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लप्र् लवद्ार्थी ल्त्रांनो,                                                                           

तुमहां सवाांचे इ्तता नववीच्ा वगा्टत सवागत आहे. ‘कु्ारभारती’ ्राठी हे तु् च्ा आवडीचे भाषेचे 
पुसतक! इ्तता नववीचे हे पाठ्यपुसतक तु्च्ा हातात देताना अलतश् आनंद होत आहे.

ल्त्रांनो, आपण एक्ेकांशी संवाद साधण्ासाठी ्राठी भाषेचा वापर करतो. ्राठी ही आपल्ा 
राज्ाची राजभाषा आहे. आपले लवचार, कलपना, भावभावना स्ोरील व्क्तीस्ोर ्ोग्प्रकारे आलण 
प्रभावीपणे ्ांडा्च्ा असतील तर भाषेवर प्रभुतव हवे. ्ा पुसतकाचा अभ्ास केल्ा्ुळे तु् चे भाषेवरील 
प्रभुतव वाढावे, भाषेचा लवलवध प्रकारे वापर करणे तुमहांला सहज ज्ावे असे आमहांला वारते.  

्ा पाठ्यपुसतकातयून लवलवध सालहत्प्रकारांची ओळख तुमहांला करून लदली आहे. ्हाराष्ट्रातील 
लवलवध बोलीभाषांची तुमहांला ओळख वहावी, महणयून बोलीभाषेतील उतारेही लदले आहेत. ते वाचयून तुमहांला 
्राठी भाषेचे शबदवैभव लवलवधांगी आहे, हे लक्षात ्ेईल. भाषा हे नवलनल ््टतीचे साधन आहे. तुमहांला 
नवलनल््टतीचा आनंद ल्ळावा, महणयून ्ा पुसतकात अनेक भालषक कृती लदल्ा आहेत. 

पाठ्यपुसतकात तु्च्ा लवचारशक्ती, कलपनाशक्ती व सधृजनशीलतेला संधी देण्ासाठी अनेक कृती 
लदल्ा आहेत, त्ा कृती तुमही जरूर करा. भाषाभ्ासाच्ा कृतींतयून भाषेचे घरक, त्ांचे उप्ोग 
स्जावयून घ्ा. त्ाचबरोबर लेखनक्ष्ता व अलभव्क्ती लवकास ्ांसाठी लवलवध कृती व न्ुने लदले 
आहेत, त्ाचंा तुमही अभ्ास करा. ्ा कृतींतयून तु् च्ातील लेखनकौशल् व वाङ ्् ्ीन अलभरूची 
नक्ककीच वाढणार आहे. दैनलंदन व्वहारा्ध्े आधुलनक तंत्रज्ानाचा वापरही तुमहांला कराव्ाचा आहे 
व त्ाचे फा्देही स्जयून घ्ा्चे आहेत. पाठ्यघरकाशी संबंलधत पयूरक ्ालहतीसाठी पाठ्यपुसतका्ध्े 
लदलेल्ा संदभ्टगं्र् सयूचीचा व संकेतसर्ळांचा अभ्ासासाठी वापर करावा असे आमहांला वारते. 

तु्च्ा कलपकतेला आलण लवचारांना चालना देणाऱ्ा ्ा पाठ्यपुसतकाबाबतचे तु् चे ्त आमहांला 
नक्ककी कळवा.  

तुमहां सवाांना शुभेच्ा !

(डॉ. सुननल मगर)
संचालक 

्हाराष्ट्र राज् पाठ्यपुसतक लनल््टती व 
अभ्ासक्र् संशोधन ्ंडळ, पुणे.

प्रस्तावनता

पुणे   
लदनांक : २८ एलप्रल, २०१७, अक्षय्तधृती्ा
भारती्  सौर : ८ वैशाख १९३९



भाषानवषयक क्षम्ा ः प्र्म भाषा मराठी

१.  लवलवध प्रसार्ाध््ांद्ारे प्रसाररत होणाऱ्ा बातम्ा, चचा्ट व संवाद स्जपयूव्टक ऐकता ्ेणे.
२.  साव्टजलनक लठकाणांवरील सयूचना स्जपयूव्टक ऐकता ्ेणे.
३.  घर व पररसरातील अनौपचाररक लवष्ांवरील संवाद ऐकता ्ेणे.
४.  लवनोद, गाणी, कलवता, कर्ा व संवाद ऐकून आनंद घेता ्ेणे.
५.  गीते, स्यूहगीते, कलवता, वकत्ाचंी भाषणे व लवलवध सालहत्प्रकारांच्ा धवलनलफती   
      स्जपयूव्टक ऐकता ्ेणे.
६.  लवलवध बोलीभाषा लक्षपयूव्टक व स्जपयूव्टक ऐकता ्ेणे.

१. गाणी, कलवता, स्यूहगीते  सवराघातासह  महणता ्ेणे. 
२. लवलवध सालहत्प्रकारांच्ा सादरीकरणाचे ्यूल््ापन करता ्ेणे.
३. प्रसंगानुरूप व लवष्ानुरूप सवत:चे लवचार स्ोरील व्क्तीला परवयून देता ्ेणे.
४. लवलवध उपक्र्ांच्ा लन्ोजनाच्ा चचचेत सहभाग घेता ्ेणे.
५. प्रभावी भाषण-संभाषणाच्ा कौशल्ांचा उप्ोग करता ्ेणे.
६. लवलवध सालहत्प्रकारांच्ा ्ाध््ांतयून आपले लवचार व्क्त करण्ाचा प्र्तन करणे. 

१. पाठ्यपुसतक व पाठ्येतर सालहत्ाचे स्जपयूव्टक व अर््ट लक्षात घेऊन प्रकर वाचन करता ्ेणे.
२. ्ोग् आरोह-अवरोह व लवरा्लच्हे ्ांची दखल घेऊन अर््टपयूण्ट प्रकर वाचन करता ्ेणे.
३. लदलेल्ा उताऱ्ाच्ा आश्ाची ्ध्वतथी कलपना, सारांश, लवचार स्जयून घेऊन लेखन  

                      करता ्ेणे. 
४. लवलवध सालहत्ाचे स्जपयूव्टक वाचन करून त्ाचा आसवाद घेता ्ेणे.
५. आंतरजालावर उपलबध असलेल्ा संकेतसर्ळावरील ्ालहतीचे वाचन करून, त्ा ्ालहतीचा  
     उप्ोग करता ्ेणे. 
६. साव्टजलनक लठकाणच्ा सयूचना स्जपयूव्टक वाचयून सव्त लनन्चत करता ्ेणे.
१. श्ुतलेखन करताना शुद्लेखनाच्ा लन््ांचे कारेकोरपणे पालन करता ्ेणे.
२. ऐकलेल्ा, वाचलेल्ा सालहत्ाच्ा आश्ावरील काढलेल्ा लरपणांच्ा ्ुद्द्ांचा लवसतार 
    करता ्ेणे.
३. लदलेल्ा लवष्ा्ध्े सवत:च्ा लवचारांची भर घालयून पुनलचेखन करता ्ेणे.
४. महणी, वाकप्रचार, शबदस्यूह, सुभालषते ्ांचा वापर करून प्रभावी लेखन करता ्ेणे.
५. लदलेल्ा लवष्ावर सवतंत्र व प्रभावी लेखन करता ्ेणे.
६. घरना, प्रसंग ्ांवर आधाररत लचलकतसक लवचार करून त्ाबाबत लेखन करता ्ेणे.  
७. घडलेले प्रसंग, का््टक्र्, घरना ्ांचे वधृतता्त लेखन करता ्ेणे.
८. पाठ्यपुसतकात स्ालवष् केलेल्ा उप्ोलजत लेखन घरकांवर लेखन करता ्ेणे.

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

श्रवण

भाषण
संभाषण

वािन

लेखन

क्षेत्र क्षम्ा



१. संदभा्टसाठी शबदकोश पाहता ्ेणे.
२. लदलेल्ा लवष्ावर ्ुद्देसयूदपणे सव्त सपष् करता ्ेणे. 
३. लवलवध का््टक्र्ांचा अहवाल त्ार करता ्ेणे. 
४. आपल्ा व इतर बोलीभाषेतील महणी, वाकप्रचार ्ांची ्ादी करून लवष्लनहा्, 
    अर््टलनहा् वगथीकरण करता ्ेणे. 
५. ऑनलाइन अज्ट भरणे, लबले भरणे ्ांसारख्ा सुलवधांचा वापर करता ्ेणे.
६. सोशल ल्लड्ाच्ा ्ोग् व जबाबदार वापराबाबत जाणीव लन्ा्टण होणे.
७. संगणकावरील सालहत्ाचा वापर करताना संबंलधतांच्ा हक्कांचे उल्ंघन होणार नाही, 
     ्ाची दक्षता घेणे.
८. प्रसार्ाध््े/संगणक इत्ादींवरून उपलबध होणाऱ्ा कलाकृतींचा आसवाद घेता ्ेणे, 
    लचलकतसक लवचार करता ्ेणे.
९. संगणक/आंतरजालाच्ा साहाय्ाने भाषांतर/ललप्ंतरण करता ्ेणे.
१०. लवलवध सा्ालजक स्स्ांबाबत होणाऱ्ा चचचे्ध्े सहभागी होऊन आपले लवचार   
      ्ांडता ्ेणे.

१. रूपक, व्लतरेक, दृष्ा्त, चेतनगुणोक्ती अलंकार आेळखता ्ेणे व त्ांचा लेखनात उप्ोग   
    करता ्ेणे.
२. आ्ा्ट, लदंडी ही ्ात्रावधृतते ओळखता ्ेणे.
३. नवरस ओळखता ्ेणे व त्ाचंा लेखनात उप्ोग करता ्ेणे, त्ांचा आसवाद घेता ्ेणे.
४. शुद्लेखनाच्ा लन््ांचा लेखना्ध्े उप्ोग करता ्ेणे.

नशक्षकांसाठी

अधययन
कौशलय

भाषाभयास

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

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

मराठी कुमारभार्ी इयत्ा नववी हे पाठ्यपुस्क ्ुमहांला आवडेल, अशी आशा आहे.
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ग. दि. माडगूळकर (१९१९-१९७७) : प्रसिद्ध कवी, गीतकार, लखेक, पटकथालखेक, कादंबरीकार, गीतरामायणकार. 
‘जोसगया’, ‘चतै्रबन’, ‘वशैाखी’, ‘परूरया’ इतयादी गीतिंग्रह; ‘गीतगोपाल’, ‘गीतिौभद्र’ ही कावयसनसममिती; ‘कृषणाची करंगळी’, 
‘तपुाचा नदंादीप’ ह ेकथािंग्रह; ‘आकाशाची फळ’े, ‘उभे धागे आडवे धागे’ या कादबंऱया प्रसिद्ध. भारत िरकारने ‘पद् मश्ी’ हा 
सकताब दऊेन तयाचंा गौरव केला.

आपलया अलौसकक प्रसतभेमळेु ‘आधसुनक वालमीकी’ महणनू प्रसिद्ध अिललेया ग. सद. मा. याचं ेप्रखर राष्ट्रभक्ीन ेप्ररेरत 
होऊन सवाततं्यािाठी हौतातमय पतकरललेया वीर भारतपतु्राचंया कृतज्ञतेसवषयीच ेहे गीत आह.े प्रसतुत गीत ‘चतै्रबन’ या कावयिंग्रहातनू 
घतेल ेआह.े

१. वंद्य ‘वनिदे मातरम ्’

वेदमंत्रांहून आमहां वंद्य ‘वनदे मातरम ्’ !

माउलीचया मुक्तेचा यज्ञ झाला भारती
तयांत लाखो वीर देती जीसवतांचया आहुती
आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र ‘वनदे मातरम ्’ !

याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र िारे जागले
शसत्रधारी सनष्ठुरांशी शांसतवादी झुंजले
शसत्रहीनां एक लाभो शसत्र ‘वनदे मातरम् ’

सनसममिला हा मंत्र जयांनी, आचरीला झुंजुनी
ते हुतातमे देव झाले सवगमिलोकी जाउनी
गा तयांचया आरतीचे गीत ‘वनदे मातरम् ’ !

भाग - १

प्रसतुत गीत हे केवळ कावयानंदािाठी िमासवषट केले आहे. सवद्यारयाां कडून तालािुरात महणवून घयावे.
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आधुदिक वालममीकी-गदिमा

शारदेचया िासहतय दरबारातील एक अग्रणी नाव महणजे गजानन सदगंबर माडगूळकर. गसदमा महणजे मूसतमिमंत 
प्रसतभा. गसदमा यांचया िृजनशील प्रसतभेचा उदंड ठेवा महाराष्ट्राला लाभला आहे. ओवया-अभंगांपािून कावयाचे 
अनेक प्रकार गसदमांचया प्रसतभेची िाक्ष देतात. ‘गीतरामायण’ हे दीघमिकावय श्ीरामप्रभूंचया जीवनकथेचा कावयबद्ध 
आसवषकार आहे. अवघया महाराष्ट्राला वेड लावणारे ‘गीतरामायण’ महणजे गसदमा व िुप्रसिद्ध िंगीतकार, गायक 
िुधीर फडके यांनी घडवलेला चमतकार होय. 

पुणे आकाशवाणीने दर आठवड्ाला एक गीत याप्रमाणे िलग छपपन्न आठवडे िंपूणमि ‘गीतरामायण’ प्रिाररत 
करून आकाशवाणीचया इसतहािात एका वेगळ्ा सवक्रमाची नोंद केली आहे. गीतरामायणाचया सनसममितीमुळे आधुसनक 
वालमीकी महणून मानयता पावलेले गसदमा हे थोर शबदप्रभू होते. गीतरामायणातील एकेक शबद हा चपखल शबदरचनेचे 
मूतमि उदाहरण आहे. १.४.१९५५ रोजी प्रथम प्रिाररत झालेलया गीतरामायणातील पसहलया गीताने िवमि रसिकांना एक 
अनोखा श्वणानुभव सदला. गसदमांनी तयांचया एकटाकी लेखनशैलीने ‘सवये श्ीरामप्रभू ऐकती’ हे पसहले गीत सलसहले. 
हे गीत भूप रागावर आधाररत आहे. या गीतािाठी िुधीर फडके (बाबूजी) यांनी अप्रसतम चाल तयार केली. आपलया 
शबदांनी डोळ्ांिमोर प्रिंगदृशये सनमामिण करणारे गसदमा व िुमधुर चाल लावून गाणारे िुधीर फडके यांचया अलौसकक 
प्रसतभेने रसिकांना सजंकले. 

‘राम जनमला ग िखी, राम जनमला’ या गीताची जनमकथा अतयंत उतककंठा वाढवणारी आहे. तेवहाचा हा प्रिंग. 
गसदमांचे सचरंजीव श्ीधर माडगूळकर यांचयाच शबदांत -

‘‘गावाकडची आठवण येतीय वाटतं?’’ चहाचा कप हातात घेऊन इतकया वेळ असवसथ गसदमांकडे पाहात उभी 
अिलेली माझी आई तयांना महणाली. तेवहा तंद्रीतून जागे होत गसदमा सतला महणाले, ‘‘अगं गीतरामायणातलं पुढचं गाणं 
उद्याच बाबूजींना सदलं पासहजे.’’ िंधयाकाळी गसदमा एकटेच लांबवर अगदी थेट रेंजसहलिपयांत पायीच सफरून आले. 
आलयाआलयाच आईला महणाले, ‘आज मागील दारी तुळशीवृंदावनाचया कट ्ट्ावरच माझी बैठक घाल.’ तयांचया 
िांगणयाप्रमाणे आईने तुळशीवृंदावनाचया कट्टावरच गादी घालून तयावर पांढरीशुभ्र चादर घातली. पाठीमागे लोड-
तक्े ठेवले. शेजारी बदकाचया आकाराचे तयांचे पानिुपारीचे तबक ठेवले. जवळच चंदनाचया िुगंधाची उदबतती 
लावून ठेवली. ‘पपा मागचया अंगणात सलहायला बिलेत. असजबात दंगा करू नका’ अशी आमहांला तंबी देऊन, ती 
पुनहा रात्रीचया सवयंपाकाचया तयारीला लागली. जाताना नेमाकाकाला तुळशीवृंदावनाजवळ एक ट्ूबलाईट लावून 
ठेवायला िांगायची मात्र ती सविरली नाही. 

 िंधयाकाळ उलटत चालली. तुळशीवृंदावनावर छाया धरणाऱया अशोक वृक्षाची पाने पशशचमेकडून िुटलेलया 
उनहाळी वाऱयामुळे िळिळू लागली, तरी गसदमांचया पॅडवरील कागदावर एक शबदही सलहून झाला नवहता. आईने 
पुनहा एकदा तयांना चहा सदला आसण ‘‘तुमही खाली बिला आहात तोपयांत मी वरचया मजलयावरील तुमची बैठकीची 
खोली आवरून येते. काही लागलं तर हाक मारा’’ अिे िांगून ती सनघून गेली. तयालाही आता बराच वेळ झाला होता. 
मधयरात्र उलटून गेली तरी गसदमांकडून काहीच सनरोप येत नाही हे पासहलयावर सतने खाली तुळशीवृंदावनाजवळ बिलेलया 
गसदमांना सवचारले, ‘‘अहो, जेवणासबवणाचा काही सवचार आहे की नाही? जवळजवळ बारा वाजून गेले आहेत, झालं 
का नाही तुमचं सलहून?’’ ‘‘अग एवढी घाई कशाला करतिे? प्रतयक्ष प्रभू रामचंद्र जनमाला यायचेत, तो काय अणणा 
माडगूळकर जनमाला येतोय थोडाच?  वेळ हा लागणारच!’’ गीतरामायणाचया ५६ गाणयांतील रामजनमाचे गीत पहाटे-
पहाटे पूणमि झाले तेवहा गसदमांनी तयांचयािाठी जागत, पेंगुळलेलया माझया आईला ते वाचून दाखवले, तेवहा 
तयांचयासवषयीचया असभमानाने सतचा ऊर भरून आला. 

पेंगुळल्ा आतपात, जागत्ा कळ्ा
‘का् का्’ करत पुन्ा, ऊमलल्ा खुळ्ा 

उच्चरवदे वा्ू त्ास, ्सिू बोलला
राम जनमला ग सखमी, राम जनमला...
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जैसा वृक्ष नेणे मान अपमान । 
तैसे ते सजजन वत्तताती ।।१।।

येऊननयां पूजा प्ानण जे करिती । 
तयाचें सुख नचततीं तया नाही ।।२।।

अथवा कोणी प्ाणी येऊनन तोनिती। 
तया न महणती छेदूं नका ।।३।।

ननंदासतुनत सम माननती जे संत ।  
पूण्त धैय्तवंत साधु ऐसे ।।४।।

नामा महणे तयांची जिी होय भेटी । 
तिी जीव निवा गांठी पिूनन जाय ।।५।।

[िकलिंतगाथा खंड पसहला : िंत नामदेव महाराजांची अभंगगाथा  
अभंग क्र.१४७७ ]

िंपादक-प्रा. डॉ. र. रा. गोिावी.

संत िामिदेव (१२७०-१३५०) ः वारकरी िंप्रदायातील िंतकवी. िंत नामदेवांची अभंगरचना 
असतशय उतकट अिून तयांचया अभंगाची भाषा िुबोध, िरळ, िाधी आहे. िंत नामदेवांनी 
सहंदीतही रचना केली आहे. पंजाबात जाऊन तयांनी भागवत धमामिची पताका फडकवली. 
सशखांचया ‘गुरु ग्रंथिाहेब’ या ग्रंथात तयांची एकिष् कवने िमासवष् अिून ‘भक् नामेदवजी 
की मुखबानी’ या नावाने ती प्रसिद्ध आहे. िंत नामदेवांची अभंगगाथा पुसतकरूपाने १८९२ 
मधये प्रथम लोकांिमोर आली. 

प्रसतुत अभंगामधये िंतांना वृक्षाची उपमा देऊन तयांची महती िांसगतली आहे.

२. संतवाणमी-(अ) जैसा वृक्ष िदेणदे
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प्र. १. वृक्ष आदण संत ्ांच्ातमील साम् दलहूि तक्ा पूण्ण करा. 

प्र. २. खालमील तक्ा पूण्ण करा.

वृक्ष घटना              पररणाम 

वंदन केले. 

घाव घातले.

प्र. ३. खालमील दवधािांपैकी सत् दवधाि ओळखूि दल्ा.
(अ)  िंतांचे वतमिन वकृ्षाप्रमाणे अिते.
(आ)   िंतांना िनमानाची अपके्षा अिते.
(इ)   िंत सनंदासततुी िमान मानत नाहीत.
(ई)   िंत िुख आसण दुःख िमान मानत नाहीत.

प्र. ४. खालमील शबिांचदे समािार्थी शबि दल्ा.
(१) वृक्ष       (२) िुख       (३) िम

प्र. ५. काव्सौंि््ण.
  (अ)    ‘अथवा कोणी प्राणी येऊसन तोसडती । तया न महणती छेदूं नका ।।’ या कावयपंक्ीचा तुमहांला 

  िमजलेला अथमि िांगा.
 (आ)   ‘सनंदासतुसत िम मासनती जे िंत । पणूमि धैयमिवंत िाधु ऐिे ।।’ या कावयपंक्ीतील सवचारिौंदयमि सपष् करा.

प्र. ६. अदभव्क्मी.
   (अ)   प्रसतुत अभंगातून िंतांना सदलेलया वकृ्षाचया उपमेिंदभामितील तुमचे मत सपष् करा.

(आ)    तुमहांला आवडलेलया कोणतयाही एखाद्या अभंगासवषयीची मासहती सलहा.
उपक्रम ः ‘वृक्षवल्ी आमहां िोयरे वनचरे....’ हा अभंग वगामित वाचून तयावर चचामि करा.

संतवृक्ष

सवाध्ा्

खाली सदलेलया ककंिातील शबदांना (सक्रयापदांना) ‘ईव’ प्रतयय जोडून सवशेषणे तयार करा व तयांचयािाठी 
िमपमिक सवशेषय शोधून सलहा. 

उदा., आखणे - आखीव - आखीव कागद. 
(रेखणे, कोरणे, ऐकणे, घोटणे, राखणे) यािंारखया इतर शबदाचंा शोध घया. 

भाषा सौंि््ण
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भाषाभ्ास

आपण जेवहा कथा, कादंबरी, कसवता, नाटक वगैरे िासहतय वाचतो, तेवहा दैनसंदन जगणयातील भाषेपके्षा थोडी 
वेगळी भाषा आपलयाला वाचायला समळते. आपलयाला िासहतय वाचनाचा आनंद समळवून देणयात या भाषेचा मोठा 
वाटा अितो. दैनसंदन वयवहारातील भाषेपेक्षा िासहतयाची भाषा जया घटकांमुळे वेगळी ठरते, तयातील एक घटक 
महणजे अलंकार.

अलंकाराचे शबदालंकार आसण अथामिलंकार हे दोन प्रकार आपलयाला माहीत आहेत. अथामिलंकारांमधये जया 
वसतूला उपमा सदलेली अिते सतला उपमेय महणतात आसण जया वसतूची उपमा सदलेली अिते सतला उपमान महणतात. 
आता उपमेय आसण उपमानातील िाधमयामिवर आधाररत काही अलंकारांचा आपण पररचय करून घेऊया.

(१) रूपक अलंकार ः 

l खालमील उिा्रण वाचा व समजूि घ्ा.

उदा., नयनकमल हे उघसडत हलके जागी हो जानकी ।

       (१) वरील उदाहरणातील उपमेय- 
(२) वरील उदाहरणातील उपमान- 

l रूपक अलंकाराचमी वैदशष्ट्दे- (१) उपमेय व उपमान यांचयात िामय.
 (२) उपमेय हे उपमानच आहे अिे मानणे. 
 (३) अनेकदा केवळ, प्रतयक्ष, िाक्षात, मूसतमिमंत इ. िाधमयमि दशमिक शबदांचा वापर.

उपमेय व उपमान (कमल व नयन) यांचयातील िामयामुळे दोनही गोष्ी एकच वाटतात महणून इथे ‘रूपक’ 
अलंकार होतो. यात नयन हे कमळािारखे आहेत (उपमा) सककंवा नयन महणजे जणू काही कमलच आहे (उतप्रेक्षा) अिे 
न महणता नयन हेच कमल अिे दशमिवले आहे, महणून येथे रूपक अलंकार झाला आहे.
l जदेव्ा वाक्ांत उपमदे्, उपमाि ्ांच्ातमील साम्ामुळदे िोन्मी गोष्मी अदभन्न िश्णवल्ा जातात तदेव्ा ‘रूपक’

अलंकार ्ोतो.
l खालमील ओळमी वाचा.

ऊठ पुरुषोततमा । वाट पाही रमा ।
दासव मुखचंद्रमा । िकसळकांिी ।।
उपमेय 
उपमान 
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धरिला पंढिीचा चोि । 
गळां बांधोननयां दोि ।।१।।

हृदय बंनदखाना केला । 
आंत नवठ्ठल कोंनिला ।।२।।

िबदें केली जवाजुिी ।
 नवठ्ठल पायीं घातली बेिी ।।३।।

सोहं िबदाचा मािा केला । 
नवठ्ठल काकुलती आला ।।४।।

जनी महणे बा नवठ्ठला । 
जीवें न सोिीं मी तुला ।।५।। 

[िकलिंतगाथा खंड पसहला : िंत जनाबाईंचे अभंग 
अभंग क्र.१८०]

िंपादक-प्रा. डॉ. र. रा. गोिावी.

संत जिाबाई : वारकरी िंप्रदायातील िंत कवसयत्री. िंत नामदेवांचया सशषया. तयांना िंत 
नामदेवांचया िाशन्नधयात सवठ्ठलभक्ीचा धयाि लागला. िंत जनाबाईंनी सवपुल कावयरचना 
केली आहे. सवशुद्ध वातिलय, आतमिमपमिणाची भावना तयांचया अभंगवाणीत ओतप्रोत 
भरलेली आहे.

प्रसतुत अभंगात िंत जनाबाईंनी भक्ीचया माधयमातून सवठ्ठलाला किे प्राप्त केले, 
याबाबतचे वणमिन केले आहे. 

२. संतवाणमी-(अा) धररला पंढरमीचा चोर
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प्र. १. खालमी दिलदेल्ा शबिांसाठमी अभंगात आलदेल्ा उपमा दल्ा.

प्र. २. जोड्ा लावा.
       ‘अ’ गट ‘ब’ गट

(१) सवठ्ठलाला धरले   (अ)   शबदरचनेचया जुळणीने
(२) सवठ्ठल काकुलती आला (आ)  भक्ीचया दोराने
(३)   सवठ्ठलाचया पायी घातली बेडी (इ)    ‘तू महणजे मीच’ या शबदाने

प्र. ३. काव्सौंि््ण.
(अ)  ‘िोहं शबदाचा मारा केला । सवठ्ठल काकुलती आला ।।’ या ओळीतील सवचार सपष् करा.
(अा) ‘जनी महणे बा सवठ्ठला । जीवें न िोडीं मी तुला ।।’ या ओळीतून वयक् झालेला िंत जनाबाईंचा भाव  

सपष् करा.
(इ) प्रसतुत अभंगातून िंत जनाबाईंचया मनातील सवठ्ठलासवषयीचया कोणतया भावभावना सदिून येतात, ते  

  िांगा.

प्र. ४. अदभव्क्मी.
(अ)  मानवी जीवनातील सनष्ा, भक्ी आसण प्रयतन यांचे अिलेले महत्व तुमचया शबदांत िांगा.

उपक्रम : आंतरजालाचया िाहाययाने महाराष्ट्रातील िंत कवसयत्रींची मासहती समळवा.

सवठ्ठल

सवाध्ा्

(अ)

हृदय(अा)
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 डोमग्रामी गोिावीयांचा ठायी उदयाचे मातीकाम होत होते: ते िी बाजत होते: तेणे भक्ीजनािी 

वयापार होववे ना: आन भट वयापार करु लागले: नाथोबाए महणीतलें: ‘‘नागदेया: तू कैिा काही 

हींविी ना?’’ तवं भटी महणीतलें: ‘‘आमही वैरागी: काइिीया हीवु:’’ यावरी िवमिज्ञें महणीतलें: 

‘‘वानरेया: पोरा जमीवासमी वैराग् दमरवु आवडदे: ्ा्मी एकू दवकारुदच कीं गा:’’ यावरर भटी महणीतलें: 

‘‘जी जी: सनववीकार तो कवण:’’ िवमिज्ञें महणीतलें: ‘‘वानरेया: पोर जमीव वमीकारावदेगळा केव्देळा्मी 

जालादच िा्मी: मा तु काइ वेगळा अिसि:’’ ‘‘हो कां जी:’’ यावरर गोिावी कीतवी कठीयाचा दृष्ानत 

सनरोपीला: ‘‘कव्णमी एकू कठमी्ा असदे: तो भोगसर्ािाचमी सुश्ुषा करमी: झाडमी: सडा संमाज्णि करमी: 

तदे िदेखौदि गावमीचदे म्णदत: ‘कठमी्दे ् ो िमीके करमीत असा: बरवदे करमीत असा:’ तदे आइकौदि िमीसवडमीचा 

िमीसवडमी ्ात ्ात चढवमी: त्ादस िदेवता आपुलदे फळ िदेिमी: त्ादस कीतथीचदेदच फळ झालदे:’’

३. कीतथी कठमी्ाचा दृष्ानत 

म्ाइंभट (तदेरावदे शतक) : मराठीतील पसहले चररत्रकार. महानुभाव पंथाचे प्रवतमिक. महातमा चक्रधरांचे सनष्ावान 
अनुयायी. चक्रधरांचया उततरापंथ प्रयाणानंतर नागदेवाचायाांचया िहकायामिने अनुयायांकडून चक्रधरांचया 
आठवणींचे पररश्मपूवमिक िंकलन करून ‘लीळाचररत्र’ हा मराठीतील पसहला चररत्रग्रथं सलसहला. नंतर 
‘गोसवंदप्रभूचररत्र’ही सलसहले. महानुभाव पंथाचे तत्वज्ञान, ततकालीन िामासजक-िांसकृसतक पररशसथती, भाषा 
व िमाजजीवन यांचया अभयािाचया दृष्ीने ‘लीळाचररत्र’ हा अतयंत महत्वाचा ग्रंथ आहे. 

कोणताही जीव सवकारापािून वेगळा राहत नाही, हे सपष् करणयािाठी प्रसततु लीळेत चक्रधर सवामींनी 
‘कीतवी कठीयाचा दृष्ानत’ िासंगतलेला आहे. कोणतयाही कायामिचा आसण व्रतसथपणाचा अहंकार बाळगणे हा 
िुद्धा सवकारच आहे, हे प्रसतुत लीळेतून पटवून सदले आहे.

[लीळाचररत्र उततराधमि : एकांक लीळा क्र. १२०]

िंपादक-प्रा. पुरुषोततम नागपुरे.
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प्र. १. कादेणांस उद्देशूि म्टलदे आ्दे तदे दल्ा.
(१)   वानरेया - 
(२)   िवमिज्ञ - 
(३)  गोिावी -  

प्र. २. आकृतमी पूण्ण करा.

प्र. ३. प्रसतुत दृष्ानतातमील उपिदेश तुमच्ा शबिांत सांगा. 
प्र. ४. पुढमील शबिांिा प्रमाणभाषदेतमील शबि सांगा.

प्र. ५. ‘आपल्ातमील गुण ्ाच अवगुण ्ोऊ शकतो’, ्ा दवचार प्रसतुत पाठाच्ा आधारदे सपष् करा.
प्र. ६. पाठातमील दृष्ानत वदेगळ्ा उिा्रणाद्ारदे सपष् करा. 

कठमी्ाचमी जाणवलदेलमी 
सवभाव वदैशष्ट्दे

कवहणीकठीया िी काइिीया

सवाध्ा्

भाषाभ्ास

(२) व्दतरदेक अलंकार ः 

खालील उदाहरण वाचा व िमजून घया.
उदा., ‘अमृताहुसन गोड नाम तुझे देवा’
वरील उदाहरणातील उपमेय-    उपमान-
l व्दतरदेक अलंकाराचदे वैदशष्ट्- उपमेय हे उपमानापेक्षा श्ेष् अिते.

वरील उदाहरणात परमेशवराचे नाव गोडीचया बाबतीत अमृतापके्षाही शे्ष् आहे, अिे मानले आहे.
l जदेव्ा कोणत्ा्मी काव्ात वा वाक्ात उपमदे् ् दे उपमािापदेक्षा श्देष्ठ अा्दे, असदे मािलदे जातदे तदेव्ा दतर्दे ‘व्दतरदेक’

अलंकार ्ोतो.
l खालमील उिा्रण अभ्ासा व तक्ा पूण्ण करा.

तू माउलीहून मयाळ । चंद्राहूसन शीतल ।
पासणयाहूसन पातळ । कल्ोळ प्रमेाचा ।।

उपमदे् उपमाि समाि गुण

तू (परमेशवर/गुरू) चंद्र
पाताळपणा



10

ममीरा दशंिदे ः  सवसवध सनयतकासलकांतून व मासिकांतून कथा कसवतांचे लेखन.
प्रतयेक माणूि हा अनेक नातयांनी परसपरांशी गुंफलेला अितो. जनमापािून िुरू झालेला हा नातयांचा 

प्रवाि अखेरपयांत चालूच राहतो. एवढी नातयाची वीण घट ्ट अिते. प्रसतुत पाठात लशेखकेने नातयांचे िहज 
व पररणामकारक वणमिन केले आहे. प्रसतुत पाठ हा ‘आवाम’ २०१० या मासिकातून घेतला आहे.

जनमाला आलेला प्रतयेक माणूि जनमाबरोबरच सककंवा नाळेबरोबरच ‘नातं’ नावाची एक भलीमोठी 
‘माळ’ लेवून येतो. जया माळेत ‘नाते’ नामक मणी एकामागोमाग एक ओवलेले अितात. हे मोती मग एक 
िुंदर वीण गुंफत जातात. आपलया िवाांभोवती नकळत सवणली जाणारी आसण भेटणाऱया प्रतयेक नातयाने 
असधकासधक मजबूत होत जाणारी ही नातयांची वीण प्रतयेकाभोवती गुंफली जाते. नातयाला एक-एक नाव 
देत ती कधी जवळीक िाधते, अगदी सवकीय होऊन जाते, तर कधी कधी ‘परकया’प्रमाणे वागते. नाती 
जनमाबरोबर आलेली अिोत वा िहवािातून सककंवा वातावरणातून सनमामिण झालेली अिू देत, तयातही 
सवकीय, परकीय अिा भेदाभेद सदितोच!

खरं तर माणूि जनमाला येतो तोच मुळी कुणाचा 
तरी मुलगा, कुणाची तरी मुलगी, कुणाचा तरी भाऊ, 
कुणाची तरी बहीण, कुणाचा तरी नातू महणूनच! 
नातयांचया सवणीशी तयाची पसहली ओळख होते ती इथे 
आसण नंतरचया प्रवािात भेटणारी अनेक नवी नाती तया 
सवणीला िमृद्ध आसण िुंदर करून जातात.

रेशमाचया धागयािारखी ही वीण एकाच वेळी 
नाजूकही अिते आसण भक्म मुलायम आसण 
धारदारही. अशी ही बहुरंगी वीण अलगदपणे नातयांचे 
एक-एक पदर आपलयािमोर उलगडत जाते. नातयांचया 
आठवणीने कधी डोळ्ांत पाणी जमतं, तर कधी तया 
आठवणीिह हृदयात नाती जपली जातात ती 
कायमचीच!

प्रतयेक आई मुलाचया जनमानंतरही तयाला 
घडवतच राहते. अिे घडवताना कधी कुकंचलयाचया 
हळठुवारपणे रंग रेखत तर कधी सछन्नीचे कठोरपणे घाव घालत सतचे काम चालूच अिते. आईचया घडवणयाने 
आपण जरी घडत गेलो तरी ती आपलयािाठी कायमच एक गूढ बनून राहते. कधी ती आपलयािाठी ऊबदार 
शाल अिते, तर कधी कणखर ढाल अिते, बालपणीचया अंगाईला लागलेली िुंदर चाल अिते.

आईनं जनम सदलयानंतर या जगाशी आपली ओळख होते. या ‘जग’ नावाचया भविागरात सवत:चे 
माणूिपण जपणयाची तारेवरची किरत प्रतयेकाला करावीच लागते. मुलाची जगणयाची वाट थोडी कमी 
खडतर वहावी महणून ‘बाप’ नावाचं वलहं हातात धरून भविागर पार करणयाचा प्रयतनही केला जातो. 
तयािाठी मात्र ‘िंवाद’ नामक िेतू बांधला जावा लागतो, मग या िंवादातून बापाचं बाप अिणं ठळकपणे 
जाणवत राहतं.

४. िात्ांचमी घट्ट वमीण
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मायेचे आसण वातिलयाचे पडदे भेदून हातात आलेलं मूल मोठं होऊन बघता बघता पंख पिरून कधी 
उडायला िुरुवात करतं कळतही नाही; पण तयाची झेप जेवहा िातािमुद्रापलीकडे जायला लागते, तेवहा 
मात्र पुनहा एकदा तुटणाऱया नातयाची वेदना अिह्य होते. आनंदाचा मुखवटा धारण केलेलया आई-
वसडलांचं दु:ख मुलांना कळणार किं अन्  कधी? ही आई-वसडलांचया सजवाची उलघाल कधीही न 
कळणारी अिते मुलांिाठी! या सवशवातमक जगात आपण मात्र पोरके होत जातो हे दु:ख उरी बाळगून, 
आशीवामिदािाठी उंचावलेला हात तिाच ठेवून मुलांचया पाठीशी उभं राहणयापलीकडे आई-वडील काय 
करू शकतात?

आईचया डोळ्ांतून झरणाऱया अश्ूंची कथा िाऱयांनाच मासहती आहे; पण ‘बाप’ नावाचया पुरुषाचया 
चेहऱयावरचा जबाबदारीचा मुखवटा दूर केलात, तर तयामागे चेहऱयावरून ओघळणारे देखील अशू्च 
अितात. ते फक् जबाबदारीचया मुखवट्ामागे दडवले जातात सककंवा तयाचयाच गळ्ातलया उपरणयाने 
पुिले जातात, एवढे मात्र खरे! नवीन नाती जुळणं ही दोनही बाजूंकडून घडणारी प्रसक्रया अिते. सतची 
िुरुवात दोनहींकडून वहावी लागते. अिं घडलं तरच नाती जुळून येतात, नाही तर अनेक दुवे नातयातून 
सनखळून जातात. 

‘मैत्री’ हे एक अिंच नातं आहे. असतशय तरल अिं हे नातं जपताना दोघांनाही एकाच वेळी एकच 
सवपन पडावं लागतं, तेवहाच ते नातं ‘अनासद अनंताचं, नवया असभनव िृजनाचं’ होतं हे मात्र सनसवमिवाद ितय! 
मैत्रीिारखी भावना खूप िूक्म व तरल अिते महणूनच महटलं जातं, ‘समत्र जरी िमोर सदिला तरी मतै्री कधी 
सदित निते’. जगणयािाठी अशी अनेक नाती आवशयक अितात, तयािाठी गरज भािते ती एका 
सहतसचंतकाची, मागमिदशमिकाची, गुरूची! भारतीय परंपरेत गुरूकडून सशक्षण घेतलयानंतर सशषयाला गुरुदसक्षणा 
द्यायची अिते व गुरूने तयाला कानमंत्र द्यायचा अितो. जो पुढील किोटीचया काळात पररशसथतीवर 
मात कशी करायची ते सशकवून जातो.

शेजारधममि हे पण एक अिंच नातं अितं. शेजारधमामिचा एक धागा जुळला अिेल तर सनेहाचया मयामिदा 
ओलांडतो आसण तुटला अिेल तर वैराचया मयामिदा ओलांडतो. कौटठुंसबक वातावरणात आपलया अवतीभवती 
रेंगाळणारी काही नाती अशी अितात, की ती सविरू महटलं तरी सविरली जात नाहीत. अिंच एक नातं 
‘आजी’चं अितं. झोपताना रोज नवी गोष् िांगणारी आजी आता फक् आठवणीत जपावी लागते. सतला 
शोधणयािाठी पाय आपोआप ‘वदृ्धाश्मा’कडे वळतात. अिे प्रिंग मग मनं दु:खी करून जातात.

जनमापािून िुरू झालेला हा नातयांचा प्रवाि! तारुणयाचे क्षण िंपून वाधमिकयाकडे वाटचाल करू 
लागताे, तेवहा मागे वळून पाहावेच लागते. सककंबहुना ते अपररहायमिच आहे. मागे वळून पासहलयानंतर 
आजपयांतचा प्रवाि एका वेगळ्ा सवरूपात िमोर येतो. पवूवीचे मुखवटे गळून पडतात, अहंगंड,  
मान-अपमान, प्रसतष्ा या िाऱयांची कात टाकून एक सनखळ, सनकोप मन िमोर येतं आसण आपण िाऱया 
गोष्ी मानय करतो, कारण उंबरठा ओलांडून पलीकडचया जगात केवहा जावं लागेल हे िांगता येत नाही. 
सपकलं पान गळलं तरी नवी पालवी फुटणार आहे हा सनिगामिचा सनयम, यातून कोण िुटणार आहे? हे 
शाशवत ितय मानय करावंच लागतं आसण मग जनमापािून िुरू झालेला नातयांचा हा प्रवाि सनणामियक 
उंबरठ्ावर येऊन थांबतो आसण आपलं एक असभन्न अिं नातं तयार होतं, िाऱया नातयांचयाही पलीकडे 
जाणारं! जयाला शबदांचं सक्षसतजच काय; पण शबदांचंं आभाळही अपुरं पडेल. आपलया हातून काही 
सनिटत चाललयाची ही हुरहूर अिली तरी तयाच शेवटामधये एक िुरुवातही अिते, आपलयाला पुढे नेणारी! 
नातयांची वीण ही अशीच अिते, घट्ट पकडून ठेवणारी!



12

प्र. १. आकृतमी पणू्ण करा.

                       नातयाचया सवणीिाठी योजलेली सवशेषणे  नातयाचया सवणेची पाठातील वसैशषट्े

प्र. २. ‘िातं’ ्ा अमूत्ण संकलपिदेतूि व्क् ्ोणाऱ्ा दवदवध भाविा दल्ा.

प्र. ३. खालमील वाक्ांसाठमी समाि आश्ाच्ा ओळमी पाठातिू शोधूि दल्ा. 
(अ) ‘पाररतोसषक आसण सशक्षा’ या ततं्राचा उपयोग आई मुलाला घडवताना करते.
(आ) जीवनाचया प्रवािात वसडलांचे मागमिदशमिन घेतले जाते.

प्र. ४. वगथीकरण करा. 

प्र. ५. खालमी दिलदेल्ा मुि् द्यांच्ा आधारदे फरक सपष् करा.

तारुणयातील नातयाचा प्रवाि वाधमिकयातील नातयाचा प्रवाि

प्र. ६. सवमत.
(अ) माणिाचया जडणघडणीत अिलेलं नातयाचं महत्व िोदाहरण सपष् करा.
(आ) तुमचया िवाांत जवळचया समत्राचे/मैसत्रणीचे नाव काय? मैत्रीचं नातं तुमही किे सनभावता ते  

  िसवसतर सलहा. 

जनमाने प्राप्त नाती िाशन्नधयाने प्राप्त नाती
(१) (१)
(२) (२)
(३) (३)
(४) (४)
(५) (५)

सवाध्ा्

(अ) (अा)

पाठातील वाकयांत परसपर सवरोधी शबद वापरून केलेली रचना हे लशेखकेचया लेखनाचे वसैशषट् आहे. ही रचना 
महणजे िमृद्ध भाषेचे उततम उदाहरण आहे.

उदा.,  (१) कधी आई आपलयािाठी ऊबदार शाल अिते, तर कधी कणखर ढाल अिते.
(२) शेजारधमामिचा एक धागा जुळला तर सनेहाचया मयामिदा ओलांडतो आसण धागा तुटला अिेल तर 

  वैराचया मयामिदा ओलांडतो.
(३) आपलया हातून काही सनिटत चाललयाची ही हुरहूर अिली तरी तयाच शेवटामधय ेएक िुरुवातही  

  अिते आपलयाला पुढे नेणारी.
अशा उदाहरणांतून तुमही तुमचे लेखन कौशलय वाढवू शकता, भाषा िमृद्ध करू शकता. तयांतून तुमचे भासषक 

कौशलय सवकसित होणार आहे. याप्रमाणे इतर वाकयांचा शोध घया. या प्रकारची वाकये सवत: तयार करा.

आई गुरू
भाऊ

वडील समत्र

बहीण

शेजारी

आजी

सहतसचंतक

मैत्रीण

भाषा सौंि््ण
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काही माणिं वादळं झेलतात आसण पचवतात, पुढं सवशाल िागराचं रूप धारण करतात, काही माणिं 
वादळामुळे कोलमडून पडतात, तर काही माणिं वादळ पचवणयाचे धडे दिुऱयांकडून घेतात. आयुषयभर 
आसदवािींिाठी डहाणूजवळील कोिबाडचया टेकडीवर ज्ञानयज्ञ तेवत ठेवणाऱया थोर िमाजिेसवका आसण 
सशक्षणतजज्ञ अनुताई वाघ यांचा िमावेश यांपैकी पसहलया श्ेणीत करावा लागेल. तयांचया सनधनानं 
कोिबाडची टेकडी हळहळली आसण पररिरातील िवमि आसदवािींना हुंदके फुटले. अनुताईंचया सनधनानं 
एका व्रतसथ जीवनाची अखेर झाली. थोर सशक्षणतजज्ञ ताराबाई मोडक यांचया िहवािात वाढलेलया 
अनुताईंचं एकूण जीवनच तयाग, कष् आसण सनःसवाथवी िेवा यांचा िुरेख समलाफ होता. वयाचया केवळ 
तेरावया वषवी तयांचा सववाह झाला. सववाह अितो तरी काय हे िमजणयापूववीच, महणजे केवळ िहा मसहनयांतच 
तयांचया इवलयाशा कपाळावरील कुकंकू सनयतीनं कायमचंच पिुून टाकलं. भातुकलीचा खेळ मोडला; पण 
छोट्ा अनूनं आभाळाएवढं दुःख पचवलं. कोलमडून टाकणारं वादळ पचवलं. ताराबाईंनी तयांचया 
डोळ्ांतील अशू् पिुले. दुःखाचा डोंगर टाचेखाली सचरडत अनुताई मोठ्ा सजद्ीनं उभया रासहलया, तया 
कधीही पराभूत न होणयािाठी. तयांनी सवतः सशक्षण घेणं िुरू केलं. बाहेरून अभयाि करून तयांनी पदवी 
समळवली. िमाजवयवसथेत सपचलेलया अिंखय आसदवािींचया घरोघरी ज्ञानगंगा नेणयाचं व्रत सवीकारलं. 
ग्राम बाल सशक्षा केंद्रानं िुरू केलेलया पूवमिप्राथसमक शाळेत कायमिकतवी महणून कामाि प्रारंभ केला आसण 
ताराबाईंचया सनधनानंतर तया िंसथचेया िंचालक झालया. ताराबाईंचया रोपट्ाचं तयांनी पुढे वटवृक्षात 
रूपांतर केलं. वेगवेगळ्ा कलपना, सशक्षणािाठी वेगवेगळी क्षेत्रं आसण िाततयानं नवनवे प्रयोग ही तयांचया 
कामाची सत्रिूत्री होती. भाकरीचया शोधात आयुषय गमावणाऱया आसण दाररद्राचा शाप कपाळावर घेऊन 
सफरणाऱया अिंखय आसदवािी बालकांना अनुताईंनी आपलया कतृमितवाचया पंखाखाली आश्य सदला. मायेची 
ऊब सदली आसण अिंखय मनांमधये ज्ञानाची जयोत पेटवली. सशक्षक, मागमिदशमिक, कायमिकतयामि, सवचारवंत, 
लेशखका अशी सवसवध रूपं वयक् करत तयांनी आसदवािींमधये चांगलं सथान समळवलं.

रानावनात भटकणाऱया आसदवािींना वयावहाररक सशक्षण देणं तिं खूप िोपं; पण जाणीवपूवमिक आसण 
आयुषयात उपयुक् ठरणारं औपचाररक सशक्षण देणं खूप अवघड. तयािाठी आवशयक अिते भसवषयाचा वेध 
घेणारी दूरदृष्ी आसण धडपड, या दोनहीही गोष्ी अनुताईंकडे होतया. तयामुळे तयांना वेगवेगळे प्रयोग करताना 
किलीच अडचण भािली नाही, की पाशशचमातयांचा अभयािक्रम भाषांतररत करावा लागला नाही. प्राथसमक 
सशक्षण महणजे एकूणच सशक्षणाचा आसण आयुषयाचा भक्म पाया अिावा लागतो, याचं भान तया कधीच 

उततम कांबळदे (१९५६) : प्रसिद् ध लेखक. ‘श्ाद ्ध’, ‘असवसथ नायक’, ‘शेवटून आला माणूि’ इतयादी 
कादंबऱया; ‘रंग माणिांचे’, ‘कथा माणिांचया’, ‘कावळे आसण माणिं’, ‘न सदिणारी लढाई’, ‘परतया’ 
इतयादी कथािंग्रह; ‘थोडिं वेगळं’, ‘सफरसती’, ‘जगणयाचया जळतया वाटा’, ‘पावलानेच बनते वाट’ इतयादी 
लसलतलेखन; ‘पाचवया बोटावर ितय’, ‘सकनाऱयावरचा कालपुरुष’, ‘खूप दूर पोहोचलो आपण’ इतयादी 
कसवतािंग्रह प्रसिद्ध. तयांचे ‘आई िमजून घेताना’ हे पुसतक लोकसप्रय आहे. िासहतयसनसममितीिाठी तिेच 
पत्रकाररतेिाठी सवसवध पुरसकारांनी िनमासनत. 

आसदवािी भागात पूवमिप्राथसमक सशक्षणाची गंगा घरोघरी पोहचवणयािाठी जयांनी आपले अवघे आयुषय 
वेचले अशा िमाजिेसवका व सशक्षणतजज्ञ अनुताई वाघ यांचया कायामिचा पररचय प्रसतुत पाठातून लेखकांनी 
करून सदला आहे. प्रसतुत पाठ ‘डोंगरािाठी काही फुले’ या पुसतकातून घेतला आहे.

५. एक ्ोतमी समई
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सविरलया नाहीत, की सशक्षणाचया सदशाहीन प्रिाराचा धयाि तयांनी धरला नाही. आपलया मंद प्रकाशात 
मंसदर उजळून टाकणाऱया िमईप्रमाणं अनुताईंनी काम केलं. प्रसिद ्धीचा झगमगाट समळवणयाचा हवयाि 
तयांनी धरला नाही, कारण तया आसण तयांचं कायमिच सवयंप्रकासशत होतं. अनेकांनी या लोभि उजेडात 
आपलया आयुषयातील अंधार िंपवणयाचा प्रयतन केला. प्रसिद ्धी आसण मानिनमान तयांचयापयांत चालत 
आले आसण तयांनी सवतःचंही भागय उजळून घेतलं. तयांनी केलेलया अजोड कामाला कोणाचया 
सशफारिपत्राची गरज नवहती सककंवा एखाद्या पुरसकाराची आवशयकता नवहती. पुरसकाराला छेद देऊन पुढं 
जाणारं तयांचं कायमि होतं, महणूनच आदशमि सशक्षक, पद्मश्ी, दसलतसमत्र यािंारखे मानिनमान नेहमीच 
अनुताईंचया शोधात भटकत रासहले. 

सशक्षणाचया अनुषंगानं अनय क्षेत्रांतही 
अनुताईंनी फार मोठं काम केलं आहे. 
सशक्षणाबरोबरच तयांनी बालकलयाण, मूक-
बसधरांिाठी सशक्षण, मसहला सवकाि 
कायमिक्रम, अंधश्द् धा सनमूमिलन, सवचछता, 
कुटठुंबकलयाण, आरोगय आदी सवषयांवरही 
खूप कष् घेतले. एक चांगला नागररक सनमामिण 
होणयािाठी जया जया गोष्ी आवशयक 
आहेत, तया िवमि तयांनी केलया. एकाच 
वेळेला अनेक प्रयोग, अिेही तयांचया कामाचं 
सवरूप होतं. तयामुळेच केवळ देशातील नवह,े 
तर परदेशांतील िंसथा आसण सशक्षणक्षेत्रातील 
कायमिकतयाांना कोिबाडचया टेकडीचं 
िाततयानं आकषमिण रासहलं. सशक्षणक्षेत्रात 
आसण तयािाठी आसदवािी क्षते्र सनवडून काम 
करणं हे असतशय अवघड अितं. 
जयाचंयािाठी सशक्षणाचं व्रत चालवायचं 
तयांचाही अशा कामाला प्राथसमक अवसथेत 
सवरोध होतो. रूढी, परंपरा, अज्ञान आसण 
अंधश्द् धा ही तयामागची कारणं अितात. सशवाय शसथसतशील िमाजही या कायामित वारंवार अडथळे आणत 
अितो. या िवमि गोष्ींवर मात करून ज्ञानाचा सदवा जपणयाचं आसण अनेकांचया मनांतील सवसवध प्रकारचा 
अंधार दूर करणयाचं काम अनुताईंनी सनरपेक्ष वृततीनं केलं. सवतःचया बळावर तयांनी सशक्षणक्षेत्रात एक िुरेख 
सवपन पासहलं. ते प्रतयक्षात उतरवलं. कधी झाडाखाली, कधी गोठ्ात, कधी बोडकया माळावर, तर कधी 
झोपडीत वगमि चालवून तयांनी मोठ्ा सजद्ीनं ज्ञानप्रिार केला. ज्ञानाचा सदवा घरोघरी लावा, अिा प्रचार 
कधी तयांनी केला नाही, तर सवतःलाच सदवा बनवलं. तयात आपलया श्माचं तेल ओतलं, कतृमितवानं तो 
पेटवला आसण आयुषयभर तो तेवतच ठेवला. पाच-िहा तपांचया असवरत धडपडीनंतर कोिबाडचया 
टेकडीवरील ही िमई आता सवझली आहे. तयामुळे अवघी टेकडी हळहळली अिेल, आसदवािींचे डोळे 
पाणावले अितील, तर या िवाांनी अनुताईंचया पाऊलखुणा जपून ठेवणं हीच तयांना आदरांजली ठरेल.

���
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प्र. १.  चौकटमी पूण्ण करा.
(अ)  कोिबाडचया टेकडीवरील िमई महणून ओळख - 
(आ)  रोपट्ाचा वटवृक्ष झालेली िंसथा - 
(इ)   आयुषयाचा पाया भक्म करणारे - 

(ई)   भाकरीचया शोधात आयुषय गमावणारे - 
प्र. २.  खालमील घटिांचदे पररणाम दल्ा.

घटिा            पररणाम
(अ)  अनुताईंचे सनधन. 

        (आ)  ताराबाईंनी अनुताईंचे अशू् पुिले. 
        (इ)    ताराबाईंचे सनधन.

प्र. ३.  का््णक्षदेत्र दल्ा.

प्र. ४.  का तदे दल्ा.
  (अ) सशक्षणक्षेत्रातील कायमिकतयाांना कोिबाडचया टेकडीचं िाततयानं आकषमिण रासहलं.

 (आ) अनुताईंचया कामाला प्राथसमक अवसथेत सवरोध झाला.
प्र. ५.  खालमील शबिांमधमील कलपिा सपष् करा.
  भातुकलीचा खेळ, ज्ञानयज्ञ, ज्ञानगंगा, पाऊलखुणा
प्र. ६.  खालमील शबिसमू्ांसाठमी एक शबि दल्ा.

(अ)   व्रताने सवत:ला बांधणाऱया- 
(आ)   नेमाने सवत:ला बांधणारा- 
(इ)  गावातील रसहवािी- 
(ई)  सतऱहाइताचया भूसमकेतून बघणारा- 

दशक्षणक्षदेत्राव्दतररक् असलदेलमी अिुताईंचमी का््णक्षदेत्रदे

सवाध्ा्
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प्र. ७.   खालमी दिलदेल्ा शबिांचा उपसग्ण बिलूि दवरुि् धार्थी शबि दल्ा.
उदा., (१) िापेक्ष Ï सनरपेक्ष (२) अनावृष्ी Ï असतवृष्ी
(१) अनाथ Ï (४) पुरोगामी Ï
(२) दुशशचनह Ï (५) सवदेशी Ï
(३) िुपीक Ï (६) सवजातीय Ï  

प्र. ८.   सवमत.
(१) अनुताई वाघ यांना सदलेलया िमईचया उपमेची िाथमिकता तुमचया शबदांत सलहा.

 (२) ‘िमई हे िाततयाचे, िंयमी वृततीचे आसण िामरयामिचे प्रतीक आहे’. या सवधानाबाबत तुमचे मत सपष् करा.
उपक्रम : आसदवािी मुलांचया सशक्षणािाठी कायमिरत अिणाऱया कोणतयाही एका िंसथेची मासहती समळवा.

भाषाभ्ास
उपमेय व उपमान यांचयातील िाधमयामिवर आधाररत काही अलंकारांचा आपण अभयाि केला. आता इतर काही 
अलंकार पाहूया.
(३) दृष्ानत अलंकार ः 
l खालमील उिा्रण वाचा व समजूि घ्ा.
उदा., चंदनाचे हात । पायही चंदन
        तुका महणे तिैा । िजजनापािून
        पाहता अवगुण । समळसेचना        (िंत तुकाराम)
(१) िंत तुकाराम कोणतया दोन गोष्ींची तुलना करतात?

 आसण 
(२) (अ) चंदनाचा सवशेष गुण- 

(आ) िंतांचा सवशेष गुण- 
चंदन िवाांगाने िुगंसधत-सत्रकालाबासधत ितय
िजजन वयक्ी अंतबामिह्य िजजन अिते हे पटवून देणयािाठी वरील उदाहरण सदले आहे.

l दृष्ानत अलंकाराचमी वैदशष्ट्दे- (१) एखादी गोष् पटवून देणे.
             (२) ती पटवून देणयािाठी िमपमिक उदाहरणाचा वापर करणे.

l एखािमी गोष् पटवूि िदेण्ासाठमी त्ाच अर्ा्णचदे एखािदे समप्णक उिा्रण दिलदे जातदे, तदेव्ा ‘दृष्ानत’ अलंकार
्ोतो.

l खालमील ओळमी वाचा व चौकटमी पूण्ण करा.
लहानपण देगा देवा । मुंगी िाखरेचा रवा ।
ऐरावत रतन थोर । तयािी अंकुशाचा मार ।।
(१) िंत तुकाराम परमेशवराजवळ हे मागणे मागतात. 
(२) रतनािारखया थोर अिलेलया ऐरावताला िहन करावा लागतो. 
(३) मुंगीला ही गोष् प्राप्त होते. 
(४) िंत तुकाराम ही गोष् पटवून देतात. 
(५) मोठेपणातील यातना या उदाहरणाने पटवून देतात. 
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आपण दररोज कार्टून्स पाहतो, ती आपल्ा इतक्ा ्सव्ीची झालेली आहेत, की कार्टून्सच्ा ऐवजी 
त्ाला कुणी व्यंगचचत्र चकंवा हास्चचत्र महरलयं, की आपण थबकतो. चिवा्, आपण ्सह्सा जी पाहत 
अ्सतो, ती अ्सतात ‘सर्ीप कार्टून्स’ (महणजे चचत्रमाचलका). ‘चचयंर’् हे त्ाचे ्सवाांत महत्वाचे अ्से उदाहरण. 
अिा चचत्राच्ा पचहल्ा भागात कुणीतरी कुणाला तरी ्सायंगत अ्सतयं, बोलत अ्सतयं, मग त्ाच्ा द्ुसऱ्ा-
चत्सऱ्ा भागायंत त्ा ्सायंगण्ा-बोलण्ातून उलगडणारी गयंमत अ्सते! कधी आपल्ाला एकाच भागाचयं कार्टून 
पाहा्ला चमळतयं, ते पाहून खुदकन ह्सू ्ेतयं आपल्ाला. अ्सयं चचत्र हे हास्चचत्र अ्सतयं; पण हास्चचत्र 
महणजे का्, अ्सयं चवचारलयं तर आपल्ाला का् ्सायंगता ्ेईल? 

कुणी ्सायंगेल, वेडयंवाकडयं चचत्र काढलयं, की ते झालयं कार्टून! कुणी महणेल, त्ात एक जोक अ्सतो 
आचण कुणी ्सायंगेल, त्ात एक माण्ूस अ्सतो, तो दु्सऱ्ाला बोलतो, ते वाचलयं की आपल्ाला ह्सू ्ेतयं, 
वगैरे... हे ्सगळयं ्सायंगणयं-बोलणयं बाजूला ठेवून, आपल्ाला हास्चचत्राची व्ाख्ा करा्ची झाल्ा्स अिी 
करता ्ेईल - ‘्सफाईदार रेषायंनी काढलेलयं गमतीदार चचत्र, महणजे हास्चचत्र’. हास्चचत्राचे वैचिष्ट्य का्, 
तर ते पाचहलयं, की आपल्ाला ह्सू ्ेतयं! व्यंगचचत्र महणजे, हास्चचत्राचा पुढला रपपा. व्यंगचचत्र्ुसद् धा 
आपल्ाला ह्सवतयं, पण केवळ ह्सवणयं एवढाच त्ाचा हेतू न्सतो. व्यंगचचत्र पाचहल्ावर आपल्ाला ह्सूही 
्ेतयं आचण ते आपल्ाला त्ाचिवा् काहीतरी ्सायंगू पाहात अ्सतयं. आपण जर त्ा चचत्रापािी थोडयं थायंबून 
राचहलो, तर त्ात काही गमतीदार चवचार मायंडलेला अ्सतो, हे आपल्ा लक्ात ्ेतयं.

मुलायंची हास्चचत्रयं काढणयं ही ्सवाांत अवघड गोष्ट आहे. मुलायंची महणजे, केवळ मुलायं्साठीच नाही, तर 
हास्चचत्रात जी मुलयं अ्सतात, ती मुलयं काढणयं फार अवघड अ्सतयं, का ? तुमही काढ्न पाहा, तेवहा लक्ात 
्ेईल. कारण, लहान मुलाचयं चचत्र-आकारानयं लहान काढलयं, तर ते थोडयंच लहान मुलाचयं वारणार! एखादा 
उयंच माणू्स काढला, तर तो त्ा उयंच माण्साचा मुलगा वारणार का, छे! मग... दाढीचमश्ा न्सल्ा, की 
होईल का चचत्रातलयं पोरगयं-नाही बुवा! त्सयंही होणार नाही. त्ाला िरटू-चड्ी घातली, की होईल का ते 
पोरगयं... चचत्र काढा्चा प्र्तन केला, की आपल्ा ्ा अडचणी लक्ात ्ेतात. मोठ्ा माण्साकडे आचण 
मुलाकडे आपण बारकाईनयं पाचहलेलयंच नाही, हेही आपल्ा सपष्टपणे लक्ात ्ेईल! आचण इथेच 
व्यंगचचत्रकाराचयं कौिल् लक्ात ्ेतयं. मुलायं्साठी चवनोद करणयं एक वेळ ्सोपयं; पण व्यंगचचत्रातलयं मूल हे 
मुला्सारखयं चद्सणयं ्सवाांत कठीण!

आपण इथे वेगवेगळ्ा व्यंगचचत्रकारायंनी, आपापल्ा व्यंगचचत्रायंत-हास्चचत्रायंत लहान मुलयं किी 
काढली आचण त्ायंच्ा बोलण्ातून, वागण्ातून त्ायंचयं लहानपण क्सयं उमरलयं आहे, ते पाहू्ा. हास्चचत्र 

मधुकर धम्मापुरीकर (१९५४) : कथालेखक, लचलत लेखक आचण व्यंगचचत्रायंचे ्सयंग्ाहक - अभ्ा्सक. 
१९७६ पा्सून त्ायंनी व्यंगचचत्रायंचा ्सयंग्ह करण्ा्स ्सुरुवात केली. कथालेखना्सोबतच व्यंगचचत्रायंच्ा 

आसवादाच्ा चनचमतताने चवपुल लेखन. चकिोरव्ीन मुलायं्साठी चलचहलेल्ा ‘अन् कॉमन मॅन आर. के. लक्मण.’ ्ा 
पुसतकाला महाराष्ट ्िा्सनाचा पुरसकार चमळाला आहे. आर. के. नारा्ण ्ायंच्ा ‘मालगुडी डेज’ आचण ‘सवामी 
ॲणड फ्रेंडज’ ्ा पुसतकायंचे मराठी अनुवाद केलेले आहेत. ‘अप्रपू’, ‘रूप’, ‘चवशवनाथ’, ‘चचनकूल’ हे कथा्सयंग्ह; 
‘रेषालेखक व्सयंत ्सरवरे’, ‘ह्सऱ्ा रेषेतून ह्सवण्ाच्ा पलीकडले’ ही पुसतके प्रच्सद्ध. 

हास्चचत्र, व्यंगचचत्र महणजे का्? ती  किी वाचा्ला पाचहजेत? हे प्रसतुत पाठातून ्सायंचगतले आहे. 
हास्चचत्रे, व्यंगचचत्र े आपल्ाला ह्सवतात, चवचार करा्ला भाग पाडतात. हास्चचत्र े व व्यंगचचत्र े ्ायंमधील 
भेदाभेद दिटूवत लेखकायंनी ्ा चचत्रदुचन्ेची ्सफर प्रसततु पाठातून घडवून आणली आहे. प्रसतुत लेख ‘व्म्  
२०१६’च्ा चदवाळी अयंकातून घेतला आहे. 

| ह्स्यचित्ांतली मुलां (स्थूलव्िन)
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महटलं, की आधी आठवण येते, ती सश.द. फडणीि या जयेष् 
वयंगसचत्रकाराचया सचत्रांची. शाळेतलया चौथी-पाचवीचया 
गसणताचया पुसतकात फडणीिांची हासयसचत्रे होती, ती पाहताना 
गसणताचा ‘बाऊ’ कमी झाला होता मुलांचा! 

तयांचं हे हासयसचत्र पाहा. जाड रेषांनी खरं महणजे मोठी 
माणिं काढता येतात, अिा आपला िमज. मात्र या सचत्रात 
फ्ॉक घातलेली ही मुलगी लहान बाळाला दूध पाजावे, तशी या 

लहानगया रोपट्ाला पाणी घालते आहे, तेही सकती काळजीने-दुधाचया बाटलीने!
शयाम जोशी हे मराठीतले मागचया सपढीचे महत्वाचे हासयसचत्रकार. तयांची रेषा ही फडणीिांचया 

रेषेपेक्षा अगदी उलट-नाजूक आसण लवचीक अशी!  तयांचया या हासयसचत्रांत पाहा. 

अगदी रांगणारं मूल काढलं आहे, तयाची हालचाल जाणवते, नाही का! सशवाय देवाला ‘फूल’ देणारा 
हा मुलगा तया रांगणाऱया बाळापके्षा मोठा! हासयसचत्र आसण सचत्रात हाच फरक अितो. सचत्रात हुबेहूब 
काढायचा प्रयतन अितो तर हासयसचत्रात सवनोदी माणिू एखाद्याचया वागणया-बोलणयाची जशी हुबेहूब 
नक्ल करतो, तशी ती सचत्राची गमतीदार हुबेहूब नक्ल अिते. 

डेवहीड लँगडन या अमेररकन वयंगसचत्रकाराची ही सचत्रं पाहा. पसहलया सचत्रात चतुर मुलगा पैशाचा 
गल्ा फोडतो आहे, हा तयाचा पराक्रम आपलयाला सदितो आसण मग तयाचया चेहऱयावरचे ते भाव 
आपलयाला जाणवतात आसण खरे वाटतात.

तर दुिरं सचत्र भोकाड पिरणाऱया मुलाचं; तयाला वयगंसचत्र महणता येईल. का बरं?... सचत्र पाहताना 
आपलं लक्ष आधी जातं, ते काळ्ा रंगाकडे-मुलाचया मोठ्ाने रडणयाकडे. आपलयाला वाटून जातं, की 
लहान मुलं उगीचच रडत अितात, तिंच हा रडतो आहे, बाकी काही नाही; पण सचत्राकडे लक्षपवूमिक 
पासहलयावर आपलयाला सदिते, ती िेफटी सपन... आसण सवचार येतो, अरे! ही सपन याला टोचत अिणार 
आसण महणून याने भोकाड पिरले अिणार. तिेच अिावे, कारण मुलांचया रडणयाला काही ‘कारण’ अितं! 
इथे तयाचे हातपाय किे काढले आहेत, पाहा.
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लहान मुलं लहान कशी सदितात सचत्रात? तयाचं नेमककं 
काय रहसय आहे हे पाहायचं अिेल, तर जया वयंगसचत्रात 
-हासयसचत्रात मोठा माणूि आसण छोटा मुलगा अिे दोनही
आहेत, अशी सचत्रं पाहावीत. हे आहे, जागसतक कीतवीचे 
वयंगसचत्रकार आर.के. लक्मण यांचं वयंगसचत्र. खेड्ात
मुलांचे किे कापणारे अिायचे, मुलाला जसमनीवर बिवून
तयाचे किे कापले जायचे. इथे पाहा, तो माणिू किा बिला
आहे, तयाचा आकार तयाचया चेहऱयावरचे ते उतिाहाचे भाव
आसण किे कापून घेणारा, ककंटाळलेला, वैतागलेला मुलगा...
तेच हात-पाय, तेच नाक-डोळे; पण फरक कुठे आहे जयामुळे 
हा मोठा माणूि वाटतो आसण हे मूल, लहान मूल वाटतं?

आकाराने लहान-मोठेपण आहेच; पण तयासशवाय असधक काय आहे?
ही सचंटूची सचत्रमासलका पाहा. इथेही हा फरक आपलयाला सदितो. सशवाय, पसहलया सचत्रात तया 

सचंटूचा प्रशन तयाचया बाबांप्रमाणे आपलयालाही सपष् कळत नाही, मात्र सतिऱया सचत्रात तयाचा ‘अथमि’ 
िमजतो. तया अथामिनं हे उततम अिे वयंगसचत्र आहे, नाही का!

आता आणखी एक गंमत पाहू. हंगेररयन वयंगसचत्रकार रेबर याचे हे वयंगसचत्र. सचत्र पाहताच आपलयाला 
वाटते, ही दोन वेगवेगळी सचत्रं आहेत- एक लहान 
मुलगा आसण एक मोठा माणूि; पण सभंतीवर 
लावलेले तेच सचत्र आसण दोघांचया केिांची ठेवण 
पासहलयावर लक्षात येते, की हा लहानपणी मोठे 
वहायोसलन वाजवतो आहे आसण आता मोठा 
झालयावर लहान वहायोसलन वाजवतो आहे. लहान 
मुलांना ‘मोठ्ा’ वसतूंचं आकषमिण अितं आसण 
वाढतया वयानुिार आपण जपलेला छंद असधक 
खोल-िूक्म अिा होत जातो, बाह्य आकाराचं 
आकषमिण कमी होत अितं, अिं या 
वयंगसचत्रकाराला िांगायचं आहे.
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आता हे हासयसचत्र. सचत्रकलेवर हुकूमत 
समळवली, की हासयसचत्रात काय जादू करता येते, 
तयाचं उदाहरण. सरिसटश वयंगसचत्रकार नॉममिन थेलवेल 
यांचं. मुलाची कॅप, तयाचा शटमि आसण िॉकि - बूट 
पाहून लक्षात येतं, की हा सकाउटचा मुलगा आहे. 
तयाचयाकडे िवमिच उपयोगी वसतू अगदी तयार अितात. 
इथे, तयाचया बुटात अगदी मधयभागी काहीतरी घिुून 
बिलं आहे अन ् ते काढणयाचया नादात अिलेला हा 
मुलगा पाहा ना, किा वेडावाकडा झालेला आहे, 
सशवाय तयाचा चेहरा...आपलयाला अगदी गुंतवून टाकणारं हे हासयसचत्र.

आता आपलया लक्षात आलं अिेल, की लहान मुलाचं सचत्र काढताना, तया सचत्राचा सककंवा तया 
मुलाचा लहान आकारच महत्वाचा नितो, तर शरीराचया प्रतयेक अवयवाचा आकार तया प्रमाणात लहान 
अिणं गरजेचं अितं. महणजे, हाता-पायांची बोटं, ती लहान काढली, की आपोआप नखं लहान होतात. 
नाकाचा, ओठांचा आकार काढलयावर कळतं, की लहान मुलांचया भुवया तशाच लहान सककंवा एका 
रेषेचया अितात आसण लहान मुलांना दाढी-समशया नितात, हे तुमहांला िांगायची गरज नाही! यापुढे 
वयंगसचत्रं-हासयसचत्रं पाहताना आसण काढताना, अशा बारीकिारीक गोष्ींची नोंद तुमहीिुद्धा घेऊ 
शकाल.

प्र. १. खालमील फरक दल्ा.

व्ंगदचत्र ्ास्दचत्र

प्र. २. वैदशष्ट्दे दल्ा.

प्र. ३. ‘व्ंगदचत्र ्दे व्क्मीचदे गुण-िोष मांडण्ाचदे प्रभावमी असत्र आ्दे’, ्ा दवचार सोिा्रण सपष् करा.
प्र. ४. प्रसतुत पाठातमील व्ंगदचत्रांपैकी तुम्ांला आवडलदेल्ा कोणत्ा्मी एका व्ंगदचत्राचदे तुम्मी केलदेलदे दिरमीक्षण 

बारकाव्ास् सवत:च्ा शबिांत दल्ा.
प्र. ५. ‘व्ंगदचत्र रदेखाटणदे’ ्मी कला आतमसात करण्ासाठमी कोणत्ा गुणांचमी आवश्कता असतदे, ्ासंबंधमी तुमचदे  
 दवचार दल्ा.
प्र. ६. ‘ल्ाि मुलांचमी ्ास्दचत्रदे काढणदे अवघड आ्दे’, ्ाबाबत तुमचदे मत सपष् करा. 
उपक्रम : ५ मे या जागसतक वयंगसचत्र सदनाचया सनसमतताने शाळेमधये सवसवध वयंगसचत्रांचे प्रदशमिन भरवा व तयांचा  

  आसवाद घया.

सवाध्ा्

व्ंगदचत्रदे
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भाषाभ्ास

l खालमील दचत्राचदे दिरमीक्षण करा.

(४) चदेतिगुणोक्मी अलंकार : 
l खालमील ओळमी वाचा व समजूि घ्ा.

उदा., ‘‘ सनतयाचेच दु:ख होते
        उशागती बिलेले
        ... तोच अवसचत आले
        िुख ठोठावीत दार ।’’   (कृ. ब. सनकुमब)

(१) वरील ओळींमधील अचेतन गोष्ी कोणतया? 
(२) अचेतन गोष्ी कोणतया सक्रया करतात? 
(३) अचेतन गोष्ी जया सक्रया करतात तया मानवी आहेत का? 
l चदेतिगुणोक्मी अलंकाराचमी वैदशष्ट्दे-  (१) अचेतन वसतूनंा िचेतन मानले जाते.

(२) तया वसतू िजीव प्राणयाप्रमाणे सककंवा माणिाप्रमाणे वागतात.
l अचदेति वसतूवर जदेव्ा सचदेतिदेचा दकंवा मािवदेतर प्राण्ांवर मािवमी गुणधमा्णचा आरोप केला जातो, तदेव्ा

‘चदेतिगुणोक्मी’ अलंकार ्ोतो.
l  खालमील वाक् वाचूि दिलदेल्ा चौकटींत उततरदे दल्ा.

मंगल मंगल गीत महणे, असफुट रजनी मूकपणे.
(१) प्रसतुत उदाहरणातील अचेतन गोष्-
(२) अचेतन गोष्ीने केलेली कृती-
(३) अचेतन गोष्ीने केलेली कृती कशी आहे?

पाणमी दवक्री केंद्र

³ शेजारील चित्ात कोणती समस्ा प्रचतचिंचित होते?

³ ही समस्ा का चिमामाण झाली असावी?

³ पाण्ासाठी पैसा व वेळ खिमा करावा लागला तर... 
कलपिा करा व चलहा. 

³ ही समस्ा दूर करण्ासाठी तुमही कोणते उपा् 
सुिवाल?

³ ्ा समस्ेसंदरामात घोषवाक्े त्ार करा. 

दवचार करा. सांगा.
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राजा्स जी महाली, ्सौख्े कधी चमळाली
ती ्सवटू प्राप्त झाली, ्ा झोपडीत माझ्ा

भूमीवरी पडावे, ताऱ्ायंकडे पहावे
प्रभुनाम चनत् गावे, ्ा झोपडीत माझ्ा 

पहारे आचण चतजोऱ्ा, त्ायंतचून होती चोऱ्ा
दारा्स नाही दोऱ्ा, ्ा झोपडीत माझ्ा

जाता त्ा महाला, ‘मजजाव’ िबद आला
भीती न ्ाव्ाला, ्ा झोपडीत माझ्ा

महाली मऊ चबछाने, कंदील िामदाने
आमहायं जमीन माने, ्ा झोपडीत माझ्ा

्ेता तरी ्सुखे ्ा, जाता तरी ्सुखे जा
कोणावरी न बोजा, ्ा झोपडीत माझ्ा

पाहूचन ्सौख् माते, देवेंद्र तोचह लाजे
िायंती ्सदा चवराजे, ्ा झोपडीत माझ्ा

र्ष्ट्रसांत श्ी तुकडोजी मह्र्ज - माचणक बयंडोजी ठाकूर (१९०९-१९६८) : ्सयंतकवी, ्समाज्सुधारक. अयंधश्रद्धा, जाचतभेद, 
धमटूभेद ् ायं्सारख्ा ्समाजचवघातक गोष्टटींवर हल्े चढवून त्ायंनी देिभक्ी, अचहयं्सा व आतम्सयं्म ् ायंचे पाठ चदले. गावागावातून 
‘गुरुदेव ्सेवा मयंडळे’ सथापन केली. ् ा का्ाटूबद्दल भारताचे पचहले राष्टप्ती डॉ. राजेंद्रप्र्साद ् ायंनी त्ायंना ‘राष्ट््सयंत’ ही उपाधी 
देऊन त्ायंचा गौरव केला. ‘अनुभव्सागर’, ‘भजनावली’, ‘्सेवासवधमटू’, ‘राष्ट्ी् भजनावली’ इत्ादी पुसतके प्रकाचित 
आहेत. चिक्ण, भेदाभेद व असपपृश्ता चनमूटूलन, अयंधश्रद्धा चनमूटूलन, सवचछता, ्सवटूधमटू्समभाव ्ायंचवष्ी कळकळीचे 
आवाहन करणारा व अज्ानी जनतेला वात्सल््ुक् भूचमकेतून लोकचिक्ण देणारा त्ायंचा ‘ग्ामगीता’ हा ग्यंथ ्सवटूत्र आदराने 
वाचला जातो. 

्सुख आचण आचथटूक ्सुबतता ्ायंचा काही ्सयंबयंध न्सतो, कारण ्सुख-दु:ख ्ा मानवी मनाच्ा भावभावना आहेत. 
लहानिा झोपडीतही िायंचत्सुखाचा अनुभव व आनयंद ्सदैव क्सा चमळतो, ्ाचे वणटून प्रसतुत कचवतेत केले आहे.

६. ्य् झोपडीत म्झ्य् भ्ग - २
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प्र. १. कदवतदेत आलदेल्ा आश्ािुसार पुढमील मुि् द्यांतमील फरक सांगा.
झोपडमीतमील सुखदे      म्ालातमील सुखदे

(१)  .................... (१) ....................

(२)  .................... (२) ....................

प्र. २. आकृतमी पूण्ण करा.

प्र. ३. ‘झोपडमीत दिसगा्णचदे सान्न्नध् आ्दे’, ्दे पटवूि िदेणारमी उिा्रणदे दल्ा.
प्र. ४. ‘दतजोरमी’ ्दे उततर ्देईल असा प्रशि त्ार करा.
प्र. ५. काव्सौंि््ण.

(अ) ‘पाहूसन िौखय माते, देवेंद्र तोसह लाजे 
शांती िदा सवराजे, या झोपडीत माझया’ या कावयपंक्ीतील सवचारिौंदयमि सपष् करा.

(आ) ‘दाराि नाही दोऱया, या झोपडीत माझया’ या कावयपंक्ीतील आशयिौंदयमि सपष् करा.
l झोपडमी व म्ाल ्ांच्ातमील संवािाचमी कलपिा करूि संवािलदेखि करा.

झोपडमी : ..................................................................................

म्ाल : ....................................................................................

झोपडमी : ..................................................................................

म्ाल : ....................................................................................

झोपडमी : ..................................................................................

म्ाल : ....................................................................................

झोपडमी : ..................................................................................

म्ाल : ....................................................................................

सवाध्ा्

झोपडमीत ्देणाऱ्ांसाठमी कवमीिदे 
व्क् केलदेल्ा भाविा.
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l उजळणमी- तक्ा पूण्ण करा.

उपमदे्-आईचे प्रेम     उपमाि-िागर उपमदे्-आंबा    उपमाि-िाखर
उपमा आईचे प्रेम िागरािारखे अिते.
उतप्रेक्षा आईचे प्रेम महणजे जणू िागरच.
रूपक वातिलयसिंधू आई.

      ‘महण’ महणजे 
  लक्षात ठेवणयाि योगय अिे 

ज्ञानवचन. 
उदा., ‘सदवयाखाली अंधार’ 
यािारखया महणीतून ज्ञान 

िाठवलेले आहे. अनुभव आसण
शहाणपण या  महणीचया 
अथामितून डोकावतेच. 

          ‘महणीचा’ प्राण आहे ‘लोकिंमती’, 
महणीचा वारंवार उपयोग करणे हेच तया 

वचनातील ज्ञानाचया खरेपणाचे सनदशमिक आहे. 
उदा.,‘थेंेबे थेंबे तळे िाचे’ या महणीतील अथमि 
थोडे थोडे एकत्र करूनच िाठा तयार होतो. 

महणीचा बोलताना, सलसहताना केला जाणारा 
वापर महणजे जनिंमती होय. 

‘महण’ चटकदार पद्धतीने ज्ञान देते. 
सतचया शबदात खुमारी व अंत:करणावर 

छाप पाडणयाची सकमया अिते. 
उदा.,‘चोराला चावला सवंचू चोर करीना 
हूं की चूं’ सनंद्य कममि करणाऱयावर एखादे 
िंकट आले तर ते बाहेर िांगता येत नाही. 

‘महणी’त अथामिचया मानाने शबद 
थोडे अितात. महणीतील 

अथमििंकोच वारंवार वापराने 
असशसक्षतालाही कळतो व ती महण 

िवमिश्ुत होते. 
उदा., ‘नाकापेक्षा मोती जड’ 

एखाद्याने आपलया योगयतेपेक्षा 
असधक डामडौैल केला तर तो 

हासयासपद  होतो. 

l म्ण म्णजदे का्?
‘महण’ हा सवषय मनोरंजक आहे. आपण वयवहारात वापरलया जाणाऱया महणी - उदा. -‘करावे तिे भरावे’ सककंवा

‘गाढवाला गुळाची चव काय’ यािंारखया महणींचा अभयाि केला तर, ‘महण महणजे शहाणपणाने भरलेले वचन.’ या 
ज्ञानाचा आपलयाला बोलताना, सलसहताना अनेक प्रिंगी उपयोग करता येतो आसण आपले बोलणे, सलसहणे असधक 
प्रभावशाली करता येते. भाषेला िौंदयमि प्राप्त होते, सककंबहुना तया भाषेची ती भूषणे आहेत. शबद महणजे वज्ाहूनही कठीण 
अितात आसण फुलाहूनही कोमल अितात, अिे महटले जाते ते शबदांचया अथामििाठी.

महणजेमहण
ी

अनुभवाचया ख
ाणी

महण
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िकाळचया उलहािानंतर अन ् प्रिन्नतेनंतर िूयामिचया तेजाने तळपत अिते पृरवी आसण परृवीवरील 
माणिे, प्राणी, पशू, पक्षी, झाडे, वेली. िूयमि सदविाचया मधयानहावर आलेला अितो आसण िुरू होते या 
सवशवाची, या जगाची दुपार. तया प्रखर िूयामिचया तेजाने तेजाळून जातो िगळा आिमंत. ‘माझयाकडे डोळे 
वटारून पासहलंि तर डोळे जाळून टाकीन’, अिं तया िूयामिचं रौद्र रूप, िूयमिनारायणाकडे न बघताही सदितं 
दुपारीच. आपलया कतृमितवानं तयानं दीपवून टाकलेलं अितं पृरवीला-इतककं, की तयाचयाकडे पाहणयाची 
िुद्धा सहंमत होऊ नये.

अशी ही दुपार होत अिते एखाद्या शेतावर. तया तळपतया िूयामिला िाक्षी ठेवून िकाळपािून केलेलया 
कामाचा सशणवटा घालवणयािाठी प्रशसत अशा वडाचया नाही तर सपंपळाचया झाडाचया िावलीत 

सविावलेला अितो कोणी 
शेतकरी. िकाळपािून नांगरून 
अन्  घाम गाळून झालयावर घरचया 
लक्मीने आणलेला भाकर-
तुकडा, सतचयाच बरोबर दोन-चार 
िुख-दु:खाचया गोष्ी करत 
नुकताच खाऊन झालेला अितो. 
आपलया धनयाचया कष्ाकडे 
मोठ्ा कौतुकाने पाहत अिते ती. 
दुपार कृतकृतय होऊन मोठ्ा 
आदराने पाहत अिते तया 

दोघांकडे. तयांचया डोईवरचया वडाचया झाडावरचया पक्यांचा सकलसबलाटही आता थांबलेला अितो आसण 
फांदीवरच ऊन लागणार नाही अशा झाडांचया िावलीत सबचारे पक्षीदेखील थोडीशीच; पण छानशी डठुलकी 
काढत अितात. लांबवर भटकणारे, शेकडो मैलांची रपेट करणारे पक्षीदेखील समळेल तया वृक्षांवर थोडी 
सवश्ांती घेत अितात. िकाळपािून प्रयतन करून थोडं दाणा-पाणी समळालयावर छोटे-छोटे पक्षीदेखील 
कुठे तरी सविावत अितात अन ् घरांचया आश्यानं राहणारी कबुतरंदेखील गुटरमिगूं थांबवून कुठं तरी छपरांचया 
िांदीत थोडी िैलावलेली अितात. ‘आणखी उतिाहानं काम करणयािाठी, िजज होणयािाठी थोडी सवश्ांती 
घया’ महणत अिते पशु-पक्षी अन ् प्राणयांनादेखील ही दुपार. जंगलातले प्राणीदेखील भक्य समळवणयािाठीची 
भटककंती आता बंद करून, नाही तर िकाळी-िकाळीच ताव मारलेलं आपलं भक्य आता पचवणयािाठीची 
पायपीट बंद करून एखाद्या ढोलीत, नाही तर गुहेत अंमळ पाय ताणून सविावलेले अितात. जगाची िगळी 
काळजी अन्  उद्याची भ्रांत तया देखणया जनावरांनी दुपारवर टाकून सदलेली अिते-दुपारनंही ही काळजी 
घेतलेली अिते अन ् ‘छान आराम करा’ महणत अिते ती तयांना!

राजमीव बववे (१९५८) : प्रसिद्ध लेखक, सनमामिता व सदगदशमिक. ‘मनबहर’, ‘मृगजळ’, ‘मोहरलेले क्षण’, 
‘रंगसनशेचे’, ‘मनात आलं महणून’, ‘मन:सपशमि’ इतयादी पुसतके प्रसिद्ध. ‘देवाशपथ खरं िांगेन’, ‘बोला 
दासजबा’, ‘देधडक बेधडक’, ‘िािरं झालं माहेर’ या मराठी सचत्रपटांची सनसममिती. 

दुपारचया प्रहराचे मनोहारी सचत्रण प्रसतुत लसलतलेखातून लेखकाने वयक् केले आहे. प्रसततु पाठ 
‘मनात आलं महणून’ या पुसतकातून घेतला आहे.

७. िुपार
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खेडोपाडी गावं िुसतावलेली अितात, शेतावर न गेलेलया घरातलया बायका िगळी घरकामं करून 
‘दोन घटका जरा डोळं समटूया’- महणून सविावलेलया अितात अन्  घराचया दरवाजावर टांगलेलया 
सपंजऱयातला पोपटदेखील छानपैकी पेंगत अिताे. या िगळ्ांची काही क्षणांची सवश्ांती अिते दुपार; परत 
ताजतवानं होणयाकररता कायमिरत अिते ती!

दुपार होते एखाद्या शहरात, नाही तर महानगरीत. काबाडकष् करून दमलेला कोणी गाडीवान 
आपलीच हातगाडी थोड्ाशा िावलीत लावून आतापयांत बऱयापैकी कमाई समळाली, पण एखादी आणखी 
चांगली वदवी ‘येईल का?’- या सववंचनेत थोडा पहुडलेला अितो अन्  कोणी शेठ तेवढ्ात तयाला ‘ऊठ रे’ 
करून उठवतोही. थोडी लांबवरची वदवी समळालेली अिते, तयानेही फारशी घािाघीि न करता हमाली 
कबूल केलेली अिते आसण तो कपाळावर उपरणं बांधून तातडीने गाडी ओढायला, दुपारचा आळि क्षणात 
बाजूला िारून तयार झालेला अितो. नागपूरचया नाही तर अमरावतीचया, नाही तर लखनौचया वा 
कानपूरचया तळपतया उनहात, जरा कुठं डठुलकी काढू-सविावू महणणाऱया िायकलररक्षावालयांना कोणी 
लांबची वदवी सदलेली अिते अन ् घाम पिुत सनघतात सबचारे रात्रीची पोटाची खळगी भरणयाकररता भर दुपारी 
िायकल मारत. दुपार िलाम करते या गाडीवानांना अन्  ही िायकल ओढणाऱया कष्कऱयाला!

कोणतयाशा कारखानयात पहाटे आलेलया कामगारांची पसहली पाळी िंपलेली अिते. हात धुऊन 
हातातला ररकामा डबा िावरत लोकल नाही तर बि पकडणयािाठी, डोळ्ांवर आलेली झापड दूर िारणयाचा 
प्रयतन करत धावत-पळत घराचया आेढीने सनघालेले अितात हे श्समक अन ् तयाच वेळी दुपारपािून रात्रीपयांत 
अवयाहत काम करणयाकररता आलेले अितात तयांचे िाथीदार. धडधडणारं ते अवाढवय मशीन थांबवायचं 
नितं अन्  ही िगळी कायमिशीलता कौतुकानं पाहत अिते दुपार अन ् कायमिरत राहणयाचा आशीवामिदही देत 
अिते तयांना!

मधलया िुट्टीत वगामितून आरडत-ओरडत धूम ठोकणाऱया पोरांना कोण आनंद झालेला अितो, या 
छोट्ाशा िुटीचा अन ् आईनं काय डबयात सदलंय याची उतिुकता तर आता अगदी सशगेला पोहोचलेली 
अिते. नेमका आज तयांचा आवडता डबा अितो अन ् तो पटापट खाऊन, हात धुवून वगमि िुरू वहायचया 
रासहलेलया थोड्ा वेळात तयांनी थोडा खेळ आसण मसतीही केलेली अिते. दुपार मोठ्ा गमतीनं रोज-रोज 
ही शाळेतलया मधलया िुट्टीचा आनंद घेत अिते.

शहरातलया सनरसनराळ्ा कायामिलयांतलया लेखसनकांचे अन ् सहशोबतपािसनिांचे लक्ष हातांतलया नाही 
तर सभंतीवरचया घड्ाळाकडे लागलेले अिते-केवहाचे दीड-दोन होतायत. पोटात भुका लागलयायत. 
आता एवढ्ात काही नवं काम िमोर न येवो महणजे डबा खाता येईल थोडा सनवांतपणे, अिा सवचार येत-
येतच जेवायची िुट्टी होते. िंगणक काही समसनटांकररता बंद होतात अन्  िहकाऱयांशी सजवाभावाचया गपपा 
मारत िुख-दु:ख ‘शेअर’ करत करत ताजेतवाने होणयाकररता, पोटाला आधार देणयािाठी एकमेकांचया 
डबयातंलया पदाथाांचीही थोडीशी चव चाखत एखादं कायामिलय काही समसनटांकररता किं शांत-शांत झालेलं 
अितं. जेवणाची िुट्टी िंपते. िंगणक िुरू होतात. दुपार महणते, ‘उठा-आराम बाि’ अन्  पेनं िरिावत, 
नाही तर िंगणकाचा की-बोडमि िमोर ओढून घेत अितात...हेही आधुसनक श्मजीवीच! कायामिलयात काम 
करता-करता, ‘हळूच खुचवीतच थोडीशी डठुलकी काढू’ या सवचारानं कोणी डठुलकी काढतोही आसण दुपार 
हित हित तयालाही थोडं माफ करून टाकते. काही क्षणांनी हलकेच उठवते तयाला अन्  मग तो करू लागतो 
असधक जोमानं टेबलावरचं तयाचं काम!

दूरवर अथांग पिरलेलया िमुद्रावरही दुपार झालेली अिते. मैलोगणती पिरलेलं िमुद्राचं खारं पाणी 
चकाकत अितं-डोळे दीपवून टाकत अितं भर दुपारी अन ् दुपार खुणावत अिते, बोलावत अिते या 
पाणयालाच आपलया कवेत घयायला. गरम झालेलं तळपणारं पाणी मात्र प्रचंड ओढीनं वाफ होऊन 
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आकाशाकडे झेपावतं अन ् मग दुपार िुखावते हे दृशय पाहून! िृष्ीचं हे चक्र अिंच अवयाहत चालू अितं 
अन्  तयातली महत्वाची भूसमका पार पाडत अिते दुपार!

कतयामि घरातली कतवी माणिं आपलया आयुषयाचया प्रशनावर-महणजेच आयुषयाचया दुपारीच कतृमितवानं 
चार पैिे आपलयािाठी अन्  पुढचया सपढीिाठी गाठी बांधत अितात...तया उद्योजकाची आयुषयातली 
िकाळ, सशकणयाचा काळ आता िंपलेला अितो अन्  आयुषयाची िंधयाकाळ वहायचया आत तयाला 
आपलया आयुषयाचया िंधयाकाळची बेगमी याच आपलया चाळीि-पन्नाि वषाांचया काळात, आपलया 
आयुषयाचया दुपारीच करून ठेवायची अिते. हे िुद्धा चक्र अिंच चालू अितं घरोघरी. घरांतली वृद्ध 
माणिं सबछानयावर पडून वामककु्षी करता-करता दुपारी सवचार करत अितात मागे बघत. तया दुपारचया 
शांततेत आपण कमावलयाचया-गमावलयाचया बाबींची मनात कुठे तरी पहुडलया-पहुडलया उजळणी चालू 
अिते. कुठे-तरी भीतीची एखादी लकेरही मनात येऊन जाते-भसवषयाबद्ल; पण मग ‘रोज राेज हा सवचार 
करायची तरी काय गरज? उद्याची दुपार पाहायला समळणार आहे का नाही, याचाही नको करायला 
सवचार...जेवहा जे वहायचं ते होणारच आहे, आपण फक् या दुपारचे प्रसतसनधी!’ अिा सवचार करून मन 
शांत केलयावर दुपार मग तया दमलया-भागलया जीवाला पुरेपूर सवश्ांतीही घेऊ देते.

सहमालयातली, नाही तर दूर कुठे तरी आलपिचया पवमिताची बफामिचछासदत सगररसशखरं तेजानं नहाऊन 
सनघतात. दुपारचया कासहलीनं िुरू होते सवघटन... एक सनराळंच काम दुपार करत अिते. िमुद्राचया  
पाणयाची वाफ अन ् आता डोंगरावरचया बफामिचं परत पाणी-जणू दुपारचया रौद्ररूपानं अचंसबत होऊन डौलदार 
सगररसशखरं धापाच टाकू लागतात अन ् प्रिवू लागतो तो डोंगरमारयावरून थेंबाथेंबाचया रूपाने खाली 
धरतीकडे. िगळीकडून येणाऱया तया पाणयाचा मग ओहोळ, ओहोळातून पुढे नदीला समळते ते पाणी अन्  
पाविाचा थेंबही न पाडता ही जादूगार दुपार दुथडी भरून धावायला लावते तया नदीला. शेतकरी िुखावतो. 
गहू नाही तर तांदळाचं आता दाणेदार पीक येईल महणून धनयवाद देतो. दुपारनं आपलं काम चोख बजावलेलं 
अितं.

हे ‘दुपार, तू कतृमितववान आहिे-कायामिची-कामाची प्रेरणा देणारी आहिे-िवमि िृष्ीला कायमिरत 
करणारी आहेि-आपलया कतृमितवाचया तेजानं तळपवून टाकणारी आहिे. दुपार, तू मानवाची सहतकतवी 
आहेि-रक्षणकतवी आहेि. आपलया तेजानं तू नाश करतिे, हवेतले कीटक सन जंतू अन्  सवचछ करून 
टाकतेि आिमंत. तू उदाि नाहीि तर उलहाि आहिे, तू अचेतन नाहीि तर चेतना आहिे, िकाळनंतर 
येणारी तू दीघमि कतृमितववासहनी आहिे...िृष्ीला कायमिप्रवण करणयाची सवलक्षण शक्ी तुझयात आहे. उतिाहानं 
कायमिरत ठेवणारी, वैभवाची वाट दाखवणारी, ‘िंधयाकाळ चांगली जावी’ महणून झटायला लावणारी, तेजाने 
अशुभ-अमंगल-सकडीचा नाश करणारी तू! तुला शतश: प्रणाम...शतश: प्रणाम!’

���
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प्र. १. तुलिा करा.

कष्कऱ्ांचमी िुपार लदेखदिकांचमी िुपार
(१)
(२)
(३)
(४) 

प्र. २. कोण तदे दल्ा.
(अ)  दुपारला असभमान वाटणारा मानवी घटक-
(आ)  दुपारला आनंद देणारा घटक-
(इ) दुपारचया दृष्ीने एकसविावया शतकातील श्मजीवी-
(ई) िृशष्चक्रातील महत्वाचे काम करणारा घटक-
(उ) मानवी जीवनक्रमातील दुपार-
(ऊ) वृद्ध वयक्ी दररोज आपलया आयुषयाचे सिंहावलोकन करतात तो काळ-

प्र. ३. आकृदतबंध पूण्ण करा. 

प्र. ४. ‘डौलिार दगररदशखरदे धापाच टाकू लागतात’ ्ा दवधािातमील अलंकार ओळखूि सपष् करा.

प्र. ५. खालमी का्मी शबिांचदे गट दिलदे आ्देत. त्ा गटांतूि वदेगळ्ा अर्ा्णचा शबि शोधा.
उदा., समत्र - दोसत, मैत्री, िखा, िोबती   = मैत्री
(१) रसता - वाट, मागमि, पादचारी, पथ
(२) पवमित - नग, सगरी, शैल, सशखर
(३) ज्ञानी - िुज्ञ, िुकर, डोळि, जाणकार
(४) डौल - जोम, ऐट, सदमाख, रुबाब
(५) काळजी - सचंता, जबाबदारी, सववंचना, सफकीर

प्र. ६. सवमत.
  (अ) ‘माझी मे मसहनयातील दुपार’ यासवषयी आठ ते दहा वाकये सलहा.

(आ) ‘दुपार’ या लसलत लेखातील कोणता प्रिंग तुमहांला असधक आवडला, ते िसवसतर सलहा.

प्र. ७. अदभव्क्मी.
  (अ) तीनही ऋतूंतील तुमही अनुभवलेलया िकाळ व िंधयाकाळचे वणमिन करा.

(आ) पाठात आलेलया ‘दुपार’चया सवसवध रूपांचे वणमिन करा.

िुपारचमी मािवमी 
गुणवदैशष्ट्दे

सवाध्ा्
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भाषाभ्ास

मानवी जीवनात कलेचे महत्व अननयिाधारण आहे. कोणतीही कलाकृती पाहताना, तयाचा आसवाद घेताना 
मानवी मनात भावनांचे अनेक तरंग उठतात. कलेचा आसवाद घेणयाचे कौशलय प्रतयेकाचया सवानुभव क्षमतेवर 
अवलंबून अिते. ही अनुभवक्षमता शालेय वयापािून वृद् सधंगत वहावी, या दृष्ीने ‘रिासवाद’ ही िंकलपना आपण 
िमजून घेऊया. मानवाचया अंत:करणात जया भावना शसथर व शाशवत सवरूपाचया अितात, तयांना ‘सथासयभाव’ अिे 
महणतात. उदा., राग, दु:ख, आनंद इ. 

कोणतयाही कलेचा आसवाद घेताना या भावना जागृत होतात व तयांतून रिसनषपतती होते.

िासहतयामधये गद्य-पद्य घटकांचा आसवाद घेताना आपण अनेक रि अनुभवतो. गद्य-पद्य घटकांतून 
चपखलपणे वयक् होणारा आशय, दोन ओळींमधील गसभमिताथमि, रूपकातमक भाषा, पद्य घटकांतील अलंकार, 
िूचकता, प्रिाद, माधुयमि हे कावयगुण पदोपदी प्रतययाि येतात. अथमिपूणमि रचनांचा रिासवाद घेणयाची कला आतमिात 
झाली, की तयामुळे समळणारा आनंद अवणमिनीय अितो. भाषािमृद्धीिाठी ‘रिासवाद’ या घटकाकडे आवजूमिन लक्ष 
देऊया.

मनातील वैयशक्क दु:खाची भावना जर िासहतयातून अनुभवाला आली तर सतथे करुण रिाची सनसममिती होते. 
मनातलया दु:खाचा सनचरा, सवरेचन होऊन (कॅथसिमििचया सिद्धांतानुिार) कारुणयाचया िहिंवेदनेचा अनुभव घेता येतो.
आसण या प्रसक्रयेतून कावयाचा आसवाद घेता येतो. तिेच वैयशक्क दु:खाची भावना िावमिसत्रक होऊन सतचे उदाततीकरण 
होते. अशा भावनांचया उदाततीकरणामुळे मी व माझा या पसलकडे जाऊन वयक्ींचया व िमाजाचया भावनांचा आदर 
करणयाची वृतती जोपािली गेली तर नातयांमधील, वयक्ीवयक्ींमधील भाविंबंधाचे दृढीकरण होते. 

कोणतीही कलाकृती अभयािताना तया कलाकृतीचा आसवाद घेता आला तरच ती आनंददायी ठरते. एखादी 
कलाकृती सदिणे, ती पाहणे व ती अनुभवणे हे कलाकृतीचया आसवादाचे टपप ेआहेत. केवळ डोळ्ांनी नवहे तर 
कलाकृती मनाने अनुभवता आली पासहजे. कोणतयाही कसवतेचे, पाठाचे आकलन होऊन िंवेदनशीलतेने कलाकृतीतील 
अथमि, भाव, सवचार, िौंदयमि सटपता आले पासहजे. कवीला काय िांगायचे आहे यासवषयी दोन ओळींमधील दडलेला 
मसथताथमि िमजला तरच कसवतेचे पणूाांशाने आकलन होते व तयाचया रिसनषपततीचा आनंद घेता येतो. आपलया 
पाठ्पुसतकातील प्रतयेक पाठ, प्रतयेक कसवता, प्रतयेक घटकाकडे पाहणयाचा अथमि िमजून घेणयाची ही आसवादक दृष्ी 
सवकसित झाली, तर भाषेचा खरा आनंद प्राप्त होईल. 

सथासयभावांची उतकट शसथती महणजे रि होय.सथासयभाव रिसनषपतती
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या सवशवाचा पिारा अफाट आहे. ईशवर तयाचा सनयंता आहे. तोच 
परृवीचे नंदनवन करणयािाठी ‘सवशवेशवरयया’यांचयािारखे असभयंते पाठवत 
अितो. महैिूरचे ‘वृंदावन उद्यान’ ही या असभयंतयाची अदभुत सनसममिती!  
१५ िपटेंबर १८६१ ते १४ एसप्रल १९६२ अिे शतकोततर आयुषय लाभलेलया 
सवशवशेवरययांचया पूवमिजांचे गाव होते आंध्रप्रदेशातील मोक्षगुंडम. तयांचे जनमगाव 
होते कनामिटकातील मदनहळ् ली. तयाचंया असभयांसत्रकी सशक्षणाचा व नोकरीचा 
प्रारंभ झाला महाराष्ट्रातील नासशक सजलह्यात! अशी ही नावातली सवशवातमकता 
तयांचया प्रतयक्ष जीवनातही अवतरली होती.

आशावादी मनुषय नेहमी एक नवी सफूतवी व शक्ी घेऊन वावरत अितो. तो शांततापणूमि व िफल 
जीवनािाठी शरीरापेक्षा मनाला असधक महत्व देतो. सवशवेशवरयया यांनी िुसनयंसत्रत आचरण, कठोर पररश्म, 
प्रिन्नता, िंयम व प्रचंड आशावाद ही आपलया दीघमि जीवनाची पंचिूत्री िांसगतली आहे.

शालेय सशक्षण घेत अितानाच सवशवेशवरयया आपलया िुिंसकतृ सपतयाला पारखे झाले. पररशसथती 
बेताची होती; पण आई मनाची श्ीमंत होती, सजद्ी होती. तरीही सशक्षणाचा भार आईवर पडू नये, महणून 
सवशवेशवरययांनी सशकवणया करून पिैे उभे केले. पुषकळ कष् घेतले. कष्ाचया कमाईतून महासवद्यालयाची 
पदवी प्रथम श्ेणीत िंपादन केली. पुढे प्राचायाांचया िललयानुिार पुणे गाठले. तेथे असभयांसत्रकी 
महासवद्यालयात प्रवेश घेतला. १८८३ मधये ते असभयांसत्रकी पदवी परीक्षेत मुंबई प्रांतात प्रथम शे्णीत आले.

मुंबई िरकारचया नासशक सवभागात िावमिजसनक बांधकामखातयात िाहाययक असभयंता पदावर तयांना 
सनयकु् करणयात आले. तयाच वषवी तयांनी खानदेशामधलया एका नालयावर पाइप बिवणयाचे अशकयप्राय व 
आवहानातमक काम मोठ्ा कौशलयाने करून दाखवले. तयांचया कामावर वररष् मंडळी बेहद् खूश झाली 
व तयाचीच फलशु्ती महणून सिंध प्रांतातील िक्र शहराचया पाणीपुरवठ्ाची शलिष् जबाबदारी तयांचयावर 
िोपवणयात आली.

झाले अिे, िक्र नगरपासलकेने गावाला पाणीपुरवठा करणयािाठी सिंधू नदीचया सकनाऱयाजवळील 
एका उंच डोंगरावर एक जलाशय बांधला होता. नदीचे पाणी मोठ्ा पंपाने खेचून तया जलाशयात िाठवले 
जाई, मग वाळूसमसश्त गढूळ घाणेरडे पाणी मकु्पणे नागररकांना पुरवले जाई. सबचाऱया नागररकांना पाणी 
िोिवत नवहते आसण प्रचंड खचामिमुळे पाणी सफलटर करणे नगरपासलकेला झेपत नवहते. सवशवेशवरययांनी हे 
आवहान सवीकारले व तयांनी अतयंत वयावहाररक व अलपखसचमिक तोडगा काढला. नदीचया काठाजवळ 

डॉ. ्शवंत पाटणदे (१९५८) : प्रसिद्ध लेखक. ‘शेकोटी’, ‘िुंदर जगणयािाठी’, ‘चैतनयाचे चांदणे’, 
‘जगाचया कलयाणा’, ‘सवरगंगेचया काठी’, ‘ग्रंथ आमुचे िाथी’, ‘उद्याचया अानंदािाठी’, ‘चंदनाचे हात’, 
‘सवयंसशलपी’, ‘िहावे िुख’, ‘ितयशोधक तेंडठुलकर’ इतयादी पुसतकांचे लेखन. 

सवज्ञानयुगातील सवशवकमामि व आपलया सवषयातील अचूक ज्ञानािाठी सवखयात अिलेल े
डॉ. सवशवेशवरयया यांचया जीवनाचा व कायामिचा पररचय लेखकांनी प्रसततु पाठातून करून सदला आहे. प्रसतुत 
पाठ ‘चैतनयाचे चांदणे’ या पुसतकातून घेतला आहे.

८.अदभ्ंत्ांचदे िैवत - डॉ.दवशवदेशवरय्ा
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पात्रातच एक गोल व खोल सवहीर खोदून काढायला लावली. सवसहरीचया तळापािून नदीचया प्रवाहाखाली 
एक बोगदा खणला. नैिसगमिक पद् धतीने सवसहरीमधये सवचछ व शुद् ध पाणी िाचू लागले. सवपनातही सदिणार 
नाही अिे जलामृत आपलया अंगणात आलेले पाहून िक्रकरांचया डोळ्ांत आनंदाचे पाणी आले. तो 
िाऱया भारतीयांचया कुतूहलाचा, कौतुकाचा सवषय झाला.

तयांनी १९०७ मधये सवेचछासनवृतती सवीकारली. तयांचया िेवेचा गौरव, महणून मुंबई िरकारने तयांना 
पेनशन सदली. तयानंी गरजेपुरते पिैे ठेवून िारी पेनशन गरीब सवद्यारयाांचया सशक्षणािाठी व शैक्षसणक िंसथांचया 
उभारणीिाठी खचमि केली. इचछा एकच-आपलयािारखा कोणी प्रसतकूल पररशसथतीशी झुंजत अिेल, तर 
तयाला प्रोतिाहन लाभावे! मानवतेचे मूलय कृतीने जोपािणाऱया सवशवेशवरययांनी आपलयातलया माणिुकीचे 
अिे लोभि दशमिन घडवले. 

सनवृततीनंतर सथापतयशासत्रातील प्रगतीचे अवलोकन करणयािाठी सवशवेशवरयया युरोपचया दौऱयावर 
गेले होते. दौऱयावर अितानाच तयांना अचानक एक तार आली होती. तार होती हैदराबादचया सनजामांची 
-‘तातडीने या.’ हैदराबादचया मुिा नदीने रौद्ररूप धारण केले होते. िारे शहर पाणयाखाली जाणयाचा जबरदसत 
धोका सनमामिण झाला होता. खवळलेलया जलाशी िामना करणयािाठी सवशवेशवरयया नावाचे आधसुनक 
अगसती युरोपचा दौरा अधमिवट िोडून हैदराबादला आले. तबबल िहा-िात मसहने झुंज देऊन मुिा नदी 
मानवाचया ताबयात राहील, अशी तयांनी कायमची वयवसथा केली.

ही सकमया महैिूर िंसथानचया महाराजांना िमजली. तयांनी तातकाळ सवशवेशवरययांचया हाती मुखय 
असभयंतयाची िूत्र ेिोपवली.आपलया कारसकदवीचया प्रारंभकाळातच तयांनी कावेरी बंधाऱयाची योजना िाकार 
केली. महैिूरजवळ कृषणिागर नावाचे अजस्र धरण उभे करून िाऱया जगाचे लक्ष आपलया कामसगरीकडे 
वेधून घेतले. महातमा गांधी हे धरण बघून चसकत झाले. ८६०० फूट लांब, १०१ फूट रुकंद, १०४ फूट उंच अशा 
या धरणाचया मारयावर ५० फूट रुकंदीचा रसता व धरणातील पाणी िोडणयािाठी आपोआप उघडझाप करणारे 
१७१ दरवाजे आहेत. धरणाचया डावया बाजूला अिलेला ६० मैल लांबीचा कालवा ‘सवशवेशवरयया कालवा’ 
नावाने गौरवला जातो. या कालवयािाठी डोंगर खोदून ३९६० लांबीचा बोगदा तयार केलेला आहे. या 
धरणातून ठरावीक पाणी सशविमुद्रम धबधबयात िोडले जाते व पाणयाचया सनयसमत पुरवठ्ावर सवद्युतसनसममिती 
केंद्र चालवले जाते. येथील ऊजजेचया बळावर सवद्युत रोषणाईने उजळून सनघतो महैिूरचा राजवाडा आसण 
वृंदावन उद्यान. ही खरी सवशवशेवरययांची अजरामर समारके आहेत. मोठी माणिे आपलया कायामिचया रूपाने 
जगतात ती अशी!

आपलया कतृमितवाचया जोरावर सवशवशेवरयया महैिूरचे सदवाण झाले. महैिूर सवद्यापीठ, पोलाद कारखाना, 
सिमेंट कारखाना, रेशीम, चंदन, तेल, िाबण उतपादन केंद्रे उभारणयात तयांचा मोठा वाटा होता. सशक्षण, 
उद्योग, शेती इतयादी क्षेत्रांतही तयांनी नेत्रदीपक कामसगरी केली. मुंबई औद्योसगक सशक्षण िसमतीचे अधयक्ष, 
मुंबई महानगरपासलका काटकिर िसमतीचे अधयक्ष, भारतीय अथमिसवषयक िसमतीचे अधयक्ष, नवी सदल्ी 
राजधानी िसमतीचे िल्ागार अशी सवसवध पदे तयांनी भूषवली. कराची, बडोदा, िांगली, नागपूर, राजकोट, 
गोवा इतयादी नगरपासलकांना तिेच इंदौर, भोपाळ, कोलहापूर, फलटण इतयादी िंसथानांना तयांनी अडचणीचया 
काळात मौसलक मागमिदशमिन केले.

आपलया सवषयातील अचूक ज्ञानािाठी सवशवेशवरयया सवशवसवखयात होते. एकदा रेलवेतून प्रवाि करत 
अिताना या असभयंतयाचया कानाला रेलवेचया आवाजाची लय चुकलयाची जाणीव झाली. रेलवे थांबवणयाचा 
तयांनी आदेश सदला. रेलव ेथांबली आसण मग िमजले, पुढे दीड सकलोमीटर अंतरावर रेलवेचे रूळ उखडले 
गेले आहेत. एका असभयंतयाचया हुशारीने हजारो प्रवाशांचे प्राण वाचले.

राष्ट्रबांधणीिाठी आपले उभे आयुषय वेचणाऱया सवशवेशवरययांना सरिसटश िरकारने ‘िर’ सकताब सदला, 
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तर मंुबई, कोलकाता, पाटणा, अलाहाबाद, महैिूर सवद्यापीठांनी डी.सलट. पदवी देऊन िनमासनत केले. 
भारत िरकारने १९५५ मधये ‘भारतरतन’ पदवी देऊन तयांना मानवंदना सदली. तयांचया समरणाथमि पोसटाचे 
सतकीट काढले. आता सवशवेशवरययांचा जनमसदन ‘असभयंता सदन’ महणून िाजरा होतो.

सवशवशेवरयया हे सवज्ञानयुगातील सवशवकमामि होते. ‘सझजलात तरी चालेल पण गंजू नका’ हा तयांनी तरुण 
सपढीला िंदेश सदला होता. वयाची नववदी ओलांडली तरी ते तरुणाला लाजवतील एवढे उतिाही होते.  
१५ िपटेंबर १९६१ या सदवशी िाऱया देशाने तयांची जनमशताबदी िाजरी केली. पसंडत नेहरू यांनी 
सवशवेशवरययांचा गौरव करताना महटले, ‘

He is an engineer of integrity, character and broad outlook. 
परृवीवर प्रकाशपवमि उभारणाऱया या महान असभयंतयाची प्राणजयोत १४ एसप्रल १९६२ रोजी मालवली.

सवशवेशवरययांचया जनमगावातच एका भवय उद्यानात तयांचा पुतळा उभारणयात आला आहे. तयांनी सवतः 
बांधलेले िुंदर घर ‘राष्ट्रीय समारक’ महणून सदमाखाने झळकत आहे. असभयंतयांचे दैवत महणून िारे सवशवच 
सवशवेशवरययांना वंदन करते.

प्र. १.  समप्णक उिा्रण दल्ा.
(अ)  सवशवेशवरयया यांनी घेतलेले कठोर पररश्म - (अा) माणुिकीचे दशमिन -

प्र. २.  खालमील प्रत्देक वाक्ातूि दवशवदेशवरय्ा ्ांचा कोणता गुण प्रकट ्ोतादे तदे दल्ा.
(१) आवाजाची लय चुकलयाची जाणीव तयांना झाली. 
(२) िफल जीवनािाठी शरीरापेक्षा मनाला महत्व देणे. 
(३) सशकवणया करून तयांनी पैिे उभे केले. 
(४) असभयांसत्रकी पदवी परीक्षते मुंबई प्रांतात प्रथम आले. 
(५) वयाचया नववदीतही तरुणांना लाजवेल एवढे उतिाही होते. 
(६) िारी पेनशन गरीब सवद्यारयाांचया सशक्षणािाठी खचमि केली. 

प्र. ३. माद्तमी दल्ा.
(१)

सवाध्ा्

���

सवशवेशवरययांची अजरामर समारके

सवशवशेवरयया यांनी भूषवलेली सवसवध पदे(२)
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प्र. ४. खालमील शबिांच्ा अर्ाांतमील फरक समजूि घ्ा व त्ाचंा सवतंत्र वाक्ांत उप्ोग करा.
(अ) आवहान-आवाहन  (आ) कृतज्ञ-कृतघन  (इ) आभार-असभनंदन  (ई) सवनंती-तक्रार  

प्र. ५. खालमील वाक्ाचा मराठमी भाषदेत अिुवाि करा.
He is an engineer of integrity, character and broad outlook. 

प्र. ६. सवमत.
(अ) ‘सवशवेशवरययांचया दीघमि जीवनाचया पंचिूत्रीतून तुमहांला होणारा बोध सलहा. 
(आ)  ‘सवपनातही सदिणार नाही अिे जलामृत आपलया अंगणात आलेले पाहून िक्रकरांचया डोळ्ांत 

आनंदाचे पाणी आले’, या वाकयाचा भावाथमि सपष् करा.
(इ)    सवशवेशवरययांमधील तुमचयावर प्रभाव टाकणाऱया गुणसवशेषांचे तुमचया शबदांत वणमिन करा.
(ई) ‘सझजलात तरी चालेल पण गंजू नका’, या सवचारातून तुमहांला समळालेला िंदेश िसवसतर सलहा.

रि महणजे चव सककंवा रुची. आपण गोड, कडू, आंबट, सतखट, तुरट, खारट अिे िहा प्रकारचे रि अनुभवतो. 
तयाचप्रमाणे कावयाचा आसवाद घेताना वेगवेगळे रि आपण अनुभवतो. तयातील भावनांमुळे िाधारणपणे नऊ प्रकारचे 
रि आपलयाला दैनंसदन जीवनात आसण िासहतयात अनुभवायला समळतात. 

करुण शोक, दु:ख, सवयोग, दैनय, लिेशदायक घटना. 

शृंगार सत्री-पुरुषांना एकमेकांसवषयी वाटणाऱया आकषमिणाचे, प्रेमाचे, भेटीची तळमळ, सवरह, 
वयाकुळ मन. 

वमीररस पराक्रम, शौयमि, धाडि, लढाऊ वृतती.

्ास् सविंगती, सवडंबन, अिंबद्ध घटना, चेष्ा-मसकरी.

रौद्र क्रोधाची तीव्र भावना, सनिगामिचे प्रलयकारी रूप.

भ्ािक भयानक वणमिने, भीसतदायक वणमिने, मृतयू, भूतप्रेत, समशान, हतया.

बमीभतस सकळि, सतरसकार जागृत करणाऱया भावना. 

अि् भुत अद् भुतरमय, सवसमयजनक, आशचयमिकारक भावना. 

शांत भशक्भाव व शांत सवरूपातील सनिगामिचे वणमिन.

रि ही िंकलपना िंसकृत िासहतयातून आलेली आहे. ती सशकवताना प्रामुखयाने कसवतांची उदाहरणे सदली 
जातात. याचा अथमि रि फक् कावयातच अितो अिे नाही तर तो िवमि प्रकारचया िासहतयात अितो. तिेच कधी कधी 
या नऊ रिांवयसतररक् अनेक वेगवेगळ्ा प्रकारचया भावभावनाही अिू शकतात. कोणतयाही िासहतयामधये एक सककंवा 
असधक रि अिू शकतात. कसवतेतील रि हा सवसशष् शबदांत नितो. उदाहरणाथमि, कसवतेत ‘वीर’ हा शबद आला 
महणजे तया कसवतेत वीररि अिेलच अिे नाही. तिेच ‘हुंदका’ शबद आला महणजे सतथे करुण रि अिेलच अिे 
नाही. 

भाषाभ्ास
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९. ममी वाचवतो्

सतमीश काळसदेकर (१९४३) : प्रसिद्ध कवी. ‘इंसद्रयोपसनषद’, ‘िाक्षात’, ‘सवलंसबत’ हे कसवतािंग्रह; ‘कसवता लेसननिाठी’ 
या लेसननवरचया जगभरातील कसवतांचया अनुवादांचया िंग्रहाचे िंपादन. ‘तातपयमि’, ‘मागोवा’, ‘लोकवाङ् मय’ या 
सनयतकासलकांचया िंपादनात िहभाग. 

वेगाने बदलत जाणाऱया िमाजाचे वासतव सचत्र प्रसतुत कसवतेतून कवीने रेखाटले आहे. कवी तयांचया सवतंत्र 
अशसततवाचया गोष्ी वाचवू इशचछतात. महानगरी जीवनातील अशसततवाचया अवकळेचे, भोवतालचया िामासजक शसथतींचे 
सचत्रण काळिेकर यांचया कसवतेत आहे. प्रसतुत कसवता िाधना सदवाळी अंक २००५ या मासिकातून घेतली आहे.

हाकेतून हद् दपार होतेय आई
हंबरायचया थांबलयायत गोठ्ातलया गाई
हरवत चाललाय सकराणा आसण भुिार
िुपर माककेटचया झगमगाटात झरझर
लोहाराचा भाता आसण कुकंभाराचा आवा
सनघून चाललाय गावगाड्ािोबत मुकाट
कलहईची सझलई सवसतवािोबत सनघून गेली
मागचया धगीवर रटरटणारी आमटी
राखेिसहत दुरावत गेली गिॅचया शेगडीवर
बोलाचालीतून सनघून चाललीय माझया आईची बोली
िुटीत आता खेळत नाहीत मुलं
सवटीदांडू आसण लगोऱया
थांबून गेलाय तयांचा दंगा,
आट्ापाट्ा आसण सपंगा
परकऱया मुली खेळत नाहीत आता
आधीचे मातीतले खेळ
पोरं आता दंग अितात दूरदशमिनचया चॅनेलवर
बघत सक्रकेटची मॅच
आसण उलगडत क्राइम-सरिलर
सलसहते हात आता रासहले नाहीत सलसहते
शबद बापुडे केवळ वारा
तिे सवरून जातायत
मी वाचवतोय माझी कसवता
आसण माझी आई
आसण माझी बोली
आसण माझी भूमी
कसवतेिोबत
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सवाध्ा्

प्र. १. कोष्क पूण्ण करा.

प्र. २. आकृतमी पूण्ण करा.

प्र. ३. सकारण दल्ा.

प्र. ४. काव्सौंि््ण.
  (अ)  तुमहांला जाणवलेली कवीचया मनातील खंत सपष् करा.

(आ)  ‘शबद बापुडे केवळ वारा’ या कावयपंक्ीतील आशयिौंदयमि शबदबद्ध करा.
(इ) िामासजक बदलांबाबत कसवतेतून वयक् झालेला सवचार सपष् करा. 

प्र. ५. सवमत.
  (अ)  ‘माझी बोली’ या िंकलपनेतून तुमहांला िमजलेला कवीचा दृशष्कोन सवभाषेत मांडा.

(आ)  ‘मॉलचया असतक्रमणामुळे छोट्ा दुकानदारांना फटका बितो’ याबाबत तुमचे मत सपष् करा.
उपक्रम : तुमचया अवतीभवती घडणाऱया िामासजक बदलांची खालील मुद् द्यांचया आधारे नोंद करा व कोष्क  

  तयार करा.
बदल        पररणाम       तुमचे मत 

पूवथीचदे व्वसा्

जुन्ा गोष्ींपैकी वाचवाव्ा वाटणाऱ्ा गोष्मी तुमच्ा मतदे त्ा गोष्मी वाचवण्ाचमी कारणदे

पूवथीचदे खदेळ

(अ)

कालचे सवरूप

मनोरंजनाचे घटक

आजचे सवरूप
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दीपक फार चौकि मुलगा खरं. तयाला खेळायला महणून आणलेलं, कुठलंही नवं खेळणं, तो 
पसहलयांदा थोडा वेळ कुतूहलानं रंगून खेळायचा; पण सदविाचया शेवटी ते खेळणं मोडून ते किं 
चालतं याचा शोध घेणयात तो मग्न वहायचा. तयाचा आनंद अिे तो खेळणयाचया आतली रचना 
िमजावून घेणयात. यासंत्रक हालतयाचालतया खेळणयांचया बाबतीत तर तयाचा उतिाह सवचारू नका. 
दीपकला तयाचे वडील नेहमी महणायचे देखील, ‘‘दीपक! यतं्राचया वाटेला जाऊ नकोि. खेळणयाची 
मोडतोड करून तयांना ितावू नकोि. एखाद्या सदवशी यंत्रं रागावली महणजे कळेल, मग पळता भुई 
थोडी होईल. तू मोडलेलया खेळणयांतली यतं्रं पहा कशी तुझयाकडे सचडून पाहताहेत.’’

दीपकला या बोलणयाचं हिू यायचं. तयाला वसडलांचं यतं्रांचं वेड आसण यतं्रांबद्लचं प्रेम 
मासहती होतं. आपलया कचेरीतला कारकुनांचा फड हळूहळू कमी करत, असधकाऱयांना रजा देत, 
दीपकचया वसडलांनी तयांची कामं करायला यतं्रं आणली, हे दीपकला माहीत होतं आसण ती यतं्र ं
दीपकचया वसडलांनी मुद्ाम तयांनी नेमलेलया िंशोधकांकडून करवून घेतली होती, हेही तयानंी 
मुद्ाम दीपकला िांसगतलं होतं. तयामुळेच ती यतं्रं दीपकचंही ऐकत अित, तयानं िांसगतलेलं काम 
करत अित. तयामुळेच दीपकला तयांचयाबद्ल जवळीकही फार वाटत अिे.

एक सदवि दीपक आपलया यासंत्रक खेळणयांची मोडतोड करून तया खेळणयांतली यंत्ररचना 
अभयाित होता. यतं्रात काय फरक केला महणजे ही खेळणी िजीव वाटतील, वागतील यांबद्ल तो 
सवचार करत होता. वसडलांनी तयाला मुद्ाम सदलेला एक यंत्रमानव तयाचया जवळ बिून तयाचा 
उपद ्वयाप  पाहत होता. तेवढ्ात दीपकला आपलया गृहपाठाची आठवण झाली. तयानं आपलया 
यंत्रमानव समत्राला महटलं, ‘‘समत्रा! जरा माझा गृहपाठ करून देतोि का?’’ यतं्राची मोडतोड करता-
करताच दीपक बोलत होता. तयाचं तयाचया यंत्रसमत्राकडे लक्ष नवहतं.

‘‘नाही! मुळीच नाही! तुझा गुलाम नाही मी!’’ अिे उद्धट उद् गार दीपकचया कानी पडले 
आसण तयानं चमकून वर पासहलं. तयाचा यंत्रसमत्र तयाचयाकडे आपलया जळजळीत भािणाऱया 
सभंगडोळ्ांनी पाहत होता. दीपकचया हातातलया मोडकया यतं्राकडे पाहत दु:खाची सककंकाळी फोडून 
तो यंत्रसमत्र चालता झाला.

दीपक आशचयामिनं पाहतच बिला. आपण यतं्राची मोडतोड चालवलेली पाहून आपला यंत्रसमत्र 
रागावला, दु:खानं सककंचाळला हे दीपकचया लक्षात आलं. तयाला वाटलं, आज माझा यंत्रसमत्र 
माझयाशी उद्धटपणानं बोलला. ‘‘गुलाम नाही’’, अिं महणाला. उद्या जर बाबांचया कचेरीतलया 
िगळ्ा यंत्रांनी अिंच सचडून अिहकार पुकारला तर? तर... दीपकला या कलपनेनं काही िुचेना. 

भालबा केळकर- भालचंद्र वामन केळकर (१९२०-१९८७) : सवज्ञानलेखक, अनुवादक, 
नाट्वाङ् मयाचे अभयािक, नाट्सदगदशमिक व असभनेते. सवज्ञानसवषयक दृशष्कोन सवकसित वहावा महणून 
केलेलया सलखाणाची पसतीिहून असधक पुसतके प्रसिद्ध, तयाचबरोबर ‘शेरलॉक होमिचया चातुयमिकथा’, 
‘सबचारा डायरेकटर’, ‘शेकिपीयरचया नाट्छटा’ इतयादी लेखन प्रसिद्ध.

यंत्रमानवाने  मानवी जीवनावर असतक्रमण केले, तर सनमामिण होणाऱया गमती व धोके यांचे वणमिन 
रंजक पद्धतीने पाठात लेखकाने केले आहे. प्रसतुत सवज्ञानकथा ‘मराठीतील सनवडक सवज्ञानकथा’ 
(िंपादन-सनरंजन घाटे) या पुसतकातून घेतली आहे.

१०. ्ंत्रांिमी केलं बंड
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तो तिाच उठला आसण गृहपाठ करून, जेवून शाळेत गेला.  तयाचया डोकयात िारखे यतं्राचेच सवचार 
चालू होते. वगामितले समत्र यंत्र झाले तर? सशक्षकच यंत्र झाले तर? तयाचं अंग शहारलं आसण उद्या 
िाऱया यतं्रांनी आपलयाला यंत्रािारखं वागायला भाग पाडलं तर? या कलपनेनं तो सवत:च यतं्रािारखया 
हालचाली करू लागला. सशक्षक आसण मुलं आशचयामिनं पाहतच रासहली. शेवटी सशक्षक महणाले, 
‘‘दीपक! काय चाललंय?’’ मुलं हिली. सशक्षकांनाही हिू आवरेना. मुलांचा हशा ऐकून दीपक 
भानावर आला. ‘हिू नका! हिू नका! यतं्रांनी मोठ्ांदा हिणं बरं नाही!’ अिं बोलून गेला आसण 
आणखीनच मोठा हशा उिळला. दीपक लाजून चूर झाला आसण आपली पुसतककं उचलून आपलया 
घराकडे पळत िुटला. तेवढ्ात शाळा िुटलयाची घंटा झाली महणून बरं. दीपकला मात्र पुनहा पुनहा 
भाि होत होता, की आपले यंत्रसमत्रच हिताहेत ‘घण! घण! घण!’

दीपकचे वडील आपलया शॉटमिहँड-टायसपसटला पत्र सलहून घयायला िांगत होते. ‘‘हं! झालं? 
पुढं मग नेहमीचंच....आपला आभारी  आहे, काम लवकर वहावे ही इचछा, आपला िदैव 
कृपासभलाषी इतयादी...जा! समि अययंगार! लवकर टाइप करून आणा पत्र. आज गेलंच पासहजे.’’ 
दीपकनं समि अययंगारकडे पासहलं आसण तो ओरडलाच, ‘‘समि अययगंार! हे तुमचं अिं किं झालं? 
ही तोंडावर जाळी का धातूची? आसण सपपात का घातलंत आपलं शरीर? हातापायांत हे कुठले मोजे 
आसण बूट सटेनलेिचे?’’ दीपकचे वडील मोठ्ांदा हिू लागले. तया चमतकाररक समि अययंगारचाही 
‘सकण्  सकण ् सकण ् सकण ्’ अिा हिणयाचा आवाज आला. शेवटी हिू आवरून दीपककडे बघून 
वडील महणाले, ‘‘खरंच दीपक! मी तुला िांगायला सविरलोच. या माझया ऑसफिमधील नवया 
सटेनोटायसपसट. सवयंचसलत यंत्र मसहला. नाव ठेवलंय समि अययंगार, कारण िवय आहे ना मला तया 
नावाची. ‘‘समि अययंगार! तुमही जा कामाला, चल दीपक, मी तुला जरा कचेरीतलया िुधारणा 
दाखवतो.’’ अिं महणून ते दोघं सनघणार तेवढ्ात तया यासंत्रक समि अययंगार आलया आसण तयांनी 
टाइप केलेलया डझनभर पत्रांचा गठ्ठा दीपकचया बाबांचया हातात सदला. तो घेत दीपकचे वडील 
महणाले, ‘‘पहा दीपक! पाच िेककंदांत बारा पत्रं टाइप करून सदली यांनी.’’

दीपक सतंसभत होऊन पाहतच रासहला.‘‘बघतोि काय दीपक? अरे ही केवळ िुरुवातच 
आहे,’’ वडील हित महणाले आसण तयाला घेऊन दुिऱया खोलीत गेले. ‘‘हा रोबो फोन! केवळ 
धवसनलहरींवर काम करतो.’’ वडील महणाले. ‘‘महणजे? मी जर नुितं महटलं, की मला तुमचयाशी 
बोलायचं आहे, तर लगेच हा काम करतो?’’ दीपकनं सवचारलं. ‘‘बरोबबर! माझयाकडचया फोनचा 
लाइट लागतो, दहा िेककंदांत माझयाकडून काहीच प्रसतिाद समळाला नाही, तर बझर वाजू लागतो. मी 
सतथं निलो, तर रोबो फोन जो काय सनरोप अिेल तो धवसनमुसद्रत करतो आसण मी आलाे की मला 
तो सनरोप देतो.’’ वडील महणाले. 

रात्री जेवण झालयावर दीपक अंथरुणावर पडला तो याच सवचारात. ‘छे:! चैन नाही पडत. या 
अमानुष यंत्रांनी अगदी असवसथ केलं आहे. झोप काही नीट लागेल अिं वाटत नाही!’ अिं मनाशी 
महणत दीपक या कुशीवरून तया कुशीवर तळमळत होता. कधी डोळा लागला हे तयाचं तयालाही 
कळलं नाही. तेवढ्ात तयाचया कानावर शबद पडले, ‘िह्याजी, दीपकचया वसडलांचया नावानं मी 
सलसहलेलया पत्रावर तयांची िही कर. शाबबाि! िह्याजी! आता आपलयाला तयांचया िाऱया 
इसटेटीचा ताबा समळालाच महणून िमज!’ दीपक घाईघाईनं उठला आसण शेजारचया खोलीत तयानं 
डोकावून बसघतलं. तयाला सतथे मनुषयिदृशय यंत्रं सदिली. यंत्रमानव वसडलांचया खाजगी कचेरीत 
काम करत होते. तयातील िह्याजी महणजे िह्यांची हुबेहूब नक्ल करणारं यंत्र, यंत्रमानव. दीपक 
तावातावानं आत गेला आसण महणाला, ‘‘काय चाललंय काय इथं? दुिऱयाची, प्रतयक्ष मालकाची 
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िही करून पत्रं पाठवता! ही उघड उघड दरोडेखोरी झाली.’’ ‘‘माझा आता तुझया वसडलांचया िवमि 
इसटेटीवर ताबा आहे. तो मी समळवला आहे.’’ तो यंत्रमानव उद ्धटपणे महणाला. ‘‘तू या इसटेटीचा 
मालक झाला आहेि हा तुझा भ्रम आहे.’’ दीपक सचडून महणाला. ‘‘तुझे बाबाच याला कारण आहेत. 
तयांनी अगदी पररपूणमि मनोवयापार करणाऱया, सवचार करू शकणाऱया अशा आमहा ंयंत्रमानवांना तयार 
करवून घेतलं आहे, आता आमही बंड करून जगच ताबयात घयायचं ठरवलं आहे.’’ तो िह्याजी, 
हुकूमत गाजवणारा यंत्रमानव महणाला.

‘‘यंत्रमानवांना, यंत्रांना कधीही जगाचा ताबा समळणार नाही. हा काय वाह्यातपणा मांडला 
आहे? तुमहांला चांगलं वठणीवर आणतो.’’ अिं महणून दीपक सतथून सनघाला, जाता जाता तयाचया 
कानावर यंत्रमानवाचे शबद पडलेच, ‘‘दीपक! उगीच िंतापू नकोि. तुझे बाबा या बाबतीत काहीच 
करू शकणार नाहीत, कारण ते आता आमचेच...’’ दीपकही ते ऐकून तडकून महणाला, ‘‘तुमहां 
बंडखोरांचे गुलाम झाले आहेत ना? बघतो ना! तयांचयावर तुमचा असधकार चालणार नाही.’’ दीपक 
अिं महणत वसडलांचया खाजगी खोलीत सशरला. बाबा पाठमोरे उभे होते. दीपक ओरडून महणाला, 
‘‘बाबा! सवसथ काय उभे रासहलात? तुमचया कचेरीत काम करणाऱया यंत्रांबद्ल मला तुमचयाकडे 
तक्रार करायची आहे.’’ 

‘‘नाही, तुमही माझे बाबा नाही. तुमही तिे सदिता; पण तुमही माझे बाबा नाही.’’ अिं दीपक 
सककंचाळत ओरडत होता; पण बाबांनी आपलया लोखंडी पकडीत तयाचा हात धरला तो िोडला नाही. 
तयांनी दीपकला टेबलाशी नेऊन तयाचया खचुवीत कोंबला आसण महटलं, ‘‘नीट ताठ बिै! नयाहारी कर 
झटपट. िमोर ठेवलेलं िारं नीट पटापट चावून खा.’’ ‘‘मला भूक नाही. मी आता खेळायला जातो.’’ 
अिे महणून दीपक खचुवीवरून उठला. तयाचया खांद्यावर लोखंडी गजाचे ठोके बिलयािारखे ठोके 
बिले. तयाने पासहले तर तयाचे बाबा तयाचया मागे उभे. ते खणखणीत आवाजात महणाले, ‘‘दीपक! 
खेळायला जायचं नाही. मी तुझा गृहपाठ तपािला आहे. तू चूक केली आहिे. पुनहा िगळा गृहपाठ 
कर....’’  ‘‘पुनहा गृहपाठ? झालेली चूक दुरुसत करतो की.’’ दीपक महणाला.  ‘‘नाही. िगळा पुनहा. 
नाहीतर समत्रांना भेटायला जाता येणार नाही. खेळणं बंद’’, बाबा महणाले. दीपक मुकाट्ानं गृहपाठ 
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करायला गेला. गृहपाठ केला आसण तो आपलया वगामितलया मैसत्रणीकडे खेळायला गेला. सतथं तयाची 
मैत्रीण जयूली तयाला सदिेना, तो सतचया बंगलयाभोवती सहंडला, बागेत सतला शोधत बिला, शेवटी 
हताश होऊन एका पायरीवर बिला, धापा टाकत. तेवढ्ात लांबून कुणीतरी खणखण करत येताना 
सदिलं, जवळ आलयावर तयाचया लक्षात आलं, की एक यंत्रमानव तयाचया मैसत्रणीला-जयूलीला 
कडेवर घेऊन येत होता, ती ओरडत होती, ‘‘िोड मला! खाली उतरव मला! मला चालता येतंय! मी 
पळणार नाही!’’

दीपकजवळ तो यंत्रमानव सतला तिाच घेऊन आला, तेवहा ती ओरडली, ‘‘दीपक, तू केवहा 
आलाि? सकती उसशरा आलाि खेळायला आसण हा लोखंडी राक्षि बघ मला खाली िोडतच नाही. 
िोड की मला! ठेव खाली!’’ ‘‘जयूली! उगाच सधंगामसती करू नकोि. काही उपयोग नाही. या 
लोखंडी राक्षिाशी सधंगामसती केलीि तर तुलाच खरचटेल, लागेल. मुकाट्ानं वागवतोय तिं वागवून 
घे. कारण, आता जगातलया यंत्रांनी बंड करून जगाचा ताबा समळवलाय. यतं्रं आता जगावर राजय 
करतात.’’ अिं महणून तया यंत्रमानवानं सतला खाली िोडलं. जयूली महणाली, ‘‘दीपक! आपण 
िुटलो!’’ दीपक महणाला, ‘‘अिं नाही महणता येणार. तयांचा मेंदू गसणती यंत्राचा आहे. आपण कुठं 
आहोत हे तयाला कळू शकेल. तो आला बघ! थांब! तयाची पाठ आपलयाकडे आहे. तयाचया 
डोकयाचया मागचया बाजूला एक बटण सदितंय. हळूच जाऊन ते दाबतो. बघूया काय होतंय ते.’’ अिं 
महणून दीपक हळूच तया यंत्र रक्षकामागे गेला आसण तयानं तयाचया डोकयाचया मागचया बाजूला 
अिलेलं बटण दाबलं आसण एकदम घड्ाळाचया गजरािारखा गजर झाला. दीपक जागा होऊन 
ताडकन उठून बिला. तयानं पासहलं तर िकाळचा िातचा गजर झाला होता. दीपकनं आजूबाजूला 
पासहलं आसण तो पुटपुटला, ‘‘भयानक सवपन!’’

दीपक एकदम काही आठवण झालयािारखा ओरडला, ‘‘अरे बापरे! बाबा!’’ आसण पळत 
िुटला. वाटेत तयाला तयांचा सवयंपाकी भेटला. तो तयाचयाकडेच चहा घेऊन सनघाला होता. दीपकनं 
तयाला सवचारलं, ‘‘बाबा कुठं आहेत?’’ तो महणाला, ‘‘आज लवकर नयाहारी करून कचेरीत गेले!’’ 
दीपक सतकडे धावला आसण बाबांचया खोलीत जाऊन ओरडला, ‘‘बाबा! तुमही तुमचया यंत्र 
असधकाऱयांना काढून टाका. पूववीची माणिं कामावर घया नाहीतर...नाहीतर,’’आसण हुदंके देऊन तो 
रडू लागला.

वसडलांनी तयाला जवळ घेतलं आसण तयाचया पाठीवरून हात सफरवत महटलं, ‘‘दीपक! अरे 
मलाही तिंच वाटायला लागलं होतं. एकटं एकटं आसण िुनं िुनं वाटायला लागलं होतं. उदाि, शुषक 
आसण सनजवीव वाटायला लागलं होतं. महणून मी कालच ठरवलं होतं, की आपली िगळी ऑसफिची 
माणिं परत बोलवायची. यंत्र-कममिचाऱयांची हकालपट्टी करायची, महणून तया िवाांना काल रात्री 
फोन केले, तारा केलया आसण सवमानानं इथं बोलावून घेतलं.’’ दीपकला घेऊन दीपकचे बाबा कचेरीत 
सहंडले. कचेरीत पुनहा सनमामिण झालेला सजवंतपणा, गजबज, हासयसवनोद, कामाची धावपळ पाहून 
दीपक िुखावला, आनंदानं हिू लागला. ते पाहून दीपकचे बाबा तयाला महणाले, ‘‘दीपक! काहीही 
झालं तरी माणिं ती माणिं. माणूि आहे सतथे सजवहाळा आहे. माणुिकी आहे, प्रेम आहे. यंत्र कधीही 
माणिांची जागा घेऊ शकणार नाहीत.’’ आसण ते खरंच नवहतं का?

���
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प्र. १. फरक सांगा.
्ंत्रांद्ारदे केलमी जाणारमी कामदे माणसांद्ारदे केलमी जाणारमी कामदे

(१) (१)
(२) (२)
(३) (३)
(४) (४)

प्र. २. पाठात खालमील ्ंत्रदे कोणतमी का्वे करतात?

्ंत्र का््ण
(१) रोबो फोन (१)
(२) यंत्रमानव (२)
(३) िह्याजी (३)

प्र. ३. िमीपकला पडलदेल्ा सवपिात ्ंत्रांिमी ताबा घदेतल्ावर ्ंत्राबाबत िमीपकिदे केलदेलमी भादकतदे.
  (१) ....................... (२) ....................... (३) .......................

प्र. ४. खालमील शबिांचमी दवशदेषणदे, दवशदेष्् शोधा व दल्ा.

-उद् गार -यंत्र

हुबेहूब - पररपूणमि - 

प्र. ५. खालमील वाकप्रचार व त्ांचदे अर््ण ्ांच्ा जोड्ा जुळवा.

‘अ’ गट    ‘ब’ गट
(१) हकालपट्टी करणे. (अ)  आशचयमिचसकत होणे.
(२) सतंसभत होणे.  (आ) योगय मागामिवर आणणे.
(३) चूर होणे.  (इ)   हाकलून देणे.
(४) वठणीवर आणणे. (ई)   मग्न होणे.

प्र. ६. खालमी का्मी शबिांचमी ्ािमी दिलमी आ्दे. त्ांतमील शबिांचदे उपसग्णघदटत व प्रत््घदटत शबि असदे वगथीकरण 
करा व दल्ा.

  अवलक्षण, भांडखोर, दांडगाई, पहारेकरी, पंचनामा, दरमहा, सवद् वतता, नाराज, सनधमिन, गावकी, दररोज, 
 सबनतक्रार, दगाबाज, प्रसतसदन

प्र. ७. सवमत.
(अ)   तुमचया मते माणिाला ‘यंत्र’ हा िववोततम पयामिय ठरू शकेल का? िोदाहरण सपष् करा.
(आ)   ‘मनुषय करत अिलेली िवमि कामे यंत्रे करू लागली तर .............’ कलपनासचत्र रेखाटा.

सवाध्ा्
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l खालमी दिलदेलमी उिा्रणदे वाचा. त्ातमील भाव समजूि घ्ा व त्ातमील रसाचदे िाव दल्ा.

(१) ‘‘सदवा जळे मम वयथा घेउनी
अिसशल जागी तूही शयनी
पराग समटलया अनुरागाचे
उिाशांत वेचुनी गुंफुनी ’’

(२) ‘‘जोवरती हे जीणमि झोपडे अपुले 
दैवाने नाही पडले
तोवरती तू झोप घेत जा बाळा
काळजी पुढे देवाला’’

(३) ‘‘लाडका बाळ एकुलता फाशीची सशक्षा होता
कवटाळठुसन तयाला माता।
असत आक्रोशंे, रडते कसेवलवाणी
भेटेन नऊ मसहनयांनी ’’

(४) ही बोटे चघळत काय बिले हे राम रे लाळ ही
...शी! शी! तोंड अती अमंगळ अिे 
आधीच हे शेंबडे
आसण काजळ ओघळे वरूसन हे, 
तयातसून ही हे रडे।

भाषाभ्ास

(५) आमही कोण महणूनी काय पुिता,
दाताड वेंगाडठुनी
फोटो मासिक, पुसतकांत न तुमही
का आमुचा पासहला?

(६) ‘‘अिावा िंुदर चॉकलेटचा बंगला
चॉकलेटचया बंगलयाला टॉफीचं दार
पेपरसमंटचया अंगणात फुलं लाल लाल’’

(७) ‘‘ओढ्ांत भालु ओरडती
वाऱयात भुते बडबडती
डोहात िावलया पडती’’

(८) ‘‘पाड सिंहािने दुष् ही पालथी ओढ 
हततीवरूसन मतत नृप खालती
मुकुट रंकाि दे करसट भूपात्रती 
झाड खट ्खट तुझे खड ्ग क्षुद्रां
धडधड फोड तट, रूद्र । ये चहुकडे।’’

(९) ‘‘ जे खळांची वयंकटी िांडो
तयां ितकमवी रती वाढो
भूतां परसपरे जडो। मैत्र जीवांचे’’

उपक्रम : ‘मानवाचा खरा समत्र-यंत्रमानव’ ही लेखक िुबोध जावडेकर यांची सवज्ञानकथा समळवा व सतचे वगामित  
   वाचन करा.
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िपटेंबर-ऑकटोबरनंतर जवळजवळ रोज पाऊि पडायचा आसण माझया ओळखीचे िवमि 
लंडनवािी पाविाला सशवया देत अिायचे. मला तया पाविाची मोठी मौज वाटे. वाटेत सचखल नाही, 
मजेदार गारवा आसण चार-पाच मैल चालूनही थकवा नाही. कोणी महणाले, की तुमही कशा पाविाला 
ककंटाळत नाही, तर मी उततर देई, की जगात कोठेतरी अिा पाऊि पडतो व कायम सहरवेगार राहते याचे 
मला फार कौतुक वाटते.

निुता पाऊिच नाही, लंडनची िवमिच िृष्ी इकडचया उलटी. आपलयाकडे धुके महटले, की 
काहीतरी मजेदार िंवेदना मनाला होते. पाविाने धुवून काढलेले प्रिन्न आकाश, िकाळची व 
िंधयाकाळची पडू लागलेली थंडी व दहा मैल लांबचे सदिावे अिे सवचछ वातावरण आसण तयात 
काही थोडा वेळ मात्र राहणारा दृष्ीला चकवणारा धुकयाचा पडदा अिे आपलयाकडचे धुके. िकाळी 
उठून पाहावे, तर महाबळेशवरी सककंवा सिंहगडावर खालील दरी धुकयाने भरलेली अिते. तेवढ्ात िूयमि 
उगवावा, की तया धुकयावर इंद्रधनुषये उमटतात आसण थोडा वेळ इतसतत: पळून, िूयमि वर आला, की 
धुके पार नाहीिे होऊन गवताचया पातीपातींवर अनंत दवसबंदू कोसटिूयमि प्रसतसबंसबत करतात. 
िंधयाकाळी धुके पिरले तर तेही रात्र सनवळली, की नाहीिे होते व रात्रीचे आकाश िवमि ताऱयांसनशी 
चमकत अिते; पण लंडनचे धुके महणजे औरच अिते. आधी वषामिचे दहा सदवििुद्धा आकाश सनरभ्र 
निते. सतकडचे आकाश आपलया आकाशाइतके उंच कधी वाटतच नाही. कधीही वरती पहा, 
काळिर पांढठुरके छत जिे िवमि शहरावर घातलेले अिते. कोळशावर चालणारे लंडनमधले हजारो 
लहान-मोठे कारखाने व कोळशावर चालणाऱया लंडनचया घरांतील लक्षावधी चुली रात्रंसदवि 
वातावरणात धूर ओकत अितात. घरांतही जरी अनवाणी चालले तरी पाय काळे होतात. कुठलयाही 
झाडाला हात लावला तरी हात काळे होतात. या धुरकट वातावरणात धुके पिरले, महणजे एरवी 
डोळ्ांना न सदिणारे कोळशाचे कण जणू दृशय होतात. काळोख डोळ्ाला सदितो व हातांत धरता 
येतो. अिे धुके वषामितून एक-दोनदा तरी लंडनवर पिरते. परृवीचया भोवती हवेचे आवरण आहे व 
आपण तया हवेचया तळाशी आहोत या गोष्ी भूगोलाचया पुसतकात वाचलया होतया; पण तयांचा 
प्रतयक्ष अनुभव लंडनचया धुकयात आला. िमुद्राचया तळाशी अिलेलया जीवांना काय वाटत अिेल 
तयाची कलपना येते. या धुकयाने हाहाकार होतो. सरिसटश खाडीत बोटीवर बोटी आपटतात. रसतयावर 
गाड्ांचे अपघात होतात. मुले रसता चुकतात. 

इरावतमी कववे (१९०५ ते १९७०) : मानववंशशासत्र व िमाजशासत्र सवषयांतील िंशोसधका, लसलत 
सनबंधकार. तयांचा ‘सकनसशप ऑगमिनायझेशन इन इंसडया’ हा ग्रंथ जगनमानयता पावलेला आहे. तिेच 
‘परांजपे वयाखयानमाला’ व ‘सहंदूंची िमाजरचना’ ही पुसतके प्रकासशत आहेत. ‘भारतीय िंसकृती’, 
‘महाराष्ट्र िमाज व िंसकृती’, ‘महाभारत-रामायण’ ग्रंथांचा िमाजशासत्रीय अभयाि या सवषयांशी 
सनगसडत अिे लेखन तयांनी प्रामुखयाने केले आहे. ‘मराठी लोकांची िंसकृती’, ‘आमची िंसकृती’, 
‘युगानत’, ‘धममि’, ‘िंसकृती’, ‘महाराष्ट्र एक अभयाि’ हे तयांचे महत्वाचे ग्रंथ; ‘पररपूतवी’, ‘भोवरा’, 
‘गंगाजळ’ हे तयांचे लसलत लेखिंग्रह प्रसिद्ध. 

प्रसतुत पाठात लशेखकेने अनुभवलेलया इंगलंडमधील सहवाळ्ाचे सवलोभनीय वणमिन केले आहे. 
प्रसतुत पाठ ‘भोवरा’ या पुसतकातून घेतला आहे.

|  इंगलंडचा द्वाळा (सर्ूलवाचि)
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सहवाळ्ातले सकतयेक आठवडे येथला सदवि िंसधप्रकाशाइतपत उजेडाचा अितो. या 
अधमिवट उजेडात प्रकाशाचा जिा अभाव तिाच छायेचाही. सनरसनराळ्ा उद्यानांतून केवढाले 
पणमिहीन वृक्ष उभे अिायचे; पण एकाचीही िावली खालचया सहरवळीवर पडायची नाही. आपलयाकडे 
रखरखीत ऊन अिते व तयाबरोबरच अगदी तयाला सचकटून िावली अिते. डांबरी रसता उनहाने 
इतका चकाकतो की दृष्ी ठरत नाही; पण प्रतयेक चालणारे माणिू व धावणारे वाहन आपलया 
िावलीसनशी चालत वा धावत अिते. सदवयाचया प्रतयेक खांबाची िावली तयाचया शेजारी लांब 
पिरलेली अिते. प्रतयेक वसतूची एक बाजू पोळलेली आसण प्रकाशमय तर दुिरी बाजू छायेची व 
सनवाऱयाची, अिा सवरोध ितत सदितो. आगगाडीतून प्रवाि करताना बघावे, उनहाचया वेळी, 
टेसलग्राफचया तारांवर बिताना पक्षी नेमके खांबाची िावली पडलेली अिेल तेेथेच खांबाला सचकटून 
बिलेले आढळतात. पायी चालणारी माणिे घरांची िावली जया बाजूला पडली अिेल तया 
रसतयाचया बाजूने चालतात. झाडाखाली दाट छायेचया काळ्ा चंद्रकळेवर लखख प्रकाशाचे गोल 
गोल कवडिे खडीिारखे चमकतात; पण येथे िावली पडेल इतका लखख प्रकाश मसहनेचया मसहने 
पडत नाही.

एक सदवि मी या 
उद्यानातून तया उद्यानात 
भटकत भटकत िेंट जेमि 
बसगचयात पोचले व तळ्ातील 
पोहणाऱया पक्यांकडे पाहत 
होते. िगळीकडे मंद रुपेरी 
प्रकाश पडला होता. एकाएकी 
मला चमतकाररक वाटले, की 
प्रकाश खालून वर फाकला 
आहे. मी परत नीट भोवताली व 
वर पासहले. खरेच आकाश 
अभ्राचछासदत होते. अगदी 

काळे जरी निले तरी िूयामिचा मागमूिही नवहता. खाली तळ्ाचया पाणयावर व मधलया दगडावर 
बफामिचा पातळ थर िाचला होता व तयातून परावतमिन पावून प्रकाश िवमित्र फाकला होता. यामुळे 
प्रकाश खालून वर गेलयािारखा वाटला. या सवसशष् प्रकाशात िवमिच रंग आंधळे वाटतात. कधी 
एखाद्या सदवशी िूयमिप्रकाश पडला व तोही विंतऋतूत फुलांनी बहरलेलया ताटवयावरून व सहरवया 
कुरणावरून पडला, महणजे रंगाने नटलेली िृष्ी डोळ्ांपुढे नाचते; पण तरीही येथलया िृष्ीतले 
रंग व आपलयाकडचया िृष्ीतील रंग यांत फरक आहे. येथे िवमिच रंग जरा मंद व िौमय वाटतात. 
जशा दाट छाया; पण आपापलया भडकपणाने उठून न सदिता एकमेकांना पूरक अशा भाितात. 

���
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 लदेन्खकेला लंडिच्ा पावसाचमी मौज वाटण्ाचमी कारणदे

प्र. १. कारणदे दल्ा.

भारतामधमील धुके लंडिमधमील धुके

(१)  (१)
(२)  (२)
(३) (३)
(४) (४)

प्र. २. तुलिा करा.

प्र. ३. इंगलंडमधमील धुक्ाचा तदेर्मील जिजमीविावर ्ोणारा पररणाम सदवसतर दल्ा.
प्र. ४. सवमत. 

(अ)  ‘सहवाळ्ातील एक क्षण’ तुमचा असवसमरणीय अनुभव आठ ते दहा वाकयांत सलहा.
(आ)  तुमचया आवडतया ॠतूची वसैशषटे् सपष् करा.
(इ)   तुमही अनुभवलेलया धुकयातील सदविांचे वणमिन तुमचया शबदांत सलहा.

सवाध्ा्

  तया भागातील 
मानवी जीवन

भौगोसलक
सथान ऐसतहासिक महत्व

िांसकृसतक वैसशषटे्उल्ेखनीय बाबीनिैसगमिक वसैशषट्े

प्र. ५. खालमील मुि् द्यांच्ा आधारदे तुम्मी भदेट दिलदेल्ा प्रदेक्षणमी् सर्ळाचदे वण्णि करा. 

प्रदेक्षणमी् सर्ळदे
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अ्ंकार

अपदठत गद्य आकलि.

l खालमील उतारा काळजमीपूव्णक वाचूि त्ाखालमील कृतमी करा.

(१) दुषपररणाम सलहा.

आपले जीवन िुखी, िमाधानी आसण यशसवी अिावे अिे प्रतयेक माणिाला वाटत अिते; पण तिे होत नाही. 
उलट िवमित्र पासहले अिता ‘दु:ख मणभर, िुख कणभर’ अिाच अनुभव येतो; पण अिे का होते? याचा सवचार माणूि 
करत नाही. माणिाचया जीवनात िवमि िमसया सनमामिण होतात, तयाचयामागे ‘अहंकार’ हा राक्षि अिून तोच िवमि 
िमसयांना कारणीभूत अितो. हा अहंकार डोळ्ांना सदित नाही. तो सवत:जवळ आहे हे कळतही नाही, कारण तो 
िूक्म सवरूपातही अितो आसण सथूल सवरूपातही अितो. जोपयांत माणिाचया सठकाणी अहंकार आहे तोपयांत तयाला 
ज्ञान प्राप्त होणे कठीण व िमाधान समळणे तयाहूनही कठीण. माणिे अहंकाराचा फुगा कळत नकळत फुगवतच 
अितात. अज्ञानाला आलेला आकार महणजे अहंकार. या अहंकाराचा नाश झालयासशवाय माणिाला ितयाचा व 
िुखाचा िाक्षातकार होणे शकय नाही, महणून माणिाला िुखी व िमाधानी जीवन जगायचे अिेल तर अहंकारावर लक्ष 
केंसद्रत करून तयाला ताबयात ठेवणे सशका.

(२)  अहंकाराला ताबयात ठेवणयािाठी तुमचया मते कोणते गुण जोपािावेत व कोणते दोष दूर ठेवावेत, ते  
 सलहा. 

आपण पाठ्पुसतकात गद्य व पद्य पाठांचा अभयाि करतो. सवसवध िासहतयप्रकारांचया अभयािाबरोबर भासषक 
अंगाने प्रतयेक पाठाचा अभयाि आपणांि करायचा अितो. सवद्यारयाांची भाषािमृद्धी, भासषक सवकाि ही मराठी भाषा 
अधययन-अधयापनाची प्रमुख उद ्सदष्े आहेत, महणूनच पाठ्पुसतकातील पाठांचया िूक्म अभयािाने आपलयाला कोणतेही 
िासहतय वाचलयानंतर तयाचे आकलन होणे, आसवाद घेता येणे व तया भाषेचे िुयोगय वयावहाररक उपयोजन करता येणे ही 
उद् सदष्े िाधय करता येतात. अशा पाठे्तर भाषेचया आकलनाचे, मूलयमापन करणयाचे कौशलय प्राप्त होणयाचया दृष्ीने 
पाठ्पुसतकात अपसठत गद्यउतारा हा घटक िमासवष् केला आहे. गद्य उतारा वाचून तयाचे आकलन होणे व तयावरील 
सवाधयाय तुमही सवयंअधययनाने करणे येथे अपसेक्षत आहे. 

एकच भाव वदेगवदेगळ्ा प्रकारांिमी व्क् करणदे-
एखादे ररकामे घर पासहलयावर तुमचया मनात येणारे सवचार. 
(१) घर उदाि वाटते. 
(२) घर कुणाची तरी आठवण काढते.  
(३) घर सवत:चे एकेकाळचे वैभव आठवून उदाि झाले आहे. 
(४) घराला गाव िोडून गेलेलया माणिांची आठवण येते. 
(५) एकेकाळी माणिांनी भरलेले घर आज एकाकी वाटते. 
सवद्यारयाांनो, ही यादी सकतीही वाढवता येईल. भाषेचया अशा अथमिपूणमि आसण िृजनशील रचनांचा अभयाि करा व 

आपले लेखन असधक पररणामकारक करा.

भाषा सौंि््ण
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फरिू पाय ओढत पायरीवर येऊन बिला. आपली खरबरीत बोटं तयाने गुळगुळीत पायरीवरून 
सफरवली. मग दोनही पाय मुडपून गुडघयावर हात ठेवून तो आभाळाकडे बघत बिला.

‘‘उठा जरा, आत जाऊन बिा,’’ िुनेचा आवाज आला. 
दरवाजाचया चौकटीला धरून फरिू उठला. तयाचया पायांची हाडं कडकडली. आतलया खोलीत 

येऊन तो गुबगुबीत खचुवीवर बिला. ह्या खुचवीवर तयाला अवघडलयािारखं वाटायचं. पाय वर घेऊन 
बिले, तरी िून डाफरायची. अिं बिणं तयाला कधी ठाऊक नवहतं. जुनया घराचया पायरीवर ऐिपिै 
बिायची तयाची तेवढीच जुनी िवय. दारातच सचंचेचं पुराणं झाड होतं. मडकयातलया पाणयािारखा गारवा 
घरभर भरून राहायचा. आईचया पदरािारखी सचंचेची िावली घरावर अिायची. मंगलोरी कौलांचया 
नळ्ांतून फुकंकर मारावी तिं वारं घुमायचं.

फरिू पायरीवर बिायचा. वरून सभरसभरत येणारी फुलपाखरी पानं, झाडावर चढणाऱया खारी पाहणं 
हा तयाचा फावलया वेळचा उद्योग होता.

रात्री जेवणखाण आटोपलयावर तो आसण आबू उसशरापयांत सचंचेचया मुळांवर बिायचे. पानांतून 
पाझरणारं चांदणं अंगावर घेत तयांचया गपपा चालायचया.. गुरंढोरं, वाडी, गावकीतली प्रकरणं.. अिे 
अनेक सवषय. कधीमधी इनूि मासतर यायचे. पेपरात येणाऱया बातमया ते िांगायचे. अमेररकेत की कुठे 
घडणारी ती नवलं फरिू व आबू मोठ्ा नवलाईने ऐकायचे.

सचंचेचा पाला खूप गोळा 
वहायचा. फरिूचया लेखी ते 
िारं खत होतं. पान न् पान जमा 
करून तो वाडीत टाकायचा. या 
एका झाडाने तयाचया जसमनीला 
अशी काळी किदार बनवली 
होती, की तयाला कधी खत 
सवकत आणावं लागलं नाही.

पाविाळ्ात सहरवीगच्च 
झालेली तयाची भातं पाहून 
गावकरी मनोमन जळायचे. 

भाताचं झळाळणारं िोनं घरात येऊन पडलं, की वांगी, दुधी, कारली यांची लागवड वहायची. फरिू व 
तयाची मंडळी पाठीचा कणा दुखेपयांत राबायची. तयाची सवहीरिुद ्धा तशीच पाणीदार होती. दिुऱया 

सटटॅनलमी गोिसान्लवस (१९५५) : प्रसिद्ध लेखक. ‘मातीची िावली’, ‘मरणात खरोखर जग हिते’ हे 
कथािंग्रह; ‘मोझेिची काठी’ हा लघुकथािंग्रह; ‘रक् नवहे, प्रेम हवे’ हा बालकथािंग्रह; ‘बायबलमधील 
वयक्ी’, ‘ह्याला जीवन ऐिे नाव’ हे अनुवासदत लेखन प्रसिद्ध. सवसवध सनयतकासलके व सदवाळी अंकांतून 
िाततयाने कथा व लसलत लेखन प्रसिद्ध.

वाडवळी या बोलीभाषेत सलसहलेली ही कथा आहे. मातीवर प्रेम करणाऱया फरिूचया मनातील सवसवध 
भावनांचे  वणमिन केले आहे. प्रसतुत पाठ ‘मातीची िावली’ या कथािंग्रहातून घेतला आहे. 

११. मातमीचमी सावलमी भाग - ३
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सवतापयांत दूध देणाऱया गाईिारखी. भर वैशाखातिुद् धा सतला भरपूर पाणी अिायचं.
एका दुषकाळात गावातलया िाऱया सवसहरी कोरड्ाठाक पडलया होतया; पण फरिूचया सवसहरीतील 

पाणयाला काही अंत नवहता. फरिू महणायचा,‘‘बापजाद्यांची कमायी रे पोरांनो ! तयांचीच पुणयायी यी 
बावडी नय् नदी हय् नदी. कोणाया कामात खोडा घटला ते तुमशया नसशबाई वाळू जालयासशवाय रेल का?.. 
मंग या दीड एकराया तुकड्ावर माजया घरातले उंदीर तरी जगतील का?’’

तया दीड एकराचया तुकड्ावर तयाने चार पोरं वाढवली. तीन पोरींची लग्न करून िािरी पाठवलया. 
सतघींनाही गळे झाकतील एवढे दासगने करून घातले. मनू शेवटचा. 

फरिू सतिरी-चौथीचया पुढे गेला नवहता. मनूला तयाने सशकवलं. कुठलयाशा इंग्रजी नावाचया ककंपनीत 
तो कामाला आहे. मातीत बोटं घालायला तो नाखूश अितो, हे फरिूला कधीच जाणवलं होतं; पण तो 
काहीच बोलायचा नाही. हातपाय चालतील तोवर ह्या मातीची चाकरी करायची, हे तयानं व तयाचया 
मंडळीनं कधीच ठरवलं होतं. पोटचया पोरांइतकयाच प्रमेाने वाढवलेलया झाडापानांना जीव जाईसतोवर 
उघड्ावर टाकायचं नाही, हा तयांचा सनशचय होता.

‘‘बाबा, चला, जेवून घया.’’ मनूचा आवाज ऐकून फरिू दचकला. तो उठून उभा रासहला. सककंसचत 
थकलयागत वाटले तयाला... हं! पवूवी अिे पाय भरून यायचे नाहीत. झाडापानांना आधार देऊन वाढवताना 
हयात गेली. आपला आधार तर कधीच तुटून पडला.. आता सवतःला िांभाळायला पासहजे.. आपणच 
आपला आधार आता..

‘‘काय िपनं बगत उबे रेतात, कोण जाणे ! अखखा सदवि रांदीतच बिावं का आमी? ’’ फरिूचया 
कानावर येईल इतकाच आवाज सवयंपाकघरातून येत होता. सवतःला िावरून तो जेवणाचया टेबलावर 
येऊन बिला. 

सतघंही मुकाट जेवत होते. ही खाणावळ फरिूचया घशातून घाि उतरू देत नवहती. रोजचे हे मुके घाि 
तयाचया डोळ्ांत आिवं आणत होते.

पूववी जुनया घराचया तया अंधाऱया पडवीत जेवणं वहायची. मनूची आई प्राथमिना करायची.. ‘आमचे 
बापा, तू िगामित आहिे.....’

 एकिुरात प्राथमिना झालयावर जेवण वहायचं. मनूचया आईची टकळी चालायची. मनू तर जेवता 
जेवता उठून नीना, सिबलशी मसती करायचा. तािभर जायचा जेवणाचया गडबडीत... मनं ररती वहायची 
घािागसणक पोटात माया उतरायची.. जेवण तरी काय अिायचं.. एखादी भाजी, कधी डाळ, िुके बोंबील, 
भात आसण तांदळाचया रोट्ा, अिंच काहीतरी..

 पण, तरारून वाढलेलया गुबगुबीत केळीचं अखख ंबन एका पाऊिवाऱयात जसमनीवर झोपावं, तिा 
आपला िंिार होतयाचा नवहता झाला. वाडीत खपताना पायाला तार की शखळा लागला आसण 
आठवडाभरातच बायको-कोिूची मेणवात सवझून गेली! कोणाची नजर लागली, की पणजांची पुणयाई 
िंपली? की गेलया जनमीचया पापांचा घडा आता वाहत आहे? नाही, नाही.. हा मातीचाच शाप अिणार. 
जया मातीने हा िंिार फुलवला तयाच मातीला उजाड केलं आपण.. कारली-वांगयािारखा सतचा बाजार 
मांडला. मनूने जमीन सवकायला काढली व आपण बैलािारखी मान डोलवली. ‘‘मनू , अरे पोरा, बोल रे 
कायतरी.. , ’’ फरिू न राहवून उमाळ्ाने बोलून गेला, ‘‘ अरे , तू जमीन इकली मणून माजया मनात कांय 
राग नय् का तुआ दुसवाि नय्.. आमिा जलम तया मातीत गेलता मणून थोडं वायीट वाटते..’’

‘‘बाबा, जमीन इकली महणून आज ओ बंगला बांदता आला, नय् ते उबा जलम तया गोठ्ात 
काडाला लागलोआ. आज माणिाहारककं घर समळालंय, परमिेराये आभार माना.. नायतर तुमिं आपलं, 
माजी जमीन गेली, माजी जमीन गेली, चालूच.’’
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पाल अंगावर पडावी, तिे मनूचे शबद ऐकून फरिूचे अंग थरारले. िूनबाई जेवायची थांबली होती. 
मनूचया चेहऱयावर घर बांधलयाचा असभमान काठोकाठ पिरला होता. फरिूला पोटात खड्ा पडलयािारखं 
झालं. पुढ्ातली बशी िरकवून तो उठला. िूनबाई जेवू लागली. मनूही जेवू लागला. 

फरिू खांदे पाडून, मान खाली घालून अंगणात आला. 
सबलडरने मनूला िुंदर, आटोपशीर बंगला बांधून सदला. तयाचया िमोरच तयाची भलीमोठी इमारत 

आकाराला येत होती.
फरिूला वाटलं, जसमनीवरनं  टट्रॅकटर सफरला, बागायत मातीला समळाली, मोठाले खडडे खणले गेले, 

भलंमोठं दगडसवटांचं धूड सतचयावर उभारलं गेलं, तेवहा तया मायला काय वाटलं अिेल? आसण  या 
मातीशी नाळ तुटली की माणूिपण तरी किं रहाणार? पाय मातीवर अितात, तोवरच माणिू माणूि 
अितो.. पोराने मातीशी नातं राखलं नाही, आता बापाशीही नातं िांगत नाही. सिमेंट, दगड, धोंड्ांशी का 
कधी माणिाचं नातं िांधलं जातं? मातीनंच घडवलंय ना आपणा िवाांना? आसण शेवटी सतचयाच तर 
कुशीत सवश्ांतीिाठी जायचं आहे.. सतलाच सवकून आमही या गुळगुळीत, चकचकीत घरात रहायला 
आलो..

चंद्रप्रकाश िवमित्र लखलखत होता. पूववी पाविािारखं चांदणं सचंचेतून सठबकायचं. घरातील जुनीपुराणी 
वसतू सवकावी, तिं ते झाडही गेलं. आंबा, फणि, भेंडी, नेवर.. िारी जमीनदोसत झाली.

मनू एकदा महणाला, ‘‘ यी झाडं मणजे नुसता कचरा.. उंदीर कवडे येतात घरात... आपलया बंगलयापुडं 
यी जंगली झाडं असजबात शोभत नाय.. कापून मसत गुलाब लावू..’’

तेवहा फरिू उततरला होता, ‘‘पोरा, झाडं जंगली नितात रे कवा ! आपण माणिंच जंगली.. कुराडी 
घेऊन झाडं कापणारी आपण माणिंच जंगली रे, मनू..’’

फरिूचया जनमाआधीची ती झाडं फरिूचया डोळ्ांदेखत तोडली गेली. मनूने तया सठकाणी इंशगलश 
गुलाबांची बाग फुलवली.

‘‘ फरिू ऽऽ, फरिू अरे रातचया पारा एकटाच बायेर काय करते?’’ आबूचा आवाज ऐकून फरिू 
थोडा भानावर आला. 

‘‘आबू, बग पयली माजी बायको कोिू गेली.. मंगं जमीन गेली... घर िुद् धा पाडून टाकीलं न् शेवटी 
ती सचंच पण कासपली.. माजा एकटा पूत.. तो िुदं आथं माजा नय् रायला रे … जेजिू आथं मानािुदं नेलं 
ते बरं होईल.. ’’

‘‘अरे, अया रडते काय फरिू ? मी.. तुजा दोसत आबू हय्, इनिू मासतर हय.. अं? न तुजा पोरगा, 
िूनबाय, पोरी, जावांय हत् नं? कोणी तुला टाकणार नय? आमचा फरिू खरिं डोकरा जाला आथं..’’ 
आबू उिनं हित महणाला.

‘‘ आबू, यी माया रगताई माणिं.. पण जमीन इकली, पैशे आले न् ते बापाला इिरले.. आता माजं 
कोणी नय् रायलं! माजी जमीन गेली.. मी सतला ईकून टाकलं.. मनूनं कागद आणला, मी ियी केली.. मी 
बेईमानी केली.. माजया मायला फशीलं..  ’’

‘‘ अरे येड्ा, सकती लोक जसमनी ईसकतात. तू आपला नुसता रडत बवलाय.. बग, टोपलीभर पिैा 
समळालाय मनूला.. आथं मातीत हात घालाशी गरज नय्.. िुखात खा मरेपरत..  ’’  

 ‘‘ तो पैिा नय् रे आबू.. ते आमशा आजा, पणजाअं रगत हय्.. रगताअं नातं तुटे नय्.. रगताये शाप 
भोगाला लागतात.. ते शाप मीि भोगीन.. आथं पैिा नय् का िुख नय्.. जेजूि माफ कर रे ! ’’

फरिूने हात जोडून आकाशाकडे पासहले.
‘‘ येड्ा, फरिू, लोककं जसमनी ईकून मजा करतात. गाड्ा घेतात.. बंगले बांदतात.. तुला आपलं 
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जलमभर ढोरहारककं खपाला पाये..’’
‘‘ तू िुदं तया सबलडरहारका जाला रे, आबू!’’ फरिूने आवाज चढवत तयाला फटकारले. मग 

तयाचयाकडे पाठ वळवून तो खालचया आवाजात महणाला, ‘‘ माती नयेल ते ढोराअ जीवन तरी काय 
कामाअ? आबू, आमी लागले रे आथं वाटेल.. पण आमशी नातंपण.. तयांना कायच नय् रेणार रे.. तयांना 
पायाखालती जमीनच नय् रे..’’

‘‘पुढचं पुढे बगून घेतील ते,’’ आबू तयाचया खांद्यावर थोपटत महणाला, ‘‘ आजकालशी पोरं खूप 
हुशार हायेत..  तयांशे पाय जसमनीवर नाय.. यी पोरं बोटीवर जातात.. ईमानात जातात.. अरबसतानात, 
इंगलंड, अमेररका कटे कटे गेलयात पोरं आपली… चल तू, टाइम बग कवडा जाला.. जा, नीज..’’

आबू सनघून गेला. तयाची िावली मांजरीिारखी घुटमळत तयाचया मागे गेली.
फरिू पाठमोऱया आबूकडे पाहतच रासहला. अचानक तयाची नजर डावीकडे वळली. तयाचया दीड 

एकराचया तुकड्ातून ती भलीमोठी इमारत कोंभािारखी वरवर येत होती. मंद चांदणया प्रकाशात ते धूड 
अक्राळसवक्राळ भाित होतं. इमारतीची काळी सठपपूि िावली झाडंझुडपं िपाट केलेलया शेताला 
कवटाळत िुसतावलयािारखी असतावयसत पिरली होती.

फरिूला वाटलं, ही आपलया मातीची िावली आहे. 

���

प्र. १. खालमील ओळींतमील संकलपिा सपष् करा.
(अ)  मडकयातलया पाणयािारखा गारवा.
(आ) आईचया पदरािारखी सचंचेची िावली.
(इ) वरून सभरसभरत येणारी फुलपाखरी पाने.

प्र. २. खालमील तक्ा पूण्ण करा.

   

प्र. ३. आकृतमी पूण्ण करा.
(अ)       

(अा)  पाठाचया आधारे फरिूचे खालील मुद् द्यांचया आधारे वणमिन करा.

घटिा पररणाम/प्रदतदक्र्ा
(१)  फरिू खुचवीवर पाय वर घेऊन बितो. 
(२)  मनूला फरिूने सशकवले.
(३) वाडीत काम करताना कोिूचया पायाला तार की शखळा लागला. 
(४)  मनूने जमीन सवकायला काढली.

सवाध्ा्

फरिूचा वजै्ञासनक दृशष्कोन 
सपष् करणाऱया कृती

छंद
मेहनत फरसू

दु:ख
माणूिपण
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मनूची आई प्राथमिना करायची.

घािागसणक पोटात माया उतरायची.

प्र. ४. ओघतक्ा त्ार करा.

प्र. ५. खालमील वाक्दे प्रमाणभाषदेत दल्ा.
(अ)  ‘‘आमचा जलम या मातीत गेला महणून थोडं वायीट वाटते.’’
(आ)  ‘‘तयांचीच पुणयायी यी बावडी नय्  नदी हय्  नदी.’’

प्र. ६. खालमील वाकप्रचारांचा ्ोग् अर््ण शोधा व दल्ा.
(अ) टकळी चालवणे-
 (१) िूत कातणे.  (२) ितत बोलणे. (३) वसत्र सवणणे.
(आ) नाळ तुटणे-

(१) मतै्री जमणे.  (२) िंबंध न राहणे. (३) िंबंध जुळणे.

प्र. ७. खालमील अर्ाांचमी वाक्दे पाठातूि शोधूि दल्ा.
(अ)   फरिूने आपलया वसडलांचे ऋण दशमिवले - 
(आ) फरिूचा िंिार होतयाचा नवहता झाला - 
(इ)   फरिूचे झाडांबाबतचे प्रेम - 

प्र. ८. सवमत.
(अ) ‘मातीशी नाळ तुटली, की माणिूपण तरी किं राहणार?’ या फरिूचया सवधानाशी तुमही िहमत अिलयाि 

तयाची कारणे िोदाहरण सलहा.
(आ) पाठात वयक् झालेलया फरिूचया सवचारांबाबत तुमचे मत सपष् करा.
(इ)   ‘मातीची िावली’  या पाठाचया शीषमिकाची िमपमिकता तुमचया शबदांत सलहा.

उपक्रम : (१) प्रसतुत पाठाचे नाट्रूपांतर करून वगामित िादर करा.
 (२) डॉ. नागनाथ कोततापले् यांचे ‘उद्याचया िंुदर सदविािाठी’ हे पुसतक वाचा.
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भाषाभ्ास

तुमचया पाठ्पुसतकांमधये तुमही धडे वाचता, कसवता वाचता. धडे आसण कसवता महणजेच गद्य आसण पद्य 
यांचया रचनेत फरक आहे, हे तुमहांला माहीत आहे. हा फरक अितो मुखयत: लयीचा. पद्य गाता येते सककंवा लयीत 
वाचता येते. गद्याचे तिे निते. कसवतेमधये लय सनमामिण कशी होते? कुठलया गोष्ीमुळे होते? हे आज आपण बघणार 
आहोत. वृतत, छंद यािंारखया गोष्ींमुळे कसवतेला लय समळते. कसवतेची लय िमजणयािाठी आपण तया गोष्ींचा 
अभयाि करणार आहोत. वृतत सककंवा छंद महणजे काय? लय सनमामिण करणयािाठी कसवतेची जी सवसशष् शबदरचना 
केली जाते. ऱहसव, दीघमि सवरांचा जो एक सवसशष् क्रम वापरला जातो, तयाला ‘वृतत’ महणतात. याचा अथमि कसवता 
एका सवसशष् वृततामधये रचलेली अिते, महणून ती आपलयाला लयीत महणता येते. गसणतात जशा बेरीज, वजाबाकी, 
गुणाकार, भागाकार या िंकलपना येतात, तशा वृततसवचारामधये काही िंकलपना महत्वाचया आहेत. तया िंकलपना 
आपण आधी िमजून घेऊया.

व्ाकरणातमील संज्ा लघू गुरू
अक्षरदे ऱहसव अक्षरे दीघमि अक्षरे
अक्षरदे-सवर अ, इ, उ, ऋ आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ
सवर्ुक् अक्षरदे क, सक, कु, कृ का, की, कू, के, को, कौ
संकेत खूण È (अधमिचंद्र) - (आडवी रेघ)
मात्रा संकेत १ मात्रा २ मात्रा

 उदा., पिारा काकडी मदन पाटण वैशाली
लघुगुरूक्रम È - - - È - È È È - È È - - -

मात्रासंख्ा १  २ २ २ १ २ १  १ १ २  १ १ २ २ २
   ५     ५    ३     ४     ६

आपली मराठी भाषा वाकप्रचार, महणी व िुभासषते यांनी िमृद् ध आहे. शरीर अवयव, प्राणी, पक्षी, मानवी भावभावना, 
अन्न वा इतर अशा अनेक गोष्ींवरून आपलयाला वाकप्रचार व महणी पाहायला समळतात. खाली एक तक्ा सदला आहे. 
तकतयातील प्रतयेक रकानयात सदलेलया उदाहरणाप्रमाणे आणखी महणी व वाकप्रचार शोधा व सलहा.

शरमीर अव्वावर 
आधाररत

प्राणमी व पक्षमी ्ांवर 
आधाररत

मािवमी भावभाविा अन्नघटक इतर घटक

चेहरा काळवंडणे. पोटात कावळे 
ओरडणे.

सजवाची उलघाल 
होणे.

खाईन तर तुपाशी 
नाहीतर उपाशी.

दगडापके्षा वीट मऊ.

भाषा सौंि््ण
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अणणा भाऊ साठदे (१९२०-१९६९) : लोकशाहीर, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार. 
‘वारणेचा वाघ’, ‘फसकरा’, ‘रूपा’, ‘गुलाम’, ‘चंदन’, ‘मधुरा’, ‘सचखलातील कमळ’, ‘रानगंगा’, ‘माकडीचा माळ’, 

‘वैजयंता आवडी’, ‘वैर’, ‘पाझर’, ‘सचत्रा’, ‘आग’, ‘अहंकार’, ‘आवडी’, ‘गुऱहाळ’ इ. कादंबऱया; ‘सचरानगरीची भुतं’, 
‘सनखारा’, ‘सपिाळलेला माणिू’, ‘फरारी’, ‘कृषणाकाठचया कथा’, ‘गजाआड’ इतयादी कथािंग्रह; ‘इनामदार’, ‘पेंगयाचं 
लगीन’, ‘िुलतान’ ही नाटके; ‘माझा रसशयाचा प्रवाि’ हे प्रवािवणमिन प्रसिद् ध.

अणणा भाऊ िाठे यांनी आपलया ओघवतया लोकभाषेतून प्रसततु कावयरचना केली आहे. महाराष्ट्रावरील तयांचे प्रमे 
शबदाशबदांतून वयक् होते. प्रसतुत कसवता ही ‘कसवता व माझा रसशयाचा प्रवाि’ या पुसतकातून घेतली आहे.

१२. म्ाराष्ट्रावरूिमी टाक ओवाळिू का्ा

ककंबर बांधून ऊठ घाव झेलाया
महाराष्ट्रावरूनी टाक आेवाळून काया ।

महाराष्ट्र मंसदरापुढती । पाजळे याशीची जयोती ।
िुवणमि धरा खालती । सनल अंबर भरले वरती 
गड पुढे पोवाडे गाती । भूषवी सतला महारथी

तो अरबी िागर लागे जयाचे पाया
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया ।।

ही मायभूसम धीरांची । शािनकतयामि वीरांची
घामाची आसण श्माची । खुरपयाची आसण दोरीची
िंतांची, शाहीरांची । तयागाचया तलवारीची

समरून धुरंधर आता तया सशवराया
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया ।।

पहा पवमि पातले अाजचे । िंयुक् महाराष्ट्राचे
िाकार सवपन करणयाचे । करी ककंकण बांधून िाचे
पवमित उलथून यतनाचे । िांधू या खंड की तयाचे

या ितयासतव मैदासन सशंग फुकंकाया
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया ।।

धर धवजा करी ऐकयाची । मनीषा जी महाराष्ट्राची
पाऊले टाक सहंमतीची । कणखर जणु पोलादाची
घे आण सवातंत्याची । महाराष्ट्रासतव लढणयाची

उपकार फेडठुनी जनमभूमीचे जाया
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया ।।
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प्र. १. वैदशष्ट्दे दल्ा.

प्र. २. असत् दवधाि ओळखा.
(१)  धुरंधर सशवरायांना समरावे. (२)  अितयासतव सशंग फुकंकावे.
(३)  सवातंत्याची आण घयावी. (४)  जनमभूमीचे उपकार फेडावे.

प्र. ३. कदवतदेतूि व्क् झालदेलमी ‘म्ाराष्ट्राबद्लचमी कृतज्ता’ ्ा दवचार सपष् करा.
प्र. ४. म्ाराष्ट्राचमी बलसर्ािदे तुमच्ा शबिांत सांगा.
प्र. ५. काव्सौंि््ण. 

(अ) ‘धर धवजा करी ऐकयाची । मनीषा जी महाराष्ट्राची’ या कावयपंक्ीतील सवचारिौंदयमि सलहा.
(अा)  कसवतेतून वयक् होणाऱया रिाचे तुमचया शबदांत िोदाहरण वणमिन करा. 

प्र. ६. अदभव्क्मी.
(अ)  तुमहांला जाणवलेलया महाराष्ट्रातील असभमानासपद बाबींचे वणमिन करा.

 म्ाराष्ट्राचमी सांसकृदतक वैदशष्ट्दे कदवतदेत आलदेलमी म्ाराष्ट्र भूममीतमील व्न्क्वैदशष्ट्दे

सवाध्ा्

(अ) (अा)

भाषाभ्ास

वृततांतमील लघुगुरूक्रम ठरवण्ाचदे का्मी दि्म आ्देत.

(१) ‘पुसतक’ या शबदांतील लघुक्रम (-ÈÈ) अिा आहे, कारण ‘पु’ हे अक्षर लघू अिले, तरी पुढचया ‘सत’ 
या जोडाक्षराचा आघात मागील लघु सवरावर येतो. तयामुळे तयाचया २ मात्रा धरावया लागतात. जर अिा आघात येत 
निेल, तर जे अक्षर ऱहसव आहे ते ऱहसवच राहते.

(२) जोडाक्षरातील शेवटचा वणमि ऱहसव अिेल, तर ते जोडाक्षर ऱहसव मानावे. 
      उदा., भासकर (-ÈÈ) दीघमि अिेल, तर दीघमि उदा., इचछा (--).

(३) लघु अक्षरावर अनुसवार येत अिेल सककंवा तयानंतर सविगमि येत अिेल तर ते गुरू मानावे. 
     उदा., नंतर (-ÈÈ) दु:खी (--).

(४) कसवतेचया चरणातील शेवटचे अक्षर लघू अिले तरी दीघमि उच्चारले जाते. तयामुळे ते गुरू सककंवा दोन मात्रांचे  
     मानतात.

मराठी पद्यरचनेत अक्षरवृतते, छंदवृतते, मात्रावृतते सककंवा जासतवृतते अिे तीन प्रकार आढळतात.

अक्षरवृततदे छिंवृततदे मात्रावृततदे

प्रतयेक चरणातील अक्षरांची 
िंखया िारखी, लघुगुरूक्रमिुद्धा 

िारखा अितो.

चरणातील अक्षरांची िंखया िमान 
अिते; पण लघुगुरूक्रम नितो.

अक्षरांची िंखया िारखी निते; 
पण मात्रांची िंखया मात्र िारखी 

अिते.
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गोऱया िाहेबाचया आसण तयाचया भाषेचया प्रभावाखाली, दबावाखाली मोठ्ा झालेलया आमचया 
सपढीवर ‘गोऱयांचे सशष्ाचार’ या गोष्ीची अंमळ जासतच मुद्रा उमटली. ती माणिं कशी सशष्ाचाराला 
चोख अितात, ती माणिं कशी ‘थँकयू /प्ीज’चा जप करतात, तयांचे वयवहार आपलया वयवहारांिारखे 
धिमुिळे नितात. िाधं घोटभर पेय सदलं तरी हातभर थँकयू महणतात, यांिारखे गुण नेहमी गायले गेले. 
तयामुळे थँकयू महणता येणं हा िुिंसकृतपणाचा कडेलोट आहे, अिं काही काळ वाटून गेलं. ‘तू किली ग 
माझी थँकयू ? मीच तुझी थँकयू.’ तयाला थँकयू सदलिे का पण? ‘तुला सकतीही थँकयू केलं तरी कमीच.’ 
अशी वाकय हौिेने बोलणयाचा तो काळ होता; पण ते कुणी, कुणाचे, सकतीदा मानावेत याला काही िुमार? 
असत झालयाने, असथानी झालयाने, कृसत्रम झालयाने ते खोटे वाटायला लागतात, हेही लोकांचया किं 
लक्षात येत नाही?

रोजचया वयवहारात पाहायला गेलं तरी माणिं अगदी क्षुल्क कारणांिाठी एकमेकांचे आभार 
मानताना सदितात. नुकतं बोलायला लागलेलया मुलालाही िवाांत पसहलयांदा थँकि-थँकयू वगैरे महणायला 
सशकवतात. हातावर चाॅकलेट ठेवलं, थँकयू. पापा घेतला, थँकयू. उंचावरून - सजथे तयाचा हात पुरत नाही 
- सतथली वसतू काढून सदली, थँकयू.

तो आभार मानत होता, कारण तयाला लहानपणापािून तिं सशकवलेलं होतं. आभार न मानणयाचा 
मॅनरलेिपणा तयाचया खाती रुजू होणार नवहता. िवमि नातयांना, िवमि सनसमततांना लागू होतील अशी 
आभारकाडमि आताही समळताहेत, पुढे ती आणखी वाढतील. जनमलया जनमलया आईबापांचे आभार मानणारं 
काडमि आसण वर गेलयावर खालून वेळचया वेळी आपलयाला नीट वर पोचवणाऱयांचे आभार काडमि अजून 
माझया पाहणयात आलेलं नाही. लवकरच तिं आलयाि आशचयमि वाटायला नको.

तिे आमचे जुने आकाशवाणीवालेही बऱयापैकी आभारबाज होतेच. सवशेषतः आपलया आवडतया 
कायमिक्रमांमधये तर आभारांचा मारा होई. गाणं कळवलंत महणून आभार, हवं ते गाणं ऐकवलंत महणून 
आभार, पत्राची दखल घेतली महणून आभार, आभाराचया पत्राला उततर महणून परत आभार, अशी चैन 
तेही करत. िधयाचया चॅनलवालयांनी तयांना चारीमुंड्ा चीत केलेलं आढळतं. एकेकदा मनात येतं, की या 
िवमि चॅनेलवालयांनी एक मागमि काढावा. रोज िकाळी प्रतयेक चॅनेलवरचे कायमिक्रम िुरू करताना आसण रोज 
रात्री पडदा समटवताना एकदा िवाांचे िवमि गोष्ींबद्ल घाऊक आभार मानून टाकावेत सककंवा कोणताही 
कायमिक्रम गळत अिला, तरी ठरावीक वेळानंतर एक आभाराची कॅपशन.. तळटीप सफरवत राहावी. जिे-
l आजचया सदविभरात सककंवा अमुकअमुक ित्रामधये जयांनी जयांनी आमचया कायमिक्रमांमधये भाग घेतला

तयांचे आभार. तयांनी तोंड उघडलयाबद्ल आसण योगय वेळी ते बंद केलयाबद्ल धनयवाद.
l आजचया सदविभरात जयांनी जयांनी िूत्रिंचालन केलं तया तया िगळ्ा िूत्रिंचालकांचे आभार. तयानंा

मंगला गोडबोलदे (१९४९)  ः प्रसिद् ध लेशखका. ‘अशी घरं अशी माणिं’, ‘कुकंपण आसण आकाश’, ‘िहवाि 
हा िुखाचा’, ‘अळवावरचे थेंब’, ‘िोबत’, ‘भलं बुरं’, ‘आरंभ’ इतयादी लघुकथािंग्रह ; ‘गोंदण’ ही 
कादंबरी; ‘नीरू आसण नेहा’ हे बालिासहतय प्रसिद् ध.

वरकरणी गंमतीदार मात्र अंतयामिमी सवचार करायला लावणारा हा लेख आहे. कोणतयाही गोष्ीचा 
असतरेक कशाप्रकारे सवनोद सनमामिण करतो, यावर लशेखकेने प्रसततु पाठातून प्रकाश टाकला आहे. प्रसतुत पाठ 
हा ‘शुभेचछा’ या लसलतलेखिंग्रहातून घेतला आहे. 

१३. र्ोडं ‘आ’ भारदि्मि करू्ा
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नटवणाऱयांचे आभार. नटलयामुळे ते िुंदरच सदित होते अिं मानणाऱयांचे आभार.
l आजचया सदविभरात आमचया वासहनीवर जयांनी जयांनी नृतय केले, गाणी महटली, वाद्ये वाजवली

तयांचे शतश: आभार.
l आजचया सदविभरात जयांनी जयांनी आपापलया ररमोट ककंटट्रोलची बटणं सफरवली आसण सकमान तीि

िेककंद आमचा चॅनेल पासहला तयांना कोटी कोटी प्रणाम.
l आजचया सदविभरात जयांनी जयांनी मुलाखती सदलया आसण हुकमी ‘मागे वळून पासहलं’ तयांचे आमही 

ऋणी आहोत. तयांचया दुखऱया मानांचे शतश: आभार.
l आज सदविभर वीजपुरवठा सनयसमत करून लोकांपयांत आमचे कायमिक्रम पोचवणाऱया वीजमंडळाचे 

आभार.
l आजचया सदविभरात आमचया वासहनीवरचया सवसवध सपधाांमधये भाग घेऊन पैठणया, सहऱयांचे हार,

घड्ाळं, समकिर, िूसटंग, मोटारी, सवमाने, िॅटेलाईट, ताजमहाल, कुतुबसमनार इतयादी छोटीमोठी
बसक्षिं सजंकणाऱया दशमिकांचे मन:पूवमिक आभार. ही बसक्षिं लावणाऱयांचे आभार, हरणाऱयांचे आभार,
बघून जळणाऱयांचे आभार इ. इ. इ.

िाक्षात पु. ल. देशपांडे यांनी एके सठकाणी महटलंय, की आदराचा कपपा हा अंगावरचया कोटावर 
दशमिनी भागी लावणयाची गरज निते. अादर हा मनात तुडठुंब भरून राहू शकतो आसण तशा अवसथेत तो 
कृतीत िहजािहजी उतरतो. आभाराबाबतही तयांचे हे सनरीक्षण बवहंशी लागू पडतं. मुळामधये आपले 
िंसकार आसण िंसकृती ही सदखाऊसगरीचया पक्षातली नाही. भावना दडवून ठेवावयात, अनमोल 
दासगनयािारखया बािनात गुंडाळून खोल कपपयात ठेवावयात, तया मुखर करणयाची गरज नाही, 
शबदबंबाळपणा-प्रदशमिन असजबात नको, अिं ऐकत-सशकत आपण लहानाचे मोठे होतो. आईचया 
आजारपणात आपलया समत्रमैसत्रणींनी मदत केली आसण आपण चुकून आभार मानायला गेलो, तर प्रतयुततर 
महणून आपलया पाठीत एक िणिणीत धपका समळतो. ‘जादा आगाऊपणा केलाि तर याद राख’ अशी 
धमकीही समळते. तेवहाच उभयपक्षी  जीव शांत होतात. नाहीतर मनामधये खूप वेळ आभाराचया िंवादाची 
उजळणी केली, तरी वासतवात उलटंच होत अितं. खूप जवळचया गसहऱया नातयात शबदांनी आभार 
मानताना उभयपक्षी अवघडलेपणा येतो. गसहरेपणा उणावून निती औपचाररकता आलयािारखी वाटते. 
‘यात नवयाने काय िांगायचं?’, ‘हे िांगायला सवसशष् सदविच हवा का?’ सककंवा ‘हे तर िवमिथा माझया 
मनामधये अितंच की’ अिं वाटून शबदांतली ताकद सनघून जाते. मग एखादा सपशमि, एखादा कटाक्ष हाही 
आभाराचया पानभर भाषणाचं काम क्षणात करून टाकतो. ऑपरेशनचया गुंगीमधून नुकता नुकता बाहेर 
येणारा रुगण डॉकटरांचा हात घट्ट धरतो, परीक्षेत भलामोठा पराक्रम गाजवून आलेला गुणवंत सवद्याथवी 
गुरूकंचया पाया पडतो, तेवहा ते तयाचया पाठीवर थरथरतया हाताने क्षणभर थोपटलयािारखं करतात. तेवहा 
तया कृतीत आभारच िुचवले जातात. फरक एवढाच की ते रूढ ‘आभारप्रदशमिन’ नितं. ह्या मनाने तया 
मनाला सदलेली पोचपावती अिते.

आयुषयात बऱयाच गोष्ी या िंयुक् वयवहारातून होत अितात. लेखक आसण प्रकाशक, गायक-
वादक, कलाकार-रसिक, सदगदशमिक आसण नटमंडळी ही जोडीजोडीनेच कामं करत अितात, करणार 
अितात. वयापाराचं, अथमिकारणाचं टोक कदासचत दोघांपैकी एखाद्याचया हातात जासत पक्कं अिेल, तर 
हा वयवहाराचा भाग झाला. असंतम उतपादन, कलाकृती उततम वहायला हवी अिेल, तर प्रतयेकाने आपापली 
भूसमका चोख बजवावी लागते. तो असलशखत सनयम अितो. िहभागी झालेली मंडळी प्रौढ, िमंजि 
अितील तर तयांना याची सपष् कलपना अिते. ‘आमचा’ सिनेमा, ‘आपलं’ पुसतक, ‘आमचं’ नाटक अिे 
शबदप्रयोगही ते िरामिि करत अितात. तेवहा चांगलं हसतसलशखत सदलयाबद्ल प्रकाशकानं लेखकाचे 
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आभार मानणं याची फारशी गरज नाही. लेखकाला एवढीच कृतज्ञता वाटली, तर तो पुढचं, याहून चांगलं 
हसतसलशखत तयाच प्रकाशकाला देऊ करेल. आपली सनष्ा कृतीनं सिद्ध करेल. दोघंही एकमेकांचया 
उपकाराचया ओझयाखाली दबणयापेक्षा नवया जोमानं पुढचया कामाला लागणं पिंत करतील.

पण हे िगळं कधी? पुढचं काम करायचं अिलं तर! आभार मानणं, उपचार पाळणं एवढंच काम 
जयानंा करायचं अितं तयांनी ती चैन का करू नये? तशा चैनीचे दोन-तीन आसवषकारही मला बघायला 
समळालेले आहेत. ‘असतपररचयात अवज्ञा’ महणतात तशी या आभार, धनयवाद, असभनंदन, शुभेचछा वगैरे 
शबदांची अलीकडे फार फरफट झालेली सदिते आसण सकतयेक माणिं ते वापरताना गल्त करतात. 
गेलयािारखं िमोरचयाचं काहीतरी मानून टाकायचं एवढं खरं. एका लग्नाचया सवागतिमारंभाला गेले होते, 
तर सटेजवरचया नवरदेवाला खालून येणारा समत्र गदागदा हलवून महणाला, ‘थँकि फॉर मॅररंग हं. लग्न 
केलयाबद्ल मन:पूवमिक आभार?’  

अशा वेळी फार वाटतं. भारसनयमन खूप झालं, तयासवषयी खूप सलहून बोलून झालं. आता थोडं (आ) 
भारसनयमन करायला लागूया. तया शबदांमधला सजवहाळा आसण भावनांची ऊब िंपेपयांत ते ताणायला 
नकोत. असत ताणलयाने मनं शुषक वहायला नकोत. िगळं घाईनं िंपवायला नको. 

नाही महणायला, तयातलया तयात आभाराची काटकिर आपण कुठे करतो? तर एखादं काम पिैे 
देऊन करून घेतलेलं अितं तेवहा. कारण का? तर आपण वट्ट पिैे मोजलेले अितात. मग वरती आभार 
मानायची गरज काय? डॉकटर, वकील, आसककिटेकट् ि हे आपलया मते दाबून सफया घेतात. तेवहा तयांनी 
काम केलं तर सवशेष काय झालं, अिं आपलयाला वाटत अितं. आजचया काळात हे कमालीचं गैर आहे. 
मोबदला घेणारा मनुषय तरी इमानानं काम करेल याची आज काय हमी आहे? शसत्रसक्रयेची दाबून फी 
घेणाऱया तजज्ञाने आपलया पोटातला हवा तोच (महणजे, खरा तर, नको तो) अवयव कापून काढला आसण 
वर चाकू-िुरी-कात्री खुणेिाठी आपलया पोटात मागे ठेवली नाही तर तयाचे आठवणीने आभार मानायला 
नकोत? प्ंबर, इलशेकटट्रसशयन ही मंडळी िांसगतलेलया वेळीच घरी कामाला आली आसण तयांनी जुनं काम 
करताना नवीन काम सनमामिण करून ठेवलं नाही, तर तयाबद्ल तयांची आरती ओवाळायला नको? 
इसत्रीवालयाने सदलेलया तारखेला कपडे सदले, तर तयांना घिघशीत पुषपहार घालायला नको? बँकेमधये 
आपलयाच कष्ाचया पैशातलं शंभर नोटांचं बंडल आपलयािमोर मोजून, बरोबबर शंभर नोटा पुरवणाऱया 
कारकुनांचे तर कृतज्ञतापवूमिक चौकाचौकांत पुतळे उभारावेत अिं मला वाटतं. नाहीतर आपण ती नोटांची 
गड्ी मोजायला जाणार... त्रािणार... नेमके आपण ित्याऐंशी-अठ्ठाऐंशी सककंवा एकयाणणव-
बयाणणववर आलो की आपलया हातावर माशी बिणार...नाहीतर कानात खाज िुटणार... शेवटी आपलया 
नवयाणणव सककंवा एकशे एक नोटा हातात आलयाचं मानून पुनहा ‘एकी एक... दकुकी दोन’ िुरू करणार. एवढे 
पैिे मोजणयाचे कष् वाचवणाऱया तया अश्ाप सजवाला िाधी आभाराचीही पावती निावी अं? खऱयाची 
दुसनया नाही हेच खरं!

कोणे एके काळी माझया एका अपतयाची टॉशनिलची शसत्रसक्रया झाली होती. अपतय छोटं, शसत्रसक्रया 
छोटी; पण आईचया नजरेत मुलाचं कोणतंच ऑपरेशन सकरकोळ अिूच शकत नाही, तिंच माझं झालं 
होतं. पंधरा समसनटांचया शसत्रसक्रयेवर पंधरा सदवि आइसक्रीमचा उतारा होता. आलयागेलया िवाांना 
आइसक्रीम! सबचाऱया डॉकटरांचे सनदान आभार तरी मानूया अिा उदातत सवचार केला आसण शसत्रसक्रयेचया 
दुिऱयाच सदवशी तया डॉकटरांना िहज महणून, खुशाली कळवायला फोन केला. ते दवाखानयात नवहते. मी 
सनरोप ठेवला. रात्री खूप उसशरा तयांचा फोन आला. ‘‘फोन का केला? िगळं ठीक आहे ना? तापबीप नाही 
ना आला पेशंटला? काही प्रॉबलेम वाटतोय का? मी लगेच यायला हवंय का?’’

ते बोलताना थांबेचनात. जरा शवाि घयायला थांबले, तेवहा मी भिकन िंवादात घिुत महटलं, ‘‘तिं 
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काही नाहीये हो डॉकटर... उलट आमही िगळे इतकया एनजॉय करतोय ना तयाचया टॉशनिलि... िो वी 
थॉट, तुमहांला थँकि द्यावेत.’’

‘‘ओह ् नो... एवढ्ािाठी फोन कशाला करायचा? मी केवढा हादरलो होतो... पुनहा अिे फोन 
करत जाऊ नका हो. आमहाला िवय निते... नितं टेनशन येतं...’’ ते खूप खरं बोलत होते, महणून मला 
तयाचंा राग आला नाही, दया आली. अशी ना तशी, आभाराचया बाबतीत ‘परी तू जागा चुकलािी’ हीच 
आपली गत आहे महणायची. 

आता थोडं (आ) भारसनयमन करून काही िुधारणा करता आली तर बघू.

���

शबदांसशवाय मानलेले आभार
सपशा्णिदे कटाक्षािदे

सवाध्ा्

प्र. १. का् घडतदे तदे पाठाच्ा आधारदे दलहूि वाक् पूण्ण करा.
(अ)  आदर मनात तुडठुंब भरून अिलयाि ........................

(आ) खूप जवळचया गसहऱया नातयात शबदांनी आभार मानलयाि ........................

(इ) समत्र-मैसत्रणीने आभार मानलयाि........................

(ई) लेखकाचया मते ‘आ’ भारसनयमन केलयाि ........................

प्र. २. पाठातमील उिा्रणदे शोधा.

प्र. ३. चूक की बरोबर तदे ओळखा.
(अ)  आभार आसण असभनंदन या शबदांत माणिं अनेकदा गल्त करतात.
(आ) भारतीय िंसकृतीत भावनांचे प्रदशमिन करणे आदशमि मानले जाते.
(इ) मनात आदर अिेल तर तो कृतीत सदितो.
(ई) आभार मानणयाचा असतरेक चांगला नवहे.

प्र. ४. कारणदे दल्ा.

प्र. ५. पाठातमील दविोि दिमा्णण करणारमी वाक्दे शोधा.
प्र. ६. खालमी दिलदेल्ा शबिांसाठमी मराठमी भाषदेतमील शबि दल्ा.

(१)  कॅपशन - 
(२)  टेनशन -   
(३)  आसककिटेकट - 
(४)  ऑपरेशन -

आकाशवाणमीवरमील आभारप्रिश्णिाचमी कारणदे
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प्र. ७. खालमी दिलदेल्ा शबिांचा तुम्ांला समजलदेला अर््ण दल्ा.
(१)  िुिंसकृतपणाचा कडेलोट   (२)  घाऊक आभार

प्र. ८. सवमत.
(अ) ‘आभार मानणे’, या सशष्ाचारासवषयीचे तुमचे मत सलहा. 
(आ)  पाठाचया शीषमिकातून तुमहांला िमजलेला सवनोद तुमचया शबदांत सपष् करा.

उपक्रम : दैनंसदन वयवहारात शबदांचया रचनेमुळे सनमामिण होणाऱया सवनोदाची उदाहरणे शोधा व वगामित तयाचे िादरीकरण 
  करा.

भाषाभ्ास

अक्षरगणवृतते यापूववी आपण पासहली आहेत. आता आपण काही मात्रावृततांचा पररचय करून घेऊया. 

(१) दिंडमी ः पसहलया चरणात ९, दिुऱया चरणात १० मात्रा अितात. तेही ३-२-२-२, ३-३-२-२ अिे मात्रागणांचे 
      गट पडतात. ‘सदंडी’ हे मराठीतील जुने वृतत आहे.

उदा.,  घोष होता गयानबा तुकाराम
राऊळाची ही वाट िखाराम
करी भक्ी सचततात नृतयलीला
पहा  सदंडी  चालली  पंढरीला
१ २  २ २    २ १ २  २ १ २ २
=९  =१०

(२) आ्ा्ण ः आयामि हे देखील जुने वृतत आहे. मोरोपंतांचया आयामि प्रसिद्ध आहेत. आयामि वृततात ३० मात्रा अिून 
        १२+१८ अिे गट पडतात. 

उदा., िुशलोक वामनाचा   अभंगवाणी प्रसिद्ध तुकयाची
ओवी    ज्ञानेशाची   सककंवा आयामि मयूरपंताची
२२       २२२२     २२    २२     १२१२२२
=१२  =१८

चार चरण अितील तर पसहलया आसण सतिऱया चरणात १२ मात्रा; दुिऱया आसण चौरया चरणात १८ मात्रा 
अितात.
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आदशमिवाद हे श्ी. िुमंत मुळगावकर यांचे धयेय होते आसण तयाबाबत ते 
तडजोड करत नित. टेलकोचा कारखाना आसण तयाचे उतपादन हे याचे उततम 
उदाहरण. मुळगावकर यांचया सनधनाने या देशाचया कारखानदारीचया क्षेत्रातील एक 
िचोटीचा व अतयंत कायमिक्षम अिा िद ्गृहसथ हरपला. आदशमि, िचोटी, िजजनपणा 
आसण कायमिक्षमता हे िवमि आजचया काळात व वातावरणात सटकवणे अतयंत कठीण 
आहे; पण मुळगावकर यांनी हे िाधय करून दाखवले. शासत्र सवषयाची पदवी 
घेतलयावर तयांनी लंडनचया सथापतय सवषयाची पदवी घेतली. तेथे पुसतकी 

सशक्षणाबरोबरच प्रतयक्ष कारखानयात काम करावे लागत अिे व मगच पदवी समळे. 
मुळगावकर पदवी समळवून परत आले तेवहा मंदीची लाट होती. काही सठकाणी प्रयतन केलयावर, 

मधयप्रदेशात कटणी येथे तयांना सिमेंट कारखानयात काम समळाले; पण पसहले िहा मसहने सवनावेतन काम 
करावे लागले, नंतर अगदी अलप वेतनावर तयांनी काम केले. युद्ध आले आसण मग येथे सिमेंटचे असधक 
कारखाने उभे करणे सनकडीचे बनले. ही जबाबदारी मुळगावकरांवर आली. ए. िी. िी. ची सथापना झाली 
होती आसण मुळगावकरांनी उभारलेले कारखाने िुरू झाले; पण युद्धकाळातच तेवहाचया िरकारने तंत्रज्ञांचे 
एक मंडळ युरोप, अमेररकेि धाडले. श्ी. जे. आर. डी. टाटा आसण मुळगावकर तयात होते. सवटा 
एकमेकांना जोडणयाचा ‘सडंक’ महणजे सिमेंट, सकती सदवि तयार करत राहणार? अिे टाटांनी मुळगावकर 

गोदवंि तळवलकर (१९२५-२०१७) : इंग्रजी व मराठीतले पत्रकार व लेखक. वृततपत्रीय अग्रलेखांकररता 
सवशेषतवाने प्रसिद्ध अिलेले ते एक सतंभलेखक होते. ‘असभजात’, ‘अक्षय’, ‘ग्रंथ िांगाती’, ‘सनयतीशी 
करार’, ‘पररक्रमा’, ‘मंथन’, ‘पुषपाजंली’ (वयशक्सचत्रे व मृतयुलेखिंग्रह) खंड १ व २, ‘वैचाररक वयािपीठे’, 
‘वयक्ी आसण वाङ् मय’, ‘िौरभ’ (िासहतय आसण िमीक्षा) खंड १ व २ इतयादी िासहतय प्रसिद्ध.

श्ी िुमंत मुळगावकर यांची कायमिपद्धती व कायमिकतृमितव याचा आढावा लेखकांनी प्रसततु लेखातून 
घेतला आहे. प्रसतुत पाठ उद्योजक िुमंत मुळगावकर यांचया अतुलनीय कायामिचा पररचय करून देणारा आहे. 
तयांचया गौरवाथमि मानवंदना देणयािाठी सलसहलेला हा अग्रलेख आहे.  

१४. आिश्णवािमी मुळगावकर

वृततपत्र केवळ बातमया पुरवत नाही, तर ितयशोधनाची व सवशलेषणाची िंपूणमि जबाबदारी तया वृततपत्राचया 
िंपादकाची अिते. ‘‘फॅकट् ि आर िेकेंड बट कॉमेंट् ि आर फ्ी’’ या पॉल सकॉट यांचया िुप्रसिद्ध वचनानिुार 
घटनेवरील भाषयाचे सवातंत्य िंपादकाला अग्रलेखात घेता येते, महणूनच वृततपत्रातील अग्रलेख महणजे 
वृततपत्राचया िंपादकाने होऊन गेलेलया बातमीवर अथवा घडामोडीवर केलेले परखड भाषय होय. चालू 
घडामोडींचे ठळक वैसशषट् हे रोजचया अग्रलेखाचे सवषय ठरतात. बहुशु्तता, सचसकतिक सवचार व 
सनरीक्षणशक्ीचा कि लागतो. (१) चालू घडामोडीतील सवसशष् घटना (२) राजकीय अग्रलेख   (३) राजकीय, 
िामासजक शसथतयंतरे (४) एखाद्या वयक्ीचया कायामिचा गौरव (५)  प्रसिद्ध वयक्ीचे सनधन अशा सवषयांवर 
प्रिंगोसचत अग्रलेख सलसहले जातात. 

िमाजमनावर जयांचया कायमिकतृमितवाचा िखोल ठिा उमटलेला अितो, अशा वयक्ींचया सनधनानंतर 
िमाजमनही हेलावते. अशा वयक्ींचयाबाबत मृतयुलेख सलहून तयांना, तयांचया िमाजासभमुख वयशक्मत्वाला 
िंपादक अग्रलेखाचया रूपाने मानवंदना देतात. तया वयक्ीचया गौरवाथमि, िनमानाथमि व मुखयत: तयाचया 
कतृमितवाचा, चररत्राचा, कायामिचा पररचय िामानयांपयांत पोहोचवणे हा अग्रलेख लेखनाचा उदे्श अितो. 
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यांना सवचारले आसण टाटा ककंपनीत येणयाची िूचना केली. काही वषाांनी मुळगावकर यांनी ती िूचना 
मानली आसण जमशेटपूर येथे तयांनी कामाला िुरुवात केली. िुदैवाने मसिमिसडज-बेनझ या नामवंत जममिन 
ककंपनीने तांसत्रक िाहायय करणयाचे ठरवले आसण मग टेलको मालमोटारी तयार करू लागली. थोड्ाच 
सदविांत देशी बनावटीची मालमोटार तयार वहावयाि हवी, ही िरकारची अट होती. ती पुरी करणयात 
मुळगावकर यशसवी झाले. जममिनांना मालाचया दजामिबाबत कोणतीही कमतरता चालणार नवहती. हे तर 
मुळगावकर यांनाही हवे होते. यामुळे टेलकोचया मालमोटारी पसहलया दजामिचया तयार झालया आसण तयात 
ितत िुधारणा होत गेली. कोणताही कारखाना िुसनयंसत्रत ठेवायचा अिेल, तर तयाचा वयाप सकती अिावा, 
याचे मुळगावकरांचे गसणत होते. यामुळे जमशेटपूर येथील कारखाना अवाढवय वाढवून तो हाताबाहेर 
जाणार नाही, यावर कटाक्ष ठेवणयात आला आसण पुणे येथे टेलकोचा कारखाना सथापन करणयाचे ठरले.

आज टेलकोचा पुणयातील कारखाना हा उतपादन व वयवसथापन या दोनही दृष्ींनी पसहलया दजामिचा 
आहे. तयाचया श्ेयाचे मानकरी मुळगावकर आहेत. युद्धकाळात व नंतर मुळगावकर यांचया अनुभवाि हे 
आले होते, की पसहलया प्रतीचे तंत्रज्ञ, िुटे भाग आसण उतपादनात ितत िुधारणा करणयािाठी िंशोधन 
सवभाग याची आपलयाकडे नेहमीच कमतरता अिते आसण हेळिांडही होते, महणून पुणयात जेवहा 
मुळगावकर यांनी टेलकाेचा कारखाना उभारणयाचे ठरवले, तेवहा तयांनी िवमिप्रथम महत्व सदले, ते िवमि
थरांतील तंत्रज्ञ ककंपनीने सशकवून तयार करणयाि. तयाचप्रमाणे तयांनी िंशोधन सवभाग सथापन केला आसण
िुटे भाग तयार करणयाची वयवसथा केली. यामुळे अिे सदिले, की पुणयाचा कारखाना १९६६ िाली 
सथापन झालयावर िाधारणत: बारा वषजे मालमोटारीचे उतपादन करत नवहता. कोणतयाही ककंपनीचया 
िंचालकांना हे अवघड वाटणारे होते; पण जे. आर. डी. टाटा यांना याचे रहसय माहीत होते. ते महणत, 
की मुळगावकरांना कारखाना उभा करायचा निून एक उद्योग सथापन करायचा आहे. कारखाना व उद्योग 
यांतील तफावत टाटा जाणत होते आसण महणून मुळगावकर यांना हा एक आदशमि उद्योग उभा करता 
आला. मुळगावकर हे असतशय िौमय प्रवृततीचे गृहसथ. ते मोजके बोलणारे आसण जिे देखणे तिेच 
टापसटपीचे. टेलकोिारखा सवचछ कारखाना पाहताना आपण कारखानयात आहोत अिे वाटत नाही. 
आपलया िवमि दजाांचया वयवसथापकांनी रोज कारखानयात फेरी मारलीच पासहजे अिा तयांचा कटाक्ष होता 
आसण टेलकोत ही परंपराच पडली आहे. कारखानयाचे अधयक्षच कामगारांत समिळत अिलयाने इतर 
असधकारीही समिळतात आसण सवचारांची देवाण-घेवाण होते. मुळगावकर यांची आणखी एक िवय 
होती. ते दौऱयावर अिताना टेलकोची मालमोटार सदिलयाि ती थांबवून ते डट्रायवहरशी बोलत आसण मोटार 
कशी चालते, अडचणी काय येतात इतयादी चौकशी करत.

केवळ एक वयविाय महणून मुळगावकर आपलया कामाचा सवचार करत नवहते. तयावर तयांची श्द्धा 
होती. तयाचा तयांना धयाि होता आसण आपण जो माल काढतो तो असधकासधक िरि वहावा, यावर 
कटाक्ष अिलयाने तयांनी िंशोधन सवभागावर लक्ष केंसद्रत केले होते. तयांनी तंत्रज्ञ सशकवून तयार करणे, हे 
आपले कतमिवय मानले होते. मोटारीचया वयविायाि तयांनी सदलेली ही फार मोठी देणगी आहे. देशातलया 
या वयविायात तयांचे सथान िल्ागार व समत्र अिे होते. कारखाना आदशमि ठेवायचा, तर काही सनणमिय 
कठोरपणे घयावे लागतात. िौमय प्रवृततीचे मुळगावकर तिा तो घेत, कारण आपलया कारखानयाची 
प्रसतष्ा कशात आहे, एवढाच सवचार करून ते सनणमिय घेत अित. यामुळे कठोर सनणमिय घेणे िोपे जाते, अिे 
ते महणत. 

मुळगावकर यांना तयांचया पतनी श्ीमती लीलाबाई यांची उततम िाथ होती आसण लीलाबाईंचया 
िामासजक िेवेचया कामात मुळगावकर िहभागी अित. कोयना भूककंप अिो वा दुषकाळ, अशा वेळी 
लीलाबाई जीव तोडून काम करत, तयाि मुळगावकर यांची िाथ होती. टेलकोचया कारखानयाचया 
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प्र. १. ्ोग् उिा्रण दल्ा. 

(१) मुळगावकर ्ांचा आिश्णवाि (२)     मुळगावकर ्ांचमी सामादजक दृष्मी

प्र. २. आकृतमी पूण्ण करा.

प्र. ३. खालमी का्मी उिा्रणदे दिलमी आ्देत. ्ा उिा्रणांवरूि मुळगावकरांच्ा व्न्क्मत्वाचदे तुम्ालंा जाणवलदेलदे  
पैलू दल्ा.

मुळगावकर ्ांचदे गुणदवशदेष मुळगावकर ्ांचमी कत्णव्िक्षता

सवाध्ा्

मुळगावकरांिमी केलदेलदे सामादजक का््ण.

आिश्ण कारखान्ासाठमी मुळगावकरािंमी घदेतलदेलदे दिण्ण्.

(अ)

(अा)

पररिरातील काही खडे्ांत शेतीिुधारणा, सशक्षण, आरोगय या िंबंधांत गाजावाजा न होता काही वषजे काम 
चालू आहे. यामागे मुळगावकर यांची प्रेरणा होती. एक काळ सशकारी अिलेलया मुळगावकरांनी सशकार 
िोडली आसण कॅमेरा सवीकारला. छायासचत्रण हा तयांचा छंद होता आसण तयांनी काढलेलया उतकृष् 
छायासचत्राचंे प्रदशमिनही होऊ शकते. तयांचा दुिरा छंद झाडे लावणयाचा. पुणयात कारखाना सथापन 
करतानाच तयांनी लाखएक झाडे लावली आसण यामुळे आज हा पररिर नयनमनोहर झाला आहे. एवढी 
झाडी अिलयामुळे अिंखय पक्षी येत अितात. टेलकोने एक वृक्षपेढी सथापन केली आहे. तयामधून 
लाखांवर झाडे वाटली गेली. मुळगावकर यांची ही िामासजक दृष्ी वाखाणणयािारखी होती. एक सचनी 
महण अशी आहे, की तुमहांला तीि वषाांची योजना आखायची अिेल, तर झाडे लावा आसण शंभर वषाांची 
योजना करायची अिेल, तर माणिे तयार करा. मुळगावकरांनी हे दोनही केले. मुळगावकरांचे जीवन 
िमाधानी व कृताथमि होते.

���

प्र. ४. वैदशष्ट्दे दल्ा.
(अ)    लंडनचया सथापतय सवषयाची पदवी-
(आ)   टेलकोचा पुणयातील कारखाना-
(इ)  टेलकोची परंपरा-
(ई)  टेलकोची मालमोटार-
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प्र. ५. खालमील वाक्ांतमील अधोरदेन्खत शबिांचदे दवरुद्ार्थी शबि दलहूि, अर््ण ि बिलता वाक् पुन्ा दल्ा.
(अ) मुळगावकर अबोल प्रवृततीचे होते. 
(आ) मुळगावकर पदवी घेऊन आलेे, तेवहा भारतात मंदीची लाट होती.
(इ) मुळगावकरांचे जीवन अिमाधानी नवहते. 

प्र. ६. अधोरदेन्खत केलदेल्ा अर्ा्णचा वाकप्रचार पाठातूि शोधूि दल्ा.
  (अ)   प्रकृतीकडे दुलमिक्ष केलयामुळे यश वारंवार आजारी पडत होता.

(आ) शेतीत खूप कष् केलयामुळ ेयावषवी रामरावांचया कष्ाला चांगले फळ समळाले. 
(इ) आवाकयाबाहेरच ेकाम िमीरने िनमागामिने पूणमि केले. 

 (ई) सवत:चया तत्वांशी िमझोता करण ेयोगय नवह.े
प्र. ७. सवमत.
  (अ) पाठात उले्ख अिलेलया सचनी महणीतील सवचार तुमचया शबदांत सपष् करा.

(आ) टेलकोचया मालमोटारीचया डट्रायवहरशी िंवाद िाधणयामागे मुळगावकरांचे कोणते हेतू अिावेत, 
अिे तुमहांि वाटते?

उपक्रम : तुमचया पररिरातील लघुउद्योजकांची मुलाखत घया.

भाषाभ्ास

ऱ्सव िमीघ्ण लदेखिाबाबतचदे दि्म :

l खालमील शबि वाचा.
कुसती, मुक्ाम, पुषकळ, सशसत, दुषकाळ, पुसतक, सचठ्ठी, डठुक्र, सबल्ा, सचक्ी.
वरील प्रतयके उदाहरणात एक जोडाक्षर आहे. या जोडाक्षरयकु् अक्षरापवूवीचया अक्षराचे नीट सनरीक्षण करा.
काय आढळले? या अक्षरांतील उकार, इकार हे ऱहसव अाहेत.
मराठमी शबिांत जोडाक्षर असल्ास जोडाक्षरापूवथीचदे इकार, उकार, सामान्त: ऱ्सव असतात.
लक्षात ठदेवा : ततिम शबदांतील जोडाक्षरापूववीचे इकार व उकार ऱहसव व दीघमि अशा दोनही प्रकारचे आढळतात.
उदा., पुणय, तीक्ण, पूजय
वर दिलदेल्ा वण्णिािुसार दकमाि ि्ा शबि दल्ा.

l खालमील शबि वाचा.
सचंच, सलंबू, सबंदू, तरुुकंग, उंच, सलंग, अरसवंद, अरुकंधती, सदंडी, सपंड, सककंकाळी, सचंता, सपंड, पुरचुंडी, पुंगी,
धुंद, सचंधी
वरील शबद अनुसवारयुक् आहेत. यांतील अनुसवारयुक् अक्षराकडे नीट पासहलयाि काय जाणवते?
शबद मराठी अिो वा ततिम. अनुसवारयुक् अक्षरे ऱहसव आहेत.
मराठमी व ततसम शबिांतमील इकार्ुक् व उकार्ुक् अक्षरांवर अिुसवार असल्ास सामान्त: तमी ऱ्सव
असतात, म्णजदेच ह्ा अिुसवार्ुक् अक्षरातमील इकार, उकार ऱ्सव असतात.
वर दिलदेल्ा वण्णिािुसार दकमाि ि्ा शबि दल्ा.
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पि् मा गोळदे (१९१३-१९९८)  :  प्रसिद्ध कवसयत्री. ‘नीहार’, ‘सवपनजा’, ‘प्रीसतपथावर’, ‘आकाशवेडी’, ‘श्ावणमेघ’ 
इतयादी कसवतािंग्रह; ‘नवी जाणीव’, ‘रायगडावरील एक रात्र’, ‘सवपन’ इतयादी नासटका; ‘वाळवंटातील वाट’ ही 
कादंबरी प्रसिद् ध.

प्रसतुत कसवतेत रणांगणावर जाणाऱया आपलया मुलासवषयीचया आईचया अंत:करणातील सवसवध भावनांचे सचत्रण 
कवसयत्रीने कसवतेतून केले आहे.   

१५. दिरोप

बाळ, चाललाि रणा
घरा बांसधते तोरण
पंचप्राणांचया जयोतींनी
तुज कररते औक्षण.

याच सवक्रमी बाहूंनी
सवतंत्रता राखायची,
खांद्यावरी या सविावे
शांसत उद्याचया जगाची.

महणूसनया माझया डोळा
नाही थेंबही दु:खाचा;
मीसह महाराष्ट्रकनया
धममि जाणते वीराचा.

नाही एकसह हुंदका
मुखावाटे काढणार.
मीच लावुसन ठसेवली
तुझया तलवारीला धार.

अशुभाची िाउलीसह
नाही पडणार येथे;
अरे मीसह िांगते ना

 सजजा-लक्षुमींशी नाते.

तुझया शसत्रांना, असत्रांना
शशक् देईल भवानी,

 सशवरायाचे सवरूप
आठवावे रणांगणी

धनय करी माझी किू
येई सवजयी होऊन,
पुनहा मासझया हाताने
दूधभात भरवीन!
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सवाध्ा्

प्र. १. ्ोग् प्ा्ण् दिवडा व दवधाि पुन्ा दल्ा.
(अ) कसवतेतील आई आपलया मुलाला औक्षण करत आहे, कारण ......................... 

(१) मुलाचा वाढसदवि आहे.
(२) तो रणांगणावर जाणार आहे.
(३) तयाने रणांगणावर शौयमि गाजवले आहे.
(४) तयाने क्रीडासपधजेत नैपुणय प्राप्त केले आहे.

प्र. २. खालमील शबिांतूि सूदचत ्ोणारा अर््ण दल्ा.
 (अ) अशुभाची िाऊली   (आ) पंचप्राणाचया जयोतींनी औक्षण

प्र. ३. कदवतदेच्ा आधारदे खालमील तक्ा पूण्ण करा.

कदवतदेचा दवष् कदवतदेतमील पात्रदे कदवतदेत उल्देख 
आलदेल्ा र्ोर व्क्मी

आईिदे व्क् केलदेलमी इचछा

प्र. ४. काव्सौंि््ण.
(अ) ‘तुझया शसत्रांना, असत्रांना शशक् देईल भवानी, सशवरायाचे सवरूप आठवावे रणांगणी’, या 

 कावयपंक्ीतून वयक् होणारा अथमि सपष् करा.
(आ) ‘धनय करी माझी कूि, येई सवजयी होऊन, पुनहा मासझया हाताने दूधभात भरवीन’, या कावयपंक्ीतील 

भाविौंदयमि सपष् करा.
प्र. ५. अदभव्क्मी.

(अ) कसवतेतील वीर मातेचया भावना तुमचया शबदांत सलहा.
(आ) ‘भारतभू ही वीरांची भूमी आहे’, याबाबत तुमचे मत सलहा.

उपक्रम : िैनयात भरती झालेलया मुलाचया आईची मुलाखत घेणयािाठी प्रशन तयार करा. 

मुलींची कनयाशाळा, केिांची हेअरसटाइल, ठंडा कोशलडट्रंक, वटवृक्षाचया झाडाखाली, शबदाखाली अधोरशेखत, हाय 
वे रोड, रायसटंगमधये सलहून द्या, शेवटी एनड मसत केलाय, सपवळा सपतांबर.

शबदाचंया या रचनेची ही गंमत पाहा. खरं महणजे भासषकदृषट्ा व अथामिचया दृष्ीने ही रचना चुकीची आहे; परंतु 
आपण बोलताना िहजगतया अशा चुका वारंवार करतो. इतर भाषांचया प्रभावामुळे हे अिे घडत अिले, तरी बोलणयातील 
भासषक चुका आपण लक्षात घयायलाच हवयात. आमचया घरी वतमिमानपत्र दररोज येते अशा वक्वयाला एखादी मुलगी 
िहजपणे आमचयाही घरी मासिक/िाप्तासहक रोज येते, अिे महणते तेवहा नक्ीच हशा सपकणार.

अशा सवसवध रचनांतील चुका लक्षात घेऊन टाळणयाची िवय आपण आपलयाला लावून घेतली तर िुयोगय भासषक 
रचनेचा वापर आपण बोलताना करू शकतो. 

भाषा सौंि््ण
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भाषाशुद्मी आदण सावरकर
भाषािमृद्धीचा अतयंत महत्वाचा व प्रभावी स्रोत महणजे तया भाषेतील शबदिंपतती होय. भाषािमृद् धीिाठी 

नेहमीच सवसवध सतरांवर प्रयतन होतात. तयामधये सवातंत्यपूवमिकाळात झालेलया भाषाशदु्धीचया चळवळीचे आद्य प्रणेते 
होते सवातंत्यवीर-भाषातजज्ञ सवनायक दामोदर िावरकर!

भाषेमधये सवसवध शबदांची भर पडते, ती इतर भाषांतील शबद व िमाजाचया बदलतया रूपातून आलेलया शबदांची! 
पण सवातंत्यवीर िावरकरांनी तयांचया भाषाशुद्धीचया चळवळीतून असिल मराठी मातीचा वाि अिलेले अथमिवाही अिे 
मराठी शबद आपलया सवतंत्र प्रसतभेने आपणांि सदले आहेत. मराठी भाषेत परकीय भाषांतून आलेलया अनावशयक 
शबदांचया जागी िावरकरांनी मराठी शबद रुळवणयाचा व रुजवणयाचा यशसवी प्रयतन केला. मराठी भाषेचे शुद ्धीकरण 
करणयािाठी िावरकरांनी पुढील मागाांचा अवलंब केला.

(१) मराठी भाषेत इतर भाषांतून आलेलया शबदांचे मराठीकरण करून.
(२) मराठी भाषेत आलेलया परकीय शबदांना मराठीतच अिलेलया पयामियी पण मृतप्राय झालेलया शबदांचे  

  पुनरुजजीवन करून.
(३) िंसकृत वा अनय भारतीय भाषांतून मराठीत िुगम शबद रुळवून.
(४) िवाांत महत्वाचे महणजे मराठीत आलेलया परकीय शबदांना सवत:चया प्रसतभेने सवत: तयार केलेले प्रसतशबद  

  देऊन मराठी भाषा िमृद्ध करणयात िावरकरांचा मोलाचा वाटा आहे. 
भाषाशुद्धी चळवळीचया प्रभावी प्रचारामुळे अनय काही कवी वा लेखक हे िुद्धा भाषाशुद्धी चळवळीचे िमथमिक 

झाले व तयांनी आवजूमिन परकीय शबदांचया जागी मराठी प्रसतशबद उपयोगात आणणयाि िुरुवात केली. माधवराव 
पटवधमिनांिारखे कवी भाषाशुद्धीचे िमथमिक झाले. या चळवळीमुळे प्रभासवत होऊन अथमिवाही छटा अिणारे प्रसतशबद 
बरेच जण सहरररीने सनमामिण करू लागले. उदा., सवातंत्यवीर िावरकरांचे थोरले बंधू बाबाराव िावरकर यांनी मराठी भाषेत 
रूढ अिलेलया ‘नंबर’ या इंग्रजी शबदाला ‘क्रमांक’ हा िुंदर शबद िुचवला. ‘रेकॉडमि’ या मराठीत रूढ होणयाि िुरूवात 
झालेलया शबदाचा उच्चांक हा प्रसतशबद िावरकरांनी सदला. ‘डेट अथवा तारीख’ या दोनही परभाषा शबदांना ‘सदनांक’ 
हा अथमिपूणमि मराठी शबद सवा. िावरकरांनी सवत:च सनसममिला आसण ितत उपयोगात आणून मराठी भाषेत रुळवला व 
रुजवला. हे आसण अिे अनेक प्रसतशबद िावरकरांनी मराठी भाषेला सदले. अिे प्रसतशबद उपयोगात आणत आपोआप 
अथामिचया छटेिह प्रचसलत हाेत जातील अिा िावरकरांचा आग्रह अिे आसण ते तिे प्रसतशबद प्रतयक्षात मराठीत 
रुळलयाचे अाज आपण पहातो आहोत. 

‘मराठी भाषेचे शदु्धीकरण आसण पयामियी शबदकोश’ व ‘भाषा शुद्धी व सलसपिुधारणा-लेख’ या ग्रंथांतून मराठी 
भाषाशुद्धी चळवळीची मासहती व ततिंबंधी िावरकरांचे सवचार िमासवष् आहेत. देवनागरी सलपीची िुधारणा हाही 
िावरकरांचया या चळवळीचा भाग होता. इतर वणामिक्षरांप्रमाणेच ‘अ’ची बाराखडी वापरून सलपीतील िहा अक्षरे कमी 
करणे, िवमि अक्षरे कानायकु् करणे इतयादी सलसपिुधारणेचया काही िूचना. ही यादी मराठी भाषा िमृद्धीबरोबरच 
सवद्यारयाांना भाषा िमृद्ध करणयाि उपयकु् ठरेल. भाषातजज्ञ िावरकरांनी मराठी भाषेला सदलेले शबद-

सदनांक (तारीख), बोलपट (टॉकी), वेशभूषा (कॉशचयुम), सदगदशमिक (डायरेकटर), सचत्रपट (सिनेमा), मधयतंर 
(इंटवहमिल), उपशसथत (हजर), प्रसतवृतत (ररपोटमि), नगरपासलका (मयुशनिपालटी), महापासलका (कॉपवोरेशन), महापौर 
(मेयर), पयमिवेक्षक (िुपरवायझर), सवशवसत (टट्रसटी), तवररत (अजांट), गणिंखया (कोरम), सतंभ (कॉलम), मूलय 
(सककंमत), शुलक (फी), हुतातमा (शहीद), सनबांध (कायदा), सशरगणती (खानेिुमारी), सवशेषांक (खाि अंक), 
िावमिमत (प्ेसबिाइट), नभोवाणी (रेसडओ), दूरदशमिन (टेसलशवहजन), दूरधवनी (टेसलफोन), धवसनक्षेपक (लाऊडसपीकर), 
सवसधमंडळ (अिेंबली), अथमििंकलप (बजेट), क्रीडांगण (ग्राउंड), प्राचायमि (सप्रशनिपॉल), प्राधयापक (प्रोफेिर), 
परीक्षक (एकझासमनर), शसत्रिंधी (सििफायर), टपाल (पोसट), तारण (मॉगजेज), िंचलन (परेड), नेतृतव (लीडरसशप), 
िेवासनवृतत (ररटायर), वेतन (पगार) इतयादी.    

वरील लेखनािाठी बाबाराव िावरकर यांचयाबरोबर या भासषक कायामित िहभागी अिलेलया मा. चंद्रशेखर िाने 
यांनी िहकायमि केले आहे, तयाबद्ल िाने यांना धनयवाद.
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जंगलांचा फेरफटका मारणं, तयातील दुमवीळ जनावरांचा शोध घेणं, तयांची मासहती समळवणं यात एक 
सनराळंच ‘सरिल’ अितं. काही वषाांपूववी दसक्षण आसफ्केतील ‘क्रगुर नॅशनल पाककि’मधील तीन सदविांचया 
मुक्ामात याचा अनुभव घेतला होता. तयामुळेच या वेळिे केनया व सझंबाबवे इथले सवसवध पाकिमि (इथे 
जंगलांना पाककि महणतात) मधये मनिोक् सफरायचे, ‘सबग ५’ प्राणयांना जासतीत जासत जवळून पाहायचं 
यािाठी जवळजवळ बारा-तेरा सदविांची िहल आयोसजत करून घेतली. तयामुळे आमहांला ‘जंगल 
लाइफ’ खूप जवळून पाहता व अनुभवता आलं.

जंगल महटलं महणजे आपलयाकडचं जे सचत्र िमोर येतं, ते महणजे घनदाट झाडी व तयात लपलेली 
जनावरं; पण आसफ्केत जंगलांचं सवरूप सनरसनराळं आहे. काही सठकाणी उंच, घनदाट झाडांचं जंगल आहे, 
तर बऱयाच सठकाणी झुडपांचं व िुकलेलया गवतांचं. ही झुडपं सककंवा गवतही कमरेपेक्षा जासत उंचीचं अिू 
शकतं. पण घनदाट झाडीपके्षा या झुडपांत सककंवा गवतात जनावरांचा शोध घेणं तयामानाने िोपं जातं. अथामित 
जंगलांत सफरताना ‘सचकाटी’ आसण ‘नशीब’ या दोन बाबी फार महत्वाचया अितात. चार-चार सदवि 
भटककंती करूनिुद्धा दुमवीळ जनावरं दृष्ीिही पडत नाहीत; पण एखादा सदवि अिा उजाडतो, की सिंह, 
लेपडमि, सचतता, पांढरा गेंडा या िवाांचंच अगदी जवळून दशमिन होतं. तयांचया बारीकिारीक हालचाली पाहता 
येतात. कॅमेऱयात सटपता येतात. जणू िाऱया श्माचं चीज होतं. तो क्षण अक्षरश: अतयानंदाचा अितो. 

केनयाचया नैरोबी सवमानतळावर उतरलयानंतर ‘आसफ्कन क्ेसटर’ ककंपनीचया प्रसतसनधीनं ‘जँबो’ 
(महणजे हॅलो) महणत आमचं सवागत केलं. आमहीही तयाला ‘मिुरी’ (फाइन) अिं प्रतयुततर सदलं. या 
िफरीत आमही माउंट केनया, िांबारू, ॲबरडटि् , लेक नकुरू व मिाईमारा इथलया पाककिमधये सफरणार 
होतो. पसहला मुक्ाम होता माउंट िफारी लिबमधये. नयनरमय पररिर व माउंट केनयाचया उतारावर तो 
अिून, ५, १९९ मीटिमि उंचीवरील माउंट केनयाचं सशखर इथून सदितं. ते सशखर िर करणं ही िवमिच 
सगयामिरोहकांची इचछा अिते. गलेसशअिमि, रानटी हतती, महशी यांचे अडथळे पार करून तयात यशसवी होणारे 
धाडिी पयमिटकही मोठ्ा प्रमाणात आढळून येतात. केनया िफारीत रोज िकाळ - िंधयाकाळ  प्रतयेकी 
िुमारे चार-पाच तािांचा गेम डट्राइवह (जंगलातील भटककंती) करणयाचा कायमिक्रम होता. िंपूणमि प्रवािािाठी 
इथे चांगलया मजबूत मॅटेडोर गाड्ा उपलबध होतया. थोडे जासत पिैे मोजले तर फोरवहीलिमिचीही वयवसथा 
होती. जंगलातील खराब व अरुकंद रसतयांवर तयामुळे प्रवाि बराच िुकर होतो. जंगलांत सफरताना या मोटारीचं 
छपपर उघडणयात येतं. तया छपरातून जनावरांना अगदी जवळून पाहून तयांचे मनिोक् फोटोही काढता 
येतात. तिंच या प्रतयेक मोटारीत एक वायरलेि िेट अितो. तयामुळे जंगलात सफरणाऱया िवमि वाहनांचा 
एकमेकांशी िंपककि राहतो. आणीबाणीचया प्रिंगी तर तयाचा उपयोग होतोच पण कुठे काय जनावरं आहेत, 
सतथे लगेच जा  - अशा प्रकारचया िूचनाही एकमेकांना देता येतात.

माऊकंट केनयावरून आमही वािोनैरो नदीचया सकनारी विलेलया ‘िरोवा िाभा लॉज’मधये पोचलो. या 

ज्प्रकाश प्रधाि  (१९५१) : प्रसिद्ध लेखक. ‘ऑफबीट भटककंती’ (भाग १), ‘ऑफबीट भटककंती’  
(भाग २), ‘ऑफबीट भटककंती’ (भाग ३), ‘अनोखी िफर’, ‘बातमी मागची बातमी’ (बातमया समळसवणयामागचं 
रंजक नाट्) इतयादी पुसतके प्रसिद्ध. ऑफबीट भटककंती यांवर तयांचे दृक् श्ावय कायमिक्रही िादर होतात. 

आसफ्केतील ‘सबग ५’ प्राणयांची सवसवध वैसशषट्े लेखकाने पाठातून वयक् केली आहेत. केनयाचया 
अथमिवयवसथेसवषयीची पाठात आलेली मासहती अतयंत रंजक आहे. प्रसतुत पाठ हा ‘ऑफबीट भटककंती’ भाग १ 
या पुसतकांतून घेतला आहे.  

| ‘दबग ५’च्ा स्वासात (सर्ूलवाचि)
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वािोनैरो नदीला दोन मसहनयांपवूवी महापूर आला होता. तया अनेक लॉजिे अक्षरश: वाहून गेली; पण तयातून 
हे िरोवा लॉज बचावलं. या लॉजची रचना मोठी आकषमिक वाटली. जणू झाडावर उभारलेली पंचतारासंकत 
झोपडी. या लॉजचया िमोरून जी वािोनैरो नदी वाहते सतचं वसैशषट् महणजे तयातील शेकडो मगरी. 
पुराचया वेळेि या मगरी सचखलात लपून बिलया आसण पाणी ओिरलयानंतर परत बाहेर आलया. 
सकनाऱयाचया बाजूला सनदान िहा फूट लांबीचया अनेक अजस्र मगरी पडलेलया सदिून येतात. इथे दुिऱया 
सकनाऱयावर सथासनक आसदवािींची वसती आहे. ते आसदवािी या मगरींची नजर चुकवून सकनाऱयाचया 
कडेकडेने नदी ओलांडणयाचे धाडि पतकरतात; पण कधीकधी मोठा बाका प्रिंग उद् भवतो. िुसत वाटणारी 
मगर एकदम चपळ बनून नदी ओलांडणाऱयाला तोंडात पकडते. अिा भयानक प्रिंग वषामितून एखादं वेळेि 
सदितो, अिं सतथलया सथासनक कममिचाऱयांनी िांसगतलं.

िमुद्रिपाटीपािून िुमारे िात हजार फूट उंचावर अिलेला व ७६७ चौ.सक.मी. क्षते्रफळाचा ॲबरडट् ि 
नॅशनल पाककि हा घनदाट जंगलािाठी प्रसिद् ध.तयामुळे सतथे मोठ्ा जनावरांचं दशमिन तिं दुमवीळ आहे. 
यािाठी इथून थोड्ा उंचावर जंगलात आककि लॉज उभारणयात आलं आहे. सतथे िंपणूमि लाकडाचया खोलया 
अिून, तयाचया िभोवताली पाणयाचं मोठं डबककं आहे. सतथे अनेक जनावरं पाणी सपणयािाठी येतात, तिेच 
तयाचया जवळ प्रचंड दलदल अिून तयात सनराळ्ा प्रकारचं खसनजयुक् मीठ मोठ्ा प्रमाणात समिळणयात 
येतं. ते जनावरांना आकसषमित करायला उपयकु् ठरतं. या लॉजला बाहेरचया बाजूला काचेचया व उघड्ा 
गॅलरीज अिून , सतथून जनावरांचं दशमिन होतं व फोटोही काढता येतात. पयमिटकांिाठी इथे आणखी एक 
चांगली िोय करणयात आली आहे. रात्रभर बाहेरचया बाजूला फोकि लाइट अितात. गॅलरीतला बार 
चोवीि ताि उघडा अितो; पण तुमही तुमचया खोलीत झोपला आहात व दमुवीळ जनावर पाणी सपणयािाठी 
आलं तर तुमहांला उठवणयािाठी बेलची वयवसथा करणयात आली आहे. एकदा बेल वाजली तर हतती 
आले आहेत, दोन वेळा वाजली तर ऱहायनो, तीनवेळा लेपडमि व चार वेळा बेल वाजली तर काहीतरी 
आगळं-वेगळं दृशय आहे अिं िमजायचं. मात्र या डबकयात एसप्रल-मे मसहनयांत केवळ एकदाच लेपडमि 
आलयाची नोंद होती. हतती, जंगली महशी, हरणे आदींचा िंचार मात्र मुक्पणे होता. हतती व दुमवीळ 
गेंड्ाचंा वावर गॅलरीतून मसत पाहता आला. अथामित एसप्रल-मे मसहनयात इथे पाऊि चांगला पडतो. 
सठकसठकाणी पाणी िाचतं, झाडं सहरवीगार होतात. तयामुळे जनावरांना पाणयािाठी, खाद्यािाठी फार लांब 
जावं लागत नाही.

गुलाबी रंगाचया व सनदान दीड ते दोन लाख फे्समंगोंचं वासतवय अिलेला नकुरू तलाव व तयाचया 
आजूबाजूचा पाककि हा िंपूणमि अासफ्केतील महत्वाचया व दुमवीळ पक्यांचा पररिर महणून ओळखला जातो. 
या तलावाचया सकनाऱयाला, फे्समंगो पक्याचंी गुलाबी सकनार अगदी लांबपयांत पिरलेली सदिते. 
तयांचयाजवळ जाणं तिं कठीण. कारण ते लगेच उडून जातात; पण दुसबमिणीतून तयांचया हालचाली, पाणयात 
तुरुतुरु पळणं, परेड खरोखरच पाहणयािारखी अिते. चववेचाळीि चौ.सक.मी. क्षेत्रफळाचा नकुरू तलाव 
हा खाऱया पाणयाचा आहे. तया सनळ्ाभोर पाणयात फ्ेसमंगो आपलं अन्न शोधत अितात.  फलेसमंगो 
मूळचे इथलेच; पण फरेिुवारी-माचमि मसहनयांत मात्र तयांचं सथलांतर टांझासनयात होते. तयांचयाखेरीज सनदान 
४५० जातींचे पक्षीही या पाककिमधये आढळून येतात. तयामुळे पक्षीप्रेमींचया दृष्ीने हा पाककि महणजे मोठा 
खसजनाच महणावा लागेल.

अतयंत दमुवीळ अिा पांढरा गेंडा नकुरू पाककिमधये सदिणयाची शकयता आहे अिं गाइड फरीदने 
आमहांला आधीच िांसगतलं होतं. तयाचबरोबर काळे गेंडेही इथे आहेत. फे्समंगो पक्यांची रांग पाहून परतत 
अिताना फरीदने अचानक गाडी झुडपात घिुवली. िुरुवातीला तीन-चार काळे गेंडे सदिले. तयांचया मागे 
पांढरा गेंडा चरत होता. तयाची कातडी अगदी पांढरी होती. ही पांढरी कातडी चांगलीच उठून सदित होती. 
काळे व पांढरे समळून जवळजवळ ८० गेंडे या पाककिमधये आहेत. पांढऱयांची िंखया मात्र जेमतेम १५ ते २० 
इतकीच आहे.
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िंपणूमि आसफ्केत ‘सबग ५’ हा शबद प्रयोग फार पवूवीपािून पररसचत आहे. हे पाच सबग कोण? सिंह, 
लेपडमि-सचतता, गेंडा, हतती व जंगली महैि. ते आकाराने मोठे आहेत. महणून तयांना ‘सबग ५’ महटलं जात 
नाही, तर या पाचही प्राणयांची जसमनीवरून सशकार करणं अतयंत कठीण अितं महणून तयांना ‘सबग ५’ अिं 
िंबोधलं जातं. तयांपैकी गेंडा, हतती व जंगली महैि यांचं मनिोक् दशमिन आततापयांत झालं होतं. रासहलेलया 
दोन पण िवाांत महत्वाचया ‘सबग’चे दशमिन होणार की नाही? हा महत्वाचा प्रशन होता. 

लेक नकुरू ते मिाईमारा हा जवळजवळ ३५० सक. मी. चा प्रवाि, आतलया अतयंत खराब रसतयामुळे 
त्रािदायकच वाटला. तयात मिाईमारा येथील मारा िरोवा कॅमपमधये दुपारचं जेवण घेऊन आणखी िववापाच 
हजार फूट उंचीवरचया मारा िररना लॉजला आमहांला जायचं होतं. वसतुत: सतथे जाणयािाठी नैरोबीहून 
सवमानाची िोय आहे. पण त्राि झाला तरी मोटारीनेच जा, कारण तया गवतात दमुवीळ प्राणी सदिणयाची 
शकयता असधक अिा िल्ा मासहतगारांनी सदला होता.

दुपारचं जेवण आटोपून आमही मारा िररना लॉजमधये कूच केलं. जाता जाता फरीदने गाडी एकदम 
थांबवली आसण जवळजवळ कमरेएवढ्ा वाढलेलया िुकया गवतात घुिवली. ‘बहुधा सतथे सिंह सदितो 
आहे’ या तयाचया वाकयाने मी एकदम िावध झालो. जयंताने कॅमेरा िरिावला आसण उघड्ा टपातून 
आमही आजूबाजूला पाहू लागलो. मोटार जोरात जात होती आसण अचानक थांबली...

िमोर वनराज गवतात मसत आराम करत होते. थोडं पुढे गेलो तर तयांचं िारं कुटठुंबच िमोर आलं. 
दोन-तीन सिंसहणी व तयांची दहा बाळं. शेजारीच एक महैि मारली होती. दोन सिसंहणी व चार-पाच बछडे 
अद्याप तया महशीचया िांगाड्ातच बिून ताव मारत होते...काहींचं भोजन पणूमि झालं होतं तर काहींची भूक 
अद्याप भागली नवहती. फरीदचया अंदाजानुिार ही महैि तयांनी काही तािांपूववीच मारली अिावी. कारण 
सनमम ेकुटठुंबीय अद्याप ताटावरून उठले नवहते...

‘आंधळा मागतो एक आसण देव देतो दोन’ अशी आमची शसथती झाली होती. सकती फोटो काढू, किं 
शूसटंग करू यात आमही मग्न होतो. सशकार केलयानंतर खाणयाचा पसहला मान सिंहाचा. तयामुळे खाऊन तृप्त 
झालयाने सिंह िुसतावला होता. तयाला बहुधा ‘मी पाणी सपऊन येते. तोपयांत बछड्ांना िांभाळ’ अिं िांगून 
एक सिंहीण सनघून गेली. जाताना ती सिंहाचया जवळ जाऊन एक समसनटभर थांबली... तयाचंयात खरोखरच 
अिाच िंवाद झाला अिेल का? आता िवमि सिंह कुटठुंबीय आमचया मोटारीचया िावलीत अगदी मोटारीला 
खेटून पहुडलं. फरीदने गाडी केवहाच बंद केली होती. असजबात हालचाल न करणयाचया िूचना तो आमहालंा 
खुणांद्ारे करत होता. िमजा, सिंह सककंवा सिंसहणीने जेमतेम दोन-तीन फूट उंचावरील उघड्ा छताचया 
सदशेने उडी घेतली अिती तर... िारंच सचततथरारक होतं. आमहांला लवकर पोहोचायचं होतं. हे तर आमही 
कधीच सविरून गेलो होतो. एक बछडा सिंहाचया आयाळीशी खेळणयाचा प्रयतन करत होता. सिंहाने ते 
थोडावेळ िहन केलं. पण नंतर एक हलकािा पंजा मारून, ‘त्राि देऊ नकोि’ महणून बछड्ाला िुनावलं. 
हे िवमि नाट् जवळजवळ अधामि-पाऊण ताि चाललं होतं... जणू सडसकवहरी चॅनेल...फरक एवढाच होता, 
की या वेळी आमही केवळ सतघं तयाचे िाक्षीदार होतो. अखेर फरीदने गाडी िुरू केली. सिंह, दोन सिसंहणी, 
िहा-िात बच्चे थोडे बाजूला झाले. तयांना काहीही इजा पोहोचणार नाही अशा दक्षतेने फरीदने सतथून गाडी 
काढली.

पुढचया प्रवािात जंगलाचया या राजाची जी वैसशषट्ं िमजली ती फारच उद ्बोधक वाटली. सदविाचे 
जवळजवळ वीि ताि सिंह हा आळिटून पडलेला अितो. बहुतेक सशकार सिसंहणीच करतात. मात्र कुठेही 
तया अडचणीत अितील, तर मात्र तो तयांचया मदतीला धावतो. तो क्सचत सशकारही करतो. वसतुत: सिंह 
तािाला ६० सक. मी. चया वेगाने पळू शकतो. पण तयाचा सटॅसमना खूपच कमी अितो. तयामुळे तयाला 
सशकार करायची अिेल तर पसहलया २०० मीटिमिचया टपपयातच तो िावज पकडतो. अनयथा िोडून देतो. 
तयाचं कुटठुंब हे िवमििाधारणत: तीि जणांचं अितं व आयुषय १५ ते २० वषां. सिंहाला जंगलात तिा एकही 
शत्रू नाही. तरि (हायना) तयाची सपलं् पळवतात व खातात. मात्र मोठ्ा सिंहावर सककंवा सिसंहणीवर हल्ा 
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करणयाची कोणाचीच सहंमत होत नाही; पण सवशेष महणजे नैिसगमिकरीतया मेलेलया सिंहाचा िांगाडा शकयतो 
कधीच समळत नाही, कारण वृद्धतवाने सककंवा आजाराने सिंह मरायला टेकला की तयाचा वाि तरिांना 
बरोबर येतो व ते तयाचा पुरता फडशा पाडतात. सिंहाचा एकमेव शत्रू महणजे मनुषयप्राणी. तया भागातही 
मनुषयप्राणयांची िंखया वाढते आहे. तयामुळेच सिंहांची िंखया सदविेंसदवि कमी होत आहे....

‘सबग ५’चया दशमिनाचया बाबतीत या वेळी आमचं ग्रहमान चांगलं अनुकूल आहे याची झलक तर 
समळाली होती. मारा िररना लॉज अगदी उंचावर बांधलं आहे. प्रतयके खोलीतून िमोरचया जंगलातला 
पररिर मसत सदितो. खोलीत पाऊल टाकलं आसण थोड्ा अंतरावर हततीचया कळपाचं दशमिन झालं. बबून 
(अजस्र माकडं) पािून िावध राहणयाचया िूचना आधीच देणयात आलया होतया. सतथलया तीन सदविांचया 
मुक्ामात रोज सनदान पाच-िहा तािांचा गेम डट्राइवह करायचा होता. तयािाठी िाधारणत: पाच-िहा 
गाड्ा एकदम बाहेर पडतात व शकयतो बरोबर राहतात. एखादी गाडी जंगलातील सचखलात फिली, रसता 
चुकला सककंवा काही बाका प्रिंग सनमामिण झाला तर मदत समळावी हा तयामागचा हेतू.

एकदा दुपारचया वेळेि रसतयावर पाच-िहा गाड्ा उभया होतया व िवाांचं लक्ष थोड्ा दूरवर 
अिलेलया झाडाकडे होतं. आमहीही तया तांड्ात िामील झालो. कॅमेरा, दुबवीण तयाच झाडाचया सदशेने 
रोखली तर झाडाचया फांदीवर एक लांबलचक लेपडमि बिला होता. शेजारीच तयाने मारलेलं हररण लटकत 
होतं. लेपडमिचया मानेत जबरदसत ताकद अिते. तयामुळेच मारलेलं जनावर ओढत तो झाडावर चढवू शकतो. 
लेपडमि व सचतता यांचयात फरक आहे. लेपडमिची शेपटी लांब अिते व टोकापािून मधयापयांत तयाचयावर 
सठपके अितात. लेपडमि िवमििाधारणपणे िूयामिसताचया वेळेि सककंवा रात्रीचया वेळिे सशकार करतो. तयाची 
दृष्ी व श्वणयंत्र फार तीक्ण अिते. तयाचं आयुषय िाधारणत: वीि वषाांपयांत अितं. तयाचया कातड्ाला 
आंतरराष्ट्रीय बाजारात जबरदसत मागणी आहे.

एके सदवशी िंधयाकाळचया िुमाराि आमही मोटारीने लॉजचया मागचया बाजूि गेलो. सतथून एक 
छोटी नदी वाहत होती. तया सठकाणी काही जनावरं सदितात का याचा शोध घयायचा होता. आमचयाबरोबर 
आणखी एक गाडी होती. आमही पुढे सनघून जात होतो. इतकयात वायरलिेवरून िंदेश आला, की लगेच 
मागे सफरा. िुमारे पाचशे मीटिमि मागे आलो तर िमोर सचततीण व सतची तीन बाळं उभी होती. सतचया 
हालचाली कमालीचया मोहक होतया. बच्चकेकंपनीही आईबरोबर रुबाबात उभं राहून जणू आमहांला 
फोटोिाठी पोज देत होते. चार-पाच समसनटं हे फोटो िेशन झालं आसण िमोरचया गवतात िवमि कुटठुंब गायब 
झालं. सचतता हा जगातील िवाांत चपळ प्राणी. तो तािाला १०० सक. मी. चया वेगाने पळतो. पण तयाचा 
हा वेग पसहलया ५०० मीटिमिपयांतच अितो. तयाचं शरीर गोंडि, लवचीक, छाती भरदार व मुखय महणजे 
पाय लांब अितात. सशकार करणयाची तयाची पद्धत सनराळी अिते. तो आपलया िावजाचया जवळ 
दबकत, दबकत जातो आसण एकदम हल्ा चढवतो. तया जनावराला गुदमरून टाकून तो तयाला मारतो व 
सशकार लगेच खायची निेल तर पालापाचोळ्ाने झाकून ठेवतो. अनयथा तरि तया आयतया समळालेलया 
सशकारीवर डल्ा मारतात.

केनयाची अथमिवयवसथा प्रामुखयाने चार प्रकारचया उतपन्नावंर आधाररत आहे. ते महणजे- (१) पयमिटन 
(२) कॉफी (३) चहा (४) फुलं (गुलाब). तयात पयमिटनाचा क्रमांक पसहला आहे. केनया िरकार पयमिटन 
क्षेत्र सवकसित करायचा खूपच प्रयतन करत आहे. पयमिटकांनी जंगलात सफरताना काय दक्षता घयावी याचे 
सनयम करणयात आले आहेत. उदा. मोटारीतून सफरताना शकयतो मुखय रसता िोडून आत जाऊ नये, अगदी 
दुमवीळ प्राणी सदिला तरच झुडपांत सशरावं, पण परत लवकरात लवकर मुखय रसतयावर यावं, जनावरांचया 
जवळ बोलू नये, टाळ्ा वाजवू नयेत व तयांना खायलाही घालू नये. सिंह, गेंडा, लेपडमि-सचतता यांचया 
िभोवताली पाचपके्षा जासत वाहनांनी थांबू नये, जनावरांचा पाठलाग करू नये व तयांना त्राि देऊ नये 
इतयादी... या सनयमांचं उल्ंघन करणाऱयांना दंड करून तवररत पाककिबाहेर काढणयाचे असधकार रेंजिमिना 
आहेत. िरकार याबाबत असतशय दक्ष अिलयानेच केनया िफरीला येणाऱया आंतरराष्ट्रीय पयमिटकांची 
िंखया सदविेंसदवि वाढते आहे. 
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प्र. १. केि्ा पाकस्णमध्दे दफरण्ाचदे दरिल खालमील मुद्ा दवचारात घदेऊि दल्ा.

‘गेम डट्राइवह’

प्र. २. दटपा दल्ा.
(१)  केनयातील पयमिटन क्षेत्राबाबत तेथील िरकारची भसूमका.

 (२)  ‘सबग ५’चे थोडकयात वणमिन.
प्र. ३. पाठाच्ा आधारदे दसं्ाचदे कुटुंब व लदेखकाचदे कुटुंब ्ांच्ा भदेटमीचा प्रसंग तुमच्ा शबिातं दल्ा. 

सवाध्ा्

प्रवािवणमिन महणजे एखाद्या सथळाला भेट देऊन आलयानंतर तया सठकाणचे घेतलेले अनुभव व तया सठकाणी 
पासहलेलया सथळांचे बारकावयांिह सनरीक्षण शबदबद्ध करणे होय. 

l प्रवासवण्णि कसदे दल्ावदे?
प्रवाि वणमिन सलसहताना तयात खालील मुद् द्यांचा सवचार वहावा.

(१) प्रवासाचदे दठकाण ः 
ठरवलेलया सठकाणची भौगोसलक, ऐसतहासिक वैसशषट्े, तेथील हवामान शसथती, सनयोसजत सठकाणी 

पोहोचणयाचे मागमि या िगळ्ाचया पवूमितयारीसवषयी थोडकयात मासहती घेणे आवशयक आहे.
(२) िदेमके का् पाद्लदे ः 
सजथे भेट देणार सतथले लोकजीवन, िंसकृती, वेशभूषा, बोलीभाषा खाद्यपदाथमि आसण अथामितच 

सनिगमि, ऐसतहासिक, भौगोसलक महत्व इतयादी.
(३) सूक्म दिरमीक्षण ः 
प्रवाि करताना सनरीक्षणातून लक्षात आलेले छोटे बारकावे, तपसशलांची नोंद करून ठेवावी. लेख 

सलसहताना अशी काही सनरीक्षणे नोंदवलयाि आपलया सलखाणाला वेगळे पररमाण समळते.
(४) स्ज संवािातमक लदेखि ः 
प्रवािवणमिनाची शैली ही उतककंठावधमिक तरीही िहज अिावी. सलखाणातला ओघ कायम राहील याचे 

भान ठेवावे.
(५) संसमरणमी् प्रसंग ः 
प्रवािाचा आनंद घेता-घेता घडणाऱया अनपेसक्षत घटना, प्रिंग, क्सचतप्रिंगी आलेलया अडचणी, 

तयावंर केलेली मात याचा उल्ेख प्रवािवणमिन सलसहताना जरूर करावा.
प्रवािवणमिन महणजे प्रवािाचया तयारीपािून िुरू होणारा हा सिलसिला प्रवाि िंपून, मूळ जागी येऊन 

सवसथता समळेपयांत अवयाहतपणे आपिूक िुरूच अितो. प्रवािातील वेगळेपण, सनरसनराळ्ा वयक्ी, 
आलेले हटके अनुभव, काही अद ्भुत गोष्ी या िवाांची एक िुंदर अनुभूती तयार होते. िखोल सनरीक्षणातून 
ती उठावदार बनते. तयातून प्रवािवणमिन हा एक बोलका, अक्षरबद ्ध नजारा तयार होतो. तयामुळेच सनरीक्षणे, 
मासहती, वैसशषट्े, आलेलया अडचणी आसण सवलक्षण अनुभव तिेच केलेली धमाल, या िवमि गोष्ी 
िहजपणे सलसहलया की प्रवािवणमिन तयार होते.

प्रवासवण्णि दलहू्ा.ñ
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तुकाराम धांडदे (१९६१) : प्रसिद्ध कवी. सवसवध िाप्तासहके, मासिके, सदवाळी अंकांतून कथा व लसलत लेखन. सनिगमि 
व माणूि हा तयांचया लेखनाचा आवडता सवषय. ‘वळीव’ हा कसवतािंग्रह प्रसिद्ध. 

आसदवािी, तयांचे डोंगरदऱयांतील जीवन, सनिगमि, सनिगामिसवषयीचे प्रमे व तयांमधील अतूट नाते यांचे वणमिन प्रसतुत 
कसवतेतून कवीने केले आहे. ‘वळीव’ या कसवतािंग्रहातून प्रसततु कसवता घेतली आहे. 

१६. विवासमी 

आमही िोंगििाजाची
पोऱहं कळसू आईची
आमही उघिी बोिकी
बाळं पिविा माईची.

घेऊ हातावं भाकि
वि भाजीला भोकि
खाऊ खिकावं बसून
देऊ खुिीत ढेकि.

खेळू टेकिी भवती
पळू वाऱयाचया संगती
वि पांघरू आभाळ
लोळू पृथवीविती.

आमही वाघाचया लवणाचे
आमही वांदाि नळीचे
गाव वहाळापलयाि
आमही उंबि माळीचे.

बसू सूया्तचं रुसून
पहू चंद्ाकं हसून
बोलू वाज नतंनकड्ािी
नाचू घोंगिी नेसून.

िोई आभाळ पेलीत
चालू निंवहाचया चालीत
नहंिू झािा-कड्ावंिी
बोलू पकयाचंया बोलीत.

आमही ससयाचया वेगानं
जाऊ िोंगि यंगून
हात लाऊन गंगना
येऊ चांदणया घेऊन.

भाग -४ 
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प्र. १. खालमील शबिसमू् ांतमील अर््ण सपष् करा.
(१) पांघरू आभाळ- 
(२) वांदार नळीचे-  
(३) आभाळ पेलीत- 

प्र. २. शोध घ्ा.

(अ) ‘हात लाऊन गंगना येऊ चांदणया घेऊन’ या कावयपंक्ीत 
 वयक् होणारा आसदवािींचा गुण-         

(आ)   कसवतेचया यमकरचनेतील वेगळेपण- 

प्र. ३. काव्सौंि््ण.
  (१)  ‘बिू िूयामिचं रुिून पहू चदं्राककं हिून’, या कावयपंक्ीतील भाविौंदयमि सपष् करा.

(२) ‘डोई आभाळ पेलीत चालू सशंवहाचया चालीत’, या पंक्ीतील कवीला असभप्रते अिलेला अथमि िांगा.

प्र. ४. अदभव्क्मी.
  ‘आसदवािी िमाज आसण जंगल यांचे अतूट नाते अिते’, यासवषयी तुमचे सवचार सलहा.

सवाध्ा्

सलशखत मजकुरािाठी योगय सवरामसचनहांचा वापर महत्वपूणमि अितो. सवरामसचनहांचया चुकीचया वापरामुळे िंपूणमि 
वाकयाचा अथमि बदलू शकतो व भाषेचा बाजही सबघडू शकतो. भाषा योगय सवरूपात अथमिवाही होणयािाठी सवरामसचनहांचया 
योगय वापराचा अभयाि व िराव होणे आवशयक आहे.
l खालमील वाक्ांत ्ोग् दवरामदचन्दे वापरूि वाक्दे पुन्ा दल्ा.

(१)   ते बांधकाम किलं आहे
(२)  आकाशककंदील पूणमि झालयावर दादांनी तो खांबावरचया शखळ्ाला टांगला
(३)   गुलाब जासवंद माेगरा ही माझी आवडती फुले आहेत
(४)   अरेरे तयाचयाबाबतीत फारच वाईट झाले
(५)   आई महणाली िोनम चल लवकर उशीर होत आहे

भाषा सौंि््ण
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ब्ळ ज. पांचडत (१९२९-२०१५) : प्रच्सद्ध लेखक. चरिकेर ्सामन्ायंचे ्समालोचक. ‘पचहले ितक’, 
‘कुमारायंचे खेळ’, ‘चरिकेरमधील नवलकथा’ इत्ादी पुसतके प्रच्सद्ध.

ऑचलयंचपक ्सामन्ायंची ्सुरुवात का व किी झाली? हे ्सामने भरवण्ामागील उद् चदष्ट े कोणती? 
ऑचलयंचपक वतुटूळायंचा अथटू का्? ्ा ्सवाांचा आढावा प्रसततु पाठातून लेखकायंनी घेतला आहे.  प्रसतुत पाठातून 
जागचतक ऑचलयंचपक रिीडासपधाांचवष्ीची माचहती चदली आहे.

ऑचलयंचपक गावाकडे आमची मोरार भरधाव वेगाने जात 
होती. गददी प्रचयंड अ्सली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नवहती. 
्ेण्ाजाण्ा्साठी वेगवेगळे रसते होते. खेळायंचे मैदान जवळ ्ेऊ 
लागले, त्से आमचे डोळे ्समोरील चक्चतजाकडे लागले. खूपच 
उयंच अिा सतयंभावर एक भलामोठा धवज फडफडत अ्सलेला 

आमहायंला चद्सला. ऑचलयंचपक ्सामन्ायंचे ते सवतयंत्र चनिाण होते. धवजावरील पायंढऱ्ािुभ्र पाशवटूभूमीवर 
लाल, चपवळ्ा, चनळ्ा, चहरव्ा व काळ्ा रयंगायंची वतुटूळे एकमेकायंत गुयंफलेली होती. जणू पाच चमत्रच 
हातायंत हात घालून आपल्ा मैत्रीची ्साक् जगाला देत होते! ही पाच वतुटूळे महणजे जगातील पाच खयंड 
आचण त्ायंची िुभ्रधवल पाशवटूभूमी महणजे चविाल अयंतराळ. ् ा धवजावर ऑचलयंचपकचे ब्ीदवाक् चलचहलेले 
आहे- ‘च्सचर््स, ऑललर््स, फॉचरटू््स.’ महणजे गचतमानता, उच्चता, तेजलसवता. प्रत्ेक खेळाड्ने 
जासतीत जासत गचतमान होण्ाचा प्र्तन केला पाचहजे; अचधकाचधक उयंची गाठण्ाची चिकसत केली 
पाचहजे आचण बल्सयंवधटूना्साठी जासतीत जासत श्रम केले पाचहजेत, अ्सा ्सयंदेि हा धवज खेळाड्यंना देत 
अ्सतो. ्ा धवजसतयंभाजवळ एक सफूचतटूदा्क मिाल ्सतत तेवत अ्सते. ऑचलयंचपक ्सामने महणजे 
रिीडापर्यं्साठी आचण रिीडािौचकनायं्साठी एक पवटूणीच अ्सते. पपृथवीच्ा पाठीवरील ्सवटू राष्ट्ायंतील ्सुमारे 
पाच ते ्सहा हजार खेळाड् ् ा ्सामन्ायंमध्े भाग घेतात. सत्री-खेळाड्यंचीही ्सयंख्ा दोन हजारायंच्ा आ्सपा्स 
अ्सते. प्रेक्ागारात ्सुमारे ्सततर ते ऐंिी हजार प्रेक्क ब्सण्ाची ्सो् अ्सते. ् ाचिवा् ्सुमारे पयंचवी्स हजार 
लोकायंना हे ्सामने उभे राहून पाहता ् ेतात. पोहण्ाच्ा ि्टूती्साठी चार-पाच तलावही बायंधलेले अ्सतात.

खेळायंचे चविाल मैदान, त्ाभोवतालचे प्रचयंड प्रेक्ागार, रहदारी्साठी मुद्दाम बायंधलेल्ा अनेक 
्सडका, लोहमागटू, पुरुष व सत्री-खेळाड् ्ायंच्ा चनवा्सा्साठी बायंधलेल्ा अ्सयंख् खोल्ा अ्सलेल्ा 
इमारती, व्सचतगपृहे, प्रेक्कायंच्ा श्रमपररहारा्साठी ्सु्सजज अिी चविाल उपाहारगपृहे-अ्से हे एक मोठे 
गावच अ्सते! ्ाला ‘ऑचलयंचपक लवहलेज’ अ्से महणतात. ‘ऑचलयंचपक लवहलेज’ व्सवण्ाची कलपना  
इ. ्स. १९५६ मध्े मेलबोनटू ्ेथे मायंडण्ात आली. पचहले ‘ऑचलयंचपक लवहलेज’ चतथलेच. ऑचलयंचपक 

१७. ऑचलांचपक वतुमाळ्ांि् गोफ

मनुष््ाच्ा ्सवाांगीण व्लक्मत्व चवका्सात रिीडेचे महत्व अनन््साधारण आहे. ्सवटू सतरायंवर खेळले 
जाणारे रिीडा्सामने हे जगभरातील रिीडाप्रेमटींचे लक् वेधून घेणारे ठरतात.

्सयंपूणटू जगभरातील रिीडा्सामन्ायंत ‘ऑचलयंचपक रिीडा्सामन्ायंना’ एक मानाचे सथान आहे. ‘ऑचलयंचपक 
२०२०’ च्ा चवज्ाचे उद ्चदष्ट डोळ्ायं्समोर ठेवून आपल्ाला आवडणाऱ्ा खेळावर लक् करेंचद्रत करून, त्ायंत 
पारयंगत होऊन आपल्ा देिाला ‘ऑचलयंचपक चवज्ाचे मानकरी’ होण्ा्साठी अचधकाचधक प्र्तनिील राहू्ा.
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िामने दर चार वषाांनी होतात. हे िामने पाच सदवि चालत. इ. ि. पवूमि ७७६ मधये हे िामने झालयाची 
पसहली नोंद ग्रीि देशाचया इसतहािात िापडते. तया वेळी सपधजेत यशसवी होणाऱया खेळाडूंचा, ऑसलवह 
वृक्षाचया फांदीची माळ घालून, गौरव करणयात येत अिे. ग्रीि देशातील अनेक शहरे परसपरांतील भेदभाव 
सविरून या यशसवी सपधमिकांचे प्रचंड सवागत करत. या िामनयांतील खेळाडूंना राष्ट्रीय िणिमारंभाचया 
वेळी मानाचे सथान समळत अिे. पुढे ग्रीक िततेचा ऱहाि झाला आसण तयाबरोबर इ. ि. पूववी ३९४ मधये 
हे िामने बंद पडले.

मैत्रीचा मंत्र िांगणाऱया या ऑसलंसपक िामनयांची तयानंतर इ. ि. १८९४ िाली आधुसनक जगाला 
आठवण झाली. तया वषवी फ्ानि देशात एक ‘ऑसलंसपक काँग्रेि’ भरवणयात आली होती. तया काँग्रेिला 
अनेक राष्ट्रांचे प्रसतसनधी हजर होते. कुबर टीन नावाचया फ्ेंच क्रीडातजज्ञाने या कागँ्रेिमधये ऑसलंसपक 
िामनयांचे पुनरुजजीवन केले. शरीरिंपदा वाढवणयािाठी, बलिंवधमिन करणयािाठी आसण प्रामुखयाने 
देशादेशांतील मैत्री वाढून तयांचयात समत्रतवाची सपधामि वहावी यािाठी प्राचीन ऑसलंसपक िामनयांप्रमाणेच 
यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडासपधामि भरवावयात अिे ठरले. १८९६ पािून ऑसलंसपक िामने दर चार वषाांनी 
वेगवेगळ्ा देशांत भरवले जातात. तया सनसमतताने जगात िद् भावना, िमता, मैत्री, सवशवबंधुतव, सशसत 
व ऐकय या भावना वाढीि लागतात.

या िामनयांत सनरसनराळ्ा एकवीि खेळांची तरतूद आहे. पुरुषांिाठी व शसत्रयांिाठी वेगवेगळे 
िामने होतात. या िामनयांचया वयवसथेिाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑसलंसपक िसमती नेमलेली अिते. या 
सपधाांत भाग घेणाऱया प्रतयेक देशाचे एक ते तीन प्रसतसनधी या िसमतीत अितात. या िसमतीमधये खेळांची 
वयवसथा तया तया खेळांचया आंतरराष्ट्रीय िंघाकडे अिते. ऑसलंसपक िामनयांिाठी लागणारा खचमि 
फारच मोठा अितो. हा िवमि पिैा सपधमिक देश उभा करतात.

क्रीडेचया क्षेत्रात जासतभेद नाही, धममिभेद नाही की वणमिभेद नाही. येथे िवाांना िमान िंधी समळते. 
अमेररकेतील जेिी ओवेनि हा वंशाने आसफ्की खेळाडू. १९३६ मधये बसलमिनला झालेलया ऑसलंसपक 
सपधजेत तयाने चार असजंकयपदे समळवली. इतकेच नवहे, तर तया चारही बाबतींत तयाने नवे उच्चांक 
प्रसथासपत केले. अमेररकेचया यशाचा तो मोठा सशलपकार ठरला. अमेररकेनेच नवहे, तर िाऱया जगाने या 
खेळाडूचा तया वेळी केवढा गौरव केला! केवढे कौतुक केले! ओवेनिचा वणमि, तयाचा देश हे िवमि सविरून 
िाऱया जगाने तयाची प्रशिंा केली. 

एसमल झेटोपेक हा झेकोसलोवहासकयाचा खेळाडू. १९५२ िाली तयाने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले. 
तेथे तयाने ५,००० मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पललयाचया शयमितीत नवीन सवक्रम केले व नवा 
इसतहाि घडवला. जगातील एक ‘मानवी रेलवे इंसजन’ अशी झेटोपेकने खयाती समळवली. यामुळे जगातील 
िवमि लोकांना झेटोपेकबद्ल तर असभमान वाटलाच; पण तयाबरोबर झेकोसलोवहासकया देशाबद्लही 
तयांचया मनात आदर सनमामिण झाला.

आसफ्केतील इसथयोसपयाचा अबेबे सबसकला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन-लांब 
पललयाची शयमित सजंकली! एवढे मोठे अंतर तयाने २ ताि १५ समसनटांत काटले. फॅनी बँकिमि या सत्री-
खेळाडूने तर १९४८ िाली ऑसलंसपकचे मैदान दणाणून िोडले. १०० व २०० मीटरचया शयमितीत प्रथम 
क्रमांक समळवला. भारताने हॉकीचया सपधजेत अनेक वषजे असजंकयपद सटकवले. िुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी 
खेळाडू धयानचंद यांचे नाव सकतयेक वषजे जगात िवाांचया सजभेवर नाचत होते. ऑसलंसपकचया मैदानावर 
खेळाडू खेळत अितात, तेवहा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयतनवादाचा िंदेश देणारा धवज डौलाने फडकत 
अितो. तया धवजावरील पाच खंडांची पाच वतुमिळे िमतेचा व सवशवबंधुतवाचा िंदेश जगाला देत अितात; 
तर तयाचया शेजारीच क्षदु्र सवचारांचा अंधकार घालवणारी जयोत तेवत अिते.
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प्र. १. आकृतमी पूण्ण करा. 

प्र. २. ्ोग् प्ा्ण् दिवडूि वाक्दे पुन्ा दल्ा.

(१)   पसहले ऑसलंसपक शवहलेज......... येथे विले.
(अ) ग्रीि  (आ) मेलबोनमि  (इ) फ्ानि  (ई) अमेररका

(२)   ......... पािून ऑसलंसपक िामने दर चार वषाांनी वेगवेगळ्ा देशांत भरवले जातात.
(अ) १८९६  (आ) १९५६  (इ) इ. ि. ७७६  (ई) इ. ि. पूवमि ३९४

प्र. ३. खालमील वाक् वाचा. अधोरदेन्खत केलदेल्ा शबिांबाबत माद्तमी भरूि तक्ा पूण्ण करा. एखाद्या शबिाला 
खालमील मुद्दे लागू िसतमील तर दतर्दे- ्दे दचन् दल्ा. उिा., ‘व’ ्ासाठमी दलंग, वचि, दवभक्मी सगळमीकडदे
- ्दे दचन् ्देईल.
(१)  पुरुषािंाठी व शसत्रयांिाठी वेगवेगळे िामन ेहोतात.

अ. क्र. शबद मूळ शबद शबदजात प्रकार सलंग वचन सवभक्ी
(१) पुरुषािंाठी
(२) व
(३) शसत्रयांिाठी
(४) वेगवेगळे
(५) िामने
(६) होतात

प्र. ४. सवमत.
(१) ‘ऑसलंसपक महणजे सवशवबंधुतव’ ही िंकलपना सपष् करा.  

उपक्रम : िन २०१६ िाली झालेलया ऑसलंसपक िामनयातील िुवणमि, रजत व कांसयपदक समळवणाऱया खेळाडूंची मासहती  
 आंतरजालाचा वापर करून खालील तकतयात सलहा.

सवाध्ा्

ऑसलंसपकचे रिीदवाकय

वाकयातून समळणारा िंदेश

(अ) (अा)
ऑसलंसपक िामनयातून सवकसित 

होणाऱया भावना.

 अ. क्र. व्क्मीचदे िाव िदेश खदेळाचदे िाव पिक
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रंगमंचावरील पडदा दूर झाला. प्रेक्षागृह एकदम 
शांत झालं. वाद्यवृंदाचे सवर घुमू लागले. 
प्रेक्षागृहातली कुजबूज एकदम थांबली.

रंगमंचावरील प्रकाशाचया झगमगाटात सलली 
हालजे एकतानतेनं गात उभी अिलेली सदिली. तेवहा 
िाऱया प्रेक्षागृहाची नजर सतचयावर शखळून रासहली 
आसण वाद्यवृंदाशी जेवहा सतचया ककंठातले सवर 
एकरूप झाले तेवहा िारे श्ोते सजवाचा कान करून 
ऐकू लागले. िुरेल सवरांची एक अलौसकक तेजोमय 
श्ीमूतवी िाकार झाली. िाऱया श्ोतयांचं भान हरपून 
गेलं.

सलली हालजेचा पाच वषाांचा धाकटा मुलगा 
चालवी सवंगमधये उभा होता. आपलया आईचया 
गाणयाशी तयाची तंद्री लागली होती. सतचयाकडे 
मोठ्ा प्रेमानं बघत तो सनशचल उभा होता.

सलली हालजेचं गाणं ऐन रंगात आलं. सतचया 
गोड गळ्ातून तारिप्तकातले सवर िहजतेनं बाहेर पडायला लागले. सतचया ककंठमाधयुामिनं श्ोते डोलू 
लागले. फुलून गेले. सलली हालजेचा तारिप्तकातला तो मधुर सवरसवलाि चालला अितानाच सतचा आवाज 
एकदम सचरकला. काही केलया ककंठातून आवाज फुटेना. सवर आतलया अात सवरून जाऊ लागले. सवरांनी 
वाद्यवृंदाची िाथिंगत िोडून सदली. काही केलया काही होईना. बिके सवर ककंठातून बाहेर येईनात.

आपलया ककंठातून सवर प्रगट करणयाची सतची धडपड चालूच होती. सवद्ध झालेलया एखाद्या चंडोल 
पक्यानं आपले पंख फडफडून उंच अाकाशात झेप घेणयाची धडपड करावी, अशािारखं ते कसेवलवाणं दृशय 
सदित होतं.

तया सदवशी सकतयेक श्ोते प्रेक्षागृहात गदवी करून बिले होते. सलली हालजेचे ते फार चाहते हाेते. ‘काय 
झालं?... एकदम अिं काय झालं?’ अशी तयांची आपापिात कुजबूज िुरू झाली.

परंतु सतचया आवाजाला एकदम काय झालं होतं, हे सतचं सतलाही कळत नवहतं. मग श्ोतयांना कुठून 
कळणार?

काही काळ तया श्ोतयांनी दम धरला; परंतु सलली हालजेचा दम आता पुरता सनघून गेला होता. 

भा. ि. खदेर - भालचंद्र दततात्रय खेर (१९१७) : कथालेखक, कांदबरीकार. सवपुल व सवसवध सवरूपाची 
वाड् ःमयीन सनसममिती. ‘िुखाचा लपंडाव’, ‘प्रायशशचतत’, ‘शुभमंगल’, ‘नंदादीप’, ‘वादळवारा’ या 
कांदबऱया; ‘यज्ञ’, ‘अमृतपुत्र’ या चररत्रातमक कांदबऱया; ‘अधांतरी’, ‘द सप्रनिेि’ हे अनुवासदत िासहतय; 
‘आईनसटाईनचे नवे सवशव’, ‘गीताज्ञानदेवी’, ‘अपरोक्षानुुभूसत’ हे ग्रंथलेखन प्रसिद ्ध. केिरी या वृततपत्राचे 
२५ वषां उपिंपादक, तिेच िह्याद्री मासिकाचे वयाविासयक िंपादक.

प्रसतुत पाठात चालवी व तयाचया आईमधील प्रमे, तिेच चालवीचया रंगमंचावरील पदापमिणाचे वणमिन केले 
आहे. हा पाठ ‘हिरे दु:ख’ या पुसतकातून घेतला आहे.

१८. ्सरदे िु:ख
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काही काळानंतर श्ोतयांना दम धरवेना. काही तरी सवपरीत घडलं होतं खाि !
मग प्रेक्षागृहातील िाऱया श्ोतयांत कुजबूज िुरू झाली. श्ोते आरडाओरडा करू लागले. आरडाओरडा 

वाढू लागला. सकतयेक श्ोतयांना सतचं ते गाणं तोंडपाठ होतं. ते भिाड्ा आवाजात सतचं गाणं महणू लागले. 
तयांचया तया महणणयाला सशट्ांची आसण आरोळ्ांची िाथ िहजच समळाली.

सवंगमधये उभया अिलेलया चालवीला काहीच कळेना. कावऱयाबावऱया मुद्रेनं तो गोंधळून आईकडे 
बघत उभा होता. सटेजवरचया प्रकाराची सटेज मॅनेजरलाही काही कलपना नवहती. तयामुळे तो आतलया 
बाजूला काहीतरी काम करत बिला होता. यापवूवी अिा प्रकार कधीच घडला नवहता. नृतय अिो, िंगीत 
अिो सककंवा नाट् अिो, सलली हालजेकडे कधीच बघावं लागत निे. प्रेक्षागृहात, मयुसझक हॉलमधये सककंवा 
कँसटनमधय ेसलली हालजे एकदा उभी रासहली महणजे मॅनेजर सनधामिसतपणानं दुिरीकडे बघायला मोकळा होत 
अिे. ती उभी राहीपयांत काय ती तयाला धावपळ करावी लागे. सलली नृतय करणयात जशी सनषणात होती 
तशी सपयानो वाजवणयातही वाकबगार होती. नृतय करताना सतचया पदनयािात जशी जादू होती तशीच 
सतचया हातांचया बोटातही एक प्रकारची सवलक्षण जादू होती. मधयम उंचीचया सलली हालजेची लांबिडक 
बोटं सपयानोचया पांढऱयाशुभ्र पट्टांवर नाचायला लागली महणजे सपयानोतून सवरही बेहोशीनं नतमिन 
करायला लागत आसण ती गायला लागली, की सतचया ककंठातून जे सवगवीय सवर बाहेर पडत ते तया 
सपयानोतील सवरांमधये एकरूप होऊन जात. सकतयेक सवनोदी प्रहिनात ती काम करायची, तेवहा प्रेक्षागृहात 
हासयलहरी उठायचया, तया मॅनेजरचया कानावर हमखाि पडायचया. सलली हालजेचया सटजेवरचया कामाकडे 
कधीच लक्ष द्यावं लागायचं नाही.

तयामुळे तया सदवशी जेवहा प्रेक्षागृहातून आरडाओरडा आसण आरोळ्ा यांचा आवाज सटेज मॅनेजरचया 
कानी पडला तेवहा तो धावतपळत आला आसण सवंगमधये चालवीचया शेजारी येऊन उभा रासहला. गोंधळून 
जाऊन तो रंगमंचावरील सलली हालजेकडे बघत होता.

सलली हालजेची मदु्रा पांढरी पडली होती. आजवर सतचया गोड चढ्ा गळ्ानं सतला कधीही दगा सदला 
नवहता. हुकमी आवाजामुळे सतची ितत प्रगती होत गेली होती. ती असधकासधक नाव समळवत चालली 
होती. चांगलयापैकी पैका कमवत होती; परंतु सवद्युल्ता चमकावी आसण क्षणाधामित घनदाट अंधकारात 
सवलीन होऊन जावी, अिा प्रकार घडला होता. आजपयांत सतची एवढी अवहेलना कधी झाली नवहती. तया 
अपमासनत अवसथेत सटेजवर थांबणं सतला मुळीच शकय नवहतं.

ती मुकाट्ानं सवंगमधये परतली.
सटेज मॅनेजर चालवीबरोबर सतथेच उभा होता. तयाला काय बोलावं हे िमजेना आसण नेमककं काय झालं 

आहे, हे चालवीला िमजेना.
रडवेलया सवरात सलली हालजेच महणाली, ‘‘माफ करा... माझा आवाज काही केलया बाहेर फुटला 

नाही. मी तरी काय करणार? मी गाणयाचा खूप प्रयतन करून पासहला. पूववी अिं कधी झालं नवहतं.’’
मॅनेजरला ते माहीत का नवहतं?
तयानं ‘सपनॅफोर अँड अयोलानध’ आसण ‘समकाडो’ या नाटकातलया सतचया भसूमका बसघतलया होतया. 

िलवहन ककंपनीतले ऑपेरा बसघतले होते. सतनं गायलेलं शासत्रीय िंगीतही ऐकलं होतं.
मग आताच सतचया आवाजाला एकदम काय झालं होतं ते मॅनेजरलाही कळलं नाही; परंतु तयाला 

काहीतरी सनणमिय घेणं भागच होतं.
तो महणाला, ‘‘ठीक आहे. तुमही थोडी सवश्ांती घया.’’
थोडा सवचार करून मॅनेजर पुढे महणाला, ‘‘पण मॅडम, आपला कायमिक्रम काही झालं तरी पुढे चालूच 

रहायला हवा! नाहीतर आपली नाचक्ी होईल.’’
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सललीनं मॅनेजरकडे उदािवाणया दृष्ीनं बसघतलं. सतचे नीलवणमि बाेलके नेत्र पाणावले होते. सतचया 
पाणीदार नते्रात आता कारुणयाची छटा सदित होती. हातात सतनं आपला कोट धरून ठेवला होता. जणू 
आपला तो नाटकातला कोट सतनं कायमचा आपलया अंगावरून उतरवून हातात पकडून ठेवला हाेता.

आपलया हातांचया मुठी जुळवून ती मॅनेजरकडे बघत कसेवलवाणया मुद्रेनं तयाला महणाली, ‘‘मी हा 
कायमिक्रम किा काय पुढे चालू ठेवणार? मला तर ते आता सटजेवरही येऊ देणार नाहीत !’’

मॅनेजर एकदम महणाला, ‘‘छे, छे ! तुमही आता सटजेवर जायची गरज नाही, परंतु तुमचं ते अपुरं 
रासहलेलं गाणं कुणीतरी सटेजवर जाऊन महणायला हवं ! या तुमचया छोट्ा चालवीला तुमचं ते गाणं येतं. 
तयाला ते गाणं महणताना मी ऐकलंय. तुमची हरकत निेल तर मी याला सटेजवर घेऊन जातो.’’

यावर सलली काहीच बोलली नाही. सतनं चालवीकडे एकदा सनरखून बसघतलं. तयाला जवळ घेतलं. 
तयाचया काळ्ाभोर कुरळ्ा राठ केिांतून हात सफरवला.

चालवीला घेऊन सटेज मॅनेजर केवहा सटजेवर गेला हेही सतला कळलं नाही. 
प्रेक्षकांना उद्ेशून मॅनेजर महणाला, ‘हा चालवी... सलली हालजेचा मुलगा. याचया अाईची प्रकृती 

एकदम सबघडली...तेवहा सतचं अपुरं रासहलेलं गाणं आता हां पुरं करील ! आपण ते शांतपणानं ऐकून 
घयावं...धनयवाद !’

मग चालवीकडे बघून मॅनेजर महणाला, ‘‘हं...चालवी...आता प्रेक्षकांना तू जॅक जोनि महणून दाखव.’’
एवढं बोलून मॅनेजरनं चालवीची पाठ थोपटली आसण ताे सवंगमधये सनघून गेला.
चालवी सटेजवर िहजपणानं उभा होता. तयाला प्रके्षकांची यशतककंसचतही भीती वाटली नाही. तशी भीती 

वाटणयाचं तयाचं वयही नवहतं. तयाचया तोंडावर फुटलाईट ्िचा झगमगीत प्रकाश पडला होता. तयामुळे 
िमोरचा प्रके्षकवगमि तयाला धूिर सदित होता.

चालवीनं गाणं महणायला िुरुवात केली-
‘Round about the market, don’t you see.’
तयाचया तया गाणयाबरोबर वाद्यवृंदही िाथ देऊ लागला. िारं सथएटर तया सवरांनी भरून गेलं. जादूची 

कांडी सफरवलयाप्रमाणे िारे श्ोते एकदम शांत झाले आसण चालवीचं ते गाणं काैतुकानं ऐकायला लागले. 
तयाचं गाणं ऐकताना ते इतके भारावले, की तयांनी सटजेवर पैशांची उधळण िुरू केली.

पैशांची ती बरिात पाहून चालवीनं आपलं गाणं मधेच थांबवलं आसण तो प्रके्षकांना उदे्शून महणाला, 
‘मी आधी हे पिैे गोळा करतो आसण मग रासहलेलं गाणं महणून दाखवतो.’

अिं महणून तो सटेजवरचे पिैे भराभर गोळा करायला लागला.
तयाचया तया सधटाईचया बोलणयानं प्रेक्षकांत मोठा हशा सपकला. ते तयाला आणखी प्रोतिाहन देऊ 

लागले.
एवढ्ात सटेज मॅनेजर चालवीजवळ आला आसण आपलया जवळचा हातरुमाल बाहेर काढून तयात तो 

पैिे गोळा करू लागला. तो सवत:िाठीच पैिे गोळा करतो आहे, अिं चालवीला वाटलं. चालवी लगेच 
तयाचयाजवळ गेला. एवहाना मॅनेजर पिैे गोळा करून सवंगचया सदशेनं सनघूनही गेला हाेता. चालवीनं ताबडतोब 
तयाचा पाठलाग केला.

ते दृशय बघून प्रके्षकांमधये हासयकल्ोळाची लाट उिळली.
तयाच वेळी मॅनेजरनं ते िारे पैिे चालवीचया आईजवळ सदले, तेवहा कुठे चालवीचया सजवात जीव आला.
चालवी पुनहा सटेजवर आला आसण उरलेलं गाणं महणायला लागला-
‘Since Jack Jones has come into a little bit of cash
Well, ‘e don’t know where’e are...’
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गाणं िंपलं तेवहा प्रेक्षकांनी अक्षरश: सथएटर डोकयावर घेतलं. प्रेक्षकांशी तयाचं आता चांगलं नातं 
जुळलं होतं. तयांचयावर तयानं चांगलीच छाप टाकली होती.

गाणं िंपलयावर चालवीनं प्रेक्षकांना नाचूनही दाखवलं. नकलाही करून दाखवलया.
तयाची आई ‘आयररश माचमि-िाँग’ चांगलं महणायची. आपलया आईचं ते रणगीत चालवीनं हुबेहूब 

महणून दाखवलं. ते महणताना तयानं अगदी आपलया आईिारखा आवाज काढला. श्ोतयांनीही तयाचया 
आवाजात आवाज समळवला. तेही तयाचयाबरोबर गाऊ लागले.

ते गाणं गाताना तयाचया आईचा आवाज क्सचत प्रिंगी मधूनच सचरकायचा. ते गाणं गाताना चालवीनंही 
तिाच सचरकलेला आवाज काढला. तया हुबेहूब नकलेमुळे िारे प्रेक्षक शसतसमत झाले आसण मग पुनहा 
जोरदार हशा सपकला. प्रके्षकांनी ओरडून तयाला शाबािकी सदली. पुनहा एकदा सटेजवर पैशांचा पाऊि 
पडला.

सलली हे िारं दृशय सवंगमधून डोळे भरून बघत होती. सतचया पाच वषाांचया लाडकया पोरानं िारा 
कायमिक्रम सनभावून नेला हाेता. सतचयावर आलेला वाईट प्रिंग या सचमुकलयानं िावरला होता. सतला 
आपलया या लहानगयाचं अपरंपार कौतुक वाटलं. 

आपले डोळे पुिून सतनं िमोर बसघतलं. चालवी पिैे गोळा करणयाचया उद्योगात मग्न होता.
सलली सटेजवर आली आसण चालवीला बरोबर घेऊन पुनहा सवंगमधये जायला सनघाली. सतला बघून 

प्रेक्षकांनी टाळ्ांचा गजर केला.
काही वेळानं झगमगीत सदवे सवझले. सथएटर हळूहळू ररतं झालं. तया रात्रीचया कायमिक्रमावर पडदा 

पडला; परंतु सललीचया मनावरचा पडदा काही केलया दूर होत नवहता. आज हे अिं काय झालं, अिा प्रशन 
ती आपलया मनाला पुन: पुनहा सवचारत होती; पण तया प्रशनाचं उततर सतला देता येत नवहतं. तो प्रशन सतचया 
सवचारांचया आवतामित गरगर सफरत होता; पण सतला उततर समळत नवहतं.

मात्र सतचया हुकमी िुरेल आवाजानं उलटवलेला हा डाव सतचया मानी मनाला मुळीच िहन होत 
नवहता. आपलया तया आवाजाचया बळावर ती आजवर सटेजवर पाय रोवून उभी होती. परंतु तया सदवशी 
सतचा तो खंबीर पाय लटपटत होता. सतचया तया लटपटणाऱया पायाला हात देऊन शसथर करायला तया 
सदवशीचे प्रेक्षक मुळीच तयार नवहते. प्रेक्षक सककंवा श्ोते कलावंत माणिाला मानत नाहीत. ते मानतात फक् 
तयाचया कलेला ! हे सत्रकालाबासधत ितय सलली हालजेला तया सदवशी िमजलं. तया वेळी रंगमंचावरील 
सलली हालजे लुप्त झाली. मागे उरली ती हॅना चशॅप्न ! िवमििामानय सत्री !

तया रात्री चालवीनं रंगमंचावर पसहलं पदापमिण केलं ते कायमचं आसण तया रंगमंचावरून तयाचया आईचा 
पाय सनघाला तोही कायमचाच !

���
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प्रदेक्षागृ्ातमील दवपरमीत घटिा

प्र. १. आकृतमीत दिलदेल्ा प्रसंगाबाबत माद्तमी दलहूि आकृदतबंध पूण्ण करा.

(१) 

(२) 

सवाध्ा्

घटिा पररणाम

(१) चालवीने जॅक जोनि महणायला िुरुवात केली. (१) 

(२) प्रेक्षागृहात वाद्यवृंदाचे सवर घुमू लागले. (२)

(३) प्रेक्षागृहातील अारोळ्ा सटेज मॅनेजरने ऐकलया. (३)

दललमी ्ालवेच्ा गा्िाचा 
प्रदेक्षागृ्ावर ्ोणारा पररणाम

प्र. २. खालमी दिलदेल्ा घटिांचा पररणाम दल्ा.

प्र. ३. (अ)  कंसातमील वाकप्रचारांचा खालमी दिलदेल्ा वाक्ांत ्ोग् उप्ोग करा.
(अवेहलना करणे, चेहरा पांढरा फटफटीत पडणे, पदापमिण करणे, शसतसमत होणे)
(१)  आंबयाचया झाडाचे मालक िमोरून येताना सदिताच कैऱया पाडणाऱया मुलांचया चेहऱयावर भीती 

     पिरली.
(२)  शालेय सनेहिंमेलनात प्राचीने सटेजवर पसहले पाऊल टाकले.
(३)  सदवयांग मुलांची प्रदशमिनातील सचत्रे पाहून प्रमुख पाहुणे थक् झाले.
(४)  गुणवान माणिांचा अनादर करू नये.

 (ब)   खालमील वाक्ांतमील अधोरदेन्खत शबिांचदे दलंग बिलूि वाक्दे पुन्ा दल्ा.
(१)  सतचयावर आलेला वाईट प्रिंग या सचमुकलयान ेिावरला.
(२)  सतचया गोड गळ्ाने कधीही दगा सदला नाही.
(३)  नतमिकीच ेनृतय प्रके्षणीय होते.
(४)  िवाई गंधवमि महोतिव प्रसिद् ध गायकाचया गायनाने रंगला.

प्र. ४. सवमत.
(१)  चालवीचया तुमहांला जाणवलेलया गुणांचे वणमिन तुमचया शबदांत करा.
(२)  सटेज मॅनेजरचया जागी तुमही आहात अशी कलपना करून तया प्रिंगात तुमही किे वागाल ते िसवसतर सलहा.
(३)  ‘हिरे दुःख’ या शीषमिकाचा तुमहांला िमजलेला अथमि तुमचया शबदांत सलहा.

प्र. ५. ‘्सरदे िु:ख’ ्ा पाठातमील पाठांशाचदे िाट्मीकरण करूि वगा्णत सािरमीकरण करा.
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l खालमील उतारा काळजमीपूव्णक वाचूि त्ाखालमील कृतमी करा.
(अ) चौकटी पणूमि करा.

   अशमयुगातील माणिाने दगडाचा उपयोग करून बनवलेलया वसतू- 

अशमयुगात माणिाने आपले जीवन िुखाचे करून घेणयािाठी चुलीिाठी तीन दगड मांडणयापािून मृताचे थडगे 
बांधणयापयांत दगडाला नानातऱहांनी वापरले. तयांची भांडीकुकंडी केली. औते-हतयारे बनवली आसण तयाचे दागदासगने 
देखील घडवले. खडक कोरून सककंवा दगडाचया सभंती रचून आपलया सनवाऱयाची िोय केली. माणिाचया प्राथसमक 
गरजा भागलयानंतर तयाला आपलया िृजनशीलतेला आसण पूजावृततीला वाट करून सदलयासशवाय राहवले नाही. 
फुरिद समळाली तशी तो लेणी खोदू लागला; सशलपे कोरू लागला, घरांना कलातमक आकार देऊ लागला. सशलप 
आसण सथापतय या दोनही कला झऱयाप्रमाणे अशा दगडातून फुटलया आसण सवज्ञानाचा उगम झाला. एक िबंध युग 
दगडाने माणिाचे जीवन परोपरीने िुखाचे केलयामुळे आसण माणिाचया िृजनशीलतेला कला आसण सवज्ञान यांचे 
उमाळे आलयामुळे तयाला दगडच देव वाटून तयाने तो पूजला.

(आ)  माणिाला दगडच देव वाटणयाचे कारण उताऱयाचया आधारे व तुमचया मते सपष् करा.

भाषाभ्ास
अिुसवार लदेखिाबाबतचदे दि्म :

l खालमील शबि वाचा.
‘रंग’, ‘पंकज’, ‘पंचमी’, ‘पसंडत’, ‘अंबुज’ हे शबद ततिम आहेत. हे आपण पर-िवणामिनेिुद्धा सलहू शकतो,
महणजे अनुसवारानंतर येणाऱया अक्षराचया वगामितील अनुनासिक वापरून सलहू शकतो. उदा., रङ् ग, पङ ्कज,
पञ्चमी, पशणडत, अमबजु अिे. सवशेषत: जुने िासहतय वाचले तर अिे लेखन सदिते. परंतु, आजकाल अशी
पर-िवणामिने सलसहणयाची पद्धत जुनी झाली आहे. तयाऐवजी अनुसवारच वापरले जातात. खालील शबद बघा
किे सदितात!
‘सनबनध’, ‘आमबा’, ‘खनत’, ‘िमप’, ‘दङ् गा’ हे शबद बघायला सवसचत्र वाटतात ना! कारण हे ततिम नाहीत.
पर-िवणमि सलसहणयाची पद्धत फक् ततिम शबदांपुरती मयामिसदत आहे. िंसकृत निलेले मराठी शबद शीषमिसबंदू 
देऊनच सलहावेत.
मराठमीत सपष्ोच्चाररत अिुिादसकाबद्ल शमीष्णदबंिू द्यावा.

l  खालमील शबि वाचा.
‘सिंह’, ‘िंयम’, ‘मांि’, ‘िंहार.’ या शबदांचा उच्चार खरे तर खूप वेगळा आहे ना? या शबदांचे ‘सिंवह’,
‘िंययम’, ‘मांवि’, ‘िंवहार’ उच्चार अिे होतात आसण तिेच ते करायचे अितात; पण सलसहताना हे शबद तिे 
सलहू नयेत.
्् , र् , ल् , व् , श् , ष् , स् , ््  ्ांच्ापूवथी ्देणाऱ्ा अिुसवारांबद्ल केवळ शमीष्णदबंिू द्यावा.

पर-सवणा्णिदे दल्ा.  अिुसवार वापरूि दल्ा.
घंटा, मंसदर, चंपा, चंचल, मंगल जङ् गल, चेणडू, िञ्च, गोनधळ, बमब

अपदठत गद्य आकलि.
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दुिरीचया वगामिवरती मी नेहमीप्रमाणे हजेरी घेत होते. जोशी, कुलकणवी, देशपांडे, पाटील या 
नामावलीत प्रीतम लुथरा हे वेगळे नाव माझया चटकन लक्षात आले.

‘हजर.’ एक सकरकोळ मुलगा उठून उभा रासहला. सकडसकडीत अंगकाठी, रया गेलेला यसुनफॉममि 
आसण खांदे पाडून दीनवाणे भाव चेहऱयावर अिलेला प्रीतम मान खाली घालून हळूच माझयाकडे बघत 
होता.

तयाचयाकडे एक दृशष्क्षेप टाकत मी पुढचे नाव उच्चारले. तया वगामिला मी पसहलयांदाच वगमिसशसक्षका 
महणून सशकवत होते. ते वेगळे नाव महणूनच माझया लक्षात रासहले. थोडे सदवि गेले अन ् उमजत गेले, की 
प्रीतम अगदी एकलकोंडा, घुमा, अबोल, कुणाशीही न समिळणारा अिा मुलगा आहे. तो कधीही 
कुठलयाही उपक्रमांमधये भाग घेत नाही. किाबिा काठावरती पाि होतो. वगामित सशकताना खूपदा 
शखडकीबाहेर ररकामया आकाशाचया तुकड्ाकडे टक लावून बघत राहतो.

एकदा तयाचया सनबंधात इतकया चुका सनघालया, की मी तयाला थांबवून घेतले अन ् महटले, ‘‘नीट 
मराठीही सलसहता येत नाही तुला. तुझया आईवसडलांना मला ताबडतोब भेटायला िांग. तू सदविेंसदवि 
आळशी होत चालला आहिे. तुझया पालकांना तुझा बेजबाबदारपणा कळायलाच हवा. िाधे शबद सलसहता 
येत नाहीत.’’ घाबरत, अडखळत एकेक शबद उच्चारत धीर एकवटून बोललयािारखा प्रीतम महणाला, 
‘‘बाई, माझे वडील िैनयात जवान आहेत. ते दूर िरहद्ीवर अितात. चार वषाांपूववी माझी आई वारली. 
मग मी तयांचयाबरोबर एक वषमि बंगालात होतो. तयापवूवी मी पंजाबीत सशकलो. याच वषवी मी इथे मामा-
मामींकडे आलो. मला मराठी नीट येत निलयाने बाकी सवषयही कळत नाहीत.’’

‘‘तुला आणखी कुणी नातेवाईक नाहीत?’’ माझा आवाज आता एकदम खाली आला होता.
‘‘नाही बाई.’’
‘‘मग तुझया मामांनाच मला भेटायला िांग.’’
‘‘नको. नको. माझयाबद्ल तक्रार गेली तर मामी खूप टाकून बोलते. मग मामा मला मारतात. मी 

नापाि झालो, तर बाबांना िांगून ते मला बोसडांगात ठेवणार. सतकडे मुलांना खूप त्राि देतात. बाबांनी 
वारंवार सवनंती केलयामुळे मामांनी मला ठेवून घेतले आहे.’’ तयाचे बोलके डोळे आता भीतीने भरले होते. 
माझयाकडे याचना करत होते.

‘‘आधीच मामीची तीन लहान मुले सतला खूप त्राि देतात. तयात माझा त्राि नको.’’
एरवही शबदही न बोलणारा प्रीतम आजूबाजूला मुले नाहीत महणून भडाभडा बोलत िुटला होता.
तयाचया सवसचत्र आडनावाचा, अबोलपणाचा, काही कळत निलयाचा खुलािा कळला तिे माझया 

माधुरमी शािभाग (१९५२) : प्रसिद्ध लेशखका व सवज्ञानाचया प्राधयासपका. ‘सवपनाकडून ितयाकडे’, 
‘ररचडमि फेनमन’ एक अवसलया िंशोधक, ‘िी. एन. आर. राव’ अनोखया रिायनाने बनलेला माणूि, ‘ए. 
पी. जे. अबदुल कलाम एक वयशक्वेध’, ‘जे आर डी एक चतुरस्र माणिू’, ‘रिेनवेवह् ज’, ‘लेटिमि टठु अ यंग 
िायंसटसट’ इतयादी पुसतके प्रसिद्ध. तयांचया अनेक सवज्ञानकथाही प्रसिद्ध आहेत.

प्रसतुत पाठात प्रीतम नावाचया मुलाची कौटठुंसबक पररशसथती, भावसनक शसथती याचे वणमिन केले आहे. 
आई-वसडलांचया प्रेमाला पारखे झालेलया प्रीतमला लशेखकेचया वातिलयाने व आपलेपणाचया वतमिनाने 
उभारले. तिेच सवद्याथवी व सशक्षक यांचयातील नाते याचे हृदयसपशवी वणमिन प्रसतुत पाठात आले आहे. 

१९. प्रमीतम
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काळजात काहीतरी लक्न हलले. मी चटकन तयाला जवळ घेतले. क्षणभर तयाने अंग चोरून घेतलेले 
मला कळले. िात-आठ वषाांचया मानाने तयाचा देह खूपच सकरकोळ, िुकलयािारखा होता. मी तयाचया 
चेहऱयावरून हात सफरवत महटले, ‘‘प्रीतम, मला यातले काही ठाऊक नवहते. अिं कर, उद्यापािून 
दुपारचया िुटीत लवकर डबा खा अन ् खेळणयाऐवजी माझयाकडे ये. मी तुला मराठी सशकवेन अन्  मग बाकी 
सवषयही तुला िहज िमजतील.’’

मी तयाला सशकवू लागले तिे तो मन लावून सशकू लागला. िुटीचया सदवशी तो घरी यायचा. मी 
आसण आई दोघीच राहत होतो. मलाही वडील नवहते. तयामुळे पोरकेपणाचे काही िमान धागे मला 
प्रीतमजवळ खेचत होते. तयाची भाषा िुधारली तिे इतरही सवषय तयाला िमजू लागले. तयाचा परीक्षेतला 
नंबर दहाचया आिपाि येऊ लागला. तिे तयाचे वडील पिैे पाठवत महणून मामामामी तयाला खायला 
घालत; पण आपण एखाद्या घरात उपरे आहोत, नको आहोत हे मुलाला चटकन िमजते. ही नाकारलेपणाची 
भावना तयाला समटवून खुरटून टाकत होती. माझया चार शबदांनी, अधूनमधून कुरवाळणयाने तयाला जणू 
िंजीवनी समळाली. तयाची प्रकृतीही िुधारली. माझे कुठलेही काम तो आनंदाने करायचा. सककंबहुना मी 
काम िांसगतले, तर ते तयाला फार आवडायचे. अधूनमधून एखादा खाि पदाथमि मी तयाला द्यायची, 
वाढसदविाला लहानशी भेट द्यायची, तेवहा तयाचा आनंद वेगळाच आहे, हे मलाही जाणवायचे.

दोन वषाांनी माझे लग्न 
ठरले. िुदैवाने तयाच गावात 
मी राहणार होते. फक् लग्न 
दुिऱया गावी होते. 
शाळेतलया मुलांनी मी 
जाणयापूववी एक छोटािा 
िमारंभ करून मला भेट 
सदली. मी जरी नोकरी 
िोडणार नवहते तरी तयांनी 
िमारंभपवूमिक मला केळवण 
केले. वगामितला मॉसनटर उभा 
रासहला आसण जयांनी जयांनी 
पैिे सदले तयांची नावे तयाने 

वाचली. तयात अथामितच प्रीतमचे नाव नवहते. प्रीतम उठून िावकाश माझयाजवळ आला आसण तयाने 
लहानिे पुडके माझया हातात ठेवले. मी ते उघडले तर तयात दोन हैदराबादी खड्ांचया जुनया बांगड्ा 
होतया. तयातंले एक-दोन खडे पडलेले होते आसण िोबत एक सवसत, उग्र वािाची अधमिवट भरलेली 
अततराची बाटली होती. तया जुनया बांगड्ा बघून िगळीजणं हिायला लागली. प्रीतम ओशाळवाणा 
झाला. मी मुलांना दटावत चटकन तया बांगड्ा हातात चढवलया अन्  अततराची बाटली उघडून मनगटावर 
अततर लावले, वाि घेतला अन ् हिणाऱया एक दोघांना वाि घयायला िासंगतले अन्  महटले, ‘‘बघा, सकती 
छान िुगंध आहे.’’

माझया बोलणयावर तयांना ‘हो’ महणावेच लागले.
प्रीतमचा चेहरा उजळला. तो हळूच जवळ येऊन महणाला, ‘‘बाई, माझयाकडे पिैे नवहते, महणून 

माझया आईचया वापरलेलया बांगड्ा अन ् अततर मी तुमहांला सदले. सतची तेवढीच आठवण माझयापाशी 
आहे. खाि माझया सवत:चया वसतू आहेत तया.’’
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मी चटकन तयाचया किेावरून हात सफरवत महटले, ‘‘प्रीतम, तुझी भेट, तयामागचया भावना मला 
िमजलया. मला आवडली तुझी भेट. दुिरे कुणी हिले तरी तू वाईट वाटून घेऊ नको.’’

तयाचया माझयातला अतूट धागा अिा असधकासधक सचवट होत गेला. मी कधी कधी तयाचया 
वगामिला सशकवत नवहते, तरीही ते धागे फुलत आमचयामधये नाते सवणत रासहले. 

तो चांगलया रीतीने मॅसटट्रक झाला अन्  मग होसटलेला राहून बारावी झाला. तयाला एन. डी. ए. मधय े
प्रवेश समळालयाचे तयाने मला पत्राने कळवले. दरवषवी तयाचे नवया वषामिचया शुभेचछा देणारे पत्र येई. मी 
माझया वाढतया िंिारात गुरफटले होते तयामुळे उततर पाठवेनच अिे नवहते; पण तो अगदी काटेकोर 
होता.

टट्रेसनंग िंपवून िेककंड लेफटनंट महणून तो सनयकु् झाला. ‘पासिंग आऊट परेड’ िाठी तयाने मला 
पुणयाला यायला सवशेष सनमंत्रण सदले. जायचे यायचे सतसकटही पाठवले आसण मी गेले. सटशेनवर फुले 
घेऊन प्रीतम उभा होता. इतका देखणा, भरदार सदित होता, की मीच आता तयाचया खांद्याखाली येत 
होते. तया सदवशी आई-वसडलांना सवशेष जागी बिवतात. तयाचे वडील येऊ शकले नवहते. तया जागी 
तयाने मला बिवले होते. माझया हातातलया तया बांगड्ा तयाने बसघतलया अन ् माझे हात हातात घेत 
तयावर तयाने डोके टेकवले. तयावर पडलेले पाणी मला कळले. तयाला जेवहा छातीवर सबल्ा लावला 
गेला तेवहा मी जोराने टाळ्ा वाजवलया.

मला सनरोप देताना तो महणाला, ‘‘बाई, तुमही येणार महणून मला खात्री होती. गेलया जनमी मी 
नक्ीच तुमचा मुलगा होतो.’’

चार वषाांनी तयाचया लग्नाची पसत्रका सतसकटािह माझया हातात पडली. मधयंतरी तयाचे वडील 
वारलयाचे तयाने कळवले होते. माझया िवमि अडचणी बाजूला िारून मी लग्नाला गेले. तयाचया आयुषयातला 
हा िवाांत महत्वाचा प्रिंग मी हजर राहून पाहावा, अशी तयाची इचछा मला जणू टसेलपथीने कळली.

तयाचया िािरचया लोकांनी तयाचया आईिाठी महणून घेतलेली िाडी तयाने मला घयायला लावली 
अन्  माझया पुढ्ात जोडीने वाकताना तयाने पतनीला िांसगतले, ‘‘या बाई महणजे माझया एकुलतया एक 
कुटठुंबीय आहेत. तया भेटलया नितया तर कॅपटन लुथरा नावाचा आज कुणी अशसततवात निता.’’ मी देऊ 
केलेलया बांगड्ा परत करत तो महणाला, ‘‘तया तुमचयाजवळ आहेत ही भावना मला पुरेशी आहे. 
तुमचयाजवळच तया अिू दे. केवहाही मुलगा महणून हाक मारा, मी धावत येईन.’’

���
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प्र. १. तुलिा करा.

शाळदेतमील प्रमीतम सदेकंड लदेफटिंट प्रमीतम
(१) (१)
(२) (२)

प्र. २. कारणदे दल्ा.
(अ)  प्रीतमला मराठी नीट येत निे, कारण....

(आ) पोरकेपणाचे िमान धागे लेशखकेला प्रीतमकडे खेचत होते कारण....

प्र. ३. प्रदतदक्र्ा दल्ा.
(अ)  प्रीतमचया सनबंधातील चुका बघून तयाचया वगमिसशसक्षकेची प्रसतसक्रया-
(आ) अबोल प्रीतम भडभडा बोललयानंतर वगमिसशसक्षकेची प्रसतसक्रया-

प्र. ४. लदेन्खकेच्ा कृतमी व दतच्ा कृतमीतूि अदभव्क् ्ोणारदे गुण ्ांचमी जुळणमी करा.
उिा्रण गुण

(अ) बाईंनी प्रीतमला जवळ घेतले. (१)  कायमिसनष्ा
(आ)  दुपारचया िुट्टीत बाईंनी प्रीतमला मराठी सशकवले. (२)  िंवेदनशीलता
(इ) प्रीतमने सदलेलया बांगड्ा बाईंनी हातात चढवलया. (३)  सनरीक्षण
(ई) एका दृशष्क्षेपात बाईंनी अंदाज केला.  (४)  ममतव 

प्र. ५. प्रमीतमला सवत:बद्ल जाणमीव असलदेलमी पाठातमील वाक्दे शोधा व दल्ा.
प्र. ६. खालमील वाकप्रचारांचा ्ोग् अर््ण दल्ा.

(अ) रया जाणे. 
(१) शोभा जाणे.  (२) शोभा करणे.  (३) शोभा येणे.  

(आ) िंजीवनी समळणे.
(१) जीव घेणे.  (२) जीवदान समळणे.  (३) जीव देणे.

प्र. ७. कंसांत दिलदेल्ा सूचिदेप्रमाणदे वाक्ांचदे रूपांतर करा.
(१)  मुलांनी आईवसडलांची आज्ञा पाळावी. (आज्ञाथवी करा.)
(२)  हा तलाव असतशय िुंदर आहे. (उद् गाराथवी करा.)
(३)  बापरे! रसतयावर केवढी ही गदवी! (सवधानाथवी करा.)
(४)  नेहमी खरे बोलावे. (नकाराथवी करा.)

प्र. ८. सवमत.
(अ) प्रीतम आसण तयाचया बाई यांचयातील भावसनक नातिेंबंधांसवषयी तुमचे मत िसवसतर सलहा.
(आ) तुमचया जीवनातील सशक्षकाचे सथान सपष् करा.

उपक्रम : (१)  ‘प्रीतम’ या कथेचे नाट्रूपांतर करा. वगामित िादरीकरण करा. 
  (२)  कथेची मधयवतवी कलपना तुमचया शबदांत सपष् करा.

सवाध्ा्
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सिंमीप खरदे (१९७३) : प्रसिद्ध कवी. ‘मौनाची भाषांतरे’, ‘नेसणवेची अक्षरे’, ‘तुझयावरचया कसवता’, ‘अगगोबाईऽऽ 
ढगगोबाईऽऽ’ हे कावयिंग्रह प्रसिद्ध. सवरसचत कसवतांचे अनेक मयुसझक अलबम प्रसिद्ध व लोकसप्रय आहेत. सहंदी व मराठी 
सचत्रपट व मासलकािंाठी गीतलेखन. शािनाचया सवसवध पुरसकारांनी िनमासनत. 

दैनंसदन जीवनात वागताना काय करावे व काय करू नये, यासवषयीचे भाषय कवीने िोपया शबदांत कसवतेतून वयक् केले 
आहे. प्रसतुत कसवता ‘अगगोबाईऽऽ ढगगोबाईऽऽ’ या कावयिंग्रहातून घेतली आहे.

२०. आपुलदे जगणदे... आपुलमी ओळख! 

आपुले जगणे... आपुली ओळख ! उपरे, अधजे जोडठु नको
सदवा होऊसन उजळ जगाला... चाकू होऊन कापु नको !

 सनतय घडावे वाचन, लेखन... क्षण कायामिसवण दवडठु नको
 सनतय परवचा, वयायामासवण झोप घयावया पडठु नको !

पासवत्याची पांघर वसत्रे, होऊन पटकुर पिरु नको
शोभेहुनही श्ेष् सवचछता, आसदमंत्र हा सविरू नको !

नम्र रहावे, िौमय पहावे; उगा कुणासतव अढी नको
उगा कुणाला शखजवायला करू तयावर कडी नको !

नको फुकाची ‘हांजी हांजी’... लोचट, बुळचट कासह नको
परंतु सदिता उदातत काही; ताठर माथा मुसळ नको !

पेल शक्ीने गोवधमिन तू, ककंि होऊनी छळठु नको
नको उगाचच वाद परंतु कसुण धमकवता पळठु नको !

अपुलया अपुलया दु:खािाठी नयनी अशु् ठेवु नको
पण दुिऱयासतव वाहो करुणा; वयथमि कोरडा राहु नको !

तुडसवत राने खुशाल जावे, नवया पथाला सभउ नको
जयावर श्द्धा प्राणाआतुन ते केलयासवण राहु नको !

जेथे वाटा, तेथे काटा ! उगा भेदरुन अडठु नको
करता सहंमत, जगात सककंमत ! भेकड, गुळमुळ रडठु नको !

कतृमितवाचे घडवी वेरुळ, कतमिवयाला मुकु नको
मातेिह मासतचे देणे फेडायाला चुकु नको !
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प्र. १. खालमील कोष्क पूण्ण करा. 

मािवािदे करा्च्ा गोष्मी मािवािदे टाळा्च्ा गोष्मी
(१)  (१)
(२)  (२)
(३) (३)
(४) (४)

प्र. २. आकृतमी पूण्ण करा.

प्र. ३. खालमील शबिसमू्ांचा अर््ण सपष् करा.  
(अ)  पटकुर पिरु नको. 
(आ) वयथमि कोरडा राहु नकाे. 
(इ)   कतृमितवाचे घडवी वेरुळ. 

प्र. ४. काव्सौंि््ण.
(अ) ‘पासवत्याची पांघर वसत्रे, होऊन पटकुर पिरु नको’, या ओळीतील सवचारिौंदयमि सपष् करा.

  (आ) ‘शोभेहुनही शे्ष् सवचछता, आसदमंत्र हा सविरू नको’, या ओळीत दडलेलया असभयानाची गरज तुमचया 
शबदांत सपष् करा.

प्र. ५. सवमत.
(अ)  सवकतृमितव घडवताना कसवतेतील सवचार किा मागमिदशमिक ठरेल, ते िसवसतर सलहा.
(आ)  आपलया जगणयातून आपली ओळख वहावी, यािाठी पाळायची परये कसवतेचया आधारे सलहा.

जगणदे अर््णपूण्ण ्ोण्ासाठमी दि्दमत 
कराव्ात अशा कृतमी

सवाध्ा्
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तुमच्ा िाळेच्ा अथवा तुमच्ा गावातील ्सावटूजचनक ग्यंथाल्ात तुमही गेलात तर अनेक ‘जाड-
मोठ्ी पुसतके’ अ्सलेलयं काचेचयं कपार तुमचयं लक् वेधून घेईल. मराठीच्ा चवचवध ्साचहत््सयंपद्ेसोबत 
मराठी चवशवकोि, मराठी व्ुतपततीकोि, मराठी चररत्रकोि, मराठी िबदकोि अ्सलेली ही ग्यंथ्सयंपदा हा 
प्रत्ेक वाचनाल्ाचा ‘मानचबयंदू’! ्ा पाठात आपण मराठी चवशवकोिाचा पररच् करून घेऊ्ा.

मानव्चवद्ा, चवज्ान व तयंत्रज्ान ्ायंतील ्सवटू चवष्ायंचे अद््ावत ज्ान  एका व्ापक ्ोजनेखाली 
्सयंकचलत करणारा अ्सा हा मराठी चवशवकोि! मराठी चवशवकोिामध्े मानव्चवद्ा िाखेअयंतगटूत धमटू व 
तत्वज्ान, अथटूिासत्र, राज्िासत्र, मान्सिासत्र, चिक्णिासत्र, ्साचहत्, इचतहा्स, दृश्कला, भूगोल 
आचण रिीडा ्ा चवष्ायंचा ्समावेि केला आहे. त्सेच चवज्ान व तयंत्रज्ान िाखेअयंतगटूत भौचतकी, 
र्सा्निासत्र, गचणत-्सायंलख्की, जीविासत्र, अचभ्ायंचत्रकी, कचृषचवज्ान, माचहती तयंत्रज्ान ्सयंगणकचवज्ान, 
वासतुकला, भूचवज्ान आचण वदै्क ्ा चवष्ायंचा ्समावेि केला आहे. कोणताही एक महत्वाचा चवष् 
अन् अनेक चवष्ायंिी ्सयंलग्न अ्सतो. अिा अनेक चवष्ायंची एकत्र माचहती चमळाली, तर तो चवष् नीर 
्समजून घेता ्ेतो. 

मुख् चवष् व त्ाचे ्सयंलग्न चवष्ायंचे ज्ान प्राप्त करण्ा्साठी मराठी चवशवकोि उप्ोगी पडतो. 
चिक्णाचा प्र्सार ज्सा झपाट्याने वेग घेऊ लागला, भाषा्समपृद्धीची वारचाल जिी दमदार होऊ 

लागली, तिी ‘भाषा’ ्सवाटूथाटूने खुलू लागली. भाषा-भाषायंमध्े आदानप्रदान होऊन अनेक नवे िबद 
मराठीत रूढ झाले. वाढत्ा औद्ोचगकीकरणामुळे ्समाजाच्ा वैज्ाचनक व तायंचत्रक गरजा वाढ् लागल्ा. 
अनेक नवे िबद अलसततवात आले. िबदायंना नवीन आ्ाम प्राप्त झाले. त्ाचबरोबर ्सवटूचवष््सयंग्ाहक 
चवशवकोिाची गरज चनमाटूण झाली.

उच्च चिक्णाचे माध्म महणून मराठीचा होत गेलेला अचधकाचधक सवीकार, मराठीमध्े चनमाटूण 
झालेली ्सयंदभटूग्यंथाची तीव्र गरज आचण िा्सनव्वहाराची भाषा महणून राज्पातळीवर मराठीला चमळालेली 
मान्ता ्ा पाशवटूभूमीवर मराठी भाषेतील ्सवटूचवष््सयंग्ाहक चवशवकोिाची गरज अधोरलेखत झाली. 

मराठी चवशवकोिाच्ा चनचमटूतीमध्े पचहले ्सयंपादक महणून तक्कतीथटू लक्मणिासत्री जोिी ्ायंचे 
्ोगदान अत्यंत मोलाचे आहे. त्सेच मराठी चवशवकोिाचा पररच् करून घेताना ज्ानकोिकार डॉ. श्रीधर 
व्यंकरेि केतकर ्ायंचेही कृतज्तापवूटूक समरण करणे आवश्क आहे. सवातयंत््पवूटूकाळात त्ायंनी केलेली 
कामचगरी चविेष उले्खनी् आहे. तथाचप त्ानयंतरच्ा काळात चविेषत: सवातयंत््ोततर काळात 
ज्ानचवका्साच्ा के्त्राचा ज्ा वेगाने चवका्स झाला, हा चवका्स लक्ात घेऊन चवद्मान ज्ानक्ेत्रायंचा 
्सवाांगीण पररच् करून देणारा ‘मराठी चवशवकोि’ हा आशवा्सक प्र्तन आहे.

| चवशवकोश (स्थूलव्िन)

चवशवकोिाची ओळख करून देणारा हा पाठ आहे. आपल्ा ज्ानचवष्क गरजा आचण 
व्ावहाररक ्सो्ी ् ायंच्ा दृष्टीने ्सवटूचवष््सयंग्ाहक मराठी चवशवकोि अचधक उप्ुक् आहे. कोणत्ाही 
िबदाचे वेगवेगळे ्सयंदभटू चवशवकोिातून चमळ् िकतात. हे ्सयंदभटू पाहणे, ्ा ्सयंदभाांचा अभ्ा्स करणे ्ा 
भाषा्समपृद्धीच्ा दृष्टीने अत्यंत आनयंददा्ी प्रचरि्ा आहेत. हा आनयंद चमळावा, चवशवकोि पाहण्ाची 
गरज कळावी व चवशवकोि अभ्ा्सण्ा्साठी ्सव् लागावी ्ा हेतूने सथूलवाचन चवभागात ्समाविे 
अ्सलेला हा पाठ महत्वपूणटू आहे.
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l पुढील प्न्वरील शब्दकोडे च्दलेल्य् व्क्य्ांच्य् आध्रे सोडव्.
(१)   ‘सवेदगयंगा’ ्ा कचवता्सयंग्हाचे कवी.
(२)   एका ्साचहलत्काचे आडनाव ‘श्रीपाद कषृ्ण....’
(३)    तुरुगंात अ्सतानादेखील ज्ायंची काव्प्रचतभा बहरून ्ेई, अ्ेस ्साचहलत्क(देिभक्).
(४)   ‘्सुधारक’ चे ्सयंपादक.
(५)   कवी ्िवयंत ्ायंचे आडनाव.
(६)   चवनोदी ्साचहत् चलचहणाऱ्ा एका ्साचहलत्काचे आडनाव.
(७)   मालतीबाई बेडेकर ्ायंनी वापरलेल्ा रोपणनावातील आडनाव.
 (८)   कवी कु्सुमाग्ज ्ायंचे आडनाव.

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

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

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

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

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

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

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

१) शब्दकोडे
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वतुमिळाकार चौकोनांची कोडी
बदामाचया आकाराची सचत्रचौकटी

िामयाकारी
असनयसमत आकाराची

शबदकोड्ांचे प्रकारफुलीचया खुणेचया आकाराची
शासत्रीय सककंवा गुप्त लेखनाची

मुलांनो, सवसवध वृततपत्रे, मासिके, िाप्तासहके यांमधये येणारी शबदकोडी तुमही िोडवता आसण भाषेची 
गंमत अनुभवता.

अशा कलपनांवर आधारलेले अनेक प्रकार रूढ आहेत. िंगणकीय खेळांमधय ेसवसवध प्रकारचया 
शाशबदक कोड्ांचा िमावेश होतो.

(१) फ्ेंच भाषा शबदकोड्ांिाठी िवाांत िोईसकर भाषा.
(२) कॅनडामधये फ्ेंच व इंग्रजी शबद योजून द ्सवभासषक शबदकोडे लोकसप्रय.
(३) रसशयामधये शबदकोड्ाचा वापर प्रचारािाठीही.
(४) शबदकोड्ािाठी सचनी भाषेचा अपवाद.

(१) प्रसिद्ध सवधान अथवा अवतरण देऊन तयांचे लेखक ओळखणयाि िांगणे.
(२) एका शबदातील अक्षरे सफरवून नवीन शबद तयार करणे. 
(३) काही शबदांतील ररकामया अक्षरांचया जागा भरणे.

‘आथमिर सवन’ याने २१ सडिेंबर १९१३ चया 

नयूयॉककि वलडमिचया अंकात अशा प्रकारचे 

पसहले शबदकोडे प्रसिद्ध केले.

‘हाच तो चहा’ हे वाकय दोनहीकडून जरी शबद 
वाचले तरी एकिारखेच बनते. अशा 
प्रकारचया शाशबदक करामतीवर आधाररत हे 
कोडे अिावे, अिा अंदाज आहे.

२

३

४

५

६

७

८

१

र 
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आकषमिकता
सककंवा िौंदयमि 

वाढवणे

िामासजक िंकेतानुिार 
प्रतीकातमक केशभूषा

केशभूषेचा मुखय 
उद् देश

आसदम लोक किेांना मातीचा लेप 
लावून आपला पराक्रम व गुणवसैशषट्े 
दाखवणयाकररता तयात सवजयसचनहे आसण 
पदके लावत.

असजंठा, वेरूळ, कोणाककि, खजुराहो येथील सशलपाकृतींत आढळणाऱया सत्री-पुरुषांचया केशरचना 
उल्ेखनीय आहेत. या प्राचीन केशरचनांचे अनुकरण भारतीय शसत्रया करताना आढळतात.

केशभूषेचा 
िामासजक उद ्देश

केि कापणे िरळ करणेधुणे नीट करणे सवंचरणे कुरळे करणे

आजकाल किेांचया वेगवेगळ्ा सटाईलि करणे, तुमहांला 
िवाांना आवडते; पण मुलांनो, तुमहांला आशचयमि वाटेल, की 
पौरासणक काळापािून आकषमिक केशरचनेचे आकषमिण िवमि 
िमाजात होते.

(२) केशभूषा

केशभूषेचा उगम यातून झाला अिावा.

केि इतरांना सदिू न देणयाचया पुरातन 
सत्रीचया प्रयतनातून केशबंधाची कलपना 

पुढे आली अिावी.

उि् िदेश

           केशभूषदेत अंतभू्णत असणाऱ्ा गोष्मी
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प्र. १. टमीप दल्ा.
  (१)  सवशवकोशाचा उपयोग-   
  (२)  सवशवकोशाची सनसममिसतप्रसक्रया-
प्र. २. ‘शबिकोडदे सोडवल्ामुळदे भादषक कौशल् वाढतदे’, ्ादवष्मी तुमचदे मत दल्ा.
प्र. ३. दवशवकोश पा्ण्ाचदे तुम्ांला लक्षात आलदेलदे फा्िदे दल्ा.
प्र. ४. केशभूषदेचदे उद्देश सांगिू त्ात कोणत्ा गोष्ींचा अंतभा्णव ्ोतो, तदे सपष् करा.
प्र. ५. दवशवकोशाचा उप्ोग तुम्ांला मराठमी भाषदेतमील ज्ाि प्राप्त करण्ासाठमी कसा ्ोऊ शकेल, तदे दल्ा.

सवाध्ा्

सवशवकोश अकारसवलह्यांनुिार (अनुज्ञेय) पाहावा हे आपलयाला कळले. तयािाठी िंपूणमि वणमिमाला (आता ॲ व 
ऑ हे सवर धरून) आपलयाला क्रमाने मुखोद्गत अिायला हवी. तया  योगय वणाांची आसण तयांची उच्चारसथाने, पररपूणमि 
आकलनही अिावयाि हवे. (उदा., सवर, सवरादी, वयंजन, महाप्राण, मृदू वयंजने, कठोर वयंजने, अनुनासिके). 

खालमील कोडदे सोडवा व त्ाच्ा शदेवटच्ा रकान्ातमील वणाांचदे दवशदेष ओळखा. 

वरील कोडे वैसशषट्पूणमि आहे. तयाचे उततर तुमहांला िोडवायचे आहे. हे कोडे िोडवलयावर तुमहांला सनशशचतच 
भाषेचे िौंदयमि व गंमत लक्षात येईल. अशा कोड्ांचा अभयाि करा. तयातील भासषक वसैशषटे् िमजून घया व अशी सवसवध 
वैसशषट्ाचंी कोडी तयार करणयाचा तुमही सवत: प्रयतन करा. 

भाषा सौंि््ण

(१) पैिे न देता, सवनामूलय.
(२) पाणी िाठवणयाचे मातीचे गोल भांडे.
(३) सजचयात रेतीचे प्रमाण खूप जासत अिते अशी जसमनीची जात.
(४) रहसयमय.
(५) खाि महाराष्ट्रीयन पक्ान्न. पोळ्ा, मोदक, करंजया   
      यांमधये हे भरतात.

(१)
(२) ´

(३)
(४) ´

(५)
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मतै्रमी तंत्रज्ािाशमी

वडमील : (िोनालीचया आईशी बोलताना.) ‘‘अग, लाईटसबल 
भरणयाची अंसतम तारीख आजच आहे; पण आज माझी 
ऑसफिमधये महत्वाची मीसटंग आहे. काय करावं बरं?’’

सोिालमी : ‘‘अग आई, एवढं आशचयामिनं काय पाहतिे? 
आपलयाकडे िंगणक आहे, आंतरजाल आहे. आता 
आपण ऑनलाईन सबल घरचया घरी भरू शकतो. चल 
आई, मी तुला ऑनलाईन सबल किे भरायचे ते दाखवते.’’

आई : (मुलगी ऑनलाईन सबल भरते. आई-वडील सतचया कृतींचे 

सनरीक्षण करतात.) ‘‘शाबाि बाळा! सकती आतमसवशवािाने 
िंगणक हाताळतिे. बाजार करणं, सबलं भरणं, खरेदी 
करणं, वसतू सवकणं, अिे ऑनलाईन वयवहार मलाही 
सशकव.’’ 

सोिालमी : ‘‘बाबा, एवढी काळजी कशाला करता, लाईट 
सबलच भरायचय ना? आणा इकडे, मी भरते एका समसनटांत, 
तेही उनहातानहात बाहेर न जाता, धावपळ न करता.’’

ä   कममी वदेळात, कममी कष्ात ऑिलाईि प्रदक्र्देद्ारदे तुम्मी कोणकोणतमी कामदे करू शकता? 
  त्ांचमी ्ािमी करा.
ä  ऑिलाईि व्व्ार करण्ासाठमी सध्ा उपलबध असलदेलदे दवदवध ॲपस कोणतदे? 
  त्ांचा वापर कसा करावा ्ादवष्मीचमी माद्तमी दमळवा.
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१. पत्रलदेखि
आपलया मनातील भावना, सवचार, मते मुद ्देिूदपणे, िुिंबद्ध पद्धतीने अपसेक्षत वयक्ीपयांत सलशखत 

सवरूपात पोहोचवणयाचे उततम माधयम महणजे पत्रलेखन होय.

यापवूवीचया इयततांमधये अनौपचाररक व औपचाररक पत्रलेखनाचे काही प्रकार तुमही अभयािले आहेत.

* कृसतपसत्रकेत एखादी िूचना, आवाहन, सनवेदन, जासहरात इतयादी प्रकारांपैकी एक कृती सदलेली अिेल, 
ती कृती, सवषय िमजून घेऊन तुमहांला पत्रलेखन करायचे आहे. 

पत्रलेखनाचा सवषय (सनवेदन), िूचना, जासहरात, बातमी इतयादींपैकी एक. 
कृतीचया आकलनावरून पत्रलेखन.

पत्रलेखनाचया िंपूणमि प्रारूपाचा िमावेश आवशयक.
कृतीतील िवमि मुदे् लेखनात येणे आवशयक.

पत्राचया सवषयानुरूप प्रभावी भाषाशैली.

औपचाररक
(वयावहाररक)

अनौपचाररक
(घरगुती, कौटठुंसबक)

मायना व सवषय

मुखय मजकूर िमारोप

सवषयानुरूप मांडणी

जयांना पत्र पाठवायचे तयांचा 
पतता (सलफाफयािह)

पत्र पाठवणाऱयाचा
पतता व सदनांक

औपचाररक पत्रप्रारूपाचदे 
प्रमुख घटक

पत्रलेखन

सवपररचय, मागणी व तक्रार या औपचाररक पत्रप्रकारांचा यावषवी आपण अभयाि करणार आहोत. 

पत्रलदेखिाचदे 
सवरूप

औपचाररक पत्राचमी मांडणमी
१. पत्राचया िुरुवातीला उजवया कोपऱयात पत्र सलसहणाऱयाचे नाव, हुद्ा, सपनकोडिह पतता, सदनांक, ई-पतताही 

अिावा.
२. डावीकडे योगय मायना सलहावा. िंबंसधत वयक्ीचे नाव, हुद्ा, पतता सलहावा.
३. कृतीत सवशेषनाम सदले अिेल तरच ते सलहावे. अनयथा प्रसत, प्रेषक यासठकाणी ‘अ. ब. क.’ अिा उले्ख 

करावा.
४. औपचाररक पत्रात पत्राचा ‘सवषय’ सलसहणे आवशयक आहे.
५. सवषयानंतर तया खाली महोदय/महोदया अिे सलहून पत्रलेखनाि िुरुवात करावी.
६. सवषयानुिार लेखन व भाषा अिावी.
७. शेवटी योगय ते िंबोधन वापरून िमारोप करावा.

लक्षात घ्ा, औपचाररक पत्रलदेखि ्मी एक कला आ्दे, तसदेच तदे शासत्र्मी आ्दे.

·		उप्ोदजत लदेखि
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असभनव सवद्यालय, लातूर.
आंतरशालेय क्रीडासपधामि

क्रीडासपधजेतील कबड ्डी िंघात प्रवेश समळणेबाबत

                           क्रीडा सवभाग प्रमुख

सवपररच् पत्राचदे मुद्दे

(१) िंपूणमि नाव  (५) उंची-    वजन-
(२) पतता  (६) शैक्षसणक पात्रता
(३) िंपककि क्रमांक (७) इतर आवडणारे खेळ 
(४) जनमतारीख  (८) पूववी प्राप्त केलेले यश 

सपधामि
सद.२६, २७, 
२८ सडिेंबर

िमुिा १

l  खालमील दिवदेिि वाचा-
िंबंसधत सवषयािाठी सव-पररचय पत्र तयार करा.

िमुिा २

सद.४ व 

५ नोवहेंबर

िायं-४ ते ७

सर्ळ
रानडे िभागृह,िमथमिनगर, पुणे

रदसक कला मंडळ
िमथमिनगर, पुणे

आकाशककंदील आसण पणतया
तयार करणयाची कायमिशाळा

प्रवेश सन:शुलक
प्रथम येणाऱयाि प्राधानय

वसतू खरेदीची िुवणमििंधी उपलबध

कायमिशाळेत तयार झालेलया वसतू खरेदीची 
मागणी करणारे पत्र िंबंसधत मंडळाला सलहा.

दवद्यार्ाांसाठमी :
सवपररचय पत्र हा कृसतपसत्रकेतील लेखन सवभागात (मूलयमापनात) िमासवष् नाही. मात्र, सवद्यारयाांिाठी हा प्रकार/घटक 
उपयुक् अिलयाने, तयाचा अभयाि करावा.

तुमही खरेदी केलेलया वसतूंमधये काही वसतू 
िदोष आढळलया, यासवषयी तक्रार करणारे पत्र 
िंबंसधत मंडळाला सलहा.

सककंवा
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‘दर बारा कोिांवर भाषा बदलते’, या उक्ीनुिार वेगवेगळ्ा प्रदेशांमधये वेगवेगळ्ा बोलींचा कमी-असधक 
प्रभाव अितो. 

२. बोलमीभाषांचा पररच्

‘एखाद्या सवसशष् लोकिमुदायातील सककंवा भौगोसलक प्रदेशातील वयक्ींचया अंगवळणी पडलेले आसण 
तयामुळे प्राय: मुद् दाम सशकावे न लागणारे व सवचारांची देवाण-घेवाण करणयािाठी िहजगतया उपयोगी पडणारे 
धवसनरूप िाधन महणजे बोली.’ प्रसिद्ध भाषाशासत्रज्ञ ना. गो. कालेलकर यांनी केलेली बोलीभाषेची ही वयाखया.

िमृद् ध भाषेचा िांसकृसतक ठेवा

महणी

शबदिंग्रह

िहज भाषेचा आसवषकार

बोलमीभाषदेचदे 
पैलू

बोलीभाषेची उपयकु्ता

पररिरानुिार बोलीभाषेचे प्राबलय

भाषािमृद्धी

* पाठ्पुसतकात आपण प्रासतसनसधक सवरूपात पावरी व कातकरी या बोलीभाषांचा पररचय वहावा 
महणून तयातील गद्यउतारे व तयांचे प्रमाणभाषेतील रूपांतरे िमासवष् केली आहेत. सवद्यारयाांनी या 
बोलीभाषेतील उताऱयांचया अभयािाबरोबर आपलया पररिरातील बोलीभाषांचा अभयाि करावा, तयांतून 
भासषक िमृद्धी व िासहतयाचा पररचय अिा दुहेरी आनंद समळवावा.

आधुदिक काळात बोलमीभाषांकडदे पा्ण्ाचा दृन्ष्कोि सवागतशमील.
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१. पावरमी बोलमी

हांजपल्ी टाईम. आश्म शालान्  पटांगणम्  पुऱया खेलता ओता. राजेश नावान्  पयुवो एखलूज्  झेंडान्  खांबह्  
लागीन बठलू ओतो. तेरी आई हाते खतायलू ओतू. तेरू बाबू, आपपू सदहूँ आश्म शालाम मेकीन आवलू ओतू. 
पाचवीन्  वगामिम्  तेरं नाव आपलं ओतं. सतनहा आवनू सन ओतो शू आयसह सवचार करीन कयतू ओतू, ‘‘आई, 
बाबाहो नाहा करीन कय... तोहों िोडीन मेहे सशकनेहे सन जाणू चेतहो.’’ आई मुंडोपर, सडलोपर आथ सफरसवन 
कयली, ‘‘बेटा, तोंहो खुप मोटू अयनू चेतहं. तु खुप मोटठु िायेब वहवनू जूवे यं आयहीन्  सहवणं चेतहं... बेटा. 
आईन्  सहवणं पुरं सन कनयूके? हवं के... अनतू खुप सशकनू पंडहे. सतनहानं करता थोडा सदहं आई दखू िेटू िेहे? सन 
बेटा, मी कायम तोहं हातेज िेहे. आईन ्-बेटान्  इनद्र नात्र गारा-पानीअहाल रयतलं. इनू दुययहं केसदसह अलग 
अयतलं देखलं के? सन ने..... राजेश अगल कयतलू, ‘‘आई मे हे रूटू कुण कुहसनन्  खावाड हे? मेहे हुवणीखेर 
कुण थापडीन हुवाडहे? मारं वगे कुण रयहे? मेहे पेटोहाते कुण लागाड हे’’ खुप सवचार करीन पिुतु. आई आहती 
कयलं, ‘‘पुऱया सशकीन खूप मोटू अयणेन ् करता तोहज्  मोटू अयणू पडहे. आईन ् आंगल िुडीन रयणू पडहे. िोतान ् 
पायपर उबं रयणू पडहे...’’ ‘‘पुण आई मी एखलू केहेककं रयसह?’’ राजेश कयतलू. ‘‘तू एखलू काहरी शेऽ बेटा? 
देड-दुदमिहव तारा भाई तोहं हाते अहते...उठते...जा खेलणेह...’’ राजेश हाते वगामिमादमिन िंतोषह खेलणेहे हाततू 
ओतू. राजेशह तेरी चुक मोनदु पौडी अती. डठुला नुिला... ने उठतु उठतु पुऱया हाते खेलणेहे गायब अय गयलू.

िंधयाकाळची वेळ. आश्म शाळेचया पटांगणात मुले खेळत होती. राजेश मात्र झेंड्ाचया खांबाला टेकून 
एकटाच बिला होता. तो आपलया आईवर रागावला होता. तयाचे वडील, अापपानंी आज दुपारीच तयाला 
आश्मशाळेत पोहोचवलं. पाचवीचया वगामित तयाचं नाव घातलं. तयाला यायचं नवहतं. तो आईला सवनवून 
महणाला, ‘‘आई... अापपाला नको महणून िांग ना... तुला िोडून मला नाही जायचं सशकायला...’’ आई 
तयाचया पाठीवरून, डोळ्ावरून मायेने हात सफरवत महणाली, ‘‘बाळ, तुला खूप मोठ्ठं वहायचं आहे. तू खूप 
मोठ्ठा िाहेब वहावा, हे आईचं सवपन आहे... बाळ, आईचं सवपन पणूमि नाही करणार? हो ना.. मग तयािाठी 
खूप सशकावं लागेल. तयािाठी आईपािून थोडे सदवि दूर जावं लागेल. तुला काय वाटतं? मी तुझयापािून दूर 
आहे? नाही बाळ, मी िदैव तुझयाजवळच आहे. माय-लेकरू यांचं नातं सचखल-पाणयािारखं अितं या 
दोघांना कधी वेगळं झालेलं पासहलं आहे? नाही ना...’’ राजेश पुढे महणाला, आई मला भाकर चुरून कोण 
खाऊ घालणार? मला झोपतांना कोण थोपटणार? माझी बाजू कोण घेणार? मला पोटाशी कोण धरणार?’’ 
अनेक प्रशन सवचारले. आई हित महणाली, ‘‘बाळ, सशकून मोठं होणयािाठी आताच तुला मोठं वहावं लागेल. 
आईचं बोट िोडून जगावं लागेल, सवावलंबी वहावं लागेल...’’ ‘‘पण आई मी एकटा-किा राहू?’’ ‘‘तू 
एकटा कुठे आहेि बाळ तुझे दीड-दोनशे भाऊ तुझया िोबत अितील... उठं बरं...जा खेळायला...’’ 
राजेशचया वगामितला िंतोष तयाला खेळायला बोलावत होता. राजेशला आपली चूक लक्षात आली. तयाने 
आपले डोळे पुिले आसण उड्ा मारत खेळणाऱया मुलांमधये गायब झाला. 

        - संजमीव दगरासदे.
            

रूपांतर
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२. कातकरी बोली

भुकणे मरूणा ये दिवस नागयाना सहन करहताहात. पण तयावर उपाय भेटता नाही. काम करूनी तयारी 
असून काम नाही. भुकने दिवस काढुला लागत. पदहला लढा नंतरने आद्थिक मंदिना ते पारतंत्र दिवस 
दरिटीसाहने सततेना, नादह मागथििरथिन, नादह दहतदिंतक ये पररस््तीत कणया िेवधमथिनी कना उपास तपास, 
राळेना तर नाव नाही. गावातलयासाठी राळा, गाववालयासाठी िेवला आपण फक्त तयाहने साठी ढोराने 
सारखी काम करायिा भेटना ती खायिा, नायतन आर्घेि भुकवर दनजी जायिाये पण दिवस जातील, िांगला 
दिवस येतील िेवलातले दमदटंगीत आखलेले पुढाऱयाही रबि तयाला आठवतात. ‘‘िाला उठा जागा हया!’’

भुकेने मरणे हे दिवस नागयाला सहन होत नवहते; पण तयावर उपाय सिुत नवहता. काम करणयािी 
तयारी असून, काम नाही. भुकेले राहून दिवस काढावे लागत होते. पदहले युद्ध, नंतर आद्थिक मंिी तयात 
पारतंत्यािे दिवस दरिदटरांचया सततेिे मागथििरथिन नाही, कोणी दहतदिंतक नाही. या पररस््तीत कसले िेवधमथि 
नी कसले उपासतापास राळेिे तर नावि नाही. गावातलयांसाठी राळा. गाववालयांसाठी मंदिर. आपण फक्त 
तयांचयासाठी जनावरासारखे काम करायिे, दमळेल ते खायिे, नाहीतर अधथिपोटी झोपी जायिे. हे पण दिवस 
जातील. िांगले दिवस येतील. िेवळातील सभेमधये पुढाऱयांनी काढलेले रबि तयाला आठवत होते. ‘िला 
उठा, जागे वहा!’

       - अनिल वाघमारे.

रूपांतर

नवद्ार्थाांसाठी :
वरील िोनही बोलीभाषांतील उतारे तया भाषांिा पररिय वहावा, आपापलया पररसरातील बोलीभाषांिा अभयास 
करणयािी प्ेरणा दमळावी महणून पाठ्यपु् तकात समादवष्ट केले आहेत. कृदतपदत्रकेमधये बोलीभाषेवरील कृती 
दकंवा रूपांतर दविारणे अपदेषित नाही. मात्र, दवद्ारयाांना हा र्टक उपयुक्त असलयाने तयािा अभयास करावा.  
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उपयोसजत लेखनप्रकारांमधये ‘कथालेखन’ हा घटक सवद्यारयाांचया िृजनशील लेखनाला वाव देणारा आहे. 
कलपना, नवसनसममिती, सवभाषेत प्रकटीकरण हे या वयोगटाचे वसैशषट्पणूमि पैलू आहेत. कथालेखनाचया योगय िरावाने 
भावी कथालेखक घडू शकतील.

कथासवषयानुिार कथांचे सवसवध प्रकार पडतात. 
उदा., 
(१) शौयमिकथा 
(२) सवज्ञान कथा 
(३) बोधकथा 
(४) जातक कथा
(५) ऐसतहासिक कथा 
(६) रूपककथा 
(७) सवनोदी कथा इतयादी.
कथालेखनाचे महत्वाचे घटक जाणून घेणयािाठी खालील मुद ्द्यांचा अभयाि करून कथालेखन तंत्र जाणून 

घेऊया. 

३. कर्ालदेखि

(१)  कर्ाबमीज- 
 कथालेखन ही कलपकतेवर आधारलेली कला आहे. कथाबीज हा कथेचा प्राण अितो. कथालेखन करताना 

कथाबीजाचया सवषयाि अनिुरून दैनंसदन सनरीक्षण, वाचन, अनुभव, िृजनशील कलपना, भावना यांचा 
सवचार करून कथाबीज फुलवावे.

(२)  कर्देचमी रचिा- 
 कथेला प्रारंभ, मधय व शेवट अिावा. कथेची िुरुवात आकषमिक अिावी. वाकयांची रचना पालहासळक 

निावी. अथमिपूणमि छोटी छोटी वाकये अिावीत. कथेचा मजकूर उतककंठावधमिक अिावा. कथेतील आशयाला 
काहीतरी वळण अिेल तर उतककंठा असधक वाढते. कथा नेहमी भूतकाळातच सलहावी. 

खालमील मुि् द्याचा सदवसतर दवचार करू्ा.

कर्ालदेखि

कथाबीज
कथेची िुरुवात

कथेतील घटना व सथळ

कथेतील पात्रे
कथालेखन भूतकाळात

पात्रांचे सवभाव सवशेष
पात्रांमधील िंवाद
सवषयाला अनुिरून भाषा

कथेचा शेवट
कथेची िुरूवात व शेवट 
यांची िांगड

शीषमिककलपकता

तातपयमि (कथेतून समळालेला 
बोध, िंदेश, मूलय)
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(३)  कर्देतमील घटिा व पात्रदे- 
 कथाबीजानिुार कथेतील पात्र ेव घटना सनवडावयात, तया कथाबीजाला पुढे नेऊ शकतील. घटना घडणयाचे 

सथळ िुिंगत सनवडावे. पात्र, घटना व सथळांचया वैसशषट्ाचंे बारकावे जाणून घेऊन वणमिन करावे. वणमिन 
सचत्रदशवी अिावे.

(४)  पात्रांचदे सवभाव दवशदेष- 
 कथेतील आशयाला िमपमिक अिे पात्रांचया सवभाव सवशेषांचे व तया अनुषसंगक वतमिनांचे वणमिन करावे.  
 उदा., राग आला तर- तयाने हाताचया मुठी करकचून आवळलया इतयादी.
(५)  कर्देतमील संवाि व भाषा- 
 कथेत सनवडलेलया पररिराला कथाबीजाला अनिुरून कथेची भाषा अिावी. अालंकाररक भाषेचा वापर 

करून कथेची पररणामकारकता वाढवता येते. सवरामसचनहांचा योगय वापर करावा. िंवादाची पररणामकारकता 
सवरामसचनहांमुळे सनमामिण होते. पात्रांचया तोंडी पात्राचया वैसशषट्ांचया गरजेनिुार ग्रामीण भाषा व बोलीभाषा 
यांचा वापर िहजतेने करायला हवा. कथेमधये वाकप्रचार, महणी यांचा िुयोगय वापर करावा. 

(६)  शमीष्णक, तातप््ण- 
 िंपूणमि कथेचा आशय, कथेतील मूलय/िंदेश वयक् करणारे शीषमिक अिावे. कथेतून समळणारा िंदेश/मूलय 

सककंवा कथेतील वैसशषट्पणूमि आशय प्रसतसबंसबत करणारे तातपयमि अिावे. 
कर्ालदेखि पूण्णत: सृजिशमील कलपकतदेवर अपदेदक्षत आ्दे. कर्ाबमीज दवसतारासाठमी, अपणू्ण कर्ा पूण्ण 

करण्ासाठमी वदेगळा िावमीन्पूण्ण दवचार दकंवा कलपिा करणदे अपदेदक्षत आ्दे. 
दवद्यार्ाांिो, तुमच्ा सृजिशमील कलपिदेला खूप धुमारदे फुटू शकतात. त्ांिा फक् दिरमीक्षण व कलपकतदेिदे 

अदभव्क् करा. 

कर्ालदेखि मूल्मापिाच्ा दि्ोदजत कृतमी

(१) कथाबीजावरून (सदलेलया सवषयांवरून) कथालेखन.
(२) मुद् द्यावंरून कथालेखन.
(३) सदलेलया शबदांवरून कथालेखन.
(४) कथेचा पूवामिधमि देऊन उततराधमि सलसहणे सककंवा उततराधमि देऊन पूवामिधमि सलसहणे.
(५) सदलेलया शीषमिकावरून कथालेखन.

कथालेखनािाठी वरीलपके्षा वेगळ्ा, िृजनशील पद् धतीने कृतींची मांडणी केली जाऊ शकते. अशा वसैवधयपणूमि कृतींचा 
शोध घयावा व तयांचा अभयाि करावा.
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प्रकाश आसण अनवर जीवशचककंठशच समत्र. एकाच वगामित, एकाच बाकावर बिणारे, एकत्र 
डबा खाणारे िच्चे िोबती. सदवाळीची िुट्टी लागली आसण अनवर आईबरोबर गावाला गेला.
आता िुट्टी िंपेपयांत हे समत्र भेटणार नवहते. सदवाळीची िुट्टी िंपायला दोन सदवि होते. 
प्रकाशला अनवरचया भेटीची ओढ लागली होती. िुट्टीतला अभयाि पूणमि करणयािाठी 
प्रकाशने दप्तर काढले. पुसतकात तयाला अनवरने सलसहलेली सचठ्ठी समळाली. तयाने उतिकुतेने 
सचठ्ठी वाचायला घेतली आसण.....

कर्ालदेखि िमुिा

l  खालमील अपूण्ण कर्ा वाचा. तुमच्ा दवचार व कलपिदेिदे कर्ा पूण्ण करा.

l  तुम्मी दलद्लदेल्ा कर्देला ्ोग् शमीष्णक द्या.

l  कर्ा त्ार करतािा व दलद्तािा तुम्मी कोण कोणत्ा गोष्मी दवचारात घदेतल्ा? तदे दल्ा.
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४. ज्चहर्त

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

आजच्ा ्सयंगणक व माचहती-तयंत्रज्ानाच्ा ्ुगातील इयंररनेर व मोबाइल रिायंतीमुळे जाचहरातक्ेत्राची कक्ा 
अचधक चवसतारत चालली आहे.

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

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

l ज्चहर्तीिी भ्ष्-

       (१) आकषटूक मजकूर. 

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

     (३) बदु्धीला फार्सा ताण न देणारी.

        (४) ग्ाहकाच्ा मनात चवशवा्साहटूता चनमाटूण करणारी. 

(५) िबदायंचा गैरवापर न केलेली.

   (६) लोकभावनायंची जोड, जाण अ्सणारी. 

     (७) वेचक, अथटूपूणटू, प्र्सन्न व पररणामकारक. 

       (८) ल्बद्ध व वाचकायंिी ्सु्सयंवाद ्साधणारी. 

          (९) चवनोदाची झालरही अ्सणारी. 

            (१०) मानवी भावभावनायंची ्सयंवेदनिीलता जाणणारी व जपणारी.

उदाहरणादाखल जाचहरातीचे काही नमुने आपण पाचहले, तर त्ातून जाचहरातकलेची चवचवध रूपे आपल्ा 
लक्ात ्ेऊ िकतात.
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आजचदे ्ुग जाद्रातमीचदे ्ुग

जाद्रातींसाठमी 
अिदेक माध्मदे

लोकांच्ा मिात एखाद्या वसतूदवष्मी अावड दिमा्णण करणदे ्ा जाद्रातमीचा ्देतू.

जाद्रातमीचा 
मर्ळा

िुभासषत

उखाणा

िंतवचन सककंवा तशा प्रकारची रचना

मुद्राछायासचत्रे घोषवाकय

वसतूची ओळख उतपादकाची ओळख

मथळा

उपमथळा

तपशील

ककंपनीची मुद्रा

ककंपनीचे नाव

ककंपनीचा पतता

जाद्रात 
त्ार 

करतािा 
लक्षात 

घ्ा्च्ा 
बाबमी

इंटरनेट

सचत्रपट

वृततपत्रे

मासिके

आकाशवाणी

दूरदशमिन

वसतूंची मागणी सनमामिण करणयाची 
ही कला महणजे जासहरात

बोधदचन्ाचदे म्त्व

जाद्रातमीचमी आकष्णकता

जाद्रातलदेखिाच्ा मूल्मापिाच्ा कृतमी.
l शबदावंरून जासहरात लेखन.
l जासहरात देऊन तयावरील कृती िोडसवणे.
l सवषय देऊन जासहरात लेखन.
l सदलेलया जासहरातीचे असधक आकषमिक पद्धतीने पुनलजेखन.
l सदलेलया मुद् द्यांवर जासहरात लेखन.

या वयसतररक् वेगळ्ा, िृजनशील पद्धतीने कृतींची मांडणी केली जाऊ शकते.  अशा िृजनशील वसैवधयपूणमि कृतींचा 
शोध घयावा व अभयाि करावा.
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ज्चहर्त लेखन नमुन्
    नमुन् क्र.१
l ख्लील ज्चहर्त व्िथून त्य्ख्लील कृती कर्.

्योग चशक्ण केंद्र 

्योग्सन वगमा

्योग्सने चशक्, सुदृढ बन्, तण्वमुक्त वह्.

चवचवध ्योग्सने, प््ण््य्म व आह्र ्य्ब्बतिे म्गमा्दशमान 

व्योगट - १० ते १७ वषषे  
क्ल्वधी - चद. १ मे ते १५ मे

न्वनों्दणी आवश्यक

    स्ळ - ्ोग चिक्ण करेंद्र, २६ ्सोमवार पेठ, आदमपूर

(अ) कृती कर्.

्योग्सने चशकण्य्िे हेतथू

(आ)   शब्दज्ल पथूणमा कर्.

्योग्सन वग्मािी 
वैचशष्ट्े

(ई)   वरील ज्चहर्त अचधक आकषमाक बनवण्य्स्ठी तुमही कोणकोणते ब्दल सुिव्ल?
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    िमिुा क्र.२
l  खालमी दिलदेल्ा शबिावंरूि आकष्णक जाद्रात त्ार करा.
 शबद- छत्री, रेनकोट, पाऊि

लक्षात घ्ा.
* कमीत कमी शबदांत जासतीत जासत आशय िमजणे अपेसक्षत.
* शबदरचना व वाकयरचना िमजणयाि िोपी अिणे आवशयक.
* आलंकाररक व कावयमय शबदाचंा वापर- जासहरात आकषमिक होणयाि मदत.
* काळानुरूप जासहरातीतील भाषा वापरणे आवशयक. 

दिलदेल्ा ररकाम्ा जागमी जाद्रातमीचा आकष्णक िमुिा त्ार करूि दल्ा.
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मुलाखत घेणे, मुलाखत देणे, मुलाखत वाचणे व मुलाखत ऐकणे या आनंददायी प्रसक्रया आहेत. 

बालसमत्र सचत्रकला सपधजेत तुमचया शाळेतील सच. असमत/कु. असमता घोलप याि/हीि 
राजय पातळीवर प्रथम क्रमांक समळाला आहे. तयािंदभामित तयाची/सतची मुलाखत घया. 

५. मुलाखत

एखाद्या वयक्ीशी िंवाद िाधून सतचे सवचार, जीवनकायमि लोकांपयांत पोहोचवणयाचे प्रभावी 
माधयम महणजे मुलाखत होय.

सवत: कमीत कमी बोलून िमोरचया वयक्ीला बोलते करणयाची कला मुलाखतकाराने िंपादन 
करावी लागते.

मुलाखतकारािदे 
लक्षात ठदेवावदे

पूवमिज्ञान

मुलाखतीचा हेतू

वयक्ीसवषयी मासहती

योगय आदर

शबदांत जवळीक
वातावरणात कृसत्रमता निावी.

िहज िंवाद
कमी बोलणे

मुलाखतकारािदे 
घ्ाव्ाचमी काळजमी

प्रतयक्ष मुलाखत घेणे मुलाखतमीचदे िोि भाग शबदबद्ध करणे

मुलाखतमीचमी वदैशष्ट्दे
मुलाखत घदेतािा 

(१) प्रशनोततर सवरूपात िंवाद. 
(२)  मोकळे वातावरण.
(३)  िमोरचया वयक्ीचा मान राखत  
 िंवाद.
(४)  वयक्ीला बोलते करणे.

मुलाखत दलद्तािा
(१) िुरुवातीि प्रासतासवक/पररचछेद.
(२)  नेमके प्रशन-उततर िसवसतर.
(३)  मूळ आशयाला धक्ा न लावता 
 आकषमिक िंपादन.
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नमसकार! आज व््सनमुक्ी चदन. त्ा चनचमतताने ्सोनेगाव ्ा गावात व््सनमुक्ी करेंद्र सथापन करणारे 
मान्सोपचार तजज् डॉ. िैलेि वाघ ्ायंची अक्् चौधरी ्ायंनी घेतलेली ही मुलाखत वाचा. त्ायंच्ा ‘मुक्ानयंद’ 
व््सनमुक्ी करेंद्राबाबत अचधक जाणून घेऊ्ा. 

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

त्ायंची गरज व इचछा ओळखून मी हे करेंद्र सथापन केले.

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

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

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

त्ायंना कळत नाही.

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

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

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

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

वातावरण ्सु्सयंवादी व मतै्रीपूणटू अ्सावे. प्रत्ेक व्क्ी सवतयंत्र व्लक्मत्व आहे ्ाची ्सवाांनीच जाण 
ठेवावी.

मुल्खत लेखन नमुन्

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

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

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

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

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

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

्सवाांगीण चवचार वाचकाप्ांत पोहोचावा.

सांव््द्स्ठी आवश्यक सवभ्व वचैशष्ट्े
(१) ्सयंवेदनिीलता
(२) गुणग्ाहकता
(३) अनाग्ही वपृतती
(४) चववेकिीलता
(५) भावचनकता
(६) चवशवा्साहटूता
(७) सवागतिील रच्सक वपृतती 
      ही वचैिष्ट्ये अयंगी अ्सतील तरच माणू्स ्सु्सयंवादी बनतो.

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

हे अस्वे

सांव््द

हे नस्वे

६. सांव््द लेखन
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संवाि लदेखि िमुिा

संगणकाचा मद्मा

आजोबा
(रघुनाथराव)

नात
(सशवानी)

आजोबा  :  बरेच सदवि झाले चेन्नईला येऊन! मला मुंबईला गेलं पासहजे.
दशवािमी  :  आजोबा ‘तुमही खूप सदवि राहणार आहे’, अिं महणाला होतात.
आजोबा  :  अग सदविभर मी एकटा अितो घरात. इथे मराठी वतमिमानपत्रिुद्धा 

समळत नाही. मी वेळ किा घालवणार?
दशवािमी  :  एवढंच ना आजोबा! तुमहांला रोज मराठी वतमिमानपत्र वाचायला समळेल, 

मी वयवसथा करते.
आजोबा  :  ते किं काय शकय आहे बुवा?
दशवािमी  :  आजोबा, हे िंगणकाचे युग आहे. नेटवरून काही िेककंदातच जगातील 

कोणतीही गोष् आपण घरबिलया उपलबध करून घेऊ शकतो. आता 
जगात अशकय अिं काहीच रासहलं नाही.

आजोबा  :  पोरी, हे िगळं मी ऐकलंय खरं....
दशवािमी  :  आजोबा, मी नेट िुरू केलंय. कोणतं वतमिमानपत्र वाचायचंय तुमहांला?
आजोबा  :  ‘िवमिकाळ’.
दशवािमी  :  थांबा हं, मी आता ही अक्षरे िंगणकावर टाईप करते.
आजोबा  :  अरे ववा! िगळी पाने सदिायला लागली की इथे... िगळ्ा बातमया 

वाचतो आता!
दशवािमी  :  आजोबा, तुमही आता तुमचया समत्रांना ई-मेल पण करू शकता.
आजोबा  :  खरंच पोरी, या िंगणकाने िंपूणमि जगालाच एकदम जवळ आणलंय!
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      लक्ष द्या.

वृततानत लदेखि 

मथळा
सपष्ीकरण

घटनांचा क्रम

लहान वाकये व लहान 
पररचछेद

नकारातमक 
भाषा नको

भाषा वासतवदशवी 
अिावी

सथळ, काळ, वयक्ी यांचा अचूक 
उल्ेख

घटनेचे अचूक, पररपूणमि, सपष् लेखन

७. वृततानत लदेखि

घडलदेल्ा घटिदेचदे िदेमके वण्णि

कलपनेला असजबात 
वाव नाही

लक्षात ठदेवा ितयकथन व वसतुसनष्ता 
यांि महत्व

* वृततानत लेखनात राग, आनंद, दु:ख, आशचयमि इतयादी तीव्र भावना वयक् करणे अपेसक्षत नाही.

* सभा, संमदेलिदे, दशदबरदे, का््णशाळा ्ांच्ादवष्मीच्ा एखाद्या घटिदेसंबंधमी सदवसतर व क्रमवार माद्तमी 
सांगणदे म्णजदे वृततानत लदेखि ्ो्.

आटोपशीर व आकषमिक 
पद् धतीने लेखन 

आवशयक

तारीख, वेळ, सठकाण देणे 
आवशयक

वृततानत लदेखि 

वृततानत



111

{ मराठमी भाषा दिि उतसा्ात साजरा {

रतिादगरमी, ता. २८ फेब्ुवारमी : रतनासगरी येथील िमथमि सवद्यामंसदर येथे मराठी भाषा सदन सदनांक २७ फेरिुवारी 
रोजी उतिाहात िाजरा करणयात आला. शाळेचे मराठी सवषयाचे िेवासनवृतत सशक्षक श्ी. म. िा. कुलकणवी प्रमुख 
पाहुणे महणून उपशसथत होते. िकाळी ठीक ७.३० वाजता इयतता पाचवी ते इयतता िातवीमधील सवद्यारयाांनी 
गावातून ग्रथंसदंडी काढली. िकाळी ९.०० वाजता शाळेतील िवमि सवदयाथवी, सशक्षक शाळेचया िभागृहात एकत्र 
जमले. वयािपीठावर प्रमुख पाहुणे व मा. मुखयाधयापक सथानापन्न झाले.

िरसवतीचया प्राथमिनेने कायमिक्रमाला िुरुवात झाली. कसवता वाचन, मराठी गीतगायन, कथाकथन, कादंबरीतील 
काही अंशांचे असभवाचन इतयादी प्रकारचे िुंदर कायमिक्रम सवद्यारयाांनी िादर केले. 

‘कसववयमि किुुमाग्रजांचे मराठी भाषेतील योगदान व मराठी भाषेचे महत्व’ या सवषयावर प्रमुख पाहुणयांनी 
उपशसथतांना मागमिदशमिन केले. सवद्याथवी प्रसतसनधी िुशांत कांबळे याने उपशसथतांचे आभार मानले. िामूसहक 
पिायदानाने कायमिक्रमाची िांगता झाली.

l खालमील दवष्ावर वृततानत लदेखि करा.

वृततानत लदेखि िमिुा

िवम्ाराष्ट्र दवद्याल्
सवमाननगर, विई

जागदतक दवज्ािदिि सो्ळा
जागसतक सवज्ञानसदनासनसमतत िुप्रसिद्ध खगोल शासत्रज्ञ 

डॉ. जयंत नारळीकर यांचे वयाखयान
प्रमुख उपशसथती- .........

२८ फरेिुवारी

वदेळ 

िकाळी ११ वाजता सर्ळ-
डॉ. होमीभाभा िभागृह



112

८. लदेखिकौशल्

दिबंध लदेखि
या इयततेत आपण सवसवध लेखनकौशलयांचया प्रकारांचा अभयाि करणार आहोत. सनबंधलेखन महणजे सवषयानुरूप 

केलेली सवचारांची मुद्ेिूद मांडणी होय. एखाद्या सवषयाचया अनुषंगाने आपलया मनात येणारे सवचार, भावना, कलपना, 
सवानुभव यांना प्रभावी भाषेत मुद्ेिूदपणे मांडणे महणजे सनबंधलेखन. सनबंधलेखनात सलसहणाऱयाचया सवचारांचे प्रसतसबंब 
पडत अिते. लेखनकौशलयाचा सवकाि व असभवयक्ीक्षमतेचा सवकाि हे सनबंधलेखन घटकाचे प्रमुख उशद्ष् आहे.

पाठ्पुसतकातील सनबंधलेखन-लेखनकौशलयांतगमित आपण इयतता नववीिाठी प्रिंगलेखन, आतमकथन, कलपना 
सवसतार या सनबंधप्रकारांचा अभयाि करूया.

कलपकता, तककििंगती, सवचाराची िुिंगत व िुिंबद्ध मांडणी ही लेखनकलेची काही वसैशषटे् आहेत. आपण सनबंध 
सलसहतो महणजे सवषयाचया अनुषंगाने अिलेले आपले वाचन, सचंतन, सनरीक्षण, सवचार व भावना यांना शबदबद्ध करतो. 
आपले अनुभव मुद् देिूदपणे मांडतो. तयािाठी प्रतयेक अनुभवाकडे िंवेदनशीलतेने पाहता यायला हवे. आपलया शबदांतील 
अनुभव इतरांचया मनाला सभडेल अिा मांडता यायला हवा. शबदांतून भाषािौंदयमि वयक् वहायला हवे.

वाचन, आकलन, सनरीक्षण, सवचार, भावना, कलपना व अनुभव यांची प्रभावी शबदातं असभवयक्ी हा 
लेखनकौशलय सवकािाचा गाभा आहे. 

सनबंधलेखनािाठी आवशयक क्षमता, कौशलये, अभयाि घटक हे िवमिच सनबंधप्रकाराबाबत िमान अिले तरी प्रतयके 
सनबंध प्रकाराचे सवत:चे वेगळेपण अिते. सनबंध प्रकार हाताळताना ती वसैशषट्े लक्षात घेणे, ती अभयािणे, िुयोगय 
उपयोग करणे आवशयक ठरते.

प्रभावी भाषा

सवषयानुरूप
शैली

सचसकतिक 
सवचार

बहुशु्तता

वाचन

सनरीक्षण

कलपना अनुभव

भावना सचंतन

शबदिंपतती

दिबंधलदेखिासाठमी आवश्क गोष्मी.



113

प्सांगलेखन नमुन्

गचणत ऑचलांचप्य्ड मध्ये ्द्पोली चजलह््तील 
मांगल ्द्बके मह्र्ष्ट्र्तथून प््म

म्ननी्य चशक्ण्चधक्ऱ्य्ांच्य् हसते मांगलि् चवशेष गौरव सोहळ्

चिक्क, मुख्ाध्ापक व
मान्वरायंतफफे कौतुक

पालक कृताथटू अचभनयंदनाचा वषाटूव 
व िुभेचछा

मयंगलकड्न चिक्कायंच्ा 
मागटूदिटूनाबद्दल कृतज्ता

वरील ्सोहळ्ाला तुमही उपलसथत होतात, अिी कलपना करून प्र्सयंगलेखन करा.

(१) प्सांगलेखन- 
आपण अनुभवलेली, ऐकलेली, एखादी घरना, एखादा प्र्सयंग, एखादा चवचार, एखादी ्समस्ा आपल्ाला नेहमीच 

चवचार करा्ला प्रवपृतत करीत अ्सते. तो प्र्सयंग जर आपल्ा बाबतीत घडला तर आपली प्रचतचरि्ा का् अ्सेल? अ्सा 
चवचार केल्ा्स आपण प्र्सयंगाचे चवशलेषण तरसथपणे करू िकतो. अिा चवचारायंना, भावनायंना, ्सयंवेदनिीलतेची, 
भावचनकतेची जोड देऊन िबदबद्ध केले, तर तो प्र्सयंग वाचणाऱ्ाच्ा मनाला चभडतो त्ा प्र्सयंगाचे िबदचचत्र डोळ्ायं्समोर 
उभे राहू िकते. आपल्ा भावना प्रभावीपणे मायंडण्ाचे कौिल्ही व्क् होऊन लेखनकौिल्ाचा, अचभव्क्ी क्मतेचा 
चवका्स ्साध् होऊ िकतो.

प्सांगलेखन करत्न् लक््त घ्य्व्य्िे मुद्े :
(१) प्र्सयंगाची, घरनेची कलपना
(२) ्सूक्म चनरीक्ण
(३) भावनायंची अचभव्क्ी
(४) चचत्रदिदी ्सयंवेदनिील लेखन

l  ख्लील ब्तमी व्ि्.
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आतमक्न नमुन्

मी पक्ी झ्ले तर.....
चौकरीतील मुद् द्ायंच्ा आधारे कलपना करून आतमकथनपर लेखन करा.

िाळेत उड्न जाईन

वाहतूक कोंडीचा प्रशन नाही

चन्सगाटूचे दिटून

ÿ
ÿ ÿ
ÿÿ

प्रवा्सात 
चतचकर नको लवह्सा, 

पा्सपोरटू नको

खूप भ्रमयंती

सवचछयंदी जीवन

खयंत ्सयंवाद बयंद ्ाची

(२) आतमक्न- 
आतमलेखन करत्न् लक््त घ्य्व्य्िे मुद्े : 
(१) ्सजीव आचण चनजदीव घरकायंबाबत ्सवटू्समावेिक चवचार. 
(२) त्ायंच्ा भावना, ्सुखदु:ख, ्सव्ी, उप्ोचगता, का्टू ्ायंचा िोध चनरीक्णिक्ीने घेणे. 
(३) आपण सवत: ती वसतू आहोत अिी कलपना करणे. 
(४) कलपनािक्ीच्ा माध्मातून नाट्यपणूटू ररतीने कलपना मायंडणे. 
(५) ्सयंपूणटू लेखन करताना भाषा प्रथमपुरुषी एकवचनी अ्सावी.

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

वग्मातील ब्क तुमच्य्शी बोलतो्य अशी कलपन् करून 
त्य्िे आतमक्न चलह्.
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l खालमील उतारा वाचा. त्ाचदे दिरमीक्षण करा. एकाच उताऱ्ात म्णमी, वाकप्रचार, आलंकाररक भाषा, 
िावमीन्पूण्ण शबिसमू् ्ांचा सु्ोग् व चपखल उप्ोग आढळतो. ्ातूिच मराठमी भाषदेचमी भादषक 
समृि् धमी अधोरदेन्खत ्ोतदे.  

बंडू महणजे असतशय धडपड्ा व खळाळतया उतिाहाचा झरा. तो तयाचया धाकट्ा बसहणीला महणाला, 
‘‘ताई तुमही या खुचवीवर सथानापन्न वहा. मी आपलया हातांवर न भूतो न भसवषयसत अशी िुरेख मेंदी 
रेखाटतो.’’ मेंदी महणजे तायडीचा जीव की प्राण. ती खुचवीवर बिताच टेबलावरच कोन घेऊन तो 
सतचयाजवळ बिला. तयाने जशी सतचया हातावर मेंदी रेखाटायला िुरूवात केली, तिे तयाला जाणवले, 
की मेंदी रेखाटने आपलया आवाकयाबाहेरचे आहे; पण हे कबूल करणे तयाचया सजवावर आले. यातून 
पळवाट काढणयािाठी तो तायडीला महणाला, ‘‘अगं, नीट बि.’’ तुझया हातावर मेंदी काढताना माझी 
सकती त्रधेासतरपीट उडते आहे. तयाचे हे वाकय ऐकून घरात खिखि सपकली. आजी हळूच महणाली, 
‘‘नाचता येईना, अंगण वाकडे’’, तर सवयंपाक आटोपून आजी शेजारी आई बिली आसण गालातलया 
गालात हित महणाली, ‘उथळ पाणयाला खळखळाट फार.’ हे ऐकून बंडूचया नाकाला समरचया झोंबलया; 
पण करणार काय? तयाची अवसथा इकडे आड सतकडे सवहीर अशी झाली होती. आजी आईकडे पाहत 
डोळे समचकावत महणाली, ‘‘अगं आपला बंडू आहेच, झाकले मासणक आसण वाकबगार. िगळ्ा 
कलाकौशलयांत आपला हातखंडा अिावा, अिंच तयाला वाटतं.’’ तेवढ्ात हातातला पेपर बाजूला िारत 
तयाचे बाबा महणाले, ‘‘बंडूराजे, तायडीचया हातावर उजेड पाडून तारे तोडून झाले अितील, तर पानावर 
बिूया का? पोटात कावळे ओरडायला लागलेत आमचया. आधी पोटपूजा करूया, मग वाटलयाि तुमही 
मेंदीचया मोसहमेवर कूच करा आसण मोसहमेची इसतश्ी करा.’’ 

l खालमी दिलदेल्ा ररकाम्ा चौकटमीत शबिसमू्, वाकप्रचार व म्णमी ्ांचा वापर करूि उतारा त्ार करा. 
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‘बोलमीभाषदेतमील सांसकृदतक ठदेवा’

महाराष्ट्रातील िवमिच बोलीभाषांचा भासषक, िांसकृसतक ठेवा िमृद् ध आहे तयाचबरोबर आनंददायीही आहे.  
या सवसवध बोलीतील काही प्रासतसनसधक उदाहरणे वाचा व तयाचा आनंद घया. तयाचबरोबर इतर 
बोलीभाषांमधील भासषक िमृद् धीचा शोध घया.

l पावरमी बोलमी- (कोडदे) 
(१)  जंगलमा रमणेवाली रातला पाणी सपणारी बुड इंडा मेकणे-वाली ची कुण?
 -जंगलात राहणारी, लाल पाणी सपणारी, पांढरी अंडी देणारी, ती कोण?     
(२)  एक दाद ने पेटम दाने 
  - एका दादाचया पोटात अनेक दात- 
म्णमी
(१)  कागला काल भुईला भार- 
  खायला काळ अन ् भुईला भार.
(२) रूपड्ा ताकली गुपजया माकली- 
  लेकी बोले िुने लागे.
(३) करनू नी तीना डरनू ती- 
  कर नाही तयाला डर काय?
(४) शखिाम काय आदलू नी अतती गुलवतलू- 
  शखशात दमडीं नाही अन ् चालला हतती घयायला.

l वऱ्ाडमी बोलमी- म्णमी
(१)  चुली िांगे मुलीले, दोनही पाय चुलीले-
 दुिऱया िांगे रिह्मज्ञान, सवत: कोरडे पाषाण

(२) काखेत घेतलं सटचुकलं िारं गवत इचकलं-
 काखेत कळिा अन्  गावाला वळिा

l झाडमी बोलमी- म्णमी
(१)  मा तसि लेक् /मिेला येक् -
 एका माळेचे मणी
(२)  होता जोन् द् रा पानावर ्ता सदि् ते-
 मुलाचे पाय पाळणयात सदितात.
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l हे शब्द असेि चलह्.

चवद्ाथ्ाांनो, प्रत्ेक िबदाला सवत:चा अथटू अ्सतो. वणाटूचा अथटूपूणटू ्समूह महणजे िबद. ही िबदायंची व्ाख्ा 
हेच दिटूवते. त्ाचप्रमाणे िबदाला ्सयंदभाटून्ुसारही अथटू प्राप्त होतो.

उदा.,  (१)  आज माझ्ा आजीची पाठ खूप दुखत होती.
  (२) आज मी वयंद् ‘वनदे मातरम ्’ कचवता पाठ केली.
पाठ ्ा एकाच िबदाचे दोनही वाक्ायंतील अथटू चभन्न आहेत. ्ाचप्रमाणे ‘िबद’ जर चुकीचा चलचहला गेला तरी 

त्ाचा अथटू बदलू िकतो. अगदी वेगळ्ाच अथाटूचा िबद त्ार होऊ िकतो.
उदा., (१) कृतज्ञ- उपकाराची जाण अ्सलेला
   कृतघन- उपकाराची जाण न ठेवणारा
  (२) प्णी- चपण्ाचे पाणी/जल
   प्चण- हात
पाणी िबद पाचण अ्सा चलचहल्ाने केवळ ऱहसव (ईकार), दीघटू (ईकार) चलचहल्ाने िबदाचा अथटूच बदलला. 
्ावरून लक्ात ्ेते, की आपले महणणे अपेचक्त ्ोग् अथटूवाही होण्ा्साठी िबदायंचे ्ुस्ोग् महणजेच 

लेखनचन्मायंनु्सार लेखन होणे आवश्क अ्सते.
खाली काही अ्से िबद चदलेले आहेत, की जे नेहमी तुमच्ा वाचनात, लेखनात ्ेतात; परयंतु ते चुकण्ाची 

िक्ताही अ्सते. ्ा िबदायंचा अभ्ा्स करा. त्ायंचे उच्चारानु्सार लेखन (्ोग् लेखन चन्मायंनु्सार) ्समजून घ्ा. 
त्ायंचा ्सराव करा व त्ायंचे ्ोग् उप्ोजन करा. 

अयंत:करण गररबी प्रीती व्लक्मत्व

अचनचणटूत चमतकृती ्सतकतृ् गरीब

अथटूिासत्रज् जीचवतका्टू महत्व ्सामूचहक

अलसततव ठरावीक मूचतटूपूजा ्सावटूजचनक

आिीवाटूद तत्वज्ान मैत्रीण ्सावटूचत्रक

उज्वल दातपृतव मैचत्रणीला ्साचहलत्क

उनमेष दीपप्रजवलन वक्पृतव ्ूसचना

ओजसवी दृलष्टकोन वाङ् म् सफूतदी

औचचत् चनचमटूती चवषणण ्सपृजनिीलता

ऋणचनदषेि चनभटूत्सटूना वैफल् समपृचतचदन

कतपृटूतव चनचष्रि् वैचिष्ट्य समपृती

कीतदी पररलसथती हळ्हळ् हाचदटूक

कुलत्सत परीक्ा रिीडायंगण हृद्
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l पाररभादषक शबि

ज्ञानप्रिाराचया सवसवध माधयमांत आसण जीवन वयवहारात ितत बदल होत अितात. िाहसजकच तया तया 
ज्ञानक्षेत्रात वा वयवहारात प्रचसलत शबदांहून वेगळे शबद वापरले जातात. सवसशष् ज्ञानक्षेत्रातील मासहती, िंकलपना 
यांचया प्रकटीकरणाला योगय ठरतील अिे शबद वापरणयाची गरज अिते. भासषक वयवहाराचया या वेगळेपणातून 
ज्ञानक्षेत्रांची वा वयवहारांची पररभाषा सिद् ध होते. अशा पररभाषेतून शासत्रभाषेचा व ज्ञानभाषेचा सवकाि होत अितो. 
बदलते जीवनवयवहार, वाढतया गरजा आसण सवसतारणारी ज्ञानक्षेत्रे यांनुिार ‘पाररभासषक िंज्ञा’ सनमामिण होतात. 

पाररभासषक पदनामांचया वापरामुळे सककंवा पाररभासषक िंज्ञांचया वापरामुळे सवचार, िंकलपना यांचया 
प्रकटीकरणात सवसशष्ता, सनदवोषता येते. पाररभासषक िंज्ञांचा मूळ उद्ेश वयवहारिापेक्ष भाषेचे उपयोजन हा आहे. 

सशक्षण, सवसवध शासत्रे, प्रशािन, आरोगय, िमाज, उद्योग, वयापार, नयाय, आसथमिक वयवहार, कला, िंसकृती 
इतयादी सवसवध क्षेत्रांमधये आवशयकतेनुिार पाररभासषक िंज्ञा उपयोगात आणलया जातात. या िंज्ञांमुळे ज्ञानवयवहार 
असधक प्रभावी आसण िुसपष् होतात. या दृष्ीने पाररभासषक िंज्ञांना अननयिाधारण महत्व अिते.

Calligraphy िुलेखन Secretary िसचव, सचटणीि
Academic Qualification शैक्षसणक अहमिता Children's Theatre बालरंगभूमी
Action कायमिवाही/कृती Comedy िुखाशतमका
Census जनगणना Agent असभकतामि/प्रसतसनधी
Casual Leave नसैमशततक रजा Category प्रवगमि
Anniversary वधामिपनसदन Bio-data सव-पररचय 
Corporation महामंडळ, सनगम Bonafide Certificate वासतसवकता प्रमाणपत्र 
Daily Wages दैसनक वेतन, रोजंदारी Book Stall पुसतकसवक्री केंद्र 
Lyric भावगीत Dismiss बडतफकि 
Magazine मासिक-पसत्रका Event घटना
Medical Examination वैद्यकीय तपािणी Exchange देवाण-घेवाण,
Express Highway द्रतुगती महामागमि  सवसनमय करणे
News Agency वृततिंसथा Official Record कायामिलयीन असभलेख
Exhibition प्रदशमिन Orientation सनदेशन, उद् बोधन
General Meeting िवमििाधारण िभा Part Time अंशकालीन, अधमिवेळ
Government Letter शािकीय पत्र Goodwill िसदचछा
Programme कायमिक्रम Handbill हसतपत्रक
Plumber नळ-कारागीर Honorable माननीय
Pocket Money हातखचमि Humanism मानवतावाद
Index अनुक्रमसणका Registered Letter नोंदणीकृत पत्र
Junior Clerk कसनष् सलसपक Receptionist सवागसतका
Refreshment अलपोपहार Journalism वृततपत्रकाररता



119

पूरक पुसतके व संिभ्णगं्र् ्ांचमी ्ािमी

पूरक पुसतकांचमी ्ािमी
(१) हाती जयांचया शूनय होते- िंपादन अरुण शेवते.

(२) मुिासफर- अचयुत गोडबोले

(३) एक होता कावहमिर- वीणा गवाणकर

(४) मन में है सवशवाि- सवशवाि नांगरे पाटील

(५) आय डेअर- सकरण बेदी

(६) आकाशाशी जडले नाते- जयंत नारळीकर

(७) िसमधा- िाधनाताई आमटे

(८) खरेखुरे आयडॉल- िुधा मूतवी

(९) िंसकृतीचया पाऊलखुणा- द. ता. भोिले

(१०) वयक्ी आसण वल्ी- पु. ल. देशपांडे

(११) झाडाझडती- सवशवाि पाटील

(१२) सवामी- रणसजत देिाई

(१३) यश तुमचया हातात- सशव खेरा

(१४) तोततोचान- चेतना िरदेशमुख (अनुवादक)

(१५) आई िमजून घेताना- उततम कांबळे

(१६) पक्यांचे ठिे- िुधीर मोघे (कसवता िंग्रह)

संिभ्ण गं्र्ांचमी ्ािमी
(१) वाचू आनंदे- भाग १ ते ४ - माधुरी पुरंदरे

(२) सलहावे नेटके- भाग १ व २ - माधुरी पुरंदरे

(३) िुगम मराठी वयाकरण व लेखन - मो. रा. वाळंबे
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म्त्वाचमी संकेतसर्ळदे व दलंकसचमी ्ािमी

https://youtu.be/NJmOlUnFK54

https://en.wikipedia.org/.../Gajanan_Digambar_Mad..

https://youtu.be/Pz2_lLpyFgY

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/M._Visvesvaraya

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

https://youtu.be/EJ9ELMcbn1w

https://www.youtube.com/watch?v=Rm4PS8O8c-A

https://www.youtube.com/watch?v=AhyCHlFF_9Q

सशक्षकांनी पाठ्पुसतकात सदलेली पूरक पुसतके, िंदभमि ग्रंथ, िंकेतसथळे व 
सलंकि यांचा वापर करून पाठ्घटकाशी िंबंसधत असधक मासहती समळवावी. 
तया मासहतीचा अधयापनात िंदभमि महणून वापर करावा.






