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भाषाविषयक अधययन वनष्पत्ती ः द् वि्तीय भाषा मराठती सा्िती
अधययन-अधया्पनाचती प्रवरिया अधययन वनष्पत्ती

सर्व वरद्यार्थयाांनया (रेगळ्या रूपयात सक्षम मुलयांसवित) 
व्थक्तिगत विंरया सयामूविि सररूपयात प्रोतसयािन विले जयारे 
ियारण त्थयांनया -
Ø आपल्थया भयाषेत बरोलण्थयाची तसेच चचया्व िरण्थयाची संधी 

विली जयारी.
Ø रयापरल्थया जयाणयाऱ्थया भयाषेच्थया बयारियाव्थयांरर चचया्व 

िरण्थयाची संधी विली जयारी.
Ø सवरि्थ आवण जयागरूि असण्थयासयाठी त्थयार िेले जयाणयारे 

सयावित्थ (उिया., रत्वमयानपत्र, पवत्रिया, वचत्रपट आवण 
दृि् श्याव्थ सयावित्थ इत्थयािी.) पयािण्थयाची, ऐिण्थयाची, 
रयाचण्थयाची, वलविण्थयाची आवण चचया्व िरण्थयाची संधी 
विली जयारी.

Ø गटयात िया्थ्व िरतयानया आवण एिमेियांच्थया ियामयांबयाबत 
चचया्व िरणे, मत िेणे-घेणे, प्शन वरचयारण्थयाचे सरयातंत््थ 
विले जयारे. 

Ø मरयाठीबररोबरच आपल्थया भयाषेतील सयावित्थ रयाचण्थयाची 
तसेच वलविण्थयाची सुवरधया आवण त्थयारर चचया्व िरण्थयाचे 
सरयातंत््थ विले जयारे.

Ø आपल्थया परररयारयाशी आवण समयाजयाशी संबवंधत वरवरध 
सयावित्थयाचंे रयाचन आवण त्थयारर चचया्व िरण्थयाची संधी 
विली जयारी.

Ø आपली भयाषया रयाचत असतयानया वलविण्थयासंिभया्वत 
वरि्थयािी आ्थरोवजत िरयाव्थयात. 

 उिया., शबिखेळ, शबििरोडी.
Ø मरयाठी भयाषेमधील संिभया्वलया अनुसरून भयाषेचे वरशलषेण 

(व्थयािरण, रयाक्थरचनया, वररयामवचनिे इत्थयािी.) 
िरण्थयाची संधी विली जयारी.

Ø िलपनयाशतिी आवण सृजनशीलतेचया वरियास िरण्थयाच्थया 
वरि्थया उिया., अवभन्थ, मूि अवभन्थ, िवरतया, पयाठ, 
सृजनयातमि लेख, वरवरध क्सथितींमधील संरयाि इत्थयािींचे 
आ्थरोजन िेले जयारे आवण त्थयाच्थया त्थयारीशी संबंवधत 
वलक्खत सयावित्थ आवण अिरयाल लेखनयाची संधी विली 
जयारी. 

Ø सयावित्थ आवण सयाविक्त्थि ततरयांची समज रयाढण्थयाची 
संधी विली जयारी.

07.16.01 पयाविलेल्थया र ऐिलेल्थया घटनया (उिया., सथियावनि 
सयामयावजि घटनया, िया्थ्वरिम) ्थयंावरष्थी न 
अडखळतया बरोलतयात, प्शन वरचयारतयात, मत 
मयांडतयात.

07.16.02 पयाविलेल्थया, ऐिलेल्थया गरोष्ी/घटनया/मुदे् 
सरत:च्थया भयाषेत िथिन िरतयात, वलवितयात. 

07.16.03 रेवडओ, िूरिश्वन, रत्वमयानपत्रे, इंटरनेट ्थयांद्यारे 
पयाविलेल्थया, ऐिलेल्थया घटनया सरत:च्थया शबियांत 
मयांडतयात. तसेच ्थयंाचया रयापर िरून अवधिची 
मयाविती वमळरतयात.

07.16.04 इतरयंानी सयांवगतलेले र अनुभरलेले अनुभर 
आरश्थितेनुसयार वलवितयात, सयांगतयात. 

 उिया., बससथियानि, रेलरेसथियानि इत्थयािी.
07.16.05 वरवरध प्सयारमयाध्थमयांद्यारे प्सयाररत िरोणयाऱ्थया 

बयातम्थया, चचया्व र संरयाि समजपूर्वि ऐितयात.
07.16.06 सयार्वजवनि वठियाणयंाररील सूचनया समजपूर्वि 

ऐितयात. 
07.16.07 वरवरध वरष्थयंासयाठी, वरवरध उद्ेशयांसयाठी 

वररयामवचनियांचया ्थरोग्थ रयापर िरून लेखन िरतयात.
07.16.08 रेगरेगळ्या प्संगी रेगरेगळ्या उद्ेशयंानुसयार 

वलवितयानया शबि, रयाक्थ, रयाकप्चयार, मिणी ्थयांचया 
्थरोग्थ रयापर िरतयात.

07.16.09 पयाठ्यवरष्थ (पयाठ, िवरतया, वरनरोि, गयाणी) इत्थयािी 
लक्षपूर्वि ऐिून त्थयाचंया आनंि घेतयात. त्थयाचं्थया 
धरवनविती समजपूर्वि ऐितयात. 

07.16.10 आरडलेली िथिया, वरनरोि, िवरतया ्थयांचे सयावभन्थ 
सयािरीिरण िरतयात.

07.16.11 िवरतया, गयाणी अवभन्थयासि र ्थरोग्थ आररोि-
अरररोियासि आनिंिया्थी पद्धतीने मिणतयात.

07.16.12 रत्वमयानपत्रे, मयावसिे र पुसतिे ्थयांतील 
बयालसयावित्थयाचे समजपूर्वि रयाचन िरून आसरयाि 
घेतयात, संग्रि िरतयात.

07.16.13 सयार्वजवनि वठियाणच्थया सूचनया समजपूर्वि 
रयाचतयात.

07.16.14 घरी र पररसरयात घडणयारे अनौपचयाररि संभयाषण 
समजपूर्वि ऐितयात.

07.16.15 मरोठ्यया मयाणसयंाच्थया संरयाियात, वमत्रयाचं्थया गटचचचेत 
सिभयागी िरोऊन आपले मत सुसपष्पणे मयंाडतयात.



मराठती सुलभभार्ती इयत्ा सा्िती हे ्पाठ्य्पुस्क अधया्पनासाठती आ्पणांस दे्ाना आनंद हो् 
आहे. विद्ारयाांमधतील भावषक कौशलये अवधकावधक विकवस् होणयाचया दृष्तीने ्पाठ्य्पुस्कामधये 
विद्ारयाांचया भािविशिा्तील ्पाठ, कवि्ा, गती्े, कृ्ती, सिंाद, सिाधयाय, उ्परिम ि प्रकल्प 
यांसारखया अनेक घटकांचा समािेश केलेला आहे. ्सेच वयाकरण घटकांचती मनोरंजक, सोपया ि 
कायायातमक ्पद्ध्तीने मांडणती केलती आहे. िैविधय्पूणया शतीषयाकांखालती काहती कृ् ती वदलेलया आहे्  या 
कृ् ीं्ून विद्ारयाांमधतील वनरतीक्षणक्षम्ा, विचारक्षम्ा ि कृव्शतील्ा यास िाि वमळणार आहे. हे सिया 
घटक वशकि् अस्ाना ्पाठ्यघटक कसे हा्ाळािे याबाब् आ्पणांस अनेक वठकाणती मागयादशयान्पर 
सूचना वदलेलया आहे्. आधवुनक ् ंत्रज्ानाचया विविध माधयमांचा िा्पर करून अधया्पना् अवधकावधक 
संदभया देणे अ्पेवक्ष् आहे. 

मराठती सुलभभार्ती इयत्ा सा्िती हे ्पाठ्य्पुस्क आ्पणांस आिडेल, अशती आशा आहे.

वशक्षकांसाठती

Ø शबििरोशयाचया रयापर िरण्थयासयाठी प्रोतसयािन विले जयारे. 
Ø भयाषया समृद्धीसयाठी बयालसयावित्थयाबररोबरच इतर 

सयावित्थयाचया संग्रि िरणे र त्थयाचे सयािरीिरण िरण्थयाची 
संधी उपलबध िरून विली जयारी.

Ø पररपयाठ र इतर िया्थ्वरिमयांतून सुवरचयार, िथिया, वरवरध 
वरष्थ मयांडण्थयाची संधी उपलबध िरून विली जयारी.

Ø पररसरयातील वरवरध वठियाणे, भेटणयाऱ्थया व्थतिी ्थयांबयाबत 
वरचयार मयांडण्थयाची संधी विली जयारी.

07.16.16 विलेल्थया शबियाचंया, शबिसमूियांचया, मिणी र 
रयाकप्चयारयंाचया जीरनव्थरियारयात उप्थरोग िरतयात, 
त्थयाचंया संग्रि िरतयात. 

07.16.17 ्थरोग्थ गतीसि समजपूर्वि प्िट रयाचन र मूिरयाचन 
िरतयात.

07.16.18 भयावषि खेळयासंिभया्वत मयाविती सयांगतयात. 
07.16.19 घर, शयाळया, समयाज र पररसर ्थयंामध्थे िरोणयाऱ्थया 

उपरिमयात सिभयागी िरोतयात.
07.16.20 विलेल्थया उतयाऱ्थयाचे समजपूर्वि रयाचन िरून ्थरोग्थ 

शीष्वि िेतयात.
07.16.21 विलेल्थया वरष्थयंारर प्शनयारली त्थयार िरून 

वलवितयात.
07.16.22 पररसरयातील सयामयावजि समस्थयाचंी जयाणीर वनमया्वण 

िरोऊन त्थयाबयाबत ्थरोग्थ वरचयार मयंाडतयात 
07.16.23 वरनरोि रयाचून त्थयाचया आनिं घेतयात. 
07.16.24 लेखन िरतयानया िरोन शबियातं ्थरोग्थ अंतर ठेरतयात.
07.16.25 पररच्ेियाचे अचूि अनुलेखन र श्ुतलेखन 

िरतयात.
07.16.26 वचत्र/प्संग रण्वन सरत:च्थया शबियातं वलवितयात. 
07.16.27 सुवरचयार, संिेश, िथिया पररपयाठयात सयािर िरतयात. 
07.16.28 व्थयािरण घटियांची मयाविती घेतयात र त्थयाचंया ्थरोग्थ 

रयापर िरतयात. उिया., वरि्थयावरशेषण अव्थ्थे, 
शबि्थरोगी अव्थ्थे, उभ्थयानर्थी अव्थ्थे, 
िेरलप््थरोगी अव्थ्थे, अध्ववररयाम, स्ंथरोगवचनि, 
अपसरणवचनि र शुद्धलेखनयाचे वन्थम

07.16.29 शबििरोश अियारवरलह्यानुसयार पयाितयात.
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१. प्रार्थनरा भराग - १

l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

नमस्कार मकाझका यका ज्कानमंदिरका ।
सतयम्  दिवम्  सुंिरका ।।

िबिरूप िक्ती िे
भकावरूप भक्ती िे
प्रगततीचे पंख िे दचमणपकाखरका ।।१।।

दवद्काधन िे अम्कांस
ए् छंि, ए् धयकास
नकाव नेई पैलततीरती ियकासकागरका ।।२।।

्ोऊ आम्ती नतीदतमंत
्लकागुणती बुि् दधमंत
्ीदततिचका ्ळस जकाय उंच अंबरका ।।३।।

जगदीश खबेडूकर (१९३२-२०११) : प्रदसद्ध मरकाठती सकाद्ततय्, गतीत्कार. मरकाठती दचत्रपटसषृ्तीसकाठती तयकानंती मोठ्का 
प्रमकाणकावर गतीतकंाच ेलखेन ्ले ेआ्े. दवदवध ्थका व नकाट् ेप्रदसद्ध. 

प्रसततु प्रकाथतिनतेनू िकाळदेवषयती प्रमे, दजव्काळका व ्ृतज्तेचती भकावनका वयक् ्लेती आ्.े

शशक्षकरांसराठी ः दवद्कारयकाां्डून गटकांत तसेच वैयतक््रतीतयका गकाणे तकालकासुरकांत, सकादभनय म्णून घयकावे. दवद्कारयकाांनका 
गकाणे, समू्गतीते यकांचयका धवदनदितती ऐ्वकावयकात.
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मे मद्नयकाचती सुट्ती संपून मती परत िकापोलतीस 
दि्कावयकास गेलो. िकाळका सुरू झकालती. पकावसकाळका्ती सुरू 
झकालका. तप्त जदमनतीलका मेघ िकांतवू लकागले. तकापलेलयका 
जदमनतीवर पकाणती पडे व ्सका सुिंर वकास सुटे. नवतीनच 
पकाऊस जेव्का सुरू ्ोतकाे, तेव्का मकाततीचका ए् रमय सुंिर 
वकास सुटत असतो. ‘गंधवतती पृरवती’ यका वचनकाचती तयका 
वेळेस आठवण येते. िुलकािळकांत जो रस, जो गंध 
असतो, ए् प्र्कारचका सवकाि असतो तो पृरवतीचयकाच 
पकाेटकातलका.

घरून िकापोलतीस येतकानका यका वेळेस मती ए् दनशचय 
्रून आलो ्ोतो. सुट्तीत घरती असतकानका ए्े दिविती 
ल्कान भकाऊ नवतीन सिऱयकासकाठती ्ट् धरून बसलका 
्ोतका. तयका वेळेस तयकाचती समजूत घकालतकानका आई 
म्णकालती, ‘‘तुझे अणणका-िकािका मोठे ्ोततील, रोजगकारती 
्काेततील, मग तुलका स्का मद्नयकांनती नवतीन सिरका दिवततील. 
आतका न्ो ्ट् धरू.’’ दमत्रकांनो, मकाझयका ल्कानपणती 
्पडकाचंे बंड िकार मकाजले नव्ते. आम्कालंका ्ोट 
मका्तीतच नव्तका. द्तये्िका सिरका्ती वषकाति-िोन वषकाांनती 
नवतीन दमळकावयकाचका. थंडतीचयका दिवसकंात धोतर चौघडती 
्रून गळ्कािती बकांधून िकाळेत जकावयकाचे. मिलर 
नव्ते, जकाद्टे नव्तती, गरम ्ोट नव्ते. 

मकाझयका धका्ट्का भकावकाचका सिरका िकाटलका ्ोतका. 
अकाईने तयकालका िोन-ततीन गकाबडका लकावलयका ्ोतयका. 
आपलयका भकावकास नवतीन ्पडका दिवून नयकावयकाचका, असे 
मती ठरवून आलो ्ोतो; परंतु पैसे ्ोठून आणकावयकाचे?

सरानेगुरुजी- परांडुरंग सदराशशव सराने (१८९९-१९५०) : सकानेगुरुजींनती ्थका, ्दवतका, ्कािंबऱयका असे दवपुल लदलत 
लेखन, तसेच वैचकारर् लेखन ्ेलेले आ्े. ‘शयकामचती आई’, ‘धडपडणकारती मुले’, ‘भकारततीय संस्ृतती’, ‘गोड गोष्ती’, 
‘सुंिर पत्रे’ इतयकािती तयकांचती पुसत्े प्रदसि् ध आ्Vे. ‘शयकामचती आई’ यका पुसत्कातून ्का पकाठ घेतलेलका आ्े. 

शयकामचयका मनकात आपलयका ल्कान भकावंडकादवषयती असलेलका दजव्काळका व प्रेम, तसेच आईने मुलकांनका दिलेलती दि्वण 
यकाचे हृियसपिशी वणतिन प्रसतुत पकाठकात आले आ्े. 

मकाझे वडतील ्ोटति-्चेरतीचयका ्कामकास िकापोलतीस 
येत. वडतील िकापोलतीस आले म्णजे आणका-िोन अकाणे 
मलका खकाऊलका म्णून िेऊन जकायचे. खकाऊचयका पैिकांततील 
ए् पैसका्ती खकाऊमधये न खचतिणयकाचे मती ठरवले. जयेष्कात 
आमचती िकाळका सुरू झकालती. गणिे चतुथशीलका ततीन मद्ने 
्ोते. तेवढ्का मद्नयकांत यका खकाऊचयका पैिकांचका रुपयकाभर 
जमलका असतका. गणेि चतुथशीस धका्ट्का भकावकास ्ोट 
द्ंवका सिरका दिवून नयकावयकाचका, असे मती मनकात दनतशचत 
्ेले.

धयेयकावर डोळे ्केाते. रोज पैसे मकाेजत ्ोतो. गणेि 
चतुथशी जवळ येत चकाललती. मजजवळ ए् रुपयका िोन 
आणे जमले ्ोते. गौरती-गणपततीलका नवतीन ्पडे 
्रतकात. आपलयका गकावकाततील मुलकांनका तयकांचे आईबकाप 
नवतीन ्पडे दिवततील; परंतु मकाझयका भकावकास ्ोण 
दिवतील? मकाझयका भकावकालका मती दिवून िेईन.

मती दिंपयका्डे गेलो. मकाझयका भकावकाचयका वयकाचका ए् 
मुलगका मती बरोबर घेऊन गेलकाे. तयकाचयका अंगकाचका ्ोट 
दिवकावयकास मती सकांदगतले. िोन वकार ्कापड घेतले. अधकाति 
वकार असतर घेतले. ्ोट तयकार झकालका. जवळचयका पिैकांत 
सकारका खचति भकागलका. तो ्ोट ्कातकात घेतलका, तेव्का मकाझे 
डोळे अशूंनती न्काले ्ोते. 

मती घरती जकाणयकास दनघकालो. मती जयकांचयका्डे रकाद्लो 
्काेतो ते म्णकाले, ‘‘पकावसकापकाणयकाचका जकाऊ न्ोस. 
नितीनकालयकांनका पूर आले असततील. दपसईचका पऱह्का, 
सोंडेघरचका पऱह्का यकांनका उतकार नसेल,’’ आमचे ऐ्.  

शशक्षकरासंराठी ः वरतील ्थतेतील प्रसंगकासकारखयका एखकाद्का प्रसंगकावर दवद्कारयकाांनका गटकात चचकाति ्रकायलका लकावकावती. तयकानंका 
आपल ेअनभुव सकंागणयकासकाठती प्रवतृत ्रकाव.े

२. श्रामचे बंधुपे्म
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आपण समजून घेऊ्रा.

शशक्षकरासंराठी ः दरियकादविेषण अवयये व तयकांचे प्र्कार यकांचती दवदवध उिका्रणे िेऊन दवद्कारयकाां्डून अदध्कादध्
सरकाव ्रून घयकावका. दरियकादविेषण अवययकांचका वकापर ्रून वकाकये तयकार ्रणयकास सकांगकावे.  

  शरि्राशवशेषण अव््रंाचे प्करार

- करालवराचक शरि्राशवशेषण अव््े
उिका., आधती, सधयका, ्ल्ती, सिका,
उद्का, दनतय, वकारंवकार इतयकािती.

पूववी शशक्षक पगडी घरालत असत.

- सरलवराचक शरि्राशवशेषण अव््े
उिका., सवतित्र, इथे, दजथे, दज्डे,
खकालती,  मकागे, अलती्डे इतयकािती.

- रीशतवराचक शरि्राशवशेषण अव््े
उिका., पट्न, पटपट, जलि,
आपोआप इतयकािती.

- पररमराणवराचक/संख्रावराचक
 शरि्राशवशेषण अव््े

उिका., द्ंदचत, ्का्तीसका, 
        अतयंत, मकाेज्े इतयकािती.

सभोवरार जंगल ्होते. टोपलीत भरपूर फुले आ्हेत.

गराेगलगरा् ्हळू चरालते.

l खराली शदलेल्रा शबदरांचे शरि्राशवशेषण अव््रंाच्रा प्कराररांनुसरार चौकटीत वगवीकरण कररा.
 दतथे, िररोज, टपटप, क्षणोक्षणती, सकाव्काि, पलती्डे, अदतिय, पणूति, परवका, समोरून, जरका, मुळतीच, ्से, वर,

थोडका, सतत, झट्न. 

l खरालील वराक्े वराचरा.
रवती अदतिय मनदमळकाऊ आ्े. तयकाचयका घरकाचयका पलती्डे वयकायकामिकाळका आ्े. वयकायकाम ्रून घरती

आलयकावर तो आपलती सगळती ्कामे पटपट आवरतो. रवती ने्मती सवकाांिती नम्रपणे बोलतो. 
वरतील वकाकयकांततील अधोरेतखत ्ेलेले अदतिय, पलती्डे, पटपट व ने्मती ्े िबि दरियकादविेषण 

अवयये आ्ेत. ्े िबि वकाकयकाततील दरियकापिकाबद्दल दविेष मकाद्तती िेतकात. वकाकयकाततील दरियकापिकाबद्दल 
दविेष मकाद्तती िेणकारे िबि शरि्राशवशेषण अव््े असतकात. वकाकयकांततील दरियका ्धती घडलती, ्ुठे घडलती, 
्िती घडलती, द्तती वेळका घडलती यकांवरून वकाकयकांततील दरियकादविेषण अवययकांचे प्र्कार ओळखतका येतकात.

l मकागतील इयततेत अकापण नकाम, सवतिनकाम, दविेषण व दरियकापि यका दव्कारती िबिप्र्कारकांचका अभयकास ्ेलका आ्े.
यका इयततेत आपण अदव्कारती िबिप्र्कारकांचका अभयकास ्रणकार आ्ोत. दरियकादविेषण अवयये, िबियोगती अवयये,
उभयकानवयती अवयये व ्ेवलप्रयोगती अवयये यका िबिप्र्कारकांनका अदव्कारती म्णतकात, ्कारण दलंग, वचन, दवभक्ती
इतयकािींचका तयकांचयकावर पररणकाम ्ोऊन तयका िबिप्र्कारकांततील िबिकाचंयका रूपकांमधये ्का्ती बिल ्ोत नका्ती.

करालवराचक 
शरि्राशवशेषण अव््े

सरलवराचक 
शरि्राशवशेषण अव््े

रीशतवराचक 
शरि्राशवशेषण अव््े

पररमराणवराचक/संख्रावराचक 
शरि्राशवशेषण अव््े
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l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

गहू िकाळवकाचं मोतती
्काळ्का रकानकात सकांडलं,
आदण मकाझयका अंगणकात
लखख चकांिणं पडलं ।।१।।

्काळ्कािकार मकाततीतुनती
मोतती-पवळ्काचती रकास,
अंगणकात मकाझयका डुले
रकानमेवयकाचती दमजकास ।।२।।

दिलका-घेतलका वकाढतो
रकानकातलका रकानमेवका,
तुम्ती आम्ती सकारेजण
गुणयकागोदवंिकानं खकावका ।।३।। 

जतीव िमतो, दिणतो
घकास भरवते मकाय,
घरकामंिती घरट्कात
जिती िुधकातलती सकाय ।।४।।

अंगणकात आज मकाझयका
िकाणं दटपतती पकाखरं,
िूर उडुदनयका जकातका
आसू येतती गकालकावर ।।५।।

 ज्रानशेवर कोळी (जनम-१९५६) : ‘जगण े मकाझ’े, ‘आयषुयकाचयका वकाटवेर’, ‘घन िकाटललेे’, ‘छकावणतीचयका
्दवतका’, ‘आ्काि पलेतकानका’ ्े ्दवतकासगं्र्; ‘आठआणयकाचका गळु’ ्का ्थकासगं्र् प्रदसद्ध. 

शशक्षकरासंराठी ः  पकाठ्पसुत्काततील सवति ्दवतका तकालकासरुकंात आनिंिकायती पि ्धततीन ेदवद्कारयकाा्ं डून म्णनू घयकावयकात.

िते्रती िेतकात रकात्रदंिवस ् काम ् रतका.े जवे्का तयकाचंयका ितेकात खपू धकानय दप्त,े तवे्का तयकालका खूप 
आनिं ्ोतो. प्रसततु ्दवतेतनू िेत्ऱयकाचयका मनकाततील दवदवध भकावनकाचं ेवणतिन ्वतीन े्ेल ेआ्.े 

३. मराझ्रा अंगणरात
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लक्मीकमल गेडराम (जनम-१९५६) : लतेख्का, ् वदयत्रती, ् थका्थन्कार. ‘दिवकािेरती’, ‘िुरून डोंगर सकाजरे’, ‘दपतरकांचं 
पकात्र’, ‘अडोसका’ ्े ्थकासंग्र्; ‘हृियपररवततिन’, ‘द्िोरकांचती ्रकामत’ ्े बकालसकाद्तय; ‘तरुुंगवकाडका’ ्ती ्कािंबरती; 
‘आठवकंाचे झेले’ ्का लदलतलेखसंग्र् प्रदसद्ध.

डोंगरकावर अचकान् लकागलेलका वणवका व तयकाचती आग दवझवणयकासकाठती गोपकाळने ्ेलेले प्रयतन यकाचे वणतिन प्रसतुत 
पकाठकात आले आ्े. गोपकाळ यका िकालेय दवद्कारयकातिचयका िौयकातिचती ्ती ्थका आ्े.

नकागपूर दजलह्काततील 
नरखेड तकालुकयकात असलेले 
मो्िती ्े खेडेगकाव. गकावकाततील 
सवति लो् गुणयकागोदवंिकाने 
रका्तकात. यका गकावकापकासून आठ-
ि्का द्लकाेमतीटर अंतरकावर 
‘्णकातिगड’ नकावकाचका ए् 
पौरकादण् गड आ्े. गुरे चकारणकारे 
गुरकाखती िररोजच दतथे जकातकात. 
स्ल ्काढणकारे, ट्ेद्ंगप्रेमती 
्ेसुद्धका अधेमधे दतथे जकातकानका 
दिसतकात.

गडकाचयका पकायरयकािती
मंिकाद्नती निती बकारमका्ती झुळझुळत असते. नितीचयका 
िोन्ती ततीरकांवरतील िेतमळे बकारका मद्ने द्रवेगकार असतकात. 
पकावसकाळ्कात आदण द्वकाळ्कात तर ्का प्रिेि पकाचूचका 
वकाटतो. उन्काळ्कात गडकावर वकाळलेलका पकालका-पकाचोळका 
दिसतो. तरती्ती रकानमेवयकाचती अने् प्र्कारचती झकाडे दतथे 
मोसमती िळभकारकाने लिबिलेलती असतकात.

वकादषति् परतीक्षका  संपलयकानंतर लगेचच उन्काळ्कात 
मो्िती येथतील मकाधयदम् िकाळेचती स्ल ्णकातिगड येथे 
गेलती ्ोतती. दवद्काथशी, दिक्ष् यका सवकाांनती गडकाचका भवय 
पररसर पकाद्लका. गडकावरतील िेरिट्का पूणति झकालयकावर 
प्रतये्काने आपकापले ्लकागुण सकािर ्ेले. दवद्कारयकाांचका 
संपूणति दिवस छकान मजेत गेलका. सवति मुले गड उतरून 
खकालती आलती. 

‘मुलकांनो, सयूकातिसतकाआधती घरती पो्चलेलं बरं!’ 
असे दिक्ष्कांनती म्णतकाच सवतिजण गकाडतीत जकाऊन बसले. 

घकाटकातून गकाडती जकात असतकानका, मुलकांनका घकाटकाचयका 
खकालचयका बकाजूने आग लकागलेलती दिसलती. ‘‘अरे, तो 
बघका वणवका! वणवका लकागलकाय, वणवका!’’ गकाडतीततील 
ए्जण ओरडलका. 

ड्कायव्रने लगेच गकाडतीचका वेग वकाढवलका. नका्् 
आपण आगतीत सकापडू नये, ्का तयकाचका उद्देि ्ोतका. 
गकाडती पकायरयकािती येत असतकानका उतकारकामुळे गकाडतीचका वेग 
मंिकावलका. ‘गकाडती थकांबवका! ्ती आग दवझवलतीच 
पकाद्जे.’’ चौिका वषकाांचका गोपकाळ ओरडलका. गोपकाळचयका 
यका वक्वयकावर गकाडतीततील सकारेजण ्सले.

‘‘अरे वेडका, ्ती जंगलकाचती आग आपण ्िती 
्काय दवझवू ि्ू?’’ दिक्ष् िरडकावून म्णकाले; पण ते 
ऐ्कायलका गोपकाळ गकाडतीत ्काेतकाच ्ुठे? तयकाने तर लगेच 
गकाडतीतून उडती्ती मकारलती ्ोतती. तयकालका परत गकाडतीत 
घेणयकासकाठती डक्ायव्रलका्ती नकाइलकाजकाने गकाडती थकांबवकावती 
लकागलती.

४. गोपराळचे शौ््थ
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खेळू्रा शबदरांशी.

चचरा्थ कररा. सरांगरा.

शबदरार्थ : गुण्रागोशवंदराने - आनंिकाने. पौरराशणक - पुरकातन. परेतनंच - प्रयतन. पोशशंदे - पोसणकारे.  
्हतबल ्होण े- दनरकाि ्ोणे. शनरपेक्ष - अपेक्षका न ठेवतका. कौतुकरासपद - ्ौतु् ्रणयकायोगय. 

 

प्. १. खरालील प्शनरांची एक-दोन वराक्रांत उततरे शल्हरा.
(अ) ्णकातिगड ्ुठे वसलेलका आ्े?
(आ) ‘गकाडती थकांबवका’, असे गोपकाळ ्का ओरडलका?
(इ) गोपकाळने आग दवझवणयकासकाठती ्काय ्ेले?
(ई) आग वेळेवर दवझलती नसतती तर ्ोणते नु् सकान झकाले असते?

प्. २. कराेण, कोणरास म्हणराले ते सरांगरा.
(अ) ‘‘अरे वेडका, ्ती जंगलकाचती आग आपण ्िती ्काय दवझवू ि्ू?’’
(आ) ‘‘मकाणसं असो ्का जनकावरं तयकांनका वकाचवलंच पकाद्जे नका!’’
(इ) ‘‘पण सका्ेब, ्े ्सं िकय आ्े? मलका तर ्का वेेडेपणकाच वकाटतो.’’

प्. ३. गोपराळचरा कोणतरा गुण तुम्हरांलरा आवडलरा? करा ते शल्हरा.

l नैसशग्थक आपतती व मरानवशनशम्थत आपतती म्हणजे करा्?
l नैसशग्थक व मरानवशनशम्थत आपतती कोणत्रा, त्रांची ्रादी कररा.
l जंगलरामध्े वणवरा लरागू न्े ्रासराठी कराेणते उपरा् करणे आवश्क आ्हे, ्राबराबत शमतरांशी चचरा्थ कररा.

(अ)  खरालील वराक्रंातील  अधोरखेखत शबदरंामधील नरामे, सव्थनराम,े शवशषेण,े शरि्रापदे ररकराम्रा चौकटींत भररा.
(अ) ्णकातिगड नकावकाचका ए् पौरकादण् गड आ्े.
(अका) ड्कायव्रन ेलगेच गकाडतीचका वेग वकाढवलका.
(इ) तो लकांब पकाइप गोपकाळन ेओढत आणलका.
(ई) सवकाांचेच चे्रे उजळले ्ोते.

     नराम सव्थनराम शवशेषण शरि्रापद

ñdmÜ¶m¶

(अ)
(अका)
(इ)
(ई)

रि.
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प्रिय दादा,
सप्रेम नमस्कार.
दकादका, ्कालच मी सहलीलका जकाऊन आलरे. अररे, इत्ी मजका आली, ्काय सकांगू! यका 

महहनयकात हिज्कान ्ेंद्कातर्फे आमचयका शकाळरेत पकयकांसंबंधीची हचत्रर्ीत दकाखिली. ती पकाहून 
आहि तरेवहका तकाई-दकादकांनी सकांहगतलरेली मकाहहती ऐ्ून यकािर्षी शकाळरेची सहल एखकाद्का 
अभयकारणयकातच नयकायची, असका हट्ट आमही हशक्ष्कांजिळ धरलका.

सहलीचयका हदिशी आमही पहकाटरेच हनघकालो. सोलकापूर-बकाशषी मकागकागािर बकािीस ह्लोमीटर 
अंतरकािर असलरेलयका नकान्नज गकािकाजिळ ‘मकाळढो् अभयकारणय’ आहरे. ठरलरेलयका िरेळी आमही 
हतथरे पोहोचलो. अभयकारणयकातून हर्रत असतकानका सर सकांगत होतरे, ्ी ‘भकारतकातून नष्ट 
होणयकाचयका मकागकागािर असलरेलयका मकाळढो् यका अतयंत दरेखणयका पकयकालका िकाचिणयकासकाठी 
िनहिभकागकानं हरे अभयकारणय घोहर्त ्ेलरेलं आहरे. मकाळढो् पक्षी शरेत्ऱयकाचका हमत्र आहरे, 
्कारि शरेतकातील ह्डकांिर तो गुजरकाि ्रतो. हका पक्षी िर्कागातून ए्दकाच अंडी घकालत 
असलयकानरे तयकांची संखयका ् मी आहरे. हशिकाय इतर प्काणयकांनी मकाळढो् पकयकांची अंडी तुडिली, 
तर संखयका आिखीनच ्मी होतरे. 

दकादका, आमही हका मकाळढो् पक्षी अगदी जिळून ि हनरखून बहघतलका. 
्काय तयकाचका रंग! ् काय तयकाची चोच! इत्का दरेखिका पक्षी मी यकापूिषी ् धीही 
बहघतलका नवहतका. मकाळढो् पकयकांबरोबरच आमही चंडोल, मकाळहटटिी  
तसरेच इतर पक्षीही पकाहहलरे. आमचयका हशक्ष्कांनी मकाळढो् पकयकांचरे र्ोटो 
्ॅमरेऱयकात हटपलरे. पकयकांचरे र्ोटो ्काढणयकापिूषी िनखकातयकाची पूिगापरिकानगी 
घयकािी लकागतरे, हरे आमहकांलका नवयकानंच समजलं.

पक्षी हका संतुहलत पयकागािरिकाचका अहिभकाजय घट् आहरे. प्दूर्ि टकाळणयकात, हबयकांचं िहन 
्रणयकात तयकांची प्मुख भूहम्का असतरे, हरे आमचयका सरकांनी सकांहगतलरेलं आमहकालंका पटलं. 
आमची सहल अहिसमरिीय झकाली. दकादका, अभयकारणयकातून हर्रतकानका मलका तुझी खूप आठिि 
आली, ्कारि तुलकाही पक्षी खूप आिडतकात.

इ्डरे मी, आई, बकाबका मजरेत आहोत. तू ्सका आहरेस? तुझका अभयकास ्सका सुरू आहरे? 
पत्र हमळतकाच तुझी खुशकाली ्ळि. आमही तुझयका पत्रकाची िकाट बघत आहोत.

        तुझी बहीि,
            आयरेशका

प्दनांक : २५.०१.२०१9

५. दादास पत्र





17

l   आम्ही सूचनाफलक वाचतो.

l वरहील सूचनाफलकाचया आधारे खालहील रिशनांचही उततरे प्ल्ा.
 (१) ही सूचनका ्ोितयका तकारखरेलका दरेणयकात आली आहरे?
 (२) पकािीपुरिठका ्धी बंद ्रणयकात यरेिकार आहरे?
 (३) पकािीपुरिठका बंद ्का ठरेिणयकात यरेिकार आहरे?
 (४) पकाणयकाचयका िकापरकाबकाबत नकागरर्कांनका ्ोिती सूचनका दरेणयकात आली आहरे?

समर्थनगर पररसरात पाणहीपुरवठा करणाऱया 
पाइपलाइनचया दुरुसतहीचे काम तातडहीने सुरू करणयात 
येणार आ्े. तयामुळे उद्ा आपलया पररसराचा 
पाणहीपुरवठा बंद ठेवणयात येणार आ्े. समर्थनगर 
पररसरातहील सव्थ नागररकांनही याचही नोंद घयावही, तसेच 
उपलबध पाणयाचा वापर अप्धक काटकसरहीने व जपून 
करावा. 

प्द.२३/०९/१9

पाणहीपुरवठा प्वभाग,
समर्थनगर.

सूचनाफलक

सकायं्काळ झकाली, ्ी आजी घरकाचयका 
वहरकांडकात खुचषी टका्ून बसतरे. सकारेबत आिखी 
दोन-तीन खुचयकागाही ठरेितरे. समोरचयका रसतयका-
िरची यरे-जका नयकाहकाळतरे. रसतयकािरून हतचयका 
ओळखीची वयक्ी जकाऊ लकागली, ्ी तयका 
वयक्ीस हका् मकारतरे. हतची खयकालीखुशकाली 
हिचकारलयकाहशिकाय आजीलका चैन पडत नकाही.

(- हरे हचनह दोन ्कारिकंानी िकापरतकात.)
(१) दोन शबद जोडतकानका.
      उदका., यरे-जका, दोन-तीन.
(२) ओळीचयका शरेिटी शबद अपुरका रकाहहलयकास.
      उदका., रसतयका-िरची.              
   ‘-’ यका हचनहकास संयोगप्चन् महितकात.

l खालहील पररच्ेद वाचा.

{ejH$m§gmR>r …  हिद्कारयकाांनका पररसरतील हिहिध सूचनकार्ल्कांचरे िकाचन ्रणयकास सकांगकािरे.
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l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

टप्  टप्  पडतती अंगकावरतती प्रकाजक्काचती िुले
दभर्  दभर्  दभर्  दभर्  तयका तकालकावर गकाणे अमुचे जुुळे!

्ुरणकावरतती, झकाडकांखकालती ऊनसकावलती दवणते जकाळती
येतो वकारका पका्का भरकारका, गवत खुितीने डुले!

िूरिूर ्े सूर वका्तती, उन्कात दपवळ्का पका्का नका्तती
्सते धरतती, िकंाितीवरतती ्का झोपकाळका झुले!

गकाणे अमुचे झुळझुळ वकारका, गकाणे अमुचे लु्लु् तकारका
पकाऊस, वकारका, मोरदपसकारका यका गकाणयकातुन िुले!

िुलकंासकारखे सवति िुलका रे, सुरकात दमसळुदन सूर, चलका रे
गकाणे गकातती तेच ि्काणे, बका्ी सकारे खुळे!

मगंशे पराडगरावंकर (१९२९-२०१५) : ‘धकारकानतृय’, ‘दजपसती’, ‘छोरती’, ‘मतीरका’, ‘सलकाम’ ् ेतयकाचं े्दवतकासंग्र् प्रदसद्ध 
आ्ते.

मो्ळ्का ्ुरणकावरतती असणकाऱयका प्रकाजक्काचयका झकाडकाचती पडणकारती िुल े व तयकाचें सौंियति अनभुवणकाऱयका मलुकाचंयका
मनकाततील आनंि प्रसततु ्दवततूेन ्वतीन ेवयक् ्लेका आ्.े 

६. टप्  टप् पडती
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आपण ए्िका्ती ्धती िुखणे्रती नव्तो, ्ती गोष् 
धयकानकात आलयकावर मोठती लकाज वकाटलती. छे, छे ! दनिकान 
एखकाि-िुसऱयका वेळती तरती आपण आजकारती पडकायचे 
्ोते ! टकायिॉइड, क्षय, नयूमोदनयका असलती मोठमोठती, 
गोड िुखणती रकाहू द्का बकाजूलका; पण थंडतीतकाप, खकाे्लका, 
पडसे यकांपै्ी ्का्तीतरती मकाझयका वकाटणतीलका यकायलका ्वे 
्केाते. दनिकान पोटिुखती, डो्ेिुखती यकांतले तरती ्का्ती. 
आपलयका सवतःचयका मकाल्ीचती ए््ती औषधकाचती 
बकाटलती अजून असू नये ! एखकािे्ती सकाधे इंजेकिन मकाझयका 
वकाटणतीलका येऊ नये ्काय?

आमचयका घरकात ने्मती ्ुणतीतरती आजकारती पडकायचे. 
आई ने्मती खो्कायचती. बकाबकांनका िर आठ दिवसकांनती 
पडसे यकायचेच. िकािका ्ॉलेजकात जकात असलका तरती तयकाचे 
अंग ने्मती िुखकायचे. ्धती्धती तकाईचे ्कात िुखकायचे, 
पकाय िुखकायचे. तती्ती गकािती टका्ून झोपकायचती. सगळ्कांचती 
औषधे मोठती छकान असकायचती. सतं्रती, मोसंबती, सिरचंि, 
खडतीसकाखर, बेिकाणका, पेढे, गोड औषध यकांचका मकारका 
सकारखका चकाललेलका असकायचका. चकार दिवस आजकारती पडून 
अिक्पणका आलका, म्णजे दिरका्ती रोज व्कायचका. ्का 
सगळका प्र्कार पकाहून आपण आजकारती नका्ती, यका गोष्तीचे 
मलका अतयतं िुःख ्ोऊ लकागले. जे पिकाथति ्ती सगळती 
मंडळती आजकारती म्णून खकात असत, ते ‘औषध’ यका 
नकावकाखकालती मोडत असत. तयकामुळे तयकांनका ् कात लकावकायचती 
मलका सक् मनकाई असे. ्ती औषधे आपण्ती बरोबरतीने 

घयकावतीत आदण तयकांचयका िुःखकात स्भकागती व्कावे असे 
मलका िकार वकाटू लकागले. 

यका दवचकारकाने मलका ्का्ती सुचेनका. घरकातलयका 
मकाणसकांचका मलका मोठका रकाग येऊ लकागलका. तयकांचका 
सवकाथशीपणका पकाहून मती अगिती दचडून गेलो.  तती मंडळती 
सवतःच इतकयका वेळका आजकारती पडत ्ोतती, ्ी मकाझयका 
वकाटणतीलका ्ोणतेच आजकारपण येत नव्ते. ते ्का्ती 
नका्ती. आपण आजकारती पडून डॉकटरकंा्डून औषध 
आणकायचेच, असे िेवटती मती ठरवून टका्ले.

मग ने् मतीप्रमकाणे मती रोजचयका ततीन-चकार बकाटलयका 
घेतलयका आदण डॉकटरकां्डे गेलो. चड् डतीचयका तखिकात 
मती सवतःचती बकाटलती दनरकाळती जपून ठेवलती ्ोतती.

िवकाखकानयकात खूप गिशी ्ोतती. खूप मकाणसे असलती 
म्णजे मलका िकार बरे वकाटे, ्कारण तयकामुळे बरकाच वेळ 
िवकाखकानयकात बसतका येते. दिवकाय बसलेलयका मकाणसकांचयका 
चे्ऱयकां्डे बघतका येते. ्काय छकान दिसतकात ए्े् 
लो् !

्ळूच मती खुचशीवर बसलो आदण लो्कां्डे 
ट्काम्का बघू लकागलो. ्का्ती लो् ्ण्त ्ोते. 
्ुणती इंजेकिन घेऊन बसले ्ोते. आपलयका िंडकावरलयका 
दपवळ्का डकागका्डे मोठ्का िुिकार्ीने पका्त ्ोते. 
तयकांचयका्डे पकाहून मलका तयकांचका िकार ्ेवका वकाटू लकागलका.

्ळू्ळू पुष्ळ लो् दनघून गेले. मग मती ्ळूच 
मकाझती छोटती बकाटलती डॉकटरकांचयका टेबलकावर सर्वलती 

 द. मरा. शमररासदरार (जनम-१९२७) : प्रदसद्ध लखे्, ्थका्थन्कार. ‘गपपकागोष्ती’, ‘गपपकागंण’, ‘गकाणकारका मलूुख’, 
‘गिुगलुयका’, ‘जकावईबकापूचंयका गोष्ती’, ‘तकाजवका’, ‘भतुकाचका जनम’, ‘मकाझयका बकापकाचती पेंड’, ‘दमरकासिकारती’ इतयकािती ्थकासगं्र् 
प्रदसद्ध. ‘नकावतेतील ततीन प्रवकासती’ ्का अनवुकाि, तसचे ‘अगंतपगंत’, ‘बेंडबकाजका’ ् ेदवनोिती दनबधं्ती प्रदसद्ध.

मुलकाच ेआजकारपणकाबकाबतच ेदवचकार व तयकाच ेिवकाखकानयकाततील वकागण ेयकाचे मकादमत्ि  व दवनोिती वणतिन लखे्कान ेप्रसतुत 
पकाठकात ्ेल ेआ्.े

{ejH$m§gmR>r …  दवद्कारयकाां्डून ्ती ्थका प्रसंगकानुसकार वकाचून घयकावती. यका ्थेचे दवद्कारयकाां्डून सकािरती्रण ्रून 
घयकावे. वततिमकानपत्रे, मकादस्े यकांमधये आलेलयका दवदवध ्थकांचका संग्र् ्रून तयकांचे दवद्कारयकाां्डून समजपवूति् प्र्ट 
वकाचन ्रून घयकावे.

७. आजरारी पडण्राचरा प््ोग
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आपण समजून घेऊया.

l दवाखाना वा दवाखानयाचया परिसिात अनेक पाट्ा असतात. तया वाचा. तयाांविील मजकूि खालील  
रिकामया पाट्ाांवि ललहा.

 

सांदेश तयाि करूया.

टेबलावर फुलदाणी आहे. पिले घरट्ाबाहेर उडाली. कमला पवनयािेक्ा उंच आहे.

वरील अधोरेखित शबद सवतंत्र नाहीत. वर, बाहेर, िेक्ा हे शबद अनुक्रमे टेबल, घरटे, पवनया या शबदांना 
जोडून आले आहेत, महणून ती शबदयोगी अवयये आहेत. अाता, िूववी, नंतर, िययंत, आत, मागे, पशवाय 
हीदिेील शबदयोगी अवयये आहेत. 

जेवहा शबदयोगी अवयये नाम पकंवा सव्वनाम यांना जोडून येतात, तेवहा नामाचया पकंवा सव्वनामाचया मूळ 
रूिात बदल होतो. अशा शबदांना सामानयरूि महणतात. उदा., शाळा-शाळेत, फाटक-फाटकात, रसता-
रस्तयाला, मुले-मुलांना.

लक्ात ठेवा :  शबदयोगी अवयय व पक्रयापवशेषण अवयय यांत फरक आहे.

लशक्काांसाठी ः  पवद्ारयायंना शबदयोगी अवययाचंी पवपवध उदाहरण े दऊेन अपधक सराव करून घयावा. तसचे 
पवद्ारयायंकडून वगेवगेळ्ा पवषयांवर आधाररत घोषवाकय,े सचूना सवुाचय अक्रातं पलहून घयावयात. वगा्वत पकंवा 
शाळचेया िररसरात लावावयात.

l खालील वाकयाांतील शबदयोगी अवयये अधोिेखखत किा.
 (अ)  आमचया शाळेसमोर वडाचे झाड आहे.
 (आ)  मुलांनी फुगेवालयाभाेवती गदवी केली.
 (इ)    आमचा कतु्रा मला नेहमी पमत्राप्रमाणे भासतो.
 (ई)    देशाला देणयासाठी तुमचयाकडे दहा पमपनटे वेळ आहे का?
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खुशखबर ! खुशखबर ! खुशखबर !

शब्दगंगा येऊ द्ा घरोघरी!

पुसतकांचे भवय रिदर्थन

पुसतक खरेदहीवर
२०% सवलत.

उद् घाटन समारंभ : १५ आॅकटोबर स्काळी ठी् १० िकाजतका.
उद् घाटक : शकारदका हिद्कालयकाचरे संसथकाप् श्ी. हिजेंद् सकातपुतरे.

रिदर्थनाचही वैप्रष्ट्े
l छोटकांसकाठी ि मोठकांसकाठी सितंत्र दकालन.
l नकामिंत सकाहहततय्कांची पुसत्े.
l हिहिध हिर्यकांिरील पुसत्े.
l मुलकांसकाठी आिडतयका गोष्टटींची, प्योगकांची,

्ोडकांची आहि ्ृतटींची पुसत्े.
l सकायं्काळी ७ तरे ८ यका िरेळरेत नकामिंत

सकाहहततय् आपलयका भरेटीलका ि प्तयक्ष
िकातकागालकाप ्रणयकाची संधी. तवरा करा.

आपला पुसतकसंग्र् 

समृद्ध करा.

l वरहील जाप््रातहीचया आधारे खालहील रिशनांचही उततरे प्ल्ा.
(१) ही जकाहहरकात ्शकासंदभकागात आहरे?
(२) ्ोितयका ्कालकािधीमधयरे पुसत् प्दशगान भरिणयकात यरेिकार आहरे?
(३)  पुसत् प्दशगानकाची ठळ् िैहशष्टरे सकांगका.
(४) प्दशगान ्ोठरे भरिकार आहरे?
(५) शंभर रुपयकांचयका खररेदीिर ह्ती रुपयकांची सिलत हमळिकार अकाहरे?
(६) पुसत् प्दशगानकात तुमही ्ोितयका प््कारची पुसत्े खररेदी ्रकाल, तरे हलहका.

l   आम्ही जाप््रात वाचतो.

प्रक्षकासंाठही ः  हिद्कारयकाांनका हिहिध प्सकारमकाधयमकादं्काररे प्सकाररत होिकाऱयका हिहिध जकाहहरकातटींचरे श्िि/िकाचन ्रणयकास 
प्ितृत ्रकािरे.

ओळखा पाहू्!

(१) हकात आहरेत; पि हकालित नकाही.
(२) पकाय आहरेत; पि चकालत नकाही.
(३) दकात आहरेत; पि चकाित नकाही.
(४) नका् आहरे; पि शिकास घरेत नकाही.
(५) ्ेस आहरेत; पि ्धी हिंचरत नकाही.

कालावधही : १५ तरे २० ऑकटोबर २०१9 
वेळ : स्काळी १०.०० तरे सकायं. ८.०० 
सरळ : शकारदका हिद्कालयकाचरे सभकागृह
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सुंिर सुिंर िबिकाचंे सुंिर सुिंर घर
तयकांतून ्का्ती ्ळवे ्ळवे रका्त ्ोते सवर

घरकात ्ोतका, ्कानका-मकात्रका-वेलकंाटतीचका मेळ
ए्ोपयकाने खेळकायकाचे सगळे अक्षर-खेळ
दवरकामदचन्कांचती्ती ्ोतती सोबत वरचेवर
सुंिर सुिंर िबिकाचंे सुंिर सुिंर घर

एखकाद्काचती धुसिुससदु्धका ्वती्वतीिती छकान
प्रतये्कालका अथति वेगळका सुखिु:खकाचे भकान
मधले अंतर ्ुरवकाळकायका रेघकांचे छपपर
सुंिर सुिंर िबिकाचंे सुंिर सुिंर घर

्कानो्कानती ्ुजबुजतकानका अं्ुर मन्ोवळका
वकाट मो्ळती ्ोऊन लकागे ्दवतेचका्ती लळका
अवततीभवतती दझरपत रका्ती गकाणे ्काळतीजभर
सुंिर सुिंर िबिकाचंे सुंिर सुिंर घर 

८. शबदराचंे घर भराग - २

l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा. 

कल्राण इनरामदरार (१९३९-२००८) : ‘आभकाळकाच ेपखं’, ‘अजब गकाणती’, ‘अक्षर गकाणती’, ‘धमकाल गकाणती’ इतयकािती बकालसकाद्तय 
प्रदसद्ध. भकाषदे्कार ेआपण आपल ेदवचकार, सखुि:ुख वयक् ्रतो. प्रसतुत ्दवतेतून ्वतीन ेआपलयकाभोवततीचे िबिकाचें वकावरण े्से 
सुिंर आ्े, ् ेसकादंगतल ेआ्.े 
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आजकालच्ा मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी 
गोष्ट वाटते. टीव्ही, वव्हडिओे गेम्स, काॅम्प्ुटर, 
मोबाइल ्ा ्सवाांशी त्ांची मैत्ी पक्की झाली आ्ेह. 
खरेतर ्सोनालीला्ही पाठ्यपुसतकांव्डतररक्त इतर 
पुसतक वाचनाची डबलकूल अावि नव्हती. डतची अाई 
अन्  मोठ्या भावाला मात् आवि नव्हे, तर वाचनाचे 
वेिच ्होते. डतच्ा आईने बऱ्ाच वेळा वाचनाकिे 
डतचे मन वळवण्ाचा प्र्तन केला. आपल्ा 
अभ्ा्साडशवा् दररोज डकमान दोन पाने अवांतर 
वाचावीत, अ्से डतचे मत ्होते. खूप प्र्तन करून्ही 
्सोनालीला अवांतर वाचना्साठी प्रवृतत करण्ाकररता 
आईला ्श ्ेत नव्हते. 

एकदा ्सुट्ीमध्े डतच्ा आईने एक गोष्टटींचे 
पुसतक डतच्ा ्हातात डदले अन ् डतला ्सांडगतले, 
‘‘्सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवलं 
आ्हे. डतथे मुलांना मी एक गोष्ट ्सांगणार आ्हे. मला 
खूप का्ही गोष्टी मा्हीत आ्हेत; पण कोणती गोष्ट ्सांगू 
ते ्समजेना. ्ा पुसतकातली एक गोष्ट ्सांगावी अ्सं 
वाटतं्. तू ्ांतली एक छानशी गोष्ट मला डनविून दे. 
मी तीच गोष्ट शाळेत ्सांगेन.’’

आईला मदत म्हटल्ावर ्सोनालीला शाळेत 
बाईंनी ्सांडगतलेले आठवले. ‘आपण ्सवाांना मदत 
केली पाड्हजे. ्ा मदतीची ्सुरुवात घरापा्सून करा. 
मदत करण्ाने आपल्ाला तर आनंद ्होतोच; पण 
दु्सऱ्ाचा आनंद ्हा आपल्ाला ्समाधान देऊन जातो. 
तुम्ही घरी डकंवा इतर डठकाणी कोणकोणती मदत 
करता, त्ाची नोंद ठेवा आडण ती दर शडनवारी दाखवा.’

्सोनालीने आताप्ांत बऱ्ाच नोंदी व्हीत केल्ा 
्होत्ा. आईला मदत, ्ही एक नवीन नोंद ्होईल, 
बाईदेखील ्सगळां्समोर आपले कौतुक करतील, 

शाबा्सककी देतील ्ा डवचाराने डतने पटकन ‘्हो’ म्हणून 
आईच्ा ्हातातले पुसतक घेतले.

आईने डतला डदलेल्ा पुसतकात छोट्ा छोट्ा 
कथा ्होत्ा. नु्सत्ा कथांची नावे वाचून काेणती कथा 
डनविावी ्ेह डतला कळेना. शेवटी डतने नाइलाजाने 
एक-एक करून जवळ जवळ द्हा कथा वाचल्ा. 
अवघ्ा एक-दीि ता्सात ्सारे पुसतक वाचून झाले. 
खरेतर प्रथम डतला ्ेह फारच कंटाळवाणे वाटले ्हाेते; 
पण ज्सजशी ती पुसतकातल्ा कथा वाचू लागली, 
त्सतशी डतला पुढची कथा का् आ्हे, त्ात का् 
डलड्हले आ्हे, ्ाडवष्ी उत्सुकता वाटू लागली. 
त्ानंतर डतने पुसतक केव्हा ्ंसपवले, ्ेह डतलाच कळले 
ना्ही.

कथा तर ्सगळाच आविल्ा, त्ांतली काेणती 
डनविावी ते ्समजेना. ती आईकिे गेली व आपल्ा 

 आशा पाटील (जनम-१९७६) : प्रड्सद्् ध लेवखका. ‘आठवणटींचा पाऊ्स’, ‘डबलवदल’ ्हे काव््संग्र्ह; ‘अमृतफळ’,
‘आतमनाद’, ‘बंटीची फडजती’, ‘शूर वीर’, ‘पाखरं’, ‘शेवंताबाई’  इत्ादी  कथा्संग्र्ह  प्रड्सद्् ध.

्सोनालीने अवांतर वाचन करावे ्ा्साठी डतच्ा आईने केलेली ्ुक्ती कशी ्सफल झाली, ्ाचे वण्णन लेवखकेने                     
प्रसतुत पाठात केले आ्हे.

९. वाचनाचे वेड
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समोरतील समसयका सकांदगतलती. मग आईने दतलका प्रतये् 
्थेचका थोडकयकात सकारकांि ए्का पकानकावर दलद्णयकास 
सकांदगतले. सोनकालतीलका प्रथम ्े ्काम सोपे वकाटले; पण 
ए्-िोन ्थकंानंतर पुढचयका ्थेत ्काय आ्े ्े पट्न 
आठवेचनका. दतने आईलका ‘मती पुन्का ए्िका पुसत् 
वकाचते’ म्णून सकांदगतले. खरेतर आज घरकात आजती, 
आजकाेबका, बकाबका, िकािका, ्का्ू, ्का्का यका सकाऱयकानंकाच 
सोनकालती्डे पकाहून नवल वकाटत ्ोते.

आतका दतने ए् पकान घेतले, तयका पकानकावर ्थेचे 
नकाव अन ् तयका ्थेत ्काय सकांदगतले आ्े ते थोडकयकात 
दलद्ले. बघतका बघतका दतचे पकान भरले ्ोते. तती पळतच 
आई्डे गेलती अन्  दतने आईलका ते पकान िकाखवले. 
आईलका ते सकारे पकाहून दतचे खूप ्ौतु् वकाटले. आईने 
दतचे घरकातलयका सकाऱयकांपुढे ्काैतु् ्ेलयकामुळे दतचका 
आनंि गगनकात मकावत नव्तका. 

िकाळेत गेलयकानंतर दतने आपण ्काल आईलका ्काय 
आदण ्िती मित ्ेलती ते सकांदगतले आदण सोबत ए् 

्थका्ती ऐ्वलती. दतने आजपयांत ्धतीच अवकांतर 
वकाचन ्ेले नव्ते. दतचयकातलका ्का अकामूलकाग्र बिल 
सवकाांनका आनिं िेणकारका ् ोतका. वगकातित प्रथम बकाईंनती, आईलका 
मित ्ेलती म्णून अदभनंिन ्ेले आदण नंतर दतने 
वगकातित एवढती छकान गोष् सकांदगतलती म्णून ्ौतु्काने 
दतचयका पकाठतीवर िकाबकास्ी दिलती. 

सोनकालतीलका आज खूप खूप आनिं झकालका ्ोतका. 
दतने आतका घरकातलयका, िकाळेचयका वकाचनकालयकातलयका 
अने्  पुसत्कांचे वकाचन ्रकायचे ठरवले ्काेते. आईने 
सकांदगतलयकाप्रमकाणे दतने ए् व्ती ्ेलती ्ोतती. तयकामधये 
तती आवडलेलयका ओळती द्ंवका एखकािका प्रसंग दलहून 
ठेवत असे. सकाेनकालतीलका प्रोतसका्न िेणयकासकाठती बकाबकांनती 
दतचयका वकाढदिवसकालका ए् छकानसे पुसत् दतलका भेट 
दिले आदण सकाेबत दतचयका वगकातिततील सकाऱयकाच  
मुलकामुलींनका ए्े् पुसत् भेट सवरूपकात दिले. 
सोनकालतीलका आतका ‘पुसत् वकाचत जका,’ असे सकांगणयकाचती 
गरजच उरलती नव्तती.

शशक्षकरासंराठी ः  दवद्कारयकाा्ं डून योगय गततीन ेसमजपवूत्ि  पकाठकाच ेप्र्ट वकाचन ्रून घयकाव.े यका पकाठकाच ेदवद्कारयकाा्ं डून 
सवंकािरूपकात सकािरती्रण ्रून घयकाव.े पकाठकाततील एखकाद्का पररचछिेकाचे अनलुखेन तसचे शतुलखेन ्रून घयकाव.े
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प्. १. खरालील प्शनरांची एक-दोन वराक्रांत उततरे शल्हरा.
 (अ) सोनकालतीने ्काय ्रकावे असे आईलका वकाटत ्ोते?
 (अका) सोनकालतीचयका घरकाततील सवकाांनका दतचयका्डे पकाहून नवल ्का वकाटत ्ोते?
 (इ) सोनकालतीलका प्रोतसका्न िेणयकासकाठती दतचयका बकाबकंानती ्काय ्ेले?
प्. २. खरालील घटनरांमरागील करारणे शल्हरा.
 (अ) आईने सोनकालतीचयका ्कातकात ए् गोष्तीचे पुसत् दिले.
 (आ) आईने सोनकालतीलका ्थेचका सकारकांि दल्कायलका सकांदगतलका.
 (इ) सोनकालतीलका आतका ‘पुसत् वकाचत जका’, असे सकांगणयकाचती गरज उरलती नव्तती. 
प्. ३. खरालील आकृती पूण्थ कररा.

          मुलरांचे अवरांतर वराचनराव्शतररक्त मैती असणरारे घटक

प्. ४.   अभ्रासराबरोबरच तुम्हरांलरा इतर कोणत्रा गराेष्ी कररा्लरा आवडतरात? करा ते शल्हरा.

(अ)  खरालील वराकप्चराररांच्रा अररा्थचरा ्ोग् प्रा्थ् शनवडरा व शल्हरा.
 (अ) सिल ्ोणे-  
   (१) यिकासकाठती झटणे.   (२) यिसवती ्ोणे.  (३) अपयि येणे.
 (आ) नोंिती ्रणे- 
   (१) दलहून ठेवणे.  (२) नोंिव्ती दलद्णे.  (३) लक्षकात ठेवणे.
 (इ) आनंि गगनकात न मकावणे- 
   (१) आनिं वकाहून जकाणे.  (२) िु:खती ्ोणे.   (३) खूप आनिं ्ोणे.
 (ई) नवल वकाटणे- 
   (१) आशचयति वकाटणे.  (२) खूप आनिं ्ोणे.  (३) नकारकाज ्ोणे.
(अरा)  खरालील शबदरांचरा वराक्रांत उप्ोग कररा.
      (अ) आमूलकाग्र         (आ) िकाबकास्ी          (इ) अवकांतर               

शबदरार्थ : मन वळवणे - तयकार ्रणे. नवल वराटणे - आशचयति वकाटणे. आनंद गगनरात न मरावणे - खूप आनंि 
्ोणे. आमूलराग्र - मोठ्का प्रमकाणकात.

ñdmÜ¶m¶

खेळू्रा शबदरांशी.
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्ोल्कातका ि्रकात 
िेिभक् आनंि मो्न 
यकांनती तसत्रयकांसकाठती जती 
खकास सभका बोलकावलती 
्ोतती, तती भकारतकाततील 
तसत्रयकंाचती पद्लती सभका 
्ोतती. पदंडतका रमकाबकाईंनका 
तयका वेळती बंगकालती भकाषका 
येत नव्तती, म्णून 

तयकांनती मकायबोलतीसकारखका सरकाव असलेलयका संस्ृत 
भकाषेतून भकाषण ्ेले. बंगकालतीतून तयकाचका अनुवकाि 
तयका वेळती ्रणयकात आलका. तसत्रयकंाचती पद्लती सभका, 
पद्लती सत्रती वक्का व सकािर ्रणयकात आलेलका पद्लकाच 
मौतख् अनुवकाि ्ती तयका सभेचती वदैिषट्े ठरलती. 
सत्रतीलका दिक्षणकापकासून वदंचत ठेवले जकात असतकानका, 
ए् परप्रकातंकाततील परभकाष् सत्रती म्काभकारत्कालतीन संिभति 
िेऊन तसत्रयकंाचयका सभेत प्रबोधन ्रते, ्ती घटनकाच िकार 
आगळतीवेगळती ्ोतती.

आई, वडतील व बंधू यकंाचयका दनधनकानंतर ए्टे 
जगणे द्तती ्ठतीण आ्े, ्े अनुभवलयकावर रमकाबकाईंनती 
दववका् ्रणयकाचे ठरवले. अदतिय दवद्कान व्ील 
म्णून खयकातती असलेलयका दबदपनदब्कारती मेधकावती 
यकांचयकािती तयका रतीतसर दववका्बद्ध झकालयका. तयका वेळती 
तयकांचे वय बकावतीस वषकाांचे म्णजे तयका वेळचयका रूढींचयका 
दृष्तीने िकारच वकाढलेले ्ोते. 

दववका्कानंतर िोन वषकाांचयका आतच दबदपनबकाबूंचे 
दनधन झकाले. म्कारकाष््काततील सुधकार्कांचयका दवनंततीवरून 
रमकाबकाई आपलयका तकानह्का मुलतीलका घेऊन पुणयकात 
आलयका. तयकांचे पद्ले वयकाखयकान नयकायमूतशी रकानडे यकांचयका 

घरती झकाले. दतथेच प्रतये् आठवडकात ए्े्का घरती 
तयकांचे वयकाखयकान व्कावे असे ठरले. ‘बकाईमकाणूस बोलते 
तरती ्िती’, ्े पका्णयकाचती उत्ंठका प्रतये् पुरुषकालका 
लकागलती ् ोतती. ‘वयकाखयकानकालका येणकाऱयकाने आपलयकासोबत 
घरकातलयका ए्का सत्रतीलका आणलयकादिवकाय प्रविे 
दमळणकार नका्ती, अिती पंदडतकाबकाईंचयका वयकाखयकानकंाचयका 
दनमंत्रणपदत्र्ेत ए् अटच घकातलेलती असे.’ अिती 
आठवण आपलयका सकासऱयकांबरोबर सभेलका गेलेलयका 
्काितीबकाई ्कादनट्रकांनती दलहून ठेवलती आ्े. 

तसत्रयकांनती दि्ले व दि्वले पकाद्जे, तयकासकाठती 
आपलयका मकातृभकाषेचे अचू्  ज्कान प्रकाप्त ्ेले पकाद्जे. 
दिदक्ष्का म्णून उभयका रका्णयकासकाठती तसत्रयकांनका प्रोतसका्न 
म्णून दिषयवृत्यका दिलयका पकाद्जेत, अिती दििकारस 
तयकांनती ्ंटर ्दमिन्डे ्ेलती. 

अनकाथ, अपंग, दवधवका अिका तसत्रयकांचती सेवका 
्रून तयकांनका सवकावलंबती जतीवन जगतका यकावे, यकासकाठती 
्कायति ्रणयकाचका आपलका दनशचय रमकाबकाईंनती पुणे, मुंबई, 
अ्मिकाबकाि इथलयका पुढकाऱयकांनका व धनवकानकांनका ् ळवलका; 
पण अिका ्कायकातिचती समकाजकालका ्का्ती गरज आ्े, ्का 
दवचकारच ्का्ींनका पटलका नका्ती. ए्का उिकार गृ् सथकाने ि्का 
्जकार रुपये िेऊन तयका र्मेत रमकाबकाईंनती तयकांचे चकाळतीस 
्जकार रुपयकांत ्ोणकारे ्काम ्रून िकाखवकावे अिती अट 
घकातलती. 

‘मलका भकारतकाततील सवति तसत्रयका सकारखयकाच आ्ेत. 
जेथपयांत मकाझयका िरतीरकात रक्काचका ए् दबंिुमकात्र आ्े, 
तेथपयांत आपलयका सत्रती-जकाततीचे ्लयकाण व सुधकारणका 
्रणयकाचयका ्कामकापकासून मती परकाङ् मुख ्ोणकार नका्ती. 
सत्रती-जकाततीचती सुधकारणका ्रणयकाचे व्रत मती धकारण ्ेले 
आ्े.’ रमकाबकाईंचयका ह्का उद्कारकांवरून तयकांनका ए्ूणच 

डॉ. अनुपमरा उजगर े  (जनम-१९४९) : प्रदसद्ध लतेख्का. ‘सकांगती’, ‘पशचकात’ ्े ्कावयसंग्र्; ‘चकंािणचुरका’; 
लदलतलेखसंग्र्; ‘पंदडतका रमकाबकाई’, ‘लकमतीबकाई दटळ्’, ‘दवषणुिकासत्रती दचपळूण्र’ इतयकािती चररत्रकातम् लेखन तसेच 
म्कारकाष््काचका खकाद्संस्ृतती ्ोि प्रदसद्ध.

सवत:चे संघषतिमय आयुषय जगत असतकानका इतर तसत्रयकांचयका आयुषयकात निंनवन िुलवणकाऱयका पंदडतका रमकाबकाईंचे 
प्रेरणकािकायती वणतिन लेतख्ेने प्रसतुत पकाठकातून ्ेले आ्े. 

१०.  पंशडतरा रमराबराई
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शब्दार्थ : अनुवदा् - भाषांतर. ख्दाती - प्रसिद्धी. परदाड् मुख - तोंड, पाठ सिरवलेला, सवन्मुख झालेला. 
हदातभदार लदावणे - ्दत करणे. 

स्त्धी-जातधीसवषयधी सकतधी अपार प्रे् होते आसण तयांचे 
दुःख दूर करणयासवषयधी सकतधी तळ्ळ होतधी, हे सदिून 
येते. 

र्ाबाईंचधी कनया ्नोर्ा परदेशातून बे्ल सलपधी 
सशकून आलया्मुळे अंध स्स्त्यांचयाहधी सशक्षणाचधी िोय 
झालधी. पंसडता र्ाबाईंनधी ‘्मुस्तिस्शन’चधी स््ापना 
केलधी. ‘्मुस्तिस्शन’ ्धये जमुजबधी सशक्षण देऊन ्मुलींना 
स्वावलंबधी करत अितानाच र्ाबाईंनधी एकेक लहान 
उद्ाेग-वयविाय िमुरू केले. केळधीचया िोपट्ापािून 
टोपलया बनवणे, वाखाचया दोऱया वळणे, वेताचया 
खमुचयाया सवणणे, लेि, स्वेटर, ्ोजे सवणणे, गाई-बैलांचे 
स्खल्ार, शेळ्ा-्ेंढांचधी चरणधी, महशींचा गोठा, 
दूधदुभते, कुक्ुटपालन, िांडपाणधी-्ैलयापािून 
खत, भांडांवर नावे घालणे, भांडानंा कलहई करणे, 
हात्ागावर कापड-ितरंजया सवणणे, घाणयावर तेल 
काढणे, छापखानयातधील टाइप जमुळवणे-िोडणे, सचत्े 
छापणे, कागद ्ोडणे-पमुस्तक बांधणे, दवाखाना 
चालवणे, धोबधीका्... अिे सकतधीतरधी प्रकारचे 

उद्ोग स्स्त्या करत. हधी तया काळधी िारच नवलाईचधी 
गोष्ट ठरलधी. अडधीच हजार लोक बिू शकतधील अिे 
प्रा्याना्ंसदर (चचया) बांधताना काटकिर महणून 
र्ाबाईंनधी तयाचा आराखडा स्वतःच तयार केला आसण 
डोकयावर सवटांचे घ्ेले वाहून बांधका्ाला हातभारहधी 
लावला. कुठलेहधी का् करणयात तयांनधी कधधीच 
क्धीपणा ्ानला नाहधी. श्र्प्रसतष्ेचा धडा तयांनधी 
आपलया कृतधीतून आश्र्ातधील ्मुलींना नेह्धीच सदला.

र्ाबाईंचे आयमुषय महणजे िंघषाांचधी आसण 
िंकटांचधी एक दधीघया िाखळधी होतधी; पण तया खचलया 
नाहधीत. स्त्धीचा एक वयतिधी महणून सवचार आसण सवकाि 
करू पाहणाऱया पसंडता र्ाबाई ह्ा िहस्रकातधील 
एक्ेव क्यायोसगनधी व ित् शधील िाधवधी होतया. तया 
अशा िूययाकनया होतया, जयांचया नसशबधी स्वतःचया 
तेजा्मुळे आयमुषयात होरपळणे आले;  पण तयांनधी अनेक 
वाळवंटधी आयमुषयांचे नंदनवन करत सकतयेक काळोखधी 
आयमुषये उजळवून टाकलधी!

प्र. १. खदालील प्रशनदाांची रोडक्दात उततरे ललहदा.
  (अ) पंसडता र्ाबाईंनधी हंटर कस्शनकडे कोणतधी सशिारि केलधी?
  (आ) पंसडता र्ाबाईंना स्त्धी-जातधीसवषयधी अपार प्रे् होते, हे तयांचया कोणतया उद् गारांवरून ि्जते?
 (इ) पंसडता र्ाबाई कष्टाळू व काटकिरधी होतया हे कोणतया प्रिंगातून जाणवते?
प्र. २. खदालील चौकटी पूण्थ करदा.
 (अ) पंसडता र्ाबाईंचा सववाह यांचयाबरोबर झाला-
 (आ) तयांचया ्मुलधीचे नाव-
  (इ) अंध वयतिींिाठधी उपयमुति सलपधी-
 (ई) िहस्रकातधील क्यायोसगनधी-

प्र. ३. पांलडतदा रमदाबदाईंनी मुक्तिलमशनमध्े क्त्रि्दाांसदाठी सुरू केलेल्दा लहदान उद्ोगदाांची नदावे ललहदा. 

ñdmÜ¶m¶
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ले्  तकंाबडं ्ंुिन, ले् द्रवं गोंिण,
ले्  झकाडकाचती पकालवती, ले् ्काडकाचं चंिन.

ले्  असतका मनकाचती, सकारती ्काळजती दमटते,
ले्  असतका घरकाचती, रोज समई पेटते.

ले्  नसतका घरकात, आस लकागते उरकास,
वेळ जकागतीच थकंाबते, आदण मन्ती उिकास.

अिती दचमणती बोल्ी, सकाऱयका घरकात ्सते,
थोडे रकागकावले तर, मग रुसून बसते.

सकारे जग्ती रुसले, तरती पवकाति ्रू नये,
पण अकापलती पका्ळती, ्धती ्धती रुसू नये.

 िक् ले् ीलका ्ळते, अरे दनसगकातिचती भकाषका,
 ्काळ्का रकात्रतीलका लकागते, ्िती स्काळचती अकािका. 

l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

अखसमतरा जोगदडं-चरादंण े(जनम-१९८४) : ‘अतसमतका’, ‘सवकाक्षरती’, ‘विेनकंाच ेभकार’, ‘वलय’, ‘भमूती’, ‘मकाय मकाततीचं 
दलपंण’, ‘्काट्कातून उडतती पंख’ ् े्दवतकासगं्र् प्रदसद्ध. 

ले्  घरकात वकावरत ेतवे्का सगळ ेघर ्सर,े प्रसन्न व बोल्े ्ोते. दतचयका ्सणयका-रुसणयकान ेघरकालका घरपण रका्त.े 
ले् ीचयका दनरकागसपणकाचे संुिर वणतिन प्रसततु ्दवतते ्वदयत्रतीने ्ले ेआ्.े

११. लेक
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 शचत परा्हरा. संवराद वराचरा.
आई :  अरे जॉडतिन, द्तती ्का तुझयका ्पडकांचका ढतीग?
जराॅड्थन :  आई, ्काय ्रू मती यका जुनयका ्पडकांचं?
आई :  मुळकात आवशय् आ्े तेवढेच नवतीन ्पडे घयकावेत. 

तयकांचका पुरेपूर वकापर ्रकावका.
जराॅड्थन :  अगं ्ो, पण आतका ्काय ्रू ते सकंाग नका!
आई :  यकातले जे ् पडे वकापरणयकासकाठती चकांगले आ्ेत, ते बकाजूलका 

्र. जे तुझयका अंगकालका येत नका्तीत, जे िकाटले आ्ेत ते 
वेगळे वेगळे ्र.

जराॅड्थन :  आई, आपण यका जुनयका ्पडकांचका पुनवकातिपर ्रू ि्तो 
्का?

आई :  ्ो, नक्ीच. तयकासकाठती आपलयकात िक् ्लकातम्तका 
पकाद्जे.

जराॅड्थन :  आई, ्काय ्काय बनवतका येईल गं यका ्पडकांचं?
आई :  तुलका सुट्ती आ्े नका आज, चल आपण िोघं दमळून 

बनवूयका.
  (आई जॉडतिनलका पसति, तोरण, पकायपुसणती बनवून 

िकाखवते.)
जराॅड्थन :  आई,  द्तती छकान झकालयकात गं यका वसतू. खूपच छकान 

दिसत आ्ेत. खरंच, आपण जुनयका ्पडकांपकासून 
वेगवेगळ्का सुिंर वसतू बनवू ि्तो. यकामुळे नक्ीच 
जुनयका ्पडकांचका पुनवकातिपर ्ोईल.

v आपलयकालका ल्कान झकालेले, पण इतरकंानका वकापरतका येततील अिका ्पडकांचे तुम्ती ्काय ्रतका?
v जुनयका ्पडकांचे ्काय ्काय बनवतका येईल, असे तुम्कांलका वकाटते?
v आवशय् तेवढेच ्पडे खरेिती ्ेलयकामुळे ्काेणते िकायिे ्ोततील, असे तुम्कांलका वकाटते?

शशक्षकरासंराठी ः  दवद्कारयकाा्ं डून वगेवगेळ्का टका्काऊ वसतूपंकासनू दवदवध ्लप् वसत ूतयकार ्रून घयकावयकात. तयका वसत ू
तयकार ्लेयकानतंर तयकाचं ेअनभुव वगकातित सकािर ्रून घयकावे. 

शवचरार कररा. सरांगरा.

l आपली समस्रा आपले उपरा्-२ 
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आपण समजून घेऊया.

l खालील शब्द वाचा.
पाऊल, गरीब, चूल, माणूस, जमीन, पाटील, कठीण, फूल, सामाईक, संगीत, शरीर.
वरील शब्ांतील शेवटच्ा ्ोन अक्षरांचे ननरीक्षण करा. का् जाणवते?
्ा शब्ातंील शेवटच्ा अक्षराला काना, मात्ा, वेलांटी, उकार ्ा नचन्ांपैकी कोणतेच नचन् ना्ी; म्णजेच

्ा शब्ांतील शेवटचे अक्षर अकारानत आ्े आनण शेवटून ्ुसऱ्ा अक्षराला न्लेली वेलांटी नकंवा उकार ्ीर्घ आ्े.
लक्ात ठेवा :  मराठी शब्ांतील अकारानतापूववीचे इकार व उकार ्ीर्घ नलन्तात; परंतु ततसम (संसककृतमधून 

मराठीमध्े जसेच्ा तसे आलेले शब्) शब्ांतील अकारानतापूववीचे इकार व उकार संसककृतमधील मूळ शब्ाप्रमाणे 
ऱ्सव नलन्तात. उ्ा., चतुर, मनं्र, गुण, कुसुम, नप्र्, अननल, स्ाननक.

l खालील कंसात काही महणी द्दलेलया आहेत. द्दलेलया वाकयाांशी सांबांदित महण ओळखा व दलहा.
(अनत ते्े माती, आगीतून उठून फुफाट्ात पडणे, पळसाला पाने तीनच, नावडतीचे मीठ अळणी,
  ्ेंबे ्ेंबे तळे साचे, कामापुरता मामा, गवा्घचे रर खाली)

(अ) फुशारकी मारणाऱ्ाचा पराज् ्ोतो.

(आ) एखाद्ाकडून काम करून रेताना गोड बोला्चं 
आनण काम झालं, की त्ाला सोडून द्ा्चं.

(इ) सगळीकडे पररसस्ती समान असणे.

(ई) ्ोडे ्ोडे करून फार मोठे काम करून ्ाखवणे. 

(उ) एका संकटातून बचावणे व ्ुसऱ्ा संकटात सापडणे.

(ऊ) कुठल्ा्ी गोष्ीचा अनतरेक केल्ास संपूण्घ नाश ्ोतो.

(ए) न आवडणाऱ्ा माणसाने नकती्ी चांगली गोष् 
केली तरी ती वाईट न्सते.

नेहमी लक्ात ठेवा.

(१) संगणकाच्ा सक्ीनसमोर ्ीर्घकाळ बसू न्े, त्ामुळे डोळांवर ताण ्ेतो.
(२) प्रत्ेक वीस नमननटांनंतर जागेवरून उठून ््ा-बारा पावले नफरून ्ावे, त्ामुळे आपले सना्ू सुसस्तीत 

रा्तात.
(३) संगणकावर काम करणारी व्क्ी व संगणकाची सक्ीन ्ांमध्े ्ोग् अंतर असावे.
(४) सवत:चा पासवड्घ ने्मी गोपनी् ठेवावा.   
(५) सव्घ इलेस्टटरिक वा्र सुसस्तीत असल्ाची खात्ी करावी, तसेच संगणक चालू असताना आतील भागास 

्ात लावू न्े.

खेळ खेळूया.



47

१३. अदलराबदल

पन्रालराल पटेल (१९१२-१९८९) : प्रदसद्ध गुजरकाथती लेख्. दवदवध लघु् थका संग्र्, बकालसकाद्तय, ए्कंाद््का 
प्रदसद्ध.

अमृत व इसकाब यका दमत्रकांमधतील अतूट मतै्रतीचे वणतिन प्रसततु पकाठकात ्ेले आ्े.

्ोळतीचका सण ्ोतका. सकायं्काळचती वेळ ्ोतती. 
गकावकातलती ्का्ती मुले दनंबकाचयका झकाडकाखकालती जमलती 
्ोतती. ए्मे् कांवर धूळ उडवत खेळत ्ोतती. अमृत व 
इसकाब यका िोघकांचती घट् मतै्रती ् ोतती. ते िोघे्ती तेथे ् कातकात 
्कात घकालून आले व तयकांचयकाबरोबर खेळू लकागले. 
आजच दिवून आणलेले नवे ् पडे िोघकांनती घकातले ् ोते. 
िोघकंाचे ् पडे, रंग, आ्कार व ् कापड सवति दृष्ींनती अगिती 
सकारखे ्ोेते. िोघे्ती ए्काच िकाळेत, ए्काच वगकातित ्ोते. 
िोघकंाचती घरे्ती रसतयकाचयका ्ोपऱयकावर समोरकासमोर, 
्ोतती. थोडकयकात म्णजे, िकाेघका मुलकांचती प्रतये् गोष् 
सकारखती ्ोतती. िर् िक् इत्काच ्ोतका, ्ी अमृतलका 
आईवडतील ्ोते, इसकाबलका िक् वडतील ्ोते.

िोन्ती मुलं आलती. खकालती रसतयकावर बसलती. 
िोघकंंानती ए्सकारखे ्पडे घकातलेले पकाहून ए् मुलगका 
म्णकालका, ‘‘अरे, अमृत, इसकाब ! तुम्ती िकाेघं द्तती 
ए्सकारखे आ्कात !’’

यकावरून िुसऱयका ए्का व्रकातय मुलकालका ए् खोड्र 
्लपनका सुचलती. ‘‘अरे तुम्ती िोघे ्ुसतती ्का नका्ती 
लढत? म्णजे तुम्का ं िोघकांचती तका्ि्ती ए्सकारखतीच 
आ्े ्ी ए्जण िुसऱयकापेक्षका वरचढ आ्े, ते तरती 
आम्कालंका बघकायलका दमळेल.’’

पद्लयका मुलकालका ्ती ्लपनका आवडलती. तो 
म्णकालका, ‘‘खरंच अमृत. तुम्कां िोघकांपै् ी ्ोण वरचढ 
आ्े ते बघूयका !’’

‘‘चलका, यका पुढे !’’ आणखती ए्जण ओरडलका, 
‘‘्ती नुसतती गंमत आ्े.’’

इसकाबने अमृत्डे पकाद्ले. अमृत ठकामपणे 
म्णकालका, ‘‘नका्ती, मकाझती आई मलका मकारतील.’’

तयकाचती भतीतती खरती ्ोतती. तो घरकातून बका्ेर पडत 
असतकानका आईने तयकालका बजकावले ्ोते, ‘‘्े बघ. नवतीन 
्पडकासंकाठती तू खूप ्ट् धरलका ्ोतकास. आतका जर ्का 
तू ते मळवलेस द्ंवका िकाडलेस तर लक्षकात ठेव.’’

अमृतने अईवदडलकांपकािती खूप ्ट् धरलका ्ोतका, 
्े खरे ्ोते. इसकाबलका नवका िटति दमळणकार असलयकाचे 
्ळतकाच तयकाने्ती ्ट् धरलका ्ोतका, ्ी इसकाबसकारखका 
िटति दमळकालकाच पकाद्जे. आई जर नका्ती म्णकालती, तर 
बकाबका ्का्ती ऐ्णकार नका्तीत, ्े अमृत पक्ं ओळखून 
्ोतका; पण तो स्जकास्जती ् कार मकानणकारका नव्तका. अखेर 
नवका िटति घेऊन िेणयकासकाठती आईने अमृतचयका बकाबकांनका 
गळ घकातलती.

ते छकानपै् ी नवे ् पडे घकालून अमृत घरून दनघकालका 
्ोतका, तयकामुळे ्पडे खरकाब ्ोततील असे ्का्ती्ती 
्रकायचती तयकाचती तयकारती नव्तती. तयकात्ती इसकाबबरोबर 
्ुसतती लढकायचती तर तयकाचती अदजबकात इचछका नव्तती. 

तयकाचवेळती ए्काने अमृतचका ्कात प्डून म्टले, 
‘‘चल रे, ्ुसततीचका ए् डकाव ्ोऊ िे !’’ तयकाने अमृतलका 
मो्ळ्का मैिकानकात खेचून नेले.

तयका मुलकाचयका तकावडतीतून सुटकायचती अमृतने खूप 
धडपड ्ेलती अकादण म्णकालका, ‘‘्े बघ ्ेिव, मकाझती 
्ुसतती खेळकायचती मुळतीच इचछका नका्ती. सोड मलका.’’ 
पण तकाे तयकालका जकाऊ िेईनका. तयकाने अमृतलका जदमनतीवर 
ढ्लले. बका्ीचती पोरे गमततीने ओरडलती, ‘‘अमृत 
्रलका, ्ेिव दजं्लका ! ्ेिव दजं्लका ! हुयये, हुयये !’’

इसकाबलका ्े स्न झकाले नका्ती. तयकाचका पकारका चढलका. 
तयकाने ्ेिवचका ्कात धरून म्टले, ‘‘चल ये, मती 
तुझयकाबरोबर ्ुसतती लढतो.’’

शशक्षकरासंराठी ः  दवद्कारयकाा्ं डून योगय गततीन ेसमजपवूत्ि  पकाठकाच ेप्र्ट वकाचन ् रून घयकाव.े यका सवंकािपकाठकाचे दवद्कारयकाा्ं डून 
सकािरती्रण ्रून घयकाव.े पकाठकाततील एखकाद्का पररचछिेकाच ेअनलुखेन तसचे शतुलखेन ्रून घयकाव.े 
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्ेिव घुटमळलका; पण बका्ीचयका मुलकांनती तयकालका 
दचथकावले. िोन्ती मुले परसपरकांनका दभडलती. इसकाबने पेच 
घकालून ् ेिवलका चतीत ् ेले. आतका ् ुठे मुलकांचयका लक्षकात 
आले, ्ी गंमत म्णून सुरू ्ेलेलयका खेळकालका भलतेच 
गंभतीर वळण लकागले आ्े. आतका ्ेिवचे आईवडतील 
आपलयकालका रकागकावततील, यका भतीततीने सवति मुले सैरकावैरका 
पळून गेलती. अमृत व इसकाब िेखतील तेथून दनघकाले. 
िोघे्ती थोडकाच अंतरकावर गेले असततील, ्ी अमृतचे 
लक्ष इसकाबचयका िटकाति्डे गेले.  तयकाचका तखसका िकाटलका 
्ोतका. भतीततीने िोघकांचे पकाय जदमनतीलका तखळले. भतीततीने 
मुलकांचयका पोटकात गोळका आलका. पुढ्कात ्काय वकाढून 
ठेवले आ्े यकाचती तयकांनका ्लपनका आलती. यका िटकातिसकाठती 
इसकाबचयका वदडलकांनती सकाव्कारका्डून पैसे ्जकातिऊ घेतले 
्ोते. ्कापड दनवडणयकात आदण िटति दिवून घेणयकात खूप 
वेळ खचशी घकातलका ्ोतका.

अचकान् अमृतलका ए् ्लपनका सुचलती. तयकाने 
इसकाबलका ए्का बकाजूलका ओढून नेले. सवतःचयका िटतिचती 
बटणे ्काढत अमृत म्णकालका, ‘‘चल लव्र. ्काढ 
तुझका िटति. ्का मकाझका िटति घकाल.’’

‘‘पण तुझं ्काय? तू ्काय घकालणकार?’’ इसकाबने 
दवचकारले.

‘‘मती तुझका िटति घकालतीन,’’ अमृतने उततर दिले.
इसकाब िटकातिचती बटणे ्काढू लकागलका. ‘‘िटकाांचती 
अिलकाबिल?  पण तयकाने ्काय ्ोणकार आ्े? तुझे बकाबका 
तुलका मकार िेततील.’’

‘‘खरंय. ते मलका मकारततील; पण मलका वकाचवकायलका 
आई आ्े’’, अमृत उततरलका.

इसकाब घुटमळलका. तयकाच वेळती तयकालका ्ुणकाचयका 
तरती खो्णयकाचका आवकाज जवळून ऐ्ू आलका. िोघका 
मुलकांनती झटपट िटकाांचती अिलकाबिल ्ेलती आदण 
गल्तीबका्ेर आलती. मग सकाव्काि  घरका्डे चकालू 
लकागलती.

भतीततीने अमृतचयका छकाततीचती धडधड वकाढलती ्ोतती; 
पण तयकाचे नितीब चकांगले ्ोते. तो ्ोळतीचका दिवस 
्ोतका. यका दिविती झकाेंबकाझकाेंबती ्ोणकार ्े ठरलेलेच असते. 
अमृतचयका आईने जेव्का तयकाचका िकाटलेलका िटति पकाद्लका, 

तेव्का दतने िक् ्पकाळकालका आठ्का घकातलयका आदण 
तयकालका मकाि ्रून टका्ले. सुईिोरका घेऊन दतने तयकाचका 
िकाटलेलका िटति दिवून टका्लका.

मुलकंाचती भतीतती गेलती. िोघे् ती पुन्का ्कातकात ्कात 
घकालून बका्ेर ्ोळती पेटवलती ्ोतती तती बघकायलका दनघकाले.
िटकातिचती अिलकाबिल ्ेलयकाचे ए्का मुलकाचयका लक्षकात 
आले. तयकाने यका िोघकांचयका आनंिकावर दवरजण घकालत 
टोमणका मकारलका, ‘‘अससं! तुम्ती तुमचयका िटकाांचती 
अिलकाबिल ्ेलती आ्े तर!’’

आतका ्ती गोष् आपलयका वदडलकांचयका ्कानकावर 
जकाईल, यका धकासततीने िोन्ती मुले आपकापलयका घरका्डे 
धकावलती.

इसकाबचे बकाबका अंगणकात खकाटेवर बसले 
्ोते. तयकांनती िोन्ती मुलकांनका ्का् मकारलती,  
‘‘ अरे, असे दमत्रकापंकासून पळतकाय ्काय ? यका इ्डे, 
बसका मकाझयकापकािती.’’

तयकांनती अमृतलका ् का् मकारलती. तयकालका बरोबर घेऊन 
थेट तयकाचयका घरती गेले. तयकांनती अमृतचयका आईलका ्का् 
मकारलती. तती घरकातून बका्ेर आलती. ्सनभकाई म्णकाले, 
‘‘भकाभती, आजपकासून तुमचका ्का अमृत मकाझका मुलगका बरं 
्का!’’

तती ्सत म्णकालती, ‘‘्काय झकालं ्सनभकाई! अ्ो, 
तुम्कांलका ए्का मुलका्डे बघकायलका ्ोत नका्ती, तर यका 
िोघकां्डे ्से बघणकार?’’

‘‘भकाभती, अमृतसकारखती ए्च ्काय, अने् मुलं 
असलती, तरती तयका सवकाांनका वकाढवकायचती मकाझती आजपकासून 
तयकारती आ्े.’’ ्सनभकाई भकावु्पणे, िकाटून आलेलयका 
गळ्काने म्णकाले.

्सनभकाईं वद्नींनका म्णकाले, ‘‘यका मुलकांनका गल्तीत 
दिरतकानका मती बदघतलं ्ोतं. तती ्काय ्रतका्ेत ्े 
बघणयकासकाठती मती्ती दतथे गेलो.’’

्सनभकाई ्काय सकांगत आ्ेत ते ऐ्कायलका 
िेजकारपकाजकारचयका बकाय्का्ती दतथे जमलयका. यका मुलकांनती 
आपकापलयका िटकाांचती अिलकाबिल ्िती ्ेलती ्का प्रसंग 
सकांगकायलका ्सनभकाईंनका िकार वेळ लकागलका नका्ती. ते 
सकांगून ते पुढे म्णकाले, ‘‘इसकाबनं अमृतलका दवचकारलं, 
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सुशवचरार

एेसे कैसे झराले भोंदू । कम्थ करोशन म्हणती सराधू ।।१।।
अंगरा लरावूशन्रां रराख । डोळे झरांकुनी कररती पराप ।।२।।
दरावुशन वैरराग्राची कळरा । भराेगी शवष्रंाचरा सो्हळरा ।।३।।
तुकरा म्हणे सरांगों शकती । जळो त्रांसी संगती ।।४।।

- संत तुकरारराम

पक्षी जरा् शदगंतररा । बराळकरांसी आणी चराररा ।।१।।
घरार श्हंडते आकराशीं । झरांप घराली शपलरांपरासी ।।२।।
मरातरा गुंतली करामरासी । शचतत शतचें बराळरापराशीं ।।३।।
वरानर श्हंडे झराडरावरी । शपली बरांधुनी उदरीं ।।४।।
तैसी आम्हरांसी शवठ्ठल मरा्े । जनी वेळोवेळरां परा्हे ।।५।।

- संत जनराबराई

संत जनराबराई - मरकाठती सतं ्वदयत्रती. वकातसलय ्का जनकाबकाईंचयका भक्तीचका अननयसकाधकारण दवषय 
आ्े. आपलका उत्ट भतक्भकाव वयक् ्रणयकाचयका पद्धततीतनू तयकानंती सुिंर अभंगकातम् ्कावय दनदमतिले 
आ्े. प्रसततु अभगंकातनू आपलयका बकाळकावरतील आईचयका प्रमेकाचती उिका्रण ेिऊेन सतं जनकाबकाई म्णतकात, ्ी 
आमचती दवठ ्ठल मकाय आम्कालंका अितीच सतत सकाभंकाळत असत.े 

संत तुकरारराम - मरकाठती सतं ्वती. संत तु्कारकाम ्े म्कारकाष््काततील थकाेर संत ्ोत. यका अभंगकातून संत 
तु्कारकाम यकांनती सकामकानय लो्कांनका भोंिूदगरतीबकाबत जकागरू् रका्णयकाचका संिेि दिलका आ्े.

l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

l संकटरांनरा घराबरून न जरातरा जो जीवन ्शसवी करतो तोच खररा पररारिमी ्हो्.
l मैती ्ही नरात्रापेक्षरा शकतीतरी श्ेष्ठ आ्हे.
l नम्रतरा ्हरा सव्थ सद् गुणरांचरा परा्रा ्हो्.

१४.  संतवराणी
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प्रसंग ५

प्रसंग ७

प्रसंग २

प्रसंग ४

प्रसंग ६

प्रसंग ८

पुढे एका स्ेशनवर रेलवे थांबते. 
हररण मात्र पुढे धावत जाते.

काेलह्ाला शंका येते. तो हरणाबरोबर 
जंगलाबाहेर येतो.

ती रेलवे मालगाडी असते कोठेही न थांबता 
पुढे पुढे जाते. हररण दमून जममनीवर बसते. 

हररण प्रवासी रेलवे जवळ येताच 
मतचयाबरोबर धावायला सुरुवात करते.

जंगलात जाऊन इतर सव्व प्राणयांपुढे 
आपण रेलवेला हरवले अशी 

फुशारकी मारते.

पुनहा हरणाची व रेलवेची शय्वत सुरू होते. 
कोलहा दोघांचयामागे धावत जातो.

मानवाने तंत्रज्ानाचा वापर करून बनवलेली 
रेलवे आपलयापेक्ा वेगवान आहे हे 

हरणाचया लक्ात येते.

l   आमही कथा मलमहतो.

विद्यार्थयाांनो, तुम्याांलया गोष्ट ऐकया्थलया, ियाचया्थलया, सयाांगया्थलया आिडते नया? तुम्याांलया गोष्ट वल्या्थलया्ी
नक्कीच आिडेल. आज तुम्ी गोष्ट वलव्णयार आ्यात. त्थयाचे नीट अयाकलन करून घ्थया. कोणतया प्रसांग आ्े, 
कोण बोलत आ्े, कोणयाशी बोलत आ्े, त्थयाांच्थयात कयाेणतया सांियाद चयाललया असेल? ्थया सगळयाांची कल्पनया 
करया. त्थया त्थया प्रसांगयामधील ्पयातयाांचया सांियाद तुमच्थया ि्ीत वल्या. अगदी तुम्याांलया ्पयाव्जे तसया. तुम्याांलया कोणते 
शबद िया्परयािे लयागतील? ियाक्थरचनया कशी करयािी लयागेल? कोणतया कयाळ िया्परयािया लयागेल? ्थया सियाांचया 
मनयाशी विचयार करया. गोष्ट वलहून झयाल्थयािर, त्थयासांदरयाभात वशक्षकयाांशी, वमतयाांशी वकंिया आईबयाबयाांशी चचयाभा करया. 
कथया वलहून झयाल्थयािर त्थयास ्थोग्थ शीरभाक द्या.

{ejH$m§gmR>r …  िरीलप्रमयाणे विविध प्रसांग देऊन विद्यार्थयाांकडून गोष्ट त्थयार करून घ्थयािी. मुलयाांकडून ती गोष्ट 
ियाचून घ्थयािी. 

एकदा एक हररण जंंगलाबाहेर येते. 
समोरून एक प्रवासी रेलवे येत असते.
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