


अनुच्छेद ५१ क 

मूलभूत कत्तव्छे – प्रत्छेक भारती् नागररकाचछे हछे कत्तव् असछेल की त्ानछे –

(क)	 प्रत्येक	 नागरिकानये	 संविधानाचये	 पालन	 किािये.	 संविधानातील	 आदराांचा,	 िाष्ट्रधिज	 ि	
िाष्ट्रगीताचा	 आदि	 किािा.

(ख)	 सिातंत््ाच्ा	 चळिळीला	 प्रयेिणा	 दयेणाऱ्ा	 आदराांचये	 पालन	 किािये.

(ग)	 दयेराचये	 साि्वभौमति,	 एकता	 ि	 अखंडति	 सुिवषित	 ठयेिण्ासाठी	 प्र्तनरील	 असािये.

(घ)	 आपल्ा	 दयेराचये	 िषिण	 किािये,	 दयेराची	 सयेिा	 किािी.

(ङ)	 सि्व	 प्रकािचये	 भयेद	 विसरून	 एकोपा	 िाढिािा	 ि	 बंधुतिाची	 भािना	 जोपासािी.	
स्सरि्ांच्ा	 प्रवतष्येला	 कमीपणा	 आणतील	 अरा	 प्रथांचा	 त्ाग	 किािा.

(च)	 आपल्ा	 संवमश्र	 संसककृतीच्ा	 िािराचये	 जतन	 किािये.

(छ)	 नैसवग्वक	 प्ा्वििणाचये	 जतन	 किािये.	 सजीि	 प्राण्ांबद्दल	 द्ाबुद्ी	 बाळगािी.

(ज)	 िैज्ावनक	 दृष्ी,	 मानितािाद	 आवण	 वजज्ासूिृतती	 अंगी	 बाळगािी.

(झ)	 साि्वजवनक	 मालमततयेचये	 जतन	 किािये.	 विंसयेचा	 त्ाग	 किािा.

(ञ)	 दयेराची	 उततिोतति	 प्रगती	 िोण्ासाठी	 व्स्तिगत	 ि	 सामूविक	 का्ा्वत	 उच्चतिाची	
पातळी	 गाठण्ाचा	 प्र्तन	 किािा.

(ट)	 ६	 तये	 १४	 ि्ोगटातील	आपल्ा	 पाल्ांना	 पालकांनी	 वरषिणाच्ा	 संधी	 उपलबध	करून	
द्ाव्ात.

भारताचछे संविधान
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प्रस्तावनता

वप्रय ववद्ाथथी वमत्रांनो,                                                                           

्तुम्हा ं सवाांचे इयत्ता सा्तवीचया वगामि्त सवाग्त आ्हे. यापूववीचया वगाां्त ्राठी सुलभभार्ती ्हे 
पाठ्यपुस्तक ्तुम्ही अभयासले आ्हे. इयत्ता सा्तवीचे ्हे पाठ्यपुस्तक ्तुम्हालंा अभयासायला दे्तािा अन्तशय 
आिंद ्हो्त आ्हे.

न्त्रांिो, ्राठी ्ही आपलया राजयाची राजभाषा आ्हे. इ्तरांशी संवाद सािणयासाठी, आपले नवचार, 
भावभाविा वयक्त करणयासाठी आपण ् ोठ्या प्र्ाणावर ् राठी भाषेचा वापर कर्तो. ् राठी भाषे्तूि चांगला 
संवाद साि्ता येणयासाठी, आपली शबदसंपत्ती्ही चांगली ्हवी. या पाठ्यपुस्तका्तील कथा, संवाद, पाठ, 
कनव्ता, गी्ते वाचूि ्तुम्हालंा िविवीि शबद नशकायला न्ळणार आ्हे्त. ्हे पुस्तक वाचिू, वापरूि ्तुम्हांला 
्राठी भाषेची गोडी लागावी असे आम्हांला वाट्ते.

पाठ्यपुस्तका्त ्तुम्हालंा आवड्तील अशी शबदकोडी आनण ‘वाचा’, ‘चचामि करा, सांगा’, ‘खेळ 
खेळूया’ अशा अिेक कृ्ती नदलया आ्हे्त. ्तसेच वयाकरण घटकांची सोपया री्तीिे ओळख करूि नदली 
आ्ेह. नशवाय ्तु्चया िवनिन्मि्तीबद्दल बोलणयाची, नलन्हणयाची संिी्ही ्तुम्हांला न्ळणार आ्हे. 
्तुम्हालंा संगणक, ्ोबाईल स्हजपणे ्हा्ताळ्ता य्ेताे. या ्तंत्रज्ािाचा अभयासासाठी उपयोग व्हावा 
यादृष्ीिे्ही का्ही कृ्ती करणयासाठी नदलया आ्हे्त. ्राठी भाषा नशक्त अस्तािा तया्तूि का्ही ्ूलये 
नशकणे, सा्ानजक स्सया जाणिू घेणे, तया सोडवणयासाठी ्ततपर रा्हायला नशकणे ्हे्ही ््हत्वाचे 
आ्ेह. या दृष्ीिे्ही या पाठ्यपुस्तका्तील पाठ, क्ृती, सवाधयाय यांचा नवचार करा.

्हे पाठ्यपुस्तक ्तुम्हांला आवडले का, ्ते आम्हांला कळवा. ्तुम्ही दिंैनदि जीविा्त आनण पुढील 
आयुषया्त ्राठीचा िक्करीच प्रभावीपणे वापर कराल, ्होय िा? 

्तुम्हा ंसवाांिा शुभेच्ा !

पुणे   
नदिांक : २८ ्ाचमि, २०१७, गुढीपाडवा
भार्तीय सौर : ७ चैत्र १९३९

(डॉ. सुवनल मगर)
संचालक 

््हाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्तक निन्मि्ती व 
अभयासक्् संशोिि ्ंडळ, पुणे.



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

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

विली जयारी.
Ø रयापरल्थया जयाणयाऱ्थया भयाषेच्थया बयारियाव्थयांरर चचया्व 

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

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

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

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

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

Ø आपली भयाषया रयाचत असतयानया वलविण्थयासंिभया्वत 
वरि्थयािी आ्थरोवजत िरयाव्थयात. 

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

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

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

Ø सयावित्थ आवण सयाविक्त्थि ततरयांची समज रयाढण्थयाची 
संधी विली जयारी.

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

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

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

07.16.04 इतरयंानी सयांवगतलेले र अनुभरलेले अनुभर 
आरश्थितेनुसयार वलवितयात, सयांगतयात. 

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

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

ऐितयात. 
07.16.07 वरवरध वरष्थयंासयाठी, वरवरध उद्ेशयांसयाठी 

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

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

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

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

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

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

07.16.13 सयार्वजवनि वठियाणच्थया सूचनया समजपूर्वि 
रयाचतयात.

07.16.14 घरी र पररसरयात घडणयारे अनौपचयाररि संभयाषण 
समजपूर्वि ऐितयात.

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



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

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

वशक्षकांसाठती

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

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

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

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

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

07.16.17 ्थरोग्थ गतीसि समजपूर्वि प्िट रयाचन र मूिरयाचन 
िरतयात.

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

उपरिमयात सिभयागी िरोतयात.
07.16.20 विलेल्थया उतयाऱ्थयाचे समजपूर्वि रयाचन िरून ्थरोग्थ 

शीष्वि िेतयात.
07.16.21 विलेल्थया वरष्थयंारर प्शनयारली त्थयार िरून 

वलवितयात.
07.16.22 पररसरयातील सयामयावजि समस्थयाचंी जयाणीर वनमया्वण 

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

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

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

07.16.29 शबििरोश अियारवरलह्यानुसयार पयाितयात.
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१. प्रार्थनरा भराग - १

l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

नमस्कार मकाझका यका ज्कानमंदिरका ।
सतयम्  दिवम्  सुंिरका ।।

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

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

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

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

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

शशक्षकरांसराठी ः दवद्कारयकाां्डून गटकांत तसेच वैयतक््रतीतयका गकाणे तकालकासुरकांत, सकादभनय म्णून घयकावे. दवद्कारयकाांनका 
गकाणे, समू्गतीते यकांचयका धवदनदितती ऐ्वकावयकात.
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मे महिन्याची सुट्ी संपून मी परत दयापोलीस 
हिकयाव्यास गेलो. ियाळया सुरू झयाली. पयावसयाळयािी सुरू 
झयालया. तप्त जहमनीलया मेघ ियांतवू लयागले. तयापलेल्या 
जहमनीवर पयाणी पडे व कसया सुंदर वयास सुटे. नवीनच 
पयाऊस जेविया सुरू िोतयाे, तेविया मयातीचया एक रम् सुंदर 
वयास सुटत असतो. ‘गंधवती पृथवी’ ्या वचनयाची त्या 
वेळेस आठवण ्ेते. फुलयाफळयांत जो रस, जो गंध 
असतो, एक प्रकयारचया सवयाद असतो तो पृथवीच्याच 
पयाेटयातलया.

घरून दयापोलीस ्ेतयानया ्या वेळेस मी एक हनशच् 
करून आलो िोतो. सुट्ीत घरी असतयानया एके हदविी 
लियान भयाऊ नवीन सदऱ्यासयाठी िट् धरून बसलया 
िोतया. त्या वेळेस त्याची समजूत घयालतयानया आई 
मिणयाली, ‘‘तुझे अणणया-दयादया मोठे िोतील, रोजगयारी 
ियाेतील, मग तुलया सिया महिन्यांनी नवीन सदरया हिवतील. 
आतया नको िट् धरू.’’ हमतयांनो, मयाझ्या लियानपणी 
कपडयाचंे बंड फयार मयाजले नविते. आमियालंया कोट 
मयािीतच नवितया. हकत्ेकदया सदरयािी वरयाषा-दोन वरयाांनी 
नवीन हमळयाव्याचया. थंडीच्या हदवसयंात धोतर चौघडी 
करून गळ्यािी बयांधून ियाळेत जयाव्याचे. मफलर 
नविते, जयाहकटे नविती, गरम कोट नविते. 

मयाझ्या धयाकट्या भयावयाचया सदरया फयाटलया िोतया. 
अयाईने त्यालया दोन-तीन गयाबडया लयावल्या िोत्या. 
आपल्या भयावयास नवीन कपडया हिवून न्याव्याचया, असे 
मी ठरवून आलो िोतो; परंतु पैसे कोठून आणयाव्याचे?

सानेगुरुजी- पांडुरंग सदाशिव साने (१८९९-१९५०) : सयानेगुरुजींनी कथया, कहवतया, कयादंबऱ्या असे हवपुल लहलत 
लेखन, तसेच वैचयाररक लेखन केलेले आिे. ‘श्यामची आई’, ‘धडपडणयारी मुले’, ‘भयारती् संसककृती’, ‘गोड गोष्ी’, 
‘सुंदर पते’ इत्यादी त्यांची पुसतके प्रहसद् ध आिVे. ‘श्यामची आई’ ्या पुसतकयातून िया पयाठ घेतलेलया आिे. 

श्यामच्या मनयात आपल्या लियान भयावंडयाहवर्ी असलेलया हजवियाळया व प्रेम, तसेच आईने मुलयांनया हदलेली हिकवण 
्याचे हृद्सपिशी वणषान प्रसतुत पयाठयात आले आिे. 

मयाझे वडील कोटषा-कचेरीच्या कयामयास दयापोलीस 
्ेत. वडील दयापोलीस आले मिणजे आणया-दोन अयाणे 
मलया खयाऊलया मिणून देऊन जया्चे. खयाऊच्या पैियांतील 
एक पैसयािी खयाऊमध्े न खचषाण्याचे मी ठरवले. ज्ेष्यात 
आमची ियाळया सुरू झयाली. गणिे चतुथशीलया तीन महिने 
िोते. तेवढ्या महिन्यांत ्या खयाऊच्या पिैयांचया रुप्याभर 
जमलया असतया. गणेि चतुथशीस धयाकट्या भयावयास कोट 
हकंवया सदरया हिवून न्याव्याचया, असे मी मनयात हनशशचत 
केले.

ध्े्यावर डोळे ियेाते. रोज पैसे मयाेजत िोतो. गणेि 
चतुथशी जवळ ्ेत चयालली. मजजवळ एक रुप्या दोन 
आणे जमले िोते. गौरी-गणपतीलया नवीन कपडे 
करतयात. आपल्या गयावयातील मुलयांनया त्यांचे आईबयाप 
नवीन कपडे हिवतील; परंतु मयाझ्या भयावयास कोण 
हिवील? मयाझ्या भयावयालया मी हिवून देईन.

मी हिंप्याकडे गेलो. मयाझ्या भयावयाच्या व्याचया एक 
मुलगया मी बरोबर घेऊन गेलयाे. त्याच्या अंगयाचया कोट 
हिवयाव्यास मी सयांहगतले. दोन वयार कयापड घेतले. अधयाषा 
वयार असतर घेतले. कोट त्यार झयालया. जवळच्या पैियांत 
सयारया खचषा भयागलया. तो कोट ियातयात घेतलया, तेविया मयाझे 
डोळे अशूंनी नियाले िोते. 

मी घरी जयाण्यास हनघयालो. मी ज्यांच्याकडे रयाहिलो 
ियाेतो ते मिणयाले, ‘‘पयावसयापयाण्याचया जयाऊ नकोस. 
नदीनयाल्यांनया पूर आले असतील. हपसईचया पऱह्या, 
सोंडेघरचया पऱह्या ्यांनया उतयार नसेल, आमचे ऐक’’.  

शिक्षकासंाठी ः वरील कथेतील प्रसगंयासयारख्या एखयाद्या प्रसगंयावर हवद्याथ्याांनया गटयात चचयाषा करया्लया लयावयावी. त्यानंया 
आपल ेअनभुव सयंागण्यासयाठी प्रवतृत करयाव.े

२. श्ामचे बंधुपे्म
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प्. १.  खालील प्शनांची एक-दोन वाक्ांत उततरे शलहा.
 (अ) नवीन पयाऊस सुरू िोण्याचया मयातीवर कया् पररणयाम िोतो?
 (अया) श्यामने कोणतया हनशच् केलया िोतया?
 (इ) लियान भयावयालया अयाईने कसे समजयावले?
 (ई) श्यामचे वडील वरचेवर दयापोलीलया कियासयाठी जयात?
 (उ) श्यामलया चयालण्याचे शम कया वयाटत नविते?

िबदार्थ : सवाद - चव. रोजगारी होणे - कयामधंद्यालया लयागणे. गाबड्ा - हठगळ, कयापड फयाटल्यावर त्याहठकयाणी 
लयावलेले दुसरे कयापड. डोळे अश्रंनी नहाणे - डोळ्यांतून अशू ओघळणे. पऱ्ह्ा - ओढया. दुरडी भरून वाहणे - पूणषा 
भरून वयािणे. पंचमहाभ्रते - पृथवी, जल, अहनि, वया्ू, आकयाि. फलद्ुप - फळयालया आलेली. दवडणे - वया्या 
घयालवणे. सममृती - आठवणी. 

‘‘मग उधयार कया हिवून आणलयास, 
श्याम?’’ वहडलयंानी हवचयारले.

‘‘भयाऊ, तुमिी मलया खयाऊलया 
आणया, दोन आणे देत असया, ते मी 
जमहवले. गेल्या दोन-तीन महिन्याचंे 
सयारे जमहवले. त्यातून िया कोट हिवून 
आणलया. आई मिणत असे, ‘तुझे 
अणणया, दयादया मोठे िोतील, मग 
पुरुरोततमलया नवीन हिवतील कोट.’ 
मी मनयात ठरहवले िोते, की ्ेतयानया 
त्याच्यासयाठी नवीन कोट अयाणयाव्याचया. 
पुरुरोततम, बघ तुलया िोतो कया?’’ मी 
मिटले.

‘‘अणणया, िया बघ छयान िोतयाे 
आहण आतलयािी शखसया! आतया मयाझी 
पेशनसल िरवणयार नयािी. आई, बघ!’’ 
पुरुरोततम आईलया दयाखवू लयागलया.

मी सयंाहगतलेली िहककत ऐकून आईलया गहिवर 
आलया. ती मिणयाली, ‘‘श्याम, तू व्याने मोठया नयािीस, 
पैियाने मोठया नयािीस, हिकून मोठया नयािीस; परंतु मनयाने 
मोठया अयाजच झयालयास िो! िेच प्रेम बयाळयांनो, पुढिेी 

ठेवया. ्या प्रेमयावर कोणयाची दृष्ी नको पडया्लया.’’
वहडलयांनीिी मयाझ्या पयाठीवरून ियात हफरवलया. ते 

बोलले नयािीत. त्या ियात हफरहवण्यात सयारे बोलणे िोते. 
सयाऱ्या समृती िोत्या.
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आपण समजून घेऊ्रा.

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

  शरि्राशवशेषण अव््रंाचे प्करार

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

पूववी शशक्षक पगडी घरालत असत.

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

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

- पररमराणवराचक/संख्रावराचक
 शरि्राशवशेषण अव््े

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

सभोवरार जंगल ्होते. टोपलीत भरपूर फुले आ्हेत.

गराेगलगरा् ्हळू चरालते.

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

थोडका, सतत, झट्न. 

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

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

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

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

करालवराचक 
शरि्राशवशेषण अव््े

सरलवराचक 
शरि्राशवशेषण अव््े

रीशतवराचक 
शरि्राशवशेषण अव््े

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

४. गोपराळचे शौ््थ
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गोपयाळने धयावतच जयाऊन वयाटेलगतच्या िेतयातील 
नदीवरून सुरू असलेलया पयाण्याने भरलेलया रबरी पयाइप 
सवषा िक्ीहनिी ओढया्लया सुरुवयात केली. सयाधयारणपणे 
अडीच-तीन इंच परीघ असलेलया तो लयंाबच लयांब पयाइप 
गोपयाळ आगीच्या हदिेने ओढत आणत िोतया.

‘‘हे् आग एकट्याकडून इझणयार नयाईच. िे मलिेी 
मयाईत िया्े, पन मिनून कया् परेतनंच करयावं नियाई कया 
कया्? सर, असं जंगलंच आमियां आहदवयासींचे पोहिंदे 
िया्ेत. आनं्  मया्बयापयाले कोनी असं आगीच्या मुखी 
सोडून जयातेत कया्?’’ बयाजूलया उभया असलेलया गयावयातील 
एक गुरयाखी सरयांनया मिणयालया.

गोपयाळ गुरयाख्याकडे पयाहून मिणयालया, ‘‘मयाणसं 
असो कया जनयावरं त्यांनया वयाचवलंच पयाहिजे नया! सवयाांनी 
हमळून आग हवझवलीच पयाहिजे.’’ िे पयाहून सवषा 
हवद्याथशी व हिक्षक एकयापयाठोपयाठ एक गोपयाळच्या 
मदतीलया धयावले.

एवढ्यात दुसरी एक गयाडी गडयावरून खयाली 
उतरली. त्या गयाडीतील पन्यािीचे एक गृिसथ खयाली 
उतरले. त्यांनी सवषा प्रकयार क्षणयात न्याियाळलया आहण 
त्यांनी मोबयाईल कयानयालया लयावलया. मोबयाईलवरील 
संभयारण संपतयाच ते गोपयाळच्या मदतीलयािी गेले. आतया 
तो पयाइप सिजगत्या चौफेर पयाणी फेकू लयागलया. 

पया्थ्याची आग िळूिळू ियांत िोत िोती. 
‘‘गडयावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगिी आटोक्यात 
आणली पयाहिजे.’’ दुसऱ्या गयाडीतील गृिसथ मिणयाले. 
‘‘पण सयािेब, िे कसं िक् आिे? मलया तर िया वेेडेपणयाच 
वयाटतो.’’ हिक्षक ितबल झयाल्यासयारखे बोलले. त्या 

गृिसथयाने फोनवरून 
अहनिियामक दलयाच्या दोन 
गयाडयांनया बोलयावून घेतले 
आिे िे सरयांनया सयांहगतले. 

वीस हमहनटयांच्या आतच 
पंधरया-वीस हकलोमीटर 
अंतरयावर असलेल्या नरखेडहून 
अहनिियामकदलयाच्या दोन 
गयाडया गडयाच्या पया्थ्यािी 
िजर झयाल्या. लगेच त्यांनी 
पयाण्याचया मयारया सुरू केलया. 
आग आटोक्यात ्ेऊन 
संपूणषात: ियांत झयाली िोती. 
आतया सवयाांचेच चिेरे उजळले 

िोते. सवयाांनयाच नवी ऊजयाषा हमळयाली िोती. 
अियातच गयाईवयासरं घेऊन गेलेले कयािी गुरयाखी 

मुलयंाजवळ आले. त्यांतील एकजण ियात जोडून 
मिणयालया, ‘‘ल् बेस झयालं बयापया. आग इझली. 
गडयावरचीतं हकतीकंच झयाडं-झुडपं भयाजून हनघयालीत. 
जरयासया कया उिीर झयालया असतया तं आमिीिी तसेच 
भयाजून हनघयालो असतो. आनं आमच्यातं कोनयाले पततया 
भी लयागलया नसतया, तुमिी समदं मदतीसं धयावून आलेतं’’ 
िे सयांगतयानया त्यालया गहिवरून आले िोते. 

‘‘खरंच, आमच्या ्या गोपयाळनं हनरपेक्ष भयावनेनं, 
हजवयाची पवयाषा न करतया िे धयाडस केलं. आज केवळ 
गडच नविे, तर गुरं आहण ्या सवषा गुरयाख्यांचेिी प्रयाण 
वयाचले. त्याचं िे कयाम खरंच कौतुकयासपद आिे.’’ असे 
मोठ्या अहभमयानयाने हिक्षक सवयाांनया सयांगत िोते. 

दुसऱ्या हदविीच्या वतषामयानपतयातून िी बयातमी 
सवषाच लोकयांनया कळयाली. पररसरयातील नयागररक 
गोपयाळच्या ्या िौ्याषाचे भरभरून कौतुक करत िोते.
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खेळू्रा शबदरांशी.

चचरा्थ कररा. सरांगरा.

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

 

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

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

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

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

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

     नराम सव्थनराम शवशेषण शरि्रापद

ñdmÜ¶m¶

(अ)
(अका)
(इ)
(ई)

रि.
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वाचा.

कोठेिी आग लयागली, तर एक लयाल रंगयाची गयाडी जोरजोरयात 
घंटया वयाजवत आगीच्या हठकयाणी ्ेते.  त्यातील कमषाचयारी 
पयाण्याच्या मोठमोठ्या नळकयांडया घेऊन आग आटोक्यात 
आणतयात. आग हवझवतयात. ्या दलयातील कमषाचयाऱ्यांच्या 
ियालचयाली खूप वेगवयान व हिसतबद ्ध असतयात. आग हवझवण्याचे 
िे प्रयात्हक्षक बघण्यासयारखे असते.

आग लयागणे, घर पडणे, झयाड पडणे, मोठया 
अपघयात िोणे अिया आपतकयालीन पररशसथतीतून 
आपल्यालया बयािेर कयाढण्याचे कयाम अहनििमन दल 
करते. ्या दलयास पयाचयारण करण्यासयाठी १०१ ्या 
करमुक् दूरधवनी क्रमयंाकयावर संपक्क सयाधतयात व 
आपतकयालीन घटनया घडलेल्या हठकयाणचया पततया व 
थोडक्यात तपिील देतयात. अहनििमन दल घटनयासथळी 

ततकयाळ पोिोचते. आपल्यालया मदत करण्यासयाठी आलेल्या ्या कमषाचयाऱ्यांनया आपण सिकया्षा केले पयाहिजे. 
ते देत असलेल्या सूचनयंानुसयार वयागले पयाहिजे. त्यांच्या कयामयात व्त्् ्ेणयार नयािी, असे आवजूषान पयाहिले 
पयाहिजे, कयारण ‘अहनििमन दल’ िया आपलया हमत आिे.

गवत जयाळल्यामुळे पुढील वरशी पयावसयाळ्यात गवतयाची चयांगली वयाढ िोते, ्या समजुतीतून डोंगरयावरील 
गवतयालया आग लयावली जयाते. कयािी हठकयाणी मोिफूल, तेंदूपततया गोळया करतयानया सथयाहनक लोकयांकडूनिी कयािी 
भयागयंात आग लयावली जयाते; परंतु त्यावर हन्ंतण न रयाखतया आल्याने िी आग रौद्ररूप धयारण करते. त्यामध्े  
डोंगरयावरील गवत जळून नष् िोते, त्याबरोबरच अनेक लियानमोठी झयाडेिी जळतयात. झयाडयांच्या आसऱ्यालया 
रयािणयारे अनेक पक्षी व प्रयाणी िेिी आगीचे भक्् बनतयात. वनसंपदेबरोबरच वणव्याचया मोठया पररणयाम प्रयाण्यांच्या 
अन्सयाखळीवर िोत आिे. हिरव्या पयाल्याच्या िोधयात तृणभक्षी प्रयाणी जंगलयाकडे वळतयात; परंतु अिया 
वणव्यामंुळे त्यांच्या जीहवतयालया धोकया हनमयाषाण िोतो.

बऱ्याच वेळया डोंगरभयागयात हफरया्लया मिणून जयाणयारे कयािी प्षाटक धूम्रपयान करतयात. हवडी पेटवण्यासयाठीची 
आगपेटीची जळती कयाडी जंगलयात फेकतयात. ्या जळत्या कयाडीमुळे वयाळलेले गवत पेट घेते आहण पुढे त्याचे 
वणव्यात रूपयांतर िोते. ्या वणव्यामुळे जंगलयांमध्े पुनहनषाहमषाती व चयाऱ्याची उपलबधतया ्यांवर हवपरीत पररणयाम 
िोत आिे. 

प्ाणी व वमृक्ष वाचवण्ासाठी, वणवा लाग्र न्े ्ासाठी सवाांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे. 

अशनििमन सेवा



15

शप्् दादा,
सप्रेम नमसकयार.
दयादया, कयालच मी सिलीलया जयाऊन आले. अरे, इतकी मजया आली, कया् सयांगू! ्या 

महिन्यात हवज्यान केंद्रयातफफे आमच्या ियाळेत पक््यांसंबंधीची हचतफीत दयाखवली. ती पयाहून 
आहण तेविया तयाई-दयादयांनी सयांहगतलेली मयाहिती ऐकून ्यावरशी ियाळेची सिल एखयाद्या 
अभ्यारण्यातच न्या्ची, असया िट् आमिी हिक्षकयांजवळ धरलया.

सिलीच्या हदविी आमिी पियाटेच हनघयालो. सोलयापूर-बयािशी मयागयाषावर बयावीस हकलोमीटर 
अंतरयावर असलेल्या नयान्ज गयावयाजवळ ‘मयाळढोक अभ्यारण्’ आिे. ठरलेल्या वेळी आमिी 
हतथे पोिोचलो. अभ्यारण्यातून हफरत असतयानया सर सयांगत िोते, की ‘भयारतयातून नष् 
िोण्याच्या मयागयाषावर असलेल्या मयाळढोक ्या अत्ंत देखण्या पक््यालया वयाचवण्यासयाठी 
वनहवभयागयानं िे अभ्यारण् घोहरत केलेलं आिे. मयाळढोक पक्षी िेतकऱ्याचया हमत आिे, 
कयारण िेतयातील हकडयांवर तो गुजरयाण करतो. िया पक्षी वरयाषातून एकदयाच अंडी घयालत 
असल्याने त्यांची संख्या कमी आिे. हिवया् इतर प्रयाण्यांनी मयाळढोक पक््यांची अंडी तुडवली, 
तर संख्या आणखीनच कमी िोते. 

दयादया, आमिी िया मयाळढोक पक्षी अगदी जवळून व हनरखून बहघतलया. 
कया् त्याचया रंग! कया् त्याची चोच! इतकया देखणया पक्षी मी ् यापूवशी कधीिी 
बहघतलया नवितया. मयाळढोक पक््यांबरोबरच आमिी चंडोल, मयाळहटटवी  
तसेच इतर पक्षीिी पयाहिले. आमच्या हिक्षकयांनी मयाळढोक पक््यांचे फोटो 
कॅमेऱ्यात हटपले. पक््यांचे फोटो कयाढण्यापूवशी वनखयात्याची पूवषापरवयानगी 
घ्यावी लयागते, िे आमियांलया नव्यानंच समजलं.

पक्षी िया संतहुलत प्याषावरणयाचया अहवभयाज् घटक आिे. प्रदरूण टयाळण्यात, हब्यांचं विन 
करण्यात त्यांची प्रमुख भूहमकया असते, िे आमच्या सरयांनी सयांहगतलेलं आमियालंया पटलं. 
आमची सिल अहवसमरणी् झयाली. दयादया, अभ्यारण्यातून हफरतयानया मलया तुझी खूप आठवण 
आली, कयारण तुलयािी पक्षी खूप आवडतयात.

इकडे मी, आई, बयाबया मजेत आिोत. तू कसया आिेस? तुझया अभ्यास कसया सुरू आिे? 
पत हमळतयाच तुझी खिुयाली कळव. आमिी तुझ्या पतयाची वयाट बघत आिोत.

        तुझी बिीण,
            आ्ेिया

शदनांक : २५.०१.२०२१

५. दादास पत्र
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माशहती शमळव्र्ा.

l खालील चौकोनांतील अक्षरांमध्े शरि्ाशविेषण अव््े लपलेली आहेत. उभ्ा, आडव्ा व शतरप्ा 
पद्धतीने अक्षरे घेऊन शरि्ाशविेषण अव््े बनवा व शदलेल्ा जागेत शलहा.

ि ळू रो डे आ रो
आ ज डा मो ज के
ज रया सा व का ि
त सया हज र ल ही
अ ने क दया हच त
हत क डे खया ली र

चचा्थ करा. सांगा.

प्. १. खालील प्शनांची एक-दोन वाक्ांत उततरे शलहा.
 (अ) हवद्याथ्याांनी अभ्यारण्यात सिलीलया जयाण्याचया िट् कया धरलया?
 (आ) अभ्यारण्यातून हफरतयानया सरयांनी हवद्याथ्याांनया मयाळढोक पक््याबद्दल कया् सयांहगतले?

l पक्षी हा संतुशलत प्ा्थवरणाचा अशवभाज् घटक आहे, ्ाशवष्ी पालकांसाेबत चचा्थ करा.
l पक्ांची संख्ा वाढवण्ासाठी तुमही का् करू िकता, ्ाशवष्ी शमत्रासंोबत चचा्थ करून ्ादी त्ार करा.

मयाहिती घेण्यासयाठी हकंवया देण्यासयाठी अनेक सयाधने वयापरली जयातयात. खयाली मयाहिती देवयाणघेवयाण 
करण्याची/संवयादयाची कयािी सयाधने हदली आिेत. त्यांतील कयािी सयाधने एकतफफी व कयािी सयाधने दुतफफी 
मयाहितीची/संवयादयाची देवयाणघेवयाण करतयात. त्यांची मयाहिती हमळवया व  हदलेल्या तकत्यात वगशीकरण करया.

 फॅकस, पत, ई-मेल, मोबयाईल, आंतरजयाल, रेहडओ, वतषामयानपत, मोबयाईल संदेि, चचयाषा, मुलयाखत, 
जयाहिरयात, भयारण, संभयारण. 

एकतफफी माशहतीची/संवादाची साधने दुतफफी माशहतीची/संवादाची साधने

उपरिम : 
 तुमिी भेट हदलेल्या एखयाद्या प्षाटनसथळयाचे वणषान करणयारे पत हमतयालया/मैहतणीलया हलिया.

ñdmÜ¶m¶

िबदकोडे सोडव्र्ा.
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l   आमही स्रचनाफलक वाचतो.

l वरील स्रचनाफलकाच्ा आधारे खालील प्शनांची उततरे शलहा.
 (१) िी सूचनया कोणत्या तयारखेलया देण्यात आली आिे?
 (२) पयाणीपुरवठया कधी बंद करण्यात ्ेणयार आिे?
 (३) पयाणीपुरवठया बंद कया ठेवण्यात ्ेणयार आिे?
 (४) पयाण्याच्या वयापरयाबयाबत नयागररकयांनया कोणती सूचनया देण्यात आली आिे?

समर्थनगर पररसरात पाणीपुरवठा करणाऱ््ा 
पाइपलाइनच्ा दुरुसतीचे काम तातडीने सुरू करण्ात 
्ेणार आहे. त्ामुळे उद्ा आपल्ा पररसराचा 
पाणीपुरवठा बंद ठेवण्ात ्ेणार आहे. समर्थनगर 
पररसरातील सव्थ नागररकांनी ्ाची नोंद घ्ावी, तसेच 
उपलबध पाण्ाचा वापर अशधक काटकसरीने व जप्रन 
करावा. 

शद.२३/०९/२१

पाणीपुरवठा शवभाग,
समर्थनगर.

स्रचनाफलक

सया्ंकयाळ झयाली, की आजी घरयाच्या 
विरयांडयात खुचशी टयाकून बसते. सयाेबत आणखी 
दोन-तीन खुच्याषािी ठेवते. समोरच्या रसत्या-
वरची ्े-जया न्याियाळते. रसत्यावरून हतच्या 
ओळखीची व्क्ी जयाऊ लयागली, की त्या 
व्क्ीस ियाक मयारते. हतची ख्यालीखुियाली 
हवचयारल्याहिवया् आजीलया चैन पडत नयािी.

(- िे हचनि दोन कयारणयांनी वयापरतयात.)
(१) दोन िबद जोडतयानया.
      उदया., ्े-जया, दोन-तीन.
(२) ओळीच्या िेवटी िबद अपुरया रयाहिल्यास.
      उदया., रसत्या-वरची.              
   ‘-’ ्या हचनियास सं्ोगशचनह मिणतयात.

l खालील पररच्ेद वाचा.

{ejH$m§gmR>r …  हवद्याथ्याांनया पररसरतील हवहवध सूचनयाफलकयांचे वयाचन करण्यास सयांगयावे.
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l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

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

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

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

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

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

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

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

६. टप्  टप् पडती







21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

७. आजरारी पडण्राचरा प््ोग
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आपण समजून घेऊया.

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

 

सांदेश तयाि करूया.

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

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

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

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

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

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

शब्दगंगा येऊ द्ा घरोघरी!

पुसतकांचे भव् प्दि्थन

पुसतक खरेदीवर
२०% सवलत.

उद् घाटन समारंभ : १५ आॅकटोबर सकयाळी ठीक १० वयाजतया.
उद् घाटक : ियारदया हवद्याल्याचे संसथयापक शी. हवजेंद्र सयातपुते.

प्दि्थनाची वैशिष्ट्े
l  छोट्यांसयाठी व मोठ्यांसयाठी सवतंत दयालन.
l  नयामवंत सयाहिशत्कयांची पुसतके.
l  हवहवध हवर्यांवरील पुसतके.
l  मुलयांसयाठी आवडत्या गोष्ींची, प्र्ोगयांची, 

कोडयांची आहण ककृतींची पुसतके.
l  सया्ंकयाळी ७ ते ८ ्या वेळेत नयामवंत 

सयाहिशत्क आपल्या भेटीलया व प्रत्क्ष 
वयातयाषालयाप करण्याची संधी. तवरा करा.

आपला पुसतकसंग्रह 

सममृद्ध करा.

l वरील जाशहरातीच्ा आधारे खालील प्शनांची उततरे शलहा.
 (१) िी जयाहिरयात कियासंदभयाषात आिे?
 (२) कोणत्या कयालयावधीमध्े पुसतक प्रदिषान भरवण्यात ्ेणयार आिे? 
 (३)  पुसतक प्रदिषानयाची ठळक वहैिष्ट्े सयांगया.
 (४) प्रदिषान कोठे भरणयार आिे?
 (५) िंभर रुप्यांच्या खरेदीवर हकती रुप्यांची सवलत हमळणयार अयािे?
 (६) पुसतक प्रदिषानयात तुमिी कोणत्या प्रकयारची पुसतके खरेदी करयाल, ते हलिया. 

l   आमही जाशहरात वाचतो.

शिक्षकासंाठी ः  हवद्याथ्याांनया हवहवध प्रसयारमयाध्मयादं्यार ेप्रसयाररत िोणयाऱ्या हवहवध जयाहिरयातींच ेशवण/वयाचन करण्यास 
प्रवतृत करयाव.े

ओळखा पाहू्!

(१) ियात आिेत; पण ियालवत नयािी.
(२) पया् आिेत; पण चयालत नयािी.
(३) दयात आिेत; पण चयावत नयािी.
(४) नयाक आिे; पण शवयास घेत नयािी.
(५) केस आिेत; पण कधी हवंचरत नयािी.

कालावधी : १५ ते २० ऑकटोबर २०२१
वेळ : सकयाळी १०.०० ते सया्ं. ८.०० 
सरळ : ियारदया हवद्याल्याचे सभयागृि
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सुंिर सुिंर िबिकाचंे सुंिर सुिंर घर
तयकांतून ्का्ती ्ळवे ्ळवे रका्त ्ोते सवर

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

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

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

८. शबदराचंे घर भराग - २

l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा. 

कल्राण इनरामदरार (१९३९-२००८) : ‘आभकाळकाच ेपखं’, ‘अजब गकाणती’, ‘अक्षर गकाणती’, ‘धमकाल गकाणती’ इतयकािती बकालसकाद्तय 
प्रदसद्ध. भकाषदे्कार ेआपण आपल ेदवचकार, सखुि:ुख वयक् ्रतो. प्रसतुत ्दवतेतून ्वतीन ेआपलयकाभोवततीचे िबिकाचें वकावरण े्से 
सुिंर आ्े, ् ेसकादंगतल ेआ्.े 
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आजकयालच्या मुलयांनया वयाचन मिणजे कंटयाळवयाणी 
गोष् वयाटते. टीविी, शविहडओे गेमस, कयॅामप्ुटर, 
मोबयाईल ्या सवयाांिी त्यांची मतैी पक्ी झयाली आिे. 
खरेतर सोनयालीलयािी पयाठ्पुसतकयांव्हतररक् इतर 
पुसतक वयाचनयाची हबलकूल अयावड नविती. हतची अयाई 
अन्  मोठ्या भयावयालया मयात आवड नविे, तर वयाचनयाचे 
वेडच िोते. हतच्या आईने बऱ्याच वेळया वयाचनयाकडे 
हतचे मन वळवण्याचया प्र्तन केलया. आपल्या 
अभ्यासयाहिवया् दररोज हकमयान दोन पयाने अवयांतर 
वयाचयावीत, असे हतचे मत िोते. खूप प्र्तन करूनिी 
सोनयालीलया अवयांतर वयाचनयासयाठी प्रवृतत करण्याकररतया 
आईलया ्ि ्ेत नविते. 

एकदया सुट्ीमध्े हतच्या आईने एक गोष्ींचे 
पुसतक हतच्या ियातयात हदले अन ् हतलया सयांहगतले, 
‘‘सोनयाली, मलया एकया ियाळेत पयाहुणी मिणून बोलवलं 
आिे. हतथे मुलयंानया मी एक गोष् सयांगणयार आिे. मलया 
खूप कयािी गोष्ी मयािीत आिेत; पण कोणती गोष् सयांगू 
ते समजेनया. ्या पुसतकयातली एक गोष् सयांगयावी असं 
वयाटतं्. तू ्यंातली एक छयानिी गोष् मलया हनवडून दे. 
मी तीच गोष् ियाळेत सयांगेन.’’

आईलया मदत मिटल्यावर सोनयालीलया ियाळेत 
बयाईंनी सयांहगतलेले आठवले. ‘आपण सवयाांनया मदत 
केली पयाहिजे. ्या मदतीची सुरुवयात घरयापयासून करया. 
मदत करण्याने आपल्यालया तर आनंद िोतोच; पण 
दुसऱ्याचया आनंद िया आपल्यालया समयाधयान देऊन जयातो. 
तुमिी घरी हकंवया इतर हठकयाणी कोणकोणती मदत 
करतया, त्याची नोंद ठेवया आहण ती दर िहनवयारी दयाखवया.’

सोनयालीने आतयाप्ांत बऱ्याच नोंदी विीत केल्या 
िोत्या. आईलया मदत, िी एक नवीन नोंद िोईल, 
बयाईदेखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील, 

ियाबयासकी देतील ्या हवचयारयाने हतने पटकन ‘िो’ मिणून 
आईच्या ियातयातले पुसतक घेतले.

आईने हतलया हदलेल्या पुसतकयात छोट्या छोट्या 
कथया िोत्या. नुसत्या कथयांची नयावे वयाचून कयाेणती कथया 
हनवडयावी िे हतलया कळेनया. िेवटी हतने नयाइलयाजयाने 
एक-एक करून जवळ जवळ दिया कथया वयाचल्या. 
अवघ्या एक-दीड तयासयात सयारे पुसतक वयाचून झयाले. 
खरेतर प्रथम हतलया िे फयारच कंटयाळवयाणे वयाटले ियाेते; 
पण जसजिी ती पुसतकयातल्या कथया वयाचू लयागली, 
तसतिी हतलया पुढची कथया कया् आिे, त्यात कया् 
हलहिले आिे, ्याहवर्ी उतसुकतया वयाटू लयागली. 
त्यानंतर हतने पुसतक केविया संपवले, िे हतलयाच कळले 
नयािी.

कथया तर सगळ्याच आवडल्या, त्यांतली कयाेणती 
हनवडयावी ते समजेनया. ती आईकडे गेली व आपल्या 

 आिा पाटील (जनम-१९७६) : प्रहसद्् ध लेशखकया. ‘आठवणींचया पयाऊस’, ‘हबलवदल’ िे कयाव्संग्रि; ‘अमृतफळ’,
‘आतमनयाद’, ‘बंटीची फहजती’, ‘िूर वीर’, ‘पयाखरं’, ‘िेवंतयाबयाई’  इत्यादी  कथयासंग्रि  प्रहसद्् ध.

सोनयालीने अवयांतर वयाचन करयावे ्यासयाठी हतच्या आईने केलेली ्ुक्ी किी सफल झयाली, ्याचे वणषान लेशखकेने                     
प्रसतुत पयाठयात केले आिे.

९. वाचनाचे वेड



32

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

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

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

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

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

शशक्षकरासंराठी ः  दवद्कारयकाा्ं डून योगय गततीन ेसमजपवूत्ि  पकाठकाच ेप्र्ट वकाचन ्रून घयकाव.े यका पकाठकाच ेदवद्कारयकाा्ं डून 
सवंकािरूपकात सकािरती्रण ्रून घयकाव.े पकाठकाततील एखकाद्का पररचछिेकाचे अनलुखेन तसचे शतुलखेन ्रून घयकाव.े



33

प्. १. खरालील प्शनरांची एक-दोन वराक्रांत उततरे शल्हरा.
 (अ) सोनकालतीने ्काय ्रकावे असे आईलका वकाटत ्ोते?
 (अका) सोनकालतीचयका घरकाततील सवकाांनका दतचयका्डे पकाहून नवल ्का वकाटत ्ोते?
 (इ) सोनकालतीलका प्रोतसका्न िेणयकासकाठती दतचयका बकाबकंानती ्काय ्ेले?
प्. २. खरालील घटनरांमरागील करारणे शल्हरा.
 (अ) आईने सोनकालतीचयका ्कातकात ए् गोष्तीचे पुसत् दिले.
 (आ) आईने सोनकालतीलका ्थेचका सकारकांि दल्कायलका सकांदगतलका.
 (इ) सोनकालतीलका आतका ‘पुसत् वकाचत जका’, असे सकांगणयकाचती गरज उरलती नव्तती. 
प्. ३. खरालील आकृती पूण्थ कररा.

          मुलरांचे अवरांतर वराचनराव्शतररक्त मैती असणरारे घटक

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

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

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

ñdmÜ¶m¶

खेळू्रा शबदरांशी.
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आपण समज्रन घेऊ्ा.

l खालील वाक्े वाचा.
 (अ) असे सथळ-जे हनसगषारम् आिे.  
 (आ) आभयाळ भरून आले, पण-

 वरील वयाक्यामंध्े ‘-’ िे हचनि आले आिे. वयाक्यांमध्े ‘-’ िे हचन ि दोन कयारणयांनी   
 वयापरतयात.
 (१) सपष्टीकरण द्या्चे असल्यास.
 (२) बोलतयाबोलतया हवचयारमयाहलकया तुटल्यास.  

 ‘-’ ्या हचनियास अपसरणशचनह मिणतयात.

 लक्षात ठेवा : अपसरणहचनियाची लयांबी सं्ोगहचनियापेक्षया जयासत असते.

l वरील बातमीच्ा आधारे खालील प्शनाचंी उततरे शलहा.
 (१) कोणयाचया जनमहदवस आपण वयाचन प्रेरणया हदन मिणून सयाजरया करतो?
 (२)  वरील बयातमी कोणत्या तयारखेची आिे?
 (३) वयाचन प्ररेणया हदनयाच्या हनहमततयाने कोणकोणत्या कया्षाक्रमयांचे आ्ोजन करण्यात आले?
 (४) कोणत्या हवद्याथ्याषास ‘उतककृष् वयाचक’ मिणून बक्षीस देण्यात आले?
 (५) हवद्याथ्याांमध्े वयाचनकौिल् वयाढयावे, ्यासयाठी ियाळेत कोणकोणते उपक्रम आ्ोहजत करतया ्ेतील, 

्यावर गटयात चचयाषा करया. त्याची ्यादी त्यार करया.

वाचन प्ेरणा शदन उतसाहात साजरा...

आदि्थनगर, ता. १६ : हद.१५ ऑकटोबर रोजी सयाधनया हवद्याल्, आदिषानगर ्ेथे वयाचन प्रेरणया हदन 
सयाजरया करण्यात आलया. ्या कया्षाक्रमयाचे औहचत् सयाधून हवद्याल्यात अनेक सपधयाांचे आ्ोजन करण्यात 
आले. कया्षाक्रमयाची सुरुवयात ग्रथंहदंडीने करण्यात आली. आदिषानगर पररसरयातील मित्वयाच्या चौकयंात 
‘वयाचनसंसककृती वयाचवया’ ्या हवर्यावर मुलयांनी पथनयाट्े सयादर केली. त्याचबरोबर हवद्याल्यात ‘उतककृष् 
वयाचन’ िी सपधयाषा घेण्यात आली. ्यात मुलयांनी त्यांच्या आवडत्या कथया, कहवतयंाचे वयाचन केले. ्या सपधधेत 
इ्ततया सयातवीतील िेखर कयाजळे ्या हवद्याथ्याषास ‘उतककृष् वयाचक’ मिणून बक्षीस देण्यात आले. पुढील 
कयाळयामध्े वयाचनसंसककृती हवकहसत वियावी, ्या दृष्ीने हवद्याल्यात हवहवध उपक्रम रयाबवले जयाणयार 
असल्याचे मुख्याध्यापकयांनी ् या प्रसंगी घोहरत केले. हवद्याल्यातील सवषा हवद्याथ्याांनी अहति् उतसयाियाने 
वयाचन प्रेरणया हदन सयाजरया केलया.

l   आमही बातमी वाचतो.

शिक्षकासंाठी ः  हवद्याथ्याांनया हवहवध प्रसयारमयाध्मयादं्यार ेप्रसयाररत िोणयाऱ्या बयातम्यंाच ेशवण/वयाचन करण्यास सयागंयाव.े 
हवद्याथ्याांनया एखयादया हवर् दऊेन सबंहंधत बयातम्याचं ेसकंलन करण्यास सयागंयाव.े उदया., क्रीडया.
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्ोल्कातका ि्रकात 
िेिभक् आनंि मो्न 
यकांनती तसत्रयकांसकाठती जती 
खकास सभका बोलकावलती 
्ोतती, तती भकारतकाततील 
तसत्रयकंाचती पद्लती सभका 
्ोतती. पदंडतका रमकाबकाईंनका 
तयका वेळती बंगकालती भकाषका 
येत नव्तती, म्णून 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

१०.  पंशडतरा रमराबराई
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िबदार्थ : अनुवाद - भयारयांतर. ख्ाती - प्रहसद्ी. पराङ्ुख - तोंड, पयाठ हफरवलेलया, हवनमखु झयालेलया. 
हातभार लावणे - मदत करणे. 

सती-जयातीहवर्ी हकती अपयार प्रेम िोते आहण त्यांचे 
दुःख दूर करण्याहवर्ी हकती तळमळ िोती, िे हदसून 
्ेते. 

रमयाबयाईंची कन्या मनोरमया परदेियातून ब्ेल हलपी 
हिकून आल्यामुळे अंध शसत्यांच्यािी हिक्षणयाची सो् 
झयाली. पहंडतया रमयाबयाईंनी ‘मुशक्हमिन’ची सथयापनया 
केली. ‘मशुक्हमिन’ मध्े जुजबी हिक्षण देऊन मुलींनया 
सवयावलंबी करत असतयानयाच रमयाबयाईंनी एकेक लियान 
उद्याेग-व्वसया् सुरू केले. केळीच्या सोपट्यापयासून 
टोपल्या बनवणे, वयाखयाच्या दोऱ्या वळणे, वेतयाच्या 
खचु्याषा हवणणे, लेस, सवेटर, मोजे हवणणे, गयाई-बैलयंाचे 
शखल्यार, िेळ्या-मेंढ्याचंी चरणी, मििींचया गोठया, 
दूधदुभते, कुकु्टपयालन, सयांडपयाणी-मैल्यापयासून 
खत, भयांडयांवर नयावे घयालणे, भयंाडयानंया कलिई करणे, 
ियातमयागयावर कयापड-सतरंज्या हवणणे, घयाण्यावर तेल 
कयाढणे, छयापखयान्यातील टयाइप जुळवणे-सोडणे, हचत े
छयापणे, कयागद मोडणे-पुसतक बयांधणे, दवयाखयानया 
चयालवणे, धोबीकयाम... असे हकतीतरी प्रकयारचे 

उद्ोग शसत्या करत. िी त्या कयाळी फयारच नवलयाईची 
गोष् ठरली. अडीच िजयार लोक बसू िकतील असे 
प्रयाथषानयामंहदर (चचषा) बयांधतयानया कयाटकसर मिणून 
रमयाबयाईंनी त्याचया आरयाखडया सवतःच त्यार केलया आहण 
डोक्यावर हवटयांचे घमेले वयाहून बयांधकयामयालया ियातभयारिी 
लयावलया. कुठलेिी कयाम करण्यात त्यानंी कधीच 
कमीपणया मयानलया नयािी. शमप्रहतषे्चया धडया त्यांनी 
आपल्या ककृतीतून आशमयातील मुलींनया निेमीच हदलया.

रमयाबयाईंचे आ्ुष्् मिणजे संघरयाांची आहण 
संकटयांची एक दीघषा सयाखळी िोती; पण त्या खचल्या 
नयािीत. सतीचया एक व्क्ी मिणून हवचयार आहण हवकयास 
करू पयािणयाऱ्या पंहडतया रमयाबयाई ह्या सिस्रकयातील 
एकमेव कमषा्ोहगनी व सत् िील सयाधवी िोत्या. त्या 
अिया सू् षाकन्या िोत्या, ज्यांच्या नहिबी सवतःच्या 
तेजयामुळे आ्ुष््यात िोरपळणे आले;  पण त्यांनी अनेक 
वयाळवंटी आ्ुष््यांचे नंदनवन करत हकत्ेक कयाळोखी 
आ्ुष््े उजळवून टयाकली!

प्. १. खालील प्शनांची रोडक्ात उततरे शलहा.
  (अ) पंहडतया रमयाबयाईंनी िंटर कहमिनकडे कोणती हिफयारस केली?
  (आ) पंहडतया रमयाबयाईंनया सती-जयातीहवर्ी अपयार प्रेम िोते, िे त्यांच्या कोणत्या उद ्गयारयांवरून समजते?
 (इ) पंहडतया रमयाबयाई कष्याळू व कयाटकसरी िोत्या िे कोणत्या प्रसंगयातून जयाणवते?
प्. २. खालील चौकटी प्रण्थ करा.
 (अ) पंहडतया रमयाबयाईंचया हववयाि ्यांच्याबरोबर झयालया-
 (आ) त्यांच्या मुलीचे नयाव-
  (इ) अंध व्क्ींसयाठी उप्ुक् हलपी-
 (ई) सिस्रकयातील कमषा्ोहगनी-

प्. ३. पंशडता रमाबाईंनी मुक्तिशमिनमध्े क्सत्र्ांसाठी सुरू केलेल्ा लहान उद्ोगांची नावे शलहा. 

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

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

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

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

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

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

l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

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

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

११. लेक
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खेळू्ा िबदांिी.

कवश्त्रीला जाणवलेली 
लेकीची शवशवध रूपे

लेक घरात असल्ाचे 
कवश्त्रीला जाणवणारे 

फा्दे

िबदार्थ : आस - इचछया, अपेक्षया. ऊर - हृद्. पवा्थ न करणे - कयाळजी न करणे. 

 

प्. १.  खालील प्शनांची एक-दोन वाक्ांत उततरे शलहा.
 (अ) लेक घरयात नसतयानया कवह्तीची अवसथया किी िोते?
 (अया) कवह्तीने लेकीलया बोलकी हचमणी कया मिटले आिे?
 (इ) कहवतेतील लेक केविया रुसून बसते?
प्. २. खालील अाकृत्ा प्रण्थ करा.
 (अ)       (आ) 

 

प्. ३. तुमची लाडकी ताई घरात नसली, तर तुमहांला का् वाटते, ते रोडक्ात सांगा. 
प्. ४. पाठ रिमांक २ ते पाठ रिमांक ११ ्ामध्े आलेल्ा नवीन िबदांची िबदकोिाप्माणे मांडणी करा.

(अ) िेवट समान असणारे कशवतेतील िबद शलहा. 
 उदया., कुंदन-गोंदण, चंदन.

आई महणते माझा ्ावा,   आजोबांचा मी गुणांचा ठेवा,
बाबांचा मी बोलका रावा,  आजी करते माझी वाहवा,
ताई महणते मला राजा,   धाव्रन करतो कामे चार,
शतच्ािी खेळताना ्ेते मजा.  सवाांचा मी लाडका फार.

l मुलगा-मुलगी एकसमान, दोघांनाही द्ा सनमान.

ñdmÜ¶m¶

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

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

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

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

आई :  ्ो, नक्ीच. तयकासकाठती आपलयकात िक् ्लकातम्तका 
पकाद्जे.

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

बनवूयका.
  (आई जॉडतिनलका पसति, तोरण, पकायपुसणती बनवून 

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

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

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

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

शवचरार कररा. सरांगरा.

l आपली समस्रा आपले उपरा्-२ 
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आपण समजून घेऊया.

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

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

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

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

(अ) फुशारकी मारणाऱ्ाचा पराज् ्ोतो.

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

(इ) सगळीकडे पररसस्ती समान असणे.

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

(उ) एका संकटातून बचावणे व ्ुसऱ्ा संकटात सापडणे.

(ऊ) कुठल्ा्ी गोष्ीचा अनतरेक केल्ास संपूण्घ नाश ्ोतो.

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

नेहमी लक्ात ठेवा.

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

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

्ात लावू न्े.

खेळ खेळूया.
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१३. अदलराबदल

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l खालील शब्द वाचा. 
 किडा, मेहुणा, पादुिा, बाहुली, मकिना, पकिली, सगुणा, तालुिा, किडू, कपसू, मनुिा.
वरील शब्दाांतील शेवटचया ्दोन अक्षराांचे ननरीक्षण करा. काय जाणवते?
या शबदाांतील शेवटचया अक्षराला िाना, मात्ा, वेलाांटी, उिार असे िाेणते ना िोणते तरी एि किनि आिे 

आकण शेवटून दुसऱया अक्षराांतील इिार किंवा उिार ऱिसव आिेत.
लक्षात ठेवा :  मराठी शबदातील शेवटिे अक्षर दीर्घ सवरानत असेल, तर तया आधीचया अक्षरातील (उपानतय 

अक्षरातील) इिार व उिार ऱिसव कलकितात.
ततसम शबदाांतील उपानतय अक्षरे दीर्घ असतील, तर ती सांसिकृतमधील मूळ शबदाांप्रमाणेि दीर्घ कलिावी.
उदा., क्रीडा, परीक्षा, लीला, सांगीता, पूव्घ, िीती.

l खाली काही शब्द न्दलेले आहेत. तया शब्दाांचा 
 समानार्थी शब्द भरून कोडे पूण्ण करा.

l खाली काही शब्द न्दलेले आहेत. तया शब्दाांचा 
 नवरुद्ार्थी शब्द भरून कोडे पूण्ण करा.

(१)  मसति
(२)  ििरा
(३)  रात्
(४)  पाणी
(५)  जनता
(६)  मुलगी

१ १

२
३

४
५

६

२
३

४
५

६

(१)  उद्ोगी Ï
(२)  गरम Ï
(३)  मोठा Ï
(४)  जुने Ï
(५)  िोिार Ï
(६)  िसणे Ï

l खालील प्रसांगी तुमही काय कराल?
(१) तुमचया कमत्ाने/मैकत्णीने आज डबा आणला नािी.
(२) शाळेत कपणयाचया पाणयािा नळ िोणीतरी कवनािारण सुरू ठेवला.
(३) वगा्घतील एिा कवद्ारया्घने वगा्घत ििरा िेला आिे व ते तुमिी पाकिले.
(४) सिलीत तुमिा कमत् किललयाचया किांतीवर नावे कलिीत आिे.

खेळ खेळूया.

नवचार करा. साांगा.
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सुशवचरार

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

- संत तुकरारराम

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

- संत जनराबराई

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

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

l ऐकरा. वराचरा. म्हणरा.

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

१४.  संतवराणी



प्रसंग १

प्रसंग ३

प्रसंग ५

प्रसंग ७

प्रसंग २

प्रसंग ४

प्रसंग ६

प्रसंग ८

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

काेलह्ाला शंका येते. तो हरणाबरोबर 
जंगलाबाहेर येतो.

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

हररण प्रवासी रेलवे जवळ येताच 
मतचयाबरोबर धावायला सुरुवात करते.

जंगलात जाऊन इतर सव्व प्राणयांपुढे 
आपण रेलवेला हरवले अशी 

फुशारकी मारते.

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

मानवाने तंत्रज्ानाचा वापर करून बनवलेली 
रेलवे आपलयापेक्ा वेगवान आहे हे 

हरणाचया लक्ात येते.

l   आमही कथा मलमहतो.

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

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

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



साहित्य पाठ्यपुस्तक  मंडळाच्या हिभागी्य भांडारांमध्यये  
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पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संके्त स्थळावर भेट द्ा.

• पञाठ्यपुसतक मंडळञाची 
िैवशष्ट्यपूण्भ पञाठ्येततर 
प्कञाशने.

• नञामिंत लेखक, किी, 
विचञारिंत यञांचयञा 
सञावितयञाचञा समञािेश.

• शञालेय सतरञािर पूरक 
िञाचनञासञाठी उपयुक्त.
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