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प्रस्ािना

िारतीय अन्यिाषक, त्ाचप्रमाणे परदिेी तरुण आशण प्ररौढ व्यक्तींना मराठी िाषा शिकण्ासाठी ‘माय 

मराठी’ ह े पाचव्या पातळीचे पुस्तक आह.े सि्मसमािेिक सामग्ीतून संिादात्मक, कृततिील आशण 

वनतम्मततक्षम अिा पायािूत आधारािर ह्ा अभ्ासक्रमाची रचना करण्ात आली आह.े मराठी िाषेचे 

काटकेयोर पण पररणामकारक अध्ययन करण्ाकरता हा एक अद्याित पद्धतीने िाषा शिकिण्ाचा 

प्रयत्न आह.े विद्ार्थ्यांना आकलन, संिाद, िाचन तसेच ललखाण यांद्ारे मराठी िाषेचा ययोग्य रीतीने 

आशण पररणामकारक िापर कसा करािा याचे शिक्षण वदले जाते.

ह्ा अभ्ासक्रमाच्ा अध्यापन सामग्ीत प्रामुख्ाने दयोन पुस्तके आहते, १) पाठ्यपुस्तक : पाठ,  

ध्ववनमुवरित उताऱयांचे ललखखत मजकूर, मराठी - इंग्जी आशण हहदंी, असा िब्दसंग्ह आशण विनामूल्य 

दृक् श्ाव्य सामग्ी यांसहहत आशण २) अभ्ासपुस्तक : सराि, चाचणी, आशण उतिरसंच यांसहहत.

‘माय मराठी, पातळी ५’च्ा ह्ा खास पाठ्यपुस्तकात विषयानुरूप छायाचचत्,े रेखाचचत्,े मजकूर, 

कविता आशण गाणी, म्हणी आशण िा  क ्प्रचार, व्याकरण, ‘करा आशण शिका’ स्ाध्याय आहते. तसेच 

खेळाद्ारे शिकिणी, समप्मक अक्क चचत्,े िब्दसंपदिेरील दृष्टिक्षेप, पाठ्यपुस्तक आशण अभ्ासपुस्तक 

यांच्ाबरयोबर सराि करण्ास उपयुक् अिा ध्ववनविती आशण चचत्विती, ध्ववनवितींचे अनुललखखत उतारे 

ि िब्दसंग्ह आहते. दुव्यािर उपलब्ध आहते. ग्टॉसरी हकंिा िब्दसंग्हात कठीण िब्दांची ललंगानुसार, 

िचनांनुसार आशण सामान्यरूपांनुसार विस्ततृ माहहती समाविटि केलेली आह.े तसेच सि्मच धड्ांची 

रचना विद्ार्थ्यांना समजेल अिी आह.े

‘माय मराठी पातळी ५’च्ा अभ्ासपुस्तकात १) पाठ्यपुस्तकातील प्रत्के पाठािरील स्ाध्याय 

आहते. त्ासयोबतच २) मागील िागात या पाठािरील चाचणी, ३) प्रत्के दयोन पाठांसाठी चाचणी 

प्रश्ािली, िेिटी ४) संपूण्म पातळी ५च्ा अभ्ासक्रमाची एकतत्त चाचणी आशण ५) उतिरे यांचा समािेि 

आह.े

संिादात्मक मराठीच्ा पातळी ५चा संपूण्म अभ्ासक्रम म्हणजे साधारणपणे १६० तासांची शिकिणी 

आह.े तथावप, ह्ाचे अध्यापन करताना शिक्षकाला ह्ातील प्रत्के पाठासाठी साधारणपणे १६ तासांचा 

अिधी लागेल. ह्ा सामग्ीत सराि आशण चाचणीसाठी पुरेिी सामग्ी समाविटि केलेली असली, तरी 

प्रत्क्ष शिकिताना संबंभधत शिक्षकाला अभ्ासक्रमाव्यततररक् अिांतर माहहतीही द्ािी लागणार आह.े 

विद्ार्थ्यांसाठीही एक सूचना आह ेकी, ययोग्य तऱहनेे मराठी बयोलण्ासाठी त्ांनी एकिचन, अनेकिचन, 

सामान्यरूप तसेच ललंगानुसार नामांचा अभ्ास करण्ाचा सराि करािा. सदर पुस्तके ही िगगात 

शिक्षकांकडून समजून घेऊन शिकण्ाच्ा स्रूपाची असली, तरी स्यं-अध्ययन करणाऱयांना वदलेल्या 

सामग्ीतील विस्ततृ िब्दसंग्हाच्ा आधारे ती समजून घेऊन शिकता येईल.
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ह्ा अध्यापन सामग्ीसयोबत दृक् श्ाव्य सामग्ीचा दुिा विनामूल्य दणे्ात येत आह,े कारण हा प्रकल्प 

पूण्मपणे िैक्षशणक तत्तािर राबिला जात आह.े िाषा पररपूण्मपणे शिकण्ास मदत व्ािी ह्ा हतेूने 

श्ाव्य ध्ववनविती तसेच वनरवनराळ्ा माध्यमांतून वनिडलेल्या िैविध्यपूण्म दृक् श्ाव्य चचत्विती समाविटि 

केल्या आहते. शिक्षकांनी सुचिलेल्या उतिरांसहची लेखी प्रश्ािली घेताना, तसेच इतर प्रश्योतिरांच्ा 

िेळी ह्ा दृक् श्ाव्य सामग्ीची मदत घेणे अपेशक्षत आह.े दृक् श्ाव्य सामग्ी आशण पूण्म पाठ्यपुस्तक ि 

अभ्ासपुस्तक या दुव्यािर उपलब्ध आह.े

हा अभ्ासक्रम शिकिणाऱया शिक्षकांसाठी असा सल्ा आह ेकी, त्ांनी शिक्षकांसाठी असणाऱया 

संिादात्मक िाषा-अध्यापनाच्ा प्रशिक्षण िग्यांना उपस्स्त राहािे; तसेच, ह्ा संदिगात त्ांनी संपादकांिी 

िा राज् मराठी विकास संस्िेी संपक्क  साधािा.

प्रकल्पातील इथिरची ही अध्यापनसामग्ी तयार करण्ासाठी कटि घेऊन ह ेसारे पूण्मत्ास नेण्ास 

साहाय्य करणाऱया सि्यांचे आिार.

इंग्ग्ि आशण जम्मनप्रमाणे मराठीदखेील संपन्न आशण पूि्मपरंपरा असणारी इंडयो-युरयोवपयन िाषा 

आह.े ह्ा िाषेचे अध्ययन करून त्ात सि्मसामान्य वनजिाषकाइतके प्रिुत् येण्ाकरता हकमान ६ 

पातळ्ांची, म्हणजेच अंदाजे ८०० तासांची, आिश्यकता आह.े

या कामात बहुमयोल साहाय्य करणाऱया राज् मराठी विकास संस्चेे अभधकारी आशण कम्मचारी 

यांचे आम्ही आिारी आहयोत.

कुलगुरू सुहास पेडणेकर आशण प्र-कुलगुरू रिींरि कुलकणणी यांच्ा नेतृत्ासह काय्मिील अिा 

मुंबई विद्ापीठाच्ा अभधकाऱयांचे, तसेच हा प्रकल्प सुरळीत चालण्ासाठी साहाय्य करणाऱया सि्यांचे 

आम्ही अत्तं आिारी आहयोत.

वििा सुराणा, संजय कृष्ाजी पाटील आशण सयोनाली गुजर 

संपादक



Preface

My Marathi Level 5 is a Marathi course book particularly meant for non-native teens and 

adults, for both Indian and foreign Marathi language learners. It is prepared using an integrated 

communicative, task and production-based approach. It is a modest attempt to apply latest 

language teaching tools to facilitate the learning of the Marathi language systematically and 

effectively. It teaches the learners to communicate correctly and effectively in Marathi by 

imparting understanding, speaking, reading as well as writing skills.

This course material consists of two books, namely 1) a textbook along with audio 

transcripts, a glossary and free audiovisual material and 2) a workbook with exercises, tests, and 

answer keys. This entire material is available on the following link - https://mu.ac.in/mymarathi5

This particular textbook of ‘My Marathi Level 5’ consists of units such as thematic 

images and illustrations, texts, poems and songs, idioms and proverbs, grammar, 'do and learn' 

exercises, learning games, cartoons, audio-visual and audios components with exercises and 

transcripts, vocabulary overview (drishtikshep) per chapter, as well as learner self-evaluation 

in all chapters. The glossary or shabdasangraha gives a detailed list of new words with their 

gender in singular and plural forms as well as their oblique forms. English and Hindi word 

meanings are given.

The workbook of ‘My Marathi Level 5’ consists of 1) exercises for each chapter as well 

as the following tests 2) a comprehensive test for level 4 after mageel bhagat, 3) a test after 

every two chapters 4) a comprehensive test for level 5 and 5) answerkeys. 

The entire Communicative Marathi Level 5 course is designed for approximately 160 

teaching hours. Thus, the teacher may take about 16 hours for each of the 10 chapters. Though 

enough exercises and tests have been given, the teacher is expected to give more exercises 

as and when required. The learners are advised to learn the nouns along with their gender 

with singular and plural forms as well as the oblique forms in order to learn to speak correct 

Marathi. Though the book is meant for classroom teaching, self-learners too can make use of it 

with the help of the glossary.
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The audio-visual content available on the link comes free with the book and is meant 

purely for educational purpose. It consists of the audio section and a wide spectrum of 

audiovisual clips from the media which have been collated in accordance with the language 

proficiency level of the learners. The teachers are expected to use audio-visual material along 

with specific MCQs and other questions (written & oral).

The teachers using this book are advised to undergo rigorous teachers’ training for the 

integrated communicative approach and may contact the editors or Rajya Marathi Vikas 

Sanstha for the same. We are extremely thankful to the entire team for making this level 

happen. 

Like English and German, Marathi too is a rich Indo-European language with a long 

tradition and similarly requires at least 6 levels of language learning, i.e. approximately 800 

hours for near native language proficiency.

We are extremely thankful to the employees of Rajya Marathi Vikas Sanstha for their 

valuable cooperation.

We thank the authorities of the University of Mumbai led by the Vice Chancellor Dr. 

Suhas Pednekar and Pro-Vice Chancellor Dr. Ravindra Kulkarni to facilitate the smooth 

running of this project. 

Vibha Surana, Sanjay Krushnaji Patil and Sonalee Gujar 

Editors
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अनुरिमणिका

पाठ रिषय संभाषिकौशल्य व्ाकरि शब्दसंपदा पृष्ठ रि.

मागील िागात िाषेचे सौंदय्म, 
शिक्षणाचे माध्यम, 
िाषेचे संिध्मन

काळ, धातू + आयला / ऊ / त 

प्रययोजक ि िक्य वक्रयापद े

कत्मरी ि कम्मणी प्रययोग

जयो/जे, तयो/ते, तर/तरी 

तुलनादि्मक िब्द

क्रमसूचक िब्द  

िाक्यरचना 

वक्रयापद-नाम

समरूप िब्द

िब्दक्षेत्

काळ - िेळ 

एकाच वक्रयापदाची   
अनेक रूपे : करायला, 
करण्ापूिणी, केल्याने... 

िा  क ्प्रचार आशण म्हणी

१३

१ खेळ आशण 
आरयोग्य

महाराटिट् ातील 
विविध 
खेळांविषयी 
माहहती 

खेळ आशण 
व्यायाम यांचे 
िाढते महत्त 

खेळ आशण 
दुखापती 

प्रशसद्ध खेळाडूचंी 
माहहती

धातुसाभधत वक्रयावििेषणे

प्रययोग – उजळणी

केले पाहहजे, करायला पाहहजे, 
करायला हिे ह्ातील िरक

संधी ओळखणे आशण करणे

खेळािी संबंभधत िब्द

मंगळागरौरीचे खेळ 

वक्रयापद े- वपरगळणे, 
दुखािणे इ∘

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

३१

२ पेहराि / 
सौंदय्म / िॅिन

महाराटिट् ातील 
पेहराि 

काळानुरूप 
झालेले 
पेहरािातील बदल 

महाराटिट् ीय दातगने 
ओळखणे आशण 
सांगणे

बदलते टट् ेंडस

व्याकरण : अभधवििेषण / 
विभधवििेषण

चांगला प्रकार – चांगल्या 
प्रकारे

वििेषणांचा नामासारखा िापर  
करणे

संधी ओळखणे आशण करणे

नऊिारी, सहािरी साडी, 
धयोतर, िाल 

प्रशसद्ध महाराटिट् ीय दातगने

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

५९
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३ हास्यतरंग व्यगंचचत् ेसमजणे 

विनयोद - त्ाची 
आिश्यकता ि 
त्ाचे महत्त 

महाराटिट् ाला 
लािलेल्या 
विनयोदी लेखकांचे 
उतारे

वििेषणसाभधत वक्रयावििेषणे

संधी ओळखणे आशण करणे

मजेदार, खट्ाळ, 
हलकेिुलके इ∘

‘हसणे’ या वक्रयापदाचा 
िापर असलेले िाक्प्रचार

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

८०

४ ह ेविश्वचच माझ े
घर!

सि्मसमािेिक 
िारतीय संसृ्ती

संिेदनिीलता, 
मानितािाद,  
आंतरराटिट् ीय 
सहकाय्म

धातुसाभधत वििेषणे

संधी ओळखणे आशण करणे

स्लांतर, सीमयोलं्घन, 
विश्वात्मक, सामूहहक 
जबाबदारी 

नाम + वक्रयापद  जयोड्ा

१०४

५ मराठी िाषा - 
विविध पैलू

मराठी िाषेची 
मूलिूत माहहती 

मराठी िाषेतील 
गमतीजमती 

मराठी िाषेच्ा 
विविध छटा 
ओळखणे

एकाच िब्दाचे अनेक अथ्म 

अनेक ललंगे असणारी नामे

‘ऊक’ जयोडून हयोणारी नामे 

ध्वन्यनुकारी िब्द / वक्रयापदे

संधी ओळखणे आशण करणे

मराठी – िळिािी तिी 
िळते 

कथा – कथुली, घर – 
घरकुल इ∘

िरवदिसा, वदिसिर 
यांसारखे िब्द

वदसायला सारखे वदसणारे 
पण उच्ारात िरक 
असणारे िब्द 

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

१२४
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६ समारंि 
(हषषोल्ास)

िेगळ्ा िाटिेरचे 
सण माहीत 
करून घेणे 

निे उत्सि आशण 
समारंि जाणून 
घेणे

साहचय्मिाचक िब्दययोगी अव्यये 

नामसाभधत वक्रयापद े/ नामधातू 
तयार करून िापरणे 

संधी ओळखणे आशण करणे

मराठी महहने, ऋतू ि 
त्ांतील विविध सण

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

१५०

७ मन मनास 
उमगत नाही...

विविध िािना - 
मानशसक स्ास्थ्य

आठिणींचे महत्त

‘हयो’ चा िापर - तू िक् हयो 
म्हण, हयो का, हयो ना, हयो बरं, हयो 
की, हयो?, हयोच मुळी ...

समुपदिेन 

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

१६९

८ कवितेच्ा 
प्रांतात

कवितेच्ा प्रांतात 
िेरिटका मारणे

मराठी कविता 
आशण किी  

कवितेची िाषा 
- काव्यरचनेच्ा 
परंपरा आशण 
तऱहा

अवनशचित सि्मनामे (सामान्य 
सि्मनामे) ि त्ांची वििष्क्रूपे

‘हायकू’ हा काव्यप्रकार 

कवितेचे रसग्हण 

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

१८४

९ जडणघडण संस्ारांचे महत्त 

पेराल तसे 
उगिेल

वनतषद्ध गयोटिी / 
िज््म गयोटिी

महाराटिट् ातील 
प्रमुख िहरे 
: कयोल्ापूर, 
अमरािती, 
जळगाि

‘हयो’ चे विविध अथ्म संसृ्ततसंगम 

काही मराठी समजुती 

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

२०७
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१० पाणी ‘पाणी’ 
विषयािरील 
साहहत्त्क उतारे 

पाण्ाची समस्या

पाण्ािी वनगडीत िब्द

नाम + वक्रयापद जयोड्ा

२२७

ध्ववनमुवरित उतारे ि संिाद यांचे अनुलेखन २४४

िब्दसंग्ह २५५



 भाषा, णशक्षिािे माध्यम, भाषेिे संिरमिन 
 समरूप शब्द
 काळ, रातयू + आयला / ऊ / त 
 प्रयोजक ि शक्य हरियापद े
 कतमिरी ि कममििी प्रयोग
 जो/जे, तो/ते, तर/तरी 
 तुलनादशमिक शब्द
 रिमसयूिक शब्द  
 िाक्यरिना 
 हरियापद-नाम

उजळिी करू या...
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१  िाियू या.

मायमराठी 
जागततक मराठी वदनावनतमति िेसबुकिर बऱयाच पयोस् ् स िाचनात आल्या. काही मराठी िाषेची 

महती सांगणाऱया, अभिमान दि्मविणाऱया, काही 
खयोचक, काही अगदी पांचट, तर काही तळमळ 
व्यक् करणाऱया.

मला एक गयोटि खटकली ती अिी की, मराठीला 
मयोठी करण्ाच्ा नादात इंग्जीला कमी लेखण्ाची 
प्रिृतिी वदसत हयोती. प्रत्के िाषेला स्तःचं अस्स्तत् 
आह,े िैली आह,े ढगं आह,े सौंदय्म आह.े पण म्हणून 
आपला तयो बाळू आह ेह ेशसद्ध करायला दुसऱयाचं 

काटटं का करािं? मी स्तः इंग्जी माध्यमातून शिकले असले, तरी ‘आिडता लेखक कयोण?’ या 
प्रश्ाचं पहहलं उतिर आपसूक ‘प∘ु ल∘’च येतं. माझ्ा तोंडून हतेमंग्े हकंिा िेक्सवपअर असं उतिर 
येत नाही. आशण जरी आलं हतेमंग्े, तरी त्ामुळे माझ ंमराठीिरचं प्रेम कमी हयोतं का?

ज्ा िाषेतून तुम्ही विचार करता, ती तुमची खरी मातृिाषा असं म्हटलं जातं. मी बहुतांि 
विचार मराठीतून करते, काही िेळा इंग्जीतून, तर काही िेळा चक्क जम्मन हकंिा जपानी िाषेतून. 
हहदंी मला कधी िारिी आपलीिी िाटली नाही, याचं मला कधीकधी खरयोखर िाईट िाटतं. 
माझी मुलं इंग्जी माध्यमात शिकत असल्यामुळे कदाचचत माझ्ाइतकं मराठी िाचणार, बयोलणार 
नाहीत... : पण त्ांना मराठीतून पुस्तकं िाचून दाखिणं, िक्यतयो मराठीतूनच बयोलणं आशण 
येनकेन प्रकारे त्ांना मराठी िाषेची गयोडी लािणं, ह ेमी ि माझ्ा माहहतीतले हकत्के पालक 
आपापल्या परीनं करत असतात. इंग्जी माध्यमात शिक्षण घेणाऱया सि्यांना अगदी मयोडीत काढून 
आमचा मराठीचाच झेंडा कसा उंच, ह ेदाखिायचा प्रयत्न हास्यास्पद िाटतयो.

िाषेच्ा क्षेत्ात गेली अनेक िषटं काय्मरत असल्यामुळे एक गयोटि सांगू िकते. आज इंग्जीच्ा 
प्रसारामुळे मराठीच काय, प्रत्के प्रादशेिक िाषेिर गंडांतर आलेलं आह.े अगदी िेगानं पसरणाऱया 
जागततकीकरणामुळे प्रशसद्ध पािलेल्या जम्मन, फ्ें च आशण स्पवॅनि या परकीय िाषांिरसुद्धा. 
ततथले स्ावनक लयोकही याच तक्रारी करताना मी पाहहले आह ेआशण तेसुद्धा त्ांच्ा परीनं 
स्िाषासंिध्मनासाठी झटत आहतेच. आपण आपली मायमराठी वटकिण्ासाठी काय करू 
िकतयो हा िेगळा मुद्ा आह ेआशण तयो या लेखाचा विषय नाही.

मुळात जे उतिम आह ेते चचरकाल वटकणारच. त्ामुळेच तर संसृ्तही अजून जगाच्ा 
कानाकयोपऱयात वटकून आहचे. पररस्स्ती िाईट आह,े ह े मला िंिर टके्क मान्य आह.े पण 
इंग्जीच्ा नािानं सतत खड ेियोडण्ापेक्षा आपणच आपल्या मायमराठीचं िक्य हयोईल त्ा प्रकारे 
संिध्मन करायला काय हरकत आह?े

- गौरी ब्रहे्



मागील भागात

क. उताऱयात आलेल्या पुढील शब्दांिा अरमि सांगयू या.

अ. खयोचक १. आपयोआप

आ. पांचट २. सगळीकडे

इ. आपसूक ३. टयोचेल अिी गयोटि 

ई. गंडांतर ४. िाईट पररस्स्ती 

उ. कानाकयोपऱयात ५. रटाळ

ख. पुढील नाम + हरियापद जोड्ांिा िाक्यात उपयोग करून ललहू या.

अ. महती सांगणे आ. अभिमान दि्मविणे इ. तळमळ व्यक् करणे
ई. मयोडीत काढणे उ. चचरकाल वटकणे ऊ. खड ेियोडणे  

ग. उताऱयात आलेल्या पुढील रिरानांबद्दल गिांमध्ये ििचा करून त्ासंबंरी एक उदाहरि दऊे या.
अ. प्रत्के िाषेला स्तःचं अस्स्तत् आह,े िैली आह,े ढगं आह,े सौंदय्म आह.े
आ. पण म्हणून आपला तयो बाळू आह ेह ेशसद्ध करायला दुसऱयाचं काटटं का करािं?
इ. इंग्जी माध्यमात शिक्षण घेणाऱया सि्यांना अगदी मयोडीत काढून आमचा मराठीचाच झेंडा 

कसा उंच, ह ेदाखिायचा प्रयत्न हास्यास्पद िाटतयो.
ई. पण इंग्जीच्ा नािानं सतत खड ेियोडण्ापेक्षा आपणच आपल्या मायमराठीचं िक्य हयोईल 

त्ा प्रकारे संिध्मन करायला काय हरकत आह?े

२  शब्दांिी गंमत
क. पुढील प्रत्ेक िाक्यामध्ये दोन मोकळ्ा जागांसाठी समरूप शब्द शोरयू या.  
(चि, दर, पळ, काढा, खार, पालक, शिरा, िाि, सही)
उदा∘ म्हणे शिरा खाल्लाने शिरा आखडतात.
अ. तुम्ही असं करा, हा ---------------------- प्ा आशण एक झयोप ----------------------. बरं िाटले.
आ. एक --------------------------------- सारखी घरात येऊन नासधूस करते म्हणून तयो ततच्ािर 

------------------------ खाऊन आह.े
इ. ----------------------िर थांब, मग पळायचे ततथे----------------------.
ई. िाळेच्ा सिेला अनेक ---------------------- आले हयोते. शिक्षकांनी 

मुलांच्ा आहारात मेथी, ----------------------- इत्ादी पालेिाज्ा 
िापरण्ाचा सल्ा वदला.

उ. ह ेमटॉलिाले ना, --------------------------िषणी पाहकटं गच्ा ततहकटाचा 
---------------------- िाढितात!

ऊ. केिढा ---------------------- खातयोस रे! आम्ही विचारायचं सयोडून वदलं ना, की कळेल तुला तुझा 
----------------------!

ए. नारळाचा ---------------------- वपळून घेतला तर त्ाला काही ---------------------- राहत नाही.
अॅ. त्ाने माझ्ा ----------------------ची अगदी ---------------------- नक्कल केली.
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ख. शब्दांिे नातलग

खेळ खेळण्ास मजा येते ह े खरं, पण निीन खेळ 
तयार करणं तततकंच कठीण आह.े कल्पना करा, एक 
मयोठं ररंगण आह.े ररंगणाियोिती हजारयो प्रेक्षक उपस्स्त 
आहते. आरडाओरडा करत आहते. आपल्या आिडत्ा 
खेळाडूसाठी टाळ्ा िाजित आहते. या सगळ्ा उल्शसत 
करणाऱया िातािरणात ररंगणामध्य े दयोन स्पध्मक साप-
शिडी खेळत आहते. कल्पना िारच विचचत् िाटते ना? 
मनाला पटतच नाही. याचं कारण काय आह?े तसं पाहहलं तर साप-शिडी हा लहान मुलांचा 
आिडता खेळ. हा खेळ आपण सगळे एका ियापयटंत खेळतयो. मग िय िाढल्यािर हा खेळ 
खेळणं आपण का सयोडून दतेयो? जगात विश्व साप-शिडी अशजंक्यपद स्पधगा का हयोत नाहीत? 
‘बुत्द्धबळपटू’सारखंच ‘साप-शिडीपटू’ असं वििेषण का नसािं?

लाल रंगातील िब्द ‘खेळ’ ह्ा एका िब्दािी संबंभधत आहते, म्हणून त्ांना आपण ह्ा िब्दाचे 
‘शब्दक्षेरि’ म्हणतयो.

१. काही एकाच िब्दापासून तयार झालेले आहते. (उदा∘ खेळ, खेळण्ास, खेळाडू, खेळतयो)
२. इतर एकाच िब्दाच्ा आजूबाजूचे, त्ाच्ािी जिळचा आशण लांबचाही संबंध असणारे आहते. 

(उदा∘ ररंगण, प्रेक्षक, स्पध्मक, साप-शिडी, अशजंक्यपद, बुत्द्धबळपटू)

अ. पुढील उताऱयातील असा शब्द आणि त्ािे शब्दक्षेरि शोरयू या.

शजथे आपण जागेपणी स्प्नरंजन करतयो अिी घरातली एक 
जागा म्हणजे बाथरूम. आपल्यातल्या सुप्त कलागुणांनाही या 
जागेत िाि तमळतयो. हक्काचा एकांत तमळिून दणेारी ही घरातली 
छयोटीिी जागा. शजच्ाशििाय वदिस सुरू हयोत नाही, शजच्ातून 
कधी आपण दहाच तमवनटात काम आटयोपून बाहरे पडतयो, तर 
कधी ततथे अधगा ताससुद्धा कमी िाटतयो, अिा अत्तं महत्ताच्ा 
खयोलीचं वनययोजन आशण रचना हकती कटाक्षाने केली पाहहजे! 
पूिणी घरातल्या सगळ्ांसाठी एकच बाथरूम असायची. ती 
बेडरूमिी जयोडलेली नसल्यामुळे, िरौचालय, न्ाणीघर आशण 
तोंड धुिायला बेशसन अिा तीन स्तंत् जागा हयोत्ा. आता 

मात् कमी जागेत सगळेच प्रातवि्मधी करण्ाययोग्य अिी एकच बहुपययोगी जागा प्रत्के बेडरूमला 
जयोडली जाते; पण ततला म्हणतात बाथरूमच. आधुवनक मराठीत ‘स्च्छतागृह’.

बाथरूमचे, त्ातल्या वक्रयांनुसार आजकाल दयोन मुख् िाग केले जातात. कयोरडा िाग 
आशण ओला िाग. अथगातच यांचा संबंध त्ा िागात हयोत असलेल्या वक्रयांमुळे, जतमनीिी 
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येणाऱया पाण्ाच्ा संपकगािरून ठरिला आह.े म्हणजेच, दात घासणं, तोंड धुणं, दाढी करणं 
या वक्रया बेशसनपािी हयोतात आशण िरौचासाठी िारतीय संडास हकंिा पाचिात्त्य पद्धतीचा कमयोड 
िापरला जातयो. या वक्रयांमध्य ेजमीन पूण्म ओली हयोत नाही म्हणून हा बाथरूमचा कयोरडा िाग. 
याउलट आंघयोळ करणं, कपड ेधुणं या गयोटिींमुळे संपूण्म जमीन ओली हयोते म्हणून हा ओला िाग. 
बाथरूमची कयोरडी आशण ओली अिी वििागणी करणं, स्च्छतेच्ा आशण िापराच्ा दृटिीने िार 
गरजेचं आह.े

ग. पुढील उताऱयातील िुका शोरयू या आणि त्ा दुरुस् करून उतारा पुन्ा ललहू या.

मरावठत सि्मत जास्त पहहली जाणारी िहहनी म्हणजे झी मराठी! 
त्ा खालयो खाल कलस्म मराठी, स्ार प्रिह इत्ावद िहहन्यांचा 
नंबर लगतयो. पन झी मरावठ िरदा खिल्या जाणाऱया मालीका हा 
आज घराघरात आक्क षणाचा वििय आह.े

संध्या काळी सात च्ानंतर एकमागयोमाग एक या मालीका 
प्रकिेवपत केल्या जातात आणी हातातलल कामे सयोडुन मजेने 
पहहल्याही जातात. यासि्म मरावठ मालीकांचे ठरलेले वििय आहते. 
त्ा विियांच्ा पललकड ेत्ा सहसा जाताना वदसत नाहीत.

लग्न, लग्नानंतरचे हकंिा लग्ना आधीचे संबंध या अिाच विियांच्ा ियोितत माललकांचे 
कथनाक विरत राहते. त्ात या माललकांमध्य ेदाखिली जाणारी पत्,े जागा, त्ांची राहन्याची 
वठकाणे याचाहह एक ठरािीक बाज आह.े आणी विरयोधािास असा, की हा बाज प्रेकिकांच्ा 
राहनीमानापेक्षा िेगळा, त्ाच्ािी संबंध नसणारा आह.े

घ. पुढील मजकुरातयून अनुस्ार गायब झाले आहेत. मजकयू र दुरुस् करू या.

१. बाबूच्ा काड्ा आशण रगीत कागद िापरून तयार केलेला आकािकदील अमनने  
खाबािरच्ा खखळ्ाला टागला. 

२. प्रिािाना स्स्त आशण सुरशक्षत प्रिासी सेिा दणेाऱया राज् माग्म पररिहन महामडळाच्ा 
गाड्ाना गेल्या सहा िषगात अनेक अपघात झाले आहते. 

३. केरिीय िन आशण पयगािरण मत्ालयाच्ा वदरगाईमुळे एनजीटीच्ा सि्म वििागीय 
खडपीठामध्य ेगेल्या दीड िषगापासून न्यायाधीि आशण तज्जाची वनयुक्ी रखडली आह.े

४. “समाजाकड े सिेदनिील दृष्टिकयोनातून पाहणारी, कमालीची कुटुबित्सल असूनही 
ऑविसच्ा खुचणीिर बसताच आत्मविश्वासाने वनण्मय घेणारी, मुलासाठी हळिी हयोणारी, 
सकटाला सामयोरी गेल्यानतर रणरातगणीची िूतमका घेणारी... साधारणपणे अिाच प्रकारे 
स्त्रियाचे िण्मन केले जाते, नाही?”

५. सगळ्ा सहिागीची नािनयोदणी झाल्यानतर सायकल रॅली सुरू हयोणार असून ती  
सध्याकाळी ६.३० पय्मत चालणार आह.े
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३  हरियापद
क. िाक्यांच्ा अरचाप्रमािे िौकिीतील हरियापदांिी रूपे आणि काळ ठरियू या आणि िाक्ये 
पयूिमि करू या.

अ. मन 

िकणे, लागणे, इच्च्छण,े पाहणे, दणेे, धजणे, घेणे

आज मी आपणास आपल्या मनाबद्ल काही सांगू इच्च्छतयो. कधी 
कधी आपण काहीही विचार न करता बयोलतयो. आपल्या बयोलण्ानं 
आपण समयोरच्ाला दुखािू ------------------------ ह ेआपल्या लक्षातच 
येत नाही. एकदा आपण स्तःला ह ेसांगूनही ------------------------, पण 
आपलं मन उलट आपल्यालाच रागिायला ------------------------. आपण 
म्हणतयो त्ाला, “माझ ंआधी सविस्तर ऐकून तर ------------------------!”, 
पण ते काही आपल्याला पुढ ेबयोलूच ------------------------ नाही. म्हणून 
मग आपण आपल्या मनाला काहीही सांगायला ------------------------ 
नाही.

आ. रातयू + आयला

ठेिणे, ओलांडण,े खाणे, दाखिणे, आिरणे, जेिणे

उदा∘ अतुल उडी मारून ओढा ओलांडायला गेला आशण पडला.
१. बहहणीचे लग्न हयोते म्हणून आईने घर ------------------------ काढले. 
२. कदमसाहबेांनी दात्ांना िायली टबेलािर ------------------------ सांतगतले.
३. “ह े काय? मी एिढी चांगली पाटणी सयोडून तुझ्ाकड े --------------------------- आले आशण तू 

--------------------------- काय बनिलंस, तर कारलं!”
४. मी येणार नाही लग्नावबग्नाला. सगळे सारखे मला नकला करून ------------------------ सांगतात. 

इ. रातयू + ऊ

झयोपणे, दणेे, ठेिणे, चालणे, जाणे     लागणे, येणे, दणेे, िकणे, दणेे

उदा∘ मुलगी काही तरी िेगळे करण्ाची धडपड करत असेल, तर ततला ते करू द्ा.
१. “मी माझी सूटकेस इथं ------------------------ ------------------------ का? टट् नेमध्य ेअजून सामान आह,े 

ते बाहरे काढायचं आह.े”
२. “अरे हकती दगंा करताय! मला थयोडा िेळ िांतपणे ------------------------ ------------------------ का?”
३. “मला माहीत आह,े रुग्ांना िेटायची िेळ संपली आह;े पण मी िक् हा डबा ---------------- 

------------------------, ------------------------ ------------------------ ना मला, प्ीज.” 
४. “ह ेबघ, मुकाट्ाने ------------------------ ------------------------, नाही तर मी पयोललसांना बयोलािीन.”
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ई. रातयू + त

ओरडणे, धािण,े लयोळणे, सयोडिणे     जाणे, सुटण,े पडणे, राहणे

उदा∘ आजही मुलांना पािसात खेळायला आिडतं. पाऊस आला की ती नुसती धाित सुटतात.
१. िांत डयोक्याने तुम्ही एकेक गुंता ------------------------ ------------------------, म्हणजे तुम्हाला तुमचं 

उतिर नक्की सापडले.
२. “दऊेन टाका िग्मणी. मुलं चचिट आहते. िग्मणी दईेपयटंत ती ---------------------- ----------------------.”
३. “अरे, तू अजून काय ------------------------ ------------------------ असा? आपण शसनेमाला जाणार हयोतयो 

ना?”

ख. हदलेल्या हरियापदािे योग्य काळातील रूप िापरून ररकाम्ा जागा भरू या.

दणेे + म्हणणे, तयोडणे + लागणे, आणणे + लागण,े घेणे + लागणे, दणेे 
+ लागणे, काढणे + लागणे, करणे + लागणे, करणे + लागणे 

उदा∘ सुतमत्ाला प्ायचे पाणी दीड मैलािरून आणािे लागते.
अ. कधी कधी वनयमांना बगल दऊेनही कामं ------------------------ ------------------------, असा अप्रत्क्ष 

टयोला विरयोधी पक्षाने मुख्मंत्रांना वदला.
आ. विद्ापीठातील काही अभ्ासक्रमांसाठी अगयोदर प्रिेि परीक्षा -------------------- ---------------------.
इ. “एिढ ंमयोठं कपाट आत आणायचं, तर दरिाजा ------------------------ ------------------------.”
ई. शसनेमा हाउसिुल असतयो. तेव्ा ततहकट ेआधीच ------------------------ ------------------------ आशण 

ज्ानाला तसा ियोन ------------------------ ------------------------.
उ. “यंदा घराला रंग ------------------------ ------------------------. िार खराब झालं आह.े पण त्ासाठी 

पंधरा वदिसांची रजा ------------------------ ------------------------. नकयोच ते.”

ग. हरियापद-नाम + त (बोलिे + त = बोलण्ात)
अ. हदग्दशमिक 
(कमािणे, जाणे, सांगणे, िठिणे, बनिणे, करणे)
मला केिळ िास्तििादी चचत्पट ------------------------- रस आह.े आपल्या 
रयोजच्ा आयुष्ािी संबध नसलेल्या कस्ल्पत घटनांिर आधाररत कथा 
------------------------- काय मजा आह?े मला विनयोदी चचत्पट आिडतात, 
परंतु केिळ प्रेक्षकांचे मनयोरंजन करण्ासाठी िालतू विनयोद वनतम्मती 
------------------------------ मला रस नाही. हल्ीचे कलाकारही नुसते पैसे 
------------------------- स्तःचा िेळ आशण स्तःचे करौिल्य िाया घालितात. 
हकत्केांना तर साधी सयोपी िूतमका -------------------------ही गती नसते. 
केिळ ते वदसायला ‘सुंदर’ आहते म्हणून त्ांना शसनेमात घेतलं जातं. अिा कलाकारांचा माज 
तर अजूनच त्ासदायक असतयो. आपल्यासारख्ा वदग्दि्मकांनी अिा कलाकारांच्ा िाटलेा न 
-------------------------च िहाणपणा आह.े
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आ. िरील उताऱयासारखे आिखी उतारे ललहू या. खालील शब्दसमयूहांिा िाक्यांत िापर करता 
येईल.

रस असणे / नसणे – िेळ घालिणे / न घालिणे – मजा येणे / न येणे – 
अथ्म असणे / नसणे – िायदा / िहाणपणा / मजा ... असणे - ...

१. रयोहहत िमगा उतिम अभिनेता आह.े पण िालतू चचत्पटांत काम 
करण्ाचा त्ाला आता कंटाळा आलाय. ...

(वनरवनराळ्ा छटा असलेल्या िूतमका िठिणे – नुसते पैसे कमािणे – 
नाि कमिणे – चांगल्या वदग्दि्मकांच्ा हाताखाली काम करणे)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. ए∘ कुट्ी एक चांगली खेळाडू आह.े अनेक राटिट् ीय चषक ततने 
पटकािले आहते. आता ततला खेळण्ात रस नाही. ...

(खेळ शिकिणे – मुख्तः मुलींना उतिम खेळाडू बनिणे – खास मुलींसाठी 
एक उतिम स्पयोट्क ्सक्लब उघडणे) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. ते एक हुिार शिक्षक आहते. वनिृतिीनंतर ...

(जगिर प्रिास करणे – चचत् काढणे – समाजकाय्म करणे)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. ततला राजकारणाची चांगली समज आह,े म्हणून आता ...

(नयोकरी करणे – राजकारणात उतरणे – वनिडणूक लढिणे – समाजासाठी 
चांगले काम करणे) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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५. माझी सगळी पुस्तकं िाचून झाली. आता ...

(तुझ्ाकडची पुस्तकं िाचणे – स्तःचं एक पुस्तक ललहहणे – चांगला 
लेखक म्हणून नाि कमिणे)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. योग्य हरियापदािे प्रयोजक हरियापद हकंिा शक्य हरियापद करून ररकाम्ा जागा भरू या.  
(हसणे – बसणे – पडण े – ऐकणे – िेकणे – बघणे – राहणे – सयोडण े– िठणे)
उदा∘ हकत्के िष्यांनी गािात आलयो हयोतयो, म्हणून मला काही केल्या गाि सयोडित नव्ते.
उदा∘ खुद् आमदारानेच जिळ जिळ संपत आलेले पुलाचे काम बंद पाडले.
अ. “तू का मला ------------------------- उगीच. मी चचडलयोय खूप. िांत बस जरा.” 
आ. “केिढ ंिाईट गात हयोत्ा त्ा बाई! मला थयोडा िेळही ------------------------- नव्तं ततथे, म्हणून 

वनघून आलयो.” 
इ. “प्रमुख पाहुणे आले की त्ांना आत घेऊन ये आशण त्ांना समयोरच्ा रांगेतच --------------------, 

कळलं?” 
ई. हकती पसारा झालाय! मला अगदी ------------------------- नाही.
उ. कमल हासनने ‘हहदंुस्तानी’ शसनेमात म्हाताऱयाची िूतमका ------------------------- हयोती. 
ऊ. “मी तुला तयो काचेचा ग्ास िेक म्हणून सांतगतलं हयोतं ना? मला तयो ग्ास पुन्ा पाहायचा 

नाहीये या घरात. माझ्ाच्ानं ------------------------- नाही तयो, म्हणून तुला सांतगतलं हयोतं ना? 
ए. तुझा प्रततसाद ऐकून मी त्ांचं यू-ट्बूिरचं िाषण ऐकािं म्हटलं, पण मला काही 

------------------------- नाही ते. केिढी ियंकर मतं आहते त्ांची!

४  लेखन-प्रहरिया
क. खालील िाक्यांतील हरियापद कसे िालते (कत्चाप्रमािे की कमचाप्रमािे) ते ललहू या.

(अ) आपल्या सि्यांना माहीतच आह ेकी, कयोणतंही सज्मनिील 
लेखन ‘ललही’ म्हणून हयोत नसतं. (आ) प्रख्ात लेखक 
आशण नाटककार विजय तेंडुलकर यांच्ाबद्ल एक हकस्ा 
सांतगतला जातयो. (इ) तेंडुलकर रयोज नयोकरीिरून थकून-
िागून घरी येत आशण डयोक्यािरचं ओझ ंकमी करायला 
कागद-पेन घेऊन बसत. चार पानं खरडत. (ई) त्ांचे 
तमत् आशण वदग्दि्मक अरविंद दिेपांड ेयांना ती दाखित. 
(उ) एकदा असंच त्ांनी ललहहलेलं अपूण्म नाटक िाचल्यािर 
दिेपांडेंनी विचारलं, “पुढ ेकाय हयोतं?” तेंडुलकर म्हणाले, “मलाच माहीत नाही.”

(ऊ) वदिसामागून वदिस गेले. (ए) मग एक शुिवदन उगिला. (अॅ) विलेपालले स्ानकािरून 
घरी परतताना एका ओळखीच्ा गृहस्ाने तेंडुलकरांना ततथल्या एका हटॉलचा पतिा विचारला. 
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(ऐ) ते आशण त्ांच्ाबरयोबरची माणसे त्ा हटॉलमध्य ेअभिरूप न्यायसिेचा खेळ खेळणार हयोते. 
(ओ) बस्! तापलेल्या जतमनीत नाटकाचं बीज पडलं. आता त्ाला िक् खत-पाणी घातलं की 
नाटक उगिणार. (ऑ) आशण अिा तऱहनेे पहहला अंक ललहून झाला. (औ) ‘िांतता कयोट्क चालू 
आह!े’ या नािाचं ह ेनाटक जगप्रशसद्ध आह.े

अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अॅ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ओ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऑ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

औ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. पुढ ेवदलेल्या िाक्यांपैकी काही िाक्ये अपुरी िाटतात, कारण त्ांच्ा वक्रयापदांना कमगाची 
गरज आह.े अिी िाक्ये ियोधू या. खाली वदलेल्या िब्दांमध्य ेिापरण्ाजयोगे कम्म सापडले, तर 
त्ाचा उपययोग करून ती िाक्ये पूण्म करू या आशण मयोकळ्ा जागेत ललहू या.

िारसे   काही   पािती   मेंदी
काय   आई   रांगयोळी  कटॉिी

अ. श्तुी परदिेात रयोज आठिण काढते. ----------------------------------------------------------------------------------

आ. ही गाडी सरौरऊजलेिर चालते. -----------------------------------------------------------------------------------------------

इ. काल पाटणा एक्स्ेस रुळािरून घसरली. ------------------------------------------------------------------------

ई. आज मी चहा नाही, वपणार आह.े ---------------------------------------------------------------------------------------

उ. िेख यांची मांजर रात्िर ओरडत हयोती. ----------------------------------------------------------------------------

ऊ. लयोक म्हणतील ह ेत्ांना कळत नव्ते. -------------------------------------------------------------------------------

ए. “काही तरी झालं असणार. तयो आला आशण न बयोलताच गेला.” --------------------------------------

अॅ. वदिाने इतकी सुंदर काढली! -----------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. बडिेकाकंूनी स्तः केसांना लािली. -----------------------------------------------------------------------------------

ओ. “ह ेकाय? तुम्ही मला मी िरलेल्या पैिांची वदलीच नाही! -------------------------------------------------
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ग. पुढे एक कममि आणि त्ाखाली दोन िाक्ये हदली आहेत. दोनपैकी एकाि िाक्यात ते कममि 
िापरता येईल. त्ािा योग्य िाक्यात उपयोग करून ते िाक्य ररकाम्ा जागेत ललहू या.

अ. फरश्ा 
१. वबल्डरने काही चांगले काम केलेले नाही सयोसायटीचे. ह ेबघा, 

कुत्रांनी किा उखडल्या आहते ते!
२. एिढ ंकाय हयो रागािलात मुलींना? बघा, मुली किा उखडल्या आहते.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. हदिा 
१. काय प्रेमात पडलास की काय? चेहरा चांगलाच उजळलाय तयो!   
२. अंधार पडू लागताच मधुरा सगळे उजळते.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. जीभ 
१. ती मांजर िार चमत्ाररक आह.े काल मी ततच्ाजिळ गेलयो तर 

उगीच विस्ारली आशण मला चािली.   
२. आपण केलेल्या भ्रटिाचारांची यादी ऐकून त्ा नेत्ाने पत्कारांसमयोर 

चािली. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. पुस्कािी पाने 
१. लक्ष्मण घाईघाईने उलटतयो.     
२. कयोटगात साक्ष दतेाना ऐन िेळी श्ीधर उलटतयो.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------

उ. पान
१. एक राजा असतयो. तयो रयोज एका रयोपट्ाला पाणी घालतयो. थयोड्ाच 

वदिसांत ते रयोपट ेचांगलेच िाढते.
२. िैििचं काम एक िाजता सुरू हयोतं, म्हणून त्ाची बायकयो बारा 

िाजताच त्ाचं िाढते.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. पापड 
१. त्ा अपघातात मी िीस टके्क िाजले हयोते. 
२. मी चांगले टयोपलीिर िाजले हयोते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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ए. पुस्क
१. मी िेळेिर मदतीला धािले म्हणून तुमचे तमत् िाचले ह ेध्यानात ठेिा.     
२. हयो, बघ ना! एका वदिसात त्ाने पूण्म िाचले! 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
अ.ॅ डबा 
१. ततचं लक्ष कुठं असतं काय की! िाळेत नेहमी हरिते.     
२. ततचं लक्ष कुठं असतं काय की! िाळेत िग्म चालू असताना नेहमी 

हरिते.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

५  जो / जे, तो / ते...

क. पुढे हदलेल्या िाक्यांत काही अरोरेखखत पयचाय हदले आहेत. अरचाच्ा दृष्ीने एकि पयचाय 
अियूक आहे. तो पयचाय ररकाम्ा जागेत ललहू या.
उदा∘ गाळसुळकर यांच्ा घरात रयोज खूप अन्न उरतं. जरी त्ातलं वनम् ंरयोज गरजूंना िाटलं / 

त्ातलं वनम् ंरयोज जरी गरजूंना िाटलं / त्ातलं वनम् ंजरी रयोज गरजूंना िाटलं / त्ातलं 
जरी वनम् ं रयोज गरजूंना िाटलं, तरी दुसऱया वदििी त्ांना स्यंपाक करािा लागणार 
नाही.

 उतिर : त्ातलं वनम् ंजरी रयोज गरजूंना िाटलं,... 

अ. अनुष्ा एकंदरीत िेळेची िार पक्की आह.े कयोणाला हकंचचत यायला उिीर जरी झाला / 
कयोणाला यायला जरी उिीर हकंचचत झाला / कयोणाला यायला हकंचचत जरी उिीर झाला, 
तरी ततचा पारा जाम चढतयो.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. आमचं घर तसं लहान आह.े एखादा काय्मक्रम असला आशण नेहमीपेक्षा थयोड ेजरी जास्त 
पाहुणे  आले / जरी थयोड ेजास्त नेहमीपेक्षा पाहुणे आले, तरी जागा अपुरी पडते.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. या शसनेमात गाण्ांची गदणी अंमळ जास्तच आह.े आणखी जरी गाणं एक िाढिलं / एक 
आणखी जरी गाणं िाढिलं / आणखी एक जरी गाणं िाढिलं, तरी मुख् कथानकासाठी 
जागाच शिल्क राहणार नाही.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. या िाजीमध्य ेललंबाचा रस घालण्ाची पद्धत आह.े थयोडा त्ाऐिजी जरी चचंचेचा कयोळ 
घातला / जरी थयोडा चचंचेचा त्ाऐिजी कयोळ घातला / त्ाऐिजी थयोडा चचंचेचा कयोळ जरी 
घातला, तरी चांगली चि येते.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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उ. नाटकाचं सगळं नेपर्थ सतीिला एकट्ानंच करायला आिडतं. एखादी कयोणी जरी 
कल्पना चुकून सुचिली / कयोणी चुकून कल्पना जरी एखादी सुचिली / कयोणी चुकून 
एखादी जरी कल्पना सुचिली, तरी त्ाला आिडत नाही. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. बसमध्य ेआता नुसतं उिं राहायलाही जागाच उरलेली नाही. 
जरी एक आता माणूस आला / एक आता माणूस आला 
जरी / आता एक जरी माणूस आला, तरी बस एका बाजूला 
कलंडले. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

ख. ‘तर’ आणि ‘तरी’ ह्ा शब्दांिा योग्य अरचाने उपयोग करून पुढील उतारे पयूिमि करू या. 
१. फी-िाढ
िी-िाढीच्ा मुद्दािरून एिढ ेरामायण झाले, ------------- सरकारला जाग येण्ाची चचन् ेनाहीत.   
------------- बरे, कयोणत्ाही राजकीय पक्षाने अद्ाप ------------- ह्ा आंदयोलनात शिरकाि केलेला नाही. 
उद्ा तसे झाले, ------------- सरकारला पळता िुई थयोडी हयोईल. विद्ाथणी अिाजिी मागण्ा ---------------

करत नाहीत ना? मग हकमान चचगा करण्ाचा समजूतदारपणा ------------- सरकारने दाखिािा. 
इतर बलिान संघटना जेव्ा आक्रमक हयोतात, तेव्ा त्ांनी संपाची नुसती धमकी वदली -------------

सरकारची तारांबळ उडते. विद्ार्थ्यांनी चचडून ह्ा संघटनांकड ेधाि घेतली, ------------- सरकारला 
ते केिढ्ाला पडले?

२. आजी-आजोबा
आजोबा : काय गं, आज ------------- येणार आह ेका नयन मदतीला? 
आजी : कयोणास ठाऊक! येते असं म्हणाली ------------- आह.े पण 

तुला माहहतीय ना ततचा स्िाि! खरंच, आज आली 
------------- बरं हयोईल. हातािी मदतीला कयोणी नाही; आशण 
असलं, ------------- दुसऱयाला त्ास का म्हणून द्ायचा? 

आजोबा : ------------- मी म्हणत हयोतयो तुला, किाला उगीच सगळ्ा 
कामाची जबाबदारी घेतलीस? काही िेडिंाकड ं झालं 
तब्तेीचं, ------------- कयोण वनस्तरणार आह?े माझ ं------------- िय राहहलंय का धािाधाि 
करण्ाचं? पण माझ ंऐकिील ------------- ना!

३. राजा आणि मंरिी
राज्ाच्ा अनेक मंत्रांनी वनयमांची पायमल्ी करणाऱया बांधकाम व्यािसातयकांना अिय वदलं 
आह,े असा ठपका उच् न्यायालयाच्ा खंडपीठाने ठेिला आह.े ------------ही राज्ाच्ा मुख्मंत्रांनी 
अद्ाप ह्ा मंत्रांची मंतत्मंडळातून हकालपट्ी केलेली नाही. या सरकारला जनाची नाही 
------------ मनाची ------------ लाज िाटते का, असा परखड सिाल करून त्ा मंत्रांची मंतत्मंडळातून 
हकालपट्ी करण्ाची मागणी विरयोधी पक्षनेत्ांनी केली आह.े
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६  तुलना
क. ररकाम्ा जागी योग्य तुलनादशमिक शब्द ललहू या.
(त्ाच्ाइतकी, जणू, एकाच, इतके, तसाच, जसा, तसतिी, जिा, तस्ाच, ज्ाप्रमाणे, त्ा 
प्रकारे)
अ. मी आशण माझी चुलतबहीण ---------------------- ियाचे आहयोत.
आ. हा शिरा आजी ---------------------- करते ना, तसा दुसऱया कयोणालाही करता येत नाही.
इ. “मी सांतगतलेल्या सूचना नीट लक्षात ठेि आशण ---------------------- पेपर सयोडि. कळलं?”
ई. हल्ी शसनेमात ---------------------- नायक नातयकेचा अनादर करतयो, त्ाचप्रमाणे तरुण मुले 

मुलींचा अनादर करू लागली आहते.
उ. आरती ज्ा प्रकारे ही कविता समजािून सांगते, ---------------------- दुसऱया कयोणालाही सांगता 

येणार नाही.
ऊ. माझा िाऊ िार सुंदर रांगयोळी काढतयो. आमच्ा अख्खा कुटुबंात ---------------------- सुंदर 

रांगयोळी कयोणीच काढू िकत नाही.
ए. मुहूत्म जसजसा जिळ येऊ लागला ---------------------- पाहुण्ांची गदणी िाढू लागली.
अॅ. मन्या जेिणािर असा तुटून पडतयो, ---------------------- उद्ाचा वदिस उगिणारच नाही आह.े
ऐ. ------------- िासनाच्ा जबाबदाऱया आहते, तिा नागररकांच्ाही काही जबाबदाऱया असतात. 
ओ. उन्ाळ्ात गच्ीिर झयोपण्ा---------------------- सुख किात नसते.
ऑ. इतक्या िष्यांनंतरही बाबीचा विनयोदी स्िाि अगदी ---------------------- आह.े

७  रिमसयूिक शब्द
पुढे काही आकडे हदले आहेत. उदाहरिाप्रमािे ररकाम्ा जागा भरू या.
उदा∘ आकडा – १
नयोकरीसाठी केिळ परीक्षेत पहहला क्रमांक तमळून उपययोग नसतयो. हल्ी 
काही कंपन्या नयोकरी दणे्ाआधी तुम्हाला काही गेम्स खेळायला लाितात. 
त्ात ते प्रथम ह ेपाहतात की, तुमच्ाकड ेखखलाडू िृतिी आह ेकी नाही? मग 
तुमच्ा पहहल्या आशण तीन तासांनंतरच्ा प्रततसादांिरून तुमच्ा ित्मणुकीत 
काही नकारात्मक बदल झाले का ह्ाचा अंदाज घेतात. 

क. आकडा – २०
आज त्ांच्ा मैत्ीला एकूण ---------------------- िषटं झालीयेत. गंमत म्हणजे 
ियाच्ा -------------------- िषणीच त्ांची प्रथम िेट झाली हयोती. त्ांच्ा मैत्ीच्ा 
ह्ा ---------------------- िाढवदििी इतर ---------------------- तमत्-मैतत्णींना घेऊन 
एखाद्ा मस्त वठकाणी विरायला जाण्ाचा बेत आखलाय.

ख. आकडा – ५०
उद्ा ह्ा िाळेला ----------------------------- िषटं पूण्म हयोतील. आशण कमाल बघ, 
------------------- िषगाची विद्ार्थ्यांची ----------------- तुकडीसुद्धा नेमकी -----------------

विद्ार्थ्यांची!
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ग. आकडा – ५
ह ेबघ, एकूण -------------------- खुच्गा ररकाम्ा सयोडायच्ा आहते. --------------------

रांगेतली डािीकडून ---------------------------- खुचणी आह ेना, त्ा -------------------------- 
खुचणीनंतरच्ा खुच्गा ररकाम्ा सयोडायच्ा आहते. नाटकातला --------------------- 
प्रिेि आम्ही ततथूनच करणार आहयोत.

८  िाक्यरिना
वपंट्ा नेहमी दात घासतयो तेव्ा ब्रि तोंडात ठेितयो आशण घरिर 
विरत राहतयो. ह ेत्ाच्ा आईला मुळीच आिडत नाही. ती म्हणते, 
बेशसनसमयोरच दात घासािेत. तेव्ाच हलायचं किाला? शजिाची 
एिढी कसली चुळबुळ! वपंट्ाला मात् सकाळी सकाळी बेशसनिरच्ा 
आरिात स्तःचा चेहरा वदसतयो, ते आिडत नाही. एकूणच स्तःचा 
कुरूप चेहरा पाहायचा किाला? िक्यतयो नकयोच! म्हणून तयो ियोटयोसाठी 
उिं राहणंही िक्यतयो टाळतयो. 

हाि उतारा असाही ललहहता येईल :

वपंट्ाचं नेहमी दात घासताना ब्रि तोंडात ठेिून घरिर विरणं त्ाच्ा आईला मुळीच आिडत 
नाही. ती म्हणते, बेशसनसमयोर दात घासताना हलायचं किाला? शजिाची एिढी कसली 
चुळबूळ! वपंट्ाला मात् एकूणच सकाळी सकाळी बेशसनिरच्ा आरिात स्तःचा कुरूप 
चेहरा पाहणं आिडत नाही. म्हणून कयोणी ियोटयो काढतानासुद्धा तयो उिं राहणं िक्यतयो टाळतयो.

आता आपि एकेक उदाहरि घेऊन पाहू या :

काल तुम्हाला एक ियोन आला. तयो ियोन माझा हयोता.

ही दोन्ी िाक्ये अशा प्रकारे जोडता येऊ शकतील :

काल तुम्हाला जयो ियोन आला, तयो माझा हयोता. / काल तुम्हाला आलेला ियोन माझा हयोता. / 
काल तुम्हाला माझाच ियोन आला हयोता.

िाक्ये लहानलहान, सयोपी असतात; त्ाचप्रमाणे लहान िाक्ये एकमेकांिी जयोडून तयार झालेली 
लांब, गुंतागुंतीची, अगदी पले्दार िाक्येही असतात. अिीच िाक्ये अभधक चांगली आशण 
तिी िाक्ये कमी चांगली, असे काही नसते. दयोन्ींचे आपापले सौंदय्म असते, छानपणा असतयो 
आशण तयो ललहहणाऱयािर अिलंबून असतयो. एखाद्ाला सयोपी िैली चांगल्या रीतीने हाताळता 
येते, तर दुसऱयाला गुंतागुंतीच्ा, िजनदार रचना जास्त करौिल्याने पेलता येतात. आपण 
दयोन्ी प्रकारांची ओळख करून घ्ािी, म्हणजे आपल्याला िाचनातील आनंद तमळेल आशण 
ललहहण्ातील आपली िैली कयोणती ते ठरिता येईल.

िरील दयोन उताऱयांपैकी पहहल्यातील िाक्ये लहान आशण सुटी आहते. दुसऱया उताऱयात 
तीच िाक्ये एकमेकांिी जयोडलेली आहते. ती किा प्रकारे जयोडली आहते ते ठळक करून 
दाखिले आह.े ह ेकरताना काही िेळा िाक्ये पुढमेागेही केली आहते.
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एरिी बायकयोला िचकून असतयो सागर. आज मात् तयो तततकासा धास्तािलेला नव्ता.

ही दोन्ी िाक्ये अशा प्रकारे जोडता येऊ शकतील :

एरिी बायकयोला िचकून असलेला सागर आज मात् तततकासा धास्तािलेला नव्ता.

क. पुढे हदलेली िाक्ये णजतक्या प्रकारे जोडता येतील रततक्या प्रकारे जोडयू  या. ‘आणि’, ‘ि’ 
अशी उभयान्वयी अव्ये िापरण्ािी परिानगी नाही.

अ. दासिानी सयोसायटीचा सेके्रटरी आह.े त्ाच्ा घरासमयोर गेले काही वदिस कयोणी तरी िेण 
टाकतयोय. आज त्ाबाबत मीवटगं आह.े 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ततच्ा िवडलांचा िाऊ ियोिेल तो िोर. त्ाच्ाशी ततचा काहीच संबंध नव्ता. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. तो रस्ा सांगलीला जातयो. तो रस्ा टयोल-नाक्याच्ा अलीकड ेआह.े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. आपल्याला एखादी आठिि नकयो असते. ती मनातून पूण्मपणे पुसयून िाकािी, अशी इच्ा हयोतेच.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. साधं झुरळ मारायचं म्हटलं, तरी संतोषच्ा शजिािर येतं. असा हा संतोष आज चक्क 
गुंडांिी भिडला? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. पुढे हदलेली िाक्ये जोडलेलीि आहेत. ती सुिी करून िेगिेगळी ललहू या. एखाद्ा िाक्यािी 
दोनपेक्षा अचरक िाक्येही होतील.

अ. ज्ाने ह्ा लेखात माझ्ािर खयोटी टीका केली आह,े त्ा पत्काराचा नंबर मला ताबडतयोब 
हिा आह.े

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ज्ांना सहलीला जायचे आह ेआशण ज्ांनी अजून पैसे िरलेले नाहीत, त्ा विद्ार्थ्यांनी 
त्ररत संपक्क  साधािा. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. जयो सुती कुतगा छतिीसगडचा आह,े तयो िीस िषले िापरूनही तसाच टिटिीत आह.े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ई. मी ज्ांच्ाबद्ल बयोललयो हयोतयो, ते हचे लेखक आहते. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. ब्रह् ेंना शजथे जायचे हयोते, त्ा गािात एक सुंदर नदी हयोती.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. ज्ा टबेलािर वनळ्ा रंगाचा वदिा आह,े त्ािर मी तुझी पुस्तकं 
ठेिली आहते. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. पुढच्ा आठिड्ात हयोणार असलेलं व्याख्ान आता उन्ाळ्ाच्ा सुट्ीनंतर हयोईल. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अॅ. ज्ाच्ामुळे आमचा मुलगा वबघडला आह,े तयो राघिेंरि तुमचा िाचा आह.े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. मी काश्ीरला जाईन, तेव्ा ततथून तुझ्ासाठी मऊ रजई घेऊन येईन. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

९  हरियापद-नाम
क. नामाऐिजी हरियापद िापरून िाक्ये परत ललहू या.

उदा∘ पयगािरणाचा विचार न करता बेजबाबदार लयोक ह्ा जंगलांची तयोड करत 
आहते.

 पयगािरणाचा विचार न करता बेजबाबदार लयोक ही जंगले तोडत आहते.

अ. पीक तयार झाले की कापणीच्ा िेळी बऱयाच मजुरांची गरज पडले.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ययोग्य िेळी औषधांची ििारणी झाली असती, तर वपकािर कीड पडली नसती.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. पेरणीसाठी चांगल्या प्रतीचे वबयाणे िापरले तर पीकही चांगलेच येते.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. वपकाची चांगली िाढ झाली, की हयोणारा आनंद िेगळाच असतयो.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. चांगली िाढ झालेले पीक िेतकरी शजिापाड जपतयो.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. िष्मिर केिळ िेतीकाम करून िेतकऱयांनाही कंटाळा येत असेल ना?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ए. तयार वपकाची मळणी आशण झयोडणी करण्ासाठी आता यंत्ांचा िापर करतात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अॅ. िेताची नांगरणी करायला तू नांगर िापरतयोस की टट्कॅ्टर?
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. हरियापदाऐिजी नाम + हरियापद जोडी िापरून िाक्ये परत ललहू या.

(ठराि हयोणे, झगडा दणेे, स्ापना करणे, संताप येणे, िेढा घालणे, रचना करणे, वटकाि धरणे)

उदा∘ ह ेसुंदर काव्य कयोणी रचले आह,े ह ेमाहीत आह ेका तुला?
 ह्ा सुंदर काव्याची रचना कयोणी केली आह,े ह ेमाहीत आह ेका तुला?

अ. दीडिे िष्यांपूिणी इथल्या त्ा िेळच्ा राजाने ही िाळा स्ापन केली.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. गेल्या दीडिे िष्यांत आलेल्या अनेक नैसतग्मक आपतिींना तोंड दते ही इमारत अजूनही 
वटकली आह.े

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. आजूबाजूच्ा अनेक उंच इमारतींनी ह्ा बैठ्या इमारतीला िेढले आह.े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ही जुनी इमारत पाडण्ाचा प्रस्ताि येताच गािकरी खूपच संतापले.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. ह्ा प्रस्तािाच्ा विरयोधात गािकरी खूप झगडले.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. िेिटी ही इमारत तिीच ठेिायचे ठरले.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. हरियापद आणि नाम 
दोन रिद्ारथी पुढे येतील. एका रिद्ार्थचाने चिठ्ीत रमळालेल्या नामासाठी दोन ते तीन हरियापद े
द्ायिी; दुसऱया रिद्ार्थचाने त्ा हरियापदांशी सुसंगत असे एक नाम सांगायिे.

उदा∘ चचठ्ीतला िब्द : डयोळे 
विद्ाथणी १ : बघणे, वदसणे, पाहणे 
विद्ाथणी २ : डयोळे, चष्ा...

चिठ्ीतले इतर शब्द : शिक्षक, विद्ाथणी, नायक, नातयका, पुस्तक, पाय, 
नाक, स्यंपाक, झाड, िूल, दूध, पाऊस, िारा, सूय्म, राग, आनंद, झयोप, िेड ...
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 खेळाशी संबंचरत शब्द जाियून घेिे  
 व्ाकरि : रातुसाचरत हरियारिशेषिे समजयून 

घेिे – उदा∘ उठल्याबसल्या, पडल्या पडल्या
 प्रयोग – उजळिी करिे 
 महाराष्रि ातील रिरिर खेळांरिषयी माहहती घेिे
 खेळ, व्ायाम आणि योगासने ह्ांिे िाढते महत्त्व 

जाियून घेिे 
 केले पाहहजे, करायला पाहहजे, करायला हिे 

ह्ातील फरक समजयून घेिे 
 खेळ आणि दुखापतींबद्दल बोलिे 
 संरी ओळखिे आणि करिे  
 प्रणसद्ध खेळाडयू ंिी माहहती घेिे

िला, णशकयू  या ...

खेळ आणि आरोग्य १
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१  िला खेळयू या.

िगगातील एक विद्ाथणी हकंिा विद्ालथ्मनी मनात कयोणताही 
एक प्रशसद्ध खेळ धरेल. िगगातील इतर विद्ार्थ्यांनी 
ततला / त्ाला हयो हकंिा नाही असे उतिर दतेा येईल 
असेच प्रश् विचारायचे आहते आशण उतिरांिरून खेळ 
ओळखायचा आह.े सि्म विद्ाथणी तमळून जास्तीत जास्त 
आठ प्रश् विचारू िकतील.

उदा∘ हा मैदानी खेळ आह ेका? ह्ात बरेच खेळाडू एका िेळी मैदानात असतात का? 
 हा खेळ िक् वदिसाच खेळतात का? िगैरे.

२  दोन घडीिा डाि, याला जीिन ऐसे नाि ...

तिी ही गयोटि जुनी नाही आह,े पण थयोड्ाच अिधीमध्य ेततची मुळे खयोल रुजलेली वदसत आहते. 
ती गयोटि म्हणजे ‘खेळ’ ह्ा नैसतग्मक आशण जीिनािश्यक व्यिहाराची िारतीय समाजाने घेतलेली 
धास्ती. ‘िेळ ही िार हकमती गयोटि असते. ती माणसाने – वििेषतः िहाण्ा, विचारी, गंिीर 
प्रकृतीच्ा माणसाने – सतत सत्ारणी लािली पाहहजे. ह्ा उदाति कायगामध्य ेबाधा आणणारी 
प्रत्के गयोटि दहा हात दूर ठेिली पाहहजे. तसे िळण मुलांना लहान ियापासूनच लािले पाहहजे. 
खेळ खेळणे ही अिीच एक बाधक गयोटि आह;े खेळण्ात िेळ िाया जातयो; मग समाजाचे आशण 
राटिट् ाचेही नुकसान हयोते,’ हा समज िारतीय समाजाने नक्की कधीपासून करून घेतला असािा, 
ह ेसांगणे कठीण आह.े

िास्तविक, खेळाकड ेिार व्यापक दृटिीने पाहण्ाची आमची परंपरा आह.े ह्ा अिाट विश्वाचा 
पसारा म्हणजे विश्वाच्ा वनमगात्ाने मांडलेला िव्य खेळ आह,े असे ही परंपरा मानते. जन्म आशण 

मृत् ूह्ा घटनांदरम्ान आयुष् नािाचे जे काही 
असते, तयोही एक खेळच असतयो. त्ा खेळाची 
सारी सूत् े त्ा वनमगात्ाच्ाच हाती असतात, 
म्हणून त्ाला ‘खेलळया’ म्हटले जाते. हा खेलळया 
हातातील सूत् े जिी हलिेल, तसे मानिासह 
सि्म सजीिांचे आयुष् घडत-वबघडत जाते; 
िेगिेगळी िळणे घेत जाते; आशण कुठल्या तरी 
क्षणी प्रत्के सजीिाचा डाि संपतयो. आयुष्ाच्ा 
क्रीडांगणािरून तयो बाहरे हयोतयो. बाद! इथे कुणीच 
नाबाद राहत नाही. कुणाची खेळी छयोटी असते, 

कुणाची मयोठी; पण बाद हयोणे कुणालाच टाळता येत नाही. तरीही, खेळािे ह ेलागतेच. त्ातून 
सुटता येत नाही.
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क. जोड्ा लाियू या 

अ. तयो डाि १ आऊट हयोणे 

आ. ते आयुष् २ ती अडचण 

इ. ती बाधा ३ ते जीिन 

ई. ती धास्ती ४ ते नुकसान 

उ. तयो तयोटा ५ ती पाळी / ते राज् 

ऊ. बाद हयोणे ६ ते दडपण 

कल्पनेचे खेळ खेळून मानिानेच वनमगाण केलेले पुराणांमधील दिेही 
खेळ खेळणारे असतात. िंकर हा दिेांचा दिे, महादिे. रागीट पण 
ियोळा. तयो वनतम्मती करतयो तसाच विनािही करतयो. त्ातून िेळ 
काढून पत्नीबरयोबर सारीपाट खेळण्ात रमतयो आशण खेळता खेळता 
साऱया विश्वाचा कारिार बघतयो. रशसक आशण खट्ाळ श्ीकृष् 
आपल्या खेळगड्ांना जमिून दहीहडंी, रंगपंचमी, खझम्ा-िुगडी, 
चेंडूिळीपासून रासलीलेपयटंत तऱहतेऱहचेे खेळ खेळण्ात दगं असतयो.

खुळखुळ येळंबाची जाळी   | कृष् खेळे चेंडूिळी
ततथनं चेंडू झुगाररला | गेला राहीच्ा िाड्ाला

अगं अगं राही | गिळ्ाचे बाई
कृष्ाची चेंडूिळी | द ेगं बाई

दिेालाही असे खेळात रमताना आशण चेंडूमागे धािताना पाहून आपल्या आयुष्ाकड े
खेळकरपणे पाहण्ाचे बळ माणसाला तमळत असािे. जगण्ासाठी श्मणाऱया जनमनाची 
करमणूक करणारे सगळे ‘खेळ’च असतात आशण तयो खेळ दाखिणारे ‘खेळकरी’ असतात. 
नाटक, तमािा, बहुरूपी, दिाितार, अगदी चचत्पटही ‘खेळ’ असतयो. ‘आजचा खेळ हाऊसिुल्’ 
अिी पाटी झळकलेली पाहण्ासाठी प्रत्के नाटक-चचत्पटिाला खेळकरी आसुसलेला असतयो. 
इथे राजकारण बुत्द्धबळाच्ा खेळासारखे ‘खेळले’ जाते; इतकेच नव्,े तर युद्धसुद्धा ‘खेळायचे’ 
असते. त्ामुळे घरकाम करणाऱया एखाद्ा बाईंच्ा तोंडून ‘रयोज सकाळच्ा च्ािरनं सासू 
माज्ासंगं िांडण खेळते’, असे िाक्य सहज येते.

एिढ ेसगळे सांगण्ामागील उदे्ि असा, की मयोकळ्ा हिेतील मैदानी खेळ असयोत की 
एका जागी बसून खेळण्ाचे बैठे खेळ असयोत; खेळणे, खेळिणे, खेळी करणे, डाि उलटिणे, 
डाि विरिणे, डािपेच आखणे ह ेसारे िारतीय समाजाला अशजबात निे नाही. शजथे स्पधगा आशण 
हार-जीत असते, डाि-प्रततडाि असतात, अटीतटी आशण ईष्गा असते, मनसयोक् आनंद, उल्ास 
आशण जगण्ािरचे प्रेम असते, ततथे खेळ असतयोच.
पण मग ह्ा सगळ्ाची धास्ती का िाटािी?
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ख. ितुमिळातील योग्य प्ररतशब्द शोरयून डािीकडील रकान्ात ललहू या.

कयोवपटि / संतापी 

िेकणे 

रमणे

तयो नाि 

एखाद्ाची खेळी िापरून  
त्ाच्ािरच मात करणे 

िाबडा 

उत्सकु असणे 

हरत असताना अचानक 
शजंकण्ाच्ा स्स्तीत येणे 

ग. नाम-हरियापद जोडी आणि त्ांिे अरमि ह्ांच्ा जोड्ा लाियू या.

अ. मुळे रुजणे १ चांगली सिय आशण शिस्त लािणे

आ. सत्ारणी लािणे २ वदिा बदलणे; िेगळ्ा वदिेने जाणे

इ. बाधा आणणे ३ खूप कामात असतानाही एखाद्ा गयोटिीसाठी मुद्ाम 
सिड काढणे

ई. िळण लािणे ४ परक्या वठकाणी जाऊन हळूहळू ततथलेच हयोऊन राहणे; 
नव्या िातािरणािी जुळिून घेत वटकून राहणे

ए. िळण घेणे ५ चांगल्या कामासाठी आशण चांगल्या प्रकारे उपययोग करणे

अॅ. खेळ मांडणे ६ वनययोजनपूि्मक कामे करून घेणे

ऐ. सूत् ेहलिणे ७ खेळ, नाटक अिासारख्ा गयोटिीचे आययोजन करणे

ओ. बाद हयोणे ८ संस्चेे काम चालिणे; व्यिस्ापन करणे

ऑ. िेळ काढणे ९ अडथळा वनमगाण करणे; एखाद ेकाम नीट हयोऊ न दणेे

औ. कारिार बघणे १० खेळाडूला खेळातून बाहरे जािे लागणे

ि
ब्द

स
ंपद

ा

रागीट, ियोळा,
तयो विध्वसं, दगं 
असणे, झुगारणे, 

आसुसलेला असणे, 
डाि उलटिणे,
डाि विरिणे
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घ. िरीलपैकी योग्य ती नाम-हरियापद जोडी िापरून िाक्ये पयूिमि करू या.

अ. वब्रवटि राजिटीमध्य ेअनेक परदिेी खेळांची िारतात आयात झाली. पण इथल्या मातीत 
खयोल मुळे रुजली ती वक्रकेटचीच.

अा. आम्हाला लहान ियातच घरच्ांनी व्यायामाचे --------------------- --------------------- असते, तर पुढ े
आरयोग्याचे अनेक प्रश् टाळता आले असते.

इ. परमशजतने जपानला जाऊन टवेनसचे प्रशिक्षण घेतले आशण तमळालेली शिष्िृतिी                   
--------------------- ---------------------.

ई. केदार गंमत म्हणून िुटबटॉल खेळायचा. पण एकदा तमत्ांच्ा आग्हामुळे 
एका महत्ताच्ा सामन्यात तयो खेळला आशण त्ाच्ा आयुष्ाने िेगळेच 
--------------------- ---------------------.

उ. क्रीडा अकादमीच्ा संचालकांनी राजीनामा वदल्यामुळे सध्या उपसंचालकच अकादमीचा         
------------------------ ------------------------ ---------------------. 

ऊ. खांदा दुखािल्यामुळे कण्मधार तंबूत परतला, पण ततथूनच त्ाने सामन्याची --------------------- 
---------------------.

ए. अंततम िेरीत पयोहयोचण्ाची स्प्न ेपाहणारा गेल्या िषणीचा विजेता संघ पहहल्या िेरीतच 
--------------------- ---------------------.

अॅ. सामन्यांच्ा िरगच् िेळापत्कातूनही ह ेखेळाडू जाहहराती करण्ासाठी ---------------------------- 
---------------------, म्हणजे कमाल आह.े

ऐ. एक विलासी आशण क्रीडाप्रेमी बादिहा खरेखुरे हतिी, घयोड,े उंट, सैवनक घेऊन मैदानात 
बुत्द्धबळाचा --------------------- --------------------- ---------------------.

अयो. सायरा मल्खांबाचा अगदी वनयतमत सराि करते. त्ात 
----------------------- ----------------------- कयोणतेही उद्योग ततचे अब्ा 
ततला करू दते नाहीत.

३  खेळािी रास्ी? कशामुळे?

समाजस्स्तीमध्य ेसुधारणा करण्ाकरता ज्ांनी आयुष्िर प्रयत्न केले, अिा 
व्यक्तींमध्य ेगयोपाळ गणेि आगरकर ह्ांचे नाि आजही आिजू्मन घेतले जाते. 
१८९३ साली ललहहलेल्या एका लेखामध्य ेत्ांनी िारतात ‘खेळ’ ह्ा विषयाकड े
हयोत असलेल्या दुल्मक्षाबद्ल चचंता व्यक् केली आह.े त्ात मांडलेले काही मुख् 
मुदे् असे : 

- कयोणत्ाही दिेातील लयोकांना िरीराला व्यायाम हयोईल असे खेळ खेळण्ाची जर हरौस 
असेल आशण तसे खेळ खेळणाऱयांची संख्ा जर मयोठी असेल, तर त्ा दिेाची एकूण 
स्स्ती चांगली आह ेअसा त्ाचा अथ्म हयोतयो. कारण रयोजच्ा जेिणाची चचंता ज्ाला नसते, 
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अिा सुखिस्त ू माणसालाच व्यायामासाठी खेळण्ाची हरौस िाटते. अनेक ितकांच्ा 
पारतंत्रामुळे िारतीयांची िक्ी कमी झालेली आह.े त्ांच्ातील मैदानी खेळांची आिड 
आशण आिश्यकता नाहीिी झाली आहचे, पण बैठ्या खेळांमधील उत्साहसुद्धा विरळ हयोत 
आह ेह्ाचे िार िाईट िाटते. इंग्जी राज् आशण पाशचिमात् विद्ा ह्ांचे जे काही िाईट 
पररणाम आमच्ा दिेािर झाले आहते, त्ांपैकी हा एक आह ेअसे म्हणािे लागेल.

- परंतु आजचे सरकार आपल्याला त्ांची विद्ा, कला, राज्कारिार िगैरे शिकितही आह.े 
त्ाचा आपण उपययोग करून घेतला पाहहजे. आपली कमकुित मानशसक आशण िारीररक 
स्स्ती सुधारेल असे आपले िागणे असले पाहहजे. ह्ाचा अथ्म मरेमरेपयटंत िारीररक ि 
मानशसक कटि करािेत असा नव्.े मनाला उल्ास िाटले, िरीर अभधक काय्मक्षम हयोईल 
असे िागले पाहहजे. नाना प्रकारचे खेळ खेळले पाहहजेत. सण-समारंि उत्साहाने साजरे 
केले पाहहजेत.

- पण आजकाल बघािे तयो गृहस् िेदान्ी झाला आह.े ‘ह े पयोरकटपणाचे आह’े, ‘ते 
आचरटपणाचे आह,े’ ‘ह ेशिकलेल्या लयोकांसाठी उपययोगी नाही’ असे तयो म्हणत असतयो. 
त्ामुळे सोंगट्ा, िासे, बुत्द्धबळ, गंशजिा िगैरे बैठ्या खेळांचाही लयोप झाला आह.े जयो तयो 
‘अभ्ास-अभ्ास, बुक-बुक ि काम-काम’ करू लागला आह.े अिा प्रकारे केिळ कामात 
गुंतणे अपायकारक असते आशण त्ाने आयुष् क्षीण हयोते.

(‘खेळांचा ि सणांचा ऱहास’ – १८९३ ह्ा लेखािर आधाररत)
आगरकरांचे ह े कळकळीचे सांगणे लयोकांना ऐकू 

जाण्ासाठी दीडिे िषले लागली. ह्ा काळातील सि्म वपढ्ांनी 
‘खेळण्ात िेळ िाया घालिू नये; अभ्ास करािा, परीक्षा 
द्ाव्यात आशण उतिीण्म व्ािे’ हाच मंत् घयोकला. खेळाची 
धास्ती मुलांपेक्षा मयोठ्यांनीच घेतली हयोती. मुले त्ाचे 
पररणाम ियोगत मयोठी हयोत हयोती. म्हणजे ती खेळतच नव्ती 
असे नव्;े पण तयो सगळा व्यिहार मयोठ्या माणसांची नजर चुकिून, चयोरून हयोत हयोता; मयोकळ्ा 
आनंदाचा, तणािमुक् नव्ता.

तरीही, त्ात एक बरी गयोटि हयोती, ती म्हणजे, तेव्ा खेळािी पैिाचा संबंध नव्ता. एक 
दमडीही खच्म न करता खेळता येतील असे हकती तरी खेळ हयोते. साधा चेंडू तमळाला तरी स्ग्म 
तमळाल्यासारखे िाट.े नाही तमळाला, तर कागदाचा बयोळाही चेंडू म्हणून चालत असे, पण खेळ 
अडून राहत नसे.

आज पररस्स्ती बदलली आह.े खेळांना प्रततष्ा तमळते आह;े पण कयोणत्ा खेळांना? ज्ांच्ा 
साहहत्ािर, पयोिाखािर, प्रशिक्षकांिर िरमसाट पैसा खच्म करािा लागतयो त्ा खेळांना. पैसा 
आशण प्रशसद्धीचा झगमगाट नसलेले अनेक दिेी खेळ हरित चालले आहते. कबड्ीसारख्ा 
काही मयोजक्या खेळांची पररस्स्ती बदलते आह,े पण तीही बाजारपेठेच्ाच बळािर. पालकांचा 
ओढा अिाच झगमगाटी खेळांकड ेआह.े

आगरकरांना असे चचत् अपेशक्षत नसािे.
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क. उजव्ा रकान्ात हदलेले शब्दसमयूह, िाक् प्रिार िापरून डाव्ा रकान्ातील िाक्ये पयूिमि 
करू या. 

अ. ------------------------------- --------- कसा असतयो पाहा. परिापयटंत 
पैिाच्ा रािीत लयोळणारा सदाशिि आज नयोकरीसाठी 
िणिण करतयो आह.े

आ. लग्न म्हणजे --------------------------------- ------------ नव्,े बाबा! 
जन्माच्ा गाठी असतात त्ा.

इ. हा ‘पीएच.डी.’चा प्रबंध? पन्नास पानांचा? तुम्हाला हा 
सगळा ------------------------------- ---------- ------------------------------?

ई. दादाने िेजारून िाहणाऱया कालव्याचे पाणी िेतात            
------------------------------- ----------.

उ. जुन्या घरात सगळ्ा खयोल्यांमध्य ेछान ------- -----------------. 
आता प्रत्के खयोलीत पंखा हकंिा कूलर असतयो.

१  पयोरखेळ िाटतयो का? 

२  खेळिले आहे

३  िातुकलीचा खेळ 

४  िारे खेळायचे

५  नशिबाचा खेळ

ख. उजव्ा रकान्ात हदलेले शब्दसमयूह, िाक् प्रिार िापरून डाव्ा रकान्ातील िाक्ये पयूिमि 
करू या.

अ. स्ावनक स्पधलेत अनुििी -------------------------------------- तरुण 
--------------- ---------------, तर त्ांना चांगला अनुिि तमळेल.

आ. सरकार खाली खेचण्ासाठी विरयोधक विचारपूि्मक ही          
--------------------- --------------------- हयोते; पण गृहमंत्रांनी ययोग्य 
संधी ियोधून विरयोधकांिरच --------------------- ---------------------.

इ. कबड्ी हा ------------------------- ------------------------- आह.े त्ात 
िरीराप्रमाणेच बुद्धीही चपळ असािी लागते आशण 
खेळताना ----------------------- -------------------- खेळािे लागतात.

ई. पतिे खेळताना िकू माझा ----------------------- असे. पतिे ततने          
----------------------- आशण मी िाटायचे ह ेठरलेलेच असे.

उ. मयोठ्या उमेदीने राघि आशण मीनाक्षीने ---------------------

---------------- ---------------- हयोता. ---------------- हयोता. एक गोंडस 
मूल घरात रांगू लागले हयोते. एकाएकी राघि -------------- 
-------------- -------------- वनघून गेला. त्ातच मूल कण्मबभधर 
असल्याचे लक्षात आले. त्ाच्ासाठी मीनाक्षीला नयोकरी 
सयोडािी लागली. सगळीच ------------- ------------- ------------- 
गेली.

१  डािपेचही िेगानेच

२  संसाराचा 

सारीपाट मांडला

३  िेगिान खेळ

४  खेळाडूऐंिजी

५  डाि अध्यगात सयोडून

६  भिडू

७  वपसायचे 

८  डाि उलटिला 

९  दाने उलटी पडत 

१०  खेळाडूनंा खेळिले 

११  खेळ रंगत चालला 

१२  खेळी खेळले

ि
ब्द

स
ंपदा
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ग. चिरि, शब्द आणि व्ाख्ा ह्ांच्ा जोड्ा लाियू या.

अ 

आ 

इ 

ई 

१. गंशजिा 

२. बुत्द्धबळ 

३. िासा 

४. सोंगटी

त. ------------------------- म्हणजे एक छयोटासा चरौरस 
ठयोकळा. या ठयोकळ्ाच्ा सहा बाजूंिर एक, दयोन 
अिा क्रमाने वठपके काढलेले असतात. 

थ. ------------ हा एक िेगळ्ाच प्रकारच्ा पत्त्यांचा 
खेळ आह.े इराण, पशि्मया, िारत ह्ा िागांत हा 
खेळ सुमारे ६०० िष्यांपूिणी खेळत असत.

द. सारीपाटासारख्ा बैठ्या खेळांत प्रत्के 
खेळाडूकड ेकाही ---------------------- असतात. चाल 
करताना प्रत्के खेळाडू पटािर त्ा हलितयो.

ध. ------------------- हा दयोन खेळाडूनंी समयोरासमयोर 
बसून खेळायचा बैठा खेळ आह.े ह्ा खेळाचा 
उगम िारतात झाला.

घ.  खालील िाक्यांतील अरोरेखखत शब्दांच्ा जागी कंसातील योग्य शब्द िापरून िाक्ये परत 
ललहू या.

(कमकुित, मरेमरेपयटंत, िेदान्ी, आचरटपणा, अपायकारक, कळकळीचे, िरमसाट, तुरळक, 
ओढा)

अ. आपल्या घरात सध्या प्रत्के जणच स्तःला विद्ान / -------------- समजू लागला आह.े 
प्रत्के जण दुसऱयाला सले् दतेयोय. 

अा. सामना शजंकायचा असेल तर मन दुबळं / --------------------- असून चालत नाही. 

इ. तयो खाणमालक मजुरांकडून अंगतयोड / --------------------- मेहनेत करून घेतयो. मजुरी मात् 
िेळेिर दते नाही.

ई. मयांकने जरी िा्रििाखा वनिडली असली, तरी त्ाचा खरा कल / --------------------- 

कलािाखेकडचे आह.े

उ. त्ा िक्ताचे तळमळीचे / --------------------- बयोल ऐकून बरेच श्योते प्रिावित झाले.

ऊ. “तंबाखू तुमच्ा प्रकृतीसाठी हावनकारक / --------------------- आह,े” डटॉक्टर आबांना परत परत 
सांगत हयोते.

ए. िररस्तात दुचाकीिर िेड्ािाकड्ा कसरती करणं िाह्ातपणाचं / --------------------- आह.े

अॅ. िहराचा हा िाग निीनच आह ेआशण इथे लयोकिस्तीही विरळ / --------------------- आह.े

ऐ. तू जेिायला ढीगिर / --------------------- पदाथ्म केलेयस. खाणारी मंडळी मयोजून चारच आहते, 
ह ेलक्षात आह ेना?
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४  भोज्या

“परत माझ्ािरच राज् आलंय आशण कयोणी आऊटच हयोत नाहीये!” मयोठ्यानं ियोकाड पसरून 
मंजू घरात येत म्हणाली.

मंजूचा कारिार आरामात चालायचा. सुट्ी म्हणून उशिरा उठायचं, 
चेंगटपणा करत सािकाि सगळं आिरायचं आशण आरामात खेळायला 
खाली अंगणात जायचं. तयोिर सगळ्ा मुलांचा खेळ रंगात आलेला असे. ती 
वदसल्या वदसल्या मुलं गोंगाट करायची, ‘निा गडी निा राज!’ आशण खेळायला 
गेल्या गेल्या राज् घ्ायची िेळ मंजूिर यायची. बरं, मंजू खेळातही इतकी 
संथ हयोती, की सकाळी आलेलं राज् संध्याकाळ झाली तरी जायचंच नाही. 
ततला वपदिायला मुलांना िार आिडायचं. आजही ततला पाहहल्या पाहहल्या  
लपंडाि खेळणाऱया मुलांनी एकच कल्ा केला : ‘निा गडी निा राज!’.                                                                                          
मयोठ्या धीरानं मंजूनं राज् घेतलं खरं, पण तीन चार डाि झाले तरी कयोणालाही बाद करणं 

ततला जमलंच नाही. मंजूची पाठ विरल्या विरल्या सगळे जण एकामागून 
एक ियोज्ा करायचे आशण राज् परत मंजूिरच यायचं. पाचव्यांदा राज् 
आल्यािर मात् मंजूचा सगळा धीर सुटला आशण ततनं मयोठ्याने गळा 
काढला : ‘आई गं ऽऽ ...’.

क. जोड्ा लाियू या.

अ. संथ १. डाि येणे / घेणे 

आ. कल्ा करणे २. अगदी रमतगमत काम करणे 

इ. ियोकाड पसरणे ३. गोंगाट करणे 

ई. चेंगटपणा करणे ४. आऊट करणे 

उ. राज् येणे / घेणे ५. गळा काढणे

ऊ. बाद करणे ६. सािकाि

ख. िरील उताऱयात अरोरेखखत केलेले शब्द (रातुसाचरत) कसे तयार झाले ते खालील तक्तात 
पाहून समजयून घेऊ या आणि तक्ा पयूिमि करू या.

हरियापद हरियापदािे भयूतकाळािे 
रूप + या 

झालेल्या रूपािी 
चविरुक्ती 

अरमि 

अ. वदसणे वदसला + या = वदसल्या वदसल्या वदसल्या वदसल्यािर लगेच 

आ. येणे आला + या = आल्या आल्या आल्या आल्यािर लगेच 

इ. शिरणे 

व्य
ाक

रण
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ई. बसणे

उ. करणे 

ऊ. जाणे

 

ग. िरील उतारा परत िाियू या आणि हदलेल्या उदाहरिाप्रमािे िाक्ये बनियू या.

अ. उदा∘ (वदसणे) मंजू वदसल्या वदसल्या मुलांनी एकच कल्ा केला : ‘निा गडी निा राज!’.

अा. (पाहणे) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

इ. (जाणे) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ई. (विरणे) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

टीप : एकाच वक्रयापदाचे िरीलप्रमाणे तयार झालेले धातुसाभधत िाक्यात जेव्ा पाठयोपाठ 
दयोनदा िापरले जाते, तेव्ा ते जयोडून ललहीत नाहीत. उदा∘ मला घरी आल्या आल्या चहा लागतयो.

टीप : १. बसल्या बसल्या = बसल्यािर लगेच, बसल्याक्षणी                   
 २. बसल्या बसल्या = बसलेल्या स्स्तीत, बसून
 ह्ाचप्रमाणे – पडल्या पडल्या, झयोपल्या झयोपल्या

घ. कंसात हदलेल्या हरियापदांपैकी योग्य त्ा हरियापदािे िरीलप्रमािे रातुसाचरत हरियारिशेषि 
बनियून िाक्ये पयूिमि करू या.
(दणेे, जाणे, वदसणे, उठणे, खाणे, उघडणे, जेिणे, हयोणे, करणे, पडणे)
अ. जेिण --------------------- -------------------- तयो घरातून बाहरे पडला.
आ. घरी ----------------- ---------------- आधी मी चाशजटंगला लािलेला माझा मयोबाईल ताब्ात घेतला.
इ. त्ाच्ा हातात केक ------------------------ --------------------- त्ाने तयो तोंडात कोंबला.
ई. चंरि ------------------------ ---------------------ईदची घयोषणा करण्ात आली.
उ. सकाळी बँक ------------------------ --------------------- आधी मी हा चेक िरणार आह.े
ऊ. सकाळी ------------------------ --------------------- दात घासािेत.
ए. ------------------------ --------------------- व्यायाम करू नये.
अॅ. ------------------------ --------------------- आंघयोळ करणे चांगले नाही.
ऐ. गादीिर ------------------------ --------------------- झयोप लागते ततला.
ओ. व्यायाम ------------------------ --------------------- िजन कमी हयोत नसतं.

िीप : दोन िेगिेगळ्ा हकंिा रिरुद्ध अरचाच्ा हरियापदांपासयून तयार होिारी रातुसाचरते               
हरियारिशेषि, रिशेषि हकंिा नाम यांसारखीही िापरता येतात.        

उदा∘ आल्यागेल्यािी बातमी, जगल्यािािलेल्यांनी 
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ि. हे खेळ तुम्ाला ओळखता येतील का? चिरेि पाहून त्ाखाली त्ा खेळािे नाि ललहू या.

अ. ----------------------------- आ. ---------------------------- इ. ------------------------------ ई. -------------------------------

उ. ------------------------------ ऊ. ----------------------------- ए. ------------------------------ अ.ॅ ------------------------------

छ. खालिा संिाद िाियू या, त्ातील अरोरेखखत केलेली रातुसाचरते समजयून घेऊन त्ाखालील 
तक्ा पयूिमि करू या.

नीललमा : ताई, मी आल्यापासून बघतेय, शजगीषा वदसत नाही घरात. ती आह ेतरी कुठे?
स्मिता : ती गेलीय त्ा विदुलाकड ेखेळायला.
नीललमा : अगं, मी सकाळी ियोन केला तेव्ापण तू हचे 

सांतगतलंस.
स्मिता : ती उठल्यासुटल्या त्ा विदुलाकड े जात असते. 

त्ांच्ाकड े मयोठं अंगण आह,े आशण बऱयाच तमत्-
मैतत्णी ततथेच जमतात खेळायला. पण एकदा एकत् आले ना सगळे, की त्ांना इतर 
काहीच सुचत नाही. सारखं खेळ, खेळ आशण खेळ.

नीललमा : हकतिी छान! पण खेळतात तरी काय एिढ?ं
स्मिता : काय आशण हकती सांगू! विटीदांडू, लगयोरी, गयोट्ा, वठक्कर, ियोिरा, आंधळी कयोशिंबीर, 

सागरगयोट,े सूरपारंब्ा. एकामागून एक खेळ चालूच. ना आल्यागेल्याची खबर, ना 
खाल्लाप्ायल्याचं िान. तहानिूक विसरूनच जातात जणू!

नीललमा : पण मग आता ही येणार कधी घरी परत?
स्मिता : काय सांगू? खेळून खेळून मुलं दमली तरी घरी जायचं नािच घेत नाहीत. नंतर पारािर 

बसून िेंड्ांचा खेळ सुरू हयोतयो. मग िेिटी विदुलाची आईच ओरडते : ‘खेळून दमला 
नाहीत का अजून? जा आता घरी आशण उद्ा या परत. 
थकल्यािागल्यािर जरा विश्ांती घ्ािी रे, बाळांनयो!’ 
मग तोंड ं िाकडी करत एकेक जण जड पािलांनी 
घराकड ेपरततयो. येईल आता, ओरडा खाऊन झाला 
की घरी परत.
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हरियापद े हरियापदांिे 
भयूतकाळातील 
रूप + या 

तयार झालेले 
रातुसाचरत 
रूप 

िाक्य रातुसाचरतािा 
ह्ा िाक्यातील 
उपयोग 

अ. उठणे, सुटणे  उठला + या 
= उठल्या 
सुटला + या 
= सुटल्या 

उठल्यासुटल्या उठल्यासुटल्या 
त्ाच त्ाच 
विषयािर काय 
बयोलायचं?

वक्रयावििेषण

आ. येणे, जाणे

इ. खाणे, वपणे 

ई. थकणे, िागणे

िीप : दयोन िेगिेगळे पण एकाच अथगाचे िब्द हकंिा दयोन विरुद्ध अथगाचे िब्द ललहहताना 
जयोडून ललहहले जातात.

उदा∘ डािंउजिं, पुढमंागं, खालीिर, उठताबसता, थकल्यािागल्या इत्ादी. 
 काही जयोडिब्दांमधील एक िब्द स्तंत्पणे िापरला जात नाही.
उदा∘ अधूनमधून = मधील ‘अधून’. ‘मी अधून मुंबईला जाते’ असे आपण म्हणत नाही. 

ह्ाचप्रमाणे – आजूबाजूला, करूनसिरून इत्ादी                      

ज. उदाहरिाप्रमािे ररकाम्ा जागा भरू या.

उदा∘ (हयोणे, जाणे) झाल्यागेल्या गयोटिी परत परत उगाळण्ात काय अथ्म आह?े                   

अ. (दणेे, घेणे) ------------------------------चा उले्ख मी यापुढ ेकरणार नाही. ----------------------------------

आ. त्ा ियंकर आपतिीतून (जगणे, िाचणे) ----------------------------------- लयोकांनीच िेिटी एकमेकांना 
मदत केली. ----------------------------------

इ. (मारणे, झयोडणे) ----------------------------------------शििाय बाबूच्ा काही लक्षातच येत नसे. 
----------------------------------

ई. (राहणे, जाणे) ------------------------------------ आठिणी काढतच यापुढील आयुष् काढायचंय. 
----------------------------------

करा आणि णशका
क. दयोन हकंिा तीन जणांचे गट करू या. आपल्या तमत्ांकडून हकंिा आंतरजालािरून िरीलपैकी  
एका हकंिा दयोन खेळांची माहहती तमळिून िगगात सादर करू या.
ख. ह्ांपैकी कयोणते खेळ तुमच्ा प्रांतात राज्ात हकंिा दिेात अिाच हकंिा जरा िेगळ्ा 
स्रूपात खेळले जातात? िगगात त्ाची माहहती दऊे या.

व्य
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५  प्रयोग
क. अरोरेखखत केलेल्या िाक्यातील कतचा, कममि आणि हरियापद खालील तक्तात भरू या आणि 
हरियापद कशाप्रमािे िालले ते पाहू या. 

अ. चचंटू एकही धाि न काढता बाद झाला. रागारागाने त्ाने हातातली बॅट ततथेच टाकली 
आशण तयो परत आला. नंतर त्ाच्ा तमत्ांनी त्ाची वटगंल केली आशण त्ाला खूप रडिले.

आ. कबड्ीच्ा मैदानािर अचानक कुठून तरी एक वपसाळलेले कुत् ेघुसले, पण एका प्रेक्षकाने 
त्ाला हाकलले.

इ. स्प्ना सामना शजंकली. मुख्ाध्यापकांनी ततच्ा गळ्ात पदक घातले. ततचे अभिनंदन 
करण्ासाठी धाित आलेल्या ततच्ा तमत्ांना मात् सुरक्षारक्षकांनी अडिले.

ई. कुस्तीचा िड लागला हयोता. जगनने पहहल्याच िेरीत प्रततस्पध्यगाला लयोळिले.

उ. मुष्टियुद्धाच्ा खेळात सलीमने आपल्या प्रततस्पध्यगाला एका ठयोिातच नमिले.

कतचा कममि हरियापद हरियापद कशाप्रमािे िालले? 

१. चचंटू -- झाला कत्गाप्रमाणे 

२. त्ाने बॅट टाकली कमगाप्रमाणे  

३. तमत्ांनी त्ाला रडिले दयोन्ीप्रमाणे नाही.

४.

५.

६.

७.

८.

९.

१०. 

क. योग्य हरियापदािे योग्य रूप करून िाक्ये पयूिमि करू या.

(ओढणे, िळणे, वपरगळणे, सयोडणे, पडणे, उठिणे, कळिळणे, मारणे, खरचटणे, पयोहयोचिणे, 
ढकलणे, चचडिणे, पाडणे)

लपंडािाच्ा खेळाचा िेिट मात् जयोरदार मारामारीने झाला. जयेिनं 
मनीषला ‘हरला हरला’ म्हणून (अ)---------------------. मग मनीषने जयेिला 
जयोरात ढकलले आशण खाली (आ)----------------. तयो त्ाला जयोरात ठयोसा 
मारणार, एिढ्ात तनुजाने त्ाला मागून (इ)----------------- आशण त्ाचा 
हात (ई)----------------------. मनीष (उ)----------------------- आशण त्ाने जयेिला 

व्य
ाक

रण
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(ऊ) --------------------------. तयो (ए)------------------- आशण त्ाने तनुजाला एक गुद्ा 
(अॅ) ----------------------. तनुजाचा तयोल गेला, ती खाली (ऐ) ------------------ आशण 
ततच्ा दयोन्ी गुडघ्ांना (ओ)-----------------------. रडणाऱया तनुजाला जयेिने 
(ऑ) -------------------- आशण हात धरून घरी (औ) -------------------------.

ख. आता आपि तयार केलेली हरियापदािी रूपे कशाप्रमािे िालली ते पाहू या — कत्चाप्रमािे, 
कमचाप्रमािे की दोन्ीप्रमािे नाही? िगचात ििचा करू या आणि णशक्षकाच्ा मदतीने दुरुस्ता 
करू या.

६  महाराष्रि ातील लोकहप्रय खेळ

एकेकाळी हटॉकी हा खेळ िारताचा राटिट् ीय खेळ मानला जायचा. आज सिगाभधक लयोकवप्रयता 
वक्रकेट ह्ा खेळानं कमािली आह.े वक्रकेटची बॅट आशण बटॉल घरात नाहीत, असं मुलाबाळांचं 
घर सापडणं मुश्ीलच ठरेल. हटॉकीची आशण वक्रकेटची लाट येण्ाआधीच्ा अनेक वपढ्ा मात् 
अस्ल मराठमयोळे खेळ खेळतच लहानाच्ा मयोठ्या झाल्या. अजूनही ह ेखेळ खूप आिडीनं खेळले 
जातात, ह्ाला कारण ते कुठेही सहज खेळता येतात. थयोडीिी मयोकळी जागा तमळाली, की दयोन 
गट पाडून मुलं खेळायला तयार हयोतात. ना त्ांना कयोणतीही महागडी साधनसामग्ी लागत, ना 
खास तयार केलेली मैदानं. खेळाचा िरपूर आनंद तमळिून दणेारे ह ेखास दिेी खेळ. ह्ांतील 
काही खेळांची माहहती खाली वदली आह,े ती िाचू या.

१. खो खो
एक िेगिान आणि लोकहप्रय भारतीय खेळ.

नऊ खेळाडूचं्ा दयोन संघांत ह ेसामने हयोतात. एका 
सरळ रेषेत दर ८ िूट (२.४३ मीटर) अंतरािर एक खेळाडू, 
असे आठ खेळाडू एकाआड एक एकमेकांच्ा विरुद्ध 
बाजूकड ेतोंड ेकरून बसतात. रेषेच्ा दयोन्ी टयोकांना छयोट े
लाकडी खांब, म्हणजेच ‘खुंट’, रयोिलेले असतात. नििा 
खेळाडू एका खुंटाजिळ उिा राहतयो. विरुद्ध संघातील 
तीन खेळाडूच सुरुिातीला क्रीडांगणात असतात. बसलेल्या 
खेळाडूनंी त्ा तीन खेळाडूनंा स्पि्म करून बाद करायचे असते. ते बाद झाल्यानंतर दुसरे तीन 
खेळाडू मैदानात उतरतात. अिा प्रकारे सि्म खेळाडू बाद झाले की ‘लयोण झाला’ असे म्हणतात ि 
डािाचा िेळ शिल्क असल्यास पुन्ा पहहले तीन खेळाडू पळतीसाठी मैदानात उतरतात. प्रत्के 
संघात दयोन राखीि खेळाडू असतात.

खाली बसलेल्या खेळाडूला पाठलाग करणारा खेळाडू मागून स्पि्म करून 'खयो' दतेयो आशण 
त्ाला पाठलाग करायला पाठिून स्तः त्ाची जागा घेतयो. खयो तमळाल्याशििाय खेळाडूने उठायचे 
नसते. पाठलाग करणाऱयाला वदिा बदलता येत नाही. त्ाला बसलेल्या खेळाडूचं्ा मधून हकंिा 
खुंटांमधून जाता येत नाही. खुंटाला िळसाच घालािा लागतयो हकंिा खांबाजिळील रेषेला स्पि्म 
करून पुन्ा परतता येते. दयोन रेषांमधील जागेत मात् त्ाला कसेही विरता येते.
खेळणाऱयाने सीमारेषांत राहूनच खेळायचे असते. बसलेल्या खेळाडूनंा त्ाने स्पि्म केल्यास तयो 
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बाद हयोतयो. प्रत्के डाि लहान ियाच्ा स्पध्मकांसाठी ५ तमवनटांचा आशण मयोठ्यांसाठी ७ तमवनटांचा 
असतयो. प्रत्के डािानंतर अडीच तमवनट ेआशण दयोन डािांनंतर पाच तमवनट ेविश्ांती असते. एका 
डािात शजतके खेळाडू बाद हयोतील, तततके गुण विरुद्ध संघाला तमळतात. एखाद्ा संघाचे गुण 
प्रततस्पधणी संघापेक्षा १२ गुणांनी जास्त असल्यास हा आघाडीिर असलेला संघ दुसऱया संघास 
पुन्ा बसण्ास म्हणजे पाठलाग करण्ास सांगू िकतयो. एका सामन्यात प्रत्के संघाला दयोन 
िेळा खेळािे लागते.

क. िरील उतारा िाियू या आणि पुढील योग्य त्ा पयचायािर  खयूि करू या.

अ. ह्ा खेळात पाठलाग करणाऱया संघातील -------------- खेळाडू 
खाली बसतात.

 १. नऊ २. आठ ३. अकरा

आ. खेळाडू ज्ा सरळ रेषेिर खाली बसतात ततच्ा दयोन्ी टयोकांना 
रयोिलेल्या लाकडी खांबांना -------------- म्हणतात.

 १. दांडा २. लयोण ३. खुंट

इ. राखीि खेळाडू धरून प्रत्के संघात एकूण -------------- खेळाडू असतात.
 १. अकरा २. दहा ३. नऊ

ई. पाठलाग करणारा खेळाडू बसलेल्या खेळाडूला -------------- स्पि्म करून खयो दतेयो.
 १. पुढून २. बाजूने ३. मागून

उ. पाठलाग करणाऱया खेळाडूला -------------------------------------------------------- 
 १. वदिा बदलता येत नाही
 २. खुंटाला िळसा घालून जाता येत नाही
 ३. खयो दतेा येत नाही 

ऊ. मयोठ्या ियाच्ा खेळाडूसंाठी डाि -------------- तमवनटांचा असतयो.
 १. पाच २. आठ ३. सात 

ए. एका सामन्यात प्रत्के संघाला -------------- खेळािे लागते. 
 १. एकदा २. दयोनदा ३. तीनदा

ख. ह्ा खेळािरील एक चिरिफीत पाहून, त्ािर तीन प्रश्न ललहून िगचात ििचा करू या. 

२. कबड्ी

कबड्ी हा खेळ मूळ दशक्षण आशियातला, मात् आता 
आंतरराटिट् ीय स्तरािर खेळला जाणारा सांलघक मैदानी खेळ 
आह.े हा खेळ िारतात शजतका लयोकवप्रय आह,े तततकाच 
नेपाळ, बांग्ादिे, श्ीलंका आशण पाहकस्तान ह्ा िेजारी 
दिेांतही लयोकवप्रय आह.े मागील तीन आशियाई क्रीडा 
स्पध्यांमध्य ेजपान आशण कयोररयाही सहिागी झाले हयोते. 
या खेळात पुरुषांसाठी आशण महहलांसाठी िेगिेगळ्ा 

स
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आकाराची मैदाने असतात. पुरुषांसाठी १२.५० मीटर बाय १० मीटर, तर महहलांसाठी ११ मीटर 
बाय ८ मीटर असे आयताकृती क्रीडांगण तयार करतात. मध्यरेषा आखून मैदानाचे दयोन िाग 
करतात. दयोन प्रततस्पधणी संघ एकेक िाग स्तःकड ेघेतात आशण प्रततस्पधणी संघािर चढाया 
करायला आळीपाळीने एक खेळाडू प्रततस्पधणी संघाच्ा हद्ीत पाठितात. मधली रेष ओलांडून 
चढाई करण्ास गेलेला खेळाडू एका श्वासात ‘कबड्ी कबड्ी’ असे न थांबता म्हणत विरुद्ध 
संघाच्ा जास्तीत जास्त खेळाडूनंा स्पि्म करतयो. विरुद्ध पक्षातले खेळाडू त्ाला त्ाचा श्वास 
सुटपेयटंत मध्यरेषेच्ा अलीकड ेधरून ठेिण्ाचा प्रयत्न करतात. जर श्वास राखून खेळाडू आपल्या 
बाजूस परत आला, तर त्ाचा स्पि्म झालेले सि्म खेळाडू बाद हयोतात. प्रत्के संघात खेळणारे 
सात आशण राखीि पाच असे बारा खेळाडू असतात. पुरुषांसाठी िीस तमवनटांचे, तर महहलांसाठी 
पंधरा तमवनटांचे दयोन डाि खेळिले जातात. संपूण्म सामन्यात बरयोबरी झाल्यास पुन्ा पाच 
तमवनटांचे दयोन डाि खेळितात. 

महाराटिट्  ि मध्य प्रदिे या राज्ांत हुतुतू, कनगाटक ि तातमळनाडू या राज्ांत चाडू-गुडू, 

केरळमध्य ेिंवदकली, पंजाबमध्य ेझबर गगन,े तर बंगालमध्य ेदयो-दयो या नािाने हा खेळ खेळला 
जातयो. इ∘स∘ १९३४मध्य ेया खेळाचे वनयम तयार झाले. इ∘स∘ १९३६मध्य ेअमराितीच्ा हनुमान 
व्यायाम प्रसारक मंडळ या संस्नेे या खेळाच्ा प्रसारासाठी बलल्मन ऑललंवपकमध्य ेप्रदि्मनीय सामना 
खेळून दाखिला. इ∘स∘ १९३८पासून हा खेळ िारतात राटिट् ीय स्तरािर खेळला जाऊ लागला.
पूिणी िक् खुल्या मैदानािर हयोणारा हा खेळ आता बंवदस्त जागेत ि मॅटिरही खेळिला जायला 
लागला आह.े ह्ा जयोिपूण्म खेळाच्ा सामन्यांमधील चुरस बघताना मजा येते.

क. िरील उतारा िाियू या आणि प्रश्नांिी हो हकंिा नाही अशी उत्रे दऊे या. 
अ. कबड्ी हा खेळ िारताच्ा िेजारी दिेांतही लयोकवप्रय आह.े [हयो] [नाही] 
आ. हा खेळ अजून आंतरराटिट् ीय स्तरािर खेळला जात नाही. [हयो] [नाही] 
इ. ह्ा खेळात एका िेळी प्रततस्पधणी संघाचा एकच खेळाडू बाद हयोतयो. [हयो] [नाही] 
ई. ह्ा खेळात खेळाडूने स्तःच्ा श्वासािर वनयंत्ण ठेिणे महत्ताचे आह.े [हयो] [नाही] 
उ. ह्ा खेळात पुरुषांसाठी आशण महहलांसाठी खेळण्ाचा िेळ िेगिेगळा आह.े [हयो] [नाही] 
ऊ. िेगिेगळ्ा राज्ांत ह्ा खेळाला िेगिेगळी नािे आहते. [हयो] [नाही] 
ए. हा खेळ पुरुष आशण महहला सारख्ाच आकाराच्ा मैदानात खेळतात. [हयो] [नाही] 
अॕ. हा खेळ िक् खुल्या मैदानातच खेळला जातयो. [हयो] [नाही]

ख. ह्ा खेळािरील एक चिरिफीत पाहून, त्ािर तीन प्रश्न ललहून िगचात ििचा करू या. 

३. लंगडी
लंगडी हा खास मराठमयोळा क्रीडाप्रकार आह.े लंगडी ह े
नािच मुळात ‘लंगडणे’ ह्ा वक्रयापदािरून आले आह.े हा 
खेळ दयोन संघांमध्य ेखेळला जातयो. एका संघाचे नऊ खेळाडू 
मैदानात असतात आशण दुसऱया संघाचा एक खेळाडू एका 
पायािर उड्ा मारत, म्हणजेच लंगडी घालत त्ांना स्पि्म 
करून बाद करतयो. त्ाने दुसरा पाय जतमनीिर टकेल्यास 
तयो बाहरे जातयो आशण त्ा संघातला दुसरा खेळाडू त्ाची 
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जागा घेतयो. हा खेळ आता केिळ िारतापुरता मयगावदत राहहलेला नाही. लंगडीचा प्रसार अन्य 
दिेांमध्यहेी व्ािा यासाठी महाराटिट्  लंगडी संघटना ि िारतीय लंगडी महासंघ ह्ांनी खूप 
मेहनत घेतली आह ेआशण त्ाचे चांगले पररणाम आता वदसू लागले आहते. िारताबाहरे नेपाळ, 

म्ानमार, थायलंड, पाहकस्तान, िूतान ह्ा दिेांमध्यहेी ह्ा खेळाचा प्रसार झाला आह.े आशियाई 
स्तरािर िररष् गटाबरयोबरच कवनष् गटाचेही सामने सुरू झाले आहते.  
क्रीडांगण - लांबी- १२.१९ मीटर, रंुदी- १२.१९ मीटर, कण्म- १७.२४ मीटर
खेळाडू - दयोन संघांचे प्रत्केी १२ खेळाडू; खेळणारे ९, राखीि ३ खेळाडू असतात.
िेळ - प्रत्केी ५ ते ७ तमवनटांचे ४ डाि. दयोन लंगडीचे ि दयोन पळतीचे.
वनयम - लंगडी घालणाऱयाने पळणाऱयास बाद केल्यािर त्ाला १ गुण वदला जातयो. िक् हातानेच 
गडी बाद करािा. लंगडी घालणाऱयाचा हात अथिा िर धरलेला पाय जतमनीला टकेल्यास तयो 
बाद हयोईल. बाद गडी मैदानाबाहरे गेल्याशििाय पुढच्ा खेळाडूने प्रिेि करू नये. पळतीचे 
सि्म गडी बाद झाल्यािर िेळ शिल्क असल्यास बाद झाल्याच्ा क्रमाने पळतीचे खेळाडू परत 
पळतील. धािणाऱयाला लंगडी घालणाऱयाने स्पि्म केला, तसेच धािणारा मैदानाबाहरे गेला, तर 
तयो बाद हयोतयो. जास्त गुण तमळिणारा संघ विजयी ठरतयो.

क. िरील उतारा िाियू या आणि पुढील िाक्ये पयूिमि करू या.

अ. िारतातील --------------------------------- ह्ा राज्ात ह्ा खेळाचा उगम झाला.

आ. सुरुिातीला दयोन्ी संघांचे तमळून --------------------------------- खेळाडू मैदानात उतरतात.

इ. लंगडी घालणाऱयाने --------------------------------- तयो मैदानातून बाहरे जातयो.

ई. लंगडी घालणाऱयाने --------------------------------- धािणारा खेळाडू बाद हयोतयो.

ख. ह्ा खेळािरील एक चिरिफीत पाहून, त्ािर तीन प्रश्न ललहून िगचात ििचा करू या. 

ग. खेळाच्ा नािापुढे ितुमिळात हदलेल्या हरियांपैकी योग्य त्ा हरिया ललहू या.

अ. कबड्ी = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. खयो खयो = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. लपंडाि = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. गयोट्ा = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पकडणे, बाद करणे, चढाई करणे, गल िरणे, 
नेम धरणे, लपणे, ियोधणे, खयो दणेे, गयोटी मारणे, श्वास धरणे, स्पि्म करणे, 

पाठलाग करणे, गल खणणे, ियोज्ा करणे,
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घ. िला, गप्ा मारू या.

अ. इततहास घडिणे 

पहहला रिद्ारथी : मला अंजली िागितचा
  िार अभिमान िाटतयो.
दुसरा रिद्ारथी : का रे?
पहहला रिद्ारथी : अरे, माहीत नाही का तुला?
  अंजलीनं िार मयोठा इततहास घडिलाय!
दुसरा रिद्ारथी : इततहास घडिलाय? किात?
रतसरा रिद्ारथी : मला माहहतेय, नेमबाजीत.
दुसरा रिद्ारथी : काय सांगतयोस? नेमबाजीत 

इततहास घडिलाय?
रतसरा रिद्ारथी : हयो, हयो! ततनं आंतरराटिट् ीय स्पध्यांमध्य े

नेमबाजीत १३ निे विक्रम केले.
दुसरा रिद्ारथी : काय? तेरा निे विक्रम?
रतसरा रिद्ारथी : हयो, आशण निा इततहास घडिला.
सिमि रिद्ारथी : हयो, आपल्याला सि्यांनाच ततचा 

अभिमान िाटला पाहहजे!

ह्ाचप्रमाणे –                
िीरधिल खाड,े जलतरण,
२००६ मधील आशियाई 
क्रीडा स्पधगा, तीन निीन 
विक्रम, सहा सुिण्मपदके

स्तृी मानधना - महहला 
वक्रकेटपटू,  ततला 
आयसीसीने २०१८ या 
िषगाचा सिषोतिम महहला 
वक्रकेटपटूचा पुरस्ार 
जाहीर केलाय.  

७  मंगळागौर

क. माझीपि मंगळागौर. 

ख. मंगळागौरीिे खेळ 

ग. िादरििाद करू या. 

मंगळागरौरीचे खेळ पाहून मानसीच्ा काही मैतत्णी जाम खुि झाल्यायत. त्ातल्या काही तर 
आपली आधुवनक व्यायामिाळा सयोडून घरच्ाघरी असेच सि्यांगाला व्यायाम दणेारे, इतर काही 
साहहत् न लागणारे व्यायामच करािेत असं म्हणायला लागल्या आहते; तर इतर काही जणी 
मंगळागरौरीच्ा खेळांत काही आधुवनक खेळ समाविटि करािेत असं म्हणतायत. िगगात दयोन गट 
करून ह्ा विषयािर िादवििाद करू या. गट ‘अ’ 
ही प्रथा आशण ह ेखेळ असेच राहािेत ह्ा मताचा 
पुरस्ार करेल, तर गट ‘ब’ ह्ा प्रथेचं स्रूप 
बदलण्ाच्ा पक्षात असेल. पुढील काही प्रश् तुम्हाला 
मदत करतील : आजच्ा काळातही हचे खेळ खेळले 
जािेत का? त्ांचं औचचत् काय? काही िेगळे खेळ 
इथे सुचिता येतील का? कयोणते? त्ांचं प्रययोजन काय 
असेल? इत्ादी.
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८  खेळ आणि व्ायाम यांिे िाढते महत्त्व.
क. खेळा आणि आरोग्यपयूिमि जीिन जगा.

आजकालच्ा आपल्या बैठ्या जीिनिैलीमुळे लठ्पणा, उच् रक्दाब, 
मधुमेह यांसारखे ‘लाईिस्ाईल वडशसजेस’ हयोण्ाचे प्रमाण िाढीला 
लागले आह.े सुदिैाने आता याबद्ल समाजामध्य ेजागरुकता यायला 
लागली आह.े ह े विकार टाळण्ासाठी लयोक आपल्या आहारािर 
वनयंत्ण ठेित आहते, तसेच व्यायामाची सियही आत्मसात करीत 
आहते. लहान मुलांपासून ते अगदी 

सतिर-ऐिंीच्ा घरातील िृद्धांपयटंत सि्मच जण आता आपल्या 
जीिनिैलीचा काळजीपूि्मक विचार करताना वदसत आहते. सुदृढ 
राहण्ाच्ा दृटिीने आहारािर वनयंत्ण ठेितानाच, वनरवनराळ्ा 
व्यायाम-पद्धतींचा अिलंब लयोक करताना वदसत आहते. कयोणी 
रवनंग, जटॉतगंग, सायकललंग, तर कयोणी ययोगासने, एरयोवबक्स, पयोहणे, 
चालणे असे तऱहतेऱहचेे व्यायाम करत असतात. 

एखादा खेळ खेळणे हादखेील उतिम व्यायामप्रकार असून, त्ाकडहेी लयोकांचा कल िाढताना 
वदसत आह.े मग तयो िुटबटॉल असयो हकंिा बॅडतमंटन, आपल्या आिडत्ा खेळाकड ेलयोक आता 
व्यायामाचा उतिम पयगाय म्हणून पाहायला लागले आहते. आपला आिडता खेळ खेळण्ाचा समािेि 

जर तुम्ही तुमच्ा दनैंवदन आयुष्ामध्य ेकेलात, तर तुम्ही िारीररकदृष्टा सवक्रय 
राहालच, पण त्ाशििाय तुमच्ा हृदयाचे आशण िरीरातील स्ायंूचे आरयोग्यही 
उतिम राहील. पचनिक्ी सुधारेल आशण रात्ी झयोपही चांगली लागेल. रात्ी 
झयोप चांगली लागल्याने दुसऱया वदििी सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही एकदम 
ताजेतिाने झालेले असाल. त्ामुळे वदिसिर िरीरामध्य ेउत्साह वटकून राहील 
ि मनही तणािमुक् हयोऊन मनामध्य ेनकारात्मक विचार येणार नाहीत.

जसजसे आपले िय िाढत जाते, तसतसे आपल्या िरीरातील मांस-पेिी, 
स्ायू आशण हाड ेकमकुित हयोण्ास सुरुिात हयोते. अिा िेळी खेळण्ामुळे हयोत 
असलेली िारीररक हालचाल हाड ेआशण सांधे ह्ांना बळकट हयोण्ास मदत 

करते. त्ामुळे आपला आिडता खेळ टीव्ीिर पाहण्ाऐिजी आपल्या दनैंवदन आयुष्ामध्य ेया 
खेळाचा सवक्रय समािेि करा. 

अलीकडील संियोधन असेही सांगते, की कयोणत्ाही खेळाचा अिलंब व्यायाम म्हणून केल्यास 
वनरवनराळ्ा कक्क रयोगांपासून बचाि हयोण्ाची िक्यता तीनिे टक्कांनी िाढते. ज्ा महहला 
दर वदििी हकमान एक तास एखादा खेळ खेळतात, त्ांना 
स्तनाचा आशण िुपु्साचा कक्क रयोग हयोण्ाची िक्यता अगदी 
नगण् असते. त्ामुळे महहलांनी खेळांचा समािेि आपल्या 
दनैंवदन आयुष्ात करायला हिा. सायकललंग, स्स्तमंग ह े
खेळ त्ासाठी उतिम पयगाय आहते. 

म्हणूनच, खेळा आशण आरयोग्यपूण्म जीिन जगा!
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ख. अरोरेखखत केलेले िाक्यांश बदलून ते स्तःच्ा शब्दांत पुन्ा ललहू या.

अ. बैठ्या जीिनिैलीमुळे हयोणाऱया आजारांबाबत सुदिैाने समाजात जागरूकता यायला लागली 
आह.े 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अा. सुदृढ राहण्ाच्ा दृटिीने आहारािर वनयंत्ण ठेितानाच, लयोक वनरवनराळ्ा व्यायाम-
पद्धतींचा अिलंब करताना वदसत आहते.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

इ. आपल्या दनैंवदन आयुष्ामध्य ेया खेळांचा सवक्रय समािेि करा.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ई. आपल्या आिडत्ा खेळाकड ेलयोक आता व्यायामाचा उतिम पयगाय म्हणून पाहायला लागले 
आहते. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

उ. वनयतमत व्यायाम करणाऱया स्त्रियांना स्तनाचा आशण िुपु्साचा कक्क रयोग हयोण्ाची िक्यता 
अगदी नगण् असते. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ग. रोडक्यात ललहू या.

अ. बैठ्या जीिनिैलीमुळे प्रकृतीिर हयोणारे िाईट पररणाम. 
 १. ---------------------------------   २. ---------------------------------   ३. ---------------------------------

अा. ह ेिाईट पररणाम टाळण्ासाठी काय करािे? 
 १. ---------------------------------  २. ---------------------------------

इ. व्यायामाला पयगाय
 १. ---------------------------------

ई. व्यायाम आशण खेळांचे चांगले पररणाम 
 १. -----------------------------  २. ----------------------------- ३. -----------------------------  ४. -----------------------------

उ. स्त्रियांना हयोणारा िायदा
 १. ---------------------------------

घ. केलं पाहहजे, करायला पाहहजे, करायला हिं!
िरील ततन्ी िब्दप्रययोग एकाच अथगाचे आहते. एखादी गयोटि करण्ाची जास्तच वनकड िाटली, 
तर आपण त्ांना ‘च’ प्रत्य लाितयो. उदा∘ ‘करायलाच पाहहजे, केलाच पाहहजे, करायलाच हिं’. 
िरील उताऱयात अिी वनकड असलेल्या गयोटिी आपल्याला सापडतील. त्ांची एक यादी आपण 
िरील तीन िब्दप्रययोग दयोन्ी प्रकारे िापरून तयार करू या. त्ासाठी खालील प्रश् आपल्याला 
मदत करतील.



खेळ अाणि अारोग्य१

SkeÀeJeVe    51

अ. बदलत्ा जीिनिैलीमुळे हयोणारे आजार टाळण्ासाठी काय करायला हिं?
अा. मन तणािमुक् राहण्ासाठी काय करायला पाहहजे?
इ. िाढत्ा ियात हयोणारे आजार टाळण्ासाठी काय केलं पाहहजे?

प्रकार एक प्रकार दोन 

करायला हिं, करायला पाहहजे, केलं पाहहजे करायलाच हिं, करायलाच पाहहजे, केलंच 
पाहहजे

उदा∘ आहारािर वनयंत्ण ठेिलं पाहहजे. उदा∘ आहारािर वनयंत्ण ठेिलंच पाहहजे.

ि. मैदानी खेळ आणि आरोग्य 

लहान असल्यापासूनच व्यायाम केला आशण मैदानी खेळ खेळले, तर त्ाचा 
खूप िायदा हयोतयो. िाळकरी मुलांिी ह्ा विषयािर बयोलणारे त्ांचे शिक्षक 
त्ांना कयोणत्ा सूचना आशण सले् दते आहते ते पाहू या आशण िाक्ये पूण्म 
करू या.

अ. चांगलं आरयोग्य असेल तर ---------------------------------------------------------------------------------------------------.

आ. चांगलं आरयोग्य म्हणजे ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

इ. रयोज व्यायाम करायचा कंटाळा येतयो. त्ाला पयगाय म्हणजे ---------------------------------------------------.

ई. रयोजच्ा खेळामुळे िरीरातील इतर अियिांबरयोबरच ----------------------------------- िायदा हयोतयो.

उ. त्ाखेरीज -------------------------, -------------------------, ------------------------- ह्ासारख्ा अंतग्मत वक्रयाही 
घडून येतात.

ऊ. वदिसातील काही तास रयोज --------------------------------------------------------------------------------------------------.

ए. -------------------------------- आशण -------------------------------- स्पि्म झाल्याने ------------------------------- िाढते.

अॅ. िरीराबरयोबरच ----------------------- --------------------------- मैदानी खेळ महत्ताची िूतमका बजाितात.

ऐ. --------------------------- आशण --------------------------- दयोन्ी पचिता आली पाहहजेत. 

ओ. --------------------------- आशण संघिािना ह्ा गुणांना मैदानापलीकड ेदनैंवदन आयुष्ातही खूप 
महत्त आह.े
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९  खेळ आणि दुखापती 

आई-बाबा म्ितात :
खेळताना पडणं, लागणं, जखमा हयोणं साहशजकच आह.े 
आम्ही लहान असताना अंगणात खेळायचयो त्ािेळी गुडघ्ांना 
खरचटणं, पाय मुरगळणं, कुठे तरी लचक िरणं ह्ा गयोटिी 
रयोजच्ाच हयोत्ा. खूपच मयोठी जखम म्हणजे डयोक्याला खयोक 
पडणं. पण त्ाकाळी पडल्याझडल्याचं वििेष करौतुक हयोत नसे. 
प्रत्के घरात प्रथमयोपचाराची पेटी असायचीच. जखम स्च्छ 
धुतली, त्ािर हळद दडपली, हकंिा कयोणतं तरी मलम हकंिा औषध लािलं की झालं. िार 
िार तर एक बँड-एड लािायचं त्ाच्ािर. एखाद्ा पदकासारखं ते बँड-एड तमरिायचयो मग 
आम्ही.

आम्ा तरुिांना िाितं :
जसजसे खेळांचे निनिीन प्रकार प्रचललत हयोऊ लागले, तसतसे 
दुखापतींचे िेगिेगळे प्रकारही लक्षात यायला लागले. आम्ही 
आता बरेच निे खेळ खेळतयो. शजममध्यहेी जातयो. काही विशिटि 
खेळांत विशिटि प्रकारच्ा दुखापती हयोतात. जसं, वक्रकेटची बॅट 
चुकीच्ा पद्धतीनं पकडली तर मनगट दुखाितं. टवेनस एल्यो 
म्हणजे कयोपराला हयोणारी दुखापत. शजमनॅस् वटक्समध्य ेहात-पाय 

मुरगळणं, पाठीत हकंिा कमरेत लचक िरणं ह ेवनत्ाचंच. मुका मार म्हणजे न वदसणारी 
दुखापत. खूप िेदना हयोणं आशण सूज येणं ह ेत्ाचंच लक्षण. कबड्ी, खयो खयो सारख्ा मैदानी 
खेळांत जखमा जास्त हयोतात. खेरीज, हाड मयोडू नये याचीही काळजी घ्ािी लागते.

‘स्ोर्मि स मेहडणसन’ िे व्ािसारयक म्ितात :
पूिणी लयोक आनंदासाठी, मनयोरंजनासाठी, व्यायामासाठी 
खेळत असत. आता बरेचदा पैिांसाठीही खेळ खेळला 
जातयो. एक व्यिसाय म्हणून खेळांचं महत्त जसं िाढलं, 
तसं ‘स्पयोर््म स मेवडशसन’ ह्ा निीन व्यिसायाचा आरंिपण 
झाला. दुखापत जिळपास प्रत्के खेळात हयोतेच. पण त्ा 
हयोऊच नयेत म्हणून प्रशिक्षण शिवबरेही आययोशजत करण्ात 
येऊ लागली. अिा शिवबरात दुखापती टाळण्ासाठी काही उपाय सांगतात. जसं -                                                       
सि्मप्रथम तुमचा विटनेस चांगला राखा, ययोग्य आहार घ्ा, स्ायू बळकट करण्ासाठी 
शजममध्य ेव्यायाम करा, िरीराचं िजन ययोग्य प्रमाणात ठेिा. जादा िजनामुळे दुखापतींचं 
प्रमाण िाढू िकतं. कयोणताही खेळ असयो, तयो तंत्शुद्ध पद्धतीने खेळण्ािरच िर असायला 
पाहहजे. चांगल्या प्रशिक्षकाने वदलेल्या सल्लांमुळे दुखापतींचा धयोका कमी हयोतयो. खेळाडूनंी 
खेळण्ापूिणी िटॉम्म-अप आशण स्ट् चेचंगचे पूरक व्यायाम करायला विसरू नये. 
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रिीडा प्रणशक्षिासाठी पारंपररक पद्धतींिा पुरस्ार करिारे रिीडा प्रणशक्षक म्ितात :
िरीर लिचीक, तंदुरुस्त आशण काय्मक्षम राहािे यासाठी 
िारतीय ययोगासनांचा प्रामुख्ाने विचार व्ायला लागला आह.े 
िेगिेगळी ययोगासने आशण प्राणायाम ह े अलीकड ेखेळाडूचं्ा 
वदिसाच्ा िेळापत्कात नक्कीच वदसून येतात. माणसाच्ा 
पाठीच्ा हालचाली तीन प्रकारच्ा असतात. िरच्ा वदिेनं 
ताणले जाणे, डाव्या हकंिा उजव्या बाजूला पीळ दणेे आशण 
पुढ ेहकंिा मागे झुकणे. ययोगासनांचा वनयतमत सराि केल्याने पाठीच्ा हालचालींना उपययोगी 
पडणारे स्ायू सक्षम हयोतात. ययोगासने आशण प्राणायाम ह्ांमुळे िरीर प्रमाणबद्ध राहायला 
मदत हयोते. स्ायू मजबूत हयोतात, िरीर लिचीक हयोते.
प्राणायाम म्हणजे आपल्या श्वासयोच््छ िासाचे वनयंत्ण आशण श्वास रयोखून धरण्ाची क्षमता 
िाढिणे. श्वासयोच््छ िासाच्ा ययोग्य तंत्ांचा सराि केल्यास रक्ामधील आशण मेंदूला हयोणारा 
प्राणिायूचा पुरिठा िाढतयो. एकाग्ता िाढायला मदत हयोते. ह्ाचा अततिय चांगला पररणाम 
खेळाडूचं्ा काय्मक्षमतेिर वदसून येतयो. प्राणायाम आशण ययोगासने एकमेकांस पूरक आहते. 

क. ह्ा नव्वदी ओलांडलेल्या नानाम्मल आजी बघा, योगासनं करून स्तःिी तब्ेत राखयून 
आहेत. 

ख. कोित्ा अियिांना कोित्ा दुखापती होऊ शकतात? अियिाच्ा नािापुढे हरियापद ेललहू या.
मुरगळणे, सुजणे, दुखणे, मयोडणे, लचकणे, खरचटणे, खयोक पडणे, लाल हयोणे  

अियि दुखापती

गुडघे खरचटणे, दुखणे

कंबर

डयोके

मान

पाठ 

हात 

डयोळे 

कान 

पयोट 

मनगट 

पाय 

कयोपर 
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ग. योग्य त्ा हरियापदािे बरोबर रूप िापरून ररकाम्ा जागा भरू या.

(मुरगळणे, सुजणे, मयोडणे, दुखणे, लचकणे, ठेच लागणे)

अ. मेधा उंच उडी मारताना पडली आशण ततचा हात ---------------------------------. 

अा. बूट न घालता धािल्यामुळे अशजतच्ा अंगठ्याला ---------------------------------.

इ. मैदानािर एक बारीक खड्ा हयोता. त्ात महिेचा पाय गेला आशण ---------------------------------.

ई. एकदम खाली िाकल्यामुळे सावनयाची कंबर चांगलीच ---------------------------------.  

उ. अशजतच्ा कानाजिळ बटॉल बसला आशण त्ाचा गाल चांगलाच ---------------------------------.   

ऊ. खेळताना पयोटाला मुका मार लागल्याचे महहपच्ा लक्षात आले नाही. पण मग रात्िर पयोट  
---------------------------------.

१०  संरी

आपण बयोलत असताना अनेक िब्द एकापुढ ेएक असे उच्ारतयो. त्ािेळी एकमेकांिेजारी 
येणारे दयोन िण्म एकमेकांमध्य ेतमसळतात ि त्ांचा एक जयोडिब्द तयार हयोतयो. उदा∘ आपण 
‘सूय्म उदय’ झाला असे न म्हणता ‘सूयषोदय’ झाला असे म्हणतयो. अिा प्रकारचे जयोडिब्द 
तयार करताना पहहल्या िब्दातील िेिटचा िण्म ि दुसऱया िब्दातील पहहला िण्म ह े
एकमेकांमध्य े तमसळतात ि त्ा दयोन्ीपासून एक िण्म तयार हयोतयो. िण्यांच्ा अिा एकत् 
हयोण्ाच्ा प्रकाराला संधी असे म्हणतात. 

क. िाियू या.

सूयगास्त हयोत आला हयोता. पशचिमेच्ा शक्षततजािरचा लालबुंद गयोलाकार 
सूय्म मनाला िुरळ पाडत हयोता. हहमालयाच्ा कुिीत िसलेल्या त्ा 
छयोट्ािा गािात सगळं िांत िांत हयोत चाललं हयोतं. दिेालयातली घंटा 
िाजू लागली आशण त्ा िांततेचा िंग झाला. पुढच्ाच क्षणी प्राथ्मनेचे 
सूर त्ा िांत िातािरणात घुमू लागले.

ख. िरील उताऱयात अरोरेखखत केलेले शब्द संरी होऊन तयार झालेले आहेत. 

सूयगास्त सूय्म + अस्त अ + अ  आ

गयोलाकार गयोल + आकार अ + आ  आ

हहमालय हहम + आलय अ + आ  आ

छयोट्ािा छयोट्ा + अिा आ + आ  आ
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ग. यािप्रमािे पुढील तक्तातील ररकाम्ा जागा भरू या.

दिेालय अ + आ  आ

इिला + असा 

िाषा + अंतर आ + अं  आं 

राजाज्ा 

विद्ा + अमृत आ + अ  आ 

११  काही नामिंत मराठी खेळाडयू  

क. खाशाबा जारि : (जानेिारी १५, १९२६ - ऑगस् १४, १९८४) ह ेऑललंवपक 
पदक विजेते िारतीय कुस्तीगीर हयोते. १९५२ सालातल्या ऑललंवपकमध्य ेत्ांनी 
शजंकलेले फ्ीस्ाइल कुस्तीतले कांस्यपदक ह ेिारतासाठी स्ातंत्रयोतिर काळातले 
पहहले िैयष्क्क पदक हयोते.       

ख. अजंली भागित : (वडसेंबर ५, १९६९- ) ही एक व्यािसातयक िारतीय 
नेमबाज आह.े अंजलीला नेमबाजीच्ा क्षेत्ामधे मानाचा समजला जाणारा 
issfचा चॅम्पियन ऑि चॅम्पियन्स हा पुरस्ार २००२ साली म्वुनक येथे 
तमळाला. २००३मध्य े तमलान येथे ततने पहहला विश्वचषक शजंकला. ततने 

सलग तीन ऑललम्पिक स्पध्यांमध्य ेिारताचे प्रततवनभधत् केले आह.े सन २००० मध्य े शसडनी 
येथे झालेल्या ऑललम्पिक स्पधलेत ती अंततम िेरीपयटंत पयोचली हयोती. कटॉमनिेल्थ खेळामध्य ेततने 
१२ सुिण्म ि ४ ररौप्पदके शजंकली आहते. २००३ मधील आफ्यो-आशियाई खेळांमध्य ेअंजली 
िागितने सुिण्म आशण ररौप्पदक तमळविणारी पहहली िारतीय महहला नेमबाज बनून इततहास 
घडिला. अंजली िागित हहने आंतरराटिट् ीय स्पध्यांमध्य े१३ निे विक्रम प्रस्ावपत केले आशण ५५ 
सुिण्म, ३५ ररौप् ि १६ कांस्यपदके शजंकली. िारतातील राटिट् ीय स्पध्यांमध्य ेततच्ा नािािर ८ निे 
विक्रम नोंदले गेले. 
ग. मिृती मानरना : (जुलै १८, १९९६- ) आयसीसीने २०१८ ह्ा िषणी महहला 
वक्रकेटपटूचंे पुरस्ार जाहीर केले. यामध्य ेिारताची स्ार सलामीिीर िलंदाज 
स्तृी मानधना हहला  २०१८ या िषगाचा सिषोतिम महहला वक्रकेटपटूचा ‘रचल 
हहेयो फ्ंलट’ हा पुरस्ार आशण ‘सिषोतिम महहला िन-ड े वक्रकेटपटू’ ह्ा दयोन्ी 
पुरस्ारांनी सन्मावनत केले. 

घ. शीतल महाजन : (सप् ेंबर १९, १९८२- ) ही एक िारतीय प्रयोिेिनल  
स्ायडायव्र / पॅराशुट जपिर आह.े २००४ पासून ही स्ायडायवव्गं 
(पॅराशुट जंम्पिगं) या खेळात जागततक स्पधलेत िारताचे प्रततवनभधत् करत 
आह.े िीतल महाजन हहचा जन्म पुण्ात झाला असून, मूळचे गाि जळगाि 

व्य
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असलेली िीतल ही बहहणाबाई चरौधरी यांची पणती आह.े बालपणापासूनच िीतलला काहीतरी 
निे करण्ाचा ध्यास हयोता. यातच ततच्ामध्य े पॅराशूट जम्पिगंची आिड वनमगाण झाली.                                                                             
िीतलने १७ राटिट् ीय आशण ६ जागततक विक्रम केले आहते.
ि. राही सरनौबत : (ऑक्टयोबर ३०, १९९० - ) राहीला जकातगा येथे 
झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पधलेमध्य े२५ मी. वपस्तलू प्रकारामध्य ेसुिण्मपदक 
तमळाले. ह ेपदक तमळिणारी ती पहहली िारतीय महहला नेमबाज ठरली 
आह.े राहीचे ह ेआशियाई क्रीडा स्पधलेतील पहहले सुिण्मपदक आह.े

छ. िीररिल खाडे : (ऑगस् २९, १९९१- ) ऑललम्पिक स्पधलेसाठी िारताचे 
प्रततवनभधत् करण्ाचा मान तमळिणारा पहहला आंतरराटिट् ीय जलतरणपटू 
िीरधिल खाड.े २००६मधील आशियाई क्रीडा स्पध्यांमध्य ेखाडनेे तीन निीन 
विक्रम नोंदिीत सहा सुिण्मपदके शजंकली. खाडलेा २०१० मध्य ेअजु्मन पुरस्ाराने 

सन्मावनत करण्ात आले.
ह्ाखेरीज वक्रकेट जगतात दिेरर, गािसकर, िाडेकर असे अनेक खेळाडू ह्ा मराठी मातीने 
दिेाला वदले आहते. मात् सि्यांच्ा गळ्ातील ताईत हयोण्ाचा मान वक्रकेटिीर सचिन तेंडुलकरनेि 
तमळिला आह.े सि्यांच्ाच लाडक्या सचचनची घेऊ या एक छयोटीिी िेट.

क. दोन चिरिरफती पाहू या आणि कोित्ा िषचात सचिन तेंडुलकरच्ा आयुष्ात कोित्ा 
महत्त्वाच्ा घिना घडल्या ते रोडक्यात सांगयू या. 

चिरिफीत भाग १                         चिरिफीत भाग २        

१९७३ = मुंबईत जन्म                                                                                             

१९८८ = ----------------------------------------------------------

१९८९ = -----------------------------------------------------------

१९९२ = -----------------------------------------------------------

१९९४ = ----------------------------------------------------------

१९९८ = -----------------------------------------------------------

१९९९ = पद्मश्ी पुरस्ाराने सन्मावनत                                            

२००३ = ----------------------------------------------------------

२००८ = ----------------------------------------------------------

२०१२ = ----------------------------------------------------------

२०१३ = ----------------------------------------------------------

२०१४ = ----------------------------------------------------------

  
ख. तुमिा आिडता / तुमिी आिडती खेळाडयू  कोि? त्ाच्ा / रतच्ा नािािर असलेले रिरिम, 
त्ाने / रतने रमळिलेली पदके, सन्ान ह्ारिषयी रोडक्यात माहहती ललहून ती िगचात सिवांना 
सांगयू या.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 दृष्ष्क्षेप

 नाम

तयो खेलळया, ते खेलळये ती खेळी, त्ा खेळ्ा ते पुराण, ती पुराणे / पुराणं

तयो खेळकरी, ते - ती दमडी, त्ा दमड्ा ते जनमन, ती जनमने / जनमनं

तयो डािपेच, ते - ती पळती ते जागरण, ती जागरणे / जागरणं

तयो उल्ास ती चुरस, त्ा चुरिी ते ियोकाड, ती ियोकाड े/ ियोकाडं

तयो लयोण, ते - ती खयोक, त्ा खयोका ते औचचत्, ती औचचत् े/ औचचत्ं

तयो अिधी

तयो खेळगडी, ते

तयो ियोज्ा, ते ियोज्े

तयो गोंगाट

तयो कल्ा

तयो खुंट, ते -

तयो धबडगा, ते धबडगे

तयो कुस्तीगीर, ते

तयो ताईत, ते -

तयो आचरटपणा

 हरियापद 
ियोगणे, नमिणे, लयोळिणे, वपरगळणे, कळिळणे, श्मणे, झुगारणे, दुखािणे, वपसणे, वपदिणे 

 रिशेषि 
खट्ाळ, िरमसाट, जयोिपूण्म, बाधक, विलासी

 हरियारिशेषि 
आिजू्मन, अिलंबून, लक्षपूि्मक, नगण्
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 िाक् प्रिार आणि म्िी 

िेगळे िळण घेणे संसाराचा सारीपाट मांडणे

नशिबाचा खेळ असणे डाि अध्यगात सयोडून जाणे

दान उलट ेपडणे डािपेच आखणे

 नाम / इतर शब्द + हरियापद 
खेळी करणे, डाि उलटिणे, डाि विरिणे, मुळे रुजणे, सत्ारणी लािणे, बाधा आणणे, िळण 
लािणे, िळण घेणे, सूत् ेहलिणे, बाद हयोणे, िेळ काढणे, गळा काढणे, कारिार बघणे, ियोज्ा 
दणेे, गयोटिी परत परत उगाळणे, मैदानात उतरणे, बरयोबरी हयोणे, पुरस्ार करणे, समािेि करणे, 
लचक िरणे, इततहास रचणे, पररणाम ियोगणे

 आता मला हे येतं...

खेळाशी संबंचरत शब्द जाियून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : रातुसाचरत हरियारिशेषिे समजयून घेिे – उदा∘ उठल्याबसल्या, पडल्या पडल्या
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

प्रयोग – उजळिी करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

महाराष्रि ातील रिरिर खेळांरिषयी माहहती घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

खेळ, व्ायाम आणि योगासने ह्ांिे िाढते महत्त्व जाियून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

केले पाहहजे, करायला पाहहजे, करायला हिे ह्ातील फरक समजयून घेिे 
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

खेळ आणि दुखापतींबद्दल बोलिे 
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

संरी ओळखिे आणि करिे 
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

प्रणसद्ध खेळाडयू ंिी माहहती घेिे 
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी
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 महाराष्रि ातील पेहेराि ओळखिे
 काळानुरूप झालेले पेहेरािातील बदल 

समजयून घेिे
 व्ाकरि : अचररिशेषि (पयूिमिरिशेषि) / 

रिचररिशेषि (उत्ररिशेषि)
 ‘िांगला प्रकार – िांगल्या प्रकारे’ अशा 

शब्दसमयूहांिा योग्य िापर करिे
 महाराष्रि ीय दाष्गने ओळखिे आणि सांगिे
 रिशेषिांिा नामासारखा िापर करिे
 बदलते िरि ेंडस जाििे
 संरी ओळखिे आणि करिे



पेहेराि आणि फॅशन २

60    meeþ

१  महाराष्रि ातील पेहेराि

६

१

७

२

८

३

९

४

१०

५

 
क. महाराष्रि ीय लोकांिी िेशभयूषा, त्ांच्ा पेहेराि आणि दागदाष्गन्ांरिषयीच्ा आिडीननिडी 
इत्ादींबद्दल एव्हाना तुम्ाला बरीि माहहती पाठ्यपुस्कातयून हकंिा तुमच्ा रमरिमंडळींकडयून 
रमळाली असेल.

अ. िरील चचत् ेपाहून ती पुढीलपैकी कयोणत्ा काळातील असतील ह्ाचा अंदाज बांधू या.

आ. त्ासाठी पुढील गयोटिी विचारात घेऊ या.

 १. पेहरेाि

 २. शिरयोिूषण

 ३. दागदातगने

 ४. िरीरबयोली

 एकयोशणसािे ितक, पूिगाध्म = चचत् क्रमांक - ८,     उतिराध्म = चचत् क्रमांक - ----------------------
 विसािे ितक, पूिगाध्म = चचत् क्रमांक - ४,         उतिराध्म = चचत् क्रमांक - ----------------------

ख. आपला अदंाज िगचात इतरांना सांगयू या आणि आपि हा अदंाज का बांरला तेही सांगयू या. 
इतरांिे केलेले अदंाजही ऐकयू  या आणि एकरि ििचा करू या.

स
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ग. खाली कंसात हदलेल्या कपड्ांिी आणि आभयूषिांिी नािे योग्य त्ा चिरिाखाली ललहू या. 
(ओढिी, पगडी, सलिार, नऊिारी साडी, फेिा, ठुशी, रोतर, नर)

घ. ह्ांपैकी कोित्ा िस्यू महाराष्रि ीय पेहेरािािा भाग असतात? (योग्य उत्रापुढे  अशी खयूि 
करू या.)

ि
ब्द

स
ंपदा
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ि. महाराष्रि ीय पेहेराि

खालीलपैकी कोिता पेहेराि खास महाराष्रि ीय आहे हे तुम्ी ओळखयू शकाल? योग्य उत्रापुढे 
 अशी खयूि करू या.

अ अा इ ई

२  महाराष्रि ातील पेहेराि – भाग १ 

दिेाच्ा इतर िागांतल्या लयोकांच्ा दृटिीने अिगाचीन महाराटिट्  हा जरा खडबडीतच प्रदिे आह.े 
किी गयोविंदाग्जांनी त्ाचे िण्मन करताना म्हटल्याप्रमाणे ‘राकट दिेा, कणखर दिेा, दगडांच्ा 
दिेा’ िगैरे तयो आहचे; पण ह ेत्ाचे केिळ िरौगयोललक िण्मन नव्.े इथला माणूसही तसाच आह,े 
खडबडीत. अनेक ितकांपासून उतिरेकडून येणाऱया आक्रमकांच्ा लाटा अंगािर घेतल्यामुळे 
असेल; तयो राकट आह,े टणक आह,े ‘मयोडने पण िाकणार नाही’ अिा बाण्ाचा लढिय्या आह.े 
त्ाच्ा अंगात रगेलपणा आह,े पण रंगेलपणा बेताचाच. जीिनाचा सि्यांगाने रसरसून उपियोग 
घेण्ाची विलासी िृतिी एकंदरीत कमीच. ती जयोपासण्ासाठी आिश्यक असते तेिढी िुरसत 
त्ाला तमळाली नसािी; आशण जरी तमळाली असती, तरी तयो विलास परिडायला हिा ना! 
स्ातंत्र गमािलेल्या, परक्या सतिेखाली दबलेल्या समाजामध्य े तिी स्प्नहेी पाहण्ाचे त्ाण 
उरलेले नसते.

त्ातच, सरत्ा एकयोशणसाव्या ितकात संपूण्म दिेात स्ातंत्राच्ा चळिळीने जयोर धरला. 
सुखिस्त ू कुटुबंांमधली माणसेही घरादारािर तुळिीपत् ठेिून स्ातंत्रलढ्ात उतरत हयोती. 
स्ाथ्मत्ाग, साधेपणा, काटकसर िगैरे मूल्यांना िलतेच महत्त आले हयोते. तेव्ाच्ा वपढ्ा 
रांगत्ा ियापासूनच ‘साधी राहणी, उच् विचारसरणी’, ‘धट्ीकट्ी गररबी, लुळीपांगळी श्ीमंती’, 
‘पैसा ह ेविष आह’े, ‘संपतिी माणसाला वबघडिते’ िगैरे सुिातषते घयोकतच मयोठ्या हयोत हयोत्ा. 
साहशजकच, ह्ा सगळ्ाचे प्रततवबंब त्ांच्ा राहणीमध्य,े सियींमध्य,े पेहरेािामध्य ेउमटत हयोते. 
प्रशसद्ध लेखक प्रल्ाद केिि अत् े१९०८च्ा सुमारास पुण्ात राहायला 
आले. तेव्ाच्ा पुण्ाबद्ल ते ललहहतात :

पुणे ह ेत्ािेळी दयोन गयोटिींसाठी प्रशसद्ध असे : पुणेरी पगडी आशण 
जयोड.े एक डयोक्यािर िापरायची गयोटि आशण दुसरी पायांत घालायची 
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िस्त.ू दयोहींचाही रंग लालिडक असे. डयोक्यािर लाल ऐटबाज पगडी ठेिून आशण पायात सुबक 
रंगीत जयोडा घालून हातांत मयोततयाचा गजरा खेळिीत एखादा हरौिी पुणेकर बुधिार चरौकातून 
बेलबागेच्ा रयोखाने जाऊ लागला म्हणजे ते एक बघण्ासारखे दृश्य असे. पुणेरी जयोड्ाचे मात् 
एक िैशिष्ट असे : तयो कयोरा असेपयटंतच त्ाची खरी ियोिा आशण वदिाणखान्यात न्यायची 
त्ाची लायकी. तयो जुना झाला की काही लयोक त्ाला वठगळे लािून आशण गयोठ घालून िापरीत; 
पण तयो अततियच हास्यास्पद वदसे. पािसाळ्ाच्ा वदिसांत पुणेरी जयोड ेघालणाऱया पुणेकरांची 
मात् खूपच िशजती उडत असे. चालताना त्ांच्ा टाचेखालचा चचखल मागे कयोटािर उडू लागे 
आशण थयोड्ा िेळातच कयोटाच्ा पाठीिर उिे गंध लािल्यासारख्ा चचखलाच्ा दयोन जाड रेषा 
उमटलेल्या वदसू लागत. िहाणा आशण चपला येऊ लागल्यापासून मात् हा पुणेरी जयोडा हलके 
हलके नाहीसा हयोऊ लागला. त्ा काळी पुण्ात पयोिाखाची ‘िॅिन’ अिी मुळीच नव्ती असे 
म्हटले तरी चालेल. िेििूषेचा नीटनेटकेपणा आशण व्यिस्स्तपणा िारच क्वचचत् आढळून 
येई. बहुतेकांच्ा दाढ्ा बयोट बयोट िाढलेल्या असत, आशण वनम्माहून अभधक लयोक रस्ताने 
अनिाणीच जात. िाळा-कटॉलेजातली मुले डयोक्यािर हगंेररयन टयोप्ा घालीत आशण पुस्तकांची 
वपििी पयोस्मनाप्रमाणे गळ्ामध्य ेआडिी घालून अन् धयोतराचा घट् काचा मारून रस्ताने जात.

बायकांच्ा हकंिा मुलींच्ा पयोिाखांत त्ािेळी काहीच आकष्मण 
नव्ते असे म्हटले तरी चालेल. रंगीबेरंगी पातळांचा ियोध त्ािेळी 
लागलेला नव्ता. घरी धुतलेली विटक्या रंगाची सुती लुगडी नेसूनच 
्रिीिग्म घराबाहरे िािरायचा. संसारी स्त्रियांची िेििूषा त्ा िेळी 
जुनाट तऱहचेी हयोती.(...)

पायापासून डयोक्यापयटंत इंग्जी पद्धतीचा पयोषाख केलेले पुरुष त्ािेळी गािामध्य ेमुळीच 
वदसत नसत. काही सुशिशक्षत माणसे पायात नुसते पायमयोजे आशण बूट घालीत, तर काही 
सदऱयािर नुसत्ा कडक कटॉलरी घालत. आशण एखादा िारच िॅिनेबल माणूस धयोतर नेसून िर 
गळ्ाियोिती ‘नेकटाय’ बांधून ऐटीने रस्तातून चाले. सायकलिरून जाणारा एखाददुसरा माणूस 
डयोक्याला तरटाची साहबेी टयोपी घाली, तर तेिढ्ामुळे त्ाला केिढा गि्म चढलेला वदसे! काळी 
मखमलीची ‘गंधि्म टयोपी’ ही पुण्ातील पयोषाखामधली मला आठित असलेली पहहली क्रांती हयोय. 
या टयोपीचा प्रसार त्ा काळात झपाट्ाने झाला आशण ततने लिकरच बाकीच्ा सि्म टयोप्ांचे 
उच्ाटन करून टाकले.

- प्रल्ाद केशि अरेि
(‘मी कसा झालयो’ ह्ा लेखातील संपावदत अंि)
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क. िरील उताऱयात आपि सरत्ा एकोणिसाव्ा शतकात आणि रिसाव्ा शतकाच्ा सुरिातीस 
हदसिारे महाराष्रि ािे आणि मराठी मािसािे चिरि पाहहले. जोड्ा जुळियून ते समजाियून घेऊ या.

अ. खडबडीत प्रदिे १. बयोट बयोट िाढलेल्या दाढ्ा, रस्ताने 
अनिाणी चालणारे लयोक 

आ. संसारी स्त्रिया २. रंगेलपणा आशण विलासी िृतिीची कमतरता

इ. विटक्या रंगाचे कपडे ३. गंधि्म टयोपी

ई. मराठी माणूस ४. अनाकष्मक पयोषाख

उ. मराठी माणसातील उणीि ५. साधी राहणी उच् विचारसरणी, ‘धट्ीकट्ी 
गररबी- दुबळी श्ीमंती, पैसा ह ेविष 
आह,े संपतिी माणसाला वबघडिते.

ऊ. त्ा काळातील पुण्ाचे िैशिष्ट ६. मळखाऊ आशण जुनाट िेििूषा

ए. साधेपणा, गररबी िगैरेंना 
गरौरिणाऱया म्हणी / 
िाक् प्रचार / सुिातषते 

७. धयोतर नेसून िर गळ्ाियोिती 
‘नेकटाय’ बांधणे, सदऱयािर 
नुसत्ा कडक कटॉलरी घालणे

अॅ. इंग्जी पद्धतीच्ा पयोषाखाचे 
अनुकरण करण्ाची सुरुिात

८. राकट, कणखर, दगडांचा दिे

ऐ. पुण्ातील पयोषाखामधली 
पहहली क्रांती

९. टणक, रगेल, राकट, लढिैय्या 

ओ. िेििूषेत नीटनेटकेपणाचा 
आशण व्यिस्स्तपणाचा अिाि

१०. पुणेरी पगडी आशण जयोडे

३  महाराष्रि ातील पेहेराि – भाग २
त्ा काळात पयोषाखाबाबत पुण्ाचे ह ेअसे, तर इतर लहानमयोठ्या िहरांमधील 
दृश्य वनराळे असण्ाची िक्यता जिळपास नव्तीच. एिढचे किाला, 
मुंबईसारख्ा राजधानीतही धवनकांची िस्ती असलेले काही मयोजके िाग 
सयोडले, तर बाकीच्ा मुंबईचे चचत् थयोडिेार तसेच हयोते. 

रंगिूमीिरील गंधि्यांनी पयोिाखामध्य ेकेलेली क्रांती टयोपीपुरती मयगावदत 
नव्ती. ्रिी-िूतमका पुरुषांनीच करण्ाची तेव्ा पद्धत हयोती. ततच्ानुसार 
गायक-अभिनेता नारायणराि राजहसं उि्क  बालगंधि्म संगीत नाटकांमध्य े
नातयकेच्ा िूतमका करत असत. बऱयाच नाटकांची कथानके परौराशणक 
असूनही समकालीन समाजातील स्त्रियांप्रमाणे बालगंधि्मही नऊिारी लुगडचे 
नेसत. नेसण्ाची त्ांची विशिटि आशण आकष्मक पद्धत हयोती. त्ाच 
काळातील लयोकवप्रय चचत्कार राजा रवििमगाही आपल्या रंगचचत्ांमधल्या 
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स्त्रियांना नऊिारी लुगडचे नेसित. ह्ा दयोघांनी रंगिलेल्या पात्ांच्ा नेसण्ाच्ा लफे्दार आशण 
कलात्मक िैलीची िुरळ मराठी स्त्रियांना पडली. त्ाअगयोदर लुगड ेअंगाियोिती केिळ गुंडाळले 
जायचे. आता सधन घरातल्या आशण शिकलेल्या स्त्रिया ते गंधि्यांच्ा पद्धतीने नेसून त्ाचा 
टाचेपयटंत येणारा घयोळ पािलांनी सािरत डरौलात चालण्ाची खटपट करू लागल्या. ‘िॅिन’ हा 
इंग्जी िब्द तेव्ा कुणाच्ा पररचयाचा नसेल; पण अिा नव्या चालीररती येऊ लागल्या हयोत्ा, 
सनातनी मंडळी त्ािर टीका करत हयोती तरीही त्ा रुळत हयोत्ा, आशण समाजमन आतून 
अजूनही शजिंत असल्याची ग्ाही दते हयोत्ा.

क. िरील उतारा पुन्ा नीि िाियू या आणि पुढील िाक्ये पयूिमि करू या.

अ. -------------------------------------------- ह ेत्ा काळातील अततिय लयोकवप्रय -------------------------------- हयोते.

अा. ------------------- त्ा काळी ----------------------- -----------------------------मध्य ेनातयकेच्ा िूतमका करत.

इ. त्ा काळातील ---------------- ---------------------- ----------------------------- महहला ह्ा गयोटिीत बालगंधि्यांचे 
अनुकरण करू लागल्या.

ई. ---------------------------------- ह्ांनी रंगिूमीिर आशण --------------------------------- ह्ांनी चचत्ातून 
दाखिलेल्या --------------------------- आशण  ---------------------------- -------------------- लयोकांना िुरळ पडली 
आशण त्ाचा पररणाम त्ांच्ा --------------------------------------------- हयोऊ लागला.

उ. काही ------------------------------ --------------------- ह्ा नव्या -------------------------------- टीका करू लागली.

ऊ. -------------------------------- आतून शजिंत असल्याची ------------------------------ ह्ा रुळणाऱया नव्या 
चालीररती दते हयोत्ा.

ख. िरील उताऱयात काही रिशेषि + नाम अशा जोड्ा अरोरेखखत केल्या आहेत. त्ांच्ापासयून 
आरी पयूिमि िाक्ये ललहू या आणि नंतर खाली हदलेल्या उदाहरिाप्रमािे ती िाक्ये िेगळ्ा 
पद्धतीने परत ललहू या. नाम आणि रिशेषि ह्ांच्ा जागांकडे रिशेष लक्ष दऊे या.

उदा∘ नऊिारी साडी नेसण्ाची बालगंधि्यांची विशिटि आशण आकष्मक पद्धत हयोती. 
नऊिारी साडी नेसण्ाची बालगंधि्यांची पद्धत विशिटि आशण आकष्मक हयोती.

अ. राजा रवििमगा ह ेत्ा काळातील लयोकवप्रय चचत्कार हयोते. 
त्ा काळात राजा रवििमगा ह े----------------------------- ------------------------- हयोते.

अा. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

व्य
ाक

रण
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टीप :                                                                  
वििेषण ह ेसामान्यतः नामाच्ा आधी येते. उदा∘ तयो चांगला मुलगा आह.े
पण ते कधी कधी नंतरही येते. जसे : तयो मुलगा चांगला आह.े
नामाच्ा आधी येणाऱया वििेषणाला आपण अभधवििेषण (पूि्मवििेषण) म्हणतयो आशण 
नामाच्ा नंतर येणाऱया वििेषणाला विभधवििेषण (उतिरवििेषण) म्हणतयो.

४  अचररिशेषि आणि रिचररिशेषि
क. पुढील िाक्यांतील अचररिशेषि हकंिा रिचररिशेषि यांच्ा जागांिी अदलाबदल करू या. 
असे बदल करताना त्ा िाक्यांत काही बदल करािे लागतील, त्ाकडेही लक्ष दऊे या.           

उदा∘ ह ेआंबटगयोड सरबत वपऊन मला खयोकला झाला तर?
ह ेसरबत आंबटगयोड आह,े ते वपऊन मला खयोकला झाला तर?

अ. ्रिी कमािती असेल तर कुटुबंाची जबाबदारी उचलू िकेल.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

अा.  मनतमळाऊ स्िाि असला, की माणसाला तमत्ांची कमतरता िासत नाही.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

इ. आमचे शिक्षक प्रेमळ हयोते. ते सहसा कयोणािरच ओरडत नसत.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

ई. त्ा  जुनाट आशण ियाण िाड्ात राहायला जाण्ाची कल्पना तरी किी करिते तुला?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

उ. ती घटना दुद दैिी हयोती. त्ानंतर मनाने वनराि आशण दुःखी हयोऊन िीतल घराकड ेपरतली.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ख. िला, खेळयू या!

िगगातील विद्ार्थ्यांचे अ आशण ब असे दयोन गट करू या. खालील 
चरौकटीतील एक एक िाक्यसंच प्रततस्पधणी गटांनी आळीपाळीने एकमेकांना 
द्ायचा आह.े त्ा गटाने त्ा िाक्यांपासून एकच िाक्य बनिायचे आह े
आशण असे करताना विभधवििेषणाऐिजी अभधवििेषण िापरायचे आह.े 
जयो गट जास्तीत जास्त िाक्ये बरयोबर करेल, तयो विजेता ठरेल.

उदा∘ ती मुलगी खट्ाळ आह.े ती खात असलेले आिळे आंबट आहते.
ती खट्ाळ मुलगी आंबट आिळे खात आह.े
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अ. त्ा खुचणीिर बसलेला माणूस उंच आह.े तयो मला वदसतयोय. ती खुचणी लयोखंडी आह.े
आ. माझी ही मैत्ीण बरीच जुनी आह.े ततनं मला कालच एक िेटिस्त ू वदली. ती 

िेटिस्त ूमहाग आह.े
इ. वनबंधाचा हा विषय िार अिघड आह.े त्ाऐिजी विषय जर सयोपा असेल तर वनबंध 

पटकन ललहून हयोईल.
ई. अरे िा! बटाटिेड ेअगदी गरमगरम आहते. त्ांच्ाबरयोबरची चटणी जर झणझणीत 

असेल तर खायला काय मजा येईल!
उ. िेतकऱयानं काड्ा जमिून िेकयोटी केली. त्ा काड्ा िाळक्या हयोत्ा. त्ातून 

वनघणारा धूर चािरा हयोता. त्ानं आमचे डयोळे चुरचुरू लागले.
ऊ. ती िुलदाणी काचेची आह.े ततच्ात ठेिलेली िुले लाल आहते. म्हणून ती जास्त 

उठून वदसत आह.े

५  मराठी माियूस
क. उजव्ा रकान्ातील योग्य शब्द भरून डाव्ा रकान्ातील उतारा पयूिमि करू या.

अण्ा िारद े ह े आमच्ा गािातलं एक मयोठं नाि. प्रशसद्ध 
पहहलिान आशण नामिंत क्रीडातज्ज. त्ांचा सत्ार करायचं 
ठरिलं हयोतं गािानं आशण आज त्ाचंच आमंत्ण द्ायला मी 
आलयो हयोतयो त्ांच्ाकड.े  
एकेकाळी तालुक्यातील प्रशसद्ध पहहलिान असलेला हा उमदा, 
------------------ आशण -----------------गडी त्ाच्ा रशसकतेसाठी आशण 

--------------------------साठीही तततकाच प्रशसद्ध हयोता. नाटक, शसनेमा आशण संगीत 
मैविलीत अण्ांची हजेरी कायम असे. अण्ांची उमेदीची िषषें संपली आशण िय 
उताराला लागलं. त्ांच्ा व्यािसातयक जीिनातील त्ा ---------------- काळातही 
पायातील ---------------- करकर िाजित, धयोतराचा ----------------- हाताने सािरत 
अण्ा रस्तातून वनघाले, की त्ांचा रुबाब पाहण्ासारखा असे. त्ांच्ा 
चालीतला ----------------- त्ा ियातही कायम हयोता, आशण त्ांच्ा व्यष्क्मत्ताची 
लयोकांिर असलेली ----------------- तेव्ाही वटकून हयोती. 
अण्ांचं िय आता बरंच जास्त हयोतं. आिाज चढिून मयोठ्यानं बयोलण्ाचं 
----------------- आता त्ांच्ात राहहलं नव्तं. अगदी खालच्ा पण ----------------- 
आिाजात त्ांनी दयोन्ी हात जयोडून आमच्ा वनमंत्णाचा स्ीकार केला आशण 
मी आनंदाने गदगदलयो.

राकट

धारदार

रगेल

रंगेलपणा

त्ाण

सरत्ा

िहाणा

िुरळ

डरौल

घयोळ



पेहेराि आणि फॅशन २

68    De[gme<ì

ख. उजव्ा रकान्ातील योग्य शब्द भरून डाव्ा रकान्ातील उतारा पयूिमि करू या. 

आमचं आजयोळ कयोकणात. अगदी छयोटसंं गाि हयोतं ते. घरची काही गररबी 
नव्ती, पण तरीही राहणी कमालीची साधी. लहानपणी आम्ही गािी गेलयो, 
की आमचे िहरी कपड ेबाजूला ठेिून गािच्ा लाल मातीत िािरायला ययोग्य 
असे --------------------- कपड ेघालत असू. गािातल्या --------------------- रस्तांिरून 
वबनधास्त ---------------- चालायचयो आम्ही. आमच्ा नाजूक िहरी ---------------- 
तिाही इथे काही उपययोगाच्ा नव्त्ा. हातशिलाईने आशण ठयोकून ठयोकून 
गािच्ा चांिाराने बनिलेल्या ----------------------- इथे चालल्या असत्ा. पण 
गािच्ा पंधरा-िीस वदिसांच्ा मुक्कामासाठी त्ा कयोण बनिणार? नाही तरी 
इथे िहरी नीटनेटकेपणा नकयोच हयोता. आमची आजी तर कायम जुनाट, 
------------------------------ लुगड्ात िािरत असे. ------------------------------ िाटलं, तर 
ते ----------------------- लािून नेसायलाही ततला काही िाटत नसे. कयोणी येणार 
असेल, हकंिा कुठे जायचं असेल, तरच ती जरा बरे कपड ेघाली. आईही 
मुंबईची िॅिन असणारी छान छान ----------------------- इथे नेसत नसे. इथे 
आल्यािर ती साधी ----------------------- नेसायची. जेिायलाही सगळे खाली 
जतमनीिरच बसायचे. आमच्ाबरयोबर आमच्ा मामेिािंडांनाही बसायला 
मामा ----------------------- अंथरायचा, त्ाची केिढी अपूिगाई िाटायची त्ांना!

जुनाट

चपला

वठगळ

अनिाणी

विटक्या

पातळं

खडबडीत

तरट

लुगडीच

लुगडं

िहाणाच

६  दोन इिंांिा फरक 
दोन मैररििींमरील संिाद ऐकयू  या. 

क. खालीलपैकी बरोबर पयचायािर  खयूि करू या.

अ. आरती घामाघूम का झाली आह?े
 १. शजने चढली म्हणून
 २. धाित आली म्हणून
 ३. काहीतरी अघवटत पाहहलं म्हणून

अा. स्राने केस का कापले आहते?
 १. आजार झालाय म्हणून
 २. िॅिन म्हणून
 ३. उकाड्ाने डयोक्याला घाम येतयो म्हणून

इ. स्राचे केस कयोणी आशण का कापले?
 १. स्राच्ा आईनं जबरदस्तीनं
 २. आईनं स्राच्ा इचे्छनुसार
 ३. आजीनं स्राच्ा इचे्छनुसार
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ई. केिरचनेचे कयोणते प्रकार ह्ा श्ाव्य उताऱयात ऐकू आले? हकमान तीन नािे ललहू या.
 १. -----------------------------------

 २. -----------------------------------

 ३. ------------------------------------

उ. अलकाचे केस ततच्ा लहानपणी कसे हयोते?
 १. लांब केस
 २. आखूड केस
 ३. दयोन इंच लांब केस

ऊ. आरतीचे केस हकती लांब आहते असं अलका म्हणते?
 १. दयोन इंच
 २. तीन इंच
 ३. स्राच्ा केसांपेक्षा आखूड

७  िांगला प्रकार – िांगल्या प्रकारे

आमचा कुत्ा शजमी चािरा आह ेह ेसगळ्ांनाच माहीत आह.े त्ामुळे आमच्ाकड े
येण्ाआधीच  सगळे आम्हाला ियोन करून  ‘तुमच्ा चािऱया कुत्राला बांधून 
ठेिा’ असं सांगतात. ठीक आह,े मला ह्ाचं िाईट नाही िाटत. पण शजमीला 
सगळे ज्ा प्रकारे कुत्ा - कुत्ा - कुत्ा असं करतात तयो काही बयोलण्ाचा 
चांगला प्रकार नाही, इतकंच. आता आपण माणसाला जे नाि ठेितयो, त्ाच 

नािानं हाक मारतयो ना? मग माझ्ा शजमीलाही जरा चांगल्या प्रकारे ‘तुझ्ा शजमीला बांधून ठेि’ 
असं का म्हणत नाहीत ह ेलयोक? कुत्ाच काय, कयोणताही प्राणी संिेदनिील असतयो. तुम्ही त्ाला 
ज्ा प्रकारे िागिाल, त्ाच प्रकारे तयो तुमच्ािी िागतयो. तुमची िागणूक चांगली असेल तर त्ा 
चांगल्या िागणुकीचा चांगला पररणाम तुम्हाला लगेच वदसेल. तुम्ही प्राण्ांिी प्रेमाने िागा, 
प्राणीही तुमच्ािी प्रेमाने िागतील.

क. िरील उतारा परत िाियू या. िािताना अरोरेखखत नाम-रिशेषि जोड्ांकडे अचरक लक्ष 
दऊे या, आणि त्ांत होिारे बदल केव्हा आणि कसे होत आहेत ते समजयून घेण्ािा प्रयत्न 
करू या.

अ. चािरा कुत्ा – चािऱया कुत्राला 

आ. --------------------------------     ---------------------------

इ. -------------------------------     ----------------------------

टीप :
नामाला वििष्क्प्रत्य हकंिा िब्दययोगी अव्यय जयोडताना त्ाच्ा वििेषणाला नेहमी ‘या’ हचे 
अक्षर जयोडले जाते.

व्य
ाक

रण
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ख. कंसात हदलेल्या रिशेषिांिी योग्य रूपे िापरून िाक्ये पयूिमि करू या.

अ. वनिांत, ------------------------------------ (पांढरा) िट्क घालून पािसात बाहरे 
जाऊ नकयोस. -------------------------- िटगािर चचखलाचे डाग पडतील 
आशण जाता जाणार नाहीत.

अा. नेहानं पयोपटाचं ------------------------ (छयोट)ं वपलू् घरी आणलं. िाऊ त्ा 
----------------- (छयोट)ं वपल्ाला वपंजऱयात डांबण्ाच्ा सक् विरयोधात हयोते.

इ. --------------------- (ओला) हातानं तमठाचा डबा उघडू नकयोस, ----------------- (सगळं) तमठाला पाणी 
सुटले.

ई. ---------------------------- (थयोडा) िेळानं आलास तर तुझी आशण माझ्ा ----------------------- (जिळचा) 
तमत्ाची िेट हयोईल.

उ. ----------------------------- (पांढरा) रंगाच्ा साडीिर ----------------------- (वनळा) रंगाचं पयोलकं कसं 
वदसेल?

ऊ. “त्ा ----------------------- (पडका) िाड्ामागे एक --------------------- (िठलेलं) झाड आह.े त्ा 
---------------------------- (िठलेलं) झाडािर एक ियानक िूत राहतं,” मन्या चचंटूला िीती 
दाखित म्हणाला.

८  मािशीिे दाष्गने

तारामाििी ही काही मंशजरीची सख्ी माििी नव्.े ततच्ा आईची िाळेपासूनची मैत्ीण म्हणून 
ती माििी. दयोघींचे छान जमते, म्हणून बघणाऱयाला त्ा सख्खा िाटतात. माििीचा निरा काही 
िष्यांपूिणी अचानक िारला. तेव्ापासून ती त्ांच्ा महाबळेश्वरच्ा जुन्या करौलारू घरात एकटीच 
राहते. दरिषणी वदिाळीअगयोदर मंशजरीला ियोन येतयो : “वदिाळी आली, मंजे, कधी येतेस? िाट 
पाहते.”

 ठरिलेल्या वदििी मंशजरी जाते. वब्रवटिांच्ा काळात बांधलेल्या 
त्ा प्रिस्त घरात स्यंपाकघराला लागून कयोठीची खयोली आह.े ततचे 
आता अडगळीच्ा खयोलीत रूपांतर झाले आह.े माििीशििाय िक् 
मंशजरीलाच ततथे प्रिेि असतयो. िष्मिरात जमलेल्या नाना प्रकारच्ा 
िस्तूचंा छताला टकेेल एिढा ढीग कमी करायचा आशण िक्य तततकी 
स्च्छता करायची, ह ेमंशजरीचे िातष्मक काम असते. 

त्ा वढगाच्ा तळािी एक मयोठा लयोखंडी पेटारा आह;े जुना, काळा 
पडलेला. त्ाच्ा पुढ्ातली जागा स्च्छ करून माििी ततथे चटई 

अंथरते. मग पेटाऱयाचे जाडजूड कुलूप उघडून झाकण िर उचलते. पेटारा काठयोकाठ िरलेला 
असतयो. आदल्या िषणी मंशजरीनेच साधे पांढरे मांजरपाट ताणून बसिलेले असते, ते ती अलगद 
काढते आशण नीट घडी करून बाजूला ठेिते. त्ाच्ा खाली असतात जरीच्ा खानदानी िारदस्त 
साड्ांच्ा आशण लुगड्ांच्ा घड्ा. काही माििीच्ा, काही ततच्ा सासूबाईंच्ा, काही ततच्ा 
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आजेसासूबाईंच्ाही. हकमान सतिर-ऐिंी िषले जुन्या. पण काय त्ांचे रंग! 
अंशजरी, बैंगणी, गुलबक्षी, आकािी, मयोततया, हळदी. साड्ांचे प्रकारही 
हकती! पैठणी, नारायणपेठी, कांजीिरम, इंदुरी, चंदरेी, महशे्वरी, ढाका, 
जरीकाठी बांधणी, नागपुरी कयोिा, काही रेिमी, काही गि्मरेिमी, काही 
बुटे्दार... मंशजरीची नजर त्ांच्ािरून हलत नाही.

मग पेटाऱयाच्ा तळािी ठेिलेले दातगन्यांचे डबे बाहरे येतात. 
एकेक दातगना काढून माििी एकेका साडीिर ठेिते आशण प्रत्के िेळी 
पहहल्यांदाच सांगत असल्यासारखे सांगते : “ही मयोहनमाळ आजेसासूबाईंची... हा तन्मणी माझा. 
सासूबाईंची चचंचपेटी, हा कंठा, ही एकदाणी... हा मयोत्ांचा गजरा माझ्ा लग्नात केलेला... .” 
बांगड्ा, तयोड,े िाक्या, वबंद्ा, चांदीचा कमरपट्ा, तयोरड्ा.

“आशण नथ?” मंशजरी म्हणते.
माििी हसते आशण पेटाऱयातून गद्म वनळ्ा मखमलीची डबी काढते; उघडून मंशजरीच्ा 

हातािर ठेिते.
“माििी, घालून दाखि नं, प्ीज!”
“नाही गं बाई! जाणारच नाही ती माझ्ा नाकात आता. नकयोच.”
“मग ियोटयो दाखि आशण त्ामागे ललहहलेलंही िाचून दाखि.”
“हट्ी आहसे अगदी,” माििी लटक्या रागाने म्हणते, पण पेटाऱयातून 

एक कागदी लखयोटा काढते, त्ातून एक मयोठासा ियोटयो काढते. नथ 
घातलेला ततचाच अततिय दखेणा ियोटयो. मागच्ा बाजूला ललहहलेल्या 
कुठल्यािा जुन्या गाण्ाच्ा ओळी कापऱया आिाजात िाचून दाखिते :

नाकात िाकडा नथीचा आकडा
मयोत्ाचं कुलूप ओठांच्ा किाडा
बंदयोबस्त का गं केला एिढा...
मंशजरी खदखदून हसते आशण प्रेमाने माििीचा गालगुच्ा घेते. 
माििीने सकाळीच चचंच भिजिून ठेिलेली असते. त्ा पाण्ात ती दातगने थयोडा िेळ 

बुडिून ठेिते. मग दयोघी ते हळूहळू चयोळतात, स्च्छ पाण्ात धुऊन काढतात, कयोरड ेकरतात 
आशण शजथल्याततथे पुन्ा ठेिून दतेात. एका िषगासाठी बंद.

“माििी, तू मलाच का बयोलाितेस?” एकदा मंशजरीने विचारले, “तुझी सून आह,े मुलगी 
आह.े..”

“त्ांच्ासाठी ह े िक् सयोनं आह,े मंजू. माझ्ासाठी ह्ा आठिणी आहते; माणसांच्ा, 
प्रसंगांच्ा... ह्ांच्ा-माझ्ा नात्ाच्ा... त्ा मला मरेपयटंत जिळ हव्या आहते. नंतर त्ांचं जे 
हयोईल ते हयोईल. आशण तुझ्ापासून काही धयोका नाही.”

“म्हणजे?”
“लंकेच्ा पाि्मतीसारखी राहणारी तू, काही घे म्हटलं तरी घ्ायची नाहीस. म्हणून तुला 

बयोलािते, कळलं?” 
माििी खट्ाळ हसते आशण मायेने मंशजरीच्ा पाठीिरून हात विरिते.
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क. तारामािशी पुढील दाष्गने शरीरािर कुठे घालत असतील?
अ. मयोहनमाळ – गळ्ात

अा. कंठा - -----------------------------------------------

इ. बांगड्ा - ------------------------------------------

ई. अंगठी - --------------------------------------------

उ. तयोरड्ा – पायात

ऊ. नथ - ------------------------------------------------

अ. वबंदी - -----------------------------------------------

अॅ. पैंजण - ---------------------------------------------

तारामाििी मंशजरीला म्हणतात “ह्ा डब्ात मी माझ ं गळ्ातलं ठेिणार आह.े द े बरं एक 
गळ्ातलं मला!” मंशजरी त्ांना काय दईेल? उदा∘ मयोहनमाळ                                             

ख. ह्ाप्रमािेि खाली िरील अलंकारांपैकी एक ललहा.

अ. गळ्ातलं – ----------------------------------------------------------

अा. नाकातलं – ----------------------------------------------------------

इ. पायातलं – ----------------------------------------------------------

ई. हातातलं – ----------------------------------------------------------

पण – दातगना जेव्ा अियिाियोिती बांधला जातयो, तेव्ा त्ाचा प्रत्य बदलतयो.
उदा∘ कंबरपट्ा = कंबरेचं

उ. कंबरेचं - ----------------------------------------------------------

 (कंबरपट्ा = कमरपट्ा)

टीप :
िरील सरािात ‘गळ्ातलं, नाकातलं, हातातलं’ ह े िब्द आपण नामे म्हणून िापरले 
आहते. ‘गळ्ातली मयोहनमाळ’ मधील ‘गळ्ातली’ ह्ा वििेषणापासून इथे ‘गळ्ातलं’ 
ह े सामान्यनाम केले आह.े ते गळ्ात घालण्ाच्ा सि्म अलंकारांसाठी िापरता येईल.                             
ह्ाचप्रमाणे  ‘हातातली बांगडी’ = हातातलं, ‘कंबरेचा कंबरपट्ा’ = कंबरेचं इत्ादी.
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ग. मंशजरी ततच्ा स्तःच्ा आईला पत् ललहहते आशण आईला प्रथमच ती दरिषणी तारामाििीच्ा 
महाबळेश्वरच्ा बंगल्यात ततला मदत करायला किी जाते, ह े सविस्तर सांगते. मंशजरीच्ा 
िूतमकेतून ह ेपत् ललहून आईला सविस्तर माहहती दऊे या. पत् अनरौपचाररक िाषेतच ललहायचे 
आह.े पुढील काही िाक्यांची मदत घेता येईल.

वप्रय आई,

कालच मी महाबळेश्वरहून परत आले. तुला आचिय्म िाटले, पण मी गेली काही िषले 

वनयतमतपणे ----
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--

त्ा कयोठीच्ा खयोलीत एक जुना, लयोखंडी पेटारा आह.े त्ात -
--------------

--------------
----------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--

पेटाऱयाच्ा अगदी तळािी ---
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--

माििी मला दरिेळी ह ेसगळं सांगते. मग आम्ही ---
--------------

--------------
--------------

---

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
-.

एकदा मी विचारलं, ---
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
-.

त्ािर ती म्हणाली --------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--------------

--------------
--

तुझीच,
--------------

--------------
--

९  रिशेषिांिा नामासारखा िापर 
क.
पूिणी श्ीमंत घरातील बायका सणासमारंिाला जाताना अगदी नखशिखान् 
दातगन्यांनी मढून घराबाहरे पडायच्ा. नखशिखान् म्हणजे डयोक्यापासून 
पायापयटंत िेगिेगळी आिूषणे त्ा घालत. त्ा कयोणते दातगने िरीराच्ा 
कयोणत्ा िागािर घालत?
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गळ्ात 
 तन्मणी, सर, माळ, लफ्ा, मंगळसूत्, साज, मयोहनमाळ, चचंचपेटी, कंठा

हातात
बांगड्ा, तयोड,े पाटली

बोिात
अंगठी

कानात
कुड्ा, डूल

डोक्यात / केसांत
अग्िूल, सयोन्याचं िूल

नाकात
चमकी, नथ

पायात
साखळ्ा, तयोरड्ा, पैंजण

ख. िला, खेळयू या. 

िरील आकृतीमधील आिूषणांची यादी आशण ती आिूषणे कुठे घालतात ह ेएक तमवनट नीट 
पाहून लक्षात ठेिू या आशण ही यादी बाजूला ठेिू या. आता खेळाला सुरूिात करू या. ह्ा खेळात 
झटपट प्रश् विचारायचा आशण झटपट उतिर द्ायचे आह.े िगगातील सि्म विद्ार्थ्यांनी गयोलाकार 
उिे राहू या.
उदा∘ पहहला विद्ाथणी दुसऱया विद्ार्थगाला विचारेल : माझ्ा डयोक्यातलं कुठाय?
ह्ािर दुसरा विद्ाथणी डयोक्यात घातल्या जाणाऱया एका दातगन्याचे नाि घेईल.
उदा∘ ह ेघे तुझ ंअग्िूल
मग दुसरा ततसऱयाला विचारेल : माझ्ा हातातलं कुठाय?
ततसरा उतिर दईेल आशण चरौर्थाला प्रश् विचारेल. ह्ाप्रमाणे खेळ पुढ ेजाईल. ज्ाचा प्रश् हकंिा 
उतिर चुकेल हकंिा जयो प्रश् विचारायला हकंिा उतिर द्ायला िेळ लािेल तयो साखळीतून बाद हयोईल.

१०  गोंदि की िॅियू ? बदलते िरि ेंडस 
क. बरोबर पयचायािर  खयूि करू या.
अ. आई, आजी आशण पणजी ह्ांपैकी रयोहनला सिगात ‘कूल’ कयोण िाटतं?
 १. आई          २. आजी          ३. पणजी 
आ. रयोहनला पणजीच्ा गोंदणातलं सगळ्ात काय आिडलं?
 १. पाट्कनरचं नाि आशण इमेज          २. झाडाचं चचत्          ३. लक्ष्मण ह ेनाि
इ. रयोहन कयोणता टटूॅ काढणार आह?े
 १. लक्ष्मण ह ेनाि आशण इमेज
 २. स्तःचं नाि आशण इमेज 
 ३. सारंगी ह ेनाि आशण इमेज 
ई. रयोहनचा एक की-िड्क आह,े त्ाच्ा मैतत्णीचा 

एक आह ेआशण आई-िडील एक घेणार आहते. 
काय आहते ह ेिब्द? जयोड्ा जुळिू या. 

अ.  रयोहन १. मतैक्य 

आ.  सारंगी २. अत्ानंद 

इ.  आई-बाबा ३. महयोत्सि 
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ख. िादरििाद करू या
गोंदण्ाची पद्धत िारतात खूप पूिणीपासून आह.े गोंदण िक् हहरव्या रंगात असे आशण त्ासाठी 
िापरण्ाचा रंग नैसतग्मक असे. पण त्ामुळे अलीकडील रंगीबेरंगी टटूॅसारखी झळाळी त्ा 
गोंदणाला नसे. टटूॅिर अलीकड ेिार आक्षेप घेतले जातात. टटूॅ काढािा की नाही? तयो परत 
पूण्मपणे घालिता येतयो का? टटूॅ काढणे आरयोग्याला हावनकारक आह ेका? असे अनेक प्रश् 
लयोकांना पडतात. तुम्हाला काय िाटते? िगगात दयोन गट करून िादवििाद करू या. एक गट 
अथगातच टटूॅच्ा बाजूने बयोलेल आशण दुसरा त्ाच्ा विरुद्ध बयोलेल. खाली मदतीसाठी काही मुदे् 
वदले आहते.

िॅियू  का काढािा?
जीिनातील काही खास आठिणी जतन 
करून ठेिण्ासाठी, चांगलं वदसतं म्हणून, 
सगळे काढतात म्हणून, जगाबरयोबर 
चालािं म्हणून, िॅिन स्टेमेंट म्हणून

िॅियू  का काढयू  नये?
टटूॅसाठी िापरण्ात येणाऱया सुया, 
ग्योव्ज इत्ादी साहहत्ाची स्च्छता? 
िापरण्ात येणारे रंग िरीराला घातक असू 
िकतात. नंतर उद्भिणारे इतर धयोके : टटूॅ 
िसला हकंिा नंतर नकयो िाटला तर?

११  िला, गप्ा मारू या.

पहहला रिद्ारथी : मी काल चचमणीचं घरट ंपाहहलं.
दुसरा रिद्ारथी : काय सांगतयोस! चचमणीचं घरट ंआतािा अिािानेच 

आढळतं.
रतसरा रिद्ारथी : मी काल िारद्ाज पक्षी पाहहला.
दुसरा रिद्ारथी : खरंच? िारद्ाज पक्षी आतािा अिािानेच आढळतयो.
िौरा रिद्ारथी : मी काल खंड्ा पक्षी पाहहला.
दुसरा रिद्ारथी : िा िा! खंड्ा पक्षी आतािा अिािानेच आढळतयो.
सिमि रिद्ारथी : हयो हयो, ह ेसि्म पक्षी आतािा अिािानेच आढळतात.

ह्ाप्रमाणेच :                         
िास्मिकी 
अियारण्, 
पांढरा िाघ, 
काळा चचतिा, 
एकशिंगी गेंडा

१२  संरी
िरील श्ाव्य उताऱयात रयोहन, त्ाची मैत्ीण आशण आई-िडील ह्ांचे खास िब्द, ज्ांना रयोहन 
की-िड्क म्हणतयो, ते आपण पाहहले. ह ेिब्द हयोते – महयोत्सि, मतैक्य आशण अत्ानंद.
ह ेततन्ी िब्द संधी हयोऊन झाले आहते. कसे, ते पाहू या.

महयोत्सि महा + उत्सि आ + उ  ओ

मतैक्य मत + ऐक्य अ + ऐ  ऐ

अत्ानंद अतत + आनंद इ + आ  या 

स
ंिाद
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यािप्रमािे पुढील तक्तातील ररकाम्ा जागा भरू या.

जलरौघ अ + ओ  औ

सदा + एि 

अत्तं 

हकती + एक 

अत्तुिम इ + उ  यु

गणेि अ + ई  ए

सूय्म + उदय 

१३  पेहेरािातयून प्रभाि 
(िॅिन हा विषय मराठी संसृ्तीत निा असल्याने ह्ा चचत्वितीत बरेच इंग्जी िाषेतील िब्द 
िापरले गेले आहते. जमेल ततथे त्ाचे मराठी प्रततिब्दपण आहते. उतिरात िक्यतयो मराठी िब्द 
िापरू या. नाहीच तमळाले तर इंग्जी िब्दांचा पयगाय आहचे! दर चार हकंिा पाच तमवनटांनी 
थांबून िीत परत पुढ ेपाहािी. ह्ाप्रमाणे ही चचत्िीत दयोन हकंिा तीन िेळाही पाहता येईल.)
चचत्िीत पाहू या आशण पुढील प्रश्ांची उतिरे दऊे या.

क. चचत्वितीचा विषय काय आह?े
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. पेहरेािाचं महत्त काय आह?े 
 अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 आ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. पेहरेाि कसा असािा? त्ाची कयोणती चार सूत् ेइथे सांतगतली आहते?
 अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 आ. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 इ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ई. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. कपाट कपड्ांनी िरलेले असले, तरी ‘मी काय घालू?’ असा प्रश् सि्यांना नेहमी पडतयो. 
त्ािर कयोणती तीन उतिरे आपल्याला इथे तमळतात?

 अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 आ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 इ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (६.३० तमवनटांपुढ)े 

व्य
ाक

रण
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च. कामाच्ा वठकाणी घालण्ाचे कपड े(िटॉम्मल /औपचाररक कपड)े, ह्ा विषयािर आपल्याला 
तज्जांकडून काय सले् तमळतात?     

 अ. रंग = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 आ. कापडाची वनिड = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 इ. पयोिाखािरील रेषा = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ई. पयोिाख काय दाखितयो =  -------------------------------------------------------------------------------------------------

 उ. ह ेपयोिाख कुठे घालता येतात? = --------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. इतर िेळी घालण्ाचे कपड े (कॅज्अुल कपड)े ह्ाविषयी तज्जांकडून आपल्याला काय 
माहहती आशण सले् तमळतात?  

 १. -------------------------------------------------------------  २. ----------------------------------------------------------------------

ए. िारतीय पयोषाख ‘िटॉम्मल’ म्हणून कामािर िापरायचा असेल तर काय करािे?
 १. रंग -------------------------------------------------------   २. साडी ------------------------------------------------------------

 ३. पर् फ्मु -----------------------------------------------   ४.  माप ------------------------------------------------------------

 ५. सलिार-कुडत्ाचे प्रकार कसे िापरािे ---------------------------------------------------------------------------

छ. आश्ेषा दिेपांड ेकाय प्रश् विचारतात?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ज. आश्ेषाच्ा प्रश्ािर तज्जांनी वदलेल्या सल्लांपैकी दयोन हकंिा तीन सांगू या.
 अ. ----------------------------------------------------------------

 आ. ---------------------------------------------------------------

 इ. -----------------------------------------------------------------

 ई. -----------------------------------------------------------------

 दृष्ष्क्षेप

 नाम

तयो रगेलपणा ती पगडी, त्ा पगड्ा ते शिरयोिूषण, ती 
शिरयोिूषणे / शिरयोिूषणं

तयो रंगेलपणा, ते लुगड,े ती लुगडी 

तयो गयोटा, ते गयोटे ते मांजरपाट

तयो पेटारा, ते पेटारे ते किाड, ती किाड े/ किाडं

तयो बाणा, ते बाणे ते गोंदण, ती गोंदणे / गोंदणं
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तयो विलास, ते - ते मतैक्य, 

तयो गयोठ, ते - ते सुिातषत, ती 
सुिातषते / सुिातषतं

तयो डरौल, ते - ते गंध

ते त्ाण

ते उच्ाटन, ती उच्ाटने / उच्ाटनं

ते वठगळ, ती वठगळे / वठगळं

ते तरट, ती तरट े/ तरटं

 हरियापद 
जयोपासणे, उद् ििणे, मढणे, उतरिणे, गोंदणे, घयोकणे

 रिशेषि 
लफे्दार, झयोकदार, ठोंब्ा, गधडा, राकट, सरता, विटका

 हरियारिशेषि
रसरसून, अनिाणी

 नाम / इतर शब्द + हरियापद 
लंकेची पाि्मती असणे, रांगते िय असणे, काचा मारणे, गि्म चढणे, उच्ाटन करणे, िुरळ पडणे, 
ग्ाही दणेे, शजिेिर खेळिणे, अंगाखांद्ािर नाचिणे, अिािानेच आढळणे, वनष्ष्म काढणे, 
नन्नाचा पाढा िाचणे

 िाक् प्रिार / म्िी / सुभारषते 

मयोडने पण िाकणार नाही घरादारािर तुळिीपत् ठेिणे साधी राहणी, उच् विचारसरणी

पैसा ह ेविष आहे संपतिी माणसाला वबघडिते लयोका सांगे ब्रह्ज्ान

धट्ीकट्ी गररबी, 
लुळीपांगळी श्ीमंती
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 आता मला हे येतं...

महाराष्रि ातील पेहेराि ओळखिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

काळानुरूप झालेले पेहेरािातील बदल समजयून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : अचररिशेषि (पयूिमिरिशेषि) / रिचररिशेषि (उत्ररिशेषि)
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

‘िांगला प्रकार – िांगल्या प्रकारे’ अशा शब्दसमयूहांिा योग्य िापर करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

महाराष्रि ीय दाष्गने ओळखिे आणि सांगिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

रिशेषिांिा नामासारखा िापर करिे 
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

बदलते िरि ेंडस जािि े
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

संरी ओळखिे आणि करिे 
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी
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 व्ंगचिरेि समजिे
 रिनोद, त्ािी आिश्कता ि त्ािे महत्त्व 

ह्ांबद्दल बोलिे
 महाराष्रि ाला लाभलेल्या रिनोदी लेखकांिे उतारे 

िाििे ि समजिे
 व्ाकरि : रिशेषिसाचरत हरियारिशेषिे 

ओळखिे ि िापरिे
 संरी ओळखिे आणि करिे

िला, णशकयू  या ...

हास्यतरंग३
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१  व्ंगचिरेि
क. कोिते व्ंगचिरि तुम्ाला सिचात जास् आिडले? पहहल्या पानािरील व्ंगचिरिांना तुमच्ा 
आिडीनुसार प्रारान्रिम दऊे या.

पहहला रिमांक : ------------- दुसरा रिमांक : -------------  रतसरा रिमांक : -------------

ख. िगचातील इतर रिद्ार्थवांच्ा उत्रांशी तुलना करू या : कोित्ा व्ंगचिरिाला सिचात जास् 
पसंती रमळाली?

ग. कोित्ा ननकषांनुसार तुम्ाला िरील व्ंगचिरेि सिचात जास् आिडली? याबाबत िगचात 
ििचा करू या. (रिषय, भाषा, चिरिशैली, पररिामकारकता)
 
करा आणि णशका
घ. अनेक व्ंगचिरेि ननःशब्द असतात. आपल्याला आिडिाऱया व्ंगचिरिकाराच्ा अशा 
व्ंगचिरिांिे छोिेसे प्रदशमिन िगचात भरियू या.

ि. तुमच्ा आयुष्ातील सिचात रिनोदी प्रसंग कोिता होता? त्ाबद्दल ललहू या आणि िगचात 
िाियून दाखियू या. 

२  हास्यरिनोद आणि मराठी माियूस

क. भाग १ 

विनयोद करणारी म्हणजेच इतरांना हसिणारी व्यक्ी कुणाला हकतीही हिीिी िाटत असली, तरी 
ततला पहहल्या रांगेतले मानाचे स्ान सहसा वदले जात नाही. ततच्ा कपाळािर ‘उथळ’, ‘पयोरकट’, 
‘टिाळ’, ‘िात्ट’ अिीच एखादी चचठ्ी कायमची चचकटिली जाते. महत्ताच्ा विषयाबद्ल चचगा 
करणे, महत्ताचे वनण्मय घेणे िगैरे गयोटिी गांिीय्मपूि्मक करण्ाची प्रथा असल्यामुळे अिा उथळ  
माणसाला ततथे जागा नसते. विदूषकच तयो. गमत्ा. गंिीर बाबीतले त्ाला काय कळणार! प्रल्ाद 
केिि अत् ेम्हणतात – ‘जगातील दुःखे पचविण्ाचा हास्य आशण विनयोद हा एकच राजमाग्म आह.े 
खरयोखरच, हास्यविनयोद हा सि्यांत मयोठा मानिधम्म आह ेअसेच मी मानतयो. (...) असा कयोणीही 
महात्मा हकंिा धम्मसंस्ापक अद्ावपही उत्पन्न झालेला नाही की ज्ाने विनयोदाच्ा िेदान्ािर 
एखाद्ा खेळकर हकंिा आनंदमय धमगाची स्ापना केलेली आह.े जगात शजथे पाहािे ततथे गंिीर 
चेहऱयांची आशण मठ् डयोक्याचीच माणसे जास्त िरलेली वदसतात. या लयोकांनी जगामध्य ेमनुष्ाचे 
शजणे अगदी अिक्य करून सयोडलेले आह.े’

तर, मुद्ा आह े‘हास्यविनयोद आशण मराठी माणूस’ हा. सामान्यतः 
असे म्हटले जाते, की  मराठी माणसाला विनयोदाचे अंग बेताचेच 
आह.े त्ाच्ा स्िािाचे िण्मन ‘गंिीर, रुक्ष, कयोरडा, सुतकी, घुमा’ 
अिासारख्ा िेलक्या वििेषणांनी केले जाते. ही त्ाची प्रततमा 
पूिणीपासूनच झालेली आह,े त्ामुळे ततच्ात काही तर्थ नसेलच असे 
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म्हणता येणार नाही. पण असे असूनही मराठी िाषेतील ‘हसणे’ ह्ा वक्रयेच्ा तऱहा आशण 
त्ांच्ािी संबंभधत िब्द, िाक् प्रचार, म्हणी िगैरेंची संख्ा पाहहल्यािर मराठी माणसाच्ा िरील 
प्रततमेविषयी मनात कुतूहल वनमगाण हयोते. विनयोदाचे िािड ेअसूनही तयो इतक्या प्रकारांनी हसतयो 
असे समजायचे की काय?

अ. खालील अरवांिे शब्द िा िाक् प्रिार िरील उताऱयात शोरयू या.   

१. विनयोद करता येणे ि विनयोदाची समज असणे 

२. दुःखािर मात करणे 

३. गमती करणारा 

४. महत्ताची, आदराची जागा दणेे 

५. बाललि, लहान मुलांप्रमाणे 

६. ययोग्य आशण उतिम माग्म

७. परंपरा 

आ. रिनोद करिाऱया व्क्तीसाठी खालीलपैकी कोिती रिशेषिे िापरली जातात? बरोबरिी 
खयूि करू या.

गंिीर गमत्ा मठ् कयोरडा उथळ रुक्ष

पयोरकट खेळकर आनंदमय टिाळ िात्ट

इ. घुसखोर शब्द खोडयू  या.
१. िात्ट, खयोडकर, खट्ाळ, राकट, आचरट
२. टिाळ, मिाली, गािगुंड, द्ाड, िाबडा
३. चलाख, उथळ, िरिरचा, पयोरकट, सुमार 
४. अद्ावपही, अजून, कधीपयटंत, इथपयटंत, आतापयटंत
५. शजणे, जगणे, जीिन, जेिणे, आयुष् 
६. मठ्, ढ, माठ, मात, मंद 
७. िािड,े प्रततसाद, मंदी, मनाई, प्रततबंध, िशज्मत

करा आणि णशका
रिनोदी साहहत्ािा परभाषेत अनुिाद करिे ही सोपी गोष् नाही; पि प्रयत्न करायला हरकत 
नाही. तुमच्ा मातृभाषेतील एखाद्ा िैणशष्ट्यपयूिमि रिनोदी उताऱयािा हकंिा लहानशा हकश्ािा 
मराठीमध्ये अनुिाद करून पाहू या. तो िगचात िाियून दाखियू या आणि त्ािे लेखक, स्ाननक 
संदभमि आणि भाषेिा िापर इत्ादी रिषयांबद्दल बोलू या.
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ख. भाग २
म्हणजे पाहा : लहान, अगदी तान्,े वनरागस मूल खुदुखुदु हसते. 
त्ाला रुसायलाही िेळ लागत नाही वन हसायलाही. ‘नकयो बाई रुसू, 
कयोपऱयात बसू! येऊ द ेगं गालािर खुदकन हसू’ अिी विनिणी 
केली, की त्ाला क्षणात हसू िुटते. ियात येऊ लागलेल्या – 
वििेषतः मुली – सतत खुसुखुसु हसत 
असतात. त्ासाठी विनयोद व्ािा लागतयो 

असे नाही. उगाचच हसत सुटतात. पण त्ांनी खळखळून हसणे, 
खखदळणे, खदखदा हसणे मराठीच नव्,े तर जगातल्या बहुतेक सि्मच 
संसृ्तींना अगदी आताआतापयटंत पसंत नव्ते. बायकामुलींनी दात 

न वदसतील अिा बेताने िार तर स्स्त 
करािे हकंिा िक्यतयो िक् डयोळ्ांनीच 
हसािे. खयो खयो हसणे, पयोट धरधरून 
हसणे, हसून हसून गडबडा लयोळणे िगैरे प्रकार लहान-मयोठ्या 
पुरुषांसाठीच असतात, पण तेही एका मयगादपेयटंतच. “चार उनाड 
टयोळिैरि जमिायचे आशण ह्ा कट्टािर नाही तर त्ा नाक्यािर 
ख्ै: ख्ै: खु: खु: खी खी करत िेळ घालिायचा. कसं हयोणार ह्ाचं, 
दिेालाच माहीत!” अिी िाक्ये ज्ाला आयुष्ात एकदाही ऐकािी 

लागली नसतील, असा पुरुष सापडणे कठीण.
पन्नासएक िष्यांपूिणीची गयोटि : दादा कोंडक्यांच्ा एका गाजलेल्या लयोकनाट्प्रययोगाला मी 

गेलयो हयोतयो. प्रेक्षागृह तुडुबं िरले हयोते आशण िाक्यािाक्याला हास्याची कारंजी उसळत हयोती. 
लयोक डयोळ्ांत पाणी येईपयटंत, पयोटाची दामटी िळेपयटंत हसत हयोते. िेजारच्ा खुचणीिर एक दहा-
अकरा िष्यांची मुलगी बसली हयोती. ततची तर हसून हसून मुरकंुडी िळली हयोती. पण ततच्ासयोबत 
आलेल्या प्ररौढ बाईंनी ततला दम वदला : “हकती मयोठमयोठ्यानं हसतेयस! लयोक काय म्हणतील! गप्प 
बसून पाहा, नाही तर तुला घरी घेऊन जाईन!” वबचाऱया मुलीने त्ानंतर एकदाही हसण्ासाठी 
तोंड उघडले नाही.

आता काळ बदलला आह.े मराठी माणसाने विरुद्ध वदिेने थयोडी प्रगती केली आह.े स्त्रिया 
पुरुषांच्ा बरयोबरीने साि्मजवनक वठकाणीसुद्धा मयोकळे हसतात. आजकाल हसण्ाची पट्ीही 
बरीच िर चढलेली आह.े शजथे िार तर गालातल्यागालात हसायचे, ततथे माणसे हल्ी अक्षरिः 
खखंकाळतात. शजथे अशजबातच हसू नये ततथेही नकयो तततके हसतात. चालायचेच. नव्याने 
शिकलेल्या कयोणत्ाही गयोटिीचा जातायेता, उठताबसता प्रययोग करून पाहणे, त्ाचे इतरांसमयोर 
प्रदि्मन करणे हा मनुष्स्िािच आह.े

अ. उदाहरिात दाखिल्याप्रमािे िरील उताऱयातील हसण्ाशी संबंचरत असिारे िाक्यांश 
अरोरेखखत करू या.
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आ. हसण्ाच्ा तऱहा
१. ‘हसिे’ ह्ा हरियापदाशी संबंचरत िाक् प्रिार आणि त्ांिा अरमि ह्ांच्ा जोड्ा लाियू या.

क. हसे हयोणे महत्त न दणेे; दुल्मक्ष करणे 

ख. हसण्ािारी नेणे दुःखालाही अतत महत्त वदल्यास 
त्ाचे हसू येते; थट्ा हयोते.

ग. हसून सयोडून दणेे िशजती हयोणे; वटगंल हयोणे 

घ. सात मजली हसणे हसून / गयोड बयोलून सािरून घेणे 

च. कुस्त्सत / कुजकट / खिचट हसणे नेहमी हसत राहणारी व्यक्ी 
नेहमीच सुखी राहते.

छ. एखाद्ाला हसणे हीन िािनेने हसणे 

ज. अतत झाले न् हसू आले कुणाच्ा टीकेची आशण वटगंलीची आपल्याला 
पिगा नाही असे सांगताना म्हणतात.

झ. हसता आह,े पुसता नाही हसरे मूल गुलाबाच्ा िुलाप्रमाणे 
प्रसन्न आशण हिेसे िाटते. 

ट. हसता नाही की पुसता नाही न चचडता दुल्मक्ष करणे 

ठ. हसून गयोड / साजरे करणे एखाद्ाची चेटिा करून हसायला सगळे 
तयार असतात, पण त्ाची काळजीने 
विचारपूस करणारे कुणी नसते.

ड. हसतमुखी सदा सुखी हसत राहणाऱयाचे आरयोग्यही चांगले राहते.

ढ. हसतील त्ांचे दात वदसतील खूप मयोठ्याने आशण खूप हसणे 

ण. हसरे मूल गुलाबाचे िूल ज्ाच्ा सुखात हकंिा दुःखात सहिागी हयोणारे 
कुणी नसते असा अनाथ, एकाकी पडलेला. 

त. हसे त्ाला बाळसे एखाद्ाची चेटिा / वटगंल करणे

२. ररकाम्ा जागी योग्य तो िाक् प्रिार िापरू या.

(हसण्ािारी नेणे, कुजकट / खिचट हसणे, हसता आह,े पुसता नाही, कयोणी हसता नाही की 
पुसता नाही, हसे त्ाला बाळसे, हसतमुखी तयो सदा सुखी, हसतील त्ांचे दात वदसतील, हसरे 
मूल गुलाबाचे िूल, कुस्त्सत हसणे, हसून गयोड / साजरे करणे)

क. अचानक आलेल्या िादळी पािसामुळे अंगणात पाणी साचले. घरातच दाटीिाटीने बसािे 
लागल्यामुळे पाहुण्ांची गैरसयोय झाली. पण बाबांनी आशण काकांनी प्रसंग -----------------------

------------------------------------------------------------------------.

ि
ब्द

स
ंपदा
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ख. “हकियोरी, तुझ्ा हसऱया सुनेकड ेपाहहलं की मन प्रसन्न हयोतं. एक लक्षात 
ठेि, -------------------------------------------------------------------------. ती त्ामुळे सगळ्ा 
घरालाही सुखी ठेिेल.” 

ग. “तू लंुगीिर टी-िट्क घालून पाटणीला जाणार आहसे? हसतील तुला 
सगळे!” “हसू दते. ----------------------------------------------------------------------------------. 
मी असाच जाणार.”  

घ. आमच्ा खडूस घरमालकापासून वपठाच्ा तगरणीिाल्यापयटंत सि्यांनाच 
कािेरीच्ा मुलीने लळा लािला हयोता. म्हणतात ना, ‘--------------------------------------------------------!’

च. “उमा, बाळ तुझ्ासारखंच हसरं आह ेना? छान! म्हणजे त्ाच्ा तब्तेीची काळजी नाही. 
--------------------------------------------------------------------------------------------!”

छ. नुसते हसून एखाद्ाला बेचैन करण्ाची, त्ाचा अपमान करण्ाची कला मानसीला 
साधलेली आह.े परिा सागरनं मुलाला एक बक्षीस तमळाल्याबद्ल पेढ ेिाटले. सगळ्ांनी 
त्ाचं अभिनंदन केलं. मानसी न बयोलता िक् -------------------------------------------------------------------

----------------------------. त्ाने अस्स् झालेला सागर नंतर बराच िेळ ततच्ा हसण्ाचे अथ्म 
लाित बसला हयोता.

ज. जरासा मंदबुद्धी असणारा नानू िाड्ातल्या लहानथयोरांच्ा थटे्चा, करमणुकीचा विषय 
हयोता. पण त्ाची काळजी करणारे कुणीच नव्ते. --------------------------------------------------------------

--------------------------------- अिी नानूची अिस्ा हयोती.

झ. मुरली सगळ्ा गािाचा आह,े पण कयोणाचाच नाहीये. त्ाचा कुणी -------------------------------------
----------------------------------------------------------. त्ाने सगळ्ांसाठी राबायचे, पण त्ाचे दुखलेखुपले 
विचारणारे कुणीच नाही.

ट. अतमतला उत्साहाने काही सांगण्ाची सयोय नाही. आपण वक्रकेटचा सामना िारतात 
शजंकलयो, की तयो आधी ----------------------------------------------------------------------------------------------- आशण 
म्हणेल, “शजंकणारच! आपलीच बॅट, आपलाच चेंडू, आपल्याच खेळपट्टा अन् आपलेच 
प्रेक्षक! परदिेात शजंकून दाखिाल तर खरं.” परदिेात विजय तमळाला की जास्त 
----------------------------------------------------------------------------------- म्हणेल, “त्ात काय! सामना विक्स 
केला असणार!”

ठ. “मी सयोमणला आधीच सांतगतलं हयोतं, की परेि महाकारस्ानी आह.े तयो तुला प्रमयोिन 
तमळू दणेार नाही. पण सयोमणनं ते --------------------------------------------------------------------------------------. 
आता बसलाय कपाळाला हात लािून.”

इ. तीन ते िार रिद्ार्थवांिे गि करू या. िरीलपैकी काही म्िी आणि िाक् प्रिार िापरून एक 
संभाषि ललहू या आणि ते िगचात सादर करू या.
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३  मराठी साहहत् आणि रिनोद

अिचािीन मराठी साहहत्ातील रिनोदकार    
१. ह्ा जमातीचा इततहास िार तर दीडकेिे िष्यांचाच असेल. त्ापूिणी साहहत्ाची वनतम्मती 
सामान्यतः समाजाला िळण लािण्ासाठी आशण जीिनािर प्रेम करायला शिकिण्ापेक्षा त्ाला 
विरक्ीकड ेनेण्ासाठी हयोत असल्याचे वदसते; तीही पद्ातून. दिेदिेतांची चररत्,े िक्ी, िेदान् 
असे त्ाचे मयगावदत विषय असत. िरीला पद्रचनेचे काटकेयोर वनयम पाळण्ाचे दडपणही असे. 
अिा साहहत्ात विनयोदासाठी जिी असायला हिी तिी मयोकळीढाकळी जागा तमळणे कठीणच 
हयोते. स्तंत् मराठी गद् साहहत् िारसे नव्ते. संसृ्त िाषेत नाटकांची परंपरा हयोती आशण 
त्ात विदूषक ह ेपात् विनयोदवनतम्मतीकरता नेमलेलेच असायचे. मराठीत नाटकेच नव्ती त्ामुळे 
विदूषकही नव्ते आशण त्ांचा विनयोदही नव्ता.

२. मराठी पद्ामध्य ेविनयोद अधूनमधून आढळतयो तयो बाळकृष्ाच्ा खयोड्ा, दिेांनी राक्षसांच्ा 
केलेल्या िशजतीचे हकस्,े मारुतीच्ा पराक्रमाच्ा कथांमधील गमती 
अिा स्रूपात. एिढाच विनयोद वपढ्ा न ्  वपढ्ा लयोकांना मािक हसित 
राहहला. मानिी जीिनातल्या आशण स्िािातल्या विसंगतींमधून विनयोद 
जन्म घेत असतयो ह ेतेव्ा कुणाच्ा गािीही नसािे. अपिाद संत एकनाथांनी 
रचलेल्या िारुडांचा आशण काही लािण्ा-पयोिाड्ांचा. पण विनयोद 
िुलण्ासाठी, तयो सिक् आशण पररणामकारक हयोण्ासाठी मयोकळे 
िातािरण, मयोकळी अभिव्यक्ी आशण प्रययोगिीलता यांना समाजमानसात जे स्ान असािे लागते, 
तेच नसल्यामुळे त्ाचे िाहत्ा प्रिाहात रूपांतर हयोऊ िकले नाही.

३. मग वब्रवटि आले. बरयोबर आपली िाषा आशण समृद्ध िाङ् मय घेऊन आले. त्ा 
िाङ् मयािी पररचय झालेल्या दिेी सुशिशक्षतांनी पुराणकथांमध्य ेअडकलेली आपली नजर सयोडिून 
घेतली आशण विसंगतींनी िरलेल्या सियोितालाकड ेपाहायला सुरुिात केली. नव्याने आलेल्या 
मुरिणकलेने त्ांच्ा हातातील लेखणीला बळ वदले. उपहास आशण उपरयोधाच्ा मदतीने विनयोदाची 
पहहली पािले पडू लागली. मराठी माणूस थयोड्ा मयोकळेपणाने हसू लागला.

निा रिनोद, निे रिनोदकार 

४. एकयोशणसािे ितक हा महाराटिट् ाचा प्रबयोधनकाळ हयोता. गाढ झयोपी गेलेल्या समाजाला 
गदगदा हलिून जागे करण्ासाठी पत्कार, लेखक, विचारिंत धारदार उपहास आशण उपरयोधाचा 
प्रिािी िापर करू लागले हयोते. त्ातून कळतनकळत थयोडीिार विनयोदवनतम्मतीही हयोत हयोती. 
िृतिपत्ीय लेखनापासून ते झपाट्ाने लयोकवप्रय हयोत असलेल्या नाट्कलेपयटंत अिा लेखनाची 
लागण झाली हयोती. अिा विविध माध्यमांतून इतक्या विविध विषयांिर आपल्याला व्यक् हयोता येऊ 
िकते, ही जाणीिच विलक्षण असणार. सुरुिातीच्ा काळात हलक्या प्रतीच्ा, बटबटीत, असभ् 
िाटणाऱया विनयोदाकडून हळूहळू वनखळ आशण दजलेदार विनयोदवनतम्मतीसाठी पयोषक िातािरण 
तयार हयोत हयोते.
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५. निविचारांनी िारलेल्या श्ीपाद कृष् कयोल्टकर (१८७१-१९३४) ह्ा लेखकाला ह े
िातािरण िारच मानिले आशण साहहत्क्षेत्ातल्या तळाच्ा पायरीिर 
अिघडून, ताटकळत उभ्ा असलेल्या विनयोदाला सन्मानाने िरच्ा 
पायरीिर आणून ठेिण्ाचे महत्ताचे काम त्ांनी केले. मराठीतील 
‘स्तंत् विनयोदी साहहत्ाचे आद् प्रित्मक’ म्हणून ते आजही ओळखले 
जातात. टीकालेखन, वनबंध, नाटक, प्रहसन असे विविध साहहत्प्रकार 
आशण अनेक विषय त्ांनी वनखळ विनयोदाच्ा अंगाने हाताळले. पररणामी 
वनरुपययोगी आशण अन्याय्य रूढी जपणाऱया सनातनी िगगाचा रागही ओढिून घेतला.

६. राम गणेि गडकरी (१८८५-१९१९) ह ेकयोल्टकरांचे िारसदार. त्ांनीही नाटके, कविता, 
व्यष्क्चचत्,े टीकालेख, प्रहसने इत्ादी प्रकार हाताळले. त्ांच्ाकड े
वदपिून टाकणारे िाषािैिि, कल्पकता, तीक्ष्ण आशण िेदक विनयोदबुद्धी 
हयोती. मराठी साहहत्ातील त्ांचे स्ान अढळ आह.े परंतु त्ांचा विनयोद 
कयोल्टकरांच्ा विनयोदाला ओलांडून पुढ े जाताना वदसत नाही असे 
त्ांच्ा टीकाकारांचे म्हणणे आह.े गडकऱयांना अिघे चरौतीस िष्यांचे 
आयुष् तमळाले. ते अभधक जगले असते तर? त्ांच्ा चाहत्ांना हुरहुर 

लािणाऱया ह्ा प्रश्ाचे उतिर अथगातच कधीच तमळणार नाही.
७. नंतरच्ा काळात विनयोदी लेखक म्हणून ज्ांनी अपार लयोकवप्रयता 

तमळिली अिांपैकी चच∘ं वि∘ जयोिी, प्र∘ के∘ अत्,े प∘ु ल∘ दिेपांड,े द∘ मा∘ 
तमरासदार ही काही नािे आहते. अथगात, त्ांनी िक् विनयोदीच लेखन केले 
असे नव्;े पण त्ांची ‘विनयोदकार’ ही ओळख अभधक ठळक आह.े ज्ा 
लेखकांची अिी ओळख नाही आशण तरीही ज्ांच्ा साहहत्ात जागयोजागी 
दजलेदार विनयोद आढळतयो, असे तर अनेक लेखक महाराटिट् ाला लािले 
आहते.

क. खाली हदलेली माहहती कोित्ा पररचे्दात आली आहे? उजिीकडच्ा िौकिींत योग्य 
रिमांक ललहा.

माहहती पररचे्द 
रिमांक

उदा∘ मानिी जीिनातील विसंगतींमधूनही विनयोद वनमगाण हयोतयो, हा विचार तेव्ाच्ा 
साहहत्ात वदसत नाही.

२.

अ. ह्ा काळातील मराठी साहहत्ात धातम्मक विषयांिर िर असे, त्ामुळे त्ात 
विनयोदाला जागा नव्ती.

आ. मराठीतील विनयोदी साहहत्ाचा हा खरा सुिण्मकाळ.

इ. ह्ा काळात उपहास आशण उपरयोध ह्ांच्ा मागगाने थयोडािार विनयोद व्यक् 
हयोत हयोता.
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ई. संत एकनाथांनी मात् त्ांच्ा िारुडांमधून मानिी जीिनातल्या आशण 
स्िािातल्या विसंगतींमधून विनयोद जन्म घेत असतयो ह ेदाखिले.

उ. संसृ्त िाषेतच विनयोदी विदूषकाचे पात् असलेल्या नाटकांची परंपरा हयोती.

ऊ. ते अजून जगले असते तर कदाचचत त्ांनी मराठी साहहत्ातील विनयोदाला 
निे आयाम तमळिून वदले असते.

ए. ह्ा काळात विनयोदवनतम्मतीसाठी अनुकूल असे िातािरण नव्ते.   

अॅ. मराठी िाषेत तेव्ा केिळ पद्रचनाच आढळतात.

ऐ. मराठी साहहत्ात विनयोदाला एक सन्मानाची जागा तमळाली.

ओ. पुढ ेइंग्जांच्ा साहहत्ातून सू्तणी घेत मराठी साहहत्ात हळूहळू विनयोदवनतम्मती 
हयोऊ लागली.

ऑ. चांगल्या दजगाच्ा विनयोदासाठी अनुकूल िातािरण तयार झाले हयोते.

४  महाराष्रि ाला लाभलेले रिनोदी लेखक  

प्रल्ाद केशि अरेि 
िाङ  ्मयांत विनयोद हा वटकाऊ नाही, अिीच पुष्ळांची समजूत आह.े माझ े
काही हहतचचंतक मधून मधून मला उपदिे करीत असतात की, “आता ह ेतुमचे 
विनयोदी लेखन पुरे. आजपयटंत तुम्ही लयोकांना पुष्ळ हसिले; पण आता काही 
तरी िरीि आशण वटकाऊ ललहा!” गंिीर लेखन हचे केिळ ‘िरीि आशण 
वटकाऊ’ असते असे पुष्ळांना िाटते, त्ाला काय करािे? हास्य आशण विनयोद 

ह ेजीिनातले एक मयोठे रहस्य आह.े ज्ांनी आयुष्ाचा बरािाईट अन ् कडूगयोड असा सि्म अनुिि 
घेतलेला आह,े ज्ांच्ा अंतःकरणांतून मानिजातीबद्लच्ा सहानुिूतीचा शजिंत झरा एकसारखा 
िाहतयो आह ेआशण सि्म मानिजात सुखी आशण आनंदी व्ािी, अिी ज्ांच्ा अंतःकरणाला 
रात्वंदिस तळमळ लागून राहहलेली आह,े अिा उमद्ा आशण वदलदार माणसालाच आयुष्ात 
विनयोदाचा साक्षात्ार हयोतयो. हलकट आशण लबाड माणसे कधीही विनयोदी हयोऊ िकत नाहीत.
दिेावदकांनी समुरिमंथन करून चरौदा रत्न ेबाहरे काढली. त्ामध्य ेत्ांना विनयोदाचे रत्न कसे काय 
सापडले नाही, याचे मला राहून राहून आचिय्म िाटते. काही हरकत नाही. जे दिेावदकांना सापडले 
नाही, ते माणसाला तमळाले. संसारातल्या सि्म अनुििांचे जयो एकसारखे मंथन करत राहतयो, 
त्ालाच अखेर ह ेविनयोदाचे रत्न सापडते. विनयोदाचे ह ेमहत्त लयोकांना जेव्ा कळेल तेव्ाच त्ांना 
समजेल की, आपल्याला हसिणारा विनयोदी लेखक हा िेड्ािाकड्ा आशण िात्ट िब्दांच्ा 
कयोलांटउड्ा मारणारा कयोणी तरी उथळ आशण मूख्म विदूषक नसून, तयो मानिजातीचा सिगात 
मयोठा उपकारकतगा आह!े

क. हहंदू पुरािकरांमध्ये दिे आणि दानि ह्ांनी केलेल्या समुद्रमंरनािी 
करा रमळियून िगचात िाियून दाखियू या. 
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ख. हदलेल्या िाक्यािा अरमि न बदलता त्ािी सुिी िाक्ये तयार करू या 
उदा∘ विनयोद करणारी म्हणजेच इतरांना हसिणारी व्यक्ी कुणाला हकतीही हिीिी िाटत असली, 

तरी ततला पहहल्या रांगेतले मानाचे स्ान सहसा वदले जात नाही.
 विनयोद करणारी म्हणजेच इतरांना हसिणारी व्यक्ी अनेकांना हिीिी िाटते. पण तसे 

असले तरी ततला पहहल्या रांगेतले मानाचे स्ान सहसा वदले जात नाही.

१. ज्ांनी आयुष्ाचा बरािाईट अन ् कडूगयोड असा सि्म अनुिि घेतलेला आह,े ज्ांच्ा 
अंतःकरणांतून मानिजातीबद्लच्ा सहानुिूतीचा शजिंत झरा एकसारखा िाहतयो आह ेआशण 
सि्म मानिजात सुखी आशण आनंदी व्ािी, अिी ज्ांच्ा अंतःकरणाला रात्वंदिस तळमळ 
लागून राहहलेली आह,े अिा उमद्ा आशण वदलदार माणसालाच आयुष्ात विनयोदाचा 
साक्षात्ार हयोतयो.

२. विनयोदाचे ह ेमहत्त लयोकांना जेव्ा कळेल तेव्ाच त्ांना समजेल की, आपल्याला हसिणारा 
विनयोदी लेखक हा िेड्ािाकड्ा आशण िात्ट िब्दांच्ा कयोलांटउड्ा मारणारा कयोणी तरी 
उथळ आशण मूख्म विदूषक नसून, तयो मानिजातीचा सिगात मयोठा उपकारकतगा आह!े

ग. पुढे हदलेल्या िाक्यांमध्ये कंसात काही शब्द आहेत. त्ांिे उताऱयातील समानारथी शब्द 
शोरयून मोकळ्ा जागेत ललहू या.

अ. “तेव्ा िेिटच्ा िषगातल्या प्रिीणसारखा (मयोठ्या मनाचा, मनतमळाऊ आशण उदार) 
-----------------------  ------------------------  मुलगा माझ्ािर मरत हयोता ह ेमला ठाऊक नव्तं ना! 
एरिी तुझ्ासारख्ा रासिटाच्ा नादी मी किाला लागले असते?” ------------------------  

------------------------     

आ. “मध्यतंरापूिणीच धाडकन पडलेली दयोन नाटके, एका माललकेच्ा पहहल्याच िागातून 
तमळालेला नारळ आशण मुहूतगापूिणीच वनमगात्ाने बाहरेचा रस्ता दाखिल्यामुळे हातून 
गेलेला एक लघुपट, अिी रटॉकी पयोकळे नािाच्ा अप्रततम नटाची कलाक्षेत्ातली (डयोळ्ांत 
िरण्ासारखी, घसघिीत, िरपूर) ------------------------  हयोती. ------------------------

इ. ज्ांना विद्ार्थ्यांचे िले व्ािे अिी मनापासून (काळजी, कळकळ) ------------------------  िाटत 
नाही, त्ांचे इथे काही काम नाही. ------------------------

ई. “ह ेबघ, मला बुद्धी जरा कमीच आह.े त्ामुळे तुमच्ासारखं िैचाररक (घुसळण, िादवििाद, 
चवि्मतचि्मण) ------------------------  िगैरे करून त्ातून तात्त्तक रत्नवंबत्न ं तर सयोडच, साधं 
लयोणीही काढणं माझ्ा बापाच्ानं हयोणार नाही. तेव्ा, टाऽ टाऽऽ!!”

उ. “मुलींबाबत मी एकूण वनसरड्ा पािलांचा हयोतयो ह ेमला मान्यच आह.े पण कटॉलेजात माझ े
बरेच (माझी काळजी घेणाऱया, माझ्ाविषयी आपुलकी असणाऱया व्यक्ी) ------------------------ 
हयोते. त्ांच्ामुळे मी बचािलयो हहेी तू समजून घे की!” ------------------------

ऊ. काही चचत्पटांमध्य ेखलनायक इतक्या टयोकाचा (नीच, ततरस्ार िाटािा असा आशण 
िसिणारा, कपटी) ------------------------  ------------------------  दाखिला जाई, की िेिटी तयो विनयोदीच 
िाटू लागे. ------------------------  ------------------------
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५  माझी रिनोदी शाळा

लिकरच मी पुढच्ा इंग्जी अभ्ासासाठी पुण्ास आलयो आशण िािे सू्लमध्य ेदाखल झालयो. 
िािे सू्लसारखे विनयोदी सू्ल त्ािेळी पुण्ात दुसरे कयोणतेही नव्ते. िािे सू्ल म्हणजे मूतत्ममंत 
विनयोद. त्ाची इमारत विनयोदी. िवन्मचर विनयोदी. शिक्षण विनयोदी. सगळेच काही विनयोदाने अगदी 
आमूलाग् िरलेले. त्ामुळे माझ्ा स्िािाला ही िाळा सिगात जास्त मानिण्ासारखी हयोती. 
विद्ार्थ्यांना ‘स्ातंत्र’ दणे्ाची चळिळ पाचिात्त्य दिेात अलीकड ेवनघाली. पण िािे सू्लने ह्ा 
चळिळीचा ियोध हकत्के िष्यांपूिणी पुण्ामध्य ेलािून ठेिलेला हयोता. िािे सू्लची शिस्त अगदी 
संपूण्म स्ातंत्रािर आधारलेली हयोती. एक अभ्ास िजा केला तर ह्ा िाळेतल्या विद्ार्थ्यांना 
िाटले ते करण्ाची परिानगी हयोती. अभ्ास करायला मात् तेथे मुळीच परिानगी नव्ती. त्ामुळे 
वक्रकेट, टग ऑि िटॉर, नाटक आशण उडाणटप्पपूणा ह्ा चार क्षेत्ांत िािे सू्लच्ा विद्ार्थ्यांनी 
पुण्ात आशण पुण्ाबाहरे विलक्षण कीतणी संपादून ठेिली हयोती.

िािे सू्लच्ा त्ािेळच्ा विद्ार्थ्यांचे सरासरी िय ‘िीस’ िष्यांचे हयोते. वबनतमश्यांचा 
विद्ाथणी क्वचचतच ततथे पाहाियाला सापड.े (...) निीन पयोरसिदा शिक्षक िगगात शिरला की 
त्ाचा त्ांनी वनकाल लािलाच म्हणून समजा. िािे सू्लच्ा विद्ार्थ्यांच्ा कसयोटीला जयो शिक्षक 
उतरला, त्ाला जगात कुठे िय नाही असा त्ा िेळी समज असे. आता, कयोणता शिक्षक िािे 
सू्लमधल्या विद्ार्थ्यांच्ा पसंतीला उतरेल ह्ाला काही वनयम नव्ता.

वनरवनराळ्ा ययोग्यतेच्ा आशण गुणांच्ा इरसाल शिक्षकांची िािे सू्लमध्य ेत्ा िेळी 
अगदी गदणी उडून गेली हयोती. त्ामध्य ेविद्ान हयोते, िा्रिी हयोते, लेखक हयोते. किी हयोते, नाटककार 
हयोते. नाटक मंडळतींचे चालक हयोते, आशण त्ा त्ा वदििीच्ा गािातल्या नाटकांचे पास िगगामध्य े
आपण हयोऊन विद्ार्थ्यांना िाटणारे नाट्प्रेमी शिक्षकही हयोते.

मी िाळेत दाखल हयोण्ापूिणीच िाळेची ही कीतणी माझ्ा कानांिर आलेली हयोती. म्हणून 
अिा नामांहकत िाळेत जाऊन आपण कधी सुस्ळी पडतयो आहयोत, असे मला अगदी हयोऊन 
गेले हयोते. (...)

िािे सू्लच्ा ह्ा िण्मनािरून कयोणाची अिी कल्पना हयोईल की, या िाळेत छडीची 
शिस्त औषधापुरतीही नसली पाहहजे. छे, छे, तसे मुळीच नाही. िष्यांतून काही वदिस िाळेच्ा 
हडेमास्तरांना कडक शिस्तीची अचानक आठिण हयोई. मग ते ियंकर कू्रर चेहरा करून आशण 
हातात एक लांबलचक छडी घेऊन िाळेच्ा बाहरे उिे राहत, अन् पहहल्या घंटनेंतर जयो कयोणी 
म्हणून आत शिरेल त्ाच्ा हातािर जयोराचा िटकारा लगािीत. आपण ज्ाला छडी मारतयो 
आहयोत तयो विद्ाथणी आह,े पालक आह,े गडी आह ेकी मास्तर आह ेह्ाचादखेील ते विचार करीत 
नसत. ‘हात पुढ ेकर!’ की ‘लगाि’ असा त्ांचा कडक लष्री खाक्या असे. शिस्तीच्ा ह्ा सत्ात 
एका निीन मास्तराला खरयोखरच छडी खािी लागली. त्ा वदििी मधल्या सुट्ीत तयो िाळेच्ा 
कारकुनाला आपला सुजलेला हात दाखिीत म्हणाला, “’मी इथे येण्ापूिणी या िाळेबद्ल जे 
ऐकलं हयोतं ते पार खयोट ंआह.े या िाळेची शिस्त िारच कडक आह.े इथे विद्ार्थ्यांनाच का, पण 
शिक्षकांनाही छड्ा खाव्या लागतात!” कारकून ते ऐकून सद्मच झाला. तयो म्हणाला, “अहयो, तुम्ही 
निीन मास्तर आहात म्हणून सांतगतले का नाही हडेमास्तरांना?” मास्तर म्हणाले, “मी सांगणार 
हयोतयो; पण हडेमास्तर म्हणाले, ‘तोंड उघडिील तर आणखी दयोन छड्ा लगािीन!’”



हास्यतरंग ३

92    y³eeCCeJe

अिा तऱहनेे िािे सू्लमध्य ेिष्यांमधून एकादा आठिडा कडक शिस्तीचे राज् जेव्ा सुरू 
हयोई, तेव्ा विद्ार्थ्यांच्ा हास्यविनयोदाला खूपच िरती येई. अिा विनयोदी िाळेत माझ्ा आयुष्ाची 
चार िषले गेली. (...) िािे सू्लने परीक्षेच्ा अभ्ासाची विद्ा मला िारिी शिकिली नाही हकंिा 
ज्ानाचेही िारसे संस्ार माझ्ा मनािर केले नाहीत; पण माझ्ा जीिनात खेळकरपणाचा मात् 
मजबूत पाया घालून ठेिला. (...) 

पण िािे सू्लचा विद्ाथणी नसतयो तर आयुष्ात विनयोदी लेखक मात् मी कधीच हयोऊ िकलयो 
नसतयो, ह ेअगदी नक्की. या िाळेने माझ्ा खेळाच्ा िृतिीचा विकास केला आशण आयुष्ामधल्या 
प्रत्के गयोटिीकड ेखेळकर आशण खयोडकर दृटिीने पाहाियाला मला शिकिले.

- प्र∘ के∘ अरेि

प्रिांत कुलकणणी

क. पुढील िाक्यांमरील अरोरेखखत शब्दांच्ा / शब्दसमयूहांच्ा अरचािे शब्द / शब्दसमयूह 
िरील उताऱयात आहेत. ते शोरयून मोकळ्ा जागेत ललहू या.

अ. एकूण बारा दिेांतील खेळाडूचंे संघ िहरात येऊन पयोहयोचले आहते / -------------------------------. 
परंतु येथील दमट हिा त्ांना सहन हयोण्ासारखी / ------------------------------- नसल्यामुळे त्ांचे 
प्रशिक्षक चचंतेत आहते.

अा. यंदा िाषेचा अभ्ासक्रम प्रथमपासून िेिटपयटंत / ------------------------------- बदलला आह.े त्ात 
संतसाहहत्ाचा समािेि लक्षात येण्ाएिढाही / ------------------------------- नसल्याने त्ािर टीका 
हयोत आह.े 

इ. िेतकऱयांकडून सुपीक जतमनी तमळिून / ------------------------------- ततथे महामाग्म बांधण्ाला 

प्रखर विरयोध झाला.

ई. िातुकलीच्ा खेळातून उठून आल्यासारखी वदसणारी लहानखुरी / ------------------------------- 

िैिाली शजल्ाभधकारी म्हणून समयोर आल्यािर केळकर अिाकच / ------------------------------- 

झाले. आता ही आपली बटॉस?

RMVSMLT
Sticky Note
the illustrations are still not clearly visible and the texts below them are not at all readable. 
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ख. अत्रांिे हे लेखन १९५३ साली प्रकाणशत झाले. त्ा काळातील भाषेिे िळि कोित्ा 
शब्दांमुळे कळते? ते शब्द आज कसे ललहहले जातात?

तेव्हा आज

अ. पाहाियाला पाहायला

ग. बोलण्ा-ललहहण्ािी एक पद्धत

पहहल्या घंटनेंतर जयो कयोणी म्हणून आत शिरेल ...

अधयोरेखखत िब्दसमूहातून ‘म्हणून’ हा िब्द िगळला तरी अथ्म बदलत नाही. ही िाषेच्ा िापराची 
एक पद्धत आह ेइतकेच.

आणखी उदाहरणे –

अ. ज्ाला कुणाला म्हणून सुट्ी घ्ायची आह,े त्ाने तसा अज्म ललहून द्ािा.

अा. रस्तात शजथे कुठे म्हणून खड् ेवदसतील, त्ांचे ियोटयो काढून पाठिा.

इ. तुम्ही जेव्ा केव्ा म्हणून गािात याल तेव्ा दुपारनंतरच या.

६  गुरूिी रिद्ा ...

प्रततिािंत नाटककार, किी आशण विनयोदकार राम गणेि गडकरी ह्ांचा 
हा एक हकस्ा. त्ांच्ा धारदार आशण तीक्ष्ण विनयोदाच्ा िटकाऱयातून 
कुणीही, अगदी ज्ांच्ाबद्ल त्ांना अततिय आदर हयोता अिा व्यक्ीही 
सुटत नसत. पण ह ेसगळे गप्पागयोटिी करताना. सिेत िाषण करायचे 
म्हटले, की गडकऱयांची घाबरगुंडी उड.े त्ामुळे ते िक्यतयो जाहीर बयोलणे 
टाळतच असत. पण क्वचचत त्ांचाही नाइलाज हयोई.

असेच एकदा ते विनयोदविद्तेील आपले गुरू तात्ासाहबे कयोल्टकर ह्ांच्ासमिेत एका 
सिेला गेले. ऐन िेळी आययोजकांनी दयोघांनाही िाषण करण्ाचा आग्ह केला. प्रथम तात्ासाहबे 
बयोलले, आशण उतिम बयोलले.

मग गडकऱयांची पाळी आली. लटलटत्ा पायांनी ते उठले आशण म्हणाले, “आता काय 
बयोलािं ते मला कळत नाहीये. मी िाषणाचं वटपण करून आणलं हयोतं. येताना ते सहज 
तात्ासाहबेांना िाचायला वदलं, तर तेच त्ांनी आपल्या िाषणात िापरून टाकलं. आता माझ्ाकड े
बयोलण्ासारखं काही नाही.”

एिढ ंबयोलून श्योत्ांच्ा टाळ्ांच्ा गजरात आशण हास्यकल्योळात गडकरी खाली बसले. 
तात्ासाहबे ‘आ’ िासून त्ांच्ाकड ेबघतच राहहले. गुरूची विद्ा गुरूलाच िळली.
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पुरुषोत्म लक्ष्मि दशेपांडे 
(...) कयोटी चटकन सुचणारी असते आशण पुढ ेपुढ ेततची खयोडच लागते. 
तरीपण विचारता आहात म्हणून सांगतयो. मी पॅररसला गेलयो हयोतयो. ततथे 
िॅपिने घेताना ‘त्ांच्ा वन आपल्या संसृ्तीत िरक काय?’, असं कुणी 
तरी विचारल्यािर मी चटकन म्हणालयो, ‘त्ांची रिाक्ष-संसृ्ती आशण आपली 

रुरिाक्ष-संसृ्ती!’ (...) तरीपण कयोटीचा सयोस असू नये. तयो िार िाईट. (...) 
एखाद्ा गयोटिीकड ेपाहताना, एखाद्ा घटनेत आपण स्तःला हकती गुंतिून घ्ायचं, जीिनात 

महत्ताचं काय आशण िरिरचं काय, ह ेविनयोदामुळे प्रत्केाला चटकन कळू िकतं. मला स्तःला 
विचाराल, तर विनयोदानं मला तारतम् वदलं. आयुष्ात पहहलं काय आशण दुसरं काय ह ेसमजून 
घ्ायला शिकिलं. (...) 

एखादा साधा, जीिनािर प्रकाि टाकणारा विनयोद हा कवितेइतकाच सुंदर असतयो. 
कवितेसारखाच तयो ‘िाऽ िाऽ’ म्हणायला लाितयो. (...) 

ज्ा िेळी विनयोद िार तात्ाललक हयोतयो त्ा िेळी तयो विसरला जातयो ह ेखरं; पण जयोपयटंत 
विनयोद आशण मानिता यांत जयोडणारा धागा आह,े तयोपयटंत हा प्रश्च येत नाही. सबंध जीिनाचा 
अनुिि आशण त्ाबद्लचा दृष्टिकयोन यांतून विनयोद िगळला जाईलच कसा? अहयो, चालली चॅवप्नच्ा 
चचत्पटात उदातितेचा स्पि्म नाही का? ‘गयोल्ड रि’मध्य ेतयो बूट खातयो तेव्ा आपण हसतयो; पण 
त्ाच िेळी आपल्याला माणसाची सारी िूकच कळत नाही का? िेिटी विनयोदी लेखक तरी काय 
म्हणतयो? – ‘मी हसतयो कारण मला रडणं जमत नाही!’ (...)

क. खाली हदलेल्या िाक्यांमध्ये िरील उताऱयातील कोिती नाम + हरियापद जोडी िापरता 
येईल?
अ. ह्ा पुस्तकात लेखकाने आत्मविश्वासािी संबंभधत छयोट्ा छयोट्ा मुद्ांिर -------------------------- 

आह.े
आ. माझ्ा आिडीची गयोटि करण्ाची परिानगी तमळेल न तमळेल ह्ा िीतीने लहानपणी मला 

बाबांिी खयोट ंबयोलण्ाची ---------------------------------------- हयोती.  
इ. पैिाचा ---------------------------------------- नये; तयो माणसाला िाईट काम करण्ासही प्रिृति करतयो.
ई. बायकयोचे अकाली वनधन झाल्यािर दादा िारच एकट ेपडले. आजूबाजूच्ा लहान मुलांचा 

अभ्ास घेण्ात त्ांनी स्तःला ------------------------------------------------.

ख. पु∘ ल∘ दशेपांडेंना प ॅररसमध्ये सुिलेली कोिी तुम्ाला समजली का? रतिा अरमि समजाियून 
सांगयू या.

ग. तुमच्ा मते लक्षात राहतील अशी कोिती रिराने त्ांनी केली आहेत? 

घ. दोन मराठी रिनोदकारांिे रिनोदारिषयीिे रििार आपि िािले. 
• दयोघांमध्य ेकाही समान मुदे् आढळले का? कयोणते? 
• काही मतिेद आढळले का? कयोणते? 
• विनयोदाचे तुमच्ा जीिनात काय स्ान आह?े तुम्हाला विनयोद सुचतयो का? त्ाबद्ल बयोलू या.
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करा आणि णशका
चिठ्ठांिा िापर करून णशक्षक िगचातील दोन रिद्ारथी ननिडतील. त्ातील प्रत्ेकाने िरीलपैकी 
एका साहहत्त्कािी भयूरमका करायिी आहे. उरलेले रिद्ारथी त्ांना ‘रिनोद’ या रिषयािर प्रश्न 
रििारतील, साहहत्त्कांिी भयूरमका करिाऱया रिद्ार्थवांनी िरील उताऱयांच्ा मदतीने आपली 
उत्रे द्ायिी आहेत.

७  कॉपी, कॉपी!    

क. ऐकयू  या. 

ख. खालील प्रश्नांिी उत्रे दऊे या.

अ. मुख्ाध्यापक प्रश्पतत्केतील कयोणते प्रश् िाचून दाखितात? पहहले दयोन प्रश् ललहा.
 १. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 २. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. तुम्ही ललहहलेल्या दयोन्ी प्रश्ांची उतिरे वनषाद आशण अक्षय काय दतेात?
 १. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 २. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. दुसऱया प्रश्ाचे उतिरही कटॉपी करून ललहहले आह ेह ेमुख्ाध्यापक कसे ओळखतात?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. ह्ा दयोन्ी प्रश्ांची उतिरे कटॉपी करून ललहहली नसािीत ह ेशसद्ध करण्ासाठी आई-िडील 
काय युष्क्िाद करतात? 

 १. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 २. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. ‘मृदुकाय’ म्हणजे काय असेल असे आईला िाटते?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. िेिटच्ा प्रश्ाचे उतिर वनषादने काय ललहहले आह?े ------------------------------------------------------------

ज. िेिटच्ा प्रश्ाचे उतिर अक्षयने काय ललहहले आह?े -------------------------------------------------------------

८  रिनोदािे प्रादणेशक रंग
िाषा एकच असली तरी प्रदिेानुसार ती आपले रूप बदलते. कधी िब्दांच्ा अथ्मच्छटा बदलतात, 
कधी पूण्म अथ्मच बदलतयो, उच्ारात िेरिार हयोतात, बयोलण्ाचे हले िेगळी िळणे घेतात, असे 
बरेच काही हयोते. तिीच विनयोदाची तऱहाही बदलते. वनिडक नमुने पाहू या :

कयोकण प्रांत म्हटले की एकीकड ेडयोळ्ांपुढ ेयेतयो तयो ततथला वििाल समुरिहकनारा, श्ीमंत 
वनसग्म; पण दुसरीकड े दाररद्राने पयोळलेला ततथला सि्मसामान्य कयोकणिासी आशण त्ा 
चटक्यांमधून जन्म घेणारा त्ाचा ततरकस पण काळजािर चरे ओढणारा विनयोद.

क
रा आ
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 शि

क
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अतंयू बिचा
रत्नातगरीच्ा त्ा मधल्या आळीत लयोकयोतिर पुरुष राहतात. दिेाने ही माणसांची एक वनराळीच 
घडण केलेली आह.े (...) अंतू बरिा ह्ाच मातीत उगिला वन वपकला. िास्तविक अंतू बरव्याला 
कुणी ‘अंतू’ असे एकेरी म्हणािे असे त्ाचे िय नव्.े मी त्ांना प्रथम पाहहले त्ा िेळीच त्ांच्ा 
दाढीचे खुंट वन कानांिरचे आशण छातीिरचे केस वपकलेले हयोते. दातांचा बराचसा अण्ू गयोगट्ा 
झाला हयोता. ‘अण्ू गयोगट्ा हयोणे’ म्हणजे ‘पडणे’ हा अंतूने मराठी िाषेला बहाल केलेला 
िाक् प्रचार आह.े रत्नांग्ीचा अण्ू गयोगट े िकील गेली हकत्के िषले ओळीने मुन्ीपाल्ीच्ा 
वनिडणुकीत पडत आला आह.े तेव्ापासून विहहरीत पयोहरा पडला तरी पयोहऱयाचा “‘अण्ू’ झाला 
काय रे?” म्हणून अंतू ओरडतयो. (...)

अंतूिेटच नव्,े तर त्ा आळीतले त्ा ियाचे सारेच नमुने कमीअभधक िरकाने एकाच 
िळणाचे हकंिा एकाच आडिळणाचे. िाषेला िुरिासारखी पायात तगरकी घेऊन चािायची 
सियच झालेली. कुणाचे बरे झाल्याचे सुख नाही; िाईट झाल्याचे दुःख नाही. जन्माचे सयोयर 
नाही; मरणाचे सुतक नाही. (...)

“दामूकाका वदसले नाहीत कुठे, अंतूिेट!”
“कयोण? दामू नेना? तयो चैनीत आह!े िरती रंिा त्ाच्ा टकलािर तेल थापत् ेवन उि्मिी 

पंख्ा न् िारा घालत् ेम्हणतात.”
“म्हणजे?”
“अहयो, म्हजंे िाघाचे पंजे! दामू नेन्याची रत्नांग्ीहून बदली झाली!” असे म्हणून अंतूिेटनी 

आकािाकड ेबयोट दाखिले. (...)
जीिनाच्ा कुठल्या तत्तज्ानाचा अक्क  ही मंडळी प्ाली आहते दिे जाणे. (...) वििाल 

सागरतीर आह,े नारळाची बने आहते, पयोिळीच्ा बागा आहते, सारे काही आह;े पण त्ा 
उदातितेला दाररद्र विलक्षण छेद दऊेन जाते आशण मग उरते एक ियाण विनयोदाचे अिेद् किच!

किािरून तरी गांधींच्ा गयोटिी वनघाल्या. अंतूिेटनी आपले िाष् सुरू केले: “अहयो, 
कसला गांधी! जगिर गेला, पण रत्नांग्ीस िारसा आला नाही. 
पक्का तयो! त्ास नेमकं ठाऊक – इथं त्ाच्ा पंचाचं करौतुक नाही 
वन दांडीचं नाही. आम्ही सगळेच पंचेिाले वन त्ाच्ाहीपेक्षा उघड!े 
सुतावबतात तर्थ नाही हयो! आमचा िंिूिट जन्मिर जानव्याचं 
सूत काढीत आला. वब्रवटि सरकार सयोडा, पण रत्नांग्ीचा तगललगन 
कलेक्टरदखेील घाबरला नाही! ततसरं ि्रि म्हणजे उपासाचं! इथं 
वनम् ंकयोकण उपािी! नेहमी तुपािी खाणाऱयास उपािी माणसाचं 
करौतुक. आम्हास कसलं? नाही, माणूस असेल मयोठा; पण आमच्ा 
हहिेबी त्ाच्ा मयोठेपणाची नोंद करायची कुठल्या खात्ािर?” (...)

अंतूिेटच्ा असल्या िाषणात केिळ ततरका विनयोद नसतयो. त्ांचे कुठे तरी काही तरी 
जळत असते. (...)

- पु∘ ल∘ दशेपांडे 
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शब्दारमि आणि सांसृ्रतक संदभमि :
आपला विनयोद समयोरच्ा व्यक्ीला समजािून द्ािा लागणे, ह्ासारखी विनयोद करणाऱयासाठी 
िेदनादायक दुसरी गयोटि नसेल. ‘विनयोद बेडकासारखा असतयो; त्ाचे विचे्छदन करा, की तयो 
मरतयो’. असे माक्क  टे्न ह्ांनी म्हटलेच आह.े श्योत्ांनी हकंिा िाचकांनी विनयोदामधील सारे 
बारकािे, उघड अथ्यांमागे लपलेले छुपे अथ्म आशण संदि्म, िब्दांचे खेळ ह े सगळे समजून 
घेऊन वदलेला उतू्सत्म प्रततसाद अततिय सुख दणेारा असतयो. पण कधी कधी नाइलाज हयोतयो. 
वििेषतः, परक्या िाषेतील, अनयोळख्ा संसृ्तीतील, िेगळ्ा काळातील संदि्म माहीतच नसले 
तर माणसाने प्रततसाद द्ािा तरी कसा? अिा िेळी आिश्यक माहहती पुरिण्ाखेरीज दुसरा 
माग्मच नसतयो. ‘अंतू बिगा’ नीट समजून घेण्ासाठी आपल्यालाही हाच माग्म स्ीकारािा लागेल. 
काही महत्ताचे आशण कळीचे िब्द आशण संदि्म तेिढ ेपाहू या.
१. लयोकयोतिर = जे सि्मसामान्य लयोकांसारखे नाहीत असे; असामान्य.
२. उगिला वन वपकला = जन्मला आशण म्हातारा झाला.
३. बरिा = मूळ नाि ‘अनंत बि ले’ असे असािे. अनंतचे अंतू व्ािे ही सामान्य गयोटि आह.े बि लेचे 

‘बरिा’ हकंिा ‘बिगा’ हयोणे ह ेखास कयोकणी िळण. तसेच नेनेचा ‘नेना’, गयोगटचेा ‘गयोगट्ा’, 
अण्ाचा ‘अण्ू’ झाला आह.े एकंदरीतच कुणाचाही, अगदी गांधींचाही, – वनदान पाठीमागे 
तरी – एकेरी, एकिचनी उले्ख करणे, ही कयोकणी रीतच आह.े त्ातून ‘असेल कुणी मयोठा; 
मला काय त्ाचं!’ हा िाि डयोकाितयो.

४. रत्नांग्ी = रत्नातगरी ह्ा नािाचा स्ावनक उच्ार.
५. एकाच आडिळणाचे = बयोलण्ा-िागण्ाची जी समाजमान्य रीत असते, ती सयोडून ज्ांचे 

िेगळ्ाच ररतीचे – म्हणजेच आडिळणाचे – िागणेबयोलणे असते असे.
६. िुरसे = अचानक पायाला विळखा घालून चािा घेणारा कयोकणातील एक विषारी साप.
७. सयोयर = जन्मासारखी शुि घटना घडल्यािर आनंद मानण्ाची प्रथा.
८. सुतक = कुटुबंात मृत् ूझाल्यानंतर काही काळ ियोक मानण्ाची प्रथा.   
९. रंिा, उि्मिी = हहदंू कल्पनेनुसार स्गगात दिेांचे मनयोरंजन करण्ासाठी नेमलेल्या अततिय 

सुंदर आशण कलासंपन्न अिा अप्सरांपैकी सिगात प्रशसद्ध नािे.   
१०. थापत्,े घालत् े= वक्रयापदाचे ्रिी∘ ए∘ि∘ रूप. ह्ाचप्रमाणे करते – करत्,े म्हणते – 

म्हणत् ेइ∘

११. िाघाचे पंजे = ‘एिढहंी कळलं नाही?’ असे चचडिण्ासाठी म्हणतात. मूळ ओळी – म्हजंे 
काय म्हजंे?, िाघाचे पंजे | कुत्राचे कान, उंटाची मान | तुझ-ंमाझ ंलग्न, सािधान |

१२. विनयोदाचे अिेद् किच = सैवनक लढताना अंगािर संरक्षक किच घालतात तसे दुःख-
दुद दैिाचे घाि सहन करण्ासाठी बयोचऱया, वनद्मय विनयोदाच्ा किचाची माणसाला गरज 
असते.   

१३. दांडी = तमठासाठी सत्ाग्ह करण्ासाठी गांधी आपल्या काय्मकत््यांसह गुजरातेतल्या दांडी 
ह्ा वठकाणापयटंत चालत गेले हयोते (१९३०). स्ातंत्रलढ्ातील ही िार महत्ताची घटना 
हयोती. (मराठीत दांडी ह्ा नामाला िेगळे अथ्म आहते; ते इथे लागू पडत नाहीत.)

१४. गांधींची अ्रि े= सत्ाग्ह, उपास (उपयोषण) आशण चरख्ािर सूत कातणे ही तीन अ्रि े
गांधींनी िापरली.

क
रा आ
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 शि

क
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क. खालील अरवांिे शब्द उताऱयात शोरयू या.

अ. गल्ी, अरंुद रस्ता

आ. असाधारण, विलक्षण, अलरौहकक

इ. पहहल्या नािाने, एकिचन 
िापरून बयोलािणे

ई. विहहरीतून पाणी काढण्ासाठीचे 
लाकडी हकंिा धातूचे िांडे

उ. जयो वनयमाप्रमाणे, पद्धतीप्रमाणे नाही 
असा; िेगळ्ाच जातकुळीचा

ऊ. तटस्, वनललेप असणे; 
किाचाही पररणाम न हयोणे

ए. सुपारीचे झाड

अॅ. िेदता हकंिा ियोडता न येण्ासारखा

ऐ. संरक्षण करणारे टणक ि िक्कम आिरण

ओ. कमरेला गुंडाळता येण्ासारखे, 
गांधी िापरत असत तसे 
साधे, पांढरे सुती कापड

ऑ. कापसापासून िळलेला बारीक धागा

ख. िर हदलेले शब्दारमि पुन्ा पाहा आणि खालील संदभवांिा अरमि ललहू या.

अ. वनिडणुकीत पडणे

आ. रंिा त्ाच्ा टकलािर तेल थापत् े वन 
उि्मिी पंख्ानं िारा घालत् ेम्हणतात 

इ. म्हणजे िाघाचे पंजे

ई. ‘पक्का तयो!’

उ. जानिे
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ग. िरील उतारा पुन्ा िािा आणि खालीलपैकी कोिती रिराने बरोबर आहेत ते ललहू या.

उदा∘ अंतू बरिा हा ियाने तरुण आह.े  १. अण्ू गयोगट ेहा पेिाने िकील हयोता.

अंतू बरिा हा ियाने तसा तरुण नाही. २. अण्ू गयोगट ेहा पेिाने नेता हयोता.

१. आळीतले सगळेच बेपिगा हयोते. १. दामू नेने ह्ांची बदली झाली आह.े

२. आळीतले अंतूच्ा ियाचे सगळेच 
बेपिगा हयोते. 

२. दामू नेने ह ेआता हयात नाहीत.

१. कयोकणामध्य ेखूप गररबी आह.े १. दाररद्र असूनही कयोकणातल्या 
लयोकांकड ेविनयोद आह.े

२. कयोकणामध्य ेखूप श्ीमंती आह.े २. दाररद्र असूनही कयोकणातल्या 
लयोकांकड ेविज्ान आह.े

१. गांधीजी रत्नातगरीला कधीच आले 
नाहीत.

१. कयोकणातले वनम् ेलयोक उपािी  
असतात.

२. गांधीजी रत्नातगरीला िारसे आले  
नाहीत. 

२. कयोकणातले वनम् े लयोक तुपािी 
खातात.

घ. लेखक म्ितात, कोकिातल्या लोकांिा रिनोद हा ‘ििक्यांमरयून जन् घेिारा’, ‘रतरकस 
पि काळजािर िरे ओढिारा रिनोद’ असतो. असा रिनोद तुम्ाला उताऱयात कोित्ा 
गोष्ींमध्ये हदसतो ते ललहू या.

काय, सहािे हजार कयोटींचे नुकसान? ह ेचक्रीिादळ येण्ाआधी आम्ही इतके श्ीमंत आहयोत, ह े
आम्हाला माहीतच नव्तं.

RMVSMLT
Sticky Note
put alternate boxes (alternate pairs) in grey and white.



हास्यतरंग ३

100    µebYej

९  व्ाकरि
क. एक परि

वप्रय आवदत्,

तुझ ेपत् िाचून मी वनराि झालयो आह.े तुला मी िंिरदा सांतगतले आह,े की 

आपण ललहहलेला मजकूर एकदा मयोठ्याने िाचून पाहािा; त्ामुळे आपल्या चुका 

आपल्याला कळतात. संपूण्म सुट्ी तू आळसात घालिली आहसे. एिढ्ातेिढ्ाने 

तुझा मूड काय जातयो, तुझा अपमान काय हयोतयो! आजीने तुला करौतुकाने िाढिले, 

तुझ े सगळे हट् पुरिले, तरीही तक्रार असतेच! तुझ्ािी कसे िागािे तेच 

समजत नाही.

परिा िेजारच्ा नाना सयोमणांचे वनधन झाले. झयोपेत गेले; सुटले. आजीची 

तब्ते हयोती तिीच आह.े ततला आता उभ्ाने कामे हयोत नाहीत. स्यंपाकासाठी 

बाई ियोधािी लागणार. बघू.

तब्तेीला जप आशण जमल्यास अभ्ास कर.

तुझा,

आजयोबा

अ. िरील परिामध्ये अरोरेखखत केलेली हरियारिशेषिे ही करी नामांपासयून तर करी रिशेषिांपासयून 
तयार झाली आहेत. त्ांिे खालीलप्रमािे िगथीकरि करू या.

नामापासयून तयार झालेले हरियारिशेषि रिशेषिापासयून तयार झालेले हरियारिशेषि

उदा∘  िंिरदा, उदा∘ मयोठ्याने, 

वििेषण + प्रत्य = वििेषणसाभधत वक्रयावििेषण
िंिर + दा = िंिरदा

वििेषण + तृतीयेचा प्रत्य = वििेषणसाभधत वक्रयावििेषण
मयोठा + सामान्य रूप + ने = मयोठ्याने
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अा. िरील ननयमाप्रमािे आपि शोरलेल्या रिशेषिसाचरत हरियारिशेषिांिी फोड करून 
दाखियू या.
उदा∘ एकत् = एक + त् 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१०  संरी
क. िाियू या.
आमच्ा बंड्ाचे एकेक विनयोद म्हणजे इतके िारी असतात 
ना! हसता हसता पुरेिाट! लयोक थकून जातात ऐकताना. 
पण कधी कधी मात् नकयोसे िाटतात सारखे विनयोद. ते 
ऐकण्ाचीही एक िेळ असािी लागते. प्रत्के िेळी विनयोद 
आशण चुटके यांनीच करमणूक हयोते असं नाही. गायन, नृत् 
इत्ादी कलांनीही करमणूक हयोतेच की!

अ. िरील उताऱयात अरोरेखखत केलेले संरी कसे तयार झाले आहेत ते पाहू या.

एकेक एक + एक ए + ए  ए

नकयोसे नकयो + असे ओ + अ  ओ

गायन गै + अन ऐ + अ  आय

आ. यािप्रमािे पुढील तक्तातील ररकाम्ा जागा भरू या.

इत्ादी इ + आ  या

जरासे 

प्रतत + एक 

ने + अन ए + अ  अय

चांगलीिी  

व्य
ाक

रण
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 दृष्ष्क्षेप

 नाम

तयो हास्यतरंग, ते - ती झयोळी, त्ा झयोळ्ा ते समुरिमंथन

तयो साक्षात्ार, ते - ती कयोलांटउडी, त्ा 
कयोलांटउड्ा

ते रत्न, ती रत्न े/ रत्न ं

तयो उपकारकतगा, ते उपकारकतले ती जीिनदृटिी ते मंथन, ती मंथने / मंथनं 

तयो ढरेपयोट्ा, ते ढरेपयोट े ती संगती, त्ा - ते टक्कल, ती टकले / टकलं 

तयो गमत्ा, ते गमत् े- ती विसंगती, त्ा - ते रुरिाक्ष, ती रुरिाक्षे / रुरिाक्षं 

तयो टयोळिैरि, ते ती थाप, त्ा थापा ते तारतम् 

तयो नाका, ते नाके ती चीज, त्ा चचजा ते कारंजे / कारंजं, ती कारंजी

तयो अक्क , ते - ती विरूपता, त्ा -

तयो िेदान्, ते - ती कयोटी, त्ा कयोट्ा

ती उदातिता 

ती दामटी, त्ा दामट्ा

ती मुरकंुडी, त्ा मुरकंुड्ा 

 हरियापद
िेडसािणे, चकाकणे, न्याहाळणे, पुटपुटणे, आढळणे, खखदळणे, उसळणे, खखंकाळणे                 

 रिशेषि
वटकाऊ, िरीि, बरेिाईट, कडूगयोड, उमदा, वदलदार, हलकट, लबाड, िेडिेाकड,े िात्ट, डांबरी, 
भ्रांततटि, तात्ाललक, पयोरकट, टिाळ, मठ्, रूक्ष, सुतकी, घुमा, िेलका, तान्,े वनरागस, उनाड, 
तुडुबं                      

 हरियारिशेषि
वनत्वनयमाने, अद्ावप, खुदकन, खुसुखुसु, खळखळून, खदाखदा 

 नाम / इतर शब्द + हरियापद
दतिक घेणे, अभिमान बाळगणे, प्रकाि टाकणे, दुःख पचविणे, िािड ेअसणे, (एखाद्ा गयोटिीचे) 
प्रदि्मन करणे
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 आता मला हे येतं...

व्ंगचिरेि समजिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

रिनोद, त्ािी आिश्कता ि त्ािे महत्त्व ह्ांबद्दल बोलिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

महाराष्रि ाला लाभलेल्या रिनोदी लेखकांिे उतारे िाििे ि समजिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : रिशेषिसाचरत हरियारिशेषिे ओळखिे ि िापरिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

संरी ओळखिे आणि करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी
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 सिमिसमािेशक भारतीय संसृ्ती समजयून घेिे    
 संिेदनशीलता, मानितािाद, आंतरराष्रि ीय 

सहकायमि यांबद्दल समजयून घेिे ि ििचा करिे  
 व्ाकरि : रातुसाचरत रिशेषिे (गािारा 

गळा – गायलेले गािे – गाता गळा) 
समजिे ि िापरिे  

 संरी ओळखिे आणि करिे

िला, णशकयू  या ...
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१  हे रिश्वचि माझे घर!

हे रिश्वचि माझे घर | ऐसी मरत जेयािी स्स्र
हकंबहुना िरािर | आपिचि जाहला ||

क. संत ज्ानेश्वरांच्ा ह्ा ओळी खालील शब्दारवांच्ा मदतीने समजयून घेऊ या आणि त्ािर 
ििचा करू या.
 

रिश्वचि = विश्वच     ऐसी = अिी मरत = बुद्धी, ज्ान, समज जेयािी = ज्ाची 
िरािर = सि्म प्राशणमात्, सि्म सृटिी आपिचि = आपणच जाहला = झाला

ख. िाियू या. 
आपले आणि परके

बटाट्ाच्ा काचऱयांची िाजी, साबुदाण्ाची खखचडी, 
पाििाजी ह ेखास मराठी म्हणून ओळखले  जाणारे पदाथ्म 
आहते. मुलांना बटाटा वििेष वप्रय असतयो. साबुदाण्ाची 
खखचडी खायला तमळते म्हणून उपास करायलाही ती तयार 
असतात आशण िूक नसली तरीही पाििाजी खायला 
लहानथयोर सगळेच एका पायािर तयार असतात. माझीही 
गयोटि िेगळी नाही. पण ह ेततन्ी पदाथ्म – म्हणजे बटाटा, 

साबुदाणा आशण पाि – मुळात िारतीय नाहीत ह ेकळले, तेव्ा मी िारच खर् टू झाले हयोते. असे 
कसे असू िकेल? शििाय, नुसते पदाथ्मच नाही, तर त्ांची नािेही परकीय आहते! ह ेबरयोबर 
नाही. अिाने लयोक काही काळानंतर मॅगी नूडल्स आशण वपझ्ाही उपासाला खाऊ लागतील! छेः!

नंतर रुसून काही वदिस ह्ा पदाथ्यांना मी माझ्ा 
ित्पुक्षात टाकले हयोते आशण ते खायचेच सयोडले हयोते. 
एिढचे नव्,े तर ह्ापुढ े अिा दिेरियोही पदाथ्यांना हातही 
लािणार नाही, अिी घयोर प्रततज्ाच केली हयोती. पण नाि 
परके आह ेम्हणून चहासुद्धा सयोडािा लागणार, ह ेलक्षात 
आल्यािर मात् मी सपिेल (आशण मयोठ्या आनंदाने) माघार 
घेतली. एकंदरीतच ह े‘आपले’ अन ् ते ‘परके’ िगैरे गयोटिींमध्य े
काही अथ्म नसतयो, असे म्हणून माझा ित्पुक्षही मी बरखास्त करून टाकला.

ज्ानदिेांनाही साबुदाण्ाची खखचडी आिडत असणार ह्ाची मला खात्ी आह.े
रिमली,

सातिी क
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अ. ललहू या.

१. उताऱयात ज्ांचा उले्ख आह ेते पदाथ्म िारतीय नाहीत, मग मूळचे कुठले आहते?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. त्ांची नािे कयोणत्ा िाषांतून आली आहते? त्ांना काहीसे मराठी िळण वदले गेले आह े
का?

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. तुमच्ा िाषेत मराठीतून हकंिा इतर िारतीय िाषांमधून काही िब्द आले आहते का?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. ज्ानेश्वरांच्ा कवितेचा विमलीने असा अथ्म घेतला आह े:
 ‘मी, माझ ेस्तःचे कुटुबं, स्तःचे घर हकंिा गाि’ ह्ापलीकड े

जाऊन ज्ाला ही िूमी, इथे राहणारी सि्म माणसे, इथल्या 
िृक्षिेली, िाहणारा िारा, िाहणारे पाणी, कीडमुंगी आशण 
अजस्र  प्राणी असे सि्म सजीि, आशण मातीचे कण, खडक, 
महाकाय पि्मत, आकाि आशण दूरचे ग्हतारे असे सि्म वनजणीि 
म्हणजे आपणच आहयोत असा पक्का विश्वास ज्ाला िाटतयो, 
त्ाला ‘ह े विश्वचच माझ े घर’ असे म्हणता येते.’ तुम्हाला 

कयोणता अथ्म जाणितयो?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
आ. ििचा करू या.

१. ज्ानेश्वरांनी जयो विचार मांडला त्ाच्ािी साम् असणारा विचार मांडणारे कुणी विचारिंत, 
साहहत्त्क हकंिा कलािंत तुम्हाला माहीत आहते का? असल्यास त्ांच्ाबद्ल सांगू या 
आशण इतरांिी चचगा करू या.

२. खाद्पदाथ्म, सण, प्रथा, ि ॅिन अिासारख्ा गयोटिी बाहरेून येऊन तुमच्ा समाजजीिनात 
तमसळून गेल्या आहते का? त्ाबद्ल आपली मते मांडू या.

स
ंिा

द
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इ. पुढे हदलेली सुिी िाक्ये जोडयून एक िाक्य तयार करू या. 

उदा∘ बाळ रांगत शजन्यापयटंत गेले. आरुषी घाबरली. ती ओरडली, “आईऽ!” 
 बाळ रांगत शजन्यापयटंत गेल्यामुळे आरुषी घाबरून “आईऽ!” असं 

ओरडली.

१. मी नळ बंद केला. बादली िरून िाहत हयोती.

२. आकाि वनरभ्र आह.े पूण्म चंरिाचा प्रकाि आह.े त्ा प्रकािात आकाि उजळले आह.े

३. यंदा पाऊस कमी झाला आह.े िेतीचे नुकसान झाले आह.े सदाशििला काळजी िाटते 
आह.े

४. मी बाहरे पडलयो. त्ाआधी खखडकी बंद करायचे विसरलयो. उघड्ा खखडकीतून कबुतर आत 
शिरले. त्ाने घर घाण केले.

५. शजलबी शिळी झाली हयोती. उमाने थयोडीिी खाल्ी. ततचे पयोट वबघडले. शजलबी उरली. ती 
ततने िेकून वदली.

ई. पुढील िाक्यांमरयून छोिी िाक्ये सुिी करू या.

उदा∘ िीजपुरिठा सारखा बंद पडत असल्यामुळे अरूप िैतागला हयोता. 
 िीजपुरिठा सारखा बंद पडत हयोता. अरूप िैतागला हयोता.

१. सलग सुट्टा आल्यामुळे बंद राहणाऱया बँकांचे व्यिहार ठप्प झाले आहते.

२. काय्मक्रम संपल्यानंतर उशिरा घरी परतलेल्या हाविजने जेिण्ाचा कंटाळा केला.

३. िरिीिर सांडलेले मीठ गयोळा करून बरणीत िरताना मीराची तारांबळ झाली.

४. पाठदुखीने हरैाण हयोऊन घरात बसलेल्या केतकीला परीक्षा दणेे अिक्य झाल्याने ततचे िष्म 
िाया गेले.

२  िाियू या.
क.

‘चला जाऊ द्ा काविला,              जाता जाता जरा विसािा
अजुनी नाही माग्म संपला,              एक रात् थांबू –
इथेच टाका तंबू!                      इथेच टाका तंबू! ’

- ग∘ हद∘ माडगयूळकर

रबाब
पि्मतांच्ा रांगांिर रांगा. जीिघेणी थंडी. अंगात ऊब यािी म्हणून लयोकरीच्ा िाली, कांबळी 
घेऊन बसलेली तमत्मंडळी. स्च्छ वनरभ्र आकािात नक्षत्ांचा खच. रात्ी एका िेकयोटीच्ा 
ियोिती बसल्यािर ‘पश्यो’ िाषेत माणसे बयोलताहते. ततथून जिळच अिगाशणस्तानात जाण्ाचा 
रस्ता आह.े आपल्या मनात विचार येतयो, इथल्या मागगाने खैबरखखंड लागत असली पाहहजे. 
आजच्ा हहदंुस्ानात येण्ाचा हा एक िार पूिणीचा माग्म. हकती दूरदूरचे प्रिासी, व्यापारी, साहसी 
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लयोक हजारयो िषले या मागगाने ये-जा करत असतील! हकती प्रकारचे 
संगीत, हकती विविध िाद् ेया जगातल्या उंचच उंच पि्मतांनी ऐकली 
असतील...!

रबाब ह ेअसेच एक िाद् आह.े खास पेिािरच्ा पठाणांचे 
ह ेिाद् आह.े त्ाला अलगयोजा ि ढयोलकची साथ असली, तर छान 
मैिल जमते.

४००-५०० िष्यांपूिणी काबूल, कंधार हहदंुस्ानातच हयोते. 
बिगाच्छावदत हहदंुकुि पि्मतातून माग्म काढीत सैवनक-शिपाई, 
व्यापारी-प्रिासी िारतात वदल्ीपयटंत आशण पुढ ेकलकतिा-ढाक्कापयटंत जात असत. ‘रबाब’ ह े
असल्याच लयोकांनी आणलेले मध्य आशिया आशण पशि्मयामधून आलेले िाद्.

प्रदिेाच्ा राजकीय सीमा, िरौगयोललक सीमा आशण सांसृ्ततक सीमा या एकच नसतात. 
नद्ांचा प्रिाह बदलतयो तेव्ा सरयोिरे लहान-मयोठी हयोणे, समुरि हटणे िा हटिणे, िूकंप, ज्ालामुखीचे 
उरिके अिा कारणांनी या िरौगयोललक सीमांमध्य ेपररित्मन येऊ िकते. पण राजकीय सीमा हकंिा 
सांसृ्ततक सरहद्ी या मानिवनतम्मत असतात. आता हचे पाहा ना : ज्ाला िारत दिे म्हणून 
आज आपण ओळखतयो, तयो िंिर िष्यांपूिणी नकािािर हकती िेगळा हयोता! पण हजारयो िष्यांपासून 
त्ाच्ा सांसृ्ततक सीमा मात् विस्तारत हयोत्ा. त्ातला महत्ताचा घटक म्हणजे सांगीततक घटक. 
त्ाचा कें रिवबंदू कयोठे हयोता? कयोणत्ा प्रांतातून संगीत वनमगाण हयोत हयोते? कुठे कयोण गात-िाजित 
ते एकीकडून दुसरीकड ेनेत हयोते? गाण्ाची आशण गाणाऱयांची कीतणी, िादनाची आशण िाद्ांची 
प्रशसद्धी कुठून कसकिी हयोत गेली? महाराटिट् ात ‘माधिीिीणा’ कधी येऊन पयोहयोचली असेल? 
‘तबला’ मुळात मराठी की गुजराथी की हहदंुस्ानी की तातमळी की पशि्मयन?

ियोध घेतल्यािर कळले ते असे : िारतात प्राचीन काळापासून तालिाद्ांचा उपययोग 
हयोत हयोता. मृदगं, पखिाज अिी आडिी ठेिून िाजिण्ाची िाद् ेजिी हयोती, तिी उिी ठेिून 
िाजिण्ाची िाद्हेी हयोती. बाहरेून आलेल्या िारसीिाषकांनी त्ा उभ्ा िाद्ांसाठी ‘तब्ल’ 
हा िारसी िब्द िापरला. (‘टबेल’ हदेखेील त्ाचेच इंग्जी रूप.) िारतीयांनी हा परका िब्द 
स्ीकारला, पण ‘आपलासा’ करून. म्हणून त्ाचे ‘तबला’ असे नामकरण झाले. िाद् िारतीयच, 
िक् त्ाचे नाि बाहरेून आलेले आह.े

- भास्र िंदािरकर 

अ. शब्दांच्ा अरचाशी जोड्ा जुळियू या.

१. खच क. बदल, पालट

२. बिगाच्छावदत ख. मध्य, मध्यवबंदू, मुख् वठकाण

३. पररित्मन ग. ताल हकंिा ठेका धरण्ाचे िाद्

४. सांगीततक घ. िस्तूचंे मयोठ्या संख्ेने असणे 

५. कें रिवबंदू च. संगीताचे, संगीतािी संबंभधत

६. तालिाद् छ. बिगाने / हहमाने झाकलेले
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आ. पुढील शब्द कोित्ा शब्दांपासयून तयार झाले आहेत?

१. सांसृ्ततक : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. सांगीततक : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. िरौगयोललक : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

इ. भौगोललकदृष्ट्या आकाराने लहान दशे असयूनही त्ाच्ा सांसृ्रतक सीमा मारि बऱयाि 
रिस्ारलेल्या आहेत, अशी काही उदाहरिे तुम्ाला माहीत आहेत का? असल्यास त्ांच्ाबद्दल 
रोडक्यात ललहू या. 

ख. स्लांतर

आज आलीयत निी पाखरं
कुठल्यातरी अनयोळखी प्रदिेांतून.
त्ा परदिेी पाखरांनी आणलीयत निी गाणी,
ज्ा गाण्ांचे स्र
हकत्के ितकं मी माझ्ा हृदयात कोंडून ठेिलेले.
त्ांच्ा इिल्यािा चयोचींतून
मी ऐकलीयत माझ्ा हृदयाची गाणी,
उदास –
जिी ही पाखरं एक एक झाड,
एकेक गाि सयोडून जातात.
...मीही जाईन परदिेी बनून
एखाद्ा अनयोळखी प्रदिेात.
पाखरांच्ा गाण्ांमधनं िाहत...

- िसंत पाििकर

करा आणि णशका

अ. काव्िािन स्रचा : िरील करिता पाठ करून म्ियून दाखियू या. म्िताना खालीलपैकी 
जो भाि करितेशी जुळिारा आहे तो व्क् करण्ािा प्रयत्न करू या. इतर रिद्ार्थवांनी 
काव्िािनासाठी गुि द्ािेत. 

तिस्पिा     चिडचिड     आनंद     

मत्सर     रिनोद     उत्साह

क
रा आ

शण
 शि

क
ा 
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ग. िरािर  

चर आशण अचर तमळून तयार झालेली आपली सृटिी, म्हणजेच ियोितालचे ‘चराचर’ आह.े 
हालचाल करू िकणारे, स्तःहून एका स्ळाकडून दुसऱया स्ळाकड ेजाऊ िकणारे ते ‘चर’ 
असतात. ज्ांना ह ेकरता येत नाही ते ‘अचर’ असतात. पशुपक्षी अन्नपाण्ाच्ा ियोधात स्लांतर 
करतात. गरज िागली, ऋतू बदलला की ते बरेचदा आपल्या मूळ प्रदिेात परतही जातात.

माणूसही स्लांतर करतयो; िक् तयो प्रत्के िेळी आपल्या मूळ स्ानाकड ेपरतेलच ह्ाचा 
िरिसा नसतयो. निा प्रदिे, ततथला वनसग्म, ततथे िसती करणारे समाज, त्ांच्ा जीिनिैली, 
संसृ्ती, ररतीिाती ह्ा सगळ्ािी त्ाला जुळिून घ्ािेसे िाटले, त्ांना ‘आपलेसे’ करून 
आपणही ‘त्ांचेसे’ हयोणे त्ाला जमले, तर तयो ततथलाच हयोऊन राहतयो. 

गाण्ांमधून िाहत येणाऱया अनयोळखी गािच्ा नव्या पाखरांना आपलेसे करून घेणे, ही 
िारताची संसृ्ती आह.े त्ाची साक्ष दणेारी अनेक उदाहरणे आशण पुरािे इततहासात सापडतात. 
विषय संगीताचा वनघाला आह ेतर त्ातलेच एक उदाहरण पाहू या.

व्ाययोललन ह े पाशचिमात् िाद् िारतात नेमके कधी 
आले, कुणी आणले िगैरे तपिील तूत्म बाजूला ठेिू या. एका 
परक्या पण पररपूण्म िाद्ाचा िारतीय संगीत विश्वात प्रिेि 
झाला एिढचे म्हणणे पुरे. तर, दशक्षण िारतातील मंवदरांत 
सादर हयोणाऱया नृत्ाला साथ करण्ाने त्ाच्ा िारतातील 
कारहकदणीची सुरुिात झाली. लिकरच त्ाचा कनगाटक 
िैलीच्ा संगीतात प्रिेि झाला. मुत्सु्ामी दीशक्षतार ह ेत्ा 
क्षेत्ातील िार मयोठे नाि हयोते. त्ांचे धाकट ेबंधू बाळूस्ामी 
ह्ांना ह्ा नव्या िाद्ाने झपाटून टाकले. एका इंग्ज व्यक्ीकडून 

त्ांनी व्ाययोललनिादन शिकून घेतले.
िारतीय मानशसकतेची एक िैशिष्टपूण्म बाजू अिी आह,े की एखादी परकीय गयोटि 

एकदा आपण स्ीकारली, की ततचे िारतीयीकरण आपण िार लिकर करू िकतयो. 
बाळूस्ामींनीही व्ाययोललनिर पहहले आपले संगीत िाजिले. म्हणजे पाशचिमात् संगीतकारांच्ा 
रचना शिकण्ाचा त्ांनी प्रयत्नसुद्धा केला नाही. शििाय, व्यिस्स्त मांडी ठयोकून, जतमनीिर 
बसून व्ाययोललन िाजिायला ते शिकले. (...) अिा अनेक बाबतींत दशक्षण िारतीयांनी स्तः 
स्तंत् वनण्मय घेऊन व्ाययोललनला आज पूण्म िारतीय करून टाकले आह.े

- भास्र िंदािरकर

ह्ा िाद्ाचा प्रिेि उतिर िारतीय िा्रिीय संगीतातही झाला. व्ी∘ जी∘ जयोग, श्ीधर 
पासलेकर, गजाननबुिा जयोिी, डी∘ के∘ दातार यांसारख्ा मराठी व्ाययोललनिादकांनी मयोठी कीतणी 
तमळिली. चचत्पट संगीतात तर व्ाययोललनने अढळ स्ान तमळिले आह.े 

गाणारी पाखरे आशण पाखरांचे गाणे माणसाने आखलेल्या सीमांना जुमानत नाही, ही हकती 
चांगली गयोटि आह!े
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अ. अरोरेखखत शब्द लक्षात घेऊन उदाहरिाप्रमािे खालील िाक्यांिी रिना बदलून ललहू या.
उदा∘ चर आशण अचर तमळून तयार झालेली आपली सृटिी, म्हणजेच ियोितालचे ‘चराचर’ आह.े
 चर आशण अचर तमळून आपली जी सृटिी तयार झाली, ती म्हणजेच ियोितालचे ‘चराचर’ 

आह.े
१. हालचाल करू िकणारे, स्तःहून एका स्ळाकडून दुसऱया स्ळाकड ेजाऊ िकणारे ते 

‘चर’ असतात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. गाण्ांमधून िाहत येणाऱया अनयोळखी गािच्ा नव्या पाखरांना आपलेसे करून घेणे, ही 
िारताची संसृ्ती आह.े

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. त्ाची साक्ष दणेारी अनेक उदाहरणे आशण पुरािे इततहासात सापडतात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. तर, दशक्षण िारतातील मंवदरांत सादर हयोणाऱया नृत्ाला साथ करण्ाने त्ाच्ा िारतातील 
कारहकदणीची सुरुिात झाली.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. गाणारी पाखरे आशण पाखरांचे गाणे माणसाने आखलेल्या सीमांना जुमानत नाहीत, ही 
हकती चांगली गयोटि आह!े

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

६. गाणारी पाखरे आशण पाखरांचे गाणे माणसाने आखलेल्या सीमांना जुमानत नाहीत ही 
हकती चांगली गयोटि आह!े

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. उदाहरिाप्रमािे खालील िाक्यांिी रिना बदलून ललहू या.

उदा∘ ज्ांना ह ेकरता येत नाही ते ‘अचर’ असतात. ह ेकरता न येणारे ‘अचर’ असतात.

१. पशुपक्षी अन्नपाण्ाच्ा ियोधात स्लांतर करतात. गरज िागली, ऋतू बदलला की ते 
बरेचदा आपल्या मूळ प्रदिेात परतही जातात.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२. माणूसही स्लांतर करतयो; तयो प्रत्के िेळी आपल्या मूळ स्ानाकड े परतेलच ह्ाचा 
िरिसा नसतयो.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. त्ांचे धाकट ेबंधू बाळूस्ामी ह्ांना ह्ा नव्या िाद्ाने झपाटून टाकले. एका इंग्ज व्यक्ीकडून 
त्ांनी व्ाययोललनिादन शिकून घेतले.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. ‘िारतीय मानशसकतेची एक िैशिष्टपूण्म बाजू अिी आह,े की एखादी परकीय गयोटि एकदा 
आपण स्ीकारली, की ततचे िारतीयीकरण आपण िार लिकर करू िकतयो.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३  न घडो मत्सर!

इंरिायणीकाठी दिेाची आळंदी आह.े मराठी मनाला या स्ळाचं केिढ ंआकष्मण! िारकऱयांचं ह े
तीथ्मक्षेत्. त्ांचा म्हणून एक िेगळा धम्म आह े: ‘िागित धम्म’. तयो सि्मसमािेिक आह.े सि्यांना 
आपले मानणारा धम्म. त्ाबद्ल काही समजून घ्ायचे हयोते, म्हणून आळंदीला पयोहयोचलयो. आळंदी 
दिेस्ानाचे पदाभधकारी, मुख् चयोपदार आशण इतर काही जण िेटले. ते आम्हाला दऊेळ 
दाखिायला घेऊन गेले.

“हा प्रिेिद्ारािरचा नगारा. महादजी 
शिंद े यांनी मंवदरासाठी बरीच दणेगी वदली. 
त्ा पैिातूनच रयोज इथे नगारा-िादन हयोतं. 
पेिव्यांनीही मयोठी दणेगी वदली. ... आशण हा 
नगारा वनजामाचा.”

“वनजामाचा? तयो हदैराबादचा हहदंुदे्टिा 
िगैरे...”

“हयो, तयोच. त्ानं मंवदरासाठी बरीच मयोठी दणेगी वदली. संस्ानं खालसा झाल्यानंतरही 
त्ानं आपल्या सरकारकड ेपैसे दऊेन ठेिले. आज एकविसाव्या ितकातही याच पैिातून हा 
नगारा िाजतयो. िाजिणाऱयाची वबदागीही त्ातूनच वदली जाते. ‘कयोणाही शजिाचा न घडयो मत्सर’ 
ह ेिागित धमगाचं ब्रीद आह.े मुळात तयो धमगाच्ा आधारािर माणसांची वििागणी करतच नाही. 
आम्ही जाततिेद, धम्मिेद मानत नाही.”

त्ांचे बयोलणे ऐकत असताना ‘िेदांचा तयो अथ्म आम्हासीच ठािा’ असं म्हणणारा तुकाराम 
आम्हाला आठिला... नव्यानं कळला.

- ष्गरीश कुबेर, राजीि खांडेकर
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सि्यांना आपले मानणारा धम्म = जयो सि्यांना आपले मानतयो असा धम्म.
मानणे : मानतयो (साधा ित्ममानकाळ) : मानणारा...

िाजिणाऱयाची वबदागीही त्ातूनच वदली जाते. = जयो िाजितयो, त्ाची वबदागीही त्ातूनच 
वदली जाते.
िाजिणे : िाजितयो (साधा ित्ममानकाळ) : िाजिणारा...

क. खाली हदलेल्या िाक्यांिे िरीलप्रमािे स्ष्ीकरि ललहू या. 

अ. ‘माणूस’ ही एकच जात मानणारे आशण वनसगगातील प्रत्के घटकािर प्रेम करणारे हजारोंच्ा 
संख्ेने आंदयोलनात सहिागी झाले हयोते.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. तळपत्ा उन्ात कडिेर तान्ी बाळे घेऊन चाललेल्यांना त्ा तरुण नेत्ाने आपल्या 
जीपमध्य ेबसिले.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. दुष्ाळी पररस्स्तीतही अथ्मकारण सािरणाऱया रेिीम िेतीमुळे गािाचे जगिर नाि झाले.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. कंसातील हरियापदांिा उपयोग करून नामांसाठी योग्य रातुसाचरत रिशेषिे िापरू या.

उदा∘ कटॉलेजच्ा संमेलनात प्रततिाने गायलेली गाणी अजून आठितात.

अ. हा आपला सलग चरौथा न (चालणे) ------------------------------ चचत्पट. आता आपल्याला एक 
(चालणे) ------------------------------ चचत्पट करणे गरजेचे आह.े नाही तर कंपनी बुडले. 

आ. उन्ाळ्ाच्ा वदिसांत आदल्या रात्ी (शिजिणे) ------------------------------ अन्न सकाळपयटंत 
वटकेलच असे सांगता येत नाही.

इ. रात्िर (कयोसळणे) ------------------------------ पाऊस अखेर थांबला. (दाटणे) ----------------------------- 
ढग विरळ झाले. पूिलेकड ेपहाटचेे (उजळणे) ------------------------------ शक्षततज वदसू लागले.

ई. अिा संस्चेी जबाबदारी म्हणजे कधीही न (संपणे) ------------------------------ रस्ता असतयो.

उ. पूण्म (िाढणे) ------------------------------ झाड ेदयोन्ी बाजूंना रांगेत उिी 
हयोती. त्ांनी रस्तािर सािली (धरणे) ------------------------------ हयोती. 
गूगलने (दाखिणे) ----------------------------------- दऊेळ आता थयोड्ाच 
अंतरािर हयोते.
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ऊ. “काय झालं आज िाळेत?”
 “शिक्षा झाली, सुट्ीनंतर पाच तमवनट ं उशिरा आल्याबद्ल. आम्ही वनयम (पाळणे) 

------------------------------ िाळेला वदसत नाहीत, कधी तरी चुकून (मयोडणे) ------------------------------ 
मात् लगेच वदसतात.”

 “तुमचे शिक्षक ओरडतात का रे तुम्हाला?”
 “म्हणजे काय! िाळेत दयोनच प्रकारचे शिक्षक आहते : (ओरडणे) ------------------------------ आशण 

खूप (ओरडणे) ------------------------------.”
 “आशण (शिकिणे) ------------------------------?”
 “अं... (शिकिणे) ------------------------------ तसे बरेच आहते. काही खूप चांगलं (शिकिणे)        

------------------------------ही आहते. त्ांना आम्ही त्ास नाही दते.”

ए. “नीट बघा, कुठे तरी शिल्पकाराचे (कयोरणे) -------------------------- नाि असेल. कदाचचत िरच्ा 
कयोपऱयात (कयोरणे) -------------------- मजकूर आह,े त्ात ते (गुंिणे) -------------------- असू िकेल.”

ग. योग्य जोड्ा तयार करू या. अनेक जोड्ा शक्य. 

गाणे शजना

विरणे संध्याकाळ

सरकणे िय

हलणे क्षण 

जाणणे हात

कळणे पंखा

िाढणे गळा

सरणे सरती संध्याकाळ, सरते िय, सरते 
क्षण, सरते आयुष्, सरता ऋतू 

पाने

वनसटणे आयुष्

दणेे मुलगी

ऋतू

रातुसाचरत रिशेषिांपासयून नामेही तयार होतात. 
उदा∘
अ.
आई : काय रे, का रडतयोयस?
मुलगा : आई, िगगातले सि्म जण मला मी जाड आह ेम्हणून चचडितात.  
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आई : ह ेबघ, चचडिणारी मुलं थयोड्ा वदिसांनी गप्प बसतील. त्ा चचडिणाऱयांकड ेआपण 
दुल्मक्ष करािं म्हणजे झालं. 

अा.
आई : काय रे, काय झालं?
मुलगा : आई, आमच्ा िाळेबाहरे एक लहान मुलगा वदसला. खूप 

िुकेला हयोता वबचारा!
आई : असे िुकेले पाहहले की िाईट िाटतंच! तू तुझा अधगा डबा 

त्ाला का वदला नाहीस? िुकेल्यांना नेहमी खायला द्ािे.

घ. उदाहरिात दाखिल्याप्रमािे िाक्ये तयार करू या.

उदा∘ हसणे – िाईट िाटून न घेणे : हसणारे हसतात. हसणाऱयांकड ेदुल्मक्ष करािे.

अ. दणेे – उपकार न विसरणे ----------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. बयोलणे – लक्ष न दणेे ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

इ. सांगणे – सगळे न ऐकणे ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. घेणे – अपमान न करणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. पाहणे – विचार न करणे -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. ललहहणे – सगळे गांिीयगाने न घेणे ---------------------------------------------------------------------------------------

ि. उदाहरिात दाखिल्याप्रमािे संभाषि करू या.

अ. रिभलक्प्रत्य : ला / ना

उदा∘ बटॉस + व्यिस्ापक : (कम्मचारी – िेळेच्ा आधीच घरी जाणे / जादा काम करणे)

बॉस : ह ेकाय, सगळे कम्मचारी गेले नाहीत का अजून?
व्िस्ापक : नाही सर, काही जण िेळेच्ा आधीच घरी गेले, पण ह ेजादा काम करतायत.
बॉस : ह ेबघा, जादा काम करणाऱयांना त्ाचा नेहमी मयोबदला दते जा आशण िेळेच्ा 

आधीच घरी जाणाऱयांना चांगली तंबी दते जा.

१. मुख्ाध्यापक + शिक्षक : (विद्ाथणी – लिकर घरी जाणे / िगगात थांबून अभ्ास करणे)
२. व्यिस्ापक + सिाई कम्मचारी : (रस्त े– झाडणे / राहणे)
३. ग्थंपाल + मुख्ाध्यापक : (पुस्तके – येणे / न येणे)
४. परीक्षक + परीक्षाथणी : (प्रश् – सयोडिणे / उरणे)
५. आई + मुलगी : (आंबे – खाणे / उरणे)

आ. रिभलक्प्रत्य : चा / ची / चे

उदा∘  बटॉस + व्यिस्ापक : (कम्मचारी – िेळेच्ा आधीच घरी जाणे / जादा काम करणे)

बॉस : ह ेकाय, सगळे कम्मचारी गेले नाहीत का अजून?
व्िस्ापक : नाही सर, काही जण िेळेच्ा आधीच घरी गेले, पण ह ेजादा काम करतायत.
बॉस : मग जादा काम करणाऱयांचा पगार िाढिा आशण िेळेआधी गेलेल्यांचा पगार 

कापा.

व्य
ाक

रण
स
ंिाद
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१. मुख्ाध्यापक + शिक्षक : (विद्ाथणी – लिकर घरी जाणे / िगगात थांबून अभ्ास करणे)
२. व्यिस्ापक + सिाई कम्मचारी : (रस्त े– झाडणे / राहणे)
३. ग्थंपाल + मुख्ाध्यापक : (पुस्तके – येणे / न येणे)
४. परीक्षक + परीक्षाथणी : (प्रश् – सयोडिणे / उरणे)
५. आई + मुलगी : (आंबे – खाणे / उरणे)

छ. सीमोलं्घन 

अ. योग्य पयचाय ननिडयू  या. (एकापेक्षा जास् पयचाय बरोबर असयू शकतात.)

१. नािेद आकाशात नजर लाियून बसलाय, कारि...

 क. प्रकािकांना त्ाची चचत् ंपसंत पडली नाहीत.

 ख. त्ाचं काम प्रकािकांना विदिेी िाटतं.

 ग. लहान मुलांना त्ाची चचत् ंसमजणार नाहीत असं प्रकािक म्हणाले.

२. नािेदला हेि काम करायिं आहे, कारि...

 क. त्ाच्ा घरच्ांना दुसरं कयोणतंच काम आिडत नाही. 

 ख. त्ाला दुसरं कयोणतंच काम येत नाही आशण आिडतही नाही. 

 ग. त्ानं त्ाच्ा कामािर खूप मेहनत घेतली आह.े

३. सीमोलं्घन म्िजे 

 क. दुसऱया दिेात, दुसऱया प्रांतात जाणं. 

 ख. दुसऱया दिेाची संसृ्ती समजणं.

 ग. सीमा ओलांडून पलीकड ेजाणं.

४. आता सीमोलं्घन प्रत्क्ष करािं लागत नाही.

 क. सीमयोलं्घन घरूनच िक्य आह.े  

 ख. िरपूर पैसा असला की स्तः सीमयोलं्घन करािं लागत नाही.  

 ग. स्तः सीमा ओलांडून पलीकड ेजािं लागत नाही.

आ. प्रत्क्ष दशेाच्ा पलीकडे न जाता केलेल्या सीमोलं्घनािा आपला अनुभि ललहू या.

इ. दोन रिद्ारथी एकरि येऊन ‘सीमोलं्घन’ ह्ा रिषयािर एक संभाषि ललहू या आणि ते िगचात 
सादर करू या.
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४  िाियू या.

बेफजियम नािाचा एखादा दिे आह,े ह ेमला स्तःला ८-९ िष्यांपूिणी माहीत 
नव्तं. मास्स्म झाल्यािर माझ्ा निऱयाला बेफजियममधे नयोकरी तमळाली आह,े 
असं जेव्ा कळलं तेव्ा माझा बेफजियमचा ई-ियोध सुरू झाला आशण अनेक 
कारणांमुळे तयो अजूनही चालूच आह.े िरक इतकाच की आता तयो प्रत्क्ष 
अनुििांतून घेते आह.े (...)

मी इथं दर िषणी एक हकंिा दयोन सांसृ्ततक काय्मक्रमांचंही आययोजन 
करते. त्ात सहिागी झाल्यानं मला ललखाणािी आशण रंगमंचािी माझ ंनातं 
कायम ठेिता आलं आह.े ह्ा काय्मक्रमांच्ा माध्यमाने आम्ही िारतीय वििाहपद्धती, िारतीय 

शसनेमा, िारतीय खाद्-संसृ्ती ह्ांबद्ल माहहतीही दतेयो. इथं राहताना या 
लयोकांचे िारताबद्ल अजूनही हकती गैरसमज आहते ह ेकळतं. मला नेहमी 
विचारले गेलेले प्रश् म्हणजे, तू लग्नाआधी अमेयला न िेटता त्ाच्ािी 
लग्न केलंस का? हकंिा इंवडयन शसनेमा म्हणजे िक् गाणीच असतात का? 
िारतीय जेिण? अच्छा, म्हणजे चचकन वटक्का मसाला! अथगातच अिा 
पाश्व्मिूमीिर ह ेसांसृ्ततक काय्मक्रम अनेकांसाठी िारताची खरी ओळख 

करून दणेारे ठरतात. (...)
अिा आशण इतर अनेक कारणांमुळे मला िाटतं आपण िेगिेगळ्ा वठकाणी राहािं. अगदी 

राहायला जमत नसेल तर प्रिास करािा. माझा हा अखंड प्रिास माझ्ासमयोर माणसांचा आशण 
संसृ्तींचा असा खशजना उघडतयो. माझ्ा घरी आलेला युरयोवपयन पाहुणा ज्ा िेळी चमचे बाजूला 
ठेिून हाताने जेितयो, त्ा िेळी मी त्ा माणसांबद्ल हकती पूि्मग्ह 
बाळगले हयोते, ह ेमला समजतं.

ह्ा प्रिासामुळे आशण ियोधामुळे मला सतत समजतं, की 
सगळीकडचे लयोक िेगिेगळ्ा गयोटिींसाठी अगदी सारखेच हळिे असतात. 
फ्ें च लयोक चीझ आशण िाइनसाठी असतील तर बेफजियन्स बीअरसाठी. 
मुंबईकर पाणीपुरीसाठी असतील तर पुणेकर बाकरिडीसाठी. या 
प्रिासात समजतं, की जिी आपली स्प्न ं असतात तिीच अनेक 
लयोकांची विविध स्प्न ंअसतात. आशण ती सि्म अगदी हृदयातून अंकुरलेली असतात. थयोडक्यात 
काय, तर ‘शजकड े जािे ततकड े माझी िािंड े आहते | सि्मत् खुणा माझ्ा घरच्ा मजला 
वदसताहते… ||’ हचे खरं!

- अणश्वनी गािडे

क. िरील उतारा नीि िाियून खालील िाक्यांिे स्ष्ीकरि ललहू या.

उदा∘ सि्मत् खुणा माझ्ा घरच्ा मजला वदसताहते… हचे खरं!

लेखखकेने अनेक दिे पाहहले, परदिेी प्रिास केला आशण ततच्ा लक्षात आले की ‘परका’ दिे 
तसा परका नसतयोच खरे तर. दुसऱया दिेांमध्यहेी आपल्याला आपल्या दिेातील माणसांसारखी 
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माणसं िेटतात, त्ांचीही आपल्यासारखीच स्प्न ंअसतात. म्हणून लेखखका म्हणते, “सि्मत् खुणा 
माझ्ा घरच्ा मजला वदसताहते... हचे खरं!”

अ. सगळीकडचे लयोक िेगिेगळ्ा गयोटिींसाठी अगदी सारखेच हळिे असतात.
आ. माझ्ा घरी आलेला युरयोवपयन पाहुणा ज्ा िेळी चमचे बाजूला ठेिून हाताने जेितयो, त्ा 

िेळेस मी त्ा माणसांबद्ल हकती पूि्मग्ह बाळगले हयोते, ह ेमला समजतं.
इ. इथं राहताना या लयोकांचे िारताबद्ल अजूनही हकती गैरसमज आहते ह ेकळतं.

४  िाियू या.

क. मी : जगािा नागररक
‘अरेवबयन नाईट ् स’ ह े माझ ेलहानपणचे आिडते 
पुस्तक हयोते. त्ा पुस्तकाची मी पारायणे केली. (...) 
अरेवबयन नाईट ् सने एक अद्भतुरम् सृटिी माझ्ा 
डयोळ्ांसमयोर उिी केली आशण ततच्ात मी मनसयोक् 
विहार केला. सत्सृटिी घाणेरडी हयोती, करंटी हयोती. 
सौंदयगाचे चुकून दि्मन हयोत नसे. नगरच्ा गल्ला, 
ते बयोळ! पाण्ाच्ा अिािामुळे सि्मत् पसरलेली ती घाण. (...) बखळीच्ा पल्याडची ती प्राथतमक 
िाळा आशण दाढी िाढिलेल्या मास्तरांच्ा हातातील त्ा छड्ा! त्ा उठाबश्या आशण मानेिर 
खड े ठेिून रडत रडत काढलेले ते खड ले! सारेच हहडीस, घाणेरड ेआशण करंट!े (...) अरेवबयन 
नाईट ् सने मला िाचिले. मला पऱयांच्ा राज्ात नेले! गंधि्मनगरीत नेले. तेथे मी हरून अल ् 
रिीदच्ा मांडीला मांडी लािून बसलयो. हरूनच्ा बरयोबर आशण त्ा काळ्ाकभिन्न शिद्दाच्ा पुढ े
गुप्त िेषाने मी मध्यरात्ी बगदाद िहरात हहडूं लागलयो. (...) मयोठी मजा मजा हयोती. झयोपी गेलेल्या 
हसनला आम्ही गुंगीचे औषध दऊेन राजिाड्ात आणीत हयोतयो आशण खट्ाळ पण दखेण्ा 
दासींच्ा सुपूद्म करीत हयोतयो. पडद्ाआडून त्ाची गंमत पाहत हयोतयो. त्ा बडबड्ा न्ाव्याच्ा 
गमतीजमतीच्ा गयोटिी ऐकत हयोतयो आशण त्ाच्ाबरयोबर खयोटखेयोटचे पंचपक्वान्नांचे जेिण तमटक्या 
मारीत जेित हयोतयो.

मी हरून अल ् रिीदबरयोबर नुसता बगदादलाच मुक्काम केला नाही, नुसत्ा गमती केल्या 
नाहीत हकंिा पाहहल्या नाहीत. मी शसंदबादबरयोबर अनेक सिरी केल्या, अनेक साहसांत उड्ा 
घेतल्या आशण सहीसलामत सुटलयो. (...)

शसंदबादबरयोबर मी अनेक दिे पाहहले, अनेक िलीबुरी माणसे पाहहली, अनेक संकटांतून 
िाचलयो आशण अनेक अनुिि घेतले. शसंदबादच्ा सहिासामुळे मी ित्ममानकाळ विसरलयो, त्ा 
गल्ला विसरलयो आशण जगाचा नागररक बनलयो. जग पाहण्ाची मला तहान लागली. माझी 
सहानुिूती व्यापक झाली. माझ्ा िािनांच्ा आशण कल्पनेच्ा जाळ्ात सारे गिसले. मयोठा 
झाल्यािर मी अधािाप्रमाणे नाना दिेांतील नाना लयोकांची खबर घेऊ लागलयो, त्ांच्ाविषयी 
तमळतील ती पुस्तके िाचू लागलयो आशण हातात बळ आल्यािर त्ा न पाहहलेल्या लयोकांच्ा 
जीिनािर ललहू लागलयो. इंगं्डला गेलयो, प ॅररसमध्य ेवदिसरात् िटकलयो, बलल्मनच्ा क ॅबरेमध्य ेजम्मन 
तमत्ांबरयोबर रात्ीच्ा रात्ी जागिल्या. इटलीतील दाढी िाढलेल्या िेतकऱयांबरयोबर म ॅकयोरयोनीची 
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चि घेतली, हटॉलंडमधल्या कयोळ्ांबरयोबर िाकरीसंगे चीज खाऊन ढकेर वदला – पण मी परक्या 
मुलुखात आह,े परक्या माणसांबरयोबर बयोलत आह,े खातपीत आह,े असे मला कधीच िाटले नाही. 
ते सारे माझ ेिाऊबंद  हयोते. कारण त्ांचे माझ ेलागेबांधे लहानपणीच ‘अरबी िाषेतल्या सुरस 
आशण चमत्ाररक गयोटिीं’नी जुळिून वदले हयोते.

- रि∘ द∘ घािे

शब्दारमि : पारायिे करिे = पुन्ा पुन्ा िाचणे, हहडीस = हकळस िाटािी असे, गललच्छ, 
करंिे = अिागी, दुद दैिी, शिद्ी= शसद्ी, गिसिे = सापडणे, तमळणे, अराशाप्रमािे = िुकेल्या 
माणसाप्रमाणे, हािरटपणे, ढेकर दिेे = पोि तुडुंब भरल्यािर पोिातील िाययू तोंडातयून 
बाहेर पडिे

अ. लेखकाने केलेल्या या रिरानामागे दोन कारिे आहेत : एक िािण्ाआरीिे आणि दुसरे 
िािण्ानंतरिे. ही दोन्ी कारिे ललहू या.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अरेवबयन नाईट ् सने मला िाचिले.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. शतप्ररतशत अमेररकी

जगातल्या जिळपास सि्म व्यक्तींना आपापल्या संसृ्तीचा हकंिा िारिाचा अभिमान असतयोच. तसा 
तयो सि्मसामान्य अमेररकी नागररकालाही असतयो. प्रत्केामध्य ेआपापल्या संसृ्तीच्ा श्षे्त्ाची 
िािना ितप्रततित असते; तिी ती सि्मसामान्य अमेररकी नागररकामध्यहेी ितप्रततितच  असते. 

पण त्ा श्षे्तम िरजरी संसृ्तीची िीण हलके हलके उसिून पाहहली, तर प्रत्केाच्ाच 
नकळत ततच्ात संसृ्ततबाह् धाग्यांनी हकती प्रमाणात घुसखयोरी केली आह ेह्ाचा त्ा प्रत्केाला 
पतिाच नसतयो. तसाच तयो सि्मसामान्य अमेररकी नागररकालाही नसतयो.

असा स्दिेाभिमानी अमेररकी नागररक पहाट ेपहाट ेउठतयो, तेव्ा त्ाच्ा अंगािर असलेला 
पायजमा नािाचा िेष मुळातला िारतीय असतयो. ज्ा पलंगािर तयो वनजलेला असतयो त्ाची 
संकल्पना प्रथम पशि्मया हकंिा आशिया मायनरमध्य ेजन्मलेली 
हयोती ह ेत्ाच्ा गािीही नसते. प्रथम िारतात वपकिला गेलेला 
कापूस हकंिा मध्यपूिलेत वपकिलेले ललनन हकंिा आशिया 
मायनरमधल्या प्राण्ांकडून तमळालेली लयोकर हकंिा चचन्यांनी 
ियोधलेले रेिीम अिा अ-अमेररकी घटकांनी तयार झालेल्या 
प्रािरणांमध्य ेत्ाचा दहे नखशिखान् गुंडाळलेला असतयो. 
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नीट जागा झाल्यािर तयो घड्ाळ नािाच्ा - मध्ययुगीन युरयोपात ियोधलेल्या - उपकरणािर 
नजर टाकतयो. मग तयो घाईघाईने बाथरूममध्य ेशिरतयो. सांडपाण्ाची अिी सुसज्ज आशण काय्मक्षम 
यंत्णा आपल्याखेरीज जगातल्या इतर कयोणत्ाही सि्मसामान्य व्यक्ीला लाित नाही, असा 
स्ाभिमानी विचार त्ाच्ा मनात क्षणिर येतयो; पण हाय रे दैिा! ततथल्या काचेचा ियोध 
प्राचीन इशजप्तमध्य ेलागलेला असतयो. पयोस्मललनचा चीनमध्य,े आशण ब्रटॉन्झ युगात िूमध्य समुरि 
हकनाऱयािरील परगण्ांमध्य ेधातूिर इन ॅमलची प्रवक्रया प्रथम झालेली असते. बाथटब आशण 
कमयोड म्हणजे रयोमन लयोकांनी ियोधलेल्या िस्तूचंीच थयोडी सुधाररत आिृतिी असते.

बाहरे आल्यानंतर अंगािरचे कपड ेकाढून तयो ज्ा खुचणीिर टाकतयो ततचा पहहला आविष्ार 
मध्यपूिलेमध्य ेझालेला असतयो. अंगािर घट् बसणाऱया कपड्ांचे मूळ वडझाईन आशियातल्या 
गिताळ प्रदिेातील लयोकांनी िार पूिणीच केलेले असते. त्ांना लािलेल्या बटणांची कल्पनाही 
अश्युगाच्ा अखेरीस युरयोपमध्य ेजन्मलेली असते. पायांत चपखल बसणारे जयोड ेआशण त्ांना 
केलेले चकचकीत पटॉललि ग्ीकांच्ा कल्पनेतून आलेले असते. िेिटी, तयो आपले रूपड ेज्ा 
आरिात बघतयो तयोही मुळात िूमध्य समुरिाच्ा प्रदिेातून आलेला असतयो. 

नाश्त्ासाठी िापरलेल्या ताटल्या चचनी मातीच्ा; काटा मध्ययुगीन इटलीमध्य ेतर चमचा 
रयोमन संसृ्तीमध्य ेजन्मलेला. िािाळलेली कटॉिी अ ॅवबशसवनयातल्या अरबांना प्रथम सापडलेली 
असते. जर तयो अमेररकी संसृ्तीचा प्रखर अभिमानी असला, तर कटॉिीबरयोबर िूमध्य समुरिाच्ा 
प्रदिेात सापडलेल्या संत्राचा रस घेतयो, मग स् ॅ शडिनेवव्यात ियोधलेल्या ि ॅिल्सकड ेआपला 
मयोचगा िळितयो. 

कामािर जाण्ासाठी तयो इंग्जांनी ियोधलेली टट् ने पकडतयो. तत्पिूणी प्राचीन लीवडयामध्य ेप्रथम 
िापरले गेलेले नाणे ह ेचलन दऊेन ित्ममानपत् खरेदी करतयो. ते िाचताना मेन्सक्सकनांनी ियोधलेली 
शसगारेट हकंिा ब्राझीलमध्य ेियोधलेला शसगार शिलगाितयो. जम्मनीत विकशसत झालेल्या छपाईच्ा 
तंत्ाने चचन्यांनी ियोधलेल्या कागदािर प्राचीन मध्यपूिलेत प्रथम घडिली गेलेली अक्षरे िापरून 
छापलेल्या बातम्ा िाचतयो. परकीय कल्पना स्ीकारल्यामुळे आपल्या संस्ांिर झालेले अवनटि 
पररणाम दाखिून दणेाऱया अग्लेखािरून तयो नजर विरितयो. तेव्ा आपण स्तः ितप्रततित 
(ग्ीकांनी ियोधलेली दिमान पद्धत) अमेररकी (निे जग ियोधणाऱया अमेररक्युस व्से्पसुी ह्ा 
इटाललयन गृहस्ाच्ा नािािरून पडलेले नाि) असल्याबद्ल हहब्र ूदिेाचे आपल्या इंडयो-युरयोपीय 
िाषेमध्य ेआिार मानतयो.

- राल्फ ललंिन

शब्दारमि : िारसा = पूि्मजांकडून तमळालेली संपतिी, हक्क इ∘ / ितप्रततित = िंिर टके्क / 
श्षे्तम = अततिय िरच्ा दजगाचे / िरजरी = जरीचे नक्षीकाम केलेले / िीण = कापडातील 
उभ्ा-आडव्या धाग्यांची गुंिण / उसिणे = शििलेला दयोरा हकंिा विणलेले धागे वनघून 
येणे / संसृ्ततबाह् = संसृ्तीत न बसणारे, बाहरेचे / स्दिेाभिमानी = स्तःच्ा दिेाचा 
अभिमान असणारा / वनजणे = झयोपणे /  गािी नसणे = अशजबात माहीत नसणे / प्रािरण 
= पांघरूण / उपकरण = साधन / सुधाररत = सुधारणा केलेले / आविष्ार = उदय हयोणे, 
प्रत्क्ष घडणे / िािाळलेली = िािा येण्ाइतकी गरम / अवनटि = िाईट, अययोग्य / दिमान 
= मेवटट्क मयोजमाप पद्धत / निे जग = अमेररका

ि
ब्द

स
ंपद

ा
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६  संरी
क. िाियू या.
वदगंबर तणतणतच घरात शिरत म्हणाला, “समजतयो 
कयोण हा वदलीप स्त:ला?”

चचन्मयनं विचारलं, “काय रे वदगू, झालं 
काय असं िडकायला?” वदगू सांगू लागला, “अरे, 
कालपरिा आपल्या कंपनीत आलेला हा वदलीप, 
आज निीन नाटकाचा नायक हयोतयो? िाक् चातुयगाच्ा 
बळािर स्त:चं महत्त िाढिून ठेिलंय यानं. गयोड 
गयोड बयोलून िक् गयोळा करून ठेिलेत ियोिताली. उच्छाद मांडलाय नुसता! काय, तर म्हणे याला 
सगळी िगिद्ीता पाठ आह!े करायचंय काय ततचं? अरे, नाटकातला एक लहान पररचे्छदसुद्धा 
पाठ हयोत नाही याचा. अभिनयाची तर बोंबच आह.े आशण सदाचार, सद्भािना िगैरे काही असािं 
की नाही?”

चचन्मय त्ाला समजाित म्हणाला, “सयोड रे वदगू, तयो िर बसलेला जगन्नाथ पाहतयोय 
सगळं. मला खात्ी आह,े लिकरच वदग्दि्मकाला पचिातिाप हयोईल आशण तुझ्ासारखा अभिनय 
काय, कुणीही सयोम्ागयोम्ा करेल, नाही का? एखादा सज्जन आशण सद्णुी कलाकार नायकाच्ा 
िूतमकेसाठी वनिडला जाईल.”

वदगू हात जयोडत म्हणाला, “अिीच तुझी सवदच्छा माझ्ा पाठीिी राहयो!”

अ. उताऱयातील अरोरेखखत शब्दांपैकी काही शब्दांिे संरी कसे तयार झाले आहेत ते पाहू या. 

वदगंबर वदक् + अंबर क् + अं  गं

चचन्मय चचत् + मय त् + म  न्म

िाक् चातुय्म िाक् + चातुय्म क् + च  क्च

महत्त महत् + त् त् + त्  त्त

उच्छाद उत् + छाद त् + छ  च्छ

िगिद्ीता िगित् + गीता त् + ग  द्

पररचे्छद परर + छेद इ + छ  च्छ

सदाचार सत् + आचार त् + आ  दा

व्य
ाक

रण
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आ. िरीलप्रमािे तक्तातील ररकाम्ा जागा भरू या.

सद्भािना सत् + िािना

जगन्नाथ त् + न  न्न

वदग्दि्मक 

रंगच्छटा अ + छ  च्छ

मातृच्छाया मातृ + छाया ऋ + छ  च्छ

पचिातिाप पचिात् + ताप

सज्जन 

सत् + गुणी

सत् + इच्छा

 दृष्ष्क्षेप

 नाम

तयो संप्रदाय, ते - तयो ओिी, त्ा ओव्या ते चराचर 

तयो िारकरी, ते - ती गिळण, त्ा गिळणी ते ययोगदान

तयो अिंग, ते - ती विरहहणी, त्ा - ते दिैत, ती दिैते / दिैतं

तयो मत्सर, ती वबदागी, त्ा वबदाग्या ते िष्क्मंवदर, ती 
िष्क्मंवदरे / िष्क्मंवदरं

तयो चयोपदार, ते - ती पररणामकारकता ते िारूड, ती िारुड े/ िारुडं

तयो नगारा, ते नगारे ती जगरहाटी ते प्रिचन, ती प्रिचने / प्रिचनं

तयो वनजाम, ते - ती कांबळ, त्ा कांबळी ते ब्रीद, ती ब्रीद े/ ब्रीदं

तयो दे्टिा, ते दे्टेि ती िेकयोटी, त्ा िेकयोट्ा ते सीमयोलं्घन, ती 
सीमयोलं्घने / सीमयोलं्घनं

तयो खच, ते - ती सरहद्, त्ा सरहद्ी ते पारायण, ती 
पारायणे / पारायणं

तयो विहार, ते - ती सत्सृटिी 

तयो मुलूख, ते - ती बखळ, त्ा बखळी

तयो लागाबांधा, ते लागेबांधे
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 हरियापद
गिसणे

 रिशेषि
अनमयोल, मूत्म, विश्वात्मक, वििाल, चचरंतन, सि्मसमािेिक, 
वदलखुलास, हहडीस, करंटा, खट्ाळ, दखेणा

 हरियारिशेषि
खालसा, मनसयोक्, सहीसलामत

 नाम / इतर शब्द + हरियापद
िाळीत टाकणे, खालसा हयोणे, जगरहाटी सयोडणे, पारायणे करणे, विहार करणे, तमटक्या मारीत 
जेिणे, सहीसलामत सुटणे, रात्ी जागिणे

 आता मला हे येतं...

सिमिसमािेशक भारतीय संसृ्ती समजयून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

संिेदनशीलता, मानितािाद, आंतरराष्रि ीय सहकायमि यांबद्दल समजयून घेिे ि ििचा करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : रातुसाचरत रिशेषिे (गािारा गळा – गायलेले गािे – गाता गळा) समजिे 
ि िापरिे

  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

संरी ओळखिे आणि करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी



मराठी भाषा – रिरिर पैलू ५

 मराठी भाषेिी मयूलभयूत माहहती करून घेिे 
 मराठी भाषेतील गमतीजमती समजयून घेिे 
 मराठी िळिािी तशी िळते हे समजयून घेिे 
 मराठी भाषेच्ा रिरिर बोलींिी झलक पाहिे 
 एकाि शब्दािे अनेक अरमि समजयून घेिे 
 अनेक ललंगे असिारी नामे ओळखिे 
 व्ाकरि : ध्वन्नुकारी शब्द / हरियापद ेिापरिे 
 व्ाकरि : ‘ऊक’ जोडयून होिारी नामे िापरिे 
 व्ाकरि : संरी ओळखिे आणि करिे

िला, णशकयू  या ...

मराठी भाषा – रिरिर पैलू५
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 तुम्ाला माहीत आहे का? बरोबर उत्रािर  खयूि करू या.

१

मराठी िाषा साधारण 
कयोणत्ा ितकात 

बयोलली जाऊ लागली?

१. बाराव्या 
२. सहाव्या 
३. ततसऱया 

२

मराठी िाषा घडत 
असताना तीिर 

पुढीलपैकी कयोणत्ा 
िाषांचा प्रिाि पडला?

१. जम्मन 
२. उदू ्म 
३. िारसी 

३

मराठी िाषेतील पहहला 
शिलालेख कुठे सापडला?

१. अशजंठा लेणी 
२. िवनिारिाडा 
३. श्िणबेळगयोळ 

४

िारतातील हकती राज्ांची 
राजिाषा मराठी आह?े

१. एका राज्ाची 
२. दयोन राज्ांची 
३. चार राज्ांची 

५

मराठी िाषा वदन 
पुढीलपैकी कयोणत्ा 

साहहत्त्काचा 
जन्मवदन आह?े

१. प∘ु ल∘ दिेपांड े
२. प्र∘ के∘ अत् े
३. कुसुमाग्ज 

६

िारताबाहरे कयोणत्ा 
दिेांत मराठी बऱयाच 

प्रमाणात बयोलली जाते?

१. इंगं्ड 
२. अमेररका 
३. इस्राएल 

७

मराठी िाषकांची 
एकूण संख्ा हकती?

१. ९ कयोटी 
२. ९ लाख 
३. ३ कयोटी 

८

मराठी िाषा वदन कधी 
साजरा करतात?

१. १ मे 
२. १५ ऑगस् 
३. २७ िेब्रिुारी 

९

मराठी िाषा कयोणत्ा 
ललपीत ललहहतात?

१. रयोमन 
२. दिेनागरी 
३. चचत्ललपी 

िरील कोड्ािे उत्र –
१. - दयोन
२. - दयोन आशण तीन
३. – तीन
४. - दयोन
५. – तीन
६. - तीन
७. – एक
८. – तीन
९. – दयोन
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१  माझी मराठी
भाग एक
आमच्ा लहानपणी – म्हणजे १९६०च्ा आसपास – मुंबईसारखी 
मयोजकी िहरे सयोडली, तर बाकीच्ांचे सामाशजक जीिन ‘बहु’ 
म्हणािे – म्हणजे बहुरंगी, बहुसांसृ्ततक, बहुिाषक िगैरे – असे 
काही नव्ते. समाजाचा प्रत्के घटक आपापल्या पूि्मजांनी आखून 
ठेिलेल्या रेषेिरून वबनबयोिाट चालत हयोता. खाणे-वपणे, नेसणे, 
बयोलणे ह ेसगळे कसे संस्ारांना अनुसरून चालायचे. रेष सयोडून चालणे तर राहूच द्ा, चुकून 
पाऊल ततरपे पडणेही अमान्य हयोते.    

उदाहरणाथ्म िाषा. आम्ही िक् मराठी – तीही शजला ‘प्रमाण मराठी’ म्हटले जाते तीच 
ऐकत, बयोलत, िाचत आशण ललहीत हयोतयो. ततच्ापेक्षा िेगळ्ा तऱहचेी मराठी घरकामासाठी 
येणाऱया स्त्रियांच्ा तोंडून हकंिा लयोकवप्रय नाटक-चचत्पटांमधून ऐकायला तमळत असे; पण 
आमच्ा िाषाव्यिहारात आम्ही ती कधी येऊ दते नव्तयो. हहदंी चचत्पट िषगात एखाददुसरा 
पाहायला तमळे. हहदंी िाषेिी तेिढाच संबंध येई. तिी हहदंी गाणी आमच्ा िार शजिािािाची 
हयोती खरी, पण ती संगीतामुळे. इंग्जी अगदीच परकी, लादलेली िाषा. आमच्ा पररसरात ती 
कुठेच नव्ती.
थयोडक्यात, आम्ही िंिर टके्क वनिलेळ मराठी िाषक हयोतयो. 

क. िरील उताऱयातील अरोरेखखत शब्द योग्य जागी िापरून पुढील िाक्ये पयूिमि करू या. 

अ. माझ्ा मैतत्णी खूप आहते, पण सई माझी अगदी ------------------------- मैत्ीण आह.े

अा. माझ्ा तमत्मंडळतींपैकी काही ------------------------- तमत्ांना मी आज रात्ी जेिायला बयोलािलंय.

इ. बरा आह ेगं तयो चचत्पट. मुख् म्हणजे तीन तास ------------------------ करमणूक हयोते.

ई. कुठलंही काम अगदी ---------------------------, ह्ा कानाचं त्ा कानाला कळू न दतेा करण्ातच 
खरी चतुराई आह.े 

ख. उताऱयािा पुढील भाग िािण्ाआरी खालील प्रश्नांिर रोडी ििचा करू या आणि नंतरच्ा 
िादरििादासाठी त्ाआरारे मुद्द ेतयार करू या.

अ. ‘वनिलेळ मराठी िाषक’ असण्ाची कयोणती लक्षणे पन्नास िष्यांपूिणीच्ा ह्ा वपढीत हयोती? 

 १.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 २.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ३.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ४.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

आ. आपल्या सामाशजक, सांसृ्ततक, आशण िातषक पररघाबाहरे पडण्ाचे ह्ा वपढीने कटाक्षाने 
टाळले. त्ािेळच्ा मराठी िाषेचे ‘वनिलेळपण’ त्ामुळे वटकून राहहले असे तुम्हाला िाटते 
का?

 ‘हयो’ असे उतिर असेल तर त्ाची कारणे दऊे या.
 ‘नाही’ असे उतिर असेल तर त्ाची कारणे दऊे या.
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भाग दोन
काहीच िंिर टके्क वनिलेळ िगैरे नसते, अगदी िाषासुद्धा, 
ह े यथािकाि आम्हाला कळले. रांगत्ा ियापासून जी 
कािळा-चचमणीची ‘गयोटि’ आम्ही ऐकत आलयो, तीच 
‘कथुली’ सातिे िष्यांपूिणीची बाळेही ऐकत हयोती; िक् 
आमच्ा गयोटिीतल्या ‘कािळ्ाचं घर हयोतं िेणाचं, चचमणीचं 
घर हयोतं मेणाचं’, तर तेव्ाच्ा कथुलीतल्या ‘काऊळेयाचें 
घर सेणाचें, साळैचें घर मेणाचें’ हयोते. आमच्ा गयोटिीत ‘मयोठ्ा पाऊस पडत हयोता’, तर त्ांच्ा 
कथुलीत ‘पाऊस पड’े असे थयोडक्यात आटयोपते घेतले हयोते. पण तीही मराठीच हयोती आशण 
आमचीही मराठीच आह,े असा महत्ताचा साक्षात्ार आम्हाला झाला. इतक्या ितकांपासून 
िाटतेले खाचखळगे पार करत, आक्रमणांना आशण अततक्रमणांना तोंड दते आशण त्ांनाही 
आपलेसे करून घेत आपले ‘मराठीपण’ ततने वटकिून ठेिले आह.े ततच्ाबद्ल प्रेम िाटण्ासारखी 
अिी अनेक कारणे आहते. 

क. िरील उताऱयातील अरोरेखखत शब्द योग्य जागी िापरून पुढील िाक्ये पयूिमि करू या.

अ. आजी मला रयोज रात्ी हकती मयोठी, छान गयोटि सांगते. ती आज नाही, तर तू अिी छयोटीिी 
---------------------- सांगतयोयस का?

अा. मला काहीच कळत नव्ते तेव्ापासून, अगदी --------------------
---------------------- म्हणा ना, माझ ेपालक मला ‘िहाण्ासारखं 
िाग’ असा सल्ा दते आहते. म्हणजे नक्की काय ते मला 
अजूनही कळलेलं नाही. त्ांना विचारलं तर म्हणतात, 
‘---------------------- कळेलच तुला’! ती िेळ कधी येणार, 
आशण िहाण्ासारखं िागणं म्हणजे नक्की कसं िागणं हा 
---------------------- मला कधी हयोणार, ह्ाचीच िाट मी गेली अठरा िषटं बघतयोय.

ख. खालील िाक्ये ‘अडरळा, अडिि, समस्या आणि खािखळगा’ हे शब्द एकििन आणि 
अनेकििनात िापरून पयूिमि करू या. हे शब्द बऱयाि अशंी समानारथी असल्याने त्ांिा िापर 
एकापेक्षा जास् िाक्यांत होऊ शकेल. आरी िाक्ये पयूिमि करू या आणि मग ििचा करू या.

अ. मला आयुष्ात काही ---------------------------------- आलीच नाही असं समजू नका. मी आजिर 
अनेक ---------------------------------- सामना केला आह.े

अा. अिा लहानसहान ---------------------------------- घाबरून कसे चालेल? यिस्ी व्ायचे असेल तर 
अिा प्रत्के ---------------------------------- धीराने मात केली पाहहजे.

इ. ही िाट --------------------------------------- िरलेली आह.े जपून जा. लक्षात ठेिा, ह्ातील प्रत्के 
---------------------------------- जीिघेणा ठरू िकतयो.

ई. िाटते येणाऱया ---------------------------------- तयोडगा काढत आशण प्रत्के ---------------------------------- 
यिस्ीपणे मात करत मी इथिर पयोचलयो आह.े
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ग. पुढील उतारा िाियू या.

वदिाळी अंकासाठी एखादी कथा ललहािी म्हटलं, पण सुचतच 
नव्तं काही. िेिटी किीबिी एक कथुली झाली ललहून. नाही 
तरी बालगटासाठीच काढायचा आह ेअंक. गंमत म्हणजे, हीच 
कथुली नंतर मनस्ीच्ा िाळेच्ा िातष्मक स्हेसंमेलनात मला 
िापरता आली. ततथे गुरु-शिष् नात्ािर एक नाटक बसिायचं 
हयोतं. माझी वदिाळी अंकातली गयोटि एकलव्यािर हयोती. तीच 
आधाराला घेऊन एक नाटुकलं तयार केलं. मनस्ीच एकलव्य 
झाली हयोती. पण मयोठं धनुष् ततला पेलिेना. म्हणून ततच्ा दादाने 
छयोटीिी धनुकली वदली करून. एकलव्याच्ा िूतमकेत गयोड वदसत हयोती माझी मनुली.

अरोरेखखत केलेले शब्द पाहू या आणि त्ांच्ा जोड्ा करता येतात का ते पाहू या.
उदा∘ कथा – कथुली 
अ. -------------------------- – नाटुकलं
आ. धनुष् – --------------------------

इ. -------------------------- – मनुली 

िीप : एखाद्ा िस्तचू्ा, गयोटिीच्ा हकंिा व्यक्ीच्ा नािाला ‘–उली’, ‘-उकली’ असे प्रत्य 
िापरून त्ा नािाला लहान रूप वदले जाते. या प्रकारे तयार झालेल्या िब्दातून केिळ 
लहानच नव्,े तर लवडिाळ रूप असा अथ्म सुचिला जातयो. यात मूळ िब्दाच्ा रूपात 
प्रत्याशििाय आणखीही बदल हयोतयो.

ह्ाप्रमािे पुढील नामांिी रूपे पाहू या.
उदा∘ घर – घरकुल   
अ. ताट - ---------------------------------------------

आ. सूप - ---------------------------------------------

इ. बुधला - -----------------------------------------

ई. डि - ---------------------------------------------

आता पुढील शब्द पाहू या.
छयोटा – छयोटुकला, छयोटुकले  छयोटुकली, छयोटुकल्या  छयोटुकले / छयोटुकलं, छयोटुकली  

मूळ िब्द वििेषणे असतील तर त्ांचे ललंग-िचन बदलते.

याप्रमािे पुढील रिशेषिांिी रूपे ललहू या.
धीट – भधटुकला, --------------------------------------- ----------------------------------------- ------------------------------------

गयोड – गयोडुला, ------------------------------------------ ----------------------------------------- ------------------------------------

चचमणा – चचमुकला, --------------------------------- ----------------------------------------- ------------------------------------
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घ. िादरििादासाठी खालील प्रश्नांच्ा आरारे मुद्द ेतयार करू या.

आपण वनिलेळ मराठीिाषक आहयोत असा त्ा िेळच्ा वपढीचा समज बरयोबर हयोता का? की त्ांची 
िाषा त्ांच्ाही नकळत निनिे बदल आत्मसात करत हयोती?
उताऱयात तसे काही संदि्म आले आहते का? कयोणते? मुदे् जमिू या.

ि. िला, िादरििाद करू या.

िगगातील विद्ार्थ्यांचे दयोन गट करू या. एक गट पुढीलपैकी एका 
बाजूचे समथ्मन करेल तर दुसरा गट दुसऱया बाजूचा समथ्मक 
असेल. प्रत्के गट िेगिेगळी उदाहरणे दऊेन आपली बाजू मांडले 
आशण दुसऱया गटाला पटिून दणे्ाचा प्रयत्न करेल. शिक्षक 
माग्मदि्मन करतील.

गि एक – इतर िाषांच्ा संपकगात आल्यामुळे िाषा वबघडते. आपल्या िाषेचे जतन आशण 
संिध्मन करायचे असेल, तर आपल्या सामाशजक आशण सांसृ्ततक क्षेत्ातच िािरले पाहहजे 
आशण इतर िाषांिी संपक्क  टाळला पाहहजे. 
गि दोन – िाषेत बदल व्ायला कयोणतेही एकच कारण लागत नाही. ती सतत घडत, बदलत 
राहते. आजूबाजूच्ा समाजाचा, राजकीय घडामयोडींचा, िातषक िेजाराचा ततच्ािर पररणाम 
हयोतच राहतयो. हयोणारा हा बदल बऱयाचदा ततला अभधक समृद्ध करतयो.

छ. भाषा

अथगाविण िब्द 

मृत की हयो झाला |                                                                      

नुसत्ा ध्वनीला काय्म नाही  ||

िब्दाथगािाचून िाक्य वनरथ्मक |                                                                               

आियाशििाय िाषा 

शजणे नाही ||

अथ्मपूण्म िाषा हचेच गा साधन |                                                                                      

जन्म-मृत् ूसांधे, बांधते जीिन ||

िाषेत विचार, कल्पना, आचार |                                                                                   

िाषेमध्य ेिाि, प्रेम िाषारूपी ||      

िाषेला व्यापून विश्व ह ेविरते |                                                                        

िाषा जगण्ाचे साथ्मक करते ||

- रमेश पानसे 

शिक्षकांच्ा मदतीने िेजारील कवितेचा अथ्म समजािून 
घेऊ या आशण स्तःच्ा िब्दात इथे ललहू या.
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

स
ंिाद
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२  मराठी भाषेतील गमती जमती

क. चला, िाचू या; पण त्ासाठी आधी िगगातील विद्ार्थ्यांचे तीन गट करू या. प्रत्के गटाने 
एकेक पररचे्छद िाचू या. त्ात मराठी िाषेविषयी काय मजेिीर माहहती वदली आह ेते सांगू या. 
त्ात कयोणते गमतीचे िब्द, िाक् प्रचार, म्हणी आहते ते सांगून, जमल्यास त्ांचा अथ्मही सांगू या. 
िब्दकयोिाची मदतही घेता येईल.

जीि घाबरा करिारी भाषा
मराठी िाषेच्ा अभ्ासक मॅन्सक्सन बन््म स्न ऊि्क  मॅन्सक्सनमाििी. आज िय ऐिंीच्ा घरात. 
मायिूमी अमेररका सयोडून िारतात आल्या आशण मराठीच्ा प्रेमापयोटी कायमच्ा इथेच राहहल्या. 
मराठी िाषा शिकतानाचा आपला अनुिि डटॉ∘ मॅन्सक्सन यांनी ‘जीि घाबरा करणारी िाषा’ या 
लेखात खूपच गमतीिीरपणे मांडला आह.े
(१) इकड ेयायच्ा अगयोदर मला िारताबद्ल िारसे काही माहीत नव्ते. पण हा दिे िांतताप्रेमी 
आशण अहहसंािादी आह ेअिी माझी ठाम समजूत हयोती. महात्मा गांधींचे चररत्, थयोडसेे हहदंू 
तत्तज्ान आशण टी∘ एस∘ एललयटचे िेस्लँड (ॐ िांततः िांततः िांततः) िगैरे िाचल्यामुळे ही 

कल्पना झाली असेल. (...)  माझा मराठीचा अभ्ास 
सुरू झाला तेव्ा माझा पूण्म भ्रमवनरास झाला.

अगदी पहहल्याच वदििी माझ ेमराठीचे शिक्षक 
म्हणाले, “मी सातारा शजल्हातला आह.े आमच्ा 
शजल्हाचे लयोक मारामारीसाठी प्रशसद्ध आहते. ‘मी तुला 
मारीन’ याला मराठीत अनेक िाक् प्रचार आहते. ‘मी 
तुला तुडिीन’, ‘मी तुला िाजिीन’, ‘तुझ ंनरड ंदाबीन’, 

‘तुझ्ा नरड्ािर पाय ठेिीन’ इत्ादी इत्ादी.”
सुरिातीला मला िाटले, की हा िांडखयोरपणा िक् सातारा शजल्हाचे िैशिष्ट आह.े 

हळूहळू मात् माझ्ा लक्षात यायला लागले, की ही िृतिी मराठी िाषेतच भिनलेली आह.े बाळबयोध 
ललपीबरयोबरदखेील हहसंेचे बाळकडू पाजले जाते- अक्षरांचे पाय मयोडणे, पयोट ियोडणे. (आशण पुढ े
ध चा मा करून काय झाले ते इततहासाच्ा िगगात शिकिले जाते.)

(२) केिळ अक्षरांच्ा बाबतीत ही स्स्ती, तर सामाशजक व्यिहाराची काय कथा! ‘नाक 
दाबले तर तोंड उघडते’, ह्ांसारख्ा म्हणींमध्य ेतर उघड हहसंाचार वदसतयोच, पण एरव्ीसुद्धा 
काय हयोतं ते पाहा. नुसता दयोष दऊेन पुरेसे समाधान न हयोता लयोक अमक्याचे खापर इतरांच्ा 
माथी ियोडतात, त्ांना धारेिर धरतात. राजकारणी लयोक एकमेकांच्ा पाठीत खंजीर खुपसतात, 
न्ािी नसलेली माणसे लयोकांची वबनपाण्ाची हजामत करतात आशण िांडिलदार कामगारांचे 
रक् आटितात! रयोजच्ा जीिनाच्ा स्पध लेमध्य ेलयोक एकमेकांच्ा 
पयोटािर पाय ठेितात हकंिा एकमेकांचे पाय ओढतात. आई-बाप 
लहान मुलांचे कान उपटतात आशण मुले मयोठी झाल्यािर आई-
बापाच्ा डयोक्यािर तमरी िाटतात.

ही झाली अप्रत्क्ष िांडणाची उदाहरणे. मग उघड उघड 
िांडण सुरू झाले की िाषाही एकदम िडकते! तळपायाची आग 
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मस्तकाला जाते, माणूस दात-ओठ खातयो, आपले तापलेले हात थंड करून घेतयो आशण शिव्या 
द्ायला हपापलेला जीि िरपूर तोंडसुख घेतयो.

निलाची गयोटि म्हणजे हा हहसंाचार िक् इतरांच्ाच विरुद्ध असतयो असे नव्.े स्तःविरुद्ध 
लयोक तततकेच हहसंक असतात. झयोपेतून उठल्यािर अंग मयोडतात, गप्पा मारता मारता बयोट े
मयोडतात, घसाियोड करतात, तोंड िाटसे्तयोिर बयोलतात. प्रेमप्रकरणाच्ा बाबतीत तर ही स्तःिर 
हहसंा करण्ाची प्रिृतिी वििेष वदसून येते. आपली एकुलती एक मुलगी प्रेमवििाह करणार आह े
असे कळल्यािर आई-बाप घर डयोक्यािर घेतात. बायकयो परपुरुषािी गप्पा मारतीय ह ेपाहून 
निरा स्तःच्ा डयोक्यात राख घालतयो.

(३) िांडखयोरपणाबरयोबरच मराठी िाषेचे एक 
िैशिष्ट म्हणजे िरीरिा्रिाविषयीच्ा अद्भतु कल्पना. 
शजिेला हाड असणे ही चांगली गयोटि समजली जाते. 
लयोकांचे हातपाय गळतात, त्ांच्ा काळजाचे पाणी 
हयोते, त्ांच्ा तोंडचे पाणी पळते, त्ांच्ा पयोरांना पंख 
िुटतात, शिंगे िुटतात. ज्ाला ततसरा डयोळा िुटतयो 
तयो माणूस आदरणीय समजला जातयो.

मराठी माणसांना हयोणारे रयोग तर अनाकलनीय आहते. लयोकांचे तोंड येते (ते गेले हयोते 
कुठे?), डयोळे येतात. झयोपडपट्ीतल्या मुलांच्ा जीिे येते (नेमके काय येते दिे जाणे), कयोणी 
िेड्ासारखे िागायला लागले, की त्ाचे डयोके विरले हकंिा डयोके हलले असे म्हणतात.

िरीराबद्ल विचचत् कल्पना आहतेच, तर खाण्ाबद्ल तर काही विचारूच नका. मराठी 
माणसे िाटे्ल ते खातात- बयोलणी खातात, डयोके खातात, िेळ खातात, मार खातात, अक्षरे 
खातात, (...) पैसे खातात. (िेणही खातात असे मी ऐकले आह.े)

मग ही राकट, दांडगट, िरीरिा्रि आशण तक्क िा्रि ही दयोन्ी न जुमानणारी िाषा परकीय 
माणसाने शिकायची किी? कधी कधी या विचाराने मी िैतागून जाते. मग ही िाषा थयोडी का 
हयोईना, माझ्ािर कृपा करून (मला) यायला लागली आह,े या सुखद विचाराने माझा जीि 
िांड्ात पडतयो.

- मॅक्सिन बर्मि स्टन

टीप :  पयोटािर पाय ठेिणे = पयोटािर पाय दणेे 
 डयोक्यात राख घालणे = डयोक्यात राख घालून घेणे

ख. िला, खेळयू या, ‘िाक् प्रिार ओळखा’!

िगचातील एकेका रिद्ारथी / रिद्ालरमिनीने पुढे येऊन मयूकाचभनय 
करून िरील उताऱयातील कोिताही एक िाक् प्रिार दाखिायिा 
आहे. इतर रिद्ारथी तो िाक् प्रिार ओळखतील.

उदा∘ नाक दाबले तर तोंड उघडते.
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३  िला, गप्ा मारू या.
रारेिर ररिे

पहहला रिद्ारथी : अरे, आज माझी 
चांगलीच 
पंचाईत झाली. 

दुसरा रिद्ारथी : का रे, 
काय झालं तरी काय?

पहहला रिद्ारथी : अरे, मी आज गृहपाठ केला नव्ता.
दुसरा रिद्ारथी : मग?
पहहला रिद्ारथी : मग काय, सरांनी चांगलंच 

धारेिर धरलं मला!
दुसरा रिद्ारथी : काय? धारेिर धरलं?
पहहला रिद्ारथी : हयो ना, चांगलंच धारेिर धरलं!
सगळे रिद्ारथी : अरे बाप रे! म्हणजे 

आता आपल्यालाही 
धारेिर धरणार सर!

ह्ाचप्रमाणे –

अ. घरी यायला उिीर 
हयोणे - आई

अा. डट् ायविंग लायसन्स घरी 
विसरणे - पयोलीस

इ. ऑनलाइन विजेचे वबल 
िरायला विसरणे – बाबा

ई. परीक्षेला जाताना 
ओळखपत् विसरणे 
– शिक्षक

४  मराठी भाषा िळिािी तशी िळते

पायात चप्पल घालायची की चपलेत पाय घालायचे?
अंगात सदरा घालायचा की सदऱयात अंग घालायचे?
हातात बांगड्ा िरायच्ा म्हणजे पयोत्ात धान्य िरतयो तिा िरायच्ा?
असे अनेक प्रश् अजूनही अनुतिररत आहते. जाणकारांनी उतिरे द्ािीत.

पादिारी १ : अहयो, इथे ‘धंदा अपाट्कमेंटस्’ कुठे आहते सांगता का जरा?
पदािारी २ : काय? ‘धंदा अपाट्कमेंटस्’? अिा नािाची इमारत आह?े
पादिारी १ : हयोय हयो! हा बघा, आह ेना पतिा माझ्ाकड.े कारिे रस्तािरच आह ेही 

इमारत.
पादिारी २ : पण इथे कुठे कारिे रस्ताही नाहीये!
पादिारी १ : नाही कसा? आपण तर त्ाच रस्तािर उिे आहयोत ना?
पादिारी २ : हा तर किले रस्ता आह.े बघू मला तयो पत्त्याचा 

कागद.
पादिारी १ : हा बघा.
पादिारी २ : अरे दिेा! अहयो, ‘धनदा अपाट्कमेंटस्’, किले रस्ता 

असा पतिा आह.े ती बघा, समयोरच आह ेती इमारत.

स
ंिा

द

१

२
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क. िरील ततन्ी प्रसंगांत बयोलणाऱया, ऐकणाऱया, िाचणाऱया व्यक्तींचा का गोंधळ उडाला आह?े 
दुसऱया प्रसंगात चुकीच्ा उच्ारांमुळे ‘धनदा’ चं ‘धंदा’ झालं आशण ‘किले’चं ‘कारिे’ झालं.

प्रसंग १ आशण ३ मधील गोंधळ किामुळे झालाय? 

िाक् प्रचारामुळे, बयोलण्ाच्ा पद्धतीमुळे, इतर िाषांच्ा उच्ारपद्धतींच्ा प्रिािामुळे, संयुक् 
वक्रयापदांच्ा िापरामुळे ... ??

िगचात ििचा करू या आणि उत्र सांगयू या.

५  दिेा, पाि रे पाि आता!  

क. ऐकयू  या. 

ख. बरोबर असलेल्या सिमि पयचायांिर  खयूि करू या.

अ. पाि म्हणजे काय?
 १. खाण्ाचा बेकरीत बनिलेला पदाथ्म  
 २. चतकयोर  
 ३. ‘पािणे’ ह्ा वक्रयापदाचे रूप  

आ. सयोहम हकती पाि खाणार आह?े
 १. एक         २. तीन         ३. चतकयोर  

इ. डवॅनएलला हकती पाि आणायचे आहते?
 १. एक         २. आठ         ३. तीन  

ई. पाि हकती जण खाणार आहते?
 १. दयोन         २. तीन         ३. चार                              

आह ेना मराठी िाषा मजेिीर? एक िब्द आशण तीन अथ्म!

३

- तुम्ही चहा घेणार का?
- बसा मग, मी आलयोच चहा घेऊन!

अं... हयो,
घेईन.

ह ेस्तःच चहा घेऊन 
येणार आहते, की 

माझ्ासाठी चहा घेऊन 
येणार आहते?
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तयो पाि = बेकरीत बनिलेला खाण्ाचा पदाथ्म

तयो पाि = चतकयोर, चरौथा िाग

पाि = ‘पािणे’ ह्ा वक्रयापदाचे आज्ाथणी रूप 
पािणे = प्रसन्न हयोणे

६  शब्द एक अरमि अनेक

क. रतघारतघांिे गि करून उदाहरिाप्रमािे खालील सराि सोडियू या.

 आधी कंसातील िब्द ययोग्य जागी ललहून िाक्ये पूण्म करू या.
 एकापेक्षा जास्त अथ्म असणारे िब्द तक्तात उदाहरणाप्रमाणे ललहू या. 

(साथ – साथ, घाटािर – घाटाच्ा, लािणी – लािणी, पाटाच्ा, पाटािर, कर -कर -कर, 
िास – िासही)

उदा∘ ‘प्राथ्मना करािी दिेाची सकाळी दयोन्ी (१) कर जयोडयोनी’ असं 
म्हणायची आजी. तर आता आधी प्राथ्मना (२) कर आशण मग 
जा तुला कयोणता सरकारी (३) कर िरायचा आह ेतयो िरायला.

अ. अहाहा! काय सुंदर (१) ---------------------- सुटलाय ह्ा िुलांचा. हा 
िुलांचा बहर आह ेतयोिर माझा (२) ---------------------- ह्ा बागेतच 
राहणार आह ेअसं वदसतंय.

अा. ह ेिहर नाही, गाि आह.े इथे नळ नाहीये. आधी (१) ---------------------- पाण्ात पाय धू आशण 
मग (२) ---------------------- बस जेिायला.

इ. पूिणी बायका नदीच्ा (१) ---------------------- िेगिेगळ्ा (२) ---------------------- घागरी घेऊन येत. 
मजा यायची पाहायला.

ई. महापूर ओसरला आशण गािात कटॉलऱयाची (१) -------------------------- आली. त्ा कत्मव्यदक्ष 
अभधकाऱयाने तरीही गािकऱयांची (२) ---------------------- सयोडली नाही.

उ. वपकाची (१) ---------------------- करून झाल्यािर दमलेला िेतकरी बरेचदा (२) ---------------------- 
ऐकून मनयोरंजन करून घेतयो.

ख. िरील अनेकारथी शब्दांिे उदाहरिाप्रमािे अरमि स्ष् करू या.

शब्द अरमि

उदा∘ (१) (दयोन्ी) कर 
(२) (प्राथ्मना) कर 
(३) कर (िरायचा)

(१) हात  
(२) करणे ह्ा वक्रयापदाचे आज्ाथणी रूप 
(३) सरकारला द्ाियाचा सारा
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अ.

आ. 

इ.

ई.

उ.

करा आणि णशका
तुम्हीही िब्दकयोिाच्ा मदतीने असे एकापेक्षा जास्त अथ्म असणारे हकमान पाच िब्द ियोधून 
त्ांचा िाक्यात उपययोग करा.

 

ग. खेळ शब्दांिा 

िगगातील विद्ार्थ्यांचे दयोन गट करू या. दयोन्ी गटांनी एकाच िेळेस दुसऱया गटाला एक दयोन 
अक्षरी िब्द द्ायचा आह.े त्ा दुसऱया गटाने त्ाच दयोन अक्षरांपासून त्ा अक्षरांना काना ( ा ), 
एक हकंिा दयोन मात्ा ( े  ै), दीघ्म अथिा ऱहस् उकार (  ु  ू ), दीघ्म अथिा ऱहस् िेलांटी ( र  ी ), 
अनुस्ार ( ं) इत्ादी िापरून त्ाच दयोन अक्षरांपासून जमतील तततके िब्द बनिायचे आहते. 
अक्षरांचा क्रम बदलला तरी चालेल, पण ह्ा दयोन अक्षरांखेरीज ततसरे अक्षर िब्दात येता कामा 
नये. तसेच अनेकिचनपण ललहू नये. नाम असेल तर ललंग ललहािे, इतर िब्द असतील तर 
कंसात (वि∘, वक्र∘ वि∘, अव्यय) असे ललहािे. एका िेळी पाच तमवनटांचा िेळ तमळेल. त्ानंतर 
शिक्षक / शिशक्षका िब्द तपासून गुण दतेील. शजतके संपूण्म निे आशण बरयोबर िब्द, तततके 
गुण. जर ललंग, शुद्धलेखन इ∘ चुका असतील, तर शिक्षक / शिशक्षका प्रत्के चुकीसाठी १/२ 
गुण कापतील.

उदा∘ वदलेला िब्द ‘पर’ उतिरे – तयो पार, ते पयोर, तयो पीर, तयो पेरू, तयो पूर, ती पुरी, तयो पेरा, 
ते पेर, तयो पारा, पुरे (वक्र∘वि∘), पुरा (वि∘),
अक्षरांचा उलट क्रम ‘रप’ त्ापासून उतिरे – तयो राप, ते रयोप, ते रूप, ते रुपे, तयो ररपू
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घ. भाषेिी गंमत – गमतीिी भाषा 

प्रत्य जयोडण्ामुळे एका िब्दाचा दुसऱया िब्दािी असणारा संबंध स्पटि हयोतयो. मग िाक्याचाही 
अथ्म आपल्याला कळतयो. पण प्रत्याच्ा आगेमागे असणाऱया िब्दांची अदलाबदल झाली, तर 
अथ्म उलट हयोतयो, िलता हयोतयो, हकंिा अथ्मच उरत नाही. चला, आता प्रत्याची जागा बदलण्ाचा 
हा सराि करू या. आधी प्रत्याच्ा जागा बदलू या  आशण नंतर ही दयोन्ी रूपे िापरून िाक्ये 
बनिू या.

उदा∘ िुलाचा िास – िासाचं िूल,
 ह्ा िुलाचा िास हकती छान आह ेना? ह्ा बागेत एकही िासाचं िूल नाही का?

अ. बाळाचे लाड – -------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अा. िेजाऱयाचा कुत्ा - --------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. आिडीची िाजी - ---------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. िाळिंटाचा दिे - ------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. पैिाची िानगड - --------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. ‘भर’ िा प्रत्य / उपसगमि म्ियून िापर

ह्ाचा िापर जसा हयोईल त्ाप्रमाणे अथगातही बदल हयोतयो.                                     
उदाहरणाप्रमाणे िब्द तयार करून िाक्यात उपययोग करू या.

भर                                                                                                
उदा∘ िरवदिसा – ऐन वदिस असताना,  वदिसिर – संपूण्म वदिस
 िरवदिसा झयोपलायस, बरं नाही का िाटत?
 वदिसिर झयोपा काढतयोस, आशण रात्ी गािात िटकतयोस! काय म्हणतील लयोक?

टीप – उपसग्म लागताना िब्दाचे सामान्यरूप हयोऊन त्ाला वििष्क्प्रत्य लागेल का ह्ाकड े
लक्ष द्ा!  वदिस – िरवदिसा – वदिसिर , चरौक – िरचरौकात - चरौकिर
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अ. दुपार - --------------------------------------------, ----------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अा. रस्ता - -----------------------------------------------,  --------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. बाजार- -------------------------------------------------, ------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. सिा - --------------------------------------------, ---------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. िग्म - -----------------------------------------------------, --------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

टीप : मराठीत जसे एकाच िब्दाचे अनेक अथ्म असू िकतात ह ेआपण पाहहले तसेच िब्दात 
केलेल्या छयोट्ािा िरकाने िब्दाचा अथ्मच बदलतयो. 

छ. खालील िाक्यांतील ररकाम्ा जागा उदाहरिाप्रमािे भरू या आणि भाषेिी ही गंमत 
समजाियून घेऊ या.
फरक काना-मारिा-िेलांिीिा 
(िडा-िडी, जयोडा–जयोडी, ढगाळ-ढगळ)               

उदा∘ १. मनीष आशण मनीषा कायम जयोडीनेच विरतात. त्ांची जयोडी 
सि्यांनाच आिडते.

  २. वदनकररािांच्ा पायात नेहमीच अस्ल पुणेरी जयोडा असतयो. 
अ. १. ------------------------- ततखट लागला का रे तुला?
  २. आता ही गयोड ------------------- खा.  
आ. १. काय -------------------------- हिा आह!े पाऊस पडणार बहुतेक.
  २. इतके ------------------- कपड ेका घातलेयस? अगदी बािळट वदसतयोयस ह्ा कपड्ात.

ज. जागाबदल – केिळ एका िेलांिीिी जागा बदलली आणि अरमि हकती िेगळा झाला!
(काळीज – काळजी, मीन  - मानी)
उदा∘ १. मयोठ्या जड काळजाने त्ाने ततचा वनरयोप घेतला.
  २. ततच्ा काळजीने त्ाचा जीि कासािीस झाला.

ि
ब्द
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अ. १. ----------------------- ही रािीचक्रातली िेिटची रास.
  २. कयोणताही ----------------------- माणूस अिी िुकटची िीक स्ीकारणार नाही.

झ. उलि-सुलि – अक्षरांिी केली उलिापालि आणि तयार झाला एक निीनि शब्द!
(तिा - िात, गढी – ढीग)
उदा∘ १. सांिाळून! तिा तापलेला आह,े बरं का! चटका बसेल. 
  २. पणती किी लािणार? माझ्ाकड ेिात नाहीये.

अ. १. ही सुंदर ----------------------- कयोणी बांधली ह्ाचा कुठेही उले्ख नाही.
  २. झेंडूच्ा िुलांचा हा मयोठा ------------------ मला लांबूनच वदसला.

करा आणि णशका
िाषेतील अिा िेगिेगळ्ा गमतीच्ा गयोटिी तुमच्ा वनदि्मनास आल्या आहते का? अिा गयोटिी 
ियोधून त्ा िगगात सि्यांना सांगू या आशण त्ािर चचगा करू या.

७  अनेक ललंगे असिारी नामे

िेळ
मेघना : ह ेबघ तुझ्ािी बयोलायला मला आतिा अशजबात िेळ नाहीये.
अचभ : अगं, िेळ कयोणालाच नसतयो. तयो काढािा लागतयो. 

आशण दुसरं म्हणजे िेळेिर सगळी कामं करून 
टाकािीत. नंतर काम झालं नाही म्हणून पस्तािायची 
िेळ यायला नकयो.

मेघना : ती िेळ माझ्ािर कधीच येणार नाही.
अचभ : तसं झालं तर बरंच आह.े पण असं म्हणतात, की 

काळ आशण िेळ कधीच सांगून येत नाहीत.

क. िरील उताऱयात ‘िेळ’ हा िब्द एकूण सहा िेळा आला आह.े काही िेळा तयो पुललं्गी 
तर काही िेळा ्रिीललंगी आह.े तयो कयोणत्ा िाक्यात कयोणत्ा ललंगात आह ेह ेआपल्या 
िेजाऱयाबरयोबर चचगा करून ियोधून काढू या.

 ‘िेळ’ हा िब्द जर पुललं्गी असेल तर तयो कयोणत्ा अथगाने िापरला जाईल आशण ्रिीललंगी 
असेल तर कयोणत्ा अथगाने िापरला जाईल? आपापल्या िेजाऱयाबरयोबर चचगा करून 
प्रत्के अथगाचे एक एक िाक्य बनिू या आशण िगगात िाचून दाखिू या.

ख. मराठी िाषेत दयोन्ी ललंगांत असणारी आणखीही नामे आहते. कधी िेगळ्ा ललंगात त्ांचा 
अथ्म बदलतयो, तर कधी बदलत नाही. खालील िाक्ये िाचू या, िब्दांचा अथ्म सांगू या 
आशण कधी अथ्म बदलतयोय आशण कधी नाही, ते सांगू या.
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अथ्म बदलतयो

हयो नाही

अ. िगगात सरांनी महिेला त्ा अिघड िब्दाचा संधी सयोडिायला सांतगतलं. 
आ. मला संधी तमळाली असती तर मी तयो संधी लगेच सयोडिला असता. 

अ. िेळेिर िात तयार झालं, की िेतकरी विसाितयो. 
आ. कुकरमध्य ेिात लािलाय. तयो झाला, की पानं घेते. 

अ. बाळाचं पयोट िरल्याचं एक लक्षण म्हणजे मयोठी ढकेर येणे. 
आ. बाळाचं पयोट िरल्याचं एक लक्षण म्हणजे मयोठा ढकेर येणे. 

अ. िाळेच्ा सिेस हजर राहणे ह ेपालक म्हणून आमचे कत्मव्य आह.े 
आ. पालकाची िाजी खाणे तब्तेीला चांगले असते. 

अ. ते पातेलं आधी िेगडीिरून खाली उतरि. िात करपेल नाही तर. 
आ. ती चांदीची पातेली मला खूप आिडते. मी नेहमी ततच्ात श्ीखंड ठेिते.
 
ग. खाली काही हरियापद ेअरोरेखखत केली आहेत. ती समान अरचाने िापरली आहेत की ते 
नाही ते सांगयू या.

अ. अनुजानं ततच्ा िाढवदिसाला िाळेत चटॉकलेट ंिाटली. 
आ. समीरनं केलेली कविता मला काही इतकी चांगली िाटली नाही.

अ. ऑविसात येण्ाआधी मी मुलांना िाळेत सयोडते. 
आ. दर श्ािण महहन्यात माई लसूण खाणं सयोडते.

८  ननिडियूक

िाळेत विद्ाथणी प्रततवनधीची वनिडणूक जिळ आली हयोती. संदिे वनिडणुकीसाठी उिा 
हयोता. त्ाने प्रत्के कामासाठी एकेका िग्मतमत्ाची नेमणूक केली हयोती. 
मंगेि पत्कं ललहीत हयोता. अनुज घयोषणांचे िलक तयार करत हयोता. 
िगगािगगात जाऊन प्रचार कसा आशण कधी करायचा ह्ाचे िेळापत्क 
वििान बनित हयोता. संदिे शजंकला, की तमरिणूक काढायची हयोती. 
त्ा तमरिणुकीचा िाळेतील माग्म हष्मद ठरित हयोता. संदिे स्तःचं 
िाषण ललहीत हयोता. घरात तयो आशण त्ाचे तमत् नुसता धुमाकूळ 
घालत हयोते. आज रवििार असल्यानं अशजत घरातच हयोता. ही सगळी 
गडबड पाहून त्ाची खूप करमणूक हयोत हयोती, पण ह्ा सि्म मुलांना 
सारखे खायला आशण प्ायला घालताना आशण त्ांनी केलेला पसारा आिरताना माधिीची 
पुरती दमणूक हयोत हयोती.



मराठी भाषा – रिरिर पैलू ५

140    SkeÀµes ®eeUerme

क. िगचात िार िार रिद्ार्थवांिे गि बनियू या. िरील उताऱयात काही रातुसाचरत शब्द 
अरोरेखखत केले आहेत.
गिात ििचा करून ह्ा शब्दांिे ललंग, ििन आणि हा शब्द कोित्ा हरियापदापासयून आला 
आहे ते ओळखयू या आणि िगचात सादर करू या. नंतर णशक्षक / णशणक्षका ह्ांिी बरोबर उत्रे 
सांगतील.

ख. योग्य शब्द िापरून ररकाम्ा जागा भरू या.

अ. एखाद्ा व्यिहारात आपण पैसे गुंतितयो, आशण एक -------------------------------- करतयो.

अा. निीन नेता वनिडायचा असतयो तेव्ा आपण वनिडणूक घेतयो. 

इ. आपल्या उमेदिाराला आपण तमरित तमरित नेतयो, म्हणजे त्ाची ------------------------ काढतयो.       

ई. आपण वनिडून वदलेला उमेदिार एका मयोठ्या पदािर नेमला जातयो. त्ाची त्ा पदािर           
-------------------------------- हयोते.  

उ. आपण मतं दऊेन वनिडून आणलेला उमेदिार नंतर आपल्याला िसितयो आशण वदलेली 
िचनं पूण्म करत नाही तेव्ा आपली -------------------------------- हयोते.  

ऊ. तयो सािकार िरमसाट दराने व्याज आकारून लयोकांना वपळून काढत हयोता. पण लयोकांना 
ह्ा हयोणाऱया --------------------------------ची कल्पनाच नव्ती.   

ए. जर कयोणी जास्त दराने व्याज द्ायला नकार वदला, तर तयो त्ांना इतरत् जाण्ापासून 
अडिायचा आशण त्ांची -------------------------------- करायचा.

९  ध्वन्नुकारी शब्द / हरियापदे

ज्ा िब्दांमध्य ेध्ववनिाचक िब्दांची पुनरािृतिी झालेली असते, अिा िब्दांना 
अनुकरणिाचक / नादानुकारी हकंिा ध्वन्यनुकारी िब्द / वक्रयापद असे म्हणतात.

क. आिाज ओळखयू या. 

ह्ा ध्ववनवितीत ऐकू येणारा आिाज ओळखू या आशण त्ा आिाजानुसार ययोग्य त्ा नादानुकारी / 
ध्वन्यनुकारी िब्दाची ययोग्य ती जयोडी लािू या.

१. पािसाची बुडबुड

२. रागािलेल्या कुत्राची ररपररप

३. गळणाऱया नळाची सळसळ

४. िाऱयाने उडणाऱया पुस्तकाच्ा पानाची करकर

५. आकािातील विमानाची गुरगुर

व्य
ाक

रण
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६. िाऱयामुळे हयोणारी पानांची घरघर

७. जुन्या दरिाजाची टपटप

८. पाण्ात बुडणाऱया घागरीची िडिड

ख. कयोणते नाम ऐकल्यािर तुम्हाला कयोणते ध्वन्यनुकारी नाम अथिा वक्रयापद आठिते? जयोड्ा 
लािू या.

नाम नाम नाम हरियापद

१. िांड्ांचा कडकडाट ६. बांगड्ा रुणझुणणे

२. घंटचेा खळखळाट ७. पैंजण खुळखुळणे

३. टाळ्ांचा घणघणाट ८. पैसे  हकणहकणणे

४. हास्याचा गडगडाट ९. नद्ा कडाडणे 

५. ढगांचा खणखणाट  १०. विजा    झुळझुळणे

१०  हदसायला सारखे हदसिारे पि उच्ारात फरक असिारे शब्द 
क. खालील िाक्ये ऐकयू  या. अरोरेखखत शब्दांच्ा उच्ारात तुम्ाला काय फरक ऐकयू  येतोय? 

ह्ापैकी कोिते शब्द रिशेष नामे आहेत आणि कोिते इतर शब्द आहेत? 

नव्या, वदव्या आशण काव्या खास मैतत्णी. आज 

(१) नव्याचा िाढवदिस. ती आज नक्कीच नटूनथटून िाळेत 
येईल. (२) नव्या कपड्ात (३) नव्या हकती छान वदसेल ना?

(१) काव्याचं नाि इतकं काव्यमय असलं तरी प्रत्क्षात ती 
अगदी लबाड आह.े आम्हाला िसिण्ासाठी (२) काव्यानं 
काल केलेल्या (३) काव्याचं काय िण्मन करू?

(१) वदव्या हुिार मुलगी. परीक्षेत चांगले माक्क  तमळिण्ासाठी 
ती काहीही करेल. घरातली िीज गेलेली असेल तर (२) वदव्या 
रस्तािरच्ा (३) वदव्याखाली बसून अभ्ास करते.
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ख. हदसायला सारखे हदसिारे पि उच्ारात फरक असिारे असे आिखीही शब्द आपल्याला 

मराठीत सापडतात. खालिी तीन उदाहरिे िाियू / ऐकयू  या. 

अ. उद्ा / उद्ान –(१) उद्ा ना, (२) उद्ानात आणखी सुंदर िुलं वदसतील तुला.

अा. जरा / जरा – ज्ाप्रमाणे (१) ‘जरा’ (थयोडसेे) 
आशण (२) ‘जरा’ (िृद्धत्) असा अथगात 
आशण उच्ारात िरक आह े तसाच (१) 
‘जड’ (िजनदार) आशण (२) ‘जड’ (िरौततक) 
ह्ांच्ाही अथगात आशण उच्ारात िरक आह.े

इ. गज / गज – (१) गज ह ेजुने अंतर मयोजण्ाचे 
पररमाण आह,े तर गणपतीचे ‘गजानन’ ह े
नाि (२) गज + आनन असा संधी हयोऊन आले आह.े (३) गज म्हणजे हतिी.

करा आणि णशका
मराठी िाषेतले असेच सारखे वदसणारे पण अथ्म आशण उच्ार िेगळे असणारे िब्द 
िब्दकयोिाच्ा मदतीने ियोधून काढू या आशण िगगात सादर करू या.

११  मराठीतील कोिते शब्द तुम्ाला उच्ारायला कठीि जातात?

क. ध्वननरफतीबरोबर म्ियून पाहू या. 

ज्ान, अज्ान, ज्ानेश्वर-  ज्

जहाज, जवटल – ज

चंरि, चमचा, चचंच – च

अडहकतिा, नासाडी, साडी – ड

ऋतू, ऋषी - ऋ

डळमळीत, खळखळाट - ळ

अण्ा, खणखणीत – ण

झगमगीत, झगा – झ

शजतेंरि जयोगची जहाजातून जगप्रिासाला जाण्ाची जंगी शजगीषा जयेि जयोगळेकरने 
जाणीिपूि्मक जयोपासली.

चचहकत्सक चचन्मय चचमुकल्या चमच्ाने चचकाटीने चचमूटिर चचकट चीज चाखताना चुकून 
चीत्ारला.

क
रा
 आ

शण
 श
ि
क
ा 
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ख. मराठीतील बोलण्ा-ऐकण्ास कठीि िाििारे काही स्र आणि व्ंजने आणि त्ापासयून 
झालेले, उच्ारण्ास कठीि शब्द पाहून बहुतेक अमराठी भाषक मराठीला रूक्ष, कठीि अशी 
उपारी दतेात. पि मराठी भाषकाला मारि हीि भाषा कानाला अरतशय गोड लागते आणि रतिे 
शब्द रिे हृदयाला चभडतात.

असंच एकदा ग∘ वद∘ माडगूळकरांिी बयोलताना कुणी तरी म्हटलं, “मराठीत ‘ळ’ ह े अक्षर 
वनरुपययोगी आह.े काही कुठं उपययोग नाही त्ाचा” ... यािर उतिर म्हणून गवदमांनी ह ेपुढील 
गीत ललहहलं - या गीतात ‘ळ’ चा हकती सुरेख िापर त्ांनी केलाय!... आशण प्रशसद्ध गातयका 
माशणकताई िम्यांच्ा मधाळ आिाजानं त्ाचं सयोनं केलंय ...

घननीळा 

घननीळा, लवडिाळा
झुलिू नकयो हहदंयोळा!
सुटली िेणी, केस मयोकळे
धूळ उडाली िरले डयोळे
काजळ गाली सहज ओघळे
या साऱयाचा उद्ा गयोकुळी
हयोईल अथ्म वनराळा

- ग∘ हद∘ माडगयूळकर

ग. ह्ा दुसऱया गीतात ‘ड’ आणि ‘ि’ ही अक्षरे परत परत येतात. त्ांिा िापर कानाला हकती 
गोड लागतो, त्ािा अनुभि घेऊ या.

त्ा रतर ेपललकडे... 

त्ा ततथे पलीकड ेततकडे
माखझया वप्रयेचे झयोपडे
गित उंच दाट दाट
िळत जाय पायिाट
िळणािर आंब्ाचे-
झाड एक िाकड!े

- ग∘ हद∘ माडगयूळकर

१२  मराठी भाषेच्ा रिरिर बोली : एक झलक
आत्ापययंत तुम्ी जी मराठी प्रमािभाषा णशकलात त्ापेक्षा जरा िेगळी असिारी, काळानुसार 
आणि प्रदशेानुसार बदललेली ही मराठी भाषेिी रूपे. िगचातील रिद्ार्थवांिे तीन गि करू या. 
प्रत्ेक गिाने दोन उतारे िाियून त्ात आपि णशकलेल्या भाषेपेक्षा काय िेगळे आहे त्ािर 
अरोरेखखत शब्दांच्ा साहाय्याने िगचात ििचा करू या.
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गि १

१. प्रमािभाषाि, पि एका शतकापयूिथीिी 

आजकालचा काळ सिा, पररषदा, संमेलने यांचा आह.े राटिट् ीय, सामाशजक ि धातम्मक सिा 
तर प्रशसद्धच आहते; पण याशििाय विशिटि धंदिेाल्यांच्ा ि जातीच्ा सिाही नेहमी हयोत 
असलेल्या आपण पाहतयो.(...)

ही सिांची साथ समाजाच्ा शिखरापािी उद्भिून खाली पसरत पसरत हल्ी हकती खयोल 
जाऊन पयोहयोचली आह े ह े मला नुकतेच पाहाियास तमळाले. गेल्या 
महहन्याच्ा आरंिापासून आमच्ा गािात रयोज निे निे चेहरे वदसाियाला 
लागले. (...) पहहल्याने तर आगंतुक पाहुण्ांचा आम्हाला उमजच पडनेा 
आशण त्ांच्ा ठािवठकाणांचाही पतिा लागेना; पण ते गािात येण्ाला 
आशण गािातील चयोऱयांची संख्ा िाढण्ाला एकच गाठ पडली.

- श्ीपाद कृष्ण कोल्िकर

२. कन्नडच्ा िालीिी मराठी 

एकदा तुंगिरिा आमच्ाकड ंआली हयोती तेव्ा धीर करून मी ततला विचारलं,
“तुमच्ा विहहरीत िूत आह ेका ग?”
ती एकदम काकणांचा आिाज यािा तसं हसली आशण म्हणाली,
“िूत िगैरे काही नसतयो. तयो िक् आपल्या मनात राहतयो. आपलं मन 
स्च्छ असला की मग िूत नाही, गीत नाही. तू भिलास की काय तरी?”

- प्रकाश नारायि संत

गि २

३. ही मालििकडील मराठी 

“ही राजकन्या माझ्ासारखी वदसतां काय रे?” चानी विचारू लागली.
मी चानीकड ेएकदा आशण त्ा पुस्तकातील राजकन्यकेड ेएकदा पाहहले आशण मग म्हणालयो,
“चानी, या राजकन्यपेेक्षाही तू चांगली वदसतेस.”
त्ािर चानी मनापासून हसली आशण विचारू लागली,
“खरंच रे? माकासुद्धा िाटतां, ह्ा गािात माझ्ाइतक्या दखेणं माणूस नाय. 
माका काय िाटतां म्हायत आसा?”
“काय िाटतं तुला?”
“माका िाटतां, आपणसुद्धा खुंयच्ातरी राजाबरयोबर लगीन करंूचा.”                                          

- चिंतामि त्रबंक खानोलकर
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४. ग्रामीि रिदभचातील भाषेिा रंग 

.... झाड ंम्हन् ेजतमनीची ियोिा. पयोरं म्हन् ेघराची ियोिा. अन् ढयोरं म्हन् ेकयोठ्याची ियोिा 

.... ह्ा ढयोरायले किापासून माणसायनं पाळणं सुरू केलं आसंल म्हणािं? जंगलातले सम् े
जनािर मयोकळे विरतात. हारणं; िाघ; कयोल्;े लांडगे. पण बैलायले नाई कयोणी मयोकळं 
विरू दते. या बैलायचा जमि किासाठी? माणसायसाठी राबायसाठी.... समजा बैलंच नसते 

दुवनयेत त काय झालं आसतं? माणसं लेकाचे तडिडून मेले आसते. ह े
हायेत म्हणून जतमनीची नांगरणी-िखरणी हाये. अन् नांगरणी-िखरणी 
हाये म्हणून माणसायचे खायाचे चयोचले.

- सदानंद दशेमुख

गि ३ 

ि. सांगली-कोल्ापयूर िळिािी मराठी 

जेिता जेिता दादानं माझ्ाकडनं बयोली करून घेतली, “अकरा िाजता िाळा असती. 
सकाळी दीस उगिायला मळ्ात हजर ऱहायला पाहहजे. अकरा िाजूस्तिर पाणी पाजलं 
पाहहजे. मळ्ाकडनंच परस्परिारी िाळंला जायाचं. वदसाच्ा गोंड्ाबरयोबर दप्तर घेऊनच 
मळ्ाला यायचं वन घटकािर ढयोरं चारायची. किा मळ्ात कामं असतील तिा िाळंला खाड ं
करायला पाहहजे ... हाय काय कबूल?”
“हाय की! मळ्ात कामं असतील तर खाड ंनकयो करायला?” मी जणू सगळं पटल्यागत 
बयोलत हयोतयो. आत आनंदाला िरतं येत हयोतं.

- आनंद यादि

छ.  खान्शेी भाषा 

अ. मानयूस                                                                                         
मानूस मानूस                                                                                      
मतलबी रे मानसा                                                                                                
तुले िार हाि                                                                                      
तुझी हाकालेल आिा 
 मानसा मानसा,
 तुझी वनयत बेकार
 तुझ्ाहून बरं
 गयोठ्यातील जनािर 
मानसा मानसा,                                             
कधी व्िीन मानूस                                          
लयोिासाठी झाला                                      
मानसाचा रे कानूस!

- बहहिाबाई िौररी

आ.
माझी आई दिेाला नमस्ार करीत असताना 
माझ्ा आत्ाने ततला विचारले, “दिेापािी 
काय मांगते?”
त्ािर आई म्हणाली,
“काय मांगू, राजस! दिेाचा एकबी हात ररकामा 
नाही. त्ालेबी त्ाची कामं आहतेी. आपली 
कामं आपूनच केली पाहहजे. त्ानं घर दलंे, 
िेतजमीन दलेी, आनखी काय पाहहजे? आपुन 
कटिाचे धनी!”

- सोपानदिे िौररी
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ज. ‘ती फुलरािी’ 

अ. चिरिफीत पाहून प्रश्नांिी उत्रे दऊे या.  

१. गजरेिाल्या मुलीला ‘िसंत’ ह ेनाि कसं माहीत असतं?

२. कयोट घातलेला माणूस त्ाच्ा िहीत काय ललहून घेत असतयो? 

३. कयोणती व्यक्ी कयोणत्ा िागातून आली आह ेह ेत्ा कयोट घातलेल्या 
माणसाला कसं ओळखता येतं?

आ. छरिी घेतलेला जाकीििाला माियूस िापरत असलेल्या खालील अरोरेखखत शब्दांसाठी 
प्रमािभाषेतील शब्द ललहू या. 

मीटर डाऊन करून ठेितत 

टकॅ्सी तमळण्ाचयो आशण डयोक्याचयो संबंध काय?

पािसात टकॅ्सी गािायची म्हणजे ...

इ. फुलिाली िापरत असलेल्या खालील शब्दांसाठी मराठी प्रमािभाषेतील शब्द ललहू या.

क. म्ा - ख. न्ाय -

ग. इकायचा - घ. किा -

च. ‘बा’चं - छ. म्हगंाला -

ज. गािणार - झ. िक्ाला -

ई. खालील शब्दजंजाळातयून चिरिरफतीत आलेले िाक् प्रिार / म्िी शोरा ि िाक्यात उपयोग 
करा.

१. -----------------------------------------------------------------

२. -----------------------------------------------------------------

३. -----------------------------------------------------------------

१३  संरी
क. िाियू या.

बाहरे िटाक्यांचे दणदणीत आिाज येत हयोते आशण कुणाल 
नेहमीप्रमाणे आिाजाला घाबरून कानांिर हात गच् दाबून थरथरत 
कयोपऱयात जाऊन बसला हयोता. त्ाची अिस्ा पाहून आज्जी 
त्ाच्ाजिळ गेली. त्ाला जिळ घेऊन त्ाला कुरिाळत म्हणाली, 

सुळी, तेजीत, िब्दांची, सयोडून,
कल्ई, चयोर, संन्यािाला, 
धंदा, काढणे, असणे, दणेे
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“अरे िेड्ा, आज वदिाळी नाही का, राजा? मग िटाके िाजणारच. उद्ा कयोणाच्ा लग्नात 
ढयोल-तािे िाजतील. तू हकती िेळा असा घाबरून लपून राहणार? आता मयोठा झालास तू. या 
वनराधार िीतीपासून आपलं संरक्षण आपणच करायचं. एक गयोटि नेहमी लक्षात ठेि, भित्ापाठी 
ब्रह्राक्षस!”

वनरक्षर असली तरी आमची आज्जी हुिार हयोती. अिा ियगंडाचे दुष्पररणाम ततला माहीत 
हयोते. िीतीने खचलेल्या कुणालचं मनयोबल िाढिण्ासाठी ती वनरंतर प्रयत्न करत असे. त्ाच्ा 
ियगंडाचा ततला कधी मनस्ताप हयोत नसे आशण त्ाला चचडिणाऱयांचाही ती यथेच्छ समाचार 
घेत असे.

ख. िरील उताऱयात अरोरेखखत केलेले संरी कसे तयार झाले आहेत ते पाहू या.

ब्रह्राक्षस ब्रह्न् + राक्षस न् + र्  र्

वनराधार वन: + आधार वन: + आ  रा

संरक्षण सम् + रक्षण म् + र्  अं

दुष्पररणाम दु: + पररणाम दु: + प्  ष्प ्

मनयोबल मन: + बल अ: + ब्  ओब्

मनस्ताप मन: + ताप अ: + त्  स्त्

यथेच्छ यथा + इच्छ आ + इ  ए

समाचार सम् + आचार म् + आ  मा

ग. यािप्रमािे पुढील तक्तातील ररकाम्ा जागा भरू या. 

वनरंतर 

वन: + अक्षर  

 राजन + मुरिा 

मन: + धैय्म 

संययोग

आत्मप्रिंसा

ियम् + कर

वनररच्छ

व्य
ाक

रण
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 दृष्ष्क्षेप 

 नाम

तयो साक्षात्ार, ते - ती गढी, त्ा गढ्ा ते बाळकडू

तयो समथ्मक, ते - ती अडिणूक, त्ा अडिणुका ते ढयोर, ती ढयोरे/ ढयोरं

तयो भ्रमवनरास ती घरघर

तयो मूकाभिनय,  ते - ती िडिड, त्ा िडिडी 

तयो पाट, ते - ती गुरगुर, त्ा गुरगुरी  

तयो हहदंयोळा, ते हहदंयोळे ती जरा

 हरियापद 
भिनणे, पस्तािणे, झुळझुळणे, हकणहकणणे, रुणझुणणे 

 रिशेषि
मयोजका, शजिािािाचा, वनिलेळ, जराजज्मर 

 हरियारिशेषि
वबनबयोिाट, यथािकाि 

 िाक् प्रिार आणि म्िी 

खापर इतरांच्ा माथी ियोडणे कयोणाला तरी धारेिर धरणे एखाद्ाच्ा पाठीत 
खंजीर खुपसणे

वबनपाण्ाची हजामत करणे रक् आटिणे एकमेकांच्ा पयोटािर 
पाय ठेिणे

दुसऱयाचे पाय ओढणे मुलांचे कान उपटणे डयोक्यािर तमरी िाटणे

तोंडसुख घेणे तळपायाची आग मस्तकात जाणे घर डयोक्यािर घेणे

नाक दाबलं तर तोंड उघडणे दात-ओठ खाणे बयोलणी खाणे

डयोके खाणे िेळ खाणे मार खाणे

अक्षरे खाणे पैसे खाणे िेण खाणे

डयोक्यात राख घालणे शजिेला हाड नसणे हातपाय गळणे

काळजाचे पाणी हयोणे तोंडचे पाणी पळणे पंख िुटणे
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शिंग िुटणे ततसरा डयोळा िुटणे तोंड येणे

डयोळे येणे जीिे येणे डयोके विरणे

डयोके हलणे अंग मयोडणे बयोट ेमयोडणे

घसाियोड करणे तोंड िाटसे्तयोिर बयोलणे घर डयोक्यािर घेणे

डयोक्यात राख घालणे

 नाम / इतर शब्द + हरियापद 
समथ्मन करणे, ठाम असणे, बाळकडू पाजणे, नेमणूक करणे

 आता मला हे येतं...

मराठी भाषेिी मयूलभयूत माहहती करून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

मराठी भाषेतील गमतीजमती समजयून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

मराठी – िळिािी तशी िळते हे समजयून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

मराठी भाषेच्ा रिरिर बोलींिी झलक पाहिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

एकाि शब्दािे अनेक अरमि समजयून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

अनेक ललंगे असिारी नामे ओळखिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : ध्वन्नुकारी शब्द / हरियापद ेिापरिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : ‘ऊक’ जोडयून होिारी नामे िापरिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : संरी ओळखिे आणि करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी
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 िेगळ्ा िािेिरिे सि माहीत करून घेिे
 निे उत्सि आणि समारंभ जाियून घेिे 
 व्ाकरि : साहियमििािक शब्दयोगी अव्ये 

िापरिे 
 व्ाकरि : नामसाचरत हरियापद े/ नामरातयू 

तयार करून िापरिे 
 व्ाकरि : संरी ओळखिे आणि करिे

िला, णशकयू  या ...
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िेगळ्ा िािेिरिे सि 

१  उत्सि

क. माणूस हा स्िाितःच उत्सिवप्रय प्राणी आह.े अनेक धातम्मक सण तयो 
गेली हजारयो िषले साजरे करत आला आह,े पण त्ाखेरीज निनिे प्रसंग 
साजरे करण्ाची आस त्ाला सदिै लागून राहहलेली आह.े त्ामुळेच 
िाढवदिस, लग्नसमारंि, िाङ् वनचिय, पदयोन्नती, पदिीग्हण समारयोह, असे 
अनेक प्रसंग तयो तमत्मैतत्णी आशण नातेिाईक ह्ांच्ाबरयोबर साजरे करू लागला. गेल्या काही 
ितकांत िारतातील िेगिेगळ्ा प्रांतात काही िेगळे, काही अजब उत्सि साजरे केले जाऊ 
लागले. ह्ातील काही चचत् ेआधी वदलेली आहते, ती पाहू या; ह ेउत्सि कुठे साजरे हयोत आहते, 
त्ांची काय िैशिष्टे आहते ते ओळखता येतंय का ते बघू या आशण िगगात त्ािर चचगा करू या. 

ख. ह्ा उत्सिांची माहहती खालील उताऱयांत वदली आह.े उताऱयािी संबंभधत चचत्ाचा क्रमांक 
कंसात ललहू या. ह्ा सि्म उत्सिांत कयोणता समान धागा आह?े ते साजरे करण्ामागे काही विशिटि 
सामाशजक, सांसृ्ततक, धातम्मक कारणे आहते, की केिळ मरौजमजेसाठी ह ेउत्सि साजरे केले 
जातात? िगगात चचगा करू या.

िाघाची शिकार - पुली-काली (४)

केरळमध्य ेपुली-कालीचा उत्सि ‘ओणम’नंतर चरौर्था वदििी साजरा केला जातयो. रंगांची 
उधळण असणाऱया आशण ऊजलेने िरलेल्या ह्ा उत्सिात िाग घेणारे कलािंत प्रशिशक्षत 
असतात. ‘िाघाची शिकार’ हा ह्ा पुली-काली नृत्-नाट्ाचा विषय असतयो. िडक काळ्ा, 
वपिळ्ा आशण लाल रंगात रंगलेले ह े‘िाघाचे शिकारी’ पारंपररक लयोकसंगीताच्ा ठेक्यािर 
नाचत रस्तात उतरतात तेव्ा ह्ा उत्सिाचे साक्षीदार हयोण्ासाठी हजारोंच्ा संख्ेने लयोक 
उपस्स्त असतात. पुली-कालीचा हा उत्सि गेली दयोनिे िषले साजरा केला जात आह,े असं 
सांतगतलं जातं.

उधळलेल्या बैलाचा पाठलाग – जल्ीकटू् (  )

ततमळनाडूत पोंगल ह्ा सणाचाच एक िाग म्हणून ‘जल्ीकटू्’ हा थरारक खेळ िंिरहून 
अभधक िष्यांपासून खेळला जातयो. त्ासाठी लागणाऱया तगड्ा आशण दणकट बैलांची  
खास दखेिाल करून, त्ांना वििेष खुराक दऊेन ह्ा खेळाचे खास प्रशिक्षणही वदले जाते. 
खेळाच्ा वदििी बैलांच्ा शिंगांना बक्षीस बांधले जाते आशण त्ांना मयोकळे सयोडले जाते. ते 
बक्षीस ओढून घेण्ासाठी िेकडयो माणसे त्ांच्ा मागे धाित असतात. उधळलेल्या बैलांच्ा 
तासून धारदार केलेल्या शिंगांनी माणसांना गंिीर इजा हयोऊ िकते. बैलांना दुखापत 
हयोण्ाची िक्यता मात् कमी असते.
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बेडकाचे लग्न (  )

पािसाचे महत्त िेतकऱयांपेक्षा जास्त कयोणाला असणार? पज्मन्यदिेतेला प्रसन्न करून 
घेण्ासाठी करण्ात येणाऱया अनेक उपायांपैकीच एक म्हणजे बेडकाचं लग्न. महाराटिट् ात 
आशण आसाममध्य ेपाऊस चांगला व्ािा म्हणून बेडकांची विभधित लग्ने लािली जातात. 

गयोव्याचा पज्मन्ययोत्सि (  )

विविध रंगांनी सजलेला, मरौज-मस्तीने आशण आनंदाने िारलेला असा हा गयोव्याचा पज्मन्ययोत्सि. 
गयोव्यात पयोतु्मगीजांची सतिा हयोती तेव्ापासून ‘सेंट जटॉन बॅप्प्स्’ ह्ांच्ा आठिणीसाठी हा 
साजरा करतात. सगळी तरुणाई हा उत्सि साजरा करण्ासाठी जमते. पाण्ाने िरलेले 
तलाि आशण तळी ह्ांत खेळून आनंद साजरा केला जातयो. खाणेवपणे नाच-गाण्ां ह्ांनी 
आणखी रंगत येते. सुंदर कपड े घालून सजलेले लयोक बयोटीतून सहल करतात आशण 
एकमेकांना शुिेच्छा दतेात. गयोव्याचे सौंदय्म पाहायचे असेल तर ह्ा उत्सिाला िेट द्ायलाच 
हिी.

बैसाखी (  )

पंजाबमध्य ेआशण िारताच्ा इतर काही िागांत एवप्रल महहन्याच्ा तेरा तारखेला बैसाखीचा 
उत्सि मयोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातयो. ह्ा वदििी िीख बांधि नििष्म साजरे करतात 
आशण चांगल्या पीकपाण्ासाठी दिेाचे आिार मानतात. जयोिपूण्म िांगडा नृत् आशण गाणी 
ह्ा उत्सिाची रंगत अभधकच िाढितात.

रण-उत्सि, कच्छ-गुजरात (  )

गुजरातच्ा कच्छ प्रांतात जगातील सिगात मयोठे तमठाचे िाळिंट आह.े पांढऱयाशुभ्र तमठाचे ह े
िाळिंट परौशण्ममेच्ा रात्ी तर जास्तच झगमगून उठते. दरिषणी साधारण नयोव्ेंबर ते िेब्रिुारी 
महहन्यात ततथे आययोशजत केल्या जाणाऱया रण-उत्सिात त्ा प्रदिेातील लयोककलेचा आनंद 
लुटता येतयो. गायन, िादन, नृत् अिा अनेक काय्मक्रमांची रेलचेल असते. परौशण्ममेच्ा 
चांदण्ात लखलखणाऱया, मैलयोगणती पसरलेल्या धिल िाळिंटात उंटािरून सिर करताना 
येणारा अनुिि केिळ अिण्मनीय आह.े

ग. तुलनात्मकदृष्टा अलीकडील काळात साजरे हयोऊ लागलेले ह े िरील उत्सि आता बरेच 
लयोकवप्रय झाले आहते. आताची तरुण वपढीही काही तरी निीन साजरं करू पाहतेय, तर 
त्ांच्ािर ‘तुम्ही उगीचच काहीही साजरं करता’ असा आरयोप जुनी वपढी करत असते. ह्ा 
आरयोपाचं खंडन ही निी वपढी कसं करते ह ेपाहण्ासाठी आम्ही काही तरुणांना ‘तुम्ही काय आशण 
का साजरं करता?’ असा प्रश् विचारला, तेव्ा आम्हाला पुढील उतिरे तमळाली :
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१. यतीन : मी दरिषणी माझ्ा लाडक्या कुत्राचा, शसंबाचा िाढवदिस साजरा करतयो म्हणून 
लयोक मला हसत. आज माझ्ाच विचाराचे अनेक जण मला येऊन 
तमळालेत. आपल्या संसृ्तीत प्राशणमात्ांचा नेहमीच विचार केला 
गेलाय. आपल्या उपययोगी पडणाऱया प्राण्ांबद्ल कृतज्ता व्यक् 
करण्ासाठी लयोक आजही बैलपयोळा, नागपंचमी, िसुबारस ह्ांसारखे 
काही समारंि साजरे करतात. मग माझ्ािर वनःस्ाथणी प्रेम करणाऱया 
माझ्ा ह्ा तमत्ासाठी मी काही साजरं केलं, तर काय वबघडलं? 
शििाय काहीही ‘साजरं’ करायला कारण लागतं का? आनंद झाला, की तयो िाटायचा, म्हणजे 
तयो भद्गुशणत हयोतयो.

२. मेघना : आम्ही आमच्ा गल्ीत दरिषणी ‘सेिावदन’ साजरा करतयो. आमच्ा गल्ीत बरीच 
म्हातारी माणसं एकटीच राहतात. आम्ही त्ांना िष्मिर सि्म प्रकारे मदत करतयो. मग िषगातला 

एक वदिस सेिावदन म्हणून साजरा करतयो. आजच्ा बदललेल्या 
सामाशजक पररस्स्तीला अनुरूप अिा निीन प्रथा पाडणे हाच 
ह्ामागचा उदे्ि आह.े
आपल्या समाजाला एकत् आणण्ासाठी आशण एकत् बांधून 
ठेिण्ासाठी उत्सि साजरे करण्ाची अत्तं आिश्यकता आह.े 
लयोकमान्य वटळकांनी ह्ाच हतेूने िंिर िष्यांपूिणी साि्मजवनक 

गणेियोत्सिाची सुरुिात केली. समाजाची आजची गरज लक्षात घेऊन त्ानुरूप ययोग्य असे 
निे उत्सि साजरे करण्ास सुरुिात करणे, ह्ात गैर काहीच नाही.

३. तगररजा : आम्ही आमच्ा सयोसायटीच्ा अंगणात गेल्या िषणी झाड ंलािली. त्ातली जी 
जगली त्ांचा आज िषगाचा िाढवदिस आम्ही साजरा करत आहयोत. 
ह्ापुढ े दरिषणी ह्ाच स्रूपात पयगािरणाला पूरक असे समारंि 
आम्ही साजरे करणार आहयोत.
वनसगगाचे आिार मानण्ासाठी पूिणी हकती तरी उत्सि साजरे केले जात. 
आता आपण काय करतयो? वनसगगापासून आपण दूर जाऊ लागलयो 
आहयोत. वनसगगाचं आशण माणसाचं जे अतूट नातं आह े ते नव्यानं 
अधयोरेखखत करण्ासाठी जुनेच सण निीन साजात साजरे करण्ास काय हरकत आह?े

४. सात्त्तक : आमची पाचिे कुटुबंांची िसाहत आह.े येथील बहुतेक रहहिासी सतत 
कयोणत्ा ना कयोणत्ा स्पध्यांमध्य ेिाग घेत असतात. त्ात ते शजंकयोत अथिा न शजंकयोत, 

त्ांना प्रयोत्साहन तमळािे म्हणून आम्ही दरिषणी आमच्ा िसाहतीत 
‘सहिाग वदन’ साजरा करतयो.
स्ाभिमान, आत्मसन्मान ह्ांत िाढ हयोण्ासाठी स्तःची आशण 
आपल्या जिळच्ांची पाठ थयोपटून घेणं महत्ताचं आह.े त्ामुळे 
अभधक चांगलं काम करण्ासाठी सि्मच उद्कु् हयोतात. आपल्या 
समाजात जे जे चांगलं हयोतंय आशण हयोईल ते ते साजरं करू या. मग 

ते यि सांसृ्ततक, बरौत्द्धक, कला, क्रीडा ह्ांपैकी कयोणत्ाही क्षेत्ातलं असयो!
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अ. निी हपढी साजरे करत असलेल्या ह्ा नव्ा उत्सिांरिषयी तुमिं काय मत आहे?
िला, िगचात आपापलं मत मांडयून त्ािर ििचा करू या –

१. िरीलपैकी ------------------------------ समारंि साजरा करण्ाची कल्पना मला आिडली, कारण 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

२. िरीलपैकी ----------------------------- समारंि साजरा करणे ययोग्य नाही, कारण ----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

कयोणतीही गयोटि साजरी करण्ासाठी काही कारणे असािीत लागतात. उदाहरणाथ्म सामाशजक, 
सांसृ्ततक, करौटुवंबक हकंिा मानशसक कारणे. िरील समारंि साजरे केल्याने कयोणते िायद े/ 
तयोट ेहयोऊ िकतील?

३. --------------------------------- हा समारंि साजरा केल्यान े-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ह ेसाध्य हयोईल.                                                                                   

४. ---------------------------------------------- हा समारंि साजरा केला, तर -----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- असंही घडू िकेल. इत्ादी

घ. तुमच्ा दशेात हकंिा प्रांतातही प्रस्ाहपत उत्सिांखेरीज अनेक निनिे उत्सि साजरे होऊ 
लागले असतील. तुम्ाला स्तःला कोिता िेगळा समारंभ साजरा 
करायला आिडेल? त्ात कोिता िेगळेपिा असेल? ह्ा नव्ा उत्सिामागिी 
आपली कल्पना कागदािर उतरियून िगचात सरिस्र सादर करू या. 
त्ासाठी पुढील प्रश्नांिी मदत घेता येईल.

अ. का? (िक् मरौज-मजेसाठी, सामाशजक प्रबयोधन व्ािे म्हणून, जनजागृतीसाठी इत्ादी)

अा. केव्ा? (ठरािीक तारखेला, एखादा सामाशजक बदल आिश्यक असेल तेव्ा इत्ादी)

इ. कुठे? (मयोकळ्ा मैदानात, सिागृहात, रस्तािर, घरयोघरी, अंगणात इत्ादी)

ई. कयोणाचा सहिाग? (विद्ाथणी, लहान मुले, ज्षे् नागररक, सि्म नागररक इत्ादी)

उ. किा पद्धतीने? (िांततेत, जल्योिात, तमरिणूक, चचगा-िाषणे इत्ादी)

ऊ. ह्ा उत्सिाचे कयोणते पररणाम तुम्हाला अपेशक्षत आहते? (समाजप्रबयोधन, मरौज-मजा, 
रूढींमधील बदल इत्ादी)

ि. मराठी महहने, ऋतयू ि सि

अ. खालील तक्तात मराठी महहन्यांची नािे वदली आहते. त्ापुढ ेत्ा महहन्यात येणारे ऋतू आशण 
सणांची नािे वदली आहते. तक्ा नीट िाचू या.

महहना ऋतयू सि

१. चैत् 
िसंत 

गुढीपाडिा,
िसंतपंचमी 

२. िैिाख 
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३. ज्षे् 
ग्ीष् 

िटपरौशण्ममा 
आषाढी एकादिी 

४. आषाढ 

५. श्ािण  
िषगा 

रक्षाबंधन 
गणेिचतुथणी 

६. िारिपद 

७. अशश्वन
िरद 

निरात् 
वदिाळी 

८. कातत्मक

९. माग्मिीष्म
हमेंत 

मकरसंक्रांत 

१०. परौष 

११. माघ 
शिशिर 

हयोळी 
रंगपंचमी 

१२. िाल्नु 

अा. आता पुढील खेळात आपल्या स्रणिक्ीची परीक्षा घेऊ या.
विद्ार्थ्यांचे तीन गट करू या.
शिक्षक प्रत्के गटाला चचठ्ठांचे तीन संच दतेील. पहहल्या संचात बारा 
महहन्यांची नािे असलेल्या बारा चचठ्ठा असतील. दुसऱया संचात सहा 
चचठ्ठांिर सहा ऋतूंची नािे असतील आशण ततसऱया संचात िेगिेगळ्ा 
सणांची नािे असतील.
प्रत्के गटात महहना – ऋतू – सण अिा जयोड्ा लािू या. जयो गट 
लिकरात लिकर जास्त बरयोबर जयोड्ा लािेल, तयो विजेता ठरेल.

इ. मराठी महहने आशण इंग्जी महहने ह ेसमांतर नाहीत. म्हणजे मराठीतील पहहला महहना चैत् आह,े 
पण इंग्जी पहहला महहना जानेिारी साधारण मराठी माग्मिीष्म महहन्याच्ा आसपास येतयो. ह्ाचे 
कारण म्हणजे मराठी महहने ह ेचंरि वदनदशि्मकेप्रमाणे तर इंग्जी महहने ह ेसरौर वदनदशि्मकेप्रमाणे 
मयोजले जातात.
ह्ा िषगाची मराठी आशण इंग्जी कॅलेंडरे घ्ा आशण यंदा वदिाळी कधी येते आह ेते पाहा.
उदा∘ वदिाळी अशश्वन महहन्यात येते. २०१८ मध्य ेवदिाळी नयोव्ेंबर महहन्याच्ा सुरुिातीला आली 
हयोती, तर २०१९ मध्य ेऑक्टयोबरच्ा िेिटी.
ह्ाचप्रमाणे पुढील महत्ताचे मराठी सण यंदा कयोणत्ा इंग्जी महहन्यात येत आहते ते ियोधू या.  
-  संक्रांत, गणेियोत्सि, गुढीपाडिा 

ई. स्तःचा िाढवदिस कयोणत्ा मराठी महहन्यात येतयो ते सांगू या.

उ. नाताळ, ईद, पतेती ह ेसण कयोणत्ा मराठी महहन्यात येतात ते सांगू या.

क
रा आ

शण
 शि

क
ा 
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२  साजरागोजरा
नेहमी मराठी िाषेच्ा खडबडीतपणाबद्ल काहीसे तक्रारीच्ा सुरात बयोलले जाते. त्ािरून 
विनयोदही हयोतात. त्ामुळे ततच्ा अंतरंगातला ओलािा आशण गयोडिा दाखिणारे िब्द जेव्ा 
काळाच्ा पयोटात गडप हयोतात, तेव्ा जीि कासािीस हयोतयो. ‘साजरा’ हा असाच एक नाहीसा 
हयोण्ाच्ा िाटिेर असलेला िब्द आह.े

ह्ा िब्दाचा अथ्म ‘छान’, ‘सुंदर’, ‘ियोिणारा’ असा आह.े त्ाचे मूळ कयोणत्ा िाषेत आह े
ते मला ठाऊक नाही. कुणी म्हणे ते संसृ्तमध्य ेआह,े कुणी म्हणे ते िारसीमध्य ेआह.े असेलही; 
पण काळाच्ा ओघात बदलत त्ाने घेतलेले आजचे रूप लयोिस आशण अगदी मराठी िळणाचे 
िाटते. 

उत्सि-समारंि हकंिा कयोणतेही शुिकाय्म आनंदाने आशण गोंधळ गडबड न हयोता पार पडले 
की ते ‘साजरे झाले’ असे म्हणतात. एखादी गयोटि छान करणे, सुंदर करणे म्हणजे ती ‘साजरी 
करणे’.

“िाः! लग्न अगदी साजरं झालं, बरं का!”
“सुदिैानं िेिटचं अध्यक्षांचं िाषण िारच रंगतदार झालं. काही नव्या कविता िाचून त्ांनी 

टाळ्ा घेतल्या आशण प्रसंग साजरा केला म्हणून आययोजक िाचले.”
“ती तुमची लेक ना? जांिळ्ा पैठणीत अगदी साजरी वदसतेय हयो!”
अिी िाक्ये अिचचत कानािर पडली की कसे प्रसन्न िाटते. साजरा ह्ा िब्दाचे ‘साशजरा’ 

ह ेजुने रूप अभधक गयोड िाटते. मराठीला जयोडिब्द तयार करण्ाचा छंद असल्यामुळे ‘गयोशजरा’, 
‘गयोजरा’ ह ेिब्द जयोडून ‘साशजरागयोशजरा’, ‘साजरागयोजरा’ ह ेजयोडिब्द तयार हयोतात. ते उच्ारल्यािर 
गोंडस जुळी बाळे हकंिा ढिळ्ा-पिळ्ा रंगांची िासरांची जयोडी नजरेसमयोर येते.

हसरा नाचरा | जरासा लाजरा |
सुंदर साशजरा | श्ािण आला ||

निी, कयोिळी, लुसलुिीत पालिी घेऊन ऊनपािसाचे खेळ खेळत 
येणाऱया श्ािण महहन्याचे ह ेप्रसन्न िण्मन. ‘साजणे’ असे वक्रयापदही आह.े 
त्ाचे ‘ियोिणे, ियोिून वदसणे, ययोग्य असणे’ असे अथ्म आहते. पाहा –

“खरं सांगू का, तुझ्ा िारदस्त व्यष्क्मत्ताला हहऱयापेक्षा मयोतीच साजून वदसतयो.”
ह्ा िब्दाचा रयोजच्ा िापरात सहज िापर हयोण्ाचा काळ कधीच 

मागे पडला. आज साधेसुधे काय्मक्रमही साजरे हयोण्ाऐिजी ‘संपन्न’ हकंिा 
‘सेललब्रटे’ हयोतात.

नटूनथटून समारंिात तमरिणाऱया मुली ‘ऑस्म’ हकंिा ‘गटॉज्मस’ हकंिा 
अिाच काही तरी वदसतात. (मुलगे कसे वदसतात? कयोण जाणे!) मान्य आह,े 
की िाषा बदलतात. जसे त्ातले काही हरिते, गळून पडते, तिी त्ांना 
निी पालिीही िुटते. पण हरिलेल्याबद्लची हळहळ िाटतेच ना!

क. िरील उताऱयात ‘साजरे’ ह्ा वक्रयावििेषणाबरयोबर येणारी कयोणती वक्रयापद ेतुम्हाला वदसतात? 
ती ियोधू या आशण ती जयोडी िापरून निे िाक्य तयार करू या.

उदा∘ १. साजरे करणे - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 २. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ३. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ख. मराठीला जोडशब्द तयार करण्ािा छंद आहे असे आपि िािले. ह्ा उताऱयातील 
जोडशब्दांिी यादी करू या.
१. --------------------------------------------   २. --------------------------------------------   ३. --------------------------------------------

ग. आपल्याला असे आिखी कोिते जोडशब्द आठित आहेत? ननदान पाि-सहा शब्द ललहू या.
१. --------------------------------------------   २. --------------------------------------------   ३. --------------------------------------------

४. --------------------------------------------  ५. --------------------------------------------  ६. --------------------------------------------

घ. खालील िाक् प्रिार योग्य त्ा जागी ललहून िाक्ये पयूिमि करू या.
(काळाच्ा पयोटात गडप हयोणे, काळाच्ा ओघात बदलणे, काळ मागे पडणे)

पूिणी बायकांना अगदी स्ातंत्र नसे. ‘चूल आशण मूल’ ह्ांच्ा ियोितीच 
त्ांचे सारे आयुष् रेंगाळत असे. कयोणतेही मत व्यक् करण्ाचे, 
मनाप्रमाणे जगण्ा-िागण्ाचे स्ातंत्र त्ांना िारतातच काय जगाच्ा 
पाठीिर कुठेही नव्ते. पण आता तयो (१) -----------------------------------------.  
त्ा काळच्ा जाचक चालीरीती (२) ---------------------------------------- हकंिा 
नाहीिा झाल्या आहते. ह्ाचा अथ्म असा हयोत नाही, की बायका आता पूण्मपणे स्तंत् झाल्या 
आहते. ज्ा वदििी स्त्रिया खऱया अथगाने स्तंत् हयोतील त्ा वदिसापासून ‘्रिी-स्ातंत्र’ ह्ा 
िब्दाची गरजच पडणार नाही. मग काही काळातच हा िब्दच (३) --------------------------------------------.

३  असाही एक उत्सि

स्ळ कॅफे 

क. सनत आशण कुणाल ह्ा दयोघांमधला संिाद ऐकू या आशण बरयोबर पयगायािर खूण करू या.

सनत आशण कुणालची िेट - अ. अचानक हयोते
आ. कुणाल सनतला ियोधत असतयो
इ. सनत कुणालला ियोधात असतयो.

सनतला मयोकळं मयोकळं का िाटतंय? अ. त्ाचं सगळं कज्म विटलंय
आ. त्ाचा ब्रकेअप झालाय 
इ. त्ाचं िजन कमी झालंय

ब्रकेअप साजरा करण्ासाठी सनत - अ. काकांना कटॉिी पाजतयो.
आ. कुणालला कटॉिी पाजतयो.
इ. लिकरच रेिा पाटणी दईेल असं सांगतयो.

सनतच्ा ब्रकेअपिर कुणालचं मत -      अ. सनतनं रेिािी जमिून घ्ायला हिं 
आ. रेिाने सनतिी जमिून घ्ायला हिं हयोतं 
इ. दयोघांनी जुळिून घ्ायला हिं हयोतं.

कुणालच्ा मते ही वपढी लग्न का करत 
नाही?

अ. जबाबदारी नकयो म्हणून.
आ. खच्म नकयो म्हणून.
इ. ब्रकेअप नकयो म्हणून.
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गद् = १) आपि सामान्तः जसे बोलतो अरिा ललहहतो ते भाषेिे रूप.
      २) अरणसक, कंिाळिािे रििेिन, लेखन 
गद् माियूस = अरणसक माियूस 

       
ख. िला िादरििाद करू या

“ह ेबरंय बाबा तुमचं. जबाबदाऱया नकयोत म्हणून लग्न नकयो, 
केलं तरी खच्म नकयो म्हणून त्ाचा समारंि नकयो; पण 
नसलेल्या जबाबदाऱयांमधून मयोकळं झाल्याचा मात् उत्सि 
हिा.”

कुणालच्ा ह्ा विधानािी आपल्यापैकी काही जण 
सहमत असतील, काही नसतील. घटस्योट हकंिा ब्रकेअप 
ह्ासारख्ा घटनांचा उत्सि साजरा करािा का?

िगगातील विद्ार्थ्यांचे दयोन गट करून िादवििाद करू या. 
तयारीसाठी १०-१५ तमवनट ेघेऊ या. एक गट आनंद साजरा 
करािा ह्ा मताचा असेल तर दुसरा त्ाच्ा विरुद्ध मताचा 
असेल. मदतीसाठी दयोन िाक्ये वदली आहते.

उत्सि साजरा करािा उत्सि साजरा करिे बरोबर नाही.

नकयो असलेल्या, ओझ ंिाटू लागलेल्या, जड 
झालेल्या नात्ातून सुटका झाली तर त्ाचा 
आनंद साजरा करण्ात हरकत ती कसली?

जे प्रेमाचं नातं आपण आयुष्िरासाठी 
स्ीकारलं, ते तुटताना त्ाची िेदना मनाला  
जाणिणारच. उगाचच आनंदयोत्सि साजरा 
करून ‘मला मुळीच िाईट िाटत नाही’ असा 
आि का आणािा?

४  बालतरूिी पालखी
क. िांततवनकेतनमध्य ेसाजरा केल्या जाणाऱया बालतरूच्ा पालखी सयोहळ्ाचे ह ेप∘ु ल∘ दिेपांड े
ह्ांनी केलेले वनतांत सुंदर िण्मन िाचू या. ह्ा लेखातील पररचे्छदांना (अ. ते उ.) उदाहरणाप्रमाणे 
िीष्मक दऊे या.

ख. आपल्या िृतिपत्ासाठी हा लेख अततसंशक्षप्त रूपात आपल्याला परत ललहायचा आह.े त्ासाठी- 
अ. प्रथम प्रत्के पररचे्छदात आपल्याला जी माहहती 

महत्ताची िाटते ती अधयोरेखखत करू या.
आ. ह्ा माहहतीच्ा आधारे हाच लेख अगदी थयोडक्यात 

परत ललहहण्ाचा प्रयत्न करू या.
इ. िगगातील सहाध्यायांचे लेख िाचून िगगात एकत् चचगा 

करू या.

स
ंिा

द
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(अ. प्रस्तािना)
(लहान मुलामुलींनी िृक्षिेलींच्ा, पानािुलांच्ा सहिासात िाढािे 
असे रिींरिनाथ टागयोरांना िाट.े िांततवनकेतनात ते प्रथम आले 
तेव्ा ततथला सारा पररसर िाळिंटासारखा कयोरडा, रखरखीत 
हयोता. १९०८साली रिींरिनाथांनी िृक्षारयोपणाची मयोहीम सुरू केली. 
सि्म विद्ाथणी, शिक्षक आशण कम्मचारी त्ात सहिागी झाले. आज 
तयो पररसर िेकडयो झाडांनी आशण िेलींनी हहरिागार झालेला 

आह.े िृक्षारयोपणाचा समारंि श्ािणाच्ा बािीस तारखेला – रिींरिनाथांच्ा पुण्ततथीला – 
आजही मयोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातयो.)

(आ. -------------------------------------------------------------)

दुपारपासून पाहतयो तयो हकती तरी छयोटीछयोटी मुले आशण मुली सुंदर पयोिाख घालून ‘पाठििना’च्ा 
वदिेला वनघालेली. वपिळ्ा रंगाची धयोतरे, झब्,े डयोक्याला वपिळ्ा रंगाचा रुमाल बांधलेला, 
कमरेला उपरणे कसलेले, कपाळािर चंदनाचा वटळा – अिा िेषात मुले; आशण त्ाच रंगाच्ा 
साड्ा हकंिा परकर-पयोलके, गळ्ात िुलांच्ा माळा, चचमुकल्या मनगटांत िुलांचे गजरे, केसांत 
पल्िांचे तुरे खयोचलेले – अिा िेषात त्ा पयोरी गरौरीसारख्ा सजलेल्या. िांततवनकेतनातल्या 
िृक्षांनी सािली धरलेल्या िाटांिरून वपिळ्ा िुलांची चचमुकली रयोपेच पाय िुटून हहडंायला 
लागल्यासारखे दृश्य.(...)

(इ. ------------------------------------------------------------)

रुग्ालयापुढले पटांगण. ियोितालचा पररसर आबालिृद्ध ्रिीपुरुषांनी िुलून गेला हयोता. एका 
बाजूला छयोटासा मांडि घातलेला हयोता. ततथे संगीतििनातल्या छात्ाछात्ींचे समूह-गायन चालले 
हयोते. रुग्ालयासमयोरच एक टबेलखुचणी मांडलेली हयोती. ती विश्विारतीचे कुलगुरू आशण प्रमुख 
पाहुणे यांच्ासाठी. चारी बाजूंना ही गदणी. रस्ताच्ा दुतिगा माणसे उिी. रांगेत उिे राहणे, शिस्त, 
व्यिस्स्त रीतीने सिा पार पाडणे िगैरे गयोटिींिर आपल्या दिेात एकूणच श्द्धा कमी. बंगालला 
ह्ाही बाबतीत आघाडीिर राहायची हरौस आह.े त्ामुळे ते मयोकळे अंगण सयोडले, तर सगळीकड े
खेचाखेच! तेिढ्ात  मला बंगालीबाबूंनी आदिे वदला, “दिेपांडजेी, ढुकून!” (“घुसा!”) मग ‘हर 
हर महादिे’ म्हणून मी पुढ ेघुसलयो. माझ ेघुसणे पाहून हा आपल्यांतलाच एक असे समजून मला 
कयोणी बयोलले नसािे.

(ई. -------------------------------------------------------------)

अंगणाच्ा मध्यिागी एक सुंदर मंडल तयार केले हयोते. पानािुलांनी 
ियोिती ‘आल ्पना’ म्हणतात ती रांगयोळी काढली हयोती. बाजूला 
िनदिेतांसारख्ा नटलेल्या सुंदर हकियोरी उभ्ा हयोत्ा. त्ांच्ा 
हातांत तबके हयोती. तबकांत िुले हयोती. धूपदीपही असािेत. 
लग्नाचा सयोहळा असािा असे िातािरण. िृक्षारयोपण समारंिाला 
आलेली पुरुषमाणसेही पांढरेशुभ्र धयोतर, शुभ्र हकंिा रेिमी कुतगा 
अिा िेषात आशण बायकाही नटूनथटून आल्या हयोत्ा. आकािात ढगांची दाटी हयोती तरी कुणाला 
पािसात भिजण्ाची िीती नव्ती. (...)     
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(उ.----------------------------------------------------------------------)

 काही िेळाने दुरून एक तमरिणूक आली. तयो वपिळ्ा िुलांचा 
ताटिा रस्तातून प्रिाहासारखा नाचतगात येत हयोता. तमरिणूक 
जिळ आल्यािर पाहतयो, तर नारळीचे एक रयोप पानािुलांनी 
सजिलेल्या एका सुंदर पालखीतून तमरित आणले जात हयोते. 
ज्ानेश्वरांच्ा पादुकांच्ा पालखीसारखी बालतरूची पालखी. 
अकराबारा िष्यांच्ा चार मुलांनी त्ा पालखीिर ताडाच्ा पानांतून 

तयार केलेली आशण िुलांनी ि ृंगारलेली छत् ेधरली हयोती. डहाळ्ांच्ा चिऱया ढाळल्या जात हयोत्ा. 
त्ा मुलामुलींचे शिक्षक आशण शिशक्षका त्ाच तमरिणुकीत गात येत हयोत्ा. मंगलप्रसंगी बंगाली 
स्त्रिया िंख िाजितात, तसा िंखनाद चालला हयोता. चचमुकल्या मंशजरी, तालिाद् ेयांचा गजर 
हयोता. युिराजांची स्ारी बालप्रजेने पालखीतून तमरित आणािी तिी ह्ा बालतरूची पालखी ही 
छात्छात्ींची सेना तमरित आणत हयोती. मुलामुलींच्ा तोंडी गुरुदिेांचे गीत हयोते : ‘श्ािणधारांचा 
आिीिगाद तुला लािू द े... तुझ्ा मस्तकािर आशण पानापानािर अमराितीचं धाराजल पडू द े...’                                                                                                                 
अिा शुिेच्छा त्ा गीतातून व्यक् हयोत हयोत्ा. तमरिणूक जिळ आली आशण पयोरांच्ा ओठांबरयोबर 
थयोरांचेही ओठ हळूहळू हलायला लागले. त्ा समुदायाने त्ात आपले आिाज तमसळले. त्ा सुरेल 
गजरात त्ा पालखीतला तयो बालतरू खरयोखरीच एखाद्ा चचमण्ा राजपुत्ासारखा वदसायला 
लागला.

- प∘ु ल∘ दशेपांडे (एक साठिि)

एका व्यक्ीने बुद्धांना विचारले, “साजरा करायला सिगात चांगला वदिस 
कुठला?” बुद्धांनी िांतपणे सांतगतले – “मरणाच्ा एक वदिस अगयोदर!” ती 
व्यक्ी म्हणाली “मरणाचा तर वदिस माहीत नसतयो.” बुद्ध  हसून म्हणाले 
“जीिनातला प्रत्के वदिस िेिटचा समज आशण जीिनाचा खरा आनंद 
घेण्ास आजपासून सुरिात कर...!”

५  शाळाप्रिेश – एक समारंभ 
रोहन : हलॅयो, िूषण? अरे, मी रयोहन बयोलतयोय. माझ ंजरा महत्ताचं काम हयोतं तुझ्ाकड.े
भयूषि : अरे, बयोल ना मग.
रोहन : तू गेल्याच िषणी तुझ्ा ध्िुसाठी िाळेत प्रिेि तमळिलास ना? मला आठितंय, मीपण 

आलयो हयोतयो तुमच्ाबरयोबर, तुम्हाला कंपनी द्ायला. पण मी िक् तुमच्ासयोबत आलयो. 
तुम्ही काय काय तयारी केलीत ह ेविचारलंच नाही. 

भयूषि : पण मग आतिा का ही माहहती विचारतयोयस? 
रोहन : यंदा माझी पाळी आह ेना! आमची आद्ा आता चार िष्यांची हयोईल. ततला बालिगगात 

प्रिेि घ्ायचा आह.े तू काय काय केलंस सांगतयोस का मला?
भयूषि : ह!ं चांगल्या िाळेत प्रिेि तमळिणं ही काही सयोपी गयोटि नाही बरं का, रयोहन. मी तर 

जय्यत तयारीवनिी गेलयो हयोतयो मुलाखतीला. 
रोहन : हयो, तेच विचारायचं आह.े काय काय तयारी केली हयोतीस तू?
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भयूषि : ह ेबघ, एक िाईलच तयार कर तू. आद्ाचा जन्मदाखला, तुम्हा दयोघांचा वििाहदाखला, 
आद्ा िाळेत जायला िैद्कीयदृष्टा विट आह ेअसं प्रमाणपत्. ह्ा सि्म दाखल्यांसकट 
एक िाईल बनि आधी.

रोहन : ह,ं ह ेसि्म दाखले आहतेच. आणखी काही?
भयूषि : अरे हयो! तुम्हा दयोघांचा उत्पन्नाचा दाखला असेलच! 

तुमची आलथ्मक पररस्स्ती किी आह,े हहेी विचारतात 
ह्ा िाळा अलीकड.े

रोहन : ऐकलंय मी ह.े आमच्ा दयोघांच्ा िैक्षशणक पात्तेसह 
सि्म दाखले लाितयो मी त्ा िाइलीत आशण मग माझ्ा आशण सयोवनयाच्ा आईिवडलांसकट 
मुलाखतीला हजर हयोतयो. बघतयोच कसा प्रिेि तमळत नाही ते.

भयूषि : िाः! इतक्या िरौजिाट्ासंगे, इतक्या तयारीवनिी आशण वनचियावनिी गेलात, तर 
कामतगरी नक्कीच ितिे हयोणार. मला आणखी काही आठिलं तर कळितयोच तुला. तुम्हा 
सि्यांना िाळाप्रिेिासाठी शुिेच्छा, बरं का!

क. िरील पररचे्छदात काही िब्दांि अधयोरेखखत केले आहते. ते िब्दांि कयोणत्ा िब्दप्रकारात 
मयोडतात? ययोग्य उतिरािर  खूण करू या. 
अ. वक्रयापद    आ. वििेषण    इ. वििष्क्प्रत्य    ई. अव्यय

ख. ह्ा िब्दांिाला अव्यय म्हणतात ह ेआपण ओळखले. िरील उताऱयातील अव्यये नामािी 
कयोणता संबंध दाखित आहते? ययोग्य उतिरािर  खूण करू या.
अ. स्ळ    आ. विरयोध    इ. साहचय्म    ई. तुलना

ग. ह्ातील काही अव्ययांच्ा बाबतीत एकाऐिजी दुसरे अव्यय िापरता येते, पण ह ेनेहमीच  
िक्य हयोत नाही.
दयोन दयोन विद्ार्थ्यांचे गट करून िरील संिाद मयोठ्याने िाचू या आशण ही अदलाबदल कुठे िक्य 
आह ेआशण कुठे िक्य नाही ते ियोधू या.
उदा∘ मी तुमच्ाबरयोबर / सिे / समिेत / सह / संगे खरेदीला येणार आह ेह,ं 
 थांबा माझ्ासाठी. 
 पण - मी तुमच्ावनिी खरेदीला येणार आह ेह,ं थांबा माझ्ासाठी. 

बरयोबर, सयोबत, सिे, संगे, सकट, सहहत, समिेत, सह, वनिी ही सि्म साहचय्मिाचक अव्यये आहते.

औपिाररक िापर अनौपिाररक िापर जुन्ा साहहत्ात िापर क्वचित िापर 

सह 
सहहत 
समिेत

बरयोबर
सकट
सयोबत

सिे 
संगे

वनिी

व्य
ाक

रण
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टीप – ‘वनिी’ ह ेसाहचय्मिाचक अव्यय कधीच इतर सि्म साहचय्मिाचक अव्ययांच्ा जागी 
िापरता येत नाही आशण इतर सि्म साहचय्मिाचक अव्यये कधीच ‘वनिी’च्ा ऐिजी िापरता 
येत नाहीत.

घ. योग्य ते साहियमििािक अव्य िापरून िाक्ये पयूिमि करू या.

अ. पुराचा लोंढा येताना पाहहला आशण घरदार सयोडून सि्म गािकरी ततथून शजिा----------------- 
पळत सुटले. (वनिी / बरयोबर)

अा. माझा माझ्ा िागीदारा------------------------- करार झाला आह.े नफ्ातला साठ टके्क िाटा माझा 
असेल. (सकट / बरयोबर)

इ. कंपनीतले अगदी रखिालदारा------------------------ सगळे कम्मचारी संपािर गेले आहते. (संगे / 
सकट)

ई. त्ा जाचक वनयमाला सि्म विद्ार्थ्यांनी सि्म िक्ी-------------- विरयोध केला. (बरयोबर / वनिी)

उ. जीिनची बदली झाली आशण तयो त्ाच्ा बायकयो-मुलां---------------- बदलीच्ा गािी वनघून 
गेला. (सहहत / वनिी)

ऊ. चालून आलेल्या ित्चूा त्ा शूर राणीने सि्म सामर्थगा---------- प्रततकार केला. (सकट / 
वनिी)

काही म्िी

गाड्ाबरयोबर नळ्ाची यात्ा.

िेळी जाते शजिावनिी, खाणारा म्हणतयो िातड.

ऊस गयोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये.

ढिळ्ासंगे बांधला पिळा; िाण नाही पण गुण लागला.

ि. ह्ा म्िींिा अरमि कळतोय का? समजयून घेण्ािा प्रयत्न करू या. योग्य म्ि योग्य जागी 
िापरू या.

अ. अगं, त्ा शजगीषाबरयोबर थयोड ेवदिस राहहलीस काय, ततच्ासारखंच िागायला लागलीयेस! 
म्हणतात ना, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

अा. मी रात्वंदिस खपून ह ेसादरीकरण पूण्म केलं त्ाचं करौतुक करायचं सयोडून तुम्ही त्ात 
खयोडीच काढताय. ‘------------------------------------------------------------------------------------’ असंच झालं ह!े

इ. तुम्ही सगळ्ा मैतत्णी जाणारात ना शसनेमाला? मी म्हातारी किाला हिीये बरयोबर? मला 
नीट ऐकूही येत नाही. उगाच आपली ---------------------------------------------------------------------------------.

ई. ह ेबघ मानस, तयो उमेि तुला िाढवदिसाची िेट म्हणून हकतीही महाग िस्त ूवनिडायला 
सांगेल; तू मात् बेताच्ाच हकमतीची िस्त ूवनिड ह!ं लक्षात ठेि, --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------.
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छ. तुम्ी कोिाबरोबर काय कराल? प्रत्ेक गोलातील एकेक शब्द / शब्दसमुच्य घेऊन िाक्ये 
बनियू या.

ताकद, मैत्ीण,
कुटुबं, श्द्धा,
कलाकार

बरयोबर, सहहत,
वनिी, वनिी,
समिेत, सयोबत

शसनेमाला जाणे, गािाला जाणे, 
नाच करणे, जयोर लािणे, 
दिेाला नमस्ार करणे

उदा∘ मी मैतत्णीबरयोबर शसनेमाला जाईन.

अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

अा. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

इ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

ई. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

६  आम्रमहोत्सि

आई : अरे नचचकेत, नकयो ते आंबे सारखे हाताळूस; डागाळतील रे ते मग!
नचिकेत : मी कंटाळलयो गं आई, िाट बघून. अजून हकती उबिायचे आहते 

ते? ह ेबघ, काही आंबे सुरकुतलेपण! आजच्ा जेिणात आमरस 
हिाच ह!ं मी काढतयो बाजूला वपकलेले आंबे.

क. आई आशण नचचकेतच्ा संिादातील अधयोरेखखत वक्रयापदांत तुम्हाला कयोणते नाम लपलेले 
वदसते?

उदा∘ हाताळणे – तयो हात

 डागाळणे - ----------------------------------------

 कंटाळणे - ----------------------------------------

 उबिणे - ----------------------------------------

 सुरकुतणे - ----------------------------------------
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नामसाचरत हरियापद े:

टीप -
नामापासून वक्रयापद बनताना त्ात कयोणते आशण कसे बदल हयोतात त्ाकड ेलक्ष दऊे या. 

नाम + िे नाम + आििे नाम + आळिे

िांडण : िांडणे नाद : नादािणे हात : हाताळणे 

झयोप : झयोपणे िेड : िेडािणे डाग : डागाळणे

आनंद : आनंदणे आळस : आळसािणे माणूस : माणसाळणे

अनुिि : अनुििणे सांज : सांजािणे गंध : गंधाळणे

सराि : सरािणे दुःख : दुखािणे िेग : िेगाळणे

उतिर : उतिरणे खूळ : खुळािणे वपसे : वपसाळणे

अभ्ास : अभ्ासणे डयोके : डयोकािणे झयोप : झयोपाळणे

चक्कर : चक्करणे चक्र : चक्रािणे

िळ : िळणे पाणी : पाणािणे पण : 

िूल : िुलणे ऊब : उबिणे लाथ : लाथाडणे

मयोहर : मयोहरणे धास्ती : धास्तािणे ठेच : ठेचकाळणे

अंधार : अंधारणे लाड : लाडािणे

अंकुर : अंकुरणे खंत : खंतािणे

बहर : बहरणे सुख : सुखािणे

कंटाळा : कंटाळणे 

ियोिा : ियोिणे

सुरकुती : सुरकुतणे

पालिी : पालिणे

रडू : रडणे 

हसू : हसणे

उजेड : उजाडणे

दरिळ : दरिळणे 

व्य
ाक

रण
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ख. कंसातील नामांपासयून हरियापद ेबनियू या आणि ती योग्य जागी िापरून िाक्ये पयूिमि करू या.
(लाथ, सराि, आळस, नाद, पाणी, िेग)
उदा∘ जयेि पुरता नादािलाय. सारखा त्ा एकाच गयोटिीच्ा मागे लागलाय. 
अ. तू का इतका -----------------------------------------------? सारखा जांिया दतेयोयस ते! 
अा. आलेली इतकी चांगली संधी तू --------------------------- आहसे! नंतर पचिातिाप हयोईल ह!ं 
इ. त्ा म्हातारीची करूण कहाणी ऐकून सि्यांचेच डयोळे ---------------------------------------.
ई. ओळीने तीन िषटं दुष्ाळ पडलाय इथे. कुठे पाण्ाचा वटपूस नाही. सगळ्ा जतमनी              

----------------------------------------- आहते.
उ. अंधाऱया खयोलीत शिरल्यािर थयोडा िेळ मला काहीच वदसेना. काही िेळाने माझ ेडयोळे 

अंधाराला -------------------------- आशण खयोलीतील सामानाची रचना साधारण वदसायला लागली.

ग. िगगातील विद्ार्थ्यांचे दयोन गट बनिू या. दयोन्ी गटांतील विद्ार्थ्यांनी आळीपाळीने दुसऱया 
गटाला खालील नामांपैकी एक नाम द्ायचे आह.े त्ा गटाने त्ा नामापासून नामसाभधत वक्रयापद 
बनिून त्ाचा िापर करून एक िाक्य तयार करून िगगात सांगायचे आह.े जयो गट जास्तीत जास्त 
अचूक वक्रयापद ेआशण िाक्ये तयार करेल तयो विजेता ठरेल. शिक्षकांचा वनण्मय अंततम राहील.
चला तर, करू या सुरुिात! 

 
                                            

घ. ययोग्य वक्रयापदाचे ययोग्य रूप ललहू या. िेजारील ितु्मळात ह ेवक्रयापद ज्ा नामापासून तयार 
झाले, ते नाम ललहू या.
(सुरकुतणे, दुखािणे, िेगाळणे)

अ. वदिसिर हचे कपड ेघातलेयत मी. आता ते अगदी ---------------------------.
 ियामुळे आजीची त्चा ---------------------------.
 हात पुसून पुसून ह ेिडकं पार ---------------------------.
 पलंगािरची चादर बदल आता. तू लयोळल्यामुळे --------------------- बघ हकती!

अा. िूकंप झाला आशण गािातील बऱयाच घरांच्ा भिंती ---------------------------.
 थंडीमुळे माझ्ा टाचा बघ हकती ---------------------------.
 दरड कयोसळल्यामुळे घाटातला रस्ता ---------------------------.
 ओळीनं चार िषटं दुष्ाळ पडतयोय. सगळ्ा िेतजतमनी ---------------------------.

इ. माझा गुडघा लयोखंडी खांबािर आपटला आशण ---------------------------.
 तुझ्ा कठयोर िब्दांनी सि्म जण ---------------------------.
 ईश्वरी, तुझ्ा िागण्ानं सि्यांची मनं ---------------------------.
 तू का --------------------------- इतकी? जयेि तुझ्ािी बयोलत नव्ता.

क
रा आ

शण
 शि

क
ा 

वपसे, माणूस, उजेड, खूळ,
पालिी, अंकुर, उतिर, धास्ती,

दुःख, झयोप, आनंद, गंध,
ियोिा, डयोके, गोंधळ, चक्कर, झयोप

---------------------

---------------------

---------------------
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७  असाही एक िाढहदिस 
क. एक छयोटी चचत्िीत पाहू या.

ख. पुढील प्रश्ांची उतिरे दऊे या.
अ. ज्ाचा िाढवदिस साजरा हयोत आह ेत्ा मुलाचे संपूण्म नाि -------------------------------------------------

अा. मुलाच्ा आईचे आशण िवडलांचे नाि ------------------------------------- ------------------------------------------

इ. महाराटिट् ाच्ा कयोणत्ा िागात हा समारंि साजरा हयोत आह?े
 महाराटिट्  प्रांताचे उपक्षेत् ----------------------------------------------------

 तालुका ---------------------------------------------

 गाि -----------------------------------

ई. गािातील कयोणत्ा जागी हा िाढवदिस साजरा केला जातयोय? ------------------------------------------

उ. िाढवदिसाची िेट म्हणून खास कयोणती गयोटि वनमंतत्तांकडून हक्काने मातगतली गेली आह?े 
 --------------------------------------------------------------------

ऊ. वनमंतत्तांचे कयोणते तीन गट िाढवदिसाच्ा वििेष उपक्रमात िाग घेत आहते? 
 ---------------------------------------------   ---------------------------------------------   ---------------------------------------------

ए. गािात हयोत असलेल्या कयोणत्ा उपक्रमाबरयोबर ह्ा िाढवदिस समारंिाची सांगड घातली 
गेली आह?े ------------------------------------------------------------------------

अॅ. ह्ा निीन प्रकारच्ा िाढवदिस समारंिातून कयोणत्ा दयोन गयोटिी एकाच िेळी साध्य 
झाल्या? --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

८  संरी
क. िाियू या.
सुहास पहाट ेलिकर उठतयो. प्रात:काळचं वन:िब्द िातािरण 
त्ाला िुरळ घालतं. काळ्ा जगाची रात्ीची दुष्मटं रात्ीच्ा 
काळयोखात विरून गेलेली असतात आशण पूि लेच्ा शक्षततजािर 
तेज:पुंज सूय्म निा वदिसाच्ा नव्या आिा घेऊन उगित 
असतयो. या प्रहराचं जग हकती वनष्पाप िाटतं! िारािून जाऊन 
सुहास त्ा शक्षततजािरच्ा िास्राला नमस्ार करतयो.  

ख. िरील उताऱयात अरोरेखखत केलेले संरी कसे तयार झाले आहेत ते पाहू या.

प्रात:काळ प्रात: + काळ अ: + क्  अ:

वन:िब्द वन: + िब्द इ: + श्  इ:

दुष्म्म दु: + कम्म उ: + क्  ष््

तेज:पुंज तेज: + पुंज अ: + प्  अ:

वनष्पाप वन: + पाप इ: + प्  इष्
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ग. यािप्रमािे पुढील तक्तातील ररकाम्ा जागा भरू या. 

अध:पात 

वन: + संदहे 

पुरस्ार 

वन: + कपट 

पुन:प्रक्षेपण 

९  िला, गप्ा मारू या.
काळ मागे पडिे 

पहहला रिद्ारथी : िाळेच्ा अंगणात पािसाचं पाणी साचलंय. 
जाऊ या का रे आपण त्ात कागदाच्ा नािा 
सयोडायला?

दुसरा रिद्ारथी : िेडा आहसे का? आपण आता मयोठे झालयो. 
नािा सयोडायचा काळ मागे पडला.

पहहला रिद्ारथी : काळ मागे पडला? म्हणजे काय?
दुसरा रिद्ारथी : काळ मागे पडला म्हणजे ते वदिस गेले आता.
पहहला रिद्ारथी : ते वदिस गेले? तयो काळ मागे पडला? 
सिमि रिद्ारथी : हयो हयो, ते वदिस गेले आता. तयो काळ मागे 

पडला.

ह्ाचप्रमाणे :
चचखलाच्ा पाण्ात 
उड्ा मारणे, झाडािर 
चढून चचंचा काढणे

 दृष्ष्क्षेप

 नाम

तयो पल्ि, ते - ती आस ते तालिाद्, ती तालिाद्े

तयो धूप ती चिरी, त्ा चिऱया ते धाराजल

तयो बालिग्म, ते - ती खेचाखेच ते प्रबयोधन

तयो दाखला, ते दाखले ती मंशजरी, त्ा मंशजऱया ते खंडन

तयो साज, ते - ती आत्मप्रिंसा ते चऱहाट, ती चऱहाट े/ चऱहाटं

ते मंडल, ती मंडले / मंडलं

ते छत्, ती छत् े/ छत्ं

स
ंिाद
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 हरियापद 
उचकटणे, कसणे, ि ृंगारणे, हाताळणे, डागाळणे, उबिणे, नादािणे, लाथाडणे, आळसािणे, 
पाणािणे, िेगाळणे, सरािणे, माणसाळणे, वपसाळणे, झयोपाळणे, आनंदणे, पालिणे, चक्करणे, 
दरिळणे, अंकुरणे, िळणे, अनुििणे, चक्रािणे, गोंधळणे, उतिरणे, मयोहरणे, खुळािणे, दुखािणे 

 रिशेषि 
िंगार, वनतांतसुंदर, जाचक, वनघृ्मण, वनतांत, साजरा, उद्कु्

 हरियारिशेषि 
विभधित, अिचचत

 िाक् प्रिार आणि म्िी

काळाच्ा पयोटात गडप हयोणे काळाच्ा ओघात बदलणे

काळ मागे पडणे जेहतेिे काळाचे ठायी

गाड्ाबरयोबर नळ्ाची यात्ा िेळी जाते शजिावनिी, खाणारा म्हणतयो िातड

ऊस गयोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये ढिळ्ासंगे बांधला पिळा, िाण नाही पण 
गुण लागला

 नाम / इतर शब्द + हरियापद 
आस लागणे, व्यक् हयोणे, डयोकं वपकिणे, सािली धरणे, जयोर लािणे

 आता मला हे येतं...

िेगळ्ा िािेिरिे सि माहीत करून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

निे उत्सि आणि समारंभ जाियून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : साहियमििािक शब्दयोगी अव्ये िापरिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : नामसाचरत हरियापद े/ नामरातयू तयार करून िापरिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : संरी ओळखिे आणि करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी
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१  मानिी भािना
क. आरीच्ा पानािरील चिरिांिे ििमिन करू या.
 त्ांतून कयोणत्ा िािना आपल्यापयटंत पयोहयोचतात?

ख. ििचा करू या.
 तुमच्ा जीिनात िािनांचे स्ान हकती महत्ताचे आह?े
 तुमचा स्िाि कसा आह?े तुमचे स्तःबद्ल आशण इतरांचे तुमच्ाबद्ल काय मत आह?े
 तुमच्ा स्िािात काही बदल व्ायला हिेत असे तुम्हाला िाटते का? असल्यास कयोणते?
 तुमच्ा स्िािातील कयोणती गयोटि तुम्हाला मनापासून आिडते?

ग. िाियू या.

भुईिाफा 

एका बागेत एक छान मयोठे बकुळाचे झाड हयोते. पािसाळा संपला 
की दर िषणी त्ाला बहर येई. िुलांचा एक मयोठा सडाच खाली 
पड.े वपिळ्ा तपहकरी रंगाचा एक गाललचाच जणू अंथरला आह े
असे िाट.े सगळीकड ेत्ांचा घमघमाट सुट.े

बकुळ मग खूप खुषीत असे. रयोज रात्ी तयो िर आकािात 
तारे पाही. त्ाला िाट,े ही िरची सृटिी हकती सुंदर. खाली नुसती 
माती, दगड आशण लहान ठेंगणी झाड े आशण झुडपे. आपल्या 
अंगािर ह ेअसे तारेच िुलतात असेही त्ाला िाट.े आपले िाग्य 
ह ेअसे थयोर म्हणून तयो सतत आनंदात असे. ऊन येई, िारा येई, 
कधी पाऊस येई तेव्ा त्ाला िाट,े की िरून ह ेसारे तारेच आपले 
करौतुक करीत आहते. 

मग एके वदििी त्ाने खाली पाहहले. तसे खाली तयो सहसा बघतही नसे. जिळच त्ाला 
जतमनीतूनच एक सुंदर पांढरे, वनळ्ा छटा असलेले लांब पाकळ्ांचे िूल िर आलेले वदसले. 
त्ाच्ा िुलांपेक्षा ह ेहकती तरी पटींनी मयोठे हयोते. त्ाला या िुलाचे निल िाटले. झाड तर कुठेच 
वदसत नव्ते. नुसते िूल. उगाच बाजूला दयोन-चार हहरव्या पात्ा. हा हयोता िुईचािा.

त्ाला मग चैन पडनेासे झाले. िूल इतके मयोठे तर झाडही आपल्यापेक्षा खूप मयोठे कुठे तरी 
असणार. खाली जतमनीतच तर लपलेले नाही ना?

पण एक-दयोन वदिसांतच ते िूल बािले, खाली मान टाकून पडले. बकुळाला थयोड ेबरे 
िाटले. आपण उगाचच काही तरी त्ाला मयोठे समजत हयोतयो असे िाटले. लिकरच तयो ह ेसगळे 
विसरला.

पण पुन्ा लिकरच त्ाच जागेिर जेव्ा तसलेच दुसरे िूल आले, तेव्ा तयो थयोडा घाबरला. 
त्ाचा ियोध आता घेतलाच पाहहजे असे त्ाला िाटू लागले. तयो मग िरचे तारे िगैरे विसरून 
खाली आपणाकड ेनीट पाहू लागला. आपणही खाली जतमनीतच आहयोत याचे त्ाला पहहल्यांदाच 
िान आले. अगदी खाली काय आह ेते तयो पाहू लागला. त्ाच्ा आठिणीतही नव्ता असा 
त्ाचाच एक िाग जतमनीत दूरिर िेगिेगळ्ा वठकाणी पांगलेला हयोता.

त्ाने पाहहले, कुणी तरी त्ाच्ा लहान लहान मुळ्ांना िाट करून दते हयोते. अडथळे टाकून 
मऊ-ओलसर िूमीत नेऊन सयोडीत हयोते.

स
ंिा

द
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ती हयोती एक म्हातारी – खूप, खूप म्हातारी. त्ाने ततला ओळखलेच नाही. पण त्ाला पाहून 
ती आनंदली आशण म्हणाली, “आलास का, पुता? तू गेला हयोतास िर तारे पाहायला आशण त्ांची 
िुले मला आणून द्ायला. मी रयोज त्ांची िाल पांघरते.”

बकुळाला िाटले, ह े सगळे असे हयोते तर! ही आपली आई खाली आपणासाठी कटि 
काढणारी आशण आपण िर सगळे आपलेच राज् आह ेअसे समजत हयोतयो!

पण त्ाला त्ा दुसऱया िुलाचे अजूनही कुतूहल हयोते.
तयो म्हणाला, “म्हातारे, तुला एक विचारू का? माझ्ा जिळच िर एक दुसरे िूल िुलते. 

माझ्ा िुलांहून खूप मयोठे. त्ाचे झाड मात् कुठेच वदसत नाही.”
म्हातारी म्हणाली, “तू, तसाच तयोही माझाच. त्ाला माझ्ा कुिीतच राहायचे हयोते, नुसते 

िूलच हयोऊन माझ्ासाठी. मी म्हटले, ‘रहा’. मीच तुझ ेझाड हयोईन, प्रत्के िुलाच्ा िेळी नव्याने.”
बकुळाचे आता समाधान झाले हयोते. त्ाने थयोड े अंग हलिून आपली काही िुले त्ा 

िुईचाफ्ाच्ा िुलािर उधळली. तयोही डुलू लागला.
- पुरुषोत्म णशिराम रेगे

अ. पुढील िाक्यांमध्ये अरोरेखखत केलेल्या भागाच्ाि अरचािा शब्द उताऱयामध्ये आहे. तो 
शोरयून त्ाप्रमािे िाक्यात आिश्क ते फेरफार करू या आणि मोकळ्ा जागेत ललहू या.

उदा∘ हहिाळ्ात झाडांची पाने गळतात आशण अंगणात ती विखरून 
पडलेली असतात. / त्ांचा सडा पडलेला असतयो.

१. सण म्हटले की मला तऱहतेऱहचे्ा अतिरांचा नाकात िरून 
राहणारा सुगंध आठितयो. / ----------------------------------------------------
----------------------------------- आठितयो.

२. त्ा लाल रंगाच्ा रेिमी साडीला जांिळ्ा रंगाची हलकी झाक हयोती. / 
----------------------------------------------------------------- हयोती.

३. पाच वदिसांपासून फ्ीजमध्य ेपडलेल्या पालेिाज्ा 
आता कयोमेजल्या हयोत्ा. / --------------------------------- हयोत्ा.

४. शिक्षण संपल्यािर सगळे तमत् जगिर विखुरले. / 
-------------------------------------------------------.

५. “मला वनघायला हिं. घरी आमची आई एकटी आह.े / -------------------------------- एकटी आह.े”

आिखी काही शब्दारमि :

पात्ा = ऊस, गित इ∘ची लांबट पाने (ती पाती, त्ा पात्ा)
मुळ्ा = जतमनीखाली गेलेली लहान मुळे (ती मुळी, त्ा मुळ्ा)
कुिीत = अगदी जिळ, बाजूला चचकटून (ती कूस)
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आ. ‘भुईिाफा’ ह्ा करमेध्ये कोित्ा भािनांिे दशमिन होते?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. बकुळािे आणि म्ातारीिे नाते कसे आहे?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. एक करा िाियू या.
राजम्ानं लहानपणी मला एक गयोटि सांतगतली हयोती.

एक म्हातारी आशण ततची छयोटी नात – लच्छछी – गािाबाहरे 
दूर रानापािी राहत हयोती. एकदा म्हातारीच्ा झयोपडीपािी एक 
मयोर आला. मयोराला पाहून लच्छछी नाचू लागली. मयोरही नाचू 
लागला. लच्छछीनं हट् घेतला की मयोराला अंगणातच बांधून 
ठेिािं. म्हातारी म्हणाली, ते कसं हयोणार? आपल्यापािी त्ाला 
खायला द्ायला दाणागयोटा कुठं आह?े दयोघींचा काही वनण्मय 

हयोईना. तेव्ा मयोरच म्हणाला, मी इथंच जिळपास राहीन. मला दाणागयोटा काही नकयो. रान तर 
सारं ियोितालीच आह.े मात् एका अटीिर. मी येईन तेव्ा लच्छछीनं आधी नाचलं पाहहजे. ती जेव्ा 
नाचायची थांबेल तेव्ापासून मीही येणार नाही. अट साधी हयोती. लच्छछी लगेच कबूल झाली. 
म्हातारीचंही काम झालं. पण नाचायचं म्हणजे काही साधी गयोटि नव्ती. हुकमी नाचायचं, तर 
मनही तसंच हिं. लच्छछी तेव्ापासून सतत आनंदीच राहू लागली. मयोर कधी, केव्ा येईल याचा 
नेम नसे. पुढ ंपुढ ंमयोर येऊन गेला की काय याचंही ततला िान राहत नसे. (...)

मी म्हटलं, “मयोर हिा तर आपणच मयोर व्ायचं. जे जे हिं ते ते आपणच व्ायचं.”
- पु∘ णश∘ रेगे

तुमच्ा मते ह्ा करतेील कळीिे िाक्य कोिते आहे? त्ामागील कारि स्ष् करून सांगयू या.

ि. काही मराठी गाण्ांिे अशं ऐकयू  या. त्ांत पुढे हदलेल्या भािना व्क् करिारे कोिते शब्द 
ऐकयू  आले ते ललहू या.

गािी 

अ. एकाि ह्ा जन्ी जियू... आ. आज उदास 
उदास दूर...

इ. शूर आम्ी सरदार आम्ाला

ई. सुन्ा सुन्ा मैरफलीत माझ्ा उ. नाकािरच्ा 
रागाला औषर काय

ऊ. हृदयी िसंत फुलताना...
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आनंद : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

खखन्नता : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राग : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उत्साह : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िीती : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रेम : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. गिात न बसिारा शब्द खोडयू  या.

उदा∘ मत्सर, असूया, सूड, हिेा

अ.  अिखळ, खयोडकर, अडथळा, खट्ाळ

आ.  पयोकळ, ियोल, वनरथ्मक, खयोल

इ.  अपेक्षािंग, हहरमयोड, मयोडतयोड, भ्रमवनरास

ई. खिट, खिचट, कुस्त्सत, खरचटणे

उ. अललप्त, तटस्, व्रतस्, स्स्र, वनिृति

ऊ. दचकलेला, चहकत, आचिय्मचहकत, दमलेला

ए.  धाक, िचक, दरारा, धडक

अ.ॅ संतप्त, क्रयोभधत, रागािलेला, संत

ऐ. हळिा, संिेदनिील, हलिा, िािनाप्रधान

ओ. चोंबडा, चुगलखयोर, कोंबडा, चहाडखयोर

ऑ. हहडीस, िीषण, हकळसिाणा, घृणास्पद, िेडा

औ.  दुब्मळ, प्रबळ, उग्, िीषण

ज. भािना आणि प्ररतहरिया यांिी िढत्ा रिमाने तीव्रता दाखियू या.

दुल्मशक्षत – नाकारलेला – ततरसृ्त – बहहषृ्त 

उतिेशजत – चचडचचडा – संतप्त – रागािलेला

ि
ब्द

स
ंपदा
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२  लळा-णजव्हाळा (भाग १)
(नव्या िाळेतील जाधिमास्तर ‘ण’चा उच्ार ‘न’ असा करीत. शििाय ते तयोतरेही हयोते. 
तानीमाििीच्ा िाच्ाला त्ांनी एकदा धडा मयोठ्या आिाजात िाचायला सांतगतले. त्ांच्ा 
तयोतऱया बयोलण्ाची आशण उच्ारांची नक्कल करीत त्ाने तयो िाचला. बाकीची मुले खूप हसली.)

िाळा सुटल्यािर मास्तर म्हणाले – “थांब, आपण बरयोबरच घरी जाऊ.”
आम्ही चालू लागलयो. मास्तरांनी माझ्ा खांद्ािर हात ठेिला. सहज म्हटले, “तुझ ेअक्षर 

छान आह;े तुला पुष्ळ कविता येतात. मी तुझ्ाएिढा हयोतयो त्ा िेळी मी गुरे राखत हयोतयो, आशण 
मला एक अक्षर ललहायला येत नव्तं–”

ते आतड्ाने बयोलत हयोते. एकदा मला िाटले, त्ांनी मला एक मुस्टात द्ािी आशण 
‘चालता हयो’ म्हणून माझ्ािर ओरडािे. (...)

“मी हकत्केदा पानी, लयोनी, कनसं म्हणतयो म्हणून तू माझी चेटिा केलीस. अरे, ती माझी 
िाषा आह.े लहानपणापासून अठ्ािीस िषटं मी ती बयोललयो, ततच्ािर िाढलयो. ती झाली तरी 
एक िाषाच आह.े माझ्ा खयोलीत एका म्हातारीचा ियोटयो बलघतलास नव् ेतू! ती माझी आई. ती 
रस्त ेझाडायची. एक चचमणी माझ्ापुढ ेआदळून ती मला रात्ी उशिरा पुस्तकासमयोर बसिायची. 
ततला आयुष्िर ‘कृष्’ म्हणायला काही आलं नाही. ते तर माझ ंनाि आह,े पण िेिटपयटंत 
मी ततचा ‘हकसनाच’ राहहलयो. ही िाषा बरयोबर की ती बरयोबर याचा तू मयोठा झाल्यािर विचार 
कर, आता ते जाऊ द.े पुस्तकात काय ललहहलं आह,े तसं बयोलायला, म्हणायला यायला पाहहजे. 
प्रयत्न करतयोच मी, करतयो की नाही? पण काही िेळा ते साधत नाही. आशण मी तयोतरा आह,े ह े
काय मी मुद्ाम दिेाजिळून मागून आलयोय हयोय? ह ेबघ; मी िार िहाणा आह ेअसं मी म्हणत 
नाही. मला येतं तेिढ ंिीक. तेिढ ंझालं की दुसऱया जास्त िहाण्ा माणसाकड ेजा. अरे, तू 
माझ्ापेक्षा जास्त िहाणा झालास, तर मला काय िाईट िाटले 
हयोय? हयो की मयोठा बारीस्र! मग मी तुला पकडून आणून तुलाच 
अध्यक्ष करतयो. तूच िाट आमच्ा पयोरांना बशक्षसं! कुठलाही 
माणूस गािंढळ असला तरी त्ाच्ात एक तरी गुण असतयो. 
(...) आता माझचं बघ. मला सायकलिर बसायला येत नाही, 
गाणी म्हणता येत नाहीत, चचत् ंकाढता येत नाहीत. पण मला 
दयोरीची वपििी विणता येते, रंगीत कागदांच्ा पट्टांची चटई 
करता येते. मला गुलाबाची कलमं छान करता येतात. (...) आणखी एक तुलाच म्हणून सांगतयो; 
मी पुष्ळ ललहहतयोसुद्धा. कागद आपलं म्हणणं िार िांततेनं ऐकून घेतयो. मी तयोतरा आह,े मी 
पानी म्हणतयो म्हणून तयो मला हसत नाही...”

आता मात् मला रडू आिरले नाही. जाधिमास्तरांच्ा हातात छडी नव्ती, त्ांनी रागाने 
मला शिव्या वदल्या नव्त्ा, पण मला डयोळ्ातले पाणी आिरेना.

“रडायला काय झालं? पयोरपणी असं चुकतंच! तूदखेील का काही ललहीत नाहीस? तुला 
आिडती माणसं असतील.”

“हयोय, आहते की! अगदी पाच माणसं आहते,” मी डयोळे पुसत म्हणालयो.
“पाच?” एकदम थांबून मास्तर म्हणाले, “पयोरा, तू हकती िाग्यिान आहसे याची तुला 

कल्पना नाही. मला एकच माणूस तमळालं हयोतं.”
“पाच म्हणजे, सध्या दयोनच आहते. आई, नाना, सुम्ी आता नाहीत. पण तानीमाििी, 

श्ीपुमामा आहते.”
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“मग असं कर, तू तुझ्ा माििीिरच ललही. मग मी तुला गूळ, िेंगा, खारीक दईेन, आशण 
स्च्छ चांगलं ललहहलंस तर एक बदाम दईेन.” (...)

मी हयो म्हटले ि थांबलयो. दिेपांडमेास्तरांनी मला छडी मारली हयोती तेव्ा तोंड घट् करून 
मी रडू आिरले हयोते. भिकारडा म्हटल्यािर मला राग आला हयोता. पण डयोळ्ांत पाणी दाखिले 
तर त्ांचा विजय हयोईल म्हणून मी अगदी ताकाच्ा खांबासारखा घुम् राहहलयो हयोतयो, आशण आता 
किाला काही नसता डयोळ्ांतील पाणी थांबेना. 

- गुरुनार आबाजी (जी∘ ए∘) कुलकिथी

क. िरील करिेा भाग नीि िाियू या आणि खाली हदलेल्या िाक्यांतील अरोरेखखत भागांिा 
अरमि ननिडयू  या. 

अ. ते आतड्ाने बयोलत हयोते. 
 १. ते िार िािुक हयोऊन बयोलत हयोते. 
 २. बयोलताना त्ांची आतडी दुखत हयोती.
 ३. ते रागाने बयोलत हयोते. 

आ. एकदा मला िाटले, त्ांनी मला एक मुस्टात द्ािी... 
 १. एकदा मला िाटले, त्ांनी मला गप्प करािे.
 २. एकदा मला िाटले, त्ांनी मला खायला द्ािे.
 ३. एकदा मला िाटले, त्ांनी मला थयोबाडीत मारािी.

इ. मी हकत्केदा पानी, लयोनी, कनसं म्हणतयो म्हणून तू माझी चेटिा केलीस. 
 १. मी हकत्केदा पानी, लयोनी, कनसं म्हणतयो म्हणून तू माझ्ािर रागािलास.
 २. मी हकत्केदा पानी, लयोनी, कनसं म्हणतयो म्हणून तू माझ्ािर रुसलास.
 ३. मी हकत्केदा पानी, लयोनी, कनसं म्हणतयो म्हणून तू माझी थट्ा केलीस. 

ई. अरे, ती माझी िाषा आह.े लहानपणापासून अठ्ािीस िषटं मी ती बयोललयो, ततच्ािर 
िाढलयो.

 १. अरे, ती माझी िाषा आह.े लहानपणापासून अठ्ािीस िषटं मी ती बयोललयो, ततने मला 
लहानाचे मयोठे केले. 

 २. अरे, ती माझी िाषा आह.े लहानपणापासून अठ्ािीस िषटं मी ती बयोललयो, ती बयोलतच 
मी लहानाचा मयोठा झालयो. 

 ३. अरे, ती माझी िाषा आह.े लहानपणापासून अठ्ािीस िषटं मी ती बयोललयो, माझ्ामुळे 
ततची प्रगती झाली. 

उ. कुठलाही माणूस गािंढळ असला तरी त्ाच्ात एक तरी गुण असतयो.
 १. कुठलाही माणूस गािातून आला असला तरी त्ाच्ात एक तरी गुण असतयो.
 २. कुठलाही माणूस िेडा असला तरी त्ाच्ात एक तरी गुण असतयो. 
 ३. कुठलाही माणूस िेंधळा असला तरी त्ाच्ात एक तरी गुण असतयो.
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ऊ. पण डयोळ्ांत पाणी दाखिले तर त्ांचा विजय हयोईल म्हणून मी अगदी ताकाच्ा 
खांबासारखा घुम् राहहलयो हयोतयो.

 १. पण डयोळ्ांत पाणी दाखिले तर त्ांचा विजय हयोईल म्हणून मी 
अगदी तटस्पणे उिा हयोतयो. 

 २. पण डयोळ्ांत पाणी दाखिले तर त्ांचा विजय हयोईल म्हणून मी 
अगदी सािध उिा हयोतयो. 

 ३. पण डयोळ्ांत पाणी दाखिले तर त्ांचा विजय हयोईल म्हणून मी 
अगदी मक्ख चेहरा करून उिा हयोतयो.

ख. उताऱयािे शीषमिक ‘लळा-णजव्हाळा’ असे आहे. उताऱयामध्ये ह्ा भािना आणि त्ांच्ा इतरही 
छिा तुम्ाला आढळतात का? त्ाबद्दल ििचा करू या.

ग. उताऱयातील ह्ा िाक्यांिा तुम्ाला कसा अरमि समजला हे व्क् करू या.
अ. ही िाषा बरयोबर की ती बरयोबर याचा तू मयोठा झाल्यािर विचार कर...
आ. कागद आपलं म्हणणं िार िांततेनं ऐकून घेतयो.
इ. “पयोरा, तू हकती िाग्यिान आहसे याची तुला कल्पना नाही. मला एकच माणूस तमळालं हयोतं.”
ई. आता किाला काही नसता डयोळ्ांतील पाणी थांबेना.

३  राग

माझ ेआजयोबा, आईचे िडील, िार रागीट हयोते म्हणे. जरा काही मनाविरुद्ध 
झाले की राग एकदम त्ांच्ा मस्तकात चढून बसत असे. अिा कयोवपटि 
स्िािामुळे त्ांच्ा पाठीमागे सगळे त्ांना ‘दुिगास’ म्हणत. पुराणात दुिगास 
नािाचे एक ऋषी हयोते. एिढ्ातेिढ्ा कारणािरून ते ियंकर संतापत. 
गल्ीत किी दादातगरी करणारी िडक मार्थाची पयोरे असतात; विरुद्ध 
टयोळीतला एखादा पयोरगा त्ांना चुकून आडिा गेला, की ‘आमच्ाकड ं
बघून हसलास?  आँ? माज आला हयोय रे!’ असा दम दते त्ाला उगाचच तुडितात, तसे त्ा 
दुिगासमुनींचे असे. िरक एिढाच, की तोंडामध्य ेपािरिुल िाणी असल्यामुळे त्ांना कुणािर 
हातापायांचा प्रययोग करण्ाची गरजच िासत नसे. केिळ िापिाणी उच्ारून समयोरच्ाला गारद 
करण्ाची ताकद त्ांच्ाकड ेहयोती.

आमचे आजयोबाही तंतयोतंत दुिगासमुनीच. घरातले आशण बाहरेचेही सगळे आपल्याला 
घाबरून असतात याचा त्ांना कयोण अभिमान! राग तर त्ांच्ा नाकािर सतत टपून बसलेलाच 
असे. वनतमति तमळाले की स्योट व्ायला तयार. वनतमतिे तरी कसली! उदाहरणाथ्म, एखाद्ाला 
आपण हाक मारण्ापूिणीच त्ा माणसाने आपल्यासमयोर हजर व्ायला हिे, असे त्ांचे म्हणणे 
असायचे. ह ेकुणालाही कसे जमणार? मग आजयोबांचा संताप उतू जाई. आरडाओरडा करून 
सगळ्ांच्ाच बेचाळीस वपढ्ांना स्गगातून जतमनीिर उतरिले जाई. रागाच्ा िरात हाताला 
लागतील त्ा िस्तूचंी िेकािेक आशण तोंडाला येतील त्ा अप्रततम शिव्यांचा िवडमार सुरू हयोई.

ह ेसगळे आम्हाला आईकडूनच कळले. पण त्ातला मयोठा विनयोद म्हणजे आजयोबांच्ा 
संतापी स्िािाचा िारसा ततनेच वनषे्ने पुढ ेचालिला. एिढचे नाही, तर त्ा विषयात चार पािले 

स
ंिा

द
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पुढ ेटाकत प्रगतीही केली. आजयोबांच्ा रागाचा पारा जेिढ्ा झपाट्ाने 
िर चढायचा तेिढ्ाच िेगाने उतरायचाही. आई मात् राग मनात धरून 
ठेिायची. ज्ाच्ािर रागािलेली असेल त्ाच्ािी दहा-दहा पंधरा-पंधरा 
वदिस अबयोला धरायची. आम्हा मुलींना तर ते अगदी असह् व्ायचे. दादा, 
माझ े िडील, अगदी विरुद्ध प्रकृतीचे हयोते; खेळकर, आनंदी, उत्साही, 
सहसा न चचडणारे. 

एकदा असाच आईला अबयोल्याचा झटका आला हयोता. आम्ही दयोघी बहहणी रडिेल्या हयोऊन 
आमच्ा खयोलीत बसलयो हयोतयो. संध्याकाळी दादा कामािरून घरी परतले आशण थेट आमच्ाकड े
आले. आम्ही अगदी रडायच्ा बेतात हयोतयो, तेिढ्ात आम्हाला जिळ घेत ते म्हणाले, “िः 
िः! रडायचं नाही. आज मी एक गंमत सांगणार आह ेतुम्हाला. कुणाला सांगायची नाही ती. 
आईलासुद्धा नाही.”

“नाही सांगणार,” बहीण मुसमुसत म्हणाली.
“आई रागािली की अिी कट्ी का करते माहहतेय?”
“अं ह!ं का करते?” 
“तुमच्ा जन्माआधीही ती अिीच रागीट हयोती, पण तेव्ा कट्ी नाही करायची. आजयोबांसारखा 

ततचाही राग झटकन मािळायचा आशण ती त्ांच्ासारख्ाच शिव्या द्ायची.”
“आई? शि... शिव्या...?!” आम्ही दचकलयोच. घरात ‘शििी’ हा िब्दही आम्ही कधी ऐकला 

नव्ता.
“ह.ं ह ेअबयोला धरणं िगैरे तुमच्ामुळे सुरू झालं, कारण एकदा मी ततला म्हटलं की, 

आपल्याला मुलं हयोण्ाआधी द्ायच्ा तेिढ्ा शिव्या दऊेन घे. नंतर एक जरी शििी तुझ्ा 
तोंडातून वनघाली, तरी मी मुलांना कायमचं हयोस्लेिर 
ठेिून दईेन. तेव्ापासून, रागािल्यािर चुकून एखादी शििी 
तोंडातून वनघेल ह्ा िीतीनं ती बयोलतच नाही. मी खरंच 
तुम्हाला हयोस्लेिर ठेिलं, तर?”

आम्ही दयोघींनी एकमेकतींकड े पाहहले, मग दादांकड े
पाहहले, आशण ततघेही खयो खयो हसत सुटलयो.

क. आतापययंत राग ह्ा भािनेशी संबंचरत हकती मराठी शब्द आणि िाक् प्रिार तुम्ाला माहीत 
झाले आहेत? आठियू या आणि पुढील तक्तामध्ये ललहू या. फारि कठीि िािले तर शब्दकोश 
िापरू या.

शब्द िाक् प्रिार

SkeÀµes meÊ³eenÊej    177



मन मनास उमगत नाही... ७

178    SkeÀµes DeÇîeenÊej

ख. तुम्ाला कशािा आणि कोिािा राग येतो? का? राग ष्गळिे तुम्ाला जमते का?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. तुमच्ािर कुिी रागािले तर तुमिी प्ररतहरिया कशी असते?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४  भीती
लहानपणापासून मला कुठल्याही प्राण्ाची िक् िीतीच 
िाटलेली आह.े आपण ज्ा गयोटिीला घाबरतयो ती जास्त 
आपला वपच्छा पुरिते या न्यायानं लहानपणापासून 
माझ्ामागे इतरांच्ा मानाने जरा जास्तच प्राणी लागले, 
असं आपलं मला िाटतं. एकदा परदिेात गेले हयोते, ततथे 
एक िार छान प्राशणसंग्हालय हयोतं. काही प्राणी वपंजऱयात 
हयोते, पण काही छयोट ेवनरुपरििी प्राणी त्ांना सांिाळणाऱया 
माणसांबरयोबर मयोकळेच विरत हयोते. त्ांत एक मध्यम आकाराचा गयोड चचंपांझी हयोता. लहान मुलं 
त्ाच्ाबरयोबर ियोटयो काढत हयोती. मीही त्ाच्ाबरयोबर ियोटयो काढािा असा माझ्ाबरयोबरच्ांनी 
आग्ह धरला. खरं तर मला िीती िाटत हयोती; पण दाखिणार कसं? म्हणून मी कसनुसं हसत 
सुरशक्षत अंतर राखून त्ा चचंपांझीिेजारी उिी राहहले. तयो माझ्ा जिळ सरकला आशण त्ानं 
सरळ माझ्ा गळ्ात हातच टाकला! ह ेपाहून सगळे हसायला लागल्यािर तयो अजूनच चेकाळला 
आशण त्ानं चक्क माझ्ा गालाची पापी घेतली! मी घाबरून गार आशण िरमून लाल! तर तयो 
मिाली चचंपांझी चक्क दात विचकत हसत हयोता! (...)

एका चचत्पटात म्हिीच्ा पाठीिर बसण्ाचा प्रसंग माझ्ािर 
ओढिला. चचत्ीकरणासाठी तमळालेली म्हसै पयोटुिी हयोती. मी 
ततच्ा पाठीिर बसायला गेले तेव्ा साहाय्यक वदग्दि्मकांनी ततला 
पकडून ठेिलं हयोतं. मी ततच्ािर बसताच आमचा वदग्दि्मक 
ओरडला, “अॅक्शन!” तत्क्षणी ती उधळली. समयोर तळं हयोतं त्ा 
तळ्ाच्ा वदिेनं ततनं धाि घेतली. मी तीनताड उडून खाली पडले.

(...) दुसऱयाच वदििी ‘मी घर सयोडून पळून जाते आशण 
जाण्ाआधी ततच्ा गळ्ात पडून रडते’ असा प्रसंग चचतत्त करायचा हयोता. मला ब्रह्ांड आठिलं. 
मी ततच्ासमयोर चक्क हात जयोडून उिी राहहले. म्हटलं, “बाई गं, कृपा कर, मी तुझ्ा गळ्ात 
पडल्यािर मला शिंगांनी उडिू नकयोस. मी िरण येते तुला,” म्हणून साटिांग नमस्ार घातला. 
कॅमेरा रयोल झाल्यािर दिेाचं नाि घेऊन मी ततच्ा गळ्ात पडले. ततला मराठी येत असािं. 
कारण माझ्ा विनंतीला मान दऊेन ती वदग्दि्मकानं ‘कट’ म्हणेपयटंत िांत उिी हयोती!
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एका चचत्पटाच्ा वनतमतिानं माझ्ा आयुष्ात ‘लक्ष्मी’ नािाची हतिीण आली. ततच्ा 
माहुताच्ा बायकयोची िूतमका मी करत हयोते. एका प्रसंगात मला लक्ष्मीला आंघयोळ घालायची 
हयोती. त्ा प्रसंगाची आशण एकूणच िूतमकेची तयारी म्हणून माझ ं‘लक्ष्मी’बरयोबर टट् वेनंग हयोतं. ततला 
पहहल्यांदा िेटायला गेले तेव्ाच ततचा माहूत मला म्हणाला, “सगळ्ामधी इपिाटटंट काय, तर 
घाबरायचं नाही. तुमी घाबरल्या की लक्ष्मीबी घाबरनार; आन् घाबरली की ततला राग येतयो. मंग 
ततला आिरनं लई मुश्ील असतं.”

मी ते लक्ष दऊेन ऐकलं. एक खयोल श्वास घेतला आशण ततच्ा सोंडलेा 
हात लािला. िर ततच्ा डयोळ्ांत पाहहलं. ती िांत िाटली. ततची खरबरीत 
सोंड मी कुरिाळली, तर ततनं ती हळूच उचलून माझ्ा डयोक्यािरून विरिली. 
आिीिगादासारखी. ततच्ा समजूतदारपणात माझ ंघाबरणं क्षणात विरघळलं.

- अमृता सुभाष

क. जोड्ा जुळियू या.

अ. वपच्छा १. घालणे

आ. अंतर २. विचकणे

इ. गार ३. आठिणे

ई. दात ४. पुरिणे

उ. प्रसंग ५. दणेे

ऊ. ब्रम्हांड ६. पडणे

ए. िरण ७. राखणे

अॅ. साटिांग नमस्ार ८. जाणे / येणे 

ऐ. दिेाचे नाि ९. ओढिणे

ओ. विनंतीला मान   १०. घेणे 

ख. कंसातील शब्द ननिडयून ररकाम्ा जागा भरू या. 

(वनरुपरििी, चेकाळणे, तीनताड, उधळणे, माहुत, खरबरीत, कुरिाळणे)

अ. आधीच सुट्ी लागली हयोती. त्ात माििीच्ा गािी जायचं म्हणून मीनू --------------------------- 
हयोती.

आ. घरात उंदीर झाले म्हणून मांजर पाळली, पण ती अगदीच --------------------------------- वनघाली.
इ. नेहमीप्रमाणे हभतिणीने ----------------------------------ला सोंडते अलगद उचलून 

डयोक्यािर ठेिले.
ई. आयुष्िराच्ा कटिांनी --------------------------------------- झालेले आजीचे हात 

लयोण्ासारखे मऊ िासतात.
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उ. पयोटच्ा लेकराप्रमाणे िाढिलेल्या रयोपांना पाणी दतेाना माई त्ांना हळुिारपणे 
------------------------------- असे.

ए. त्ा पंचतारांहकत हटॉटलेमधली सरबताची हकंमत पाहून मी 
------------------------- उडाले.

अॅ. आई-िवडलांनी कटिाने कमािलेला पैसा व्यसनांिर -------------
------------------- टाकणारी मुलं पाहहली की काळीज तुटतं.

ग. िरील उताऱयात भीतीशी संबंचरत कोिते शब्द आले आहेत? ते अरोरेखखत करू या.

घ. िरील उताऱयातील एखादा प्रसंग ननिडयू  या आणि तो आपल्या शब्दांत सादर करू या.

ि. लेखखकेला आलेत तशासारखे अनुभि तुम्ाला करी आलेत का? ििचा करू या. 

छ. खालीलपैकी एक चिरि ननिडयू  या आणि त्ा चिरिाच्ा मदतीने ‘भीती’ या भािनेिर पुढे 
हदलेल्या प्रश्नांच्ा मदतीने ििचा करू या.

  

 माणसाला िीती का िाटते? माणसाला किाकिाची िीती िाटते?
 िीती िाटणे िाईट असते का? िीतीचा माणसािर काय पररणाम हयोतयो?
 िीती नटि केली पाहहजे का? किी? 

 

भीती

 िीती, िय, घाबरणे, तंतरणे, टरकणे
 िीतीने – चळाचळा कापणे / थरकाप हयोणे / गाळण उडणे / गि्मगलळत हयोणे / जीि 

टाळ्ाला चचकटणे / घाम िुटणे / दातखीळ बसणे / तोंडातून िब्द न िुटणे / त त 
प प हयोणे – करणे / पयोटात गयोळा येणे / पयोटात खड्ा पडणे / पाय लटलट कापणे

 िीततदायक, िीततग्स्त, ियग्स्त, ियकंवपत, ियािह, ियप्रद

५  चिंता, काळजी, ताि... 
क. ििचा करू या.
तुम्हाला कधी आशण किाची चचंता िाटते? का? त्ातून मुक् हयोण्ासाठी तुम्ही काय करता?

ि
ब्द

स
ंपद

ा
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ख. एक संभाषि ऐकयू  या. 

अ. शब्द आणि अरमि यांच्ा जोड्ा लाियू या. 

१. वििंचना क. खूप आरडाओरडा करून सांतगतलेल्या

२. तंरिी ख. चचंता, काळजी

३. आक्रस्ताळ्ा ग. एखाद्ा िस्तचूा आतला िाग कुरतडून ती पयोकळ करणे

३. आडिळण घ. विचारात हरिून गेल्याची अिस्ा

४. पयोखरणे च. अप्रत्क्षपणे सांगण्ाची पद्धत

आ. खालील प्रश्नांिी उत्रे ललहू या. 

१. समुपदिेकाला सईदबद्ल आधीपासून माहहती आह ेका? किी?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. सईदच्ा समसे्यची लक्षणे कयोणती आहते? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. सईदच्ा समसे्यचे कारण काय आह ेअसे तुम्हाला िाटते?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. एक समुपदिेक म्हणून त्ा समसे्यचे वनिारण तुम्ही कसे कराल?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. हे संभाषि तुम्ाला कसे िािले? मािसे एरिी संभाषिात अशीि बोलतात का? तुम्ी 
त्ांच्ा जागी असतात तर कसे बोलला असतात? पुस्काच्ा शेििी हदलेला अनुललखखत 
संिाद िाियून िगचात प्रत्क्ष सादर करू या.

घ. िगचासमोर संभाषि करू या. एक रिद्ारथी एखादी भािननक समस्या घेऊन येईल आणि एक 
रिद्ारथी त्ािा समुपदशेक बनेल.

ि
ब्द

स
ंपदा
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६  ‘हो’िा िापर

क. ऐकयू  या. 

अ. “जयोगबाई, िासंततक संगीत महयोत्सिाची दयोन आमंत्णं आहते माझ्ाकड.े यायचंय?”

 “हयोऽऽऽ! पण आमंत्णं किी काय?”

 “माझ्ा नणंदनें त्ांची िेबसाईट करून वदलीय, 
म्हणून ततला आलीयेत.”

 “हयो का? पण मग ततला नाही जायचं?”

 “िा्रिीय संगीत नाही आिडत ततला.”

अा. “जयोगबाई, ब्ाड न्यजू! महयोत्सि रद् झाला.”
 “हयोच का! आई गंऽ! मी हकती उड्ा मारत हयोते!”

 “हयो ना! त्ांना म्हणे जागाच तमळाली नाही. शििाय दयोन-चार गायकांनी ऐन िेळी पैसे 
िाढिून मातगतले.”

 “हुऽंऽ... तुम्हाला सगळ्ा आतल्या बातम्ा समजत असतील, नाही?”

 “हयो तर!”

ख. ‘हो’िा ननरननराळा िापर दाखििारी संभाषिे ललहू या.

 दृष्ष्क्षेप

 नाम

तयो आततायीपणा ती िापिाणी, -

तयो भ्रमवनरास ती िेकािेक, त्ा िेकािेकी

तयो ततटकारा ती सोंड, त्ा सोंडा

तयो िवडमार

तयो माहूत, ते -

तयो िंुगा, ते िंुगे

तयो ठणका, ते ठणके

 हरियापद
उिाळणे, चेकाळणे
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 रिशेषि 

भ्रतमटि, तुटक, कािरेबािरे, संिेदनिील, अिखळ, बेपिगा, लज्ज्जत, दुल्मशक्षत, हहडीस, ियोल, 
खिचट, आतुर, अपयगाप्त, उग्, वनब्मळ, परागंदा, चचंताक्रांत, बहहषृ्त, कयोवपटि, तंतयोतंत, वनरुपरििी, 
खरबरीत, आक्रस्ताळे, पयोटुिी

 हरियारिशेषि
मुसमुसत, कसनुसं    

 नाम / इतर शब्द + हरियापद 
आडिे जाणे, गारद करणे, टपून बसणे, स्योट हयोणे, विनंतीला मान दणेे

 आता मला हे येतं...

रिरिर भािना – मनाच्ा अिस्ा व्क् करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

‘हो’िा िापर करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी
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 मराठी करितेरिषयी जाियून घेिे 
 मराठी किींरिषयी जाियून घेिे
 करितेिी भाषा समजयून घेिे 
 काव्रिनेच्ा परंपरा आणि तऱहा यांिी ओळख 

करून घेिे
 व्ाकरि : अननणचित सिमिनामे (सामान् सिमिनामे) 

णशकिे

िला, णशकयू  या ...
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िािगीत चरण कविता पंक्ी िजन पयोिाडा गीतकार श्योक

किी किन िष्क्गीत अिंग पद रचना ओळ

ओिी पद् चारयोळी गीत हायकू गझल लािणी

आरती काव्य गाणे कडिे कितयत्ी रचनाकार
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१  मराठी करितेरिषयी रोडे...

मागील पानािर ‘कविता’ ह्ा विषयािी वनगवडत अनेक िब्द आले आहते. त्ांची ओळख करून 
घेऊ या आशण नंतर िगगात इतर सहाध्यायींबरयोबर चचगा करू या.

क. त्ांपैकी ‘कविता’ ह्ा िब्दाचे समानाथणी िब्द कयोणते आहते?

 उदा∘ ते काव्य, ती काव्य े--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. कवितेचे िेगिेगळे प्रकार सांगणारे िब्द कयोणते आहते?

 उदा∘ तयो श्योक, ते श्योक ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. कवितेतील िेगिेगळ्ा िागांची नािे सांगणारे िब्द कयोणते आहते?

 उदा∘ ते कडिे, ती कडिी ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. ‘किी’ ह्ा िब्दाला समानाथणी िब्द कयोणते आहते?

 उदा∘ तयो गीतकार, ते गीतकार -----------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२  किरयरिीिा पररिय
शांता ज∘ शेळके
(१२ ऑक्ो∘ १९२२ - ६ जयून २००२)

क. चिरिफीत पाहू या आणि पुढील गीतांतील मोकळ्ा जागा भरू या. 

अ. ऋतू ---------------------, ऋतू ---------------------

 पाचूचा िनी -------------------------------

 ------------------------------------ हृदयािर,
 सरसरतयो -----------------------------------

आ. ही िाट दूर जाते,
 स्प्नामधील ---------------------

 माझ्ा मनातला का
 तेथे असेल ---------------------

इ. काटा ----------------- कुणाला, आकं्रदतात कयोणी
 मज िूल ही --------------------, हा दिैययोग आहे
 सांगू किी कुणाला, कळ आतल्या -------------

 चचरदाह िेदनेचा, मज िाप हाच ----------------

ई. ------------- मी -------------मी
 परी ------------------ गीत ह े
 िुलािुलात येथल्या 
 उद्ा ----------------- गीत हे



करितेच्ा प्रांतात ८

186    SkeÀµes µeeSWµeer

ख. एक चिरिफीत पाहू या आणि पुढील प्रश्नांिी उत्रे दऊे या.

अ. िांता ज∘ िेळके ह्ांचे संपूण्म नाि.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. साहहत्क्षेत्ात केिळ एक कितयत्ी म्हणूनच नव्,े तर इतर अनेक िूतमकांतून त्ा समयोर 
आल्या. त्ातील वनदान आठ सांगू या. 

 उदा∘ लेखखका, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. जन्मस्ळ - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. त्ांचे कयोणकयोणत्ा िाषांिर प्रिुत् हयोते? ---------------------- -------------------------- -----------------------

उ. त्ांनी ललहहलेले कयोणते गीतप्रकार वििेष लयोकवप्रय झाले?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. ‘ह ेबंध रेिमाचे’ ह्ा नाटकासाठी त्ांनी ललहहलेले कयोणते गीत अजरामर झाले?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ए. कयोणता परदिेी काव्यप्रकार िांताताईंनी िाषांतररत केला? -------------------------------------------------

अॅ. आळंदीत झालेल्या कयोणत्ा समारंिाचे अध्यक्षपद त्ांनी िूषिले?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऐ. िांताताईंनी कयोणते टयोपणनाि िापरले हयोते? -----------------------------------------------------------------------

ओ. मृत्वुदन - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

करा आणि णशका

दयोन हकंिा तीन विद्ार्थ्यांचा एक ह्ाप्रमाणे गट करू या. प्रत्के गटाने पुढ ेवदलेल्या काव्यप्रकारांपैकी 
एकाची माहहती आशण त्ा काव्यप्रकाराचे एक उदाहरण आंतरजालािरून तमळिून अगदी 
थयोडक्यात िगगात सादर करू या. 

हायकू, चारयोळी, अिंग, ओिी, श्योक, गझल, लािणी, आरती, िूपाळी, पयोिाडा

उदा∘ 

झने तत्तज्ानामधून ‘हायकंू’चा उगम झाला. जपानी किी पाचिे िष्यांपेक्षा अभधक काळापासून 
हायकू रचत आलेले आहते. जपानी हायकंूच्ा रचनेचे विशिटि तंत् आह.े त्ांचे रूपबंध वनशचित 
झालेले आहते. त्ात िब्दमयगादाही आह ेि अिा तंत्शुद्ध हायकूलाच शुद्ध हायकू मानले जाते. 
मराठी मातीत ‘हायकू’ हा तीन ओळतींचा काव्यप्रकार रुजिण्ाचं श्ये शिरीष पै यांच्ाकड ेजाते. 
त्ांनी रचलेल्या ह्ा दयोन लयोकवप्रय हायकू पाहा -

काय चमत्ार झाला नकयो रे धरू चचमटीत
हायकू ललहहल्यािर िुलपाखराचं नाजूक अंग
प्राण िांत झाला दुखतयोय... पंखांिरला रंग

क
रा
 आ

शण
 श
ि
क
ा 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३  करितेच्ा प्रांतात
क. िाियू या आणि ररकाम्ा जागी योग्य नाम + हरियापद जोडी िापरू या.

(आव्ान पेलणे, वनरािा हयोणे, िाट ियोधणे, बंधनांत राहणे, रूप बदलणे, पाऊल ठेिण,े िाटलेा 
जाणे)

साहहत्ामधील कवितेच्ा प्रांतात पाऊल जरा जपूनच ठेिािे लागते. धसमुसळेपणा करून 
चालत नाही. िब्दािरचे आशण िाषेिरचे प्रेम िरिरचे असले, तर मन गांगरण्ाची आशण 
------------------------------- ------------------------- िक्यताच जास्त असते. ‘या माझ्ा अजाण कवितेच्ा 
----------------------- --------------------- नका’... असे प्रततिािंत किी आरती प्रिू ह्ांनी बजािलेच आह.े                                
ह्ाच कवितेत ते म्हणतात – 

 प्रेम हिंय का या कवितेचं?
 मग ते मागून तमळणार आह ेका तुम्हाला?
 खूप काही द्ािं लागेल त्ासाठी
 काय काय द्ाल?
 आत्माची बाग िुलिता येईल तुम्हाला? 
 पण त्ासाठी तुम्हाला तुमचा आत्मा
 तुमच्ाच तळहातािर
 एखाद्ा स्ातीच्ा थेंबासारखा घ्ािा लागेल
 पण त्ासाठी तुमचे हात तुम्हाला
 चांदण्ाहून पारदि्मक करािे लागतील,
 कराल? 

कवितेच्ा इतक्या मागण्ा असतात – किीकडून आशण रशसकाकडूनही. तूत्म त्ा मागण्ांचा 
विचार बाजूला ठेिू या आशण ‘कविता आशण मराठी िाषा’ ह्ा मुद्दाचाच विचार करू या.

ि
ब्द

स
ंपदा
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कवितेतून व्यक् हयोण्ाच्ा विविध तऱहा, वनयम सि्मच िाषांमध्य ेआहते तसे ते मराठीतही 
आहते. त्ामुळेच कवितेची वनराळी िाषा तयार झालेली आह.े दयोन हजार िष्यांपूिणीच्ा गाथा 
असयोत, की त्ानंतरचे अिंग, ओिी, आरती, िूपाळी, विविध प्रसंगी गायली जाणारी ्रिीगीते 
आशण लयोकगीते, िाहहरी काव्य, वनरवनराळ्ा प्रकारच्ा लािण्ा, आधुवनक काळातील िािगीते, 
नाट्गीते, चचत्पटगीते, गझल आशण असेच अनेक प्रकार असयोत; प्रत्केाच्ा रचनेची विशिटि 
पद्धत असते, शिस्त असते, लय असते आशण तालही असतयो. ह्ा --------------------------- --------------------- 
आशण तरीही रचनेतील सौंदय्म आशण गयोडिा हरिू द्ायचा नाही; आियाचे सामर्थ्म सांिाळायचे; 
ते पातळ हकंिा कृतत्म हयोऊ द्ायचे नाही ह े-------------------------- जाततिंत किीला -------------------------- 
लागते. वनयम आशण बंधने अडचणीची हयोऊ लागली तर किी ती जरािी बाजूला सारून निी 
--------------------------- --------------------- प्रयत्न करतयो. िब्दांचे --------------------------- ---------------------, निे िब्द 
घडितयो, ओळीच्ा रचनेतून न सांगताही बरेच काही सांगतयो. ह ेन म्हटलेले ियोधणे, समजून घेणे 
हा रशसकासाठी बरौत्द्धक आनंदाचा अनुिि असतयो.
 
ख. ‘करितेिं पे्रम रमळििं सोपं नाही’ म्िजे किी होिं आणि रणसकही होिं सोपं नाही असं 
आरती प्रभयू सांगत आहेत. तर मग आपली करिता समजयून घेण्ासाठी रणसकाला काय काय 
करािं लागेल असं आरती प्रभयूंना िाितं? स्तःच्ा शब्दांत सांगायिा प्रयत्न करू या; नंतर 
िगचात ििचा करू या.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. िरील उताऱयातील काही िाक्ये िेगळ्ा पद्धतीने ललहहण्ािा प्रयत्न करू या. पुढे त्ांिी 
सुरुिात हदली आहे. आशय समजयून घेऊन ती िाक्ये पयूिमि करू या.

अ. कवितेची वनराळी िाषा वनमगाण झाली आह,े कारण --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अा. जुन्या हकंिा नव्या, प्रत्के गीतप्रकाराला -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. जाततिंत किी ही सि्म बंधने सांिाळतयो आशण तरीही -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. अडचणीचे हयोणारे वनयम आशण ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. किी जे सांगत नाही ते ------------------------------------------------------------------------------------- ह्ातूनच   
रशसकाला -----------------------------------------------------------------------------------.
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४  किी आणि करिता

लहानपणी मला एक िार मयोठा प्रश् पडला हयोता. हा ‘किी किी’ म्हणजे 
असतयो तरी कयोण? ह्ा प्राण्ाला सि्मच माि असतं. तयो म्हणेल ती पूि्म 
वदिा असते. ‘जे न दखेे रिी, ते दखेे किी’ असं एक सुिातषतही लहानपणी 
आम्हाला ऐकिण्ात आलं हयोतं. म्हणजे आपणा सामान्यांना जे वदसत नाही, 
ते ह्ाला वदसतं. म्हणजे नक्की काय? शििाय हा किी शुद्धलेखनाचे वनयम 
बरेचदा धाब्ािर बसितयो, िब्दांिी खेळतयो आशण निनिे िब्द बनितयो. 
ह्ाला सि्म काही माि! त्ाने ललहहलेल्या कवितांचे अथ्म आम्ही लाित 
बसतयो. परीक्षेत त्ाच्ा कवितांचे रसग्हण करायला सांगतात. आम्ही ललहहलेलं बऱयाचदा चूकच 
असतं म्हणे! मग आमचे शिक्षक म्हणतात, “मुलांनयो, ह ेकळायला संिेदनिील मन लागतं, प्रततिा 
लागते, कल्पकता लागते”. आम्ही ऐकत राहतयो. एकदा तरी हा किी नािाचा माणूस िेटािा 
आशण मला पडलेले सि्म प्रश् त्ाला विचारािे, असं मला खूप खूप िाटायचं, पण मग ही पुढची 
कविता िाचनात आली. केििसुत म्हणतात त्ाप्रमाणे जर दिेानेच ह्ा किींना इतकी िक्ी वदली 
असेल, तर मग प्रश्च तमटला! मला पडलेले सगळे प्रश् मी मुकाट तगळून टाकले आशण स्तःची 
संिेदनिीलता, प्रततिा, कल्पकता इत्ादी िाढिण्ासाठी काय करािं ह्ाचा विचार करू लागलयो.

क. डाव्या रकान्यात केििसुतांच्ा एका कवितेचा काही िाग वदला आह.े कवितेत काही िब्द 
अधयोरेखखत केले आहते. उजव्या रकान्यात त्ा िब्दांचे अथ्म वदले आहते, पण त्ांचा क्रम ययोग्य 
नाही. ययोग्य िब्दासाठी ययोग्य अथ्म ियोधून ही कविता िाचू या.

आम्ी कोि?
आम्ही कयोण म्हणयोवन काय पुससी? आम्ही असू लाडके- 
दिेाचे वदधले असे जग तये आम्हांस खेळािया; 
विश्वी या प्रततिाबले विचरतयो चयोहीकड ेलीलया, 
वदक्कालांतुवन आरपार अमुची दृटिी पहाया िके ...                 
... ...
आम्हांला िगळा-गतप्रि झणी हयोतील तारांगणे; 
आम्हांला िगळा-विकेल किडीमयोलािरी ह ेशजणे!

                                       केशिसुत १८६६-१९०५

वदले 
सहज                           
हहडंतयो 
विचारतयोस 
सि्म वदिांतून / अनंत 
कालातून

नियोमंडळ / आकाि 
लगेच / क्षणात 
जीिन  
वनष्प्रि / स्तःचा प्रकाि 
हरिलेले  
नगण् हकमतीत 
गाळणे / कमी करणे / काढून 
टाकणे
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ख. या कवितेत ‘आम्ही कयोण’ ह ेकयोणास उदे्शून म्हटले आह?े
(अ) िेतकरी      (आ) सामान्य व्यक्ी      (इ) किी 

ग. या कवितेचा संपूण्म अथ्म समजून घेऊ या.

घ. चांगला किी कसा असािा आशण चांगली कविता म्हणजे नक्की किी कविता?
खाली काही मते वदली आहते. त्ातील आपल्याला पटलेली दयोन हकंिा तीन मते वनिडू या. आशण 
िगगात आपापले मत सांगून त्ािर चचगा करू या. खाली वदलेल्या मतांखेरीज इतर काही मते / 
विचार सुचले असतील, तर तेही िगगात सांगू या.

िांगली करिता

चांगली कविता आपले मन िेधून घेते.

चांगली कविता पुनःपुन्ा िाचािीिी िाटते.

चांगल्या कवितेची िाषा कृतत्म, मुद्ाम घडिलेली अिी नसते.

चांगली कविता एक िातषक निसज्मन असते.

चांगली कविता किीच्ा अनुििाचाच िाग असते.

चांगली कविता जीिन समृद्ध करते.

िांगला किी

चांगल्या किीजिळ कल्पकता असते.

चांगला किी कवितेत आपला जीिनानुिि व्यक् करत असतयो.

चांगल्या किीजिळ प्रततिा असते.

चांगल्या किीजिळ संिेदनिीलता असते.

चांगल्या किीजिळ सज्मनिीलता असते.

चांगल्या किीजिळ जीिनमूल्य ेअसतात.

४  करितेिी भाषा – परंपरा आणि तऱहा
क. रयोजच्ा व्यिहारात बयोलताना आपण गद् िाषा िापरतयो. म्हणजे हिापाण्ाबद्ल 
बयोलताना ‘ढग गडगडतायत, जयोराचा िारा िाहतयोय’ असे रयोखठयोक म्हणतयो. पण हचे                                         
‘घनु िाजे घुणघुणा | िारा िाह ेरुणझुणा |’ अिा िब्दांत किी व्यक् करतयो, तेव्ा कानामनािरून 
मयोरपीस विरल्यासारखे िाटते.

यातील घन – म्हणजेच ढग – विक्राळ, िीतीदायक नाही आह,े तर हिासा िाटणारा आह.े 
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त्ामुळे तयो गडगडत, गज्मना करत नाही, ‘घुणघुण’ असा आिाज करत ‘िाजतयो’. त्ाचे ‘घनु’ 
ह ेरूप हकती लवडिाळ आह!े िाराही सयोसाट्ाचा नाही आह,े तयो ‘रुणझुण’ असा पायांतील 
पैंजणांसारखा मधुर ध्वनी करत िाहणारा आह.े

ज्ानेश्वरांनी सातिे िष्यांपूिणी रचलेल्या काव्यातील ही ओळ यादिकाळातील मराठीचा 
गयोडिा घेऊन आली आह.े त्ांच्ाच ह्ा आणखी काही ओळी पाहा – 

मोगरा फुलला...  मोगरा फुलला
फुले िेचिता बहरू कचळयासी आला
इिलेसे रोप लारियले विारी |
तयािा िेलु गेला गगनािेरी ||
मोगरा फुलला... मोगरा फुलला...

िब्दाथ्म : लावियले = लािले; द्ारी = दारात; तयाचा = त्ाचा; िेलु = िेल; गगन = आकाि; 

गगनािेरी = आकािापयटंत; िेचचता = िेचताना;  बहरू = बहर; कलळयासी आला = कळ्ांचा 
बहर आला 

असे काव्य िाचल्यािर ‘मराठी ही कठयोर, खडबडीत िाषा आह’े ह ेकठयोर मत थयोडसेे सरौम् हयोऊ 
िकेल, नाही?

ख. मराठी भाषेिे सौंदयमि दाखििारी ि केिळ मराठीच्ाि नवे्ह तर जगण्ाच्ाही पे्रमात 
पडायला लाििारी करिता िाियू या.

अ. कंसातील िब्द ययोग्य कडव्यासमयोर ललहू या.
(ध्िुपद, नातीगयोती, काळ-िेळ, वनसग्म, जगण्ािरील प्रेम)

या जन्ािर, या जगण्ािर
या जन्मािर, या जगण्ािर, ितदा प्रेम करािे

----------------------------------------------------------

चंचल िारा या जलधारा, भिजली काळी माती 
हहरिेहहरिे प्राण तिी ही रुजून आली पाती 
िुले लाजरी बघून कुणाचे, हळिे ओठ स्रािे

----------------------------------------------------------

रंगांचा उघडुवनया पंखा, सांज कुणी ही केली  
काळयोखाच्ा दारािरती, नक्षत्ांच्ा िेली 
सहा ऋतूंचे सहा सयोहळे, येथे िान हरािे

----------------------------------------------------------

बाळाच्ा चचमण्ा ओठांतून, हाक बयोबडी येते 
िेलीिरती प्रेम वप्रयेचे, जन्म िुलांनी घेते 
नदीच्ा काठी सजणासाठी, गाणे गात झुरािे

----------------------------------------------------------

या ओठांनी चुंबून घेईन, हजारदा ही माती 
अनंत मरणे झलेून घ्ािी, इथल्या जगण्ासाठी 
इथल्या वपंपळपानािरती, अिघे विश्व तरािे

- मंगेश पाडगांिकर

----------------------------------------------------------
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आ. खालील िब्दांच्ा अथगािी तमळताजुळता अथ्म असलेले िब्द कवितेत आले आहते. ररकाम्ा 
जागी ययोग्य िब्द ललहू या.

१. न थांबणारा – ------------------------------------ २. आठिणे – ------------------------------------------

३. संध्याकाळ – -------------------------------------- ४. सजणी – --------------------------------------------

५. अनेक – --------------------------------------------- ६. जग – -------------------------------------------------

इ. खालील िब्दांच्ा विरुद्धाथगाचे िब्द ररकाम्ा जागी ललहू या. 

१. वनगरगट् – ---------------------------------------- २. स्पटि – ----------------------------------------------

३. वबनधास्त – --------------------------------------- ४. बेिान – --------------------------------------------

ई. आंतरजालािरून कवितेविषयी आणखी माहहती ियोधून काढू या. (उदा∘ गीतकार, संगीतकार, 
प्रकार इ∘)

ए. या कवितेचा तुम्हाला कळलेला अथ्म समजािून सांगा. 
अॅ. प्रस्ततु कविता ऐकू या.

ग. आता एका िेगळ्ाि राििीतील करिियमि कुसुमाग्रज यांिी ‘किा’ ही करिता िाियू या. 

किा
‘ओळखलंत का सर मला?’ - पािसात आला कयोणी, 
कपड ेहयोते कद्ममलेले, केसांिरती पाणी.

क्षणिर बसला, नंतर हसला बयोलला िरती पाहून 
‘गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्ात राहून.

माहरेिािीण पयोरीसारखी चार भिंतींत नाचली, 
मयोकळ्ा हाती जाईल किी, बायकयो मात् िाचली.

भिंत खचली, चूल विझली, हयोते नव्ते नेले, 
प्रसाद म्हणून पापण्ांमध्य ेपाणी थयोड ेठेिले.

कारिारणीला घेऊन संगे, सर, आता लढतयो आह े
चचखलगाळ काढतयो आह,े पडकी भिंत बांधतयो आह.े’

खखिाकड ेहात जाताच हसत हसत उठला 
‘पैसे नकयोत, सर, जरा एकटपेणा िाटला.

मयोडून पडला संसार तरी मयोडला नाही कणा 
पाठीिरती हात ठेिून, िक् ‘लढ’ म्हणा!’

- कुसुमाग्रज

ि
ब्द

स
ंपद

ा
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अ. योग्य पयचाय ननिडयू  या.

१) कपड ेहयोते कद्ममलेले... 
 (क) नायकाचे कपड ेचचखलाने माखलेले / मळलेले हयोते.
 (ख) नायक दमलेला हयोता.
 (ग) नायकाचे कपड ेिाटलेले हयोते. 

२) गंगामाई पाहुणी आली... 
 (क) गंगा नािाची पाहुणी नायकाकड ेआली हयोती. 
 (ख) नदीला पूर आला हयोता. 
 (ग) नायकाची मुलगी माहरेी आली हयोती. 

३) मयोकळ्ा हाती जाईल किी...
 (क) घरी आलेल्या पाहुणीला िेट म्हणून काही गयोटिी वदल्या. 
 (ख) घरी आलेली पाहुणी घरातील साऱया िस्त ूघेऊन गेली. 
 (ग) घरी आलेली पाहुणी काही न घेताच वनघून गेली. 

४) कवितेचा नायक सरांकड ेकयोणत्ा अपेक्षेने आलेला असतयो? 
 (क) सरांकडून पैसे तमळतील या अपेक्षेने. 
 (ख) सरांकडून आसरा तमळिण्ाच्ा अपेक्षेने.
 (ग) सरांकडून त्ाला धीर दणेाऱया, आत्मविश्वास िाढिणाऱया एखाद्ाच िब्दाची अपेक्षा असते.

आ. प्रस्ततु कवितेतील नायकाचे िण्मन करू या. कयोणती वििेषणे िापरता येतील? 

इ. कवितेचे िीष्मक ययोग्य िाटते का? चचगा करू या. 

ई. िगगात कविता मयोठ्याने िाचून दाखिू या.

घ. मी मोिचा नेला नाही... 

मी मयोचगा नेला नाही... मी संपही केला नाही 
मी वनषेधसुद्धा साधा कधी नोंदिलेला नाही ।। धृ ।।

ििताली संगर चाले तयो विस्ारून बघताना 
कुणी पयोटातून चचडताना कुणी रक्ाळून लढताना 
मी दगड हयोऊवन लथजलयो रस्ताच्ा बाजूस जेव्ा 
तयो मारायाला दखेखल मज कुणी उचलले नाही ।। १ ।।

नेमस्त झाड मी आह,े मूळ-िांद्ा शजथल्या तेथे 
पािसात हहरिा झालयो, थंडीत झाडली पाने 
पण पयोटातून कुठलीही खशजन्याची ढयोली नाही 
कुणी ि्रि लपिले नाही, कधी गरूड बैसला नाही ।। २ ।।
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धुतलेला सात्त्तक सदरा, तुटलेली एकच गुंडी 
टकलािर अजून रुळते अदृश्य, लांबिी िेंडी 
मी पंतयोजींना भ्ालयो, मी दिेालाही भ्ालयो 
मी मनातसुद्धा माझ्ा कधी दगंा केला नाही ।। ३ ।।

मज जन्म िळाचा तमळता मी केळे झालयो असतयो 
मी असतयो जर का िाजी तर िेंडी झालयो असतयो 
मज चचरता चचरता कयोणी रडले िा हसले नाही 
मी कांदा झालयो नाही ! आंबाही झालयो नाही ! ।। ४ ।।                                                         

- संदीप खरे

अ. खालील िब्दांसाठी कवितेत आलेले समानाथणी िब्द ललहा. 

१. विरयोध - ------------------------------------------------------------------

२. युद्ध - ----------------------------------------------------------------------

३. पडणे - ---------------------------------------------------------------------

४. सुद्धा - ---------------------------------------------------------------------

५. मिाळ, सरौम्- -----------------------------------------------------------

६. स्च्छ - ---------------------------------------------------------------------

७. बंड, उच्छाद, मस्ती / वििाद- ----------------------------------

आ. कवितेचा एकंदरीत सूर कसा िाटला? ययोग्य पयगाय वनिडू या. एकापेक्षा अभधक पयगायही 
वनिडू िकतयो. 

 सकारात्मक

 विनयोदी 

 नकारात्मक

 उपहासात्मक

इ. कवितेतील नायकाच्ा िूतमकेत तुम्ही स्त:ला पाहू िकता का? की तुम्ही नायकापेक्षा िेगळे 
आहात? सविस्तर उतिर दऊे या. 

ई. ररकाम्ा जागी ययोग्य नाम-वक्रयापद जयोडी िापरू या. 

(संप करणे, दगंा करणे, वनषेध नोंदिणे, मयोचगा नेणे)

१. संबंभधत कायगालयांिर ----------------------------------------------- हा आंदयोलनातील एक महत्ताचा टप्पा 
असतयो. 

२. आज-काल आपला ------------------------------------------- उठसूट ----------------------------------------- जातयो. 

३. ----------------------------------------------- हा तर लहान मुलांचा हक्कच आह.े
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उ. ऐकू या. 

ि. खाली करितेिा एक अशं हदला आहे. ती एका छोट्ा गोष्ीिी सुरुिात आहे. हा अशं 
आपि गद्ामध्ये सांगयू या आणि िगचात ििचा करू या. 

एका तळ्ात हयोती बदके वपले सुरेख 
हयोते कुरूप िेड ेवपलू् तयांत एक

   कयोणी न त्ास घेई खेळाियास संगे 
   सि्यांहुनी वनराळे ते िेगळे तरंगे 

   दािूवन बयोट त्ाला म्हणती हसून लयोक 
   आह ेकुरूप िेड ेवपलू् तयांत एक (...) 

- ग∘ हद∘ माडगयूळकर

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

 ह्ा गाण्ाचे सुंदर सादरीकरण ऐकू या – एका तळ्ात हयोती बदके वपले सुरेख 

छ. पुढील करितेतील कडव्ांिा रिम बदलला आहे, तो अरचाप्रमािे योग्य प्रकारे जुळिायिा 
आहे. ररकाम्ा िौकिीत रिम ललहू या. कडिी योग्य रिमात आिण्ात कोित्ा गोष्ीिी मदत 
झाली? ििचा करू या.

घंिांिी माळ

अ. पाठीिरचा िळ सयोिीत
तोंडातला पांढरा िेस तगळीत
मयोठ्या डयोळ्ांतून पाणी ओघळीत
ते मुके जनािर स्तःिी म्हणे :

आ. बैलासही प्रथम मयोठी मरौज िाटली
तयो त्ा गयोड तालािर आशण अलंकारािर
िलताच खूि झाला
डयोळ्ांिर बांधलेली झापड विसरला
घाण्ाियोिती गयोल गयोल विरू लागला...

इ. “दिेा, आता ही परीक्षा पुरे!
हा जड घाणा मी ओढीन कसातरी
पण गळ्ातला हा घंटांचा
िसिा िास काढून टाक...
मातीत कयोठे गाडून टाक!”
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ई. दुकानािर, दूर बसलेल्या हुिार मालकाला
दुरूनच ‘सारे’ कळे
चाबूक हातात घेऊन तयो बैलाचे थकले पाय
चालतेसे करी

उ. आटपाट नगरच्ा एका तेल्याने
मयोठ्या हरौसेने (आशण हहकमतीने)
आपल्या घाण्ाच्ा बैलाच्ा गळ्ात
खुळखुळणाऱया घंटांची माळ बांधली;
ती प्रत्के पािलागशणक
खुळुम खुळुम िाजू लागली!

ऊ. मात् कधी कधी, विरता विरता
पाय जड हयोताच बैल थयोडा थांबे
खुळुम खुळुम आिाज बंद हयोई

- रि∘ म∘ कुलकिथी

ज. िाियू या आणि समजयून घेऊ या.
अ.

• आमच्ा घरी (घरात) इंटरनेट नाही आह.े

• सुट्ीत आम्ही आमच्ा गािी (गािाला) जायचयो.
 गािी (गािात) आमचा जुना िाडा आह.े

• लहानपणी मी इतका खादाड हयोतयो, की
 आई म्हणायची, “माझ्ा पयोटी (पयोटातून) राक्षस जन्माला आलाय.”

• “तुमच्ा नशिबी (नशिबात) परदिे प्रिास नाहीये.”

आ. िरील िाक्ये साधी, रयोजच्ा िापरातली गद् िाक्ये आहते. अधयोरेखखत केलेल्या िब्दांप्रमाणे 
रूप बदललेले इतर काही िब्द मात् िक् कवितेतच िापरले जातात. पाहा –

• जगी सि्मसूखी असा कयोण आह?े |

• हृदयी धरा हा बयोध खरा |

• मनी िसे ते स्प्नी वदसे |

इ. अिीच वक्रयापदांची रूपेही कवितेत िेगळा अथ्म घेऊन येतात. पाहा – 

• आजी म्हणे, “मला टीव्ी लािून द्ा रे कुणी तरी!”
 मुले म्हणत, “आम्हाला अभ्ास करायचा आह.े”
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‘म्हणणे’ ह्ा वक्रयापदाची िूतकाळातील ही रूपे आपल्याला माहीत आहते. आता कवितेत      
काय हयोते, पाहा – 

• श्ािण येता िुले जाई
 “कसा हा गंध!” म्हणे ताई
• हकती पक्षी गाती गाणी
 झाडािरर म्हणती बसुनी,
 ‘ये मुला, खेळु या तमळुनी!’ (...)

इथे त्ाचे रूप ित्ममानकाळी आह.े पहहले एकिचनी (म्हणते ताई) आशण दुसरे अनेकिचनी आह े
(म्हणतात बसुनी)

ई. पुढ ेिेगिेगळ्ा कवितांमधून काही ओळी वनिडून वदलेल्या आहते. त्ांतील िब्दांची कवितेच्ा 
िाषेतील रूपे ियोधून ती अधयोरेखखत करू या.

उदा∘  एक साधा प्रश् माझा, लाख येती उतिरे!

१. समुरि अंतराला कधी कधी उचंबळे!                                              
 हकतीक काळ लयोटला... मला न तीर आढळे!
२. दारी पाऊस पडतयो, रानी पारिा भिजतयो,
 आला गं सुगंध मातीचा
 बघ पागयोळ्ा गळती, थेंब अंगणी नाचती,
 आला गं सुगंध मातीचा
३. जािे त्ाच्ा िंिा तेव्ा कळे
४. िूताचे ह ेबीळ ियानक, त्ात उमगती दयोनच डयोळे 
५. निीन मी त्ा गािी, िेळ कसा मग जािा 
 एक न हयोई नाटक, येई डफ्र क्वचचत शसनेमा
६. थकतात नेत् जेथे, तेथेच िेटिी तू!
 सरतात अथ्म जेव्ा, तेव्ाच बयोलिी तू!
७. ियोगले जे दुःख त्ाला सुख म्हणािे लागले!
 एिढ ेमी ियोतगले की मज हसािे लागले!
८. माखझया मना, जरा थांब ना
 पाऊली तुझ्ा माखझया खुणा
 तुझ ेचालणे अन् मला िेदना
९. ही वनळी पांढरी िरदातली दुपार :
 तापल्या दुधापरी ऊन हहचे हळुिार

कवितेसाठी आपले रूप बदललेले अनेक िब्द आपण पहहले. असे काही िब्द म्हणी आशण 
िाक् प्रचारांमध्य ेआजही िापरले जातात.
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उ.  खाली वदलेल्या म्हणींतील कयोणते िब्द तुम्ही आजच्ा मराठी िाषेत िेगळे ललहाल? ते िब्द   
अधयोरेखखत करून िेजारील रकान्यात ललहू या.

१. लयोकां सांगे ब्रह्ज्ान, आपण कयोरड ेपाषाण

२. आले दिेाजीच्ा मना तेथे कुणाचे चालेना 

३. अगं अगं म्हिी, मला कुठे नेिी?     

४. अडली गाय िटके खाय

५. नळी िंुकली सयोनारे इकडून ततकड ेगेले िारे

१. ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

२. ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

३. ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

४. ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

५. ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

५  मुक्छंद
क. खालील उतारा िाियू या आणि त्ाखालील तक्ा भरू या.

एक टप्पा असा आला जेव्ा छंदामध्य ेकविता बांधण्ाचा किींना जाच िाटू लागला. एक प्रकारचे 
साचलेपण आल्याची िािना जाणिू लागली. तेव्ा जुने वनयम झुगारून रचना करायला त्ांनी 
सुरुिात केली. अिा रचनेला ‘मुक्छंद’ असे म्हटले गेले. ह्ा रचनांमधील िाषा अभधक मयोकळी, 
अभधक सहज, रयोजच्ा िापरातील हयोती. ह्ाचा अथ्म छंद सि्यांनीच पूण्मपणे नाकारलेला हयोता 
असे नव्,े तर आियाच्ा गरजेनुसार किी रचनाप्रकाराची वनिड करू लागले हयोते. त्ामुळे 
त्ांच्ा विषयांमध्य े विविधता येऊ लागली, निे प्रययोग हयोऊ लागले. त्ातून आधुवनक मराठी 
कविता आकाराला येऊ लागली. केिळ िाषेचाच नाही, तर त्ा कवितांच्ा दृश्यरूपाचाही विचार 
काही किींनी केलेला वदसतयो.

अ. मुक्छंदात कविता 
रचण्ाची कारणे

१. --------------------------------------------------------------------------------------------

२. --------------------------------------------------------------------------------------------

३. --------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ह्ा प्रकारात कवितेच्ा 
िाषेत पडलेला िरक

१. --------------------------------------------------------------------------------------------

२. --------------------------------------------------------------------------------------------

३. --------------------------------------------------------------------------------------------

इ. मुक्छंदातील रचनांमुळे 
मराठी कवितेत पडलेला 
सकारात्मक  बदल 

१. --------------------------------------------------------------------------------------------

२. --------------------------------------------------------------------------------------------

३. --------------------------------------------------------------------------------------------

४. -------------------------------------------------------------------------------------------
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ख. िगगातील विद्ार्थ्यांचे तीन गट करू या. प्रत्के गटाने खाली वदलेल्या मुक्छंदातील कवितांपैकी 
तीन कविता िाचू या आशण िर वदलेल्या मुद्दांपैकी कयोणते मुदे् ह्ा कविता िाचताना आपल्या 
लक्षात येतात ते िगगात सादर करून िगगात त्ािर चचगा करू या.

अ. िही मोकळी करताना 

कवितेची िही गच् िरून गेलीय :
आता पाने सुटी करून मयोकळी करायला हिीत...
काही अिीच िाऱयािर सयोडून द्ािीत
ज्ांची दूर विजनात गाणी हयोतील,
काही नदीत सयोडािीत
म्हणजे िब्द नव्याने िाहू लागतील,                             
काही पाखरांना द्ािीत 
त्ांचा सूय्म बुडतानाचा कयोलाहल
त्ांनाच परत केल्यासारखी,
काही ढगांिर डकिािीत 
जी दिेाच्ा सीमा ओलांडताना 
आपयोआपच रूपांतररत हयोतील...
 नंतर
 ज्ांची दूर विजनात गाणी हयोणार नाहीत, 
 जी नाकारतील िाहणे नव्याने,
 ज्ांचा कुठल्याच कयोलाहलािी संबंध नाही,
 ज्ांना दिेाच्ा सीमा ओलांडायच्ा नाहीत
 अिी काही पाने उरतीलच; ती सि्म
 कुठल्याही झाडाच्ा तळािी ठेिािीत :
 तुम्हीच झाडांचे बहर आहात असे
 मीच त्ांना कैकदा सांतगतलेले आह.े                              

- द∘ भा∘ रामिस्र

आ. तलाि
पेिव्यांनी पाण्ासारखा पैसा 
खच्म करून बांधलेला तलाि /
बांधलेल्या तलािात 
मातीमयोल / कायाय कपाळ 

औषधालासुद्धा पाणी नाही 
आह ेिक् िंिर िष्यांचा गाळ

- अरुि कोलिकर

इ. झाड
झाड तयोडायचे, कापायचे, लगदा करायचा,
कागद बनिायचा 
त्ािर ललहायचे, ते छापायचे, मग िाचायचे 
एिढा खटाटयोप किासाठी?
सरळ झाडच िाचािे!

- िसंत आबाजी डहाके

क
रा आ

शण
 शि

क
ा 
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ई.

गािे

पक्षी जे झाडािर गाणे गातयो 
    आह ेझाडच दुसरे पुन्ा त्ा गाण्ात
पक्षी जे झाडािर गातयो
    झाडािर जे गाणे पक्षी गातयो
आह ेपक्षी दुसरा गाण्ातच त्ा पुन्ा
    झाडािर जे पक्षी गातयो

- प∘ु णश∘ रेगे

उ.

हळद
उन्ािी

झाडांच्ा िेंड्ािरती                       
हळद उन्ाची खळ ्खळ् ते                              
िाऱयाच्ा पंखािरती                              
वपंपळपालवि सळ् सळ् ते

हयोडीच्ा शिडािरती     
एक पाखरू हकल् वबल् ते
काठाच्ा दठेािरती
खुळी मासळी खझळ् तमळ् ते

िाळूच्ा दुलईिरती                                 
वनळी शिंपली हुर् हुर् ते                          
माळाच्ा िाळािरती                            
वपिळे जािळ िुर् िुर् ते

शक्षततजाच्ा धारेिरती
िुरी टकेडी झुर् झुर् ते
वपंगट करौलारािरती
िेल धुराची सर् सर् ते

पाण्ाच्ा पाठीिरती
ितु्मळ लावडक थर् थर् ते
स्प्नांच्ा िाटिेरती
मनात काही शिर् शिर् ते

- सदानंद रेगे 
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ऊ. तेव्हा तरी

तुला जगिण्ासाठी मी काहीही करू िकत 
नाही
ह ेलक्षात आल्यािर मनात विचार आला :
तुझी तू जगत हयोतीस 
तेव्ा तरी 
तू जगािं 
असं माझ ंकाही चाललं हयोतं का?

काही नाही

आई,
तू गेल्यािर रडणारच नाही 
असं काही मी कबूल करत नाही.
पण आिरायचा प्रयत्न करेन – 
सािरायचाही.
एक तर माझा मेंदू,
त्ात तुझी शिकिण.
आई,
तू नसिील 
तेव्ा सतत आठित राहू नकयोस 
मला मयोकळंच राहू द े...गुंतूनही.
आई,
तुझी गयोधडी ठेि मागे
मी पांघरेन थंडी िाजली की.
आई, 
– नाही, काही नाही, 
झयोप

- राजीि नाईक 

ए. सयूयषोन्ुख

सूयगाकड ेपाठ विरिून
त्ांनी ितकाचा प्रिास केला
आता अंधारयातत्क हयोण्ाचे
नाकारलेच पाहहजे

हा आपला बाप अंधार िाहून िाहून
अखेर पयोक्या झाला
आता त्ाच्ा पाठीिरला बयोजा
खाली ठेिलाच पाहहजे 

या िैििनगरीसाठी
आपलाच खून सांडला
आशण दगडी खाण्ांचा मक्ा तमळाला
आता आिाळमुका घेणाऱया
हिेल्यांना सरंुुग लािलाच पाहहजे                                

सूय्मिुले हाती ठेिणारा िकीर
हजारयो िष्यांनतर लािला 
आता सूय्मिुलासारखे सूयषोन्मखु
झालेच पाहहजे

- नामदिे ढसाळ
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अ.ॅ तुझं काही... माझं नाही

तुझं                                माझं

काही                         नाही

                                 िुटतील िाटा दयोन शजथून
                                                   ततथून
                                                   एक
                                                   माझी
                                                   हयोईल

                                            तुझी
                                            माझी
                                            हयोईल

िा
माझी
तुझी
हयोईल
िा
माझी
माझी
राहील

                                           तुझी
                                           तुझी
                                           राहील.
              तुझं      माझं     काही     नाही.

६  कुिाच्ा खांद्ािर कुिािे ओझे!

मंशजरी, अगं िेजारच्ा गरौरीकडून तुझा वनरयोप कळला. तू येऊन गेलीस 
ना, काल संध्याकाळी? इतक्या वदिसांनी आलीस, आशण आलीस ती 
नेमकी कयोणत्ा मुहूतगािर आलीस बघ ना! मी नेमकी कधी नव् ेती गेले 
हयोते मटॉलमध्य ेखरेदीला. म्हणजे कुठल्यािा कपड्ांच्ा ब्रडँचा सेल हयोता 
म्हणे. मी पयोचले ततथे साधारण चार िाजता. असं िाटलं हयोतं, की त्ा 
आडिेळेला िारसं कयोणी नसेल ततथे. पण काय सांगू! अगं, केिढी प्रचंड 
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गदणी हयोती ततथे! नुसती धक्काबुक्की. काय ह्ा बायका तरी! एिढी कसली खरेदीची 
आिड असते कयोण जाणे. कसला सेल आशण कसलं काय! त्ा गोंधळात काही 
काही कळत नव्तं. बरं, ततथल्या  स्ािला काही विचारािं, तर कयोणाला काही 
धड माहीत नाही. कयोणाचा कयोणाला पतिा नाही. इतकी कंटाळले ना मी. िेिटी 
आले परत घरी तिीच, वििेष काही न घेता. आशण घरी परत येते, तर तू येऊन 
गेल्याचं कळलं. इतकं िाईट िाटलं गं, आपली चुकामूक झाली त्ाचं! ए, पण आज परत येतेस 
का तू? आपण दयोघी आज जाऊन बघू या त्ा सेलमध्य ेकाय इतकं खास आह ेते.

क. रििार करू या आणि िगचात ििचा करू या.

िरील उताऱयातील अधयोरेखखत प्रश्िब्द कयोणता प्रश् विचारत आहते? जर ते प्रश् असतील, तर 
िाक्याच्ा िेिटी प्रश्चचन् का नाही? 

टीप : ‘कयोण, काय’ ही सि्मनामे िाक्यात प्रश् विचारण्ासाठी न येता ती कयोणत्ा नामांबद्ल 
आली आहते ह े वनशचितपणे सांगता येत नाही, तेव्ा त्ांना अवनशचित सि्मनामे (सामान्य 
सि्मनामे) असे म्हणतात. ह्ा सि्मनामांना आिश्यक ते वििष्क्प्रत्य लागतात.

ख. िाक्याच्ा शेििी योग्य ते रिरामचिन् दऊे या.
१. हिा हकती िाईट आह ेह्ा िहरातली    २. हकती उकडत असतं सारखं    ३. गािातच बरा हयोतयो 
४. कुठून बुद्धी झाली इथे येण्ाची    ५. जगन, अरे तयो पंखा तरी निा घे    ६. कसला पंखा आह ेहा    
७. हकती आिाज करतयोय तयो    ८. विरल्यासारखा िाटतयोय तयो पंखा    ९. पण तरीही कसला घामाघूम 
झालयोय मी    १०. अरे, मी एकटाच केव्ाचा ओरडतयोय    ११. कुणाला ऐकायला येतंय की नाही 
१२. कयोणी येणार आह ेका माझ्ाकड ंबघायला    १३. कयोणाला काही पडलंय का माझ्ा तब्तेीचं 
१४. जातयोच कसा गािाला परत    १५. कयोणी ततकीट काढले का माझ ंपरतीचं

ग. योग्य ते अननणचित सिमिनाम िापरून िाक्ये पयूिमि करू या.

(कयोण कुठला, कुणी कुणास, कुणास, काय – काय, कयोणाची, कुणाच्ा – कुणाचे, किाचा 
किाला)

अ. तयो छयोटासा मुलगा त्ा उंच डोंगरािर एकटाच कसा पयोचला, ----------------------- ठाऊक!

अा. प्रत्केाची अिी िशजती कधी ना कधी हयोतेच. उगाच ------------------- ------------------ हसण्ाची 
गरज नाही.

इ. अहयो, आतिापासून उगाच गिगिा करू नका. सयोनलनं िक् लग्नाला हयोकार वदलाय. बाकी    
------------------------- --------------------- पतिा नाहीये.

ई. आमच्ा आईबरयोबर िाद घालण्ाची -------------------------------- हहमंत नाही. ततचे सगळे मुदे् 
नेहमीच वबनतयोड असतात.

व्य
ाक

रण
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उ. म्हणजे? जयरामनं केलेलं कज्म त्ाचा तमत् िेडतयोय? ह ेम्हणजे ‘----------------------- खांद्ािर 
----------------------ओझ’े म्हणतात त्ातली गत झाली.

ऊ. -------------------- ------------------- माणूस, जरािा ओळखीिर इतके मयोठे कज्म मागण्ाची त्ाची 
हहमंत बघ!

ए. मी मानसीला मदत करायला गेले आशण ततचं नुकसानच करून बसले. -------------- करता 
-----------------झालं ह!े

घ. गािे ऐकयू  या. 

७  उजळिी 

उजळिी (असो, असोत)

उदाहरि अरमि

मराठीचा तास असयो हकंिा िाङ्मय मंडळाचा काय्मक्रम; 
याचं इंग्जीचं प्रेम काही लपत नाही. 

असला तरी

मराठी िाङ्मय मंडळाचा विजय असयो! शुिेच्छा, इच्छा

तुमचे आिीिगाद सतत आमच्ा पाठीिी असयोत. इच्छा

बरं, असयो! असू दे

हकतीही जबाबदाऱया असयोत, आम्ही तास चुकिणार नाही. विरयोध

८  करिता समजिे
िला ििचा करू या.
कविता समजणं अिघड असतं असं तुम्हाला अजूनही िाटतं का? त्ाची कारणं कयोणती?
कविता चांगली समजािी म्हणून आपल्याला अजून काय करता येईल?

९  करितेरिषयी बोलू काही ...
आपल्याला आिडिाऱया एका करितेबद्दल बोलू या.
- ती कविता कयोणत्ा िाषेत आह?े
- आपल्याला ती कविता का आिडते?
- त्ा कवितेचा आिय काय आह?े
- त्ा कवितेची कयोणती िैशिष्टे आहते?
- त्ा कवितेच्ा किीबद्ल आपल्याला काय माहीत आह?े

स
ंिा

द
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 दृष्ष्क्षेप 

 नाम

तयो चरण, ते - ती कविता, त्ा - ते किन, ती किने / किनं

तयो पयोिाडा, ते पयोिाड े ती पंक्ी, त्ा - ते िजन, ती िजने / िजनं

तयो श्योक, ते - ती कितयत्ी, त्ा - ते िािगीत, ती िािगीते / िािगीतं 

तयो गीतकार, ते - ती गीतकार, त्ा - ते िष्क्गीत, ती िष्क्गीते / 
िष्क्गीतं

तयो किी, ते - ती रचना, त्ा - ते पद, ती पद े/ पदं

तयो अिंग, ते - ती ओळ, त्ा ओळी ते पद्, ती पद् े / पद्ं

तयो रूपबंध, ते - ती ओिी, त्ा ओव्या ते काव्य, ती काव्य े/ काव्यं

तयो घाणा, ते घाणे ती चारयोळी, त्ा चारयोळ्ा ते गीत, ती गीते / गीतं 

तयो जाच, ते - ती गझल, त्ा गझला ते हायकू

तयो गिगिा ती लािणी, त्ा लािण्ा ते गाणे / गाणं, ती गाणी

तयो रचनाकार, ते - ती आरती, त्ा आरत्ा ते कडिे / कडिं, ती कडिी

तयो कणा, ते कणे ती गाथा, त्ा - ते टयोपणनाि, ती टयोपणनािे / 
टयोपणनािं 

तयो वनषेध, ते - ती झापड, त्ा झापडी ते रसग्हण, ती रसग्हणे /
रसग्हणं

ती हहकमत, त्ा हहकमती ते जीिनमूल्य, ती जीिनमूल्य े/ 
जीिनमूल्यं

ती चुकामूक, त्ा चुकामुकी ते द्ार, ती द्ारे / द्ारं 

ती रचनाकार, त्ा - ते वदगंतर

ते साचलेपण

ते विजन, ती विजने / विजनं

ते ध्िुपद, ती ध्िुपद े/ ध्िुपदं

ते गुज, ती गुजे / गुजं

ते उधाण
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 हरियापद 
गांगरणे, आचरणे, दािणे, खचणे, खुलणे, मयोहरणे, गहहिरणे, हरपणे, झुरणे, सािरणे, बािरणे, 
अडखळणे, झुलणे, भिडणे, गुणगुणणे, गुंतणे, तळमळणे, िरकटणे, िुलणे, जाणणे, लथजणे

 रिशेषि
कण्ममधुर, चंचल, हळिा, धंुद, बेिान, िाबडा, आिािादी, स्प्नाळू, हतबल, अविचारी, संभ्रतमत, 
सात्त्तक, गेय, धड

 हरियारिशेषि
अिचचत, तूत्म, ितदा, विस्ारून

 िाक् प्रिार आणि म्िी 

जािे त्ाच्ा िंिा तेव्ा कळे 

जे न दखेे रिी – ते दखेे किी

 नाम / इतर शब्द + हरियापद
आव्ान पेलणे, बंधनात राहणे, रूप बदलणे, व्यक् हयोणे, धाब्ािर बसिणे, रसग्हण करणे, मुकाट 
तगळून टाकणे, प्रश् तमटणे, गिगिा करणे, मयोचगा नेणे, संप करणे, वनषेध नोंदिणे, दगंा करणे

 आता मला हे येतं...

मराठी करितेरिषयी जाियून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

मराठी किींरिषयी जाियून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

करितेिी भाषा समजयून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

काव्रिनेच्ा परंपरा आणि तऱहा यांिी ओळख करून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

व्ाकरि : अननणचित सिमिनामे (सामान् सिमिनामे) णशकिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी
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 संस्ारांिे महत्त्व जाियून घेिे
 ननरषद्ध / िज्यमि गोष्ी यांच्ािर ििचा करिे
 महाराष्रि ातील प्रमुख शहरे : कोल्ापयूर, 

अमरािती, जळगाि यांिी ओळख करून घेिे

िला, णशकयू  या ...
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१  संस्ारांिे महत्त्व
मुलांच्ा जडणघडणीत त्ांचे पालक, कुटुबं, शिक्षक, िेजारी-पाजारी, तमत्मंडळी ह्ा सि्यांचाच 
सहिाग असतयो. िरील चचत् ेपाहू या. दयोन हकंिा तीन जणांच्ा गटाने कयोणतेही एक चचत् वनिडू 
या आशण त्ात काय घडत आह ेत्ाचे िण्मन करू या. त्ासाठी पुढील काही प्रश्ांची मदत हयोईल.
क. चचत्ात कयोण कयोण व्यक्ी वदसत आहते?
ख. त्ांची परस्परांिी िागणूक किी आह?े
ग. ह ेप्रसंग कयोणत्ा वठकाणी घडत आहते?
घ. ह्ा पररस्स्तीत िाढणाऱया मुलांच्ा जडणघडणीिर अिा िागणुकीचा काय पररणाम हयोत 

असेल असे तुम्हाला िाटते?

२  आमिे लहानपि 
घरी कुणी पाहुणे आले की मला न् माझ्ा धाकट्ा िािाला िार आनंद व्ायचा. पहहली गयोटि 
म्हणजे ते असेपयटंत घरातली मयोठी माणसे आमच्ाकड ेिारसे लक्ष 
द्ायची नाहीत. त्ांच्ादखेत आई आम्हाला रागिायची नाही. बरेचदा 
पाहुणे आमच्ासाठी काही तरी घेऊन यायचे : खाऊ, पुस्तक, 
पेन्न्सली, अगदीच नाही तर वनघताना हातािर एकेक रुपया ठेिायचे. 
धाकटा हमखास डािा हात पुढ ेकरायचा. मग मी आईसारखे डयोळे 
िटारून त्ाच्ाकड ेपाहायचयो. तयो लगेच उजिा हात पुढ ेकरायचा. 
पाहुणे हसून त्ाच्ा पाठीिर थयोपटायचे. अिा पाहुण्ांच्ा – एकदा 
ते आल्यािर आशण एकदा ते वनघताना असे - दयोनदा पाया पडािे 
लागले, तरी आम्हाला त्ाचे काही िाटायचे नाही.

पाहुणे गेले, की दयोघांच्ाही पाठीत एकेक धबका घालत आई म्हणायची, “त्ांनी वदलं न् 
तुम्ही घेतलंत! घरात तमळतच नाही तुम्हाला काही, अं! एिढ ेिाढलेत, पण अजून रीतिात काही 
कळत नाही. ते म्हणाले असतील, की ह्ा घरातल्या मुलांना िळण नाही; संस्ारच झालेले 
नाहीयेत!” पाहुण्ांनी जे वदलेले असेल ते ती आमच्ा हातातून काढून घ्ायची. ततचे पुढ ेचालूच 
राहायचे : “असं कुणी वदलं तरी आपण घेऊ नये, बरं नाही वदसत ते. कधी कळणार तुम्हाला?”

“मग तू चहा वदलास तर त्ांनी कसा घेतला गं लगेच?” मी चचडून म्हणायचयो.
“आशण तू म्हणतेस वपताना आिाज नाही करायचा. ते तर 

केिढ्ांदा िुर्मर्म िुर्मर्म करत पीत हयोते!” माझ्ामुळे धाकट्ालाही 
जयोर चढायचा.

हसू आले तरी ते दाबून आई म्हणायची, “तुम्ही किाला 
बसला हयोतात ते ऐकायला? हकतीदा सांतगतलं, मयोठी माणसं 
बयोलत असताना ततथं थांबू नये. आशण तू रे, धाकट्ा, सारखं 
अप्पांच्ा मांडीिर चढून बसायचं, मध्य ेमध्य ेबयोलायचं, पाहुण्ांच्ा 
वपििीत डयोकािून बघायचं... जे जे करू नये म्हणून मी शिकित असते, त्ाच्ा बरयोब्र उलटच 
िागायचं ठरिलंय का तुम्ही?”

“तुम्ही म्हणजे? मी काय केलं?” रडिेला हयोऊन मी विचारायचयो. 
“तुला बक्षीस तमळाल्याचं तू सांतगतलंस ते मी ऐकलं. आपल्याच तोंडानं आपण आपलं 
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करौतुक सांगू नये म्हणून सांगते की नाही मी नेहमी? लाज आणता अगदी लयोकांसमयोर. आशण 
रडू नकयोस आता संध्याकाळचं! राक्षसिेळ असते ही. लहान मुलांचं रडणं ऐकून ते येतात, दात 
विचकत. जा, हातपाय स्च्छ धुिा, दिेापुढ ंवदिा लािा आशण छान शुिंकरयोती म्हणा, पाढ ेम्हणा, 
अप्पांकडून निा श्योक शिकून घ्ा ... चला, उठा!”

आमच्ा वपढीचे लहानपण असे ररतीिाती शिकण्ात आशण स्तःला िळण लािून घेण्ात 
गेले. असे ठाकूनठयोकून तयार केलेले ‘प्रटॉडक्ट’ चारचरौघांपुढ ेसादर करण्ात तेव्ाच्ा आईबापांना 
केिढी धन्यता िाटायची, काय सांगू तुम्हाला! तरी आम्ही मुलगे 
असल्यामुळे थयोडा तरी मयोकळा श्वास घेण्ाची संधी आम्हाला 
तमळायची; म्हणजे नाना लटपटी करून आम्ही ती तमळिायचयोच. 
पण मुलींना मात् ते िक्य व्ायचे नाही. एक तर तेव्ाच्ा 
मध्यमिगणीय घरात ‘मुलांची िेगळी खयोली’ असे लाडच नसत. 
त्ामुळे घरातली मुले-मुली सदिै मयोठ्या माणसांच्ा नजरेसमयोरच 
असत. मुलींना घराबाहरे पडायला तमळालेच, तरी िेजारीपाजारी, सख्े आशण गाििर पसरलेले 
दूरचे नातेिाईक नािाचे सीसीटीव्ी कॅमेरे सदिै जागे असतच. घरी परतण्ाआधीच ‘कुठे, कधी, 
कयोणाबरयोबर. कयोणाकड,े कयोणािी, किाला’ अिा सगळ्ा प्रश्ांची सविस्तर आशण ततखटमीठ 
लािलेली उतिरे पयोहयोचलेली असायची. मग उलटतपासणी, चरौकश्या िगैरे िगैरे...

ह ेसगळे किाकरता? तर पुढ ेसासरी गेल्यािर ‘हचे संस्ार केले का आईबापानी? म्हणतात 
ना – खाण तिी माती अन् कापूस तिा िाती!’ असे टयोमणे मुलीला ऐकािे लागू नयेत म्हणून.

क. िरील उतारा िाियू या आणि खालील प्रश्नांिी उत्रे दऊे या.

पाहुणे आल्याचे िायद े–

अ.

आ.

इ.

ख. प्रश्नांिी उत्रे उदाहरिाप्रमािे त्ाखालील रकान्ात ललहू या. 

मुलांिर चांगले संस्ार झाल्याचे 
त्ांच्ा कयोणत्ा प्रकारच्ा ित्मनातून 
कळेल असे आईला िाटते?

आईच्ा मते कयोणत्ा प्रकारचे 
ित्मन चांगले संस्ार झाले 
नसल्याचे वनदि्मक आह?े

अ. काही घेताना उजिा हात पुढ ेकरािा. डाव्या हाताने काही घेतलं तर चांगले 
संस्ार नाहीत असं िाटू िकतं

आ.

इ.

ई.
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उ.

ऊ.

ए.

अॅ.

ग. मुलांना िांगले िळि लागािे म्ियून, त्ाच्ािर िांगले संस्ार 
व्हािेत म्ियून आई-िडील त्ांना सतत सयूिना दते असतात आणि 
णशकिि दते असतात. िरील उताऱयात अशा बऱयाि सयूिना आणि 
णशकििी आपि िािल्या. ह्ा हदलेल्या आदशेांिे पालन व्हािे 
म्ियून आई-िडील मुलांना राकही घालतात. िरील उताऱयात असा 
कोिता राक आई मुलांना घालत आहे? तुम्ालाही लहानपिी असे कोिते राक घातले गेले 
का? त्ािा पररिाम काय झाला? आपापले अनुभि िगचात सांगयू या.

उदा∘ ‘खयोट ंबयोललात तर रात्ी झयोपेत कान लांब हयोतील’ अिी िीती आई आम्हाला घालत असे. 
आपण चुकून काही खयोट ंसांतगतलं असेल, आशण कान लांब झाले असतील, म्हणून झयोपेतून जाग 
आल्या आल्या आम्ही कानाला हात लािून ते लांब झाले नाहीत ना ते पाहत असू.

घ. िरील उताऱयात एक म्ि अरोरेखखत केली आहे. जिळपास त्ाि अरचाच्ा आिखी काही 
म्िी पुढे हदल्या आहेत. त्ांतील अरचािा फरक समजाियून घेऊ या, अरचाबरोबर जोड्ा लाियू 
या आणि नंतर िाक्यात प्रयोग करू या.

म्ि अरमि 

अ. खाण तिी माती, अन् 
कापूस तिा िाती

१. राजा जसा िागेल तिीच 
प्रजा पण िागेल.  

आ. उडदामाजी काळे गयोरे, 
वनिडतील काय वनिडणारे 

२. सि्यांचे स्िाि सारखेच असणे.  

इ. यथा राजा तथा प्रजा ३. आई-िवडलांची िागणूक जिी 
असते, तसेच मुलांचे ित्मन असते. 

ई. ज्ा गािच्ा बयोरी त्ाच 
गािच्ा बािळी

४. सि्यांकड ेसाधारण एकच 
पररस्स्ती असते. 

उ. सगळे एकाच माळेचे मणी असणे ५. थयोड्ािार िरकाने चांगल्या ि िाईट 
प्रिृतिीची माणसे एकत् असतातच. 

ऊ. घरयोघरी मातीच्ा चुली ६. एकमेकांचे िम्म / स्िाि माहीत असणाऱया 
लयोकांची गाठ पडली, की ते एकमेकांचे 
मनसुबे लगेच ओळखू िकतात.
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िाक्यात प्रययोग-

अ. िडील आशण मुलाचे मतिेद आहते िाटतं! बाप विरुद्ध मुलगा अिी िादािादी आमच्ा 
घरातपण चालते. म्हणतात ना, --------------------------------------------------------------------------------------------.

आ. तुम्ही सगळे एकाच िगगात आहात ह्ाचा अथ्म तुम्हा सि्यांची बुत्द्धमतिापण सारखीच आह े
असा हयोत नाही. म्हणतात ना, ----------------------------------------------------------------------------------------------.

इ. अंजली अततिय आळिी आह,े पण ततच्ा मुलीनंही एकही काम िेळेिर करू नये? 
साहशजकच आह.े म्हणतात ना, --------------------------------------------------------------------------------------------.

ई. त्ांचे शिक्षक नेहमीच िगगािर उशिरा जातात. मुलंपण आता तेच शिकलीयत.                      
म्हणतात ना ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

उ. तुम्हाला काय िाटलं, तुम्ही आम्हाला िसिताय ह ेआम्हाला कळणार नाही? आपण एकाच 
गािचे, ह ेविसरलात का? िेिटी -----------------------------------------------------------------------------------------.

ऊ. मी जयेिकडून चांगल्या ित्मनाची अपेक्षा केली ह ेचुकलंच. तयो महिेचा सख्ा िाऊच 
आह ेना! दयोघंही --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

३  भीती आणि समजुती
अन्न, ि्रि, वनिारा ह्ा जगण्ाच्ा गरजा िागल्या, तरी माणसाचे सगळे प्रश् सुटत नाहीत. 
आयुष्ात अनेक अडचणी येतात, अनपेशक्षत संकट ेयेतात, िविष्ात कधी काय घडले ह ेकळत 
नसल्यामुळे असुरशक्षत िाटते, मृत्चूे िय असते, ह ेसगळे का घडते ह्ामागील कारणे  कळत 
नसतात. अिा िेळी त्ाला मानशसक आधाराची गरज िाटते. आपल्या अिस्सेाठी कयोणाला 
तरी जबाबदार धरण्ाकरता तयो काही समजुती वनमगाण करतयो. त्ांच्ाच पुढ ेप्रथा, परंपरा हयोतात. 
त्ामागे शिक्षणाचा अिाि, प्रश् विचारण्ाची सिय हकंिा पद्धतच नसणे, अंधश्द्धांचा पगडा 
िगैरे कारणे असतात. आपण जेव्ा ‘अिी समजूत आह’े असे म्हणतयो, तेव्ा ती गयोटि तकगाच्ा, 
विज्ानाच्ा कसयोटीिर घासून पाहहलेली नाही आह ेहचे आपण सुचित असतयो. विविध प्रकारच्ा 
सतिा हातात असणारी माणसे हुिारीने त्ा समजुती वटकून राहतील अिी काळजी घेतात, कारण 
सामान्य जनतेने कुठल्या ना कुठल्या िीतीच्ा दडपणाखाली राहणे त्ांच्ा िायद्ाचे असते.

आज एकविसाव्या ितकातही ह्ात िार मयोठे बदल झाले आहते असे नाही. आधुवनक 
शिक्षणामुळे काही जुन्या समजुती आशण प्रथा संपल्या असल्या, तरी त्ांची जागा नव्या समजुतींनी 
आशण प्रथांनी घेतलेली वदसते. व्यक्ीच्ा आशण एकूण समाजाच्ाच जडणघडणीिर त्ाचा मयोठा 
प्रिाि पडत असतयो. 

क. सिमि जगाति काही प्रािी आणि पक्षांना शुभ मानले जाते, तर काहींिर अशुभ असण्ािा 
णशक्ा बसतो. पुढील चिरेि पाहू या आणि ती ओळखयून त्ा चिरिाखाली त्ा प्राण्ािे अरिा 
पक्षािे नाि ललहू या.

ख. तुमच्ा माहहतीप्रमािे ह्ांपैकी कोिते प्रािी आणि पक्षी ‘शुभ’ आणि कोिते ‘अशुभ’ 
ह्ा िगचात गिले जातात? त्ांच्ा संपकचात आल्याने काय होईल अशी समजयूत असते? ह्ा 
समजामागील एखादी कहािी तुम्ाला माहीत असेल, तर ती िगचात सांगयू या.
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ग. काही मराठी समजुती (१)
तुमच्ा दिेात / प्रांतात अिा काही समजुती आहते का? तुम्हीपण 
अिा समजुतींिर विश्वास ठेिता का? तुम्हाला त्ांच्ा पुटिीसाठी काही 
उदाहरणे दतेा येतील का? िगगात सि्यांना सांगू या.
- रात्ी कुत्ी रडू लागली की कुणाचा तरी अकाली मृत् ूहयोतयो 

हकंिा एखाद ेसंकट येते.
- तेलाचा वदिा अचानक विझला की काही तरी िाईट घडते.
- उजव्या डयोळ्ाची पापणी लिली / िडिडली, भिंतीिर विरणाऱया पालीने चुकचुक 

आिाज केला म्हणजे काही तरी अिरि हयोते.
- आकािातून उल्ा पडताना वदसली आशण ती दुसऱयाला दाखिली की अपिकुन हयोतयो.
- रात्ी चचंचेच्ा झाडािर ब्रह्राक्षस आशण वपंपळािर मुंजा असे अंधारविश्वातील नागररक 

टपून बसलेले असतात. तेव्ा तरुण मुलामुलींनी त्ा झाडांखालून जाऊ नये. जािे लागलेच, 
तरी जांिई दणे्ासाठी तोंड तर मुळीच उघडू नये. मुंजा त्ातून सुर्मकन िरीरात शिरू 
िकतयो.

- वदिस मािळल्यािर घर झाडले, तर दरिाजापयटंत आलेली लक्ष्मी (संपतिी) परत जाते.
- रात्ीच्ा अंधारात झाडाची पाने-िुले, िांद्ा तयोडू नयेत. तेव्ा सारी सृटिी झयोपलेली असते. 

झयोपेत असणाऱयािर ि्रि चालिणे ह ेपाप असते.
- मांजराची हत्ा करणे ह ेपाप असते. ते पुसून टाकण्ासाठी मग 

कािीयात्लेा जािे लागते.
- ‘तीन ततघाडा काम वबघाडा’, म्हणजे एका कामासाठी तीन जण 

एकत् गेल्यास कामात यि येत नाही.
- एखाद्ा कामासाठी जात असताना समयोरून मांजर आडिे गेले, 

तर काम हयोत नाही. अिा िेळी सात पािले उलट ेमागे मागे चालत जाऊन मग पुन्ा 
आपल्या िाटनेे गेले, की संकट टळते.

- बाहरे जायला वनघालेल्या व्यक्ीला ‘कुठे वनघालात?’ असे विचारू नये; ततचे काम हयोत 
नाही.
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घ. सिमिि समजुती भीरतदायक नसतात. काही आनंददायकही असतात. (२)
- केस विंचरताना ्रिीच्ा हातून कंगिा खाली पडला, तर प्रिासाला गेलेला ततचा निरा 

लिकरच परत येतयो.
- घराच्ा वदिेने तोंड करून कािळा ओरडू लागला तर त्ा घरी पाहुणे येतात.
- जिळची व्यक्ी संकटात असेल हकंिा िार काळ िेटलेली नसेल तर दिेाला (दिेाच्ा 

मूतणीला) पाण्ात बुडिून ठेिल्यास संकट टळते.
- डाव्या डयोळ्ाची पापणी लिली तर काहीतरी शुि घडते.
- डाव्या तळहाताला खाज सुटली तर धनप्राप्ती हयोते.
- िारद्ाज पक्षाचे दि्मन शुि असते.

ि. िला, खेळयू या 
िगगातील एका विद्ार्थगाने पुढ े येऊन िळ्ािर िरीलपैकी कयोणत्ाही एका समजुतीचे चचत् 
काढािे. इतर विद्ार्थ्यांनी ती कयोणती समजूत आह ेते ओळखािे.

४  दनैंहदन संस्ार
संस्ारिगमि

क. िाियू या.

संस्ारिगगाचा दुसरा आठिडा. िीणाताईंनी आज पयोळीिाजीचा डबा आणायला सांतगतलं हयोतं. 
जेिणाच्ा सुट्ीपयटंत व्यायाम, खेळ, गप्पा, गाणी, कविता, पाढ ेयात मजेत िेळ गेला. जेिणाची 
सुट्ी हयोताच सगळी मुलं हात धुऊन आली. िीणाताईंनी त्ाचं महत्तही समजािून सांतगतलं हयोतं 
ते प्रत्केाच्ा चांगलं लक्षात राहहलं हयोतं. सगळी मुलं रयोजच्ाप्रमाणेच गयोल करून बसली. आता 
प्रत्केाला आपापल्या डब्ातल्या िाजीबद्ल बयोलायचं हयोतं. कालच तसं ठरलं हयोतं. सगळी मुलं 
उत्साहाने आपल्या िाजीबद्ल बयोलत हयोती. मुक्ा मात् हाताची घडी घालून हुप्प बसून राहहली 
हयोती. खूप विचारल्यानंतर म्हणाली, “आज आईनं ियोपळ्ाची िाजी वदलीय. िी:! मला नाही 
आिडत ती घाणेरडी िाजी. तरी आईने वदलीये. मी खाणार नाही. टाकून दणेार मी ती िाजी.” 

“मुक्ा, बाळा, असं अन्नाला नािं ठेिू नये,” िीणाताई म्हणाल्या, “काय ठरिलंय आपण? 
अन्न टाकायचं नाही, हयो की नाही? बरं, आता आपण रयोजची जेिणापूिणीची प्राथ्मना म्हणू या? पाठ 
झाली ना तुमची?” “हयोऽऽऽऽ!” सगळे एका सुरात ओरडले आशण प्राथ्मना म्हणू लागले,

“िदनी किळ घेता नाम घ्ा मातृिूचे। सहज स्रण हयोते आपल्या बांधिांचे।
कृतषिल कृतषकमणी राबती वदन-रात। श्तमक श्म करयोनी िस्त ूत्ा वनतम्मतात।
स्रण करून त्ांचे अन्न सेिा खुिाल। उदरिरण आह ेचचति हयोण्ा वििाल।।”

मुक्ाही प्राथ्मना म्हणत हयोती. प्राथ्मना संपल्यािर िीणाताईंनी ततला विचारलं, “मुक्ा, मी 
अथ्मही सांतगतलाय तुम्हाला या प्राथ्मनेचा. आपण अन्न टाकलं, अन्नाला नािं ठेिली तर आपण 
कयोणाचा अपमान करतयो माहीत आह ेना?” 

मुक्ा खालच्ा सुरात म्हणाली, “हयो, िेतकऱयाचा.” 
िीणाताई म्हणाल्या, “िक् िेतकऱयाचा नाही, तयो मेहनत करून धान्य, िाज्ा, िळं 
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वपकितयो. पण ह ेसगळं आपल्याला िरिरून दणेाऱया वनसगगाचाही आपण अपमानच करतयो, नाही 
का? शििाय, ते सगळं आपल्यापयटंत पयोहयोचिणारे व्यापारी, िाणी, िाजी-िळं विके्रते, दुकानदार, 
अगदी तयो सगळा माल िेतातून बाजारात घेऊन जाणारे टट्कडट् ायव्र ह्ांचाही अपमान हयोईल. 
आशण आई? ततनं सकाळच्ा ततच्ा कामांच्ा गडबडीत तुझ्ासाठी पयोळीिाजी करून डबा िरून 
वदला, ततचाही अपमान हयोतयो ना?”

“हयो.” 
“शििाय सगळ्ा िाज्ा आपल्या आरयोग्यासाठी चांगल्याच असतात. सगळ्ा िाज्ा 

खाल्ला पाहहजेत.”
“कळलं, िीणाताई. आता नाही टाकणार मी अन्न आशण अन्नाला नािंही नाही ठेिणार.” 

मुक्ाला आपली चूक कळली हयोती.
जेिणं झाल्यािर िीणाताईंनी प्रत्केाला आपापला वदनक्रम सांगायला सांतगतलं.

रोहन : मी आज सात िाजता उठलयो. लगेच माझ्ा चादरीची घडी घालून ठेिली आशण दात 
घासून, तोंड धुऊन सूय्मनमस्ार घातले, आशण मग आमच्ा टटॉमीला बाहरे नेऊन 
आणलं. 

इरा : मीपण सकाळी व्यायाम केला. नखं कापली. मग आंघयोळ करून दिेाला, आजयोबांना 
आशण आईबाबांना नमस्ार केला. नंतर दूध वपऊन झाल्यािर मटार सयोलून ठेिले. 

हीना : मीपण अम्ीला स्यंपाकात आशण घरकामात मदत केली. आशण चाचाबरयोबर बाहरे 
जाऊन हकराणापण घेऊन आले. आल्यािर सगळं सामान नीट लािून ठेिलं. 

सॅम : मी तर रयोजच संध्याकाळी बटॉबीअंकलच्ा िटॉपमध्य ेजाऊन बसतयो आशण त्ांना 
मदत करतयो. रात्ी आम्ही सगळे जेिायला एकत् असतयो. दुपारी इथे मराठीत प्राथ्मना 
करतयो तिी घरी रात्ीच्ा जेिणाच्ा आधी इंग्जीत प्रेयर करतयो. झयोपतानापण 
प्राथ्मना म्हणून झयोपतयो. 

मुक्ा : मी आशण आई रयोज झयोपताना पसायदान म्हणतयो. आशण िीणाताई, तुम्ही सांतगतलंत 
तसंच मी एकाच हातानं जेिते आशण पाण्ाच्ा पेल्यासाठी हकंिा िाढून घेण्ासाठी 
दुसरा हात िापरते. जेिल्यानंतर लगेच हात धुते आशण चूळ िरताना दातांिरून 
बयोट विरिते. 

सुणजत : िीणाताई, तुम्ही शिकिलं तसं मीपण खरकटा-उटिा हात िांड्ांना लाित नाही. माझ ं
ताट, िाटी, पेला घासून टाकतयो. माझी चड्ी, मयोजे आशण रुमालपण मीच धुतयो. 

से्टला : काल आम्ही आमच्ा सयोसायटीच्ा माळीदादांना मदत केली आशण त्ांनीही आम्हाला 
झाडांची काळजी घ्ायला शिकिलं. पण मला त्ा मातीची घाण िाटत हयोती.

िीिाताई : मातीत खेळताना नाही ना घाण िाटत? पािसात चचखलात लयोळता तेव्ा िाटते 
का घाण? मग झाडांची काळजी घेताना, त्ांना त्ांचं अन्नपाणी दतेाना जरा माती 
लागली तर वबघडलं कुठे? कयोणत्ाही कामाची घाण नाही िाटू द्ायची. िक् नंतर 
स्च्छता राखली की झालं.

तर तुम्ही सगळे आता चांगले स्ािलंबी झालात. चांगल्या सियी लािून घेताय तुम्ही. पण 
या सगळ्ा चांगल्या सियी पुढहेी ठेिाल ना? असेच िहाण्ासारखे िागाल ना?
सगळे एका सुरात : हयोऽऽऽऽऽऽ!
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ख. उताऱयातील संस्ारिगचात मुलांना काय काय णशकिले जात आहे? िुकीच्ा पयचायांिर काि 
मारा.

स्च्छता  स्ािलंबन  प्राणी पाळणे   शििणकाम  मयोठ्यांचा आदर 
व्यायाम    नृत्   कपड ेधुणे      बागकाम   इतरांना मदत करणे   
अन्न न टाकणे  धातम्मक प्राथ्मना   वनसगगाची काळजी घेणे   पाढे

ग. पुढे हदलेल्या सियींमरयून कोिते संस्ार हदसतात?

अ. सूय्मनमस्ार - -----------------------------------------------------------

आ. नखे कापणे - ------------------------------------------------------------

इ. आई-बाबांना नमस्ार करणे - --------------------------------

ई. ताटातले अन्न संपिणे - -------------------------------------------

उ. झाडांना पाणी घालणे - ------------------------------------------------------------------

ऊ. स्त:चे कपड ेस्त: धुणे - ------------------------------------------------------------

५  संसृ्रतसंगम - १

क.
अ. तुम्ही सध्या महाराटिट् ातील एका मयोठ्या िहरात राहता. पुढील तक्तात वदलेल्या प्रसंगांत 

तुम्ही कसे िागता / िागाल?  

आ. तुम्ही जर तुमच्ा स्तःच्ा िहरात / दिेात असाल तर ह्ा प्रसंगांत कसे िागाल?                                  
दयोन्ी प्रश्ांची ययोग्य उतिरे दतेाना िेगिेगळ्ा रंगांच्ा पेनांनी खूण करू या.

 महाराटिट् ात – लाल रंग, स्तःच्ा दिेात / प्रांतात - हहरिा रंग 

ख. िगचात ििचा करू या. स्तःच्ा दशेात / प्रांतात तुम्ी असे का िागता आणि महाराष्रि ात 
तसेि हकंिा िेगळे का िागता? आपले अनुभि सिवांना सांगयू या आणि सांसृ्रतक फरकामुळे 
काही गमतीिे प्रसंग घडले असतील तर तेही सिवांना सांगयू या.

अ. तुम्ही रयोज जेिण 
कसे करता?

टबेल-खुचणीिर बसून पाटािर बसून उभ्ाने 

आ. तुम्ही ऑविसात 
कयोणता पेहरेाि 
करून जाता?

पाचिात् औपचाररक दिेी औपचाररक कयोणताही 
अनरौपचाररक 

इ. तुम्ही प्राथ्मनास्ळाला 
कधी िेट दतेा?

रयोज सणािाराच्ा  
वदििी 

कधीच  नाही 

ि
ब्द

स
ंपदा

स
ंिाद
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ई. िेटलेल्या व्यक्ीचे 
स्ागत तुम्ही 
कसे करता?

हस्तांदयोलन करून हात जयोडून काहीच 
करत नाही

उ. तुमच्ा िररष्ांकड े
तुम्हाला जेिायला 
बयोलािले आह.े 
कयोणती िेटिस्त ू
न्याल?

तमठाई परफ्मु हकंिा 
कपड ेयांसारखी 
िैयष्क्क 
िापराची िस्त ू

िुले 

ऊ. तुमच्ा िररष्ांना तुम्ही 
कसे संबयोभधत करता?

अरे / अगं + नाि
(ए सुधीर, ए सविता)

अहयो + आडनाि
(अहयो कुलकणणी)

अहयो + साहबे
(अहयो साहबे 
/ अहयो सर)

ए. तुम्हाला तमळालेली 
िेटिस्त ू...

तुम्ही लगेच उघडून 
बघता आशण ती 
आिडल्याचं सांगता.

घरी गेल्यािर 
सािकािीने 
उघडता आशण 
नंतर आिडल्याचे 
कळिता

ठेिून घेता.
नंतर त्ाविषयी 
काहीच 
प्रततवक्रया 
दते नाही.

अॅ. नुकतीच ओळख 
झालेल्या व्यक्ीला 
ततचे िय, पगार, 
लग्न झालं आह ेका, 
मुलं हकती असे 
िैयष्क्क प्रश्...

तुम्ही सरळ आशण 
उघड उघड विचारता 

तुम्ही आडून 
आडून विचारता 

कधीच 
विचारत नाही

 संसृ्रतसंगम - २ 

दिेयोदिेीची संसृ्ती िेगळी, ररतीिाती िेगळ्ा, संस्ार वनराळे. पण परदिेगमन आशण परदिेी 
िास्तव्य ह्ा गयोटिी तर आता वनत्ाच्ाच झाल्या आहते. अिा िेळी परदिेात नयोकरीसाठी अथिा 
उच् शिक्षणासाठी जाताना ततथल्या संसृ्तीविषयी जाणून घेणं, ततथं कसं िागािं ह्ाचे धड े
घेणं ही अत्ािश्यक आशण गरजेची बाब झाली आह.े बहुतेक व्यािसातयक परदिेी जाण्ाआधी 
स्तः तर एखाद्ा आंतरसांसृ्ततक प्रशिक्षकाकडून व्यिस्स्त प्रशिक्षण घेतातच, पण आपल्या 
कम्मचाऱयांसाठीही अिी एखादी काय्मिाळा आययोशजत करतात. अिा रीतीनं पुस्तकी ज्ान घेऊन 
प्रशिशक्षत झालेले ह ेकम्मचारी जेव्ा परकीय िूमीिर पाऊल ठेितात, तेव्ा त्ांना कसलेही प्रश् 
िेडसािणार नाहीत आशण ततथल्या िेगळ्ा संसृ्तीत ते अगदी सहजपणे सामािून जातील असं 
जर कुणाला िाटत असेल, तर तयो एक िार मयोठा भ्रम ठरेल. कधी कधी तर ह ेपुस्तकी ज्ान 
अडचणीत टाकणारंच ठरतं.

आमचे असेच एक जम्मन साहबे जम्मनीहून व्यिस्स्त आंतरसांसृ्ततक प्रशिक्षण घेऊन 
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िारतात, मुंबईत आले. िारतातले संस्ार िेगळे, 
जम्मनीतील िेगळे. कयोणाचंही स्ागत करताना 
िारतात दुसऱयाचे हात हातात घेण्ापेक्षा स्त:चे 
हात जयोडून नमस्ार केला जातयो. वििेषतः बायकांना 

तर नमस्ारच करािा, अिा तमळालेल्या धड्ांची मनातल्या मनात उजळणी 
करत साहबे इथं येऊन पयोचले. त्ांचं स्ागत करायला गेलेल्या इथल्या चमूमध्य ेदयोन बायका 
आशण एक पुरुष असे हयोते. मग काय, साहबे हात जयोडतायत तेव्ा बायकांनी िेकहडँसाठी हात 
पुढ ंकेलेला असे, मग बािचळून ते हात पुढ ंकरीत, त्ािेळी बायका जरा िरमून हात जयोडत. असं 
दयोनतीन िेळा झाल्यािर दयोन्ी बाजूंनी तोंडी अभििादन करून विषय संपिला, पण आजकालचा 
िहरी िारत आशण अजून बाहरेील जगाची वििेष ओळख न झालेला ग्ामीण िारत ह्ातील 
िरक साहबेांना समजायला पुढ ंबराच काळ जािा लागला. त्ा दरम्ान अिा लहान लहान 
गमती हयोतच राहहल्या.  

साहबे आशण त्ांच्ा पत्नी ह्ांना एके वठकाणी जेिायला बयोलािलं हयोतं. िारतीय हातानं 
जेितात, काट,े चमचे िापरत नाहीत. जेिताना उजिा हातच िापरायचा डािा हात वनतषद्ध आह,े 
ह ेसि्म त्ांनी नीट लक्षात ठेिलं हयोतं. उटंि म्हणजे काय आशण खरकट ंम्हणजे काय ह ेसमजलं 
जरी नसलं तरी ह ेिब्द त्ांनी लक्षात ठेिलं हयोतं. अगदी पाटािर बसायची तयारीही केली हयोती 
मनातल्यामनात. खरं तर असा एखादा अस्ल िारतीय प्रसंग कधी अनुििायला तमळेल असं 
झालं हयोतं त्ा दयोघांनाही. पण इथेही पदरी वनरािाच आली, कारण जेिण्ाचा बेत हयोता टबेल-
खुचणीिर. खायला चमचेपण हयोते. मात् पुरणपयोळीचा तुकडा तयोडताना जेव्ा एकच हात िापरायची 
िेळ आली तेव्ा दयोघांचीही बऱयापैकी गडबड उडाली. मग त्ा दयोघांनी डािा हात न िापरता 
आपापल्या उजव्या हातानेच एकमेकांना पयोळीचे तुकड ेकरायला मदत केली. ‘उटि-खरकट’ं ह्ा 
संकल्पनेची िाट लागली आशण सि्यांची िरपूर करमणूक झाली.

िारतीय संसृ्तीचेपण हकती पदर! ‘घरात जाताना पादत्ाण 
बाहरे काढून ठेिािं’ ह ेलक्षात ठेिायला ठीक आह,े पण हा वनयम 
सगळेच पाळत नाहीत. मग साहबेांचा उडायचा गोंधळ! बाकीचे तर 
चपला घालून आत गेले, आपण काय करायचं?

प्राथ्मनास्ळीही पादत्ाण बाहरे काढायचं. पण कयोणत्ा? मंवदरात, मशिदीत की चच्ममध्य?े 
की सगळीकडचे?

जम्मनीत कुणी जेिायला बयोलािलं तर सहसा एक िाईनची बाटली िेट म्हणून नेली जाते. 
िारतात ही परंपरा नाही. मग काय न्यािं बरं आपण? ह,ं िुलं न्यायला काही हरकत नाही, म्हणून 
ह्ा साहबेांनी यजमानांच्ा बायकयोसाठी छान गजरा नेला. त्ांनी जेव्ा तयो गजरा यजमानीणबाईंना 
वदला तेव्ा सगळ्ांचे चेहरे तयो गजरा पाहून असे का झालेयत ह्ाचा विचार ते करत बसले.                                                                  
त्ांच्ािी बयोलताना, त्ांचे अनुिि ऐकताना आमचीही आपल्याच संसृ्तीिी नव्याने ओळख 
हयोत गेली. आपण ‘आपली संसृ्ती’ म्हणतयो ती खरी आह ेकिी? ‘आमच्ाकड ेअसं असं असतं, 
आम्ही असं असं करतयो’, असे आपण म्हणतयो तेव्ा ते खरंच तसंच असतं का?                                    
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जागततकीकरणानंतर ज्ा िेगानं जग बदलत आह ेआशण तंत्ज्ानाच्ा िरारीनं ते शजतकं 
अभधक जिळ येत आह,े तततक्याच िेगानं जागततक-सांसृ्ततक संदि्म बदलत आहते. आजिर 
जुन्या वपढीनं संस्ाराच्ा िखगाखाली झाकून ठेिलेल्या गयोटिींना निनिी आव्ानं तमळू लागली 
आहते. पाशचिमात्त्य संसृ्तीचा, त्ांच्ा जीिनिैलीचा मयोठा प्रिाि आपल्या जीिनिैलीिर पडत 
आह.े जुने संस्ार, जुनी जीिनिैली सांिाळून नव्या युगातील निे बदल, निी जगण्ाची पद्धत 
ह्ातील नेमकं काय घ्ायचं आशण काय सयोडायचं ह ेठरिण्ाची िेळ आता आली आह.े म्हणजे 
मग ह्ाच नव्या संदिगात आपल्या संसृ्तीकडहेी नव्यानं आशण अभधक जागरूकतेनं बघणं 
आपल्याला जमेल आशण आपल्या संसृ्तीचं ह ेनिं आधुवनक रूप इतरांनाही समजािता येईल.

 िला, िादरििाद करू या 

केिळ एखाद्ा विशिटि दिेात अथिा प्रांतातच असे सांसृ्ततक बदल हयोत आहते असे नाही, तर 
संपूण्म जगातच सध्या ही पररस्स्ती आह.े त्ाची अनेक कारणे आहते. आधुवनक तंत्ज्ानामुळे कमी 
िासणारे िरौगयोललक अंतर, जागततकीकरण ही त्ातली काही कारणे झाली. राजकीय, िरौगयोललक, 
आशण सामाशजक कारणांमुळे मयोठ्या प्रमाणािर हयोणारे स्लांतरण हहेी एक महत्ताचे कारण आह.े 
अिा सांसृ्ततक बदलांचा स्ीकार करून एकच जागततक संसृ्ती वनमगाण व्ािी का?
चला, िगगातील विद्ार्थ्यांचे दयोन गट करून िादवििाद करू या.

गट ‘अ’ म्हणतयो – हयो, सांसृ्ततक बदलांचा स्ीकार करून एकच जागततक संसृ्ती वनमगाण 
व्ािी.

काही कारणे – सगळे सामाशजक, सांसृ्ततक िेदिाि नटि झाले तरच जगात िांतता प्रस्ावपत  
हयोईल. समान रीततररिाज रुजणे ह ेत्ा वदिेकड ेनेणारे एक महत्ताचे पाऊल असेल, इत्ादी.

गट ‘ब’ म्हणतयो – नाही, अिा सांसृ्ततक बदलांचा स्ीकार करणे ययोग्य नव्.े

काही कारणे – प्रत्के संसृ्तीची स्तःची एक खाशसयत आह,े एक िेगळेपण आह.े सांसृ्ततक 
िैविध्यांमुळेच जग इतके सुंदर झाले आह,े इत्ादी.

६  संस्ार
क. 
आपल्या सांसृ्ततक जडणघडणीचा पररणाम म्हणून आपण सि्म जण विशिटि पररस्स्तीत हकंिा 
प्रसंगात ठरािीक पद्धतीने िागतयो. महाराटिट् ातील सांसृ्ततक आचरणाचे काही स्ािाविक प्रकार               
म्हणजे जेिणाआधी ‘िदनी किळ घेता’ म्हणणे, संध्याकाळी परिचा म्हणणे, कयोणाला नकळत 
पाय लागला तरी मराठी माणूस चटकन नमस्ार करतयो. आतािी दररयोज जरी नाही, तरी 
सणािाराला बहुतेक जण दिेळात जातात. जेिताना उजव्या हाताचाच िापर 
करणे, उटेि हात इतर पदाथ्यांना न लािणे ह ेसगळे संस्ार नकळतच मुलांिर 
हयोत जातात. अन्य प्रदिेांतील सांसृ्ततक आचरणाचे िैशिष्ट दाखिणारे 
असे कयोणते प्रकार तुम्हाला आठितात? चार हकंिा पाच प्रसंग ललहून िगगात 
सि्यांना सांगू या.

ि
ब्द

स
ंपद

ा
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उदा∘ गयोव्यातील आमच्ा गािी रवििारी सकाळी खरिस्ती समाजातील सि्म जण चच्मला जातात, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

७  कसं िागायिं!

क. आई, Exams आणि मी 

अ. आई मुलांना रयोज हळद-दूध का द्ायचं ठरिते?
 १. -------------------------------------------------------

 २. -------------------------------------------------------

आ. मुलांच्ा परीक्षेसाठी तयारी म्हणून आई कयोणत्ा गयोटिी बंद करायचं ठरिते? 
 १. -------------------------------------------------------

 २. -------------------------------------------------------

 ३. -------------------------------------------------------

इ. टने्न येऊ नये म्हणून काय करािं असं आईला िाटतं?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. गंमत म्हणून ती अवन आशण जुईला कयोणते प्रश् विचारते?
 १. अवनला = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 २. जुईला = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

उ. परीक्षेच्ा वदििी आई कयोणत्ा सूचना दतेे?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. मुलं परीक्षेहून परत आल्यािर आई काय चरौकश्या करते?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. आई, मी आणि Dating  

अ. अवनच्ा ियोनमध्य ेपाहून आई काय प्रश् विचारते?
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

आ. अवन काय उतिर दतेयो?
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
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इ. अवनला मैत्ीण न तमळण्ाची आईच्ा दृटिीने कयोणती कारणे आहते?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ई. अवनला ‘डटे’ तमळािी म्हणून जुई काय मदत करते?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

उ. रात्ी आशण वदिसा बाहरे जाण्ाच्ा कयोणत्ा सबबी अवन आईला दतेयो?                                 

 रात्ी = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
 वदिसा = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ऊ. अवन आईला अॅपविषयी काय सांगतयो?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ए. गालांिरील लाल डाग किामुळे आलेत असं अवन आईला सांगतयो?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

अॅ. आईला अॅप किाला हिीय?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ऐ. आई बबडूला कयोणते प्रश् विचारते?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

८  हो, हो, हो! 
कंसातील पयचाय योग्य जागी ललहून िाक्ये पयूिमि करू या.

(हयोईल हयो, हयो की, हयो, खरंय हयो, हयो, हयो का नाही, हयोय हयो, झालंच हयो, हयो का, ऐकतेय हयो, हयो 
ना, हयो हयो)

अणजत : अचला, मी काल तुला तयो तयार माल बांधून ठेिायचं  
काम सांतगतलं हयोतं, ते अजून झालं की नाही झालं?

अिला : (क)--------------------------!
अणजत : अगं, (ख) --------------- म्हणजे काय? झालं, की नाही झालं? 
अिला : (ग)----------------- -------------------!
अणजत : हयोईल म्हणजे काय? िेळेिर व्ायला हिं ना?
अिला : (घ)------------------ ------------------! झालंच जिळजिळ.
अणजत : ह ेबघ, आपल्या तगऱहाइकाकडून काही तक्रार येता कामा नये, (च)-------------- --------------?
अिला : (छ)------------------------ -----------------------.
अणजत : त्ांनी गेल्यािेळीच आपल्याला धमकी वदली हयोती, परत तुमचा माल घेणार नाही 

अिी.
अिला : (ज) ---------------------- ---------------------?
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अणजत : अगं, असं काय विचारतेयस? मी तुला सांतगतलं नव्तं का?
अिला : (झ) ----------------------- ----------------------, मीच विसरलेच बघा!
अणजत : असं विसरून कसं चालेल? हात चालि पटापट. ऐकतेयस ना?
अिला : (ट)------------------------------- -------------------------.
अणजत : आपल्याला ह ेतगऱहाईक काही झालं तरी गमिायचं नाहीये, (ठ)----------------- ---------------- 

----------------?
अिला : (ड)--------------------- -------------------.
अणजत : चल मग, आिर पटकन, आशण काम पूण्म झालं, की सांग मला.
अिला : (ढ)----------------- -------------------, सांगते.

९  िळि

क. ऐकयू  या. 

ख. पुढील प्रश्न सोडियू या. 

अ. हतष्मता खखडकीत का बसली आह?े 
 १. चचिडा खायला   २. अभ्ास करायला  ३. रस्तािरची गंमत बघायला 

आ. सयोसायटीत नव्याने राहायला आलेल्या माणसाचा िेष कसा आह?े
 १. टी ि

इ. हतष्मता त्ा नव्या माणसाचे िण्मन करताना कयोणती वििेषणे िापरते? सि्म बरयोबर उतिरांिर 
 खूण करू या.

 १. लठ्       २. बुटका     ३. टक्कल पडलेला    ४. म्हातारा     ५ विनयोदी

ई. हतष्मताच्ा आईला हतष्मताचं कयोणतं िागणं आिडत नाही? सि्म बरयोबर पयगायांिर  खूण 
करू या.

 १. अनयोळखी माणसािर टीका करणं
 २. कयोणाच्ाही वदसण्ाची वटगंल करणं
 ३. अभ्ास सयोडून चचिडा खाणं
 ४. ियाने मयोठ्या असलेल्या माणसाचा एकेरी उले्ख करणं

उ. पालक म्हणून कसं िागायचा वनचिय हतष्मताच्ा पालकांनी केला हयोता?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. हतष्मता अजूनही कयोणत्ा चुका करत आह ेअसं आईला िाटतं?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१०  ऐकयू  या आणि म्ियू या. 

क. “सुखाचा संसार करायचा असेल तर संपदासारखी सुसंसृ्त आशण सुसंस्ारी मुलगीच 
लग्न करून घरात आण!” संगीताताईंनी संकष्मणला समजािलं.

ख. संकयोची संजयनं संदीपच्ा संगतीने संपूण्म संगीत-महयोत्सिाचे संययोजन सांिाळले.

ग. कंस, हसं, दिं, िंि, अंि, शसंह 

टीप : अनुस्ाराचा िापर करताना काही िेळा एखाद ेिेगळेच अक्षर ऐकू आल्याचा िास हयोतयो.
उदा∘ कंस, हसं, मांस, शसंह, संहहता,िंि अिा काही िब्दांमध्य ेहलकासा ‘ि’ ऐकू आल्यासारखे 
िाटते. पण म्हणून ते िब्द कंवस, हवंस, मांवस, संवव्ता िंवि असे ललहायचे नसतात.

११  िला, गप्ा मारू या
शिक्का बसणे / शिक्का मारणे 

पहहला विद्ाथणी : मी लहानपणी सारखा हसायचयो, म्हणून 
माझ्ािर ‘हसरा’ असा शिक्का बसला.

सि्म विद्ाथणी : काय? तुला सगळे हसरा म्हणतात?
पहहला विद्ाथणी : आशण मी लहानपणी खूप सुंदर हयोतयो, म्हणून 

माझ्ािर ‘दखेणा’ असा शिक्का बसला.
सि्म विद्ाथणी : काय? तुला सगळे दखेणा म्हणतात?
पहहला विद्ाथणी : हयो, आशण मी लहानपणी खूप हुिारही हयोतयो, 

म्हणून माझ्ािर ‘स्टॉलर’ असा शिक्का बसला.
सि्म विद्ाथणी : आशण तू खूप थापाही मारतयोस ना? म्हणून 

आम्ही तुझ्ािर ‘थापाड्ा’ हा शिक्का मारलाय.

ह्ाचप्रमाणे :                         
चांगला आिाज 
असणे – गायक,                                 
नाटकात चांगलं 
काम करणे – नट,                                    
खेळात खूप चांगला 
असणे – खेळाडू,                                  
खयोट ंबयोलणे – 
खयोटारडा

 करा आणि णशका

कोल्ापयूर, जळगाि, अमरािती

ह्ा पाठात आपल्याला महाराटिट् ातील िरील तीन िहरांची ओळख करून घ्ायची आह.े िगगातील 
विद्ार्थ्यांचे तीन गट करू या. प्रत्के गटाने इतरांना िरीलपैकी एका िहराची ओळख करून 
द्ायची आह.े त्ासाठी तुम्ही तुमच्ा तमत्मंडळीिी बयोलू िकता, पुस्तके िाचू िकता हकंिा सिगात 
सयोपा माग्म म्हणजे आंतरजालािर माहहती तमळिू िकता. 
मदतीसाठी खाली वदलेल्या आकृत्ा पाहा.
दर आठिड्ाला एक ह्ाप्रमाणे ही सादरीकरणे प्रस्ततु केली जातील. सिगात उतिम सादरीकरण 
करणाऱया गटाला शिक्षक विजयी घयोतषत करतील.

स
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कोल्ापयूर

निा राजिाडा आशण 
िस्तसुंग्हालाय

रंकाळा तलाि

कयोल्ापुरी साज आशण 
कयोल्ापुरी चप्पल

छत्पती िाहूमहाराज 

पंचगंगा नदी

मराठी चचत्पटसृटिी

राधानगरी धरण

सहकारी साखर 
कारखाने

तांबडा-पांढरा रस्ा

खासबाग
कुस्ती मैदान 

ऊस

महालक्ष्मी मंवदर

जळगाि

उतिर महाराटिट्  
विद्ापीठ

िांग्याचे िरीत, 
कळण्ाची िाकरी

िाघुर धरण

बहहणाबाई चरौधरी

डाळबट्ी

मनुदिेी मंवदर 
आशण धबधबा

गांधी तीथ्म

तगरणा नदी

केळी

यािल अियारण् 

ना∘ धों∘ महानयोर

खानदिेी / 
अहहराणी बयोली
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अमरािती 

मेळघाट व्याघ्रप्रकल्प

सालबडणी

संत गाडगे बाबा 
अमरािती विद्ापीठ

चचखलदरा

कापूस

रयोडगे

राटिट् संत तुकडयोजी 
महाराज

सांबारिडी

पूणगा, तापी

ऋत्द्धपूर

महानुिाि

िऱहाडी बयोली

िर हदलेल्या आकृत्ांच्ा आरारे पुढील तक्ा भरू या.

कोल्ापयूर जळगाि अमरािती 

पयमििन 

णशक्षि 

खाद्संसृ्ती 

हपके 

भाषा 

नदी 

महत्त्वाच्ा व्क्ती
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दृष्ष्क्षेप 

 नाम

तयो धबका, ते धबके ती जडणघडण, त्ा 
जडणघडणी 

ते अंधारविश्व, ती 
अंधारविश्वे/ अंधारविश्वं

तयो धाक, ते - ती राक्षसिेळ ते आचरण, ती 
आचरणे / आचरणं

तयो ब्रह्राक्षस, ते - ती शिकिण, त्ा शिकिणी ते कथासूत्, ती 
कथासूत् े/ कथासूत्ं

तयो मुंजा, ते मुंजे ती पुटिी

तयो भ्रम, ते - ती अस्ी, त्ा -

तयो चमू, ते - ती अिज्ा, त्ा -

तयो िख्म, ते - 

तयो वपंड, ते -

तयो डाका, ते डाके 

तयो मनसुबा, ते मनसुबे 

ते कटि – नेहमी अ∘ि∘ 
ते काबाडकटि – नेहमी अ∘ि∘   

 हरियापद 
िेडसािणे, िरमणे, सामािणे

 रिशेषि
असुंदर, वदिंगत

 हरियारिशेषि
झडकरी
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 िाक् प्रिार आणि म्िी 

खाण तिी माती अन् 
कापूस तिा िाती

तीन ततघाडा काम वबघाडा यथा राजा तथा प्रजा

ज्ा गािच्ा बयोरी त्ाच 
गािच्ा बािळी

सगळे एकाच माळेचे 
मणी असणे

घरयोघरी मातीच्ा चुली

उडदामाजी काळे गयोरे 
वनिडतील काय वनिडणारे

 नाम / इतर शब्द + हरियापद 
धाक घालणे, दात विचकणे, पापणी लिणे / िडिडणे, हात उगारणे, िक्का मारणे, हात 
चालिणे, शिक्का बसणे / मारणे, चीज करणे, काम हातािेगळं करणे, विरयोध दि्मिणे, ि्रि 
चालिणे, टपून बसणे

 आता मला हे येतं...

संस्ारांिे महत्त्व जाियून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

ननरषद्ध / िज्यमि गोष्ी यांच्ािर ििचा करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

महाराष्रि ातील प्रमुख शहरे : कोल्ापयूर, अमरािती, जळगाि यांिी ओळख करून घेिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी



पािी१०

 ‘पािी’ ह्ा रिषयािरील शब्दसंपदा अभ्ासिे 
 ‘पािी’ ह्ा रिषयािरील साहहत्त्क उतारे 

िाििे, समजिे, त्ांिर ििचा करिे 
 पाण्ािी समस्या ह्ा रिषयािा अभ्ास करिे, 

त्ािर बोलिे 
 पािी प्रश्नािर झालेल्या आणि सुरू असलेल्या 

िळिळींबद्दल िाििे, त्ािर ििचा करिे

िला, णशकयू  या ...
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१  पहहल्या पानािरील एक चिरि ननिडयू  या आणि त्ािर बोलू या.
• चचत्ामध्य ेपाण्ाविषयी काय म्हटले आह?े
• पाण्ािी तुमचे नाते काय आह?े
• पाण्ािी संबंभधत एखादी आठिण सांगू या.

२  पािी
क. ‘पािी’ या शब्दाशी संबंचरत हरियापद,े रिशेषिे, िाक् प्रिार, म्िी इ∘ आठियू या. त्ासाठी 
रिद्ार्थवांिे गि करून प्रत्ेकाने एकेका रिषयािर काम करू या. शेििी सिवांिी माहहती एकररित 
करू या.

ख. खालील िौकिीतील शब्दांिी मदत घेऊन उदाहरिाप्रमािे शब्द तयार करू या. शब्दकोशािी 
मदत घेऊ या.

बुड्ा क्रीडा क्या पक्षी चर घयोडा

कोंबडा संधारण उतारा वनधी तरण चक्की

पान पयोई चक्र बुडी आिय लयोट

कणीस गित यान कळा िेंग विद्तु 

उत्सारण समाधी िठा आिरण िनस्पती विहार

उदा∘ पाणसाप

•••

उदा∘ जलसंपदा

•••

पाण- जल-

ि
ब्द

स
ंपद

ा
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ग. पाण्ाच्ा ननरननराळ्ा हरिया शोरयू या.

सा च र च उ प पयो ि

हहं द क ळ क ड ह र

मु ि शिं ग ळ शज शज ि

खझ र प हु क उ र खं

ला उ ड ि िा स ब गा

आ सां रा वठ ह ळ र ळ

छ ट तुं ब सा वि स ळ

ि िा र क ठ िु सां ड

वठ त पु स बु च क ळ

ब रं पा झ र ड रा ज

क ग धु कयो स ळ ठ न्ा

घ. जलिरिािी व्ाख्ा तयार करू या. कंसातील शब्दांिा िापर करून पयूिमि िाक्ये ललहू या.  

(सूय्म – उष्ता – समुरिाचे पाणी – िाि हयोणे – ढग तयार हयोणे – पाऊस – पाणी – नदी – 
पुन्ा समुरिाला तमळणे...)

उदा∘ वनसगगातील पाण्ाच्ा चक्राला जलचक्र असे संबयोधले जाते. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. िाियू या.

पाण्ािे आभाळ 

आमच्ा घराजिळ एक जुना पडका िाडा हयोता. त्ा ओसाडीत दिेाकरता येऊन राहहलेले एक 
निराबायकयोचे जयोडपे हयोते. िाड्ाच्ा खयोल आतल्या िागात ते राही. 
िाड्ाच्ा बाहरेच्ा िागात आशण आतही काळे पडलेले, कधीकाळीचे, 
ठयोक्याठयोक्याचे तांब्ाचे मयोठे हडं ेअसत आशण ती बाई ते रयोज िरून ठेिी. 
दयोघांना इतके पाणी किाला लागे कुणास ठाऊक. पण सकाळी पाहािे तर 
िाड्ात पाण्ाचा वटपूसही उरलेला नसे. ऊन पडून डबके आटून जािे तसे 

ि
ब्द

स
ंपदा
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िरलेले पाणी रात्ीच्ा अंधारामुळे आटून जात असे... रात्ी िुतांचे थिे िाड्ात पाणी प्ायला 
येतात, अिी काही अंधुकिी बयोलणी ऐकायला येत. ते ऐकून आमच्ा घरासमयोर वदसणाऱया 
नदीचे चांदीसारखे पसरलेले पाणी एखाद्ा रात्ीच्ा काळयोखात, नदीपलीकडच्ा झाडीतली िुते 
वपऊन टाकतील आशण आमची नदी कयोरडी पडले अिी मला िीती िाट.े

घरात जसे आई, दादा घागरीने पाणी आणून हडं्ात साठित 
तसे दिेाने आमच्ा नदीत खूप खयोल जागा करून पाणी साठिले 
हयोते. हकतीही उन्ाळा आला, हकतीही िषले पाऊस पडला नाही, तरी 
आमच्ा नदीतले पाणी आटणार नव्ते. (...)

इतक्या सगळ्ा माणसांनी आणूनही नदीचे पाणी संपत कसे 
नाही, ते कुठून येते, कुठे जाते, कळतच नव्ते. 

ततकड ेदूर डोंगरातून आमची नदी वनघाली हयोती. िळणािळणांनी येणारे ततचे चचत् दादांनी 
मला दाखिले हयोते. आमच्ा इथे येऊन ती पुढ ेसमुरिाकड ेजात हयोती. (...) 

वपंपळापुढ ेनदीचा घाट सुरू हयोई. घाटाच्ा काळ्ाियोर लांब पायऱया पाण्ात उतरत जात 
हयोत्ा. पाण्ातही त्ा आणखी खयोल खयोल उतरत असतील, पाताळात जात असतील, असे िाट.े

आमच्ा नदीचे पाणी मला िार आिड.े आमचे गाि नव्ते तेव्ापासूनच्ा अरण्ातही ते 
हयोते. ते पसरून राहहलेले पाणी मुळीसुद्धा हलत नसे. त्ाच्ा सपाट िागािरून चालत जाता 
येईल असे हकतीतरी िेळा िाट.े पाण्ात आिाळाच्ा वनळ्ा रंगाचा तुकडा कुठे उतरलेला असे. 
काठािरल्या कंजाळांच्ा काळ्ाहहरव्या सािल्या पडलेल्या असत आशण घाटाजिळ पाणी पांढरे 
असे. बुरुजािर उिे राहून त्ात तोंड पाहता येई.

रात्ीच्ा अंधारात दादांच्ाबरयोबर घाट उतरून मी खाली येई. बुरुजािर पाय सयोडून बसे. 
गारसर िारा अंगािर येई. आमच्ा समयोरच्ा पाण्ात चांदण्ाचे नक्षीदार आिाळ उतरलेले 
असे. पाय टाकला की आिाळात पयोचता येईल असे िाट.े ततथे पाणी नसेलच. पाण्ाचे आिाळ 
झालेले असेल... 

- श्ीननिास रिनायक कुलकिथी   

अ. खालील शब्दांिा कोिता अरमि लेखकाला अचभपे्रत आहे?

१. पडका
क. अध्मिट पडलेला      ख. दुःखी, उदास      ग. िैतागलेला 

२. ओसाडी
क. दगडी ओटा      ख. वनज्मन, वनम्मनुष् वठकाण      ग. रानगित   

३. ठोक्याठोक्यािे
क. ठक ठक आिाज करणारे      ख. हातयोडीने ठयोकल्यामुळे उमटलेल्या गयोल खुणा असलेले      
ग. थयोड्ा थयोड्ा अंतराचे

४. हिपयूस 
क. झरा      ख. पाण्ाचा अगदी छयोटा थेंब      ग. िास
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५. डबके
क. साचलेल्या पाण्ाने िरलेला खड्ा      ख. पत्राचा डबा      ग. चामड्ाचे िाद्

६. पािी आििे
क. कमी हयोणे      ख. शिळे हयोणे      ग. चमकणे

७. अरंुकशी
क. काळसर      ख. अस्पटि      ग. िेगळ्ाच िाषेतील

८. घाि
क. नदीच्ा काठाची दगडी बांधणी      ख. आकार, आकृती      ग. मयोठा डयोह

९. अरण्
क. रणांगण, युद्धिूमी      ख. जंगल, रान      ग. पहाटचेी िेळ

१०. कंजाळ
क. िेकयोटी      ख. केस वपंजारलेली ्रिी      ग. पाण्ात उगिणारी एक िनस्पती 

११. बुरुज 
क. िुलांचा गयोलाकार गुच्छ
ख. हकल्लािर तयोिा ठेिण्ासाठी बांधलेली ितु्मळाकार बंवदस्त जागा
ग. एक उन्ाळी िळ  

आ. लेखकाने िरील उताऱयात लहानपिीिी आठिि सांष्गतली आहे. त्ा आठििीत पाण्ाशी 
असलेले त्ांिे नाते स्ष् होते. हे नाते आपल्या शब्दांत मांडयू  या.

 करा आणि णशका
छ. आपापल्या दशेामरील पाण्ाच्ा पररस्स्तीबद्दल माहहती गोळा करू या आणि ती िगचात 
सादर करू या. 
• तुमच्ा दिेातील पाण्ाचे मुख् स्रयोत कयोणते?
• जलप्रदूषण हकती प्रमाणात आह?े त्ाची कारणे कयोणती?
• त्ासाठी कयोणते उपाय केले जातात आशण तुम्ही कयोणते सुचिाल?

ज. िाियू या.

पाण्ािी, नद्ा-तलािांिी, झऱयांिी, अगदी पािसाळ्ापुरत्ाच शजिंत हयोणाऱया ओढ्ानाल्यांिीही 
इथल्या माणसांचे असे शजिािािाचे नाते हयोते. िारताची संसृ्ती नद्ांच्ा काठािर जन्मली 
आशण बहरली. अनेक िैिििाली साम्ाज्ांचा उदय कुठल्या 
ना कुठल्या नदीच्ा साक्षीनेच झाला. नदीला आमच्ा जगात 
मातेचे स्ान हयोते. ती पवित् हयोती, जीिनदातयनी हयोती, जीिनाचे 
प्रतीक हयोती. आज ियाची सतिरी गाठलेल्या वपढीच्ा बाळपणी 
सकाळची आंघयोळ ‘हर हर गंगे, िागीरथी; गयोदािरी, नम्मद ेशसंधू 
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कािेरी, सरस्ती...’ अिा नदीनामांच्ा घयोषाने पूण्म हयोत 
असे. 

स्त्रियांसाठी तर नदी केिळ आईच नव्,े तर सखीही 
हयोती. नद्ांचा उले्ख ‘कृष्ामाई’, ‘गयोदाबाई’ अिा घरगुती 
नािांनी हयोत असे. त्ांच्ा हकनारी घटकािर विसािा घेत 
मन मयोकळे करण्ाचे ते हक्काचे वठकाण हयोते. डयोळ्ांतून िाहणाऱया अश्ूनंाही ‘गंगा-यमुना’ म्हणत. 
दयोन नद्ांची िेट शजथे हयोते आशण त्ा दयोघींचा पुढचा प्रिास हातात हात घालून शजथून सुरू हयोतयो 
ते संगमाचे वठकाण तर तीथ्मक्षेत्च मानले जाई. ‘कृष्ा तमळाली कयोयनेला | तसंच माझ ंमाहरे 
बाई येऊन तमळालं सासरला ||’ अिी नद्ांिी नात्ांची जिळीक असे. ज्ा प्रदिेात नद्ा नाहीत 
ततथे तलाि असत. काही नैसतग्मक तर काही माणसांनी बांधलेले. एके काळी महाराटिट् ातील विदि्म 
प्रांतात चार हजारांहून अभधक तलाि हयोते म्हणे!

गेले ते वदिस! प्रगतीच्ा झझंािातात सारे िाहून गेले हकंिा बुजून उजाड झाले. घरयोघरी 
नळांतून पाणी पयोहयोचले आशण नदी, ओढ,े तलाि आमच्ा आयुष्ातून िजाच झाले. आता 
पािसाळ्ात नदीला क्वचचत पूर िगैरे आलाच, तर ततच्ा पुढ्ात उिे राहून सेल्ी काढण्ापुरतीच 
ती आमच्ासाठी उरली आह.े नव्या िहरी वपढीतील हकती जणांना ‘आपल्या िहरातून िाहणाऱया 
नदीचे नाि काय?’ ह्ा प्रश्ाचे उतिर पटकन दतेा येईल, कयोण जाणे! अलीकडचे, लहानपणापासून 
मुंबईत राहहलेली एक स्ाट्क कन्यका िेटली. ततने एकदाही मुंबईचा समुरि पाहहलेला नव्ता. ह े
खरे आह,े समुरिािप्पथ!

पाणी नािाच्ा जीिनापासून आमची अिी िारकत झाली आह.े दिेातील, आशण अथगातच 
महाराटिट् ातीलही, एकही नदी, एकही तलाि त्ात पायही बुडिण्ाच्ा लायकीचा आम्ही ठेिलेला 
नाही आह.े एका ढांगेत ओलांडता येईल अिा हकरकयोळ नदीपासून समुरिासारख्ा पसरलेल्या 
महानद्ांपयटंत सि्यांचे आम्ही गटारात रूपांतर करून टाकले आह.े आम्ही नेत्दीपक प्रगती केली 
आह.े     

अ. उताऱयातील अरोरेखखत शब्दांिे अरमि ओळखयू या.

१. शजिािािाचे क. विश्ांती 

२. उदय ख. चक्रीिादळ

३. साक्षीने ग. नाहीसे हयोणे, न उरणे

४. प्रतीक घ. धातम्मक यात्चेे वठकाण 

५. घयोष ज. एखादी निी गयोटि उत्पन्न हयोऊन प्रत्यास येणे

६. घटकािर झ. एखाद्ाच्ा डयोळ्ांदखेत, नजरेसमयोर 

७. विसािा ट. शजथे दयोन नद्ा एकत् येतात ते वठकाण

ि
ब्द

स
ंपद

ा



पािी१०

oesveµes lesnleerme    233

८. संगम ठ. विलग / िेगळे हयोणे, संबंध न उरणे 

९. तीथ्मक्षेत् ड. बयोध करून दणेारा संकेत हकंिा चचन् 

१०. झझंािात ढ. चालताना जास्तीत जास्त अंतरािर टाकलेले पाऊल 

११. उजाड त. जिळचे 

१२. िजा हयोणे थ. पाण्ाचे एक नाि

१३. िारकत हयोणे द. काही काळ सातत्ाने हयोत राहणारा उच्ार हकंिा ध्वनी  

१४. ढांग ध. िव्य, प्रिाििाली

१५. नेत्दीपक ण. थयोडा िेळ

१६. जीिन प. िैराण, कयोरड ेझालेले

आ. उताऱयातील ह्ा िाक्यांिे स्ष्ीकरि दऊे या.

१. िारताची संसृ्ती नद्ांच्ा काठािर जन्मली आशण बहरली.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. नदीला आमच्ा जगात मातेचे स्ान हयोते.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. स्त्रियांसाठी तर नदी केिळ आईच नव्,े तर सखीही हयोती.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. गेले ते वदिस!
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. पाणी नािाच्ा जीिनािी आमची िारकत झाली आह.े
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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३  पाण्ाकररता दाही हदशा
क. मुळातली ‘अन्नाकररता दाही हदशा | अम्ां रफररिशी 
जगदीशा ||’ अशी ओळ आता ‘पाण्ाकररता दाही 
हदशा...’ अशी बदलून घेण्ािी िेळ आली आहे. 
मािसे – म्िजे मुख्तः ख्रियाि – पाण्ाच्ा शोरात 
मैलोन ्मैल िििि करत असतात. ह्ा पररस्स्तीबद्दल 
ििचा करू या.

ख. दोन ते तीन रिद्ारथी एकरि येऊन खालीलपैकी एक घोषिाक्य ननिडयू या; त्ािर एक 
जाहहरात, करा हकंिा एक दृक् श्ाव् हिपि तयार करून िगचात सादर करू या.

‘झाडे जगिा,
पािी िाििा’

‘पािी हे
जीिन आहे’

‘रेंबे रेंबे
तळे सािे’

ग. एक लोककरा 

“िांगली िांगली कामं करत जा...”

कूडन, बुढान, सरमन आशण कौंराई अिी हयोती त्ा चार िािांची नािे. चरौघेही सकाळी लिकर 
उठून िेतािर कामाला जात. दुपारी कूडनची मुलगी त्ांच्ासाठी जेिण बांधून घेऊन येई. 

एक वदिस िेताकड े जाताना मुलीचा पाय एका टयोकदार दगडाला 
अडखळला आशण ततला ठेच लागली. ततला िारी राग आला. हातातल्या 
कयोयत्ाने ततने तयो दगड उखडण्ाचा प्रयत्न केला, तर काय! कयोयता दगडाला 
लागताच त्ाचे लयोखंडी पाते सयोन्याचे झाले. मग जे व्ायचे ते सगळे झपाट्ाने 
झाले. मुलगी तयो दगड घेऊन धाित धाित िेतािर पयोचली. झाली गयोटि ततने 
आपल्या िवडलांना आशण काकांना एका दमात सांतगतली. चरौघा िािांच्ा 
तोंडून िब्दच िुटला नाही. सगळे जण धाित घरी आले. त्ांच्ा लक्षात 
आले हयोते, की हा काही सामान्य दगड नाही आह.े हा परीस आह.े ज्ा िस्तलूा 
त्ाचा स्पि्म हयोतयो ती सयोन्याची हयोते. चरौघांचेही डयोळे चमकले.

पण डयोळ्ांतली ती चमक िार काळ वटकली नाही. कूडनच्ा लक्षात आले, की आज ना 
उद्ा ही गयोटि राजाच्ा कानािर जाईल आशण तयो हा दगड आपल्याकडून हहसकािून नेईल. तेव्ा 
आपण स्तःहूनच राजाकड ेजािे आशण सगळे त्ाला सांगून टाकािे ह ेबरे.

पुढ ेजे काही घडले ते म्हणजे लयोखंडाचे सयोने करण्ाची नव्,े तर परीसस्पिगाने सगळ्ा 
समाजाचेच सयोने करण्ाची गयोटि झाली. 

राजाने परीसही घेतला नाही आशण सयोनेही घेतले नाही. ते कूडनला परत दऊेन तयो म्हणाला, 
“जा. ह्ाचा उपययोग करून चांगली चांगली कामे करत जा. तलाि बांधत जा.”

ही गयोटि खरी, ऐततहाशसक आह ेका? माहीत नाही. पण दिेाच्ा मध्य प्रदिेात पाटन 
नािाच्ा िागात चार खूप मयोठे तलाि आजही आहते. चारही तलािांना ह्ा चार िािांची नािे 
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आहते – बूढा सागर, सरमन सागर, कौंराई सागर आशण कंुडम सागर. 
(“आज िी खरे ह ैं तालाब” ह्ा मूळ हहदंी पुस्तकातून सािार. प्रकािक : गांधी िांती प्रततष्ान)

गेले ते वदिस, जेव्ा किी सागरांिर, काठयोकाठ िरून िाहणाऱया नद्ांिर कृतज् िािनेने 
खंडकाव्य े रचत हयोते. सामान्य जन आपल्या लयोकगीतांमधून, 
लयोककथांमधून पुढच्ा वपढीपयटंत तयोच वनरयोप पयोचित हयोते 
– ‘पाणी आह ेतर ह ेजग आह.े पाणी जीिन आह.े’ नदीच्ा 
प्रिाहात उिे राहून आशण ओजंळीत स्च्छ वनतळ पाणी घेऊन 
लयोक उगित्ा सूयगाला ते अप्मण करत हयोते. तलाि बांधणे, 
विहहरी खयोदणे ह ेमयोठ्या पुण्ाचे काम मानले जात हयोते. त्ा 
कामात आपला िाटा उचलणे आशण पुढ ेत्ा पाणीसाठ्याची जपणूक करणे ह ेआपले कत्मव्य 
आह ेअसे समाजातील सि्यांनाच िाटत हयोते.

आज नदीच्ा नासलेल्या, विषारी प्रिाहाकड ेचयोरूनसुद्धा बघण्ाची कुणाही संिेदनिील 
व्यक्ीची हहमंत हयोत नाही, कारण आपल्याच पापांचा सारा हहिेब नजरेसमयोर येतयो. िेिटी त्ाची 
गयोळाबेरीज असते : विनाि!

असे म्ितात, की अरंार खयूप दाियू न येतो तेव्हा ती लिकरि पहाि होिार असल्यािी सयूिना 
असते. असा अरंार दाियू न आला आहे असे तुम्ाला िािते का? असल्यास, पहािेिी सयूिना 
आहे असे तुम्ाला िािते का? रिस्ाराने स्ष्ीकरि ललहू या.

घ. िाियू या. 

पयूिचाश्मीिे तळे

“कुठं गेलाितास रं एिढ्ा उनाचा? अन ् कुडत्ाला चचखल 
किानं लागलाय?” अण्ांनी सतीिला विचारलं.

“ह;ं लागलाय,” सतीिनं तुटक उतिर वदलं. मग 
अंगािरचा िट्क काढला; झटकला आशण खुंटीिर अडकिला.

“आरं! धुिायला द ेलगेच! डाग जात न्ाईत नंतर.”
“किानं धुिायचं? आह ेका घरात तांब्ािर तरी? की 

एका िटगासाठी िहहनीला ओढ्ािर पाठिू उन्ाचं?” सतीि 
एकदम उसळला.

“गेला किाला हुतास मग चचखलात?” अण्ाही उखडले, “आन ् चचखल गािला तरी कुठं 
तुला? हहतं रडायचं म्हटलं तर डयोळ्ांतबी वटपूस शिल्क न्ाई न ् तुला बरा चचखल सापडला!”

“विहहरीत उतरलयो हयोतयो. कुत् ंपडलं हयोतं आत. पाणी ियोधत आसल. ते तर नाईच तमळालं, 
उलट ंकुत् ंआत अडकून बसलं. ओरडत हयोतं. काढाय नकयो?”

अण्ा काही बयोलले नाहीत. सतीिनं खांद्ािर 
उसिलेला एक जुना टी-िट्क अंगात अडकिला न ् 
बाहरे जाण्ासाठी त्ानं चपला सरकिल्या.

“आता कुठं?”, अण्ा डयोळे िटारून म्हणाले.
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“तळ्ाकड.ं घाबरू नका, जीि द्ायला नाई चाललयो! त्ासाठी तळ्ात पाणी असािं 
लागतंय”, सतीि ततरसटून म्हणाला आशण बाहरे पडला.

गािापासून मैलिर अंतरािर एक िलंमयोठं मयोकळं मैदान हयोतं. अण्ांच्ा आजयोबांच्ा 
लहानपणी ततथं मयोठं तळं हयोतं म्हणे. खरंखुरं, पाण्ानं िरलेलं तळं. ियोिती बऱयापैकी, 
बारक्यासारक्या शिकारी करता येण्ाइतपत दाट झाडी हयोती. गुराढयोरांसकट सगळ्ा गािाच्ा 
आंघयोळी तळ्ात व्ायच्ा. पयोरं पाण्ात डुबंायची. वदिसिर तळ्ाचा काठ गजबजलेला असायचा.

हळूहळू तळ्ात गाळ साचत गेला. अण्ांची वपढी ियात आली त्ा सुमारास पाणी खेचणाऱया 
मयोटारी आल्या. तळ्ात हयोता तसाच गाळ लयोकांच्ा डयोक्यातही साचण्ाइतके राजकारणाचे खेळ 
सुरू झाले. ‘तळ्ातला गाळ काढा रे, बाबांनयो!’ असं सांगणारे दयोन-चार िहाणे म्हातारे गािात 
हयोते, पण त्ांचं सांगणं कुणाला ऐकूच येईना. ते मेल्यािर तर रानच मयोकळं झालं. मयोटारींनी 
पाणी खेचून खेचून तळं साि केलं. वबथरलेल्या पािसानं पाठ विरिली. ियोितीची झाडी जमेल 
तेिढी तयोडून लयोकांनी खाल्ी, उरलेली उन्ानं जाळली. आता तेव्ाच्ा आठिणी काढत एक 
िडाचं खयोड, अन ् दयोन-चार चचिट बािळी तेिढ्ा उभ्ा आहते. झाडांपाठयोपाठ पाखरं गेली, 
प्राणी विरकेनासे झाले. वक्रकेटच्ा िल्ड ्क कपाची स्पधगा िरिता येईल असं सपाट मैदान िक् 
मागं उरलं आह.े

अिा त्ा तळ्ाकाठी एखाद्ा बािळीच्ा हातिर सािलीत सतीि बसून राहत हयोता. िक्य 
तततका िेळ घरापासून दूर, गािापासून दूर. घरच्ा िेताकड ेतर तयो विरकतही नव्ता. बापािी 
िांडून िांडून शिकला हयोता, पदिी तमळाली हयोती ती काय चचखलात पाय घालण्ासाठी? तेव्ा 
िाटायचं, एिढ ंशिकल्यािर एकच काय, छप्पन्न नयोकऱया घरी चालत येतील. पण उलट, स्तः 
छप्पन्न उंबरे खझजिले तरी अध्मिेळही नयोकरी तमळणं कठीण झालं हयोतं. कधी तमळाली तरी ती 
कायम नव्ती. सहा सहा महहने पगार हातात पडत नव्ता.

सतीिच्ा ियाची ततिी उलटली हयोती तरी लग्नाचा पतिा नव्ता. गािाचं नुसतं नाि कळलं, 
की मुलीच्ा आशण ततच्ा घरच्ा लयोकांच्ा चेहऱयाचा रंग बदलत हयोता. ‘पाण्ासाठी िणिण 
करायला पयोरगी किी हयो दणेार तुम्हाला? ह ेम्हणजे जाणूनबुजून ततला कयोरड्ा विहहरीत ढकलून 
दणें झालं! त्ात मुलाला िरििाचा काही कामधंदाही नाही!’ ह ेप्रत्के िेळी ऐकािं लागत हयोतं. 
मुलीही नकार दऊे िकतात ह ेपचिणं सतीिला िार जड जात हयोतं.

ह्ा सगळ्ाची मनािी उजळणी करत सतीि त्ा पूिगाश्मीच्ा िकास तळ्ाकाठी वदिसचे 
वदिस बसून राहत हयोता... आशण वनव्वळ बसूनच राहत हयोता.

अ. खालील शब्दांिा अरमि ओळखयू या.

१. तुटक क. चचडून

२. उसळणे, उखडणे ख. बेशिस्त िागणारा 

३. वटपूस ग. अललप्त

४. ततरसटून घ. गरजेपयोटी अनेकांना अनेकदा िेटणे आशण विनिण्ा करणे

५. वबथरलेला च. (रागाने डयोळे) मयोठे करणे 

६. उंबरे खझजिणे छ. चेहऱयािरचे िाि बदलणे 

ि
ब्द

स
ंपद

ा
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७. चेहऱयाचा रंग बदलणे ज. थेंब

८. िणिण करणे झ. राग, चीड अिा िािनांचा एकदम स्योट हयोणे

९. िटारणे ट. कटि करणे, धडपड करणे

आ. गािातील पाण्ािी पररस्स्ती दाखििारी िाक्ये अरोरेखखत करू या.

इ. प्रश्नांिी उत्रे ललहू या. 

१. िरील कथेमध्य ेगािातल्या तळ्ाची कयोणकयोणती स्स्त्तंरे वदसून येतात? ललहू या.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. पाण्ाला ‘जीिन’ असे एक नाि आह.े ते का पडले असेल ह्ाचा काही उलगडा िरील 
उतारा िाचून हयोतयो का?  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. खालील िाक्ये प्रमािभाषेत पुन्ा ललहू या.

१. “कुठं गेलाितास रं एिढ्ा उनाचा? अन ् कुडत्ाला चचखल किानं लागलाय?” 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. “आरं! धुिायला द ेलगेच! डाग जात न्ाईत नंतर.”
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. “गेला किाला हुतास मग चचखलात?”
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. “आन ् चचखल गािला तरी कुठं तुला? हहतं रडायचं म्हटलं तर डयोळ्ांतबी वटपूस शिल्क 
न्ाई न ् तुला बरा चचखल सापडला!”

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ि. िाियू या.

कालिा पाऊस

कालचा पाऊस आमच्ा गािात आलाच नाही
सदरहू पीक आम्ही आसिांिर काढले आहे
कालपयटंत पािलांनी रस्तापािी तक्रारी मांडल्या नाहीत
झाड ेकरपली. माथी हरपली,
नदीच्ा काठाने मरण ियोधीत विरलयो
आयुष्ाच्ा काठाने सरण नेसून भिरभिरलयो
– कालचा पाऊस आमच्ा गािात आलाच नाही

- यशिंत मनोहर 

शब्दारमि : सदरहू = ज्ाविषयी आपण बयोलत आहयोत ते, सरि = लाकडाची चचता, मारी = 
डयोकी, मस्तके, चभरचभरिे = वदिाहीन िटकणे

 

छ. पािी फा ऊंडेशनरिषयी िाियू या. 

काही िष्यांपूिणीची गयोटि आह ेही. टलेलवव्जनसाठी अभिनेता-
वनमगाता आतमर खान ह्ांनी एका माललकेची वनतम्मती केली. 
ततचं नाि हयोतं ‘सत्मेि जयते’. िारतीय समाजातल्या 
सामाशजक समस्यांबद्ल चचगा करणं आशण सि्मसामान्य 
प्रेक्षकाला त्ा समस्यांचं गांिीय्म जाणिून दणें, हा त्ामागचा 
उदे्ि हयोता. ह्ा प्रकल्पामध्य ेकाम करण्ाची मला संधी 
तमळाली.

गंिीर असूनही ह्ा माललकेची दिेिरात चचगा झाली. 
दर आठिड्ाला एक ह्ाप्रमाणे आम्ही एकूण चयोिीस सामाशजक समस्या वनिडल्या हयोत्ा. 
प्रेक्षकांच्ा ज्ा प्रततवक्रया आम्हाला तमळत हयोत्ा त्ािरून लक्षात आलं, की काय्मक्रम केिळ 
बघून न थांबता लयोक अनेक वठकाणी समस्या सयोडिण्ासाठी कृतीही करायला लागले हयोते. 
आमच्ा मनात विचार आला, की आपणही असा प्रयत्न का करू नये? आपला आिाका ओळखून 
जे करता येईल तेच करायचं. म्हणजे प्रसारमाध्यमांचा िापर करायचा. आपल्याकड ेकलाकार, 
वदग्दि्मक, लेखक म्हणून जी करौिल्य ंआहते त्ांचा उपययोग करायचा; त्ातून लयोकचळिळ – 
तीही महाराटिट् ातच – उिी करायची.

पण हकती आशण कयोणत्ा समस्या हाती घ्ायच्ा हाही प्रश् हयोता. चचगा केल्यानंतर िेिटी 
एकाच समसे्यिर लक्ष कें वरित करािं असं ठरलं. आजच्ा घटकेला संपूण्म िारतात पाण्ाची 
समस्या अततिय गंिीर झाली आह,े ह ेआम्हाला तीव्रतेनं जाणिलं. पाण्ाशििाय उदरवनिगाह 
िक्य नाही; िेती, उद्योगधंद,े आरयोग्य, स्च्छता, शिक्षण, पयगािरण िगैरेही िक्य नाही, कारण 
पाण्ाशििाय समृद्ध आशण िांततापूण्म जीिनच िक्य नाही. ही समस्या सयोडिता आली तर 
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अनेक क्षेत्ांच्ा समस्याही आपयोआप सुटत जातील.
िारतात आशण महाराटिट् ातही दुष्ाळािर मात करण्ाचे आजिर अनेक प्रयत्न झाले आहते. 

अनेक व्यक्ी आशण संस्ांनी सातत्ानं प्रयत्न करून त्ात यिही तमळिून दाखिलं आह.े गेल्या 
पन्नास िष्यांबद्ल सांगायचं, तर पुरंदर तालुक्यातले विलासराि साळंुखे, नगर शजल्हातले अण्ा 
हजारे आशण नंतर पयोपटराि पिार ह्ांची उदाहरणं दतेा 
येतील. त्ांनी आपापली गािं आशण पररसर पाणीदार 
करून दाखिला. पािसाचं पाणी िाहून िाया जातं. ते 
अडिून आशण जतमनीत शजरिून पाणीसाठा िाढिता येतयो, 
िष्मिर विहहरी िरलेल्या राहतात आशण दुष्ाळातही 
माणसांिर स्लांतर िगैरे करण्ाची िेळ येत नाही, ह े
ह्ा लयोकांनी प्रत्क्ष शसद्ध करून दाखिलं. ‘धािणाऱया 
पाण्ाला चालायला शिकिा; चालणाऱया पाण्ाला थांबायला शिकिा; थांबलेल्या पाण्ाला जतमनीत 
मुरायला शिकिा’, असं साधं सूत् त्ांनी िापरलं. सयोपं आशण कमी खचच्मक सूत्.

ह े सगळं पाहून आम्हाला िाटलं, की पाच-दहा गािं गािकऱयांच्ा एकतेच्ा आशण 
श्मदानाच्ा बळािर जर एिढ ंसाध्य करू िकतात, तर हचे राज्पातळीिरही का करता येऊ 
नये? माहहती तमळिून अभ्ास केल्यािर जाणिलं, की गािकऱयांमध्य े ‘आपले प्रश् आपणच 
सयोडिायचे’ अिी िािना वनमगाण झाली, आपसातले मतिेद विसरून माणसं एकवदलानं कामाला 
लागली तरच ह ेिक्य आह.े ह ेआव्ान ‘पाणी िा ऊंडिेननं’ स्ीकारलं. त्ातूनच ‘सत्मेि जयते 
िटॉटर कप स्पधगा’ िरिण्ाची कल्पना जन्माला आली. गािात आलेलं पाणी गािातच थांबिून 
ठेिण्ाची स्पधगा. त्ात िाग घ्ायचा ग्ामपंचायतीनं, काम करायचं गािकऱयांनी आशण त्ांना 
प्रशिक्षण द्ायचं िा ऊंडिेननं. ज्ा गािांनी पूिणी ह ेकाम करून दाखिलं आह ेअिा गािांमध्यचे 
प्रशिक्षणिग्म िरिायचे. िाग घेणाऱया प्रत्के गािानं तीन पुरुष आशण दयोन महहला असा गट 
त्ाकरता पाठिायचा.

पहहला प्रशिक्षणिग्म झाला तयो हहिरेबाजार ह्ा गािात. त्ा गािानं पाण्ाचा प्रश् सयोडिल्यािर 
ततथल्या एकूणच जीिनिैलीमध्य ेपडलेला िरक लयोकांना प्रत्क्ष पाहता आला. प्रशिक्षण पूण्मपणे 
वनरीक्षण आशण कृतीिर अिलंबून असल्यानं सि्यांना चांगला अनुिि तमळाला. शििाय स्पधलेमध्य े
यंत्ांचा कमीत कमी िापर करणं आशण श्मदान करणं याला महत्त असल्यानं प्रत्के सहिागीच्ा 
मनािर जयो पररणाम झाला तयो अपूि्म हयोता. परस्परांबद्ल विश्वास आशण सहकायगाची िािना 
वनमगाण झाल्यािर अिक्य ते िक्य हयोतं यािर आमचा विश्वास हयोताच.

तीन िष्यांमध्य ेकामात पंचिीसपट िाढ झाली. २४ शजल्,े ७६ तालुके आशण ४७०६ गािांपयटंत 
स्पधगा पयोचली. त्ातून आजपयटंत अंदाजे पन्नास हजार कयोटी ललटर एिढी पाणीसाठ्याची क्षमता 
िाढली. ही िक् सुरुिात आह.े आणखी खूप काम करायचं आह.े आमचं ब्रीदिाक्य आह े– 
‘मनसंधारणातून जलसंधारण’. माणसांची मनं जुळली तर पाणीही जतमनीत मुरेल आशण महाराटिट्  
‘सुजलाम् सुिलाम्’ हयोईल.

- सत्णजत भिकळ
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ज. पाण्ािी रोजननशी

कंसातील योग्य नाम / शब्द + हरियापद जोडी िापरून ररकाम्ा जागा भरू या आणि िाक्ये 
पयूिमि करू या.

(उदा∘ आढािा घेणे, हट्ाला पेटणे, अप्रूप िाटणे, इततहास घडणे, प्रत्क्ष पाहणे, बाह्ा िर 
सरकिणे, स्ागतासाठी उिे असणे, स्तब्ध हयोऊन ऐकणे, ऋण िेडणे, कुजबुज िाढणे)

‘िटॉटर कप’ स्पधलेचा िेिटचा टप्पा. सहिागी गािांना िेटी दऊेन कामाच्ा प्रगतीचा 
आढािा घेणं चालू हयोतं.

गाि दाितपयूर

जयोमानं काम चालू हयोतं. तरुणांचा गट वििेष सवक्रय हयोता. 

“कुदळ येती का हानता?” इरिाननं विचारलं.

मी (अ) ---------------------------------------------------------, कुदळ हातात घेतली आशण घाि घालायला 
सुरुिात केली. मंडळतींनी टाळ्ा िाजिल्या. ‘जमतंय की लेका!’ अिी हलक्या आिाजातली 
(आ) ------------------------------------------------------------------. माझ्ाबरयोबर आलेला तमत्, त्ाची पत्नी आशण 
दयोन लहान मुलंही पुढ ंसरसािली. बघता बघता अनेक हात चालू लागले. कपाळािरून ओघळता 
घाम िुई भिजित राहहला. सगळे तमळून एखाद े(इ) ------------------------------------------------------------------- 
आहयोत असं िाटलं.

गाि नदी हात्रगा

नािातच िक् नदी आह.े दुष्ाळानं गािच्ा तोंडचं पाणी 
कधीच पळिलंय. गािानं स्पधलेत िाग घेतल्यापासून ततथले 
ग्ामसेिक अशजत दिेमुख आशण शिक्षक अन्वर पटले 
(ई) ------------------------------------------------------------------- आहते. एकच 
ध्यास, श्मदानाचा. िाळेतली पयोरं ऐन सुटीत एकत् करत 
मास्तरांनी काम चालिलं हयोतं. “पैसे तमळनार न्ाईत, मग का 
करािं आमी काम?” असा गािकऱयांचा प्रश् हयोता. 

“काम तुमचं, मग कुणी तुम्हाला का पैसे द्ािेत?’ मी 
त्ांना विचारलं, “मास्तरांना तमळालेत पैसे? दाखिून द्ा बरं 
मला! पैिातून जयो आनंद तमळत नाही तयो तमळिण्ासाठी तर काम करताहते ह ेलयोक. बाजूच्ा 
गािात (उ) ------------------------------------------------------------------- असताना तुम्ही कयोरडचे राहणार का? 
गािात नदी असूनही दुष्ाळात ‘पाणी पाणी’ करणार? तुमच्ा नशिबानं असा शिक्षक तमळालाय, 
तर त्ाला साथ द्ा की!”

खरंच मला त्ा मास्तरांचं (ऊ) ------------------------------------------------------------------- हयोतं. कसं कळलं 
असेल सत्शजतला आशण आतमरला, की जगात अिीही माणसं असतात? विश्वास, माणसािरचा, 
चांगुलपणािरचा विश्वास ही अजब चीज आह.े खरयोखर गाियोगािी अिी माणसं सापडत हयोती. 
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गाि णशराळ

संतयोषनं चारचारदा ियोन करून टुमणं लािलं हयोतं : “सर, शिराळला एक सहािीतली पयोरगी 
आह.े एकटीच काम करतीय. तततं तेिढ ंजाच!”

रात्ीच्ा अंधारात तासिर प्रिास केल्यािर अखेर एकदाचं शिराळ आलं. गाि ओलांडल्यािर 
पलीकड ंएका िेतातल्या घराच्ा आिारात ती सहािीतली पयोरगी आमच्ा (ए) ------------------------

-------------------------------------------. हकमया विनयोद आजबे नाि ततचं. मयोठाले चमकदार डयोळे, वनरागस 
चेहरा. अंथरलेल्या स्च्छ जाजमािर आम्ही सगळे ततच्ाियोिती कोंडाळं करून बसलयो. ततचे 
आई-िडील, थयोरली बहीण आशण गुडघ्ाएिढा धाकटा िाऊही येऊन बसले. 

“टीव्ीिर ‘तुिान आलंया’ काय्मक्रम बघून मी मागच्ा िषणी एकटीनं चारी खणली. या 
िषणी आई-बाबा प्रशिक्षणाला जाणार म्हटल्यािर मीपण हट् केला आशण त्ांच्ासंगं गेले. ततथनं 
आल्यािर नावटका ललहहली एक. मैतत्णींना लघऊन बसिली वन ग्ामसिेत करून दाखिली. 
शिक्षकांना सांगून आमी मैतत्णींनी सहा हजार रयोपांची रयोपिावटका केली अन् श्मदानाला सुरुिात 
केली. गािकरी कुनी येईचनात. आमी घरयोघरी जाऊन बयोलािलं, तं म्हनायचे, “तू हयो िुड,ं आमी 
आलयोच;” पन कुनीच यायचं नाई. आता आमीच साताठ जनी काम करतयो. कयोनी नाई आलं तरी 
मी करनारेय. माज्ासाटी माजी आजी आली. गािातल्या बायका िरडत्ात, ‘काय सारकं येतीस 
गं! जा ततकड;ं आमाला कामं हायेत.’ आसं म्हनतात अन् टीव्ी बगत बसत्ात.”

हकमया सगळं हसत हसत सांगत हयोती आशण आम्ही (अॅ) ----------------------------------------- हयोतयो. 
कयोण आह ेही पयोरगी? हहला कटिाची, उन्ाची, ियोितालचा अज्ानाचा अंधार ह्ा किाकिाचीच 
िीती नाही. आम्ही कुरकुरतयो की इथली मातीच आजारी आह.े पण ही मुलगी काय, खडकतचा 
विजयिाऊ काय, हातिळण्ाचा समीर सय्यद, संतयोष, इरिान, बािीच्ा आयाबाया अन् त्ांची 
मुलं, ही सारी ह्ाच मातीत जन्मली ना? शजतेंरि, माझा अभिनेता तमत् मला म्हणालाच हयोता : 
“तगरीि, मी प्रशिक्षणाला गेलयो हयोतयो. आपल्या गािात पाणी आणण्ाचं स्प्न घेऊन आलेली 
हजारयो माणसं मी (ऐ) ---------------------------------------------------------------- आहते. माझा विश्वास िाढलाय, 
कवितेिरचा आशण स्प्नािरचा!”

- ष्गरीश कुलकिथी
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 दृष्ष्क्षेप

तयो पाणसाप, ते - ती पाणिनस्पती, त्ा - ते पाणगित, ती पाणगिते / पाणगितं

तयो पाणक्या, ते पाणके ती पाणचक्की, त्ा 
पाणचक्का

ते पाणकणीस, पाणकणसे / 
पाणकणसं

तयो पाणबुड्ा, ते पाणबुड े ती पाणपयोई, त्ा पाणपयोया ते जलपान

तयो पाणपक्षी, ते - ती पाणबुडी, त्ा पाणबुड्ा ते जलसंधारण

तयो पाणकोंबडा, 
ते पाणकोंबडे

ती पाणीटचंाई ते जलयान, ती जलयाने / जलयानं 

तयो पाणउतारा ती पाणकळा ते जलािरण, ती जलािरणे / 
जलािरणं

तयो जलवनधी, ते - ती पाणिेंग, त्ा पाणिेंगा ते जलयोत्सारण

तयो जलविहार  ती जलक्रीडा, त्ा - ते जलचक्र

तयो जलािय, ते - ती जलसंपदा ते वटपूस, ती वटपुसे / वटपुसं 

तयो ओढा, ते ओढे ती जलविद्तु ते तळे / तळं, ती तळी

तयो तलाि, ते - ती जलसमाधी, त्ा 
जलसमाध्या 

ते डबके / डबकं, ती डबकी

तयो झरा, ते झरे ती जीिनदातयनी, त्ा - ते अरण्, ती अरण् े/ अरण्ं

तयो काठ, ते - ती घटका, त्ा - ते तीथ्मक्षेत्, ती तीथ्मक्षेत् े/ तीथ्मक्षेत् ं

तयो घयोष, ते - ती ढांग, त्ा ढांगा ते कारंजे / कारंजं, ती कारंजी 

तयो विसािा ती िणिण ते मनसंधारण, मनसंधारणे / 
मनसंधारणं

तयो संगम, ते - ती उपायययोजना, त्ा -

तयो झझंािात, ते - ती हाणामारी, त्ा 
हाणामाऱया

 

तयो धबधबा, ते धबधबे ती नांदी, त्ा नांद्ा

तयो पज्मन्ययज्, ते -   ती खुंटी, त्ा खुंट्ा 

तयो गाळ ती साठिण, त्ा साठिणी  

तयो जलचर, ते - ती दिा, त्ा - 

तयो वटपूस, ते 
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 हरियापद े
ओघळणे, बरसणे, झयोडपणे, उसळणे, िुसांडणे, पाझरणे, वठबकणे, शजरणे, शजरिणे, साठिणे, 
तरंगणे, न्ाणे, खंगाळणे, विसळणे, ििारणे, आटणे, बहरणे, ओसरणे, उद्भिणे, ढासळणे, 
झटकणे, उसिणे, उखडणे, ततरसटणे, डुबंणे, साचणे, वबथरणे, विरकणे, मुरणे

 रिशेषिे / हरियारिशेषिे 
ठयोक्याठयोक्याचे, अंधुकिी, सपाट, गारसर, घटकािर, उजाड, नेत्दीपक, सिगानुमते, सुरकन्, 
गटागटा, खळखळ, हृदयरिािक, खारे, तुटक, तांब्ािर, उसिलेले, ततरसटून, वबथरलेले, चचिट, 
पूिगाश्मीचे, िरििाचे, िकास, वनव्वळ, पाणीदार, पाणलयोट, ओसाड            

 म्िी 

जळी स्ळी काष्ी पाषाणी तळे राखी तयो पाणी चाखी

पाण्ात / जळात राहून मािािी िैर करू नये

जळामध्य ेमासा | झयोप घेतयो कैसा |
जािे त्ाच्ा िंिा | तेव्ा कळे ||

 िाक् प्रिार
आयुष्ातून िजा हयोणे, उंबरे खझजिणे, चेहऱयाचा रंग बदलणे

 नाम / इतर शब्द + हरियापद 
िारकत हयोणे, पररस्स्ती उद्भिणे

 आता मला हे येतं...

‘पािी’ ह्ा रिषयािरील शब्दसंपदा अभ्ासिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

‘पािी’ ह्ा रिषयािरील साहहत्त्क उतारे िाििे, समजिे, त्ांिर ििचा करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

पाण्ािी समस्या ह्ा रिषयािा अभ्ास करिे, त्ािर बोलिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी

पािी प्रश्नािर झालेल्या आणि सुरू असलेल्या िळिळींबद्दल िाििे, त्ािर ििचा करिे
  उतिम   चांगलं   जेमतेम   िारच कमी
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पाठ्यपुस्क ि अभ्ासपुस्कात आलेले ध्वननमुहद्रत उतारे ि संिाद यांिे अनुलेखन

पाठ १ - खेळ आणि आरोग्य

७. माझीपि मंगळागौर

मानसी : आई, मला ना, तुला काही तरी विचारायचंय.
सुिेता : विचार ना मग! परिानगी किाला हिीय?
मानसी : मला सांग, तू माझी मंगळागरौर करणार आहसे का?
सुिेता : ह ेकाय निीनच? तुझा कधीपासून ह्ा गयोटिींिर विश्वास बसायला लागला?
मानसी : अगं, माझ्ा ऑविसातल्या मैतत्णी आहते ना; पुनीत करौर, एव्ललन, तमलन िमगा, 

वबपािा, त्ा विचारतायत. त्ांना ना, ‘बाजीराि-मस्तानी’ शसनेमातल्यासारखा खराखुरा 
वपंगा बघायचाय आशण करायचाही आह.े

सुिेता : कम्म माझ!ं म्हणजे त्ा आपल्याकड ेआल्यािर दीवपका आशण वप्रयांकासारखा नाच 
करणार आहते की काय? अगं, दिेा-धमगाचं राहू द,े पण ह्ा व्रतामागचा खरा अथ्म, 
त्ामागचा विचार आधी समजािून घ्ा म्हणािं त्ांना; आशण तूही घे समजािून. 

मानसी : मग सांग ना मला थयोडक्यात! मी सांगते त्ांना. 
सुिेता : अगं, मी म्हटलं ना, ह्ा व्रतामागचा विचार मला महत्ताचा िाटतयो. निीन लग्न झालेल्या 

मुलीनं लग्नानंतर पहहली पाच िषटं श्ािण महहन्यात दर मंगळिारी ह ेव्रत (म्हणजेच 
पूजा) करायचं असतं. पूिणीच्ा काळी अगदी लहान ियात लग्नं हयोत. मुलींना आपलं 
लहानपण मागं ठेिून सासरी संसाराच्ा धबडग्यात अडकािं लागे. त्ांना थयोडा 
विरंगुळा तमळािा; नाच, गाणी, खेळ ह्ातून त्ांचं मनयोरंजन व्ािं आशण काही निं 
शिकायलाही तमळािं, हा ह्ा सि्म रूढी आशण परंपरांमागचा खरा उदे्ि असे. तुझ्ा 
मैतत्णींना ह ेखेळच बघायचे आहते ना? मग या म्हणािं रात्ी जागरणाला. 

मानसी : खेळ म्हणजे मज्जाच गं! तेच तर बघायचेत माझ्ा मैतत्णींना. कयोणकयोणते खेळ 
खेळायच्ा त्ा बायका? आम्हाला िक् वपंगा आशण िुगडीच माहीत आह ेना! 

सुजाता : थयोड ेका आहते ते खेळ? खझम्ा, िुगडी, आगयोटापागयोटा, वटपऱया, लाटा बाई लाटा, 
गाठयोड ंअसे अनेक खेळ. अगं, मी तर िाचलंय, की एकिे दहा प्रकारचे खेळ खेळले 
जायचे म्हणे. िुगड्ाच एकिीस प्रकारच्ा आहते. आशण बरं का, ह्ा खेळांना लागणारं 
साहहत् ह्ा बायकांना घरातच तमळायचं. सूप, लाटणं, परात अिा घरातल्याच िस्त.ू 

मानसी : अरे िा! मज्जाच की! पण ह्ा खेळांचा उपययोग िक् मनयोरंजन हाच असायचा का? 
सुजाता : छे गं! िरीराच्ा सि्म अियिांना व्यायाम तमळािा हा मुख् उदे्ि असायचा. शििाय 

केिळ घरकामात अडकलेल्या बायकांना आनंदही तमळे. खेळताना त्ा गाणीही म्हणत. 
मंगळागरौर ह ेव्रत कटिाचं, दमणुकीचं नसून मनाला चैतन्य दणेारं आशण सामूहहक 
जगण्ाचा आनंद दणेारं आह,े ह ेलक्षात येतंय ना? ह ेबघ, मी तुला एक ललंक दतेे, ती 
तुझ्ा मैतत्णींना ह ेखेळ बघण्ासाठी द,े म्हणजे इथे येण्ाआधी जरा तयारीपण हयोईल 
त्ांची. काय िाटतंय? 

मानसी : वाऽव! ग्टे आयवडया! खूि हयोणारेत सगळ्ा.
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पाठ २ - पेहराि आणि फॅशन

६. दोन इिंांिा फरक

अलका : “ये गं, आरती. शजने चढून आलीस की काय? घामाघूम झालीयेस ती! बैस, पाणी 
आणते.” 

आरती : “आले ललफ्टनंच, तरीही घामाघूम झालेय.” 
अलका : “का?” 
आरती : “तळमजल्यािर ललफ्टमधून एक मुलगी बाहरे पडली अन् घाईघाईनं वनघून गेली. 

आधी मला ततचा चेहरा तुझ्ा धाकट्ा नातीसारखा िाटला; पण म्हटलं िक्य 
नाही...” 

अलका : लाल टी-िट्क घातलेली ना? स्राच हयोती ती. आतिाच बाहरे पडली. 
आरती : काय सांगतेस! अगं, पण ... डयोक्यािर केस नव्ते ततच्ा! अलके, काय झालंय? 
अलका : उन्ाळा सुरू झालाय. उकाडा िाढलाय ना! 
आरती : िात्टपणा नकयो, अलके, काही आजारवबजार नाही ना? नीट सांग जरा. 
अलका : नीटच सांतगतलं मी तुला. डयोक्याला घाम येतयो म्हणून ततनं गयोटा केलाय. 
आरती : स्तःच्ा मनानं? काय गं ह!े तुम्ही कुणी अडिलं नाही ततला? तू आजी ततची ... 
अलका : ततच्ा आईनंच कापले केस. 
आरती : िाब्ास! ह्ाला काय म्हणायचं? प्रगती? स्ातंत्र? िॅिन? 
अलका : सगळंच. शििाय गरजही. 
आरती : मुलीला नाही बाई बरं वदसत ते, तू काहीही म्हण. ती म्हणाली म्हणून लगेच ऐकता 

कसं तुम्ही? इतकं सैल सयोडू नये मुलीला. 
अलका : आता तू जरा बािळटासारखं बयोलायला लागलीयेस, आरती. आपलं लहानपण 

आठि. आपल्या ग्पुमध्य ेमी सयोडून सगळ्ांचे बटॉबकट हयोते. मनीषाचा तर जिळ 
जिळ बटॉयकटच हयोता. आपली सकाळची िाळा असायची, तेव्ा रयोज उठून दयोन 
िेण्ा घालण्ाची कटकट नकयो, म्हणून माझी आई माझहेी केस कापायला वनघाली 
हयोती; पण मला लांबच केस हिे हयोते. आई मुकाट्ानं रयोज माझ्ा िेण्ा घालत 
राहहली. ततला त्ासच हयोत हयोता. ते केसांचा गुंता काढणं, मग माझ ं रडणं, पाय 
आपटणं ... पण ततनं जबरदस्तीनं केस नाही कापले माझ.े माझ ंवनिडीचं स्ातंत्र 
ततनं मान्य केलं, तसंच स्राचं आम्ही मान्य केलं. आमच्ात ही परंपरा आह.े 

आरती : अगं, पण बटॉबकट िेगळा, ह ेिेगळं. एकदम गयोटाच? 
अलका : तयो काय कायमचा राहणार आह ेका? केस िाढतात, आरती. बाकी जाऊ द,े तुझ्ा 

टाळूिरच्ा केसांची लांबी हकती आह?े दयोन इंच? दयोनाचे तीन इंच झाले की तुझी 
पाल्मरमध्य े जायला हिं म्हणून चुळबुळ सुरू हयोते. स्राचे केस तुझ्ापेक्षा थयोड े
आणखी आखूड आहते एिढचं. िार नाही, िक् दयोन इंचांचा िरक. काळाबरयोबर 
एिढा तरी िरक पडणारच, नाही?
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१०. गोंदि का िॅियू ? बदलते िरि ेंडस

रोहन : आई, तुझी आजी, म्हणजे माझी पणजी, काय कूल हयोती ना? माझी आजीपण ठीकच 
आह.े तूच किी गं अिी?

आई : अिी म्हणजे किी रे? आशण किािरून हा वनष्ष्म काढतयोयस तू?
रोहन : अगं, म्हणजे तू अगदी अन-कूल आहसे. जुनाट. सदैि सगळ्ाला नन्नाचा पाढा िाचणारी. 

ते काही नाही, मी आता टटूॅ काढणार म्हणजे काढणार.
आई : अरे, एकदम टटूॅिर कुठे आलास? पणजीिरून सुरुिात झाली ना तुझी?
रोहन : मी जुने ियोटयो बघत हयोतयो. पणजीच्ा हातािर काय मस्त टटूॅ आह ेगं. ‘लक्ष्मण’ असं 

ललहहलंय, आशण त्ापुढ ेएका झाडाचं चचत् आह.े सयो व्रेी कूल! मी त्ाचे ियोटयो घेतलेत 
माझ्ा मयोबाईलिर, तमत्ांना दाखिायला, आशण िेसबुकिरपण टाकणार आह.े

आई : मेल्या, ते तुझ्ा पणजयोबांचं नाि आह.े आशण ते झाड म्हणजे तुळस आह.े ठोंब्ा कुठला! 
आशण हयो, तयो टटूॅ नाही, ते गोंदण आह.े

रोहन : िटॉि! आपल्या लाइिपाट्कनरचं नाि हातािर. पुढ ेएक इमेज. अत्ानंद, अत्ानंद!
आई : गधड्ा, अत्ानंद काय?
रोहन : अगं, तयो माझा ‘की-िड्क’ आह.े आम्ही सगळ्ा तमत्ांनी एक एक मराठी ‘की-िड्क’ 

घेतलाय. माझा ‘अत्ानंद’ आह.े आह ेना मस्त! मला काही आिडलं, की मी अत्ानंद 
अत्ानंद असं म्हणतयो! हयो, आशण मटॉम, पणजीच्ा चेहऱयािरपण टटूॅ आहते ह.ं छयोट े
वठपके. कपाळािर, हनुिटीिर, गालािरपण.

आई : अरे त्ाकाळी ती पद्धतच हयोती. नकयो असलं तरी गोंदण करािं लागे. कपाळािर 
कंुकिाच्ा जागी, हनुिटीिर एक आशण गालािरपण. दृटि लागू नये म्हणून असेल.

रोहन : व्टॉटएव्र! मीपण आता टटूॅ काढणार. मस्त रंगीबेरंगी. माझ ंनाि आशण एक इमेज. 
आशण माझी गल्मफ्ें ड झाली ना, की ततचं नाि करणार टटूॅ. ‘सारंगी’.

आई : सारंगी? ह ेकाय आशण? हापण ‘की-िड्क’ आह ेका?
रोहन : नाही गं, मैत्ीण आह ेती माझी. मी अजून प्रपयोज नाही केलं. ती िाटच पाहतेय. आशण 

हयो, ततचा ‘की-िड्क’ महयोत्सि आह.े महयोत्सि महयोत्सि!
आई : कहर झाला आता. तू आताशिक सयोळा िष्यांचा आहसे, रयोहन! थांब, बाबा येऊ द ेघरी, 

सांगतेच त्ाला तू काय गुण उधळतयोयस ते. हयो, आशण बाबाला माझ ंम्हणणं पटलं, 
म्हणजे ते पटलेच, की आमचा ‘की-िड्क’ असेल ‘मतैक्य’. मतैक्य! मतैक्य!!

पाठ ३ - हास्यतरंग

७. कॉपी, कॉपी!

(अक्षयने चाचणी परीक्षेत कटॉपी केल्याचे उघड झाले, त्ामुळे मुख्ाध्यापकांनी त्ाच्ा आईिवडलांना 
िाळेत बयोलािून घेतले आह.े)
मुख्ाध्यापक : माझ्ासमयोर ह्ा दयोन उतिरपतत्का आहते. एक अक्षय िाडकेरची, दुसरी वनषाद 

मनिरची.
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िडील : वनषाद! आमच्ा अक्षयचा चांगला दयोस्त आह ेतयो. दयोघं कायम बरयोबर असतात. 
मुख्ाध्यापक : ते आलंय माझ्ा लक्षात. कायम बरयोबर असण्ाचंच ह ेिळ आह.े
आई : म्हणजे? अक्षयनं वनषादची कटॉपी केलीय? अहयो, कसं िक्य आह ेह?े
मुख्ाध्यापक : तेच पाहू या आता. प्रश् पहहला – एका सस्तन प्राण्ाचे नाि सांगा. अक्षय 

िाडकेरचं उतिर आह े‘गाय’. वनषाद मनिरही ललहहतयो ‘गाय’.
आई : सर, मला िाद घालायचा नाहीये, पण सस्तन म्हटलं की दूध दणेारा प्राणीच 

मुलांना आठितयो ना! त्ामुळे... हा ययोगाययोग असू िकतयो असं मला ...
मुख्ाध्यापक : दूध म्हसैही दतेे. पण ठीक आह;े तुमचा ययोगाययोगाचा मुद्ा इथे मी मान्य करतयो. 

प्रश् दुसरा – एका मािाचे नाि सांगा. वनषाद ललहहतयो ‘बोंबील’ अक्षयही ललहहतयो 
‘बोंबील’. हादखेील ययोगाययोगच? समुरिात इतक्या प्रकारचे मासे िािरत असतात; 
पण ह्ा दयोघा दयोस्तांच्ा गळांना मात् नेमके बोंबीलच लागतात?

िडील : नाही, सर ... म्हणजे तुम्हाला तसं िाटणं स्ािाविक आह.े पण काय आह,े की ही 
बोंबील िार छान करते. वनषादच्ा घरी मासे कुणाला िारसे आिडत नाहीत. 
त्ामुळे तयो नेहमी आमच्ाकड ेयेतयो, बोंबील खायला ... म्हणून कदाचचत ...

मुख्ाध्यापक : अच्छा! मला एक सांगा, तुम्हाला ऱहस् बोंबील वििेष वप्रय आहते का?
िडील : ऱहस् बोंबील?
मुख्ाध्यापक : दयोघाही तमत्ांनी ‘वब’ ऱहस् ललहहला आह ेम्हणून विचारलं. असयो. आणखी एकच 

प्रश् पाहू या.
आई : पण सर, कटॉपी अक्षयनंच केली असं किािरून म्हणता आपण? उलटीही 

िक्यता असू िकते ना!
मुख्ाध्यापक : ह्ा मुद्दाची मी िाटच पाहत हयोतयो; पण कटॉपी अक्षयनंच केली आह.े प्रश् पाहा 

– एका मृदुकाय प्राण्ाचे नाि सांगा.
िडील : कसलं काय?
आई : मृदुकाय.
िडील : तुला माहीत आह?े कमाल आह!े
आई : सर, ... गयो ... गयोगलगाय?
मुख्ाध्यापक : त्ांना तसंच शिकिलंय िगगात.
िडील : मग दयोघं सारखंच उतिर ललहहणार! कटॉपी करण्ाचा इथे प्रश्च येत नाही.
मुख्ाध्यापक : सारखं उतिर ललहहलं तर नाहीच येणार प्रश्.
िडील : म्हणजे त्ांनी िेगिेगळी उतिरं ललहीलीयेत. मग कुणीच कुणाची कटॉपी केलेली 

नाहीये ...
मुख्ाध्यापक : अं ह!ं केली आह.े अक्षयनं वनषादची कटॉपी केली आह.े
आई : किी काय?
मुख्ाध्यापक : वनषादनं ललहहलंय – ‘मला माहीत नाही.’
िडील : आशण अक्षयनं?
मुख्ाध्यापक : अक्षयनं ललहहलंय – ‘मलापण माहीत नाही.’ 
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पाठ ४ - हे रिश्वचि माझे घर

३. छ. सीमोलं्घन

ननरी : ओएऽ, कुठं आकािात नजर लािून बसलायस?... अरेच्ा! ह ेिार हयोतंय. तुला मी 
नकयोय का इथं असायला? जाऊ मी?... बयोल ना, यार, काय झालंय काय?

नािेद : सटॉरी, वनधी, पण... माझ ंसगळं हुकलंय... आयुष्च हुकलंय.
ननरी : अरे बापरेऽऽऽ! कयोण आह े रे ततकड?े एक कटॉिी, लिकर! युिराजांचा मूड दुरुस्त 

करायचाय...
नािेद : िट अप, यार, जस्... चूप, एकदम!
ननरी : ओके, मी चूप... पण पण पण... टाईम प्ीज! त्ाआधी सांग, तुझ्ा कामाचं काय झालं? 

काय म्हणाले प्रकािक?
नािेद : एकच िाक्य – असली चचत् ंमुलांना समजणार नाहीत; पूण्मविराम. ह्ांना तमकी माऊस 

चालतयो, बाबणी चालते, स्पायडरमॅन हिा असतयो, पण माझ ंदिेी काम चालत नाही. 
हकती मेहनत घेतलीये मी यार, वनधी, तू पाहहलंयस माझ ंकाम. ह ेलयोक एका िाक्यात 
ते उडिून लाितात.

ननरी : अच्छाऽऽऽ! म्हणून चेहरा एिढा लोंबतयोय तुझा!
नािेद : मग काय करू? मला हचे काम करायचंय, वनधी, दुसरं काही मला जमणार नाही अन ् 

आिडणार नाही, आशण इथं कुणालाच त्ाची हकंमत नाहीये. घरच्ांना तर नाहीच, पण 
बाहरेच्ांनाही नाही. कसं जमिायचं ह ेगशणत, काही सुचत नाही.

ननरी : सीमयोलं्घन! सीमयोलं्घन करायचं.
नािेद : कसलं लंघन?
ननरी : ही: ही: ही:! लंघन नाही, बािळट, सी-मयो-लं्-घ-न.
नािेद : ह ेकाय असतं?
ननरी : सीमा ओलांडून पलीकड ेजाणं. दुसऱया िहरात, दुसऱया प्रांतात, दुसऱया दिेात... ‘ह े

विश्वचच माझ ेघर’ म्हणत जगाच्ा पाठीिर कुठेही... तोंड विरिू नकयोस, नािेद, मी 
खरंच सांगतेय.

नािेद : ततथे तर मला कुणी दारातून आतही घेणार नाही.
ननरी : तुझ ंकाम उतिम असलं तर डयोक्यािरही घेतील.
नािेद : आशण खच्म? मला घरादारासकट बाजारात विकलं तरीही तेिढा पैसा उिा करता येणार 

नाही.
ननरी : नािेद, तुझ्ा ह्ा घड्ाळात तारीख, िष्म िगैरे वदसतं ना रे?
नािेद : हयो, त्ाचं काय?
ननरी : सध्या िष्म कुठलं चाललंय ते सांग. बघू नकयोस माझ्ाकड ेनुसतं, िष्म सांग.
नािेद : दयोन हजार एकयोणीस.
ननरी : म्हणजे तुझ्ा घड्ाळात एकविसािं ितक चालू आह.े मग तू कुठल्या ितकात 

जगतयोयस? मूख्म माणसा, आता सीमयोलं्घन प्रत्क्ष करािं लागत नाही; घरात बसूनच 
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ते करता येतं. काय काय करतात लयोक घरात बसून! कुणी शिकतात, कुणी शिकितात; 
कुणी रुग्ांिर उपचार करतात; आंतरराटिट् ीय चचगासत् ंघडिून आणतात; कुणी प्रिास 
करता करता गािाकडच्ा िेतीला पाणी दतेात; कुणी कधी न िेटलेल्या वदग्दि्मकाच्ा 
चचत्पटाला संगीत दतेात, तर त्ांचे गायक-िादक शजथे कुठे असतील ततथूनच गातात 
अन् िाजितात. अरे, कुणी एखादा एका दिेात बसून जगाच्ा दुसऱया टयोकाला 
असलेल्या दिेाच्ा वनिडणुकांचे वनकालदखेील विरितयो. गुणी माणसासाठी सगळं 
जग मयोकळं आह ेआशण तू गुणी असािास असा मला दाट संिय आह.े अरे, कटॉिीचं 
काय झालंऽ?... 

पाठ ५ - मराठी भाषा - रिरिर पैलू

६. दिेा, पाि रे पाि आता!

डॅननएल : आज नाश्त्ाला काय खाऊ या आपण? 
सोहम : आमच्ा इथे खालीच बेकरी आह.े ततथे गयोड पाि तमळतयो. आपण दूध आशण पाि 

खाऊ या का?
डॅननएल : हयो, चालेल की. मी येतयो घेऊन. 
सोहम : ठीकाय, आण. आपण पाि-पाि पाि खाऊ या. काय?
डॅननएल : काय? पाि-पाि पाि? मला तीन पाि नकयोत, एकच पुरे. इथला पाि मयोठा असतयो.
सोहम : हयो ना, खूप मयोठा असतयो. म्हणूनच म्हणतयोय, आपण दयोघं पाि-पाि पाि खाऊ या.
डॅननएल : अरे, तीन पाि नकयो म्हणतयोय मी. एकच पुरे.
सोहम : एकच कसा? मी तर म्हणतयोय दयोघांनाही पाि-पाि पुरे. आपण दयोघंही पाि-पाि पाि 

खाऊ या. तमहीर आशण जमीर आले, की तेही पाि-पाि पाि खातील.
डॅननएल : अरे, म्हणजे एकूण हकती पाि आणू मी?
सोहम : एक.
डॅननएल : नीट मयोज बरं एकदा! तू म्हणतयोयस, आपण खाऊ पाि-पाि पाि. म्हणजे प्रत्केी तीन.
सोहम : नाही रे, मला पाि पाि, आशण तुला पाि पाि.
डॅननएल : म्हणजे तुला दयोन आशण मला दयोन. चार झाले की! जरा जास्तच हयोतायत. पण ठीकय. 

आशण तमहीर आशण जमीरचे रे? पाि पाि तमहीर आशण पाि पाि जमीर. म्हणजे 
आणखी चार. एकूण आठ! अरे बाप रे!

सोहम : अरे माठ माणसा, पाि पाि म्हणजे चतकयोर पाि.
डॅननएल : ह ेकाय आता निीनच? दूध - पाि खायचाय ना? चतकयोर पाि काय आह?े
सोहम : अरे बाबा, पाि म्हणजेच चतकयोर. किाचाही चरौथा िाग.
डॅननएल : आता मी पुरता गोंधळून गेलयोय. खायचंय काय? दूध पाि म्हणजे दुधाचा चरौथा िाग? 

मग त्ा गयोल गयोल गयोड पािाचं काय?
सोहम : हाऽ हाऽ हाऽ, असा गोंधळ आह ेकाय? आपण तयो गयोल गयोल गयोड पाि, जयो खूप 

मयोठ्ा असतयो तयो, त्ाचे चार तुकड ेकरायचे, म्हणजे त्ा एका पािाचे चार चतकयोर, 
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म्हणजेच चार पाि पाि झाले. मग आपण सगळे एक एक पाि पाि दुधाबरयोबर 
खाणार. चालेल ना?

डॅननएल : माझ ंडयोकं आता ‘चतकयोरतंय’ – म्हणजे चक्करतंय रे! आशण मला िाटलं हयोतं, मराठी 
छान येते मला आता!

११. हदसायला सारखे हदसिारे पि उच्ारात फरक असिारे शब्द

क.

 नव्या, वदव्या आशण काव्या खास मैतत्णी.
- आज नव्याचा िाढवदिस. ती आज नक्कीच नटूनथटून िाळेत येईल. नव्या कपड्ात नव्या 

हकती छान वदसेल ना? 
- काव्याचं नाि इतकं काव्यमय असलं तरी प्रत्क्षात ती अगदी लबाड आह.े आम्हाला 

िसिण्ासाठी   काव्यानं काल केलेल्या काव्याचं काय िण्मन करू? 
- वदव्या हुिार मुलगी. परीक्षेत चांगले माक्क  तमळिण्ासाठी ती काहीही करेल. घरातली िीज 

गेलेली असेल तर वदव्या रस्तािरच्ा वदव्याखाली बसून अभ्ास करते.

ख.
अ. उद्ा / उद्ान – उद्ा ना, उद्ानात आणखी सुंदर िुलं वदसतील तुला.
आ. जरा / जरा – ज्ाप्रमाणे ‘जरा’ (थयोडसेे) आशण ‘जरा’ (िृद्धत्) असा अथगात आशण 

उच्ारात िरक आह ेतसाच ‘जड’ (िजनदार) आशण ‘जड’ (िरौततक) ह्ांच्ाही अथगात 
आशण उच्ारात िरक आह.े

इ. गज / गज – गज ह ेजुने अंतर मयोजण्ाचे पररमाण आह,े तर गणपतीचे ‘गजानन’ ह ेनाि 
गज + आनन असा संधी हयोऊन आले आह.े गज म्हणजे हतिी. 

१२. क.

ज्ान, अज्ान, ज्ानेश्वर - ज्
जहाज, जवटल – ज
चंरि, चमचा, चचंच – च
अडहकतिा, नासाडी, साडी – ड                         

ऋतू, ऋषी - ऋ
डळमळीत, खळखळाट - ळ
अण्ा, खणखणीत – ण
झगमगीत, झगा – झ

पाठ ६ - हषषोल्ास

३. असाही एक उत्सि

स्ळ कॅफे

कुिाल : बाबूमयोिाय! ए सनत! इकड ेबघ ... हाय! 
सनत : ओः, हाय! 
कुिाल : कुणाला ियोधतयोयस? 
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सनत : तुलाच. कटॉिी झालेली वदसतेय तुझी. माझ्ाबरयोबर आणखी एक? ...काकाऽ ..., दयोन 
कटॉिी! 

कुिाल : ओ हयोऽ! न मागता कटॉिी! तुझा िाढवदिस तर नाहीये आज. काही खास घडलंय की 
काय?

सनत : त्ाशििाय तुझ्ासारख्ा िंगार माणसाला स्तःच्ा पैिानं कटॉिी किाला पाजीन 
मी? 

कुिाल : बयोल. 
सनत : आज नं ... आज मला अगदी ... म्हणजे असं ... 
कुिाल : ए! उचकट तोंड लिकर. मला िेळ नाहीये तुझ ंचऱहाट ऐकायला. 
सनत : कसला गद् माणूस आहसे तू! ऐक, मला हलकं हलकं िाटतंय. वपसासारखं. ओझ ं

डयोक्यािरून उतरल्यासारखं.
कुिाल : ओझ?ं कज्मवबज्म काढलं हयोतंस की काय?
सनत : नाही रे! जेहतेिे काळाचे ठायी आमचे येथे आज अखेर ब्रकेअप झालेला आह!े!
कुिाल : कुणाबरयोबर?
सनत : लाथ घालीन ह ंकमरेत, कुणाल! रेिाबरयोबर, आणखी कुणाबरयोबर?
कुिाल : हऽंऽ! म्हणजे माती खाल्ीसच िेिटी.
सनत : काय माती खाल्ी रे मी? नव्तं िक्क  हयोत काही आमच्ात, तुला माहहतेय ते. आज ना 

उद्ा ह ेहयोणारच हयोतं.
कुिाल : रेिा चांगली मुलगी आह ेरे, सनत. जुळिून घेण्ाचा थयोडा प्रयत्न तरी करायचास!
सनत : ए, म्हाताऱया! ह ेडयोस ततलाही पाज अन् मग मला बयोल. मी तुझ्ाबरयोबर सेललब्रटे 

करायला आलयोय अन् तू ... च्! डयोकं वपकिू नकयोस, यार! ... थँक यू, काका. घे, कटॉिी 
घे.

कुिाल : अच्छा! ही सेललब्रिेनची कटॉिी आह ेतर!
सनत : येस! आशण एिढ्ािर िागिणार नाहीये हां मी!  पुढच्ा आठिड्ात रीतसर पाटणी 

दणेार आहयोत आम्ही. आम्ही म्हणजे कयोण? तर मी आशण ती ‘चांगली मुलगी’, रेिा, 
कळलं?

कुिाल : ह ेबरंय बाबा तुमचं. जबाबदाऱया नकयोत म्हणून लग्न नकयो, केलं तरी खच्म नकयो म्हणून 
त्ाचा समारंि नकयो; पण नसलेल्या जबाबदाऱयांमधून मयोकळं झाल्याचा मात् उत्सि 
हिा. गंमतच आह ेसगळी. आता अिा िेळी आमच्ासारख्ा गद् म्हाताऱयांनी काय 
करायचं असतं? अभिनंदन की सांत्न?

पाठ ७ - मन मनास उमगत नाही 

५. ख. एक संभाषि

समुपदशेक : माझ्ा ियाचा िायदा घेऊन मी तुम्हाला नुसतं सईद म्हटलं तर चालेल ना?
सईद : जरूर! मला आिडले ते, आशण मयोकळ्ा मनानं बयोलताही येईल.
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समुपदशेक : छान! मग आता बयोला. मी िक् ऐकणार आह ेआशण कमीत कमी बयोलणार आह.े
सईद : थँक्यू, सर. माझा पररचय मी मेलनं पाठिला हयोता, तयो आपण िाचला असेल. 

तेव्ा मी थेट मुद्दाकड े येतयो. माझी एक समस्या आह.े.. समस्या म्हणजे काय 
आह,े की माझ ं मन िार अस्स् आह.े तसं सगळं व्यिस्स्त, मनासारखं 
चाललेलं आह;े वििंचना म्हणािी अिी काही नाही; आशण तरीही मला सतत 
कसली तरी काळजी िाटत असते. रात्ीची झयोप पूण्म झाली तरी सकाळी जाग 
आल्यािर ताजंतिानं िाटत नाही. कधी कधी तर जाग येऊच नये असं िाटतं...

समुपदशेक : हा काळजी करण्ाचा स्िाि पूिणीपासूनचा आह ेकी...
सईद : हयो. काहीसं तसंच म्हणािं लागेल. पण मला िक् माझीच काळजी िाटते असं 

नाही. घरच्ांची, तमत्मैतत्णींची... अगदी अनयोळखी माणसांचीही चचंता िाटते. 
आजचंच सांगतयो. मी इकड ेयेत असताना माझ्ापुढ ेसायकलिरून एक माणूस 
चालला हयोता. मागच्ा सीटिर एक छयोटा सहा-सात िष्यांचा मुलगा बसला हयोता. 
दयोघं बापलेक असािेत. मुलानं बापाला दयोन्ी हातांनी नीट पकडून ठेिलं हयोतं. 
त्ाच्ा पायांत नुसते सरकिून घालण्ाचे रंगीत बूट हयोते. पण तंरिीत तयो आपले 
पाय हलित हयोता. त्ामुळे त्ाची पािलं बुटांमधून अधणी बाहरे आली हयोती. 
कुठल्याही क्षणी ते बूट गळून पडतील असं िाटत हयोतं. ह ेत्ाच्ा िवडलांना 
सांगािं असं माझ्ा मनात आलं, पण ते िाहनांच्ा गदणीतून िाट काढत िेगानं पुढ ं
गेले आशण वदसेनासे झाले. झालं! माझ्ा डयोक्यात चचंतेचा िंुगा गुणगुण करायला 
लागला : त्ा मुलाचा बूट पडला असेल का? उघड ंपाऊल सायकलच्ा चाकात 
गेलं असेल का? बूट पडल्याचं लक्षात आल्यािर िडील त्ाला रागािले असतील 
का? निे बूट आणण्ासारखी त्ांची पररस्स्ती असेल का? ह्ा सगळ्ाचा त्ा 
मुलाच्ा मनािर काय पररणाम झाला असेल?... पुढचे दयोन वदिस ह े विचार 
माझा वपच्छा सयोडणार नाहीत. रयोजचं ित्ममानपत् िाचण्ाचीही मला आजकाल 
िीती िाटते. टीव्ीिरच्ा बातम्ा मी बघू िकत नाही. माझ ेम्हातारे िडील वदिस 
उजाडण्ाआधीच टीव्ी चालू करतात; मयोठ्या आिाजात. वदिसिर िाटले त्ा 
िाहहन्यांिरच्ा िडक, आक्रस्ताळ्ा बातम्ा बघत बसतात आशण त्ांच्ािर 
विश्वास ठेिून उत्साहानं त्ांच्ाबद्ल मयोठमयोठ्यांदा बयोलत राहतात. मला िाटतं 
की, वनदान माझ्ा लहान मुलासमयोर तरी त्ांनी ह ेकरू नये. पण त्ांना तसं 
स्पटि सांगण्ाची हहमंत मला हयोत नाही आशण आडिळणानं सांतगतलेलं त्ांना 
समजत नाही. आसपास  माझ्ा िवडलांसारखीच माणसं बहुसंख्ेनं वदसतात. 
सर, मला हा ताण, ही बेचैनी आता सहन हयोत नाही. मी आजारी आह ेका? 
रात्वंदिस मेंदूच्ा कुठल्या तरी कयोपऱयात बारीक ठणका लागून राहहल्यासारखं 
िाटतं. चयोिीस तास असं चचंताग्स्त, काळजीनं पयोखरलेलं अस्स् मन घेऊन 
जगण्ाची मला हरौस नाहीये. सर, माझ ंजगण्ािर, जगािर प्रेम आह;े माणसाच्ा 
चांगुलपणािर माझा विश्वास आह.े तयो मला गमिायचा नाहीये. मला तुम्ही मदत 
करू िकाल का? तुम्ही सांगाल ते करायला मी तयार आह.े
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६. क. १.

“जयोगबाई, िासंततक संगीत महयोत्सिाची दयोन आमंत्णं आहते माझ्ाकड.े यायचंय?”
“हयोऽऽऽ! पण आमंत्णं किी काय?”
“माझ्ा नणंदनें त्ांची िेबसाईट करून वदलीय, म्हणून ततला आलीयेत.”
“हयो का? पण मग ततला नाही जायचं?”
“िा्रिीय संगीत नाही आिडत ततला.”

६. क. २.

“जयोगबाई, ब्ाड न्यजू! महयोत्सि रद् झाला.”
“हयोच का! आई गंऽ! मी हकतिी उड्ा मारत हयोते!”
“हयो ना! त्ांना म्हणे जागाच तमळाली नाही. शििाय दयोन-चार गायकांनी ऐन िेळी पैसे िाढिून 
मातगतले.”
“हुऽंऽ... तुम्हाला सगळ्ा आतल्या बातम्ा समजत असतील, नाही?”
“हयो तर!”

पाठ ९ - जडिघडि

९. िळि

खखडकीत बसून चचिड्ाच्ा िक्का मारता मारता हतष्मता अभ्ासही करण्ाचा प्रयत्न करत 
हयोती. हकतीही टाळले, तरी खखडकीबाहरे लक्ष जातच हयोते. 
हरषमिता : आई, इकड ेये पटकन!
आई : अगं, काय आह?े काय झालं हाक मारायला? मी इथे स्यंपाकघरात काकड्ा सयोलतेय 

ना! आलेच थांब. ह,ं बयोल आता.
हरषमिता : तयो बघ, आई, तयो माणूस चाललाय नं, हहरिा टी-िट्क आशण जीन्स घातलेला, तयो 

आपल्या सयोसायटीत राहायला आलाय. त्ानं म्हणे काकाकुिा पाळलाय.
आई : हयो का? अरे िा!
हरषमिता : कसला लठ् आह ेनं?
आई : कयोण? काकाकुिा?
हरषमिता : च्, तयो माणूस गं! लठ् आशण बुटका. कसा विनयोदी वदसतयोय चालताना, बुदुक् बुदुक् 

... हा हा हा!
आई : ह,ं आह ेखरा विनयोदी. एिढा लठ् तर तुझा बाबाही आह.े शििाय त्ाला आताच 

टक्कलही पडायला सुरुिात झालीये. तयोपण विनयोदी वदसतयो, नाही का?
हरषमिता : काय गं आई, तू रागािून बयोलतेयस!
आई : नाही गं, पण िाईट िाटतंय मला. इथं खखडकीत बसल्या बसल्या एका अनयोळखी, 

आपल्या आजयोबांच्ा ियाच्ा गृहस्ांबद्ल ‘तयो माणूस’ अिी एकेरी िाषा िापरत 
माझी मुलगी त्ांच्ा वदसण्ाची वटगंल करतेय, ह ेपाहून मला िाईट िाटतंय. तुला 
बरयोबर िाटतंय ना तुझ ंह ेिागणं?
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हरषमिता : सटॉरी!
आई : हतष्मता, आधी तोंडातला घास नीट चाि, तयो गीळ आशण मग म्हण काय म्हणायचंय ते.
हरषमिता : ह!ं
आई : असं िागण्ाबद्ल आम्ही लहानपणी मयोठ्या माणसांचे िटके खाले्. तेव्ाच, आपण 

पालक झाल्यािर मुलांिर कधीही हात उगारायचा नाही, असा वनचिय केला. मुलं 
वनरागस असतात, त्ांच्ाकडून चुका झाल्या तर त्ांना नीट समजािून सांगायचं असं 
ठरिलं. ते आम्ही पाळलं, आशण मला िाटतं, अजूनही पाळतयो आहयोत.

हरषमिता : पण मी आता लहान कुठाय?
आई : तेच तर! तू आता पंधरा िष्यांची हयोत आलीस तरी अजूनही सगळं समजिािंच 

लागतंय, ह्ाचं मला िाईट िाटतंय.
हरषमिता : म्हणजे काय? मी आणखी काय चुकीचं िागलेय?
आई : ह ेबघ, तू अजूनही डब्ात हात घालून चचिडा खातेयस. सगळ्ांसाठी केलाय ना तयो? 

आता तयो बाकीच्ांनीही खायचा? आशण खाली सांडलायस हकती, बघ! त्ाच तेलकट 
हातांनी तू पुस्तकाची पानं उलटते आहसे...

हरषमिता : कुठे?
आई : नाही म्हणू नकयोस, मला डाग वदसतायत पानांिरचे. ह ेअस्च्छ आह,े असुंदरही आह.े 

आपलं आपल्याला जाणिलं पाहहजे, हतष्मता, आम्ही िार काळ समजाित नाही राहणार. 
आिर आपला हा सगळा पसारा. मला अजून खूप कामं पडलीयेत स्यंपाकघरात.

१०.

क. “सुखाचा संसार करायचा असेल तर संपदासारखी सुसंसृ्त आशण सुसंस्ारी मुलगीच 
लग्न करून घरात आण!” संगीताताईंनी संकष्मणला समजािलं.

ख. संकयोची संजयनं संदीपच्ा संगतीने संपूण्म संगीत-महयोत्सिाचे संययोजन सांिाळले.
ग. कंस, हसं, दिं, िंि, अंि, शसंह
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पाठ १

शब्दसंग्रह
हहरिा रंग : नामांचे सामान्यरूप      ननळा रंग : इंग्जीमधील अथ्म      लाल रंग : हहदंीमधील अथ्म

रि. 
No. 

शब्द / िाक्य
Word / Sentence

अरमि  
Meaning

पाठ १ | CHAPTER 1

पाठ्यपुस्क

१ तयो अिधी
अिधी-

duration
समय

२ मुळे रुजणे to take root (of a thought, idea etc.)
जड़ ें जमना

३ ती धास्ती
धास्ती-
ती िीती 
िीती-

deep-rooted fear of something
मन में बैठा हुआ डर
fear of something or someone
डर

४ सत्ारणी लािणे to use wisely for a good purpose 
अचे्छ काम में लाना

५ बाधक obstructive
बाधक

६ बाधा आणणे to hinder
बाधा पहुचँाना

७ िळण लािणे to give a certain direction 
खास वदिा दनेा / अचे्छ संस्ार दनेा

८ तयो खेलळया
खेलळया-

a seasoned player
खखलाड़ी / दूसरों कयो खेल खखलाने िाला, 
चाहहए जैसे करा के लेने िाला

९ तयो खेळकरी, ते -
खेळकऱया-, खेळकऱयां-

player
खखलाड़ी / नाटक खेलने िाला 

१० िळण घेणे to take a turn
मयोड़ लेना

११ सूत् ेहलिणे to manoeuvre / to pull the strings 
संचालन करना 
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१२ बाद हयोणे to be out (of a game)
आऊट हयोना / बाहर हयोना

१३ आसुसलेला eager
उत्सकु

१४ च्ािरनं about tea
चाय कयो ले कर

१५ खेळी करणे to make moves 
चाल चलना 

१६ डाि उलटिणे to make a move to change the 
course of a game towards victory
जीतने के ललए पासा पलट दनेा

१७ डाि विरिणे to turn a game around
पासा पलटना

१८ डािपेच आखणे to plan a strategy
दांिपेंच तैयार करना

१९ झुगारणे to defy / to throw / to toss / to reject 
नकारना / िें क दनेा / हटाना / उलं्घन करना 

२० तयो गतविजेता, ते गतविजेते
गतविजेत्ा-, गतविजेत्ां-

past winner / defending champion 
गतविजेता

२१ विलासी luxurious / lavish / pleasure loving / epicurean  
विलासी / ऐयाि / मनमरौजी

२२ आिजू्मन determinedly and with concern  / certainly 
आग्हपूि्मक / अिश्य

२३ विरळ thin / rare
पतला / दुल्मि

२४ कमकुित weak 
दुब्मल / कमजयोर

२५ तयो पयोरकटपणा 
पयोरकटपणा-

childishness
बचपना

२६ तयो आचरटपणा
आचरटपणा- 

frivolousness   
िाहहयात / गैरबतगाि

२७ अपायकारक harmful
हावनकारक 
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२८ ती दमडी, त्ा दमड्ा
दमडी-, दमड्ां-

an outdated, lowest unit of indian currency
दमडी / सब से कम कीमत िाला शसक्का 

२९ तयो ऱहास
ऱहासा-

deterioration / degeneration 
दुद्मिा / अपकष्म / क्षय / पतन

३० िरमसाट excessive
हद से ज्ादा

३१ तुरळक sporadic / sparse
छुटपुट

३२ तयो ओढा
ओढ्ा-

inclination / tendency 
रुझान / झुकाि

३३ ती िणिण
िणिणी-

to go from pillar to post
दरदर (िटकना)

३४ तयो पयोरखेळ, ते -
पयोरखेळा-, पयोरखेळां-

child’s play / something very easy
बच्ों का खेल / बहुत आसान

३५ नशिबाचा खेळ a game of fate
नसीब का खेल

३६ िेगळे िळण घेणे to take an unusual turn
अलग मयोड़ लेना

३७ तयो सारीपाट
सारीपाटा-

a specific board game like ludo
चरौसर

३८ संसाराचा सारीपाट मांडणे to make a home
गृहस्ी बसाना 

३९ डाि अध्यगात सयोडून जाणे to leave the game halfway / untimely death
खेल बीच में ही छयोड़ दनेा / अकाल मृत्ु

४० दान उलट ेपडणे to get unexpectedly adverse result
पासा उलटा पड़ना 

४१ खट्ाळ naughty 
नटखट

४२ िाह्ात mischievous / flippant  
िाहहयात 

४३ (ते) ियोकाड पसरणे to cry loudly (with mouth wide open)
जबड़ा िाड़ कर जयोर-जयोर से रयोना
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४४ तयो चेंगटपणा
चेंगटपणा-
चेंगट 

sluggishness
धीमे धीमे, समय गँिाते हुए काम करना 
sluggish 

४५ तयो कल्ा
कल्ला-

commotion / clamour / din / brouhaha
ियोरगुल

४६ रमतगमत playfully and leisurely / in a 
slow, carefree manner 
आराम ि मजे से

४७ गळा काढणे to cry loudly 
जयोर से रयोना

४८ ियोगणे 

उपियोगणे 

to suffer  
िुगतना
to enjoy / to consume
आनंद लेना / उपियोग लेना  

४९ नमिणे to defeat / to bend
हराना / झुका दनेा 

५० लयोळिणे to put to roll (on the floor) / to defeat
लुड़काना / हराना

५१ वपरगळणे to twist
मरयोड़ना

५२ कळिळणे to whine / to groan / to moan / to be 
filled with compassion for someone 
कराहना / तरस आना / दयािाि उत्पन्न हयोना 

५३ तयो खुंट, ते -
खुंटा-, खुंटां-

stump
खंबा

५४ आळीपाळीने turn by turn
बारी-बारी से

५५ आयताकृती

चरौरस 

rectangular
आयत आकार का
square
चरौकयोन

५६ जयोिपूण्म forceful, full of zeal 
जयोिीला

५७ ती चुरस, त्ा चुरिी
चुरिी-, चुरिीं- 

competition
प्रततययोतगता
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५८ तयो लपंडाि, ते -
लपंडािा-, लपंडािां-

hide and seek game
लुकाछुपी

५९ ते औचचत्, ती औचचत्े
औचचत्ा-, औचचत्ां-

appropriateness / propriety
औचचत् / उचचतता

६० नगण् negligible 
नगण्

६१ ती खयोक, त्ा खयोका
खयोके-, खयोकां-

deep wound on head
शसर पर गहरा घाि 

६२ ती दुखापत, त्ा दुखापती
दुखापती-, दुखापतीं- 

injury
चयोट

६३ मुरगळणे to get a part of body twisted 
मयोच आना 

६४ सुजणे to swell
सूजना

६५ मयोडणे to break
टूटना / तयोड़ना

६६ लचकणे to wrick
लचकना 

६७ खरचटणे to get a scratch on some part of the body 
खरोंच आना 

६८ तयो (मुका) मार 
मारां-

contusion
अंदरूनी चयोट

६९ तयो कुस्तीगीर, ते -
कुस्तीतगरा-, कुस्तीतगरां-

wrestler
कुश्ी करने िाला पहलिान 

७० कांस्य bronze
कांस्य

७१ ररौप् silver
रजत

७२ सलामीिीर िलंदाज opening batsman
सलामी बले्बाज़

७३ नेमबाज shooter
वनिानची

७४ तयो ताईत, ते -
ताइता-, ताइतां-

talisman
तािीज
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७५ मैदानात उतरणे to be ready to compete
मैदान में उतरना

७६ बरयोबरी हयोणे to match, to become equalised 
बराबरी हयोना

७७ पुरस्ार करणे to promote / support / champion something
समथ्मन करना

७८ समािेि करणे to include
िातमल करना

७९ लचक िरणे to sprain
लचक पड़ना 

८० इततहास घडिणे to create history
इततहास रचना

८१ पररणाम ियोगणे to suffer from consequences
अंजाम िुगतना

अभ्ासपुस्क

८२ ती खेळपट्ी, त्ा खेळपट्या
खेळपट्ी-, खेळपट्यां-

pitch
वपच

८३ गलबलून येणे to choke with sentiments
गला िर आना

८४ आलटूनपालटून alternately
बारी-बारी से

८५ लथरकणे to dance rhythmically
लथरकना

८६ पदन्यास dance / footwork
नृत् / नृत् के समय पैरों की लथरकन

८७ आपसूक automatically / effortlessly
अपने आप / वबना प्रयास के

८८ पीळदार muscular, strongly built
हृटि-पुटि

८९ चयापचय metabolism
चयापचय

९० घाटदार well-shaped
सुडरौल
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पाठ २ | CHAPTER 2

पाठ्यपुस्क

९१ तयो पेहराि, ते -
पेहरािा-, पेहरािां-

costume, dress 
पयोिाक

९२ ते शिरयोिूषण, ती शिरयोिूषणे
शिरयोिूषणा-, शिरयोिूषणां-  

headgear 
टयोपी, पगड़ी इ∘ 

९३ ती िरीरबयोली, त्ा –
िरीरबयोली-, िरीरबयोलीं-

body language
िारीररक हाििाि की िाषा

९४ ती पगडी, त्ा पगड्ा
पगडी-, पगड्ां- 

turban
पगड़ी

९५ तयो िेटा, ते िेट े
िेट्ा-, िेट्ां-  

turban
पगड़ी

९६ खडबडीत rough (surface)
खुरदुरा / उबड़खाबड़

९७ राकट rough and tough / strong and 
sturdy (built and approach) 
मजबूत ि सख्त डीलडरौल ि तमज़ाज

९८ कणखर of unshakable, firm character and disposition
दृढ़ 

९९ िरौगयोललक geographical
िरौगयोललक

१०० आक्रमक aggressive
आक्रामक

१०१ टणक hard (rock like)
पत्र जैसा सख़्त / कठयोर 

१०२ तयो बाणा, ते बाणे
बाण्ा-, बाण्ां-

attitude of pride 
गि्म का रिैया / मान

१०३ लढिय्या fighter in spirit / warrior 
कवठनाइयों से लड़ने का दम रखने िाला / ययोद्धा 

१०४ रगेलपणा haughtiness / impudence 
मस्ती / बेगुमानी

१०५ रंगेलपणा epicurean 
रंगीलापन

पाठ २
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१०६ रसरसून wholeheartedly
जी िर के

१०७ जयोपासणे cultivate
पालना, विकशसत करना

१०८ तयो विलास, ते -
विलासा-, विलासां-

luxury  
ऐि

१०९ रांगते िय very young age
छयोटी उम् 

११० ते सुिातषत, ती सुिातषते / सुिातषतं
सुिातषता-, सुिातषतां-

aphorism
सुविचार

१११ उच्ाटन करणे to eradicate 
जड़ से उखाड़ना

११२ लफे्दार with a rich and long border (of saree)
िारी पले् िाला

११३ झयोकदार graceful
िानदार

११४ ते लुगड े/ लुगड,ं ती लुगडी 
(सामान्यत: नऊिार साडी)
लुगड्ा-, लुगड्ां-

an old type of nine yard saree with border 
पुराने हकस् की बटॉड्कर और पले् 
िाली नरौ गज़ की साड़ी 

११५ िुरळ पडणे to get fascinated
मयोहहत हयोना

११६ तयो गयोटा, ते गयोटे
गयोट्ा-, गयोटयां-

baldness / pebble
टकलापन / कंकड़

११७ तयो पेटारा, ते पेटारे 
पेटाऱया-, पेटाऱयां-

trunk
संदूक

११८ ते किाड, ती किाड े/ किाडं
किाडा-, किाडां-

door
दरिाजा

११९ मढून covering from head to toe
शसर से पांि तक ढ़क कर   

१२० ते गोंदण, ती गोंदणे / गोंदणं
गोंदणा-, गोंदणां-

tattoo
गयोदन

१२१ गोंदणे to tattoo
गयोदना

पा
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२
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१२२ अिािानेच आढळणे to be found rarely
मुन्श्ल से तमलना 

१२३ ग्ाही दणेे to assure 
आश्वस्त करना 

१२४ ते मतैक्य 
मतैक्या-

unanimity
एकमत 

१२५ ते वठगळ, ती वठगळे / वठगळं
वठगळा-, वठगळां-

patch of cloth
चकती, पैबंद

१२६ ते गंध
गंधा-

fragrant paste applied on forehead
सुगंभधत टीका

१२७ उतरिणे to get something down
उतारना

१२८ ठोंब्ा dumb
बुद्धू

१२९ गधड्ा  an affectionate or a derogatory form, 
addressing a person as a donkey
प्ार से या अपमान करने के ललए 
हकसी कयो गधा कह के पुकारना  

१३० वनष्ष्म काढणे to conclude
वनष्ष्म वनकालना

१३१ नन्नाचा पाढा िाचणे to refuse again and again 
बार बार ना कहना

१३२ ते तरट, ती तरट े/ तरट ं
तरटा-, तरटां-

sack cloth
टाट

अभ्ासपुस्क

१३३ िादरणे to shear / shave off
हजामत करना

१३४ ते पागयोट े/ पागयोट,ं ती पागयोटी 
पागयोट्ा-, पागयोटयां-

turban
पगड़ी

१३५ तयो ऐिज, ते -
ऐिजा-, ऐिजां- 

substance / property
चीज / िस्त ु/ सामग्ी

पाठ २
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१३६ तयो दरररिीनारायण, ते - 
दरररिीनारायणा-, दरररिीनारायणां-

दरररिीनारायणाची सेिा करणे

concept coined by swami Vivekanand 
and popularized by Mahatma Gandhi 
which means seeing god in the poor
स्ामी वििेकानंद के द्ारा रची गयी और महात्मा 
गांधीजी द्ारा लयोकवप्रय की गयी संज्ा शजसका 
मतलब – ‘गरीबों में दखेा िगिान’ “service to 
poor is equivalent to service to God.”
“गरीबों की सेिा ही ईश्वरसेिा ह”ै

१३७ शजिेिर खेळिणे use (words) effortlessly
िाक्पटुता से (िब्दों का) प्रययोग करना

१३८ डयोक्यािर घेणे to pamper / to throw tantrums 
/ to take responsibility
शसर पर वबठाना / शसर पर 
उठाना / शजम्देारी उठाना 

१३९ पयोकळ डामडरौल करणे to show off / pomp and show
झूठी िान का वदखािा करना 

१४० चचंचयोळा narrow
तंग, संकरा 

१४१ माणूसघाणा loner
गैर-तमलनसार / एकलखयोर

१४२ तयो सराि, ते -
सरािा-, सरािां- 

jeweller
जरौहरी

१४३ ढगाळ cloudy
मेघाच्छावदत, बादलों से ढका

१४४ अभ्राच्छावदत cloudy
मेघाच्छावदत, बादलों से ढका

१४५ कानिाट्ा नाि पडणे to get a bad name / to become 
infamous / ignominious
नाम खराब हयोना

१४६ पायघयोळ toe-length 
पैरों तक लंबा

१४७ विटका faded
िीका

१४८ डरौलदार graceful
सुडरौल
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१४९ कमनीय pleasing / beautiful / well formed
कमनीय

१५० ऐटबाज elegant / smart / stylish / fashionable
रुबाबदार 

१५१ उठािदार striking / impressive / noticeable
सुस्पटि

१५२ िलकारत चालणे to walk flipping clothes
कपड़ा उछालते हुए चलना

१५३ तयो िेि, ते - 
िेिा-, िेिां-

edge of the border of a saree
पले् का छयोर

पाठ ३ | CHAPTER 3

पाठ्यपुस्क

१५४ ते व्यगंचचत्, ती व्यगंचचत् े/ व्यगंचचत्ं
व्यगंचचत्ा-, व्यगंचचत्ां-
(व्यगं्यचचत्)

caricature, cartoon  
व्यगं्य चचत्

१५५ वन:िब्द speechless
वन:िब्द

१५६ उथळ shallow / cheap
लछछला 

१५७ टिाळ a person who loves to sneer and ridicule others
उपरििी / दूसरों का मजाक उड़ाने िाला 

१५८ िात्ट waggish
िरारती

१५९ गमत्ा jovial
मज़ाहकया / िरारती

१६० तयो राजमाग्म, ते -
राजमागगा-, राजमाग्यां-

highway / proper way / the path or 
way as accepted and validated by all
राजमाग्म / सही रास्ता / सब के 
द्ारा मान्य और स्ीकृत रास्ता  

१६१ अद्ावप as yet / still so far
अिी तक

१६२ तयो िेदान्
िेदान्ा-

Vedanta / (hindu) theology
िेदांत 

पाठ ३
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१६३ रुक्ष dry / lifeless / uninteresting 
रूखा

१६४ सुतकी mournful / sad
उदास / दुख िरा / रंजीदा

१६५ घुमा reserved / quiet / untalkative 
तमतिाषी / कम बयोलने िाला

१६६ िेलका choice / select 
चुवनंदा

१६७ िािड ेअसणे to be allergic towards something 
हकसी चीज से ऐलजणी हयोना

१६८ मिाली hoodlum / vandal
बदमाि / गुंडा 

१६९ गािगुंड hoodlum / vandal 
बदमाि / गुंडा

१७० द्ाड naughty / wayward
नटखट / बदमाि 

१७१ िाबडा innocent / naive
ियोला-िाला / नादान

१७२ चलाख smart / clever / sharp 
चतुर

१७३ सुमार dull / mediocre
मामूली 

१७४ खुदुखुदु हसणे to giggle / to titter / laugh of a child
मुंह दबाकर हसँना / बच्े की हसँी

१७५ खखदळणे to laugh heartily
खखलखखला कर हसँना 

१७६ हसून गडाबडा लयोळणे to laugh one’s head off
हसँी से लयोटपयोट हयोना 

१७७ उनाड truant / wandering 
आिारा 

१७८ टयोळिैरि gang of truants 
आिारागदणी करने िालों की टयोली

१७९ हास्याची कारंजी  waves of laughter 
हसँी के िव्वारे 

पा
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१८० पयोटाची दामटी िळेपयटंत हसणे to laugh one’s head off 
हसँी से लयोटपयोट हयोना

१८१ हसून मुरकंुडी िळणे to split one’s sides with laughter 
हसँी से लयोटपयोट हयोना

१८२ खखंकाळणे to neigh
हहनहहनाना 

१८३ -चे हसे हयोणे to make a fool of onself 
मज़ाक बनना 

१८४ हसण्ािारी नेणे to take as a joke / to take lightly
मज़ाक में लेना 

१८५ हसून सयोडून दणेे to laugh it away 
हसँ कर छयोड़ दनेा 

१८६ सात मजली हसणे to laugh loudly / to guffaw 
हसँी के ठहाके लगाना

१८७ कुस्त्सत / खिचट हसणे witty / snooty smile 
दूसरों कयो अपमावनत करने िाली हसँी

१८८ अतत झाले न् हसू आले adverse extreme situations evoke humour 
अतत हुई और हसँी आई

१८९ हसता आह,े पुसता नाही people are with you in your good 
times but not in bad times.
सुख में सब साथ मगर दुख में कयोई नहीं  

१९० हसता नाही की पुसता नाही to be alone without anyone to 
share joys and sorrows
सुख-दुख बाँटने के ललए कयोई न हयोना 

१९१ हसून गयोड करणे / 
हसून साजरे करणे 

to laugh away the odds 
हसँ कर (परेिावनयों का) सामना करना 

१९२ हसतमुखी सदा सुखी laughter is the best medicine
हसँमुख लयोग हमेिा खुि रहते ह ैं 

१९३ हसतील त्ांचे दात वदसतील those who ridicule others 
expose themselves thereby
दूसरों पर हसँने िाले खुद अपने दांत वदखाते ह ैं 

१९४ हसरे मूल गुलाबाचे िूल a smiling child pleases everyone 
like a beautiful rose 
हसँमुख बच्ा गुलाब के िूल की 
तरह सबकयो प्रसन्न करता ह ै

पाठ ३
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१९५ हसे त्ाला बाळसे laughter is the best medicine
हसँें और सेहत बनाएं

१९६ दाटीिाटीने in a congested / overcrowded manner
ठंूस ठंूस के 

१९७ तयो लळा 
लळ्ा-

attachment
लगाि   

१९८ महाकारस्ानी conspirator 
षड्तं् करने िाला / साशजि करने िाला

१९९ ती विरक्ी
विरक्ी- 

detachment, absence of desire
विरष्क्

२०० मािक reasonable, moderate
उचचत / िाशजब

२०१ गािीही नसणे to be unaware
अनजान हयोना   

२०२ ते िारूड, ती िारुड े/ िारुडं
िारुडा-, िारुडां-

a Marathi lyrical folk composition 
on social awareness 
सामाशजक जागृतत हतेु मराठी लयोक कविता का प्रकार

२०३ ती लािणी, त्ा लािण्ा 
लािणी-, लािण्ां-

a Marathi lyrical folk composition 
performed by women with music 
and dance for entertainment
मनयोरंजन के ललये स्त्रियों द्ारा संगीत 
और नृत् के साथ सादर हकया जाने 
िाला मराठी लयोक कविता का प्रकार

२०४ तयो पयोिाडा, ते पयोिाड े
पयोिाड्ा-, पयोिाड्ां-

a Marathi ballad narrating historical 
events in an inspiring style
ऐततहाशसक घटनाओ ंपर आधाररत प्रेरणादायी पद 

२०५ ती अभिव्यक्ी
अभिव्यक्ी-

expression
अभिव्यष्क्

२०६ ती प्रययोगिीलता
प्रययोगिीलते-

experimentation
प्रययोगिीलता

२०७ ती मुरिणकला
मुरिणकले-

typography
मुरिणकला 

२०८ धारदार sharp / acute 
तीव्र / तेज धार िाला  



शब्दसंग्रह

oesveµes SkeÀesCemeÊej    269

पाठ ३

२०९ तयो उपहास
उपहासा-  

derision
उपहास / मजाक बनाना 

२१० तयो उपरयोध
उपरयोधा-

sarcasm
व्यगं्य 

२११ लागण हयोणे to contract / to get infected 
संक्रतमत हयोना

२१२ वनखळ pure / unadulterated
शुद्ध 

२१३ अिघडून with an awkward / uncomfortable / 
embarrassed feeling or position
अजीब सा लगना / असुविधा 

२१४ ताटकळत waiting
प्रतीक्षा करते हुए

२१५ तयो िारसदार, ते –
िारसदारा-, िारसदारां-

inheritor
िाररस

२१६ ते प्रहसन, ती प्रहसने / प्रहसनं
प्रहसना-, प्रहसनां-

farcical skit 
प्रहसन

२१७ अन्याय्य unjust / unfair 
अन्यायी 

२१८ सनातनी traditional / orthodox
परंपरावनष्

२१९ वदपिून टाकणारे dazzling
चकाचौंध करने िाला

२२० िेदक penetrating
मम्मज् 

२२१ तयो / ती हहतचचंतक, ते / त्ा-
हहतचचंतका-  

well-wisher
शुिचचंतक  

२२२ िरीि solid, substantial 
ठयोस  

२२३ वटकाऊ enduring, durable, long lasting
वटकाऊ 

२२४ ते अंतःकरण, ती 
अंतःकरणे / अंतःकरणं
अंतःकरणा-, अंतःकरणां-

inner voice / conscience  
अंतःकरण
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२२५ तयो झरा, ते झरे
झऱया, झऱयां- 

spring
झरना

२२६ ती तळमळ
तळमळी-

restlessness
बेचैनी

२२७ उमदा grand, noble, noble-minded
उम्ा, महान, िानदार, श्षे्

२२८ हलकट low / mean
घवटया

२२९ लबाड fraudulent / insincere
कपटी / चालबाज / झूठा

२३० ते मंथन, ती मंथने
मंथना-, मंथनां- 

churning
मंथन 

२३१ ती कयोलांटउडी, त्ा कयोलांटउड्ा
कयोलांटउडी-, कयोलांटउड्ां-

somersault 
समरसटॉल् / उलट िेर 

२३२ घटनाप्रधान event primacy 
घटना प्रधान

२३३ मूतत्ममंत embodied / personified
साक्षात 

२३४ आमूलाग् fundamental
मूलिूत / महत्तपूण्म

२३५ उडाणटप्प ू truant / wandering 
आिारा

२३६ पयोरसिदा youngish / innocent
तरुण / कमशसन

२३७ वनकाल लािणे to dispose off / to settle / to destroy 
वनपटा दनेा / अंजाम दनेा / सत्ानाि कर दनेा 

२३८ इरसाल cunning / shrewd / fraudulent / 
cheat / bogus / imposter
धूत्म / बदमाि

२३९ तयो खाक्या
खाक्या-

one’s typical trait 
हकसी की खाशसयत  

२४० सद्म हयोणे to be astonished 
चहकत हयोना
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२४१ घाबरगुंडी उडणे to be frightened out of one’s senses 
बहुत डर जाना

२४२ ती कयोटी, त्ा कयोट्ा
कयोटी-, कयोट्ां-

pun
श्ेषालंकार

२४३ खयोड लागणे to inculcate a bad habit 
बुरी आदत लगना

२४४ ते रुरिाक्ष, ती रुरिाक्षे / रुरिाक्षं
रुरिाक्षा-, रुरिाक्षां-  

a specific brown bead (supposed 
to have divine power) 
रुरिाक्ष 

२४५ सयोस असणे to have thirst for
हकसी चीज की बड़ी चाहत हयोना

२४६ स्त:ला गुंतिणे to engage oneself in
खुद कयो हकसी काम में उलझाना

२४७ ते तारतम्
तारतम्ा-

discernment 
सही और गलत की पहचान 

२४८ प्रकाि टाकणे to throw light upon 
प्रकाि डालना

२४९ तात्ाललक pertaining to a particular period of time 
तात्ाललक

२५० िगळणे exclude / omit / skip / leave out 
अलग करना / छयोड़ना  

२५१ ती उदातिता
उदातिते-

nobleness / sublimity 
उदातिता / बड़प्पन

२५२ अकाली premature / untimely 
अकाल / समय से पूि्म 

२५३ तयो िेरिार, ते –
िेरिारा-, िेरिारां-

alteration, shuffle
उथलपुथल

२५४ तयो हले, ते हले
हलेा-, हलेां-

drawl
खींचा हुआ उच्ारण 

२५५ तयो चटका, ते चटके
चटक्या-, चटक्यां-

momentary burn / hurt
चटका / अचानक जलने का घाि 

२५६ ततरकस askew / oblique / not straight 
(look / speech / nature)
टढे़ा (नजर / बयोलना / स्िाि)
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२५७ तयो चरा, ते चरे
चऱया-, चऱयां-

scratch
खरोंच

२५८ ती आळी, त्ा आळ्ा
आळी-, आळ्ां-

alley 
गली 

२५९ लयोकयोतिर transcendental 
अलरौहकक  

२६० ते िुरसे / िुरसं, ती िुरिी 
िुरिा-, िुरिां- 

saw-scaled viper
एक जहरीला साँप

२६१ ते सयोयर, ती सयोयरे / सयोयरं
सयोयऱया-, सयोयऱयां-

a ritualistic period of impurity and separation 
from normal and sacred spaces after childbirth 
संतान के जन्म पर जच्े-बच्े कयो अशुद्ध 
मान कर अलग रखने का ररिाज 

२६२ ते सुतक, ती सुतके / सुतकं
सुतका-, सुतकां-

a period of mourning
सूतक

२६३ तयो अक्क , ते –
अकगा-, अक्यां-

extract / essence 
सार

२६४ ती पयोिळ, त्ा पयोिळी
पयोिळी-, पयोिळतीं-

areca palm (betel nut tree)
सुपारी का पेड़

१६५ तयो बारकािा, ते बारकािे 
बारकाव्या-, बारकाव्यां- 

minute detail 
बारीकी

२६६ कळीचे िब्द code words / keyword
संकेत िब्द 

२६७ अलरौहकक celestial / transcendental
अलरौहकक / वदव्य / लयोकयोतिर

२६८ वनललेप pure / untainted / unfazed
वनम्मल / बेदाग़ / शजस पर कयोई पररणाम नहीं हयोता 

अभ्ासपुस्क

२६९ तयो तंबयोरा, ते तंबयोरे 
तंबयोऱया-, तंबयोऱयां- 

taanpura, an indian musical string instrument 
तानपुरा

२७० ती गैरसयोय, त्ा गैरसयोयी 
गैरसयोयी-, गैरसयोयीं-

inconvenience 
असुविधा  

२७१ तयो पाठलाग, ते –
पाठलागा-, पाठलागां-

chase 
पीछा 

पा
ठ 

३
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२७२ पररधान करणे to wear 
पहनना 

२७३ वनरागस innocent 
मासूम  

२७४ अनेकांगी multidimensional 
बहुआयामी 

२७५ ते वबऱहाड, ती वबऱहाड े/ वबऱहाडं
वबऱहाडा-, वबऱहाडां-

household / lodging
घरबार 

२७६ तयो खुळखुळा, ते खुळखुळे
खुळखुळ्ा-, खुळखुळ्ां-

a rattle
झुनझुना 

२७७ ते िीड, ती शिड े/ शिडं
शिडा-, शिडां-, 

a sail
पाल 

२७८ कनिाळू compassionate
करुणामय

२७९ गरजिंत needy
जरूरतमंद

२८० ती विसंगती, त्ा -
विसंगती- विसंगतीं-

disharmony / anomaly / discordance / 
discrepancy / inconsistency
विसंगतत / अव्यिस्ा / अवनयतमतता

२८१ वपिानिल्ी crazy / eccentric / whimsical 
विलक्षण / वििेष स्िाि का  

२८२ जेरीला येणे to be fed up / to be exhausted
नाक में दम आ जाना  

२८३ वनरक्षर illiterate
वनरक्षर

284. खडतर hard, arduous (life / path)
कवठनाई से िरा (जीिन / रास्ता)

२८५ ओबडधयोबड crude / graceless / uneven / rough
उबड़खाबड़ / अशिटि 

२८६ रासिट barbarous / uncivilised
िूहड़ / बब्मर

२८७ सडतेयोड frank / blunt (speech)
स्पटि / वनभि्मक (िक्व्य) 

पाठ ३
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२८८ रयोखठयोक blunt / prompt / outspoken  
मुँहतयोड़ 

२८९ सत्र immediately
तुरन्

२९० तयो रयोडगा, ते रयोडगे 
रयोडग्या-, रयोडग्यां- 

a kind of bread baked on embers
एक तरह की तंदूरी रयोटी 

२९१ गांजणे to persecute / to be persecuted
सताना / सताया जाना

२९२ मररआई येणे
(पटकीसारख्ा आजारांची मृत्दुिेता)

infection of smallpox
चेचक आना 

२९३ खपिणे to finish / to sell out / to use up 
खत्म करना

२९४ ती बयोडकी, त्ा बयोडक्या 
बयोडकी-, बयोडक्यां- 

a head shaven widow
गंजी विधिा 

२९५ ती खरूज
खरजे- 

scabies
एक प्रकार का छूत का चम्मरयोग  

२९६ तयो दादला, ते दादले
दादल्या-, दादल्यां-

rustic expression for ‘husband’
‘पतत’ के ललए ग्ामीण िब्द 

२९७ ती आहुती, त्ा आहुत्ा
आहुती-, आहुत्ां-

offering / sacrifice 
आहुतत / हव्य

२९८ ती वटगंलटिाळी
वटगंलटिाळी-

mockery 
मजाक बनाना 

२९९ सयोडचचठ्ी दणेे to divorce / to separate legally / to resign   
तलाक दनेा / कानूनन अलग हयोना / त्ागपत् दनेा

३०० ‘अरे’ला ‘का रे’ करणे to counter 
प्रत्तुिर दनेा 

पाठ ४ | CHAPTER 4

पाठ्यपुस्क

३०१ हकंबहुना what’s more / in fact / as a matter of fact 
और ना / बस्ल् 

३०२ खटू् हयोणे to get disappointed 
वनराि हयोना

पा
ठ 

३
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३०३ घयोर horrendous 
घयोर

३०४ सपिेल completely / in toto / entirely
पूरी तरह से

३०५ तयो काविला, ते काविले
काविल्या-, काविल्यां- 

convoy
काविला

३०६ तयो तंबू, ते -
तंबू-, तंबूं- 

tent
तंबू

३०७ ती कांबळ, त्ा कांबळी 
कांबळी-, कांबळतीं-

rough blanket
कंबल

३०८ तयो खच, ते - 
खचा-, खचां-

heap
ढरे

३०९ ते चराचर 
चराचरा-

animate and inanimate nature / environment
सृटिी, संसार

३१० आपलेसे करणे to win someone over
अपना बनाना

३११ अढळ resolute / firm
अटल / दृढ़

३१२ न जुमानणे not to pay heed to
अनसुना या अनदखेा करना / नहीं मानना

३१३ तयो नगारा, ते नगारे 
नगाऱया-, नगाऱयां-

drum
नगाड़ा

३१४ ती वबदागी, त्ा वबदाग्या
वबदागी-, वबदाग्यां-

honorarium given to artists
वबदागी / कलाकारों कयो वदया जाने िाला मानधन 

३१५ तयो मयोबदला, ते मयोबदले 
मयोबदल्या-, मयोबदल्यां-

compensation / remuneration
मुआिजा / मेहनताना

३१६ तंबी दणेे to warn
खबरदार करना

३१७ ते सीमयोलं्घन, ती 
सीमयोलं्घने / सीमयोलं्घनं
सीमयोलं्घना-, सीमयोलं्घनां- 

crossing a boundary
सीमयोलं्घन

३१८ पारायणे करणे to read repeatedly and thoroughly 
पाठ करना / बार बार पढ़ना या दखेना 
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३१९ करंटा unfortunate
अिागा

३२० हहडीस hideous 
घृशणत

३२१ तमटक्या मारणे to smack one’s lips / to savour with 
sounds coming from mouth 
चटखार लगाना 

३२२ सहीसलामत सुटणे to escape scot-free
सही सलामत छुटकारा पाना 

३२३ गिसणे to find
तमलना

३२४ अधािाप्रमाणे greedily
लालच से

३२५ तयो लागाबांधा, ते लागेबांधे
लाग्याबांध्या-, लाग्याबांध्यां-

connections
संबंध

३२६ ितप्रततित hundred percent
ित प्रततित

३२७ हलके हलके delicately 
कयोमलता से 

३२८ िीण उसिणे to undo the weave / to unravel 
बुनाई उखड़ना / उखाड़ना

३२९ ती घुसखयोरी, त्ा घुसखयोऱया
घुसखयोरी-, घुसखयोऱयां- 

infiltration
घुसपैठी

३३० तयो परगणा, ते परगणे 
परगण्ा-, परगण्ां-

district / zone
परगना / नगर

३३१ ते प्रािरण, ती प्रािरणे / प्रािरणं
प्रािरणा-, प्रािरणां-

upper or over garment 
प्रािरण / ऊपरी पयोिाक

३३२ दिमान पद्धत decimal system
दिमलि प्रणाली

३३३ तणतणत writhing in anger
गुस् ेसे ततलतमलाते हुए

३३४ िाक् चातुय्म skill of speech / gift of the gab
िाणी की चतुरता
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३३५ उच्छाद मांडणे to cause extreme annoyance  
उत्पात मचाना

३३६ बुवडत (drowned) in loss / bankrupt 
(कज्म में) डूबा हुआ 

३३७ ती चपराक, त्ा चपराका 
(मारणे / दणेे)
चपराके-, चपराकां-
थयोबाडीत दणेे 

थयोबाड रंगिणे 

slap
चपत / थप्पड़ 

to give a slap
तमाचा मारना
to leave someone red faced with a tight slap
जम के तमाचा मारना

३३८ डबघाईला येणे to veer towards loss
नुकसान की ओर जाना

अभ्ासपुस्क

३३९ ते ययोगदान, ती ययोगदाने / ययोगदानं
ययोगदाना-, ययोगदानां-

contribution
ययोगदान

३४० मूत्म incarnate / tangible 
सिरीर / साकार / िास्तविक 

३४१ पाया घालणे to lay the foundation
नींि डालना

३४२ ते प्रिचन, ती प्रिचने / प्रिचनं 
प्रिचना-, प्रिचनां- 

religious or spiritual lecture
प्रिचन

३४३ ती तमसरूड, त्ा तमसरुडी 
तमसरुडी-, तमसरुडीं-

sprouting moustache
नयी नयी वनकलती हुई मूँछ

३४४ शिंग िुटणे to become oversmart 
सींग वनकल आना / ज्ादा अक्ल वदखाना 

३४५ तयो ज्र, ते -
ज्रा-, ज्रां- 

fever
बुखार

३४६ ओरबाडून घेणे to snatch violently scratching / 
hurting someone
हकसी कयो खरोंच मारते हुए / चयोट 
पहुचंाते हुए जबरदस्ती छछीन लेना

३४७ हहसकािून घेणे to snatch forcefully 
झपट के छछीन लेना
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३४८ जग मुठीत असणे to have the world in one’s hands 
दुवनया मुठ्ी में हयोना 

३४९ ती गिलत, त्ा गिलती 
गिलती-, गिलतीं- 

mistake
गलती

३५० नाट लािणे to have a negative approach 
हर बात में ‘ना-ना’ करते रहना / 
नकारिादी प्रिृभति जताना 

३५१ ते पठार, ती पठारे / पठारं
पठारा-, पठारां- 

plateau / table land 
पहाड़ी मैदान

३५२ उजाड barren
बंजर

३५३ प्रश् ऐरणीिर येणे to bring an issue on the anvil 
मुद्ा गम्म हयोना

३५४ िादग्स्त controversial 
वििादास्पद

३५५ हाडीमािी खखळणे to take deep roots
रग-रग में बस जाना

३५६ चचलेचे मयोहयोळ उठणे 

ते मयोहयोळ
मयोहयोळा-

to start huge discussion on a particular topic
हकसी विषय पर बहुत चचगा शुरु 
हयोना / बिाल उठना 
bee-hive
मधुमख्ी का छतिा

३५७ ती बहुसांसृ्ततकता
बहुसांसृ्ततकते-

multi-culturalism
बहुसांसृ्ततकता

३५८ िांशिक racial
िंिीय / नस्लिादी

३५९ तयो राटिट् िाद 
राटिट् िाद-

nationalism
राटिट् िाद

३६० ती एकात्मता 
एकात्मता-

unity / integrity
एकात्मता

३६१ ती आपुलकी 
आपुलकी-

affection
स्हे / अपनापन 
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पाठ ५

३६२ िाखाणण्ाजयोगा appreciable
सराहनीय

३६३ तयो पूि्मग्ह, ते -
पूि्मग्हा-, पूि्मग्हां-

prejudice
पूिगाग्ह

३६४ ती सि्मसमािेिकता
सि्मसमािेिकते- 

all-inclusiveness
सि्मसमािेिकता / सबकयो साथ ले कर चलना  

पाठ ५ | CHAPTER 5

पाठ्यपुस्क

३६५ तयो शिलालेख, ते -
शिलालेखा-, शिलालेखां-

inscription
शिलालेख

३६६ मयोजकी few
कुछ

३६७ वबनबयोिाट without a fanfare 
वबना वढढंयोरा पीटे

३६८ शजिािािाची near and dear one / intimate
करीबी / घवनष् 

३६९ लादलेली forced
जबरन लादी हुई 

३७० वनिलेळ pure / unadulterated
शुद्ध / वबना तमलािट का 

३७१ तयो परीघ, ते -
पररघा-, पररघां- 

circumference
पररभध

३७२ कटाक्षाने टाळणे to avoid strictly
सख़ी से टालना 

३७३ यथािकाि as time permits / at your convenience
जब समय तमले तब / सुविधानुसार 

३७४ रांगत्ा ियापासून from early childhood
छयोटी उमर से 

३७५ ती कथुली, त्ा कथुल्या 
कथुली-, कथुल्यां-

very short story
छयोटी कहानी

३७६ थयोडक्यात आटयोपते घेणे to wind up quickly 
जल्ी खत्म करना 
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३७७ साक्षात्ार हयोणे to realise / perception of a god in a vision
एहसास हयोना / दि्मन हयोना 

३७८ तयो खाचखळगा, ते खाचखळगे
खाचखळग्या-, खाचखळग्यां-

obstacle / pitfall 
अड़चनें / बाधाएँ

३७९ ते अततक्रमण, ती अततक्रमणे / 
अततक्रमणं 
अततक्रमणा-, अततक्रमणां- 

encroachment
अततक्रमण

३८० तयोडगा काढणे to find a solution
उपाय ढू़ढँ़ना

३८१ मात करणे to overcome / checkmate 
िह दनेा / मात दनेा / हकसी पर विजय पाना 

३८२ ते समथ्मन, ती समथ्मने / समथ्मनं 
समथ्मना-, समथ्मनां-

support
समथ्मन

३८३ तयो भ्रमवनरास, ते -
भ्रमवनरासा-, भ्रमवनरासां-

disillusion 
आिािंग 

३८४ इतरांच्ा माथी खापर ियोडणे to blame others for one’s own mistakes
अपनी गलततयों का दयोष दूसरों पर थयोपना

३८५ धारेिर धरणे to scold left and right / to castigate 
िटकारना / डाँटना 

३८६ एखाद्ाच्ा पाठीत खंजीर खुपसणे to betray / to stab in the back
पीठ पर िार करना / विश्वासघात करना 

३८७ वबनपाण्ाची हजामत करणे to lambast 
बुरी तरह से िटकारना / डाँटना

३८८ रक् आटिणे to toil / to work very hard 
खून पसीना एक करना 

३८९ पयोटािर पाय दणेे to deprive someone of his livelihood
हकसी के पेट पर लात मारना

३९० दुसऱयाचे पाय ओढणे to create hindrance in the 
progress of someone
हकसी की प्रगतत में टांग अड़ा कर बाधा डालना 

३९१ कान उपटणे to admonish with a scold
कान खींच कर डाँटते हुए सीख दनेा  

३९२ डयोक्यािर तमरे िाटणे to become a pain in the neck 
शसर पर बैठ कर परेिान करना 
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३९३ तोंडसुख घेणे to abuse
हकसी कयो बहुत बुरा-िला कहना

३९४ तळपायाची आग मस्तकात जाणे to turn red with anger
आगबबुला हयोना 

३९५ नाक दाबले तर तोंड उघडणे to get the desired things 
done by force / tactics 
दबाि डाल के या तरकीब से काम करिा लेना 

३९६ दात ओठ खाणे to grind one’s teeth (out of anger)
गुस् ेसे दाँत चबाना 

३९७ बयोलणी खाणे to get a scolding
डाँट पड़ना

३९८ डयोके खाणे to annoy / pester someone by 
talking irritatingly / incessantly
वदमाग चाटना 

३९९ िेळ खाणे to consume a lot of time / to 
waste someone’s time
समय ज़ाया हयोना / करना

४०० मार खाणे to get beaten
मार खाना

४०१ पैसे खाणे to take bribe
ररश्वत लेना 

४०२ िेण खाणे to do something unethical / immoral
अनैततक कृत् करना

४०३ डयोक्यात राख घालणे to get very angry
बहुत गुस्ा करना

४०४ शजिेला हाड नसणे loose, insulting talk
वबन सयोचे कुछ िी उलट सुलट, 
बेअदब बयोलने की प्रिृभति / बकना 

४०५ हातपाय गळणे to become numb with fear or worry
डर या चचंता के मारे हाथ-पैर सुन्न हयो जाना

४०६ काळजाचे पाणी हयोणे to be extremely worried and sorry
उभद्ग्न हयोना  

४०७ तोंडचे पाणी पळणे to get too worried and scared
चचंता ि डर से पसीना छूटना  
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४०८ पंख िुटणे to get wings (pejorative)
पर वनकल आना 

४०९ ततसरा डयोळा उघडणे to get so angry that the hell breaks loose
तीसरी आँख खुलना / बहुत गुस्ा आना

४१० तोंड येणे to suffer from mouth ulcer
मुँह में छाले पड़ना 

४११ डयोळे येणे to suffer from conjunctivitis
आँख आना / नेत् ियोथ हयोना  

४१२ डयोके विरणे to get mad / to go crazy
पागल हयो जाना 

४१३ अंग मयोडणे

अंग मयोडून काम करणे 

to get body ache / to get dog-
tired / to get fatigued 
िरीर दुखना / थक जाना 
to work till one drops dead
रयोम रयोम दुखने तक काम करना 

४१४ बयोट ेमयोडणे to think or say bad about someone
अंगुललयाँ मयोड़ कर हकसी के बारे 
में बुरा सयोचना / कहना

४१५ घसाियोड करणे to advise vigorously or a lot
बहुत समझाना

४१६ तोंड िाटसे्तयोिर बयोलणे to talk a lot
बहुत ज्ादा बातें करना

४१७ ती नेमणूक, त्ा नेमणुकी / नेमणुका 
नेमणुकी-, नेमणुकतीं- / नेमणुकां-

appointment
वनयुष्क्

४१८ ती तमरिणूक, त्ा 
तमरिणुकी / तमरिणुका 
तमरिणुकी-, तमरिणुकतीं- / 
तमरिणुकां-

rally / procession 
रैली / जुलूस  

४१९ ती करमणूक, त्ा करमणुकी / 
करमणुका 
करमणुकी-, करमणुकतीं- / 
करमणुकां-

entertainment 
मनयोरंजन

४२० ती दमणूक, त्ा दमणुकी / दमणुका
दमणुकी-, दमणुकतीं- / दमणुकां-

tiredness
थकान
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४२१ तयो ठािवठकाणा 
ठािवठकाण्ा-

whereabouts 
पता वठकाना / अतापता

४२२ भित्ापाठी ब्रह्राक्षस a fearful person faces great difficulties
डर कर जीने िाले कयो घयोर 
कवठनाइयाँ झलेनी पड़ती ह ैं।

४२३ तयो ियगंड, ते -
ियगंडा-, ियगंडां-

phobia
िय / ियोवबया / डर

४२४ यथेच्छ whole-heartedly
जी िर के

४२५ तयो मूकाभिनय, ते -
मूकाभिनया-, मूकाभिनयां-

mime
मूकाभिनय

अभ्ासपुस्क

४२६ दीघ्मकालीन long lasting
चचरस्ायी 

४२७ अपभ्रटि िब्द derived and corrupted word
शजसका अपभ्रिं हुआ हयो ऐसा िब्द 

४२८ तयो अपभ्रिं, ते -
अपभ्रिंा-, अपभ्रिंां- 

corruption of derived word
अपभ्रिं

४२९ ते आडिळण, ती आडिळणे / 
आडिळणं
आडिळणा-, आडिळणां-

detour / indirect route / indirect or 
oblique or implied expression  
विमाग्म / अलग रास्ता / िक्रयोष्क् 

४३० सटपटणे to be shocked / to be amazed / to 
be astonished / to get a jolt 
सकपका जाना / चहकत रह जाना / 
दहल जाना / छटपटाना / तड़पना  

४३१ तयो उद्ामपणा
उद्ामपणा-

arrogance / insolence
धृटिता / उदं्डता 

४३२ तयो आवििगाि, ते -
आवििगािा-, आवििगािां-

expression / manifestation / 
gesture / body language
चालढाल / रंगढगं / िाििंतगमा  

४३३ कळ सयोसणे to bear the pain / to be patient 
दद्म सहना / धीरज धरना 

पाठ ५
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४३४ अततरंशजत exaggerated
अततिययोष्क् 

४३५ तयो अिाि, ते -
अिािा-, अिािां- 

absence / lack 
कमी 

४३६ तयो प्रिाि, ते - 
प्रिािा-, प्रिािां-

influence / effect
असर 

४३७ वनिाि लागणे to be able to survive / succeed
सामना कर पाना / मुकाबला कर सकना 

४३८ ती भिस्त
भिस्ती- 
-िर भिस्त ठेिणे / असणे

reliance / dependence
िरयोसा ि वनि्मरता 
to rely / depend on someone 
हकसी पर िरयोसा हयोना और वनि्मर हयोना 

४३९ रास्त reasonable / legitimate
उचचत / िाशजब 

४४० विचललत disturbed
अिांत 

४४१ प्रचललत prevalent
प्रचललत

४४२ स्यंचललत automatic
स्चललत 

४४३ ती िक्कल 
िकले-

trick
तरकीब

४४४ तयो मण, ते - 
मणा-, मणां- 

an outdated measure of 
weight (approx. 37 kg)
मण

४४५ तयो घन, ते -
घना-, घनां- 
घन 

cloud
बादल
solid / dense 
घन / ठयोस / घना 

४४६ तयो घण, ते - 
घणा-, घणां-

sledgehammer 
बड़ा हथरौड़ा   

४४७ ते तण
तणा-

weeds
जंगली घास / घासपात 

पा
ठ 

५
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४४८ तयो काना, ते काने
कान्या-, कान्यां- 

vertical line in devnagari script
‘आ’ की मात्ा 

४४९ काणा squint-eyed
काना 

४५० दुष्प्राप् difficult to achieve or obtain
दुल्मि 

४५१ वनरंकुि unchecked / uncontrolled / absolute
अवनयंतत्त 

पाठ ६ | CHAPTER 6

पाठ्यपुस्क

४५२ तयो िाङ् वनचिय, ते -
िाङ् वनचिया-, िाङ् वनचियां-

engagement 
सगाई 

४५३ ती पदयोन्नती
पदयोन्नती-

promotion
तरक्की 

४५४ तयो पदिीग्हण समारयोह convocation ceremony
पदिीग्हण समारयोह

४५५ तयो खुराक, ते -
खुराका-, खुराकां-

diet / dosage
खुराक 

४५६ तयो पज्मन्ययोत्सि, ते -
पज्मन्ययोत्सिा-, पज्मन्ययोत्सिां-

festival of rains
बाररि का त्योहार 

४५७ ती रेलचेल
रेलचेली-

abundance
बहुत ज्ादा मात्ा / संख्ा 

४५८ मैलयोगणती for miles
मीलों तक 

४५९ धिल white
सिेद 

४६० ते खंडन
खंडना-

to prove wrong / contradict
खंडन / गलत सावबत करना

४६१ उद्कु् हयोणे to get provoked
उतिेशजत हयोना 

४६२ काळाच्ा पयोटात गडप हयोणे to vanish with time
समय के साथ खत्म या लुप्त हयोना
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४६३ जाचक harsh / oppressive
अतत कठयोर / अत्ाचारी

४६४ िंगार scrap
कबाड़

४६५ जेहतेिे काळाचे ठायी once upon a time / at present
(old phrase used to narrate or to report)
एक समय की बात ह ै/ ित्ममान में
(घटना का िण्मन करते हुए या कहानी सुनाते 
हुए उपययोग में ललये जाने िाला िाक्यांि)

४६६ माती खाणे to commit a mistake
गलती करना

४६७ डयोस पाजणे to advise
सलाह दनेा

४६८ ते सांत्न, ती सांत्ने / सांत्नं
सांत्ना-, सांत्नां-

consolation 
सांत्ना 

४६९ दुतिगा on both sides
दयोनों तरि

४७० तयो ताटिा, ते ताटिे 
ताटव्या-, ताटव्यां-

flower-bed
गुलिन

४७१ चिऱया ढाळणे to fan a god or king using a fly 
whisk as a sign of respect
चंिर डुलाना

४७२ ते छत्, ती छत् े/ छत् ं
छत्ा-, छत्ां-

canopy 
छत् / चंदिा 

४७३ तयो दाखला, ते दाखले 
दाखल्या-, दाखल्यां- 

certificate
प्रमाणपत्

४७४ तयो िरौजिाटा
िरौजिाट्ा- 

army
िरौज

४७५ ितिे हयोणे to become successful
ितेह पाना

४७६ डागाळणे to make dirty
दाग लगाना

४७७ हाताळणे to handle / to deal / to tackle
सम्ालना
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४७८ उबिणे to incubate
(अंडा) सेना

४७९ सुरकुतणे to get wrinkles / to get old 
झुरर्मयाँ पड़ना / बूढ़ ेहयोना

४८० नादािणे to go crazy about
पगला जाना

४८१ िेडािणे to tease
चचढ़ाना

४८२ लाथाडणे to kick / reject
ठयोकर मारना

४८३ आळसािणे to feel lazy
आलस आना

४८४ पाणािणे to fill with tears
आँख में पानी आना

४८५ िेगाळणे to crack
दरार पड़ना

४८६ सरािणे to be used to 
आदत हयोना 

४८७ माणसाळणे to humanise / to get domesticated
मनुष् जैसा बनाना / पालतू बनाना 

४८८ वपसाळणे to get mad in anger 
बहुत ज्ादा गुस् ेसे पगला जाना 

४८९ झयोपाळणे to feel sleepy
नींद आना

४९० आनंदणे to be pleased
खुि हयोना

४९१ पालिणे to sprout
अंकुररत हयोना

४९२ चक्करणे to feel dizzy
चक्कर आना

४९३ दरिळणे to waft
महकना

४९४ अंकुरणे to sprout
अंकुररत हयोना 
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४९५ िळणे to fructify
िलना

४९६ अनुििणे to experience
अनुिि करना 

४९७ चक्रािणे to get confused
चक्कर में पड़ जाना  

४९८ गोंधळणे to get confused
चक्कर में पड़ जाना

४९९ उतिरणे to reply
जिाब दनेा 

५०० मयोहरणे to blossom / to bloom / to feel exhilarated 
बहार आना / खखलना / रयोमांचचत हयोना 

५०१ खुळािणे to go crazy about
पगला जाना 

५०२ दुखािणे to hurt / to get hurt
दुखाना 

५०३ तेज:पुंज bright 
तेजस्ी

५०४ तयो अध:पात
अध:पाता-

deterioration / decline / downfall
अध:पतन

५०५ ते पुन:प्रक्षेपण
पुन:प्रक्षेपणा-

repeat telecast
पुन:प्रसारण

अभ्ासपुस्क

५०६ प्रीत्थ्म on occasion of
के मरौके पर

५०७ िोंगळ untidy / messy / unsystematic
अव्यिस्स्त 

५०८ ती असूया
असूये- 

jealousy 
असूया / जलन

५०९ साग्संगीत with all the fanfare / in great 
detail / extensive (spread) / 
पूरे ठाठ से
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पाठ ६

५१० ते अप्रूप, ती अप्रूपे / अप्रूपं 
अप्रूपा-, अप्रूपां- 

wonderful / marvelous  
अनूठापन

५११ ती आतिबाजी
आतिबाजी-

firework
आततिबाजी

५१२ नाहक unnecessarily
बेिजह 

५१३ वक्लटि difficult
कवठन

५१४ तयो घयोळका, ते घयोळके
घयोळक्या-, घयोळक्यां-

mob / crowd / flock
समूह / झुडं 

५१५ मंडलाकार circular shape
मंडलाकार / गयोलाकार

५१६ ते िाटप, ती िाटपे / िाटपं 
िाटपा-, िाटपां-  

distribution
वितरण

५१७ तयो जीिनयोल्ास
जीिनयोल्ासा-

joy of life
जीिन की उमंग 

५१८ तऱहिेाईक whimsical 
सनकी

५१९ ततऱहाईत stranger
अजनबी 

५२० उपरा uninvited
वबनबुलाया

५२१ लुटुपुटुचा pretend play
झूठमूठ का / बच्ों सा

५२२ ते डयोहाळजेिण, ती 
डयोहाळजेिणे / डयोहाळजेिणं 
डयोहाळजेिणा-, डयोहाळजेिणां-

baby-shower ceremony 
गयोदिराई

५२३ ती डयोहाळतुली, त्ा डयोहाळतुल्या
डयोहाळतुली-, डयोहाळतुल्यां-

the pregnant lady who is having baby-shower
गि्मिती, शजसकी गयोदिराई हयो रही हयो  

५२४ तयो आहरे, ते -
आहरेा-, आहरेां-

wedding gift
िादी में दी जाने िाली िेंट 

५२५ स्तयोम माजिणे to give undue importance 
वबना िजह बहुत ज्ादा महत्त दनेा 



शब्दसंग्रह

290    oesveµes veJJeo

५२६ धूम ठयोकणे to run away
िाग जाना

५२७ लाडीगयोडी लािणे to sweet talk someone into doing something
लाड़ जता कर आग्ह करना 

५२८ जीि लुळी पडणे to be at a loss to say something
कुछ कहने की क्षमता खयोना 

५२९ जीि सयोकािणे (खाण्ासाठी / 
िाईट बयोलण्ासाठी)

सयोकािणे

to get used to eat something / talk recklessly
कुछ खाने की / कुछ िी बयोलने की आदत पड़ जाना
to get habituated 
लत लगना / आदत पड़ना  

५३० जीि विटाळणे to pollute oneself by foul words
जीि अपवित् करना 

५३१ जीि आिरणे to hold one’s tongue 
जबान कयो लगाम लगाना 

५३२ जीि झडणे to lose one’s tongue
जीि कट जाना

५३३ जीि टाळ्ाला चचकटणे to become speechless / to be dumbfounded  
बयोलती बंद हयो जाना 

५३४ जीि सैल सुटणे talking loosely without thinking 
जयो मन में आये िह बड़बड़ाना 

५३५ जीि चािणे to put your foot in your mouth 
गलती का एहसास हयोना

५३६ गयोरागयोमटा fair
गयोराचचट्ा

५३७ वनम्ाशिम्ा just a half
आधाअधूरा

पाठ ७ | CHAPTER 7

पाठ्यपुस्क

५३८ तयो िुईचािा
िुईचाफ्ा-

a kind of orchid with fragrance 
एक प्रकार की सुगप्धित अमरी

५३९ तयो बकूळ
बकुळा-

a big tree of tiny fragrant flowers
बकुल

पा
ठ 
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पाठ ७

५४० तयो सडा, ते सडे
सड्ा-, सड्ां-
--पडणे 
--घालणे 

spread of flowers on the ground 
जमीन पर िूलों का वबखराि 
sprinkling of cow-dung water for 
cleansing at entrance of village houses 
गाँि में आंगन कयो शुद्ध करने के ललए 
गयोबर के पानी का लछड़काि 

५४१ तयो घमघमाट
घमघमाटा- 

fragrance
महक

५४२ पांगलेला dispersed / scattered living beings
वबखरे हुए सजीि 

५४३ बािणे to wither
मुरझाना

५४४ तयो दाणागयोटा
दाण्ागयोट्ा-

a comprehensive term for grain, pulse etc. / 
ration
अनाज / रािन / दानापानी

५४५ हुकमी sure shot
रामबाण / हुक्ी

५४६ नेम नसणे being unpredictable
हकसी बात या चीज या व्यष्क् का िरयोसा न हयोना 

५४७ कळीचे िाक्य triggering sentence
मुदे् की मूल बात / का मूल िाक्य 

५४८ अिखळ / खयोडकर / खट्ाळ mischievous / naughty
नटखट

५४९ पयोकळ / ियोल / वनरथ्मक in vain
वनरथ्मक

५५० अपेक्षािंग / हहरमयोड / भ्रमवनरास disappointment
अपेक्षािंग

५५१ खिट / खिचट / कुस्त्सत rancid / condescending / snooty  
कुस्त्सत / दूसरों कयो अपमावनत 
करने की दिंपूण्म प्रिृभति  

५५२ अललप्त 

तटस्

aloof / isolated
विलग
neutral 
तटस्
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५५३ व्रतस् disciplined, focused lifestyle
अनुिाशसत जीिनिैली 

५५४ तयो धाक
धाका-
तयो िचक
िचका-
तयो दरारा 
दराऱया-

awe  
धाक / व्यष्क् के ओहद ेया उच् स्ान का िय 
(जैसे शिक्षक का, मातावपता का, िररष् का)

५५५ चोंबडा / चहाडखयोर tattletale / back biter  
चुगलखयोर

५५६ हहडीस / हकळसिाणा / घृणास्पद repulsive / slimy / infernal
घृणास्पद / विित्स

५५७ तयोतरा stammerer
हकलाने िाला व्यष्क् 

५५८ गुरे राखणे to take care of cattle
गाय-बैल चराना

५५९ आतड्ाने बयोलणे talking from the bottom of the heart
वदल की गहराई से बयोलना

५६० मुस्टात दणेे / मारणे to slap
तमाचा लगाना

५६१ ती चचमणी, त्ा चचमण्ा 
चचमणी-, चचमण्ां-

small kerosene lamp
तमट्ी के तेल का वदया 

५६२ चालता हयो! go away! / get lost!
िूट! / चले जाओ! / दिा हयो जाओ!

५६३ भिकारडा beggerly / worthless
भिखारी जैसा बेकार व्यष्क्

५६४ ताकाच्ा खांबासारखा घुम् unshaken / unwavering 
स्स्तप्रज्

५६५ कयोवपटि / िडक मार्थाचा hot tempered 
गुस्लै

५६६ माज येणे to become vain / have airs due 
to some good fortune 
चरबी चढ़ना

पा
ठ 
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५६७ ती िापिाणी, त्ा िापिाण्ा 
िापिाणी-, िापिाण्ां-

curse 
श्ाप िाणी

५६८ गारद करणे to defeat / to overpower / to kill   
हरा दनेा / ढरे करना / पस्त कर दनेा 

५६९ तंतयोतंत exact match
वबलु्ल एक जैसा

५७० टपून बसणे to wait eagerly to grab the chance
ताक में बैठना

५७१ संताप उतू जाणे to be furious / to be inflamed 
गुस् ेसे आग बबूला हयोना

५७२ तयो िवडमार
िवडमारा- 

furious attack (of questions / 
comments / bullets / abuses) 
बरौछार (प्रश्ों की / प्रततवक्रयाओ ंकी / 
गयोललयों की / गाललयों की) 

५७३ अबयोला धरणे not talking due to displeasure
नाराजगी के कारण बयोलना बंद करना

५७४ वपच्छा पुरिणे to be after something
पीछे पड़ना

५७५ तीनताड उडणे to be astonished / to be aghast  
िौंचक्का रह जाना 

५७६ ब्रह्ांड आठिणे to feel inadequate before a daunting task 
नानी याद आना

५७७ साटिांग नमस्ार घालणे to surrender completely by prostrating 
headlong in front of someone 
(meant really or in sarcasm)
साटिांग / दडंित प्रणाम करना 

५७८ तंतरणे / टरकणे / चळाचळा 
कापणे / थरकाप हयोणे / गाळण 
उडणे / गि्मगलळत हयोणे / जीि 
टाळ्ाला चचकटणे / घाम िुटणे / 
दातखीळ बसणे / तोंडातून िब्द 
न िुटणे / ततपप हयोणे - करणे / 
पयोटात गयोळा येणे / पयोटात खड्ा 
पडणे / पाय लटलट कापणे

to shudder / to be scared out of one’s wits / 
to miss a heart beat due to fright / 
to shake like a leaf / tremble due to fear or 
danger / to get goosebumps / 
to get shivers down one’s spine 
डर के मारे साँप सूंघ जाना / लघग्ी बंध 
जाना / पसीने छूटना / रूह काँप जाना / वदन 
में तारे नजर आना / वदल की धड़कन रुक 
जाना / पैरों तले जमीन खखसक जाना 

पाठ ७
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५७९ ियग्स्त / ियकंवपत terrified
डरा हुआ / आतंहकत 

५८० ियािह / ियप्रद frightful
ियानक

५८१ ती वििंचना, त्ा –
वििंचने-, वििंचनां-

anxiety / distressing perplexity
घयोर चचंता

५८२ ती तंरिी
तंरिी- 

trance 
िाि समाभध / खयालों में खयो जाने की स्स्तत 

५८३ िडक gaudy / hot-tempered
िड़कीला / गुस्लै

५८४ आक्रस्ताळ्ा edgy / jittery 
छयोटी छयोटी बातों पर उतिेशजत हयो 
कर चीखने-चचल्ाने िाला 

५८५ पयोखरणे to dig out / to hollow out / to 
get hollowed due to worries
खयोखला हयोना / करना 

५८६ ते आित्म, ती आितले / आितटं  
आितगा- / आित्यां-

whirlpool
िँिर

५८७ ती रानिूल, त्ा रानिुली
रानिुली-, रानिुली-

to get lost in nature and to stray 
प्रकृतत में खयो कर िटक जाना

५८८ तयो चकिा, ते चकिे 
चकव्या-, चकव्यां-

to get stuck / to go round and round / 
to get lost in a labyrinth 
िूलिुलैया में िँस जाना

५८९ मूग तगळून गप्प बसणे to be silent when the situation 
demands vocal expression
जहां बयोलने की जरूरत ह ैिहां चुप रहना  

५९० तयो / ती मनयोविकारतज्ज, ते / त्ा -
मनयोविकारतज्जा-, मनयोविकारतज्जां- 

psychiatrist 
मनयोविकार वििेषज् 

५९१ ते तुटलेपण
तुटलेपणा-

detachment
अलग पड़ जाने की िािना

अभ्ासपुस्क

५९२ तयो सूड
सुडा-

revenge
बदला

पा
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५९३ जवटल complicated
जवटल

५९४ तक्क संगत logical
तक्क संगत

५९५ ते आयुध, ती आयुधे / आयुधं 
आयुधा-, आयुधां- 

weapon
ि्रि

५९६ ती खपली, त्ा खपल्या 
खपली-, खपल्यां-

scab / rough and dry surface over a wound 
जखम पर जमी सूखी परत

५९७ राग उिाळून येणे / रागाचा 
िडका उडणे / पारा चढणे / मुठी 
िळणे / दातओठ खाणे / डयोळ्ांत 
रक् उतरणे / डयोके सटकणे 

outburst of anger / to be up in arms / 
to flare up / to blow one’s top 
गुस् ेसे पागल हयोना / आँखों में खून उतर 
आना / पारा चढ़ जाना / माथा सटक जाना 

५९८ मन थाऱय्ािर नसणे / सैरिैर हयोणे mind becoming unsteady / restless
मन विचललत हयोना

५९९ ती ईष्गा
ईष्ले-

competitive spirit
हयोड़ 

६०० वनिांत असणे to be relaxed / unengaged / unoccupied / 
undisturbed / at leisure 
खाली / अबाभधत समय हयोना / एकान् ि िांत हयोना 

६०१ आततायी impetuous
अवििेकी

६०२ समंजस wise / reasonable / prudent / considerate
समझदार

६०३ तयो उरिके, ते उरिके
उरिकेा-, उरिकेां- 

sudden eruption / emotional 
outburst / outbreak
प्रकयोप

६०४ तयो िेंधळेपणा
िेंधळेपणा-

inattentiveness / clumsiness / craziness
बेढगंपन / अव्यिस्स्तता  

६०५ तयो धांदरटपणा
धांदरटपणा-

inattentiveness / clumsiness due to haste 
बेढगंपन / जल्बाजी में हयोने िाली गड़बड़  

६०६ तयो संकयोच
संकयोचा- 

hesitation / bashfulness/ contraction  
खझझक / संकयोच / शसकुड़न

६०७ तयो कुस्त्सतपणा
कुस्त्सतपणा-

small mindedness  
कुस्त्सतता / दूसरों का अपमान 
करने की दिंपूण्म प्रिृभति 

पाठ ७
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६०८ ती खझगं
खझगंे- 

passion / to be mad after 
something / intoxication 
निा / िूत सिार हयोना  

६०९ तयो जळिळाट
जळिळाटा-

outbreak of jealousy / discontent  
जलन

६१० तयो पेच, ते-
पेचा-, पेचां- 

difficulty / problem
समस्या

६११ ते स्यै्म
स्यैगा-

stability
स्स्रता

६१२ ते खुरपे / खुरपं, ती खुरपी 
खुरप्ा-, खुरप्ां-

spud / spade
खुरपी

६१३ ती गलयोल, त्ा गलयोली
गलयोली-, गलयोलीं

a pellet-bow
गुलेल

६१४ लाजाळू shy
िमणीला/ली

६१५ दांगट (दांडगट) tough / robust / bully    
तगड़ा / दादातगरी करने िाला 

६१६ पायदळी तुडिणे to crush under foot
पैरों तले रौंदना

६१७ वबनधास्तपणे fearlessly / boldly
वबना डर के / वनडरता से

६१८ वनबर tough and dry
कवठन और रूखा

६१९ चाळिणे to turn on / to stir / to tempt / to tantalize  
कयोई िािना जागना / जगाना

६२० नजरेसमयोरून तरळून जाणे to float before the eyes
नजरों के सामने तैरना 

६२१ बेडर fearless
वनि्मय

६२२ झुरणे to pine for
तमलने के ललये तरसना

६२३ विषण् saddened / depressed
उदास / दुखी / वनराि
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६२४ सयोिीक patient / tolerant
सहनिील

६२५ खखन्न depressed / dejected
उदास / वनराि 

६२६ बोंब ठयोकणे to shout loudly / to vociferate
जयोर से चचल्ाना

६२७ तळ ठयोकून बसणे to settle at one place purposefully 
डरेा जमाना

पाठ ८ | CHAPTER 8

पाठ्यपुस्क

६२८ ते िािगीत, ती िािगीते / िािगीतं
िािगीता-, िािगीतां-

a song expressing soft feelings 
तरल िाि व्यक् करने िाला गीत

६२९ तयो चरण, ते - 
चरणा-, चरणां-

poetic verse / line 
कविता का पद

६३० ती पंक्ी, त्ा पंक्ी
पंक्ी-, पंक्तीं-

line 
पंष्क्

६३१ ते िजन, ती िजने / िजनं 
िजना-, िजनां-

devotional song / hymn
िजन

६३२ तयो गीतकार, ते -
गीतकारा-, गीतकारां-

songwriter / lyricist 
गीतकार

६३३ तयो श्योक, ते –
श्योका-, श्योकां-

verse / stanza 
श्योक

६३४ ते किन, ती किने / किनं 
किना-, किनां-  

poem
कविता

६३५ ते िष्क्गीत, ती िष्क्गीते 
/ िष्क्गीतं 
िष्क्गीता-, िष्क्गीतां-

devotional song
िष्क्गीत

६३६ तयो अिंग, ते -
अिंगा-, अिंगां-

old poetic metre used in devotional Marathi 
poems / a poem using this metre
प्राचीन आध्याप्त्मक मराठी कविता का एक 
वििेष छंद / उसी छंद में ललखी हुई कविता 
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६३७ ते पद, ती पद े/ पद ं
पदा-, पदां-

verse / line  
पद

६३८ ती रचना, त्ा –
रचने-, रचनां-

composition
रचना

६३९ ती ओिी, त्ा ओव्या
ओिी-, ओव्यां-

old poetic metre used in Marathi 
poems / a poem using this metre
प्राचीन मराठी कविता का एक वििेष छंद / 
उसी छंद में ललखी हुई कविता

६४० ते पद्, ती पद् े/ पद् ं
पद्ा-, पद्ां-

verse 
पद् / छंद

६४१ ती चारयोळी, त्ा चारयोळ्ा
चारयोळी-, चारयोळ्ां-

short poem of four lines
चार पंष्क्यों की छयोटी कविता 

६४२ तयो हायकू, ते -
हायकू-, हायकंू-

haiku / a short Japanese poem   
हायकू / एक छयोटी जापानी कविता का प्रकार

६४३ ती गझल, त्ा गझला
गझले-, गझलां-

ghazal / a traditional form of 
poetry in Persian or urdu
गज़ल / िारसी एिं उदू ्म कविता की पारंपररक िैली 

६४४ ती आरती, त्ा आरत्ा
आरती-, आरत्ां-

hymn sung in a rhythmic form in front 
of god with a plate with a flame / lamp
आरती

६४५ ते काव्य, ती काव्य े/ काव्यं
काव्या-, काव्यां-

poetry
काव्य 

६४६ ते कडिे / कडिं, ती कडिी
कडव्या-, कडव्यां-

stanza
छंद

६४७ ती कितयत्ी, त्ा -
कितयत्ी-, कितयत्ीं-

female poet
महहला कवि / कितयत्ी

६४८ तयो रचनाकार, ते -
रचनाकारा-, रचनाकारां-

composer
रचनाकार / कवि

६४९ ते प्रिुत्
प्रिुत्ा-

command / mastery
प्रिीणता / वनपुणता 

६५० अजरामर immortal / eternal
अमर / वनरंतर 

पा
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६५१ ते अध्यक्षपद, ती अध्यक्षपद े/ 
अध्यक्षपदं
अध्यक्षपदा-, अध्यक्षपदां-

presidency / chairmanship
अध्यक्षपद / अध्यक्षता 

६५२ िूषिणे to adorn / to grace / to honour 
वििूतषत करना

६५३ ते टयोपणनाि, ती टयोपणनािे / 
टयोपणनािं
टयोपणनािा-, टयोपणनािां-

nick name / pet name / pseudonym
उपनाम / छद्म नाम

६५४ तयो रूपबंध, ते -
रूपबंधा-, रूपबंधां-

form / design
रूप रेखा / आकृतत

६५५ आव्ान पेलणे to accept a challenge 
चुनरौती स्ीकार करना

६५६ िाटलेा जाणे to provoke
उकसाना

६५७ गांगरणे to be bewildered / confounded
चकरा जाना 

६५८ स्ाती fifteenth constellation of stars / arcturus
पंरिहिा नक्षत् 

६५९ पारदि्मक transparent 
पारदिणी 

६६० तयो रशसक, ते -
रशसका-, रशसकां- 

connoisseur / one who 
appreciates (music, etc)
पारखी / रशसक  (संगीत, आवद)

६६१ तूत्म for the time being
अिी के ललए 

६६२ ती गाथा, त्ा - 
गाथे-, गाथां-

legend / saga / epic
हकंिदतंी / रचना / महाकाव्य

६६३ ते ्रिीगीत, ती ्रिीगीते / ्रिीगीतं
्रिीगीता-. ्रिीगीतां-

women’s song
्रिी गीत

६६४ ते लयोकगीत, ती लयोकगीते / 
लयोकगीतं
लयोकगीता-, लयोकगीतां-

folk song
लयोकगीत

६६५ ते िाहहरी काव्य, ती काव्य े/ काव्य ं
काव्या-, काव्यां-

poetry by minstrel or bard
स्ततुतपाठक कवि ने रची हुई कविता

पाठ ८
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६६६ ते नाट्गीत, ती नाट्गीते / 
नाट्गीतं
नाट्गीता-, नाट्गीतां-

songs in a musical drama 
नाटक के गीत

६६७ ती लय, त्ा लयी
लयी-, लयीं- 

rhythm 
लय 

६६८ जे न दखेे रिी, ते दखेे किी a poet sees what even the sun cannot 
जयो सूरज िी नहीं दखे सकता 
िह कवि दखे सकता है

६६९ ते सुिातषत, ती सुिातषते / 
सुिातषतं
सुिातषता-, सुिातषतां-

maxim
सूष्क् / नीतत िाक्य

६७० वनयम धाब्ािर बसिणे to ignore or break rules
वनयम िंग करना 

६७१ ते रसग्हण, ती रसग्हणे / 
रसग्हणं 
रसग्हणा-, रसग्हणां-

appreciation of art, music, etc.
कला, संगीत आवद का आनंद

६७२ संिेदनिील sensitive
संिेदनिील

६७३ ती प्रततिा
प्रततिे- 

talent
प्रततिा

६७४ ती कल्पकता
कल्पकते-

creativity / imagination / ingenuity 
सज्मनिीलता 

६७५ मुकाट quietly without objecting
चुपचाप वबना विरयोध हकये 

६७६ प्रततिाबले with the help of one’s talent 
प्रततिा के सहारे

६७७ लीलया effortlessly
वबना हकसी पररश्म के / सहज 

६७८ तयो वदक्काल
वदक्काला- 

space-time
स्ल और काल

६७९ गतप्रि dull
वनस्तजे 

६८० ते तारांगण, ती तारांगणे / तारांगणं 
तारांगणा-, तारांगणां-

sky full of stars
तारों से िरा आकाि 

पा
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६८१ किडीमयोल valueless / worthless
करौवड़ओ ंके दाम / मूल्यहीन 

६८२ मन िेधून घेणे to attract / to win the heart 
वदल जीतना

६८३ ते निसज्मन, ती निसज्मने / 
निसज्मनं
निसज्मना-, निसज्मनां-

novel creation
निवनमगाण

६८४ ते जीिनमूल्य, ती जीिनमूल्य े/ 
जीिनमूल्यं
जीिनमूल्या-, जीिनमूल्यां-

values of life
जीिन मूल्य

६८५ ती धक्काबुक्की
धक्काबुक्की-

scuffle / jostling 
धक्कामुक्की  

६८६ ती चुकामूक, त्ा चुकामुकी
चुकामुकी-, चुकामुकतीं-

failing to find or meet each other
एक दूसरे कयो ढूढंने या तमलने से चूकना

६८७ गिगिा fanfare
गाजाबाजा

६८८ वबनतयोड matchless
बेजयोड़

६८९ विक्राळ frightful / terrible
विकराल / डरािना

६९० लवडिाळ beloved / affectionate / tender
लाड़ला / स्हेमय / कयोमल

६९१ ते ध्िुपद, ती ध्िुपद े/ ध्िुपदं
ध्िुपदा-, ध्िुपदां

main line of the song that 
gets repeated / refrain
गाने का मुखड़ा 

६९२ ितदा a hundred times
सरौ बार

६९३ वनगरगट् incorrigible / thick-skinned
चचकना घड़ा / बेिम्म, शजसे सुधारा ना जा सके 

६९४ वबनधास्त gutsy / audacious
वनडर

६९५ बेिान frenzied / hysterical / wild / to 
be beside oneself / to lose it
आपा खयो दनेा  

पाठ ८
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६९६ तयो संगीतकार, ते -
संगीतकारा-, संगीतकारां-

musician / composer 
संगीतकार

६९७ धाटणी form / style  
िैली / अंदाज 

६९८ कद्ममलेले muddy / dirty
कीचड़ से लथपथ  

६९९ मयोकळ्ा हाती with empty hands
खाली हाथ

७०० ती कारिारीण, त्ा कारिारणी
कारिारणी-, कारिारणीं-

wife 
पत्नी 

७०१ तयो चचखलगाळ
चचखलगाळा-

mud and dirt
कीचड़ और गंदगी 

७०२ ते उधाण 

आनंदाला, उत्साहाला उधाण येणे 

high tide / gust / surge / outpour 
ज्ार / आिेि / जयोि 
surge of joy, excitement 
ख़ुिी, उत्साह का आिेि  

७०३ ते गुज, ती गुजे / गुजं 
गुजा-, गुजां-

secret 
राज़

७०४ गहहिरणे to be choked with emotions
गला िर आना

७०५ बािरणे to be bewildered / confounded
चकरा जाना 

७०६ हहदंयोळ्ािर on a swing
झूले पर

७०७ गहहऱया (गहहरा) deep
गहरे

७०८ बापड े(मूळ वििेषण 'बापडा') poor
बेचारा

७०९ चंचल fickle / playful
चंचल

७१० हतबल helpless
वििि

७११ अविचारी thoughtless / careless / imprudent / reckless 
अविचारी / लापरिाह 
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७१२ संभ्रतमत confused / confounded / indecisive
दुविधा में हयोना 

७१३ वनषेध नोंदिणे to take objection
विरयोध जताना

७१४ ते संगर, ती संगरे / संगरं 
संगरा-, संगरां- 

war 
संग्ाम / युद्ध 

७१५ विस्ारणे

डयोळे विस्ारून

to expand / to widen 
िैलाना / बड़ा करना
with eyes widened in astonishment
आँखें िाड़ कर

७१६ रक्ाळून covered with blood 
खून से लथपथ 

७१७ लथजणे to freeze 
जम जाना 

७१८ नेमस्त moderate / temperate
मध्यम / संतुललत 

७१९ सात्त्तक virtuous / pure / honest
साप्त्क / शुद्ध 

७२० ती गुंडी, त्ा गुंड्ा
गुंडी-, गुंड्ां- 

button
बटन

७२१ तयो पंतयोजी, ते -
पंतयोजी-, पंतयोजीं- 

a (preacher) teacher (used 
sarcastically in present times) 
मास्र जी 

७२२ मिाळ moderate / temperate
मध्यम / संतुललत

७२३ ऊठसूट every now and then / at the drop of a hat
उठते बैठते / किी िी / हर समय / जब दखेयो तब

७२४ कुरूप ugly
बदसूरत / िद्ा 

७२५ तयो िळ, ते -
िळा-, िळां-

welt / a shortlived mark of a hurt 
मार का वनिान

७२६ ते (डयोळ्ांिरील) झापड, 
ती झापड े/ झापड ं
झापडा-, झापडां-

blinkers / a pair of small leather screens 
put on the side of a horse’s eyes
अँधेरी / घयोड़ ेकी आँखों पर डालने का पदगा  

पाठ ८
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७२७ तयो घाणा, ते घाणे 
घाण्ा-, घाण्ां-

a wooden crusher of oil seeds 
attached to a bull 
(बैल का) कयोल् ू

७२८ िसिा a trap to cheat and mislead / 
deceptive / tricky / fishy 
जाल 

७२९ गाडून टाकणे to bury / to suppress 
गाड़ना / दबाना 

७३० ती हहकमत, त्ा हहकमती
हहकमती-, हहकमतीं-

tactic / trick
तरकीब / हयोशियारी 

७३१ पािलागशणक at every step
कदम कदम पर 

७३२ खादाड gluttonous 
खाऊ / पेटू

७३३ उचंबळणे to surge
उमड़ना

७३४ तयो पारिा, ते पारिे 
पारव्या-, पारव्यां-

pigeon 
कबूतर

७३५ ती पागयोळी, त्ा पागयोळ्ा
पागयोळी-, पागयोळ्ां- 

stream of rain descending 
from rooftops or trees 
छत या पेड़ से विसल कर तगरने 
िाली बाररि की बूँदें 

७३६ ते बीळ, ती वबळे / वबळं
वबळा-, वबळां-

hole / burrow
वबल

७३७ डफ्र stupid / duffer
मूख्म

७३८ लयोकां सांगे ब्रह्ज्ान, 
आपण कयोरड ेपाषाण 

one who does not practice what he preaches
जयो खुद सही ढगं से काय्म नहीं करता 
लेहकन दूसरों कयो उपदिे दतेा ह|ै

७३९ आले दिेाजीच्ा मना 
तेथे कुणाचे चालेना

man proposes God disposes
िगिान की इच्छा के आगे मनुष् बेबस ह|ै

७४० अडली गाय िटके खाय if you are stuck, then people 
take advantage of you
यवद आप िँस गए ह ैं, तयो लयोग 
आपका िायदा उठाते ह ैं|
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७४१ नळी िंुकली सयोनारे इकडून 
ततकड ेगेले िारे

sermon falling on deaf ears
कान पर जूं ना रेंगना 

७४२ तयो छंद, ते -
छंदा-, छंदां-

hobby / metre 
िरौक / छंद

७४३ तयो जाच, ते -
जाचा-, जाचां-

torture / ill-treatment / oppression
जुमि / अत्ाचार  

७४४ ते साचलेपण
साचलेपणा- 

unwanted accumulation / saturation
जमाि / पक जाना / उकता जाना / संपृक्ता  

७४५ वनयम झुगारून दणेे to ignore / break rules
वनयम की अिज्ा करना  

७४६ तयो मुक्छंद, ते -
मुक्छंदा-, मुक्छंदां- 

free verse
मुक् छंद

७४७ गच् tight 
कस के 

७४८ ते विजन, ती विजने / विजनं 
विजना-, विजनां- 

desolation
िीराना / तन्ाई

७४९ डकिणे to paste / to stick  
चचपकाना

७५० कैकदा (how) many times
जाने हकतनी बार

७५१ मातीमयोल valueless 
तमर् टी के दाम

७५२ तयो गाळ, ते -
गाळा-, गाळां-

deposit / sediment / silt 
तलछट / गाद

७५३ तयो लगदा, ते लगदे
लगद्ा-, लगद्ां-

mash / papier-mache / pulp 
कुट्ी

७५४ ती दुलई, त्ा दुलया
दुलई-, दुलयां-

quilt / duvet
रज़ाई

७५५ ते जािळ, ती जािळे / जािळं
जािळा-, जािळां-

hair of a newborn baby
निजात शिशु के बाल

७५६ कुजणे to rot / to decay 
सड़ना

७५७ नाक मुरडणे to sneer at  
नाक शसकुड़ना
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अभ्ासपुस्क

७५८ ते बडबडगीत, ती बडबडगीते / 
बडबडगीतं 
बडबडगीता-, बडबडगीतां-

nursery rhyme 
शिशुगीत

७५९ ते कयोळीगीत, ती कयोळीगीते / 
कयोळीगीतं 
कयोळीगीता-, कयोळीगीतां-

folksongs of Kolis (fishing tribe)
कयोली (मछुआरों की जनजातत) के लयोक गीत 

७६० ते विरहगीत, ती विरहगीते / 
विरहगीतं 
विरहगीता-, विरहगीतां-

song of separation / longing
जुदाई /  विरह गीत

७६१ ते युगुलगीत, ती युगुलगीते / 
युगुलगीतं 
युगुलगीता-, युगुलगीतां-

duet 
युगल गीत

७६२ ते समूहगीत, ती समूहगीते / 
समूहगीतं 
समूहगीता-, समूहगीतां- 

group song
समूहगान

७६३ ते सू्तत्मगीत, ती सू्तत्मगीते / 
सू्तत्मगीतं 
सू्तत्मगीता-, सू्तत्मगीतां-

inspirational song
प्रेरणा गीत

७६४ ते बालगीत, ती बालगीते / बालगीतं 
बालगीता-, बालगीतां-

children’s song
बालगीत

७६५ ते समरगीत, ती समरगीते / 
समरगीतं 
समरगीता-, समरगीतां-

war songs
युद्ध गीत

७६६ ते प्रेमगीत, ती प्रेमगीते / प्रेमगीतं 
प्रेमगीता-, प्रेमगीतां-

love song
प्रेमगीत

७६७ ती िात्वटका, त्ा -
िात्वटके-, िात्वटकां-

a kind of limerick
तुक्क / व्यगं्यात्मक तुकबंदी िाला पद्

७६८ ती विरहहणी, त्ा विरहहण्ा
विरहहणी-, विरहहण्ां-

song describing anguish of separation 
विरह गीत

७६९ ते कीत्मन, ती कीत्मने / कीत्मनं 
कीत्मना-, कीत्मनां-

religious discourse
धातम्मक प्रिचन
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७७० ती गिळण, त्ा गिळणी
गिळणी-, गिळणीं- 

milkmaid
ग्ाललन / अहीररन
a Marathi lyrical folk composition 
performed with music, dialogue 
and dance for entertainment
मनयोरंजन के ललये संगीत, संिाद और 
नृत् के साथ सादर हकया जाने िाला 
मराठी लयोक कविता का प्रकार

७७१ ते रूपक, ती रूपके / रूपकं 
रूपका-, रूपकां- 

metaphor
रूपक

७७२ ती खयोडी, त्ा खयोड्ा
खयोडी-, खयोड्ां-

mischief
िरारत

७७३ दुरािलेला estranged
विमुख

७७४ िष्क्रसपूण्म full of piety / devotion
िष्क्रसपूण्म

७७५ एकपात्ी one-act
एकांकी

७७६ ती अततिययोक्ी
अततिययोक्ी-

hyperbole / exaggeration
अततिययोष्क्

७७७ ते विडबंन, ती विडबंने / विडबंनं 
विडबंना-, विडबंनां-

parody
हास्यपूण्म अनुकरण काव्य / उपहास

७७८ तयो तमन्स्लपणा
तमन्स्लपणा-

mischievousness
नटखटपन

७७९ ममगािर बयोट ठेिणे to touch a raw nerve
दुखती रग पर हाथ रखना 

७८० दांभिकतेिर प्रहार करणे  

ती दांभिकता
दांभिकते-

to expose hypocrisy
ढोंग पर िार करना
hypocrisy
ढोंग

७८१ ित्लूा खड ेचारणे to vanquish
चारों खाने चचत कर दनेा 

७८२ तयो गलका
गलक्या-

noise / clamour
ियोर / कयोलाहल
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७८३ ती तमजास, त्ा तमजािी
तमजािी-, तमजािीं-

show off / full of airs or high 
notions about oneself  
लाटसाहब जैसी प्रिृभति  

७८४ तयो तयोरा, ते तयोरे 
तयोऱया-, तयोऱयां-

show off / full of airs or high 
notions about oneself  
लाटसाहब जैसी प्रिृभति  

७८५ मनास येणे to take a liking for someone or something 
हकसी चीज या व्यष्क् पर मन आ जाना 

७८६ मनाला मुरड घालणे to suppress desires / ambition
मन मारना / इच्छाओ ंकयो दबाना

७८७ मन मारणे to suppress desires / ambition
मन मारना / इच्छाओ ंकयो दबाना

७८८ मनाला लागणे to be hurt (emotionally)
मन दुखना / वदल पर लगना 

७८९ मनात काळेबेरे असणे to have a deceitful intention  
मन में काला हयोना / मन साि ना हयोना 

७९० मनाला भिडणे to touch one’s heart / to move 
मन कयो छूना 

७९१ (दुखऱया) मनािर िंुकर घालणे to soothe / calm a (sad) heart
(उदास) मन कयो िांत करना

७९२ मनािर दगड ठेिणे with a heavy heart / weighed 
down with concerns
वदल पर पत्र रखना

७९३ मनातलं मनात ठेिणे to keep something in one’s heart  
मन की बात मन में ही रखना 

७९४ मन खाणे to regret 
पछताना 

७९५ अबयोला धरणे not to speak / be reticent (with someone)
(हकसी के साथ) नहीं बयोलना 

७९६ गरजणे to roar / to thunder / to blast / to shout  
गरजना / चचल्ाना 

७९७ हकंचाळणे to scream / to screech / to shriek 
चीखना 
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७९८ पुटपुटणे to mutter
बुदबुदाना / धीरे से कहना

७९९ कुजबुजणे to whisper
िुसिुसाना / धीमी आिाज़ में बयोलना 

८०० दरडािणे to intimidate by shouting
ऊँची आिाज में डांट डपट करना 

८०१ खेकसणे to scream / to shout at someone angrily
गुस् ेसे िटकारना   

८०२ बजािणे to warn / to alert / to caution 
आगाह करना / सािधान करना / चेतािनी दनेा 

८०३ खडसािणे to rebuke / to scold / to 
take someone to task 
ड़ाँटना / हकसी की खबर लेना 

८०४ कुरकुरणे to murmur / grumble
बड़बड़ाना / िुनिुनाना

८०५ चीत्ारणे to scream 
चीखना चचल्ाना

८०६ तमटिणे to close / to finish (fight)
बंद करना / तमटाना (झगड़ा)  

८०७ वनस्तरणे to rectify 
वनराकरण करना

८०८ िरपांगी superficial / apparent  
ऊपरी / सतही 

८०९ अस्ताव्यस्त in a mess / disorderly / clutter 
अस्त-व्यस्त 

८१० ते अदै्त
अदै्ता- 

non-dual / monistic 
अदै्त

८११ उत्ट passionate / intense / ardent
तीव्र / जयोिपूण्म / आिेिपूण्म / जुनूनी 

८१२ नाट्पूण्म dramatic
नाट्पूण्म

८१३ तयो आविष्ार, ते - 
आविष्ारा-, आविष्ारां- 

performance / expression
प्रदि्मन / प्रकटीकरण 
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८१४ अिाट vast / huge / tremendous 
वििाल / विस्ततृ / बेहद 

८१५ तयो कल्पनाविलास, ते -
कल्पनाविलासा-, कल्पनाविलासां-

flight of ideas
कल्पना की उड़ान 

८१६ ती उलथापालथ, त्ा उलथापालथी 
उलथापालथी-, उलथापालथीं-

upheaval / topsy turvy 
उथलपुथल

८१७ ती ऊमणी, त्ा –
ऊमणी-, ऊममीं-

zeal / enthusiasm / energy  
उमंग 

८१८ झळाळी येणे to shine bright 
तेज आना / चमक आना

८१९ विलाप करणे to mourn / to bemoan / to wail 
विलाप करना 

पाठ ९ | CHAPTER 9

पाठ्यपुस्क

८२० तयो संस्ार, ते –
संस्ारा-, संस्ारां- 

cultural values
संस्ार 

८२१ वनतषद्ध prohibited / forbidden
वनतषद्ध / िशज्मत 

८२२ िज््म taboo / forbidden
िशज्मत 

८२३ ती िागणूक, त्ा िागणुकी
िागणुकी-, िागणुकतीं-

behaviour
बतगाि / सुलूक

८२४ हमखास definitely
वनशचित रूप से / यकीनन

८२५ तयो धबका, ते धबके 
धबक्या-, धबक्यां-

blow / bash / whack
जयोर का आघात 

८२६ ती रीतिात, त्ा ररतीिाती
ररतीिाती-, ररतीिातीं-

manners / etiquettes 
शिटिाचार / रीतत-ररिाज / दस्तरू

८२७ ती राक्षसिेळ, त्ा राक्षसिेळा
राक्षसिेळे-, राक्षसिेळां-

the scary dark time of dusk 
सूयगास्त और रात के बीच का समय 
जब अँधेरा डरािना हयोने लगता ह ै
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८२८ दात विचकणे to grin making fun of someone’s 
helplessness / to sneer / to frighten
हकसी की बेबसी पर या हकसी का मजाक 
उड़ाते हुए बतिीसी वदखाना / ड़राना

८२९ ठाकून ठयोकून repeated beatings / to try to discipline / 
punish using the rod unsparingly / 
to scrutinise to ascertain 
ठयोक ठयोक कर / ठयोक बजा कर / परख कर 

८३० ती लटपट, त्ा लटपटी 
लटपटी-, लटपटीं-

arduous efforts  
पुरजयोर कयोशिि / पापड़ बेलना 

८३१ ततखटमीठ लािणे to exaggerate 
बढ़ा चढ़ा कर बयोलना  

८३२ ती उलटतपासणी, त्ा 
उलटतपासण्ा 
उलटतपासणी-, उलटतपासण्ां-

interrogation / cross questioning / 
cross examination
पूछताछ / प्रततपरीक्षण / जाँच

८३३ खाण तिी माती अन् 
कापूस तिा िाती

like father like son 
जैसा बीज िैसी िसल

८३४ धाक घालणे to instill fear 
डर वबठाना 

८३५ उडदामाजी काळे गयोरे, 
वनिडतील काय वनिडणारे!

how to choose when everyone / 
everything is the same!
जब सब एक जैसे ह ैं, तयो चुननेिाले क्या चुनेंगे!

८३६ यथा राजा तथा प्रजा as is the king so are the subjects
जैसा राजा िैसी प्रजा 

८३७ ज्ा गािच्ा बयोरी त्ाच 
गािच्ा बािळी

those living together know each other well.
एक ही गांि के लयोग एक-दूसरे कयो 
अच्छछी तरह से पहचानते ह ैं| 

८३८ सगळे एकाच माळेचे मणी असणे all are same / all belong to the same tribe  
एक ही थाली के चटे्बटे्

८३९ घरयोघरी मातीच्ा चुली all households are the same 
(face the same problems)
घर घर की कहानी

८४० तयो पगडा, ते पगड े
पगड्ा-, पगड्ां-

influence / hold
प्रिुत् / प्रिाि
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८४१ -च्ा कसयोटीिर घासून पाहणे to test someone on a criterion
हकसी कयो हकसी कसरौटी पर परखना

८४२ ती पुटिी, त्ा पुष्टा
पुटिी-, पुष्टां-

confirmation / affirmation / 
endorsement / support
पुष्टि / समथ्मन  

८४३ शिक्का बसणे to be stamped as/ to be labeled 
as / to be regarded as  
हकसी पर हकसी चीज की मुहर लगना  

८४४ शिक्का मारणे to stamp as / to label as / to regard 
someone as / to take someone as 
मुहर लगाना / अंहकत करना 

८४५ पापणी लिणे / िडिडणे flickering of eye-lid which is regarded 
as a sign of good or bad omen
आँख िड़कना 

८४६ ती उल्ा, त्ा –
उले्-, उल्ां-

meteor 
टूटा हुआ तारा

८४७ तीन ततघाडा काम वबघाडा having a third person leads to trouble 
तीन ततगाड़ा काम वबगाड़ा 

८४८ तयो िारद्ाज, ते -
िारद्ाजा-, िारद्ाजां-

crow-pheasant / lark
िारद्ाज / िरत पक्षी 

८४९ हुप्प sullen
रूठा हुआ

८५० नािे ठेिणे to abuse / to give someone a bad name
बुरा िला कहना

८५१ अन्न टाकणे to waste food
खाना जाया करना

८५२ ते पसायदान
पसायदाना-

prayer written by saint dnyaneshwar at 
the end of his scripture ‘dnyaneshwari’
संत ज्ानेश्वर द्ारा ललखखत ज्ानेश्वरी 
के अंत में ललखी हुई प्राथ्मना 
prayer seeking divine blessings 
for collective good
सबके िले के ललए प्राथ्मना 

८५३ चूळ िरणे to rinse the mouth
मुँह खंगालना
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८५४ ते खरकट े/ खरकट,ं ती खरकटी 
खरकट्ा-, खरकट्ां- 

खरकट े(िांड)े 

left-overs / fallen and soiled / defiled food  
खाते हुए तगरा हुआ या बत्मन में 
बचा हुआ / छयोड़ा हुआ खाना
the vessel with few left overs 
that is kept for washing  
धयोने के ललए पड़ ेबत्मन शजन में कुछ 
खाना चचपका हुआ हयोता ह ै

८५५ उटिा soiled / defiled food
जूठा

८५६ तयो संसृ्ततसंगम
संसृ्ततसंगमा-

confluence of cultures
संसृ्तत संगम

८५७ ते परदिेगमन, ती 
परदिेगमने / परदिेगमनं
परदिेगमना-

going abroad
परदसे जाना

८५८ आंतरसांसृ्ततक intercultural
आंतरसांसृ्ततक

८५९ प्रश् िेडसािणे to be haunted or distressed or confronted 
by some problem or question 
प्रश् / समस्या सताना

८६० भ्रम ठरणे to realise one’s wrong assumption 
अंदाजा गलत सावबत हयोना

८६१ अडचणीत टाकणे to put in a dilemma or an uncomfortable 
or disadvantageous position
अड़चन में डाल दनेा

८६२ तयो चमू 
चमू-

team / contingent / squad
समूह / दल / टुकड़ी

८६३ बािचळून bewildered / confounded
चकरा कर 

८६४ िरमून ashamed / cooled down
िरमा कर / िांत हयो कर

८६५ पदरी वनरािा येणे disappointment befalling on oneself
वनरािा झलेना 

८६६ ते पादत्ाण, ती पादत्ाणे / पादत्ाणं
पादत्ाणा-, पादत्ाणां-

footwear
जूते, चप्पल आवद 
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८६७ प्रस्ावपत हयोणे to get established 
प्रस्ावपत हयोना / प्रितत्मत हयोना

८६८ ती खाशसयत, त्ा खाशसयती 
खाशसयती-, खाशसयतीं-

speciality
वििेषता

८६९ तयो परिचा, ते परिचे
परिच्ा-, परिच्ां-

evening recitation
िाम के समय बच्ों से करिाया जाने िाला पठन

८७० ती िक्की, त्ा िक्का (मारणे)
िक्की-, िक्कां-

mouthful / bite / morsel
िाँकी (मारना)

८७१ तयो एकेरी उले्ख, ते -
उले्खा-, उले्खां-

disrespect due to not using 
the respectful form
सम्ानजनक उले्ख नहीं करने के कारण अनादर

८७२ संस्ारी / सुसंस्ारी / सुसंस्ाररत well-behaved / well-mannered / cultured 
संस्ारी

८७३ असुंदर ugly
कुरूप

अभ्ासपुस्क

८७४ शिस्तीचे काटकेयोर पालन करणे strict adherence to discipline
अनुिासन का कड़ाई से पालन

८७५ ती संभ्रमािस्ा 
संभ्रमािस्-े

delusion / confusion
भ्रम / भ्रांतत

८७६ वनिलेधपणे peacefully
िांततपूि्मक

८७७ हयोयबा yes-man / a person who always 
agrees to anything
हमेिा हाँ में हाँ तमलाने / करने िाला  

८७८ चपखल fit / proper / appropriate
साथ्म / सुययोग्य 

८७९ दणदणीत resounding / overwhelming
िारी / िानदार

८८० ठसठिीत bold
स्पटि

८८१ तयो / ती समुपदिेक, ते / त्ा –
समुपदिेका-, समुपदिेकां- 

counsellor
परामि्मदाता / सलाहकार
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८८२ ते समुपदिेन 
समुपदिेना-

counselling
परामि्म / उपदिे

८८३ नाठाळ obstinate / recalcitrant 
शज़द्ी / दुराग्ही 

८८४ व्रात् mischievous
िरारती / नटखट 

८८५ दुष्र arduous / difficult / tiring 
कवठन / थकाऊ

८८६ रिाना करणे to dispatch / to send
िेजना

८८७ डांबून ठेिणे to detain
पकड़ कर रखना / कैद कर के रखना

८८८ अविरत ceaseless / continuous 
वनरंतर / लगातार / अखण्ड 

८८९ अत्ल्प meager / scant 
बहुत थयोड़ा

८९० िंचचत deprived
िंचचत

८९१ दाहक caustic / inflammatory / burning
जलन करने िाला

८९२ तोंड सयोडणे to talk glibly / to let one’s tongue 
run loose with abuses
वबना सयोचे बड़बड़ करना / बेशुमार 
गाली-गलरौच करना 

८९३ तोंड िासून पाहणे to stare in amazement
विस्य से घूरना / आचिय्मचहकत हयो कर ताकना 

८९४ तोंडाला कुलूप लािणे to keep one’s mouth shut
मुँह पर ताला लगाना 

८९५ तोंडचे पाणी पळणे to be extremely frightened
अत्तं ियिीत हयोना

८९६ तोंडात मारून घेणे to feel remorse
पछतािा महसूस करना

८९७ तोंड काळे करणे to run away because of infamy or slander 
बदनामी की िजह से िाग जाना
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८९८ तोंडात िेण घालणे to condemn
वनंदा करना

८९९ तयोिेच्ा तोंडी दणेे to push someone into difficulty / to 
give a very harsh punishment
हकसी कयो कवठनाई में डालना / अत्तं कठयोर 
सजा दनेा (तयोप के आगे बांध कर उड़ा दनेा) 

९०० तोंडघिी पाडणे to make someone fall on the face
हकसी कयो मुँह के बल तगराना

९०१ तोंडाला पाणी सुटणे to drool
लार टपकाना

९०२ तोंडात साखर पडणे let good things happen
आप के मुँह में घी िक्कर

९०३ ते तारतम् 
तारतम्ा-

discernment / judgement 
वििेक / समझबूझ

९०४ ती िें दारलेली तमिी, त्ा 
िें दारलेल्या तमश्या / तमिा 
तमिी-, तमश्यां-/ तमिां-

spread moustache
िैलाई हुई मूँछ

९०५ तयो नाकतयोडा, ते नाकतयोड े
नाकतयोड्ा-, नाकतयोड्ां-

grasshopper / cricket
वटड्ी / अँखियोड़िा

९०६ ते िुरिुरणारे केस hair moving in soft breeze 
हल्ी हिा चलने पर उड़ने िाले बाल

९०७ ते लकाकणारे डयोळे twinkling eyes
चमकती आँखें 

९०८ ती तरतूद, त्ा तरतुदी 
तरतुदी-, तरतुदीं-              

provision
प्रबधि / व्यिस्ा

९०९ खुपसणे to thrust in 
घुसाना

९१० दुडदुड धािणे to scamper / to trot
दुलकी चलना / नन् ेबच्ों की िागने की कयोशिि  

९११ चाचपडणे to grope / to feel 
टटयोलना / महसूस करना

९१२ ठािीि        concrete / solid / substantial
ठयोस / पयगाप्त
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९१३ खखदळणे to chuckle
खखलखखला कर हसँना 

९१४ िेकड coward 
डरपयोक 

९१५ मानगुटीिर बसणे to pester / to hound
सर पर बैठना / पीछा न छयोड़ना / सताना

९१६ ती अिरातिर, त्ा अिरातिरी 
अिरातिरी-, अिरातिरीं-

embezzlement / misappropriation
गबन

९१७ तयो धसका, ते धसके
धसक्या-, धसक्यां-

fear 
डर / िय 

९१८ यथाथ्म correct / true / real
यथाथ्म / उचचत / सही

९१९ मास्तरकी करणे to do the job of a school teacher
पाठिाला में शिक्षक की नरौकरी करना 

पाठ १० | CHAPTER 10

पाठ्यपुस्क

९२० तयो पाणसाप, ते - 
पाणसापा-, पाणसापां-

water snake
पानी में रहने िाला साँप

९२१ ती जलसंपदा 
जलसंपद-े

water resources
जल संसाधन

९२२ तयो पाणबुड्ा, ते पाणबुडे
पाणबुड्ा-, पाणबुड्ां-

diver
गयोताखयोर

९२३ तयो पाणकोंबडा, ते पाणकोंबडे
पाणकोंबड्ा-, पाणकोंबड्ां- 

water cock
पनकुकरा

९२४ ते जलपान
जलपाना-

refreshments
जलपान / अल्पाहार / नाश्ा

९२५ ते पाणकणीस, ती 
पाणकणसे / पाणकणसं 
पाणकणसा-, पाणकणसां-  

elephant grass / bulrush
हाथी घास 

९२६ ते जलयोत्सारण
जलयोत्सारणा-

water drainage
जलवनकास
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९२७ ती जलक्रीडा, त्ा -
जलक्रीड-े, जलक्रीडां-

water sports
पानी के खेल 

९२८ ते जलसंधारण
जलसंधारणा-

water conservation
जल संरक्षण 

९२९ ती पाणपयोई, त्ा पाणपयोया
पाणपयोई-, पाणपयोयां-

public facility for free drinking water
पेयजल की व्यिस्ा 

९३० ते पाणगित
पाणगिता-

water grass
पानी की घास

९३१ ती जलसमाधी, त्ा जलसमाध्या
जलसमाधी-, जलसमाध्यां- 

drowned
जलसमाभध

९३२ पाणक्या, ते पाणके 
पाणक्या-, पाणक्यां-

person carrying / supplying water to homes
घरों में पानी उपलब्ध कराने िाला 

९३३ पाणउतारा करणे to humiliate
अपमावनत करना

९३४ ते जलचक्र
जलचक्रा- 

water cycle
जल चक्र

९३५ ते जलयान, ती जलयानं / जलयाने
जलयाना-, जलयानां-

water vehicle
जलयान / जलिाहन

९३६ तयो पाणिठा, ते पाणिठे
पाणिठ्या-, पाणिठ्यां-

bank of river / water-place
पनघट

९३७ तयो पाणपक्षी, ते -
पाणपक्षा-, पाणपक्षां-

water bird
जलपक्षी 

९३८ तयो जलवनधी
जलवनधी-

sea / ocean
समुरि / सागर

९३९ ती पाणबुडी, त्ा पाणबुड्ा
पाणबुडी-, पाणबुड्ां-

submarine
पनडुब्ी 

९४० ती पाणकळा
पाणकळे-

rainy season (rare literary usage)
बाररि का मरौसम (कम, साहहत्त्क प्रययोग)

९४१ ते जलािरण, ती जलािरणं / 
जलािरणे
जलािरणा-, जलािरणां-

hydrosphere
जलमंडल

९४२ तयो जलचर, ते –
जलचरा-, जलचरां-

aquatic animals 
जलचर / पानी के जीि
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९४३ ते जलतरण
जलतरणा-

swimming
तैराकी

९४४ तयो जलािय, ते -
जलािया-, जलाियां-

reservoir
जलािय / कंुड / तालाब 

९४५ ती पाणिेंग, त्ा पाणिेंगा
पाणिेंगे-, पाणिेंगां-

water-pod / jocose term for 
fish (rare literary usage)
मछली के ललए विनयोदी िब्द 
(कम, साहहत्त्क प्रययोग) 

९४६ ती पाणिनस्पती, त्ा -
पाणिनस्पती-, पाणिनस्पतीं-

aquatic plants
जलिनस्पतत

९४७ तयो पाणघयोडा, ते पाणघयोडे
पाणघयोड्ा-, पाणघयोड्ां-

hippopotamus
दररयाई घयोड़ा 

९४८ ती पाणचक्की, त्ा पाणचक्का
पाणचक्की-, पाणचक्कां-

water mill
पानी की चक्की

९४९ पाणलयोट watershed / catchment area
िाटरिेड / जलग्हण क्षेत्

९५० ती जलविद्तु
जलविद्तुे-

hydro-electric power
जलविद्तु (ऊजगा)

९५१ तयो जलविहार 
जलविहारा- 

water sport / ride
जल विहार / क्रीडा 

९५२ िाहणे to flow 
बहना

९५३ साचणे to get accumulated
पानी जमना

९५४ हहदंकळणे to flow over the brim 
छलकना

९५५ गळणे to leak
ररसना / छेद से वनकलना 

९५६ खझरपणे to seep
ररस कर गीला हयोना 

९५७ तुंबणे to clog / to get blocked (the flow 
of gutter-water / traffic etc.) 
बहाि या प्रिाह हकसी कारण अटक 
जाना (गन्दगी / टट् वॅिक इ∘)
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९५८ विसळणे to rinse
खँगालना

९५९ ििारणे to spray 
लछड़कना (िुहार)

९६० बुचकळणे to dip  
सतह पर डुबयोना 

९६१ पाझरणे to trickle / to relent 
ररसना / वपघलना

९६२ कयोसळणे to collapse / to pour (rain) / to fall heavily
तगरना / बरसना

९६३ न्ाणे to bathe
नहाना

९६४ शिंपडणे to sprinkle 
लछड़कना (बूँदें)  

९६५ वठबकणे to drip
टपकना

९६६ साठणे 

साठिणे 

to get accumulated
जमा हयोना
to accumulate
जमा करना

९६७ उसळणे to bounce / to spring up / to gush
उछलना

९६८ शजरणे to get absorbed / to soak / to sink 
into / to get digested / to subside / 
to be humbled / to be humiliated
सयोख ललया जाना / पचना / मुँह की खाना 

९६९ शजरिणे to cause to absorb / to digest / to be 
subsided / to humble / to humiliate / 
to make someone feel small 
सयोखना / पचाना / नीचा वदखाना

९७० बरसणे to pour / to pelt down
बरसना

९७१ खंगाळणे to rinse (rare usage)
खँगालना (कम प्रययोग)
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९७२ गाळणे to strain / to sieve / to filter / 
to leave out / to omit
छानना / हटाना / छयोड़ दनेा 

९७३ आटणे to dry up
सूख जाना / शसकुड़ जाना / कम हयोना 

९७४ ती ओसाडी, त्ा ओसाड्ा
ओसाडी-, ओसाड्ां-  

desolate / barren land
बंजर / उजाड़ / िीरान जगह 

९७५ ठयोक्याठयोक्याचे तांब्ाचे हडंे

तयो हडंा, ते हडंे
हडं्ा-, हडं्ां-

large open-mouthed copper vessels 
with spots (due to hammering)
बड़ ेमुँह िाले धातू के बत्मन (ठुकाई की 
िजह से शजस पर वनिान हों)
large open-mouthed metal vessel
बड़ ेमुँह िाला धातू का बत्मन 

९७६ तयो वटपूस, ते -
वटपुसा-, वटपुसां-

droplet / a small drop
छयोटी बूंद

९७७ ते डबके / डबकं, ती डबकी
डबक्या-, डबक्यां-

puddle
डबरा / पानी का छयोटा जमाि

९७८ अंधुकिी dim / obscure / blurred
िीकी / अस्पटि / धंुधली

९७९ ती घागर, त्ा घागरी 
घागरी-, घागरीं-

earthen pot for storage of water
गागर

९८० िळणािळणांनी in a curved way / with twists and turns
अलग अलग मयोड़ से 

९८१ तयो वपंपळ, ते -
वपंपळा-, वपंपळां-

peepal tree
पीपल

९८२ तयो घाट, ते घाट 
घाटा-, घाटां-

flight of stairs leading down to 
a river / a mountain pass
घाट / पहाड़ी रास्ता

९८३ ते पाताळ, ती पाताळे / पाताळं  
पाताळा-, पाताळां-

underworld 
पाताल

९८४ ते अरण्, ती अरण् े/ अरण् ं 
अरण्ा-, अरण्ां-

jungle 
अरण् / जंगल

९८५ तयो तलाि, ते -
तलािा-, तलािां-

lake 
तालाब
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९८६ तयो ओढा, ते ओढे
ओढ्ा-, ओढ्ां-

stream
नाला

९८७ ती जीिनदातयनी, त्ा - 
जीिनदातयनी-, जीिनदातयन्यां- 

(river as) life giver
जीिनदातयनी (नदी)

९८८ तयो घयोष, ते -
घयोषा-, घयोषां-

proclamation / loud incantation  
घयोष

९८९ घटकािर

ती घटका, त्ा -
घटके- घटकां-

for a while
घड़ी िर 
an outdated unit of time / a 
period of 24 minutes
२४ तमनट का समय नापने का पुराना मापक 

९९० तयो विसािा
विसाव्या- 

rest
आराम

९९१ तयो संगम, ते-
संगमा-, संगमां-

confluence 
संगम

९९२ ते तीथ्मक्षेत्, ती तीथ्मक्षेत् े
तीथ्मक्षेत्ा-, तीथ्मक्षेत्ां-

place of pilgrimage 
तीथ्म क्षेत्

९९३ तयो झझंािात, ते -
झझंािाता-, झझंािातां- 

storm / hurricane  
तूिान

९९४ उजाड desolate
बंजर

९९५ िजा हयोणे to get reduced
घटना / कम हयोना

९९६ िारकत हयोणे to separate
जुदा हयोना

९९७ ती ढांग, त्ा ढांगा
ढांगे-, ढांगां-

leg
टाँग

९९८ नेत्दीपक spectacular
िव्य / िानदार

९९९ तयो कयोयता, ते कयोयते 
कयोयत्ा-, कयोयत्ां-

scythe / sickle
हशँसया / दरांतत

१००० ती गयोळाबेरीज, त्ा गयोळाबेरजा
गयोळाबेरजे-, गयोळाबेरजां-

grand total
कुल ययोग 
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१००१ आपला िाटा उचलणे to take one’s share
अपना हहस्ा लेना

१००२ पूिगाश्मीचे former
जयो पहले था ि आज बदल गया है

१००३ तुटक fragmentary / broken / curt / abrupt
खंवडत / अलग / रूखा 

१००४ ती खुंटी, त्ा खुंट्ा
खुंटी-, खुंट्ां-

hook
खूँटी

१००५ उखडणे to get angry
गुस्ा हयोना

१००६ डयोळे िटारणे to widen eyes with anger
गुस् ेसे आँखें बड़ी करना

१००७ ततरसटणे to be irritable 
चचड़चचड़ा हयोना

१००८ ते तळे / तळं, ती तळी 
तळ्ा-, तळ्ां-

pond
छयोटा तालाब

१००९ वबथरणे to lose one’s temper
गुस् ेसे हयोि खयोना

१०१० उंबरे खझजिणे to make repeated futile trips
बार-बार वनरथ्मक / व्यथ्म चक्कर लगाना 

१०११ चेहऱयाचा रंग बदलणे changing of the colour of face 
(according to mood)
चेहरे का रंग बदल जाना

१०१२ िकास empty
खाली

१०१३ वनव्वळ mere
शसि्क

१०१४ ते स्स्त्तंर, ती स्स्त्तंरे
स्स्त्तंरा-, स्स्त्तंरां-

change of situation / paradigm shift 
पररित्मन / बदलाि 

१०१५ तयो उलगडा
उलगड्ा-

revelation / unravelling
रहस्ययोद्ाटन / सुलझाना

१०१६ सदरहू (िासकीय िाषा) aforementioned (official usage) 
पूि्मकलथत / पूिषोलल्खखत (िासकीय िाषा)
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१०१७ ते सरण, ती सरणे / सरणं  
सरणा-, सरणां-

pyre
चचता

१०१८ भिरभिरणे to flutter about / wander
मंडराना / िटकना

१०१९ तयो आिाका
आिाक्या-

range / scope / extent
विस्तार / पहुचँ / िैलाि

१०२० तयो उदरवनिगाह
उदरवनिगाहा-

subsistence / livelihood
जीिन वनिगाह / जीविका 

१०२१ खचच्मक spendthrift / expensive 
खचणीला  

१०२२ एकवदलाने together / unitedly / harmoniously
तमलजुल कर / एक हयो कर 

१०२३ ते ब्रीदिाक्य, ती ब्रीदिाक्ये / 
ब्रीदिाक्यं 
ब्रीदिाक्या-, ब्रीदिाक्यां-

motto
आदि्म (िाक्य)

१०२४ ‘सुजलाम् सुिलाम्’ rich, fertile land / prosperous / abundance 
‘सुजलाम् सुिलाम्’ / हरािरा / खुिहाल / समृद्ध 

१०२५ आढािा घेणे review / survey
जायजा लेना / हकये हुए कामों का वििरण 

१०२६ हट्ाला पेटणे to be stubborn / unrelenting
शज़द पर अड़ना / हठ करना

१०२७ बाह्ा िर सरकािणे to roll up one’s sleeves 
कमर कसना  

१०२८ स्तब्ध still / dumbfounded
िांत / वनचिल / स्तब्ध 

१०२९ ऋण िेडणे to pay debts
कज्म चुकाना

१०३० ती कुदळ, त्ा कुदळी 
कुदळी-, कुदळतीं-

a small axe 
कुदाल

१०३१ सरसािणे to get ready / come forward
आगे आना

१०३२ टुमणे लािणे to be annoyingly persistent in 
asking for something 
हकसी चीज की रट लगाना 
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१०३३ ते जाजम, ती जाजमे / जाजमं 
जाजमा-, जाजमां-

bedspread
जाजम / चादर

१०३४ कोंडाळे करणे
ते कोंडाळे / कोंडाळं, ती कोंडाळी 
कोंडाळ्ा-, कोंडाळ्ां-

to gather around - 
इद्मतगद्म जमा हयोना

१०३५ चारी खणणे to dig a canal
नहर खयोदना

१०३६ ती रयोपिावटका, त्ा –
रयोपिावटके-, रयोपिावटकां- 

garden / nursery
बगीचा / नस्मरी 

१०३७ तयो धबधबा, ते धबधबे 
धबधब्ा-, धबधब्ां-

waterfall
जलप्रपात

१०३८ ती उपायययोजना, त्ा –
उपायययोजने-, उपायययोजनां-

remedy / measures / steps
उपाय / काय्मिाही 

अभ्ासपुस्क

१०३९ तयो कालिा, ते कालिे
कालव्या-, कालव्यां-

canal
नहर

१०४० तळािी at the base / bottom
तल पर

१०४१ ते गुरुत्ाकष्मण
गुरुत्ाकष्मणा-

gravity
गुरुत्ाकष्मण

१०४२ ती अततिृटिी
अततिृटिी-

heavy rain
िारी बाररि

१०४३ कृतत्म artificial
कृतत्म

१०४४ तयो प्रिाह, ते –
प्रिाहा-, प्रिाहां-

stream
प्रिाह

१०४५ तयो डयोह, ते –
डयोहा-, डयोहां-

the deep part of a river
नदी का गहरा हहस्ा 

१०४६ ते िेिाळे / िेिाळं, ती िेिाळी 
िेिाळ्ा-, िेिाळ्ां-

moss
काई 

१०४७ ती िरती, त्ा िरत्ा
िरती-, िरत्ां-

high tide
िरती

पाठ १०

leerveµes Heb®eJeerme    325



शब्दसंग्रह

१०४८ तयो ििारा, ते ििारे
ििाऱया-, ििाऱयां-

fountain
िव्वारा / िुहारा

१०४९ ते धरण, ती धरणे / धरणं
धरणा-, धरणां-

dam
बांध 

१०५० तयो बंधारा, ते बंधारे 
बंधाऱया-, बंधाऱयां-

dyke / barrier 
तटबंध

१०५१ ती गळती, त्ा गळत्ा 
गळती-, गळत्ां-

leakage
ररसाि

१०५२ ती गार, त्ा गारा
गारे-, गारां-

hail
ओला 

१०५३ पांचट obscene / naughty / insipid / 
watery (fruit, drink etc.)
िाहहयात / िरारती / िीका / शजसमें पानी की 
मात्ा आिश्यकता से ज्ादा ह ै(िल, पेय)

१०५४ नक्षीदार decorative / carved
आलंकाररक / नक्कािीदार

१०५५ बाणेदार self-respecting and proud  
स्ाभिमानी ि अभिमानी 

१०५६ पाणथळ marshland / swampland
पानी से िरी दलदल िाली जमीन 

१०५७ झाडलयोट (करणे) to sweep
झाडू़ लगाना 

१०५८ मुसळधार torrential downpour
मुसलाधार (बाररि)

१०५९ संततधार constant rain
वनरंतर हयोती बाररि

१०६० अढळ firm
अचल / अवडग

१०६१ वनरामय healthy
स्स् 

१०६२ गढूळ muddy
कीचड़ से िरा

१०६३ वनसरडा slippery
विसलाऊ
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१०६४ झयोडपणे to beat / lash out / thrash 
हरा दनेा / मारना / पीटना

१०६५ िेिाळलेले covered with moss
काई से ढका

१०६६ मचूळ slightly salty / brackish
खारा

१०६७ ती तुरटी
तुरटी-

alum
विटहकरी

१०६८ टीच span of space between thumb and forefinger
अंगूठे और पहली ऊँगली के बीच की जगह 

१०६९ चरौकाचरौकात in every nook and corner
गली गली में / चरौक चरौक में 

१०७० ते ग्ामस्राज्, ती 
ग्ामस्राज् े/ ग्ामस्राज्ं
ग्ामस्राज्ा-, ग्ामस्राज्ां-

local self-government by the village
ग्ाम स्राज

१०७१ तयो पुढारी, ते – 
पुढाऱया-, पुढाऱयां-

forerunner / leader
नेता / लीडर 

१०७२ पायपीट करणे to run from pillar to post    
एवड़याँ रगड़ना   

१०७३ तयो आिास, ते –
आिास -,  आिासां- 

accommodation
आिास

१०७४ ती उपनदी, त्ा उपनद्ा
उपनदी-, उपनद्ां-

tributary
उपनदी 

१०७५ पायािरणी करणे to lay the foundation
नींि रखना / डालना

१०७६ दुमदुमणे resonate 
गूंजना / हर तरि िैलना 

१०७७ दाहीवदिा all over / everywhere
दसों वदिाएँ

१०७८ अनिाणी barefoot
नंगे पाँि

१०७९ िांझयोटी barren / infertile
बंजर / अनुपजाऊ
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१०८० व्याली delivered / gave birth to
ब्ायी / जन्म वदया 

१०८१ बथ्थडल्या (been) insensible
असंिेदनिील (हुए)

१०८२ ती लाचारी
लाचारी-

helplessness
लाचारी / बेबसी 

१०८३ तयो लेप, ते –
लेपा-, लेपां-

coating / plaster / paste
लेप

१०८४ तयो पाषाण, ते – 
पाषाणा-, पाषाणां-

rock
बड़ा पत्र

१०८५ हेंगाणा uncouth / clumsy
िद्ा / जाहहल / गँिार

१०८६ तयो उमाळा, ते उमाळे 
उमाळ्ा-, उमाळ्ां-

outburst / ebullience 
उबाल / प्रकयोप

१०८७ चयोळामयोळा करणे to crumple 
मरयोड़ना / शसकयोड़ना / दुद्मिा करना 

१०८८ सैरािैरा helter-skelter
तततर वबतर (हयोना) 

१०८९ अंगात पाणी असणे to have guts 
दम हयोना

१०९० पाणी ओतणे to waste someone’s efforts
पानी िेर दनेा

१०९१ रक्ाचे पाणी करणे to sweat and toil
खून पसीना एक करना

१०९२ पाणी कापणे / तयोडणे to swim fast 
तेज तैरना

१०९३ पाणी पाजणे to outwit / to defeat 
मात दनेा / हराना

१०९४ पाणी सयोडणे to give up hope / to give up
आस छयोड़ दनेा / पररत्ाग करना 

१०९५ पाण्ात पाहणे to bear ill will / to nurse hatred  
नफ़रत करना / दे्ष करना 

पा
ठ 

१०

328    leerveµes DeÇeJeerme



शब्दसंग्रह

१०९६ तोंडाला पाणी सुटणे to drool / mouth-watering 
मुँह में पानी आना / लार टपकना  

१०९७ डयोक्यािरून पाणी जाणे something going beyond limits 
पानी शसर से गुजर जाना

१०९८ बारा गािचे पाणी वपणे to become experienced 
घाट-घाट का पानी पीना 

१०९९ लाथ मारून पाणी काढणे to be highly capable of getting 
the desired result
मनचाही चीज पाने शजतना अत्भधक सक्षम हयोना 

११०० मेहनतीिर पाणी पडणे efforts going vain 
मेहनत पर पानी विरना

११०१ पाणी दाखिणे to prove one’s capability
अपनी क्षमता शसद्ध करना 

११०२ अळिािरचे पाणी transient (riches, life etc.)
क्षणिंगुर / चंचल / अस्स्र (धन, जीिन इ∘)  

११०३ काळजाचे पाणी हयोणे to be very scared or worried
अत्तं ियिीत या चचंततत हयोना

११०४ ती धांदल
धांदली-

haste / rush / hurry
हड़बड़ी 

११०५ पयोटात गयोळा उठणे to be extremely frightened / to 
have butterflies in the stomach 
अत्तं ियिीत हयोना

११०६ तयो आड, ते –
आडा-, आडां-

well
कँुआ

११०७ ती बारि, त्ा बारिा
बारिे-, बारिां-

square or oblong well with steps
सीवढ़यों िाला चरौकयोना कँुआ

११०८ रयोडािणे to become thin / emaciate / to reduce 
दुबला / कम हयोना 

११०९ तयो पयोहरा, ते पयोहरे 
पयोहऱया-, पयोहऱयां-

leather bag tied on a well to fetch water 
कुएँ से पानी वनकालने के ललये बाँधी 
हुई चमड़ ेकी बड़ी थैली

१११० िांड्ाला िांड ेलागणे to quarrel / to argue
झगड़ा हयोना 
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११११ खझजलेल्या-कुजलेल्या shrivelled-rotten / worn-out / weak
लघसा हुआ-सड़ा हुआ / जीण्म-िीण्म / कमजयोर 

१११२ ते दािे / दािं, ती दािी
दाव्या-, दाव्यां-

tether
खूँटा 

१११३ अिखळ wayward / playful
स्चं्छद / चंचल / नटखट 

१११४ ती माहरेिािीण, त्ा माहरेिाशि णी
माहरेिाशि णी-, माहरेिाशि णीं-

a married woman at her mother’s home
एक वििाहहत महहला अपने मायके में 

१११५ ती सासुरिािीण, त्ा 
सासुरिाशि णी
सासुरिाशि णी-, सासुरिाशि णीं-

a married woman at her in-law’s home
एक वििाहहत महहला अपने ससुराल में

१११६ तयो पाणीपुरिठा 
पाणीपुरिठ्या-

water supply system
पानी की आपूतत्म व्यिस्ा 

१११७ उंटािरून िेळ्ा हाकणे to give orders without working 
or being involved 
वबना काम हकये दूसरों पर हुकुम चलाना

१११८ तयो पाझर तलाि, ते –
तलािा-, तलािां-

percolation tank
ररसाि तालाब

१११९ तयो बांध, ते –
बांधा-, बांधां-

dam
बाँध

११२० ती धूप (जतमनीची)
धूपे-

erosion (soil)
कटाि (तमट्ी), िू-क्षरण 

११२१ ती साठिण, त्ा साठिणी 
साठिणी-, साठिणीं-

storage
िंडार

११२२ धुपणे to get washed away
तमट्ी का बह जाना 

११२३ ते संयंत्, ती संयंत् े/ संयंत्ं
संयंत्ा-, संयंत्ां-

machine / plant
यंत्

११२४ पूरक supplementary
पूरक

११२५ तयो कायापालट, ते –
कायापालटा-,  कायापालटां- 

transformation
कायापलट / पररित्मन

११२६ दरडयोई per capita / per head
प्रतत व्यष्क्

पा
ठ 

१०
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११२७ ते सांडपाणी
सांडपाण्ा-

drainage water
गटर का पानी  

११२८ विचारविवनमय exchange of ideas
विचारों का आदान-प्रदान

११२९ ती झळ, त्ा झळा
झळे, झळां-

blaze 
ताप / धधक  

११३० व्यलथत distressed
व्यलथत

११३१ ती व्याप्ती
व्याप्ती- 

scope / extent
विस्तार / हद

११३२ पाणी अडिणे to contain the flow of water
पानी कयो बह जाने से रयोकना 

११३३ हात टकेणे to give up
घुटने टके दनेा / हार मानना

११३४ ते पथक, ती पथके / पथकं
पथका-, पथकां-

squad / team
सैवनकों का छयोटा दल / दल 

११३५ केविलिाणी pathetic
दयनीय

११३६ विध्वसंक subversive / destructive 
विध्वसंक

११३७ अवनबटंध free 
मुक्

११३८ ते थैमान
थैमाना-

rampage
क्रयोध में उधर-इधर दरौड़ना

११३९ पुढच्ास ठेच मागचा िहाणा to learn from the mistakes of others 
दूसरों की गलती से सीख कर सयाना बनना   

११४० विस्ावपत displaced 
विस्ावपत

पाठ १०
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