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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



l खालील शबिकोड्ामधये नामे, स्व्णनामे, न्वशेररे ्व नक्रयापिे लपली आहेत, ती शोरा ्व निलेलया तकतयात भरा.

र अ न ्या हन हक ्तया

्े ि ् ्तु र ् िया

श अया न ीमि िया लया ्त

सुं ीमि सया र हु र वया

द क क्षी व शया ््ी नया

र लप रया र र ्तु लया

त्या क ि वी ्तो षया ्ी

लया िया णे ्त क र णे

नामे

स्व्णनामे

न्वशेरर

नक्रयापिे

l खाली निलेलया नित्रांसाठी योगय न्वशेररे सुि्वा ्व तयाखालील िौकटींत नलहा.

नशक्षकांसाठी : हवद्यार्याांकिून व्याकरण घरकयांचया अहिकयाहिक सरयाव करून घेण्यासयाठी हशक्षकयांनी हवहवि प्रकयारची शबदकोिी सव्त: ्त्यार 
      करयावी्त व ्ती सोिवून घ्यावी्त. 



मराठी

अांतरभारती

शासन ननर्णय क्रमांक  : अभयास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्ापन करणयात आलेलया समन्वय सनमतीचया 
नि. २९.१२.२०१७ रोजीचया बैठकीमधये हे पाठ्यपुसतक सन २०१८-१९ या शैक्षनरक ्वरा्णपासून ननरा्णररत करणयास मानयता िेणयात आली आहे.

इयतता िहा्वी
(संयुक्त भारा)

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम संशोरन मंडळ, पुरे ४.

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



©   महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक 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.

प्रथमावृत्ती ः २०१८

मराठी भाषा ्तजज्ञ 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)

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. दनेरदास ्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

मराठी भाषा अभ्यासगट सदस्य

सं्योजि  ः श्ीम्ती सनर्ता अनिल रायळ
 नरशेषानधकारी, मराठी
नित्रकार ः यशरं्त देशमुख 

मुखपृष्ठ ः यशरं्त देशमुख

अक्षरजुळणी ः भाषा नरभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

निनममि्ती ः 

कागद ः ७० जी.एस.एम. नक्रमरोवह

मुद्रणादेश ः 

मुद्रक ः 

प्रकाशक 
नररेक उत्तम गोसारी 

नियंत्रक 
पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती मंडळ, 

प्रभादेरी, मुंबई - २५.

श्ीम्ती सनुप्रया खानडलकर
श्ी. सुनिल बिसोडे
डॉ. जगदीश पाटील
श्ी. रमाका्ंत देशपांडे
श्ी. िामदेर एडके
श्ी. रनरंद्रदादा डोंगरदरे
श्ी. नदलीप देशपांडे

न्तसरे पुिमुमिद्रण ः २०२१







प्रस्तावनता

नप्रय नरद्ार्थी नमत्रांिो,  
इयत्ता दहारीचे ‘अां्तरभार्ती’ मराठी हे पाठ्यपुस्तक ्ुतमचया हा्ती दे्तािा आिंद हो्त आहे.
नमत्रांिो! ्तुमहांला मराठी्तूि एकमेकांशी चांगलया प्रकारे सरंाद साध्ता यायला हरा. आपले नरचार, भारिा, 

कलपिा लेखिा्तूि अनभवयक्त कर्ता यायला हवया्त. यासाठी मराठी भाषा चांगलया प्रकारे नशकूि उत्तम प्रकारे 
रापर्ता यायला हरी, हे नरचारा्त घेऊि या पाठ्यपुस्तका्तील पाठांची, सराधयायांची योजिा केलेली आहे. 

पाठ्यपुस्तकाचया सुरुरा्तीला क्षम्तांची यादी नदलेली आहे. तयाररूि कोण्ती भानषक कौशलये आतमसा्त 
करायची आहे्त याची ्ुतमहांला कलपिा येऊ शकेल. 

या पाठ्यपुस्तकाचया अं्तरंगा्त डोकारलयारर ्तुमचया लक्षा्त येईल, की तयामधये नरनरध सानहतयप्रकारांचा 
समारेश केलेला आहे. गद् पाठांमधये कर्ा, लनल्त, नरिोदी शैली्तील पाठ, नरज्ाि नरषयाररील पाठ इतयादी 
प्रकारचया पाठांचा समारेश आहे. ्तसेच पद् पाठांमधये स्ंतराणी, प्रार््विा, देशभक्तीपर समूहगी्त, निसग्वरण्विपर 
कनर्ता, लोकगी्त इतयादी कावयप्रकारांचा समारेश करणया्त आला आहे. या सर्व पाठांमधील आशय आनण भाषा 
यांमधील रैनरधय ्ुतमहांला िक्कीच आरडेल.

या पाठ्यपुस्तकाचे सराां्त महत्राचे रैनशष्ट्य महणजे प्रतयके पाठाखालील सराधयायांचे सररूप आनण रचिा 
रैनरधय. हे सराधयाय ्ुतमहांला पाठांचे अ्ंतरंग समजिू घेणयास मद्त कर्तील. ्तुमची आकलिशक्ती, नरचारशक्ती, 
कलपिाशक्ती आनण सधृजिशील्ता नरकनस्त करणयाचया हे्ूतिे सराधयायां्तील कृ्तींची रचिा जाणीरपूर्वक केली 
आहे. नशक्षकांचे माग्वदश्वि आनण ्तुमचे सरयंअधययि यांमधिू भाषा नशक्तािा ्ुतमहांला अभयासाचे ओझे राटणार 
िाही. पाठां्तराचे दडपणही राहणार िाही.

दैिंनदि वयरहारा्त आपणाला पारलोपारली मराठी भाषेचा रापर करारा लाग्तो. तया दृष्ीिे ्तुमची उत्तम 
्तयारी वहारी यासाठी या पाठ्यपुस्तका्तील उपयोनज्त लेखिाचा सरार उपयुक्त ठरेल. तयाचबरोबर रोजचया 
वयरहारांमधये ्तुमहांला ्तंत्रज्ािाचाही रापर करायचा आहे. तयासाठी पाठ्यघटकांशी संबनंध्त अनधक मानह्ती 
नमळरणयासाठी संके्तसर्ळांची यादीही नदलेली आहे. प्रतयेक पाठासंबंधी अनधक मानह्ती नमळरणयासाठी ॲपचया 
माधयमा्तूि कयू. आर. कोडद्ारे उपयुक्त दृकश्ावय सानहतय आपणांस उपलबध होईल. तयाचा ्तुमहांला 
अभयासासाठी निन्च्तच उपयोग होईल.

भानषक नरकासाबरोबरच नरचारक्षम्ता, अनभवयक्ती कौशलय े आनण सधृजिशील्ता यांचया नरकासासाठी 
उपयुक्त ठरू शकणारे हे पाठ्यपुस्तक ्तुमहांला िक्कीच आरडेल, असा नर्रास आहे. 

(डॉ. सुनिल मगर)
संचालक 

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती र 
अभयासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.

पुणे   
नदिांक : १८ माच्व २०१८, गुढीपाडरा
भार्तीय सौर नदिांक : २७ फालगुि १९३९



श्र्वर

्वािन

लेखन

भारर-
संभारर

१. हवहवि प्रसयार्याध््यांद्यारे प्रसयारर्त िोणयाऱ्या चचया्ट, संवयाद ्यांबयाब्त सव्त:चे ््त हनन्च्त कर्तया ्ेणे. 
२. सयाव्टिहनक हठकयाणयांवरील ऐकलेल्या सूचनयांनुसयार आपल्याशी संबंहि्त असलेल्या सूचनया लक्षया्त घेणे. 
३. औपचयाररक व अनौपचयाररक संवयाद व संभयाषण ऐकून त्या्त सहक्र् सिभयाग घे्तया ्ेणे.
४. हवहवि सयाहित्या्तील भयावयार््ट स्िून घे्तया ्ेणे.
५. हवहवि सयाहित्प्रकयारयांच्या धवहनहफ्ती ऐकून त्यां्तील सवरयाघया्त, आरोि-अवरोि ्या वैहशष्ट्ययांची 
    ियाण हन्या्टण िोणे. 
६. हवहवि सयाहित्प्रकयार ऐकून त्यांबयाब्त ््त ठरव्तया ्ेणे.

१. हवहवि पद्प्रकयारयांनया चयाली लयावून त्यांचे सयादरीकरण कर्तया ्ेणे.
२. हवष्यानुरूप सव्त:चे सव्तंत्र हवचयार परखिपणे ्यांि्तया ्ेणे. 
३. हवहवि उपक्र्यांचे हन्ोिन, आ्ोिन करून त्या्त सहक्र् सिभयाग घे्तया ्ेणे.
४. भयाषण-संभयाषण कौशल्या्तील बयारकयावे स्िून घेऊन त्यांचया ्ोग् वयापर कर्तया ्ेणे.
५. प्रसंगयानुरूप स्ोरील व्क्तीशी संवयाद सयािून सव्त:चे ््त प्रभयावीपणे ्यांि्तया ्ेणे.

१. ्ोग् ग्तीने व हवरया्हच्ियांची दखल घेऊन अर््टपणू्ट प्रकर वयाचन कर्तया ्ेणे.
२. हवहवि सयाहित्याचे स्िपूव्टक वयाचन करून त्याचया आसवयाद घे्तया ्ेणे.
३. वयाचलेल्या आश्याची ्ध्व्तथी कलपनया, सयारयांश व त्या्तील हवचयार स्िून घे्तया ्ेणे.
४. आ्ंतरियालयावर उपलबि असलेल्या संके्तसर्ळयावरील ्याहि्तीचे वयाचन करून, त्या ्याहि्तीचया  

सव्ंअध््नयासयाठी उप्ोग कर्तया ्ेणे.
५. सयाव्टिहनक हठकयाणयावरील सूचनया व ्याहि्ती हचहकतसकपणे वयाचून त्याबयाब्त ्ोग् हवचयार कर्तया ्ेणे. 

१. लेखन कर्तयानया शदु्लेखनयाच्या हन््यांचया वयापर कर्तया ्ेणे.
२. वयाचलेल्या सयाहित्याच्या आश्या्तील ्ध्व्तथी हवचयारयांचे लेखन कर्तया ्ेणे.
३. हदलेल्या हवष्या्ध्े सव्त:च्या हवचयारयांची भर घयालून पुनललेखन कर्तया ्ेणे.
४. मिणी, वयाकप्रचयार, शबद व शबदस्ूि, अयालंकयाररक शबद, सुभयाहष्ते ्यांचया लेखनया्त वयापर कर्तया ्ेणे.
५. सया्याहिक प्र्नयांवर अभ्यासपणू्ट लेखन कर्तया ्ेणे.
६. घरनया, प्रसंग, सवयानुभव ्यांचे ्ुतलनयात्क लेखन कर्तया ्ेणे.
७. ऐकलेल्या, अनुभवलेल्या ्याहि्तीचे सव्त:च्या शबदयां्त लेखन कर्तया ्ेणे.
८. पयाठ्यपुस्तकया्त स्याहवष् असलेल्या उप्ोहि्त लेखन घरकयांवर लेखन कर्तया ्ेणे.

क्षेत्र  क्षमता

भारान्वरयक क्षमता ः संयुक्त भारा मराठी

 इयतता िहा्वीचया अखेरीस न्वद्ारयाांमधये भारान्वरयक पुढील क्षमता न्वकनसत वहावयात, अशी अपेक्षा आहे.



१.  संदभया्टसयाठी शबदकोश पयाि्तया ्ेणे.
२.  हदलेल्या हवष्याचया सखोल अभ्यास करून सव््त ्यांि्तया ्ेणे. 
३.  घरनया, प्रसंग, कया््टक्र् ्यांबयाब्त अहभप्रया् ्यांि्तया ्ेणे.
४.  शबदस्ूि, वयाकप्रचयार, मिणी ्यांचया लेखनया्त व भयाषण-संभयाषणया्त वयापर कर्तया ्ेणे. 
५.  आं्तरियालयाचया वयापर करून ऑनलयाइन व्वियार कर्तया ्ेणे. ्तसेच सोशल ्ीहि्याचया ्ोग् वयापर कर्तया  
     ्ेणे.
६.  संगणकयावर उपलबि असणयाऱ्या हवहवि शैक्षहणक ॲनलिकेश्सचया अभ्यासयासयाठी वयापर कर्तया ्ेणे.
७.  प्रसयार्याध््यांद् वयारे उपलबि िोणयाऱ्या कलयाक्ृतींचया आसवयाद घे्तया ्ेणे, त्याबयाब्त हचहकतसक हवचयार 
     कर्तया ्ेणे. 
८.  हवहवि सया्याहिक स्स्यांबयाब्त आपले ््त परखिपणे ्यांि्तया ्ेणे. 

१.	इ्त्तया नववीप्ां्त अभ्यासलेल्या व्याकरण घरकयांची उिळणी करणे.
- हलंग, वचन, स्यानयार्थी शबद, हवरुद्यार्थी शबद, हवरया्हच्ि,े प्रत््, उपसग्ट, वयाकप्रचयार, मिणी,

 शबदयांच्या िया्ती, कयाळ, सया्या््रूप, अव््ीभयाव व दं्द् व स्यास, अनुप्रयास व ््क अलंकयार,
लेखनहवष्क हन््, शबदसंपत्तीशी संबंहि्त क्ृती ्या व्याकरण घरकयांची उिळणी करणे.

अधययन
कौशलय

भाराभयास

नशक्षकांसाठी

्रयाठी आं्तरभयार्ती इ्त्तया दियावीचे िे पयाठ्यपुस्तक अध््न-अध्यापनयासयाठी आपणयंास द्ेतयानया अह्तश् आनंद िो्त आिे. 
हवद्यार्याां्िील भयाहषक कौशल्े अहिकयाहिक हवकहस्त िोण्याच्या दृष्ीने पयाठ्यपुस्तकया्ध्े हवद्यार्याांच्या भयावहव्वयाशी 
संबंहि्त पयाठ, कहव्तया, गी्ेत, कृ्ती (सवयाध्या्) व आश्यानुरूप हचत्रे ् यंासयारख्या अनेक घरकयांचया स्यावेश केलेलया आिे. हशक्षकयांनी 
पयाठ्यपुस्तकया्त स्याहवष् असणयाऱ्या क्ष््तया हवियानयंाचया हवचयार करून हवद्यार्याां्िील भयाहषक क्ष््तया हवकहस्त िोण्यासयाठी 
पयाठ्यपुस्तकया्तील हवहवि कृ्तींबरोबरच इ्तर हवहवि कृ्ती व उपक्र् ्ोिून ्ते हवद्यार्याांकिून सोिवून घ्यावे्त. 

क्ष््तया क्षेत्रया्तील भयाषयाभ्यास ्या शीष्टकयाखयाली हदलेल्या सव्ट व्याकरण घरकयांची उिळणी हशक्षकयांनी हवद्यार्याांकिून करवून 
घेणे अपेहक्ष्त आिे. पयाठ्यपुस्तकया्ध्े इ्त्तया नववीप्ां्त अभ्यासलेल्या व्याकरण घरकयंाची उिळणी घेण्यासयाठी हवहवि क्ृती 
्ोिलेल्या आिे्त. ् या व्याकरण घरकयांची ् नोरंिक व सोप्या पद््तीने ् यांिणी केली आिे. कहृ्तपहत्रके्ध्े ् या व्याकरण घरकयांवर 
आियारर्त क्ृतींचया स्यावेश केलया ियाणयार आिे. हशक्षकयंानी सव्त: ्या व्याकरण घरकयांच्या सरयावयासयाठी हवहवि कृ्ती ्ोियाव्या्त व 
त्या हवद्यार्याांकिून सोिवून घ्याव्या्त. 

उप्ोहि्त लेखन ्या हवभयागया्ध्े हवद्यार्याांच्या लेखन कौशल् हवकयासयासयाठी हवहवि क्ृती व त्याचंे न्ुने हदलेले आिे्त. 
्या वैहवध्पूण्ट क्ृतीं्िून हवद्यार्याां्िील भयाहषक कौशल्े हवकहस्त िोणयार आिे्त. त्याचबरोबर त्याचं्या्तील हनरीक्षणक्ष््तया, 
हवचयारक्ष््तया व कहृ्तशील्तया ्यांनयािी संिी ह्ळणयार आिे. इ्त्तया दियावी्तील उप्ोहि्त घरकयंाची ्यांिणी इ्त्तया नववी्तील 
उप्ोहि्त घरकयांचया हवचयार करून केल्याने हशक्षकयंानी इ्त्तया नववी्तील उप्ोहि्त लेखन घरकयंाचयािी आढयावया घ्यावया.  

हशक्षकयांनी सव्त:च्या सृिनशील्तेने, कलपक्तेने हवहवि भयाहषक कृ्तींची रचनया करयावी, त्याचबरोबर अशया हवहवि क्ृती 
करण्यासयाठी हवद्यार्याांनयािी प्रेरर्त करयावे. आिुहनक ्तंत्रज्यानयाच्या हवहवि ्याध््यंाचया वयापर करून अध्यापनया्त अहिकयाहिक संदभ्ट 
देणे अपहेक्ष्त आिे. पयाठ्यपुस्तकया्तील गद् व पद् पयाठयां्िील कठीण शबदयाचंे अर््ट पयाठयाच्या शेवरी हदलेले आिे्त. हशक्षकयांनी 
आव््क्तेनुसयार पयाठयां्तील इ्तर शबदयांचे अर््ट स्िून घेण्यासयाठी शबदकोशयाचया वयापर करयावया, ्तसेच हवद्यार्याांनया संदभ्ट मिणून 
शबदकोश पयािण्यासयाठी प्रेरर्त करयावे. 

्रयाठी अयां्तरभयार्ती (सं्ुक्त भयाषया) इ्त्तया दियावीचे िे पयाठ्यपुस्तक ्तुमियांलया नक्कीच आविेल, अशी आशया आिे.
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१. भारतमाता

प्रसततुत गीत हे काव्ानंदासाठी घेतले असून, ते विद्ार्ाांकडून तालासतुरात महणिून घ्ािे. 

भाग - १

शांता शेळके (१९२२-२००२) : कवयित्री, गरीतकार, कथालेखिका. ‘मुक्ा’, ‘गुलमोहर’, ‘पे्यमक’, ‘काचकमळ’, 
‘सवाष्ण’, ‘अनुबंध’ इतिादरी कथासंग्रह; ‘यवझतरी जिोत’, ‘पुनर्जनम’, ‘धम्ज’, ‘ओढ’ इतिादरी कादंबऱिा; ‘धूळपाटरी’ हे 
आतमचररत्ातमक लेिांचे संकलन; ‘रुपसरी’, ‘गोंद्ण’, ‘अनोळि’, ‘रनमरानहवरी’, ‘पवू्जसंधिा’, ‘इतिथ्ज’, ‘यकनारे 
मनाचे’ हे कयवतासंग्रह प्यसद्ध.

यप्ितम अस्णाऱिा भारतमातेयवषिरीचे पे्म, यनसग्जसौंदि्ज, यवयवधतेतरील एकता, उतकट देशायभमान िांचे व्ण्जन 
प्सतुत गरीतातून कवयित्रीने केले आहे.

यप्ितम अमुचरी भारतमाता
आमहरी साररी यतचरी मुले
रंग वेगळे, गंध वेगळे
तररी िेथलरी सव्ज फुले!

 यप्ि आमहांला िेयथल मातरी
 यप्ि हे पा्णरी झुळझुळते
 यप्िकर हरी डुल्णाररी शेते
 यप्ि हे वारे सळसळते.

यप्ितम अमुचा धवल यहमाचल
बघे यभडािा रो गगना
यप्ितम अमुचे सह्ययवंधि हे
यप्ितम िा गंगा-िमुना.

मानव सारे समान असतरी
 यशकव्ण हरी रगतास यदलरी!
 िा मातेचरी मुले सद् गु्णरी

सव्ज रगाला यप्ि झालरी!

यप्ितम अमुचरी भारतमाता
वंदन आमहरी यतला करू
िा मातेचरी मुले लाडकी
सदा यतचा धवर उंच धरू! 
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(अ) बहु हा द्ाळु

सकलसंतगाथा िंड पयहला : संत चोिामेळा-अभंग, 
अभंग क्रमांक ३८ 
संपादक  : प्ा. डॉ. र. रा. गोसावरी. 

२. संतिाणी

बहुत कनवाळु बहु हा दयाळु ।
जाणे लळा पाळू भाववकाचा ।।१।।

जात ववतत गोत न पाहेवच कांहीं ।
घालावी ही पायीं विठी उगी ।।२।।

न िागतां आभारी आपेंआप होतो ।
भाववकासी देतो भुक्तििुतिी ।।३।।

चोखा महणे ऐसा लाघवी श्ीहरी ।
भवभय वारी दरुशनें ।।४।।

संत चोखामेळा : संत चोिामेळा िांचा रनमशक उपलबध नाहरी. इ. स. १३३८ हा तिांचा समायधशक सांयगतला रातो. 
संत चोिामेळा िांचिा अभंगांतून  भक्ाचिा हृदिातरील कारुणि रसे प्कट होते, तशरी सामायरक यवषमता, उपेक्ा 
िाबद्दलचरी िंतहरी विक् होताना यदसते. भागवत धमा्जचे सार तिांचिा विखक्तवात, तिांचिा कृतरी-उक्रीत अनुभवािला 
यमळते.  

प्सतुत अभंगातून संत चोिामेळा िांनरी परमेशवराचिा कनवाळू रूपाचे व्ण्जन केले आहे.
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प्र.१. आकवृतबंध पूण्ण करा.

प्र.२. चौकटी पूण्ण करा.

 (अ)  परमेशवर रा्णतो -

(आ) परमेशवर पाहत नाहरी -

(इ) भक् परमेशवराचिा पािावर घालतात - 

(ई) परमेशवर भायवकांना देतो -

प्र.३. पररणाम वलहा.

               घटना      पररणाम

(१) देवाचे दश्जन घ्ेणे. 
(२) भक्ाचे भक्री कर्णे.

प्र.४. सिमत.
(१) परमेशवर भेदभाव करत नाहरी हा यवचार अभंगाचिा आधारे पटवून द्ा.
(२) परमेशवराबद्दलचा संत चोिामेळा िांचा उतकट भखक्भाव तुमचिा शबदांत यलहा.

सिाध्ा्

संत चोखामेळा ्ांनी परमेशिरासाठी िापरलेली विशेषणे.
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(अा) अनाथांचा नाथ

सकलसंतगाथा िंड पयहला : संत यनम्जळा-अभंग , 
अभंग क्रमांक १८ 
संपादक  : प्ा. डॉ. र. रा. गोसावरी. 

अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा ।
 घडो तुिची सेवा अहवननिशीं ।।१।।

अठ् ठाववस युगें ववटेवरी उभा । 
वािभागीं शोभा रुकिादेवी ।।२।।

पवतत पावन गाजे ब्ीदावळी । 
पुरवावी आळी हीच िाझी ।।३।।

उभा ववटेवरी ठेवोनी चरण । 
महणतसे बवहण चोक्खयाची ।।४।।

संत वनम्णळा : संत चोिोबांचिा िा धाकट्ा भयगनरी. पंढररीचिा पांडुरंगाचरी सेवा सतत घडावरी एवढरी एकच ओढ तिांना 
होतरी. तरी ओढ तिांचिा अभंगातून प्कट होते. 

प्सतुत अभंगात संत यनम्जळा िांनरी परमेशवरायवषिरीचा उतकट भखक्भाव व्ण्जन केलेला आहे.
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स्वाध्वा्

प्र.१. खवालील आकृतिबंध पूर्ण करवा.

(अ)      संि तिर्णळवा ्वांिी पररेश्रवासवाठी ्वापरलेली त्शेषरे.

(आ) संत निर्मळा यांचे पररेश्वराकडे रागणे.

संत निर्मळा यांिी पररेश्वराकडे केलेला हट ्ट.

प्र. २.  संि तिर्णळवा ्वांिी पवांडुरंगवाचे खवालील बवाबिींि केलेले ्र्णि

              कुठे उभा आहे?     नकती काळ उभा आहे?      ्वारभागीं कोण आहे?

प्र. ३. िवािेसंंबंध सवांगवा.
(अ)  संत निर्मळा - संत चोखारेळा -
(आ) पंढरीचा पांडुरंग - संत निर्मळा -
(इ)  पंढरीचा पांडुरंग - रुकरादे्वी -

प्र. ४. स्रि.
(अ)  संत निर्मळा यांचा पररेश्वरान्वषयीचा भक्तिभा्व तुरचया शबदांत नलहा.
(आ) पररेश्वराला ‘अिाथांचा िाथ’ ्व ‘पनतत पा्वि’ असे का महटले असा्वे? तयान्वषयीचे तुरचे रत नलहा.
(इ)  तुरचया आ्वडीचया संतान्वषयी थोडकयात रानहती नलहा. 
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३. पवाळण्वािले पवा्

एका िदीचया काठी एक लहािसे घर होते. तया घरात आयझॅक हा रुलगा आनण तयाची महातारी 
आजी राहत होती. रुलगा रोठा चतुर आनण बोलका होता. तो नद्वसभर आपलया महाताऱया आजीला 
‘हेच का? तेच का? असेच का? तसेच का?’ असे िािा प्रशि न्वचारूि भंडा्वूि सोडी. रोज आजूबाजूला 
नदसणाऱया गोष्ी, होणाऱया घडारोडी या साऱयांबद्दलचे एक न्वशेष कुतूहल या रुलारधये जागे होई, 
महणूिच पाऊस पडू लागला, की हा न्वचारी, ‘‘आजी, हे पाणी कुठूि येतं ग?’’

जोरदार ्वाऱयािे घराचया क्खडकया ्वाजू लागलया, की हा न्वचारी, ‘‘आजी, ्वारा कुठं राहतो ग?’’
िदीत टाकलेला कागदाचा कपटा, नचंधी, ग्वताची काडी पाणयाबरोबर चाललेली पानहली, की 

हा न्वचारी, ‘‘आजी, िदीचया पाणयाबरोबर हे पदाथ्म ्वाहत का जातात?’’ महातारी आजी सांगता येईल 
ते्वढे तयाला सांगे; पण कधी-कधी नतलाही राहीत िसे, अशा ्वेळी ती तरी काय सांगणार तयाला? रग 
काहीतरी सांगूि ती ्वेळ रारूि िेई, तर कधी गपप बसूि  राही.

पण या रुलाला रात्र चैि पडत िसे. तयाचया शंकेचे बरोबर उततर नरळालयानश्वाय तयाला सराधाि 
लाभत िसे. तयासाठी तो रग शेजाऱयापाजाऱयांकडे जाऊिही प्रशि न्वचारत बसे. कधी कधी तासि् तास 
आभाळाकडे टक ला्वूि बसे, तर कधी िदीनकिारी तहािभूक न्वसरूि जाई!

एके नद्वशी तो असाच खडका्वर िदीचया पाणयात पाय सोडूि बसला होता. घरात महातारी आजी 
जातया्वर धानय दळत होती. जातयाचा घर््म घर््म आ्वाज ऐकू येत होता. रुलाचे काि तया निरतया जातयाचया 
आ्वाजाकडे नि डोळे ्वाहतया पाणयाकडे होते. चटकि तयाचया रिात आले, ‘हे पाणी दगड-गोटांिाही 
आपलयाबरोबर ्वाहूि िेत आहे! ए्वढी शतिी जर या ्वाहतया पाणयात आहे, तर रग याचयाकडूि 
आणखी काही कार का करूि घेऊ िये?’

ठरलेच. रिाशी निण्मय पक्ा झाला. तो उठला. घरी गेला. तयािे आपली पुरचुंडी काढली. 
आजीिे ्वेळो्वेळी खाऊसाठी नदलेले पैसे काटकसरीिे खच्म करूि तयािे ही पुंजी जरा केली होती. तया 
पैशांतूि तयािे काही ्वसतू खरेदी केलया. िदीनकिारी खडका्वर बसूिच तयािे एक चक्र तयार केले. ते 
चक्र तयािे एका सळईला जोडले. पाणयाचया जोरािे चक्र निरेल अशा रीतीिे ती तयािे प्र्वाहाज्वळ 
बस्वली. पाणयाचया प्र्वाहािे चक्र निरू लागले, तशी सळई ही निरू लागली!

निरते चक्र पाहूि तया रुलाला ए्वढा आिंद झाला, की तो धा्वत-धा्वतच घरी आजीकडे गेला 
आनण महणाला, ‘‘आजी, आजी, राझे निरते चक्र पाहायला चल!’’

आजी तयाचयाबरोबर गेली; पण ते्वढ्ात तयाचया नरत्रांिी चक्र रोडूितोडूि टाकले होते, कारण 
तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहूि ते तयाचया्वर नचडलेले होते. तो राग तयांिी असा काढला 
होता. नतथे काहीच िाही हे पाहूि आजीलाही रुलाचा राग आला. तयाचे असले तऱहे्वाईक बोलणे नि 
्वागणे नतलाही पसंत िवहते. शे्वटी रुलािे िीट नशका्वेस्वरा्वे, महणूि नतिे तयाला दुसऱया एका गा्वचया 
शाळेत ठे्वले.

रवाजवा रंगळ्ेढेकर (१९२५-२००६) : बालसानहतयकार, चररत्रकार, क्वी. ‘गंरत जंरत’, ‘चॉकलेटचा 
बंगला’, ‘अगडंबगडं’, ‘बाळांसाठी गाणीच गाणी’, ‘आभाळनरत्र’ (भाग १, भाग २), ‘तेिालीरारचया 
चातुय्मकथा’ इतयादी पुसतके; ‘हर्वलेले आभाळ’, ‘झाडांची गाणी झाडांचया गोष्ी’ हे लनलतनिबंधही प्रनसद्ध.

नयूटिचया बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाख्वणारे अिेक प्रसंग प्रसतुत पाठात ्वण्मि केले 
आहेत. 
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एकदा काय झाले, वरागात रुरुजी धडा समजावून देत होते; पण हा मुलरा मात्र खिडकीतून बाहेर 
बघणयात दंर झाला होता. तयाचे रुरुजींकडे 
काही लक्ष नवहते. हे पाहून रुरुजींना रार 
आला. तयांनी रारानेच ववचारले, ‘‘बाहेर काय 
बघतोस?’’

मुलाने उततर वदले, ‘‘रुरुजी, ते पाहा, 
ढर कसे धावताहेत आभाळात! हवेत केवढी 
शक्ी आहे नाही? पाहा, पाहा ढरांना कशी 
पळवत नेत आहे ती! हवेत जर एवढी शक्ी 
आहे तर वतचा उपयोर का नाही करून घेतला 
जात?’’

‘‘सांर हवेला हात वर करून, महणजे तुलाच ती उडवून नेईल!’’ रुरुजी महणाले. सारा वरगा िो िो 
हसू लारला; पण तया मुलाने आपला छंद काही सोडला नाही. तयाचे ववचारचक्र विरतच रावहले. तयाच 
वेळी रावाबाहेरचया डोंरराजवळ एक प्रचंड पवनचक्ी बसवणयात येणार आहे असे तयाला कळले. ही 
बातमी कळताच हा मुलरा ताबडतोब वतकडे रेला. पाहतो तो िरेच काही मजूर पवनचक्ीचे मोठमोठे 
पंि वतथे बसवत होते. तयाला िार आनंद झाला. तयाचे औतसुकय वाढले. तयाने तया मजुरांना वकतीतरी 
प्रशन ववचारले- ‘हे काय वन ते काय? असं का वन तसं का?’

वतथेच तयाचया एका वमत्राचे वडील होते. या मुलाची उतसुकता पाहून तयांना कौतुक वाटले. तयांनी 
या मुलाला पवनचक्ीसंबंधीची सवगा मावहती समजावून वदली. ही मावहती वमळताच तयाला वाटू लारले, 
की ही मोठी पवनचक्ी तयार होणयाचया आत आपण लहान पवनचक्ी तयार करावी!

मनात येताच सवारी तयाच कामाला लारली. आवशयक वसतू जमवलया आवण बऱयाच िटाटोपानंतर 
तयाने पवनचक्ी तयार केली. मोठी पवनचक्ी तयार होणयाचया आत याची छोटी पवनचक्ी 
विरायलाही लारली!

या मुलाचे हे कत्गातव पाहून लोकांनीही तयाची तारीि केली. तयाला शाबासकी वदली; पण या 
मुलाचे समाधान एवढ्ाने काही होईना. तो ववचारमग्नच होता. आपलया तंद्ीतच होता.

एका वमत्राने ववचारले, ‘‘आता रे कसला ववचार करतोयस?’’
तो महणाला, ‘‘ही पवनचक्ी विरते आहे ती हवेचया जोरावर; पण वभंतीमुळे पुरेशी हवा घरात 

येत नाही, महणून वहावे तेवढे काम होत नाही.’’
तेवढ्ात एक वपटुकला उंदीर वतथून पळाला. पळताना तयाचया धककयाने ती छोटी पवनचक्ी 

विरली. ते पाहून तयाला चटकन युक्ी सुचली. तयाने एक लहानसा डबा तयार केला. एक खिळा ठोकून 
तो पवनचक्ीला जोडला. मर एक मोठा उंदीर पकडून तया डबयात बंद करून ठेवला. डबयातला उंदीर 
बाहेर पडणयासाठी जोरजोराने डबयातलया डबयात विरू लारला. तया उंदराबरोबर डबाही विरायला 
लारला आवण तयाबरोबर पवनचक्ीही विरायला लारली.

आता मात्र तया मुलाला िरािुरा आनंद झाला. तयाने घेतलेलया कष्ाचे, श्रमाचे िळ तयाला 
वमळाले होते. तयाच सुमारास तयाची आजी तयाला भेटायला महणून वतथे आली. वतने आयझॅकबद्दल 
रुरुजींकडे चौकशी केली तेवहा ते महणाले, ‘‘मुलाचे पाय पाळणयात वदसतात. आयझॅक नयूटन मोठा 
वैज्ावनक महणून नाव वमळवील.’’
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सिाध्ा्

गुरुरींचरी हरी भयवषिवा्णरी पुढे िररी ठरलरी. हाच मुलगा पुढे महान संशोधक मह्णून अमर झाला. 
िानेच झाडावरून िालरी पड्णारे फळ पाहून प्थवरीचिा गुरुतवाकष्ज्ण शक्रीचा शोध लावला. 

आधुयनक यवज्ानाला निूटनने हरी मोठरी द्ेणगरी यदलरी. 

uuu

प्र.१. (अ) आ्झॅकच्ा खालील गतुणांचे एक उदाहरण वलहा.

(१) आ्झॅकचा चौकसपणा      (२) आ्झॅकचा बोलकेपणा

(आ) विरत्ा चक्ाच्ा वनवम्णतीचा ओघतक्ा त्ार करा.

 यन्ण्जि पक्ा करून तिाने पुरचुंडरी काढलरी. पाणिाचिा प्वाहाने चक्र यफरू लागले.

(इ) आ्झॅकचे खालील बाबतींतील विचार वलहा.
    (१) पाणिाबाबतचा यवचार        (२) हवेबाबतचा यवचार

प्र.२. खालील िाक्ांतून आ्झॅकचे कोणते गतुण वदसून ्ेतात ते कंसातील ्ादीतून शोधा ि वलहा.
(स्रनशरील, यरज्ासू, कुतूहल, आळशरी, कत्जविततपर, अबोल)  
(अ) ‘‘पाहा, ढगांना कशरी पळवत आहे तरी.’’
(आ) उंदराबरोबर डबाहरी यफरािचा आय्ण पवनचक्ीहरी.
(इ) मोठरी पवनचक्ी तिार वहािचिा आत आप्ण लहान पवनचक्ी तिार करावरी!
(ई) ‘‘आररी, वारा कुठे राहतो?’’
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प्र.३. कारणे वलहा.
(अ) आररीला राग आला, कार्ण............

(आ) आररीने आिझॅकला दुसऱिा गावचिा शाळेत टाकले, कार्ण............

प्र.४. खालील िाकप्रचाराचा ि महणीचा ्ोग् अथ्ण शोधा ि वलहा. 
(अ) चैन न पड्णे. 

(१)  चैन कर्णे.  
(२)  मरा कर्णे.  
(३) असवसथ हो्णे. 

(आ) मुलाचे पाि पाळणिात यदसतात.
(१)  पािावरचे पांघरू्ण बारूला हो्णे.  
(२)  बालविातच तिाचिा भयवषिातरील कत््जतवाचरी च्ुणूक यदस्णे.
(३)  मुलाने पांघरू्ण फेकून द्ेणे. 

प्र.५. सिमत.
(१) निूटनचिा बालविातरील तुमहांला आवडलेला प्संग यलहा.
(२) मोठेप्णरी तुमहांला को्ण वहावेसे वाटते? तिायवषिरीचे तुमचे मत सकार्ण शबदबद्ध करा.

भाषाभ्ास
* खालील िाक्े िाचा.

(१) मरी शाळा रातो.        
(२) मरी शाळेत रातो.
हरी दोन वाकिे तुमहरी वाचलरीत. िांपैकी पयहले वाकि चुकीचे आहे आय्ण दुसरे वाकि बरोबर आहे. िा दोनहरी 

वाकिांमधिे काि फरक आहे? पयहलिा वाकिात ‘शाळा’ हा शबद आहे. दुसऱिा वाकिात ‘शाळा’ िा शबदाला ‘-त’ 
हा प्तिि लागला आहे.
* खालील िाक्े िाचा.

(१) राम यमत्ाशरी बोलतो. 
(२) रेशमा पालरीला घाबरते. 
(३) कलपना दुकानात राते.
िा वाकिांमधिे, यमत्, पाल, दुकान िा नामांना अनुक्रमे -शरी, -ला, -त हे प्तिि रोडलेले आहेत. प्तिि 

लागणिापूववी िा शबदांमधिे काहरी बदल झाले आहेत. उदा., यमत्~यमत्ा-, पाल~पालरी-, दुकान~दुकाना-. शबदाला 
प्तिि लागणिापूववी हो्णाऱिा िा बदलाला शबदाचे सामान्रूप मह्णतात. शबदाचिा मूळ रूपाला सरळरूप मह्णतात. 
उदा., ‘दुकान’ हे सरळरूप आय्ण दुकाना- हे सामानिरूप.

नामांना यकंवा सव्जनामांना लाग्णारे प्तिि अनेक प्कारचे असतात. -ला,-त,-ने,-शरी,-चा,-चरी,-चे इतिादरी.
नामांना व सव्जनामांना प्तििांबरोबरच शबदिोगरी अवििे रोडलरी रातात, तेवहा सुद्धा तिांचे सामानिरूप होते.
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४. दादू

मरी इथे यशकािला आलो होतो. दोन िोलिांचे घर यमळाले होते आय्ण मालकातफफेच दादू नावाचा 
अनुभवरी गडरीहरी लाभ्णार होता. दादू हरी विक्री वरवर पायहलरी, तर ररा यवयचत्च यदसत होतरी. एक िांदा 
यवयचत् ररीतरीने उडवत चालणिाचरी तिाचरी लकब होतरी. 

वाढलेलरी दाढरी िारवत तो माझिाशरी बोलू लागला तेवहा माझिा मनात आले, िा महाताऱिाला 
आप्ण गडरी मह्णून ठेव्णे महामूि्जप्णाचे होईल.

हरी परीडा चुकवािचरी एक नवरीन िुक्री मला सुचलरी. दादूचा पूववीचा पगार फक् तरीन रुपिे होता. 
आता तो चार यकंवा पाच रुपिे मागेल आय्ण तसे मायगतले, की तुझिासारिा लबाड मनुषि मला नको, 
असे आपलिाला सहरच मह्णता िेईल.

असा यवचार करून मरी दादूला महटले, ‘‘मरी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला.’’
तिाने मोठ्ा आनंदाने मान डोलावलरी.
‘‘पगार काि घ्ेणार तू?’’ मरी प्शन केला.
तिाने हसत उततर यदले, ‘‘पूववी यमळत होता तेवढाच द्ा!’’
‘‘अरे, प्ण तेवढा मह्णरे यकतरी?’’ अाता िाचरी लबाडरी कळ्णार िा कलपनेने मरी हसत हसत 

यवचारले.
‘‘तरीन रुपिे,’’ दादूने उततर यदले.
मरी चयकत झालो. िा अडा्णरी गड्ातला प्ामाय्णकप्णा यदसताच माझिा मनात एक उज्वल छटा 

चमकून गेलरी.
मरी काहरीच बोलत नाहरी, असे पाहून दादू मह्णाला, ‘‘पाव्णेतरीन रुपिांवरसुद्धा राहरीन मरी साहेब.’’
दादूचिा रूक् यदसणिाचिा आड एक 

वेगळे सौंदि्ज आहे असा मला भास झाला.
हा भास क्य्णक नवहता.
‘मरी सांगेन ते काम करािला हवं,’ 

असे कामावर ठेवताना मरी दादूला बरावले 
होते; प्ण मला तिाला काहरी सांगणिाचा 
प्संगच िेत नसे. मरी सकाळरी उठणिाचिा 
आधरीच गवळ्ाचिा घरून तो दूध घेऊन 
िेई. मरी उठून चूळ भरािला लागलो, की 
दादूचा सटोवह फरफरू लागे. मला चहात 

वि. स. खांडेकर (१८९८-१९७६) : ‘ज्ानपरीठ’ पुरसकार यवरेते सायहखतिक. कादंबररीकार, कथाकार, 
लघयुनबंधकार, समरीक्क, पटकथालेिक. ‘दोन ध्ुव’, ‘उलका’, ‘यहरवा चाफा’, ‘पांढरे ढग’, ‘रळलेला 
मोहोर’ इतिादरी कादंबऱिा; ‘वािुलहररी’, ‘चांदणिात’, ‘सािंकाळ’ इतिादरी लघयुनबंधसंग्रह; ‘अश्रु’, 
‘ििायत’, ‘अम्तवेल’ िा तिांचिा प्यसद्ध कादंबऱिा आहेत. 

आईप्मा्ेण काळररी घे्णाऱिा दादूचिा पे्मळ व संवेदनशरील वत्जनाचे भावसपशवी व्ण्जन प्सतुत पाठात 
लेिकांनरी केले आहे.
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कमरी सािर लागते, हे तिाला दुसऱिांदा काहरी सांगावे लागले नाहरी. मला काडरीचाहरी त्ास होऊ निे, 
मह्णून तो ररी धडपड कररी तरी पायहलरी, की मला आईचरी आठव्ण होई.

दादू पंपाने पा्णरी काढू लागला, की माझिा मनात िेई- िा िडकाळ रागेचिा पोटात रसा पाणिाचा 
झरा आहे, तिाप्मा्णे वरून रूक् यदस्णाऱिा दादूचिा अंत:कर्णातहरी प्ेमाचा एक गोड झरा आहे.

दादूने माझरी सव्ज मायहतरी केवहाच काढून घेतलरी होतरी; प्ण सवत:यवषिरी मात् तो फारसा बोलत 
नसे. एकदोनदा रंगात िेऊन तिाने आपलरी थोडरीफार मायहतरी मला सांयगतलरी होतरी.

तिाचा मुलगा माझिाएवढाच होता. सोलापूरला कुठलिाशा यगर्णरीत होता तो. दादूचिा िेड्ातला 
रयमनरीचा एक तुकडा सावकाराकडे िूप यदवस गहा्ण पडला होता. महातारप्णामुळे शेतरी होईनाशरी 
झालरी, तेवहा बािकोला घेऊन तो इथे आला आय्ण तिाने मुलाला सोलापूरला पाठवले. फार उयशरा 
झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो तिाचा. ‘‘तुमहरी आई-बाप सोलापूरला मुलाकडेच का राहत 
नाहरी?’’ मह्णून मरी तिाला यवचारले. तेवहा तिाने सांयंगतले, ‘‘आमहरी दोघं सोलापूरला गेलो, की यतथं 
पोराचा िच्ज वाढ्णार, मग तो सावकाराकडलरी रमरीन सोडवून कशरी घे्णार? बािको इथं कडधानिे 
यवकून चार पैसे यमळवते. सोलापुरात तरी काि कर्णार? यतथं मोड िपतात की नाहरी को्ण रा्ेण यन 
सोलापुरात इथलिासारिरी कॉलेरं नाहरीत, तेवहा माझिासारखिा महाताऱिाला यतथं को्ण काम दे्णार?’’

‘‘प्ण मुलावाचून कसं करमतं रे तुला?’’
‘‘न करमािला काि झालं साहेब? तुमहरी नाहरी का आलाि आईवयडलांना सोडून. तसाच माझा 

मुलगा मला सोडून यगर्णरीत गेलाि. मरी इथं तुमचं काम करतोि ना, सोलापुरात अशरीच कु्णरीतररी महाताररी 
तिाला रेवािला घालत असेल.’’

तरीन मयहनिांत दादूचरी यन माझरी कमरीत कमरी तरीन वषाांचरी ओळि आहे असे वाटू लागले.
यक्रकेट रोरात सुरू झालिामुळे यकतिेकदा रात्री आठ वारेपिांत मरी यबऱहाडरी िेत नसे; प्ण मला 

यकतरीहरी उशरीर झाला तररी ओट्ावर अंधारात दादू माझरी वाट पाहत बसलेला असे. एिाद्ा यदवशरी 
मला िािला उशरीर झाला यन डबिातला भात थंड झाला, तर दादू लगेच सटोवह पेटवािला उठे. थंडगार 
झालेला भात सटोवहवर तापवला, मह्णून तिाला ऊनउनरीत भाताचरी गोडरी कशरी िे्णार? प्ण दादूने ऊन 
केलेला तो भात िाताना मला फार गोड वाटे. तिा गोडरीचा उगम अन्ात नवहता, दादूचिा मनात होता.

एका रयववाररी दादूचरी सवाररी यक्रकेटचिा मैदानावर यदसलरी, तेवहा तर मरी थक्च झालो. रात्री मरी 
तिाला यवचारले, तेवहा महातारा लारेने अगदरी चूर झाला; प्ण थोड्ा वेळाने तिाने ते कार्ण सायंगतले. 
आदलिा यदवशरी मरी फार चांगला िेळलो होतो. दादू सकाळरी िा्णावळरीत डबा आ्णािला गेला, तेवहा 
यतथलिा यवद्ाथिाांत माझिा पराक्रमाचिाच गोष्री चाललिा होतिा. तिा ऐकून दादूला वाटले, आपलिा 
साहेबांचिा िेळाचरी सारे लोक इतकी सततुरी करतात तेवहा आप्णहरी तो पाहावा.

सपटेंबरचिा शेवटचिा आठवड्ात बाहेरगावरी एक सामना ठरला. रहागरीरदार नावाचा माझिाच 
कॉलेरातला एक यमत् आमचा कप्ान होता. माझरी फलंदाररी यन तिाचरी गोलंदाररी. असा धुववा उडवला 
आमहरी दुसऱिा बारूचा!

परत िेताना मरी रहागरीरदारचिा गाडरीमधिे बसलो. गाडरी हाक्ेण आय्ण सामनिाचिा गपपा मार्ेण िा 
दोन गोष्ींपैकी अयधक बेफामप्णे तो को्णतरी गोष् करत होता, हे सांग्णे फार कठरी्ण होते.

िेळताना मनुषिाला भान नसते. तिामुळे िेळाचिा श्रमाने माझे अंग यकतरी आंबून गेले आहे, िाचरी 
कलपना गाडरीत बसेपिांत मला आलरी नाहरी, मग मात् अंग ठ्णकू लागले.
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माझिा यबऱहाडापाशरी गाडरी िेताच मरी उतरू लागलो, तेवहा रहागरीरदार मह्णाला, ‘‘आमचिा 
बंगलिावर चल की.’’

‘‘अंग फार दुितंि,’’ मरी महटलं. ‘‘माझिाच िोलरीवर आप्ण चहा घेऊ.’’
‘‘चहा!’’ तो मोठ्ाने हसत मह्णाला, ‘‘माझंसुद्धा अंग दुितंि. चहानं नाहरी बरं वाट्णार आता.’’
‘‘मग काि मागवू?’’
‘यबअर,’’ तो शांतप्णे मह्णाला. दादू ते ऐकत होता. 
मरी यवचारात पडलो. सापावर पाि पडावा तसा दादू दचकला आय्ण भूत यदसले, तर मनुषि जिा 

दृष्रीने तिाचिाकडे पाहरील, तिा दृष्रीने तो माझिाकडे बघू लागला.
मरी महटले, ‘‘अगदरी धावत रा! रहागरीरदारला हवरी आहे.’’
‘‘तो रहागरीरदार असेल, नाहरीतर रारा असेल. मरी रा्णार नाहरी.’’
मरी हळूच महटले, ‘‘दादू, िा मयहनिाला तुला एक रुपिा रासत देईन. मुकाट्ानं रा यन-’’
‘‘एक सोडून शंभर रुपिे यदलेत तररी-’’
दादूने माझरी नोट फेकून यदलरी.
मरी संतापाने महटले, ‘‘नोकररीवर ठेवलं तेवहा, मरी सांगेन ते काम करािचं कबूल केलं होतंस तू. 

आताचिा आता गेलास तर बरं आहे. नाहरी तर-’’
‘‘नाहरी तर माझरी नोकररी राईल. होि ना? नमसकार साहेब, असलरी कामं करून रगणिापेक्ा 

पोटात काटे भररीन, प्ण-’’
तिाचा आवार घोगरा झाला होता. डोळेहरी भरून आले होते. पुढे एक शबदहरी न बोलता तो चालू 

लागला.
माझरी मलाच लार वाटू लागलरी. मरी धावत गेलो. दादू फाटक उघडत होता. मरी तिाचा हात धरून 

महटले, ‘‘दादू, कुठं चाललास?’’
‘‘तुमचिा आईसाहेबांकडं!’’
‘‘माझिा आईकडं!’’
‘‘हो!’’
‘‘कशाला?’’
‘‘तिांचिा झाडाला कीड लागलरीि हे सांगािला!’’
रागरीट सवराने मरी उद ्गारलो, ‘‘मरी वाटेल ते कररीन. तुला काि करािचं तिाचिाशरी?’’
‘‘मला काि करािचं? मला माझिा मुलाला सांभाळािचिं.’’
‘‘तुझा मुलगा तर सोलापुरात आहे?’’
‘‘होि साहेब, यतथं तो काहरी भलतं-सलतं करािला लागला, तर तिाचिारवळ असलेलिा 

महाताऱिांनरी तिाला आवरािला नको का? यतथं लोकांनरी तिाला सांभाळािला हवं. मग इथं मरी-’’
तिाचिा डोळ्ांतून घळघळ पा्णरी वाहू लागले.
तिाचिा पाठरीवरून हात यफरवत मरी महटले, ‘‘रडू नकोस दादू. तुझरी नोकररी कािम आहे.’’
‘‘नोकररीकररता मरी रडत नाहरी साहेब. तुमचिाऐवररी माझा मुलगा असता, तर मला रेवढं दु:ि 

झालं असतं, तेवढं मघाशरी तुमहरी दुकानावर रािला सांयगतलं, तेवहा झालं.’’
दादूचा हात धरून मरी तिाला घरात नेले.
मरी िोलरीत गेलिाबरोबर रहागरीरदार मह्णाला, ‘‘कुठं गेला होतास?’’
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‘‘बाहेर तारवाला आला होता.’’
‘‘तार? कु्णाचरी तार आलरी बुवा िा वेळरी?’’
‘‘आईचरी. फार आराररी आहे तरी!’’
मरी घाईघाईने ट्ंक उघडलरी. िंुटाळ्ावरचे कपडे काढले आय्ण सामानाचरी बांधाबांध करू लागलो.
रहागरीरदार मह्णाला, ‘‘बरं, मरी रातो हं.’’
तिाला दारापिांत सोडून परत आलो. दादू एिाद्ा लहान मुलाप्मा्णे हसत उभा होता.

uuu

प्र. १. (अ) खालील चौकटी पूण्ण करा. 
(१) दादूचरी लकब - 
(२) लेिकाचा छंद - 
(३) दादूचिा मुलाचे नोकररी करािचे यठका्ण - 

(आ) दादूचे खालील बाबतीतील िण्णन करा. 

प्र. २. का ते वलहा. 
दादू दचकला. 

दादू लहान मुलासारिा हसू लागला.

प्र. ३.  (अ) खालील िाक्ांत कंसातील िाकप्रचार ्ोग् वठकाणी िापरून िाक्े पतुनहा वलहा. 
(अंग आंबून रा्णे, धुववा उडव्णे, काडरीचाहरी त्ास न हो्णे, थक् हो्णे.)
(१) आमहरी तारमहालचे सौंदि्ज बघून आशचि्जचयकत झालो. 
(२) भारताचिा यक्रकेट संघाने इंगलंडला हरवले. 
(३) बैलगाडरीचिा प्वासाने माझे अंग थकून गेले. 
(४) प्वासात मला अयरबात त्ास झाला नाहरी.
(आ) खालील शबदांना पाठातील विशेषणे शोधा. 

विशेषण े  विशेष्े
- गडरी
- रागा
- झरा
- सवर

सिाध्ा्

दादू

काम गु्ण

का ?
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(इ) खालील शबदांना पाठातील विरुद्ाथथी शबद शोधा. 

(१) कुरूप ´  (२) कडू ´ 

(३) गरम ´ 
प्र. ३. सिमत. 

(१) ‘दादूने लेिकाचिा यमत्ाचिा कामाला नकार यदला’, हरी घटना तुमहाला काि यशकवते ? 
(२) ‘दादू’ चिा सवभावातरील गु्णयवशेष तुमचिा शबदांत यलहा.
(३) पाठातरील तुमहांला सवाांत आवडलेलरी बाब तुमचिा शबदांत यलहा.

उपक्म : ‘दादू’ िा पाठाचा आशि कथारूपाने यलहा. 

भाषाभ्ास
* अधोरेखखत शबदांविष्ी खालील मावहती भरून तक्ा पूण्ण करा.

िाक्े सरळरूप सामान्रूप प्रत््
(१) रमेशचा भाऊ शाळेत गेला. (१)

(२)
(२) बँकेने शेतकऱिाला कर्ज यदले. (१)

(२)
(३) सुट्रीत तो यमत्ांशरी िेळतो. (१)

(२)
(४) मंडईत फळांचिा गाड्ा आहेत. (१)

(२)

िालरी यदलेलिा कंसातरील शबदांना (यक्रिापदांना) ‘ईव’ प्तिि रोडून यवशेष्ेण तिार करा व तिांचिासाठरी 
समप्जक यवशेषि शोधून यलहा. 

उदा., आि्णे - आिरीव - आिरीव कागद. 
(रेि्णे, कोर्णे, ऐक्ेण, घोट्ेण, राि्णे) िांसारखिा इतर शबदाचंा शोध घिा. 

भाषा सौंद््ण
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मुलांनो, चला, उतरा. आलं अयरंठा. 
आता आ्णिरी चढून गेलं, की तुमहांला 
अयरंठ्ाचरी ले्णरी पाहािला यमळतरील. 
पायहलरीत हरी गदवी! परदेशांतरील काहरी 
मंडळरीहरी ले्णरी पाहािला आलरी आहेत. 
लांबलांबचे लोक इथे िेतात. चला, आता 
आप्ण लेणिांकडेच राऊ.

आता समोरचिा डोंगरदररीकडे पाहा. 
कशरी अध्जचंद्ासारिरी यदसते, नाहरी? िा 
डोंगरदररीचिा पोटात तरीस गुंफा आहेत. हरीच अयरंठ्ाचरी ल्ेणरी. तरी पाहा, काहरी ले्णरी यदसािला लागलरी. 
थांबा. आधरी थोडरीशरी मायहतरी घिा, मह्णरे आप्ण काि पाहतो ते नेमकं तुमहांला कळेल.

आत यशरलात, की काहरी गुंफांत तुमहांला प्शसत लांबरुंद दालनं यदसतरील. चार-पाच मरीटर तिाचरी 
उंचरी. वर सपाट छत. दोनहरी बारूंना भवि सतभं कोरलेले अन ् नक्रीदार प्वेशद्ारावर अध्जवतु्जळाकृतरी 
गवाक्े. गवाक्े मह्णरे हवा व उरेड आत िेणिासाठरी खिडकिा. चला, माझिामागून ओळरीने िा.

आत यशरताच गारेगार वाटलं ना? उनहातानहातून प्वास केलिाचा यश्णवटा यनघून गेला की नाहरी? 
लेणिांतलरी हवा अशरीच नेहमरी गारेगार असते.

आता समोर लक् द्ा. केवढा प्शसत चौथरा आहे हा! आय्ण तिावर को्ण बसलं आहे सांगा बरं! 
‘भगवान गौतम बुद् ध’. बुद् ध ओळिणिाचरी िू्ण मह्णरे पद ्मासन घालून बसलेले, डोळे अध्जवट 
यमटलेलिा कमळासारिे आय्ण नरर नाकाचिा शेंड्ावर खिळलेलरी. मुिावर करु्ेणचा भाव. कानाचिा 
पाळ्ा लोंबलेलिा. रवळरवळ िांद्ाला यभडलेलिा. मसतकावर कुरळ्ा केसांचिा रटा. एवढं 
लक्ात ठेवलंत, की तुमहांला कोठेहरी गौतम बुद् ध ओळिता िेतरील.

इथलिा सगळ्ा लेणिांना नावं नाहरीत; प्ण एकोय्णसाविा लेणिाला नाव आहे, तिाला मह्णतात 
गंधकुटरी. हे ले्णे तुमहरी सावकाशरीनं पाहा. बराच वेळ लागेल, कार्ण ते आत, बाहेर व सगळरीकडे कोररीव 
कामानं नटलं आहे. तिाचिासमोर द्ारमंडप आहे. िांब सगळे वाटोळे. ते पाहा दुसरे बुद्ध. िालरी 
नवहे, वर दोन िांबांचिा कमानरीत! इथे ते उभे आहेत अन ् तिांनरी एक पािघोळ अंगरिा घातला आहे. 
तिाचिा चुणिा कशा अगदरी सपष् यदसतात. मुद्ासुद् धा यकतरी शांत, यकतरी गंभरीर!

िा गंधकुटरी लेणिात अन ् सोळा व सतरा िा क्रमांकांचिा लेणिांत यचत्ांचरी भरभार आहे. यरकडे 
पाहाल यतकडे यचत्ंच यचत्ं. साधरी एकरंगरी नवहेत, तर बहुरंगरी! रंग तररी कसे, तर सौमि अन्  यटकाऊ! 
िांतलरी बहुतेक यचत्ं बुद्् ध आय्ण तिाचा धम्ज िा यवषिांचरीच आहेत कार्ण बौद् ध धमा्जचिा लोकांनरीच हरी 

५. अवजंठ्ाची सहल

पं. महादिेशासत्ी जोशी (१९०६-१९९२) : कथालिेक, संसकृयतकोशाचे संपादक. वेदानत, 
विाकर्ण, जिोयतष, काविशासत् िाचे अधििन. ‘िडकांतरील पाझर’, ‘यवरा्णरी’, ‘कथाकांता’, 
‘घरररघरी’, ‘कथासुगंध’, ‘कलपव्क्’ हे कथासंग्रह प्यसद्ध. 

प्सतुत पाठात अयरंठ्ाचिा सहलरीचे व्ण्जन केले आहे. भारतातरील आशचिाांपैकी एक आशचि्ज
मह्णरे हरी अयरंठ्ाचरी ले्णरी होि. 
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ले्णरी िोदलरी आहेत. गौतम बुद ्धांचिा काहरी मरेदार कथा आहेत. तिांना रातककथा असं मह्णतात. 
बुद् धांनरी पूववी को्णतिा रातींत अन्  प्ाणिांचिा रूपात रनम घेतले, तिांचिा तिा कथा आहेत. तिांपैकी 
यकतिेक कथा िा लेणिांत यचयत्त केलिा आहेत.

सोळाविा लेणिातलरी सगळरी यचत्ं बुद् धांचिा शेवटचिा रनमातलरी आहेत. मुलांनो, तुमहरी तरी 
ओळरीनं पाहात चला. हे मािावतरीला मह्णरे बुद् धांचिा आईला पडलेलं सवपन! बुद ्ध रनमाला आलिाचा 
तो पुढचा दिेावा, अन ् हरी पुढलिा यचत्ातलरी गंमत बयघतलरीत? पाच वषाांचे गौतम बुद्ध धूळपाटरीवर 
बोटानं अक्रं यगरवरीत आहेत. पूववी पाट्ा नवहतिा अन्  दगडरी पेखनसलरीहरी नवहतिा. अशा धूळपाटरीवर बोटं 
झरेतो अक्रं यगरवावरी लागत. असं शेवटपिांत पाहात गेलात, तर सगळं बुद ्धांचं चररत्च इथं यचत्ांयकत 
झालेलं यदसेल.

हरी तरीस ले्णरी यकतरी रुनरी, यकतरी प्ाचरीन आहेत सांगू! सुमारे दोन हरार वषाांचरी! आप्ण हरी सगळरी 
ले्णरी तरीन-चार तासांत पाहून मोकळे होतो; प्ण तरी सगळरी कोरािला यकतरी वषषे लागलरी, ठाऊक आहे? 
सुमारे आठशे! ऐकून आशचि्ज वाटले ना? अशरी अनेक अद ्भुत आशचिषे आपलिा भारतात आहेत. तुमहरी 
मोठेप्णरी तरी पाहा अन ् धनि वहा!

uuu

सिाध्ा्

प्र. १. (अ) चौकटी पूण्ण करा.
(१)  डोंगरदररीचा आकार -    
(२)  एकोय्णसाविा ले्णरीचे नाव -         
(३)  भारतातरील एक अद ्भुत आशचि्ज - 
(४)  गौतम बदु्धाचरी आई -    

(आ) आकृती पूण्ण करा. 
 

(इ) संज्ा सपष्ट करा.

प्र. २. (अ) समप्णक उदाहरणे वलहा. 
       (१) गौतम बुद्धांचा पाठात आलेला बालप्णरीचा प्संग - 

              (२) लेणिांत यशरलिानंतरचा अनुभव -  

(आ) पाठातील जोडशबद शोधा. 
      गारेगार, द्ारमंडप................... 

गवाक् रातककथा

गंधकुटीतील वचत्ाचंी िैवशषट्े.गंधकुटीतील गौतम बतुद्ाची िैवशषट्े. (२)(१)
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(इ) खवालील शब्वांचे त्रुद्वार्थी शब् तलहवा.
  (१) चढणे x
  (२) बसणे x
  (३) सपष् x

(ई) खवालील ्वाक्वांिील त्रवारतचनहे ओळखवा ् त्वांची िवा्े तलहवा. 
     (१) आत नशरलया्वर गारेगार ्वाटलं िा ?   
     (२) आपण ही सगळी लेणी तीि-चार तासांत पाहूि रोकळे होतो; पण ती सगळी 
            कोरायला नकती ्वषषे लागली, ठाऊक आहे?
     (३) रुद्ासुद्धा नकती शांत, नकती गंभीर !   

प्र. ३. स्रि. 
(१) तरुचया रते अनजंठा लेणी आशचय्मकारक असणयाची कारणे नलहा.

प्र. ४. ‘लेण्वांिील ह्वा िेहरी गवारेगवार असिे’, ्वारवागील ्ैज्वातिक कवाररवाबवाबि तरतवाशंी चचवा्ण करवा.

भवाषवाभ्वास
सरवास

* खवालील ्वाक्े ्वाचवा ् अभ्वासवा.
         ‘अ’ गट     ‘ब’ गट
(१) सूया्मचा उदय झाला. सूययोदय झाला.
(२) प्रतयेक नद्वशी तयाची प्रनतष्ा ्वाढत गेली. नद्वसेंनद्वस तयाची प्रनतष्ा ्वाढत गेली.

* खवालील प्रशिवांची उतिरे द्वा.
(१) दोनही गटांतील ्वाकयांचा अथ्म एकच आहे का?
(२) दोि गटांतील शबद सारखे आहेत का?
(३) अधोरेक्खत शबदांरधये ‘अ’ गट आनण ‘ब’ गटातील शबदांरधये कोणता िरक आहे?

बोलणयाचया ओघात आपण शबदातील परसपरसंबंध दाख्वणारे न्वभतिी प्रतयय गाळिू सुटसुटीत असे जोडशबद 
बि्वतो. शबदांचया अशा एकत्रीकरणाला ‘सरवास’ असे महणतात. शबदांचया अशा एकत्रीकरणािे जो जोडशबद तयार 
होतो तयाला ‘सवारवातसक शब्’ महणतात. 
सरवास त्ग्रह - 

सारानसक शबद कोणतया शबदांपासूि तयार झाला, हे सपष् करणयासाठी आपण तयाची िोड करताे. या िोड 
करूि दाख्वणयाचया पद ्धतीला ‘न्वग्रह’ महणतात. ्वर ‘ब’ गटात सारानसक शबद आहेत, तर ‘अ’ गटात न्वग्रह 
आहेत.
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६. वबनवभंतीची शाळा

यबन यभंतरीचरी उघडरी शाळा
लािो इथले गुरू

झाडे, वेलरी, पशू, पािरे
िांशरी गोष् करू

बघू बंगला िा मुंगिांचा
सूर ऐकूिा तिा भुंगिांचा

फुलाफुलांचे रंग दाियवत
यफरते फुलपािरू

यहंडू ओढे, धुंडू ओहळ
झाडावरचे काढू मोहळ

यचडतिा, डसतिा मधमाशिांशरी
ररा सामना करू

भलिा सकाळरी उनहात नहाऊ
ऐन दुपाररी पऱह्यात पोहू
सािंकाळरी मोरू चांदणिा

ग्णतरी तिांचरी करू

ग. वद. माडगूळकर (१९१९-१९७७) : प्यसद्ध कवरी, गरीतकार, लिेक, पटकथालिेक, कादंबररीकार, गरीतरामाि्णकार. 
‘रोयगिा’, ‘चैत्बन’, ‘वैशािरी’, ‘परूरिा’ इतिादरी गरीतसगं्रह; ‘गरीतगोपाल’, ‘गरीतसौभद्’ हरी कावियनयम्जतरी; ‘कृष्णाचरी करंगळरी’, 
‘तपुाचा नदंादरीप’ ह ेकथासगं्रह; ‘आकाशाचरी फळ’े, ‘उभ ेधागे आडवे धागे’ िा कादंबऱिा प्यसद्ध. भारत सरकारन े‘पद ्मश्ररी’ 
हा यकताब दऊेन तिाचंा गौरव कलेा.

प्सतुत कयवतेत अनौपचाररक यशक््णाचे महत्व कवरीने सोपिा, सरळ शबदांत मांडले आाहे. 
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सिाध्ा्

प्र.१. (अ) आकृती पूण्ण करा. 
कवितेतून ततुमहांला कळलेले वनसगा्णतले गतुरू

(अा) तक्ा पूण्ण करा. 

 वनसगा्णतील घटक     त्ांच्ाकडून माणसाने का् वशकािे ?

(१) झाडे                         ------------------- 
(२) पािरे  -------------------
(३) मुंगिा  -------------------
(४) भुंगे  -------------------
(५) मधमाशिा  -------------------

प्र.२. (अ) ्ोग् जोड्ा जतुळिा.
 वनसगा्णतील घटक का््ण

(१)  मुंगिा (अ)  मोहळ बांधतात.
(२)  भुंग े (आ) बंगला उभारतात. 
(३)  फुलपािरू (इ)   सूर ऐकवतात.
(४)  मधमाशिा (ई)   इकडून यतकडे उडतात.

(आ) खालील मतुद् द्ांच्ा आधारे ततुमची शाळा ि वबनवभंतीची शाळा ्ांमधील ततुलना करा. 
          मतुद् े               ततुमची शाळा             वबनवभंतीची शाळा
(१) इमारत
(२) यशक्क
(३) यवद्ाथवी

(इ) कवितेतील ्मक जतुळणाऱ्ा शबदांच्ा जोड्ा शोधून वलहा.
(१)
(२)
(३)

       (ई) गटात न बसणारा शबद ओळखा.
(१) झाडे, वेलरी, पशू, रोप
(२) सकाळ, दुपार, सािंकाळ, यदवस
(३) चदं्, चांदणिा, अाकाश, वारा
(४) झाडे, फुलपािरू, मधमाशरी, मुंगरी

प्र.३.सिमत. 
(१) कयवतेचिा शरीष्जकाचा तुमहांला समरलेला अथ्ज सवभाषेत यलहा.
(२) यनसगा्जतरील घटकांमधून यमळ्णारा आनंद तुमचिा शबदांत यलहा.
(३) ‘यनसग्ज हाच आपला िरा गुरू आहे.’ हे यवधान सोदाहर्ण सपष् करा.
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* खवालील शब्सरूहवांपवासूि सवारवातसक शब् ि्वार करवा.
        शब्सरूह सवारवातसक शब्
(१) ज्ािरूपी अर्त --------
(२) पाच आरतयांचा सरूह --------
(३) प्रतयके घरी ---------
(४) लंब आहे उदर जयाचे असा तो ---------
(५) गुरू आनण नशषय ---------

सरासात करीत करी दोि शबद असा्वे लागतात. तयाला ‘पद’ असे महणतात. तया दोि पदांपैकी कोणतया 
पदाला प्राधानय आहे या्वरूि सरासाचे प्रकार ठरतात.

प् प्रधवाि / गौर (करी रहत््वाची) सरवासवाचे िवा्
(१) पनहले पद प्रधाि  अवययीभा्व
(२) दुसरे पद प्रधाि  ततपुरुष
(३) दोनही पद े प्रधाि  द् ्वंद् ्व
(४) दोनही पद गौण   बहुव्ीही
या्वषषी आपलयाला ‘अवययीभा्व’ आनण ‘द् ्वंद् ्व’ हे दोि सरास सरजूि घयायचे आहेत.

१. अव््ीभवा् सरवास
अव््ीभवा् सरवास ्ैतशष्टे् - (१) पनहले पद रहत््वाचे असिू ते बहुधा अवयय असते.

(२) संपणू्म सारानसक शबद नक्रयान्वशेषण अवययाप्रराणे कार करतो.
     (आ, यथा, प्रनत ्वगैरे उपसगाांिा संसककृतात अवयय महणतात.)

उदा., 
(१) गरजूंिा यथाशतिी रदत करा्वी.   
(२) तया गा्वात जागोजागी ्वाचिालये आहेत.  
(३) क्रांनतकारकांिी आररण कष् सोसले. 

जवागोजवागी, घरोघरी ्वांसवारख्वा शब्वांि अव्् त्सि िसले िरी त्वाचवा त्ग्रह अव््वासवारखवा केलवा 
जवािो, महरूि अशवा शब्वांचवा सरवा्ेश अव््ीभवा् सरवासवाि केलवा जवािो.
• खवालील शब्सरूहवांपवासूि सवारवातसक शब् ि्वार करवा.
(१) न्वधीप्रराणे     (२) प्रतयेक गल्ीत    (३) चुकीची नशसत    (४) धोकयानश्वाय    (५) प्रतयेक दारी
• खवालील सवारवातसक शब्वांचवा त्ग्रह करवा.

          सवारवातसक शब्  त्ग्रह
(१) यथारती 
(२) हरसाल 
(३) गा्वोगा्व
(४) आररण
(५) यथाशतिी

भवाषवाभ्वास
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आज शाळेतील खेळांचया सारनयांचा शे्वटचा नद्वस होता, तयारुळे आज स्व्म खेळांचे अंनतर 
सारिे होणार होते. सारिे पाहायला न्वद्ाथषी, नशक्षक ्व अिेक पालक क्रीडांगणा्वर जरलेले होते.

कबड्ीचया अंनतर सारनयासाठी सहा्वी न्वरुद्ध सात्वी हे संघ क्रीडांगणा्वर दाखल झाले. 
स्वाांिी टाळ्ा ्वाज्वूि तयांचे स्वागत केले.

ओली-सुकी झाली. सहा्वीचया कण्मधारािे ओली-सुकी नजंकली. तयािे दर घालणयास सुरु्वात 
केली. सात्वीचे खेळाडू तयारच होते. तयांिी सहा्वीचया कण्मधाराला चांगले कोपऱयात घेतले. कोपरा 
धरणाऱया रुलािे रोठ्ा धीरािे तयाचा पाय पकडला. तयाबरोबर रधलया नभडूिे तयाचया्वर एकदर 
झडप घालूि तयाला पकडले. प्रेक्षकांतूि जोरदार आरोळ्ा उठलया. सुुरु्वातीपासूि सारिा रंगायला 
सुरु्वात झाली. 

सात्वीचया संघाचा आ्वेश ्वाढला. तयांचा हुकरी एक्ा सा्वंत कबड् डी घालणयास गेला. 
‘‘सा्वंत, पाच बाद पानहजेत पाच!’’ असे काही रुले ओरडली. सा्वंतचया अंगात चांगलीच ताकद 
होती. तयाचे हाडपेरही रजबूत होते; पण सहा्वीचया खेळाडूंिी तयाला पकडायचा निधा्मर केला होता. 
सा्वंत आत आला, तशी सहा्वीचया खेळाडूंिी साखळी धरली. बघता बघता तयाला तयांिी घेरले; पण 
सा्वंत कसला ्वसताद! तयािे हां हां महणता साखळी तोडली ्व तो रधयरेषेकडे तडिेिे पोहोचला. 
तयाबरोबर आ्वाज उठले, ‘‘शाबबास सा्वंत, भले बहाद् दर!’’ सहा्वीचे तीि गडी बाद झाले. प्रेक्षकांत 
धराल उडाली.

रग सहा्वीचा नच्वट सुळे 
कबड् डी घालणयास गेला. रूतषी 
लहाि, पण कीतषी रहाि! अतयंत 
सा्वधपणे तो खेळत होता. 
इतकयात एका खेळाडूिे तयाचे पाय 
पकडणयासाठी सरोरूि रुसंडी 
रारली. सुळेिे तयाचया पाठी्वर 
हात ठे्वूि टुणकि उडी रारली ्व 
तो आपलया संघाकडे सिाईिे 
निघूि गेला. ‘‘शाबबास सुळे!’’ 
रुलांिी आरोळ्ा ठोकलया. 
सहा्वीचा कण्मधार नज्वंत झाला.

७. रंगलेलवा सवारिवा

लीलवाधर  हेगडे (१९२७) : बालसानहतयकार, कथाकार, कादंबरीकार, लनलतगद् लेखक. ‘गुंतागुंत’, 
‘िेडािेडी’,‘पुनहा प्रपंच’ इतयादी लनलतगद् लेखि; ‘तरीही हात नश्वनश्वतच रानहले’ ही कादंबरी; 
‘बैलांचा गोंधळ’ ही न्विोदी कथा; ‘थोर नचत्रकार’, ‘पाचूचे बेट’, ‘्वेरूळचे ्वैभ्व’ ‘हणरू’ अशी अिेक 
बालसानहतयाची पुसतके प्रनसद्ध. सि २०१५ साली सानहतय अकादरीिे तयांिा ‘बाल सानहतय पुरसकारा’िे 
सनरानित केले आहे. 

प्रसतुत पाठात लेखकांिी शाळेतील दोि इयततांरधये कबड्ीचया रंगलेलया सारनयाचे ्वण्मि केले आहे. 
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सात्वीचया कण्मधारािे ‘घाई करू िका!’ असा खेळाडूंिा इशारा नदला. आपला एक चपळ गडी 
दर घालणयास पाठ्वला. सहा्वीचा एक गडी बाद करूि तो चपळाईिे परत आला, रग सहा्वीचा खेळाडू 
कबड् डी घालणयास गेला. ‘‘अरे याला धरा!’’ असा प्रेक्षकांतूि आ्वाज आला; पण या ्वेळी तो िारच 
सा्वध होता. पुनहा चूक करायची िाही, असे तयािे ठर्वले होते. एकही गडी ि रारता तो परत आला.

सा्वंत या ्वेळी रोठ्ा रुबाबात पुनहा कबड् डी घालणयास गेला. तयाचा दर संपत आला, इतकयात 
सहा्वीचया कण्मधारािे तयाची तंगडी पकडली. तयाबरोबर तयािे चपळाई केली; पण खेळाडूंिी तयाला 
नरठी रारूि एकदर उचलले. तयाचा िाइलाज झाला. सा्वंत बाद झाला. प्रेक्षकांिी टाळ्ांचा प्रचंड 
कडकडाट केला. सहा्वीची रुले आता िाचू लागली. यशाचे पारडे कधी या बाजूला तर कधी तया बाजूला 
झुकत होते. खेळ सुरू होऊि दहा नरनिटे झाली, पंचांिी नशटी िुंकूि रधयंतरासाठी खेळ थांब्वला. 

पुनहा पाच नरनिटांिी खेळायला सुरु्वात झाली. या ्वेळी बाजू बदलली गेली. सहा्वीचा कण्मधार 
आपलया नभडूंिा महणाला, ‘‘घाबरू िका. करी गुण नरळाले तरी हरकत िाही; आतरन्वश्वासािे खेळा. 
आपण सात्वीला हर्वणारच.’’  

सहा्वीचा संघ चढाईचा खेळ खेळू लागला. सात्वीचा संघ घाई ि करता खेळत होता. तया संघास 
पनहलया डा्वात जे अनधक गुण नरळाले होते, ती सरशी तयांिा नटक्वायची होती.

सहा्वीचया संघािे रात्र सात्वीचया खेळाडूंिा निदाि रेषाच ओलांडू द्ायची िाही, असा चंग 
बांधला होता. रेषा ि ओलांडणारा गडी बाद होत असे. ती ओलांडणयाचा जो प्रयति करील, तयाला ते 
नजद्दीिे पकडू लागले. तयांचया अंगात िुसता जोर संचारला होता! सात्वीचा कण्मधार सा्वंत आनण 
रानहलेले पाच खेळाडू हे स्व्मचया स्व्म बाद झाले. सात्वी्वर लोण चढले, तेवहा एकच जल्ोष झाला. 
आता ्वेळही िार थोडा होता. दोनही संघ अटीतटीिे खेळत होते. खेळाची ्वेळ संपली. पंचांिी नशटी 
िुंकली. खेळ थांबला. सहा्वीचा न्वजय झाला होता. सात्वीचा संघ हरला होता; पण दोनही संघांचया 
कण्मधारांिी एकरेकांिा नरठ्ा रारलया. प्रेक्षकांिी टाळ्ा ्वाज्वलया. गुरुजींिी येऊि दोनही संघांिा 
शाबासकी नदली. स्वाांची पाठ थोपटली.

सारिा नकती रंगला होता! भांडण िाही की तंटा िाही; पण खेळात जोश नकती! सारिा असा्वा 
तर असाच! 

स्वाध्वा्

प्र.१. (अ)  कवाररे शोधवा.
 (१) सुरु्वातीलाच सारिा रंगायला सुरु्वात झाली, कारण...........
 (२) ‘पाच बाद पानहजेत पाच !’’ असे काही रुले अोरडली, कारण...........
 (आ) खवालील ्वाक्वांिूि त्वा त्वा खेळवाडूंचे कोरिे गुर त्सिवाि िे खवालील ्वा्ीिूि शोधूि तलहवा.
 (१) तयाबरोबर रधलया नभडूिे तयाचया्वर एकदर झडप घालूि तयाला पकडले.
 (२) सा्वंतिे हां हां महणता साखळी तोडली.
 (३) सुळे आपलया संघाकडे सिाईिे निघूि गेला.
 (४) घाबरू िका, करी गुण नरळाले तरी हरकत िाही.
 (५) दोनही संघांचया कण्मधारांिी एकरेकांिा नरठ्ा रारलया.
 (सरयसूचक, अाळशी, प्रसंगा्वधािी, क्खलाडू्व्तती, घाबरट, कुशल, धैय्मशील, न्वश्वासू)

स्वाध्वा्स्वाध्वा्

uuu
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प्र.२. जोड्वा जुळ्वा.
               ‘अ’ गट ‘ब’ गट
(१) रूतषी लहाि पण कीतषी रहाि (अ) सहा्वीची रुले
(२) हाडापेरािे रजबूत (आ) पंच
(३) नजंकणारा संघ (इ)   सुळे
(४) रधयंतरासाठी खेळ थांब्वणार े (ई)   सा्वंत

प्र.३. (अ) खवालील ्वाकप्रचवार ्वाचवा ् त्वाचंे अर््ण शोधवा. त्वा ्वाकप्रचवारवांचवा ्वाक्वांि उप्ोग करवा.
(१) हाडपेर रजबूत असणे. (२) निधा्मर करणे.  (३) धराल उडणे. 

(आ) खवालील ्वाक्वांिील अधोरेखखि शब्वाचंे ्चि ब्लूि ्वाक् पुनहवा तलहवा.
(१) तयांचा खेळातील दर संपत आला.
(२) कॅपटििे खेळाडूला इशारा नदला.
(३) क्रीडांगणा्वर अनंतर सारिा पाहणयासाठी गदषी जरली होती.

प्र. ४. स्रि. 
(१) पाठातील रंगतदार सारनयाचे ्वण्मि तरुचया शबदांत नलहा.
(२) संपूण्म वयक्तिरत््व न्वकासात खेळाचे असलेले रहत््व तुरचया शबदांत सपष् करा.
(३) ‘री अिुभ्वलेला चुरशीचा सारिा’ या न्वषयां्वर आठ ते दहा ओळी नलहा.

भवाषवाभ्वास
२. ्् ् ं्् ्  सरवास

• खवालील उ्वाहररे ्वाचवा ् अभ्वासवा.
(१) रुलांिी अाई्वनडलांची अाज्ा पाळा्वी.
(२) आई गा्वाहूि चार पाच नद्वसांत परत येईल.
(३) दूरचया प्र्वासात सोबत अंथरूण पांघरूण घया्वे.

(१) अधोरेक्खत शबदांत नकती पदे आहेत?
(२) दोनही पदे रहत््वाची ्वाटतात काय?

      दोनही पदे रहत््वाची         ्् ् ं्् ्  सरवास ्ैतशष्टे्               सरासाचा न्वग्रह आनण, ्व, अथ्वा, नकं्वा या 
 सरुच्चयबोधक उभयान्वयी अवययांिी िाहीतर ्वा, नकं्वा, 
 अथ्वा या न्वकलपबोधक उभयान्वयी अवययांिी करतात. 

्् ् ं्् ्  सरवासवाचे िीि उपप्रकवार

             (१) इिरेिर ्् ् ं्् ्          (२) ्ैकख्पक ्् ् ं्् ्          (३) सरवाहवार ्् ् ं्् ्

  दोनही पदे रहत््वाची. दोनही पदे रहत््वाची. दोनही पदे रहत््वाची.
  न्वग्रह - आनण, ्व या सरुचचयबोधक न्वग्रह ्वा, नकं्वा, अथ्वा अशा न्वकलप दोनही पदांसोबत तयाच प्रकारचया इतर
  उभयान्वयी  अवययांिी करा्वा. बोधक उभयान्वयी अवययांिी करा्वा. पदांचा सरा्वेश (सराहार) ग्हीत 

धरलेला असतो. 
  उदा., ककृषणाजु्मि उदा., खरेखोटे उदा., भाजीपाला
  ककृषण आनण अजु्मि खरे नकं्वा खोटे भाजी ्व इतर गोष्ी
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८. वदिे होऊ्ा

ज्ंतकुमार वत्भतुिन (१९४२-२००६) ः यशक््णतजज्, लेिक, नाटककार, कवरी, यदगदश्जक, संगरीतकार. तिांचे 
यशक््ण क्ेत्ातरील िोगदान प्शंसनरीि आहे. तिांचरी अनेक पुसतके व लघुकथा प्यसद्ध आहेत. अनेक नाटकांचे 
रेयडओवरून सादररीकर्ण. 

दुःिरी, परीयडत, दुररतांचिा ररीवनामधिे आनंद िेणिासाठरी  आप्ण यदवे होऊिा व तिांना तेर-पथाचे िात्री 
करूिा, असा संदेश प्सतुत कयवतेत कवरीने केला आहे.

यदवे उरळता, यदवे होऊिा ।
रळता रळता रग उरळूिा ।।

      डोळे पुसुयन दु:िरी रनांचे
तिा अश्रूंचिा जिोतरी करूिा ।
रात् रररी अंधाररी असलरी
अंधारा आवहान देऊिा ।।

थरथर्णाऱिा अनेक जिोतरी
एक होऊयन मशाल बनिूा ।
यवशवातरील अवघिा दुररतांना
तेर-पथाचे िात्री करूिा ।।

 यनरारंनाशरी सांगत नातरी
 अंतर-मंयदररी तरे भरूिा ।
 यतयमर-बंधने तोडून साररी

चराचराला प्काश देऊिा ।।

भाग -२
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प्र. १. (अ) खालील विधाने चूक की बरोबर ते वलहा. 
(१) प्काशाचरी बंधने दूर करूिा. 
(२) यदवे होऊन रळिूा. 
(३) यनरांरनाशरी नाते तोडूिा. 
(४) अंधाराला आवहान देऊिा. 

(आ) चौकटी पूण्ण करा.
(१) कवींना बनािचे आहे. 
(२) दु:खितांचिा अश्रूंचिा बनविूा- 
(३) थरथर्णाऱिा जिोतींचरी बनिूा - 
(४) अंतर-मंयदररी भरूिा - 
(५) सव्ज बंधने तोडून देऊिा - 

प्र. २. (अ) कवितेतील ओळी ि त्ांचा अथ्ण ्ांच्ा ्ोग् जोड्ा लािा. 
‘अ’ गट  ‘ब’ गट

(१) डोळे पुसयुन दु:िरी रनांचे. (अ) अंधाराला दूर करणिाचे आवहान सवरीकारू. 
(२) अंधारा आवहान देऊिा.   (ब) प्काशमि ररीवनरसतिाचे प्वासरी बनू.
(३) तेर-पथाचे िात्री करूिा. (क) प्तिेकाचरी मने तेराने भरवू. 
(४) अंतर-मंयदररी तरे भरूिा.  (ड) अंधकाराचिा आड िे्णाररी बंधने तोडून टाकू. 
(५) यतयमर-बंधने तोडून साररी. (फ) दु:िरी लोकांचे दु:ि दूर करू. 

(आ) प्रशन त्ार करा. 
(१) ‘मशाल’ उततर िेईल असा प्शन तिार करा. 
(२) ‘चराचराला’ उततर िेईल असा प्शन तिार करा. 

प्र. ३.  खालील शबदांचे समानाथथी शबद कवितेतून शोधा. 
(१) अंधार -  (२) रग - 
(३) दरीप -  (४) ररनरी - 

प्र. ४. सिमत.
(१) कवरीला काि काि करावेसे वाटते? ते कयवतेचिा आधारे तुमचिा शबदांत यलहा. 
(२) ‘अंधार’ आय्ण ‘प्काश’ िा दोन संकलपनांचा तुमहांला समरलेला अथ्ज सोदाहर्ण सपष् करा. 
(३) ‘डोळे पुसयुन दुःिरी रनांचे तिा अश्रूंचिा जिोतरी करूिा।’ िा ओळरीचा तुमहालंा समरलेला अथ्ज यलहा.

प्र. ५. अवभव्क्ी.
कवरीप्मा्णे तुमहांला को्ण वहावेसे वाटते, ते सकार्ण सपष् करा.

सिाध्ा्
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अलंकवार

 आपण जेवहा कथा, कादंबरी, कन्वता, िाटक ्वगैरे सानहतय ्वाचतो, तेवहा दिैंनदि जगणयातील भाषेपके्षा थोडी 
्वेगळी भाषा आपलयाला ्वाचायला नरळते. आपलयाला सानहतय ्वाचतािा आिंद नरळ्वूि देणयात तया भाषेचा रोठा 
्वाटा असतो. दिैंनदि वय्वहारातील भाषेपेक्षा सानहतयाची भाषा जया घटकारंुळे ्वेगळी ठरते, तयांतील एक घटक महणजे 
‘अलंकार’. अलंकार भाषेचे सौंदय्म कसे खुल्वतात, हे आपलयाला काही उदाहरणे घेऊि पाहायचे आहे.

     अलंकवारवाचे रुख् ्ोि प्रकवार

         (१) शब्वालंकवार    (२) अर्वा्णलंकवार
यरक, अिुप्रास आनण इतर उपरा, उतप्रेक्षा, रूपक आनण इतर

 शबदांतील अक्षरयोजिेरुळे िाद निरा्मण होतो.   योजलेलया शबदांरुळे अथा्मचे सौंदय्म निरा्मण होते. 
आपण काही शबदालंकारांचा पररचय करूि घेणार आहोत. 

१. अिुप्रवास अलंकवार
* खवालील ्वाक् ्वाचवा.

‘काकूिे काकांचया कपाटातील काराचे कागद कात्रीिे कराकरा कापले.’
हे ्वाकय ्वाचूि हसू आले िा? ‘क’ हा ध्विी पुनहा पुनहा आलयारुळे ्वाकयात ही गरंत निरा्मण झाली आहे.

* आिवा खवालील ओळी ्वाचवा.
‘‘गडद निळे गडद निळे 
जलद भरूि आले.’’

 या ओळीत ग, ड, द, ि, ळ, अशा ध्विींची पिुरा्व्तती झाली, तयारुळे कन्वतेत एक िाद निरा्मण झाला. कन्वता 
्वाचतािा आनण ऐकतािा तयातील िादारुळे कन्वता ऐकणयाचा आिंद नरळतो, अशा ्ेवळी नतथे ‘अिुप्रास’ अलंकार 
होतो. 
 एखवाद्वा ्वाक्वाि तकं्वा कत्िेच्वा चररवाि एकवाच अक्षरवाची पुिरवा्ृतिी होऊि त्वािील िवा्वारुळे जेवहवा त्वा 
्वाक्वालवा ्वा कत्िेलवा सौं्््ण प्रवाप्त होिे, िेवहवा अिुप्रवास हवा अलंकवार होिो. 
* खवालील ओळीि कोरत्वा ध्िींची पुिरवा्ृतिी झवालेली आहे?

‘‘हटातटािे पटा रंग्ुवनि जटा धररसी का नशरीं?’’

भवाषवाभ्वास

* िक्वा पूर्ण करवा.
बवाजचू्वा चौकटीिूि शब् तकं्वा शब्सरूह ्ोग् तठकवारी भरूि िंिर उरलेले रकवािे भरवा.

अ.क्र. सवारवातजक शब् त्ग्रह सरवासवाचे िवा्
(१)
(२) बरे्वाईट बरे नकं्वा ्वाईट ्वैकक्लपक द् ्ंवद् ्व
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

घडोघडी
बर्ेवाईट
पाप नकं्वा पुणय
प्रनतक्षण
रीठभाकरी
जनरापासूि ररेपयांत
दहा नकं्वा बारा
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नकतीतरी ्वषाांपू्वषीची गोष्. उततर प्रदेशात ्वाराणशी िा्वाचे एक प्रनसद्ध तीथ्मक्षेत्र आहे. तेथे िीरू 
िा्वाचा एक न्वणकर राहत असे. तो रोठा कष्ाळू ्व सदाचारी होता. तो आनण तयाची पतिी नद्वसभर 
न्वणकार करूि आपले पोट भरत. शेजाऱयापाजाऱयांचा तयांचया्वर िार लोभ होता. तयांिा रूलबाळ 
िवहते.

एके नद्वशी रोठ्ा पहाटे िीरू बाहेर पडला. गा्वाबाहेर तला्व होता. तेथे तो गेला. इतकयात तयाला 
लहाि रुलाचे रडणे ऐकू आले. तया नदशेिे तो पुढे गेला. पाहतो तो, तेथे एक लहाि रूल रडत पडलेले! 
तयािे तयाला हळूच उचलले आनण आपलया छातीशी घेतले. रूल रडायचे थांबले. तो घरी आला आनण 
पतिीला महणाला, ‘‘बघ, आज सकाळीच आपलयाला दे्वािं हा प्रसाद नदला.’’

‘‘छाि आहे रुलगा. री तयाला राझया रुलाप्रराणंच ्वाग्वीि.’’
तयांिी रुलाचे िा्व कबीर असे ठे्वले. हाच रुलगा पुढे थोर संत झाला. कबीर यांिा शाळेतले नशक्षण 

नरळू शकले िाही. घरी रात्र तयांिा चांगले ्वळण लागले. दे्वाची भतिी ते लहाि असतािाच करू 
लागले. कोणालाही रदत करायला ते तयार असत. स्वाां्वरच ते प्रेर करत. कोणाचेही दु:ख ते आपलेच 
सरजत. ते दूर करायला झटत असत. न्वणकार तर ते उततरच करू लागले.

कबीर जसे रोठे झाले तसे पैसेही नरळ्वू लागले; पण श्रीरंत होणयासाठी तयांची धडपड िवहती. 
पोटापुरते नरळ्वा्वे ्व राराची भतिी करा्वी ए्वढेच तयांिा राहीत होते. न्वणकार करतािाही तयांिा 
राराचा कधी न्वसर पडला िाही. रात्रंनद्वस तयांिा राराचाच धयास लागलेला. तयांिा आता लोक संत 
महणूि ओळखू लागले.

कबीर यांिा नलनहता्वाचता येत िवहते; पण ते कावय रचत. न्वणतान्वणता तयांिी नकतीतरी पदे ्व 
दोहे रचले आहेत. तयांत दे्वाची भतिी आहे. लोकांिा चांगले ्वागणयाचा उपदेश आहे. ‘आपण सारी 
एकाच पररेश्वराची लेकरे आहोत, आपण भेदभा्व ठे्वू िये, आचरण चांगले ठे्वा्वे, ईश्वरा्वर श्रद्धा 
ठे्वा्वी.’ असा उपदेश तयांिी या दोहांरधूि केला आहे.

कबीर जसे बोलत तसे ्वागत. ते अतयंत दयाळू होते. एके नद्वशी तयांिी कापड न्वणले आनण ते 
न्वकणयासाठी ते घराबाहेर पडले. ्वाटेत तयांिा एक गरीब नभकारी भेटला. तयाचया अंगा्वरील कपड्ाचया 
िुसतया नचंधया झालया होतया. ते पाहूि कबीर यांिा अतयंत ्वाईट ्वाटले. तयांिा तया नभकाऱयाची दया 
आली. तयांिी आपलयाज्वळचया कापडापैकी निमरे कापड तया नभकाऱयास देऊि टाकले. तेवहा तो 
नभकारी महणाला, ‘‘रहाराज, ए्वढंसं कापड रला कसं पुरणार?’’ हे ऐकूि कबीर यांिी उरलेले कापडही 
तया नभकाऱयाला देऊि टाकले! बाजारात कापड न्वकायला गेलेले कबीर ररकामया हातािेच घरी परतले; 
पण परततािा तयांिा नकती सराधाि ्वाटत होते!

एकदा ते गंगेचया तीरा्वर गेले. तेथे एक रठ होता. कबीर तया रठात गेले. तेथे एक सत्री बैरागयांचया 
नभक्षापात्रांत दूध ्वाढत होती. कबीर यांिाही एका पात्रात दूध नदले. स्व्म बैरागयांिी दूध नपऊि आपापली 
पात्रे ररकारी केली; कबीर यांचे पात्र जसेचया तसे काठोकाठ भरलेले होते! ते पाहूि नतिे कबीर यांिा 

९. संि कबीर

संत कबीर यांचे बालपण, तयांची स्वभा्व्वैनशषटे, तयांचे न्वचार यांचे ्वण्मि प्रसतुत पाठात केलेले 
आहे. 
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यवचारले, ‘‘महारार, आप्ण दूध का घेतलं नाहरी?’’
तिावर कबरीर मह्णाले, ‘‘तो पाहा, मठाबाहेर एक आंधळा बसला आहे. उपाशरी आहे तो. तिाला 

िा दुधाचरी अयधक गरर आहे. साधू काि आय्ण आंधळा काि, राम काि, रहरीम काि, सारे एकच 
आहेत. आप्ण सारे एकाच ईशवराचरी लेकरे आहोत.’’

‘भाव तेथेच देव असतो. आप्ण मनापासून भक्री केलरी तर ईशवर प्सन् होतो. चांगले काम हातरी 
घिावे व ते उततम प्कारे करावे. सवाांवर पे्म करावे. िरे बोलावे.’ असे ते नेहमरी मह्णत.   

uuu

सिाध्ा्

प्र. १. (अ) खालील चौकटी पूण्ण करा. 

(आ) ्ोग् प्ा्ण् वलहून ररकाम्ा जागा भरा. 
(अ) कबरीर िांचे  प्यसद्ध आहेत. (अभंग/भारूडे/दोहे/ओविा)
(आ) कबरीर रसे बोलत तसे  .(चालत/बोलत/वागत/गात)
(इ) विवसाि मह्णून कबरीर  करत. (यव्णकाम/भरतकाम/बागकाम/यशव्णकाम)
(ई) कबरीर िांचिा मते भाव तेथे  .(भक्री/देव/धन/पैसा)

प्र. २. आकृती पूण्ण करा. 
(अ)

(आ) 

कबीर ्ांचे बालि्ातच 
 वदसणारे गतुण 

नीरू

विवसाि ग्ुण

संत कबीर ्ांनी दोहांमधून केलेला उपदेश
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प्र. ३. ररकाम्ा जागा भरा.
(अ) उततर प्देशातरील तरीथ्जक्ेत् - 
(आ) बालप्णरी कबरीर िांचा सांभाळ कर्णारे - 

प्र. ४. (अ) ्ोग् जोड्ा लािा.
विरामवचनहे विरामवचनहाचे नाि
     . एकेररी अवतर्ण
     ; प्शनयचनह

! पू्ण्जयवराम
     ? उद् गारवाचक यचनह
     ‘  ’ अध्जयवराम

(आ) खालील िाक्ांतील अधोरेखखत शबदांची जात ओळखा. 

  (१) एकदा ते   गंगेचिा तरीरावर  गेले.

      ते -    तरीर -   गंगा -    वर - 

  (२) कबरीर तिा मठात गेले.

      कबरीर -      मठ -      गेले - 

प्र. ५. सिमत.
(१) संत कबरीर िांचिा सवभावायवषिरी तुमचे मत यलहा.
(२) संत कबरीर िांचिा रड्ण-घड्णरीत असलेले बालप्णरीचिा संसकारांचे महत्व यलहा. 
(३) ‘संत कबरीर दानशूर होते’, हे यवधान तुमचिा शबदांत सपष् करा.

२. ्मक अलंकार
* खालील ओळी िाचा.

‘‘अनाथांचा नाथ । कृपावंत देवा ।।
  घडो तुमचरी सेवा । अहयन्जशरी ।।’’
 िा ओळरी तुमहरी वाचलिा आहेत. िा ओळरीचिा दुसऱिा आय्ण यतसऱिा चर्णाचिा शेवटरी ‘वा’ हे अक्र आले 
आहे. तिामुळे िा कयवतेत नाद यनमा्ज्ण झाला आहे. अशा वेळरी तेथे िमक हा अलंकार होतो. 
 कवितेच्ा चरणाच्ा शेिटी, मध्े वकंिा ठरािीक वठकाणी एखाद्ा अक्षराची पतुनरािृतती झा््ास कवितेत 
नाद वनमा्णण होतो, तेवहा तेथे ्मक अलंकार होतो. 
* खालील ओळींमध्े कोणत्ा अक्षरांचे ्मक आढळते?

(१) ‘‘हरी वाट दूर राते सवपनामधरील गावा, (२) यहंडू ओढे, धुंडू ओहळ
      माझिा मनातला का तेथे असेल रावा.’’       झाडावरचे काढू मोहळ 

भाषाभ्ास
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१०. जडण-घडण
    

बालप्णरीचा काळ मला महत्वाचा वाटतो, तो तिा वेळरी झालेलिा संसकारांमुळे ! माझरी साररी 
रड्ण-घड्ण तिा वेळरी झालरी. माझिा आईने तिा वेळरी माझिावर रे संसकार केले, तिामुळे मरी गायिका 
झाले; प्ण तिाचबरोबर एक विक्री मह्णूनहरी चांगले ररीवन रगणिाचरी यदशा मला यमळालरी. संगरीताला 
ररीवनात परमेशवर मानून व्रतसथप्णे रपणिाचरी भायवकता आईने यदलरी. 

कुडू्ज हे आमचे मूळ गाव; प्ण आई ते सोडून केवहाच मुंबईत सथायिक झालेलरी होतरी. तिामुळे माझा 
रनम मुंबईत झाला. आमहरी तरीन भावंडे. मरी सवाांत थोरलरी. तिानंतर एक बहरी्ण यन सवाांत धाकटा एक 
भाऊ. मरी सहा वषाांचरी असतानाच वडरील यनवत्जले. तिामुळे आमचा सांभाळ, यशक््ण वगैरे सगळे आईनेच 
केले. माझे यशक््ण अथा्जतच मुंबईत झाले. 

माझरी आई प्खिात गायिका. यतला आमहरी माई मह्णत असू. तिा वेळरी उसताद अल्ायदिाँ 
िाँसाहेबांचरी प्यतभावंत यशषिा मह्णून मोगूबाई कडुवीकर िा नावाला आगळरीच प्यतष्ा प्ाप् झालरी होतरी. 
माझिावर गाणिाचे संसकार यतचिामुळेच झाले. तिाचबरोबर वतसल, आदश्ज आई मह्ूणनहरी यतने माझिा 
ररीवनात एक वेगळे सथान यनमा्ज्ण केले. 

वडरील यनवत्जलिावर घरचरी पररखसथतरी यबकट बनलरी, तररी माई िचलरी नाहरी. तरी मूळचरीच धरीराचरी, 
मोठ्ा यरद्दरीचरी. पररखसथतरीला शर्ण न राता यतने सवत: काम करािला सुरुवात केलरी; कार्ण आपलिा 
मुलांनरी आिुषिात सवतंत्प्णे काहरीतररी यमळवले पायहरे, हा यतचा धिास होता. यदवसभर कष् करून 
यशवाि तरी गा्णे रपत होतरी. गा्ेण हे यतचे व्रत होते. ते तरी व्रतसथप्णानेच रोपासत होतरी. िा साऱिा 
गोष्ींचे संसकार आपोआप माझिावर होत होते. 

घरातले वातावर्ण धायम्जक होते. पुसतकेहरी धायम्जकच असािचरी. वाटेल तरी पुसतके सरसकट घररी िेत 
नसत. काि वाचावे, कसे वाचावे िाचरी यशसतहरी माईने लावलरी. गरीता, यतचे मराठरी भाषांतर, ज्ानेशवररी हे 
सारे तिामुळे लहानप्णरीच वाचून झाले. 

मला सगळरी कामे करता आलरी पायहरेत, िावर यतचा कटाक् असािचा. अभिासाचिा बरोबररीने 
यतने घरकाम यशकवले. सविंपाक कर्णे, पाट्ावर वाट्णे, धानि कांड्ेण, रांगोळ्ा काढ्ेण अशा यकतरीतररी 
गोष्री तिातून मरी यशकले आय्ण हरी सगळरी कामं विवखसथतच झालरी पायहरेत असा यतचा आग्रह असािचा. 
धानि कांडताना मुसळ वारता कामा निे. तिाचा इतरांना त्ास होतो, असे तरी सांगािचरी. मरी काम करताना 
यतचे बाररीक लक् असािचे, तिामुळे आपोआपच काम विवखसथत केले रािचे. सविंयशसतरीचरी हरी रा्णरीव 
माईने करून यदलरी. आरतागाित तरी माझिा मनात रागरी आहे. 

विाचिा दहाविा वषवी आईने मला गा्णे यशकव्णे सुरू केले. तिा बाबतरीतहरी तरी यवलक््ण रागरूक 

वकशोरी अामोणकर  (१९३१-२०१७) : शासत्रीि संगरीतातरील प्यसद्ध गायिका. तिांचिा संगरीताचे अनेक 
काि्जक्रम परदेशातहरी लोकयप्ि झाले आहेत. महाराष्् शासनाचा ‘महाराष्् गौरव’, पे्स कौखनसल ऑफ इंयडिाचा 
‘कलायशरोम्णरी’ इतिादरी अनेक पुरसकार तिांना यमळालेले आहेत. भारत सरकारने ‘पद् मभूष्ण’ पुरसकार देऊन 
तिांचा गौरव केला आहे. 

गा्ेण हे व्रत आहे. ते व्रतसथप्णे रपून पररश्रमपूव्जक साधना केलिास गा्णे आतमसात होऊ शकते, हे िा 
पाठात सांयगतले आहे. 
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होतरी. काहरीहरी यशकताना तुमहरी एकाग्रतेने ते 
ऐकले पायहरे, पू्ण्ज लक् तिावर केंयद्त केले 
पायहरे हा यतचा मुखि दंडक असािचा. तरी 
सवत: यशकवािला बसलरी, की एक तान 
रासतरीत रासत दोन वेळा मह्णून दािवािचरी. 
यतसऱिांदा तुमहांला तिातले थोडेतररी मह्णता 
आलेच पायहरे. तसे रमले नाहरी यकंवा 
‘‘पुनहा मह्णतेस का माई?’’ असे हळूच 
यवचारले, तररी तरी करड्ा सवरात मह्णािचरी, 
‘‘कुठे होतं लक्?’’ नाहरीतर मग कधरीकधरी 
िूप यचडािचरी अन्  पुढचिा क््णरी यतथून उठून 
यनघून रािचरी. यतचिा िा रागावणिाचरी मला 
फार भरीतरी वाटािचरी. तिामुळे ररिाराला 
बसले, की माझे सारे लक् फक् आय्ण फक् 
माईचिा सवरांकडे असािचे. 

गा्णे यशक्णाऱिाने अनेक गािकांचे 
गा्णे सतत ऐकले पायहरे; प्ण कु्णाचे गा्णे 
ऐकावे िाबाबतहरी माई दक् असािचरी. वाटेल 

ते गाणिाचे काि्जक्रम ऐकािला यतने कधरी मला राऊ यदले नाहरी. संधिाकाळरी एिादा काि्जक्रम असला 
आय्ण तिाला राणिासाठरी मरी हट् धरला की माई यवचारािचरी, ‘‘ग्हपाठ झाला का करून?’’

डोळे चोळत चोळत मरी उठािचरी. माझे बेळगावचे मामा कधरीकधरी आमचिाकडे राहािला िािचे. 
पहाटे उठलिावर डोळ्ांवरचरी झोप रावरी मह्णून गरमागरम चहाचा कप देऊन ते बैठकीवर माझिा बारूला 
बसून राहािचे. माईचिा भरीतरीने झोप कुठलिा कुठे उडािचरी. सवर आपोआप रुळािचे. इतकिा पहाटेहरी 
माईचे गाणिाकडे बाररीक लक् असािचे. एिादा सवर चुकला तररी तरी चटकन सांगािचरी. एिादरी तान गाऊन 
दािवािचरी यन सांगािचरी, ‘‘मह्ण आता हरी तान एकशे आठ वेळा.’’

तरी तान घटवता घटवता माझिा नाकी दम िािचा; प्ण एकशेआठ वेळा गाऊन झालिायशवाि सुटका 
नसािचरी. तोपिांत तरी तान रमािला लागािचरी. कधरी संधिाकाळरी असा ररिार सुरू असताना काहरी चूक 
झालरी, की माई मह्णािचरी, ‘‘बरोबर गाता आलिायशवाि रेव्ण नाहरी यमळ्णार रात्री.’’ माईचिा िा कडक 
यशसतरीमुळे मला चांगले वळ्ण लागले. मेहनत करािचरी सवि लागलरी. संगरीत साधनेतरील माईचरी तनमिता; 
गुरूने यदलेलरी यवद्ा रपणिासाठरी, वाढवणिासाठरी यतने केलेले यरवापाड प्ितन, केवळ शासत्रीि संगरीत 
गाणिाचरी यतचरी यनष्ा िा साऱिा गोष्ींचा माझिा मनावर पयहलिापासून िोलवर परर्णाम झाला. आपले 
गा्णे आपलिा आईचिा नावाला, कीतवीला सारेसे झाले पायहरे, िासाठरी आटोकाट पररश्रम करणिाचा 
धिास मला तेवहापासून लागला. 

रे करािचे ते सारे अतिंत यवनम्रप्णे केले पायहरे हरी यतचरी आ्णिरी एक मुखि यशकव्ण. ररासाहरी 
अहंकार यतला सहन वहािचा नाहरी. मला आठवते, मुंबईतरील रहांगरीर आट्ज गॅलररी नविानेच िुलरी झालरी 
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स्वाध्वा्

होती. तया ्वेळी राईचे गाणे होणार होते. तािपुऱया्वर साथीला री बसले होते. सारे श्रोते कुतूहलािे 
आमहां रायलेकींकडे बघत होते. रीही औतसुकयािे ते नयाहाळत असलयािे तािपुरा िीट लागला िाही. 
नतथेच राई महणाली, ‘‘येत िसेल तर ऊठ नि उतर खाली!’’ नतचा नचडका स्वर ऐकताच राझे लक्ष 
आपोआप तािपुऱया्वर क्सथरा्वले. अहंकार िाहीसा करणे राईला सहज जरायचे; तयारुळेच री या 
दुगु्मणापासूि दूर राहू शकले. पररश्ररांिी गाणे ्वाढ्वू शकले. रला ्वाटते राझया जी्विाची, जडण-
घडणीची खरी नशलपकार राईच आहे. 

uuu

प्र. १. (अ) खवालील आकृिी पूर्ण करवा. 

 (आ) खवालील चौकटी पूर्ण करवा.   
 (१) लेक्खकेचया आईचे िा्व - 
 (२) लेक्खकेचया आईचे गुरू - 
 (३) लेक्खकेिे बालपणी ्वाचलेले ग्रंथ - 
 (४) लेक्खकेचया जडण-घडणीची नशलपकार - 

प्र. २. (अ) खवालील आकृिी पूर्ण करवा. 
  

 लेखखकेच्वा आईिे 
 लेखखकेलवा तशक्ले््वा 
 घरकवारवाच्वा गोेष्ी

प्र. ३. खवालील शब् ्ोग् तठकवारी भरूि ्वाक्े पूर्ण करवा. 
 (तनरयता, जडण-घडण, ररयाज, व्तसथपणे, प्रनतभा्वंत)
 (१) राझी   राझया आईिे केली. 
 (२) गाणयाचा   करायला बसले की एकाग्रता ह्वीच. 
 (३) गाणे हे व्त राई   जपत होतया. 
 (४) रोगूबाई कुडषीकर   गानयका होतया. 
 (५) गाणयातली   गाणयाची गुण्वतता ्वाढ्वते. 

रोगूबवाई कुडथीकर ्वांचे गुर. 
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प्र. ४. (अ) खालील िाकप्रचारांचे ्ोग् अथ्ण शोधा. 
    (अ) नाकी दम िे्णे-

(१) िूप कंटाळा िे्णे. 
(२) िूप थकून रा्णे. 
(३) िूप दम लाग्णे. 

    (आ) आटोकाट प्ितन कर्णे -
(१) प्ितन कर्णे. 
(२) िूप प्ितनाने थक्णे. 
(३) कसून प्ितन कर्णे. 

(आ) खालील िाक्ांतील चतुकीची विरामवचनहे बदलून ्ोग् विरामवचनहे िापरून िाक्े पतुनहा वलहा.
       (१) तरी करड्ा सवरात मह्णािचरी : कुठे होतं लक्!’
       (२) काि वाचावे, कसे वाचावे िाचरी यशसतहरी माईने लावलरी.
       (३) सविंपाक कर्णे. पाट्ावर वाट्ेण. धानि कांड्णे अशा यकतरीतररी गोष्री मरी यशकले? 

प्र. ५. सिमत. 
(१) ‘बालप्णरीचा काळ लेखिकेला महत्वाचा वाटतो.’ िा यवधानाचा अथ्ज तुमचिा शबदांत यलहा. 
(२) गािन सपधषेत प्थम क्रमांक आलेलिा तुमचिा यमत्ाचरी मुलाित घेणिासाठरी प्शन तिार करा. 

प्र. ६. अवभव्क्ी.
(१) माईचरी यशसत कडक होतरी, हे दािव्णारे पाठात आलेले प्संग तुमचिा शबदांत यलहा. 
(२) तुमचिा आईचिा यशसतयप्ितेचा तुमहांला आलेला अनुभव व्ण्जन करा.

एकच भाि िेगिेगळ्ा प्रकारांनी व्क् करणे-
एिादे ररकामे घर पायहलिावर तुमचिा मनात िे्णारे यवचार. 
(१) घर उदास वाटते. 
(२) घर क्ुणाचरी तररी आठव्ण काढते.  
(३) घर सवत:चे एकेकाळचे वैभव आठवून उदास झाले आहे. 
(४) घराला गाव सोडून गेलेलिा मा्णसांचरी आठव्ण िेते. 
(५) एकेकाळरी मा्णसांनरी भरलेले घर आर एकाकी वाटते. 
यवद्ाथिाांनो, हरी िादरी यकतरीहरी वाढवता िेईल. भाषेचिा अशा अथ्जपू्ण्ज आय्ण स्रनशरील रचनांचा अभिास करा व 

आपले लिेन अयधक परर्णामकारक करा.

भाषा सौंद््ण
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११. लेझीर

श्ी. बवा. रवािडे (१८९२-१९८४) : प्रनसद्ध क्वी. ‘श्री-रिोररा’ कावयसंग्रह; ‘नद्वाळीची डाली’ हे प्रहसि; 
‘काळाचया दाढेतूि’ हे खंडकावय; ‘कुंपणा्वरूि’ हे छायािाट प्रनसद्ध. 

सुगीचया नद्वसांत शेतारधील धानयाचया राशी पाहूि शेतकऱयांची रिे प्रिुक्ल्त होतात आनण तो आिंद लेझीर 
खेळूि शेतकरी वयति करतात. तया आिंदरय ्वाता्वरणाचे ्वण्मि प्रसतुत कन्वतेत क्वीिे केलेले आहे.

नद्वस सुगीचे सुरू जाहले
ओला चारा, बैल राजले
शेतकरी-रि प्रिुल् झाले
 छि्  खळ्  खळ्  छि् 
  ढुर्  ढुर्  पट ढुर् 
   लेनझर चाले जोरात!

नद्वटी िुरिुर करू लागली
पटकयांची ्वर टोके डुलली
रांग खेळणया सजज जाहली
 छि्  खळ्  खळ्  छि् 
  ढुर्  ढुर्  पट ढुर् 
   लेनझर चाले जोरात!

भरभर डि तो बोले घुरुिी
लेनझर चाले रंडल धरुिी 
बाजुस, रागे, पुढे ्वाकुिी
 छि्  खळ्  खळ्  छि् 
  ढुर्  ढुर्  पट ढुर् 
   लेनझर चाले जोरात!

पहाट झाली, तारा थकलया,
रा्वळतीला चंद् उतरला
परी ि थकला लेनझर-रेळा
 छि्  खळ्  खळ्  छि् 
  ढुर्  ढुर्  पट ढुर् 
   लेनझर चाले जोरात!
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सिाध्ा्

प्र. १. (अ) कारणे वलहा. 
शेतकऱिाचे मन प्सन् झाले, कार्ण.....

(अा) आकृती पूण्ण करा. 

      लेझीम खेळणाऱ्ांची त्ारी

प्र.२. लेझीमचा मेळा वकती िेळ खेळत होता?

प्र.३. कवितेतील खालील ओळींचा ततुमहांला समजलेला सरळ अथ्ण वलहा.
           ओळ    सरळ अथ्ण
(१) यदवस सुगरीचे सुरू राहले. 
(२) लेझरीम चाले मंडल धरुयन.
(३) मावळतरीला चदं् उतरला.

प्र.४. (अ) खालील शबद ि त्ांचे अथ्ण ्ांच्ा जोड्ा जतुळिा.
       ‘अ’ गट    ‘ब’ गट 
    (१) यदवटरी आनंदरी
    (२) मंडल छोटरी मशाल
    (३) प्फुल्  तिार 
    (४) सजर  गोल

        (आ) खालील शबदांचे वलंग ओळखा. 
(१) पहाट- 
 (२) डफ- 
 (३) मेळा- 
 (४) सुगरी- 

प्र.५. सिमत.
(१) लेझरीम ‘रोरात’ चालणिाचरी तुमहांला समरलेलरी कार्ेण यलहा.
(२) प्फुखल्त झालेलिा शेतकऱिाचे तुमचिा शबदांत व्ण्जन करा.

प्र.६. अवभव्क्ी. 
सुगरीचिा यदवसांतरील शेताचे सौंदि्ज तुमचिा शबदांत व्ण्जन करा.
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१२. अबूखाँची बकरी

डॉ. झाकीर हुसेन (१८९७-१९६९ ): भारताचे ततसरे राष्ट्रपती व ख्ातनाम तिक्षणतज्ज्ञ. अर्थिास्त्र ्ा 
तवष्ात पीएच.डी. स््फतिकांचा व तचत्रतवतचत्र खडांचा संग्रह करणे, हा त्ांचा आवडता छंद होता. ते 
ग्रंरप्ेमी होते. जम्थन भाषेमध्े त्ांनी महातमा गांधी ्ांचे चररत्र तितहिे असून ‘द डा्नॅतमक ्ुतनवहतस्थिी’ 
्ा नावाने त्ांची व्ाख्ाने प्तसद्ध आहेत. 

स्वातंत््ाचे मोि प्ाणापेक्षाही मोठे असते, हे बकरीच्ा करेतून सांगत स्वातंत््ाचे महत्व प्स्तुत 
पाठातून िेखकाने व्क्त केिे आहे. 

 तहमाि्ाच्ा पा्थ्ािी वसिेिे ‘अिमोरा’ हे िहानसे खेडेगाव. ततरे अबूखाँ नावाचा एक महातारा 
गृहस्र राहत होता. तो एकिाच असल्ामुळे नेहमीच एक-दोन बकऱ्ा पाळा्चा. त्ांच्ावर जीवापिीकडे 
प्ेम करा्चा. बकऱ्ा महणजे त्ाचा जीव की प्ाण ! बकऱ्ा जणू त्ाची अपत्े ! तो त्ांचा तपता ! 
 अबूखाँने आपल्ा बकऱ्ांना कल्ू, मंगति्ा, गोणारी, हुकुमा अिी गमतीची नावे तदिी होती. 
त्ांच्ात अबूखाँचा सारा तदवस जाई. तो त्ांना खाऊतपऊ घािी, त्ांच्ािी बोिे, त्ांना गोष्ी सांगे. 
त्ांच्ासोबत दऱ्ाखोऱ्ांतून, रानावनांतून, िेतांतून तहंडे-त्फरे. संध्ाकाळ होऊ िागिी, की तो सव्थ 
बकऱ्ांना घरी आणी. सोप्ात बांधी. खाऊतपऊ घािी. रात्रीच्ा वेळी कुठे बाहेर जाऊ न्ेत, महणून 
डोळांत तेि घािून तो त्ांना जपत असे. त्ा डोंगरात एक क्रूर िांडगा वावरत होता. बकरी तदसिी रे 
तदसिी, की तो झडप घािी, मारून िाकी व खाऊन ्फस्त करी, महणून अबूखाँ आपल्ा िाडक्ा बकऱ्ांना 
खूप जपा्चा.
 अबूखाँने तकतीही चांगिे खाऊतपऊ घातिे, जीव िाविा, काळजी घेतिी, तरी बकऱ्ा मात्र संधी 
तमळेि, तेवहा डोंगरावर चरा्िा जात. अबूखाँची उततम बडदास्त तकंवा िांडग्ांचे भ् त्ांना डोंगरात 
चरा्िा जाण्ापासून कधीही परावृतत करू िकिे नाही. दरीत गेल्ावर त्ा परत ्ेण्ाचा प््तन करत 
नसत. डोंगरदऱ्ांतून मनसोक्त तहंडा्चे, मनमुराद चरा्चे, मोकळेपणाने हंुदडा्चे, खेळा्चे, बागडा्चे. 
हे स्वातंत्् अन्  मोकळेपणा, जनमजात असिेिी साहसी वृतती ्ांमुळेच त्ांना अबूखाँच्ा बंतदस्त अातण 
िांत घरापेक्षा दऱ्ाखोऱ्ांतीि धोक्ाचे जीवन अतधक आवडत असे, ्ात नवि का्?
 अबूखाँिा मात्र ्ाचे नवि वािा्चे. दुःख सिा्चे. त्ािा बकऱ्ांच्ा वागण्ाचे कोडे उिगडा्चे 
नाही. ‘मी  एवढे तहरवेतहरवे, िुसिुिीत गवत देतो, िेतातिे धान् देतो, घरी दाणापाणी करतो, एवढे 
करूनही माझ्ाजवळ त्ा राहत नाहीत, डोंगरात जातात. िांडग्ाची तिकार होतात. जीव गमावून बसतात.’ 
अबूखाँ मनातल्ा मनात हळहळा्चा. त्ाचे डोळे ओिेतचंब वहा्चे.
 िेविी त्ाने ठरविे, की ्ापुढे बकरी पाळा्चीच नाही. काही तदवस असेच गेिे; परंतु त्ािा 
बकरीवाचून करमेना, अन्नही जाईना. अखेर त्ाचा तनशच् ढळिा आतण एक तदवस त्ाने एक छोिीिी 
बकरी आणिी. ती ्फार सुंदर होती. ब्फा्थसारखी पांढरीिुभ्र, अंगावर मऊमऊ केस, िोकदार तिंगे, िािचुिूक 
डोळे, अबूखाँचा ततच्ावर जीव जडिा. ततचे त्ाने आवडीने नाव ठेविे ‘चांदणी’. आकाि उजळून 
काढणारी पांढरीिुभ्र चांदणी असते, तसे अबूखाँचे आ्ुष् उजळून प्सन्न करणारी ही बकरी ‘चांदणी’.
 अबूखाँने तवचार केिा, तहिा खूप खाऊतपऊ घािू, खूपखूप जीव िावू. डोंगरात जा्चा तवचारही 
तहच्ा मनात ्ा्िा नको. त्ामुळे अबूखाँ ततिा नेहमी सोबतच ठेवू िागिा. ततचा दोरही िांब िांब 
ठेविा. ततिा मोकळेपणाने तहंडता ्ेईि. मनसोक्त चरता ्ेईि. घर तुरंग वािणार नाही. धोका नको महणून 
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घराभोवतरी चांगले मरबूत बांबूचे कुंप्णहरी घालून घेतले. चांद्णरीहरी यतथे रमलरी. अबिूाँलाहरी आपले 
प्ितन सफल झालिाचे समाधान यमळाले. तिाला वाटले चांद्णरी आता आपलिाला कधरी सोडून रा्णार 
नाहरी. तरी इथे रमलरी.
 एकदा चांद्णरीने समोर बयघतले. वा ! पव्जताचरी यशिरे यकतरी सुंदर ! यतथे राऊन उड्ा मारणिात, 
नाचणिात काि गंमत असेल ! छे, छे, आप्ण काि िा बंधनात पडलो ! चार यभंतींचा तुरुगं, दोराचे बंधन, 
केवढे हे दुददैव ! आपलिाला डोंगरच हवा. मकु् हवा हवरी. मनसोक् हुंदडािला हवे. तोच यरवाचा आनंद.
 झाले, यतचे वाग्णेच बदलले. अबूिाँचे गवत आवडेनासे झाले. तिाचिा हातचिा पाणिातला गोडवा 
हरवला. तिाचिा गोष्ींत मन रमेना. तरी सारिरी तिा डोंगराकडे बघत बसे. यतचे दुःि अबूिाँला रा्णवले. 
तो यतचरी अयधकायधक काळररी घेऊ लागला. बडदासत ठेवू लागला. अबिूाँने लांडगिाचे भि दािवले, 
तेवहा चांद्णरीने अापलरी दोन यशंगे दािवलरी. र्णू तरी सांगत होतरी, की यशंगांनरी तिाचा मुकाबला कररीन. 
लढत देईन. हा यतचा यनधा्जर अबूिाँने ओळिला. तिाने यतला लांडगिाचा धाक दािवला. तिाने मारलेलिा 
बकऱिांचिा कथा ऐकवलिा. तरी सुरयक्त राहावरी, मह्ूणन यतला िोलरीत कोंडून कुलूप घातले. हे करताना 
खिडकीकडे तिाचे लक् रायहले नाहरी. चांद्णरी तिाच खिडकीतून उडरी घेऊन  आपले सारे बळ एकवटून 
पळालरी.
 डोंगर र्णू दोनहरी हात पसरून यतचे सवागत करत होता. मोकळा थंडगार वारा यतला कुरवाळत होता. 
इथे चार यभंतरी नाहरीत, कुंप्ण नाहरी, दोराचे बंधन नाहरी, नररेचा पहारा नाहरी, सारे कसे मकु्. मोकळे. 

आनंदरी. मनाला हवेसे वाटत 
असते तसे ! चांद्णरी तिा 
वातावर्णात हरवून गेलरी. 
नाचलरी, िेळलरी, हुंदडलरी, 
गािलरी. दुपार झालरी. मेंढ्ा-
बकऱिांचे कळप आले, गेले. 
मेंढपाळाने हाकलत नेले. 
चांद्णरीला असा कुठलाच कळप 
वा बंधन आता नको होते. हा 
मोकळेप्णाच यतला लािमोलाचा 
होता. 

 हळूहळू अंधार पडू लागला. दररीतून अबूिाँचरी यतला बोलव्णाररी शरीळ आलरी. चांद्णरीने तो मोह 
टाळला. रात् झालरी. झुडपातून गुर्जगुर्ज आवार पुनहा पुनहा आला. दोन िुनशरी डोळे चकाकू लागले. 
चांद्णरीला लांडगिाचे समर्ण झाले. तिाचिाशरी प्ा्णप्णाने झुंर देत आपला ररीव गमाव्णाऱिा बकऱिांचिा 
कथा आठवलिा. ‘आप्ण भेकड नाहरी. शूर आहोत. आपलिातहरी बळ आहे. यशंगे आहेत. झुंर द्ािला 
हवरी. रिपरारि काि होईल ते होवो, सव्जसव प्णाला लावू.’  असे यतने ठरवले.
 लांडगा झडप घालािला आला. चांद्णरी सामोररी गेलरी. यतचा तवेष व धिै्ज पाहता तरी वाघरी्णच यदसू 
लागलरी. दोघांचरी लढत लागलरी. तरी िूप वेळ चाललरी. रात् सरत होतरी. चांद्णरी सिूयोदिाचरी वाट पाहू 
लागलरी. शेवटरी कोंबडा आरवला. चांद्णरी रक्बंबाळ होऊन पडलरी. झाडावररील पक्री हे सारे पाहत होते. 
तिांचिात चचा्ज सुरू झालरी. को्ण यरंकले? बहुतेकांना लांडगा यरंकला असे वाटले. एक शहा्णा पक्री 
मह्णाला, ‘‘नाहरी. हरी झुरं चांद्णरीने यरंकलरी.’’ 

uuu
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सिाध्ा्

प्र. १. खालील चौकटी पूण्ण करा.
(अ) अबूिाँचे गाव 
(आ) अबूिाँचे बकऱिा बांधणिाचे यठका्ण 
(इ) अबूिाँ बकररीला िाऊ घालत तिा गवताचरी वैयशषट्े 
(ई) अबूिाँचिा नवरीन बकररीचे नाव 

प्र. २. खालील आकृती पूण्ण करा.

(अ)        छोट्ा बकरीसाठी अबूखाँने केले््ा सोई

(अा) चांदणीचा सिातंत््ाचा 
       आनंद

प्र. ३. कारणे वलहा.
(अ) अबूिाँचिा गोष्रीत चांद्णरीचे मन रमेना, कार्ण......
(अा) चांद्णरीने अबिूाँला दोन यशंगे दािवलरी, कार्ण........
(इ) चांद्णरी खिडकीतून उडरी घेऊन पळालरी, कार्ण... 

प्र. ४. उततरे वलहा.
(अ) बकऱिा मह्णरे र्णू तिांचरी               
(अा) डोंगराने चांद्णरीचे केलेले सवागत        
(इ) यतचा तवषे व धैि्ज पाहता तरी भासलरी    

प्र. ५. सिमत. 
चांद्णरी आय्ण लांडगा िांचिातरील लढतरीचे तुमचिा शबदांत व्ण्जन करा.
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वक्षवतजाच्ा पलीकडे झेपू चला चला रे
जग सारे सतुंदर वतथे पाहू चला चला रे
मतुक् होऊ बंधनाततुनी
जागे होऊ झोपेतूनी
टाकून देऊ आळसाला
जाळून टाकू रे विकृतीला
वक्षवतजाच्ा पलीकडे झेपू चला चला रे
जग सारे सतुंदर वतथे पाहू चला चला रे ।।१।।

पतुढे गेले सारे सोबती
मागे रावहलो आमही मंदगती
आता उड्् डाण करु ्ानगती
क्षणात अिकाशात रे

 वक्षवतजाच्ा पलीकडे झेपू चला चला रे
जग सारे सतुंदर वतथे पाहू चला चला रे ।।२।।

विज्ानाच्ा दृष्टीने
अध्ातमाच्ा शक्ीने
दाही वदशांत दुमदुमू
शांतीचे गीत रे

 वक्षवतजाच्ा पलीकडे झेपू चला चला रे
जग सारे सतुंदर वतथे पाहू चला चला रे ।।३।।

१३. शांतीगीत

हाशम पटेल (१९५२) ः उततम वक्े, कवरी. स्खष्सौंदिा्जकडे संवेदनशरील व्ततरीने बघ्णारे कवरी. यचंतनशरील व 
अयभरात रयसकता हरी लेिन वैयशषट्े. यवयवध यनितकायलकांमधून लिेन. ‘संग्राम’ हा कयवतासंग्रह प्यसद्ध.  

 रग हे सुंदर आहे. हे सुंदर रग बघणिासाठरी मनुषिाचिा अंगरी अस्णारा आळस व यवकृतरी झटकून, यवज्ानाचरी 
कास धरून यक्यतराचिा पलरीकडे झेप घेणिाचरी इचछा प्सततु कयवतेतून कवरी विक् करत आहे. 
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प्र. १. कोठे िे तलहूि चौकट पूर्ण करवा.
(१) सारे सुंदर जग पाहा्ेव

(२) यािगतीिे उड्ाण करा्वे

प्र. २. (अ) ्ोग् प्वा्ण् तलहवा.
(१) दाही नदशांत दुरदुरू ......... गीत रे.
 (भतिीचे / शांतीचे / स्वातंत्याचे)

(आ) खवालील शब्वांिवा कत्िेिील शब् शोधवा.

  (१) स्ंवगडी -

(२) निद्ा -

(३) न्वश्व -

(४) सगळे -

प्र. ३. स्रि.
(१) प्रसतुत कन्वतेत क्वीचे महणणे तुरचया शबदांत नलहा.
(२) ‘दाही नदशांत शांतीचे गीत दरुदुरले’ या ओळीचा तुमहांला सरजलेला अथ्म नलहा.
(३) ‘न्वज्ाि आनण अधयातर यांचया सरन्वयािे शांती िांदेल’, या ्वाकयातूि वयति झालेलया न्वचारानं्वषयी तुरचे 

    रत नलहा.

स्वाध्वा्

त्रवारतचनहे
* खवालील ्वाक्े ्वाचवा ् अभ्वासवा.

(१) आ्वडले का तुला हे पुसतक   
(२)  जया महणाली हो जे्वणािंतर री स्व्म गोष्ी ्वाचणार आहे      
(३) ्वडील महणाले ज्ािेश्वरी कुणी नलनहली तुला ठाऊक आहे का

 ्वरील सं्वाद ्वाचतािा ्वाकय कुठे संपते, प्रशि आहे की उद् गार आहे, हे काहीच कळत िाही कारण या ्वाकयात 
न्वरारनचनहे िाहीत. बोलतािा, काही न्वधािे करतािा, प्रशि न्वचारतािा, आशचय्म, हष्म, क्रोध आदी भा्विा वयति 
करतािा राणूस तया तया नठकाणी करी-अनधक ्वेळ थांबतो, महणूि तोच आशय नलहूि दाख्वतािा ्वाचकालाही 
कळा्वा, यासाठी न्वरारनचनहांचा ्वापर केला जातो. 
* ्रील ्वाक्वांि ्ोग् त्रवारतचनहे ्वापरवा. त्रवारतचनहे ् त्वांची िवा्े खवालील िकत्वाि तलहवा.

न्वरारनचनहे           िा्वे

भवाषवाभ्वास
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ज्ंि िवारळीकर (१९३८) : प्रनसद्ध खगोलशासत्रज्, न्वज्ािकथा लेखक, कादंबरीकार. रराठी सानहतयातील 
तयांचे रहत््वपूण्म योगदाि महणजे तयांचया न्वज्ािकथा. ‘यक्षांची देणगी’ हा न्वज्ािकथा संग्रह; ‘प्रेनषत’, 
‘्वारि परत ि आला’, ‘वहायरस’ या न्वज्ाि कादंबऱया; ‘न्वज्ाि आनण ्वैज्ानिक’, ‘गनणतातलया 
गरतीजरती’, ‘आकाशाशी जुळले िाते’ इतयादी पुसतके प्रनसद्ध. भारत सरकारकडूि पद्मभूषण पुरसकारािे 
सनरानित. 

आलोकचया अंगी असणारी चतुराई प्रसतुत पाठातूि लेखकािे ्वनण्मली आहे.

एकन्वसावया शतकाचया रधया्वर घडणारी ही कथा आहे, आलोक िाईक िा्वाचया न्वलक्षण 
बुद् नधराि रुलाची. अंतराळातलया ्वसाहतींरधये राहूि कार करणयासाठी जगातलया नि्वडक बुद् नधराि 
रुलारुलींिा न्वशेष शाळांरधये प्रनशक्षणासाठी पाठ्वणयात येई. भारतातिफे एके ्वषषी आलोकची नि्वड झाली 
आनण तो नसंगापूरचया शाळेरधये दाखल झाला. हुआि चेंग हा नचिी न्वद्ाथषीही तयाच शाळेत होता. 

जया पररक्सथतीत चेंगची आलोकशी दोसती झाली ती ‘अद्ुत’ या सदरात रोडेल. ‘‘ि्वीि 
न्वद्ारया्मला आत आणा,’’ चेंगिे आज्ा केली. तो एका लांब टेबलाचया रधयभागी राजासारखा ऐटीत 
बसला होता. तयाचया दोनही बाजूंिा पाच-पाच रुले-रुली बसलया होतया. ही नसनिअर न्वद्ारयाांची 
कनरटी होती आनण चेंग नतचा अधयक्ष होता. 

हुशार रुले असली, तरी तयांचयात हूडपणा िसतो असे िाही. न्वशेषकरूि शाळेरधये तया हूडपणाला 
जासतच जोर येतो. नसंगापूरचया शाळेत हा हूडपणा रोठ्ा स्वरूपात प्रकट वहायचा. ि्वीि न्वद्ारयाांची 
खोड काढणयाची नतथे प्रथाच होती. तया प्रथेला भारदसतपणा या्वा, महणूि खोड काढणाऱयांतिफे एक 
सनरती सथापि करणयात आली. नतचयात बहुतेक दुसऱया ्वषा्मतले न्वद्ाथषी असायचे. त्रास देणयाचे 
्वेग्वेगळे प्रकार जयाचया सुपीक डोकयातूि स्वाांत जासत निघतील तो  महाेरकया बिे. या नियरािुसार चेंग 
तया कनरटीचा चेअररि बिला होता. 

चेंगचया आज्े्वरूि दोघांिी जाऊि खोलीबाहेर धरूि ठे्वलेलया ि्वीि न्वद्ारया्मला आत आणले. 
‘‘आलोक िाईक.’’
चेंगिे सरोरचया रुलाकडे पानहले. अंगयष्ीिे हाडकुळा; पण चेहऱया्वर न्वलक्षण बुद् नधरततेचे तेज 

असलेला हा रुलगा पाहूि चेंगला रिातूि तयाचयाबद्दल सहािुभूती ्वाटली; पण ती दाबूि तो करड्ा 
स्वरात महणाला, 

‘‘री हाक रारली, की उततर द्ायचं असा इथला रर्वाज आहे.’’
‘‘आपला पररचय एकतिफीच झाला. तो पूण्म वहायची री ्वाट पाहत होतो,’’ आलोक शांतपणे 

महणाला. 
‘‘आरची िा्वं तुला कळणयाची काही जरुरी िाही,’’ चेंग गरजला. 
‘‘ठीक आहे. तुमहांला जर िा्व सांगायची लाज ्वाटत असली तर सांगू िका.’’
आलोकचया चेहऱया्वर उपरोध नदसत होता. चेंग ्वररला. िेहरी तयाचयापुढे आणलेले ि्वीि न्वद्ाथषी 

आधीच गळूि गेलेले असायचे. तयाला प्रतयुततर करणारा प्रथरच भेटत होता. 
‘‘री हुआि चेंग, री या कनरटीचा चेअररि.’’ तयािे इतरांची िा्वे सांनगतली आनण पुढे महणाला, 

‘‘तुझयापुढं जे ्वाढूि ठे्वलंय ते अशा ्वेळकाढूपणािं िार ्वेळ पुढं ढकलता येणार िाही तुला!’’

१४. त्व्
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‘‘राझयापुढं काय ्वाढूि ठे्वलंय ते अजूि रला राहीत िाही. ते अनप्रय असेल तर पुढं ढकलणयाचा प्रशि 
उद््वतो; पण जोपयांत ते नप्रय आहे का अनप्रय आहे हेच रला राहीत िाही, तोपयांत री ्वेळकाढूपणा करतोय, 
असं महणणं तक्कसंगत होणार िाही.’’

आलोकशी ्वाद घालत बसलो तर आपला निभा्व लागणार िाही हे चेंगला एवहािा कळूि चुकले होते. 
तो सरळ रुद् द्ा्वर आला. 

‘‘आमही प्रतयेक िवया न्वद्ारया्मला तीि कारं करायला सांगतो. ती तयािं िीट केली तर ठीक, िाही तर 
तयािं आमही नदलेली नशक्षा भोगली पानहजे. इथली प्रथाच आहे ही, तेवहा उगीच ‘का’ महणूि न्वचारू 
िकोस.’’

‘‘प्रथा आहे महटलया्वर ‘का’ महणूि न्वचारायचं िसतं हे रला राहीत आहेे; पण एक ्वेगळा प्रशि 
न्वचारू?’’ 

‘‘न्वचार.’’ ‘‘तुमही जया गोष्ी रला करायला सांगणार आहात तया ‘शकय’ कोटीतलया असतील अशी 
री अपेक्षा करतो, कारण जर तया ‘अशकय’ महणूि नसद्ध झालेलया असलया तर रला करायला सांगणयात अथ्म 
िाही. तुमही रला के्वळ बळजबरीिं नशक्षा करायला आणलंय असंच तयातूि नदसूि येईल.’’

चेंगचया कनरटीचा दा्वा असे, की आमही निषकारण नशक्षा करत िाही. तयालाच उद्देशूि आलोकचा हा 
प्रशि होता. चेंगला पू्वा्मिुभ्वा्वरूि राहीत होते, की तो जी कारे करायला सांगणार होता, ती शकय कोटीतली 
असली, तरी इतकी अ्वघड असणार, की ती पाहूि कुठलाही न्वद्ाथषी हादरूि जाईल. तयाचयाकडे अशा 
कारांची रोठी यादी होती. 

‘‘यांतील कुठलंही कार अशकय िाही याची री ग्वाही देतो,’’ तो साळसूदपणे महणाला. तयािे टाळी 
्वाज्वली आनण महणाला, ‘‘पनहलया काराची तयारी करा.’’

तयाचया सहकाऱयांिी चार रीटर लांब ्व आठ रीटर रुंद असे एक जाजर तया हॉलचया िरशी्वर पसरले. 
रग चेंग महणाला, ‘‘री जे कार सांगणार आहे ते तुला करायला ह्वे.’’

आलोकिे पानहले, की बहुतेक सनरतीचे सभासद अंगानपंडािे ्वजिदार होते. तो महणाला, ‘‘कार 
सांगा.’’

‘‘कुठलंही साधि ि ्वापरता आनण तया जाजराचया लाल प्ष्भागाला सपश्म ि करता ते सिरचंद रला 
आणूि दे.’’

आलोकिे पानहले, की ते जाजर ्वरूि लाल होते; पण तयाला आठ्वले की ते आणूि पसरणयापू्वषी 
तयाचया उलटा प्ष्भागा्वर ते काळे होते. तयािे काळजीपू्व्मक जाजराचया खाली बोटे सारली आनण तयाचे 
भेंडोळे करत रधयभागापयांत आला आनण ते सिरचंद उचलूि चेंगला नदले. 

चेंगिे इतर सभासदांकडे पानहले. तयांिी रािेिे अिुरोदि नदले. 
चेंग महणाला, ‘‘आता दुसऱया काराची साधिं आणा.’’
एका सहकाऱयािे एक कोट आनण जाकीट आणले. आलोकचया अंगा्वर जाकीट आनण तया्वर कोट 

चढ्वला. तयाचया हाडकुळ्ा शरीरयष्ी्वर दोनही ्वसत्रे िार ढगळ ढगळ नदसत होती. चेंग महणाला, ‘‘हे 
दुसरं कार असं आहे - अंगा्वरचा कोट ि उतर्वता जाकीट काढूि दाख्व.’’

आलोकिे पानहले की कोट आनण जाकीट, दोनहींिा बटिे िवहती. तयाचया चेहऱया्वर क्सरत झळकले. 
तो महणाला, ‘‘री हे कार करूि दाख्वीि; पण तयािंतर कोट आनण जाकीट यांिा इसत्री करायची जबाबदारी 
तुरची.’’ तयािे कोटाचया दोनहीकडचया बाजू जानकटाचया हातांचया भोकांत खुपसलया. तयािंतर तयािे काय 
काय केले ते पाहणाऱयांिाही िीट सांगता आले िसते; पण नरनिटभरातच जाकीट तयाचया हातात होते आनण 
कोट अंगा्वर. दोनहीचा चांगलाच चुरगळा झाला होता. 
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चेंेगचे सहकारी अस्वसथ झाले होते.  
चेंग आता नतसऱया काराकडे ्वळला. ‘‘हे नतसरं कार आता करायचे आहे.’’ 
तयािे एक पोसटकाड्म आलोककडे नदले आनण महणाला, ‘‘तया टेबला्वर कात्री आहे. नतिं या 

पोसटकाड्मला असं भोक पाड, की तयातूि तुला उभया उभया जाता येईल.’’
हे कार आज्वर कुठलयाच न्वद्ारया्मिे केले िवहते. ए्वढ्ाशा पोसटकाडा्मरधूि पाच िुटी रुलगा 

कसा जाऊ शकेल? पण आलोक नकंनचतही डगरगला िाही. तयािे ती बारीक कात्री घेऊि ते पोसटकाड्म 
अशा खुबीिे कातरले की तयाचे एका तंतूसारखया िाजूक; पण आकारािे रोठ्ा, बांगडीत रूपांतर झाले. 

आलोक तया बांगडीतूि सहजपणे जाऊ शकला. कधी िवहे ते तया सनरतीचया सभासदांिी स्वयंसिूत्मपणे 
टाळ्ा ्वाज्वलया. 

आलोक तया नदवयातूि पार पडणारा पनहलाच न्वद्ाथषी होता. 

 uuu

स्वाध्वा्

प्र.१.  आकृिी पूर्ण करवा.

  कर्ेिील ्ोि रुख् पवात

प्र.२. िुलिवा करवा.

  हुआि चेंग                    आलोक

 १)
 २)
 ३)
 ४)

प्र.३.  चौकट पूर्ण करवा.

 नसंगापूरचया शाळेतील प्रथा   

प्र.४. चेंग ्वािे आलोकलवा करवा्लवा सवांतगिले््वा िीि गोष्ी कोरत्वा?

प्र.५. आलोकिे कौश््वािे आतर बु्् तधरतिेिे केले््वा कृिी कोरत्वा?
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प्र. ६. सिमत.
(१) आलोकमधरील तायक्कक बुद्धरी यदस्णारा प्संग सांगा.
(२) हुशार मुलांमधिेहरी हूडप्णा असतो, हे कथेचिा आधारे यलहा.

भाषाभ्ास

अनतुसिार लेखनाबाबतचे वन्म 
* खालील शबद िाचा.
‘रंग’, ‘पंकर’, ‘पंचमरी’, ‘पयंडत’, ‘अंबरु’ हे शबद ततसम आहेत. हे आप्ण पर-सव्णा्जनेसुद्धा यलहू शकतो, मह्णरे 
अनुसवारानंतर िे्णाऱिा अक्राचिा वगा्जतरील अनुनायसक वापरून यलहू शकतो. उदा., रङ ्ग, पङ ्कर, पञ्चमरी, पखणडत,
अमबुर असे. यवशेषत: रुने सायहति वाचले तर असे लेिन यदसते; परंतु आरकाल अशरी पर-सव्णा्जने यलयहणिाचरी
पद्धत रुनरी झालरी आहे. तिाऐवररी अनुसवारच वापरले रातात. िालरील शबद बघा कसे यदसतात!
‘यनबनध’, ‘आमबा’, ‘िनत’, ‘समप’, ‘दङ ्गा’ हे शबद बघािला यवयचत् वाटतात ना! कार्ण हे ततसम नाहरीत.
पर-सव्ण्ज यलयहणिाचरी पद्धत फक् ततसम शबदांपुरतरी मिा्जयदत आहे. संसकृत नसलेले मराठरी शबद शरीष्जयबंदू देऊनच
यलहावेत.
मराठीत सपष्टोच्ाररत अनतुनावसकांबद्ल शीष्णवबंदू द्ािा.
* खालील शबद िाचा.
‘यसंह’, ‘संिम’, ‘मांस’, ‘संहार.’ िा शबदांचा उच्चार िरे तर िूप वेगळा आहे ना? िा शबदांचे ‘यसंवह’, ‘संयिम’,
‘मांवस’, ‘संवहार’ उच्चार असे होत असले तररी यलयहताना हे शबद तसे यलहू निेत.
्् , र् , ल ्, ि् , श् , ष् , स् , ह्  ्ांच्ापूिथी ्ेणाऱ्ा अनतुसिारांबद्ल केिळ शीष्णवबंदू द्ािा.

पर-सिणा्णने वलहा.  अनतुसिार िापरून वलहा.
घंटा, मंयदर, चंपा, चंचल, मंगल  रङ् गल, चेणडू, सञ्च, गोनधळ, बमब



45

१. पत्लेखन
आपलिा मनातरील भावना, यवचार, मते मुद ्देसूदप्ेण, सुसंबद्ध पद्धतरीने अपेयक्त विक्रीपिांत यलखित 

सवरूपात पोहोचवणिाचे उततम माधिम मह्णरे पत्लेिन होि.

पत्लेिनाचा यवषि (यनवेदन), सूचना, रायहरात, बातमरी इतिादींपैकी एक. 
कृतरीचिा आकलनावरून पत्लेिन.

कृतरीतरील सव्ज मुद्द ेलेिनात िे्ेण आवशिक.
पत्ाचिा यवषिानुरूप प्भावरी भाषाशैलरी.

औपचाररक
(विावहाररक)

अनौपचाररक
(घरगुतरी, कौटुयंबक)

पत्लेखनाचे 
सिरूप

औपचाररक पत्ाची मांडणी
१. पत्ाचिा सुरुवातरीला उरविा कोपऱिात पत् यलयह्णाऱिाचे नाव, हुद्दा, यपनकोडसह पतता, यदनांक, ई-पतताहरी 

असावा.
२. डावरीकडे िोगि मािना यलहावा. संबंयधत विक्रीचे नाव, हुद्दा, पतता यलहावा.
३. कृतरीत यवशेषनाम यदले असेल तरच ते यलहावे. अनिथा प्यत, प्ेषक िा यठका्णरी ‘अ. ब. क.’ असा उले्ि करावा.
४. औपचाररक पत्ात पत्ाचा ‘यवषि’ यलयह्णे आवशिक आहे.
५. महोदि/महोदिा असे यलहून पत्लेिनास सुरुवात करावरी.
६. यवषिानुरूप लेिन व भाषा असावरी.
७. शेवटरी िोगि ते संबोधन वापरून समारोप करावा.
८. यलफाफिावररील सव्ज नोंदरी अचूक असाविात.

लक्षात घ्ा, औपचाररक पत्लेखन ही एक कला आहे, तसेच ते शासत्ही आहे.

· उप्ोवजत लेखन

िापूववीचिा इिततांमधिे तुमहरी कौटुयंबक पत्लेिनाचे काहरी नमुने अभिासले आहेत.
िावषवी आप्ण औपचाररक पत्प्कारांचा अभिास कर्णार आहोत. १) माग्णरीपत् २) सवपररचि पत्

औपचाररक पत् महणजेच व्ािसाव्क पत्
* माग्णरी, यवनंतरी, तक्रार, अर्ज, अरा्जसाठरी सवपररचि िा पत्प्कारांचा समावेश औपचाररक पत्प्कारांमधिे होतो.
* औपचाररक पत्ाचरी भाषा.
(१) यशष्ाचार सांभाळ्णाररी असावरी.   (२) पत्ाचिा यवषिानुसार जिांना पत् पाठवािचे आहे तिांना उद्देशून व
तिाचंिा िोगि सनमानानुसार संबोधन असावे. (उदा., माननरीि विवसथापक)

पत्लेिन

पत्लेखनाचे महत्िाचे घटक
पत् को्णरी यलयहले? पत् पाठव्णारा प्ेषक
पत् को्णाला यलयहले? जिाला पत् पाठवािचे प्यत
पत् कशासाठरी यलयहले? पत्ाचा यवषि यवषि
पत् केवहा यलयहले? पत् केवहा पाठवािचे  यदनांक
पतता   पत्िासह यलफाफा 

पत्लेिन हा घटक कृतरीचिा सवरूपात यवचारला राईल.



46

सिपररच् पत्ाचे मतुद्े
(१) संपू्ण्ज नाव (२) पतता (३) संपक्क क्रमांक (४) रनमताररीि
(५) शैक्य्णक पात्ता/ (६) छंद (७) अनुभव/पाररतोयषके (८) इतर कलांमधरील प्ावरीणि 

नमतुना २
l खालील वनिेदन िाचा-
संबंयधत यवषिासाठरी सवपररचि पत् तिार करा.

शाळा व यवद्ाथिाांना सुव्ण्जसंधरी ! सुव्ण्जसंधरी !!
साफलि बुक डेपो, नायशक, िांचिाकडून माररी राष््पतरी डॉ. अबदुल कलाम 

िांना आगळरीवेगळरी 
आदरारंलरी 

वाचन प्ेर्णायदनायनयमतत को्णतिाहरी वाचनरीि पुसतकावर 
५०% सवलत.

टीप : सिपररच् पत्ातील सि्ण मावहती विष्ानतुरूप परंततु का्पवनक असािी. 

नमतुना १
मागणीपत्

यवद्ाथवी िा नातिान े सवतःसाठरी 
तुमचिा आवडरीचिा पुसतकांचरी 
माग्णरी कर्णारे पत् यलहा.

शालेि ग्रंथालि प्मुि िा नातिाने 
साफलि बुक डेपोकडे पुसतकांचरी 
माग्णरी कर्णारे पत् यलहा.

सिपररच्  पत् महणजेच िै्खक्क मावहती सादर करणारे पत्
 आपलिाला को्णतिाहरी कार्णाने (अर्ज कर्णे, यवनंतरी कर्ेण िासाठरी) सवतःचरी मायहतरी सादर 
कर्णे आवशिक असते, तेवहा िा अनौपचाररक अर्ज/पत्ासोबत सवपररचि सादर करावे लागते. ते 
यलयहणिाचा ठरावरीक नमुना  असतो. तो लक्ात घिा.

यवशेष प्यशक््ण

सवलत १५ ऑगसट ते १६ ऑकटोबर
ः सथळ ः

साफलि बुक डेपो, मंगळवार पेठ, नायशक

सूचना िलक

५ सपटेंबर वशक्षकवदन
विकास विद्ाल्, नंदुरबार

  ‘यवद्ाथवी यशक्कयदनाचे आिोरन’
‘यवद्ाथवी यशक्क’ होणिासाठरी इचछुक यवद्ाथिाांकडून 

 सवपररचिपत् मागयवणिात िेत आहे.

सवपररचिपत् - २ सपटेंबरपिांत वग्जयशक्कांकडे द्ावरीत.
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प्शनांचरी रचना तिार करता िे्णे, हे महत्वाचे भायषक कौशलि आहे. हे कौशलि प्ाप् होणिासाठरी ‘गद् आकलन’ 
िा घटकाचा समावेश अभिासक्रमात करणिात आला आहे. 

यदलेला उतारा वाचून तिावर आधाररत पाच प्शन तुमहांला तिार करािचे आहेत. हे पाच प्शन असे असावेत, की 
तिांचरी उततरे प्तिेकी एका वाकिात िेतरील. 

 

१.  तिार केलेला प्शन अथ्जपू्ण्ज असावा.
२. को्ण? कोठे? केवहा? का? इतिादरी प्कारचिा प्शनांचरी रचना करणिाचा सराव करावा. 
३. प्शनाचे उततर उताऱिातच असेल असेच प्शन असावेत. 
४. उततरे पडताळून पाहावरीत. 
५. उततरे यलयहणिाचरी आवशिकता नाहरी. 
६. प्शनाचिा शेवटरी प्शनयचनह द्ेणे आवशिक आहे. 
७. उताऱिाला ‘िोगि शरीष्जक को्णते असेल’ असा प्शन तिार करू निे.

नमतुना गद् आकलन उतारा 

* खालील उतारा िाचा ि त्ाच्ा आश्ािर प्रशन त्ार करा.

२. गद् आकलन

काळररीपूव्जक वाचा

संकलपना समरून घिा.

यवचार समरून घिा.
उतारा

रोरचा यदवस आपलिापुढे नवरीन आवहाने घेऊन िेतो . तरी आवहाने पेलणिाचे सामथि्ज अंगरी बा्णािचे असेल
तर सवतःला घडवले पायहरे. सवतःला घडवािचे ते कशासाठरी, तर ररीवनात िशसवरी होणिासाठरी. िश मह्णरे 
नेमके काि? आप्ण रे उद ्यदष् ठरवलेले असते, ते प्ाप् कर्णे मह्णरे िश. आपलिा प्तिेकाचिा अंगरी काहरी 
कौशलिे असतात, ग्ुणवतता असते. तिा कौशलिाचरी, गु्णवततेचरी सवयोततम पातळरी गाठ्णे मह्णरेच िश.
 िश यमळव्णे यरतके महत्वाचे असते, तिापेक्ा यमळवलेले िश यटकव्णे अयधक महत्वाचे असते. सवकष्ाने 
यनमा्ज्ण केलेले सथान यटकवणिासाठरी आपलिाला रोर नवे नवे यशकावे लागते. हे यशकत असताना चुका हो्णे 
काहरीच गैर नाहरी; प्ण एकदा केलेलरी चूक पुनहा पुनहा कर्ेण मात् आपलिा प्गतरीतरील धोंड आहे. तुमचरी िररी सपधा्ज 
इतरांशरी नसते. तरी सवतःशरीच असते. इतरांशरी तुलना ररूर करावरी; प्ण तरी सवतःचरी क्मता वाढवणिासाठरी, 
दुसऱिाला कमरी लेिणिासाठरी नवह.े

गद् आकलन उतारा प्रशन 
१. नवरी आवहाने पेलणिासाठरी काि करावे?
२. िश मह्णरे नेमके काि?
३. गु्णवततेचरी सवयोततम पातळरी गाठ्णे मह्णरे काि?
४. िशप्ाप्रीपेक्ाहरी अयधक महत्वाचे काि असते?
५. आपलिा प्गतरीतरील अडच्ण (धोंड) को्णतरी?

वररील प्शन ‘नमुना’ मह्ूणन आहेत. तुमहरी िापेक्ा वेगळे प्शन तिार करू शकता.
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उपयोनजत लेखिप्रकारांरधये ‘कथालेखि’ हा घटक न्वद्ारयाांचया स्जिशील लेखिाला ्वा्व देणारा आहे. 
कलपिा, ि्वनिनर्मती, स्वभाषेत प्रकटीकरण हे या ्वयोगटाचे ्वैनशषटपूण्म पैलू आहेत. कथालेखिाचया योगय सरा्वािे 
भा्वी कथालेखक घडू शकतील.

कथान्वषयांिुसार कथांचे न्वन्वध प्रकार पडतात. 
उदा., 
(१) शौय्मकथा (२) न्वज्ाि कथा (३) बोधकथा (४) ऐनतहानसक कथा (५) रूपककथा (६) न्विोदी कथा 

इतयादी.कथालेखिाचे रहत््वाचे घटक जाणूि घेणयासाठी खालील रुद् द्ांचा अभयास करूि कथालेखि तंत्र जाणूि 
घेऊया. 

३. कर्वालेखि

(१)  कर्वाबीज- 
 कथालेखि ही कलपकते्वर आधारलेली कला आहे. कथाबीज हा कथेचा प्राण असतो. कथालेखि करतािा 

कथाबीजाचया न्वषयास अिुसरूि दैिंनदि निरीक्षण, ्वाचि, अिुभ्व, स्जिशील कलपिा, भा्विा यांचा न्वचार 
करूि कथाबीज िुल्वा्वे.

(२)  कर्ेची रचिवा- 
 कथेला प्रारंभ, रधय ्व शे्वट असा्वा. कथेची सुरु्वात आकष्मक असा्वी. ्वाकयांची रचिा पालहानळक िसा्वी. 

अथ्मपूण्म छोटी छोटी ्वाकये असा्वीत. कथेचा रजकूर साततयािे उतकंठा्वध्मक असा्वा. कथेतील आशयाला काहीतरी 
्वळण असेल, तर उतकंठा अनधक ्वाढते. कथा िेहरी भूतकाळातच नलहा्वी. 

(३)  कर्ेिील घटिवा ् पवाते- 
 कथाबीजािुसार कथेतील पात्रे ्व घटिा नि्वडावयात, तया कथाबीजाला पुढे िेऊ शकतील. घटिा घडणयाचे सथळ 

सुसंगत नि्वडा्वे. पात्र, घटिा ्व सथळांचया ्वैनशषटांचे बारका्वे जाणूि घेऊि ्वण्मि करा्वे. ्वण्मि नचत्रदशषी असा्वे.
(४)  पवातवांचे स्भवा् त्शेष- 
 कथेतील आशयाला सरप्मक असे पात्रांचया स्वभा्व न्वशेषांचे ्व तयािुसार असलेलया ्वत्मिांचे ्वण्मि करा्वे.  
 उदा., राग आला तर- तयािे हाताचया रुठी करकचूि आ्वळलया इतयादी.
(५)  कर्ेिील सं्वा् ् भवाषवा- 
 कथेत नि्वडलेलया पररसराला, कथाबीजाला अिुसरूि कथेची भाषा असा्वी. अालंकाररक भाषेचा ्वापर करूि 

कथेची पररणारकारकता ्वाढ्वता येते. न्वरारनचनहांचा योगय ्वापर करा्वा. सं्वादाची पररणारकारकता 
न्वरारनचनहांरुळे निरा्मण होते. पात्रांचया तोंडी पात्राचया ्वैनशषटांचया गरजेिुसार ग्रारीण भाषा ्व बोलीभाषा यांचा 
्वापर सहजतेिे करायला ह्वा. कथेरधये ्वाकप्रचार, महणी यांचा सुयोगय ्वापर करा्वा. 

खवालील रु्् द्वांचवा सत्सिर त्चवार करू्वा.

कर्वालेखि

कथाबीज
कथेची सुरु्वात

कथेतील घटिा ्व सथळ

कथेतील पात्रे

पात्रांचे स्वभा्व न्वशेष
पात्रांरधील सं्वाद
न्वषयाला अिुसरूि भाषा

कथेचा शे्वट

शीष्मक

तातपय्म (कथेतूि 
नरळालेला बोध, संदेश, रूलय)
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कथालेिनासाठरी वररीलपेक्ा वेगळ्ा, स्रनशरील पद् धतरीने कृतींचरी मांड्णरी केलरी राऊ शकते. अशा वयैवधिपू्ण्ज कृतींचा 
शोध घिावा व तिांचा अभिास करावा.

आर शाळेमधिे िो िोचिा संघाचे आंतरशालिे सामने सुरू हो्णार होते. सकाळरी ७ 
वारताच शाळेचा सव्ज संघ मैदानावर हरर होता. सवाांचिाच मनात उतसुकता, उतसाह, चैतनि 
संचारले होते. सलरीम आमचिा संघाचा क्ण्जधार मात् अरून िािचा होता. आमहरी सव्जर्ण 
तिाचरी आतुरतेने वाट पाहत होतो. सलरीम अरून का िेत नाहरी मह्णून यचंतरीतहरी होतो. 

पंचांनरी दोनहरी संघांना मैदानात पाचार्ण केले. संघात करुबुर सुरू झालरी आय्ण तेवढ्ात 
धापा टाकत सलरीम मैदानावर आला आय्ण.....

कथालेखन नमतुना

l खालील अपूण्ण कथा िाचा. ततुमच्ा विचाराने ि क्पनेने कथा पूण्ण करा.

l ततुमही वलवहले््ा कथेला ्ोग् शीष्णक द्ा ि कथेचे तातप््ण वलहा.

l ततुमही कथा त्ार करताना ि वलवहताना कोणकोणत्ा गोष्टी विचारात घेत््ा ्ाची ्ादी करा.

(६)  शीष्णक, तातप््ण- 
संपू्ण्ज कथेचा आशि, कथेतरील मूलि/संदेश विक् कर्णारे शरीष्जक असावे. कथेतून यमळ्णारा संदेश/मूलि यकंवा 
कथेतरील वैयशषट्प्ूण्ज आशि प्यतयबंयबत कर्णारे तातपि्ज असावे. 
कथालेखन पूण्णत: सृजनशील क्पकतेिर अपेवक्षत आहे. कथाबीज विसतारासाठी, अपूण्ण कथा पूण्ण करण्ासाठी 

िेगळा नािीन्पूण्ण विचार वकंिा क्पना अपेवक्षत आहे. 
विद्ार्ाांनो, ततुमच्ा सृजनशील क्पनेला खूप धतुमारे िुटू शकतात. त्ांना िक् वनरीक्षण ि क्पकतेने अवभव्क्

करा. 

कथालेखन मू््मापनाच्ा वन्ोवजत कृती

(१) कथायवषिांवरून कथालेिन  (३) यदलेलिा शबदांवरून कथालेिन 
(२) मुद् द्ांवरून कथालेिन      (४) कथेचा पवूा्जध्ज देऊन उततराध्ज यलयह्ेण यकंवा उततराध्ज देऊन पवूा्जध्ज यलयह्णे.
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लक्ष द्ा.

िृततानत लेखन 

मथळा
सपष्रीकर्ण

घटनांचा िोगि क्रम

लहान वाकिे व लहान पररचछेद

सथळ, काळ, विक्री िांचा अचूक उले्ि
घटनेचे नेमके व्ण्जन

४. िृततानत लेखन

घडले््ा घटनेचे नेमके िण्णन

कलपनेला अयरबात 
वाव नाहरी

लक्षात ठेिा सतिकथन व वसतुयनष्ता 
िांस महत्व

* व्ततानत लेिनात राग, आनंद, दु:ि, आशचि्ज इतिादरी तरीव्र भावना विक् कर्ेण अपेयक्त नाहरी.

* सभा, संमेलने, वशवबरे, का््णशाळा ्ांच्ाविष्ी एखाद्ा घटनेसंबंधी सविसतर ि क्मिार मावहती सांगणे महणजे िृततानत लेखन हो्.

आटोपशरीर व आकष्जक पद ्धतरीने लिेन आवशिक यदनांक, वेळ, यठका्ण दे्ेण आवशिक

िृततानत लेखन 

िृततानत

• वररील व्ततानत वाचा व तिासाठरीचरी कृतरी तिार करा.

{ िाचन प्रेरणावदन संपन्न {
१६ ऑकटोबर, पारनेर, वज. नगर ः प्ेर्णा यवद्ालिात वाचन प्ेर्णा यदनायनयमतत ‘३ तास वाचनाचे’ काि्जक्रम 
संपन् झाला. काि्जक्रमाचे प्मुि पाहु्णे मह्णून प्यसद्ध लेिक श्ररी. द.मा. यमरासदार उपखसथत होते. 
 काि्जक्रमाचिा सुरुवातरीला श्ररी.द.मा. यमरासदार िांनरी आपलिा यवनोदरी, िुमासदार शैलरीत वाचनाचे महत्व 
सांयगतले.
 इितता आठवरी ते दहावरीचिा यवद्ाथिाांनरी आपलिा आवडतिा पुसतकांचे सलग ३ तास वाचन केले. 
यवद्ाथिाांना वाचनाचरी गोडरी लावणिास हा काि्जक्रम नक्ीच उपिुक् ठरेल. काि्जक्रमाचे शेवटरी शाळेचिा 
मुखिाधिापकांनरी मुलांचे कौतुक केले. पुसतके उपलबध करून देणिात मोठा वाटा अस्णारे यशक्क व ग्रंथपाल 
िांचे आभार मानले. यवद्ाथिाांनरीहरी वाचनाचा पुरेपूर आनंद घेतला. 

िृततानत लेखन नमतुना

निमहाराष्टट्र विद्ाल्
यवमाननगर, वसई.

जागवतक विज्ानवदन सोहळा
रागयतक यवज्ानयदनायनयमतत सुप्यसद्ध 

िगोल शासत्ज् 
डॉ. रिंत नारळरीकर िांचे विाखिान

प्मुि उपखसथतरी- .........

२८ फेबु्वाररी

िेळ 

सकाळरी ११ वारता
सथळ-

डॉ. होमरी भाभा सभाग्ह

l खालील विष्ािर िृततानत लेखन करा.
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५. लेखिकौश््

तिबंध लेखि
निबंधलेखि महणजे न्वषयािुरूप केलेली न्वचारांची रुद्देसूद रांडणी होय. एखाद्ा न्वषयाचया अिुषंगािे आपलया 

रिात येणारे न्वचार, भा्विा, कलपिा, स्वािुभ्व यांिा प्रभा्वी भाषेत रुद्देसूदपणे रांडणे महणजे निबंधलेखि. निबंधलेखिात 
नलनहणाऱयाचया न्वचारांचे प्रनतनबंब पडत असते. लेखिकौशलयाचा न्वकास ्व अनभवयतिी क्षरतेचा न्वकास हे निबंधलेखि 
घटकाचे प्ररुख उद् नदष् आहे.

पाठ्पुसतकातील निबंधलेखि-लेखिकौशलयांतग्मत आपण इयतता ि्व्वीसाठी ्वण्मिातरक ्व आतरकथि या 
निबंधप्रकारांचा अभयास करूया.

कलपकता, तक्कसंगती, न्वचारांची सुसंगत ्व सुसंबद्ध रांडणी ही लेखिकलेची काही ्वैनशषटे आहेत. आपण 
निबंध नलनहतो महणजे न्वषयाचया अिुषंगािे असलेले आपले ्वाचि, नचंति, निरीक्षण, न्वचार ्व भा्विा यांिा शबदबद्ध 
करतो. आपले अिुभ्व रुद् देसूदपणे रांडतो. तयासाठी प्रतयेक अिुभ्वाकडे सं्वेदिशीलतेिे पाहता यायला ह्वे. आपलया 
शबदांतील अिुभ्व इतरांचया रिाला नभडेल असा रांडता यायला ह्वा. शबदांतूि भाषासौंदय्म वयति वहायला ह्वे.

्वाचि, आकलि, निरीक्षण, न्वचार, भा्विा, कलपिा ्व अिुभ्व यांची प्रभा्वी शबदांत अनभवयतिी हा                
लेखिकौशलय न्वकासाचा गाभा आहे. 

निबंधलेखिासाठी आ्वशयक क्षरता, कौशलये, अभयास घटक हे स्व्मच निबंध प्रकाराबाबत सराि असले तरी 
प्रतयेक निबंध प्रकाराचे स्वत:चे ्वेगळेपण असते. निबंध प्रकार हाताळतािा ती ्वैनशषटे लक्षात घेणे, ती अभयासणे, 
सुयोगय उपयोग करणे आ्वशयक ठरते.

(१) ्र्णिवातरक -
एखादी घटिा, प्रसंग पानहलया्वर, अिुभ्वलया्वर नकं्वा कलपिेिे तयाचे िेरके ्वण्मि प्रभा्वी शबदांत करणे हे 

्वण्मिातरक निबंधात अपेनक्षत असते. ्वण्मिातरक निबंधासाठी वयतिीचे आ्वडते सथळ, पशुपक्षी नकं्वा घडलेली घटिा, 
प्रसंग, निसग्म इतयादी न्वन्वध प्रकारचे न्वषय असू शकतात. 

्वण्मि करतािा स्वाांत रहत््वाचे असते ते सूक्र निरीक्षण. अ्वांतर ्वाचिािे नरळ्वलेली रानहती, आपले न्वचार, 
भा्विा, सं्वेदिशीलता यांची जोड देऊि ते निबंधाचया न्वषयािुरूप रुद्देसूदपणे रांडणे हे रहत््वाचे असते. 

्वण्मिातरक निबंधात ्वण्मि अगदी हुबेहूब, निबंधन्वषयाचे शबदनचत्र डोळ्ांसरोर उभे राहील असे होणे, हे 
निबंधलेखिाचे रहत््वाचे अंग आहे. 

निबंधलेखि करतािा लक्षात घयायचे रुद्दे -
(१) आकष्मक सुरु्वात  (२) न्वषयािुरूप भाषा ्व रजकूर
(३) भाषाशैली   (४) सुयोगय सरारोप/शे्वट

तकिी तलतहले ्वापेक्षवा कसे तलतहले, कवा् त्चवार केलवा, त्ष्वाची रवांडरी कशी केली, हे अतधक रहत््वाचे आहेि. 

न्वषयािुरूप
भाषा

नचनकतसक 
न्वचार

बहुश्रुतता

्वाचि

निरीक्षण

कलपिा अिुभ्व

भा्विा नचंति

शबदसंपतती

तिबंधलेखिवासवाठी आ्श्क गोष्ी.
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आतमकथन नमतुना

नमतुना-कृती

वररील घटक (फूल) तुमचिाशरी बोलत आहे, अशरी कलपना करून तिा घटकाचे (फुलाचे) आतमव्तत यलहा. 

माझा आिडता सण

सणाचे सांसकृवतक महत्िसणाचे सामावजक महत्ि 
कोणता सण आिडतो? 

का आिडतो? 

सणाचा कालखंड सण साजरा करण्ाची पद्त

सणाचा आनंद 

♦ माझरी यनयम्जतरी
♦ माझे सौंदि्ज
♦ माझे महत्व
♦ माझे उपिोग

♦ माझे दु:ि

(२) आतमकथन- 
आतमलेखन करताना लक्षात घ्ा्चे मतुद्े : 
(१) सररीव आय्ण यनरवीव घटकांबाबत सव्जसमावेशक यवचार. 
(२) तिांचिा भावना, सुिदु:ि, सविरी, उपिोयगता, काि्ज िांचा शोध यनररीक््णशक्रीने घे्ेण. 
(३) आप्ण सवत: तरी वसतू आहोत अशरी कलपना करून. (परकािा प्वेश)
(४) कलपनाशक्रीचिा माधिमातून नाट्पू्ण्ज ररीतरीने कलपना मांड्ेण. 
(५) संपू्ण्ज लिेन करताना भाषा प्थमपुरुषरी एकवचनरी असावरी.



नशक्षकांनी खाली निलेली संकेतस्ळे ्व नलंकस तसेि संिभ्ण ग्ं् ्व पुसतके यांिा अधयापनात 
संिभ्ण महरून ्वापर करा्वा.

संकेत स्ळे ्व नलंकस यांिी यािी

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

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

https://mr.wikipedia.org/wiki/
F_NHvl8

हसंिु्तयाई_सपकयाळ

https://youtu.be/Y3bX

https://youtu.be/LtTssf8oVlE
dCBQ

https://youtu.be/AS7cd
g/wiki/ब

eE

mr.wikipedia.or हिणयाबयाई_चौिरी
https://
https://youtu.be/uz_jSrMS6Lc

Wxxygb
https://youtu.be/PA7W

.be/Bc

E

https://youtuhttps://y
https://youtu.be/RTDOsuon5Yo

https://en.wikipedia.org/.../Bhaskar_Ramchandra_Ta...

https://youtu.be/RS6DDS6atRA
g/wiki/

https://mr.wikipedia.or

ps://yo

आहककिह्िीि

htthttps://youtu.be/W
/wiki/अहनल_अवचर

https://mr.wikipedia.org

https://mr.wikipedia.org/wiki/प
LTpLIHc

यांिुरंग_्ियादेव_बयापर

https://youtu.be/CTwo

https://mr.wikipedia.org/wiki/्ोर

https://youtu.be/qDvFdj-pFMc
PUWyC

https://youtu.be/ecRy6 0

https://youtu.be/PgKlcvKdSIM
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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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