व कोणत्ाही लोभाला 
कधीच बळी पड् नका. सवत:चे व प्ाटू्ाने ्समाजाचे चनकोप मनच राष्ट्प्रगती्साठी आवश्क अ्सते.
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्सयंवाद लेखन ्ा घरकाचे प्रमुख उद् चदष्ट चवद्ाथ्ाांना ्सु्सयंवादी बनवणे. ‘्सयंवाद कौिल्’ हा प्रभावी 
व्लक्तमत्वाचा अपररहा्टू पैलू आहे. उतकृष्ट ्सयंवाद ्साधणारी व्क्ती त्ायंच्ा का्टूक्ेत्रात सवत:चे वेगळेपण च्सद्ध 
करते. चवचिष्ट चवष्ावर व्क्त केलेली मतमतायंतरे, त्ा चवष्ावरचे चचयंतन व चवष्ानुरूप ्सु्सयंगत अ्से ्सयंभाषण 
महणजे ्सयंवाद हो्. 

(१)  ्सयंवाद कोणाकोणात ्सुरू आहे, ्ाची 
सपष्ट कलपना लेखनातून ्ावी.

(२)  ्सयंवादायंतील दोन व्क्ती चभन्न सतरावरील 
(व्, व्व्सा्, चलयंग, ्सामाचजक व 
्सायंसकृचतक पाशवटूभूमी) अ्सतील तर 
त्ानु्सार भाषा बदलती अ्सावी.

(३)  ्सयंवादातील वाक्े ्सोपी, ्सुर्सुरीत,   
अनौपचाररक अ्सावीत. 

(४)   ्सयंवादाला ्ोग् ्समारोप अ्सावा.
(५) ्सयंवाद वाचल्ावर त्ा चवष्ावरचा 

्सवाांगीण चवचार वाचकाप्ांत पोहोचावा.

सांव्््स्ठी आवश्यक सवभ्व वैचशष्ट्े
 (१) ्सयंवेदनिीलता  (२) गुणग्ाहकता  

(३) अनाग्ही वृतती   (४) चववेकिीलता  
(५) भावचनकता   (६) चवशवा्साहटूता  
(७) सवागतिील रच्सक वृतती.  

ही वैचिष्ट्ये अयंगी अ्सतील तरच माण्ूस ्सु्सयंवादी बनतो.

(१)  हो-नाही सवरूपाचे ्सयंवाद न्सावेत.
(२)  बोलणे पालहाळीक न्सावे.
(३)  मध्ेच बोलणे थायंबवल्ाची भावना न्सावी.
(४)  ्सयंवाद ओढ्न-ताणून केलेला न्सावा.
(५)  ्सयंवाद मदु्दे ्सोड्न भरकरणारा न्सावा.

हे अस्वे

सांव््

हे नस्वे

६. सांव्् लेखन

चवद्य्र्य ा्ंस्ठी सथूिन् 
जागचतक प्ाटूवरणचदनाचनचमतत ‘आनयंदचनकेतन’ ्ा वृक्वाचरकेतफफे

वृक््रोपण क््यमाक्रम्िे आ्योजन 
इचछुक चवद्ाथ्ाांनी २५ एचप्रलप्ांत वगटूचिक्कायंकडे आपली नावे नोंदवावीत व 

 ५ जूनला ्सकाळी ७.३० ला िाळेत जमावे. 
रीप :- ्ेताना उनहाळी ्सुट्ीत जमवलेल्ा फळचब्ा ्सोबत आणाव्ात. 

वरील ्सूचना वाचा. तुमही व तुमचा चमत्र ्ायंच्ातील ्सयंवाद चलहा. 



74

वरील ्सयंवादाचा मजकूर केवळ नमुना आहे. चदलेल्ा चवष्ावर चवद्ाथ्ाांनी अचधक प्रभावी ्सयंवादलेखन करावे. 

र्जथू :  आपल्ा फळ्ावरची ्सूचना वाचली का?
सांजथू  :  हो वाचली नयं आचण मी त्ा का्टूक्रमाला जाणार आहे. मी नावही चदलयं्. अरे, तू 

्ेतो्स नयं? 
र्जथू  :  हे का् चवचारणयं झालयं? माझी तर खूप चदव्सायंपा्ूसन त्ारी ्सुरू आहे. 
सांजथू  :  त्ारी? अन्  ती किी का्?
र्जथू  :  अरे! ती ्सूचना तर आता आली व आतता ्सवाांना कळले; पण माझी त्ारी 

आधीच झाली. 
सांजथू  :  कोणती त्ारी केली्स रे तू? 
र्जथू  :  जयंगलतोड आचण त्ाचे पररणाम हे वारयंवार ऐकून माझ्ा मनावर इतका पररणाम 

झाला, की झाडयं आपणच लावा्ची अ्सा मी चनशच् केला. मी खूप रोपे त्ार 
केली. अनेक झाडायंच्ा चब्ा गोळा करून ठेवल्ात. 

सांजथू  :  वा! राजू, तू छान त्ारी केली्स. मी तुला हे करा्ला मदत करीनच; पण 
माझ्ाकडे जेवढ्ा चब्ा आहेत त्ा्सुद् धा मी घेऊन ्ेणार आहे. 

र्जथू  :  आपण दोघे चमळ्न आपल्ा परर्सरात ्ुसद्धा त्ाचदविी काही झाडयं लावू. 
सांजथू   :  राजू, मला तुझा चमत्र अ्सल्ाचा अचभमान वारतो, कारण तू ्ूसद्धा माझ्ा्सारखाच 

वृक्प्रेमी आहे्स. 

एक चमत्र
(राजू)

दु्सरा चमत्र
(्सयंजू)

सांव्् लेखन नमुन्
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वृततानत लेखन 

७. वृततानत लेखन

घडलेल्ा घटनेचे नेमके वण्णन

कलपनेला अतजबात 
वाव नाहधी

लक्ात ठेवा सत्कथन व वसतुतनष्ठता 
्ांस महत्व

* वृततानत लेखनात राग, आनंद, दु:ख, आशच््य इत्ादधी तधीव्र भावना व्क्त करणे अपेतषित नाहधी.

* सिा, संमेलने, लशलबरे, का््णशाळा ्ांच्ालवष्ी एखाद्ा घटनेसंबंधी सलवसतर व क्रमवार मालहती सांगणे महणजे वृततानत लेखन हो्.

आटोपिधीर व आकष्यक पद् धतधीने लेखन आवश्क तदनांक, वेळ, तठकाण देणे आवश्क

वृततानत लेखन 

• वरधील वृततानत वाचा व त्ासाठधीचधी कृतधी त्ार करा. 

{ सवच्छता अलि्ान का््णक्रम {
२ ऑकटोबर, आष्धी तज. चंद्रपूर ्ेथधील िारदा तवद्ाल्ात महातमा गांधधी ज्ंतधी तनतमतत सवच्छता अतभ्ान 

का ््यक्रम संपन्न झाला. ्ा तदविधीच्ा का््यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे महणून िहरातधील प्रतसद् आहारतज्ज्ञ डॉ. ज्ंत 
करोडे उपखसथत होते, तर अध्षिसथान िाळेच्ा मुख्ाध्ापकांनधी भूषवले. 

इ्तता आठवधी ते दहावधी साठधी ‘सवच्छ भारत सुंदर भारत’ ्ा तवष्ावर वक्तृतव सपधा्य आ्ोतजत केलधी होतधी. 
इ्तता अकरावधी व बारावधीच्ा तवद्ार्ायंनधी पररसरात ‘सवच्छता अतभ्ान’ राबवले. प्रमुख पाहुण्ांनधी ‘माझधी िरधीर 
सवच्छता आतण आहार’ ्ा तवष्ावर उततम उद ्बोधन केले. प्रत्ेक सपधधेतधील पतहल्ा तधीन क्रमांकांना बतषिसे 
देण्ात आलधी. अध्षिधी् भाषणानंतर श्धी. गावंडे सरांनधी आभारप्रदि्यन केले. पसा्दानाने का््यक्रमाचधी सांगता 
झालधी.  त्ानंतर सव्य तवद्ार्ायंना खाऊ देण्ात आला. 

वृततानत लेखन नमुना

नवमहाराष्टट्र लवद्ाल्
तवमाननगर, वसई

जागलतक लवज्ानलदन सोहळा
जागततक तवज्ञानतदनातनतमतत सुप्रतसद् 

खगोल िासत्रज्ञ 
डॉ. ज्ंत नारळधीकर ्ांचे व्ाख्ान

प्रमुख उपखसथतधी- .........

२८ फेबु्वारधी 

वेळ 

सकाळधी ११ वाजता
स्थळ-

डॉ. होमधी भाभा सभागृह

l खालील लवष्ावर वृततानत लेखन करा.लक् द्ा.

मथळा
सपष्धीकरण

घटनांचा ्ोग् क्रम

लहान वाक्े व लहान पररच्छेद

सथळ, काळ, व्क्तधी ्ांचा अचूक उले्ख
घटनेचे नेमके वण्यन

वृततानत
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८. लेखनकौिल्य

शनबंध लेखन
इ्यत्का नववतीमध्ये आपण दवदवध लेखन्ौशल्यकांच्यका प्र्कारकांचका अभ्यकास ्रू्यका. दनबंधलेखन महणजे दव््यकानुरूप 

्ेलेलती दवचकारकंाचती मुद्ेसूि मकांडणती हो्य. एखकाद्का दव््यकाच्यका अनु्ंगकाने आपल्यका मनका् ्येणकारे दवचकार, भकावनका, ्लपनका, 
सवकानुभव ्यकंानका प्रभकावती भका्े् मुद्ेसिूपणे मकांडणे महणजे दनबंधलेखन. दनबंधलेखनका् दलदहणकाऱ्यकाच्यका दवचकारकांचे प्रद्दबंब 
पड् अस्े. लेखन्ौशल्यकाचका दव्कास व अदभव्यक्ती क्षम्ेचका दव्कास हे दनबंधलेखन घ्ट्काचे प्रमुख उक्द्ष् आहे.

पकाठ्यपुस््का्तील दनबंधलेखन-लेखन्ौशल्यकां्गषि् आपण इ्यत्का नववतीसकाठती प्रसंगलेखन, आतम््न, 
्लपनका प्रधकान ्यका दनबंधप्र्कारकांचका अभ्यकास ्रू्यका.

्लप््का, ्््कसंग्ती, दवचकारकाचती सुसंग् व सुसंबद्ध मकांडणती हती लेखन्लेचती ्काहती वैदशषट्े आहे् . आपण 
दनबंध दलदह्ो महणजे दव््यकाच्यका अनु् ंगकाने असलेले आपले वकाचन, दचं्न, दनरतीक्षण, दवचकार व भकावनका ्यकंानका शबिबद्ध 
्र्ो. आपले अनुभव मुि् िेसूिपणे मकांड्ो. त्यकासकाठती प्रत्ये् अनुभवका्डे संवेिनशतील्ेने पकाह्का ्यका्यलका हवे. आपल्यका 
शबिकां्तील अनुभव इ्रकांच्यका मनकालका दभडेल असका मकांड्का ्यका्यलका हवका. शबिकां्ून भका्कासौंि्यषि व्यक् वहका्यलका हवे.

वकाचन, आ्लन, दनरतीक्षण, दवचकार, भकावनका, ्लपनका व अनुभव ्यकांचती प्रभकावती शबिकां् अदभव्यक्ती हका                
लेखन्ौशल्य दव्कासकाचका गकाभका आहे. 

दनबंधलेखनकासकाठती आवश्य् क्षम्का, ्ौशल्ये, अभ्यकास घ्ट् हे सवषिच दनबंधप्र्कारकाबकाब् समकान असले ्रती 
प्रत्ये् दनबंध प्र्कारकाचे सव्:चे वेगळेपण अस्े. दनबंध प्र्कार हका्काळ्कानका ्ती वदैशषट्े लक्षका् घेणे, ्ती अभ्यकासणे, 
सु्योग्य उप्योग ्रणे आवश्य् ठर्े.

शनबंधलेखनासाठी आवश्यक गोष्ी/क्मता

(१) प्रसंगलेखन- 
आपण अनुभवलेलती, ऐ्लेलती, एखकािती घ्टनका, एखकािका प्रसंग, एखकािका दवचकार, एखकािती समस्यका आपल्यकालका 

नेहमतीच दवचकार ्रका्यलका प्रवृत् ्रती् अस्े. ्ो प्रसंग जर आपल्यका बकाब्ती् घडलका ्र आपलती प्रद्दरि्यका ्का्य 
असेल? असका दवचकार ्ेल्यकास आपण प्रसंगकाचे दवशले्ण ््टस्पणे ्रू श््ो. अशका दवचकारकांनका, भकावनकांनका, 
संवेिनशतील्ेचती, भकावदन््ेचती जोड िेऊन शबिबद्ध ्ेले, ्र ्ो प्रसंग वकाचणकाऱ्यकाच्यका मनकालका दभड्ो त्यका प्रसंगकाचे 
शबिदचत्र डोळकांसमोर उभे रकाहू श््े. आपल्यका भकावनका प्रभकावतीपणे मकांडण्यकाचे ् ौशल्यहती व्यक् होऊन लेखन्ौशल्यकाचका, 
अदभव्यक्ती क्षम्ेचका दव्कास सकाध्य होऊ श््ो.

प्रसंगलेखन करताना लक्ात घ्याव्याचे मुद्े :
(१) प्रसंगकाचती, घ्टनेचती ्लपनका
(२) सूक्म दनरतीक्षण
(३) भकावनकांचती अदभव्यक्ती
(४) दचत्रिशथी संविेनशतील लेखन

दव््यकानुरूप
भका्का

दचद्तस् 
दवचकार

बहुश्ु््का

वकाचन

दनरतीक्षण

्लपनका अनुभव

भकावनका दचं्न

शबिसंपत्ती
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प्रसांरलेखन नमुन्

कारगिल गिन 
l  ख्लील ब्तमी व्ि्.

आतमक्न नमुन्(२) आतमक्न- 
आतमलेखन करत्न् लक््त घ्य्व्य्िे मुद्े : 
(१) ्सजीव आचण चनजतीव घरकायंबाबत ्सवटू्समावेिक 

चवचार. 
(२) त्ायंच्ा भावना, ्सुखदु:ख, ्सव्ी, उप्ोचगता, 

का्टू ्ायंचा िोध चनरीक्णिक्तीने घेणे. 
(३) आपण सवत: ती वसत ू आहोत अिी कलपना 

करणे. 
(४) कलपनािक्तीच्ा माध्मातून नाट्यपूणटू रीतीने 

कलपना मायंडणे. 
(५) ्सयंपणूटू लेखन करताना भाषा प्रथमपुरुषी एकवचनी 

अ्सावी.

(३) कलपन् प्रध्न
      कलपन् प्रध्न लेखन करत्न् लक््त घ्य्व्य्िे मुद्े
(१) कलपनाप्रधान लेखनकौिल्ाचा उद्देिच कलपना करता ्ेणे हा आहे. 
(२) मुख् कलपना चनबयंधाच्ा िीषटूकातच दडलेली अ्सते. 
(३) एकातून दु्सरी कलपना अिी कलपनायंची ्साखळी लेखनकौिल् वाढवते. 
(४) कलपना वासतवाला धरून चकंवा गमतीदार अ्सावी.
(५) चवष्ा्सयंबयंधी ्सुचलेल्ा कलपनायंचा चवसतार करावा.

वरील प्र्सयंगी तुमही उपलसथत होता अिी कलपना करा. त्ा भावपूणटू प्र्सयंगाचे लेखन करा. 

वर चदलेला महामागाटूवरील ्सूचनाफलक तुमच्ािी 
बोलतो आहे, अिी कलपना करा व त्ा घरकाचे 
आतमकथन चलहा. 

अमर जवान मेजर रमाकायंत 
मातृभूमीच्ा ्ेसवेत िहीद. 
अकोला िहराने ्सुपुत्र गमावला. 

देिका्ाटू्साठी िहीद मेजर रमाकायंत ्ायंना 
भावपूणटू श्रद्धायंजली

अमर
जवान

भ्रमणधवनी नसते तर...!

आमच्य् क्ळ्तील अशक्य कलपन्सांपक्मात अडिणी
रोजच्य् व्यवह्र्त व्यत्य्य

उप्युक्त्

अचतरेकी व्पर्िे ्ुष्पररण्म सृजनशील चवि्र व कृतींन् म्रक 

क्ळ्िी ररज-तांतज््न

 ♦ वाहने हळ् चालवा. 
 ♦ पुढे एक चकलोमीररचा घार आहे. 
 ♦ गरज पडेल तेवहा कणटूभोंगा वाजवा. 
 ♦ गचतरोधकावर वाहनाची गती कमी करा. 
 ♦ वाहन चालवतायंना भ्रमणधवनी बयंद ठेवा. 
 ♦ लक्ात ठेवा - ‘नाही पेक्ा उिीर बरा’.

सथळ : आदिटू चवद्ाल्ाचे परायंगण. वेळ ्सयंध्ा. ६ वा. 
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l िे शबद असेच वलिा.

लवद्ार्ायंनो, प्रत्ेक शबदािा सवत:चा अथ्व असतो. वणा्वचा अथ्वपूण्व समूह महणजे शबद. ही शबदांची व्ाख्ा 
हेच दश्ववते. त्ाचप्रमाणे शबदािा संदभा्वनुसारही अथ्व प्राप्त होतो.

उदा.,  (१)  आज माझ्ा आजीची पाठ खूप दुखत होती.
  (२) आज मी ‘वदं् वनदे मातरम् ’ कलवता पाठ केिी.
पाठ ्ा एकाच शबदाचे दोनही वाक्ांतीि अथ्व लभन्न आहेत. ्ाचप्रमाणे ‘शबद’ जर चुकीचा लिलहिा गेिा तरी 

त्ाचा अथ्व बदिू शकतो. अगदी वेगळ्ाच अथा्वचा शबद त्ार होऊ शकतो.
उदा., (१) कृतज्ञ- उपकाराची जाण असिेिा
   कृतघन- उपकाराची जाण न ठेवणारा
  (२) पाणी- लपण्ाचे पाणी/जि
   पावण- हात
पाणी शबद पालण असा लिलहल्ाने केवळ ऱहसव (ईकार), दीघ्व (ईकार) लिलहल्ाने शबदाचा अथ्वच बदििा. 
्ावरून िक्षात ्ेते, की आपिे महणणे अपेलक्षत ्ोग् अथ्ववाही होण्ासाठी शबदांचे सु् ोग् महणजेच 

िेखनलन्मांनुसार िेखन होणे आवर्क असते.
खािी काही असे शबद लदिेिे आहेत, की जे नेहमी तुमच्ा वाचनात, िेखनात ्ेतात; परंतु ते चुकण्ाची 

शक्ताही असते. ्ा शबदांचा अभ्ास करा. त्ांचे उच्चारानुसार िेखन (्ोग् िेखन लन्मांनुसार) समजून घ्ा. 
त्ाचंा सराव करा व त्ांचे ्ोग् उप्ोजन करा. 

अंत:करण गररबी प्रीती व्खतिमत्व

अलनलण्वत चमतककृती सतककृत् गरीब

अथ्वशासत्ज् जीलवतका््व महत्व सामूलहक

अखसततव ठरावीक मूलत्वपूजा साव्वजलनक

आशीवा्वद तत्वज्ान मैत्ीण साव्वलत्क

उज्वि दातृतव मैलत्णीिा सालहखत्क

उनमेर दीपप्रजविन वतिृतव सूचना

ओजसवी दृखष्कोन वाङ् म् सफूतशी

औलचत् लनलम्वती लवरणण सृजनशीिता

ऋणलनददेश लनभ्वतस्वना वैफल् समृलतलदन

कतृ्वतव लनलषक्र् वैलशषट्य समृती

कीतशी पररखसथती हळूहळू हालद्वक

कुखतसत परीक्षा क्रीडांगण हृद्
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l प्ररि्शषक िबद

ज्ानप्रिाराच्ा विविध माध्मांत आव् जीिन व्िहारात ितत बदल होत अितात. िाहवजकच त्ा त्ा 
ज्ानक्ेत्ात िा व्िहारात प्रचवलत िबदांहून िेगळे िबद िापरले जातात. विविष् ज्ानक्ेत्ातील मावहती, िंकलपना 
्ांच्ा प्रकटीकर्ाला ्ोग् ठरतील अिे िबद िापरण्ाची गरज अिते. िाविक व्िहाराच्ा ्ा िेगळेप्ातून 
ज्ानक्ेत्ांची िा व्िहारांची पररिािा विद् ध होते. अिा पररिािेतून िासत्िािेचा ि ज्ानिािेचा विकाि होत अितो. 
बदलते जीिनव्िहार, िाढत्ा गरजा आव् विसतार्ारी ज्ानक्ेत्े ्ांनणुिार ‘पाररिाविक िंज्ा’ वनमा्श् होतात. 

पाररिाविक पदनामांच्ा िापरामणुळे वककंिा पाररिाविक िंज्ांच्ा िापरामणुळे विचार, िंकलपना ्ांच्ा 
प्रकटीकर्ात विविष्ता, वनदयोिता ्ेते. पाररिाविक िंज्ांचा मूळ उद्देि व्िहारिापेक् िािेचे उप्ोजन हा आहे. 

विक््, विविध िासत्े, प्रिािन, आरोग्, िमाज, उद्ोग, व्ापार, न्ा्, आवथ्शक व्िहार, कला, िंसकृती 
इत्ादी विविध के्त्ांमध्े आिश्कतेनणुिार पाररिाविक िंज्ा उप्ोगात आ्ल्ा जातात. ्ा िंज्ांमणुळे ज्ानव्िहार 
अवधक प्रिािी आव् िणुसपष् होतात. ्ा दृष्ीने पाररिाविक िंज्ांना अनन्िाधार् महत्ि अिते.

Calligraphy िणुलेखन Secretary िवचि, वचट्ीि
Academic Qualification िैक्व्क अह्शता Children's Theatre बालरंगिूमी
Action का््शिाही/कृती Comedy िणुखाचतमका
Census जनग्ना Agent अविकता्श/प्रवतवनधी
Casual Leave नैवमचततक रजा Category प्रिग्श
Anniversary िधा्शपनवदन Bio-data सि-पररच् 
Corporation महामंडळ, वनगम Bonafide Certificate िासतविकता प्रमा्पत् 
Daily Wages दैवनक िेतन, रोजंदारी Book Stall पणुसतकविक्री केंद्र 
Lyric िािगीत Dismiss बडति्क 
Magazine माविक-पवत्का Event घटना
Medical Examination िैद्की् तपाि्ी Exchange देिा्-घेिा्,
Express Highway द्रुतगती महामाग्श  विवनम् कर्े
News Agency िृततिंसथा Official Record का्ा्शल्ीन अविलेख
Exhibition प्रदि्शन Orientation वनदेिन, उद् बोधन
General Meeting िि्शिाधार् ििा Part Time अंिकालीन, अध्शिेळ
Government Letter िािकी् पत् Goodwill िवदचछिा
Programme का््शक्रम Handbill हसतपत्क
Plumber नळ-कारागीर Honorable माननी्
Pocket Money हातखच्श Humanism मानितािाद
Index अनणुक्रमव्का Registered Letter नोंद्ीकृत पत्
Junior Clerk कवनष् वलवपक Receptionist सिागवतका
Refreshment अलपोपहार Journalism िृततपत्काररता
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विक्कांनी पाठ्पणुसतकात वदलेली पूरक पणुसतके, िंदि्श ग्रथं, िंकेतसथळे ि वलंकि ्ांचा िापर करून 
पाठ्घटकािी िंबंवधत अवधक मावहती वमळिािी. त्ा मावहतीचा अध्ापनात िंदि्श मह्ून िापर करािा.

पूरक पुसिके र संदिवाग्रंर य्ंचवी य्दवी

्महत्र्चय् संकेिसरळे र शलंकसचवी य्दवी

(१) हाती ज्ांच्ा िून् होते- िंपादन अरु् िेिते.

(२) मणुिाविर- अच ण्ुत गोडबोले

(३) एक होता कावह्शर- िी्ा गिा्कर

(४) मन में है विशिाि- विशिाि नांगरे पाटील

(५) आ् डेअर- वकर् बेदी

(६) आकािािी जडले नाते- ज्ंत नारळीकर

(७) िवमधा- िाधनाताई आमटे

(८) खरेखणुरे आ्डॉल- िणुधा मूतथी

(९) िंसकृतीच्ा पाऊलखणु्ा- द. ता. िोिले

(१०) व्क्ी आव् िल्ी- पणु. ल. देिपांडे

(११) झाडाझडती- विशिाि पाटील

(१२) सिामी- र्वजत दिेाई

(१३) िणुगम मराठी व्ाकर् ि लेखन - मो. रा. िाळंबे

https://en.wikipedia.org/wiki/Vasant_Purushottam_Kale
https://en.wikipedia.org/wiki/Prabodhankar_Thackeray
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaziranga_National_Park
www.kaziranga-national-park.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Jayant_Narlikar
https://www.youtube.com/watch?v=_POUfe2zVe0
https://en.wikipedia.org/wiki/Shankar_Ramchandra_Kharat
https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller



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

इयत्ता १ ली ्ये १२ वी ई-लक्निंग सताक्हतय

पाठ्यपुस्तक मंडळ, बालभार्ती मार्फ्त इ्यत्ता १ ली ्ते १२ वी च्या मराठी व इंग्जी माध्यमाच्या
रवद्ार्यािंसाठी ई-लर्निंग सारित्य (Audio-Visual) उपलब्ध करू्न देण्या्त ्ये्त आिे.

ई-लर्निंग सारित्य घेण्यासाठी.... 

• वरील Q.R.Code सककॅ्न करू्न ई-लर्निंग सारित्य मागणीसाठी ्नोंदणी करा.

• Google play store वरू्न ebalbharati app डाऊ्नलोड करू्न ई लर्निंग सारित्यासाठी

मागणी ्नोंदवा.

• पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या www.ebalbharati.in, www.balbharati.in ्या संके्तसथळांवर

भेट द्ा.

ebalbharati

मराठी, इंग्जी माध्यमांमध्ये उपलब्ध

वैरशष्ट्े

• रवष्य ्योज्ने्नुसार र्न्धा्गरर्त करण्या्त आलेल्या रवष्यांचिा समावेश.

• पाठ्यपुस्तकावर आ्धारर्त पररपूण्ग ई-लर्निंग सारित्य.

• दृक-श्ाव्य सवरूपा्त.

• पाठर्निा्य आश्याचिे सादरीकरण व आव््यक्ते्नुसार प्््नांचिा समावेश.

• रवरव्ध कृ्ती, रचित्े, आकृत्या इत्यादींचिा समावेश.

• सिज व सोप्या अध्य्य्नासाठी ॲर्नमेश्नचिा वापर.

• सवाध्या्यांचिा समावेश.
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