


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



Amgnmg-1

मैत्रती ्ंत्रज्ञानाशती

(इयत्ता आठरी्तील मीिल र इयत्ता दहारी्तील 
्तेजस या दोि बहीणभारंडा्ंतील हा सरंाद.)

्ेजस : मीिल, ए मीिल. अगं, आ्ता आपली 
शाळा लरकरच सुरू होणार आहे. 
आपण यारषथी आणलेली िरीि पुस्तकं 
राचायला हरी्त. ्तू यारषथीची िरीि 
पुस्तकं  पानहलीस का?

मतीनल : हो दादा, अरे मी पुस्तकं  राचली िाही्त; 
पण बनघ्तली आह्ेत.

्ेजस : आरडली का ्तुला ्तुझी पुस्तकं ? 
मतीनल : अरे, मला ्तर माझी पुस्तकं खूपच 

आरडली. मागील रषा्वपेक्ाही या 
रषथीची पुस्तकं खूपच सुरेख आह्ेत. 
िवया कोऱया पुस्तकांचा सुगंध, तयां्तील 
आकष्वक नचत्रे, पाठांची मांडणी मला 
खूपच आरडली.  

्ेजस : अगं, मला पण माझी पुस्तकं खूप 
आरडली आह्ेत. अभयास कर्तािा 
िक्ककीच मजा येणार आहे. 

मतीनल : अरे, पण िरीि पुस्तका्ंत सर्व 
धडांखाली चौकटी्त काही्तरी नदलेले 

आहे. ्ते काय आहे मला कळलंच िाही. 
्ेजस : दाखर बरं मला काय आहे ्ते! 
मतीनल : हे बघ. (पुस्तका्तील पाठाखालील कय.ू 

आर. कोड  दाखर्ते.)
्ेजस : अगं, मीिल हा ्तर कय.ू आर. कोड  

आहे. 
मतीनल : कयू. आर. कोड  महणजे काय रे दादा? 

पूरथीचया पुस्तकां्त ्तर असं काही नदलं 
जा्त िवह्तं!

्ेजस : अगं, कय.ू आर. कोड  महणजे नविक 
ररसपॉ्स कोड (Quick Response 
Code). अगं, मोबाईलरर कयू. आर. 
कोड सककॅिर हे ॲनलिकेशि सॉफटरेअर 
डाऊिलोड करारे लाग्ते.या 
सॉफटरेअरद्ारे हा कयू. आर. कोड 
सककॅि केलयािं्तर आपलयाला पाठ, 
कनर्ता, इ्तर घटक यासंबंधीचया काही 
नलंकस नदस्ता्त. तयाद्ारा ऑनडओ, 
नवहनडओ ्तसेच इ्तर पूरक सानहतय 
आपलयाला पहायला नमळ्ते. आपण ्ते 
ऐकू शक्तो, पाहू शक्तो आनण राचूही 
शक्तो. अभयासासाठी तयाचा 
आपलयाला पु्हा पु्हा रापरही कर्ता 
येऊ शक्तो.  

मतीनल : अरे, हे ्तर खूपच ्ाि आहे! आपलया 
पाठ्यपुस्तका्तील घटकांसंबंधीची 
मानह्ती खूपच कमी रेळा्त उपलबध हो्त 
असलयामुळे नरनरध प्रकारचे सानहतय र 
मानह्ती शोधणयासाठीचा आपला रेळही 
राचणार आहे. चल दादा, आपण लगेच 
आपलया मोबाईलरर हे ॲप डाऊिलोड 
करूि घेऊया आनण अनधकानधक 
मानह्ती नमळरूया.



मराठी

इयत्ा आठवी
(संयुक्त भाषा)

(उर्दू, कन्नड, गुजरा्ी, ्ेलुगू, ससंधी इतयारी माधयमांचया शाळांसाठी.)

सुगमभार्ी

शासन सनरदूय क्रमांक  : अभयास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ सरनांक २५.४.२०१६ अनवये स्ापन करणया् आलेलया समनवय ससम्ीचया 
सर. २९.१२.२०१७ रोजीचया बैठकीमधये हे पाठ्यपुस्क सन २०१८-१९ या शैक्षसरक वषादूपासून सनधादूरर् करणयास मानय्ा रेणया् आली आहे.

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्क सनसमदू्ी व अभयासक्रम संशोधन मंडळ, पुरे ४.

A

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



B

प्रथमावृत्ती ः २०१८ ©   महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्क निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि 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 

फादर फ्ान्सस नदनरिटो (सदसय)

डॉ. सिेहा जोशी (सदसय)

डॉ. माधुरी जोशी (सदसय)

श्ी. नशराजी ्तांबे (सदसय)

डॉ. सुजा्ता महाजि (सदसय)

श्ीम्ती सनर्ता अनिल रायळ  
                  (सदसय-सनचर)

सं्योजि   ः श्ीम्ती सनर्ता अनिल रायळ
  नरशेषानधकारी, मराठी
नित्रकार  ः  गौरर गोगारले

मुखपृष्ठ  ः गौरर गोगारले

अक्षरजुळणती  ः भाषा नरभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

निनममि्ती  ः सनचिदािंद आफळे, मुखय निनम्व्ती अनधकारी
  संदीप आजगांरकर, निनम्व्ती अनधकारी 

कागद  ः ७० जी.एस.एम. नक्रमरोवह

मुद्रणादेश  ः N/PB/2022-23/Qty. 

मुद्रक  ः M/s

प्रकाशक 
नररेक उत्तम गोसारी 

नियंत्रक 
पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती मंडळ, 

प्रभादेरी, मुंबई - २५.

श्ीम्ती सरा्ती ्ताडफळे
डॉ. िंदा भोर
डॉ. शारदा निरा्ते
श्ीम्ती अिुजा चवहाण
श्ी. मोहि नशरसाट
श्ी. प्ररीण खैरे
श्ी. प्रमोद डाेंबे
श्ी. समाधाि नशके्तोड
श्ी. बापू नशरसाठ
श्ी. मयुर लहािे

प्रा. नरजय राठोड
श्ी. देनरदास ्तारू
श्ीम्ती प्रांजली जोशी
श्ीम्ती रैदेही ्तारे
डाॅ. सुभाष राठोड
श्ी. िािा लहािे
श्ीम्ती प्रन्तभा लोखंडे
श्ीम्ती जयमाला मुळीक
डॉ. मंजूषा साररकर
श्ीम्ती नसम्ता जोशी

श्ीम्ती िेहा रार्ते
श्ीम्ती अ्रया काणे
श्ीम्ती सुनप्रया खानडलकर
श्ी. सुनिल बिसोडे
डॉ. जगदीश पाटील
श्ी. रमाकां्त देशपांडे
श्ी. िामदेर एडके
श्ी. रनरंद्रदादा डोंगरदेर
श्ी. नदलीप देशपांडे

निमंनत्र् ्जज्ञ 
श्ी. हरी िारलारार

िौथे पुिमुमिद्रण : २०२२





D



(डॉ. सुहनल मगर)
संचालक 

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती र 
अभयासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.

प्रस्तावनता

E

नप्रय नरद्ार्थी नमत्रांिो,  

्तुमहा ंसराांचे इयत्ता आठरीचया रगा्व्त सराग्त आहे. ‘सुगमभार्ती’ हे मराठी संयुक्त भाषेचे ्तुमचया 
आरडीचे पुस्तक! हे पाठ्यपुस्तक ्तुमचया हा्तां्त दे्तािा मिसरी आिंद हो्त आहे.

नमत्रांिो, मराठी ही आपलया राजयाची राजभाषा आहे. एकमेकांशी संराद साध्तािा, नरचारांची 
देराणघेराण कर्तािा, आपलया भारिा समोरील वयक्तीसमोर मांड्तािा या भाषेचा प्रभारी र योगय रापर 
करणे आरशयक अस्ते. यासाठी आपले आपलया भाषेरर प्रभुतर हरे. या पाठ्यपुस्तकाचा अभयास 
केलयामुळे ्तुमचे भाषरेरील प्रभुतर िक्ककीच राढणार आहे, ्तसेच भाषेचा नरनरध प्रकारे रापर करणे ्तुमहांला 
सहज जमणार आहे. 

या पाठ्यपुस्तका्तूि ्तुमहांला रेगरेगळ्ा सानहतयप्रकारांची ओळख करूि नदली आहे. तयांचा 
अभयास केलयािे मराठी भाषेचे शबदरैभर नक्ती नरनरधांगी आहे, हे ्तुमचया लक्ा्त येईल. भाषा हे 
िरनिनम्व्तीचे मुखय साधि आहे. ्तुमहांला िरनिनम्व्तीचा आिंद नमळारा यासाठी या पुस्तका्त अिेक कृ्ती 
नदलया आहे्त. उदा., ‘राचा’, ‘चचा्व करूया’, ‘खेळूया शबदांशी’, ‘नलनह्ते होऊया’, ‘शोध घेऊया’,  
‘भाषेची गंम्त’, ‘नरचार करा. सांगा.’, ‘चला सरंाद नलहूया’, ‘भाषासौंदय्व’ यांसारखया अिेक भानषक 
कृ्ती इतयादी. पाठ्यपुस्तका्तील ‘उपक्रम’ र ‘प्रकलप’ यांमुळे ्तुमहांला नमळरलेलया ज्ािाची सांगड दिैंनदि 
जीरिाशी घालिू ्ते ज्ाि सरप्रयतिािे पक्के कर्ता येणार आहे. 

रोजचया जीरिा्त ्तुमही ्तंत्रज्ािाचा रापर कर्तच आहा्त. तया दृष्ीिे पाठ्यपुस्तका्त नरनरध कृ्ती 
योजलया आहे्त. ्तंत्रज्ािाचया साहाययािे या क्ृतींचा अभयास ्तुमहांला करायचा आहे. ‘मतै्री ्तंत्रज्ािाशी’ 
या शीष्वकाखाली नदलेलया िरीि मानह्तीचा उपयोगही ्तुमहांला दिैंनदि वयरहारा्त करायचा आहे. 
तयाचबरोबर ‘आपण समजूि घेऊया’ या शीष्वकाखाली भाषाभयासाचया नदलेलया नरनरध कृ्ती समजूि घेऊि 
तया सोडरायचया आहे्त. या सर्व प्रकारचया भानषक कृ्ती कर्तािा ्तुमहांला िक्ककीच मजा येणार आहे.

्तुमहा ं सराांिा हे पाठ्यपुस्तक िक्ककीच आरडेल अशी आशा आहे. ्तुमचया पुढील राटचालीस 
शुभेच्ा !

पुणे   
नदिांक : १८ एनप्रल २०१८, अक्यय ्तधृ्तीया
भार्तीय  सौर : २८ चैत्र १९४०



अध्य्यन-अध्ययापनयाची प्रक्रि्यया अध्य्यन क्नषपत्ी

भयाषयाक्िष्यक अध्य्यन क्नषपत्ी ः सं्युक्त भयाषया मरयाठी आठिी

F

सर्व वरद्यार्थयाांनया (रेगळ्या रूपयात सक्षम मुलयांसवित) 
व्थक्तिगत विंरया सयामूविि सररूपयात प्रोतसयािन विले जयारे 
ियारण त्थयानंया -
• आपल्थया भयाषेत बरोलण्थयाची, चचया्व िरण्थयाची,

{díbofU िरण्थयाची संधी विली जयारी.
• जीरनयाशी संबंध जरोडून वरष्थ समजण्थयाच्थया संधी

विल्थया जयाव्थयात.
• रयापरल्थया जयाणयाऱ्थया भयाषेच्थया बयारियाव्थयांरर चचया्व

िरण्थयाची संधी विली जयारी.
• गटयात िया्थ्व िरणे आवण एिमेियांच्थया ियामयांबयाबत

चचया्व िरणे, मत िेणे-घेणे, प्íन वरचयारणे ्थयांचे 
सरयातंत््थ विले जयारे.

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

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

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

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

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

08.LA.01 वरवरध वरष्थयंारर आधयाररत वरवरध प्ियारचे 
सयावित्थ रयाचून त्थयारर चचया्व िरतयात. (उिया., 
पयाठ्यपुसतियातील एखयाद्या पक््थयावरष्थीची 
मयाविती रयाचून पक््थयांवरष्थी वलविलेले पुसति 
रयाचतयात र चचया्व िरतयात.)

08.LA.02 मरयाठी भयाषेतील वरवरध प्ियारचे सयावित्थ/मजिूर
(रत्वमयानपत्रे, मयावसिे, िथिया, इंटरनेटरर प्वसद्ध 
िरोणयारे इतर सयावित्थ) समजपूर्वि रयाचतयात, 
त्थयांवरष्थी आपली आरड-नयारड, मत, वनषिष्व 
इत्थयािी. तोंडी/सयांिेवति भयाषेत व्थति िरतयात.

08.LA.03 रयाचलेल्थया सयावित्थयारर वरचयार िरतयात आवण
अवधि समजून घेण्थयासयाठी प्शन वरचयारतयात, 
चचया्व िरतयात.

08.LA.04 आपल्थया पररसरयातील वरवरध बरोलींतील
लरोििथिया, लरोिगीते ्थयांवरष्थी सयांगतयात/
बरोलतयात. 

08.LA.05 अपररवचत घटनया, प्संग आवण पररक्सथितीची
िलपनया िरतयात आवण ्थयांबयाबत मनयात त्थयार 
िरोणयाऱ्थया प्वतमया र वरचयार ्थयंाबद्दल सयंागतयात र 
वलवितयात. 

08.LA.06 वरवरध संरेिनशील मुि् द्यांवरष्थी (उिया., जयाती,
धम्व, रण्व, वलंग, रीवतरररयाज ्थयंाबयाबत) आपले 
वमत्र, वशक्षि आवण िुटुंबयातील सिस्थ ्थयंानया प्शन 
वरचयारतयात. (उिया., पररसरयातील लरोियांच्थया सण 
सयाजरे िरण्थयाच्थया पद्धतींबद्दल बरोलणे.) 

08.LA.07 एखयािे सयावित्थ रयाचून त्थयातील सयामयावजि
मूल्थयावंरष्थी चचया्व  िरतयात, त्थयाची ियारणे जयाणून 
घेण्थयाचया प््थतन  िरतयात. (उिया., शेजयारच्थया 
रयामिूयाियंाची मुलगी शयाळेत िया जयात नयािी?)  

08.LA.08 वरवरध प्ियारचे सयावित्थ जसे- िथिया, िवरतया,
लेख, अिरयाल, रृततयानत, समरणपत्र, व्थंगवचत्र, 
वनबंध इत्थयािींचे बयारियाईने रयाचन िरून 
त्थयांवरष्थी अनुमयान ियाढतयात, त्थयाचे वरशलेषण 
िरतयात, त्थयातंील प्मुख मुद्द ेशरोधतयात.

इ्थततया आठरीच्थया वरद्यार्थयाांसंिभया्वत अपेवक्षत अध्थ्थन 
वनषपतती-
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अध्य्यन-अध्ययापनयाची प्रक्रि्यया अध्य्यन क्नषपत्ी
इत्थयािींचे आ्थरोजन िेले जयारे आवण त्थयाच्थया त्थयारीशी 
संबंवधत िसतवलक्खत आवण अिरयाल लेखनयाची संधी 
विली जयारी.

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

08.LA.09 रयाचलेल्थया सयावित्थयातील नरीन शबि, रयाक्प्चयार,
मिणी, सुभयावषते ्थयांचे अथि्व समजून घेतयात, 
आसरयाि घेतयात र उप्थरोग िरतयात.

08.LA.10 िथिया, िवरतया रयाचून लेखनयाचे वरवरध प्ियार
र शैली ओळखतयात. (उिया., रण्वनयातमि, 
भयारयातमि, वनसग्ववचत्रण.)

08.LA.11 एखयािया मजिूर रयाचतयानया तरो समजून घेण्थयासयाठी
आरश्थितेनुसयार रग्ववमत्र/वशक्षि ्थयंाची मित 
घेऊन उप्ुथति संिभ्वसयावित्थयाची (शबििरोश, 
वरशरिरोश, इंटरनेट विंरया अन्थ पुसतियांची) मित 
घेतयात.

08.LA.12 वरवरध प्ियारचे सयावित्थ रयाचतयानया (िथिया,
िवरतया, जयाविरयाती इत्थयािी.) त्थयाच्थया रचनेचया 
आसरयाि घेतयात आवण त्थयाबंयाबत आपयापल्थया 
िुरतीनुसयार तोंडी, लेखी सररूपयात वरचयार व्थति 
िरतयात. 

08.LA.13 रयाचन र लेखनयाचया उद्दशे लक्षयात घेऊन आपले
वरचयार प्भयारीपणे मयांडतयात. 

08.LA.14 सरत:चे अनुभर सरत:च्थया भयाषयाशैलीत वलवितयात.
लेखनयाचे वरवरध प्ियार र शैली ्थयांचया उप्थरोग 
िरून अनुभरलेखन िरतयात. (उिया., िथिया, 
िवरतया, वनबंध अशया रेगरेगळ्या पद्धतीने 
अनुभर लेखन िरणे.)

08.LA.15 िैनंविन जीरनयातील एखयािी रैवशषट्यपणू्व घटनया,
क्सथिती, अनुभर ्थयांरर वरवरध प्ियारे सज्वनयातमि 
लेखन िरतयात. (उिया., सरोशल वमडी्थयारर 
वलविणे, संपयािियांनया पत्र वलविणे.)

08.LA.16 वरवरध िलयांमध्थ े(उिया., िसतिलया, रयासतुिलया,
िृवषिलया, नृत्थिलया, वचत्रिलया) रयापरल्थया 
जयाणयाऱ्थया भयाषेचया सज्वनयातमि रयापर िरतयात. 

08.LA.17 अवभव्थतिीच्थया वरवरध शैली र रूपे ओळखतयात
आवण त्थयानुसयार सरतः वलवितयात. (जसे- वरनरोिी 
िथिया, शौ्थ्विथिया)

08.LA.18 व्थयािरण घटियंाची मयाविती घेतयात र त्थयांचया
लेखनयात ्थरोग्थ रयापर िरतयात. उिया., इ्थततया 
सयातरीप्थांत अभ्थयासलेल्थया व्थयािरण घटियांची 
उजळणी, रयाक््थ र रयाक््थयांचे प्ियार.
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१. भारत अमुचा देश...

l ऐका. वाचा. म्हणा.

भारत अमुचा देश आम्ा असे अभभमान
जनमा आलो येथे आम्ही भितही भागयवान... ।।धृ.।।

 जरही भभन्नता, जशही भवभवधता
 येथे परंतु नांदे एिता
पभवत्र, उन्नत आमचही ्ही, संसिकृतही म्ान ।।१।।

 फळाफुलांचही, ्रहीतवनांचही
 नदहीभशखरे अन्  जलाशयांचही
सुंदर, संपन्न भूमही ्ही, आम्ा जहीव िी प्ाण ।।२।।

 शहीलवंतांचही, बलवंतांचही
 भनतहीवंत, प्ज्ावंतांचही
वंदनहीय जगतही जे तया, नररतनांचही ्ही खाण ।।३।।

 ्े संभवधान, भतरंगही भनशाण
 अमुचा मान अमुचही शान
भप्यतम या भारतभूमहीचे, गाऊ सदा जयगान ।।४।।

शरद कांबळे (१९७४) : प्भसद्ध िवही. भवभवध वृततपते्र, भनयतिाभलि े यातूंन लखे व िभवता प्िाभशत आ्ते. तयाचंा 
‘तझुयासाठही’ ्ा चारोळही सगं्र् प्भसद्ध आ्.े ठाण ेभजल्ा यवुा परुसिार व पचंायत सभमतही श्ापरू भशक्षि पुरसिार यासंारखया 
परुसिारानंही त ेसनमाभनत आ्ते. 

भवभवधततेहील एिता ् ेभारताचे म्त्वाच ेवैभशष्ट्य आ्.े आपल ेसंभवधान व राष्ट्रधवज ्ही आपलही श्रद्धासथान ेआ्ते. 
प्सततु गहीतातनू िवही भारतमातभेवषयहीचही गौरवपणू्ण भावना वयक्त िरतात. प्सतुत गहीत ‘भिशोर’, जानवेारही २०१८ या माभसिातनू 
घतेल ेआ्.े

शशक्षकांसाठी ः प्सतुत गहीत भवद्ारयाांिडून तालासुरांत म्णवून घयावे. तसेच इतर गहीतांचया धवभनभफतही ऐिवावयात.

भाग-१

शबदार्थ : भाग्यवान - नशहीबवान. शभन्नता - वेगळेपण. नांदे - एिभत्रत रा्णे. 
सदा - ने्मही.
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२. चिव चिव चिमण्या...

आमची छोटी मैत्ीण परवा भल्ा सकाळीच बेल 
मारून घरात घुसली. म्हणाली, काका काका, जमाडी 
जममत! ओळखा! पुढून पह्हले अक्षर ‘ना’ आ्हे. ना्हीतर 
नकोच. नुसतेच ‘न’ आ्हे आहण मागून दुसरे ‘ट’ आ्हे. 
फुली! मागून दुसरेसुद्ा नको. पह्हलेच. मागून पह्हले-
ऊं-क आ्हे.

भल्ा सकाळची वेळ हतची कोडी सोडवण्ात 
घालवण्ाची इचछा नसल्ाने मी शरणहचठ्ी हदली, ना्ही 
बोवा ओळखता ्ेत!

ती टाळी हपटून म्हणाली, ्हात्तच्ा! हक्ती इजजी! 
नाटक! नाटक! आज आमच्ा शाळेचे नाटक आ्हे! तुम्ही 
बघा्ला ् ाल? मी आमच्ा बाईंना सांगून ठेवीन. मममीला 
वेळ ना्ही. पपपा म्हणतात, ‘ल्हान पोरांची कसली नाटकं 
बघा्ची!’ पण काका आमच्ा शाळेचे नाटक अशंूची 
फुले पेक्षा शपपत टॉप ्होते! मी पण ््ात बेबीचे काम 
करते! तुम्ही ्ाच! एवढ्ा आमच्ा छबूताई बाई, ‘्ा्त 
का्’ आणखी ‘््ा्त का्’ करणाऱ्ा, ््ांनासुद्ा 
आमचे नाटक आवडले! माझा तर ््ांनी गालगुच्ा 
घेतला. ्ाल? 

््ा हचमुरडीला ना्ही म्हणण्ाची श्हामत माझ्ापाशी 
ना्हीच. मी कबूल केले आहण परवा गुरुवारी संध्ाकाळी 
मुंबईतल्ा साह्ह्् संघमंहदरात आमच्ा महैत्णीच्ा 
शाळेचे टॉप नाटक बघा्ला सगळ्ा व्ापातून सवड 
काढून पोचलो. आंतरशाले्  नाट्यसपर्धेची ती अहंतम फेरी 
का का्ही तरी ्होती. एकूण चार छोटी नाटके व्हा्ची 

असल्ाचे बा्हेरच्ा बोडाडावर नमूद ्होते. ््ातले एक 
आमच्ा मैहत्णीचे ्होते. आमची मैत्ीण हतहकटाचा कपटा 
्हातात गच् र्रून हतच्ाच व्ाच्ा गददीत कुठेतरी माझी 
वाट पा्हत उभी ्होती. मला पाहून ती र्ावतच पुढे आली. 
‘‘का् ्हे काका!’’ ती माझ्ावर डाफरली, ‘‘हक्ती लेट 
केलात!’’ मी सव्ीने केले, ‘‘सॉरी.’’ पण ते्ही ऐका्ला 
हतला सवड नव्हती. चुट ् चुट ् चपला वाजवत पळतच ती 
संघमहंदराच्ा रंगपटाच्ा हदशेने अदृश् झाली.

भोवतालच्ा छोट्या पे्क्षकांतच मग थोडा वेळ मी 
््ा गावचा नसल्ासारखा उभा राह्हलो. मग दुसरी हतसरी 
कुठली तरी घंटा ्होताच हचमुरड्ा ्हातांनी लटकला जात 
प्ेक्षागृ्हात पोचलो. ्ा इटुकल्ा हपटुकल्ा प्ेक्षकवगाडाची 
बडदासत जेमतेम परं्रा वीस हमहनटेच राखून ्ैहराण झालेल्ा 
द्ारपालाने मला एका खचुदीत कोंबले. भोवती, पुढे-मागे 
्ा आहण ््ा ्हाताला-सगळी छोटी फौजच भरली ्होती. 
एकमेकांच्ा कळा काढत ्होती. एकमेकांना हचमकुटे घेत 
्होती. एकमेकांच्ा शाळेचे उणे दुणे काढत ्होती. नाटकांची 
सपर्ाडा प्ेक्षागृ्हातच नाटकाआर्ी उताला आली ्होती! 
कुणाचा तरी रेशमी मुठीचा गुच्ा नेम चुकून माझ्ा पाठीत 
बसला. आणखी कुणी माझ्ा मांडीवरून ओळकंबूनच 
माझ्ा पलीकडच्ा डोक्ावर एक सॉहलड टपपू ठेवून 
हदला. मग ती हबचारी रडू लागली. हतला उगी करण्ाच्ा 
प्््नात बरीच गददी खुच्ाडा सोडून हतथे जमली आहण मग 
््ांच्ा ‘बाई’कुठूनशा डोळे वटारून आल्ा तशी 
‘‘कोहकळाबाई आल्ा’’ म्हणत ्हां ्हां म्हणता सगळ्ा 

चवज् तेंडुलकर (१९२८-२००८) : प्हसद् नाटककार, पटकथाकार, चतुरसत् लखेक व सपंादक. कथा, एकाहंकका, 
लहलतहनबरं्, कादबंरी, नाटक इ््ादी हवहवर् वाङ ्म् प्कारातं हवपलु लखेन. ््ाचंी ‘माणूस नावाचे बटे’, ‘शातंता! कोटडा चालू 
आ्ह’े, ‘अशी पाखर े् तेी’, ‘सखाराम बाइडंर’, ‘घाशीराम कोतवाल’ इ््ादी नाटक;े ‘कोवळी उन्ेह’, ‘रातराणी’, ‘फुगे साबणाचे’, 
‘्ह ेसवडा कोठून ्ते’े ्ह ेलहलतलखेन; ‘काचपाते्’, ‘द ्वदं ्व’, ‘गाण’े, ‘फुलपाखरू’ इ््ादी कथासगं्र्ह; ‘हदवाकराचं्ा नाट्यछटा’, 
‘समाजवेर्’ इ््ादी म्हत्वपणूडा संपादन ेअशी पसुतक ेप्हसद् आ्हते. 

छोट्या महैत्णीच ेशाळतेील नाटक बघण्ाच्ा हनहम्तान ेलखेक मुलाचंा आग्र्ह, अल्लडपणा, खोडकरपणा, हनरागसता 
आहण उ्सा्ह ्ानंा अहतश् समजंसपणान ेप्हतसाद दतेात. मात् ््ाचवेळी आपल ेबालपण ्हरवल्ाची खतं ््ानंा कशी वाटत 
रा्हत,े ्ाचे वणडान प्सततु पाठात आल ेआ्ेह. प्सततु पाठ ्हा ‘वाचू आनदें बालगट-२’ ्ा सपंाहदत पसुतकातून घेतला आ्ेह.  
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आपापली खुर्ची धरून बसल्ा. जणू आपण ्ा गावच्ार् 
नाहीत! बाईर्े खरे नाव वेगळरे् असल्ार्े कळले. 
‘‘कहार-कहार माजवला ्ा माकडांनी’’ असे त्ा भ्ंकर 
घरगुती उद्ेगाने वारंवार महणत होत्ा. बाहेर हाकलीन, 
घरी पाठवीन, धपाटे ममळतील, असल्ा धमक्ादेखील 
देत होत्ा. ‘‘खबरदार कुणी जागरे् पुनहा हालेल तर’’ असे 
दरडावून त्ा लांब पलीकडल्ा त्ांच्ा खुर्चीकडे गेल्ा 
आमण बहुधा आडव्ा-उभ्ा टाक्ांच्ा एखाद्ा 
भरतकामाच्ा मडझाईनर्ी र्र्ाचा शेजारच्ा बाईंशी पुढे 
र्ालू करत बसल्ा. लागलीर् माझ्ा पलीकडर्ीने माझ्ा 
मांडीवर एक हात रोवून दुसऱ्ा हाताने माझ्ा 
अलीकडर्ीच्ा डोक्ात एक भलतार् फरटचा क्ास टपपू 
ठेवून मदला. हा मतला थोड्ार् वेळापवूची बसलेल्ा टपपूर्ा 
बदला होता. टपप ूबसलेलीने जीभ काढून दाखवली.

नाटकांबद्दल मलहावे तेवढे थोडरे्. प्ेक्ागृहात 
काळोख झाल्ामुळेर् दंग्ाला तातपुरता उतार पडला 
आमण कुठले तरी एक छोटे नाटक सुरू झाले. मोठ्ा 

माणसांच्ा नाटकापेक्ा ्ा नाटकार्ा मामलार् वेगळा 
होता. इथे मोठ्ा माणसारं्ी नाही तर झाडार्ी, पोरटाच्ा 
पेटीर्ी, इलेककटरिकच्ा खांबार्ी सोंगे घेतलेल्ा छोट्ा 
नटनटींना रंगमंर्ावर नुसते पाहणरे् खूप मवलाेभनी् होते. 
त्ांच्ा रु्का आमण गफलतीदेखील मनरवी नाट्म् 
होत्ा. त्ात त्ांरे् नार् आमण गाणी सुरू झाली, की जणू 
मूमतचामंत काव् रंगमरं्ावर अवतरे. इवल्ाशा हातांनी आमण 
पा्ांनी रु्कतमाकत र्ालणारे नृत्ार्े एकेक आमवभाचाव 
पाहताना आमण गोमजरवाण्ा गळांवाटे उमटणारे गाण्ांर्े 
गोल गोल सूर ऐकताना नुसते हरवून जा्ला होत होते. 
नाटकात नाट् कमीजारत असले, तरी ्ा मर्मण्ा 
कलावंतांत मात्र ओतप्ोत होते. आमच्ा छोट्ा ममैत्रणीने 
मधूनमधून जीभ बाहेर काढत आमण एरवीच्ा सव्ीनुसार 
उगीर्र् नाकाखालून मनगट मफरवत मतरे् काम जरा 
घाईनेर् पण र्ोख महटले. मधूनर् ती रंगमंर्ावरच्ा 
झगझगीत प्काशात डोळे मकलमकले करून प्ेक्ागृहात मी 
कुठे बसलो आहे तेदेखील धीटपणे न्ाहाळीत होती. हे 
मला कधीर् जमले नसते.

नाटके संपल्ावर मी मतला हे सांगून टाकले तशी ती 
खूश झाली. मतच्ा नाटक करणाऱ्ा बाईंशी मतने माझी 
अमभमानाने ‘काका’ अशी ओळख करून मदली. मतला 
सोबत महणून शाळेच्ा बसमधूनर् मला घराप्यंत सोडण्ात 
आले. वाटेत त्ा सगळा मर्मुरड्ा कसली कसली 
इंग्रजी, मराठी गाणी ओरडत होत्ा. ‘सा्ोनारा’र्े काहीतरी 
ठसक्ात मोठमोठ्ांदा महणत होत्ा. ‘महप महप हुररे’र्े 
केवढे तरी गजर करत होत्ा. बस दणाणत होती. 
ररत्ावरर्ी माणसे वळून-वळून बघत होती. बसमधल्ा 
हरचाभररत मर्मण्ा कखदळत होत्ा. गात होत्ा. मर्वमर्वत 
होत्ा.

मी आमण त्ा पोरींच्ा बाई तेवढरे् गपप होतो. वाटत 
होते, की हे प्रौढपणार्े नको नको महणता अंगाला मर्कटून 
बसलेले वाइट्ट, अगदी दुष्ट नाटक- हे एकदार् उर्कटून 
फेकून देता आले असते तर केवढे छान झाले असते! केवढे 
मोकळे आमण हलके वाटले असते!
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शब्यार्थ : शरणचिठ्ठी - शरणागती. शहयामत - ह्हंमत. रंगपट - नाटकासाठी रंगरंगोटी व कपडे बदलण्ाची 
खोली. हैरयाण होण े- त्ासून जाणे. कळ - खोडी. उतयालया ्ेणे - (उ्सा्ह) ओसंडून वा्हणे. ओळकंबून -  
लोंबकळून. कहयार मयाजवण े- अहतरेक करणे, प्चंड गोंर्ळ करणे. उ्् वेगयान े- भ्ंकर रागाने. मयामलया - गोष्ट. 
ओतप्ोत - भरपूर.   

��������������� ���������������सवयाध्या्

प्. १. खयालठील आकृतठी पूण्थ करया.

प्. २. खयालठील वयाक्यांिया तुमहयालंया कळलेलया अर्थ चलहया.
(अ) मी ््ा गावचा नसल्ासारखा उभा राह्हलो-
(अा) नाटकांची सपर्ाडा प्ेक्षागृ्हातच नाटकाआर्ी उताला आली ्होती-

प्. ३. कयारणे चलहया.
(अ) छोट्या मैहत्णीचे आई-बाबा हतचे नाटक बघा्ला गेले ना्हीत, कारण........

(अा) दंग्ाला ता्पुरता उतार पडला, कारण........

प्. ४. उततरे चलहया.
(अ) छबूताईंची बोलण्ाची लकब-
(अा) नाटक हजथे ्होणार ते हठकाण-

प्. ५. तुमच्या शब्यांत उततरे चलहया.
(अ) ‘नाटकात नाट्य कमीजासत असले, तरी ्ा हचमण्ा कलावंतांत मात् ओतप्ोत ्होते’ ्हा लेखकाचा हवचार 

तुमच्ा शबदांत सपष्ट करा.
(आ) प्ेक्षाग्ृहात लेखकाला आलेले अनुभव तुमच्ा शबदांत हल्हा.

प्. ६. तुमच्या शयाळेतठील सनेहसंमेलनयाच्या प्संगठी तुमच्या चमत्रमचैत्रणींसमवेत तुमहठी घेतलेले अनुभव व आनं् तुमच्या  
 शब्यांत सयांगया.

खेळू्या शब्यांशठी.

l  खयालठील शब्समूहयांिया अर्थ समजून घेऊन एक एक वयाक् त्यार करया.
(अ) ्हैराण ्होणे-
(अा) क्हार माजवणे-

नयाटकयात मुलयांनठी सयाकयारलेलठी पयात्रे
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पत्रलेखन

पत् ्हे आपल्ा मनातले भाव/हवचार दुसऱ्ाप्यंत हलतखत सवरूपात पो्होचवा्चे उ्तम सार्न आ्हे. पत्लेखनाच्ा 
हवष्ानुसार पत्ाचे दोन प्मुख प्कार पडतात. 

(१) औपचाररक पत्    
(२) अनौपचाररक पत्
्ापूवदीच्ा इ््तांमध्े तुम्हांला अनौपचाररक ्ा पत् प्कारांची ओळख झालेली आ्हे. आता आपण औपचाररक ्ा 

पत्प्काराची अोळख करून घेणार आ्होत.
लक्यात घ्या- आजच्ा तंत्ज्ान ्ुगात फोनचा वापर वाढल्ामुळे पत् हलह्हणे कमी झाले आ्हे. तरी्ही आपल्ाला 

अजडा करणे, मागणी करणे, हवनंती करणे अशा का्ही कारणांसाठी पत् हलह्हणे आवश्क असते व पत्लेखन कौशल् प्ाप्त 
्होण्ासाठी ्ा इ््तेत तुम्हांला औपचाररक पत्लेखनाचा अभ्ास करा्चा आ्हे. आता आपण औपचाररक पत्लेखनाचे 
सवरूप समजून घेऊ्ा. 
l औपियाररक पत्रलेखनयासयाठठी आवश्क गोष्ठी :

(१) ज्ांना पत् हल्हा्चे आ्हे ््ांच्ा पदाचा हशष्टाचारपवूडाक उल्लेख करावा.
(२) भाषा सरळ, सुगम, सुसपष्ट व हवष्ानुरूप असावी.
(३) पत्ात केवळ मुख् हवष्ाबाबतच हल्हावे.
(४) ज्ांना पत् पाठवा्चे आ्हे ््ांचे पद, व्, ्ोग्ता, हशक्षण इ््ादी सवडा गोष्टी लक्षात घेऊन ्ोग् भाषेचा 

वापर करावा.
(५) पत्ाची भाषा लेखनहन्मांनुसार असावी.

l औपियाररक पत्र चलचहण्यासयाठठी खयालठी च्लेल्या प्यारूपयािया अभ्यास करया.

औपियाररक पत्र प्यारूप

          पत् पाठवणाऱ्ाचा प्ता 
          हदनांक :
प्हत,
   माननी्...............,
   (्ोग् ््ा मान व पदास्ह ज्ांना पत् पाठवा्चे आ्ेह ््ांचे नाव, हुद्ा व प्ता)

      हवष् : ............................. (पत्ाचे कारण)
म्होद्,
            हवष्ानुसार मजकूर

          आपला हवशवासू,
          पत् पाठवणाऱ्ाची स्ही 
                 व नाव
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टीप : औपर्ाररक व अनरौपर्ाररक दोनही प्कारर्ी पत्रे आज तंत्रज्ानाच्ा साहाय्ाने महणजे ईमेलद्ारा पाठवली 
जातात. ईमेल पाठवण्ार्े पत्रार्े प्ारूप व तंत्र जाणून घेण्ार्ा प््तन करा. 

भाषासौंदर्य

l  आलंकारिक शबदांची िचना करून भाषेचे सौंदर्य वाढवता रेते. आपले ववचाि 
अविक परिणामकािक, अविक आकष्यक होणरासाठी अालंकारिक शबदांचा 
उपरोग केला जातो. खाली काही अालंकारिक शबद वदलेले आहेत. तराचंा 
अभरास किा व लेखनात उपरोग किा. रा शबदापं्रमाणे इति काही अालंकारिक 
शबदांची रादी तराि किा.
l गळातला ताईत - अत्ंत मप्् व्क्ी
l बाळकडू - लहानपणीरे् संरकार
l काथ्ाकूट - मनषफळ र्र्ाचा
l अष्टपैलू - अनेक बाबींमध्े कुशल असलेला
l अळवावररे् पाणी - अलप काळ मटकणारे
l अजातशत्रू - ज्ाला कोणी शत्रू नाही असा
l झाकले मामणक - गुणांरे् प्दशचान न करणारा गुणी मनुष्
l इमतश्ी - शेवट
l अक्रशत्रू - मनरक्र, अमशमक्त

कृती- विील प्रारूपाचा अभरास करून खालील ववषरावि पत्रलेखन किा.
तुमच्ा शाळेमध्े उनहाळी सुट्टीत ‘हरताक्र सुंदर करू्ा!’ हे १० मदवसांर्े मशमबर आ्ोमजत केले आहे. त्ात 

तुमहांला सहभागी करून घेण्ार्ी मवनंती करणारे पत्र वगचामशक्कांना मलहा. 

    मतकीट

प्मत,

प्ेरक,

 (प्रवत - ज्ाला पत्र पाठवा्र्े ती व्क्ी,
 प्रेषक - पत्र पाठवणारी व्क्ी.)

|||
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३. वजकडे वतकडे पाणीच पाणी

l ऐका. वाचा. महणा.

मजकडे मतकडे पाणीर् पाणी, खळखळणारे झरे ।
झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे ।।धृ.।।

 नवी लकाकी झाडांवरती
 सुखात पाने-फुले नाहती
पाऊसवारा झमेलत जाती मभरमभरती पाखरे ।।१।।

 हासत मभजती मनळसर डोंगर
 उड्ा त्ांतुनी घेती मनझचार
कडेकपारी रानोरानी नाद नार्रा भरे ।।२।।

 मधेर् घेता वारा उसळी
 जरी ढगांर्ी तुटे साखळी
महरव्ा रानी ऊन बागडे हररणापरर गोमजरे ।।३।। 

शंकि वैद्य (१९२८-२०१४) : प्मसद्ध कवी व कथाकार. त्ारं् े‘आला क्ण...गेला क्ण’ हा कथासगं्रह; ‘कालरवर’, ‘दशचान’ 
ह ेकमवतासगं्रह; ‘आमदत्’, ‘रस्ात्रा’, ‘प्वासी पक्ी’ ही महत्वपणूचा सपंादन ेइत्ादी लखेन प्मसद्ध आहे. सामहत् क्ते्रातील 
्ोगदानाबद्दल शकंर वदै् ्ानंा महाराष्टरि शासन, कोकण मराठी सामहत् परररद, मारटर दीनानाथ प्मतष्ान परुरकार आमद 
पुररकारानंी गरौरमवण्ात आल ेहोत.े

प्रततु कमवतते कवीन ेपावसाळात ्ा सषृ्टीमध् ेमदसणाऱ्ा बदलत्ा दृश्ारे् अमतश् मनोहारी शबदमर्त्र रेखाटल ेआह.े  
प्रततु कमवता ‘गीतपषुपारं्ा फुलोरा’ ्ा संपामदत काव्सगं्रहातून घेतली आहे.  

शबदार्य : लवलवण-े जलद आमण र्पळाईने वाकणे. लकाकी - र्मक. वनर्यि - झरा. नाद - आवाज. 
उसळणे - एकदम वर ्ेणे. बागडणे- आनंदाने उड्ा मारणे. गोवजिे - सुंदर. 



8

|||

उपक्रम :  पाऊस पडून गेल्ानंतर हनसगाडात झालेल्ा बदलांचे हनरीक्षण करा, वगाडात सांगा.

��������������� ���������������सवयाध्या्

प्. १. आकृतठी पूण्थ करया.

कवठीने खयालठील शब्यांिे वण्थन करण्यासयाठठी 
वयापरलेले शब्

झरे गवत तुरे पाखरे

प्. २. खयालठील मयानवठी कृतठी करणयारे कचवतेतठील घटक कोणते ते चलहया.
           मयानवठी कृतठी कृतठी करणयारे कचवतेतठील घटक
 (१)  सुखात ना्हणे   
 (२)  हभजण े  
 (३)  उड्ा मारणे 
 (४)  बागडणे 

प्. ३. कचवतेतठील खयालठील ओळींिया तुमहयांलया कळलेलया अर्थ चलहया.
(अ) नवी लकाकी झाडांवरती- 
(अा) ह्हरव्ा रानी ऊन बागडे- 

प्. ४. तुमच्या शब्यांत चलहया.
 (अ) कवीने कहवतेत वणडान केलेले दृश् तुमच्ा शबदातं हल्हा.
 (अा) ‘हजकडे हतकडे पाणीच पाणी’, अशी कलपना करा व हल्हा. 

ििया्थ करू्या.

l   कचवतेिया अभ्यास केल्यानंतर चनसगया्थतठील कयाहठी घटक मयाणसयासयारखे वयागतयात/कृतठी करतयात हे कयाहठी शब्यांवरून 
लक्यात ्ेते. 

 उ्या., ‘पयाऊसवयारया झेलणे’ ्यांसयारख्या शब्यांबयाबत ििया्थ करून ्या्ठी त्यार करया.
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४. सावलीतून जा आशण सावलीतून ्ये

स.ु ्ह. जोशी (१९३८) : प्भसद्ध लखेि. वत्णमानपत्र ेआभण माभसि ेयातूंन साततयान ेलखेन. आजपयांत समुारे ४०० वाचिपत्रे 
तयानंही भलभ्लही आ्ते. तयाचंही सवभलतखत आभण सपंाभदत अशही ३० पसुति े प्िाभशत आ्ते. भवभवध ससंथानंही तयानंा १० 
परुसिारानंही सनमाभनत िले ेआ्.े आतापयांत समुारे ६५० गावांतून ५००० वयाखयानामंधनू समाजप्बोधन िलेे आ्े.

आळस ् ा माणसाचा फार मोठा शत्र ूआ्े. आळस झटिून प्ामाभणिपण ेिाम िलेयास ् मखास यश भमळते, ्  ेया िथतेनू 
लखेिान ेअभतशय माभम्णिपण ेसाभंगतल ेआ्े. प्सतुत पाठ ‘छोट्या मोठ्ा गोष्ही’ या पसुतिातून घतेला आ्े.

एिा गावात एि खूप श्रहीमंत माणूस रा्त ्ोता. 
तयाचं नाव ्ोतं गणेशराव. खूप जमहीनजुमला-शेतहीवाडही 
्ोतही तयांचही. भशवाय दोन-तहीन दुिानं्ही; पण एवढही 
श्रहीमंतही असून्ही गणेशरावांना गव्ण नव्ता, िारण तयांनही ्े 
सगळं खूप िष् िरून, मे् नत िरून िमावलं ्ोतं.

तयानंा दोन मुले ्ोतही. एि ्ोता खूपच आळशही. 
सिाळही उभशरा उठायचं. तयानंतर्ही मसत लोळायचं. भूि 
लागलही िी जेवायचं. िाम िरायचा तर तयाला भयंिर 
िंटाळा. या आळशही मुलाचं नाव ्ोतं अवही. तयाचा भाऊ 
रवही. तयाचा सवभाव मात्र अवहीचया अगदही भवरूद्ध. 
सिाळही लविर उठून तो वयायाम िरायचा. अभयास 
िरायचा. वभडलांना तयांचया िामात मदत िरायचा.

अवही आभण रवही दोघे्ही आता चांगले मोठे झाले 
्ोते. गणेशरावांना आळशही अवहीचही खूप िाळजही 
वाटायचही. आता तयांचं् ही वय झालं ्ोतं. शेवटही खूप 
भवचार िरून तयांनही दोन्ही मुलांना जवळ बोलावलं.

‘‘अवही, रवही, अरे बरेच भदवसांपासून भवचार िरतोय. 
आता माझं वय झालंय. जरा यात्रा िरून यावही म्णतो.’’

‘‘ठहीि आ्े बाबा; पण इथला सगळा िारभार िोण 
चालवणार?’’ रवहीने भवचारलं.

गणेशराव म्णाले, ‘‘जमहीन, दिुानं सगळं तुम्ां 
दोघांमधये सारखं वाटून टािणार आ्े. दोघांनही आपापलया 
वाट्याला आलेलही संपततही सांभाळायचही, वाढवायचही.’’

‘‘बाबा, तुम्ही परत िधही येणार?’’ अवहीनं भवचारलं.
‘‘वष्णभर तरही भफरणयाचा माझा भवचार आ्े.’’ 

गणेशराव म्णाले. गणेशरावांनही ्ळू्ळू आपलही यात्रलेा 
जाणयाचही तयारही सुरू िेलही. आपलया संपततहीचे दोन सारखे 
भाग िरून तयांनही अवही आभण रवहीला भदले. जाणयापूवदी  
एि भदवस तयांनही दोघांना्ही जवळ बोलावून म्टले, 
‘‘अवही, रवही, उद्ा मही भनघणार. जाणयापवूदी तुमचयाशही 
थोडं बोलायचं आ्े. आपापलही शेतहीभातही, दुिानं नहीट 
सांभाळा. तयािरता मही सांगतो तया तहीन गोष्ही ने्मही 

लक्षात ठेवा.’’
‘‘िोणतया ्ो, बाबा?’’ रवहीने 

भवचारलं.
गणेशराव म्णाले, ‘‘पभ्लही 

गोष्, रोज सावलहीतून िामाला जा 
आभण सावलहीतूनच घरही या. दुसरही 
गोष्, रोज गोड खा आभण भतसरही गोष् 
आजूबाजूचया प्तयेि गावात एिेि घर 
बांधा. या तहीन गोष्हीचं पालन तुम्ही 
िेलं, तर तुम्ही सुखाने र्ाल.’’

गणेशराव यात्रलेा भनघून गेले. 
इिडे अवहीला वाटले, बाबांनही 



10

सांभगतलेलया तहीन गोष्ही तर अगदहीच सोपया आ्ेत. 
िामाला सावलहीतून जा व सावलहीतून ये असं बाबांनही 
साभंगतलं. चला, घरापासून दिुानापयांत, शेतापयांत मांडवच 
घालून घेऊया. तयाप्माणे तयाने मांडव घालून घेतला. 
वभडलांनही सांभगतलयाप्माणे रोज पक्ान्नाचं जेवण सुरू 
िेलं आभण आजूबाजूचया गावांमधये घरं बांधणं्ही सुरू 
िेलं. एवढा सगळा खच्ण आभण िाम मात्र िा्हीच ना्ही. 
तयाचा व्ायचा तोच पररणाम झाला. तयाचही संपततही 
झपाट्याने िमही ्ोऊ लागलही.

पण रवहीने मात्र आपलया वभडलांचा उपदेश नहीट 
समजून घेतला ्ोता. तयामुळे तयाचही संपततही मात्र वाढत 
्ोतही. ्ोता-्ोता वष्ण संपलं. गणेशराव आपलही यात्रा 
संपवून घरही परत आले. अवही, रवही धावतच तयांना भेटायला 
आले. गणेशरावांनही अवहीला भवचारले, ‘‘िाय रे, िसं 
िाय चालू आ्े?’’

अवही भचडून म्णाला ‘‘वा! बाबा, छान उपदेश 
िेलात. तुमचया उपदेशाप्माणे मही वागलो. िाय पररणाम 
झाला? मही िंगाल झालो.’’ ‘‘रवही, तुझं िसं चालू आ्े?’’ 
गणेशरावांनही भवचारलं.

शबदार्थ : जमीनजुमला - एिूण शेतजमहीन, घरदार इतयादही. खजील ्होणे - शरभमंदा ्ोणे, लतजजत ्ोणे.

��������������� ���������������सवाध्या्य

प्. १. तुलना करा.

अवी रवी

प्. २. आकृती पूण्थ करा.

गणेशरावांकडे असलेली िनदौलत गणेशरावांनी मुलांना 
साशंगतलेल्या तीन 

गोष्ी

(अ) (अा)

‘‘बाबा, मही्ही तुमचा उपदेश पाळला. सावलहीतून 
िामाला गेलो आभण सावलहीतून आलो. म्णजे सिाळही 
लविर-उन्ं व्ायचया आत िामाला गेलो आभण ऊन 
उतरलयावर परत आलो. भदवसभर िष् िेलयामुळे रोजचही 
भाजहीभािरही्ही मला पक्ान्नासारखही गोड लागत असे 
आभण सगळ्ांशही पे्माने वागलयामुळे, अडचणहीचया वेळही 
मदत िेलयामुळे आजूबाजूचया सव्ण गावांमधले बरेच लोि 
माझे भमत्र झाले आ्ेत. तयांचया घरही मही ्क्ाने जाऊ 
शितो. तयांचं घर म्णजे माझं घरच झालं आ्े. म्णजेच 
प्तयेि गावात माझं घर आ्े. तयामुळे माझा धंदा चांगला 
वाढला आ्े.’’

गणेशराव अवहीला म्णाले, ‘‘बघ, माझया उपदेशाचा 
खरा अथ्ण रवहीने समजून घेतला. तू फक्त शबद ऐिलेस 
आभण तयांचं पालन िेलंस. तयात माझही चिू िाय?’’

अवही खजहील झाला. तो म्णाला, ‘‘बाबा, आता 
मही्ही रवहीसारखं िाम िरहीन आभण यशसवही ्ोऊन 
दाखवहीन.’’ 

ते ऐिून गणेशरावांना खूप आनंद झाला. 
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खेळू्या शबदांशी.

(अ)  तकत्यात शदलेल्या शबदांचे वचन बदला.

एकवचन अनेकवचन

(१) सावलही .........

(२) ......... घरे

(३) गोष् .........

(४) ......... दुिाने

(५) गाव .........

(६) झरा .........

(अा)  खालील शबदांचे शवरुद्ारथी शबद शल्हा. 
 (अ) श्रहीमंत Ï	  		 (ई)   ्ळू्ळू Ï	 

 (अा) गभव्णष्ठ Ï	 		 (उ)   वाढ Ï	  

 (इ) आळशही Ï	 		 (ऊ)  सोपे Ï	  

(इ)  वगथीकरण करा.

प्. ३. कारणे शोिा.
(अ) अवहीचही संपततही झपाट्यानं िमही ्ोऊ लागलही, िारण.......

(अा) अवही भचडला, िारण.......

प्. ४. तुमच्या शबदांत शल्हा.
(अ) अवहीने तयाचया बाबांचया सूचनांचा लावलेला अथ्ण तुम्ांला पटला िा? सिारण सपष् िरा. 
(आ) तुम्ांला जाणवलेले रवहीचे गुण भल्ा.

श्रहीमंत, माणूस, भवचारले, मही, बसणे, फुले, तही, छोटही

नाम सव्थनाम शवशेषण शक्र्यापद

चचा्थ करू्या.

l    ‘आळसामुळे प्गती ्होत ना्ही’, ्या शवष्यावर शमत्रमैशत्रणींशी वगा्थत चचा्थ करा.
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l खालील मुद् द्यांच्या आिारे एक पररच्ेद शल्हा.

शलश्हते ्होऊ्या.

मारी शदनच्या्थिेव्ा उठता?

उठलयावरचही िामे
वयायाम जेवण अभयास शाळा

खेळ

प्तयेि वयक्तहीचया आयषु्यात सुखदु:खाचे क्षण ने् महीच येत असतात. दु:खाचया व अडचणहीचया प्संगांना जे 
तखलाडू वृततहीने सामोरे जातात, जे भजंिणयाचया उमदीने ्ातही घेतलेले िाम पूण्ण िरणयासाठही सवयंपे्रणेने िाम िरतात, 
तेच आयषु्यात यश भमळवतात. िोणतही्ही वाईट पररतसथतही तुम्ालंा अडवू भिंवा ् रवू शित ना्ही. वेळप्संगही तुम्ांला 
दोन पावले मागे्ही टािावही लागतात; परंतु जर आपण मनानेच ्रलो, तर पुढहील िाय्ण पणू्ण िरणयासाठही आपण तयार 
्ोऊ शित ना्ही. अशा पररतसथतहीत िायम आपले आपलया मनावर भनयंत्रण असणे आवशयि असते. 

निारातमि भवचार िरणयापासून आपण सवत:ला थांबवणे आवशयि आ्े. तयाचबरोबर आपलया मनाला 
चांगलया सवयही लावणे्ही आवशयि आ्े. आपलया मनाला चांगलही सवय लावणे ्े िठहीण असले, तरही अशकय मात्र 
नक्ीच ना्ही! आपलया अंगही असणाऱया चांगलया सवयही, वाईट सवयींना जवळ येऊ देत ना्हीत. मनाला चांगलया 
भवचारांचही सवय लावलही, तर तही सवय वाईट भवचारांपासून तुम्ांला नक्ीच दूर ठेवहील.

यासाठही तुम्ांला िा्ही गोष्ही लक्षात ठेवावया लागतहील. उदा., चांगले वाचन, चांगलया भमत्रमैभत्रणींचही संगत, 
घरातहील जयेष्ठ वयक्तींशही असणारे भजव्ाळ्ाचे व आपुलिीचे संबंध इतयादही. जो दुसऱयाचया दु:खात ने्मही स्भागही 
्ोतो तयालाच जहीवनाचा खरा अथ्ण िळतो. मानभसि आधार देऊन, भवचारांचया देवाणघेवाणहीतून आपण एिमेिांचे 
दु:ख स्ज ्लिे िरू शितो. 

असे सुखदु:खाचे प्संग प्तयेिाचया आयुष्यात सतत येत असतात मात्र या प्संगांना जो धहीराने सामोरा जातो, तोच 
जहीवनात यशसवही ्ोतो. 

वाचा.

l  खालील उतारा वाचा व त्यास ्योग्य शीष्थक द्या. 
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बातमी लेखन

    दैनंभदन वयव्ारात घडणाऱया घटनांचया बातमया आपण वृततपत्रे, टही. व्ही., रेभडओ यांसारखया माधयमांतून वाचत 
व ऐित असतो. तयामुळे घडून गेलेलया, घडत असलेलया आभण घडणाऱया भवभवध घटनांभवषयही आपणाला सभवसतर 
माभ्तही बातमहीचया माधयमातून भमळत असते. 

l  बातमी लेखनासाठी आवश्यक गुण- 
(१) लेखन िौशलय.  (२) भाषेचे उततम ज्ान.  (३) वयािरणाचही जाण.  (४) सोपही, सुटसुटहीत वाकयरचना.  
(५) चौफेर वाचन. 

बातमीची शवशवि क्षेत्रे : सांसिकृभति, क्ीडा, िकृषही, शैक्षभणि, सामाभजि, वैज्ाभनि, दैनभंदन घटना.
l खालील बातमी वाचून त्याखाली शदलेल्या प्शनाचंी उततरे शल्हा. 
 शजल्हा पररषद उच्च प्ारशमक शाळा, उत्रौली ्या शाळेत कला शशशबराचा समारोप संपन्न. 

लोकप्रतिभाशदनांक : २० शडसेंबर

तित्रकला तितिरािा समारोप
उत्रौलही (ता. भोर) : उत्रौलही येथहील भजल्ा पररषद प्ाथभमि शाळेत द्ा भदवसांचे भचत्रिला भशभबर 

निुतेच संपन्न झाले. १९ भडसेंबर रोजही दुपारही ४.०० ते ६.०० या वेळात भशभबराचा समारोप समारंभ साजरा 
झाला. या भशभबराचही सांगता प्भसद्ध भचत्रिार श्रही. अभवनाश भशवतरे यांचया सप्ातयभक्षि मनोगताने िरणयात 
आलही.

आपलया जहीवनातहील िलेचे म्त्व सांगताना प्तयेिाने िोणतही-ना-िोणतही िला भशिणे आवशयि 
आ्े, ् ा भवचार तयांनही आपलया मनोगतातून वयक्त िेला. समारंभाचे अधयक्षसथान प्ाथभमि शाळेचे मुखयाधयापि 
श्रही. सदाभशव भशंदे यांनही भूषवले. िलाभशभक्षिा श्रहीमतही सुनहीता सोमण यांनही प्मुख पाहुणे व उपतसथतांचे आभार 
मानले.

या भनभमतताने सव्ण पंचवहीस भशभबराथथींचया भचत्रांचे प्दश्णन भरवणयात आले ्ोते. तयाला रभसिांचा उदंड 
प्भतसाद भमळाला. 

(१)  कोण ते शल्हा.
(अ)   समारंभाचे प्मुख पाहुणे-     (अा)  समारंभाचे अधयक्ष-
(इ)    भचत्रिला प्दश्णनास प्भतसाद देणारे-

(२)  उततरे शल्हा. 
(अ)   भशभबराथथींचही संखया-  
(अा) भशभबराथथींनही भशभबरात भशिलेलही िला- 
(इ) भशभबराचे भठिाण-  
(ई) भशभबर सुरू झाले तही तारहीख- 

(३)  वरील बातमीमध्ये ज्या ज्या गोष्ींशवष्यी माश्हती शदलेली आ्हे ते घटक शल्हा.

लोकप्रतिभाशदनांक : २० शडसेंबर
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५. विशिविख्यात शयास्त्रज्ञ-स््टीफन हॉविंग

  डॉ. विशोर पियार (१९५१), नविनटी पियार (१९५६)  : प्रसिद्ध लखेक, लखेखका. डा.ॅ सकशोर पवार याचंी ‘सिल गटेि ्’, 
‘वॉलट सडस्’े, ‘डॉ. होमी भाभा’, ‘िी. वही. रमण’, ‘डॉ. अब द्ुल कलाम’, ‘राईट िधं’ू, ‘लईु पाशचर’ अशा अ्ेक शासत्रजासंवषयी 
पसु्तक ेप्रसिद्ध आह्ेत. ्सल्ी पवार- प्रस्त्ुत पाठाचया िहलखेखका. तयां् ी डॉ. सकशोर पवार याचंयािह अ्के पसु्तकाचं ेलखे् 
केल ेआह.े ्तिेच तयाचं ेसव्ततं्र लखे्ही प्रसिद्ध आह.े 

पररखसथि्तीचा गलुाम ् ि््ता, पररखसथि्तीला आपला गुलाम ि्वणयाची सवलक्षण सि्् ्  हा सटीफ् हॉसकगं याचंया 
वयखतिमत्वाचा सवशषे पलै ू िवाा्ं ा प्ररेणा ्णेारा आह.े प्रस्तकूल पररखसथि्ती्तही आतमसवशवाि ् गमाव्ता पररखसथि्तीवर मा्त 
करणयाच ेिीव्कौशलय या पाठा्ूत् आपणाि सशकायला समळ्त.े प्रस्ुत्त पाठ हा ‘सवशवस्सममि्तीचा शोध घणेारा मृतयुिंय शासत्रज 
सटीफ् हॉसकंग’ या पुस्तका्तू्  घ्ेतला आह.े

ही गोष्ट आहे आपलया शारीररक अपंगतवावर मा्त 
करू् वैजास्क क्षेत्रा्त सव्त:चा सव्ंतत्र ठिा उमटवणाऱया 
स्वयागं शासत्रजाची! हे स्वयांग शासत्रज महणिेच सटीफ् 
हॉसकंग!

्दु:ख् अ्ुभवाला तयां्ा िामोरे िावे लागले. आपलया 
िुटांची लिे िांध्ता्ा, अापलया िोटांची हालचाल 
वयवखसथि्त हो्त ्ाही हे तयांचया लक्षा्त आले. ्ा्ताळचया 
िुट्ी्त घरी अि्ता्ाच तयां्ा होणारा हा त्राि तयांचया 
वसडलांचया लक्षा्त आला. अ्ेक शारीररक ्तपािणया्ं्तर 
तयांचया ‘मोटार नयूरा्’ या रोगाचे स््ा् झाले. अशतिपणा, 
अडखळ्त िोलणे, अन्न सगळ्ता्ा होणारा त्राि ही या 
रोगाची प्रारंसभक लक्षणे! हळूहळू स्ायूंवरील स्यंत्रण कमी 
होऊ् या रोगा्त चालणे-िोलणे िं् हो्ते आसण िवाां्त 
वे््ा्ायक महणिे आपलया शवािोच्् वािािाठी उपयतुि 
अिलेले स्ायूही ्दुिमिल हो्ता्त.

‘आपुले मरण पासहले मया डोळा’, अशा खसथि्ती्त 
प्रारंभीचया काळा्त सवलक्षण स्राशा, िेचै्ी, असवसथि्ता 
हॉसकंग यां्ी अ्ुभवली. ‘आपलयाच वाट्ाला हे ्दुखणे 
का?’ हा सवचार तयां्ा असवसथि करू् गेला; पण मूळ 
सवभावा्त अिलेला िमंििपणा, सवचारीपणा यामुळे या 
स्राशाि्क म्:खसथि्ती्तू् ्ते हळूहळू िाहेर आले. 
िनमा्ं्तर आलेलया या गंभीर अपंगतवावर मा्त करणयाची 
सिद्द तयांचया्त स्मामिण झाली. या गंभीर पररखसथि्ती्तू् 
िाहेर पडणयाचे अ्ेक मागमि तयां्ी अवलंसिले. अिाधय 
रोगामुळे ‘चाकाची खचुची’ तयांची िाथिी्ार ि्ली. 
सवद्ापीठा्े तयां्ा सवसवध िुसवधा पुरवलया.

डॉकटरेट पणूमि झालयावर १९६६ िाली तयांचया एका 
शोधस्िंधाला ‘ॲडमि्  प्राईि’ समळाले. केंसरििमधील 
‘इसनसटट्ूट ऑफ ॲसट्ॉ्ॉमी’ या िंसथिे्त काम करणयािाठी 
तयां्ा स्मंसत्र्त केले गेले. ‘ए रिीफ सहसट्ी ऑफ टाईम’ हे 

८ िा्ेवारी १९४२ रोिी सटीफ् सवलयम हॉसकंग 
यांचा िनम इंगलंडमधील ऑकिफडमि येथेि झाला. 
लहा्पणापािू् तयां्ा सवजा् सवषयाची सवलक्षण आवड! 
रेसडओ्तू् आवाि किा ये्तो, घड्ाळ ‘सटकसटक’ आवाि 
का कर्ते, तयािद्दल तयां्ा कु्तूहल वाट्त अिे आसण 
तयामागील कारण शोधणयाचा ्ेत प्रयत् कर्त अि्त. गसण्त 
आसण भौस्तकशासत्र हे सवषय तयां्ा म्ापािू् आवड्त. 
अभयािािरोिरच फुरि्तीचया वेळा्त िोटी वलहवणयाचा 
तयां्ा ्ं् हो्ता.

शासत्रज होणयाचे सवप् उराशी िाळगू् तयां्ी 
ऑकिफडमि सवद्ापीठा्तील युस्वहसिमिटी कॉलेिमधये प्रवेश 
घे्तला. पुढे पीएच् .डी. करणयािाठी तयां्ा केंसरिि 
सवद्ापीठाची सशषयवृत्ती समळाली व तयाच सवद्ापीठा्त 
तयाचंे िंशोध् िुरू झाले आसण अचा्क सवलक्षण अशा 
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त्यांनी लिलििेिे प्रचांड िोकलप्र् पुस्तक! ्य पुस्तकयच्य 
्तेि्तीस आवृत््य प्रलसद्ध झयल्य आिे्त. लिलनज बुक 
ऑफ वलड्ड रेकॉड्डमध्े ्य लवक्रमयची नोंद किेी िेिी.

भौल्तकशयसत्य्तीि उत्तम दजय्डच्य सांशोधनयसयठी 
लदिय जयणयरय ‘अलबर्ड आईनसरयईन’ पुरसकयर १९७८ सयिी 
िॉलकंि ्यांनय लमळयिय. ‘दुसरय आईनसरयईन’ अशी त्यांची 
ओळख लनमय्डण झयिी.

१९८५ सयिी न्यूमोलन्यच्य दधु्डर आजयरयने त्यांच्य 
शवयसनलिकेवर शसत्लक्र्य करयवी ियििी. त्य्त त्यांची 
वयचय िेिी. बोिण्य्त म्य्डदय आल्य, ्तरी अखांडपणे 

वैज्यलनक सांशोधनय्त ्ेत व्स्त रयलििे. त्यांचय एकोणसयठयवय 
वयढलदवस त्यांनी भयर्तय्तीि रयरय मयूिभयू्त सांशोधन सांस्े्त 
सयजरय किेय. ‘लवशवयचय सवयमी’ मिणयून प्रसयरमयध्मयांनी 
त्यांची लवशेष दखि घे्तिी.

प्रचांड आतमलवशवयस, लविक्षण लजद्द, अनोखी 
लदनच्य्ड, लवनोदबुद् धीचय असयधयरण पैियू िे ्य शयसत्ज्यचे  
अनोखे िुणलवशेष! प्रल्तकूि पररसस््तीवर लजद्दीने मय्त 
करणयरय, ‘लवज्यनयच्य लक्षल्तजयवर ्तळपणयरय लदव्यांि 
्तयरय’ मिणजे सरीफन िॉलकंि िो्. 

शब्दार्थ : मदात करणे - लवज् लमळवणे. ठसदा उमटवणे - छयप पयडणे. फुरसत - वेळ, सवड. वदाचदा - वयणी.

��������������� ���������������सवदाध्दा्

प्र. १. कदारणे लिहदा.
(अ) सरीफन िॉलकंि ्यांनी ऑकसफड्ड लवद्यपीठय्त प्रवेश घे्तिय.
(आ) ‘चयकयची खुचची’ सरीफन िॉलकंि ्यांची सय्ीदयर बनिी.
(इ) लिलनज बुक ऑफ वलड्ड रेकॉड्डमध्े सरीफन िॉलकंि ्यांनी लिलििेल्य पुस्तकयच्य लवक्रमयची नोंद झयिी.
(ई) १९८५ सयिी सरीफन िॉलकंि ्यांची वयचय िेिी.

प्र. २. आकृती पूण्थ करदा.

सटीफन हॉलकंग ्दंाचे गुणलवशेष

सटीफन हॉलकंग ्दंानदा लमळदािेिे पुरसकदार

(अ)

(अय)
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प्. ३. प्सततु पाठातून तुम्हांला का्य शशका्यला शमळाले, ते तुमच्या शबदांत शल्हा.

खेळू्या शबदांशी.

(अ)  खालील शबदांसाठी पाठात आलेले शवरुद्ारथी शबद शोिून शल्हा.
(१) मृतयू Î
(२) नावड Î
(३) सुखद Î
(४) सबल Î	

(आ)  वगथीकरण करा.

आभण, जाणयापूवदी, वा!, रोज, उतरलयावर, परंतु, उभशरा, तयाप्माणे, पण, अबब!, भिंवा, अरेरे!, लविर

शक्र्याशवशेषण अव्य्य शबद्योगी अव्य्य उभ्यानव्यी अव्य्य केवलप््योगी अव्य्य

(इ)  खालील तकत्यात शवरामशचन्हांची नावे शलहून, त्याचंा वापर करून प्त्यकेी एकेक वाक्य त्यार करा. 

शवरामशचन्हे नावे वाक्य

,

.

;

?

!

‘   ’

‘‘   ’’

शोि घेऊ्या.

l सटीफन ्हॉशकंग ्यांच्याशवष्यीची अशिक माश्हती आंतरजालाच्या सा्हाय्याने शमळवा. 
l भारतातील शासत्रज्ञांशवष्यीची माश्हती आंतरजालाच्या सा्हाय्याने शमळवा.
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(१)  चवियानयारथी वयाक्
   ्ही वाक्े वाचा.
    (अ) माझे घर दवाखान्ाजवळ आ्हे.

(आ) तो रोज व्ा्ाम करत ना्ही.
   ्ा प्कारच्ा वाक्ांत केवळ हवर्ान केलेले 

असते. 

(२)  प्शनयारथी वयाक्
  ्ही वाक्े वाचा.
  (अ)  तुला लाडू आवडतो का?
 (आ) तुम्ही सकाळी केव्हा उठता?
      ्ा प्कारच्ा वाक्ांत प्शन हवचारलेला असतो.

(३)   उ्् गयारयारथी वयाक्
    ्ही वाक्े वाचा.
   (अ) अरेरे ! फार वाईट झाले.
   (आ) शाबास ! चांगले काम केलेस.
   ्ा प्कारच्ा वाक्ांत भावनेचा उद ्गार 
  काढलेला असतो.

(४) आज्ञयारथी वयाक्
    ्ही वाक्े वाचा.
  (अ)  मुलांनो, रांगेत चला.
 (अा)  उ्तम आरोग्ासाठी व्ा्ाम करा.

्ा प्कारच्ा वाक्ांत आज्ा हकंवा आदेश  असतो.         

l वर च्लेल्या ियारहठी प्कयारयांतठील वयाक्यांिे नमुने त्यार करया. 

आपण समजून घेऊ्या.

l  वयाक् महणजे कया्?
संपणूडा अथडा व्क् करणाऱ्ा शबदसम्ूहाला वयाक् म्हणतात. वाक्ाचे दोन भाग असतात. ज्ाच्ाहवष्ी 

सांगा्चे ते उदे्श् आहण जे सांगा्चे ते म्हणजे चविे्.
‘््ाचा मोठा मुलगा दररोज आगगाडीने मुंबईला जातो.’
्ा वाक्ात मुलाहवष्ी सांगा्चे आ्हे, म्हणून ‘मुलगा’ ्ेह उद्ेश्, तर ‘जातो’ ्हे हवर्े् आ्हे. ् ा वाक्ातील 

‘््ाचा’, ‘मोठा’ ्हे शबद उद्ेश्ाचा हवसतार आ्हेत, तर ‘दररोज’, ‘आगगाडीने’ ्हे शबद हवर्े्ाचा हवसतार 
आ्ेहत. 
l   वयाक्यांिे चवचवि प्कयार आहेत. त्यांतठील कयाहठी वयाक् प्कयारयांिठी मयाचहतठी आपण करून घेणयार आहोत.
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६. कोळ्यािठी पोर

l ऐकया. वयािया. महणया.

मी कोळ्ाची गं बाई कोळ्ाची पोर
कपाळावर माझ्ा चंद्ाची कोर
गं बाई मी कोळ्ाची पोर ।।र्ृ.।।

 द्ाडाला रं आलं तुफान
 पाहून गं ्होते बेभान
तुफानी द्ाडाची उसळ््ा लाटांची
ना्ही ्हो मला कसलीच डर ।।१।।

 ्होरी चालवते वल्ही मारूनी
 पुढे नेते मी लाटा सारूनी
टाकुनी फासे हवकुनी मासे
संसार चाले ्हा द्ाडावर ।।२।।

 सोन्ाच्ा मढवुनी नारळाला
 बाई अपडाण करते सागराला
कोळीवाडा उजळे पुनवेला
पूजा सागराची चाले जीवनभर ।।३।।

सुरेखया गयावंडे (१९६०) : प्हसद् कवह्त्ी. ््ांच्ा हवहवर् हवष्ांवरील काव्रचना प्हसद् आ्ेहत. हवहवर् वृ्तपत्े व 
माहसके ्ांतून ््ांचे लेखन प्हसद् आ्हे. 

समदु्काठचे लोक दनैहंदन जीवन जगताना सदवै आव्हानानंा, सकंटांना तोंड देत असतात. समुद् ्हचे ््ाचं ेशद्ासथान 
असत.े समदु्काठी रा्हणाऱ्ा कोळी समाजातील मलुी ्ा देखील अ््तं सा्हसी असतात. प्सतुत कहवतेतून एका कोळ्ाच्ा 
मलुीच ेभावहवशव कवह्त्ीन ेअहतश् समपडाक शबदातं माडंल ेआ्ेह.

शब्यार्थ : पोर - मुलगी. तुफयान - वादळ. बेभयान - भान नसणे, शुद् नसणे. ््या्थ - सागर, समुद्. होरठी - ्होडी. 
फयासे - जाळे. मढवण े- मुलामा देणे. अप्थण  करणे - शद् र्ापवूडाक भेट देणे. उजळणे - प्काशणे. पुनव - पौहणडामा. 
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��������������� ���������������सवयाध्या्

प्. १. आकृतठी पूण्थ करया.

प्. २. खयालठील गोष्ठी कोळ्यािठी पोर कशयाप्कयारे सजवते?
(अ) सवत:चे कपाळ-    
(अा) सागराला अपडाण करा्चा नारळ-

प्. ३. कचवतेतठील खयालठील ओळींिया तुमहयांलया समजलेलया अर्थ चलहया. 
(अ) कोळीवाडा उजळे पुनवेला ।
(अा) टाकुनी फासे हवकुनी मासे । संसार चाले ्हा द्ाडावर ।

कचवतेतठील कोळ्यािठी मुलगठी करठीत असलेलठी कयामे

कचवतेतून लक्यात ्ेणयारठी कोळठी समयाजयाच्या जठीवनयािठी वैचशष्ट्े

(अ)

(अा)

(अ)  खयालठील शब्यांसयाठठी कचवतेत आलेले शब् शोिून चलहया.
  (१)  कन्ा-  
  (२)  समदु्-  
  (३)  भीती- 
  (४)  वादळ-  
  (५)  पौहणडामा-
(अया)  कचवतेतठील खयालठील शब्यांसयारख्या उच्यारयािे शब् शोिून चलहया.
  उदा., पोर-कोर
  (१)  तुफान-  
  (२)  मारूनी-
  (३)  नारळाला-

खेळू्या शब्यांशठी.
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वाचा.

l  खालील उतारा वाचा. 

मैदाने वाचव्ूया
मोिळ्ा मैदानावर तास-दहीड तास खेळलयानंतर मुलांचे चे्रे प्सन्न भदसतात. मोिळही ् वा तयांना ् वही्वहीशही 

वाटू लागते. ल्ान वयातच खेळाचही आवड लागलही तर शारहीररि व मानभसि सवासरय लाभते. भभवष्यात िोणते् ही 
िाम स्जतेने िरणयाचही शारहीररि व मानभसि क्षमता भनमा्णण ्ोते, भटिून रा्ते.

पवूदी भमळेल तया जागेवर आवडेल तो खेळ खेळताना मुले भदसत. खेड्ापाड्ात अजून्ही मोिळ्ा मैदानात 
मुले बागडताना, खेळताना भदसतात. खेळ िोणता्ही असो, तो मुलांनही खेळलाच पाभ्जे. तयामुळे शरहीराला वयायाम 
भमळतो.

श्रातहील मुलांना्ही खेळणयाचही खूप इचछा असते; परंतु खेळायचे िोठे? असा प्शन तयांना ने् महीच भेडसावत 
असतो, िारण श्रात मोिळही मैदाने शोधून सापडेनाशही झालही आ्ेत. मुलांचया आरोगय संपन्नतेसाठही मैदानाचही 
जरूरही असते, म्णून सुजाण नागररिांनही मैदाने वाचवणयासाठही प्यतन िेले पाभ्जेत व सवाांनही तयांना साथ भदलही 
पाभ्जे.

l समुद्र व ्होडी ्या दोघांमिील संवादाची कलपना करून संवादलेखन करा.

 समुद्र : ...........................................................................

 ्होडी : ...........................................................................

 समुद्र : ...........................................................................

 ्होडी : ...........................................................................

 समुद्र : ...........................................................................

 ्होडी : ...........................................................................

 समुद्र : ...........................................................................

 ्होडी : ...........................................................................

चला संवाद शलहू्या.
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७. ध्ये्पूर्तीचा ध्ास

 लक्ष्मण लोंढये  (१९४५ - २०१५) : ह ेमराठीतल ेविज्ानकथा लखेक होते. त्ाांची ‘दसुरा आइनस्ाइन’ हा कथासांग्रह, 
‘लक्मणिधे’, ‘लक्मणा्न’, ‘गुांता’, ‘काऊं् डाऊन’ इत्ादी पसुतके प्रवसद्ध आहेत. त्ाांच्ा ‘दसुरा आइनस्ाइन’ ्ा 
कथासांग्रहाला महाराष्ट्र शासनाचा उतककृष् सावहत् वनवममिती ्ा परुसकारान ेसनमावनत करण्ात आल ेआहे.
     बालवयात मनाला भावललेया एका सुदंर पक्याचया भटेीसाठी या कथतेील मलुाच ेमन धयास घतेे. जीवनाचया अतंापययंत तयाचा 
शोध घेणयाचा धयास चालू राहतो. शवेटी तयाची धययेपतूती होते आणि तयाला समाधान णमळते. खडतर पररश्रमान ेधययेप्ाप्ी होत,े 
हा सदंशे प्सतुत पाठातनू णमळतो. प्सततु पाठ हा ‘लक्मिायन’ या पसुतकातनू घतेला आह.े 

आणरिकेचया दणषििेकडील भागातलया जंगलात 
राहिाऱया णनरणनराळ्ा आणदवासी जमातीत एक लोककथा 
प्चणलत आहे. ती एकच कथा थोड्ाफार फरकानं 
सगळीकडे सांणगतली जाते. ती लोककथा तया समाजाचया 
जीवनाकडे पाहणयाचया दृष्टिकोनावर चांगला प्काश 
टाकते.

आणदवासी जमातीतला एक सात-आठ वरायंचा 
मुलगा होता. तयाला एकदा तहान लागली. तो जंगलातलया 
एका डवहऱयावर गेला आणि ओंजळीनं पािी णपऊ लागला. 
पािी णपता णपता तयाला तया पाणयात एका सुंदर पक्याचं 
प्णतणबंब पडलेलं णदसलं. लालसर चोच, णनळी मोरपंखी 
णपसं आणि पोपटी पोट असलेला तो अगदी छोटा 
णचमिीएवढा पषिी होता. तया डवहऱयाचया बाजूलाच 
असलेलया एका झाडाचया फांदीवर बसून तो आपली शेपटी 
हलवत गािं महित होता. ताे मुलगा एक जंगलवासी 
असला, तरी तयानं इतका सुंदर पषिी यापूवती कधी पाणहला 
नवहता. तयाला तो इतका आवडला, की तो पािी पयायचंही 
णवसरला आणि तयानं मान वळवून वर पाणहलं.

...आणि नेमका तयाच वेळी तो पषिी उततरेचया णदशेनं 
उडून गेला.

मुलाला तो पषिी पुनहा पाहणयाची इचछा होती. शकय 
झालं तर तयाला तो पकडिार होता, तयाचया मोरपंखी 
णपसांवरून अलगदपिे हात णफरविार होता, तयाला 
गोंजारिार होता.

तो पषिी जया णदशेनं उडाला तया णदशेनं मुलानं 
चालायला सुरुवात केली. मुलाचं बालपि आणि तारुणयाचा 
काळ संपेपययंत तो तयाला धुंडत, शोधत होता. दर वेळी 
पुढील गावातले लोक तया पक्याला पाणहलयाचं सांगायचे 

आणि उततरेकडे पुढे उडून गेलयाचंही सांगायचे.
मुलाचं वय वाढत जातं; परंतु मुलाचा शोध चालूच 

राहतो, कारि तो शोध सौंदय्य आणि सवपनपूततीचा असतो.

भाग-२

मुलगा अखेर महातारा होतो, तेवहा णकणलमांजारो 
पव्यतराजीचया पायथयाशी येतो. पव्यताचया पायथयापासचया 
गावातले लोक तयाला सांगतात, की पषिी नक्ी पव्यताचया 
उंच णशखराचया णदशेनं गेलेला आहे. णतकडेच तो महिे 
तयाचं घरटं करतो. वृद्ध झालेला मुलगा मोठ्ा कटिानं 
एकेक पाऊल टाकीत पव्यत चढू लागतो. अखेर पव्यताची 
सवायंत उंच, बफा्यनं झाकलेली णशखरं येतात. तीही तो 
मोठ्ा कटिानं चढतो; पि तरीही तयाला तो पषिी णदसत 
नाही.

आता तो पार थकलेला असतो. आता आिखी शोध 
घयायचं त्ाि तयाचया शरीरात राणहलेलं नसतं. 
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थिलाभागलेला, श्रांत झालेला तो बफा्णचया शययेवरच 
आडवा ्ोतो आभण मृतयूचही वाट पाहू लागतो. एि मूल 
म्णून सुरू िेलेला आपलया जहीवनाचा पट प्तयक्ष मृतयू 
येणयापूवदी तयाचयासमोर पुन्ा एिदा उलगडतो. जहीवनाचया 
प्तयेि टपपयावर आपलयाला लागलेलया सौंदया्णचया 
धयासानं तयाला आपलं जहीवन फिुट गेलयासारखं वाटत 
ना्ही, उलट ते आपण साफलयानंच जगलो, याचं तयाला 
समाधान वाटतं.

अखेर ररिामया आभाळािडे पा्त जेव्ा तो डोळे 
भमटतो तेव्ा अलगदपणे एि पहीस तयाचया उताणया ् ातावर  
येऊन पडतं. ते तया पक्याचं पहीस असतं. ते पहीस जणू तयाला 
झालेलया सौंदया्णचा साक्षातिार असतो. तया भपसाचया 
सपशा्णनं तयाचया चे्ऱयावर ् ासय फुलतं अाभण तशा ् सऱया 
चे्ऱयानंच तो या जगाचा अखेरचा भनरोप घेतो. 

तया आभदवासींचया मते, तो मुलगा जगला ते एि 
पररपूण्ण जहीवन असतं आभण म्णूनच ्ही लोििथा 
शतिानुशतिं सांगत रा्णयाचही प्था तयांचयात चालत 
आलेलही आ्े.

तया मुलाला लागलेला तया पक्याचा धयास ्ा 
जहीवनात अभतशय स्जपणे न लाभणारही गोष् असते. 

शबदार्थ : डव्हरा - डो्. जंगलवासी - जंगलात रा्णारा. गोंजारणे - ् ळूवारपणे ्ात भफरवणे. िुंडण े- शोधणे. 
त्राण न उरण े- तािद न उरणे. शांत रालेला - थिला भागलेला. शय्या- अंथरूण. साक्षातकार ्होणे- अनुभवास 
येणे. जगाचा अखेरचा शनरोप घेणे- मृतयू येणे. पशुवत- पशूप्माणे.

��������������� ���������������सवाध्या्य

प्. १. आकृती पूण्थ करा.

सुंदर पक्षी

चोच

भपसं
पोट

आिार

(अ)

आपलयाला असं िा्हीतरही आपोआप भमळेल, असं समजू 
नये. ते शोधून िाढावं लागतं. ्े आपलया जहीवनाचं श्रेय 
असतं. एिदा ते भमळालं, िी तयाचया पूतदीचा धयास 
लागला पाभ्जे, नव्े तो लागतोच. तो धयास आपलं जहीवन 
उजळवून टाित असतो. पोटाचही खळगही भरणयापलहीिडे 
जाऊ शितो तो मानव. तयालाच फक्त बदु्धही आ्े, 
तयालाच फक्त वाचा आ्े. तोच फक्त तंत्रज्ान भविभसत 
िरू शिला आ्े. तयालाच फक्त असे भवभचत्र धयास लागू 
शितात; पण असले धयासच आपलयाला आपलया पशुवत 
जहीवनाचया पलहीिडे नेऊन ठेवतात.

्ा जहीवनाचा धयास िोणता असावा, ्े जयाचं तयानं 
ठरवायचं. भितयेिदा तो अपघातानं सापडतो. आपलं 
जहीवन उजळून भनघणयासाठही फार मोठं धयेय असायला 
लागतं असं ना्ही. आपलया आजूबाजूचया समाजात्ही 
अगदही छोटं छोटं धयेय ठेवून जगणारही माणसं आढळतात. 
आपलया जहीवनाचया िेंद्सथानही आपण सवत: नसून दुसरं 
िा्हीतरही आ्े, असू शितं, याचही जाणहीव जया क्षणही ्ोते, 
तो क्षण साक्षातिारही असतो आभण जया वयक्तींना ् ही जाणहीव 
्ोते तयांचया भागयाला सहीमा नसते.  
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आवडणयाऱ्या पक््याबरोबर मुलयालया कया् कया् करया्िे होते?
(अा)

प्. २. वृ् ् ि झयालेल्या मुलयाने जगयािया चनरोप घेतयानया केलेल्या कृतींिया आचण घटनयंािया ओघतक्या त्यार करया.

शांत वृद ्र् बफाडाच्ा शय्ेवर आडवा ्होतो.

जीवनाचा पट पुन्हा एकदा उलगडतो.

ररकाम्ा आभाळाकडे पा्हतो.

सौंद्ाडाचा साक्षा्कार

प्. ३. कयारणे शोिया.
(अ) जंगलवासी मुलगा पाणी हपण्ाचे हवसरला, कारण......

(अा) जंगलवासी मुलाचा पक््ाचा शोर् चालूच ्होता, कारण......

(इ) वृद ्र् झालेला मुलगा उंच पवडात चढू लागतो, कारण......

प्. ४. तुमच्या शब्यांत चलहया.
(अ) जंगलवासी मुलाला तो पक्षी इतका का आवडला असेल, ्ाचे सपष्टीकरण तुमच्ा शबदांत हल्हा.
(अा) ्ही लोककथा अनेक वषायंपासून सांहगतली जाते ्ाचे लेखकाने साहंगतलेले कारण तुमच्ा शबदांत हल्हा.
(इ) मोठेपणी तुम्हांला कोण व्हा्चे आ्हे? तेच का व्हा्चे आ्हे ते सपष्ट करा.

खेळू्या शब्यांशठी.

(अ)  खयालठील वयाक्यांत ्ोग् चवरयामचिनहे घयालया.
(अ)  लालसर चोच हनळी मोरपंखी हपसं आहण पोपटी पोट असलेला तो अगदी छोटा हचमणीएवढा पक्षी ्होता
(आ) अखेर पवडाताची सवाडात उंच बफाडानं झाकलेली हशखरं ्ेतात
(इ) एकदा ते हमळालं की ््ाच्ा पतूदीचा ध्ास लागला पाह्हजे नव्हे तो लागतोच
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l तुम्हांला कशाचा शोि घ्या्यला आवडेल? त्यासाठी तुम्ही का्य-का्य कराल, ते शल्हा. 

तुमचा छंद

छंदाचे फायदे

तो छंद िसा लागला?

छंद िसा पूण्ण िरता?

|||

चचा्थ करू्या.

l    पक््याचा शोि घेण्यात सबंि जीवन घालवणाऱ्या वृद ्ि रालेल्या मुलाचे वागणे ्योग्य की अ्योग्य ्यावर वगा्थत 
चचा्थ करा. 

l खालील मुद् द्यांच्या आिारे आठ ते द्हा वाक्यांचे भाषण त्यार करून शल्हा. 

शलश्हते ्होऊ्या.

मारा आवडता ्ंद

(अा)  खालील वाकप्चारांचा ्योग्य अर्थ शोिा.
(१) त्राण न उरणे-

(अ) खूप त्रास ्ोणे.
(अा) दुसऱयाला त्रास देणे.
(इ) तािद न उरणे. 

(२) जगाचा भनरोप घेणे-
(अ) जग िायमचे सोडून जाणे.
(आ) जगाला त्रासणे.
(इ) जगाचा सांभाळ िरणे.

(इ)  खालील शवरुद्ारथी शबदाचं्या जोड्ा जुळवा.
 (सुंदर, भशखर, म्ातारा, अलहीिडे)
 (अ)  तरुण Ï		 	

	 (आ)  िुरूप Ï	 		

	 (इ)  पलहीिडे Ï
	 (ई)  पायथा Ï	
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जयाचहरयात लेखन

हवद्ाथ्ायंनो, मागील इ््तांमध्े तुम्हांला ‘जाह्हरात’ ् ा घटकाची ओळख झालेली आ्हे. हवहवर् वसत ूअथवा 
सेवा ्ा चांगल्ा कशा आ्हेत, ्ेह जाह्हरातींद् वारे पटवून हदलेले असते.

जाह्हरात म्हणजे ‘जा्हीर करणे’ ्हो्. इंग्रजीत ‘जाह्हरात’ ्ा शबदासाठी 'Advertisement' ्हा शबद वापरला 
जातो. जाह्हरातीचा मुख् उद् देश वसतू हकंवा सेवांकडे ग्रा्हकांचे लक्ष वेरू्न घेणे व ््ांची मागणी हनमाडाण करणे असा 
असतो. ््ाचबरोबर शासन व का्ही समाजसेवी संसथा ्ांच्ातफफे समाजप्बोर्नासाठी व जनह्हता् का्ही जाह्हराती 
प्हसद् केल्ा जातात.जाह्हरात ्ही एक कला आ्हे. तुम्ही अनेक जाह्हरातींचे वाचन, हनरीक्षण व शवण्ही करत 
असता. ््ांचे तुम्हांला आकलन ्होणे, ्हे आजच्ा काळातील आवश्क कौशल् आ्हे.

जाह्हरातीच्ा शवणाने व वाचनाने जाह्हरातीतील उ्पादनाबद्ल/सेवेबद्ल माह्हती हमळणे व हवक्ेता म्हणून 
इतरांच्ा मनात ््ाबद्ल कुत्ूहल, आकषडाण हनमाडाण करणे ्ही दोन्ही कौशल्े आ्मसात करणे, ्हा जाह्हरात ्ा 
घटकाच्ा अभ्ासाचा मूळ ्हेतू आ्ेह. 

 (५)  केवलवयाक्
 (अ)  ती रोज सकाळी लवकर उठते.
 (आ) तो कसोटी सामन्ात खेळतो का?
  ्ही केवलवयाक्े आ्हेत. केवलवाक्ात एकच   
हवर्ान असते, ््ामुळे एक उदे्श् व एकच हवर्े् 
असते. केवलवाक् ्हे हवर्ानाथदी, प्शनाथदी, आज्ाथदी, 
्होकाराथदी हकंवा नकाराथदी ्ांतील कोण््ा्ही प्कारचे 
असू शकते.
 (६)  चमश्रवयाक्
  (अ)  जेव्हा मनात ् ेईल, तेव्हा मी गावाला जाईन.
  (आ) पावसाळा आला, की आकाशात काळे ढग    
              जमतात व पाऊस पडू लागतो.

  ्ही चमश्रवयाक्े आ्हेत. हमश वाक्ांत दोन हकंवा            
अहर्क वाक्े असतात, जी एकमेकांवर अवलंबून  
असतात. अथाडाच्ा दृष्टीने सवतंत् असणारे वाक् ‘मुख् 
वाक्’ असते, तर मुख् वाक्ावर अवलंबून असणारे 
वाक् गौणवाक् असते. 

उदा., वरील वाक्ांत ‘मी गावाला जाईन’ व 
‘पावसाळा आला’ ्ही  दोन मुख् वाक्े आ्ेहत. 

कर्ीकर्ी एका मुख् वाक्ावर एक हकंवा  
अहर्क गौणवाक्े अवलंबून असतात. ्ही गौणवाक्े  
उभ्ानव्ी अव््ाने एकमेकांना जोडलेली   
असतात. 
(७) सं्ुक्वयाक्-
 (अ) मंदा रोज सकाळी गहणताचा अभ्ास करते       
              आहण संध्ाकाळी मराठीचा अभ्ास करते.
 (अा) हमह्हर ‘खो खो’त भाग घेईल हकंवा  लंगडी  

    खेळेल.
्ही सं्ुक्वयाक्े आ्हेत. सं् ुक्वाक्ात  दोन 

वाक्े असतात. ती दोन वाक्े उभ्ानव्ी अव््ांनी 
जोडलेली असतात; पण ती सवतंत् असतात, म्हणजे 
ती दोन केवलवाक्े असतात. अथाडाच्ा दृष्टीने ती 
एकमेकांवर अवलंबून नसतात. ते एक जोडवाक् 
असते.

आपण समजून घेऊ्या.
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(अ)  उततरे चलहया.
(१) जाह्हरातीचा हवष्-
(२) जाह्हरात देणारे (जाह्हरातदार)-
(३) वरील जाह्हरातीत सवायंत जासत आकहषडात करून घेणारा घटक-
(४) जाह्हरात कोणासाठी आ्हे?

(अया)  वरठील जयाचहरयात अचिक आकष्थक होण्यासयाठठी त्यातं कोणकोणत्या घटकयंािया समयावेश असयावया, असे तुमहयांलया 
 वयाटते?
(इ)  तुमच्या मते जयाचहरयातठीमिठील महत्वयािठी वैचशष्ट्े.

l खयालठील जयाचहरयातठीिे वयािन व चनरठीक्ण करून च्लेल्या प्शनयांिठी उततरे चलहया.

जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्हाथजिक जिजिटल शहाळहा, जवियपिू.

प्वेश सुरू

शयाळेिठी वैचशष्ट्े चवद्यारथी ्ोजनया

(१) हडहजटल शाळा
(२) ई-लहनयंग सुहवर्ा
(३) वै्तक्क मागडादशडान
(४) पालकांसाठी SMS सुहवर्ा
(५) सांसककृहतक का्डाक्मांतून कलागुणांचा हवकास
(६) क्ीडा सपर्ायंचे आ्ोजन

(१) मोफत प्वेश
(२) मोफत पाठ्पुसतके
(३) मुलींना उपतसथती भ्ता
(४) इतर हवहवर् ्ोजना

इ्ततया पचहलठी ते आठवठी

१००% गुणवततेिठी हमठी सौजन्- शयाळया व्वसरयापन सचमतठी चवज्पूर

आपलया प्वेश आजि नों्वया.
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८. पाखिांचे मागणे

l ऐका. वाचा. महणा.

प्रेमचंद अवहििाव (१९७४) : प्मसद्ध कवी. मवमवध मामसके, दमैनक,े मन्तकामलक े्ातूंन काव्लखेन व सदर लखेन. प्ाचावरण 
सवंधचानासाठी अनके उपक्रमातं सहभाग. त्ारं्ी ‘मशवगाथा’ व ‘शंभगूाथा’ ही परुतक ेप्कामशत आहेत.

आजच्ा तंत्रज्ानाच्ा ्गुात मानव रवत:च्ा सखुसो्ीसाठी सषृ्टीर्ा रवरैपण ेवापर करू लागला आह.े कळत नकळत 
कलेले्ा ्ा गोष्टींमळु ेसजीव सषृ्टीतील वकृ्, प्ाणी ्ाचं्ाही अकरततवाला धोका पोहोर्ला आहे. रवत:च्ा प्गतीबरोबरर् 
प्ामणमात्राचं्ा जीवनार् ेसरंक्ण करण्ामवर्ीरे् मागण ेपाखराचं्ा माध्मातून कवीन े्ा कमवतेतून व्क् कले ेआह.े प्रततु 
कमवता ‘मकशोर’, एमप्ल २०१८ ्ा मामसकातनू घतेली आहे.

करुणा असूदे सदैव माणसा
तुझ्ा हृद्ात आमर्ी,
तुझ्ार् हातात आहे रे माणसा
दोरी आमच्ा आ्ुष्ार्ी ।।धृ।।
 घरे मनासारखी बांधशील तू
 तुझ्ासाठी राहा्ला,
 एक झाड लाव अंगणात
 आमहांला रे मवश्ांती घ्ा्ला ।।१।।
भव् धरणे उभारशील तू
पाणी तुला वापरा्ला,
ठेव छतावरही थोडे पाणी
आमहांला रे प्ा्ला ।।२।।
 फुलांर्ी बाग फुलवशील तू
 मर्मुकल्ांना खेळा्ला,
 वृक्वेलींनी सजव कमानी
 आमहांला रे झुला्ला ।।३।।
कक्कश गाणी ऐकशील तू
मनोरंजन करा्ला
आनंद आमर्ा जपून ठेव
आमहांला रे मकलमबला्ला ।।४।।
 प्ाण आमर्ा वार्वशील तू
 मनात ठेवून भूतद्ेला,
 नाही तर ्ेतील अशू् डोळांत
 आमहांला रे पाहा्ला ।।५।।
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शब्दार्थ : स्ैव - नेहमी. आयुषयदाची ्ोरी - आयुषययाची  मययायादया. कक्कश आवदाज - कयानयांनया  सहन  न  होणयारया 
आवयाज. भूत्यदा - प्याणणमयातयांवर पे्म.

��������������� ���������������सवदाधयदाय

प्र. १. आकृती पूर्थ करदा.

कवीचयदा मते मदारूस सवत:सदाठी करतो तयदा गोष्ी

पदाखरदांनी सवत:सदाठी केलेली मदागरी

प्र. २. कदाररे शोधदा.
(अ)  मयाणूस भवय धरणे उभयारतो, कयारण........

(अया)  मयाणूस फुलयांची बयाग फुलवतो, कयारण........

प्र. ३. खदालील अरदाांचयदा कववतेतील ओळी शोधून वलहदा.
(अ)  आमचयया आयुषययाची मययायादया तुझयया हयातयात आहे. 
(अया)  पयाखरे नयाहीशी झयाली तर तययांचया शोध घेतयानया डोळयांत पयाणी येईल. 

प्र. ४. तुमचयदा शब्दांत वलहदा.
(अ)  ‘आमचयया आयुषययाची दोरी मयाणसयाचयया हयातयात आहे’, असे पयाखर ेकया महणत असतील त ेणलहया.
(अया)  ‘नयाही तर येतील अश्ू डोळयांत आमहयांलया र ेपयाहयायलया’, यया ओळीचया तुमहयांलया समजलेलया अरया णलहया.

(अ)

(अया)

खेळूयदा शब्दांशी.

(अ)  कववतेतील शब् आवर तयदांचे समदानदारथी शब् यदांचयदा योगय जोड्दा जुळवदा.
   ‘अ’ गट      ‘ब’ गट
  (१)  करुणया      (अ)  सुमन
    (२)  आयुषय      (आ) नयन
    (३)  फूल      (इ)   वल्ी
    (४)  वेल      (ई)   दयया
    (५)  डोळया      (उ)   जीवन
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चचा्थ करू्या.

l    पाखरे नष् ्होण्याच्या कारणांबद्ल शमत्रमशैत्रणींबरोबर चचा्थ करून त्याची ्यादी त्यार करा व ती वगा्थत वाचून 
दाखवा. 

l खालील मुद् द्यांच्या आिारे ‘मारा आवडता पक्षी’ ्या शवष्यावर द्हा ते बारा ओळी शनबंि शल्हा.

शलश्हते ्होऊ्या.

मारा आवडता पक्षीआवडता पक्षही

तो आवडणयाचही 
िारणे

पक्याचे वण्णन पक्याचही वैभशष्ट्ये

भनसग्णसंरक्षणात तयाचे िाम

प्कलप :  तुमचया पररसरात आढळणाऱया चार-पाच पक्यांचे भनरहीक्षण िरा. तयांचयाबद्दलचही माभ्तही वत्णमानपत्रे, 
पुसतिे, आंतरजाल यांद्ारे भमळवा. भमळवलेलया माभ्तहीचया िात्रणांचा संग्र् िरून तयापासून एि 
भचिटव्ही तयार िरा.

वाचा.

l  खालील उतारा वाचा. त्याचा तुम्हांला समजलेला अर्थ सारांश रूपाने पुन्हा शल्हा.

|||

भमत्रमंडळींशही गपपा मारताना आपण खूप मुक्त, मोिळे असतो अशही आपलही समजूत असते; पण तही खरही असते 
िा? आपणाला एिमेिांचे अनेि गुणदोष, एिमेिांचया जहीवनातले बरेवाईट तपशहील ठाऊि असतात; तयामुळे भतथे 
िधही मोिळ्ा गपपा ्ोत असलया, तरही अनिेदा नातयातलया जवभळिीमुळेच िधहीिधही एि चमतिाररि 
अवघडलेपण्ही अनुभवाला येते. एिमेिांचही मते, आग्र्, दुराग्र् ठाऊि असलयामुळे मतभेदाचे अवघड भवषय 
बहुधा आपण भशताफीने टाळतो. वृततहीतलया ्ळवया जागा, सवाभभमानाचही भठिाणे मा्हीत असलयामुळे बोलताना 
तयानंा िुठे धक्ा लागणार ना्ही, समोरचया वयक्तहीचं मन दुखावले जाणार ना्ही, याचही सतत िाळजही घयावही लागते. 
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९. भूचमगत

 ममुतयाज रचहमतपरेु : प्हसद् लतेखका. ््ांच ेहवहवर् हवष्ावंरील लखेन प्काहशत आ्ह.े ््ाचं े‘सोनपाऊली’ ्ह ेपसुतक प्हसद्
आ्ह.े  

सवाततं््लढ्ात सहक्् असणाऱ्ा शकंरच्ा शोर्ात इगं्रज सरकार असते. शंकरचा हमत् अबदलु आहण ््ाची प्नी ्ा 
लढ्ात शकंरला बरोबरीन ेसाथ दतेात. प्सततु पाठातील शंकर आहण अबदलु ्ाचं्ा मनात देशपे्माची भावना ओतप्ोत भरललेी 
हदसत.े ््ांच्ा मतै्ीतनू सामाहजक ऐक्ाचा सदंशे हमळतो.

८ ऑगसट, १९४२ चा हदवस. गांर्ीजींनी इंग्रजांना 
‘छोडो भारत’ ्हा अखेरचा इशारा हदला आहण बेचाळीसची 
चळवळ सुरू झाली. वणवा पसरावा तशी ती देशभर 
पसरली.

्ाच काळातील एक मध्रात्. सगळीकडे सामसूम 
झाली ्होती. एक व्क्ी अरं्ारात सावर्पणे चालली 
्होती. एका घरापुढे ती थांबली. आजूबाजूचा कानोसा 
घेतला. आपल्ाला कोणी पा्हत ना्ही अशी खात्ी 
झाल्ावर हतने ्हळूच दाराची कडी वाजवली. दार उघडले 
गेले. आतल्ा माणसाला कहंदलाच्ा प्काशात एक 
थकला भागलेला च्ेहरा हदसला. ््ाच्ा डोळ्ांत भरडाकन 
अनेक भाव चमकून गेले. र्ासतावलेला तो च्ेहरा पाहून 
आतल्ा माणसाने कंदील चटकन बारीक केला. आलेल्ा 
माणसाला आर्ी आत घेऊन दार लावले आहण हवचारले, 
‘‘शंकर, अशा अवेळी कसा?’’

‘‘अबदुल, मला आसरा ्हवा्. मी तुरुंग फोडून 
आलो्!’’

‘‘अरे, का्ही काळजी करू नकोस. ्ा अबदुलच्ा 
घरात तुझा हवशवासघात ्होणार ना्ही.’’

‘‘म्हणूनच मी तुझ्ाकडं ्ा्चं र्ाडस केलं. पोलीस 
माझ्ा शोर्ात असतील.’’

‘‘असू देत. ्ा घरात दुसरं कोणी आ्हे, ्ाचा 
प्तादेखील लागणार ना्ही कुणाला.’’

‘‘पण भाभी...’’
‘‘हतला जे सांगा्चं ते मी सांगेन. तू हनर्ाडासत र्हा. 

तुला भूक लागली असेल. जेवण कर आहण शांत झोप. 
फार दमलेला हदसतोस तू.’’

अबदुलने शंकरला सवत:च जेवण वाढले. ््ाच्ा 
झोपण्ाची व्वसथा करून हदली. शंकर हनतशचंत मनाने 
झोपी गेला. 

अबदुलची प्नी जैबुन प्हाटे उठली. न्ेहमीप्माणे 
रोजची कामे ती आटपू लागली. अबदुल गंभीरपणे 
जैबुनसमोर उभा राह्हला. इतक्ा सकाळी आपला नवरा 
कसल्ा हवचारात गढला् ्हे हतला कळेना.

एवढ्ात अबदुल हतला म्हणाला, ‘‘जैबुन, काल 
रात्ी आपल्ाकडे जो पाहुणा आला आ्हे ना, तो कोण 
आ्हे मा्हीत आ्ेह? तो एक क्ांहतकारक आ्हे! तो आपल्ा 
घरात लपला् ्हे कोणाला्ही कळता कामा न्े, म्हणून 
््ाचं जेवणसुद्ा ््ाच्ा खोलीतच देत जा. तो असेप य्ंत 
दुसऱ्ा कुणाला्ही आपल्ा घरी बोलवू नकोस. आणखी 
एक काळजी घे. बा्हेर जाताना घराला कुलूप लावून जात 
जा.’’

एवढ्ावरून जे समजा्चे ते हतला समजले. आपला 
पाहुणा ्हा एक देशभक् आ्ेह. आपला देश सवतंत् व्हावा, 
म्हणून इंग्रजांहवरूद् तो लढत आ्हे. आपली बा्को, 
मुले, घरदार ्ा सवायंना सोडून आपल्ा हजवाची्ही पवाडा न 
करता तो चळवळीत पडला आ्ेह. म्हणून आपल्ाला 
करता ्ेईल ती मदत आपण करावी असे हतने ठरवले.

््ा हदवसापासून शंकर ् ्ा अंर्ाऱ्ा खोलीत अंगावर 
घोंगडी घेऊन मुसकटून पडा्चा. जैबुन ््ा खोलीला 
बा्हेरून कुलूप लावा्ची. गुपचूप जेवणाचे ताट नेऊन 
द्ा्ची. अंर्ाऱ्ा खोलीतील शंकरचा चे्हरादेखील हतने 
कर्ी पाह्हला ना्ही. सारे काम आटोपले, की घराला कुलूप 
लावून ती मैहत्णीकडे जाऊन बसा्ची. रस््ात पोलीस 
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भदसला, िी िडेवरचया मुलहीला क्षणभर घट् ट छातहीशही 
धरायचही. मनात धासतावून जायचही. 

शंिरला परत पिडणयासाठही इंग्रज सरिार पाळत 
ठेवून ्ोते. तयाला पिडून देणाऱयास मोठे बक्षहीस्ही जा्हीर 
िेले ् ोते. तो ् ातही लागावा म्णून पोलहीस जंग जंग पछाडत 
्ोते. तो सापडला असता तर अनेि भभूमगतांचा ठाव 
लागला असता. म्णून पोलहीस शंिरसारखया 
िाय्णितयाांचया मागे ्ात धुवून लागले ्ोते.

शिंरसारखया भभूमगतांना एिाच घरात फार भदवस 
आसरा घेणे्ही धोकयाचे असते, म्णून िा्ही िाळ 
लोटलयानंतर दुसरही वयवसथा िरून शंिरने अबदुलचे घर 
सोडायचे ठरवले.

एि िाय्णिता्ण तयाला ठरलेलया नवया भठिाणही 
नयायला आला.

भनघणयापूवदी शिंर अबदुलला भेटला. दोघांचया्ही 
डोळ्ातं पाणही तरारले. अबदुल म्णाला, ‘‘जपून जा...
िाळजही घे.’’

भाभींचा भनरोप घयायला शंिर भवसरला ना्ही. 
खालमानेनं तो म्णाला, ‘‘भाभही, तुम्ही माझयासाठही फार 

तसदही घेतलही. धोिा पतिरला. मही तुम्ां दोघांना आयषु्यात 
िधही्ही भवसरणार ना्ही.’’

असे बोलून तो भनघाला. जैबुन तयाला पाठमोरा 
पा्तच राभ्लही. आजवर अंधाऱया खोलहीतच तो पडून 
राभ्लयाने आपण तयाला िधही धड पाभ्ले्ही ना्ही, असे 
भतचया मनात येऊन गेले.

१५ ऑगसट, १९४७ रोजही भारत सवतंत्र झाला. 
सगळहीिडे िसे चैतनय पसरले! आनंदहीआनंद झाला.

भभूमगत िाय्णितयाांचा सतिार िरणयात आला. 
अबदलुने या समारंभात उतसा्ाने भाग घेतला. जैबुनला्ही 
सोबत नेले.

वयासपहीठावर सव्ण भूभमगत िाय्णितधे बसले ्ोते. 
अबदलुने गमतहीने जैबुनला भवचारले, ‘‘यांतला िुठला 
भूभमगत आपलयािडं राभ्ला ्ोता, ्े सांग बघू.’’

साऱया भूभमगतांिडे जैबुनने नजर टािलही. पण छे! 
तयांतला िोण आपलया घरही राभ्ला ्ोता, ्े िा्ही भतला 
ओळखू आले ना्ही. 

शबदार्थ : सामसूम ्होणे - शांतता पसरणे. िासतावलेला - खूप घाबरलेला. शवशवासघात न ्होणे - िोणता्ही 
धोिा न ्ोणे. शनिा्थसत रा्हणे - िाळजही नसणे. शनशशचंत - िाळजही, भचंता नसणे. शवचारात गढण े- भवचारमग्न 
्ोणे. मुसकटून पडणे - सवाांगावर पांघरूण घेऊन झोपणे. भशूमगत - पोभलसांचया ्ातही न लागता देशिाया्णसाठही 
गुप्तपणे िाम िरणारा.

��������������� ���������������सवाध्या्य

प्. १. कोण ते शल्हा.
(अ) इंग्रजांना ‘छोडो भारत’चा इशारा देणारे-  

(अा) शंिरला आसरा देणारा- 

(इ) शंिरचा शोध घेणारे- 

(ई) शंिरला जेवणाचे ताट गुपचूप नेऊन देणारही  
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अबददुल जैबुन(अ) (अा)

प्र. २. का ते वलहा. 
(अ) बेर्ाळीसर्ी र्ळवळ सुरू झाली.
(अा) शंकरला आसरा हवा होता.
(इ) अबदुलने ‘‘जपून जा...काळजी घे’’, असे शंकरला महटले.
(ई) १५ ऑगरट, १९४७ रोजी सगळीकडे रै्तन् पसरले.
(उ) भूममगत का्चाकत्ायंर्ा सतकार करण्ात आला.

प्र. ३. पाठाचरा आिािे खालील वरक्तींचे गुणववशेष वलहून आकृती पणू्य किा.

खेळूरा शबदांशी.

(अ)  रोगर जोड्ा जुळवा.
   ‘अ’ गट       ‘ब’ गट
  (१)  पवाचा न करणे.  (अ)   पराकाषे्र्े प््तन करणे.
  (२)  पाळत ठेवणे .  (आ)  मफकीर न करणे.  
           (३)  जंग जंग पछाडणे.  (इ)    लक् ठेवणे. 
(अा)  खालील वाकरांतील गुणववशेषणे ओळखून वलहा.

(अ) शाळेच्ा बागेत पांढरा गुलाब उमलला आहे.
(अा) नदीर्े मनळेशार पाणी उनहामुळे र्मकत होते.
(इ) रोज ताजे अन्न खावे.

प्र. ४. कंसातील रोगर शबद वापरून गाळलेलरा जागा भिा. 
(भूममगत, जैबुन, पोलीस, का्चाकताचा)
(अ) शंकरच्ा मागावर........... होते.
(अा) भारत रवतंत्र झाल्ावर........... का्चाकत्ायंर्ा सतकार करण्ात आला.
(इ) शंकरच्ा राहण्ार्ी दुसरी व्वरथा करून ठरलेल्ा नव्ा मठकाणी  न्ा्ला ........... आला.
(ई) पोलीस मदसला की........... मनातून धारतावून जा्र्ी.

प्र. ५. तुमचरा शबदांत वलहा.
(अ) शंकरला मदत करण्ामागे जैबुनर्ी असलेली भावना तुमच्ा शबदातं मलहा.
(आ) शंकरसारख्ा का्चाकत्ाचाला पकडण्ासाठी पोलीस हात धुऊन मागे का लागले असावेत? तुमच्ा भारेत 

कारण मलहा.
(इ) ्ा पाठातून ममळणारा संदेश तुमच्ा शबदांत मलहा.
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सूचनाफलक

l सूचनाफलक त्यार करणे.
  एखाद्ा गोष्हीचही माभ्तही दुसऱयांपयांत पो्ोचवणयाचे सूचना ्े एि माधयम आ्े. दैनंभदन वयव्ारात अनेि 
भठिाणही आपलयाला सूचना द्ावया लागतात. दुसऱयाने भदलेलया सूचना वाचून तयाचा अथ्ण समजून घयायचा असतो.
अपेभक्षत िकृतही योगय तऱ्ेने ्ोणयासाठही भदलेलया सूचनांचे आिलन ्ोणयाचे िौशलय भनमा्णण व्ायला ्वे. यापवूदी 
तुम्ही सूचनाफलि या घटिाचा अभयास िेलेला आ्े. या इयततेत तुम्ही सवत: सूचनाफलि तयार िरायला 
भशिणार आ्ात.

l सूचनाफलकाचे शवष्य
 (१) शाळेतहील सुट्टहीचया संदभा्णत सूचना.
 (२) स्लहीसंदभा्णत सूचना.
 (३) र्दारहीसंबंधही सूचना.
 (४) दैनभंदन वयव्ारातहील सूचना.

l सूचना त्यार करताना लक्षात घ्या्यच्या गोष्ी
 (१) सूचना िमहीत िमही शबदांत असावही.
 (२) सूचेनेचे लेखन सपष् शबदांत, नेमिे व भवषयानुसार असावे.
 (३) सूचनेतहील शबद सवाांना अथ्ण समजणयास सोपे असावेत.
 (४) सूचनेचे लेखन शुद्ध असावे.

l सूचनाफलक त्यार करा. त्यासाठी खालील नमुना कृतींचा अभ्यास करा.

   शवष्य- ‘उद्या श्हरातील पाणीपुरवठा बंद रा्हील.’

जलपुरवठा शवभाग

जलपुरवठा शवभाग शवद्याशव्हार, पुणे
तफफे कळवण्यात ्ेयते, की शवद्याशव्हार ्या 

भागातील जलवाश्हन्यांच्या म्हत्वाच्या ददुरुसतीच्या 
कामासाठी १० नोव्हेंबर रोजी पाणीपुरवठा 

शदवसभर बंद रा्हील ्याची नागररकांनी नोंद घ्यावी. 

शद. ८ नोव्हेंबर

पाणीपुरवठा बंद

नमुना कृती १
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- सूिनयाफलक -
       च्.१५ एचप्ल

‘कणखर’ चग्या्थरोहण संसरया अमरयावतठीतफफे उनहयाळ्याच्या 
सुट्ठीत चग्या्थरोहणयािया कॅमप आ्ोचजत केलया आहे. संपणू्थ 
मयाचहतठी १४ एचप्लच्या वृततपत्रयात आलेलठी असून अचिक 
चवसततृ मयाचहतठी www.kankhar.com ्या संकेतसरळयावर 
उपलबि आहे. इच्ुकयांनठी आपलठी नयावनों्णठी ३० एचप्लप य्ंत 
करयावठी. 

नमुनया कृतठी २

l तुमच्या शयाळेत सयांसकृचतक कया््थक्रमयािे आ्ोजन करण्यात आले आहे. हया कया््थक्रम पयाहण्यासयाठठी पयालकयांनया आवयाहन 
करणयारया सिूनयाफलक त्यार करया.

   चवष्- ‘कणखर’ चग्या्थरोहण संसरेतफफे कॅमपिे आ्ोजन. 

भयाषयासौं्््थ

(१) मूतदी ल्हान पण .................. .
(२) हशतावरून ...................... .
(३) सुंठीवाचून ......................  .
(४) ......................  सोंगे फार .
(५)  ...................... खळखळाट फार .
(६) दोघांचे भांडण ......................  .
(७) ...................... सववालाखाची .
(८) ...................... चुली .
(९) ...................... आंबट .
(१०) अंथरूण पाहून......................  .

l  खयालठील महणठी पूण्थ करया.
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१०. जठीवन सुं्र करू!

l ऐकया. वयािया. महणया.

मानवतेच्ा हवचारांचा वसा मनी ्हो र्रू
जीवन सुंदर करू गड्ांनो, जीवन सुंदर करू!

 झटकून टाकू आळस सारा
 चैतन् जागवेल प्हाटवारा,
रोज प्हाटे लवकर उठुनी, ज्ानसागरी हफरू
जीवन सुंदर करू गड्ांनो, जीवन सुंदर करू!

 ग्रंथ गरुुंची संगत ठेवू
 ज्ान झऱ्ांचे पाणी हपऊ,
्होऊन गेले अनेक म्हा्मे, मागडा ््ांचा अनुसरू
जीवन सुंदर करू गड्ांनो, जीवन सुंदर करू!

 संकटे ्ेता करू सामना
 र्ै्डा देऊ्ा अपुल्ा मना,
जीवनाच्ा ध्े्ापासून, कर्ी न मागे सरू
जीवन सुंदर करू गड्ांनो, जीवन सुंदर करू!

 नव्ा ्ुगाचे ज्ान वाढवू
 आपणच अपुले जीवन घडवू,
कतृडा्वाने आपण सारे, भारतभूषण ठरू
जीवन सुंदर करू गड्ांनो, जीवन सुंदर करू!

शं. ल. नयाईक (१९५१) : प्हसद् कवी. हवहवर् माहसक,े वृ्तपत्,े हन्तकाहलक े्ातूंन लखेन. ््ाचंी ‘गंमत नगरी’, ‘प्ाण्ाचंी 
शाळा’, ‘सोनी मोनी’, ‘डोंगर झाडीत’, ‘नदी हकनारी’ ्ह ेबालगीतसगं्र्ह; ‘छान छान कोडी’, ‘कोडी ओळखा कोडी’ ्ही पसुतके 
प्हसद् आ्ेहत. बालकवी परुसकार, काव्गौरव परुसकार, जीवनगौरव परुसकार ्ासंारख्ा अनके परुसकारानंी ््ानंा सनमाहनत 
करण्ात आल ेआ्ह.े 

जीवन सुदंर करण्ासाठी का्-का् कराव,े ्ह ेसागंताना कवी मानवतेच े हवचार आहण कतृड्ा व ्ाचं ंम्हत्व सांगतात. 
कतृड्ा वानचे माणूस खऱ्ा अथाडान ेमोठा ्होतो. ््ासाठी थोराचंा आदशडा समोर ठवेावा व ज्ानाची आवड जोपासावी. उ्सा्हान ेव 
हशसतशीरपण ेजगनू जीवन सुदंर करण्ाचे आवा्हन कवी प्सतुत कहवतेतून करतात. प्सतुत कहवता ‘हकशोर’, माचडा २०१३ ्ा 
माहसकातून घतेली आ्ेह. 
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शबदार्थ : वसा - व्रत. रटकून टाकण े- सोडून देणे. चैतन्य - उतसा्. ज्ञानसागर - ज्ानाचा सागर. संगत - सोबत, 
मैत्रही.  ज्ञानररा - ज्ानरूपही झरा. सामना  करणे - दोन ्ात िरणे, लढणे. भारतभूषण - भारत देशाचे भूषण.

��������������� ���������������सवाध्या्य

प्. १. पाठािारे चौकटी पूण्थ करा.
(अ) मनात जयांचा वसा धरायचा ते भवचार 

(अा) झटिून टािायचा तो   

(इ) चैतनय जागवणारा  
प्. २. आकृती पूण्थ करा.

ज्ञानप्ाप्ीसाठी कवी का्य का्य करू इशच्ताे?

प्. ३. ्योग्य जोड्ा लावा.
   ‘अ’ गट     ‘ब’ गट
  (१)  ज्ानसागरही भफरणे.   (अ)  ज्ानाचही त्ान भागवणे.
  (२)  ज्ान झऱयाचे पाणही भपणे.  (आ) नवनवहीन संशोधनाने ज्ानात भर घालणे.
  (३)  नवया युगाचे ज्ान वाढवणे.  (इ)   भारताला अभभमान वाटेल असे िाय्ण िरणे.
  (४)  भारतभूषण ठरणे.   (ई)   ज्ानप्ाप्तही िरून घेणे. 
प्. ४. ्योग्य प्या्थ्य शनवडा.
 (अ) संिट आलयास........

 (१) घाबरून पळून जावे.
 (२) संिटांचा सामना िरावा.
 (३) मोठ्ांचा सल्ला घयावा.
 (४) िा्हीच िरू नये. 
 (अा) जहीवन सुंदर िरू म्णजे........

 (१) सुंदर घर बांधू.
 (२) सुंदर िपडे घालू.
 (३) सुंदर सुंदर शबद वापरू.
 (४) मानवतेचया भवचारांनही वागू.
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प्. ५. खालील अराांच्या कशवतेतील ओळी शोिा व शल्हा.
(अ) ज्ान भमळवणयासाठही रोज प्ाटे उठून अभयास िरू.
(अा) संिट आले तर घाबरून न जाता धयैा्णने तयाला तोंड देऊ.

खेळू्या शबदांशी.

(अ)  कशवतेतील ‘िरू-करू’ ्याप्माणे समान उच्चारांच्या शबदांच्या जोड्ा शोिा व शल्हा.
(१) सारा-   (४)  वाढवू-
(२) भफरू-   (५)  ठरू- 
(३) सामना-   

(आ)  खालील शबदांना कशवतेतील शबद शोिा. 
(१) देखणे-   
(२) सोबत-
(३)   भमत्रांनो-   
(४)   भशक्षि-

शवचार करा. सांगा.

l जीवन सुंदर करण्यासाठी कवी का्य का्य करा्यला सांगतात, ते तुमच्या शबदांत सांगा.
l ‘्होऊन गेले अनेक म्हातमे, माग्थ त्यांचा अनुसरू’, ्या ओळींचा तुम्हांला कळलेला अर्थ सांगा.

उपक्रम :  आपलया भारत देशाचही शान वाढवणयासाठही िाम िरणाऱया तुमचया पररसरातहील भिंवा इतर भठिाणचया एिा 
वयक्तहीचही माभ्तही भमळवा. वगा्णत सांगा. 

आपण आजूबाजूला वावरत असताना, प्वास िरत असताना अनेि पाट्या वाचतो. तयावर िा्ही सूचना भदलेलया 
भदसतात. भाषेचा वापर िरत असताना बोलताना व भलभ्ताना आपण नैसभग्णिरहीतया थांबतो. बऱयाच वेळा िा्ही शबद 
योगय भठिाणही न जोडलयास भिंवा न तोडलयास वाकयाचा अथ्ण बदलून जातो व तयातून गंमत भनमा्णण ्ोते. 

उदा.,  (१) येथे वा्न लावू नये. 
           येथे वा्न लावून ये. 
      (२) बागेत िचरा टािू नये.
  बागेत िचरा टािून ये.
या प्िारचही तुमचया वाचनात आलेलही वाकये भल्ा व तयातहील गंमत समजून घया.

भाषेची गंमत
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पुरतकाकडे केवळ कागदांवर छापलेला मजकूर इतक्ा म्ाचामदत अथाचाने पाहता ्ेणार नाही. परुतकांनाही जीव 
असतो. त्ांना रवत:रं् व्कक्मत्व असतं. पुरतकं आपल्ाशी बोलण्ासाठी उतसुक असतात. गरज असते ती आपण 
त्ांच्ाशी बोलण्ार्ी; संवाद साधण्ार्ी!  एकदा का परुतकांशी मैत्री जुळली, नातं मनमाचाण झालं, की मग 
पुरतकांकडून फक् घेत राहा्र्ं. परमेशवरानं आपल्ाला एकर् आ्ुष् मदलं आहे; पण ्ा एकार् आ्ुष्ात अनेक 
आ्ुष्े जगण्ार्ा अनुभव आपल्ाला केवळ पुरतकरं् देऊ शकतात. छत्रपती मशवाजी महाराज ्ांच्ा कथा 
वार्ा्ला लागलो, की त्ातील शबदाशबदांतून इमतहास मजवंत होतो. जंगलाबाबतर्ं वणचान वार्ताना घनदाट अरण्, 
सृष्टीर्ी मनोहारी रूपं पाहत पशुपक्ी, प्ाण्ांशी संवाद साधतो, मवनोदी कथेमुळे भन्नाट आमण गमतीदार लोकांच्ा 
मवशवात आपण हरवून जातो, तर र्ररत्रे वार्ताना प्मतकूल पररकरथती आमण थोरामोठ्ांर्े का्चा आपल्ाला अंतमुचाख 
बनवते. पुरतक हे आ्ुष्ाला संपन्न आमण श्ीमंत करणारं ज्ानभांडार आहे. त्ातून मनोरंजन तर होतरं् आमण 
जामणवाही प्गलभ होतात. शरीराला आवश्क असणारी जीवनसत्वे अन्नातून, तर मन आमण बदु्धी ्ांच्ा भरण 
पोरणासाठी आवश्क सत्वे केवळ परुतकेर् देतात महणूनर् पुरतक प्काशवाटा दाखवणारा ममत्र असतो. त्ाच्ाशी 
नातं जोडा्लार् हवं. 

वाचा.

l  उतािा वाचा व तराखाली वदलेलरा प्रशनांची उततिे वलहा.

(१) पुसतकांची वैवशष्टे् कोणती?
(२) पुसतकांना लेखकाने कोणती उपमा वदली आहे?
(३) ‘रोिामोठांची चरित्रे’ आवण ‘ववनोदी करा’ वाचनाचा तुमचरा मनावि कोणता परिणाम होतो, असे लेखकाला 

वाटते.
(४) पुसतकांशी मैत्री किणराचे फारदे तुमचरा शबदातं वलहा.

|||
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११. प्राणी आणण आपण

 लणलतगौरी डरंाग े(१९५७) : प्रसिद्ध लखेिका. त्ाांचे सिसिध सिष्ाांिरील लेिन प्रसिद्ध आहे. सिसिध िृत्तपत्े, सन््तकासलके 
ि मासिके ्ाां्तून त्ाांनी लेिन केले आहे.

जांगल, प्राणी, पक्ी आसण मानि ् ाांच ेपरसपराांशी एक अ्ूतट ना्त ेआह.े प्ायािरणाच्ा िािळीचा ्त ेमहत्िाचा भाग आह्ेत. 
प्रस्ततु्त पाठा्तील मतुलगा ि िडील ् ाांच्ा िांिादा्तनू प्राणी िाचिा, जांगल िाचिा आसण प्ायािरण िांरक्ण करा अिा मोलाचा िांदशे 
समळ्तो. प्रस्ततु्त पाठ हा ‘सनमयाळ रानिारा’ ्ा मासिका्तनू घ्ेतला आहे.

(‘शेपटीिाल्ा प्राण्ाांची भरली हो्ती िभा’ हे गाणे 
रेसडओिर लागलेले अि्ते. गाणे ऐक्त अि्ताना घरी 

मतुलगा ि िडील ्ाांच्ा्त िांिाद ितुरू हो्तो.)
रोहन : लहानपणापािून मी हे गाणां ऐक्तो्; पण 

एकदाितुद्धा मला कुठेही अशी एकत् प्राण्ाांची 
िभा सदिलीच नाही हो बाबा.

बराबरा : अरे, िगळे प्राणी एकत् कुठले सदिा्ला आ्ता! 
अधूनमधून कुठे कुठे सदिले ्तरी पतुषकळ झालां.

रोहन : अिां का महण्ता हो बाबा?
बराबरा : अरे रोहन, सदििेंसदिि प्राणी-पक्ाांची िांख्ा 

कमी कमी हो्त चालली आहे. आ्ता पूिवीिारिे 
मोर िूप सदि्त नाही्त. अगदी कािळे, 
सचमण्ाितुद्धा िूप प्रमाणा्त सदि्त नाही्त, ्ा 
उलट जांगला्त राहणारा िाघ कधी्तरी माणिाांच्ा 
िस्ती्त ्े्तो्.

रोहन : हो, हो िरांच. किली घबराट झाली हो्ती ना 
िगळाांची! पण बाबा, अिां का हो्तां् हो?

बराबरा : अरे, आपण माणिाांनी त्ाांच्ा घराांिर कबजा 
केला्.

रोहन : महणजे का्?
बराबरा : अरे, त्ाांचे घर महणजे जांगल, अरण्. आपण 

जांगलां नष्ट केली, झाडां ्तोडली, टेकड्ा िपाट 
केल्ा आसण आपली घरां बाांधली, कारिाने 
उभारले, मग हे प्राणी राहणार कुठे? ्ते आले 
आपल्ा िस्ती्त!

रोहन : पण बाबा, झाडाांपािून माणिाला िूप फा्दे 
हो्ता्त.

बराबरा : हो ना, महणून ्तर झाडांितुद्धा िूप प्रमाणा्त 
्तोडली जा्ता्त, जशी चांदनाची झाडां सकंिा इ्तर 
इमार्ती लाकूड, िाग, देिदार आसण बरीच 
काही. त्ाांचा उप्ोग जाळण्ािाठी, 
फसनयाचरिाठी, बाांधकामािाठी हो्तो. जिजशी 
लोकिांख्ा िाढ्ते, माणिाच्ा दैनांसदन गरजा 
िाढ्ता्त, चैनीच्ा िस्तूांची आिड िाढ्ते, 
्ति्तशी जांगला्तली झाडां ्तोडली जा्ता्त. 
अशाप्रकारे जांगलां नष्ट झाली, की प्राणी, पक्ी 
्ाांचे राहा्चे सठकाण, त्ाांचां िाद्य कमी हो्तां. 
एिाद्या प्रकारच्ा प्राण्ाांची सकंिा पक्ाांची 
िांख्ा जरी कमी झाली, ्तरी त्ाचा पररणाम 
िांपूणया िृष्टीिर हो्तो, कारण त्ाांची एक नैिसगयाक 
अन्निािळी अि्ते आसण ्ती पूणयापणे िां्ततुसल्त 
अिािी लाग्ते.

रोहन : हो, बरोबर, िाघ हरणािर अिलांबून अि्तो, 
हरीण गि्तािर अिलांबून अि्ते, जर गि्त कमी 
झालां, ्तर िाघाांची िांख्ा कमी होईल, हो ना 
बाबा?

बराबरा : अगदी बरोबर रोहन.
रोहन : आसण ्तिांच िनसप्तींिर सकडे अिलांबून 

अि्ता्त. सकड्ाांिर बेडूक, बेडकािर िाप 
आसण िापािर घार.

बराबरा : हो आसण ्ा अन्निािळी्तला एक घटक जरी 
कमी झाला सकंिा जास्त झाला, ्तरी िांपूणया 
अन्निािळीचा ्तोल जा्तो ि त्ाचा पररणाम 
िृष्टीिर हो्तो.
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रोहन : पण मग ्ावर का्ही उपा् ना्ही का?
बयाबया : अरे, म्हणून तर जैवहवहवर्तेच्ा संरक्षणाचा 

करार ‘वसुरं्रा पररषदे’मध्े करण्ात आला. 
रिाझीलमध्े १९९२ साली ्ा पररषदेत अनेक 
देशातील प्हतहनर्ींनी जैवहवहवर्ता संरक्षण 
करारावर सह्ा केल्ा. दमुदीळ जातींच्ा 
सजीवांच्ा संरक्षणाचे उपा् केले.

रोहन : दुमदीळ जातींचे सजीव म्हणजे का्?
बयाबया : दुमदीळ जातींचे सजीव म्हणजे ज्ा वनसपती 

हकंवा प्ाण्ांच्ा प्जातींचा ऱ्हास ्होत आ्हे, 
््ांची संख्ा कमी कमी ्होतं आ्हे. ््ांना 
दुमदीळ सजीव असे म्हणतात. समजलं?

रोहन : दुमदीळ सजीवांना संरक्षण कसं देणार?

बयाबया : ््ासाठी तर का्ही का्दे करण्ात आले आ्हेत. 
राष्ट्ी् उद्ाने, अभ्ारण्े ्ांची हनहमडाती 
करण्ात आली. संकटग्रसत हकंवा दमुदीळ ्होत 
चाललेल्ा प्जातींच्ा संवर्डानासाठी खास 
प्कलप त्ार केले. हब्ाणे पेढ्ा व गुणसूत् 
पेढ्ा अशा शासत्ी् आर्ुहनक प््ोगांद् वारे 
जैवहवहवर्तेची जपणूक करण्ात ्ेते. 

रोहन : ्हे छान झालं. मग अभ्ारण्े म्हणजे नक्ी 
का्?

बयाबया : ्हे बघ, जैवहवहवर्ता हटकवण्ासाठी का्ही भाग 
्हा राखीव जैवहवभाग म्हणून घोहषत करण्ात 
आला आ्हे, तर का्ही अभ्ारण्े म्हणून. 

रोहन : आहण राष्ट्ी् उद्ानात का् करतात?
बयाबया : राष्ट्ी् उद्ानातसुद्ा दमुदीळ जातींच्ा 

सजीवांचे संरक्षण करण्ासाठी उपा् केले 
जातात. ्ाहशवा् वनसपतीशासत्ी् बागा व 
प्ाहणसंग्र्हाल्े ्ांतसुद ्र्ा अभ्ारण्ासंारखेच 
सजीवांना संरक्षण हदले जाते.

रोहन : ्हो, बाबा, आपण सवायंनी जर हन्मांचे आहण 
का्द्ाचे पालन केले तर प्ाणी, पक्षी, झाडं ्ांचं 
संरक्षण ्होईल, कारण हनसगाडातली इतकी हवहवर्ता 
पाह्हली, की हकती छान, प्सन्न वाटतं ना? 
झाडांमुळे औषर्, मसाल्ाचे पदाथडा, मेण, लाख, 
राळ, मर् ्ा वसतू तर भरपूर हमळतीलच; पण 
प्ाण्ांचे नैसहगडाक घर म्हणजे जंगलंसुद्ा हटकतील 
आहण मग एक हदवस खरोखरच गाण्ात 
म्हटल्ाप्माणे प्ाण्ांची सभा भरेल.

बयाबया : आहण ््ांचं संरक्षण केल्ाबद्ल ते आपल्ाला 
र्न्वाद देतील. ्हो ना?

रोहन : ्हो ्हो. नक्ीच.

शब्यार्थ : कबजया करणे - ताबा हमळवणे. ्दुमथीळ - हमळण्ास कठीण. ऱहयास - नाश. अभ्यारण् - प्ाणी, पक्षी 
हजथे हनभडा्पणे वावरू शकतात असे हठकाण. संवि्थन - वाढ, हवकास. 
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प्र. १. कािणे वलहा.
(अ) प्ाणी-पक््ांर्ी संख्ा कमी होत र्ालली आहे, कारण......

(आ) अभ्ारण्े महत्वार्ी आहेत, कारण......

(इ) राष्टरिी् उद्ानांर्ी गरज आहे, कारण......

प्र. २. खालील अन्नसाखळी पूण्य किा. 

प्र. ३. प्रशन तराि किा. 
(अ) ‘अभ्ारण्े’ हे उततर ्ेईल, असा प्शन त्ार करा.
(अा) ‘दुमचीळ सजीव’ हे उततर ्ेईल, असा प्शन त्ार करा.

प्र. ४. रोडकरात उततिे वलहा.
(अ) जंगलतोडीर्ी कारणे मलहा.
(आ) ब्ाझील ्ेथे भरलेल्ा वसुंधरा परररदरे्ी मामहती मलहा.
(इ) जैवमवमवधतेर्ी जपणूक करण्ासाठी होत असलेले आधमुनक प््ोग मलहा.
(ई) प्रततु पाठात व्क् झालेली कलपना प्त्क्ात ्ेईल, असे तुमहांस वाटते का? सकारण मलहा.

मकडे

वनरपती वाघ

बेडूक

खेळूरा शबदांशी.

(अ)  खालील शबदांसाठी पाठात आलेले ववरुद्ारती शबद शोिून वलहा. 
 (अ) जारत Ï	 	  	 	 (आ)  अपणूचा Ï	 

 (इ) अनैसमगचाक Ï	  	 	 (ई)    र्ूकÏ	  

(अा)  अनेकवचन वलहा. 
 (१) घर-  (२)  जंगल-  (३) झाड-  (४) औरध-

वलवहते होऊरा.

राडांचे उपरोग
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१२. संतवयाणठी

बयाळयािे ्ं् जयाण ।
मयातया पुरचवतठी आपण ।।१।।

बोबडे बोलतयां ते बोल ।
मयाते आनं् सखोल ।।२।।

मयागे जें तें ्े आपण ।
आळ पुरवठी त्यासठी ्ेऊन ।।३।।

एकयाजनया््थनीं ममतव तें ।
नोहे लौचककयापुरतें ।।४।। 

l ऐकया. वयािया. महणया.

संत एकनयार (१५३३ त े१५९९ ) : भागवत सपं्दा्ातील थोर सतंकवी. सोळाव्ा शतकातील म्हाराष््टाच्ा सासंककृहतक प्बोर्नाचे 
प्वतडाक. ‘एकनाथी भागवत’, ‘रुतकमणी सव्वंर’, ‘भावाथडा रामा्ण’ इ््ादी गं्रथ, अभगं, आख्ान,े गौळणी, पद,े भारुड ेअशी 
््ाचंी हवहवर् सवरूपाची खपू लखेनसपंदा आ्ह.े बहुशतुता, सामान्ांचं्ा उद् र्ाराची तळमळ, आलकंाररकता, पौराहणक 
कथासदंभडा, सबुोर्ता ्ह ेसतं एकनाथ म्हाराजाचं्ा काव्ाचे प्मुख हवशेष ्होत. 

प्सततु अभगंात माता आहण बाळ ्ाचं्ा उदा्हरणातून गुरुच ेहशष्ाबद्लच ेवा्सल् पटवून हदलले ेआ्ह.े

भयावयार्थ : आईची आपल्ा बाळावर हनतांत मा्ा असते. बाळाशी ती एवढी एकरूप झालेली असते, की ््ाची इचछा ््ाने न सांगताच 
हतला कळते. बाळाचे बोबडे बोल ऐकून मातेला अंत:करणापासून अहतश् आनंद ्होतो. माता आपल्ा बाळाचे सवडा ्हट् पूणडा करते. 
संत एकनाथ म्हाराजांना आपले गुरू जनादडान सवामी ्ांच्ा हठकाणी मातेचे वा्सल् अनुभवास ्ेते. संत एकनाथ म्हाराज म्हणतात, 
की गुरू जनादडानाचे आपल्ाबद्लचे मम्व ्हे मातेच्ा वा्सल्ासारखेच सखोल आहण अंत:करणापासूनचे आ्ेह. सद ्गुरू जणू माऊलीच 
आ्हेत. ््ांचे प्ेम अलौहकक आ्हे.

सकलसंतगाथा खंड दुसरा : संत एकनाथ म्हाराजांची अभंगगाथा
अभंग क्मांक २२३७
संपादक : प्ा. डॉ. र. रा. गोसावी

(अ) 

शब्यार्थ : सखोल- अहतश्   खोल. आळ - इचछा, ्हट्. ममतव - प्ेम. नोह े- ना्ही. लौचककयापुरते - दाखवण्ापुरते.



43

शबदार्य : आमोद - सुगंध सुवास. कपु्यि - कापूर. प्रभेतें - तेजाला, प्काशाला. 
िववकि - सू्चामकरण. रेिरेितीं - हा; तो; जवळर्ा (पूणचा वाक्ात ज्ार्ा मनदरेश केला 
आहे तो.) वविावजत - शोभणे, प्काशणे. जेंवव - ज्ाप्माणे. सौिभ - सुगंध. 
अवकाश - मोकळी जागा, पोकळी. सवरंभ - रवत: उतपन्न होणारा.

आमोद न सोडी कपु्यि ।
वकंवा प्रभेतें िववकि ।।१।।

तैसेवच देव आवण भक् ।
रेिरेितीं वविावजत ।।२।।

जेंवव साखिेतें गोडी ।
चंदन सौिभरा न सोडी ।।३।।

वनळा महणे अवकाश नभ ।
दोनही एकवच ते सवरंभ ।।४।। 

l ऐका. वाचा. महणा.

सतं श्ीवनळोबा (अदंाज े१६७५ ते १७५३ ) : सतं श्ीमनळोबारा् हे सतं तुकाराम महाराज ् ारं् ेमशष्. सतं तुकाराम महाराज ् ारं्ी 
अभगंवाणी त्ाचं्ा मनत्पठणात अस.े त्ा अभवंाणीतूनर् त्ानंा काव्पे्रणा ममळाली. त्ाचं्ा अभगंारं्ी भारा सबुोध व रसाळ 
आह.े त्ानंी तरेाशेहून अमधक अभगंारं्ी रर्ना केली. प्रततु अभगंातून देव आमण भक् ्ारं्ी एकरूपता मवमवध उदाहरण ेदऊेन 
त्ानंी रपष्ट कलेलेी आह.े  

भावार्य : दवे आमण भक् ्ारं्ी एकरूपता पटवनू दतेाना सतं श्ीमनळोबा महाराज महणतात, की ‘‘कापरू सगुधंाला सोडत नाही, रमवमकरण 
तजेाला, प्काशाला सोडत नाही आमण त ेएकमकेामंळु ेशोभनू मदसतात, तसरे् ज्ाप्माण ेसाखर गोडीला सोडत नाही, र्दंन सगुधंाला सोडत 
नाहीत, नभ अवकाशातर् समामवष्ट असतात, त्ार्प्माण ेदवे आमण भक् ्ारें् नात ेअतटू असत.े ते सदवै पररपराचं्ा साकन्नध्ात राहतात 
अामण पररपरारें् मोठपेण वाढवतात.’’ 

सकलसंतगाथा खंड दुसरा : संत श्ीमनळोबामहाराजारं्ी अभंगगाथा
अभंग क्रमांक ७८०
संपादक : प्ा. डॉ. र. रा. गोसावी

(अा) 

|||
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(१)  बभ्णाबाईंचही गाणही- बभ्णाबाई चौधरही
(२)  फभिरा- अणणा भाऊ साठे
(३)  पूव्णरंग- पु. ल. देशपांडे
(४) भवशाखा (िभवतासंग्र्)- िुसुमाग्रज
(५) गभ्णरेशहीम- इंभदरा संत
(६) तराळ-अंतराळ- शंिरराव खरात
(७) पक्षही जाय भदगंतरा- मारुतही भचतमपल्लही
(८) भफरसतही- उततम िांबळे
(९) आमचा बाप आभण आम्ही- डॉ. नरेंद् जाधव
(१०) मजेत जगावं िसं?- भशवराज गोलधे
(११) मासतरांचही सावलही- िकृष्णाबाई सुवधे
(१२) भनसगा्णयन- भदलहीप िुलिणदी
(१३) जो्ड- सुरेखा श्ा
(१४) पत्रास िारण िी....- अरभवंद जगताप
(१५)  भवभवध शबदिोश आभण मराठही भवशविोश

का्ही पूरक पुसतके व संदभ्थ ग्ंर

भशक्षिांनही पाठ्पुसतिात भदलेलही पूरि पुसतिे, संदभ्ण ग्रथं, संिेतसथळे व भलंकस यांचा वापर िरून 
पाठ्घटिाशही संबंभधत माभ्तही भमळवावही. तया माभ्तहीचा अधयापनात संदभ्ण म्णून वापर िरावा.

म्हत्वाची संकेतसरळे व शलंकस

https://youtu.be/fvrQs5lULyI
en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://mr.wikipedia.org/wiki/शंिर_वैद्य

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

https://www.maayboli.com/node/47569



Amgnmg-2

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

l खालतील िौकटीं् कािती मिणींिे अथमु हदले आिे् ्े वािा. त्यावरून मिणती ओळखा व हलिा.

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

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

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

जे समोर किसते त्ासाठी 
िोणत्ाही पुराव्ाची गरज 
भासत नसते.



साहित्य पाठ्यपुस्तक  मंडळाच्या हिभागी्य भांडारांमध्यये  
हिक्रीसाठी उपलब्ध आिये.

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

ebalbharati

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

• पञाठ्यपुसतक मंडळञाची 
िैवशष्ट्यपूण्भ पञाठ्येततर 
प्कञाशने.

• नञामिंत लेखक, किी, 
विचञारिंत यञांचयञा 
सञावितयञाचञा समञािेश.

• शञालेय सतरञािर पूरक 
िञाचनञासञाठी उपयुक्त.
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