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प्रस्यािनया

भारतीय अन्यभाषक, त्ािप्रमाणे परदशेी तरुण आशण प्रौढ व्यक्तींना मराठी भाषा शशकण्ासाठी ‘माय 

मराठी’ ह ेिौथ्ा पातळीिे पाठ्यपुस्तक आह.े सि्मसमािेशक सामग्ीतयून संिादात्मक, कृगतशीि आशण 

वनगम्मगतक्षम अशा पायाभयूत आधारािर ह्ा अभ्ासरिमािी रिना करण्ात आिी आह.े मराठी भाषेिे 

काटकेयोर पण पररणामकारक अध्ययन करण्ाकरता हा एक अद्याित पद्धतीने भाषा शशकिण्ािा 

प्रयत्न आह.े विद्ाथ््यांना आकिन, संिाद, िािन तसेि लिखाण यांद्ारे मराठी भाषेतयून ययोग्य रीतीने 

आशण पररणामकारक संिाद कसा साधािा यािे शशक्षण वदिे जाते.   

ह्ा अभ्ासरिमाच्ा अध्ययन सामग्ीत प्रामुख्ाने दयोन पुस्तके आहते, १) डीव्हीडी, ध्ववनमुवरित उताऱयांिे 

लिखखत मजकयू र आशण मराठी - इंग्जी आशण हहदंी, अशा शब्दसंग्हासहहत पाठ्यपुस्तक आशण २) सराि, 

िािणी आशण उतिरसंि असणारे अभ्ासपुस्तक.  

‘माय मराठी पातळी ४’ च्ा ह्ा खास पाठ्यपुस्तकात विषयानुरूप छायाचित्र,े रेखाचित्र,े मजकयू र, 

कविता आशण गाणी, म्हणी आशण िाक् प्रिार, व्याकरण, सािेबद्ध सराि, ‘करा आशण शशका’ स्ाध्याय 

आहते. तसेि खेळाद्ारे शशकिणी, समप्मक अक्क चित्र,े विषयानुसार येणारी अगतररक् शब्दसंपदा आशण 

दृष्टिक्षेप, सराि करण्ास उपयुक् श्ाव्य आशण दृक ्श्ाव्य चित्रविती आहते. तसेि सि्मि धड्ांिी रिना 

विद्ाथ््यांना समजेि अशी आह.े सयोबत विनामयूल्य वदल्या गेिेल्या दृक ्श्ाव्य डीव्हीडीसह ह ेपाठ्यपुस्तक 

िापरायिे आह.े 

‘माय मराठी पातळी ४’च्ा अभ्ासपुस्तकात १) पाठ्यपुस्तकातीि प्रत्के धड्ासाठी स्ाध्याय आहते.  

त्ासयोबति २) पातळी ३च्ा उजळणीसाठी ‘मागीि भागात’ हा सरािािा धडा, ३) प्रत्के दयोन 

धड्ांसाठी िािणी प्रश्ाििी, शेिटी ४) संपयूण्म पातळी ४च्ा अभ्ासरिमािी एकगत्रत िािणी, आशण 

५) उतिरे यांिा समािेश आह.े 

शब्दसंग्हात (ग्ॉसरी) हकंिा शब्दसंग्हात कठीण शब्दांिी लिंगानुसार, गतन्ी ििनांनुसार आशण 

सामान्यरूपांनुसार विस्ततृ माहहती समाविटि केिेिी आह.े 

संिादात्मक मराठी - पातळी ४िा संपयूण्म अभ्ासरिम म्हणजे साधारणपणे १२० तासांिी शशकिणी 

आह.े तथावप, ह्ािे अध्ययन करताना शशक्षकािा ह्ातीि प्रत्के धड्ासाठी साधारणपणे १२ तासांिा 

अिधी िागेि. ह्ा सामग्ीत सराि आशण िािणीसाठी पुरेशी सामग्ी समाविटि केिेिी असिी तरी 

प्रत्क्ष शशकिताना संबंभधत शशक्षकािा अभ्ासरिमाव्यगतररक् अिांतर माहहतीही द्ािी िागणार आह.े 

विद्ाथ््यांसाठीही एक सयूिना आह ेकी, ययोग्य तऱहनेे मराठी बयोिण्ासाठी त्ांनी एकििन, अनेकििन, 

सामान्यरूप तसेि लिंगानुसार नामांिा अभ्ास करण्ािा सराि करािा. सदर पुस्तके ही िगगात 

शशक्षकांकडयून समजयून घेऊन शशकण्ाच्ा स्रूपािी असिी तरी स्यं-अध्ययन करणाऱयांना वदिेल्या 

सामग्ीतीि विस्ततृ शब्दसंग्हाच्ा आधारे ती समजयून घेऊन शशकता येईि.



सयोबत जयोडिेिी दृक् श्ाव्य डीव्हीडी ह्ा अध्ययन सामग्ीसयोबत विनामयूल्य दणे्ात येणार आह ेकारण 

हा प्रकल्प पयूण्मपणे शैक्षशणक हतेयूने राबििा जात आह.े पररपयूण्मपणे भाषा शशकण्ास मदत व्हािी ह्ा 

हतेयूने ह्ा सीडीमध्य ेश्ाव्य ध्वनीविती तसेि वनरवनराळ्ा माध्यमांतयून वनिडिेल्या िैविध्यपयूण्म दृक् श्ाव्य 

चित्रविती समाविटि केल्या आहते. शशक्षकांनी सुिििेल्या उतिरांसहिी प्रश्ाििी घेताना तसेि इतर 

प्रश्योतिरांच्ा िेळी ह्ा डीव्हीडीिी मदत घेणे अपेशक्षत आह.े 

हा अभ्ासरिम शशकिणाऱया शशक्षकांसाठी असा सल्ा आह ेकी, त्ांनी शशक्षकांसाठी असणाऱया भाषा-

प्रशशक्षण िग्यांना उपस्स्त राहािे; तसेि, ह्ा संदभगात त्ांनी संपादक िा राज् मराठी विकास संस्शेी 

संपक्क  साधािा. 

प्रकल्पातीि इथिरिी ही अध्ययन सामग्ी तयार करण्ासाठी कटि घेऊन ह ेसारे पयूण्मत्ास नेण्ास 

साहाय्य करणाऱया सि्यांिे आभार. 

इंग्ग्श आशण जम्मनप्रमाणे मराठीदखेीि संपन्न आशण पयूि्मपरंपरा असणारी इंडयो-युरयोवपयन भाषा आह.े ह्ा 

भाषेिे अध्ययन करून त्ात सि्मसामान्य वनजभाषकाइतके प्रभुत् येण्ाकरता हकमान सहा पातळ्ांिी 

म्हणजेि अंदाजे ८०० तासांिी आिश्यकता आह.े उि्मररत दयोन पातळ्ांसाठी यथाययोग्य सामग्ी तयार 

करणे ह ेआमिे पुढीि उद्दिटि आह.े या प्रकल्पाअंतग्मत स्यं-अध्ययन करणाऱयांसाठी संगणक आशण 

सहध्वनीद्ारे िापरिी जाणारी मयोबाईि अॅवलिकेशन्सही बनििी जाणार आहते. 

त्ा कामात बहुमयोि साहाय्य करणाऱया सुपणगा कुिकणणी यांिेही आभारी आहयोत.

कुिगुरू सुहास पेडणेकर आशण प्र-कुिगुरू रिींरि कुिकणणी यांच्ा नेतृत्ाखािी काय्मशीि अशा मुंबई 

विद्ापीठाच्ा अभधकाऱयांिे आम्ही आभारी आहयोत. हा प्रकल्प सुरळीत िािण्ासाठी साहाय्य करणाऱया 

सि्यांिे आम्ही अत्तं आभारी आहयोत. 

विभा सुराणा आशण आनन्द काटीकर  

संपादक



प्रस्यािनया | Preface

My Marathi Level 4 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 

how 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 with transcripts, a Marathi Glossary 

in English and Hindi and a DVD 2) a Workbook with exercises, tests and answer keys.

This particular Textbook of ‘My Marathi Level 4’ consists of units such as thematic images and 

illustrations, texts, poems and songs, idioms and proverbs, grammar, pattern drills (saraav), ‘do and 

learn’ exercises, learning games, cartoons, audios and audio-visual components with their transcripts 

and exercises, vocabulary as per chapters (drishtikshep),  as well as learner self-evaluation in all 

chapters. The textbook is to be used along with the free audio-visual DVD attached to it.

The Workbook of ‘My Marathi Level 4’ consists of 1) exercises for each chapter as well as the 

following regular tests 2) a comprehensive test for level 3 after mageel bhagat, 3) a test after every two 

chapters  4)  a comprehensive test for level 2  and 5) answerkeys. 

The Glossary or shabdasangraha gives a detailled list of difficult words with their gender in singular 

and plural forms as well as their oblique forms. English and Hindi word meanings are given.

The entire Communicative Marathi Level 4 Course is designed for approximately 120 teaching hours. 

Thus, the teacher may take about 12 hours for each of the 10 chapters. Though enough exercises 

and tests have been given, the teacher is expected to give not only regular dictations but also 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 comprehensive glossary.

The audio-visual DVD at the end 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 editor 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 and old Indo-European Language and similarly 

requires at least 6 levels of language learning, i.e. approx. 800 hours for near native language 

proficiency. Preparing standardized material for remaining 2 levels for learning Marathi is a daunting 

task ahead of us and requires resources. Computer and Mobile applications (Apps) for self learners are 

also being prepared under this project. Such enterprises require expert inputs from diverse domains. 

We are extremely thankful to Suparna Kulkarni from Rajya Marathi Vikas Sanstha for her valuable 

inputs.

We thank the authorities of the University of Mumbai led by the Vice Chancellor Suhas Pednekar and 

Pro-Vice Chancellor Ravindra Kulkarni to facilitate the smooth running of this project. 

Vibha Surana and Anand Katikar 

Editors
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अनुक्रमणणकया
पयाठ रिषय संभयाषणकौशल्य व्याकरण शब्दसंपदया पृष्ठ क्र.

मागीि भागात मराठी भाषेत बयोिण्ाच्ा 
आपल्या क्षमता आशण 
अडिणी

िांगल्या सियी  

उद्ािी बात 

नकाशा समजाियून सांगणे 

अपेक्षा व्यक् करणे

पररमाणिािक 
विशेषणे

सामान्यरूप

काळ 

शब्दययोगी पदे

धातुसाभधते, 
धातुसाभधत विशेषणे 

स्ििािक विशेषणे 
ि त्ांिी साभधत रूपे

भाििािक नामे

िाक्ांिी जयोडणी 
सि्मनामांच्ा िापराने

पुरता, पुरेसा  

प्रययोजक वरियापद े

शक् वरियापद े

वरियापद-नामािी 
षष्ी

िार, पुष्कळ, थयोडा, 
हकंचित, वनम्ा, दुप्पट, 
दुपदरी, िौपट इ∘

खालून, िरून, पुढयून, 
आतयून, जिळयून इ∘

हा-असा, असिा, 
इतकासा, एिढासा, 
अमुक, अमका, तयो-तसा, 
तसिा, छयोटासा, िहानसा 
इ∘

असिेिा, करणारा इ∘

शजतके-गततके, जेिढ-ेतेिढ े
इ∘

खाििी पायरी, मधिी 
भभंत, शजथिी िस्तयू 

दाखिण्ािी गरज, 
िािण्ािा कंटाळा...

१३

१ चित्रपट

व्यष्क्मत्त्व : 
दादासाहबे 
िाळके

चित्रपट या विषयािर 
बयोिणे, िािणे, लिहहणे

चित्रपट परीक्षणे

चित्रपटाविषयी अभभप्राय 
दणेे

किाविश्ातीि 
घडामयोडींविषयी बयोिणे / 
स्त:िे मत व्यक् करणे

चित्रपटविश्ातीि बदिते 
टरि ेंडस्

संयुक् वरियापदे चित्रपटक्षेत्रातीि संज्ा

करू शकणे / िागणे..., 
करून पाहणे / ठेिणे..., 
करता येणे..., करािे 
िागणे...

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

३६
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२ विरंगुळा

व्यष्क्मत्त्व : 
शशल्पकार 
म्हात्रे

सिड, विरंगुळा यांिी गरज 
ि महत्त्व यांविषयी ििगा 
करणे

िािल्या िेळात काय करू 
शकतयो - विविध पयगाय 
सुििणे

िािल्या िेळात काय 
करायिा आिडिे - इच्ा 
व्यक् करणे

‘िागणे’िे विविध 
प्रययोग

वरियापद + सप्तमी - 
करणे-करण्ात

‘तर’िे विविध 
उपययोग

नामसाभधत 
काििािक विशेषणे 
ि वरियाविशेषणे

उदेिशाथ्मक काळ

सिड गमळणे, सिड 
काढणे

तर, तरि, तरी, तरीही, 
असेि / नसेि तर...

आिास मयोठा, िागयून 
गेिा मयोठा...

सकाळी /  सकाळिा, 
संध्याकाळी / 
संध्याकाळिा  

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

६०

३ भेटीगाठी भेटीगाठींिे महत्त्व

िक्षात राहहिेिी भेट

औपिाररक / अनौपिाररक 
भेट 

पत्रांद्ारे हयोणाऱया भेटी ते 
आजच्ा आभासी भेटी

वरियापद + भद्तीया 
प्रययोग- (कत्मरी, 
कम्मणी, भािे - िक् 
मुख् प्रकार)  

पररणामबयोधक 
उभयान्वयी अव्यये 

काििािक 
वरियाविशेषणे

पहहिी भेट

भेटयू  ििकरि

कधी भेटायिं? 

भेट दणेे

भेट घडियून आणणे

म्हणयून, त्ामुळे इ∘

आता, अजयून, आजही, 
गेल्याि आठिड्ात इ∘

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

८३

४ 'श' शशक्षणािा

व्यष्क्मत्त्व : 
महात्मा िुिे 
सावित्रीबाई 
िुिे

महाराटिरि ातीि शैक्षशणक 
व्यिस्ा 

िालू घडामयोडींविषयी 
बयोिणे

उपिब्ध संधी

शािेय शशक्षणािे माध्यम 

विविध प्रकल्प : निनिीन 
प्रययोगांविषयी माहहती 
गमळिणे ि स्तःिा 
आिडिेल्या प्रययोगािर 
सादरीकरण करणे

आत्मिािक सि्मनामे 
ि त्ांिी विभष्क्रूपे

संकेतदश्मक 
उभयान्वयी अव्यये 

पेक्षा, हून- तुिनात्मक 
शब्द

‘असयो’, ‘असयोत’िे 
विविध उपययोग 

विशेषणांिा 
नामांसारखा िापर

शशक्षण, संशयोधन - 
विविध क्षेत्र े

आपण, स्त: इ∘

म्हणजे, तर, की

-पेक्षा, -हून

मध्य,े सि्यांत 

स्पधगा, स्पधगापरीक्षा

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

१०६
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५ अतुल्य भारत

व्यष्क्मत्त्व : 
महात्मा गांधी

प्रशसद्ध भारतीय किा, 
परंपरा यांबदिि जाणयून घेणे

भारत आशण जग 
परस्परसंबंध, सांसृ्गतक 
दिेाणघेिाण - ििगा करणे

उदेिशदश्मक 
उभयान्वयी अव्यये 

‘म्हणयून’िे विविध 
उपययोग

रिमिािक 
संख्ाविशेषणे 

शब्दययोगी पद े– 
-भर, -आधी, -पयूिणी

भारतीय नृत्, संगीत, 
प्रशसद्ध साहहत्त्क 
ि त्ांच्ा किाकृती, 
प्रशसद्ध पय्मटनस्ळे, 
दूरचित्रिाणीिरीि 
काय्मरिम, अध्यात्म

म्हणयून, यासाठी, याकररता, 
यास्ति

अठरािे शतक इ∘

अठराव्या शतकात इ∘

जन्मभर इ∘

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

१२८

६ घरकुि कुटुबंपद्धतीबदिि ििगा 
करणे (एकत्र, विभक्) - 
िायद,े तयोट े

बदित्ा काळातीि घरे 

राजिाडा, िाडा, बंगिा, 
इमारत, िाळ

घरातीि खयोल्या

समुच्चयबयोधक 
उभयान्वयी अव्यये

प्रययोजक वरियापदे

घर पाहािे बांधयून

ि, आशण, शशिाय, अन्, 
न, वन, आणखी, आशणक

घरािे भाग आशण 
घरसजािटीच्ा िस्तयू 

आधीि ... तशात त्ात

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

१४८

७ दगडांच्ा दशेा

व्यष्क्मत्त्व : 
शशिाजी 
महाराज

महाराटिरि ातीि विविध 
हकल्लांविषयी जाणयून घेणे

हकल्लांिे ऐगतहाशसक 
महत्त्व, हकल्लांिे संिध्मन 

हकल्ा कसा पाहािा?

महाराटिरि ातीि िेणी

विरयोधसयूिक 
उभयान्वयी अव्यये

‘म्हणजे‘िे विविध 
उपययोग 

िढतयो / िढयून जातयो 
िढिा / िढयून गेिा 

तृतीयेिा प्रत्य ‘-ने’, 
शब्दययोगी पद ‘-मुळे’ 
वरियापद+ने, -मुळे

नाम+ने, -मुळे

पण, परंतु, परर

हकल्लांिे प्रकार- गगरीदुग्म, 
भुईकयोट, जिदुग्म

हकल्ा - संरिना

केल्याने, केल्यामुळे

कटिाने, आपुिकीने, 
घाईघाईने इ∘

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

१६९
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८ खाद्संसृ्ती

व्यष्क्मत्त्व : 
विठ्ठि कामत

महाराटिरि ातीि 
खाद्संसृ्तीतीि विविधता

प्रांगतक पदाथ्म ि 
स्भाििैशशष्टे 

म्हणी ि िाक् प्रिार 
यांच्ािर ििगा करणे 

कशात काय येते

नामसाभधत विशेषणे

धातुसाभधत विशेषणे 

ध्वन्यानुकारी, 
नादानुकारी विशेषणे  

विकल्पबयोधक 
उभयान्वयी अव्यये 

ितुथणी-वरियापद  
समजणे, आिडणे इ∘

तऱहतेऱहिेे प्रांगतक पदाथ्म 

वपकिेिा आंबा,  तळिेिे 
पदाथ्म इ∘

झणझणीत, कुरकुरीत इ∘

स्यंपाकाशी संबंभधत 
वरियापदे

कशाबरयोबर काय खातात

की, हकंिा, अथिा, अगर, 
नाहीतर

खाद्संसृ्तीिर आधाररत 
म्हणी ि िाक् प्रिार 

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

१८६

९ नागपयूर आशण 
नाशशक

व्यष्क्मत्त्व : 
आमट ेकुटुबंीय

नागपयूर आशण नाशशक 
या महाराटिरि ातीि प्रमुख 
शहरांिा अभ्ास करणे

या दयोन शजल्हांच्ा 
बयोिीभाषांबदिि बयोिणे

-तीि, -तिे 

पयूरक केििप्रययोगी 
अव्यये

‘की’िे विविध 
उपययोग

म्हणे, आपिा / आपिी, 
बेट े/ बेटा, बापडा / 
बापडी, असं का!, हयोऽका!, 
आतिा!, जळिं मेिं!, काय 
कळिं! 

इतका ... की इ∘

तसा ... पण इ∘

िािणार नाही, िािियून 
घेणार नाही

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द 

बयोिीभाषा
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१० बयोधकथा

व्यष्क्मत्त्व : 
गौतम बुद्ध

मराठीतीि वनिडक 
बयोधकथा

बयोधकथा ऐकयू न घडिेल्या 
वपढ्ा

जातककथा

पंितंत्र

इसापनीती

परदशेी बयोधकथा

जयोडशब्द

काििािक 
वरियाविशेषणे  

एकाि केििप्रययोगी 
अव्ययािा िेगिेगळे 
भाि दश्मिण्ासाठी 
िापर 

मौनदश्मक 
केििप्रययोगी अव्यये 

शक् वरियापद:े 
भयूतकाळ, भविष्यकाळ

तीव्रतादश्मक विशेषणे 

संख्ािािक विशेषणे

अकतृ्मक / भािकतृ्मक 
वरियापदे

बयोधकथांिे प्रकार

जडणघडण, िुिेवबिे 

िगेि, एकदम इ∘

ियूप, गप

िाििते-िािित नाही - 
िािििे-िािििे नाही 
/ िाििेना - िाििेि-
िाििणार नाही

वनळाशार, काळाभयोर इ∘

सि्म, एकेक इ∘

उजाडणे, अंधारणे इ∘

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी 
शब्द

२२२

११ ध्ववनमुवरित उतारे ि संिाद यांिे अनुिेखन २४१

१२ शब्दसंग्ह २५५

१३ व्याकरण आराखडा ३००



 पररमयाणियािक रिशेषणे : फयार, पुष्कळ, थोडया, 
हकंचित, ननम्या, दुप्पट, दुपदरी, िौपट इ∘

 सयामयान्यरूप 
 कयाळ 
 शब्दयोगी पदे
 धयातुसयाचधते, धयातुसयाचधत रिशेषणे 
 स्लियािक रिशेषणे ि त्ांिी सयाचधत रूपे
 भयािियािक नयामे
 ियाक्ांिी जोडणी : णजतके-रततके, जेिढे-तेिढे इ∘

 प्रयोजक हक्रययापदे
 शक् हक्रययापदे
 हक्रययापद-नयामयािी षष्ठी

उजळणी करू यया...

मयागील भयागयात
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१  थोडेफयार, पुष्कळ कयािी ...

करया आणण णशकया

विद्ाथ््यांच्ा जयोड्ा करू या. एक चित्र वनिडयून त्ाच्ाशी संबंभधत एक गयोटि हकंिा एक संिाद 
लिहू या आशण िगगासमयोर सादर करू या.

क. मरयाठी भयाषया णशकतयानया तुमिी कोणकोणती भयाषयाकौशल्ये ियाढली आिेत? 
तुम्यालया अजूनिी कोणत्या गोष्ी अिघड जयातयात? 
खयालील मुद्दांच्या मदतीने आधी आपली हटपणे 
ललहू यया आणण मग िगगात सांगू यया.

उच्चार, वचाचन 
आणि आकलन, 
संभचाषिकौशल्य

मरचाठी
संस्कृ तीबद्दलची

समजलेखनकौशल्य, 
श्रविकौशल्य,

व्चाकरि

उदा॰ मिा आता िृतिपत्रातीि छयोट्ा बातम्ा िािता येतात ... मिा अजयूनही नामांिी लिंगं, ििनं  
आशण सामान्यरूपं ओळखता येत नाहीत... मिा महत्त्वािे सांसृ्गतक संदभ्म समजतात...

क
रा
 आ

शण
 श
श
क
ा 
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अ. खयालील ययादीतून रिरुद्याथथी शब्दांच्या जोड्या शोधू यया. एकि शब्द आपण अनेक िेळया 
ियापरू शकतो.

फयार, थोडयाफयार, पुष्कळ, कयािी प्रमयाणयात, खूप, जयास्, हकंचित, भरपूर, नेिमी,
थोड्या अतंरयाने, सयातत्याने, थोडे, अधूनमधून, कयािी, कमी, कधी कधी,

खूप प्रमयाणयात, ननम्े, दुप्पट, हकत्ेक पटींनी, कयािी अशंी

 
आ. ह्ांतील हकमयान तीन जोड्या ियापरून मरयाठी भयाषेतील आपल्यया क्षमतया आणण अडिणींबद्दल 
बोलू यया. 
उदा॰ - िार ≠ थयोड े मिा मराठी िाक् प्रिार िार आिडतात.
   मिा व्याकरणातीि ‘काळ’ हा विषय अजयूनही थयोडा अिघड जातयो.

इ. खयालील ियाक्ांतील रिशेषणांिी जयागया बदलून ियाक् पुन्या ललहू यया.

१. ियोकांिे काम थयोड ेबाकी आह.े

२. काही विद्ाथ््यांनी शशक्षकांना आपल्या 
समस्ा सांगगतल्या.

३. राज्ातीि बरेि ियोक दाररद्र्य 
रेषेखािी आहते.

४. िालून आिेल्या संधींिा िायदा घेत 
समीरने आपिा व्यापार भरपयूर िाढििा.

५. िािनािा मुिांना जास्त िायदा हयोतयो.

ई. योग्य उत्र ननिडू यया.

१. हा आदशे सगळे नव्या / सगळ्ा नव्या / सगळ्ा निे 
कम्मिाऱयांसाठी आह.े

२. कंपनीतिे काही मयोजके / काही मयोजक्ा / काही मयोजकी 
इंशजवनअर स्तंत्र व्यिसायही करतात.   

ख. ‘िेगन’ असल्यामुळे इथे तुम्हािा खाण्ासारखे िार 
थयोड्ा / िार थयोड े/ िार थयोडी पदाथ्म असतीि ना?

ग. मयोसमी पािसानंतर अन्नधान्य उत्ादन २ टक्कांपेक्षा थयोडा 
जास्त / थयोडी जास्त / थयोड्ा जास्त िेगाने िाढिे.

उदा॰
शाळेतीि पुष्कळ मुिे 
िॉकिेट खातात.  

पुष्कळ शाळांतीि मुिे 
िॉकिेट खातात.

शाळेतीि मुिे पुष्कळ 
िॉकिेट खातात.

उदा॰
मिा िाटतं, आमच्ा 
कॅन्ीनमध्य ेरयोज 
खयूप िांगिे / खयूप 
िांगिी / खयूप िांगल्या 
खाद्पदाथ्म गमळतात.
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२  सयामयान्यरूप
क. ियाक्ांतील नयामांनया योग्य प्रत्य जोडून ियाक् पूणमि करू यया.

उदा॰ परीक्षा, तुम्ही, तारखा — तुमच्ा परीक्षेच्ा तारखांिे िेळापत्रक कळिे का?

अ. मुिे, आपण, िग्म
 -------------------------नी  -------------------------ल्या  -------------------------िी  िांगिी रंगरंगयोटी केिीय.

आ. खखडकी, िग्म, पाऊस

 -------------------------च्ा  -------------------------तयून -------------------------ि े थेंब आत येत हयोते.

इ. घर, अंगण, मी 

 -------------------------झ्ा -------------------------च्ा -------------------------त बरेि पक्षी येतात.

ई. पदर, साडी, तयू

 -------------------------झ्ा -------------------------च्ा -------------------------िा डाग िागिाय.

उ. ियोक, बातमी, सकाळ
 -------------------------च्ा -------------------------मुळे -------------------------ना खयूप राग आिा हयोता.
 
ख. अ. शब्द सयाखळी

• प्रत्के गटात िार विद्ाथणी याप्रमाणे िगगातीि विद्ाथ््यांिे सहा गट करािेत. 

• प्रत्के गटातीि विद्ाथ््यांनी एका रांगेत उभे राहािे. 

• प्रथम पहहल्या विद्ाथ्गािा शशक्षक हहरव्या रंगािे शब्द असिेिी एक चिठ्ठी दतेीि. 

• दुसऱया विद्ाथ्गािा पुढीि शब्द ि त्ा शब्दािा िागणारा प्रत्य असिेिी चिठ्ठी वदिी 
जाईि. तयो विद्ाथणी वदिेल्या शब्दािा वदिेिा प्रत्य जयोडयून त्ा शब्दािे सामान्यरूप करेि. 

• गतसरा विद्ाथणी पुढच्ा शब्दािे सामान्यरूप करून, त्ािा वदिेिा प्रत्य जयोडयून आधीच्ा 
शब्दािा जयोडिे. 

• िौथा विद्ाथणी शेिटच्ा शब्दािे सामान्यरूप करून आधीच्ा दयोन्ी शब्दांना ते जयोडेि आशण 
िाक् पयूण्म करेि. 

• हहरव्या रंगातीि शब्द तसेि ठेिायिे 
आहते. 

• जयो विद्ाथणी िुकेि तयो रांगेत शेिटी 
जाऊन उभा राहीि. जे विद्ाथणी अियूक 
उतिर दतेीि ते ह्ा शब्द साखळीतयून मुक् 
हयोतीि.

क
रा
 आ

शण
 श
श
क
ा 
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उदा॰ विद्ाथणी १ - (खखसा) पैसे हरििे : खखशातिे पैसे हरििे.    
 विद्ाथणी २ - (कुतगा) : कुत्गाच्ा खखशातिे पैसे हरििे.     
 विद्ाथणी ३ - (तुम्ही) : तुमच्ा कुत्गाच्ा खखशातिे पैसे हरििे.

१. पाटणी मागगतिी : िाढवदिस (िी) - मी (िा) - गमत्र (ने)

२. सराि केिा : विद्ाथणी (नी) - स्ाध्याय (िा) - पाठ्यपुस्तक (त + िा)

३. पतिा वििारिा : विमानतळ (िा) - एक माणयूस (ने) - टरि ाविक 

हिािदार (िा)

४. संप पुकारिा : विरेिते (नी) - दुकान (त + िे) - मॉि (च्ा)

५. ििक वदसतात : नेहमी जाहहराती (िे) - िाट (त) - काम 

(िा) जाताना

६. वपशिी असेि : एक वपिळा रंग (िी) - कप्पा (त) - शेिट(िा) - कपाट (आतिा)

आ. सयाखळी खेळ

उदा॰ विद्ाथणी १ : कुतगा    
 विद्ाथणी २ : कुत्गािा खखसा     
 विद्ाथणी ३ : कुत्गाच्ा खखशातिे पैसे ...

• िगगातीि सि्म विद्ाथणी गयोि करून उभे राहतीि. एक विद्ाथणी एक शब्द म्हणयून खेळ सुरू 

करेि. 

• पुढीि विद्ाथणी त्ा शब्दाशी वनगवडत दुसरा शब्द (त्ािा आिश्यक प्रत्य िाियून) म्हणेि. 

अशाि प्रकारे खेळ पुढ ेिालू राहीि.

ग. खयालील ियाक्ांमध्े कयािी प्रत्यांिी अदलयाबदल झयाली आिे, ते दुरुस् करू यया. 

उदा∘ ही आमिी शेजारच्ा म्हात्रकेाकांच्ा छत्री आह.े
 ही आमच्ा शेजारच्ा म्हात्रकेाकांिी छत्री आह.े

अ. मंगेशिा िुफु्सािा कॅन्सर आह.े दुद दैिाने त्ािा एकि िुफु्स आह.े

आ. “मी कधीिा अक्ािी सांगते आह,े की उन्ािी बाहरे पडयू  नकयोस!"

इ. तुषारने मिा सकाळी ियोन केिा. त्ािा माझ्ाने महत्त्वािे बयोिायिे हयोते. पेपरमधल्या 

िेखाशी त्ािी झयोप उडािी आह.े

ई. विकासमुळे त्ाच्ा गमत्रािे भांडण झाल्याशी आता दयोघे एकमेकांशी बयोित नाहीयेत.

उ. आवदत् आजारी आह.े काि त्ाशी आंबा खाल्ा, तयो बाधिा असेि. त्ाने आई रात्रभर 

त्ाच्ा उशािी बसयून हयोती.
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घ. खयाली कयािी छोटे पररचे्द हदले आिेत. त्ांत एक शब्द – म्णजे नयाम – पुन्या पुन्या आलया 
आिे. तो शोधून त्याऐिजी योग्य रतथ ेयोग्य ते सिमिनयाम ियापरून पररचे्द पुन्या ललहू यया.

अ. आजयोबांनी काठीिा आधार घेत पाऊि पुढ ेटाकिे. आजोबांिया हात थरथरत हयोता. आजोबया 

काही क्षण जागेिरि थांबिे. डयोळे हकिहकिे करत आजोबांनी इकडगेतकड ेपाहण्ािा प्रयत्न 

केिा, पण उन्ाच्ा कडाक्ाने आजोबांनया भयोिळ आल्यासारखे झािे आशण आजोबांनी डयोळे 

गमटयून घेतिे.

आ. ताई : “रेिती, इकड ेये. रेिती, काि कुठे हयोतीस? ताईंनी सात िाजेपययंत रेितीिी िाट 

पाहहिी. िग्मप्रमुख म्हणयून रेितीलया आपिी जबाबदारी कळते ना? कपाटाच्ा हकल्ला 

रेितीकडे आहते ह े रेितीच्या िक्षात कसं आिं नाही? पुन्ा अशी ियूक झािी, तर 

रेितीकडून प्रमुखपद काढयून ते शि्मरीिा द्ािं िागेि, कळिं?”

इ. िाड्ाच्ा मागल्या िौकात एक भिीमयोठी विहीर आह.े िाडा बांधण्ाच्ा आधीपासयून रििीर 

गतथे हयोती म्हणे. रिहिरीलया बाराही महहने पाणी असते. रिहिरीच्या कठड्ािे बांधकाम दगडी 

आह.े आत उतरायिा पायऱया आहते. हकतीतरी ियोकांच्ा सुखदु:खांच्ा गप्पा रिहिरीने 

ऐकल्या आहते.

ि. रिशेषणांिे सयामयान्यरूप

उदा∘ बंगिा (मयोठा, शांत) : मयोठा, शांत बंगिा
 माझ्ा मयोठ्या आशण शांत बंगल्यािं इंटीररयर तुम्हािा खयूप 

आिडिे.

अ. गमत्र (िठ्ठ, िपळ) : --------------------, -------------------- गमत्र 

तुझ्ा त्ा -------------------- परंतु -------------------- गमत्रािे कौतुक केिे 

पाहहजे. धािण्ाच्ा शय्मतीत प्रथम आिा!

आ. माती (मऊ, काळीभयोर) : --------------------,  -------------------- माती 

नदीकाठच्ा --------------------,  -------------------- मातीत िािायिा छान िाटते.

इ. इमारती (उंि, भिेमयोठे) : --------------------,   --------------------  इमारती 

आम्ही पाहहिेल्या त्ा -------------------- आशण --------------------  इमारतींना २० मजिे हयोते.

ई. पुस्तक (जुने, प्रशसद्ध) : --------------------,  -------------------- पुस्तक 

“त्ा िेखकाच्ा एका -------------------- परंतु खयूप -------------------- 

पुस्तकािे नाि आठित नाही आता!”
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छ. रिद्यार्थ्यांच्या जोड्या करू यया. पहिल्यया रिद्यार्थगाने केिळ ननळी तर दुसऱययाने केिळ पांढरी 
घरे ियालियायिी आिेत. ियाक्ांतील नयामांनया कंसयातील प्रत्य / शब्दयोगी पद लयािून नयामांिे 
योग्य सयामयान्यरूप करून ियाक् ियािू यया. जोडीदयार उत्रसंियाच्या मदतीने आपले उत्र तपयासेल. 
एकमेकांनया गुण दऊे यया. 

आरंभ 
१

तुझा तुझ्ा गमत्र (िर) 
विश्ास आह?े

६
माझ्ा दयोन्ी मैगत्रणी 
(सयोबत) मी विरायिा 

गेियो हयोतयो.

७
“माझ ंमाझ्ा
काम (िर)
प्रेम आह.े”

१२
माझ्ा िाढवदिस (िा) 
आईने मिा सायकि 

वदिी.

१
मी एका पयोलिश 
शशशक्षका (िा) 
ओळखतयो.

६
ही गाडी आमच्ा
शेजारी (िी) आह.े

७
“तुम्ही कृपया पुढच्ा 
आठिडा (त) येता 

का?”

१२
प्रज्ा आठिडा (त + 

ऊन) दयोन वदिस बसने 
शाळेत जाते.

२
तयू गरीब (ना)
मदत केिी
पाहहजेस.

५
त्ा बाग (त)
तर एकही
झाड नाही.

८
साहबेांिा वनरयोप
हमेंत (िा) दुसऱया 
वदिशी गमळािा.

११
गेल्या बुधिारी मी 

बाजार (त)
गेियो हयोतयो.

२
तयो महाबळेश्र (मध्य)े 

राहतयो.

५
“तुझ्ा बॉस (िा) उतिर 

वदिंस का?”

८
जयोशी (च्ा) घरातिा 

रेवडओ वदिसभर
िालू असतयो.

११
हरीण आशण हतिी तळे 

(पाशी) गेिे.

३
“उपस्स्त मान्यिर (िे) 
मी स्ागत करतयो.”

४
“मुिं आता आम्ही (िं) 

ऐकत नाहीत.”

९
“मुिांच्ा अभ्ास 

(त) तुम्ही िारि िक्ष 
घािता बुिा!”

१०
“हकती दगंा करताय?” 
असं म्हणत ती त्ा 
दयोघे (िर) ओरडिी.

३
“त्ा अंध मुिगी (िा) 
रस्ता ओिांडायिा 
मदत कर, जा.”

४
मी त्ा रस्ता (जिळ) 

राहतयो.

९
अंगािर जबाबदारी 
पडिी, की मुिे 
आपयोआप शहाणे 
(सारखे) िागतात.

१०
समयोरच्ा बाल्कनीत 
साखरे आजी-आजयोबा 
झयोपाळा (िर) बसयून 

झयोके घेत हयोते.
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३  कयाळ
क. खयालील ियाक्ांमधील कंसयातील हक्रययापदयािे योग्य रूप ननिडू यया. योग्य उत्र ज्यया बयाणयािर 
असेल त्या बयाणयाच्या हदशेने पुढे जयाऊ यया. तुम्ी ननिडलेल्यया उत्रयापुढे कंसयात हदलेले अक्षर 
खयाली तक्तयात भरू यया. पयाहू यया कोणते शब्द तययार िोतयात.

(अ) आनािा जन्म गमशशगनमध्य े
झािा आशण ती गतथेि रसायनशास्त्र 
(शशकणे – साधा भयूत∘)

(आ) कािांतराने त्ा शहरािा 
कंटाळा आल्यामुळे ती न्ययूयॉक्क िा 
जायिं ठरिते.

(ई) शेिटी गतने गतथल्या एका 
नामिंत संस्ते कथािेखनािं 
शशक्षण (घेणे – साधा भयूत∘)

णशकत िोती (स्)

ठरिते (लां)

ियाटत िोतं (आ)

घेतलं (णण)
ियाटत रयािील (ि)

ठरिलं (द)

ललिील (लं)

करत असते (ब)

जयात आिेत (सया)

करणयार आिे (य)

घेत िोती (लां)णशकली (छं)

करयायिी (व्)

(इ) पुढ ेशशक्षण संपल्यािर गतने     
न्ययूयॉक्क िा जायिं (ठरिणे – साधा भयूत∘)

(उ) न्ययूयॉक्क मध्य ेगतिा काहीतरी 
िेगळं करािंसं (िाटणे – अपयूण्म भयूत∘)

(ऊ) आता आना हॉिीियूडमध्य ेपटकथा 
(लिहहणे – साधा ित्म∘)

(ए) संस्ते शशकत असताना ती 
सातत्ाने जागगतक स्तरािर नािाजिेल्या 
चित्रपटांिा अभ्ास (करणे – रीती भयूत∘)

(ओ) गतच्ा पटकथाही आता 
जागगतक स्तरािर नािाजल्या
(जाणे – अपयूण्म ित्म∘)

(ऐ) काही िष्यांति गतने ऑस्र 
पाररतयोगषकही पटकाििे असेि.

(औ) पुढ ेकाही िष्यांनंतर ती स्तःिा 
चित्रपट वदग्दशश्मत (करणे – साधा भविष्य)

जयाणयार असेल (ल)

ललहिते (ि)

(अ)

छं
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ख. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे हक्रययापद कत्गाप्रमयाणे की कमगाप्रमयाणे ियालते ते दयाखिू यया.

  
उदा∘ गौरी खयूप शशकिी.

       
गौरीने डबा आणिा.

                  
गौरीने गमत्रािा एक भेट वदिी.

अ. विद्ाथणी आज ििकर आिे आशण त्ांनी गृहपाठ केिा.

आ. रयोगमओ जुलियटच्ा प्रेमात पडिा, गतनेही त्ाच्ािर खयूप प्रेम 

केिे, परंतु दयोघांना एकमेकांिी सयोबत नाही गमळािी.

इ. “तयू काि शाळेिा गेिा हयोतास की नाही? तुझ्ा शशशक्षकेिा ियोन 

आिा हयोता, त्ा सांगत हयोत्ा, तयू काि अनुपस्स्त हयोतास म्हणयून.”

ई. त्ाने माझी िसिणयूक केिी म्हणयून मी त्ािा िांगिाि धडा 

शशकििा.

उ. रात्री इतका पाऊस हयोता, की सगळ्ा घरात पाणी शशरिं.

ग. कंसयातील हक्रययापदयािे भूतकयाळयातील योग्य रूप ियापरून ियाक् पूणमि करू यया.

उदा∘ मी वदिेिं पुस्तक तयू (िािणे) िाििंस का?

अ. सनत महाआळशी आह.े आज तयो अकरा िाजता (उठणे) -------------------.

आ. “काि मी स्तःसाठी गाण्ािी एक सीडी विकत (घेणे) -------------------  -------------------, ती 

(ऐकणे) ------------------- का?”

इ. नेहमी िाितयू विनयोद करणाऱया गमत्रािा गतने (बजािणे) -------------------  -------------------, पण 

तरीही त्ािे विनयोद काही (न संपणे) ------------------- -------------------.

ई. “छे! मिा तर शसनेमािी कथा िारि कंटाळिाणी (िाटणे) -------------------. तुिा इतका का 

(आिडणे) ------------------- शसनेमा?”

उ. “दयोन महहन्यांपासयून भािािी काहीि बातमी न कळल्यामुळे आम्ही (घाबरणे) ---------------------

---------------------.” 

ऊ. आधी तयो सरकारी नयोकरी (करणे) ------------------- -------------------, तेव्हा त्ाने खयूप जणांना 

नयोकरी गमळियून (दणेे) ------------------- -------------------.
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मयागील भयागयात

घ. उदयािरणयाप्रमयाणे छोटी आत्मकथने ललहू यया.

उदा∘ पयूिणी मी िािल्या िेळात बाहरे 

विरायिा जायियो. गमत्रांना भेटायियो. खयूप 

गप्पा मारायियो, खेळायियो. पण मग घरात 

टीव्ही आिा. आता मी नेहमी घरीि असतयो. 

मी िक् टीव्ही पाहतयो. बाकी काही करत 

नाही. म्हणयून आता माझ ंपयोटही सुटिंय.

हयो, ह ेखरंय.
आपल्या पयूि्मजांना
शेपयूट असायिी!

 

ि. िगमिरमरिांिी नयािे ियापरून उदयािरणयाप्रमयाणे ियाक्े ललहू यया, बोलू यया.

उदा∘ मयोहहत िहान असताना खयूप बग्मर खात असे.
उदा∘ पयूिणी िता वदिसभर टीव्ही पाहायिी; आता नाही पाहत.

22    yeeJeerme

१९९०

२०१५



मयागील भयागयात

छ. िगमिरमरिांिी नयािे ियापरून िांगल्यया सियींबद्दल ललहू यया, बोलू यया. 

उदा∘ विहान रयोज पहाट ेपाि िाजता उठायिा, आजही उठतयो आशण पुढहेी उठत राहीि.
उदा∘  विकास िहान असताना खयूप पुस्तकं िाित असे, आजही िाितयो आशण पुढहेी िाित जाईि.

ज. उद्यािी बयात...
अ. खयाली हदलेल्यया शब्दांपैकी पयाि शब्द ननिडू यया, उदयािरणयाप्रमयाणे भरिष्यात िगगातील कोणती 
व्क्ती कयाय कयाय करत असेल ते ललहू यया आणण िगगात ियािून दयाखिू यया.

उदा∘ दहा िष्यांनंतर चिन्मय नक्ीि एका मयोठ्या हुद्दािर नयोकरी करत असेि.

नयाटक जगप्रियास व्िसयाय प्रयाणी टेकड्या कयादबंरी

नृत् णशकणे निीन प्रयोग संगीत नोकरी अचभनय निीन उपक्रम 

आ. शंभर िष्यांनंतर... 
पुढील संियाद पूणमि करू यया.
अतुल : रमेश, पन्नासाव्या िाढवदिसाच्ा खयूप शुभेच्ा, गमत्रा! तुिा भेट म्हणयून भारतीय 

अभभनेत्री जयोहरा सेहगि यांच्ा शंभराव्या िाढवदिसािा 
ियोटयो पाठितयोय. शतायुषी भि! एक गंमत करू या. 
कल्पना कर, तयू शंभर िष्यांिा झािा आहसे. शंभराव्या 
िषगापययंत तयू काय काय केिेिे असेि?

रमेश : मी? मी...ह.ं.. मी भरपयूर पुस्तकं िाििेिी असतीि, ...

जग पाहणे एक शेत 
विकत घेणे

संगीत 
ऐकणे

निीन भाषा 
शशकणे

पुष्कळ झाड े
िािणे

भरपयूर काम 
करणे

नृत् शशकणे निीन प्रययोग भरपयूर 
पुस्तकं 
िािणे 

संगीत 
शशकणे

अभभनय निीन 
उपरिम
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इ. आतया िीि ियाक्े कंसयातील एखयाद ेसिमिनयाम ियापरून पुन्या ियािू यया.   

(आम्ही / आपण, तुम्ही / आपण, तयो – ती – ते, ते – त्ा – ती)

४  ििन
क. खयालील नयामांिे एकििनी / अनेकििनी रूप ललहू यया.

अ. तयो तज्ज्ञ, ---------------------------------------------- उ. तयो अज्म, ----------------------------------------------- 

आ. -----------------------------------------------, ते मजयूर ऊ. तयो ग्ाहक, --------------------------------------------

इ. -----------------------------------------, त्ा समस्ा इ. तयो िेख, -----------------------------------------------

ई. ---------------------------------------, त्ा िनस्पती ई. ती बयोिीभाषा, -------------------------------------

 

ख. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे ियाक् तययार करू यया.

उदा∘ आजच्ा सादरीकरणािा िक् एक भाषातज्ज्ञ उपस्स्त हयोता. 

 आजच्ा सादरीकरणािा अनेक भाषातज्ज्ञ उपस्स्त हयोते.

अ. तुमिा अज्म आज स्ीकारिा जाणार नाही.

आ. त्ा प्रकल्पािर काम करणारा मजयूर आजारी आह.े

इ. माझ्ा स्ॉििर आतापययंत अनेक ग्ाहक येऊन गेिे.

ई. ही समस्ा मिा सयोडिता येणार नाही.

उ. झािा का तुझा िेख लिहून?

ऊ. माझ्ा अंगणात एक औषधी िनस्पती आह.े

ए. तुिा एखादी बयोिीभाषा येते का?
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ग. कंसयातील शब्दांनया ‘सया / से / शी / शया’ प्रत्य लयािून ररकयाम्या जयागया भरू यया.
अ. ------------------------- हयोतीस, तेव्हा तुिा पाहहिं हयोतं. आता केिढी मयोठी झािीस! 

(एिढी)
आ. -------------------------  आह ेही साखर ! दहा माणसांच्ा िहािा कशी पुरेि? 

(केिढी)
इ. िहानपणी माझ्ाकड ेएक ------------------------- बाहुिी हयोती. काय माहीत कुठे हरििी! (नाजुक)
ई. हकती ------------------------- गयोटि आह!े गतच्ािर एिढा वििार करू नकयोस. (छयोटी)
उ. -------------------------  चिमणाचिमणी त्ांच्ा ------------------------- घरट्ात खयूष 

हयोते. (छयोट)ं
ऊ. ह ेसामान कमी आह.े ------------------------- वपशिीत मािेि. (िहान)
ए. तान्ी बाळे गयोड असतात. ----------------------- शजिणी आशण -----------------------

हातपाय! (इििी)
ऐ. आपल्या िगगात एक ------------------------- मुिगी हयोती. काय बरं नाि गतिं? 

(बारीक)
ओ. ------------------------- गयोटिीिं अिडबंर माजियू नकयोस. (एिढी)
औ. सारा गतच्ा ियाइतकी मयोठी वदसत नाही. ------------------------- वदसते. (िहान)

५  शब्दयोगी पदे
क. कोणती िस्ू कुठे आिे? सांगू यया.

उदा॰ टीव्ही एका खयोक्ािर आह.े ...

टीव्ी / खोके, कॉम्पूटर / टेबल, सयायकल / खखडकी, स्ेटर / चभंत, कंुडी / टीव्ी, 
बयाहुली / कयापपेट, भांडे / पलंग, बयाटली / खुिथी, कयागद / किरयापेटी, स्ेटर / टीव्ी, 

कयापपेट / टीव्ी, किरयापेटी / टेबल

Heb®eJeerme    25



मयागील भयागयात

ख. खयालील ियाक्ांमधील शब्दयोगी पदांसयाठी योग्य नयाम हकंिया हक्रययापद ननिडू यया आणण 
ररकयाम्या जयागया भरू यया. आिश्यक रतथ ेनयामांिे आणण हक्रययापदांिे सयामयान्यरूप िोईल, त्याकडेिी 
लक्ष दऊे यया.

झयाेपणेमयाहिती

करणेनजर जेिणइच्या

कंपनीचिरि लोककरणे

उदा॰ मुिांच्ा अभभव्यक्ीिा िाि गमळािा यासाठी त्ांना चित्रािरून गयोटि तयार करण्ािा 

सराि द्ािा.

अ. एका परदशेी टुररस् ------------------------कडयून काही जणांिी िसिणयूक झाल्याच्ा तरिारी 

सायबर गुन् ेशाखेकड ेआल्या आहते.

आ. साहहत् क्षेत्रातल्या मयोठ्या िेखकांच्ा ------------------------खालून आपिं लिखाण जाईि या 

कल्पनेनं ती िार खयूष झािी.

इ. ------------------------नंतर िगेि पाणी वपऊ नये.

ई. काही ियोकांना टीका ------------------------व्यगतररक् दुसरे काही काम नसते.

उ. नुसत्ा ऐकीि ------------------------िरून िगेि मत बनियू नये.

ऊ. शशक्षा म्हणयून सि्म ------------------------समक्ष एखाद्ािा िाशी दणेे, ह ेआजही काही वठकाणी 

घडते.

इ. पयोटापाण्ासाठी नयोकरी आशण ------------------------पुरती जागा गमळािी, एिढीि अपेक्षा आह े

माझी.

ई. नुसतेि ------------------------ऐिजी कृतीिर भर द्ािा.

उ. तयो अभधकारी जरा काळजीत पडिा, कारण त्ाच्ा ------------------------विरुद्ध तयो खयोटी साक्ष 

दणेार हयोता.

ऊ. ------------------------आधी एखाद ंपुस्तक िािण्ािी गतिा सियि आह.े
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ग. रिद्यार्थ्यांच्या जोड्या करू यया आणण पुढे हदलेल्यया चिरिांच्या मदतीने एकया कयाल्पननक शिरयािया 
नकयाशया तययार करू यया. नकयाशया समजण्यासयाठी नयाम आणण शब्दयोगी पद ेजोडून ियाक्े ललहू 
यया आणण तो नकयाशया िगगासमोर समजयािून सांगू यया.

(नदी, िि्म, बँक, हकल्ा, बाग, दिनभयूमी, मंवदर, लथएटर, मॉि, उंि इमारत, मेटरि यो, दुकाने, झाड,े 
टकेड्ा...)
(अिीकड,े पिीकड,े आसपास, भयोिती, पाशी, शेजारी, मागे, पुढ,े मधयून, आतयून, बाहरेून, 
बाजयूिा, बाजयूने...) 

उदा॰ आमच्ा शहरातयून एक नदी िाहते. नदीपिीकड ेदर रवििारी बाजार भरतयो.

घ. गयाळलेल्यया जयागांमध्े पैकी / ऐिजी ललहू यया.

अ. यंदा मी शाळेत हहदंी------------------------ संसृ्त घेतिे आह ेआशण 

मिा १०० ----------------- ८५ माक्क  गमळािे आहते.

आ. या रेशसपीमध्य ेसाखरे------------------------ गयूळ िापरून बघ. अगदी 

खमंग हयोते.

इ. समीरिे िग्न िांब बाहरेगािी झािे. 

त्ामुळे त्ाच्ा नातेिाइकां ------------------------ िार कयोणी िग्नािा गेिे नाही.

ई. त्ा गतघा भािां------------------------ एक जण पायाने थयोडासा अधयू आह.े

उ. पंतप्रधान आजारी असल्याने िीनच्ा शशटिमंडळािे स्ागत त्ांच्ा 
------------------------ परराटिरि मंत्रांनी केिे.

ऊ. आज पयोळी------------------------ भाकरी खा. गव्हािं पीठ नाहीये घरात.

ए. तुमच्ा------------------------ कयोणािा गाता येते का? त्ांनी या स्पधधेत भाग घ्ािा.

ऐ. आज माझा घसा थयोडासा खराब आह.े माझ्ा ------------------------ माझी मुिगी गाईि.

ओ. मयोठ्या वपशव्यां------------------------ एकि राहहिी आह.े बाकी सगळ्ा विकल्या गेल्या आहते.
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६  धयातुसयाचधते, धयातुसयाचधत रिशेषणे

क. खयालील उतयारया ियािू यया आणण त्यातील धयातुसयाचधते अधोरेखखत करू यया. मग त्ांिी पुढील 

तक्तयात उदयािरणयाप्रमयाणे ययादी तययार करू यया.

टीप :
धयातुसयाचधत

(तो) ितमि∘ - ...णयारया
भूत∘ - ...लेलया

तयो नेहमीसारखाि इच्ा नसताना कसाबसा उठिा. खरे तर आयुष्य म्हणजे िक् खाणे, वपणे 

आशण झयोपणे, असेि त्ािे मत. पण काय करणार! शेिटी माणयूस हा नयोकरी करणारा असतयो, 

शशिाय त्ािा एक नेहमी रागािणारा बॉस असतयो. म्हणयून आयुष्यािा अथ्म आपल्यािा िाटतयो 

गतथे न शयोधता शेिटी मन मारून, नशशबािा शशव्या दते दते सकाळी ििकर उठािेि िागते, 

नेहमीसारखे. 

मग उशीर झािा आह े असे िक्षात येताि त्ाने ऑविसिा जाण्ािी घाई करायिा 

सुरुिात केिी. आरशात स्तःिा पाहताना त्ाच्ा काहीही िक्षात आिं नाही, परंतु बायकयोने 

आठिण करून वदिी, तेव्हा समजिे की आज त्ािा िालळसािा िाढवदिस आह.े िाढवदिस 

आह ेम्हणयून आज काही खास वदिस आह ेअसे त्ािा मुळीि िाटिे नाही. कारण येणारा प्रत्के 

वदिस ‘ििा, कामािा िागा!’ अशीि हाक दणेारा. आशण आपण उगित्ा सयूयगािे गुिाम. त्ाने 

सांगगतिेिे काम ियोख पार पाडणारे. त्ािा आपल्या िाढवदिशी स्तःमध्य ेअसा कयोणताही 

िरक जाणििा नाही. सगळे हयोते तसेि तर आह!े अपिाद िक् आपल्याभयोिती बदििेिे जग.

धयातुसयाचधत मूळ धयातू प्रत्य धयातुसयाचधत मूळ धयातू प्रत्य

नसताना नस ताना खाणे खा णे
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मयागील भयागयात

ख. खयालील ियाक्ांत कंसयातील प्रत्यांनया योग्य धयातू जोडू यया आणण ररकयाम्या जयागया भरू यया.

येघयाबर

करिो घयाबरअस

ओरडअस सांगये-जया

उदा॰ “आज खयूप धुकं आह.े धुकं असताना (अस + ताना) आिश्यक असेि तरि गाडी बाहरे 

काढ. नाही तर शक् असल्यास (अस + िा / िी / िे + स) सरळ प्रिासािा बेत पुढ े

ढकि.”

अ. “आधी खयूप बेकायदशेीर कृत् े केिी आशण आता गयोरगररबांच्ा मदतीसाठी त्ाने एक 

स्यंसेिी संस्ा सुरू केिीये, म्हणे. ---------------------- (---------------------- + ऊन) सिरून भागिा 

अन् दिेपयूजेिा िागिा, तशातिा प्रकार!”

आ. सागर बायकयोच्ा ------------------------- (---------------------- + िा) िारि घाबरतयो.

इ. ----------------------  (---------------------- + ता) ---------------------- (---------------------- + ता) त्ा अंधाऱया खयोिीत 

मृण्मयी आिी, तेिढ्ात वदिे आिे आशण पाहते तर काय, गतच्ा गमत्रांनी गतच्ासाठी एक 

सरप्राईज पाटणी ठेििी हयोती.

ई. िार धांदरट मुिगी आह ेशशबा. ---------------------------- (---------------------- + त) टबेिािरच्ा िस्तयू 

पाडत असते!

उ. “मी ----------------------प्रमाणे (सांगगतिे + प्रमाणे) घर साि केिंस का? साि केल्यासारखं 

वदसत नाही, म्हणयून वििारिं.”

ऊ. “तुझ्ा मुिािा शशक्षक व्हायिंय ना, तर मग ---------------------- (---------------------- + ऊ) दते की.”

ए. माझ्ा गमत्रांना माझ ेनेहमी उशशरा ---------------------- (---------------------- + णे) असह् झािे आह.े
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ग. योग्य धयातुसयाचधत रिशेषण ललहू यया.

उदा॰ (उकडणे) अंडी

उकडिेिी अंडी

उदा॰ कपड े(शशिणे) शशंपी

कपड ेशशिणारा शशंपी

(उरणे) अन्न (जळणे) शसगरेट

(रडणे) बाळ (हसणे) मुिगी

(टाकणे) किरा (हयोणे) गजर

७  क. चिरिांच्या मदतीने योग्य शब्द ियापरून ररकयाम्या जयागया भरू यया.

(आत / बयािेर)

अ. घरािी हकल्ी ऋषी पुन्ा आति विसरिा. पण दार 
-------------------------- बंद झाल्यामुळे शेिटी तयो खखडकीतयून 
-------------------------- शशरिा.

(िर / खयाली)

आ. -------------------------- एका मुिीिा -------------------------- पडताना 

वदसताि स्ीव्हने गतच्ाकड ेधाि घेतिी आशण गतिा झिेिे.
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(बयािेर)

इ. त्ा कयोठडीिं दार कुलूप िाियून -------------------------- बंद 

केिेिं हयोतं, पण त्ा दारािा एक छयोटीशी खखडकी हयोती, त्ा 

खखडकीतयून एक हात -------------------------- काढिेिा वदसे.

 

(समोर)

ई. “त्ा वदिशी मी मरता मरता िािियो. आम्ही आगगाडीच्ा 

रुळािर खेळत हयोतयो. नेमका माझा पाय रुळांमध्य ेअडकिा 
-------------------------- एक आगगाडी भरधाि िेगाने येत हयोती 

आशण ती आमच्ा -------------------------- येऊन थांबिी नं!”

(समोर / िर / खयाली)

उ. “आयिेि टॉिरच्ा अगदी -------------------------- उभं राहून 
-------------------------- -------------------------- बघ कधी. वनराळंि वदसतं!

(इथ े/ रतथ)े

ऊ. “तुम्ही सांगताय तयो रस्ता िांब िाटतयोय. -------------------------- 
-------------------------- पयोिायिा साधारण हकती िेळ िागेि मिा? 

आशण -------------------------- एखादी खयूण सांगा ना मिा, म्हणजे 

मिा ते ििकर सापडिे.”

ख. योग्य प्ररतहक्रयया दऊे यया. हदलेल्यया प्रसंगयानुसयार अनौप॰ भयाषया ियापरून िगगासमोर उतू्सतमि 
संियाद करू यया.

अ. तुम्ही पहहल्यांदाि विमानप्रिास करत आहात. तुम्ही खखडकीजिळिे गतकीट घेतिे आह.े 

परंतु तुमच्ा जागी दुसरेि कयोणीतरी बसिे आह.े

आ. नयोकरीिा कंटाळा आिा म्हणयून तुमच्ा मैगत्रणीने िष्मभरासाठी नयोकरी सयोडिी आह.े परंतु 

आता गतिा काही काम नसल्यामुळे पुन्ा कंटाळा येऊ िागिा आह.े

इ. तुमिे सि्म पाहुणे घरी गेिे, परंतु एक पाहुणा अजयून थांबिा आह.े तुम्ही खयूप दमिा आहात 

आशण तयो काहीतरी खायिा मागतयोय.

ई. तुम्ही रस्तात एखाद्ा माणसािा भेटता, तुम्ही त्ािा ओळखता, पण तुम्हािा त्ािं नाि-

गाि आठित नाहीये.
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८  भयािियािक नयामे
क. चिरिांमधील व्क्तींसयाठी योग्य रिशेषणे ननिडू यया. ह्या रिशेषणांिी भयािियािक नयामे ललंगयासहित 
ललहू यया.

उदा॰ क. कल्पक – ती कल्पकता  

उ

ई

इ

आ

अ

ख. कंसयातील योग्य शब्द ननिडून ररकयाम्या जयागया भरू यया. अनेक उत्रे शक्. 

उदा॰ (एिढं / तेिढं) (इतकं / रततकं) (केिढं / हकती) 

 केिढी / हकती गंभीर आह ेनाही तुझी मैत्रीण? गतिा सांग, एिढ ं/ इतकं गंभीर नसािं.  

अ. (असलया / तसलया) (असया / तसया) (अशया / तशया)

 माझ े बाबा खयूप दयाळयू आहते. गरीब, िंचित -------------------- सि्म ियोकांना ते जमेि 
-------------------- मदत करतात. -------------------- दयाळयूपणा माझ्ात मात्र नाही.

आ. (असलया / केिढी / एिढी / असली)
 -------------------- मयोठी सयोसायटी बांधयून ठेििीये, पण पाहकयं गिी सयोयि नाही. -------------------- 

सयोसायटी काय कामािी?

इ. (हकती / एिढं / इतकं / केिढं)
 -------------------- गयोड गातेस गं! -------------------- छान गायिा कुठे शशकिीस?

ई. (कसले / असले / कसे / असे) 

 “त्ांना गरज असते तेव्हा वनि्मज्जपणे मदत मागतात, पण तुम्हािा काही हिं असेि तर 
-------------------- साि नकार दतेात! -------------------- -------------------- गमत्र तुमिे?
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मयागील भयागयात

ग. उदयािरणयाप्रमयाणे ियाक्े तययार करू यया आणण िगगात एकरि ियािू यया.

उदा॰ जेिढी तयू प्रामाशणक आहसे ना, तेिढीि तयू गंभीर आहसे. (शजतका...)
 शजतका तुझ्ात प्रामाशणकपणा आह ेना, गततकाि तुझ्ात गंभीरपणाही आह.े

अ. जयो कल्पक असेि, त्ानेि ह ेकाम करािे. (ज्ाच्ाकड.े..)

आ. ज्ािा ही गयोटि गंभीर िाटते, त्ाने गतच्ा विरयोधात काही तरी करािे. (ज्ािा ह्ा गयोटिीिे...)

इ. शजतका तयू समजयूतदार आहसे, गततकाि तयू उदार आहसे. (शजतका...)

ई. जयो इतका दयाळयू आह,े तयो ह ेनक्ीि समजयून घेईि. (ज्ाच्ा अंगी...)

उ. जी हुशार आह,े गतिा ह ेगशणत नक्ी सयोडिता येईि. (शजच्ा अंगी...)

९  प्रयोजक हक्रययापद
क. चिरेि आणण हक्रययापद ेयांच्या जोड्ांिी अदलयाबदल झयाली आिे. चिरेि आणण हक्रययापदांच्या 
योग्य जोड्या जुळिू यया.

इ. उडणे

उ. िढिणे

अ. िढणे

ई. समजािणे

ऊ. उडिणे

आ. शशकिणे

ए. शशकणे ऐ. समजणे

उदा॰ क. – िढिणे
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१० शक् हक्रययापद
क. शक् हक्रययापदांिे खयालीलप्रमयाणे िगथीकरण करू यया.

धचातू + व + िे (िांगिे, राहणे, करणे, बयोिणे, िाकणे, िढणे, ऐकणे)
 उदचा∘ (िाििणे) िाििते / िािितं, िािित नाही

(एकचाक्षरी) धचातू + वव + िे (खचािे, नेिे, घेिे, येिे, जचािे, पििे)
 उदचा∘ (खचावविे) खचाववते / खचाववतं, खचाववत नचाही

टीप :
प्रययोजक वरियापद : मिा आई सकाळी पाि िाजता उठिते.
शक् वरियापद : पण मिा थंडीत उठित नाही.

ख. चिरिांच्या मदतीने शक् हक्रययापद ियापरून उदयािरणयाप्रमयाणे ियाक् ललहू यया.

उदा∘ ती – घसा दुखणे – बयोिता न येणे 
 गतिा घसा इतका दुखतयोय, की गतिा बयोिित नाहीये. 

अ. ते – म्हातारे हयोणे – शजना िढता न येणे

आ. त्ा – गुडघे दुखणे – खािी बसता न येणे 

इ. तयो – हात दुखणे – सामान उििता न येणे
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ई. ते – िय हयोणे – िािता न येणे 
        

उ. ती – औषध कडयू  िागणे – ते वपता न येणे

११  हक्रययापद-नयामयािी षष्ठी
क. हक्रययापद-नयामयाच्या षष्ठीिे रूप कोणते? िुकीिे पयगाय अधोरेखखत करू यया.

उदा∘ नाटकािी आिड, अभभनयािी आिड, विरण्ािी आिड  

अ. बयोिण्ािे तंत्र, लिहहण्ािे तंत्र, वदग्दश्मनािे तंत्र   

आ. कामािा व्याप, राजकारणािा व्याप, आठिण्ािा व्याप   

इ. अभ्ासािी पद्धत, करण्ािी पद्धत, संशयोधनािी पद्धत  

ई. प्रिासािी हौस, शशकण्ािी हौस, गाण्ािी हौस 

उ. जगण्ािा कंटाळा, व्यायामािा कंटाळा, स्च्तेिा कंटाळा 

ऊ. शजंकण्ािी सिय, एकटपेणािी सिय, बसप्रिासािी सिय

ख. पयातळी ४ च्या िगगाकडून तुमच्या कोणत्या अपेक्षया आिेत? हक्रययापद-नयामयाच्या षष्ठीिे रूप 
ियापरून ियाक्े ललहू यया. कंसयातील नयामांिी मदत घेऊ यया. 
(गरज, अपेक्षा, व्याप, आिश्यकता, सराि, पद्धत, कंटाळा, सिय, हौस, तंत्र)

उदा∘ मिा लिहहण्ािी जास्त गरज िाटते. 
 मिा उतारे िािण्ािा कंटाळा येतयो.
 बयोिण्ािा जास्तीत जास्त सराि झािा पाहहजे.

Hemleerme    35



चिरिपट१

चिरिपट

 चिरिपट ह्या रिषययािर बोलणे, ियािणे, ललहिणे 
 चिरिपट परीक्षणे ियािणे, ललहिणे 
 चिरिपटयारिषयी अचभप्रयाय दणेे
 संयुक् हक्रययापदे

िलया, णशकू यया…

१
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१चिरिपट

१  चिरिपटक्षेरि

क. आठितं तेव्हापासयूनि मिा दुसरं कुणी तरी असायिा आिडत असे. म्हणजे मी जशी आह ेतशी आशण तेिढीि असणं मिा पुरेसं िाटत नसे. सकाळी झयोपेतयून उठिे, की ‘आज मी मुंगी आह’े हकंिा ‘मी आज पेरू आह’े, असं मी जाहीर करत असे. मग मिा कंटाळा येईपययंत घरातल्या सगळ्ांना माझ्ाशी त्ानुसार िागािं िागे. एक वदिस मी तबिा हयोते. आता मात्र माझा भाऊ िैतागिा. त्ानं मिा पािथं पाडिं आशण माझ ेकुले् िाि हयोईपययंत त्ांच्ािर सगळे ताि िाजििे. मी खदाखदा हसत हयोते.

घ. समजा, एखाद्ा प्रशसद्ध कथेिर हकंिा कादबंरीिर आधाररत चित्रपट करायिा असेि, तर ती कथा हकंिा कादबंरी जशीच्ा तशी िापरता येत नाही. चित्रपटासाठी ययोग्य ठरेि अशा प्रकारे गतिी पुन्ा रिना करािी िागते. काही भाग िगळािा िागतयो, काही भागािा विस्तार करािा िागतयो, शब्दांिी भाषा प्रगतमांच्ा भाषेत बदलून घ्ािी िागते. िाटतं गततकं माझ ंह ेकाम सयोपं नसतं.

ख. मी खयूप िाितयो. आसपास घडणाऱया गयोटिींिं वनरीक्षण करतयो. एखादी साधीशी 

घटना हकंिा िाििेिा प्रसंग मी नकळत माझ्ा पद्धतीनं पुन्ा माझ्ा मनात घडितयो. 

त्ातल्या माणसांना िेगिेगळ्ा पद्धतींनी िागायिा, बयोिायिा, िािायिा िाितयो; त्ािं 

नेपथ्ही हिं तसं रितयो... असं डयोक्ात सतत िालू राहतं. मिा िाटतं, माझ्ा कामात 

त्ािी मदत हयोते.

ग. चित्रपटाच्ा भाषेत ज्ािा ‘गतसरा डयोळा’ म्हणतात, त्ा गतसऱया डयोळ्ानं पाहणं ह े

माझ ंकाम आह.े हा डयोळा यांगत्रक आह.े तयो जे आशण जसं पाहतयो तेि प्रेक्षकािा वदसतं 

हकंिा पाहािं िागतं. तयो डयोळा काय पाहीि, कसं आशण कुठयू न पाहीि, त्ात छायाप्रकाशािा 

उपययोग कसा असेि िगैरे सगळं मी ठरितयो.

ि. शेिटी, चित्रपट ही किा असिी तरी गतिाही बाजाराशी संबंध असतयोि. इतर 

किांपेक्षा खयूप जास्त, कारण गतच्ात खयूप जास्त पैसे गुंतिािे िागतात. चित्रपट िांगिा 

व्हायिा हिा, किाकारांना आपल्या मनासारखं काम करता यायिा हिं, धयोका पत्करण्ािी 

तयारी मी ठेिायिा हिी ह ेसगळं खरं; पण गुंतििेिे पैसेही परत गमळिायिा हिेत. 

त्ामुळे किा आशण बाजार ह्ा दयोन्ी गयोटिींना ययोग्य ते महत्त्व दतेाना मिा बरीि कसरत 

करािी िागते.
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क. िरील व्क्तींिी स्गते ियािून त्ांिे व्िसयाय ओळखू यया.

अ. वदग्दश्मक   आ. चित्रपट वनमगाता   इ. अभभनेत्री   ई. छायाचित्रकार   उ. पटकथाकार

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

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

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

ख. यया स्गतांमध्े खयालील मयाहिती रमळते कया ते शोधू यया.

व्िसयाय कयामयािे स्रूप कयामयातील अडिणी
 

अ.  उदा∘ ‘गतसऱया डयोळयानं’ पाहणं

आ.

 

इ.

ई.

 

उ.

 

ग. चिरिपटक्षेरियातील कोणत्या रिभयागयात कयाम करयायलया तुम्यालया 
आिडेल? त्यािे कयारण ललहू यया. त्या व्िसयाययातील कयामयािे स्रूप 
ि त्यातील अडिणींबद्दल ललहू यया ि बोलू यया.

उदा∘ मिा अभभनेता व्हायिा आिडिे, कारण ...

 एका अभभनेत्ािा ... करािं िागतं ...

 त्ािा ... करता येत नाही ... / तयो ... करू शकत नाही.
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घ. खयालील प्रश्ांच्या मदतीने आपयापली हटपणे ललहून आणण मग िगगात सिमि जण एकरि येऊन 
ििगा करू यया. 

अ. तुमच्ासाठी ‘चित्रपट’ म्हणजे काय?

आ. चित्रपट तयार करण्ासाठी कयोणत्ा गयोटिी आिश्यक असतात?

इ. कयोणत्ा गयोटिींशशिाय चित्रपट असयू शकत नाही असे तुम्हािा िाटते?

कथया, चिरिपटगृि, पडदया, ध्वनी, अचभनेते, छयाययाचिरिण, संगीत, दृश्य, पयार्मिसंगीत, गयाणी,   
संियाद, खेळ, कॅमेरया, पे्रम, प्रकयाशयोजनया, मयानिी नयातेसंबंध, नृत्, पटकथया, अिकयाश, रंग, 
गती, अकॅ्शन, थरयार, रिस्य, रिनोद, दुुःख

ि. चिरिपट ननरममिरतप्रहक्रयेशी संबंचधत कयािी मरयाठी शब्द आणण त्ांतील कयािी शब्दांिे ियापरयात 
असलेले इगं्रजी प्ररतशब्द खयाली हदले आिेत. मरयाठी ि इगं्रजी शब्दांच्या योग्य जोड्या लयािू यया.

अ. छायाचित्रण १. इमेज

आ. कृष्णधिि २. कम्वुनकेशन

इ. प्रगतमा ३. ियोटयोग्ािी

ई. संज्ापन ४. क्योजअप

उ. भभंग ५. बॅ्क अँड व्हाईट

ऊ. समीपदृश्य ६. प्रयोड्यूसर

ए. संकिन / दृश्यसंकिन ७. एवडवटगं

ऐ. वनमगाता ८. िेन्स

उदा∘  अ. – ३. ...

अ. विस्ततृकयोन भभंग १. सीन

आ. कयोन २. थीम

इ. दृश्य / प्रसंग ३. अँगि

ई. स्स्र छायाचित्रण ४. स्स्ि ियोटयोग्ािी

उ. ििचच्चत्रण ५. िाइड अँगि िेन्स

ऊ. वदग्दश्मक ६. स््रिप्ट

ए. आशयसयूत्र ७. मयोशन ियोटयोग्ािी

ऐ. संहहता ८. वडरेक्टर
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अ. कथा १. सायिेंट मयूव्ही

आ. ििचच्चत्र २. विल्म प्रॉडक्शन

इ. बयोिपट ३. स्योरी

ई. मयूकपट ४. विल्म स््रिप्ट

उ. चित्रवनगम्मती ५. टॉकी

ऊ. दृश्य िमतृ्कती ६. स््रिप्ट रायटर

ए. पटकथा ७. मयूव्ही

ऐ. पटकथाकार / संहहताकार ८. स्पशेि इिेक्ट᳭स

अ. छेद १. वडस्स्रिब्यूटर

आ. दूरदृश्य २. सेट

इ. वितरक ३. साऊंड वडझाईन

ई. ध्ववनसंकल्पन ४. कट

उ. नेपथ् ५. शूवटगं

ऊ. चित्रीकरण / चित्रण ६. िाँग शॉट

ए. उपशीष्मक ७. स्यो मयोशन

ऐ. मंदगती ८. सबटायटि

करया आणण णशकया
छ. ‘लिटि हडँस’ नािािा एक िघुपट पाहू या. 

अ. िार ते पाि विद्ाथ््यांिा गट करू या. िघुपटातीि प्रसंगांिे 
सविस्तर िण्मन लिहू या.
आ. विद्ाथ््यांिे दयोन गट करून या िघुपटात दाखििेल्या प्रसंगाच्ा 
बाजयूने हकंिा त्ाविरुद्ध भयूगमका घेऊन िादवििाद करू या.
  
ज. दोन रिद्यार्थ्यांच्या जोड्या करून खयालीलपैकी एक उद्रण ियािू यया. पुढे हदलेल्यया प्रश्ांिी 
उत्रे शोधून ती िगगासमोर मांडू यया.
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‘चित्रपटकिा ही राटिरि ाच्ा दृटिीने िार उपयुक् किा आह.े ियोकजागृतीच्ा कायगात हहिा 
उपययोग िार मयोठ्या प्रमाणात करून घेता येईि. तुम्ही जालियनिािाबाग हत्ाकांडािे चित्र 
(चित्रपट) काढा. त्ात काम करण्ासाठी ओडिायरसाहबेासारखा वदसणारा एखादा इसम मात्र 
शयोधिा पाहहजे. ियोकजागृतीच्ा दृटिीने आमच्ा शेकडयो व्याख्ानांपेक्षा ि िेखांपेक्षा चित्रपटािे 
साधन हकती तरी पटींनी अभधक प्रभािी आह.े’ – लोकमयान्य बयाळ गंगयाधर हटळक

‘ह े एिढसेे, हकरहकरणारे हडँििािे यंत्र िेखकांच्ा आयुष्यात रिांती घडियून आणणार 
आह.े साहहत्किेच्ा जुन्यापुराण्ा तंत्रािरिा हा एक थेट आघात आह.े सािल्यांिा 
खेळ दाखिणाऱया ह्ा पडद्ाशी आम्हािा जुळियून घ्ािेि िागेि. एका निीन प्रकारच्ा 
िेखनािी आता आिश्यकता भासेि.’ – ल्योि तलस्ोय

‘प्रगतमांिा प्रिाह हा चित्रपटािा मुख् घटक आह.े ह ेमाध्यम शब्दांिर अििंबयून राहू नये 
अशा प्रकारे त्ािे सौंदय्म आशण भव्यता सादर झािी पाहहजे.’ – रिीन्द्रनयाथ टयागोर 

‘गांधीजींना चित्रपटात जेिढा रस आह ेतेिढाि मिा राजकारणात आह.े ते शसनेमा बघत 
नाहीत, मी िृतिपत्र िाित नाही. खरं म्हणजे आम्ही दयोघंही ियूक करतयो आहयोत. त्ांनी शसनेमा 
अिश्य पाहहिा पाहहजे आशण मी िृतिपत्र अिश्य िाििं पाहहजे.’ – सयादत िसन मंटो

‘चित्रपट म्हणजे चित्र, चित्रपट म्हणजे शब्द, चित्रपट म्हणजे गगतमानता, चित्रपट म्हणजे 
नाट्, चित्रपट म्हणजे संगीत, चित्रपट म्हणजे कथा, चित्रपट म्हणजे हजारयो भािमय आशण 
दृश्य तपशीि.’ – सत्णजत रयाय

‘ज्ाप्रमाणे साहहत्, संगीत आशण चित्र ह्ा किांनी अनेक शतकांपासयून जवटि मानिी 
समस्ांिा शयोध घेतिा, त्ाप्रमाणे शसनेमानेही घ्ािा आशण ते सतत निनिीन िाटा 
शयोधण्ािे साधन व्हािे.’ – आंद् ेतककोिस्ी

तुम्ी ियािलेल्यया उद्रणांत...

अ. चित्रपटािी व्याख्ा काय सांगगतिी आह?े आ. चित्रपटािी 

कयोणती िैशशष्टे मांडिी आहते? इ. चित्रपट या माध्यमामुळे 

त्ा काळात झािेिे कयोणते बदि िक्षात येतात? ई. चित्रपट 

या माध्यमाने समाजात कयोणती भयूगमका बजाििी पाहहजे 

असे सांगगतिे आह?े उ. चित्रपट या माध्यमािा इतर किांिर 

कयोणता पररणाम हयोतयो असं म्हटिं आह?े ऊ. आपण िाििेल्या 

उद्धरणांमधीि एक उद्धरण वनिडयू  या ि त्ाबदिि आपापिे 

मत मांडयू  या.
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‘ज्ययाप्रमयाणे सकयाळी उठल्ययािर दयात घयासण्यालया पयगाय नसतो, त्याप्रमयाणे भयारतयात 
चिरिपटयालयािी पयगाय नसतो.’ – शयािरूख खयान

झ. खयालील उतयारया ियािू यया आणण त्यालया योग्य शीषमिक दऊे यया.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चित्रपट आशण भारतीय प्रेक्षक हकंिा एकंदर भारतीय समाज ह्ांच्ातीि नाते, ह्ा विषयािर 
जेव्हा ििगा हयोते, तेव्हा मिा माझ्ा आईिी आठिण हयोते. ती आशण चित्रपट ह्ांच्ातिे नाते 
नेहमीि मजेशीर हयोते; धरिे तर िािते आशण सयोडिे तर पळते अशा प्रकारिे.

आईिा जन्म एका िहान शहरात झािा. जन्मापासयून मुक्ानेि पग्ब्किे मनयोरंजन 
करणाऱया भारतीय चित्रपटाने आशण माझ्ा आईने एकाि िषणी ‘ट्ाहाँऽऽ’ केिे. यथािकाश 
आई बयोबड ेशब्द बयोलू िागिी. चित्रपट मात्र त्ापयूिणीि तुिान बडबड करू िागिा हयोता आशण 
त्ाहीपेक्षा तुिान गात सुटिा हयोता. िहानपणी आईिा चित्रपट पाहायिा गमळािे हकंिा नाही 
ते माहीत नाही; पण चित्रपटगीते नक्ीि गतच्ा कानािर पडत हयोती. एका बेसािध क्षणी ‘रतन 
शसनेमातिी गाणी छान हयोती’, असे ती म्हणाल्यािे मिा आठिते.

मॅवटरिकच्ा* परीक्षेिा वनकाि िागण्ाआधीि गतिे िग्न झािे आशण ती पुण्ािा आिी. 
पुण्ात गतने चित्रपट पाहहिे ह ेनक्ी, कारण माझ्ा आयुष्यातिा पहहिा चित्रपट मी गतच्ाि 
मांडीिर बसयून पाहहिा. अधयूनमधयून बाबा आशण ती हॉिीियूडिे अमेररकन हकंिा कँपात* क्वचित 
रवििारी सकाळी दाखििे जाणारे बंगािी चित्रपट पाहायिा जात असत; पण जाताना आईिर 
अपराधीपणािे एक िमत्काररक दडपण असे. ‘आपल्यासारख्ा’ ियोकांनी जे करायिे नसते असे 
काहीतरी आपण करत आहयोत, ह्ा वििारािे ते दडपण असे. त्ामुळे चित्रपट पाहणे आिडत 
असयूनही आई ते मान्य करत नव्हती. बाबांना चित्रपटािे िेड िगैरे नव्हते, पण पाहहिेल्या 
चित्रपटाबदिि ते बयोित, आम्हािा गयोटि सांगत, आमच्ा प्रश्ांना उतिरे दते. त्ांना मध्यिे थांबियून 
आई म्हणे, “पुरे झािं आता. दुसरे विषय नाहीत का मुिांशी बयोिायिा?” आमिा अगदी हहरमयोड 
हयोई. चित्रपट – विशेषतः भारतीय चित्रपट – हा गांभीयगाने ििगा करण्ाच्ा िायकीिा विषयि 
नाही, असे ती स्तःिा हट्ाने बजाित हयोती. तशी गतिा िािनािी, संगीतािी आिड हयोती. 
ती अरशसक नक्ीि नव्हती. मग चित्रपटाबदिि गतच्ा मनात असिेिी अढी कशामुळे हयोती, ह े
आम्हािा तेव्हा कळत नव्हते. आमच्ासाठी चित्रपट हा जगण्ािा स्ाभाविक आशण अविभाज् 
भाग हयोता.

घरी एखाद्ा वनगमतिाने पाहुणे हकंिा नातेिाईक जमिे, की एक वदिस चित्रपट पाहायिा 
जाण्ािा काय्मरिम असे. आजीसकट सि्म जण त्ात उत्ाहाने सामीि हयोत. आम्हा मुिांना पाहुणे 
एिढ्ा एकाि कारणासाठी आिडत. अनेकदा आई मात्र काही ना काही कारण सांगयून घरीि 
थांबत असे. चित्रपट पाहण्ािा मयोह वनग्हाने टाळणारी आदश्म सयून, आदश्म आई, आदश्म गृहहणी. 
स्तः चित्रपट पाहण्ािी एकही संधी न सयोडणारे ियोक गतिे मात्र कौतुक करत.

मी आशण माझी धाकटी बहीण मयोठ्या शाळेत जायिा िागियो. तयोपययंत आईनेही आपिे 
पुढिे शशक्षण पयूण्म केिे हयोते. गतिा शशशक्षकेिी नयोकरी गमळािी आशण ‘आदश्म शशशक्षका’ ह्ा 
नव्या भयूगमकेत ती शशरिी. शशरिी म्हणजे ती भयूगमका पार नाकातोंडात जाईि इतकी त्ात 
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बुडािी. ‘ियोक काय म्हणतीि?... शाळेत मुिांना कळिं तर?... इतर शशक्षक माझ्ा पाठीमागे 
नािं ठेितीि’, असे वििार मनाच्ा कयोपऱयात सतत िळिळत असल्यामुळे मयोकळ्ा मनाने 
काही करणे गतिा जमेनासेि झािे. बाबांच्ा कामािाही व्याप िाढिा हयोता, पण अधयूनमधयून 
एखादा चित्रपट पाहण्ािी त्ांना हुक्ी येई. आई त्ांना ‘नाही’ म्हणयू शकत नसे, पण तयार 
हयोऊन वनघायिी िेळ झािी, की गतिा घरातिे एखाद ेकाम आठिे, हकंिा एखादा ियोन आतिाि 
करायिा हिा अशी जाणीि हयोई. “झािा थयोडा उशीर तर काय वबघडणार आह ेहयो? शसनेमा 
म्हटिं की शजिािी एिढी कसिी उिघाि हयोते!” असा गतिा युष्क्िाद असे. गतच्ा दृटिीने 
चित्रपटािा िेळेिर जाणे, तयो सुरुिातीपासयून शेिटपययंत िक्षपयूि्मक पाहणे म्हणजे तुच् आशण 
उथळ मनयोरंजनािा नकयो तेिढ ेमहत्त्व दणेे हयोते.

अखेर बाबांनी गतिा नादि सयोडिा. त्ांच्ा मनात आिे, की ते कधी गमत्रांबरयोबर तर 
कधी एकटिे चित्रपट बघयून येत. आम्ही मुिे मयोठी हयोत हयोतयो. आमिे माग्म स्तःि शयोधायिा 
शशकत हयोतयो. आईिा नाद तर आम्ही कधीिाि सयोडिा हयोता. आईिा ह ेकळत नव्हते असे नाही. 
ती हट्ी हयोती, बुदि यू नव्हती. ज्ा समाजािे दडपण घेऊन गतने स्तःभयोिती एक भभंत उभी केिी 
हयोती, तयो समाज काळाबरयोबर बदित हयोता आशण चित्रपटही बदित हयोता. एके काळी आईच्ा 
वपढीिा त्ािा धाक हयोता. आता त्ानेही तयो धाक झुगारून त्ा वपढीिा नाद सयोडिा हयोता 
आशण सि्म ियाच्ा भारतीयांिे व्यष्क्गत आशण सामाशजक जीिन सि्म बाजयूंनी िेढयून टाकिे हयोते. 
त्ात आईिे काय हयोत हयोते ह ेबघण्ािी सिडि आमच्ाकड ेनव्हती. आज मागे िळयून पाहताना 
िक्षात येते, की चित्रपटाच्ा जबरदस्त सामथ्गािी आमच्ापैकी कयोणािाही नव्हती अशी जाणीि 
गतिा हयोती. त्ा सामथ्गािाि गतने धसका घेतिा हयोता.                              

अशी िष्यांमागयून िषधे सरिी. आजी कधीि गेिी. दयोन िष्यांपयूिणी बाबा गेिे. आईने आता 
पंिाहतिरी ओिांडिी आह.े ती माझ्ा बहहणीकड ेअसते. मी परदशेी असतयो. बाबा गेिे तेव्हा 
धाितपळत आियो हयोतयो, त्ानंतर एकदम गेल्या आठिड्ाति काही वदिस राहण्ाच्ा तयारीने 
आियो. विमानतळािरून थेट बहहणीकड ेगेियो. 
“कशी आह ेआई?” 
“छान आह.े गतच्ा खयोिीत टीव्ही बघतेय.”
“िा! जाऊ ना?”
“जा की! पण सांभाळयून...”
“का? मिा बघयून गतिा धक्ा बसेि म्हणयून?”
“अं ह!ं गतिा बघयून तुिाि धक्ा बसेि म्हणयून,” बहीण गािात हसत म्हणािी.
  मी आईच्ा खयोिीच्ा दरिाजातयून हळयूि डयोकाियून पाहहिं. आईनं कानांना हडेियोन 
िाििा हयोता आशण पायानं हिके हिके ताि दते ती टीव्हीकड ेएकटक पाहत हयोती. पडद्ािर 
सनी लिओनेिा खझगंाट आयटम डान्स िालू हयोता.

*मॅहटरिक : जुनी शािान्त परीक्षा. सध्या गतिा ‘एस∘एस∘सी∘ई∘’ असेही म्हणतात.
*कँप : पुण्ात वरिवटशांनी िसििेिी कॅन्योन्मेंट ऊि्क  कँप अशी पेठ आजही आह.े 

गतथे मुख्तः इंग्जी / अमेररकन चित्रपट दाखिणारी चित्रगृह ेहयोती. साठच्ा 
दशकांत राटिरि ीय-आंतरराटिरि ीय स्तरािर गाजिेिे भारतीय चित्रपटही गतथे 
क्वचित दाखििे जात.
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अ. पुढे हदलेल्यया अथ्यांिे शब्द हकंिया ियाक् प्रियार उतयाऱययामध्े आिेत, ते शोधू यया आणण ररकयाम्या 
जयागेत ललहू यया. मयािीत असलेल्यया शब्दांिे रिरुद्याथथी शब्दिी ललहू यया.

उदा∘ जन्मानंतरिे बाळािे पहहिे रडणे = ट्ाहाँऽऽ करणे
 ययोग्य िेळी; काही काळानंतर = यथािकाश ≠ घाईघाईने, त्ररत, ताबडतयोब, तत्काळ

१. िहान बाळ अगदी सुरुिातीिा जसे बयोिते तसे २. स्तःच्ा नकळत, भान विसरून 
३. आपण ियूक केल्यािी बयोिणारी भािना हकंिा जाणीि ४. वनराशा हयोई ५. गंभीरपणे, वििार 
करून ६. िक्षात राहािे म्हणयून ठासयून पुन्ा पुन्ा सांगत हयोती ७. िेगळे काढता येत नाही असे 
८. पसारा ९. तीव्र इच्ा १०. बेिैनी, अस्स्ता ११. स्तःिे म्हणणे पटियून दणे्ासाठी मांडिेिा 
मुदिा १२. ज्ातयून वनसटयून / सुटयून जाता येणार नाही अशा प्रकारे सि्म बाजयूंनी घेरिे हयोते १३. भीती, 
धास्ती १४. भान विसरून केिेिा; बेभान १५. एखाद्ा गयोटिीिा आग्ह धरण्ािे हकंिा गतच्ा मागे 
िागण्ािे थांबिणे. १६. इतर कशािाही वििार मनात येऊ नये इतके एखाद्ा गयोटिीत गुंतणे.

आ. पुढील उतयाऱययात अधोरेखखत केलेल्यया शब्दांच्याि अथगािे िेगळे शब्द ररकयाम्या जयागेत भरू 
यया. िे शब्द तुम्यालया िरील उतयाऱययात सयापडतील.

िसुधाताई नव्या सुनेिा सांगत हयोत्ा, “िहानपणापासयून मी ऐकिं हयोतं, की 
जन्मािा आल्यािर मयूि पहहल्यांदा ------------------------------ असा आिाज काढयून 
रडतं. ते म्हणे ओरडयून ‘मी आियोय!’ असं जगािा सांगत असतं. ते ऐकायिी 
मिा िार उत्कुता हयोती. माझ्ा पहहल्या बाळंतपणािा दबाि / --------------------

---------- माझ्ापेक्षा घरातल्या इतरांिरि जास्त हयोतं. त्ांना मुिगीि हिी हयोती. 
त्ासाठी सयोनयोग्ािी िगैरे करायिा मी हट्ानं / ------------------------------ नकार वदिा हयोता. “मुिगाि 
आह ेअसं कळिं, तर तुम्हािा धक्ा बसेि; आशण त्ामुळे माझ्ा तब्तेीिर पररणाम झािा, 
तर?” ह ेमाझ ंम्हणणं / ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ऐकयू न ते गप्प 
झािे; पण दिाखान्यात सासयूबाईंिा जीि घाबराघुबरा झािा हयोता / ------------------------------ --------

---------------------- ----------------------------------------------------------. मग जन्मािा आिा तयो तुझा निरा. रडिा 
नाहीि, उिट तोंड पसरून हसिा. माझी अगदी वनराशा झािी / ------------------------------ -----------

------------------- ------------------------------ ------------------------------. गतकड े घरातल्या मुिग्यांना कंटाळिेल्या 
सासयूबाईही नाराज झाल्या. अजयूनही त्ांच्ा मनात माझ्ाबदिि राग / ------------------------------ आह.े”

इ. उतयाऱययानुसयार िूक ( ) की बरोबर ( ) ते ललहू यया.
१. माझी आई आशण चित्रपट ह्ांच्ामध्य ेनातेि नव्हते. ( )
२. मुंबईसारख्ा महानगरात आईिा जन्म झािा.  
३. आईिा िहान ियात चित्रपट पाहायिा गमळािे की नाही ते मिा सांगता येणार नाही.
४. िग्न झाल्यानंतर ती पुण्ािा आिी.
५. आईिा चित्रपट पाहण्ािी आिड हयोती, पण बाबांनी गतिा कधीही चित्रपट पाहायिा नेिे 

नाही.
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६. चित्रपटाबदिि गंभीर ििगा करता येते ह ेगतिा पटति नव्हते. 
७. आईमुळे आमच्ाही मनात चित्रपटाबदिि नािड वनमगाण झािी. 
८. आपण आदश्म सयून, आदश्म आई, आदश्म गृहहणी आहयोत ह ेगतिा सि्यांना दाखिायिे असे.
९. मॅवटरिकनंतरिे शशक्षण आईने िग्नानंतर पयूण्म केिे.
१०. ‘ियोक काय म्हणतीि?’ हा वििार आईने कधीि केिा नाही.
११. बाबांना कधी कधी चित्रपट पाहण्ािी इच्ा हयोत असे.
१२. चित्रपट अगदी सुरुिातीपासयून पाहहिा पाहहजे असा आईिा आग्ह असे.
१३. ज्ािे दडपण आईने घेतिे हयोते तयो समाज बदित हयोता, पण 

त्ाबरयोबर चित्रपट मात्र बदित नव्हता.
१४. जीिनाच्ा सि्म क्षेत्रांिर आपिा प्रभाि टाकणाऱया चित्रपटाच्ा 

ताकदीमुळे आई घाबरून गेिी हयोती.
१५. अखेर आईिाही चित्रपटाच्ा प्रभािािा शरण जािे िागिेि.  

ई. अथमि न बदलतया एखयाद ेियाक् िेगळ्या पद्तीने ललियायिे असेल, तर त्यात हकती प्रकयारे 
बदल करतया येतयात ते पयाहू यया.

जन्यापयासून मुक्यानेि पब्लिकिे मनोरंजन करणयाऱयया भयारतीय चिरिपटयाने आणण मयाझ्या आईने 
एकयाि िषथी ‘ट्यािाँऽऽ’ केले.

समयानयाथथी शब्द समयानयाथथी शब्द 

मुक्ाने न बयोिता / आिाज न करता पग्ब्क प्रेक्षक / रशसक

मनयोरंजन  करमणयूक ‘ट्ाहाँऽऽ’ करणे बाळाने पहहल्यांदा रडणे

उदा∘ जन्यापयासून न बोलतया पे्रक्षकांिी करमणूक करणयाऱयया भयारतीय चिरिपटयाने आणण मयाझ्या 
आईने एकयाि िषथी तोंडयातून आियाज कयाढलया.

उ. पुढील ियाक्ांिे अथमि कयायम ठेिून त्ांतील शब्द, ियाक् प्रियार इ∘च्या जयागी समयानयाथथी शब्द 
ियापरून ियाक्े पुन्या ललहू यया.

उदा∘ यथािकाश आई बयोबड ेशब्द बयोलू िागिी. चित्रपट मात्र त्ापयूिणीि तुिान बडबड करू 
िागिा हयोता आशण त्ाहीपेक्षा तुिान गात सुटिा हयोता.

 काही काळानंतर आई बयोबड ेशब्द बयोलू िागिी. चित्रपटात मात्र त्ापयूिणीि प्रिंड प्रमाणात 
संिाद आशण त्ाहीपेक्षा खयूप जास्त गाणी ऐकयू  येऊ िागिी हयोती. 

१.  चित्रपट – विशेषतः भारतीय चित्रपट – हा गांभीयगाने ििगा करण्ाच्ा 
िायकीिा विषयि नाही, असे ती स्तःिा हट्ाने बजाित हयोती.

२. शशरिी म्हणजे ती भयूगमका पार नाकातोंडात जाईि इतकी त्ात 
बुडािी.
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३. गतच्ा दृटिीने चित्रपटािा िेळेिर जाणे, तयो सुरुिातीपासयून शेिटपययंत िक्षपयूि्मक पाहणे 
म्हणजे तुच् आशण उथळ मनयोरंजनािा नकयो तेिढ ेमहत्त्व दणेे हयोते.

४. एके काळी आईच्ा वपढीिा त्ािा धाक हयोता. आता त्ानेही तयो धाक झुगारून त्ा 
वपढीिा नाद सयोडिा हयोता आशण सि्म ियाच्ा भारतीयांिे व्यष्क्गत आशण सामाशजक 
जीिन सि्म बाजयूंनी िेढयून टाकिे हयोते.

ऊ. उतयारया पुन्या एकदया नीट ियािून पुढील प्रश्ांिी उत्रे त्यात रमळतयात कया ते पयाहू यया.

१. ‘एखादी गयोटि केिी तर त्रास हयोतयो, पण नाही केिी तर नुकसानही हयोते’ अशा अथगािी म्हण 
उताऱयात आह ेका?

२. आईिा जन्म हकती सािी झािा?

३. िहानपणी आईिा कयोणत्ा चित्रपटातिी गाणी विशेष आिडिी हयोती?

४. ‘आईिा चित्रपट आिडत असयूनही ती ते मान्य करत नव्हती’, असे िेखकाने म्हटिे आह,े 
त्ामागे कयोणते कारण असेि?

५. चित्रपटािा िेळेिर न जाण्ामागे आईिा तुमच्ा मते कयोणता वििार हयोता?

६. िेखक आशण त्ािी बहीण ‘स्तःिे माग्म स्तःि शयोधत हयोते’ म्हणजे नक्ी काय करत 
हयोते? कल्पना करून लिहू या.

७. धसका घेण्ाइतके सामथ््म चित्रपटकिेत खरेि आह ेका? आपिे मत मांडयू  या.

८. िेखािा शेिट तुम्हािा पटतयो का? कारणे दऊेन स्पटि करू या.  

ए. पुढे हदलेले शब्द, ियाक् प्रियार इ∘ ियापरून ियाक्े पूणमि करया.

नाकातोंडात जाणे, धसका घेणे, धाक असणे, उथळ, िेढयून टाकणे, झुगारणे,
नाद सयोडणे, धरिे तर िािते आशण सयोडिे तर पळते, हुक्ी येणे

१. बऱयाि वदिसांनी हाताने पत्र लिहहण्ािी मिा ----------------------------- 
-----------------------------, म्हणयून तुिा लिहीत आह.े

२. इथे नदीिे पात्र ----------------------------- आह,े त्ामुळे आरामात िाित 
ते ओिांडता येईि.

३. अपघात झाल्यापासयून बाबांनी िाहन िाििण्ािा ------------------------- 
----------------------------- आह.े

४. विजयू आशण वनखखिशी मैत्री करण्ािा मी प्रयत्न केिा, पण ते मिा टाळतात ह ेिक्षात 
आल्यािर त्ांिा ----------------------------- -----------------------------.

५. तुषारिा आईिा िार ----------------------------- ----------------------------- तयो 
----------------------------- अहकराशी िग्न करण्ािी हहमंत त्ाच्ात नव्हती.

६. त्ा हहरव्यागार टकेडीिा नव्या बांधकामांनी सगळीकडयून ---------------

-------------- -----------------------------.
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७. बाळासाहबेांिा सचिि अगतशय हुशार हयोता. त्ाच्ाशशिाय त्ांिे सगळेि अडत असे, पण 
त्ाच्ा हट्ी आशण िहरी स्भािािा त्रासही हयोत असे. ----------------------------- --------------------

--------- ----------------------------- ----------------------------- अशी त्ांिी अिस्ा 
झािी हयोती.

८. पयोहायिा येत नसताना अदै्तने पाण्ात उडी मारिी, पण पाणी ---
-------------------------- -----------------------------मुळे त्ािा श्ास घेता येईना.

ऐ. उतयाऱययातील ‘नयाम + हक्रययापद’ हकंिया ‘इतर शब्द + हक्रययापद’ यांिी ययादी पूणमि करू यया.

ििगा हयोणे वनकाि कानािर मनयोरंजन नाद 

हहरमयोड नािं भयूगमकेत जाणीि माग्म 

जन्म दडपण ट्ाहाँ डयोक्ािर िेढयून

आठिण मयोह व्याप मनात धाक 

सामीि िेड बयोबड े उिघाि हुक्ी 

सिड िष्म धक्ा ताि धसका

ओ. खयालील प्रश्ांच्या मदतीने चिरिपटांशी असलेल्यया आपल्यया नयात्याबद्दल बोलू यया.
• तुम्हािा चित्रपट पाहायिा का आिडतं हकंिा आिडत नाही?
• तुम्ही कधी आशण हकती चित्रपट पाहता?
• तुम्हािा कयोणत्ा प्रकारिे चित्रपट पाहायिा आिडतं हकंिा आिडत नाही? का?
• कयोणताही चित्रपट पाहताना तुम्ही त्ातिे कयोणते पैलू पाहता?
• माणसाने चित्रपट पाहािा की पाहू नये? का?

२  चिरिपटक्षेरियात कररअर
क. खयालील उतयाऱययातील प्रत्ेक ियाक्यात दोन दोन हक्रययापदांिी जोडी ियापरली आिे. अशया 
जोड्या अधोरेखखत करू यया आणण पुढे हदलेलया तक्या पूणमि करू यया. 

जगभरात गेल्या काही िष्यांपासयून चित्रपट-उद्योग आशण त्ाच्ाशी संबंभधत इतर माध्यमे झपाट्ाने 
िाढयू  िागिी आहते. त्ामुळे बरेि जण ह्ा क्षेत्रांशी वनगवडत अभभनय, वदग्दश्मन, पटकथा िेखन, 
छायाचित्रण, संकिन, ध्वनी, संगीत, नृत् वदग्दश्मन, ग्ाविक्स इ∘ िेगिेगळ्ा विभागांमध्य ेकररअर 
करू इच्छीत आहते आशण खयूप मेहनतीने ह्ा क्षेत्रात 
आपिा जम बसियू पाहत आहते.

मात्र, या क्षेत्रात काम करू इच्च्णाऱया व्यक्तींनी 
आधी स्त:िा कि ओळखिा पाहहजे, थयोड ेआत्मपरीक्षण 
केिे पाहहजे. नुसती आिड हकंिा इच्ा असयून िाित 
नाही, तर त्ासाठी मेहनत करण्ािी तयारी असिी 
पाहहजे. जे ह्ा क्षेत्रात पयूण्मिेळ अभभनेता हकंिा अभभनेत्री 
म्हणयून आपिे नशीब आजमाियू पाहतात, त्ांनी आपल्या 
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क्षमता आशण बिस्ानांिा वििार केिा पाहहजे. आजच्ा ह्ा स्पधधेच्ा जगात भरपयूर मेहनतीिी 
तयारी आशण शजदि असेि तर ह्ा क्षेत्रात यश गमळिता येते. चित्रपटसृटिीत काम करण्ासाठी 
प्रत्केाकड ेकामािा ध्यास, संयम आशण चिकाटी असिी पाहहजे. कामािा ध्यास असल्याशशिाय 
कयोणीही ह्ा क्षेत्रात भरीि कामगगरी करू शकत नाही.

धयातू + ऊ 

ियाढ + ऊ = ियाढू ियाढू लयागणे 

बस + ि + ऊ

आजमयािू पयािणे 

धयातू + िया / िी / िे / व्या

  पयाियािी लयागणे 

धयातू + लया / ली / ले / ल्यया  

ओळखलया पयाहिजे 

के + लया

धयातू + ऊन 

अस + ऊन = असून  असून (न) ियालणे 

धयातू + तया 

रमळ + ि + तया रमळितया येणे
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ख. खयालील ियाक्ांमध्े एक मुख्य हक्रययापद ‘धयातुसयाचधत’ आणण दुसरे ‘सयाियाय्यक हक्रययापद’ 
म्णून आले आिे, ते कोणते?

धयातुसयाचधत सयाियाय्यक 
हक्रययापद  

उदा∘ मी चित्रपटक्षेत्रातीि एखाद्ा विभागामध्य ेकररअर करू इच्च्तयो. करू इच्च्णे

अ. चित्रपटाशी संबंभधत इतर माध्यमे झपाट्ाने िाढयू  िागिी आहते.

आ. ियोक खयूप मेहनतीने ह्ा क्षेत्रात आपिा जम बसियू पाहतात.

इ. इथे काम करण्ािी नुसती इच्ा असयून िाित नाही.

ई. शजदि असेि तर ह्ा क्षेत्रात यश गमळिता येते.

धयातुसयाचधत + सयाियाय्यक हक्रययापद  = ‘संयुक् हक्रययापद’

• रिणशष् अथमि व्क् करण्यासयाठी एखयाद ेहक्रययापद दुसऱयया हक्रययापदयािी मदत घेते आणण अशया 
प्रकयारे दोन्ी हक्रययापद ेएकररितपणे – संयुक्पणे – तो अथमि स्पष् करतयात. हक्रययापदांच्या 
अशया जोडीलया ‘संयुक् हक्रययापद’ असे म्णतयात. 

• मयारि, यया दोन्ी हक्रययापदांमधून कोणत्यािी एकयाि हक्रयेिया बोध िोणे आिश्यक आिे.

उदा∘ अनय तबिा िाजितयो. (‘िाजिणे’ ह ेएकि वरियापद आह.े)
 अनयिा तबिा (‘िाजिणे + येणे’ असे ह ेसंयुक् वरियापद आह.े
 िाजिता येतयो. यातयून अनयिा िाजिण्ािी वरिया जमते असे 
  स्पटि केिे आह)े
आणखी उदाहरणे :
मी मराठी बयोितयो आशण थयोड ेहहदंीही बयोलू शकतयो.
अनय तबिा िाजितयो आशण त्ािा सतारही िाजिता येते.

• मुख्य हक्रययापदयालया सयाियाय्य करणयारी आणखीिी हक्रययापद ेआिेत. िेगिेगळे अथमि व्क् 
करण्यासयाठी रिणशष् सयाियाय्यक हक्रययापद ेियापरयािी लयागतयात.

संयुक् हक्रययापद े- रिभयागणी

मुख् वरियापद े(main verbs) साहाय्यक वरियापद े(helping verbs)

धातयू + ऊ करू, खाऊ, िालू... शकणे, िागणे, इच्च्णे, पाहणे, दणेे, 
धजणे 

धातयू + ऊन करून, खाऊन, िालून... येणे, पाहणे, टाकणे, जाणे, िुकणे, 
बघणे, ठेिणे, बसणे, घेणे, दणेे

धातयू + ता करता, खाता, पयोहता... येणे
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विध्यथणी रूपे करािा, करािी, करािे / करािं, 
खािा, खािी, खािे / खािं,
िािािे / िािािं...

िागणे

धातयू + त करत, खात... येणे, जाणे, राहणे, बसणे

भयूतकाळी रूपे केिा, केिी, केिे, केल्या, 
खाल्ा, खाल्ी, खाले्, खाल्ला...

पाहहजे, जाणे 

धातयू + आयिा करायिा, खायिा... पाहहजे, जाणे, िागणे, जमणे, घेणे, 
दणेे, आिडणे

धातयू + ता, ती, 
ते / तं, त्ा

िािता, िािती, िािते / 
िाितं, िाित्ा...

हयोणे (िािती झािी.)
(बयोिता हयो.)

ग. खयालील सयाियाय्यक हक्रययापदांसयाठी योग्य धयातुसयाचधत हक्रययापद ेननिडू यया. िुकीिे हक्रययापद 
खोडू यया.
उदा∘ िागणे : शशकयू  िागणे / शशकता िागण े/ शशकािे िागणे / शशकायिा िागणे  
अ. शकणे : िढायिा शकणे / िढता शकणे / िढयू शकणे 
आ. येणे : बयोिता येणे / बयोलू येणे / बयोित येणे 
इ. पाहहजे : िाििे पाहहजे / िािायिा पाहहजे / िालून पाहहजे 
ई. पाहणे : सांगायिा पाहणे / सांगयू पाहणे / सांगयून पाहणे 
उ. दणेे : पाहायिा दणेे / पाहू दणेे / पाहून दणेे
ऊ. जाणे : द्ायिा जाणे / दऊेन जाणे / वदिे जाणे 

घ. योग्य पयगाय अधोरेखखत करू यया. कयािी हठकयाणी एकयापेक्षया जयास् पयगायिी लयागू िोतयात. 
उदा∘ त्ाच्ा गाण्ाच्ा काय्मरिमािा तुिा जयािं / जयाऊन / जयात लयागेल.
अ. “ज्ांिे पैसे घेतिेस त्ांिे परत दऊे / दते / दऊेन टयाक.”
आ. “गतिी एिढी इच्ा आह ेतर, जयायलया / जयाऊ / जयाऊन द्या गतिा सैन्यात.”
इ. चित्रपटात काम करण्ासाठी मृण्मयी घर सयोडयून ननघत / ननघयायलया / ननघून गेिी.
ई. परीक्षेत आिेल्या अपयशानंतर ओम मनापासयून पुन्ा अभ्ास करू / करून / केलया 

लयागलया.
उ. कश्मिराच्ा आईिा आज आदश्म शशशक्षका म्हणयून 

सत्कार हयोणार आह.े कश्मिरानं समारंभािा गेलंि / 
जयायलयाि / जयाऊन पयाहिजे.

ऊ. खयूप विनिणी केल्यािर बाबांनी ज्योत्सािा हॉस्िेमध्य े
रयाियायलया / रयाहू / रयाहून हदले.

ए. अक्षयिा उतिम पयोळ्ा लयाटयायलया / लयाटू / लयाटतया 
येतयात.
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ि. योग्य पयगाय ननिडून खयालील प्रश्ांिी उत्रे ललहू यया.

• चिरिपट बनिण्यासयाठी पूिमितययारी म्णून हदग्दशमिकयाने कयाय करणे आिश्यक आिे?

उदा∘ (कथेिी पडद्ािरीि मांडणी ठरिणे) वदग्दश्मकािा कथेिी पडद्ािरीि मांडणी ठरिािी 
िागते. 

अ. (पटकथाकारासयोबत पटकथेिा अभ्ास करणे) ---------------------------------------------------------------------

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

आ. (छायाचित्रकार ि किावदग्दश्मकासयोबत ििगा करणे) ------------------------------------------------------------

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

इ. (तंत्रज्ांशी ििगा करून अंगतम वनण्मय घेणे) ---------------------------------------------------------------------------

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

ई. (सि्म विभागांतीि काय्मप्रणािींिी माहहती असणे) ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• एक उत्म संियादलेखक कयाय करू शकतो?

उदा∘ (िमकदार संिाद लिहून प्रेक्षकांिी करमणयूक करणे) एक उतिम संिादिेखक िमकदार 
संिाद लिहून प्रेक्षकांिी करमणयूक करू शकतयो. / एका उतिम संिादिेखकािा िमकदार संिाद 
लिहून प्रेक्षकांिी करमणयूक करता येते.  

अ. (नेमक्ा संिादातयून कथासयूत्रािी सुययोग्य मांडणी करणे) -------------------------------------------------------

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

छ. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे संभयाषण करू यया.

अ. संयुक् हक्रययापद (... + लयागणे) / (... + शकणे)
आपण-एिढ-ंिािणे आपण-गाडीने-जाणे

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : आपल्यािा एिढ ंका िािािं िागतंय?
 दुसरा विद्ाथणी : कारण आपण गाडीने जाऊ शकत नाही.

तयू – एिढ ं– ओरडणे ते – गततक्ा िांबयून – ऐकणे
मी – तुझ ंपुस्तक – िािणे दुसरं कयोणी – तुझ्ाइतकी खरी प्रगतवरिया – दणेे
तयो – एिढ ंकाम – करणे त्ािे सहकारी – मदत – करणे
त्ा – एिढ ेपैसे – भरणे आपण – त्ांना – सिित दणेे
तुम्ही – त्ांिं – एिढ ं– ऐकयू न घेणे कयोणीही – त्ांच्ा विरयोधात – काहीही – बयोिणे
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आ. संयुक् हक्रययापद (... + लयागणे) / (... + शकणे)
तुम्ही आतिाच्ा आतिा सरांना भेटणे मी उद्ा

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : तुम्हािा आतिाच्ा आतिा सरांना भेटािं िागेि. 
 दुसरा विद्ाथणी :  आतिा अिघड आह.े मी त्ांना उद्ा भेटयू  शकणार नाही का?

तयू – आजच्ा आज – त्ाच्ा पत्रािा – उतिर दणेे मी – पुढच्ा आठिड्ात  
तुम्ही सगळे – उद्ाच्ा आत – हा गृहपाठ – करणे आम्ही – परिा 
तयो – उद्ाि – पैसे भरणे तयो – आज 
ती – ह्ा महहनाअखेरीस – घर सयोडणे ती – पुढच्ा महहन्यात 
आपण – िगेि – वनघणे आपण – रात्री उशशरा

• दयोन वरियापद ेएकत्र आिी म्हणजे प्रत्के िेळी ती संयुक् वरियापदिे असतात असे मात्र 
नाही. ह ेउदाहरण पाहू या : मुंग्यांिी रांग तुिा वदसत नाही? मग िमिा लयािून बघ.

ह्ा िाक्ात ‘िािणे’ आशण ‘बघणे’ ह्ा दयोन्ी वरियांिा स्तंत्र बयोध हयोत आह े (िमिा िाि, 
मुंग्यांिी रांग बघ), म्हणयून ह ेसंयुक् वरियापद नाही. िाक्ातीि वरियापदांमधयून कयोणत्ाही एकयाि 
वरियेिा बयोध झािा तरि ते संयुक् हक्रययापद हयोते.

ज. पुढे हदलेल्यया ियाक्ांमधील हक्रययापदांच्या जोड्या शोधू यया. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे त्या 
संयुक् असण्यािी ( ) हकंिया नसण्यािी ( ) कयारणे स्पष् करू यया.

उदा∘ बाबा, पयोस्मनकाकांनी पास्मि आणिंय. मी उघडयून बघयू आत काय आह ेते? ( )
 पास्मि उघडणे आशण आत बघणे, ह्ा दयोन िेगळ्ा वरिया असल्याने ह ेसंयुक् वरियापद नाही.

अ. कामािा बसणार आहसे का? मग जेियून बस म्हणजे मिा ओटा आिरता येईि.
आ. सुशीिाने खुिणी िर उिलून धरिी आशण माईंनी खाििी िरशी पुसिी.
इ. सरपंिांनी मांडिेिा शेततळ्ािा मुदिा सि्मि सभासदांनी 

उिलून धरिा.
ई. रांगयोळी िुकिी म्हणयून काय झािं! पुन्ा एकदा काढयून बघ.
उ. वनखखि, िांगल्या कागदािर एक वप्रंट काढयून बघ आशण मग 

तुझ ंमत सांग.
ऊ. कुररयरिाल्यानं पत्रपेटीत पत्र टाकिं नसेि ना? जयो, खािी जाऊन बघ रे!
ए. डॉक्टरांनी वदिेल्या औषधांच्ा जुन्या चिठ्ठा किऱयात टाक, पण िाडयून टाक.

झ. पुढील ियाक्ांमधील ररकयाम्या जयागेत कोणते हक्रययापद ियापरयाल?

दणेे, टाकणे, घेणे, बघणे, जाणे, बयोिणे, पाहणे, िािणे, िागणे

अ. “धने, शजरे आशण खयोबरे तव्यािर भाजयून घे, गमक्सरमध्य ेबारीक करून -------------------- 
आशण बाजयूिा ठेियून --------------------.”
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आ. “कुठं िागिंय, मिा पाहू --------------------! ह:ॅ! थयोडसंंि खरिटिंय. आपण औषध िाियून 
-------------------- आशण पट्ी बांधयून --------------------.”

इ. “थयोडाि मजकयू र आह ेनं? आतिाि िाियून -------------------- आशण शयोभािा माझ ंमतही कळियून        
--------------------. उमा, माझ्ा टबेिािरिा िमिा आणयून --------------------?”

ई. “हा कुडता मिा िहान हयोतयोय. तयू घालून -------------------- आशण बरयोबर झािा तर तयूि 
िापरून --------------------.”

उ. “रयोहहणीताई, पािेभाजी फ्ीजमध्य ेठेियून --------------------. बाहरे राहहिी तर िाळयून.”

३  कॉफी ियाऊस 

क. एक नियाकोरया चिरिपट पयाहिल्ययानंतर प्रथपे्रमयाणे कॉफी ियाऊसमध्े झयालेली एक ििगा ऐकू यया.

ख. खयालील रिधयाने िूक ( ) की बरोबर ( ) ते ललहू यया.

उदा∘ मुख् नट्ांनी िांगिा अभभनय केिा.

अ. वनधीिा विल्म कळिी नाही.

आ. सि्म जण विनयोदी चित्रपट पाहायिा गेिे हयोते.

इ. वनधीिा चित्रपट खयूप विनयोदी िाटिा.

ई. वनधीिा तरुणांिरीि शसनेमे आिडतात.

उ. सुझानिा शसनेमातिे संिाद पयोरकट िाटिे.

ऊ. सुझानिा शसनेमातल्या शशव्या आिडल्या.

ए. शसनेमात गाणी हयोती ह ेसंकेतिा आठित नाही.

ऐ. शसनेमात िग्नंही दाखििी हयोती.

ग. संियादयात कोणत्या गोष्ींसयाठी खयालील रिशेषणे ियापरली आिेत?
कुरूप  खास   पयोरकट  कंटाळिाणी  मयूख्म  भािुक

घ. ियार ते पयाि रिद्याथथी एकरि येऊ यया
आणण एकया चिरिपटयाबद्दल
एक संियाद सयादर करू यया.
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४  चिरिपटयािया इरतियास
वडसेंबर २८, १८९५ या वदिशी पॅररस येथीि ग्डँ कॅिेमध्य ेमयोजक्ा प्रेक्षकांच्ा उपस्स्तीत जगातीि 
पहहल्या चित्रपटािा पहहिा खेळ झािा. हा अद्तु 
खेळ प्रेक्षकांनी अक्षरशः तोंडािा ‘आ’ िासयून पाहहिा. 
एका चित्रपटातीि धडधडत धािणारी आगगाडी थेट 
आपल्या वदशेने येत असिेिी पाहून काही स्तस्त्रया 
हकंिाळत कॅिेतयून बाहरे पळाल्या. ह े चित्रपट लुई 
आशण ओग्यसु्त ल्यगुमएर या दयोघा भािांनी तयार केिे 
हयोते. त्ांच्ा दृटिीने ती केिळ हित्ा चित्रांिी मजा 
हयोती. आपण एका रिांगतकारक किाप्रकारािा जन्म 
दते आहयोत, यािा त्ांनाही पतिा नव्हता. या खेळात 
एक ते दीड गमवनट िांबीिे काही चित्रपट हयोते. ते अथगाति मयूक हयोते; त्ांना आिाज नव्हता. या 
खेळािाि ‘ल्यगुमएर प्रयोग्ाम’ असे नाि पडिे.

त्ानंतर सहाि महहन्यांनी, म्हणजे ७ जुिै १८९६ या वदिशी, मुंबईतीि िॉटसन हॉटिेमध्य े
चित्रपटांिा भारतातीि पहहिा खेळ झािा. ल्यगुमएर बंधयूंिेि वनिडक सहा चित्रपट त्ात 
दाखिण्ात आिे. करमणुकीच्ा ह्ा नव्या प्रकाराने मुंबईत एकि खळबळ उडािी आशण 
मुंबईकरांनी तयो पाहायिा गदणी केिी.   

क. कल्पनया करू यया, चिरिपटयाच्या भयारतयातील ह्या पहिल्यया खेळयालया परिकयार म्णून उपस्स्त 
रयािण्यािी संधी आपल्ययालया रमळयाली आिे. खयालील मुद्दांच्या मदतीने ह्या घटनेबद्दल िृत्परियासयाठी 
एक लेख ललहू यया.

• अशा काय्मरिमािा त्ा काळात मुंबईतीि कयोणत्ा प्रकारिे ियोक गेिे असतीि? (त्ांिे 
व्यिसाय, भाषा इ∘)

• चित्रपट सुरू हयोण्ापयूिणी ते त्ाबदिि आपसात काय बयोििे असतीि? (कल्पना, शंकाकुशंका, 
ऐकीि माहहती इ∘)

• खेळ सुरू असताना आशण संपल्यानंतर प्रेक्षकांच्ा प्रगतवरिया कशा झाल्या असतीि? (आश्चय्म, 
धक्ा, भीती, कुतयूहि इ∘)

• जर आपण खरेि गतथे असतयो, तर आपिी स्तःिी प्रगतवरिया कशी झािी असती?

कयाल मुंबईत एक रिलक्षण घटनया घडली...

ख. खयालील प्रसंगांिर संियाद सयादर करू यया.

अ. तुम्ही एका चित्रपटगृहात चित्रपट पाहत आहात. तुमच्ा शेजारी 
बसिेिा प्रेक्षक बराि िेळ ियोनिर बयोितयोय आशण त्ामुळे 
सगळ्ांिा रसभंग हयोतयोय.

आ. तुम्ही एका चित्रपटािे ऑनिाईन गतकीट काढिे आह.े चित्रपटगृहात 
गेल्यािर तुम्हािा कळते की कमी गतहकट े विकिी गेल्यामुळे 
चित्रपटािा खेळ रदि झािा आह.े

54    ®eewHeVe



१चिरिपट

इ. तुम्ही एक गंभीर चित्रपट पाहत आहात, परंतु तुमच्ा शेजारी बसिेिा प्रेक्षक गंभीर 
संिादांनाही मयोठमयोठ्याने हसतयोय. तुम्हािा त्ािा त्रास हयोतयोय.

ग. ियार ते पयाि रिद्यार्थ्यांिे गट करून खयालीलपैकी एकया मुद्दयािर आपले मत सरिस्र मांडू 
यया आणण ििगा करू यया. 
अ. नािीन्य, कल्पकता आशण किात्मकता ह्ांिा गत्रिेणी 

संगम म्हणजे ‘चित्रपट’
आ. चित्रपट केिळ मनयोरंजन करतात.
इ. ‘चित्रपट’ ह े सामाशजक िास्तिािे यथाथ्म दश्मन 

घडिणारे एक प्रभािी माध्यम आह.े
ई. चित्रपटांच्ा मदतीने जनसंिाद घडियून आणता येतयो.
उ. चित्रपटांमुळे माणसे वबघडतात.
ऊ. चित्रपटांिा शास्त्रशुद्ध अभ्ास केिा पाहहजे.

घ. खयालील उतयारया ियािून त्यातील नयाम + हक्रययापद / ियाक् प्रियार / संयुक् हक्रययापद ेइ∘ अशया 
जोड्या अधोरेखखत करू यया.

मयोबाइिच्ा तळहाताएिढ्ा पडद्ाकड ेएकटक पाहणाऱया माझ्ा नातिािा मी वििारिे, “काय 
रे पाहतयोयस?”
माझ्ाकड ेन बघताि त्ाने बेविहकरीने उतिर वदिे, “गॉडिादर.”
गॉडिादर! मी अिाक् झाियो. त्ा चिमुकल्या िौकयोनात गॉ-ड-िा-द-र माितयो? डॉन कयोिधेओनिा 
खयोि विहहरीतयून आल्यासारखा प्रत्के शब्द नीट 
ऐकयू  येतयो? आशण तयो भव्य काळयोख! काळयोखाच्ा 
त्ा साम्ाज्ामध्य ेसािल्यांसारख्ा िािरणाऱया 
व्यष्क्रेखा त्ात वदसतात? चित्रगृहातिा 
भिामयोठा पडदा व्यापयूनही उरणारा माि्मन 
रिनॅ्योिा िेहरा, आशण प्रेक्षकािा खुिणीत 
खखळियून ठेिणारा रॉबट्क डी वनरयो, आशण अि 
पचिनयोच्ा नजरेतिी थंड जरब त्ा एिढ्ाश्या िौकटीत? तंत्रज्ानाने केिेल्या अिाट प्रगतीिे 
कौतुक मिाही िाटते. केिळ िय िाढिे म्हणयून नव्यािा मी कधीि नािे ठेित नाही. मात्र, काही 
अजरामर किाकृतींना सामयोरे जाण्ािी एक रीत असते, काही उसयूि असतात. ते पाळिे तरि, 
आशण आपल्यािा त्ांिे महत्त्व जाणण्ाइतकी समज असिी तरि, त्ा आपल्यािर प्रसन्न 
हयोतात. तेव्हा जाताजाता, कुठेही, कसेही ते आपल्या बयोटांिर नाििण्ािा उद्धटपणा करू नये. 
आपल्याि प्रकृतीसाठी ते बरे नाही.
 मी नातिािा वििारिे, “मग?”
 नातयू म्हणािा, “ऊंऽऽ, काही खास नाहीये.”
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५  रिद्यार्थ्यांिे गट करू यया आणण कमीत कमी िेळेिया एक लघुपट मोबयाईल फोनिर 
चिररित करू यया. चिरिपट िगगात सयादर करू यया आणण त्यािर ििगा करू यया. 

 व्लक्पररिय
दयादयासयािेब फयाळके (१८७०-१९४४)

जागगतक चित्रपटवनगम्मतीच्ा इगतहासात डवे्व्हड िॉक्क  गग्विथ यांिे जे स्ान आह,े तेि स्ान 

भारतीय चित्रपटसृटिीच्ा इगतहासात धंुवडराज गयोविंद ऊि्क  दादासाहबे िाळके यांिे आह.े 

चित्रपटतंत्र, वितरण, मयूव्ही कॅमेरा ह ेशब्दि ठाऊक नसण्ाच्ा काळात िाळके यांनी एकहाती 

प्रयत्न करून पहहल्या भारतीय चित्रपटािी वनगम्मती केिी. ३ मे, १९१३ रयोजी प्रदशश्मत झािेिा 

िाळकें िा ‘राजा हररश्चंरि’ हा पहहिा भारतीय चित्रपट ठरिा. अत्तं प्रगतकयू ि पररस्स्तीत 

चित्रपटतंत्र आत्मसात करून त्ांनी चित्रपटवनगम्मतीिा पाया घातिा आशण म्हणयूनि त्ांना 

‘भारतीय चित्रपटसृटिीिे जनक’ म्हटिे जाते. 

३० एवप्रि, १८७० रयोजी नाशशकच्ा त्रबंकेश्रमध्य े दादासाहबेांिा जन्म झािा. मुरिण 

व्यिसायात असिेल्या िाळकें ना १९१० सािी ‘िाईि ऑि ख्ाईस्’ हा चित्रपट पाहण्ािी संधी 

गमळािी आशण त्ांनी चित्रपटवनगम्मती करण्ािा ध्यासि घेतिा. गमत्रमंडळतींकडयून कज्म उभारून 

१९१२ सािी ते इंगं्डमध्य ेचित्रपटतंत्र शशकयू न 

घेण्ासाठी गेिे. गतथयून आल्यािर थयोड्ाि 

अिधीत त्ांनी इंगं्डहून यंत्रसामग्ी गमळििी 

आशण राहत्ा घराति सु्वडओ उभारिा. 

चित्रीकरणािे छयोट े छयोट े प्रययोग यशस्ी 

केल्यािर त्ांनी पयूण्म िांबीच्ा मयूकपटाच्ा 

वनगम्मतीिा सुरुिात केिी. द.दा.दाबके 

(हररश्चंरि) आशण भाििंरि िाळके (रयोहहदास) यांना प्रमुख भयूगमकांसाठी घेऊन अत्तं पररश्मपयूि्मक 

पहहल्या स्दशेी चित्रपटािी त्ांनी वनगम्मती केिी. यात त्ांच्ा प्रकृतीिर विपरीत पररणामही 

झािा. समाजाकडयून अिहिेना हयोत असतानाही त्ाकड ेदुि्मक्ष करून, प्रसंगी पत्नीच्ा संमतीने 

गतिे दागगने गहाण ठेियून त्ांनी या चित्रपटािी वनगम्मती केिी. ह ेतंत्र आशण त्ािे महत्त्व आपल्या 

गमत्रांना पटियून दणे्ासाठी त्ांनी प्रथम कडधान्य पेरून त्ािी िाढ चिगत्रत केिी. वनगम्मतीसाठी 

अभभनय शशकिण्ापासयून चित्रीकरण करण्ापय यंत पडिे ते काम केिे. महहिा किाकार नसल्याने 

पुरुष किाकारांना स्त्रीभयूगमका करण्ासाठी राजी केिे. या पहहल्या भारतीय चित्रपटातीि पहहिी 

स्त्रीभयूगमका करणारा नट हा एक आिारी हयोता. 
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१चिरिपट

आपल्या पहहल्या चित्रपटाच्ा यशस्ी वनगम्मतीनंतर िाळके यांनी ‘भस्ासुर मयोहहनी’ आशण 

‘सत्िान सावित्री’ (१९१४) या चित्रपटांिी वनगम्मती केिी. १९१३ ते १९३३ दरम्ानच्ा िीस िष्यांत 

स्त: वनगम्मिेल्या तीन चित्रपटांसह एकयू ण सतिेिाळीस मयूकपट आशण एका बयोिपटािे वदग्दश्मन 

त्ांनी केिे. 

अत्तं वनषे्ने दृक्-श्ाव्य माध्यमािी मुहूत्ममेढ रयोिणाऱया िाळके यांनी वितरणव्यिस्चे्ा 

अभािािर मात करण्ासाठी वप्रंट᳭सिे डबे खांद्ािर घेऊन गाियोगाि पायपीट केिी. पैसा, 

मनुष्यबळ ह्ा सगळ्ािाि अभाि असताना शजदिीने त्ांनी प्रगतकयू ि पररस्स्तीशी सामना केिा 

आशण इगतहास घडििा. या अट्हासापायी अमाप कजधे काढिी. मात्र ‘िंकादहन’च्ा िक्षणीय 

यशामुळे ते आलथ्मकदृष्टा स्स्राििे. 

शजज्ासा, संशयोधक िृतिी, किात्मक दृष्टिकयोन आशण कटिाळयू िृतिी या भांडििािर त्ांनी 

शून्यातयून चित्रपटव्यिसायािा पाया घातिा. त्ात त्ांना यश गमळाल्यािर भारतभर वनगम्मतीिे 

प्रयत्न सुरू झािे. त्ांनी दाखििेल्या मागगािरून इतरांनी आपिी िाटिाि सुरू केिी. िाळके 

यांच्ा या ययोगदानािे महत्त्व िक्षात घेऊनि शासनाने ‘दादासाहबे िाळके’ यांच्ा नािे पुरस्ार 

दणे्ास सुरुिात केिी आशण त्ांिा बहुमान केिा. भारतीय चित्रपटक्षेत्रात आजन्म ययोगदान 

दणेाऱया कत्मबगार व्यक्तींना वदिा जाणारा ‘दादासाहबे िाळके पुरस्ार’ हा सिवोच्च मानािा 

िागष्मक पुरस्ार आह.े 

चित्रपटवनगम्मगतक्षेत्रात पायाभयूत काय्म करणाऱया िाळके यांिे १६ िेरििुारी, १९४४ रयोजी 

वनधन झािे. 

‘हररश्चंरिािी िॅक्टरी’ हा २००९ सािी प्रदशश्मत झािेिा मराठी चित्रपट दादाहबेांच्ा ‘राजा 

हररश्चंरि’ या पहहल्या चित्रपटवनगम्मतीमागीि धडपडीिी कथा सांगतयो.

meÊeeJeVe    57



चिरिपट१

 दृष्ष्क्षेप

 नयाम

तयो कुल्ा, ते कुले् ती प्रगतमा, त्ा - ते नेपथ्, ती नेपथ्े / नेपथ्ं

तयो छायाप्रकाश ती कसरत, त्ा कसरती ते पाश््मसंगीत

तयो विस्तार, ते - ती छायाचित्रकार, त्ा - ते संज्ापन, ती संज्ापने / संज्ापनं 

तयो छायाचित्रकार, ते - ती पटकथाकार, त्ा - ते छायाचित्रण, ती छायाचित्रणे / 
छायाचित्रणं 

तयो पटकथाकार, ते - ती िेषभयूषाकार, त्ा - ते भभंग, ती भभंगे / भभंगं 

तयो िेषभयूषाकार, ते - ती नेपथ्कार, त्ा - ते समीपदृश्य, ती समीपदृश्य े/ 
समीपदृश्य ं

तयो नेपथ्कार, ते - ती वनगम्मती व्यिस्ावपका, 
त्ा -

ते संकिन, ती संकिने / संकिनं 

तयो वनगम्मती व्यिस्ापक, 
ते -  

ती वनगम्मगतप्रवरिया, त्ा - ते आशयसयूत्र, ती आशयसयूत्र े/ 
आशयसयूत्र ं

तयो अिकाश, ते - ती चित्रवनगम्मती ते चित्रीकरण, ती चित्रीकरणे / 
चित्रीकरणं

तयो विस्ततृकयोन, ते - ती संहहता, त्ा - ते उपशीष्मक, ती उपशीष्मके / 
उपशीष्मकं   

तयो बयोिपट, ते - ती मंदगती ते ििचच्चत्र, ती ििचच्चत्र े/ ििचच्चत्रं

तयो मयूकपट, ते - ती िमतृ्कती, त्ा -  ते दूरदृश्य, ती दूरदृश्य े/ दूरदृश्य ं 

तयो छेद, ते - ती ियोकजागृती ते ध्ववनसंकिन, ती ध्ववनसंकिने / 
ध्ववनसंकिनं

तयो वितरक, ते - ती अढी, त्ा अढ्ा ते हत्ाकांड, ती हत्ाकांड े/ हत्ाकांड ं 

तयो अपराधीपणा ती उिघाि, त्ा 
उिघािी 

ते दडपण, ती दडपणे / दडपणं  

तयो हहरमयोड ती किात्मकता ते सामथ््म, ती सामथ्धे / सामथ्यं   

तयो युष्क्िाद, ते - ती कल्पकता

तयो धाक 

तयो धसका, ते धसके 

तयो संयम, ते - 

तयो ध्यास, ते - 
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 हक्रययापद 
िैतागणे, घडिणे, रिणे, झुगारणे, आजमािणे, धजणे, खखदळणे, मािणे

 रिशेषण
यांगत्रक, कृष्णधिि, स्स्र, बयोबड,े बेसािध, अरशसक, स्ाभाविक, अविभाज्, तुच्, उथळ, 
िमकदार, िाह्ात, यथाथ्म, शास्त्रशुद्ध 

 हक्रययारिशेषण
खदाखदा, एकंदर, यथािकाश, तुिान, धडधडत, एकटक

 नयाम / इतर शब्द + हक्रययापद
जाहीर करणे, धयोका पत्करणे, कसरत करािी िागणे, व्याप िाढणे, हुक्ी येणे, शजिािी उिघाि 
हयोणे, नाद सयोडणे, िेढयून टाकणे, धसका घेणे, धक्ा बसणे, शरण जाणे, वनकाि िागणे, हहरमयोड 
हयोणे, नािं ठेिणे, दडपण असणे, भयूगमकेत शशरणे, डयोक्ािर िादणे, खळबळ उडणे, एकटक 
पाहणे, अिाक हयोणे, व्यापयून उरणे, खखळियून ठेिणे, नािे ठेिणे, सामयोरे जाणे, समज असणे, 
प्रसन्न हयोणे, बयोटांिर नाििणे

 म्णी आणण ियाक् प्रियार 
धरिे तर िािते आशण सयोडिे तर पळते, ‘आ’ िासयून पाहणे, 
गत्रिेणी संगम

 आतया मलया िे येतं...

चिरिपट ह्या रिषययािर बोलणे, ियािणे, ललहिणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

चिरिपट परीक्षणे ियािणे, ललहिणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

चिरिपटयारिषयी अचभप्रयाय दणेे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

संयुक् हक्रययापदे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी
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रिरंगुळया२

60    meeþ

 फयािलया िेळ, रिरंगुळया ह्यािी गरज ि मित्त्व 
 ‘लयागणे’िे रिरिध अथमि
 हक्रययापद नयाम + सप्तमी 
 ‘तर’ िे रिरिध उपयोग
 नयामसयाचधत कयालियािक रिशेषणे ि हक्रययारिशेषणे 

- नयामसयाचधत कयालियािक हक्रययारिशेषणे
 उद्दशेयाथमिक कयाळ

िलया, णशकू यया…

रिरंगुळया२



२रिरंगुळया

१  रिरंगुळया
क. खयालील चिरिांत रिरंगुळ्याच्या कोणत्या कृती लपल्यया आिेत? ओळखू यया.

 

ख. सिया रिद्यार्थ्यांनया खयालीलपैकी एक चिठ्ी रमळेल. “चिठ्ीमधील कृती तुम्ी रिरंगुळया म्णून 
करतया कया?” असया प्रश् िगगातील प्रत्ेकयालया त्ांनी रिियारयायिया आिे आणण उत्र िोकयारयाथथी 
असेल तर चिठ्ीिर प्रत्ेकयािी सिी घ्यायिी आिे. जो रिद्याथथी आधी सिगात जयास् सह्या 
आणेल तो णजंकलया.

चिरि कयाढणे पोस्यािी रतहकटे जमया करणे नयाणी जमया करणे

स्यंपयाक करणे एखयाद ेियाद् ियाजिणे ष्गयगारोिण
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रिरंगुळया२

ग. उपजीरिकेिे सयाधन आणण फयािलया िेळ

उपजीविकेिे साधन म्हणयून आशण िािल्या िेळात खािीि व्यक्ी काय करतात? उदाहरणाप्रमाणे 
िाक्े बनियू या आशण ययोग्य त्ा रकान्यात लिहू या.

चिरि उपजीरिकेिे
सयाधन

चिरि फयािल्यया
िेळयातील कयाम

अ मीनाक्षी डॉक्टर 
आह.े उपजीविकेिे 
साधन म्हणयून ती 
िैद्कीय व्यिसाय 
करते.

िािल्या िेळात ती 
िृद्धाश्मांत काम 
करते.

आ उदय पयोिीस 
आह.े

इ पररणीता शशशक्षका 
आह.े

ई उमेशिे 
िाणसामानािे 
दुकान आह.े

उ श्ीधर शेतकरी 
आह.े
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घ. फयािलया िेळ आणण रिरंगुळया
िािल्या िेळात माणयूस नेहमी स्त:च्ाि करमणुकीसाठी, मनयोरंजनासाठी, विसाव्यासाठी काही 
तरी करतयो असं नाही. थयोडा ररकामा िेळ गमळािा तर तयो सत्कारणी िागािा म्हणयून अनेक जण 
आपापल्या पररसरासाठी, समाजासाठी काही तरी करतात. स्तःच्ा करमणुकीसाठी, आनंदासाठी 
हकंिा छंद म्हणयून माणसे आपापिे विरंगुळ्ािे साधन वनिडतात. िरीि  तक्तात आपण काही 
माणसे िािल्या िेळेत काय करतात ते लिहहिे. पुढीि तक्तात हीि माणसे विरंगुळा म्हणयून काय 
करतात ते वदिेल्या उदाहरणाप्रमाणे लिहू या.

फयािलया िेळ रिरंगुळ्यािे सयाधन रिरंगुळया 

अ मीनाक्षी डॉक्टर आह.े िािल्या 
िेळात ती िृद्धाश्मात काम 
करते.

विरंगुळा म्हणयून ती गाणं शशकते.

आ उदय पयोिीस आह.े

इ पररणीता शशशक्षका आह.े

ई उमेशिे िाणसामानािे दुकान 
आह.े

उ श्ीधर शेतकरी आह.े

ि. ियार हकंिया पयाि रिद्यार्थ्यांिे गट करू यया. गटयात सि्यांनी एकमेकांनया पुढील प्रश् रिियारून 
त्यािर ििगा करू यया. 
अ. तुम्ही स्तः उपजीविकेसाठी काय करता हकंिा भविष्यात काय करणार आहात? 
आ. तुम्ही िािल्या िेळािा उपययोग कसा करता? 
इ. तुम्ही विरंगुळा कशात शयोधता? 
 प्रत्के गटातीि विद्ाथणी त्ांना त्ांच्ा गटात जयो व्यिसाय, जे िािल्या िेळातीि काम हकंिा 

जयो विरंगुळ्ािा छंद जास्त रंजक िाटिा असेि त्ािर एक छयोट ेसादरीकरण करतीि.

 $esme<ì    63



रिरंगुळया२

छ. खयालील संियाद ियािू यया आणण नंतरच्या प्रश्ांच्या मदतीने ििगा करू यया.

रिरंगुळया म्णजे ...
“सुप्रभात! ििकर उठिीस.”
“ियूक! मी उठिे नाहीय, तयू मिा उठििंयस! हकती रे 
िाजिेत, केतन?”
“सव्ाआठ.” 
“सकाळिे सव्ाआठ?”   
“हयोय, सकाळिे.”
“मग इतक्ा सकाळी ह ेकाय िाििंय तुझ?ं”
“तुझी खुिणी डुगडुगतेय असं म्हणािी हयोतीस नं? ती दुरुस्त करतयोय.”
“सुट्ीच्ा वदिशी ह्ाहून काही िेगळं घडयू  शकत नाही का तुझ्ा आयुष्यात?”
“उदाहरणाथ्म?” 
“उदाहरणाथ्म थयोडा आळस, थयोडा विरंगुळा, थयोडी ...”
“कामात बदि हाि माझा विरंगुळा.”
“सुभागषत, अं? हकती रे, हकती कंटाळिाणा झािायस तयू, केतन! हसयू नकयोस, मी खरंि म्हणतेय.” 
“मीसुद्धा! बरं, तुझ्ा मते विरंगुळा म्हणजे काय?”
“विरंगुळा म्हणजे ... म्हणजे जे केल्यानं मनािा आनंद िाटिे, मन आशण शरीरही सैि हयोईि, 
टिटिीत हयोईि असं काही तरी. थांब, तुिा कयोशाति बघयून सांगते ... ह,ं ह ेबघ – विरंगुळा = 
करमणयूक, मनयोविनयोद, छंद, नाद, विसािा, आराम, खेळ ... अं ऽऽऽ, पुढ े‘करमणयूक पाहा’ असं 
म्हटिंय ... करमणयूक = मनयोरंजन, मौज, मजा, गंमतजंमत, गप्पाटप्पा, थट्ा-विनयोद, हास्विनयोद, 
िैन, आिडता उद्योग... िगैरे िगैरे. ह्ात ‘सुट्ीच्ा वदिशी सकाळी सव्ाआठ िाजता बायकयोिी 
डुगडुगणारी खुिणी दुरुस्त करणे’ असा अथ्म वदिेिा नाहीये, केतन. आता?’

अ. ििगा करू यया. 

१. माणसे दयोन्ी प्रकारिी असतात : ‘कामात बदि हाि विरंगुळा’ असे म्हणयून सतत ह ेहकंिा 
ते काम करत राहणारी, हकंिा कधी एकदा हातातीि काम संपियून पळ काढता येईि ह्ािा 
वििार करत विरंगुळ्ाच्ा शयोधात असणारी. तुम्ही कयोणत्ा गटात आहात?

२. आज करमणुकीिी म्हणजेि विरंगुळ्ािी असंख् साधने, माध्यमे आशण तेिढीि वनगमतिेही 
आहते. बहुतेकांना ती सि्मि हिी असतात. माणसािा इतक्ा करमणुकीिी खरेि गरज 
असते का?

३. ‘करमणयूक म्हणजे डयोके बाजयूिा ठेियून करण्ािा व्यिहार’ अशी एक व्याख्ा प्रिलित आह.े 
तुम्ही कशी व्याख्ा करता?

४. िरीि संिादात पत्नीने शेिटी वििारिेल्या ‘आता?’ ह्ा प्रश्ािे केतन काय उतिर दईेि असे 
तुम्हािा िाटते?
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ज. ियािू यया. 

छंद लयागलया असया ...
संध्याकाळी वननाद घरी आिा तेव्हा त्ाच्ा दयोन्ी हातांमध्य े
वनरवनराळ्ा आकारांच्ा मातीच्ा कंुड्ा हयोत्ा.
“ह ेकाय निीन?” रेणयूने वििारिे. गतच्ा कपाळािर आठ्या हयोत्ा.
“तयू काि जे म्हणािीस ते माझ्ा मनािा िार िागिं,” कंुड्ा 
बाल्कनीत ठेित वननाद म्हणािा.
“काय म्हणािे मी?”
“तयू म्हणािीस : तुम्हा आयटीिाल्यांिं मातीशी नातं उरिेिं नाहीये. 
तुमच्ा अंगािा तर सयोडि, पायांनाही माती िागत नाही. लिफ्टमधयून 
उतरून गाडीत िढायिं, ते थेट ए सी पाहकयं गमध्यिे बाहरे पडायिं. 
प्रिासही हिेतयून करायिा िगैरे नाही नाही ते बयोििीस. िार 
म्हणजे िारि िागिं ते मिा,” वननाद गाि िुगियून म्हणािा.
“अच्ा! म्हणयून ह्ा मातीच्ा पाि ररकाम्ा कंुड्ा!”
“गाडीत मातीसकट पाि रयोपंही आहते. मी बाल्कनीत बाग करणार आह.े”
“खरीखुरी?” 
“हयो, खरीखुरी. काही अडिण?”
रेणयूने मयोठ्ठा वन:श्ास टाकिा. “वननाद, छंद म्हणयून ह ेकरणार असिास तर आतिाि त्ा कंुड्ा 
परत करून टाक. कारण तुझ े छंद नंतर मिा सांभाळािे िागतात; आशण आता माझ्ाकड े
त्ासाठी िेळ नाहीये. हा त्ा िाम्मव्व्हिसारखा बटणं दाबयून शेतीवबती करण्ािा मयूख्म खेळ 
नाहीये. शजिंत रयोपं आहते ही. एक असयो की पाि असयोत, त्ांना रयोज िेळ द्ािा िागतयो. जीि 
िािािा िागतयो. आपयोआप काहीही हयोत नसतं ...”
“श:ss! हकती बयोिते आहसे! मी सगळं व्यिस्स्त करणार आह.े तयू िक् माझ्ा बागेिं कौतुक 
करायिंस, बस!” वननाद म्हणािा.
“बघयू नं!”
‘बघि तयू,’ असे आव्हान दऊेन वननादने आपिी पाि कंुड्ांिी बाग थाटिी. रेणयूने काही वदिस 
वनधगाराने गतकड ेदुि्मक्ष केिे; पण हळयूहळयू जे व्हायिे हयोते ते झािेि. दयोन रयोपे मेिी. एकािा कीड 
िागिी. त्ा कंुड्ांमध्य ेवननादने कसल्या तरी वबया पेरल्या, पण त्ा रुजल्याि नाहीत. मग निी 
रयोपे िाििी, तीही जगिी नाहीत.
आता मात्र रेणयूिा संयम संपिा. अखेर गतने वननादच्ा मरायिा टकेिेल्या बागेिा ताबा घेतिा. 
गतिे हात िागिे आशण अध्ममेल्या रयोपांना तरतरी आिी. नव्या पानांआडयून िारदयोन कळ्ा 
डयोकाियू िागल्या. रयोपांबरयोबर कंुड्ांिी संख्ाही िाढयू  िागिी आशण 
बाल्कनीिा खरयोखरि बागेिे रूप आिे. काही कळण्ाआत रेणयूिा 
त्ा पानािुिांिा इतका िळा िागिा, की ती वननादिर चिडायिेही 
विसरिी. उिट, कुणी गतिे कौतुक केिे, की ती म्हणे, “वननादिा श्ये 
द्ा. मी स्तःहून हा उद्योग केिाि नसता. ह्ाच्ासारखा आरंभशूर 
गमत्र आह ेम्हणयून जमिं. हयो ना रे, वननाद?”
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अ. िरीि उताऱयात ‘िागणे’ ह्ा वरियापदाच्ा िेगिेगळ्ा अथ्यांच्ा छटा वदसतात. उतारा िाियून 
त्ा समजाियून घेऊ या.

आ. खािी दयोन तके् वदिे आहते. त्ातीि िाक्ांमध्य ेआिेल्या ‘िागणे’ ह्ा वरियापदाच्ा 
वदिेल्या अभभप्रेत अथगाशी जयोड्ा िाियू या.

ियाक् ‘लयागणे’ िया अथमि 

१ अिानक रतीच्ा पाििािा काही 
तरी गगळगगळीत िागिे. गतने पाहहिे 
... ईsss ! एक िठ्ठ गयोगिगाय गतच्ा 
पाििािर िढिी हयोती.

रुजणे; रमणे 

२ बांधकाम पयूण्म हयोण्ासाठी आणखी तीन महहने िागतीि. जागेिर येऊन थांबणे  

३ शशकण्ात मन िागत नाही आशण शशक्षण नसल्याने 
नयोकरी गमळत नाही, अशी एकनाथिी स्स्ती झािी आह.े

स्पश्म हयोणे; चिकटणे; 
चिकटयून येणे

४ गॅिरी सेव्हनमध्य ेबंगािी शशल्पकारांच्ा कामािे प्रदश्मन 
िागिे आह.े

िालू / बंद हयोणे; िालू / 
बंद असणे

५ “अमेय, ििकर ये, टीव्हीिर आगमर 
खानिी मुिाखत िागिी आह!े

गरज भासणे; आिश्यक 
असणे

६ रस्ताच्ा दयोन्ी बाजयूंना गाड्ा िागल्या आहते त्ामुळे 
रस्ता अभधकि अरंुद झािा आह.े

मांडणे; प्रदशश्मत करणे; 
जाहीर करणे

ियाक् ‘लयागणे’ िया अथमि

१ इरिानिा आजीिा इतका िळा आह,े 
की गतने वदिेिी शशिीसुद्धा त्ािा 
गयोडि िागते

िालू / बंद हयोणे; िालू / 
बंद असणे

२ हल्ी जुने चित्रपट लथएटरमध्य ेिागति नाहीत, त्ामुळे 
टीव्हीिरि पाहािे िागतात.

 टयोिणे; जखम हयोणे; 
दुखािणे

३ घरात प्राणी पाळायिा म्हणजे अनेक 
कटकटी मागे िागतात. नकयोि ते!

िि हकंिा स्पश्म जाणिणे; 
िाटणे

४ नयोकरीिी पाटणी हिी म्हणयून गमत्र कधीपासयून मागे 
िागिे आहते. ह्ा रवििारी करून टाकािी.

कीटकांिी गदणी हयोणे

५ मांजरीिे दात जसे वपिािा िागत 
नाहीत, तसे आईिे रागािणे मुिाच्ा 
मनािा िागत नाही.

जबाबदारी अंगािर पडणे; 
ओझ ेहयोणे
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६ माळ्ािरच्ा पुस्तकांना िाळिी िागिी आह.े औषध 
मारायिा हिे.

आग्ह करणे; हट् करणे 

इ. ‘िागणे’ ह्ा वरियापदाच्ा िरीिपैकी िेगिेगळ्ा अथ्मच्टा िापरून हकमान पाि िाक्े लिहू या.
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

झ. संियाद ऐकू यया आणण पुढील प्रश्ांिी उत्रे दऊे यया. 

अ. पुढील ियाक्ांतील अधोरेखखत भयागयािया अथमि न बदलतया तीि ियाक्े िेगळ्या पद्तीने ललहितया 
येतील कया?

उदा∘ मी िक् आिश्यक तेिढिं िाितयो असा कुणािा समज हयोऊ नये.
 मी िक् आिश्यक तेिढिं िाितयो असं कयोणािा िाटयू  नये. / असं कयोणी समजयू नये.
१. िाळायिा म्हणयून काि एक पुस्तक हातात घेतिं आशण पयूण्म िाियूनि खािी ठेििं.
२. पहहल्या महायुद्धापयूिणी एका वरिवटश प्रिाशानं अगतपयूिधेकडच्ा खाद्संसृ्तीिर लिहहिेिं 

झकास पुस्तक वनघािं ते.
३. तेव्हा वरिवटश साम्ाज्ािरिा सयूय्म मािळत नव्हता.
४. काही िेळा अत्तं अस्स् आशण हताश करणारी िांगिी पुस्तकंही हाती िागतात.

आ. पुढील शब्द ियापरून ियाक्े ललहू यया. एकया ियाक्यात एकयापेक्षया अचधक शब्द ियापरतया येतील.

- जीण्म      - अनािश्यक   - मुखपृष्       - खाद्संसृ्ती

- झकास    - लिखाण      - स्ाभाविकपणे   - अहकंार

- सिड      - विराम       - समाजमाध्यम - दृष्टिकयोन

इ. संियादयात कयािी ियाक्े अधमििट ियाटयािी अशी आिेत. म्णजे कधी त्यात कतगा नयािी, कधी 
हक्रययापद नयािी िगैरे. अशी ियाक्े शोधून ती पूणमि करून ललहून पयाहू यया.
उदा∘ आिश्यक आशण अनािश्यकही – मी आिश्यक आशण अनािश्यकही िािन केिं.

ई. दोन ते तीन रिद्यार्थ्यांिे गट करून पुढीलपैकी एकया रिधयानयाबद्दल ििगा करू यया. आपयापल्यया 
ििपेिी िगगासमोर थोडक्यात मांडणी करू यया.

१. आमच्ा वपढीिा जगण्ािी सिड गमळािी.

२. कंटाळा त्ा विरामासारखाि असतयो.

३. दात घासणं हीसुद्धा तुमच्ासाठी एक घटना हयोते.
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उ. शब्दकोशयाच्या मदतीने पुढील शब्दांिे अथमि शोधून मोकळ्या जयागेत ललहू यया.

१. स्तभंिेखन = --------------------------------------

२. िौिेर = --------------------------------------

३. जीण्म = --------------------------------------

४. िाळणे = --------------------------------------

५. अगतपयूि्म = --------------------------------------

६. िळण = --------------------------------------

७. खाद्संसृ्ती = --------------------------------------

८. हताश = --------------------------------------

९. अथ्मपयूण्म = --------------------------------------

१०. विराम = --------------------------------------

२  िी मुलं करतयात तरी कयाय?
बयाबया : मयोहन, िरुण आशण रयोवनत दुपारी हकंिा संध्याकाळी आपापल्या 

खयोल्यांत बसयून काय करत असतात? शाळा-कॉिेजव्यगतररक् 
गमळणारा मयोकळा िेळ गमत्रमंडळतींबरयोबर हकंिा मैदानािर 
घयालिण्यात हकती आनंद असतयो, ह्ािी त्ांना जाणीि नाही 
का? सारखं काय बंद खयोल्यांत स्तःिा डांबयून घेतात ही मुिं! 

मोिन : बाबा, ती दयोघंही त्ांच्ा िॅपटॉपिर हकंिा मयोबाईििर काहीतरी काम करत असतात.
बयाबया : तेि म्हणायिंय मिा. अिीकडिे माझ्ा ऐकण्यात आिंय, की 

निीन वपढीिा िािनात िारसा रस राहहिेिा नाही. त्ांिा 
बराि िाििा िेळ पुस्तकं िािण्ाऐिजी मयोबाईििर िॅट 
करण्यात आशण संदशे पयाठिण्यात जातयो. ह्ाखेरीज टीव्हीसमयोर 
बसण्यात आशण व्व्हडीओ गेम्स खेळण्यात त्ांना जास्त रस 
आह.े

मोिन : खरंि आह ेकी ह,े बाबा. आशण निीन गयोटिी करण्यात गैर ते काय? तुम्हीही तुमच्ा 
काळात असं काहीतरी निीन केिंि असेि ना? प्रत्के वपढी पुढच्ा वपढीिा अशीि 
नािं ठेित असते. तुमिे आई-िडीि तुमच्ा वपढीविषयी काय म्हणायिे?

बयाबया : त्ांिा स्तःिा जास्त िेळ घरकामात हकंिा शेतीच्ा कामात 
जात असे. आम्ही जास्त िेळ पुस्तकं ियािण्यात आशण रेवडओ 
ऐकण्यात घािितयो असं त्ांिं म्हणणं असे. त्ांिा िाििा 
िेळ ते दिे-दिे करण्यात घािित. आम्हािा ते िुकीिं िाट.े

मोिन : आशण आमच्ा वपढीनं टीव्हीिी सुरुिात पाहहिी. तुम्हािा 
आठितं का बाबा, टीव्ही बघण्यात आम्ही िेळ िाया घािितयो म्हणयून तुम्ही आम्हािा 
हकती रागिायिात ते? आशण आज तुम्ही सतत टीव्हीिरच्ा मालिका बघत असता. 
टीव्हीशशिाय दयोन वदिस घाििायिी कल्पनाही तुम्ही करू शकत नाही.

बयाबया : हयो रे, अगदी खरंय तुझ ंम्हणणं. आम्ही कधी बदिियो ते आमिं आम्हािाि कळिं 
नाही. बदि हिाि. स्तःिा काळाप्रमाणे बदलण्यात आशण हा बदि मान्य करण्याति 
खरा शहाणपणा आह.े पण म्हणयून जुन्या गयोटिी अगदीि सोडण्यातही अथ्म नाही, हहेी 
नव्या वपढीनं जाणिं पाहहजे.
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हक्रययापद-नयाम + सप्तमी
िरीि संिादात हहरव्या रंगातीि शब्द वरियापदािी िेगळी रूपे दाखितात. ती वरियापद-नामांिी 
सप्तमीिी रूपे आहते. ही रूपे कशी तयार हयोतात ते पाहू या.

वरियापद-नाम सामान्यरूप + त वरियापद-नामािे सप्तमीिे रूप 

करणे  करण्ा + त करण्ात 

दणेे  दणे्ा + त दणे्ात 

एखयादी गोष् सांगण्यािी सयाधी सरळ पद्त असतेि, पण ती थोड्या िेगळ्या पद्तीनेिी 
सांगतया येते. 

“मलया अचभनय करयायलया आिडतं.”
कर + आयिा = करायिा 
 

“मलया अचभनय करण्यात / करण्यामध्े रस आिे.”
करणे + आत / मध्े =  करण्यात / करण्यामध्े
येथ ेधूम्रपयान करण्यालया बंदी आिे.
करणे + लया = करण्यालया

“फटयाके ियाजितयानया तुम्यालया कसलया 
आनंद िोतो?”

“फटयाके ियाजिण्यात / ियाजिण्यामध्े तुम्यालया 
कसलया आनंद रमळतो?”

ियाजि + तयानया = ियाजितयानया ियाजिणे + आत / मध्े = ियाजिण्यात / 
                       ियाजिण्यामध्े 

# ‘करणे’ यया हक्रययापदनयामयािे ‘करण्या’ िे 
सयामयान्यरूप + लया / त / मध्े

अशीि रिनया नयाम ियापरूनिी िोते.

आहदत्लया बुद्द्बळ आिडते. आहदत्लया बुद्द्बळयात / 
बुद्द्बळयामध्े रस आिे.

सुररंदरलया संगीतयािी आिड आिे. सुररंदरलया संगीतयामध्े रस आिे.

नयाम + इतर हक्रययापद े

टीप : िरीि िाक्ांच्ा शेिटी नामाबरयोबर इतरही वरियापद ेिापरता येतात.
रस असणे / घेणे / िाटणे गती असणे मजया असणे / िाटणे / येणे
गंमत असणे / िाटणे / येणे अथमि असणे / िाटणे

अशा प्रकारे कत्गािा उले्ख न करता दयोन वरियापद ेिापरूनही रिना हयोते.
उदा∘ नव्या पुिािे उद् घाटन सप्ट ेंबर महहन्यात करण्ात येईि. (कयोण करेि ते इथे सांगगतिेिे 

नाही)
 ििकरि एक निी आरयोग्यनीती आखण्ात येणार आह.े (कयोण आखेि ते इथे सांगगतिेिे 

नाही)
(अशी रिनया सयामयान्यपणे अचधकृत शयासकीय भयाषेत ियापरली जयाते)
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रिरंगुळया२

क. खयालील उतयाऱययातील हक्रययापद + सप्तमी असणयारी सिमि रूपे अधोरेखखत करू यया आणण त्या 
हक्रययापदांिे मूळ रूप ललहू यया.

तुझ्याियािून करमेनया ....

“अनय, रेस्ॉरंटमध्य ेजाऊन खाण्ात जी मजा असते ती जेिण घरी मागिण्ात नसते, ह ेतुिा 

मान्यि नाही का?”

“नाही, मिा ते मान्य नाही.”

अनय नेहमी ठाम विधानं करतयो, त्ामुळे खरं तर त्ाच्ाशी िाद घािण्ात अथ्म नसतयो; पण  

तरीही मी तेि करतयो.

“का पण?” मी हट्ानं वििारिं.

“कारण गतथे नकयो त्ा गयोटिी करण्ात िार िेळ जातयो.”

“नकयो त्ा गयोटिी?”

“खयूप माणसं असतात गतथे. त्ातिी बरीिशी नाही-भेटिी-तर-बरं अशा गटातिी असतात. 

त्ांच्ाशी बयोिण्ात आशण त्ांच्ा मयूख्म गप्पा आशण वटगंिटिाळी ऐकण्ात मिा रस नसतयो.”

“तुझी खरी अडिण काय आह,े सांगयू? जे जे करण्ात मिा रस असतयो ते ते तुिा नकयोसं 

असतं. ह ेनाकारण्ात काही अथ्म नाही, अनय, िाद घालू नकयोस. ही िस्तसु्स्ती आह ेआशण ती 

स्ीकारण्ाति शहाणपणा आह.े”

अनयनं आश्चयगानं माझ्ाकड े पाहहिं. “अरे िा! आशण जर मीही 

म्हटिं की, जे करण्ात मिा रस नसतयो तेि नेमकं तुिा करायिं 

असतं, तर? पण मी तसं म्हणणार नाही, कारण तयू जसा आहसे तसा 

आहसे; तुिा बदिण्ात मिा रस नाही. तेव्हा तयू तुिा हिं गतकड े

जा, मी मिा हिं ते मागितयो, ठीक आह?े”

“ठीक आह,े” मी िपिा घाित िणकाऱयानं म्हणाियो आशण दरिाजा उघडयून बाहरे पडियो. 

पाठीमागयून अनयिा आिाज आिा.

“मंदार, िार उशीर करू नकयोस! तुझी िाट बघत ताटकळण्ात मिा रस नाहीय!”

माझा िणकारा विसरून मी विसकन हसियो.

उदा∘ मागिण्ात – मागिणे उ.

अ. ऊ.

आ. ए.

इ. अॅ.

ई. ऐ.
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ख. खयाली हदलेल्यया हक्रययापदांिे सप्तमीिे रूप करून ियाक्े पूणमि करू यया.

(भभजणे, पाहणे, ठरिणे, खेळणे, नटिणे, ताटकळणे, ऐकणे, पाहणे, खाणे, पकडणे, ठेिणे)

अ. मी पाहहिाय तयो शसनेमा. तयोि शसनेमा परत पाहण्ात मिा रस नाही.
आ. तीि गयोटि परत परत ------------------------------- काय मजा आह?े
इ. घरबसल्या बैठे खेळ ------------------------------- गमतािीिा जास्त िेळ जात असे.
ई. हकती दुटि आह ेहा मुिगा! सुंदर िुिपाखरं --------------------------- त्ािा रस 

नाही, तर ती ------------------------------- आशण बाटिीत भरून ---------------------------

त्ािा मजा येतेय.
उ. भातुकिी खेळताना त्ांिा जास्त िेळ आपापल्या भयूगमका -------------------------

आशण त्ा भयूगमकेनुसार स्तःिा ------------------------------- जातयो.
ऊ. पहहल्या पािसाच्ा धारांत चिंब ------------------------------- आशण रस्ताकडचे्ा टपरीिरीि गरम 

गरम भजी ------------------------------- जयो आनंद आह ेतयो तुम्हािा इतर कुठे गमळयू शकेि का?
ए. आपल्या निऱयािी िाट पाहत ----------------------------------- गतने हकत्के 

संध्याकाळी घाििल्या आहते.

ग. पुढे हदलेली हक्रययापद ेियापरून ियाक्े पूणमि करू यया –

(िणकाऱयाने म्हणणे, ठाम विधान करणे, िाद घािणे, विसकन हसणे, हट्ाने वििारणे, 
नकयोसे िाटणे, मान्य नसणे, रस नसणे)

अ. “शशकण्ासाठी परदशेात गेिेिी माझी मुिगी ‘गतकडिं जेिण आिडत नाही’ 
ह ेकारण सांगयून परत येते? ह ेमिा -------------------------- ------------------------- आशण 
कधी हयोणारही नाही,” अविनाश चिडयून म्हणािा.

आ. “आई, कािच्ा भाषणात ‘माझी मुिं कधीि आंतरजातीय िग्न करणार 
नाहीत’ असं -------------------- ------------------- ------------------- तयू? आम्हािा न 
वििारताि?”

 “सुमेध, ह्ा विषयािर मिा ििगा नकयोय!”
 “का पण?” सुमेधने ---------------------  -------------------, “मिा उतिर हिंय, आतिा!”
इ. आता ह्ा ियात धािपळ, िांबिा प्रिास, नव्या ओळखी, खयोट े हसणे, िसिे बयोिणे                   

--------------------- ----------------------.
ई. “दसेायांना ही िाईि द.े ते िेडिंाकड ं बयोितीि; त्ांच्ाशी ---------------------- ---------------------  

नकयोस. न बयोिता परत ये.”
उ. “काका, उद्ा दतेयो ना उरिेिे पैसे! तुमिे दयोन रुपये घेऊन मी काय बंगिा बांधणार आह े

का?” दतियू -------------------- -----------------.
ऊ. दयोन िषधे आईच्ा दिाखान्यात प्रॅच्क्टस केिी, पण आपल्यािा एकयू ण 

डॉक्टरकीति ---------------------- ------------------, ह ेशशिानीच्ा िक्षात आिे.
ए. िग्म तपासायिा आिेल्या अभधकाऱयानेि िळ्ािर िुकीिे स्पलेिंग 

लिहहिे. ते पाहून सगळा िग्म मान खािी घालून ----------------------- ----------------------.
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३  तर, तरी ...
क. दोन रिद्यार्थ्यांनी एकरि येऊन खयालील संियाद ियािू यया आणण त्यातील ‘तर’ ह्या शब्दयािे 
आपल्ययालया समजलेले रिरिध उपयोग ललहू यया आणण सांगू यया.

मंदयार : ह ेबघ प्रज्योत, आज काहीही झािं तरी मी शसनेमािा जाणारि. आज माझा शसनेमािा 

वदिस आह,े माहहतेय ना  तुिा? मी आज हा शसनेमा पाहणार म्हणजे पाहणारि. 

प्रज्योत : अरे, पण िार िाजतािा खेळ आह!े कसं जमेि तुिा? 

मंदयार : असयू द.े मी ३ िाजताि ऑविसमधयून वनघेन. हकतीही टरि वॅिक असिा तरी ३.३० 

पययंत पयोिेनि मी. िारिं गतकीट नाही गमळािं तर 

गतथेि थांबयून राहीन. पुढच्ा खेळािं तरी गमळेिि 

ना? 

प्रज्योत : आशण भुकेिं काय? भयूक िागेि ना तुिा?

मंदयार : भुकेिं म्हणशीि तर मिा भयूक शसनेमािीि आह.े 

खायिा नाही िेळ गमळािा तरीही शसनेमा िुकिणार 

नाही. पयोटािी भयूक तर कधीही भागिता येते.

प्रज्योत : तर तर! शसनेमाि खा, शसनेमाि पी! तुझ ंह ेशसनेमािं िेड जगािेगळंि आह.े हकतीही 

अडथळे आिे तरी तयू दर आठिड्ािा एक शसनेमा तरी बघतयोसि. पैसे नसतीि 

तर उधार घेशीि, सयोबतीिा कयोणी नसेि तर एकटा जाशीि, पण जाशीिि. 

मिा आठितंय, एकदा तर तुझ ेडयोळे आिे हयोते, नीट वदसत नव्हतं, तरीही तयू तुझा 

आठिड्ािा शसनेमा िुकििा नव्हतास! सांगता येईि का तुिा त्ा शसनेमािी गयोटि?

‘तर’ – रिरिध उपयोग

अ. क्र. उदयािरण स्पष्ीकरण

१. िेळ गमळािा तर मी येईन. तयू उद्ा ये तर खरा, मग बघयू.
त्ािा येऊ द ेतर आधी, मग ओरडायिंय तेिढ ंओरड.

अट

२. िेळ गमळािा तरि मी येईन. ठासयून केिेिे विधान

३. मी आज शसनेमािा आियो तर येईन. अवनशश्चतता 

४. तयू तर म्हणािा हयोतास गतहकट ंआरामात गमळतीि, पण 
काय्मरिम तर हाऊसिुि आह!े मी तर येणारि. 
मी तर नाही येणार. 
माझी आई तर नाही येणार ह्ा गमवटगंिा.

अध्याहृत विरयोध 

५. तर तर! िागयून गेिाय मयोठा! उद ्गार

६. हयो! आता मी जातयो तर! िाक्पयूरक 
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‘तरी’ – रिरिध उपयोग

अ. 
क्र.

उदयािरण स्पष्ीकरण

१. ढग आिे तरी पाऊस पडिा नाही. जरी – तरी

२. तयू तरी जा, नाहीतर मी तरी जातयो. पयगाय

३. मिा जेियून तरी घेऊ दते. हकमयान / कमीत कमी

४. तरी मी सांगत हयोतयो. पूिमिसूिनया ऐकली असती तर 
असं झयालं नसतं 

५. “तरीि! तयो आशण ती सारखे एकत्र विरत असतात.” म्णूनि

ख. योग्य जयागी ‘तर’, ‘तरि’, ‘तरी’ हकंिया ‘तरीिी’ भरून ियाक्े पूणमि करू यया. 

अ. इतका िांगिा झािाय केक! भयूक नसिी ------------- मी खाईन.

आ. अरे, मिा केक इतका आिडतयो! िांगिा झािा नसिा ------------- मी खाईन.

इ. केक कधीि िाईट हयोत नाही. मी ------------- कसाही असिा ------------- खाईनि.

ई. मिा घरी यायिा उशीर झािा ------------- तयू जेियून घे.

ि. मिा घरी यायिा खयूपि उशीर झािा ------------- तयू जेियून घे.

छ. संदीप िेळेिर आिा ------------- आपण नाटकािा जाऊ.

ज. संदीप िेळेिर आिा नाही ------------- आपण नाटकािा जाऊ.

झ. मी इतकी िांगिी गायिे ------------- मानिने टाळ्ा िाजिल्या नाहीत.

ट. मी इतकी िांगिी गायिे नाही ------------- वििेकने टाळ्ा िाजिल्या.

ठ. पाणी खयोि आह.े पयोहता येत नसिं ------------- बुडशीि ह!ं

ड. पाणी जास्त खयोि नाहीये. अगदीि पयोहता येत नसेि ------------- बुडशीि!

ढ. िेळेिर औषध घेतिे नाहीत ------------- ििकर बरे कसे व्हाि?

ण. िेळेिर औषध घेतिेत ------------- ििकर बरे व्हाि.

ग. लयागून गेली मोठी 

टीप : जेव्हा शब्दसमयूहाच्ा आधी उद्ारिािक ‘तर तर!’ िापरतात, 
तेव्हा त्ा विधानािा जास्त जयोर येतयो.
तर तर! िागयून गेिास मयोठा / गेिीस मयोठी  / गेिात मयोठे / गेिे मयोठे / गेल्या मयोठ्या / ...
तर तर! मयोठा आिा / आिास / मयोठी आिी / आिीस ...
तर तर! आिा मयोठा ... / आिी मयोठी ...
तर तर! आिे मयोठे ... / आल्या मयोठ्या ...
तर तर! मयोठा िागयून गेिा की नाही! / गेिास / गेिीस की नाही / मयोठे िागयून गेिात ... /

$³eenÊej    73



रिरंगुळया२

घ. ‘आलया मोठया / आली मोठी, लयागून गेलयास मोठया / लयागून गेलीस मोठी’ योग्य जयागी भरून 
ियाक्े पूणमि करू यया.
क.
साहहि – मी ना, मयोठा झाल्यािर खयूप खयूप मयोठं्ठ घर बांधणार आह.े

सीमा – तर तर! ---------------  ------------- घर बांधणारा! आधी वदिाळीतिा हकल्ा करून दाखि.

ख.
केया – मी मयोठी झाल्यािर ना, नटी हयोणार आह.े

विराट – तर तर! -------------  --------------- नटी हयोणारी! आधी आरशात तोंड बघ स्तःिं.

ग.
अनुपा – मी मयोठी झाल्यािर सैवनक हयोणार आह ेआशण शत्रयूिा पळियून िािणार आह.े

तेजस – ---------------  ------------  -------------- सैवनक हयोणारी! आधी झुरळािा घाबरणं थांबि.

घ.
अझीझ – मी मयोठा झाल्यािर प्रशसद्ध शेि हयोणाराय आशण छान छान जेिण बनिणार आह.े

आलिया – --------------- --------------- --------------- शेि हयोणारा! आधी केळ्ािी शशकरण करून दाखि.

४  रबनसलेले िेळयापरिक

आमच्ा कंपनीिी एक खास काय्मपद्धती आह.े सकयाळी विमानािे गतहकट पाठिायिे आशण 
‘बंगळुरूिा महत्त्वािी बैठक आह’े असा वनरयोप संध्याकयाळी हकंिा दुसऱया हदिशी पाठिायिा. 
माझी झयोप त्याक्षणी उडते.

बैठकीिा िेळेिर पयोहयोिायिे, तर सकयाळिी पहहिीि फ्ाइट 
पकडािी िागते. त्ासाठी पियाटे िार िाजताि उठािे िागते. जाग 
येणार नाही, गजर िाजणार नाही ह्ा धास्तीने मिा रयारिी झयोप िागत 
नाही आशण विमानात कधीि झयोपता येत नाही. तारिटिेल्या डयोळ्ांनी 
मी बंगळुरूच्ा विमानतळािर उतरतयो. उरिेिी सकाळ गतथल्या रहदारीत 
संपते. बैठकीिे सकयाळिे सत्रही जिळपास संपिेिे असते.

मग दुपयारिे जेिण. मिा सपाटयून भयूक िागिेिी असते. नकळत मी दयोन घास जास्ति 
खातयो. आता खरी परीक्षा असते. महत्त्वाच्ा ििगा हमखास दुपयारच्याि सत्रात असतात. डयोळे 
उघड े ठेिताना सि्यांिीि तारांबळ उडते. दुपार सरता सरत नाही. िार िाजता िहा घेता 
घेता सगळ्ांच्ा डयोक्ात परतीच्ा प्रिासािे हहशेब सुरू हयोतात. रस्तांत संध्याकयाळिी गदणी 
हयोण्ाआत विमानतळािर पयोहयोिता येईि का? घरी जाईपय यंत रात्र हयोणार. 
काही तर मध्रयारिी पयोहयोिणार. रयारिीिी ररक्षा हकंिा टकॅ्सी गमळणार का?

परतीिा प्रिास सुरळीत झािा, तरी ह्ा एका वदिसामुळे माझ े
पुढच्ा िार हदिसांिे िेळापत्रक वबनसते. ऑविसमध्य ेमी हदिसयाढिळ्या 
पेंगतयो आशण मध्यरात्र उिटिी तरी टक् जागा असतयो.
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क. िरील उतयाऱययात कयािी शब्द हिरव्या रंगयात आिेत तर कयािी गुलयाबी. िे शब्द कोणत्या 
नयामयापयासून आले आिेत, ते ओळखू यया, ते ‘रिशेषण’ आिेत की ‘हक्रययारिशेषण’? रिियार करू 
यया आणण योग्य त्या रकयान्ययात ललहू यया.

मूळ नयाम नयामसयाचधत रिशेषण नयामसयाचधत हक्रययारिशेषण 

१ सकाळ सकाळिे सकाळी

२

३

४ 

५ 

६ 

७ 

८

९

 नयामसयाचधत कयालियािक रिशेषणे / हक्रययारिशेषणे

नयाम रिशेषण हक्रययारिशेषण

प्रात:काळ प्रातःकाळिा प्रात:काळी

सकाळ सकाळिा सकाळी, सकाळिा, सकाळिा

दुपार दुपारिा दुपारी, दुपारिा 

संध्याकाळ संध्याकाळिा संध्याकाळी

सायंकाळ सायंकाळिा सायंकाळी

 नयामसयाचधत कयालियािक रिशेषणे / हक्रययारिशेषणे सयामयान्यरूपयासि

नयाम रिशेषण हक्रययारिशेषण

पहाट पहाटिेा पहाट े/ पहाटी

वदिस 

मध्यान् मध्यान्ीिा मध्यान्ी

गतन्ीसांज 

रात्र रात्रीिा रात्री / रात्राै

मध्यरात्र
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टीप : नाम + षष्ी प्रत्य  =  विशेषण / वरियाविशेषण 
वदिस + िा / िी / िे (िं), िे / च्ा / िी

ख. कंसयातील नयामयापयासून हक्रययारिशेषण करून ररकयाम्या जयागया भरू यया.
िैशयाली : मयोहहनी, (दुपार) --------------------------- िक्र टाक जरा.
मोहिनी : नाही जमणार गं! (दुपार) --------------------------- बाहरे गेिे तर गरगरतं मिा उन्ानं!        
िैशयाली : उगाि नखरे करू नकयोस! (सकाळ) --------------------------- हहडंतेस भाजी आणायिा म्हणयून, 

हिा खायिा म्हणयून (संध्याकाळ) --------------------------- बाहरे पडतेस, (रात्र) ------------------------

निऱयाबरयोबर विरायिा हिं असतं तुिा. मैगत्रणीसाठी एखाद्ा वदिशी (दुपार) 
--------------------------- वनघािीस घराबाहरे तर काही हयोत नाही. छत्री घे आशण नीघ बरं!

टीप : ‘दुपार’ ह्ा नामापासयून ‘दुपारी’ ह ेवरियाविशेषण तयार हयोते. बयोिी भाषेत ‘दुपारिं’, 
‘दुपारिा’, ‘दुपारिी’ अशी रूपेही िापरतात उदा∘ “दुपारिी बाहरे पडयू  नकयोस.”  

ह्यािप्रमयाणे : संध्याकाळिी, पहाटिेी, रात्रीिी इ∘

ग. कंसयातील नयामयापयासून हक्रययारिशेषण करून ररकयाम्या जयागया भरू यया.
अ. गािी गेिं की आईिा नेहमी सल्ा असे : “असा (गतन्ीसांज) --------------------------- घराबाहरे   

पडयू  नकयोस. गािात रस्तािर वदिे नसतात. काही साप-हकरडयू  पायाखािी आिं तर?”
आ. आजी (सकाळ) --------------------------- बराि िेळ घरकामात असतात. (दुपार) -------------------------- 

काय करािं ते त्ांना कळत नाही. (संध्याकाळ) ------------------------ टीव्ही बघण्ात िेळ जातयो. 
इ. (रात्र) ------------------------- डयोळ्ािा डयोळा िागत नाही. वबिाऱया ह्ा कुशीिरून त्ा कुशीिर 

करत असतात. (पहाट) ------------------------- जरा डयोळा िागणार तयोि घरात गडबड िालू हयोते 
आशण त्ांना उठािंि िागतं.

घ. पुढील ियाक्ांमध्े ररकयाम्या सोडलेल्यया जयागेत ललहिण्यासयाठी योग्य अथगािे शब्द िरील 
उतयाऱययात आिेत, ते शोधू यया आणण ियाक्े पूणमि करू यया.
अ. दरिेळी परदशेातयून आल्यािर दयोन-तीन वदिस संदीपच्ा कामािं 

------------------------------ ---------------------.
आ. त्ा वदिशी कडिेर सहा महहन्यांिा प्रणि, एका खांद्ािर दयोन जड 

वपशव्या, एका हातात मयोबाईि, पस्म आशण दुसऱया हातात छत्री घेऊन धयो 
धयो पािसात गाडीमध्य ेिढताना माझी अशी काही ----------------------------- ------------------------- की 
वििारू नका. पण नशीब माझ,ं प्रिास मात्र ---------------------पार पडिा.

इ. “अमेय, अरे काय ह!े डयोळे बघ तुझ!े झयोपिाि नाहीस का रात्री? अशा 
------------------------ ---------------------- परीक्षेिा पेपर कसा लिहहशीि?”

ई. वपलू वदिसभर झयोप काढतयो आशण रात्री --------------------------- --------------------------. 
त्ािा खेळायिं असतं आशण त्ाच्ा आईिा झयोपायिं असतं.

उ. बारािीनंतर मी एक िषगािी सुटी घेतिी; िष्मभर --------------------------- व्यायाम केिा, तब्ते     
सुधारिी आशण मगि कॉिेजात प्रिेश घेतिा.
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ऊ. परिािं श्ीखंड इतकं शशल्क आह,े की आम्ही सकाळ-संध्याकाळ तेि खातयो 
आहयोत; पण अजयूनही ते ------------------------------ ------------------------ नाहीये. गयोड खाऊन 
खाऊन कामाच्ा वठकाणीही सगळे ----------------------- ---------------------- असतयो.

५  आमिया तन्य

आमच्ा तन्मयने एकदा काही ठरििं की ठरििं. मग 
काहीही झािं तरी तयो ते करणारि. आशण तयो काय 
करणार आह ेह्ाबाबतीत तयो कयोणािाही संभ्रमात ठेित 
नाही. बरं, आपल्यािा काय करायिं आह ेह ेसांगतानाही 
त्ािा वनग्ही स्भाि वदसयून येतयो. आजि बघा ना, 
सकाळी उठल्या उठल्या तयो म्हणािा, “आज मी डब्ात 
िाडयू  नेणयार.”

‘डब्ात िाडयू  नेऊ का?, डब्ात िाडयू  दशेीि का?’ असिे प्रश् तर तयो वििारति नाही. 
जरा मिाळपणे ‘नेणयार आिे ह’ं असंही तयो म्हणणार नाही. एकदम एक ठाम वनण्मय ऐकितयो. 
एिढासा िार िष्यांिा पयोर, पण आपिे गयोबरे गाि आशण नकट ंनाक िुगियून बयोिायिा िागिा 
की मी अगदी विरघळतेि. ‘नाही दणेयार!’ असं काही मी म्हणत नाही. “चििडा िािेि का? िाडयू  
संपिेयत,” मी हळयूि सुििते.

“खयाणयार नाही,” तन्मय म्हणतयो. “माझ ंआज सगळं ठरिंय. बाबा मिा शाळेत सोडणयार, 
मी डब्ात िाडयू  नेणयार, घरी आल्यािर िॉकयोिेट घालून दूध हपणयार आशण रात्री आजीजिळ 
झोपणयार आशण गयोटि ऐकणयार.”                                                                                             

“बरं बरं, िािेि. पण आधी मी ह्ा गयोबऱया गािांिी पापी घेणयार म्हणजे घेणयार,” त्ािा 
जिळ ओढत त्ाच्ाि सुरात मी म्हणते आशण डबा भरायिा स्यंपाकघराकड ेिळते.

उदेिशाथ्मक काळ म्हणजे - कत्गािा एखादी कृती करण्ामागिा उदेिश अथिा संभाव्यता 
दाखिणारा काळ. िरीि पररचे्दात हहरव्या रंगात दाखििेिी रूपे ह्ाि काळात आहते.
उदेिशाथ्मक काळ = धातयू + णार + असणे
उदा∘ केशि बसणार आह.े (ित्म∘)
 केशि बसणार हयोता. (भयूत∘)
 केशि बसणार असेि. (भवि∘)
कत्गाने जर साहाय्यक वरियापदािा िापर केिा नाही, तर कृती करण्ामागीि उदेिश पक्ा 
असल्यािे आशण ती करण्ािी शक्ता अभधक असल्यािे स्पटि हयोते.
उदा∘ केशि काम करणार.

 
क. िरील पररचे्दयात आलेली उद्दशेयाथमिक कयाळयातील सिमि रूपे खयालील तक्तयात भरू यया.

ख. आई तर रतच्या ननणमिययािर अचधकि ठयाम आिे. ‘म्णजे’ ियापरून ती रतच्या ननणमिययािी 
चविरुक्ती करतेय! सिमि हक्रययापदांिे तसेिी रूप करून रतसऱयया रकयान्ययात भरू यया.
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धयातू + णयार + असणे धयातू + णयार धयातू + णयार + म्णजे + चविरुक्ती

अ. नेणार आह े नेणार नेणार म्हणजे नेणार

आ.

इ.

ई.

उ.

ऊ.

ए.

अ.ॅ

घ. हदलेले शब्द ियापरून उद्दशेयाथमिक ियाक्े बनिू यया.
उदा∘ मी, शसनेमा, आज, पाहणे – मी आज शसनेमा पाहणार आह.े मी आज शसनेमा पाहणार.

अ. वदनेश, दणेे, प्रिेशपरीक्षा, िैद्कीय अभासरिम.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. ििकरि, निे पुस्तक, प्रकाशन, हयोणे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. आम्ही, िेह-िडाख, पुढीि िष्म, जाणे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. शक्षगतज, िग्नाआधी, शशकणे, स्यंपाक.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. आज, आईिा पत्र, लिहहणे, मी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 व्लक्पररिय – 
णशल्पकयार गणपत कयाणशनयाथ म्यारेि (१८७६-१९४७)
वरिवटशांिी सतिा भारतात स्स्र झािी आशण चित्र, शशल्प ह्ांसारख्ा दृश्यकिांच्ा क्षेत्रात 
आधुवनकतेिे – म्हणजे अथगाति युरयोपीय किावििारांिे – िारे िाहू िागिे, किाविद्ािये 
स्ापन झािी. गतथल्या किाशशक्षणातयून दशेी परंपरा जिळपास हदिपार झािी आशण युरयोपीय 
िास्तििादािा महत्त्व आिे. तरीही, काही किाकारांनी ही निी आशण परकी किाशैिी उतिम 
प्रकारे आत्मसात केिी आशण त्ा शैिीतयूनही आपिी भारतीय संिेदना व्यक् केिी. अशा 
किाकारांच्ा पहहल्या रांगेत गणपत काशशनाथ म्हात्र े ह्ा शशल्पकारािे नाि घ्ािे िागते. 
चित्रकिेत राजा रवििमगा ह्ांिे जे महत्त्व आशण स्ान आह ेतेि शशल्पकिेत म्हात्रांिे आह.े 
आधुवनक काळातिे पहहिे अभभजात आशण प्रगतभािंत किाकार असे त्ांिे िण्मन केिे जाते. 

गणपतराि म्हात्र ेह्ांिा जन्म पुण्ात झािा, पण िवडिांना मुंबईत नयोकरी गमळाल्याने म्हात्र े
कुटुबं मुंबईकर झािे. गणपतरािांच्ा आईच्ा हातात उतिम किाकुसर हयोती. त्ांिे काका आशण 
थयोरिे बंधयू द्ारकानाथ मातीच्ा मयूतणी करत. त्ामुळे गणपतराि िहानपणापासयूनि रंगरेषांशी 
आशण मातीशी खेळिे. त्ांिा कि ओळखयून िवडिांनी त्ांना ियाच्ा पंधराव्या िषणीि सर 
ज.जी. किाविद्ाियात दाखि केिे. तेव्हा शशल्पविभागात शशक्षक उपिब्ध नसल्याने त्ांनी 
चित्रकिेिा अभ्ास सुरू केिा. अनेक पुरस्ारही गमळििे. 

अखेरच्ा िषगात असताना म्हात्र ेबरेि वदिस िगगात गैरहजर राहहिे. 
प्रािाय्यांनी एक वदिस त्ांना त्ािे कारण वििारिे, तेव्हा म्हात्र े त्ांना 
शशल्पविभागात घेऊन गेिे आशण गैरहजेरीच्ा काळात केिेिे ‘मंवदरपथगागमनी’ 
(दिेळाकड ेजाणारी स्त्री) ह ेशशल्प दाखििे. प्रािाय्म अक्षरशः श्स्तगमत झािे. 
म्हात्रांनी ियाच्ा केिळ एकयोशणसाव्या िषणी, शशल्पकिेिे औपिाररक शशक्षण 
न घेता केिेल्या त्ा पयूणगाकृती शशल्पाने महाराटिरि ाच्ाि नव्ह,े तर संपयूण्म 
दशेाच्ाि किाजगतात खळबळ उडििी. राजा रवििमगा म्हणािे, ‘ह्ा दशेात 
वनमगाण झािेिे आशण मी पाहहिेिे ह ेसि्यांत मनयोहर शशल्प आह.े’ रिीन्द्रनाथ 
टागयोरांनी दयोन िेख लिहून प्रकाशशत केिे. ते म्हणतात, ‘म्हात्र े ह्ांच्ा 
शशल्पकृतीिी दयोन छायाचित्र ेपुनःपुन्ा पाहूनही आमच्ा मनािी तृप्ती हयोत 
नाही.’ िंडनमधीि िृतिपत्रांनी आशण किासमीक्षकांनीही ह्ा किाकृतीिी ठळक दखि घेतिी.

म्हात्रांच्ा ह्ा एकाि शशल्पाने भारतीय किाक्षेत्रात खरेि इगतहास घडििा. पाशश्चमात् 
किाशैिी, तंत्र आशण अस्सि भारतीय विषय ह्ांिा त्ात साधिेिा उतृ्कटि मेळ, ह ेत्ािे 
कारण हयोते. ‘आमच्ा स्त्रीरूपािा जयो आदश्म पाहण्ासाठी आम्ही अगतशय उत्कु हयोतयो, ती 
प्रगतमा आता साकार झािी आह’े, असे रिीन्द्रनाथांनी आपल्या िेखात म्हटिे आह.े त्ापयूिणी 
शशले्प, विशेषत: स्ारकशशले्प घडिण्ासाठी परदशेातयूनि किाकार बयोिाििे जात. परंतु आता 
दशेातीि संस्ावनक, नेते, उद्योगपती, वरिवटश अभधकारी िगैरेंसाठी शशले्प घडिण्ािे काम 
म्हात्र ेआशण इतर गुणी भारतीयांना गमळयू िागिे. म्हात्र ेह्ांनी केिेिी अनेक व्यष्क्शशले्प दशेभर 
विखुरिेिी आहते. मुंबईच्ा िि्मगेट पररसरात आजही त्ांनी केिेिे न्यायमयूतणी रानड ेआशण 
गयोपाळ कृष्ण गयोखिे ह्ांिे पयूणगाकृती पुतळे पाहायिा गमळतात. 

१९२९ सािी इंग्ज सरकारने ‘रािबहादूर’ हा हकताब दऊेन गणपतरािांिा गौरि केिा. 
त्ांनी अनेक िषधे सर ज.जी. किाविद्ाियात शशक्षक म्हणयूनही काम केिे. पुढच्ा वपढीतीि 
बाळाजी तािीम, विनायक करमरकर, गयोरेगािकर बंधयू आशण स्तःिेि चिरंजीि श्यामराि म्हात्र े
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असे गुणी विद्ाथणी तयार केिे. 
३० एवप्रि, १९४७ रयोजी ियाच्ा एकाहतिराव्या िषणी गणपतराि म्हात्र ेह्ांिे वनधन झािे.

 दृष्ष्क्षेप 

 नयाम 

तयो मनयोविनयोद, ते - ती घयोडसे्ारी, त्ा स्ाऱया ते सत्र, ती सत्र े/ सत्र ं

तयो िणकारा, ते िणकारे ती हस्तकिा, त्ा - ते स्तभंिेखन

तयो वनग्ह, ते - ती शेरेबाजी, त्ा शेरेबाज्ा ते िळण, ती िळणे / िळणं

तयो संभ्रम, ते - ती वटगंिटिाळी, त्ा 
वटगंिटिाळ्ा

ते रूपांतर, ती रूपांतरे / 
रूपांतरं 

तयो विराम, ते विराम ती काय्मपद्धती, त्ा - ते जागरण, ती जागरणे / 
जागरणं

तयो शयोधवनबंध, ते - ती बैठक, त्ा बैठका

तयो विसािा ती कुित, -

तयो त्रागा ती भद्रुक्ी, त्ा भद्रुक्ता

ती गतन्ीसांज, त्ा गतन्ीसांजा

 हक्रययापद 
डुगडुगणे, िाळणे (पुस्तक / कागद इ∘), झटकणे (केस / टाॅिेि / 
आरयोप / आळस इ∘), िैतागणे

 रिशेषण
जीण्म, झगंड

 हक्रययारिशेषण 
विसकन, सकाळी, संध्याकाळी, दुपारी, पहाट,े रात्री, सांजिेळी, गडप, िौिेर, बेजार, तरातरा, झुजंयूमुंजयू

 म्णी आणण ियाक् प्रियार
डयोळे मयोठे करणे, ...नक्षत्रािर जन्मािा येणे, डयोळ्ािा डयोळा न िागणे, डयोळे भरून येणे, वदिस 
काढणे / ढकिणे, वदिस िढणे / डयोईिर येणे / माथ्ािर येणे, वदिस भरणे, वदिस विरणे, 
वदिसाढिळ्ा स्प्न पाहणे, वदिसािी रात्र आशण रात्रीिा वदिस करणे, सकाळी उठयू न एखाद्ािे 
तोंड बघणे, झुजंयूमुंजयू हयोणे, साििी पायाखािी येणे
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 नयाम / इतर शब्द + हक्रययापद

शेरेबयाजी करणे “नाटक िाितयू आह,े पयोरकट आह ेअशी नुसती शेरेबाजी करू नका; 
कारणं स्पटि करा.”

ियाटप करणे शासकीय अभधकाऱयांनी पयूरग्स्तांना धान्यािे िाटप अगतशय शशस्तबद्ध 
रीतीने केिे.

िेतू बयाळगणे “तुम्ही एकमेकांिे दयोष दाखिण्ािाि हतेयू मनात बाळगिा आह ेका? 
मग प्रश् सुटणं कठीण आह.े”

रस असणे / घेणे / 
ियाटणे

शशक्षकांना शशकिण्ात रस असतयो म्हणयून मुिांना शशकण्ात रस िाटतयो. 
पािकांनीही शाळेच्ा कामात रस घेतिा तर आम्हािा आनंद िाटिे.

गंमत असणे / 
घेणे / ियाटणे

अिघड विषय हळयूहळयू समजयून घेण्ात गंमत असते. कयोड ेसयोडिण्ात 
जशी गंमत िाटते तशी गंमत गशणत सयोडिण्ात घेता आिी पाहहजे.

अथमि असणे / घेणे “बयोरगांिकरांशी बयोिण्ात काही अथ्म असतयो का? कुठल्याही मुद्दािा 
ते उिटाि अथ्म घेतात आशण िाद घाितात.”

गती असणे आपल्यािा कशात गती आह ेह ेजयोपययंत तुिाि समजत नाही तयोपययंत 
मी तुिा मदत करू शकणार नाही.

आळस झटकणे “परशा, तत्त्वचिंतन पुरे झािं. आता आळस झटक आशण काम सुरू कर.”

मुहूतमि िुकणे िवडिांच्ा आजारपणामुळे पुस्तक प्रकाशनािा दसऱयािा मुहूत्म िुकिा.

दृढननश्चय करणे एक जानेिारीिा नव्या घरी राहायिा जायिंि असा दृढवनश्चय आम्ही 
केिा.

सिय मोडणे / 
लयागणे

आपल्या अपयशासाठी दुसऱयािा जबाबदार ठरिण्ािी तुिा सिय 
िागिी आह,े ती अगयोदर मयोड.

डोळया लयागणे पािि गमवनट ेमाझा डयोळा िागिा, तेिढ्ात खखडकीतयून दयोन कबुतरे 
घरात शशरिी.

गडप िोणे भयूकंपात कयोसळिेल्या दरडींखािी संपयूण्म िस्ती गडप झािी.

भूक भयागिणे शास्त्रीय संगीत ऐकण्ािी भयूक भागिण्ासाठी शरद दरिषणी भारतात 
येतयो.

संभ्रमयात ठेिणे “डॉक्टर, मिा खरं काय ते स्पटि सांगा; संभ्रमात ठेियू नका.”

बेजयार िोणे तारामािशी कािपासयून उिट्ांनी बेजार झािी आह.े

ितयाश िोणे / करणे एम. ए. च्ा विद्ाथ््यांच्ा उतिरपगत्रका िाियून मी हताश झाियो आह.े

ठयाम असणे “गगरीशिा काही पटियून दणे्ाच्ा भानगडीत पडयू  नकयोस, काही उपययोग 
हयोणार नाही. तयो त्ाच्ा मतािर नेहमी ठाम असतयो.”

सिमत असणे “तुझ्ा वििारांशी मी सहमत आह,े पण तयू घाईनं वनण्मय घेऊ नयेस 
असं मिा िाटतं.”
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 आतया मलया िे येतं...

फयािलया िेळ, रिरंगुळया ह्यािी गरज ि मित्त्व
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

‘लयागणे’िे रिरिध उपयोग
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

हक्रययापद नयाम + सप्तमी
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

‘तर’ िे रिरिध उपयोग
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

नयामसयाचधत कयालियािक रिशेषणे ि हक्रययारिशेषणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

उद्दशेयाथमिक कयाळ 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी



३भेटीगयाठी

 भेटीगयाठींिे मित्त्व
 लक्षयात रयाहिलेली भेट / लक्षयात रयाहिलेल्यया भेटी
 औपियाररक / अनौपियाररक भेट
 परिांवियारे िोणयाऱयया भेटी ते आजच्या आभयासी भेटी
 हक्रययापद + चवितीयया
 प्रयोग (मुख्य प्रकयार)
 पररणयामबोधक अव्ये 
 कयालियािक हक्रययारिशेषणे : आतया, अजून, 

अजूनिी, अखेर, एरिी इ∘

िलया, णशकू यया…
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१  अड्या, कट्या, नयाकया, िव्याटया, पयार, ियािडी इत्यादी ...

माणसे काही कारण नसताना एकमेकांना वनयगमतपणे शजथे भेटतात आशण गतथेि रमतात, अशी 

ही काही वठकाणे. तरुणांच्ा भाषेत सांगायिे, तर एक कप िहा िार जणांमध्य ेिाटयून घेऊन 

तासन ्तास ‘पडीक असण्ाच्ा’ जागा. कयोण हकती िाजता कुठे 

भेटिे ह े त्ांच्ा घरच्ांना ठाऊक नसेि – हकंिा बऱयािदा 

नसतेि; पण बाकी सगळ्ा जगािा बरयोबर माहीत असते. अगदी 

पयोस्मनिासुद्धा. स्तःच्ा घरािी माणसािा जेिढी ओढ असते, 

त्ापेक्षा जरा जास्ति ह्ा जागांिी असते असे म्हटिे, तर ते िुकीिे ठरणार नाही. गतकड े

जाताना पाििे िाऱयािा िेग पकडतात; तीि गतथयून वनघताना मात्र मणामणािे ओझ ेिाहून 

नेत असल्यासारखी जड हयोतात. घरून येणाऱया वनरयोपांना ‘आियोि!’, ‘वनघाियोि आह!े’, ‘तुम्ही 

सुरुिात करा जेिायिा, मी पयोहयोितयोि तयोपययंत ...’ अशी उतिरे वदिी जातात आशण वनघण्ािा 

क्षण जमेि तेिढा पुढ े ढकिण्ािे केविििाणे प्रयत्न केिे 

जातात. अखेर मन गतथेि सयोडयून दहे घरािी िाट धरतयो. 

समानशीि गमत्रांबरयोबर िेळ घाििण्ासाठी, मयोकळेपणे 

िागण्ा-बयोिण्ासाठी, भांडण्ासाठी, जे समयोर नसतात त्ांच्ा 

कुिाळक्ा करण्ासाठी अशा जागांिी माणसािा गरज असते; 

नेहमीि हयोती आशण काळाने बदिांिी हकतीही िळणे घेतिी तरी पुढहेी असणार आह.े ह्ािाि 

हल्ी स्तःिी ‘स्पसे’ असणे म्हणत असािेत. आता तर ही ‘स्पसे’ शयोधायिा उठयू न कुठे जािेही 

िागत नाही. तयो अमकातमका ‘वदिसभर िेसबुकिर पडीक असतयो’ अशासारखी विधाने सरगास 

ऐकयू  येतात. ह्ा अड्डांिे सदस् जगाच्ा कुठल्याही कयोपऱयात असयू शकतात. प्रत्क्षातिे अड् े

रात्री उशशरा का हयोईना, बंद तरी हयोतात. पण ह ेआभासी अड् ेियोिीसपैकी पंििीस तास उघडिे 

असतात. त्ािर पडीक असणाऱया एखाद्ाच्ा हकंिा एखादीच्ा सादिेा प्रगतसाद दणे्ातिी 

त्ांिी तत्रता पाहहिी, की ह ेियोक काम कधी करतात असा प्रश् पडतयो.

ते काहीही असिे, तरी काळाबरयोबर एक बरा आशण अटळ बदि झाल्यािेही िक्षात 

येते. पयूिणी बायकांना अशा अड्डांिर जाण्ािी तर सयोडाि, पण 

त्ांच्ासमयोरून जा-ये करण्ािीही सयोय नव्हती. अथगात त्ांिे 

िेगळे अड् े असायिेि. अभभजनिगगातल्या महहिांसाठी क्ब, 

महहिामंडळे असत, तर इतर बायका िाळीतल्या शजन्यांमध्य,े 

िाड्ांच्ा दिेड्ांिर, साि्मजवनक नळापाशी, दिेळांमध्य ेआपिे 

अड् ेजमित. आज मात्र पुरुषांच्ा बरयोबरीने बायका, विशेषतः तरुण मुिांबरयोबर मुिीही िेगिेगळ्ा 

अड्डांिर रमताना, मयोकळेपणाने हसताबयोिताना वदसतात. थयोडक्ात काय, तर प्रत्क्ष असयोत 

की आभासी, अड् ेअमर आहते.
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क. खयाली पहिल्यया रकयान्ययात भेटण्यािी जयागया आणण शेजयारीि त्या जयागेिे एक चिरि हदले 
आिे. दुसऱयया रकयान्ययातील त्ांिे अथमि मयारि खयालीिर झयाले आिेत. उदयािरणयाप्रमयाणे चिरि आणण 
भेटण्याच्या जयागेशी योग्य अथगािी जोडी लयािू यया.

भेटण्यािी जयागया अथमि

अ. तयो अड्ा १. मयोठ्या िृक्षाच्ा बुंध्याभयोिती 
बसण्ासाठी बांधिेिा ितु्मळाकार 
कट्ा

आ. तयो कट्ा २. िार रस्त ेशजथे गमळतात ती जागा

इ. तयो नाका / ते 
नाके

३. - िहान गािातिी पयोिीसिौकी 
 - गािािा कारभार शजथयून िाितयो ते 

कायगािय

ई. तयो िव्हाटा / 
ििाठा / िौक

४. काही जणांना सहज बसता येईि अशी
 – कधी कधी मुदिाम बांधिेिी जागा. 

उ. तयो पार ५. मयोकळ्ा िेळात गप्पा मारण्ासाठी 
हकंिा विरंगुळ्ासाठी माणसे नेहमी 
भेटतात अशी कयोणतीही जागा.

ऊ. ती िािडी ६. - गल्ीत शजथयून प्रिेश हयोतयो हकंिा 
गल्ी शजथे संपते अशी ियोकांनी 
एकत्र येण्ािी जागा.

 - गल्ीिा कयोपरा.

ख. प्रत्क्षयातील भेटण्याच्या जयागया आणण आभयासी भेटण्याच्या जयागया ह्ांत कोणतया फरक हदसतो?

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------
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ग. ििगा करू यया. 

अ. उताऱयाच्ा शीष्मकामध्य ेजे स्िदश्मक शब्द आहते, त्ा सि्यांिा उपययोग एकाि कारणासाठी 

हयोत असिा, तरी त्ांिे स्रूप आशण समाजातिे स्ान मात्र िेगिेगळे आह.े कसे, त्ाबदिि 

िगगात शशक्षक / शशशक्षकेच्ा मदतीने ििगा करू या.

आ. ‘पडीक’ असण्ािी तुमिी जागा कयोणती? एकि आह ेकी अनेक आहते?

इ. अशा जागांिे उताऱयामध्य ेकेिेिे िण्मन आशण तुमिे स्तःिे अनुभि, ह्ांत काही िरक 

आहते का?

ई. माणसािा अशा जागांिी गरज असते ह े विधान स्पटि करू शकणारी आशण तुम्हािा 

पटिेिी उताऱयातीि दयोन िाक्े वनिडयून त्ाबदिि बयोलू या.

उ. पडीक असण्ाबरयोबरि गतथे पुढीि उद्योगांपैकी तुम्ही कयोणकयोणते उद्योग करता?

भेटणे, गप्पा मारणे, भांडणे, िेळ घाििणे, ओळखी करून घेणे, रमणे, िाद घािणे,
ििगा करणे, खाणेवपणे, निवनगम्मती करणे, ताणमुक् हयोणे, मन मयोकळे करणे,

समस्ांपासयून पळ काढणे, आळस करणे, वििारांिी दिेघेि करणे, वटगंिटिाळी करणे, 
उखाळ्ापाखाळ्ा काढणे, निे अनुभिणे, माणसे िािणे, स्तःकड ेपाहणे

२  प्रयोग (voice)

मयोहहत : बाबा, आम्हािा ना, इतके वदिस शास्त्रातिे प्रययोगि शशकित हयोते शाळेत. आज सर 

म्हणािे की, मी मराठी भाषेतिे प्रययोग शशकिणार आह.े म्हणजे काय हयो, बाबा?                                         

बाबा : ह!ं मिापण खयूप वदिस झािे ह ेशशकयू न. मिा शजतकं आठितंय ते आधी सांगतयो. मिा 

सांग, तयू रयोज काय करतयोस?

मयोहहत : मी शाळेत जातयो.

बाबा : आशण मेधा काय करते?

मयोहहत : ती शाळेत जाते. 

बाबा : डब्ात तुिा कयोणता खाऊ आिडतयो?   

मयोहहत : मिा शजिबी आिडते.

बाबा : आशण मेधािा?  

मयोहहत : गतिा िाडयू  आिडतयो. 

बाबा : बरयोबर! तयू मुिगा आहसे म्हणयून ‘मी शाळेत जातयो’ असं म्हणािास आशण मेधा मुिगी 

आह े‘ती शाळेत जाते’ असं म्हणािास. पण तयू मुिगा आहसे म्हणयून ‘मिा शजिबी 

आिडतयो’ असं नाही म्हणािास. तसंि ‘मेधािा िाडयू  आिडते’ असंही नाही म्हणािास. 

असं का? तेि मराठी भाषेतीि प्रययोग सांगतात. िि, आपण ह्ा पुस्तकाति पाहू या.

व्य
ाक

रण
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क. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे पुढे हदलेल्यया ियाक्ांतील कतगा, कममि आणण हक्रययापद तक्तयात 
भरू यया आणण हक्रययापद कशयाप्रमयाणे बदलते ते ललहू यया.
अ. बाबा ित्ममानपत्र िाितात. आ. गमलथिा कादबंरी िािते.
इ. रयोहहत कयोणता तरी िेख िाितयो. ई. आई पाककृती िािते.

कतगा कममि हक्रययापद हक्रययापद कशयाप्रमयाणे बदलले?

उदा∘ अ. बाबा ित्ममानपत्र िाितात कत्गाप्रमाणे बदििे 

अा.

इ.

ई.

अ. मृण्मयीने वपझ्ा खाल्ा. आ. बाबयूने शजिबी खाल्ी.
इ. अभधराजने िॉकिेट खाल् े. ई. बाबयूने शजिब्ा खाल्या.

कतगा कममि हक्रययापद हक्रययापद कशयाप्रमयाणे बदलले?

अ.

अा.

इ.

ई.

अ. शशक्षकाने विद्ाथ्गािा बयोिाििे. आ. शशक्षकाने विद्ालथ्मनीिा बयोिाििे.                                  
इ. शशशक्षकेने विद्ाथ्गािा बयोिाििे. ई. शशशक्षकेने विद्ालथ्मनीिा बयोिाििे.

कतगा कममि हक्रययापद हक्रययापद कशयाप्रमयाणे बदलले?

अ.

अा.

इ.

ई.

 

कतगा आणण कममि ह्ांिया हक्रययापदयािर िोणयारया हकंिया न िोणयारया पररणयाम म्णजे प्रयोग.
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अ. खयालील उतयाऱययात हक्रययापद कशयाप्रमयाणे बदलले? कत्गाप्रमयाणे की कमगाप्रमयाणे?

सकाळी बाबा िहा करतयो. मग तयो बाजारातयून भाज्ा आणतयो. 
आई स्यंपाक करते. मी गतिा मदत करतयो. मी भाज्ा चिरतयो 
आशण कशणक मळतयो. आई भाज्ांना ियोडणी दतेे. मग ती पयोळ्ा 
िाटते. मी पयोळ्ांना तयूप िाितयो. माझा धाकटा भाऊ कुकरमध्य े
डाळ आशण भात शशजितयो. शशिाय कयोशशंबीरही करतयो. मग 
आम्ही दयोघे आमिे डबे भरतयो आशण शाळेिा जातयो.

आ. आतया ियाि उतयारया भूतकयाळयामध्े ललहू यया.

सकाळी बाबाने िहा केिा. मग त्ाने बाजारातयून भाज्ा आणल्या. ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

इ. ययात कोणकोणते बदल करयािे लयागले आिेत ते अधोरेखखत करून मग िगगात ििगा करू यया.

ई. कत्गाच्या रूपयातील बदलयाबयाबत कयािी गोष्ी तुमच्या लक्षयात आल्यया कया? कोणत्या?

कत्गाप्रमयाणे / कमगाप्रमयाणे बदल / तटस्
(हिरिया रंग – कत्गाप्रमयाणे बदल, ननळया रंग – कमगाप्रमयाणे बदल, गुलयाबी रंग – तटस्)

मनयोज शसनेमा पाहतयो.
िैशािी शसनेमा पाहते.
बाळ शसनेमा पाहते / पाहतं.
ियोक शसनेमा पाहतात.

कतगा बदििा की वरियापदािे रूप बदिते.
(कत्मरी प्रययोग)

रामने आंबा खाल्ा.
रामने आंबे खाले्.
रामने कैरी खाल्ी.
रामने ियोणिे खाले् / ियोणिं खालं्.

कम्म बदििे की वरियापदािे रूप बदिते.
(कम्मणी प्रययोग)

भयािे प्रयोगयात हक्रययापद बदलत नयािी. ते नेिमी तृतीय पुरुषी, एकििनी ि नपुंसकललंगी असते. 

अकममिक सकममिक भयािे प्रयोग

शशक्षकाने िेळेिर शाळेत यािे.                 
शशशक्षकेने िेळेिर शाळेत यािे.

शशक्षकाने विद्ाथ्गािा बयोिाििे.
शशक्षकांनी विद्ाथ्गािा बयोिाििे. 
शशशक्षकेने विद्ाथ्गािा बयोिाििे. 
शशक्षकांनी विद्ाथ््यांना बयोिाििे.
शशक्षकांनी विद्ालथ्मनींना बयोिाििे. 

कतगा हकंिा कम्म 
काहीही बदििे तरी  
वरियापदाच्ा रूपात  
बदि हयोत नाही.

व्य
ाक

रण
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मराठीत वरियापदािे रूप बरेिदा कत्गाप्रमाणे िािते.
मात्र पुढीि रिनांमध्य ेसकम्मक वरियापद कमगाप्रमाणे िािते.
१. सामान्य भयूतकाळ (Simple Past Tense)    २. कयोणताही पयूण्म काळ (any Perfect Tense)

कत्गाप्रमयाणे / कमगाप्रमयाणे बदल

हक्रययापद ितमिमयानकयाळ भूतकयाळ भरिष्कयाळ

सयामयान्य मी पत्र लिहहतयो / लिहहते. मी पत्र लिहहिे. मी पत्र लिहीन.

तयू पत्र लिहहतयोस / 
लिहहतेस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहहता.

तयू पत्र लिहहिेस. 
तुम्ही / आपण पत्र लिहहिे 
/ त.

तयू पत्र लिहहशीि.
तुम्ही / आपण पत्र 
लिहाि.

भाऊ मुिािा पत्र लिहहतयो. भािाने मुिािा पत्र 
लिहहिे. 

भाऊ मुिािा पत्र 
लिहीि.

अपूणमि मी पत्र लिहीत आह.े मी पत्र लिहीत हयोतयो / हयोते. मी पत्र लिहीत असेन.

तयू पत्र लिहीत आहसे.
तुम्ही / आपण पत्र लिहीत 
आहात.

तयू पत्र लिहीत हयोतास / 
हयोतीस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहीत 
हयोता / त.

तयू पत्र लिहीत असशीि.
तुम्ही / आपण पत्र 
लिहीत असाि.

भाऊ मुिािा पत्र लिहीत 
आह.े

भाऊ मुिािा पत्र लिहीत 
हयोता.

भाऊ मुिािा पत्र 
लिहीत असेि.

पूणमि मी पत्र लिहहिे आह.े मी पत्र लिहहिे हयोते. मी पत्र लिहहिे असेि.

तयू पत्र लिहहिे आहसे.
तुम्ही / आपण पत्र लिहहिे 
आह े/ त.

तयू पत्र लिहहिे हयोतेस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहहिे 
हयोते / त.

तयू पत्र लिहहिे 
असशीि.

भािाने मुिािा पत्र लिहहिे 
आह.े

भािाने मुिािा पत्र लिहहिे 
हयोते.

भािाने मुिािा पत्र 
लिहहिे असेि.

रीरत मी पत्र लिहीत असतयो / 
असते.

मी पत्र लिहीत असे. मी पत्र लिहीत राहीन.

तयू पत्र लिहीत असतयोस / 
असतेस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहीत 
असता.

तयू पत्र लिहीत असायिास 
/ असायिीस / असस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहीत 
असायिात / असा.

तयू पत्र लिहीत 
राहशीि.
तुम्ही / आपण पत्र 
लिहीत राहाि.

भाऊ मुिािा पत्र लिहीत 
असतयो.

भाऊ मुिािा पत्र लिहीत 
असे.

भाऊ मुिािा पत्र 
लिहीत असेि.
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अपियाद – खयालील हक्रययापद ेसकममिक असूनिी कत्गाप्रमयाणे ियालतयात.

१. प्रत्क्ष कममि २. अप्रत्क्ष कममि

शशकणे  
खेळणे 
बयोिणे 
विसरणे
वपणे, नेसणे 

मी मराठी शशकियो.
ती कबड्ी खेळिी. 
ते फ्ें ि बयोििे. 
त्ा छत्री घरी विसरल्या.

घाबरणे 
भभणे 
रागािणे
बयोिणे

ते सापािा भ्ायिे.
ती मुिािा रागाििी.
त्ा मुिािा खयूप बयोिल्या.

- कम्म वनजणीि िस्तयू असेि तर त्ािा प्रत्य िागत नाही.
 उदा∘ मी चित्रपट बघतयो.
- कम्म मानि असेि तर त्ािा भद्तीयेिा प्रत्य िागतयोि.
 उदा∘ मी अभभनेत्ािा बघतयो.
- कमगाच्ा वठकाणी मानिेतर सजीि प्राणी असेि तर त्ािा भद्तीयेिा प्रत्य िैकस्ल्पक 
असतयो. 
 उदा∘ मी घयोडा / घयोड्ािा बघतयो.

कत्गािा आशण कमगािा अशा दयोन्ी नामांना प्रत्य असेि तर वरियापद नेहमी तृतीय पुरुषी, 
नपुंसकलिंगी आशण एकििनी असते.

हक्रययापद ितमिमयानकयाळ भूतकयाळ भरिष्कयाळ

सयामयान्य शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधतयो.

शेतकऱयाने बैि / 
बैिािा बांधिे.

शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधेि.

अपूणमि शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत आह.े

शेतकऱयाने बैि बांधिा / 
बैिािा बांधत हयोता.

शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत असेि.

पूणमि शेतकऱयाने बैि बांधिा 
आह.े

शेतकऱयाने बैि बांधिा 
हयोता.

शेतकऱयाने बैि बांधिा 
असेि.

शेतकऱयाने बैिािा 
बांधिे आह.े

शेतकऱयाने बैिािा 
बांधिे हयोते.

शेतकऱयाने बैिािा 
बांधिे असेि.

रीतीकयाळ शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत असतयो.

शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत असे. 

शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत असेि. 

टीप : 

१. सकम्मक वरियापदांिा विध्यथ्म
 (Transitive Potential)

मुिांनी रयोज व्यायाम करािा. 

२. सकम्मक धातयू + आयिा आम्हािा शसनेमा पाहायिा आह.े

३. सकम्मक धातयू + आिा + िाग उसाच्ा वपकािा जास्त पाणी द्ािं िागतं. 

मि�ियािे
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ग. ियािू यया.

रिजेिं रबल

अ. खयालील उतयारया ियािू यया.

हातातिे विजेिे वबि िडकाित मी वबिभरणा कें रिात शशरिे. समयोर वदसिेल्या पहहल्या माणसािा 

मी जरा िढ्ा आिाजात म्हणािे, “मिा तरिार नोंदिायिी आह!े”

तयो माणयूस बािरिा. “तुम्ही म... मिा काही म्हणािात?” त्ाने िािरत वििारिे.

“हयोय, तुम्हािाि! तरिार कुठे नोंदिायिी?” मी आिाज आणखी िढियून वििारिे.

“मिा काय माहीत! मी काय महावितरणिा कम्मिारी आह ेका?” तयो तोंडात पुटपुटिा.

“नाही का? मग तुम्ही आधीि का नाही सांगगतिंत? ह्ा दशेात नं, ियोकांच्ा िेळेिी हकंमति 

नसते कुणािा!” मी िुणिुणिे.

मग मी इकडगेतकड ेपहहिे. एका कािेच्ा खखडकीिर ‘िौकशी’ अशी 

पाटी हयोती. मी तरातरा गतथे गेिे. कािेपिीकड ेबसिेल्या बाईंना 

वदसेि अशा रीतीने हातातिा कागद  नािििा आशण म्हणािे, 

“तरिार इथंि नोंदिायिी का?”

बाई खािी पाहून लिहीत हयोत्ा. त्ांनी शांतपणे काम पयूण्म केिे, 

पेनािे टयोपण नीट िाििे, मान िर करून माझ्ाकड ेबलघतिे आशण त्ा गयोड हसल्या. ते पाहून 

माझा पारा झपकन खािी उतरिा. “ह,ं बयोिा, ताई,” बाई म्हणाल्या.

“ह ेमाझ ंवबि आह ेआशण ते िुकीिं आह.े”

“हयो? कशािरून?”

“अहयो, उभ्ा जन्मात मी एिढ ं वबि पाहहिेिं नाही,” माझा आिाज पुन्ा िढिा, “सतिेिाळीस 

हजार तीनशे पंच्ाऐशंी रुपये? मी एकटी राहते. एकट्ा माणसाच्ा घरािं एिढ ं वबि?”                         

“बघयू जरा!” बाई म्हणाल्या. मी कािेखालून वबि आत सरकििे. “तुमिं मीटर कयोणाच्ा नािे आह?े”

“माझ्ा सासयूबाईंच्ा. अन्नपयूणगा मयोरे...”

“तुमिी वपठािी गगरणी आह ेका?”

“गगरणी?” मी हकंिाळिे. आजयूबाजयूच्ा सि्यांिे डयोळे माझ्ाकड ेिळिे.

“अहयो, वबिािर ‘अन्नपयूणगा फ्योअर गमि’ असं नाि आह ेम्हणयून मी वििारतेय. आह ेका तुमिी 

गगरणी?” बाईंनी वििारिे.

मी गोंधळिे आशण शरमिेही. “नाही हयो! असं नाि आह े

वबिािर?” मी ओशाळयून वििारिे.

“एिढ ंमयोठं वबि पाहून तुम्हािा शंका आिी नाही का, ताई? 

तुमच्ा घराच्ा आसपास कुठं तरी ही गगरणी असेि. गतिं 

वबि िुकयू न तुमच्ाकड ेआिं आह,े” असे म्हणयून बाई पुन्ा गयोड 

हसल्या आशण मी पडिेल्या िेहऱयानं गतथयून काढता पाय घेतिा.
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अ. उतयाऱययामध्े पुढीलप्रमयाणे आलेल्यया ियाक्ांिी प्रत्ेकी दोन उदयािरणे शोधून ती तक्तयामध्े 
ललहू यया.

कत्गाप्रमाणे वरियापद बदििे  कमगाप्रमाणे वरियापद बदििे कतगा हकंिा कम्म दयोन्ींप्रमाणे 
वरियापद बदििे नाही.

आ. ‘मी मोठ्याने म्णयाले’ ह्या अथगािी शब्दरिनया असणयारी पयाि ियाक्े शोधून ललहू यया.

१. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

४. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. पुढील ियाक्ांच्या अथगाशी जुळणयारी उतयाऱययातील ियाक्े शोधून ललहू यया.

१. त्ाने मिा अडखळत वििारिे. --------------------------------------------------------------------------------------------------

२. तयो ऐकयू  जाईि न जाईि अशा हळयू आिाजात म्हणािा. -----------------------------------------------------------

३. माझा राग िेगाने कमी झािा. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

४. “मी कधीही एिढ्ा मयोठ्या रकमेिं वबि पाहहिेिं नाही.” 
---------------------------------------------------------

५. “तुमिं मीटर कयोणाच्ा मािकीिं आह?े” ----------------------------------------------------------------------------------

६. मी गतथयून बाहरे पडिे. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. उतयाऱययात पुढील ियाक् प्रियार आिेत, ते शोधू यया आणण त्ांिया उपयोग करून निीन ियाक्े 
ललहू यया.

१. आिाज िढिणे. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. पारा उतरणे.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. िेहरा पडणे.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. काढता पाय घेणे. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. तुमिया हकंिया कोणयाियािी िेिरया पडल्ययािी तुमिी एखयादी आठिण ललिया हकंिया िगगात सांगया.
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४  ग्रटे भेट

क. पुढील चिरिफीत पयाहू यया आणण प्रश्ांिी उत्रे दऊे यया. 

अ. मुिाखतकाराशी आगमर खान ह्ांिी पहहिी भेट कधी झािी हयोती?

आ. आगमर खान ह्ांच्ा मते ते मराठी कसे बयोितात?

 (१) उतिम   (२) िांगिं  (३) बरं   (४) िाईट

इ. आगमर खान ह्ांच्ा मते भयूगयोि आशण भाषा ह्ांिा काय संबंध आह?े

ई. आगमर खान ह्ांच्ा मते माणयूस भाषेपासयून दूर जातयो तेव्हा तयो आणखी कयोणत्ा गयोटिींपासयून 

दूर जातयो? हकमान दयोन गयोटिी सांगा.

उ. आगमर खान त्ांच्ा शशक्षकांबरयोबर कयोणकयोणत्ा विषयांिर ििगा करतात?

ख. ियािू यया.

आनंद अमृतयािया

आम्ही पुण्ात माडीिािे कॉिनीत राहत हयोतयो. रवििार हयोता. सि्म सािकाश िाििे हयोते. दुसऱया 

िहािी भांडी विसळत असतानाि यांिी बाहरेून हाक आिी, “इंदू, ििकर बाहरे ये. तुिा महषणी 

कव्य्यांना बघायिं आह ेना?”

मी तशीि बाहरे धाित गेिे. खखडकीतयून पाहहिे तयो भभकारदास 

मारुतीकडयून येणाऱया रस्ताने एक व्यक्ी खािी मान घालून जिद 

पाििे टाकत येत हयोती. घयोट्ाच्ा िर असे साध्या पद्धतीने नेसिेिे 

धयोतर, अंगात काळपट कयोट, डयोक्ािा टयोपी, असे ते कृश बांधणीिे 

धोंडयो केशि किधे येत हयोते. “ह े धोंडयो केशि किधे?” असे आश्चयगाने 

म्हणत, एका सेकंदात मी ओिा-पदर नीट केिा आशण गेटशी गेिे. 

जराशी धािति त्ांना आडिी गेिे आशण मनयोभािे नमस्ार करून 

म्हटिे, “मी बेळगाििी, अहयोबाईंिी विद्ालथ्मनी.”                                                                                   

ते जरा स्स्त करत िश्मातयून बघत म्हणािे, “हां! हां! म्हणजे तयू बनाबाईंच्ा शाळेत 

शशकिीस. बरं, मॅवटरिकिाि थांबिीस की पुढ ेशशकिीस?”

मी त्ांच्ा संस्िेी गृहहतागमा ही पदिी घेतिी नव्हती. बीए झािे हयोते. मी त्ांना सांगताि 

ते म्हणािे, “हरकत नाही. शशकिीस ना? िांगिं झािं.”

ते पुढ ेहयोणार, तयोि मी म्हटिे, “ह ेआमिं घर. आपण घरी यायिा पाहहजे.”

त्ांना पुढ ेकाम हयोते. जायिी घाई हयोती. तेिढ्ात हपेण आिे आशण आमच्ा दयोघांच्ा 

आग्हाने ते घरी आिे. आरामखुिणीिर बसिे. मी त्ांच्ाकड ेबघति राहहिे ... पाि गमवनट े

बयोिणे झाल्यािर, म्हणजे तेि बयोिल्यािर, किधे उठिे; तयोिर ह्ांनी कॉिी आणिी.                                             

त्ांच्ा हातातीि कप दूर सारत ते म्हणािे, “मी काही घेत नाही. मिा आग्ह नकयो. पण 
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असं करा, या कॉिीिा िार आणे पडतात – ते माझ्ा आश्मासाठी द्ा म्हणजे मी कॉिी घेतिी 

असं हयोईि.” 

असे कुणी ियोकवििक्षण बयोििे की माझ ेमन भरून येते. घुसमटल्यासारखे िाटते. मी 

आणखीि गप्प राहहिे. डयोळे ओिे हयोऊ िागिे. ह ेमयोठ्या आदराने कव्य्यांना म्हणािे, “आपण 

एकि घयोट घ्ा. मी मिा आज शक् ते दतेयो आपल्यािा.”                                                                         

मी बशीत थयोडी कॉिी घालून त्ांच्ा पुढ ेकेिी ... त्ांनी ती ओठापययंत नेिी, घेतिी नाही. 

बशी खािी ठेियून ते उठिे. ह्ांनी कयोटाच्ा खखशातयून एक रुपया काढयून त्ांना वदिा. आम्ही 

दयोघांनी त्ांना नमस्ार केिा आशण रस्तापययंत पयोहयोिियून घरात आियो. अगदी एका मयोठ्या 

शक्ीने भारल्यासारखे झािे. (...)

आज जे स्ातंत्र, स्ाििंबन आशण सन्मान यांिे प्रिाह स्त्रीजीिनात गमसळयून गेिे आहते, 

त्ा प्रिाहांिी ती गंगयोत्री हयोती. त्ांनी जी माणसे तयार केिी, त्ांच्ापैकी एकीच्ा कतृ्मत्ािी 

– बनयूबाई अहयो यांिी – स्ततुी, वनंदा, नािस्ती यांच्ापिीकड ेजाऊन केिेिी तपःसाधना मी 

प्रत्क्ष पाहहिी हयोती. त्ा उदाति पे्ररणांिे हकरण िेकणारे कें रिस्ान आज मी प्रत्क्ष पाहहिे. (...)                                                                                 

कॉिीच्ा साध्या कपातही संस्िेे प्रगतवबंब बघणाऱया त्ा त्ागी, व्रतस् ययोग्याच्ा दश्मनाने मन 

वदपयून गेिे हयोते.   

- इहंदरया संत

नऊिारी साडी दयोन पद्धतीने नेसतात. रिाह्मणी 
पद्धतीने नेसिेल्या साडीिा ओिा असतयो.                                  
मराठमयोळ्ा नऊिारी साडीिा काटिा असतयो 
पण ओिा नसतयो.                                                            

अ. नामिंत किगयत्री-िेखखका इंवदरा संत आशण त्ांिे किी-िेखक पती नारायण माधि संत 

ह्ा दांपत्ािी महषणी किधे ह्ांच्ाशी अिानक झािेिी भेट साधारण कयोणत्ा काळात झािी 

असािी? िेखातीि काही संदभ्यांिरून अंदाज करता येईि का? नसल्यास मराठी विश्कयोश हकंिा 

साहहत्कयोशािी मदत घेऊन ओळखण्ािा प्रयत्न करू या.

आ. तुमिी अशा एखाद्ा महान व्यक्ीशी गाठ पडिी आह ेका? िगगात अनुभि सांगयू या.
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५  आज अियानक गयाठ पडे!
• काय? ही तीि का? नाक तसंि िाटतंय, थयोडसं अपरं. रंग जरा उजळ हयोता 

का? उंिी िाढतेि ह्ा ियात, पण इतकी? माझ्ाहून उंि झािी की ही! 
केस? तेव्हा घट्, िपिपीत दयोन िेण्ा असायच्ा. आता ह ेमयोकळे सयोडिेिे 
िांब, तपहकरी केस. खळी पडायिी का गतच्ा गािािर? की मिाि भास 
व्हायिा? गतच्ाशी बयोलू का पुढ ेजाऊन? खुिासा तरी हयोईि एकदािा. 

 हा का टिकारून बघतयोय माझ्ाकड?े दहा गमवनट ंझािी. पुरे आता. मी अजयून शांत आह,े 
कारण िेहरा जरा ओळखीिा, कुठे तरी पाहहिेिा िाटतयोय. इथिा तर िाटत 
नाहीये. मिा दशे सयोडयून इतकी िषयं झािी; गतथिा असेि का? शाळेतिा? 
शेजारिा? बेतािी उंिी, जरा जाडसर अंगिट..., विरळ केस..., िमिा... 
असेि का त्ािा तेव्हा? आं! हा ‘तयो’ तर नाही? ‘गतसरी क’मधिा? ह्ा 
वदशेनं यायिा िागिाय िाटतं. कळेिि आता. 

• नाि ओळखीिं िाटिं, म्हणयून ह्ा सत्कारसमारंभािा आियो. परदशेात नाि 
कमाििेल्या भारतीयांिे सत्कार! त्ा यादीत ह्ािं नाि. पण नािासारखी 
नािं असतात. हा तयोि कशािरून? हयोता माझ्ा िगगात तयो, माझा िाडका 
विद्ाथणी. खयूप हुशार, िुणिुणीत, जीि िािणारा. पण हकती िषयं झािी 
ह्ा गयोटिीिा. मिाि सेिावनिृति हयोऊन िीस िषयं हयोऊन गेिी. स्जेिर 
वदसतयोय तयो तयोि का? साठीकड ेझुकणारं िय, भारदस्त व्यष्क्मत्त्व, हुशारीिं तेज आह े
िेहऱयािर. काय करािं? काय्मरिम झाल्यािर द्ािी का ओळख? की कौतुक सयोहळा पाहून 
वनघयून जािं? 

 गतसऱया ओळीत बसिेत ते. खयूपि ियस्र िाटतायेत. पण त्ा 
सुरकुतिेल्या िेहऱेयािर तेि ओळखीिे प्रेमळ भाि आहते. माझ्ाकडिे 
बघतायेत. नक्ीि ते तेि आहते. त्ांच्ामुळेि मी आज इथे आह.े कसा 
विसरियो मी? जािं का िगेि उठयू न त्ांना भेटायिा? की काय्मरिम हयोताि 
त्ांना गाठािं आशण मग आरामात खयूप िेळ त्ांना भेटािं?

• का बयोिाििंय पयोलिसांनी परत? तयो हरििा त्ािा झािी बारा िषयं. 
हकती िेळा आिे ओळख पटिायिा आशण आपिाि मुिगा आह ेका 
ह ेपाहायिा. प्रत्के िेळी वनराशाि पदरी आिी. दर िेळी भरकटिेिी  
मुिं सापडिी की बयोिाितात. आज येणारि नव्हते. तेव्हा िार िष्यांिा 
हयोता तयो. आज सतरािा असेि. ही समयोर उभी असिेिी िार मुिं. 
गमसरूड िुटिेिी. आडवनड्ा ियािी. आशण तयो – तयो हयोता कयोिळा, 
गयोबऱया गािांिा, बयोबड ंबयोिणारा. कसं ओळखणार आम्ही एकमेकांना?

 ह्ा तीन बायका समयोर उभ्ा आहते. त्ांत असेि का माझी आई? कशी 
हयोती ती? काही आठित नाही. माझ ंस्तःिं नाि िक् िक्षात राहहिं 
माझ्ा, बाकी काही नाही. जर ह्ांच्ापैकी कयोणी ओळखिं मिा, तर 
आमिी डॉक्टरी तपासणी करतीि आशण काय तयो वनण्मय घेतीि असं 
म्हणािे पयोिीस. पण ह्ा गतघींपैकी कयोणीि मिा नाही ओळखयू शकिं 
तर? सापडतीि का मिा माझी माणसं कधी तरी?
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क. िरील रतन्ी घटनया ियािल्ययात नया? आपल्यया सियाध्यायींशी ििगा करून ह्यातील कोणतीिी 
एक घटनया ननिडू यया. ह्या घटनेत पुढे कयाय घडलं असेल? एक छोटया संियाद ललहून तो िगगासमोर 
सयादर करू यया.

ख. तुमिीिी अशीि अियानक, अनपेणक्षतपणे कोणयाशी गयाठ पडली आिे कया? असेल तर तो 
प्रसंग िगगात सिगानया सांगू यया.

ग. िरील रतन्ी प्रसंगांत दोन्ी व्क्ती —
(अ) एकमेकतींनया ओळखतील, कडकडून भेटतील, एकमेकतींिी रिियारपूस करतील, ह्या भेटीच्या  
आनंदयाने गहििरून जयातील, असे िोऊ शकते हकंिया —

(ब) त्यातील एखयादी व्क्ती दुसरीलया ओळखूनिी ओळख दयाखिणयार नयािी. त्या व्क्तीलया टयाळून 
ननघून जयाईल. कया घडेल असं? कयािी तरी कयारण असेलि. त्याियाि िया पररणयाम असेल नया?

(अ) हकंिया (ब) प्रमयाणे घटनया घडली असेल अशी कल्पनया करू यया आणण ‘म्णून, त्यामुळे’ िी 
अव्ये ियापरून ियाक्े बनिू यया.

उदा∘ दुसऱया प्रसंगातीि विद्ाथणी शशक्षकांना न भेटता, त्ांना टाळयून वनघयून जातयो. का?                     
कारण तयो विद्ाथणी खयूप हुशार हयोता, तरी त्ाने एकदा कॉपी केिी हयोती. त्ािा त्ा गयोटिीिी 
अजयून िाज िाटत हयोती, म्हणयून तयो शशक्षकांना न भेटता वनघयून गेिा.

१. (म्हणयून) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. (त्ामुळे) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. (म्हणयून) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. (त्ामुळे) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. (म्हणयून) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ६. (त्ामुळे) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. अचभनि भयाषयािगगािया सूिनया फलक ियािू यया आणण त्यात अधोरेखखत केलेली अव्ये कशी 
ियापरली आिेत ह्यािया रिियार करू यया. त्याखयाली हदलेले शब्द योग्य जयागी घयालून व्याख्यया पूणमि 
करू यया.

अचभनि भयाषयािगमि

सूिनया

सतत पडणाऱया पािसामुळे बस आशण रेल्सेेिा विस्ळीत 

झाल्या आहते, सबब आज आशण पुढीि दयोन वदिस सि्म िग्म रदि 

करीत आहयोत. ह्ा तीन वदिसांिी भरपाई व्हािी, याकररता पुढीि 

तीन आठिड्ांत रवििारीही िग्म घेतिे जातीि. तेव्हा सि्यांनी ह्ा 

बदिािी नोंद घ्ािी आशण आम्हािा सहकाय्म करािे ही विनंती.
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शब्द : (ययाकररतया, सबब, तेव्या, पररणयाम, अव्यांनया, ‘पररणयामबोधक उभययान्वयी अव्ये’, त्यामुळे)

म्णून, सबब, ----------------------------, ----------------------------, ----------------------------, ह्या ----------------------------

‘------------------------------------------------------------------------------------’ असे म्णतयात. िी अव्ये पहिल्यया 

ियाक्यात जे घडले त्यािया ---------------------------- पुढील ियाक्यात सुिितयात.

पररणयामबोधक अव्ये

अव्य ियाक्यात उपयोग

म्हणयून िाटते गाडी बंद पडिी म्णून यायिा उशीर झािा.

त्ामुळे गदणीत िुकामयूक झािी त्यामुळे आमिी भेट हयोऊ शकिी नाही.

याकररता काय्मरिमािा येऊ शकणार नाही, ययाकररतया क्षमस्.

तेव्हा उद्ा मुसळधार पािसािी शक्ता आह,े तेव्या उद्ािी सहि रदि करािी 
असं मिा िाटतं.

सबब येताना गाडी बंद पडिी, सबब मिा उशीर झािा.

यास्ति तस्ात् -

 टीप : यास्ति, तस्ात् ही अव्यये जुन्या साहहत्ात पाहायिा गमळतात.

ि. योग्य ते पयगाय ननिडून ियाक्े तययार करू यया आणण ललहू यया. (एकयापेक्षया जयास् पयगाय असू शकतयात)

अ. मेधािा गेिे दहा वदिस 
सतत ताप येतयोय

आ. मागीि महहन्यात तुमच्ा िार सुट्या 
झाल्या

इ. भर पािसात ती छत्रीशशिाय 
बाहरे पडिी 

ई. माझ्ामुळे तुमिा संगणक वबघडिा 

उ. आजिी बैठक बरयोबर िार िाजता सुरू 
हयोईि 

ऊ. आपिा गायनािा काय्मरिम 
खयूप िांगिा व्हािा असं 
विनयिा िाटतं

म्हणयून

याकररता

सबब

तेव्हा

त्ामुळे

म्हणयून

ह्ा महहन्यात तुम्हािा सुट्ी 
गमळणार नाही. 

मी तुमिी मािी मागतयो.

कृपया िेळेआधी दहा गमवनट े
कायगाियात यािे.

गतिा िारि अशक्पणा आिाय.

तयो वदिस-रात्र ररयाज करत 
असतयो.   

ती नखशशखांत भभजिी.
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उदा∘ मेधािा गेिे दहा वदिस सतत ताप येतयोय, म्हणयून गतिा िारि अशक्पणा आिाय.

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

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

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

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

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

छ. पररणयाम हदले आिेत. कयारणे स्तुःि शोधून कयाढू यया आणण पररणयामबोधक उभययान्वयी 
अव्ये ियापरून पूणमि ियाक्े ललहू यया.

उदा∘ अजयिा धाप िागिीय. का? - अजय धाित धाित आिा, म्हणयून त्ािा धाप िागिीय. 

अ. बाई आज िगगात शमीमिा रागािल्या. का?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

आ. जमीरिा ियोन िागत नाहीये. का?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

इ. विद्ािं अक्षर आज िाईट आिंय. का?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ई. गौरी सकाळपासयून काहीि बयोित नाहीये. का?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

उ. महहमा गेिे दयोन आठिड ेवदसिीि नाही कुठे. का?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ज. कयारणे हदली आिेत, पररणयाम कयाय िोईल ते आपण ललहू यया.

उदा∘ आवदििी नयोकरी सुटिीय, म्हणयून तयो काटकसरीने राहतयोय.

अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------, म्हणयून संकेत रडतयोय.

आ. --------------------------------------------------------------------------------------------, याकररता आम्ही प्रयत्न करतयोय.   

इ. ---------------------------------------------------------------------------, सबब सि्यांिी रजा रदि करण्ात येत आह.े

ई. -----------------------------------------------------------------------------------------------, त्ामुळे 

तयो इतका िेळ झयोपिाय.

उ. -----------------------------------------------------------------------------------------------------, 

तेव्हा तयो ििकरि घरी येईि.
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६  संियाद ऐकू यया. 
रिनंती

क. संियाद पुन्या ऐकून गयाळलेलया शब्द ररकयाम्या जयागी ललहू यया.

(अ) -------------------------------- योग

मयाधि आबनयािे : नमस्ार, सर. माझ ंिुकत नसेि तर ... आपण विश्ास कुबेर...?

रिर्यास कुबेर : हयोय. आपण...?

मयाधि आबनयािे : नाही नाही, आपिी ओळख नाहीये. म्हणजे कधी (आ) --------------------------------

झािेिी नाहीये, पण कधीपासयून (इ) -------------------------------- हयोतं. तसा मी 

एकदयोनदा प्रयत्नही करून पाहहिा, पण जमिं नाही.

  आज ययोगाययोगानं (ई) -------------------------------- हयोतेय. मी माधि आबनािे. ह्ाि 

विद्ापीठात शशकितयो, पण सध्या प्रबंध पयूण्म करण्ासाठी रजा घेतिीय.

रिर्यास कुबेर : डॉक्टरेट करताहात?

मयाधि आबनयािे : हयोय. त्ाि संदभगात (उ) -------------------------------- गमळयू शकेि का?

रिर्यास कुबेर : कठीण आह ेहयो! दयोन-तीन (ऊ) -------------------------------- आधीपासयूनि ठरल्या 

आहते ...

मयाधि आबनयािे : लिीज, सर. अधगाि तास. कारण पुन्ा (ए) -------------------------------- ययोग येईि न 

येईि ...

रिर्यास कुबेर : एकदम (ऐ) -------------------------------- ययोग िगैरे!  हयोईि हयो 

आपिी (ओ) --------------------------------; काळजी करू नका.

मयाधि आबनयािे : तसं नाही, सर, पण दयोन महहन्यांत मिा प्रबंध पुरा 

करायिाय म्हणयून म्हटिं.

रिर्यास कुबेर : बरं, बरं. कधी (अ)ं -------------------------------- या? रात्री उशशरा िािेि?

मयाधि आबनयािे : हकती िाजता आशण कुठं (अुः) --------------------------------?

रिर्यास कुबेर : इथंि, दहानंतर.

मयाधि आबनयािे : मी पाि गमवनट ंअगयोदरि इथं असेन, धन्यिाद, सर!

ख. िूक की बरोबर ?

अ. कुबेर आशण आबनािे ह्ांिी जुनी ओळख आह.े --------------------------------

आ. आबनािे ह्ांना डॉक्टरेटसाठी कुबेर ह्ांिे माग्मदश्मन हिे आह.े --------------------------------

इ. भेटण्ास कुबेरांनी स्च् नकार वदिा आह.े --------------------------------
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७  आईलया परि

वप्रय आई,

आतिा माझ ंमेि तुिा अपेशक्षत नसेि ना? कारण थयोड्ाि िेळात आपिं बयोिणं हयोईि ियोनिर! 

तेही व्व्हवडओ कॉििर. आपण एकमेकतींना वदसयू, बयोलू! तयू मिा िाढवदिसाच्ा शुभेच्ा दशेीि. 

डयोळ्ातिं पाणी िपियून माझी िौकशी करशीि, िाढवदिसािा बेत काय आह ेह ेवििारशीि, 

मिा आनंदी पाहून खयूश हयोशीि आशण ह्ा आभासी भेटीिर 

समाधान मानशीि, नेहमीप्रमाणे! मी कधीही काही म्हणत नाही, 

पण माझाही जीि कासािीस हयोतयोि की गं! सगळं सयोडयून धाित 

तुझ्ाकड े यािं, तुझ्ा कुशीत शशरािं, असं मिाही िाटतंि. 

पण त्ाि िेळी ह ेइतकं सयोपं नाही, सहज शक् नाही, हहेी 

जाणितं. गप्प हयोते मी! मग आतिािं ह ेमेि? कशािा? सांगते.                                                 

आज आतिाि कामािरून आिे. येताना बंगल्याच्ा दारातिी पयोस्बॉक्स उघडिी, आशण 

हातात आिं तुझ ंपत्र, मिा लिहहिेिं. िाढवदिसासाठी शुभेच्ांिं पत्र. हकती वदिसांनी असं पत्र 

आिंय मिा! ते हातात पडिं आशण हकती आनंद झािा म्हणयून सांगयू! असं पत्र लिहहण्ात आशण 

ते गमळण्ात इतका आनंद दडिेिा असतयो, ह ेआज नव्यानं िक्षात येतंय माझ्ा. आजिं तुझ ं

पत्र हातात घेताना मिा तुझा हाति हातात घेतेय असं िाटिं. तुझ्ा अक्षरांत मिा तयूि वदसत 

हयोतीस. ह्ा पत्रािा तुझा गंध आह,े स्पश्म आह.े आशण ही भािनाि हकती छान आह ेगं! ई-मेि 

आशण स्ाईपिरच्ा भेटीत ह्ा गयोटिी गमळत नाहीत ना!

इथे येऊन मिा िांगिी िीस-बािीस िषयं झािी. त्ािेळी मयोबाईि नव्हतेि. डायरेक्ट 

ियोनही िािता यायिा नाही. आशण िाििा तर हकती महाग असायिा! तेव्हा ई-मेि पाठिायिे 

मी रयोज तुम्हािा. एखादवदिशी त्ात खंड पडिा तर तयू काळजीनं हरैाण व्हायिीस. बरेिदा 

मीही पत्र लिहायिी. पण हळयूहळयू पत्र लिहहणं कमी हयोत गेिं. “पत्र लिहीत जािं गं अधयूनमधयून!”  

असं तयू का म्हणायिीस, ते आज एकदम िक्षात आिं! ह्ा माझ्ा भािना िगेि तुझ्ापययंत 

पयोहयोििण्ासाठी ह ेमेि. नंतर ियोनिर भेटयूि! हयो, आणखी एक गयोटि सांगते : ह्ापुढ ेमीही तुिा 

पत्र पाठिणार! अगदी िारंिार नाही, तरी अधयूनमधयून माझ ंपत्र तुिा नक्ीि गमळेि.

तुझीि
…

टीप : िरील परियात लयाल रंगयात असलेली अव्ये हक्रयया घडण्यािी िेळ हकंिया कयाळ 

दयाखितयात, म्णून त्ांनया ‘कयालियािक हक्रययारिशेषण अव्ये’ असे म्णतयात.
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क. खयालील उतयाऱययातील ररकयाम्या जयागांत पुढीलपैकी योग्य ती कयालियािक हक्रययारिशेषण अव्ये 
भरून उतयारया पूणमि करू यया.
(आता (२), त्ािेळी (२), अजयूनही, आज, आजही, अखेर गेल्या आठिड्ात, आजच्ा मीवटगंिा, 
मागच्ा िेळी, गेल्या काही िष्यांत, ह्ािेळी)

मयाजी रिद्याथथी मेळयािया

हयोणार हयोणार म्हणयून गाजत असिेिा, शाळेतयून १९७१ सािी पास झािेल्या माजी विद्ाथ््यांिा 

िौथा मेळािा (अ) -------------------------------- पार पडिा. आमच्ा िगगात (आ) --------------------------------

असिेल्या एकयू ण पंिेिाळीस विद्ाथ््यांपैकी तेहतीस जण (इ) -------------------------------- उपस्स्त 

हयोते. आम्ही पहहिा मेळािा काही िष्यांपयूिणी भरििा हयोता, (ई) -------------------------------- बेिाळीस 

जण हजर हयोते. (उ) -------------------------------- दुद दैिाने गतघे आम्हािा 

सयोडयून गेिे. आम्हािा िाटिे हयोते, की (ऊ) -------------------------------- 

हजर असिेल्यांपैकी उरिेिे एकयोणिाळीस जण येतीि, पण बऱयाि 

जणांिा उत्ाह (ए) -------------------------------- आटायिा िागिाय असे 

वदसते. साठी उिटल्यानंतरही आपिा तारुण्ातिा उत्ाह आशण 

जयोम राखयून ठेिणारे थयोडिे असतात. (ऐ) -------------------------------- त्ाि उत्ाहाने आशण जयोमाने 

काम करणारे आशण (ओ) -------------------------------- आपल्या िगगागमत्रांविषयी आस्ा बाळगणारे 

आम्ही काहीि जण (औ) -------------------------------- उरियो आहयोत असे िाटते. एकयू ण काय्मरिमािा 

आढािा घेण्ासाठी काही काय्मकत््यांनी (अं) -------------------------------- भेटायिे ठरििे आह.े 

(अः) -------------------------------- बघयू या हकती जण येतात ते!

८  ननरोपयाननरोपी

क. सकाळी िेळेिर उठायिा जमत नसिं, 
तर रात्री जागरण करू नये. मिा ७.३० पय यंत 
कॉिेजमध्य ेपयोहयोिायिा हिंय. न्याहारीिं तयू 
अन् तुझा बाबा, बघयून घ्ा. – आई 

ख. मिा रात्री यायिा उशीर हयोईि. 
समेळांच्ा नातिािा पहहिा िाढवदिस 
आह;े इच्ा नसयूनही जायिा िागेि. भाज्ा 
आणायिा जमणार नाही. – सुमेध

ग. मिा विल्म िेस्स्व्हिसाठी पैसे 
पाहहजेत. बाबा द्ायिा तयार नाहीये. खयूप 
बयोििा त्ािरून. तयू त्ािा सांग. – प्रतीक

घ. त्ाच्ा बयोिण्ािा काही अथ्म नसतयो. 
गमळतीि तुिा पैसे. – आई

ि. धन्यिाद!! दुपारी तुिा न्यायिा येतयो 
कॉिेजिर. – प्रतीक

छ. माझा पयूिगानुभि सांगतयो की अथ्म तुझ्ाही 
बयोिण्ािा नसतयो. मी येईन माझ्ा सयोयीनं. 
जेिायिा काय करू? – आई
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ज. िाट पाहायिा िािल्याबदिि सॉरी. तयू 
जेियून घे, मिा गमत्राकड ेजेिायिा जायिंय. 
बाबा आिा का? विल्म िेस्िं वििारायिा 
विसरू नकयोस. उद्ा भेटयू . – प्रतीक

टीप : करायिा = कर (धातयू) + आयिा 
करायिा = कर (धातयू) + आयिा. वरियापदाच्ा या रूपातयून वरियेिा हतेयू समजतयो. परंतु, 
कर (धातयू) + आयिा + िाग या रूपातयून ती वरिया सुरू झािी आह ेह ेसमजते. 
उदा∘ बाळ सहाव्या महहन्यात रांगायिा िागतं.
विद्ाथणी आता मराठी बयोिायिा िागिे आहते.

टीप : 
करण्ािा = करणे (वरियापदािा नामासारखा िापर) + िा 
करण्ािा = करण्ास 

कयािी उदयािरणे पयाहू यया.

- त्ाच्ा बयोिण्ािा काही अथ्म नसतयो. (ते बयोिणे)

- स्ातीच्ा म्हणण्ािा सि्यांनीि पावठंबा वदिा. (ते म्हणणे)

- रविकाका सि्यांना मदत करतयो, पण त्ा करण्ािा अहकंारािा दप्म असतयो. (ते करणे)

- पंवडतजींच्ा गाण्ािा दिैी स्पश्म हयोता. (ते गाणे)

‘येण्ािा’, ‘भेटण्ािा’, ह्ाि अथगािी ‘येण्ास’, ‘भेटण्ास’ अशीही वरियापदािी रूपे हयोऊ 

शकतात; पण ही पद्धत जुनी झािी आह.े बयोिताना आज कुणी ‘येण्ास उशीर हयोईि’, 

‘वििारण्ास विसरू नकयोस’, असे म्हणत नाही. िारि औपिाररक वनगमति असेि, तर ‘सभेिे 

अध्यक्षपद स्ीकारण्ास मंगत्रमहयोदयांनी मान्यता वदिी’, हकंिा ‘प्रमुख िक्तांनी आपिे वििार 

मांडण्ास मंिािर यािे’ असे क्वचित ऐकयू  येते. 

प्रशासकीय िेखनभाषेत मात्र ह्ा रूपािा बराि िापर हयोतयो.

- वदिेल्या िेळेति रुग्ांना भेटण्ास यािे.

- ऑनिाईन अज्म स्ीकारण्ास विद्ापीठाने मान्यता वदिी.

- संप मागे घेण्ास कामगार नेत्ांनी नकार वदिा.

- ताटात अन्न टाकण्ास मनाई आह.े
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९. एक करतया एक.

कंसयातील हक्रययापदांनया ‘आयलया’ िया प्रत्य लयािून खयालील उतयाऱययातील मोकळ्या जयागया भरू यया.
काय करायिा गेिे आशण काय हयोऊन बसिं! मंशजरी पुरती िैतागिी हयोती. मंशजरीिा नाही तरी 
नकयो त्ा गयोटिीत नाक खुपसायिा आिडायिंि! गतिी अगदी जिळिी मैत्रीण, सयोवनया, सहजि 
म्हणािी, ‘तयो रयोहन काय छान मुिगा आह ेना?’ झािं, मंशजरीनं त्ा दयोघांिी जयोडी जमिायिं 
मनािरि घेतिं. मग त्ांना एकत्र (क) (आणणे) -------------------------, (ख) (भेटिणे) -------------------------

ती कारणंि (ग) (शयोधणे) ------------------------- िागिी. कधी कयोणाच्ा 
िाढवदिसािं वनगमति करून प्रेझेंट (घ) (वनिडणे) ------------------------- आशण 
(ि) (घेणे) -------------------------‘तुम्ही दयोघं जा ना रे’ अशी त्ा दयोघांना गळ 
घािायिी, तर कधी सगळ्ांिी शसनेमािी गतहकट ंकाढयून आयत्ा िेळी ती 
दयोघंि जातीि असं बघायिी. खरं तर त्ा दयोघांिं जास्त पटत नाहीये, ह ेइतर सि्यांच्ाि िक्षात 
आिं हयोतं, पण मंशजरीिा काही ते वदसत नव्हतं. िरुणच्ा बहहणीच्ा िग्नाच्ा िेळी आपल्या 
सगळ्ा गमत्रमंडळतींच्ा घरी आमंत्रणं (छ) (दणेे) ------------------------- ह ेदयोघेि कसे ययोग्य आहते ह े

पटििं गतनं िरुणिा, आशण त्ांना जायिा िाििंि एकत्र सि्यांकड.े मग काय                                                                                               
आता सयोवनया आशण रयोहनिं खडाजंगी भांडण झाल्यािर जेव्हा सगळे त्ािा 
दयोष मंशजरीिा (ज) (दणेे) ------------------------- िागिे तेव्हा मंशजरी म्हणते, 
“करायिा गेिे काय आशण झािं काय!”

 दृष्ष्क्षेप

 नयाम 

तयो अड्ा, ते अड् े ती िािडी, त्ा िािड्ा ते कें रिस्ान, ती कें रिस्ाने / 
कें रिस्ानं

तयो नाका, ते नाके ती कुिाळकी, त्ा कुिाळक्ा 

तयो कट्ा, ते कटे् ती साद

तयो िव्हाटा, ते िव्हाटे ती दिेडी, त्ा दिेड्ा 

तयो पार, ते - ती नािस्ती

तयो प्रगतसाद, ते - ती तपःसाधना 

तयो अभभजनिग्म ती अंगिट

तयो अहकंार ती वनरयोपावनरयोपी 

तयो जयोम ती खडाजंगी 
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 हक्रययापद 
िुणिुणणे, िडकािणे, भारणे, गहहिरणे, घुसमटणे, नोंदिणे

 रिशेषण
समानशीि, अटळ, कृश, ियोकवििक्षण, उदाति, व्रतस्, अपरे, 
िुणिुणीत, आडवनडे

 हक्रययारिशेषण 
िािरत, झपकन

 म्णी आणण ियाक् प्रियार
आिाज िढिणे, िेहरा पडणे, पारा िढणे / उतरणे, काढता पाय घेणे, 
असयून अडिण, नसयून खयोळंबा.

 नयाम / इतर शब्द + हक्रययापद 

पयारया उतरणे / िढणे मीरा माझ्ाकड ेबघयून इतकं गयोड हसिी, की माझ्ा रागािा 
पारा िगेि खािी उतरिा.

ओढ असणे िग्न हयोऊन इतकी िषधे झािी तरी मेधािा माहरेिी गततकीि 
ओढ आह.े

ियाऱययािया िेग पकडणे गमत्रांना भेटायिं म्हटिं की सि्यांिीि पाििे िाऱयािा िेग 
पकडतात.

पडीक असणे “मी नेहमी कॉिेजच्ा कट्टािर पडीक असतयो, आशण तयू?”

कडकडून भेटणे आनंद आशण मी, इतक्ा िष्यांनी एकत्र आियो आशण एकमेकांना 
कडकडयून भेटियो.



३भेटीगयाठी

 आतया मलया िे येतं...

भेटीगयाठींिे मित्त्व
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

लक्षयात रयाहिलेली भेट / लक्षयात रयाहिलेल्यया भेटी
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

औपियाररक / अनौपियाररक भेट
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

परिांवियारे िोणयाऱयया भेटी ते आजच्या आभयासी भेटी
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

हक्रययापद + चवितीयया
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

हक्रययापद 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

प्रयोग (मुख्य प्रकयार) 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

पररणयामबोधक अव्ये 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

कयालियािक हक्रययारिशेषणे : आतया, अजून, अजूनिी, अखेर, एरिी इ∘ 

  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी
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 मियारयाष्रि यातील शैक्षणणक व्िस्रेिषयी मयाहिती
 शैक्षणणक क्षेरियातील ियालू घडयामोडींरिषयी बोलणे
 शैक्षणणक क्षेरियातील उपलब्ध संधींरिषयी
 शयालेय णशक्षणयािे मयाध्म : ििगा करणे 
 आत्मियािक सिमिनयामे ि त्ांिी रिभलक्रूपे
 संकेतदशमिक उभययान्वयी अव्ये : म्णजे, की, 

जर-तर, जरी-तरी
 -पेक्षया, -हून, -मध्े, सि्यांत : तुलनयादशमिक शब्द 
 ‘असो’, ‘असोत’ िे रिरिध ियापर 
 रिशेषणांिया नयामांसयारखया ियापर

िलया, णशकू यया…

‘श’ णशक्षणयािया४
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‘श’ णशक्षणयािया ४

१  मियारयाष्रि यातील णशक्षणव्िस्या 
क. पुढे हदलेल्यया उतयाऱययातील ररकयाम्या जयागया आकृतीच्या मदतीने भरू यया.

उच्च
मयाध्रमक

अकरािी आशण बारािी

मयाध्रमक

सहािी ते दहािी

प्रयाथरमक

पहहिी ते पाििी

पूिमिप्रयाथरमक

ियािी पहहिी ६ िषधे

मियारिद्यालयीन /
रिद्यापीठीय

बारािीनंतर

बाििाडी,
अंगणिाडी शाळा

शािान्त परीक्षा (SSCe),
िागष्मक, सहामाही, िािणी

उच्च माध्यगमक
(hSC)

पदिी,
पदव्यतुिर परीक्षा

कवनष्
महाविद्ािय

शासकीय ि खाजगी 
विद्ापीठ

पदव्यतुिर
शशक्षण

संशयोधननयोकरी

महाराटिरि ात पयूि्मप्राथगमक, प्राथगमक, माध्यगमक या स्तरांिर शािेय म्हणजेि दहािीपययंतिे 

शशक्षण घेतिे जाते. सि्मसाधारणपणे ियािी पहहिी ६ िषधे पयूण्म हयोईस्तयोिर मयूि 

(अ)---------------------------- हकंिा अंगणिाडीतयून पयूि्मप्राथगमक शशक्षण घेते. त्ामुळे पहहिीत 

प्रिेश घेताना मुिािे िय ६ िषधे असते. िौथी पास करून पाििीत प्रिेश घेताना 

विद्ाथ्गािे िय साधारणपणे (आ)---------------- असते. ियाच्ा (इ)---------------- िषणी विद्ाथणी 

माध्यगमक विभागात येतात. महाराटिरि ात दहािीिे िष्म शाळेिे शेिटिे िष्म असते, त्ामुळे 

(ई)--------------------- परीक्षा ही अगतशय महत्त्वािी परीक्षा मानिी जाते. त्ानंतर विविध 

(उ)--------------------------- महाविद्ाियांमधयून किा, िाशणज् हकंिा विज्ान या शाखांमधयून 

बारािीपययंतिे शशक्षण घेण्ािी सयोय आह.े पुढ े (ऊ)----------------------------------- विविध 

व्यिसाय ि शाखांमधीि प्रमाणपत्र, पदविका, पदिी, (ए)------------------------------------------- 

ि संशयोधनात्मक पातळ्ांिर विद्ाथणी आपापल्या आिडीनुसार ि स्त:च्ा आलथ्मक, 

बौत्द्धक कुितीनुसार शशक्षण घेऊ शकतात. असंख् शासकीय ि (अॅ)-------------------------- 

विद्ापीठांमधयून गुणितिापयूण्म उच्च ि तंत्रशशक्षण घेण्ािी सयोय उपिब्ध आह.े

अरे, बयाप रे! परीक्षया!

ख. ऐकू यया. 
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‘श’ णशक्षणयािया४

ग. खयालीलपैकी कोणती रिधयाने आपण ध्वननरफतीत ऐकली? ( ) खूण करू यया.

अ. मययूर ि मंजयूषा शाळेच्ा शेिटच्ा 
िषगािा आहते. 

आ. मययूरिा परीक्षेिा ताण आिा आह.े

इ. भयूगमती हा मययूरिा आिडता विषय.

ई. मंजयूषािा भयूगमतीपेक्षा बीजगशणत सयोपं 
जातं.

उ. मययूरिा संसृ्तपेक्षा हहदंी कठीण 
िाटतं.

ऊ. मंजयूषा ि मययूर परीक्षेसाठी एकत्र 
सराि करणार आहते.

परीक्षया िेळयापरिक

हदिस हदनांक िेळ रिषय

बुध. ७/३/१८ ११ ते २ मराठी

शुरि. ९/३/१८ ११ ते १ बीजगशणत

सयोम. १२/३/१८ ११ ते १ भयूगमती

बुध. १४/३/१८ ११ ते २ हहदंी, संसृ्त

शुरि. १६/३/१८ ११ ते १ विज्ान

शवन. १७/३/१८ ११ ते १ इगतहास

सयोम. १९/३/१८ ११ ते १ भयूगयोि

मंगळ. २०/३/१८ ११ ते २ इंग्जी

घ. संियादयात ऐकलेल्यया पुढील रिधयानांिया तुमच्या मते योग्य अथमि कोणतया? योग्य अथमि दशमििणयारे 
रिधयान अधोरेखखत करू यया.

मिा हहदंीपेक्षया संसृ्त सयोपं जातं.  हहदंी जास्त सयोपं / संसृ्त जास्त सयोपं

मिा भयूगमतीपेक्षया बीजगशणत सयोपं जातं.  भयूगमती जास्त सयोपी / बीजगशणत जास्त सयोपं

तुिनािािक शब्द

• दयोन हकंिा अभधक व्यक्तींमध्य ेहकंिा िस्तयूमंध्य ेतुिना करायिी असल्यास -पेक्षा, -मध्य े
या शब्दययोगी अव्ययांिा, -हून या पंिमीच्ा विभष्क्प्रत्यािा हकंिा सि्यांत, सगळ्ांत 
या शब्दांिा िापर हयोतयो. 

उदा∘ माझ्ापेक्षा माझी बहीण उंि आह.े बरखाहून शसद्धाथ्म हुशार आह.े 
 विनयू सि्म मुिांमध्य ेहुशार आह.े सि्यांत / सगळ्ांत विनयू हुशार आह.े

ि. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे संभयाषण करू यया. 

अ. सोपं x कठीण  बीजगणणत – भूरमती

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : मिा बीजगशणताहून भयूगमती सयोपी िाटते.
 दुसरा विद्ाथणी : ओह्! पण मिा भयूगमतीहून बीजगशणत कठीण िाटतं.

जीिशास्त्र – रसायनशास्त्र नागररकशास्त्र – अथ्मशास्त्र

व्य
ाक

रण
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‘श’ णशक्षणयािया ४

आ. रंजक x कंटयाळियाणया  हिंदी – संसृ्त 

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : मिा हहदंीपेक्षा संसृ्त रंजक िाटतं.
 दुसरा विद्ाथणी : ओह्! पण मिा संसृ्तपेक्षा हहदंी कंटाळिाणं िाटतं.

मराठी – इंग्जी इगतहास – भयूगयोि

इ. आिडतया  आिडणे  चिरिकलया – शयारीररक णशक्षण

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : चित्रकिा हा माझा सगळ्ांत आिडता तास.
 दुसरा विद्ाथणी : ओह्! मिा तर शारीररक शशक्षणािा तास सि्यांत जास्त आिडतयो.

गायन – शशिणकाम हस्तकिा – कॉम्पटुर

२  शैक्षणणक क्षेरियातील ियालू घडयामोडी

क. चिरिफीत पयाहू यया ि खयालील प्रश्ांिी उत्रे ललहू यया. 

अ. ही चित्रिीत कयोणािा उपयुक् ठरेि?
 १. शशक्षकांना    २. पािकांना    ३. दयोघांनाही  

आ. चित्रवितीत दाखििेिी शशशक्षका पुढीिपैकी कयोणत्ा 
पद्धतीिा अििंब करते?

 १. ज्ाताकडयून अज्ाताकड े
२. अज्ाताकडयून ज्ाताकड े
३. भाषांतर पद्धती 

इ. मुिांच्ा अनुभिविश्ातीि शब्द म्हणजे -
 १. शाळेत शशकििे गेिेिे शब्द
 २. मुिांनी दनैंवदन आयुष्यात ऐकिेिे, बयोििेिे शब्द
 ३. मुिांनी कधीही न ऐकिेिे शब्द

ई. चित्रवितीत दाखिण्ात आिेल्या उपरिमांतग्मत प्रमाणभाषेिाि िापर करण्ात आिा आह.े 
- ियूक की बरयोबर? 

 १. ियूक    २. बरयोबर    ३. सांगता येत नाही

ख. णशक्षण क्षेरियातील रिरिध, निनिीन (अचभनि) प्रयोगांरिषयी मयाहिती रमळिू यया ि स्त:लया 
आिडलेल्यया प्रयोगयािर सयादरीकरण करू यया.

क
रा आ

शण
 शश

क
ा 
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ग. बयाजूलया हदलेले मयाहितीपरिक ियािून खयालील मुद्दांच्या आधयारे ििगा करू यया. 

अ. महाराटिरि  शासनाच्ा कौशल्य विकास ि 

उद्योजकता विभागाच्ा निीन ययोजनेिे रिीद 

आ. अपेशक्षत गट (कयोणासाठी?) 

इ. ययोजनेिे उद्दिटि

ई. ययोजनेअंतग्मत राबविण्ात येणारे काय्मरिम

३  ‘आपण’, ‘स्त:’
क. ियािू यया.

“विराज, अरे, आहसे कुठे तयू? हकती ियोन केिे तुिा! एका तरी ियोनिा उतिर द्ायिंस! स्ातीने 

स्त: दहा िेळा तरी िौकशी केिी तुझी. वनदान गतिा तरी एकदा आपणहून खुशािी कळिायिी 

हयोतीस रे! तुिा नसेि आमिी आशण स्त:िीिी काळजी; पण आम्हािा तुझी काळजी आह.े अरे, 

सांग ना, कुठे हयोतास इतके वदिस?”

“अगं, हयो, हयो! जरा दम खा! मिा काही बयोलू दशेीि की नाही? आपणि बयोित सुटिीयेस!”

“बरं बाबा, बयोि आता तयूि स्त:. हयोतास कुठे आठिडाभर?”

“मी साताऱयािा गेियो हयोतयो.”

“का रे बाबा? सध्या कास पठारािरच्ा िुिांिाही मयोसम नाही आशण महाबळेश्रच्ा 

स्रि ॉबेरीिाही नाही. मग साताऱयािा कशासाठी?” 

“सांगतयो. मी एका स्यंसेिी संस्सेाठी काम करतयो. ही संस्ा रस्तािरच्ा मुिांच्ा मयोित 

शशक्षणासाठी प्रयत्न करते. मी स्त: गेिी दयोन िषयं अशा मुिांना शशकिायिा या संस्ते जातयोय.”

“काय सांगतयोस काय! कधी सांगगतिं का नाहीस याबदिि आधी?” 

“आपलं बाबा असंि आह!े आपणहून स्त:िं कौतुक करणं नाही आिडत मिा. तर झािं 

असं, की या मुिांसाठी नुसत्ा शशकिण्ा घेणं पुरेसं नाही ह ेआमच्ा िक्षात आिं. त्ांना एका 

छताखािी आणयून, वनिारा आशण अन्नािी सयोय करून वदिी, तर ती स्त:हून शशक्षणात रस 

घेतीि. शशिाय त्ांनी स्त: काही काम करून ििकर आपल्यया पायांिर उभंही राहहिं पाहहजे. 

यािरून मिा एक कल्पना सुििी. या मुिांना रयत शशक्षण 

संस्ते दाखि करता आिं तर?”

“कयोणती संस्ा?”

“रयत शशक्षण संस्ा. साताऱयािा कम्मिीर भाऊराि 

पाटीि यांनी स्ापन केिेिी ही संस्ा. स्ाििंबी शशक्षण ह ेया 
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संस्िें रिीद आह.े त्ासाठी मागासिेल्या िगगातीि गरीब मुिांना मयोित 

शशक्षण वदिं जातं. एिढिं नाही, तर मुिांना काटकसरी, स्ाििंबी, 

शीििान आशण उत्ाही बनिण्ासाठी स्त: कमिा आशण शशका हा मंत्र 

शशकििा जातयो. इथे राहून मुिं काम करतात, कमाितात आशण आपल्यया 

शशक्षणािा भार आपण उिितात. ही संस्ा नुसतं शशक्षणि दते नाही, तर मुिांना स्त:च्या 

पायांिर उभं राहायिा शशकिते.”

“अरे िा! छानि!”

“म्हणयूनि मी स्त: गतथे जाऊन प्रत्क्ष सगळं पाहून, िौकशी करून आियो. आमच्ा 

संस्चे्ा पदाभधकाऱयांसमयोर प्रस्ताि मांडिा आशण तयो मंजयूरही झािा. आता ििकरि आमच्ा 

संस्केडयून काही मुिांना गतथे प्रिेश गमळियून वदिा जाईि. ही मुिं गतथे राहतीि, स्त: 

कमाितीि, स्त:हून आनंदाने शशकतीि,  आपल्यया पायांिर उभी राहतीि आशण मग सुरू हयोईि 

त्ा मुिांिं स्ाििंबी आयुष्य.”

“हकती छान वििार आहते तुझ!े आशण ते प्रत्क्षात आणायिा तयू स्त: हकती प्रयत्न 

करतयोयस!”

“आपणि आपल्ययाशी संिाद केिा, स्त:लया काही तरी िांगिं आशण भक्म काय्म 

करण्ासाठी घडििं की आपणहून माग्म सुितात. आशण ह े शजतकं समाजासाठी गततकंि 

स्त:च्या समाधानासाठीही!”

आत्मियािक सिमिनयामे – Reflexive pronouns

• ‘आिि’, ‘स्वत:’ ही आत्मवचाचक सव्वनचामे आहते.
उदा∘ १) आपणि बोलत सुटलीयेस. (आिि = स्वत:)
 २) मी स्त: गेली दोन वषषं अशचा मुलांनचा णशकवचायलचा यचा संस्ते जचातोय.
 ३) ही संस्चा मुलांनचा स्त:च्ा िचायांवर उभं रचाहचायलचा णशकवते.
 ४) आपणहून स्त:िं कौतुक करिं नचाही आवडत मलचा.

लोकां सांगे ब्रह्मज्यान, स्त: कोरडे पयाषयाण.

व्य
ाक

रण
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ख. पुढील ियाक्ांत योग्य ते आत्मियािक 
सिमिनयाम ियापरया.

स्त:च्ा, स्त:िा, स्त:हून, आपणहून, 
स्त:, आपल्या, स्त:शीि, स्त:ि

अ. मी का सांगयू तुिा सहिीिा जायिा? मी 
------------------------ जात नाहीये. 

आ. रीटा -------------------------------------- इतरांच्ा 
मदतीिा धाियून जाते. 

इ. या काय्मरिमािी तयारी त्ाने ------------------

------------------- केिी आह.े 

ई. काय -------------------------------------- बयोित 
बसिायस! 

उ. आपापिी प्रमाणपत्र ं------------------------------  

ताब्ात घ्ािीत. 

ऊ. रुग्ांनी --------------------------------- तरिारी 
थयोडक्ात सांगाव्यात. 

ए. तयू काय समजतयोस रे -------------------------?

रिभलक्रूपे

रिभक्ी आपण स्त:

प्रथमया आपण स्त:

चवितीयया आपणास, 
आपणािा, 
आपल्यास, 
आपल्यािा

स्त:स, 

स्त:िा

तृतीयया आपणाशी, 
आपल्याशी

स्त:, 

स्त:शी

ितुथथी आपणास, 
आपणािा, 
आपल्यास, 
आपल्यािा

स्त:स, 

स्त:िा

पंिमी आपणहून, 
आपल्याहून

स्त:हून, 
(स्त:कडयून)

षष्ठी आपिा, आपिी, 
आपिे / आपिं,
आपिे, आपल्या, 
आपिी

स्त:िा, 
स्त:िी, 
स्त:ि े/ 

स्त:िं, 
स्त:ि,े 
स्त:च्ा, 
स्त:िी

सप्तमी आपणात / 
आपल्यात 

स्त:त 

ग. पुढील ियाक्ांत ‘आपण’ िे आत्मियािक सिमिनयाम म्णून आले आिे की पुरुषियािक सिमिनयाम 
म्णून िे ओळखू यया. 

आत्मियािक 
सिमिनयाम

पुरुषियािक 
सिमिनयाम

अ. आपण कयोण?

आ. आपण जाऊ या का आजच्ा संमेिनािा?

इ. काय आपणि वनघयून गेिीस पुढ!े
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ई. चिन्मयने आम्हािा अगदी िेळेिर यायिा सांगगतिं आशण 
आपण आिाि नाही.

उ. बहुतेक आज इथेि अडकयू न पडणार आपण सगळे.

ऊ. आता तयू मयोठा झािायस. आपिी कामं आपण करायिा िाग.

४  शैक्षणणक क्षेरियातील उपलब्ध संधी : कररअर आणण कररअर ननिड 
क. कयािी तज्जांिी ‘कररअर ननिड’ यया रिषययािरील मते ियािू यया ि त्यािरील प्रश्ांिी उत्रे 
ललहू यया.

आपिे कररअर कयोणत्ाही एका विषयािर अथिा परीक्षेिर अििंबयून 
नसते. जीिनात विविध िळणांिर आपल्यािा अनेक संधी गमळत 
असतात. त्ातयून ययोग्य तयो पयगाय वनिडण्ािे स्ातंत्र आपल्यािा 
गमळते. मात्र गमळािेल्या त्ा संधीिे सयोने करण्ासाठी पररश्मािी 
हकंमत मयोजािी िागते. एका अपयशाने सि्म काही संपिे असे 
समजण्ािे काहीि कारण नाही. त्ामुळे पयगाय वनिडण्ािे स्ातंत्र 
उपभयोगतानाि विद्ाथ््यांनी जबाबदारीिी जाणीि ठेिािी.

िलित किांमध्य े चित्रकिा, शशल्पकिा, िॅशन वडझायवनंग, स्ापत्किा, 
अॅवनमेशन, िस्त्रप्रािरण,े अभभकल्प, ध्ववनमुरिण, जाहहरात इ∘ क्षेत्रांत 
विद्ाथ््यांना कररअर करता येऊ शकेि. उतिम सज्मनशीिता, सयूक्ष्म 
दृटिी, एकाग्ता, प्रमाणबद्धता ह ेगुण त्ा विद्ाथ््यांच्ा अंगी असणे 
गरजेिे आह.े स्पधगा ि आव्हाने असिी तरीही या क्षेत्रांत विद्ाथ््यांनी 
सातत् राखल्यास स्त:िे कररअर करता येऊ शकेि. स्त:िी 
क्षमता ओळखयूनि विद्ाथ््यांनी ह े क्षेत्र वनिडिे पाहहजे. इतरांपेक्षा 
काही तरी िेगळे करण्ािा सकारात्मक वििार केल्यास स्त:च्ा 
किेिी छाप विद्ाथणी पाडयू  शकतीि.

किा शाखेत प्रिेश घेऊन क्षमता पणािा िािल्यास यश नक्ी गमळते. कररअर 
करताना समाजािी गरज आशण स्त:िी आिड ह ेकररअरच्ा यशािे 

गमक आह.े व्यष्क्व्यक्तींमध्य ेिरक आह.े त्ामुळे प्रत्केाच्ा यशािा 
माग्मही िेगळा असतयो. स्त:िा जे आिडते त्ाति कररअर केिे 
पाहहजे. उदारीकरणामुळे बहुराटिरि ीय कंपन्यांमधयून व्यिहार करण्ात 
येतात. त्ामुळे दुसऱया राटिरि ािी भाषा येत असेि तर दुभाष्या म्हणयून 
मयोठ्या प्रमाणात माणसांिी गरज िागते. बहुभाषा कौशल्यामुळे 

त्ात कररअर करता येते. मानसशास्त्रातही कररअर करता येऊ 
शकते. सद्:स्स्तीत समुपदशेकांिी गरज मयोठ्या प्रमाणात भासत 

आह.े सामाशजक कायगातही कररअर करता येते.

‘तयाणरहित 
व्लक्मत्त्व 
रिकयास’

–  डॉ∘ आनंद नाडकणणी,
मानसयोपिारतज्ज्ञ

लललत कलांमध्े 
कररअर

– जयिंत कुिकणणी, 
समुपदशेक 

आयव्हीजीएस

क्षमतया पणयालया 
लयािल्ययास कलया 
शयाखेत यश नक्ी
– दीपािी वदिेकर, 
कररअर समुपदशेक
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केिळ िैद्कीय, अभभयांगत्रकी, स्ापत्शास्त्र यांिाि वििार करून पुढीि वदशा 
ठरवििी जाते. सध्या महागड्ा शशक्षण युगात कमी शुल्कात विज्ान शाखेत 
कररअरच्ा संधी आहते. यासाठी ‘सीईटी’ िा ‘नीट’ दणे्ािी गरज नाही. 
विज्ान शाखेतयून भयूगयोि विषयातही अनेक संधी उपिब्ध आहते. बीएएमएस, 

बीएिएमएस, व्हटेरनरी सायन्स या विषयांिी वनिड केल्यास कमी 
िीमध्यहेी कररअर करता येते. सध्या व्हटेरनरीमधीि विद्ाथ््यांना 
सरकारी नयोकरी, बँका, विमा कंपन्या यांच्ात नयोकरीिी संधी आह.े 
तसेि यात विदशेातही जाऊन िांगल्या िेतनािी नयोकरी करता येते, 
त्ािप्रमाणे विशजओथेरपीिा अभ्ासरिम आह.े पररिाररका (नस्म) 
अभ्ासरिम पयूण्म केल्यानंतर परदशेात उतिम संधी आह.े िाम्मसीिाही 
पयगाय उपिब्ध आह.े विज्ान शाखेतयूनि वप्रंवटगं, पेटरि योकेगमकि, पयगािरण 
क्षेत्रात कररअरिी संधी आह.े शशिाय विज्ान विषयातयूनि पयगािरणशास्त्र, 

भयूगभ्मशास्त्र, जैिसांख्ख्की, िॉरेस्न्सक सायन्स अशा हकती तरी विषयांमधीि 
कररअरच्ा िाटा खुल्या हयोतात.

कररअरच्ा िाटा वनिडताना त्ामागच्ा प्रेरणा व्यापक स्रूपाच्ा 
हव्यात. आपण वनिडिेल्या क्षेत्रामधयून आपल्यािा नेमके काय साध्य 
करायिे आह,े ह े विद्ाथ््यांनी आधीि ठरििे पाहहजे. कररअरच्ा 
अनेक िाटा असल्या तरी भारतीय प्रशासकीय सेिा ही एक 
कररअरिी सुिण्मसंधी आह.े दशेाच्ा प्रगतीिा भाग हयोण्ासाठी या 
िेगळ्ा प्रिाहािा शयोध घेण्ासाठी विद्ाथ््यांनी पुढ ेयायिा हिे.

महाविद्ाियीन विद्ाथ््यांनी उद्योग, शेअर बाजार, टरि वेडगं, बँहकंग 
क्षेत्रासाठी िाशणज् शाखा वनिडािी. विद्ाथ््यांच्ा आिडीिा वििार 
पािकांनी करािा आशण नंतरि वनण्मय घ्ािा. िाशणज् शाखेतीि 
पदविका संपादन केल्यानंतर िाट्कड्क अकाऊंटन्, कंपनी सेरेिटरी, 
अथ्म विश्ेषक म्हणयून संधी आहते. गशणतासयोबत नेतृत्गुण, 

सामाशजक शास्त्रांिा अभ्ास गरजेिा आह.े

रिज्यान 
शयाखेतील 

कररअरसयाठी 
अनेक पयगाय

– वििेक िेिणकर, 
समुपदशेक

भयारतीय 
प्रशयासकीय सेिेिी 

संधी
– आशुतयोष डुबंरे, 
पयोिीस सहआयुक्, 

ठाणे

गणणतयाच्या 
दोस्ांनया ियाणणज्य 
शयाखेत संधी

– आगमर अन्सारी, 
समुपदशेक 

आयव्हीजीएस



‘श’ णशक्षणयािया ४

SkeÀµes HebOeje    115

ख. योग्य तो पयगाय ननिडू यया. 
अ. कररअर वनिड याविषयी डॉ. नाडकणणी म्हणतात :
 १) कररअर वनिडताना खयूप मयोठी आलथ्मक हकंमत मयोजािी िागते. 
 २) कररअर वनिडीिे स्ातंत्र उपभयोगताना विद्ाथ््यांना जबाबदारीिी जाणीि असािी. 
 ३) एकदा गमळािेल्या अपयशामुळे पुढीि िाटाही बंद हयोतात.  

आ. विज्ान शाखेतीि कररअरच्ा संधींविषयी समुपदशेक काय म्हणतात?
 १) विज्ान शाखेत कमी शुल्कातही कररअरिे विविध पयगाय उपिब्ध आहते. 
 २) व्हटेरनरीमधीि विद्ाथ््यांना बँकांमध्य ेनयोकरी करता येत नाही. 
 ३) विज्ान शाखेतयून भयूगयोि विषयात कररअर करता येत नाही. 

इ. कररअरच्ा यशािे गमक ...
 १) बहुराटिरि ीय कंपन्यांमधीि नयोकरीत आह.े 
 २) किा शाखेतीि उपिब्ध पयगायांमध्य ेआह.े 
 ३) समाजािी गरज आशण स्त:िी आिड ह ेआह.े 

ई. िलित किांमध्य ेकररअर करण्ासाठी कयोणते गुण 
विद्ाथ््यांच्ा अंगी असणे आिश्यक आह?े

 १) संयम, सातत्
 २) उतिम सज्मनशीिता, सयूक्ष्म दृटिी, एकाग्ता, प्रमाणबद्धता
 ३) स्पधगात्मकता

उ. दशेाच्ा प्रगतीिा भाग हयोण्ाच्ा दृटिीने कयोणत्ा िेगळ्ा प्रिाहािा उले्ख तज्ज्ञ करतात?
 १) शेअर बाजार
 २) कंपनी सेरेिटरी
 ३) भारतीय प्रशासकीय सेिा

ग. पुढील शब्दांिया योग्य त्या तक्तयात समयािेश करू यया.

उद्योग, मानसशास्त्र, आहक्क टके्चर, िॅशन वडझायवनंग, शेअर बाजार, भयूगभ्मशास्त्र, 
शशल्पकिा, प्राशणशास्त्र, संगीत, अभभकल्प, ध्ववनमुरिण, नेपथ्शास्त्र, अथ्मविश्ेषण, 

पयगािरणशास्त्र, भाषांतर, जाहहरात, अभभयांगत्रकी, स्ापत्किा, समुपदशेन, 
सामाशजक काय्म, जैिसांख्ख्की, प्राध्यापकी, भाषाभ्ास, रिॉस कलिरि टरि वेनंग, 

चित्रकिा, िॉरेस्न्सक सायन्स, छायाचित्रण, अॅवनमेशन, नृत्वदग्दश्मन

कलया ियाणणज्य लललत कलया रिज्यान
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घ. ियाक् प्रियार आणण त्ांिे अथमि यांच्या जोड्या लयािू यया आणण यया ियाक् प्रियारांिया ियाक्यात 
उपयोग करू यया.

अ. संधीिे सयोने करणे १. माग्म / संधी वनिडणे

आ. क्षमता पणािा िािणे २. वनयगमतपणे करणे

इ. िाटा खुल्या हयोणे ३. गमळािेल्या संधीिा पुरेपयूर उपययोग करणे

ई. सातत् राखणे ४. प्रभाि पाडणे

उ. छाप पाडणे ५. संधी वनमगाण हयोणे

ऊ. िाटा वनिडणे ६. आपल्या क्षमतांिा पुरेपयूर िापर करणे

ि. आतया पुढील ियाक्े पयाहू यया.

परकीय भाषा – िांगिी 
नयोकरी

एखादी परकीय भाषा शीक, म्णजे िांगिी नयोकरी गमळेि.

नेट परीक्षा – प्राध्यापक नेट परीक्षा पास झािास की प्राध्यापक म्हणयून एखाद्ा 
विद्ापीठात नयोकरी करू शकतयोस.

समुपदशेक – मानसशास्त्र जर तुिा समुपदशेक व्हायिं असेि, तर मानसशास्त्रात पदिी 
गमळिािी िागेि.

प्राण्ांिं िेड – प्राशणशास्त्र जरी मिा प्राण्ांिं िेड असिं, तरी घरिे काही मिा 
प्राशणशास्त्रािा अभ्ास करू दणेार नाहीत.

संकेतदशमिक उभययान्वयी अव्ये

• संकेत म्हणजे खयूण, चिन्, विशशटि अट. 
• प्रधान िाक्, त्ातीि घटना जेव्हा गौण िाक्ातीि संकेतािर अििंबयून असते तेव्हा 

संकेतदश्मक उभयान्वयी अव्ययांिा िापर केिा जातयो.

उदा∘ शशकिास की िांगिी नयोकरी गमळेि. / शशकिास म्हणजे िांगिी नयोकरी गमळेि.

 गौण ियाक्        प्रधयान ियाक्

 जर अभ्ास केिास, तर पास हयोशीि.
                                                                           

टीप : जेव्हा जरी–तरी या अव्ययांनी दयोन िाक्े जयोडिी जातात तेव्हा त्ातीि प्रधान िाक्ात 
काही अंशी विरयोध असतयो. म्हणयून त्ांना रिरोधी संकेतदशमिक असेही म्हणतात. 

उदा∘ आता जरी अभ्ास सुरू केिा, तरी मी काही पास हयोत नाही.

व्य
ाक

रण
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छ. ‘जर-तर’ आणण ‘जरी-तरी’ िी गम्त 

पुढीि उदाहरणे पाहू या :

जर–तर
अट

जरी–तरी
तरीिी

जर ह्ािेळी सीए िायनि पास झािा नाहीस, 
तर बाईकिं विसरून जा.

जरी ह्ािेळी सीए िायनि पास झािा 
नाहीस, तरी तुिा बाईक गमळेि.

जर ऐन िेळी पाऊस पडिा, तर समारंभ रदि 
करािा िागेि.

जरी ऐन िेळी पाऊस पडिा, तरी समारंभ रदि 
करािा िागणार नाही.  

ज. पुढील ियाक्ांमध्े ‘जर-तर’ ह्या अव्यांच्या जयागी ‘जरी-तरी’ आणण ‘जरी-तरी’ च्या जयागी 
‘जर-तर’ ियापरून, ियाक्ांत आिश्यक ते बदल करून ियाक्े पुन्या ललहू यया. 

अ. जर तयू गतकीट काढणार असशीि, तर मी नाटकािा येईन. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

आ. जर प्रयत्न िालू ठेििे, तर समाजात कधी तरी बदि हयोतीिि. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

इ. जर पुस्तकांच्ा हकमती कमी झाल्या, तर ियोक िािनाकड ेिळतीि. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ई. जरी ही भभंत पाडिी, तरी िारसा िरक पडणार नाही. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

उ. जरी िषगाच्ा सुरुिातीपासयून अभ्ास केिा, तरी परीक्षेत िाट िागतेि. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

‘जर’ च्ा जागी ‘जर का’ िा िापर केिा, तर अथ्म बदित नाही; पण िाक्ािा थयोडा जास्त 
जयोर येतयो. 
उदा∘ इथयून जर का हििास, तर याद राख.
 त्ांनी जर का ियूक िपिण्ािा प्रयत्न केिा, तर ते त्ांना िार महाग पडिे.

‘जर-तर’ आशण ‘जरी-तरी’ ह्ा जयोडगयोळ्ा आहते खऱया; पण तरीही त्ांच्ापैकी ‘जर’ आशण 
‘जरी’ ही अव्यये िगळयून अथगामध्य ेकाही बदि न करता िाक् रिता येते. आपण आतापययंत 
जी उदाहरणे पाहहिी, त्ांतयून ह ेशब्द िगळयून ती िाियून बघयू या.
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टीप : ‘जर-तर’, ‘जरी-तरी’ ह्ा जयोडगयोळ्ांमधीि ‘तर’ आशण ‘तरी’ ह्ा अव्ययांिी जागा 
कधीि बदिता येत नाही. पण ‘जर’ आशण ‘जरी’ ह्ांच्ा जागा मात्र बदिता येतात. त्ामुळे 
िाक्ाच्ा अथगामध्य ेकधी हकंचित तर कधी बऱयापैकी िरक पडयू  शकतयो.

• जर ह्या विषययाची पनयममत उजळिी 
केलीस, तर केटी पलिअर करू शकशील. 
(इथे 'ह्चा पवषयचाची' ह ेमहत्तचाचे असल्यचाचे 
दचाखवले आह.े)

• ह्चा पवषयचाची जर नियवित उजळणी 
केलीस, तर केटी पलिअर करू शकशील. 
(इथे 'पनयममत उजळिी'लचा जचास्त महत्त 
पदले आह.े)

• जरी ह्या विषययािर तू लेख ललहहलचास, 
तरी तो प्रणसद्ध केलचा जचािचार नचाही. (इथे 
'ह्चा पवषयचावर' ह ेमहत्तचाचे.)

• ह्चा पवषयचावर तू जरी लेख ललहिलयास, 
तरी तो प्रणसद्ध केलचा जचािचार नचाही. (इथे 
'लेख ललहहलचास' ह ेमहत्तचाचे.)

• ह्चा पवषयचावर जरी तू लेख ललहहलचास, 
तरी तो प्रणसद्ध केलचा जचािचार नचाही. (इथे 
'तू' ह ेमहत्तचाचे.)

५  शयालेय णशक्षणयािे मयाध्म (मरयाठी, इगं्रजी, हिंदी इ∘)
क. तुमिे णशक्षण प्रयामुख्ययाने कोणत्या मयाध्मयातून झयाले? 

ख. त्या मयाध्मयािया तुमच्या आयुष्यािर सयाधयारणपणे कयाय ि कसया पररणयाम झयालया? 

ग. ियािू यया. 
भारतासारख्ा बहुभागषक दशेात, शजथे २९ राज्ांत २२ भाषा बयोिल्या 
जातात गतथे, याि २२ भाषा त्ा त्ा राज्ांमध्य ेज्ानभाषेिं कामही करतात. 
परंतु स्ातंत्रयोतिर काळापासयून इंग्जी या परकीय भाषेतयून बऱयाि भारतीयांनी 
आपिे शािेय शशक्षण संपावदत केिे आह.े गेल्या अनेक िष्यांपासयून इंग्जीतयूनि 
संपयूण्म शशक्षण घेणाऱयांिी िाढती संख्ा ि भारतीय भाषांिे कमी हयोत िाििेिे महत्त्व आशण 
त्ाि अनुषंगाने ‘मातृभाषेतयून शािेय शशक्षण’ हा विषय सतत ििधेत असिेिा पाहायिा गमळतयोय. 
ह्ाि विषयाशी वनगवडत काही विधाने खािी वदिी आहते.

घ. योग्य त्या िौकटींत ( ) खूण करू यया.

रिधयान पूणमि सिमत सिमत असिमत

अ. मातृभाषा हीि ज्ानभाषा असािी.

आ. मातृभाषेतीि शशक्षणामुळे सि्यांगीण विकास हयोतयो.

इ. मातृभाषेतीि शशक्षण अनुभिािर आधाररत असते.

ई. मातृभाषेतीि शशक्षणामुळे किात्मकतेिा िाि गमळतयो.

उ. इंग्जीतयून शशक्षण अवनिाय्म आह.े

ऊ. इंग्जीतयून शशक्षण म्हणजेि व्यष्क्मत्त्व विकास
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ि. आतया खयालील मुद्दांच्या आधयारे िगगात ििगा करू यया. 
(जर-तर, जरी-तरी, म्णजे, की इ∘ ियापरून)

नयोकरीच्ा अनेक संधी
सि्यांगीण प्रगती

परकीय भाषेतीि शशक्षण आव्हानात्मक
इंग्जी – काळािी गरज

मातृभाषेिा न्ययूनगंड
ग्हणक्षमता

६  असो, असोत... रिशेषणांिया नयामांसयारखया ियापर
क. ियािू यया. 
सारंग सरांसयोबत मराठी िाङ्मय मंडळाच्ा खयोिीत शशरता शशरता केदार ओरडिा, “थ्ी चिअस्म 
िॉर मराठी िाङ्मय मंडळ! हहप् हहप्,” आशण खयोिीतिे सगळे नकळत ओरडिे, “हुरधे!” 

सारंगसर त्ाच्ा टपिीत मारत म्हणािे, “काय रे! मराठी िाङ्मय मंडळािा जयजयकार 
इंग्जीत?”

िग्ेि भैरिी त्ांिी री ओढत म्हणािी, “आता तुम्हीि पाहा, सर. मराठीिा तास असो, 
हकंिा िाङ्मय मंडळािा काय्मरिम, यािं इंग्जीिं प्रेम काही िपत नाही. इंग्ज गेिे कधीि, पण 
यािा मागे सयोडयून!”

केदार िैतागयून म्हणािा, “उगीि ियाकड्यात शशरू नकयोस ह!ं”
केदार नाटकीपणे हात जयोडत म्हणािा, “सॉरी! नाही, नाही, िुकियो, बाई! मराठी िाङ्मय 

मंडळािा...” सगळे ओरडिे, “विजय असो!” 
“बरं, असो!” पयूिणी म्हणािी, “पण झािंय काय, ते तरी सांगा.” “सांगतयो,” सारंगसर 

म्हणािे, “प्रािाय्यांनी आपल्या प्रस्तािािा मान्यता दते यंदाच्ा संपयूण्म िागष्मक स्हेसंमेिनािी 
जबाबदारी मराठी िाङ्मय मंडळािर सयोपििी आह.े” 

सगळे आनंदाने चित्कारिे, “सांगता काय, सर?!” “येस!” “याहू!” “िा! िा!” “मस्त!” 
मल्ार म्हणािा, “मी म्हणाियो नव्हतयो? इतर कयोणािाही 

विरयोध असो, प्रािाय्म आपल्याि बाजयूिे आहते.”
त्ािा मध्यिे तयोडत सािनी म्हणािी, “तसं नाही, मल्ार. 

प्रािाय्म आपल्या बाजयूिे असोत, हकंिा विरयोधात असोत, त्ांना 
वनण्मय घेताना सगळ्ा बाजयूंिा वििार करूनि वनण्मय घ्ािा 
िागतयो.” 

“बरयोबर म्हणतेय सािनी.” सारंगसर सािनीिा दुजयोरा दते म्हणािे, “प्रािाय्यांशी खयूप ििगा 
केल्यािर, तुमच्ा काय्मक्षमतेबदिि भरपयूर बॅवटगं केल्यािर मग ते तयार झािे.” 

सारंग सरांच्ा कौतुकाने भाराियून केदार उद्ारिा, “काहीही असो, आपिे सर नेहमी 
आपल्या पाठीशी असतात. पटििं की नाही प्रािाय्यांना? त्ामुळे खरं तर आपण सरांिाि 
जयजयकार केिा पाहहजे. सारंग सरांिा...” सगळे जयोशात ओरडिे, “विजय असो!” 

“ए शियाण्ांनो! आगाऊपणा नकयो. असो! आता जरा मी काय सांगतयो ते शांतपणे नीट िक्ष 

SkeÀµes SkeÀesCeerme    119



‘श’ णशक्षणयािया४

दऊेन ऐका. परिानगी तर गमळािीये आपल्यािा. पण कयोणतेही काय्मरिम असोत, स्पधगा असोत, 
पाररतयोगषक वितरण समारंभ असो, काहीही असो; िेक्चस्म िुकियून, अभ्ास टाळयून कसिीही 
तयारी करायिी नाही. रयोजिी िेक्चस्म झाल्यािरि काय्मरिमािी कामं. तुमिं इव्हने् मॅनेजमेंट 
असो, हकंिा काहीही, या वनगमतिाने कयोणी अभ्ासात कमी पडिेिं मिा िािणार नाही. वनयगमत 
िेक्चस्मना बसणयारेि काय्मरिमाच्ा आययोजनात असतीि. त्ा बयोिीिरि मी प्रािाय्यांिी परिानगी 
गमळििीये. अभ्ासात टगंळमंगळ करणयाऱयांनी आययोजनात भाग घ्ायिा नाही.” 

सगळ्ांनी तात्काळ हयोकार वदिा, “हयो, हयो सर. नक्ीि!” सािनी सगळ्ांच्ा ितीने म्हणािी, 
“हयो, सर. हकतीही जबाबदाऱया असोत, आम्ही तास िुकिणार नाही आशण अभ्ासात 

मागेही राहणार नाही.” “हयो सर,” पयूिणी म्हणािी, “िक् आम्हािा तुमिं माग्मदश्मन आशण पावठंबा 
सतत गमळत राहयो, तुमिे आशीिगाद सतत आमच्ा पाठीशी असोत एिढीि इच्ा.”

सर हसति म्हणािे, “आशीिगाद थोरयामोठ्ांिे घ्ायिे. मी इतका मयोठा नाही. पण माझ्ा 
शुभेच्ा नेहमीि तुमच्ासयोबत असतीि. तुम्हािा या जबाबदारीच्ा कामात आशण अभ्ासातही 
घिघिीत यश गमळयो!”

“धन्यिाद, सर!”

ख. िरील पररचे्दयातील जांभळे शब्द अभ्यासू यया. कयािी आठितंय कया? 
‘असो’, ‘असोत’ िया असयािी ियापर संभितो. पयाहू यया. 

उदयािरण अथमि

मराठीिा तास असयो, हकंिा िाङ्मय मंडळािा काय्मरिम; यािं इंग्जीिं 
प्रेम काही िपत नाही. 

असिा तरी

मराठी िाङ्मय मंडळािा विजय असयो! शुभेच्ा, इच्ा

तुमिे आशीिगाद सतत आमच्ा पाठीशी असयोत. इच्ा

बरं, असयो! असयू दे

हकतीही जबाबदाऱया असयोत, आम्ही तास िुकिणार नाही. विरयोध

ग. खयालील ियाक्े कयाय दशमिितयात? ओळखू यया.
अ. इतर कयोणािाही विरयोध असो, प्रािाय्म आपल्याि बाजयूिे आहते. -------------------------------------------

आ. प्रािाय्म आपल्या बाजयूिे असोत, हकंिा विरयोधात असोत, त्ांना वनण्मय घेताना सगळ्ा 
बाजयूंिा वििार करूनि वनण्मय घ्ािा िागतयो. --------------------------------------------

इ. काहीही असो, आपिे सर नेहमी आपल्या पाठीशी असतात. -------------------------------------------- 

ई. सरांिा... विजय असो! --------------------------------------------

उ. असो! आता जरा मी काय सांगतयोय ते शांतपणे, नीट िक्ष दऊेन ऐका. ---------------------------------

ऊ. पण कयोणतेही काय्मरिम असोत, स्पधगा असोत, पाररतयोगषक वितरण समारंभ असो, काहीही 
असो; िेक्चस्म िुकियून, अभ्ास टाळयून कसिीही तयारी करायिी नाही. ------------------------------

120    SkeÀµes Jeerme



‘श’ णशक्षणयािया ४

घ. आतया िरील पररचे्दयातील भगव्या रंगयाच्या शब्दांिया अभ्यास करू यया. 

रिशेषणांिया नयामांसयारखया ियापर

• कधी कधी रिशेषणे नयामांसयारखी ियापरली जयातयात.

उदा∘ ए शहाण्ांनयो! आगयाऊपणया नको.
 विशेषण – शियाणया, शियाणी, शियाणे...  नाम - शियाण्ांनो

धयातुसयाचधत रिशेषणे

• धयातुंपयासून (हक्रययापदांपयासून) बनलेली रिशेषणे

उदा∘ ननयरमत लेक्चसमिनया बसणारेि कयायमिक्रमयाच्या आयोजनयात असतील. 
 वरियापद – बसणे  धातयू – बस  विशेषण – बसणयारे
* बसणे – बस – बसणारा, बसणारी, बसणारे / बसणारं, बसणारे, बसणाऱया, बसणारी

ि. पुढील पररचे्दयातील रिशेषणे ि नयामयासयारखी ियापरली गेलेली रिशेषणे ओळखया. रिशेषणे 
ननळ्या ि नयामयासयारखी ियापरली गेलेली रिशेषणे हिरव्या रंगयाने अधोरेखखत करया. 
“िगगात गडबड करणाऱयांनी सरळ िगगाच्ा बाहरे जािं”, मंशजरीबाई शांतपणे उद्ारल्या. त्ाबरयोबर 
आणखीि कुजबुज सुरू झािी. तशा गततक्ाि शांतपणे बाई पुढ ेम्हणाल्या, “आशण केिळ 
उपस्स्तीसाठी बसणाऱयांनी तर आधी उठािं आशण िालू िागािं. िगगात िक्ष दऊेन ऐकणारेि 
बसयू शकतात. केिळ उपस्स्तीसाठी येणाऱयांनी माझ्ा तासािा आता नाही आिं तरी िािेि. 
त्ांिी उपस्स्ती िाििी जाईि. आशण धयूमकेतयूसारखे क्वचिति उगिणारे नाही बसिे तर उतिम. 
कसंय ना, हुशार हकंिा ‘ढ’ विद्ाथणी असा भेदभाि इथे कधीि केिा जात नाही. पण कळकळीने 
शशकिणाऱयािा विद्ाथ््यांनीही साथ वदिी तर तास रंगत जातयो.”

आता मात्र शांतता पसरिी िगगात. तशा बाई पुन्ा विषयाकड े िळल्या. ‘अशशशक्षतांना 
मदत करणे ह ेसाक्षरांिे कत्मव्य आह’े ह ेपाठातीि शेिटिे िाक् िाियून शशक्षणापासयून िंचित 
राहहिेल्या, रस्तांिर बारीकसारीक गयोटिी विकयू न गुजराण करणाऱया मुिांना आठिड्ातीि िार 
तास शशकिण्ािा जेव्हा बाईंनी विषय काढिा, तेव्हा मात्र अनेक उत्ाही हात िर आिे. िगगातीि 
जिळपास सि्यांनीि आठिड्ातीि िार तास त्ा मुिांसाठी द्ायिे ठरििे. बाईंनाही िाटिे, 
हकतीही मस्तीखयोर असिी तरी सुजाण आहते ही मुिं.

७  व्लक्पररिय
मियात्मया जोतीरयाि गोरिंदरयाि फुले (१८२७-१८९०)

मराठी समाजाच्ा दुरिस्मेुळे अस्स् झािेल्या आशण ही पररस्स्ती 
बदिण्ािे आव्हान स्ीकारणाऱया समाजसुधारकांिी पहहिी वपढी 
एकयोशणसाव्या शतकातीि महाराटिरि ात तयार हयोत हयोती. आपिी अशी 
अिस्ा का झािी यािी कारणमीमांसा करताना एका सुधारकाने 

व्य
ाक

रण
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नेमक्ा आशण साध्यासयोप्ा शब्दांत म्हटिे :
 विद्वेिना मगत गेिी | मगतविना नीगत गेिी |
 नीगतविना गगत गेिी | गतीविना विति गेिे |
 वितिाविना शूरि खििे | एिढ ेअनथ्म एका अविद्नेे केिे ||

महात्मा जयोतीराि िुिे ह्ा रिष्टा वििारिंत सुधारकाने रििेल्या ह्ा ओळी आहते. बऱयािदा 
असे वदसते, की समाजरिनेमध्य ेतळाशी असणाऱयांिी, अज्ानाच्ा आशण दाररद्र्याच्ा काळयोखात 
वपिणाऱयांिी स्स्ती बदिण्ाकरता झटणारे, त्ाकरता िैिाररक बळ दणेारे रिांगतकारक – 
वििारिंत समाजातीि िरच्ा थरातयून आिेिे असतात. त्ा मानाने, वपडिेल्या समाजातयूनि 
स्त: िेदनेिा अनुभि घेऊन येणारे संख्ेने कमी वदसतात. महात्मा िुिे अशा वििारिंत 
सुधारकांपैकी हयोते. त्ांिा जन्म एका शेतकरी कुटुबंाति झािा हयोता. मराठी आशण थयोडिेार 
इंग्जी शािेय शशक्षणि त्ांना घेता आिे. नंतर त्ांनी स्त:ि आपिा अभ्ास िाढििा. 
मराठी – इंग्जी – संसृ्त ग्थंांिे सातत्ाने िािन आशण मनन केिे. जगाच्ा आशण भारताच्ा 
भयूगयोिािा आशण इगतहासािा अभ्ास करून भारतीय समाजाच्ा स्स्तीमागीि कारणे समजयून 
घेतिी. ियोकशशक्षण आशण प्रबयोधन हाि सुधारणेिा माग्म आह ेअसे त्ांिे मत झािे. त्ाि 
वदशेने त्ांनी काय्म सुरू केिे. महात्मा िुिे कतधे सुधारक हयोते. म्हणजे ियोकांनी जे करािे असे 
त्ांना िाट ेते अगयोदर स्त:ि करून दाखिणारे हयोते. 

त्ा काळी स्त्रीशशक्षणािा सि्मि जातींिा प्रखर विरयोध हयोता. महात्मा िुिे ह्ांनी प्रथम आपल्या 
पत्नीिाि शशकििे आशण १८४८ सािी पुण्ात मुिींसाठी पहहिी शाळा सुरू केिी. महाराटिरि ातीि 
स्त्रीशशक्षणािी ही मुहूत्ममेढ हयोती. त्ांच्ा ह्ा कायगापायी त्ांच्ा कुटुबंाने त्ांच्ाशी संबंध तयोडिे. 
समाजाकडयून अगतशय प्रखर विरयोध झािा. तरीही १८५१ सािी त्ांनी मुिींसाठी आणखी दयोन 
शाळा आशण अस्पशृ्य मुिांसाठीही शाळा सुरू केल्या. त्ाि काळात त्ांच्ा कायगाविषयी आस्ा 
असणारे आशण त्ात प्रत्क्ष सहभाग घेणारेही अनेक जण हयोते हहेी िक्षात घ्ायिा हिे.

त्ा काळी सि्मि जातींमधीि विधिा स्तस्त्रयांिी पररस्स्ती भयानक हयोती. त्ांिे दश्मनही 
अपवित्र, अपशकुनी मानिे जात असल्याने न्ाव्याकडयून त्ांच्ा डयोक्ािरीि केस काढयून त्ांना 
विरियूप केिे जाई. ह्ा प्रथेविरयोधात िळिळ उभी करून जयोतीरािांनी न्ाव्यांिा संपही घडियून आणिा.

विधिा स्त्री गरयोदर राहहल्यास गतिा अमानुष शशक्षा केिी जाई. अनेकदा ठारही मारिे जाई. 
अशा स्तस्त्रयांना संरक्षण दणे्ासाठी जयोतीरािांनी एक कें रि सुरू केिे. एिढिे नव्ह,े तर काशीबाई 
नािाच्ा रिाह्मण विधिेच्ा मुिािा स्त: दतिक घेतिे. 

अस्पशृ्यांना कयोणत्ाही विहहरीिर पाणी भरता येत नसे. जयोतीरािांनी आपल्या घरातीि हौद 
त्ांच्ासाठी खुिा करून वदिा.

१८७३ मध्य ेत्ांनी ‘सत्शयोधक समाज’ ह्ा संघटनेिी स्ापना केिी. सि्म जागतधम्यांिे 
ियोक त्ात सहभागी व्हािेत असे प्रयत्न केिे.

महात्मा िुिे यांनी पुष्कळ िेखनही केिे. जागतभेद, िातुि्मण््म, रिाह्मणी िि्मस् अशा 
विषयांिर अत्तं कठयोर भाषेत लिहहिे. शेतकरी, अस्पशृ्य इत्ादींिी स्स्ती समाजासमयोर 
आणणारे वनबंध, ‘नीगत हाि मानिी जीिनािा आधार आह ेअशी भयूगमका मांडणारे तत्त्वचिंतनपर 
िेखन, काव्यरिना, एक नाटक असे त्ांिे साहहत् उपिब्ध आह.े अशा सगळ्ा ‘गुन्हां’साठी 
१८५६ सािी त्ांच्ा हत्िेाही प्रयत्न केिा गेिा. 
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स्ातंत्र, समता आशण बंधुता ह्ा तत्त्वांिर आधारिेिा ‘सत्धम्म’ हाि खरा धम्म असे त्ांनी 
शेिटपययंत सांगगतिे. ‘सि्म स्त्री-पुरुषांनी या भयूगयोिािर आपिे एक कुटुबं समजयून एकमताने, 
एकजुटीने एकमेकाशी सत् ित्मन करून िागािे. इतकेि काय, एकाि घरात बौद्धधमणीय बायकयो, 
खख्स्तधमणीय निरा, इस्ामधमणीय कन्या ि साि्मजवनक सत्धमणी पुत्र यांना प्रेमाने नांदायिा 
िािीि तयोि खरा धम्म.’

क्रांरतज्योती सयारिरिीबयाई जोतीरयाि फुले (१८३५-१८९३)
एका ध्ययेाने झपाटिेल्या आशण त्ापायी िारंिार संकटांना वनमंत्रण दणेाऱया महात्मा िुिे 
ह्ांच्ासारख्ा रिांगतकारकाच्ा सहिाररणीिाही वनखाऱयांिरूनि िािािे िागिे. पण रिांगतज्योती 
सावित्रीबाईंनी पत्नी आशण सहकारी म्हणयून आपल्या पतीिा वनषे्ने साथ वदिी. त्ांनी सुरू 
केिेल्या शाळांमध्य ेशशशक्षका आशण व्यिस्ावपका म्हणयून काम केिे. समाजाने केिेल्या छळािा 
धैयगाने तोंड वदिे. त्ा रस्ताने जाऊ िागल्या की टिाळ ियोक त्ांना उदेिशून अिगाच् बयोित, 
त्ांना दगड आशण शेण, चिखि िेकयू न मारत. पण खियून न जाता सावित्रीबाई आयुष्यभर, अगदी 
पतीच्ा वनधनानंतरही स्त्रीशशक्षणािे काम करति राहहल्या. त्ांनी स्त:ही दजधेदार काव्यिेखन 
केिे आशण ते पुस्तकरूपाने प्रकाशशतही झािे. स्त्रीमुक्ीच्ा वििारांिी ज्योत उजळणारी पहहिी 
महहिा म्हणयून इगतहासाने त्ांच्ा नािािी नोंद घेतिी आह.े आजही, शशक्षणािा िाभ गमळािेल्या 
अनेक स्तस्त्रया ‘आम्ही सावित्रीच्ा िेकी’ असे कृतज्तापयूि्मक म्हणतात.

क. खयालील शब्दांच्या त्ांच्या योग्य अथगाशी जोड्या लयािू यया. 

अ. दुरिस्ा १. अमानिी

आ. कारणमीमांसा २. िांगिे बदि घडियून आणणारा

इ. रिटिा ३. हहदंू समाजरिनेतीि िार श्णेी

ई. सुधारक ४. िांगल्या गयोटिींिी शशकिण दणेे

उ. प्रबयोधन ५. ज्ानी, दूरिा वििार करू शकणारा

ऊ. अमानुष ६. कारणांिी ििगा हकंिा चिहकत्ा 

ए. अस्पशृ्यता ७. बयोलू नये, उच्चार करू नये असे

अॅ. िातुि्मण््म ८. िाईट अिस्ा

ऐ. अिगाच् ९. विशशटि जातीच्ा माणसांना स्पश्म न करण्ािा जुना सामाशजक संकेत

एक पुस्क, एक लेखणी, एक मूल आणण एक णशक्षक
ह ेजग बदलू शकतात.

- मलयालया युसुफज़याई
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‘श’ णशक्षणयािया४

ख. कंसयातील जोड्ांिया योग्य ियापर करून ररकयाम्या जयागया भरू यया. 

प्रेमाने नांदणे, ध्ययेाने झपाटणे, संकटांना वनमंत्रण दणेे, वनखाऱयांिरून िािािे िागणे, 
धैयगाने तोंड दणेे, वििारांिी ज्योत उजळणे

अ. पुस्तकातीि आशय समजाियून सांगणे हिे केिळ शशक्षकािे काम नसते. विद्ाथ््यांच्ा 
------------------------------------------------------------------------------------------ ह ेखरे तर शशक्षकांि ेध्यये असािे. 

आ. “तुझ्ा अशा िाईट सियींमुळे तयू असंख् ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- ह ेकळतंय का तुिा?”

इ. एकदा का ----------------------------------------------------------------------------- की माणसािा कयोणीि अडियू 
शकत नाही. 

ई. डॉ. प्रकाश आमट े ह्ांच्ा हमेिकसा येथीि घरात विविध िन्य तसेि पाळीि प्राणी 
-------------------------------------------------------------------------------. 

उ. स्त:च्ा कुटुबंािर अिानक ओढििेल्या संकटािा -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- स्स्ताने स्त:िे एि.एि.बी. पयूण्म केिे. 

ऊ. “मिा अगदी ---------------------------------------------------------------------------------------------- तरी िािेि, पण 
मी माझ्ा मुिीिं शशक्षण थांबयू दणेार नाही,” सिाई कामगार म्हणयून काम करणाऱया 
िंििाताई उद्ारल्या.

ग. णशक्षण क्षेरियात स्त:िे योगदयान हदलेल्यया आणखी कयािी व्क्तींिी नयािे मयािीत आिेत कया 
तुम्यालया?

घ. भयारतयातील हकंिया तुमच्या दशेयातील अशया एकया व्क्तीबद्दल मयाहिती शोधून कयाढू यया ि 
िगगासमोर सयादर करू यया. पुढील मुद्दांिी मदत िोईल. 

- िैयष्क्क माहहती- नाि, गाि, जन्म, शशक्षण, मृत्यू

- शैक्षशणक काय्म

- इतर सामाशजक काय्म

- तत्त्व,े िेखन, पुस्तके

- कायगािी घेतिी गेिेिी दखि, कायगासाठी वदिे गेिेिे पुरस्ार

- पररणती
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 दृष्ष्क्षेप

 नयाम

तयो उपरिम, ते - ती बाििाडी, त्ा बाििाड्ा ते रसायनशास्त्र

तयो प्रययोग, ते - ती अंगणिाडी, त्ा 
अंगणिाड्ा

ते बीजगशणत, ती बीजगशणते 
/ बीजगशणतं

तयो प्रस्ताि, ते - ती कुित, त्ा कुिती ते रिीद, ती रिीद े/ रिीदं

तयो मानसयोपिारतज्ज्ञ, ते - ती भयूगमती ते रिम्हज्ान

तयो समुपदशेक, ते - ती शाखा, त्ा - ते मानसशास्त्र

तयो अभ्ासरिम, ते - ती क्षमता, त्ा - ते गमक, ती गमके

तयो विश्ेषक, ते - ती समुपदशेशका, त्ा - ते कौशल्य, ती कौशल्ये

तयो न्ययूनगंड, ते - ती सद्:स्स्ती ते शुल्क, ती शुले्क

तयो सुधारक, ते - ती शशल्पकिा ते अभभकल्प, ते -

तयो आशय, ते - ती स्ापत्किा ते ध्ववनमुरिण, ती ध्ववनमुरिणे

तयो भयूगयोि ती सज्मनशीिता ते आव्हान, ती आव्हाने

तयो इगतहास ती प्रमाणबद्धता ते भयूगभ्मशास्त्र

ती विश्ेषक, त्ा - ते प्राशणशास्त्र

ती जैिसांख्ख्की ते नेपथ्शास्त्र

ती ज्ानभाषा ते पयगािरणशास्त्र

ती किात्मकता ते माध्यम, ती माध्यमे

ती ग्हणक्षमता, त्ा - ते मनन, - 

ती दुरिस्ा, त्ा - ते प्रबयोधन, ती प्रबयोधने

ती कारणमीमांसा, त्ा - ते ध्यये, ती ध्ययेे / ध्ययंे

ती सुधारक, त्ा - ते ययोगदान, ती ययोगदाने / 
ययोगदानं

ती मुहूत्ममेढ, त्ा मुहूत्ममेढी ते विज्ान

ती हस्तकिा

ती चित्रकिा 
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 हक्रययापद 
उपभयोगणे, वनिडणे, वपिणे, झटणे, ओढिणे, अडिणे, उद्ारणे

 रिशेषण
शैक्षशणक, शािेय, िागष्मक, सहामाही, शािान्त, अभभनि, काटकसरी, स्ाििंबी, शीििान, 
िाशणज्, अनुभिाभधष्ष्त, अवनिाय्म, आव्हानात्मक, रिटिा, विरियूप, अमानुष, अस्पशृ्य, अिगाच् 

 हक्रययारिशेषण 
आठिडाभर, प्रामुख्ाने, साधारणपणे, सातत्ाने, शेिटपययंत, एकमताने, वनषे्ने, कृतज्तापयूि्मक

 नयाम / इतर शब्द + हक्रययापद 
रस घेणे, दाखि करणे, भार उििणे, मदतीिा धाियून जाणे, हकंमत मयोजणे, जाणीि ठेिणे, 
क्षमता पणािा िािणे, िाट खुिी हयोणे, सातत् राखणे, छाप पाडणे, संपादन करणे, िाि गमळणे, 
स्ापना करणे, प्रेमाने नांदणे, ध्ययेाने झपाटणे, दखि घेणे 

 म्णी आणण ियाक् प्रियार 
ियोकां सांगे रिह्मज्ान, स्त: कयोरड े पाषाण; संकटांना वनमंत्रण दणेे; वनखाऱयांिरून िािािे 
िागणे; धैयगाने तोंड दणेे
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 आतया मलया िे येतं...

मियारयाष्रि यातील शैक्षणणक व्िस्रेिषयी मयाहिती
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

शैक्षणणक क्षेरियातील ियालू घडयामोडींरिषयी बोलणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

शैक्षणणक क्षेरियातील उपलब्ध संधींरिषयी
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

शयालेय णशक्षणयािे मयाध्म – ििगा करणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

आत्मियािक सिमिनयामे ि त्ांिी रिभलक्रूपे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

संकेतदशमिक उभययान्वयी अव्ये : म्णजे, की, जर-तर, जरी-तरी 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

तुलनयादशमिक शब्द : -पेक्षया, -हून, -मध्े, सि्यांत 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

‘असो’, ‘असोत’ िे रिरिध ियापर 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

रिशेषणांिया नयामांसयारखया ियापर
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी
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अतुल्य भयारत
५

 भयारतयारिषयी जयाणून घेणे
 भयारत आणण जग – परस्परसंबंध – ििगा करणे
 उद्दशेदशमिक उभययान्वयी अव्ये – म्णून, ययासयाठी, 

ययाकररतया, ययास्ि
 ‘म्णून’िे िेगिेगळे उपयोग 
 क्रमियािक संख्ययारिशेषणे – पहिले, दुसरे, रतसरे ... 

अठरयािे, एकोणणसयािे, रिसयािे ...
 शब्दयोगी पद े– भर, आधी, पूिथी

िलया, णशकू यया…

अतुल्य भयारत५
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५
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१  भयारतयारिषयी
क. अ. तुमच्यासयाठी भयारत म्णजे कयाय? 

 आ. तुम्ी भयारतयात कुठे-कुठे रफरलया आियात? कोणती हठकयाणे आिडली? कसया अनुभि आलया?

 इ. भयारतयारिषयी हकतपत मयािीत आिे आपल्ययालया िे पयाहू यया. 

स्ातंत्र वदन -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- २६ जानेिारी

राजधानीिे शहर -----------------------------------------------------------

भारतातीि प्रमुख शहरे -----------------------------------------------------------

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

क्षेत्रिळ ३२,८७,२६३ हक.मी.२

राटिरि ीय ििन      -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- िाघ

राटिरि ीय पक्षी -----------------------------------------------------------

राटिरि ीय ियू ि -----------------------------------------------------------

राटिरि ीयता -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- २९

कें रिशाशसत प्रदशे -----------------------------------------------------------

भाषा -----------------------------------------------------------

भारतातीि प्रमुख राजकीय पक्ष -----------------------------------------------------------

भारतीय झेंडा -----------------------------------------------------------



अतुल्य भयारत
५

ई. आतया िरील मयाहितीच्या आधयारे भयारतयारिषयी थोडक्यात ललहू यया.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ख. भयारतयातील कयािी आश्चयपे 

खयालीलपैकी कोणती रिधयाने ध्वननरफतीत ऐकली? योग्य तो पयगाय अधोरेखखत करू यया. 

अ. दोंग ह ेगाि समुरिसपाटीपासयून १४२० मी. उंिीिर आह.े 

 १) हयो  २) नाही 

आ. भारतािे पहहिे रॉकेट (अलग्नबाण) बैिगाडीतयून नेण्ात आिे हयोते. 

 १) हयो  २) नाही 

इ. िैि येथे जगातीि सिगात उंिीिर असिेिे वरिकेटिे मैदान आह.े 

 १) हयो  २) नाही 

ई. कुट्नाड येथे समुरिसपाटीपासयून ४ ते १० ियू ट खािी भातशेती केिी जाते. 

 १) हयो  २) नाही 

उ. राजम्ािे दाणे पयोतु्मगािहून भारतात आिे. 

 १) हयो  २) नाही 

ऊ. भारतात २८ अभधकृत प्रादशेशक भाषा आहते. 

 १) हयो  २) नाही
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अतुल्य भयारत
५

ग. पुढील ई-परि ियािू यया.

उद्दशेदशमिक उभययान्वयी अव्ये

• एखाद्ा कृतीमागीि उदेिश दश्मविणारी अव्यये. 
• या अव्ययांनी जयोडिेल्या िाक्ांच्ा पयूिगाधगात उदेिश ि उतिराधगात पररणाम असतयो.
 म्हणयून, यासाठी, याकरता / याकररता, यास्ति

उदा∘ सगळ्ा नातेिाईकांना भेटता यािं म्हणयून ही तीन महहन्यांिी टरि ीप ठरििीये. 

 

टीप : उदेिशदश्मक उभयान्वयी अव्ययाने जी दयोन िाक्े जयोडिी जातात, 
त्ांतीि पहहल्या िाक्ािे वरियापद नेहमी विध्यथणी असते.

व्य
ाक

रण
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अतुल्य भयारत
५

घ. उतयाऱययात आलेले रंगीत शब्द समजून घेऊन ते योग्य जयागी भरू यया. 

अ. ऑविसिा िेळेिर पयोहयोिािं -------------------- गतने अखेर ररक्षा केिी.

आ. आपल्या मुिांनी शशकयू न मयोठं व्हािं -------------------- आईबाप हकती खस्ता खातात!

इ.  मंत्रांच्ा भेटीदरम्ान काहीही अनुचित घडयू  नये ------------- ियोख सुरक्षा व्यिस्ा ठेिण्ात आिी.

ि. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे संभयाषण करू यया. 

टकॅ्सीने येणे – उशीर न हयोणे

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : टकॅ्सीने का आिास तयू?
 दुसरा विद्ाथणी : उशीर हयोऊ नये म्हणयून / यासाठी / याकररता.

अ. मयोठ्या सुट्ीिर जाणे – आराम करता येणे 

आ. डाएट करणे – ििकर बारीक हयोता येणे 

इ. सतत विरायिा जाणे – इतर संसृ्तींबदिि माहहती गमळिता येणे

ई. खयूप पुस्तकं िािणे – ज्ानात भर पडणे 

उ. सायकि िापरणे – प्रदूषणात भर न पडणे

‘म्णून’िे आणखीिी कयािी उपयोग आिेत. पयाहू यया.

क्र. उदयािरण

१. खयूप भयूक िागिी म्णून मी सगळ्ांच्ा आधी जेियून घेतिं.

२. विरायिा म्णून बाहरे पडियो आशण जयोरात पाऊस आिा.

३. “त्ांनी काय म्णून माझी झडती घेतिी?” विनयू संतापाने म्हणािा.

४. प्रजा अकबरािा भािी बादशाह म्णून पाहत हयोती.

५. “मिा काही सांगायिंय,” असं म्णून गतने बयोिायिा सुरुिात केिी.

छ. चिरिफीत पयाहून खयालील प्रश्ांिी उत्रे ललहू यया. 

अ. चित्रवितीत वदसणारी पात्र ेकयोणत्ा धम्यांिी आहते?
 १. खख्स्ती – इस्ाम २. हहदंू – इस्ाम  ३. हहदंू – खख्स्ती 

आ. चित्रवितीच्ा सुरुिातीि वदसणारे पात्र काय गात आह?े 
 १. पयोिाडा   २. अभंग   ३. भजन

स
ंभ
ाष

ण

132    SkeÀµes yeÊeerme



अतुल्य भयारत
५

इ. ‘भरल्या ताटािरून उठणे’ म्हणजे – 
 १. एखादी गयोटि अध्मिट सयोडणे  
 २. अन्न िाया घाििणे     
 ३. जेिण अध्मिट सयोडणे

ई. पुढीिपैकी ययोग्य पयगाय कयोणता
 १. शजिबा ि गमझगा अनेक िष्यांपासयून एकमेकांच्ा शेजारी राहत असतात. 
 २. शजिबा ि गमझगा नव्यानेि एकमेकांच्ा शेजारी राहायिा आिेिे असतात. 
 ३. शजिबा ि गमझगा काही महहन्यांपासयून एकमेकांच्ा शेजारी राहत असतात.

उ. ‘आतिी कटकट’ असे शशिबा कशािा उदेिशून म्हणतात?
 १. मुिांच्ा खेळण्ािा
 २. बायकांच्ा गाण्ािा
 ३. बायकांच्ा गप्पांना

ऊ. ‘हाडिैरी’ म्हणजे – 
 १. सख्े शेजारी
 २. हाडािे गमत्र
 ३. कट्र शत्रयू

ए. ििगा करू या – ‘विविधतेत एकता’ हा भारतीय संसृ्तीशी वनगवडत पैलू चित्रवितीत कशा 
प्रकारे दाखििा आह?े अशी आणखी उदाहरणे माहीत आहते का तुम्हािा?

२  भयारत आणण जग
क. ियािू यया. 
आज आंतरराटिरि ीय समयूहात कयोणतेही राटिरि  पयूण्मपणे स्ाििंबी नाही, त्ािा कयोणत्ा ना कयोणत्ा 
गयोटिीसाठी इतरांिर अििंबयून राहािेि िागते, हकंिा आज जगातीि कयोणतेही राटिरि  एकमेकांच्ा 
सहकायगाशशिाय जगयूि शकत नाही; त्ािप्रमाणे जगातीि प्रत्के राटिरि  आज स्तंत्र ि साि्मभौम 
असल्यामुळे दुसऱयाबरयोबर आपिे संबंध कशा प्रकारे प्रस्ावपत झािे पाहहजेत यािी जाणीि 
प्रत्केािाि असते; म्हणजेि आपल्या गरजा भागविण्ासाठी ज्ा िेळी दयोन राटिरि े आपापसात 
संबंध प्रस्ावपत करतात; त्ा िेळी त्ांिे नेमके स्रूप कशा प्रकारिे असािे ह े वनशश्चत 
हयोणे आिश्यक असते, आशण याि स्रूपािी वदशा 
ठरविण्ासाठी प्रत्के राटिरि  आपिे परराटिरि धयोरण 
वनधगाररत करीत असते, हकंबहुना परराटिरि धयोरण वनधगाररत 
करणे ह ेआज प्रत्के राटिरि ािे महत्त्वािे काय्म बनिेिे 
वदसयून येते. परराटिरि धयोरण म्हणजे एका राटिरि ाद्ारे दुसऱया 
राटिरि ाबाबत स्ीकारिेिे धयोरण हकंिा व्यिहार हयोय. 
राटिरि ाच्ा कृतीिी, स्हहतासाठी जुळणी करून घेणे हा 
परराटिरि धयोरणािा उदेिश समजिा जातयो.
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ख. जोड्या लयािू यया. 

अ. साि्मभौम १. संबंध वनमगाण करणे

आ. परराटिरि धयोरण २. ठरिणे

इ. वनधगाररत करणे ३. गरजा पयूण्म करण्ासाठी

ई. हकंबहुना ४. स्ाधीन

उ. संबंध प्रस्ावपत करणे ५. इतकेि नाही तर

ऊ. गरजा भागविण्ासाठी ६. इतर राटिरि ांबाबत स्ीकारिेिा व्यिहार

ग. पुढील शब्दांिे उतयाऱययात आलेले रिरुद्याथथी शब्द ललहू यया.

अ. परतंत्र x --------------------------------------------------------------

आ. पराििंबी x --------------------------------------------------------------

इ. परहहत x --------------------------------------------------------------

घ. ििगा करू यया. 

अ. भारतािा जगातीि इतर दशेांशी कशा प्रकारे संबंध येतयो?

आ. जगातीि विविध दशे कशा प्रकारे एकमेकांिर अििंबयून असतात?

ि. प्रयािीन भयारत आणण जग
मुलयाखतकयार : नमस्ार, आज आपल्याकड ेप्रशसद्ध इगतहासतज्ज्ञ प्रा∘ डॉ∘ कमिा िासुदिे आल्या 
आहते. प्रािीन भारत आशण जग यांच्ा संबंधाविषयी त्ा आपल्यािा मौलिक माहहती दणेार 
आहते. डॉ∘ िासुदिे, आपिं खयूप स्ागत.
डॉ∘ ियासुदिे : नमस्ार आशण धन्यिाद मिा इथे बयोिािल्याबदिि.
मुलयाखतकयार : डॉ∘ िासुदिे, आज भारतािे सगळ्ा जगाशी व्यापारी संबंध आहते. या आंतरराटिरि ीय 
संबंधांमुळे खयूप मयोठी आलथ्मक उिाढाि रयोज हयोत असते. आज जगभर भारताच्ा बाजारपेठा 
आहते. शशिाय जसजसे जग जिळ येत िाििे 
आह े तसतशी सांसृ्गतक दिेाणघेिाणही िाढत 
िाििी आह.े कधी सुरू झािी ही दिेाणघेिाण?
डॉ∘ ियासुदिे : ही आलथ्मक आशण सांसृ्गतक 
दिेाणघेिाणीिी प्रवरिया शेकडयो िष्यांपयूिणी सुरू 
झािी. हा काळ हयोता इसिी सनाच्ा पहहल्या 
शतकातिा. या काळात भारत आशण पशश्चमेकडीि 
दशेांमध्य े व्यापारी संबंध वनमगाण झािे. आताच्ा 
पाहकस्तानात असिेल्या शसंधयू नदीच्ा हकनारी िसिेल्या हडप्पा संसृ्तीिे ियोक पशश्चमेकडीि 
दशेांशी व्यापार करत हयोते. या वनगमतिाने केिळ व्यापार नाही, तर कपड,े भांडी, खाद्पदाथ्म, 
विज्ान-तंत्रज्ान-तत्त्वज्ान, संगीत-नृत्-शशल्प-चित्र इत्ादी किा, भाषा, अशा संसृ्तीच्ा सि्मि 
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घटकांिी दिेाणघेिाण सुरू हयोती.
मुलयाखतकयार : म्हणयूनि अिगाशणस्तानात बुद्धमयूतणी हयोत्ा का?
डॉ∘ ियासुदिे : आता भारत आशण अगतपयूिधेकडीि दशेांमध्य ेबौद्ध धम्म अभधक प्रमाणात वदसत 
असिा, तरी यापयूिणी बौद्ध धमगािा प्रसार अिगाशणस्तान आशण मध्य आशशयातीि अनेक दशेांमध्य े
झािा हयोता. त्ा काळातीि ग्ीक इगतहासकारांनी भारताबदििच्ा िेखनातयून पशश्चमेकडीि दशेांना 
भारतािा पररिय करून वदिा. ग्ीक मयूगत्मकिेच्ा प्रभािातयून कुशाण काळात भारतामध्य ेगांधार 
किाशैिीिा प्रसार झािा. या शैिीतीि बुद्धमयूतणी अिगाशणस्तानातल्या गांधार प्रांतात सापडल्या. 
भारतातीि इसिी सनापयूिणीिी नाणीही ग्ीक नाण्ांच्ा धतणीिर घडििेिी हयोती. 
मुलयाखतकयार : भारत आशण रयोम यांच्ातही व्यापारी संबंध हयोते ना?
डॉ∘ ियासुदिे : हयोय, इसिी सनाच्ा पहहल्या-दुसऱया शतकाच्ा काळात भारत आशण रयोम 
यांच्ामधीि व्यापार भरभराटीस आिा हयोता. महाराटिरि ातीि कयोल्ापयूर तसेि तगमळनाडयूमधीि 
अररकामेडयू  येथीि उत्खननात रयोमन बनािटीच्ा अनेक िस्तयू सापडल्या आहते. अरबी ियोकांनी 
भारतीय मािाबरयोबर भारतीय तत्त्वज्ान आशण विज्ान युरयोपपययंत पयोिििे. आज परकीयांनी केिेल्या 
विज्ान-तंत्रज्ानाच्ा क्षेत्रातीि संशयोधनािा अपार महत्त्व वदिे जात असिे, तरी परकीयांआधी 
भारताने संपयूण्म जगािा एक मयोठी दणेगी वदिी, ती गशणतातीि ‘शून्य’ ही संकल्पना.
मुलयाखतकयार : डॉ∘ िासुदिे, इतर आशशयाई दशेांशी भारतािे संबंध कसे हयोते?
डॉ∘ ियासुदिे : खयूपि िांगिे व्यापारी संबंध हयोते. आशशयातीि अनेक दशेांमध्य ेप्रािीन भारतीय 
संसृ्तीिा विशेष प्रभाि पडिा हयोता. श्ीिंकेतीि मयोती आशण इतर मौल्यिान िस्तयूनंा भारतात 
मयोठ्या प्रमाणात मागणी हयोती. 
मुलयाखतकयार : आशण िीनशी? 
डॉ∘ ियासुदिे : सम्ाट हष्मिध्मनाने िीनच्ा दरबारात राजदूत पाठििा हयोता. िीनिी बाजारपेठ 
भारतभर पसरिी ती तेव्हापासयूनि. िीनमध्य ेतयार हयोणाऱया रेशमी कापड म्हणजे ‘िीनांशुक’ 
यािा भारतात मयोठी मागणी हयोती. प्रािीन भारतातीि व्यापारी खुश्ीच्ा मागगाने जगभर प्रिास 

करून या िीनांशुकािा व्यापार करत असत. त्ा मागगािा ‘रेशीम माग्म’ 
असेही म्हणतात. 

मुलयाखतकयार : रेशीम माग्म?
डॉ∘ ियासुदिे : हयोय. भारतातीि काही प्रािीन स्ळे या रेशीम मागगाशी जयोडिेिी हयोती. त्ांमध्य े
महाराटिरि ातीि मुंबईजिळ असिेिे नािासयोपारा ह ेएक हयोते. सुमारे दयोन हजार िष्यांपयूिणी भारतात 
आिेिे िाहहयान आशण ह्यून त्ांग ह ेबौद्ध भभक् यूही रेशीम मागगानेि भारतात आिे. इसिी 
सनाच्ा पहहल्या शतकात िीनभर बौद्ध धमगाच्ा प्रसारास िािना गमळण्ाआधी बौद्ध भभक्यूंनी 
अनेक भारतीय बौद्ध ग्थंांिे चिनी भाषेत रूपांतर केिे. बौद्ध धम्म जपान, कयोररया, व्व्हएतनाम 
या दशेांमध्यहेी पयोहयोििा. 
मुलयाखतकयार : आशशयातल्या आणखी कयोणत्ा दशेांशी भारतािा संबंध हयोता?
डॉ∘ ियासुदिे : कंबयोवडया या दशेातीि ‘िुनान’ या प्रािीन राज्ािी स्ापना इसिी सनाच्ा 
पहहल्या शतकात झािी. चिनी परंपरेच्ा आधारे कौंवडण् नािाच्ा 
भारतीयाने त्ािी स्ापना केिी, अशी माहहती गमळते. िुनानच्ा ियोकांना 
संसृ्त भाषेिे ज्ान हयोते. त्ा काळातीि एक कयोरीि शशिािेख उपिब्ध 
आह.े तयो संसृ्तमध्य ेआह.े आग्नेय आशशयातीि इतर दशेांमध्यहेी भारतीय 
िंशाच्ा ियोकांिी छयोटी राज् ेउदयािा आिी हयोती. या राज्ांमुळे भारतीय 
संसृ्तीिा प्रसार आग्नेय आशशयामध्य ेहयोत राहहिा. आग्नेय आशशयातीि 
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किा आशण सांसृ्गतक जीिन यांिर भारतीय संसृ्तीिा ठसा उमटिेिा वदसतयो. इंडयोनेशशयात 
आजही रामायण आशण महाभारत यांतीि कथांिर आधारिेिी नृत्-नाट् ेियोकवप्रय आहते. आग्नेय 
आशशयातीि राज्ांमध्य ेभारतीय संसृ्तीिा प्रभाि उतिरयोतिर िाढत गेिा. प्रािीन कािखंडात 
बौद्ध धम्म म्ानमार, थायिंड, इंडयोनेशशया इत्ादी दशेांत पयोहयोििा. नंतरच्ा काळात शशि आशण 
विष्ण यू यांच्ा मंवदरांिीही वनगम्मती झािी.
मुलयाखतकयार : डॉ∘ िासुदिे, तुम्ही खयूप िांगिी आशण महत्त्वािी माहहती आज आमच्ा श्योत्ांना 
वदिीत. त्ाबदिि तुमिे मनापासयून आभार.

छ. योग्य जोड्या लयािू यया. 

अ. शेकडयो िष्यांपयूिणी १. इसिी सन सुरू झाल्यापासयूनिी शंभर िषधे

आ. इसिी सनािे पहहिे शतक २. इराणी सम्ाटाच्ा काळात

इ. इराणी साम्ाज्ािा काळ ३. अनेक शतकांपयूिणीिा काळ

ई. प्रािीन कािखंड ४. अनेक शतकांपयूिणी

ज. खयालील प्रश्ांिी उत्रे उतयाऱययात शोधून अधोरेखखत करू यया.
प्रश् : अ. भारतािे जगातीि इतर दशेांशी व्यापारी संबंध कधी सुरू झािे?
 आ. व्यापाराच्ा वनगमतिाने कयोणत्ा घटकांिी दिेाणघेिाण सुरू हयोती?
 इ. पशश्चमेकडीि दशेांना भारतािा पररिय कसा झािा?
 ई. रयोमन बनािटीच्ा िस्तयू भारतात कुठे सापडल्या?
 उ. भारताने संपयूण्म जगािा कयोणती दणेगी वदिी आह?े
 ऊ. िीनिी बाजारपेठ भारतभर केव्हा पसरिी?

उत्रे : १. आग्नेय आशशयातीि इतर दशेांमध्य े उदयािा आिेल्या 
भारतीय िंशाच्ा ियोकांच्ा छयोट्ा राज्ांमुळे 

 २. महाराटिरि ातीि कयोल्ापयूर तसेि तगमळनाडयूमधीि अररकामेडयू  
येथीि उत्खननात 

 ३. गशणतातीि ‘शून्य’ ही संकल्पना
 ४. शेकडयो िष्यांपयूिणी
 ५. कपड,े भांडी, खाद्पदाथ्म, विज्ान-तंत्रज्ान-तत्त्वज्ान, संगीत-नृत्-शशल्प-चित्र 

इत्ादी किा, भाषा, अशा संसृ्तीच्ा सि्मि घटकांिी 
 ६. सम्ाट हष्मिध्मनाने िीनच्ा दरबारात राजदूत पाठििा तेव्हापासयून
 ७. त्ा काळातीि ग्ीक इगतहासकारांनी केिेल्या भारताबदििच्ा िेखनातयून

अ. आ. इ. ई. उ. ऊ. ए.
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क्रमियािक संख्ययारिशेषणे

उदा∘
- इ∘ स∘ १९२१ मध्े / रिसयाव्या शतकयाच्या सुरुियातीलया पंजयाबमधील रयािी नदीच्या कयाठी 
िडप्पया येथ ेउत्खनन प्रथम सुरू झयाले.

इ∘ स∘  इसिी सन  १९०१ ते २००० – रिसयािे शतक – रिसयाव्या शतकयात

इ∘ स∘ पूिमि ... शतकयात  गौतम बुद्यािया जन् इसिी सन पूिमि पयािव्या शतकयात झयालया.

लक्षयात ठेिया : 
रिमिािक संख्ाविशेषणे नामाच्ा लिंगाप्रमाणे पुढीिप्रमाणे बदितात.

ताे ती ते

 दुसरचा
मुलगचा

दुसरी
गचाडी

दुसरे / दुसरं
िुस्तक

झ. उदयािरणयाप्रमयाणे खयालील कोष्क पूणमि करू यया.

उदा∘ १९०१ ते २००० विसािे शतक विसाव्या शतकात

अ. १८०१ ते १९०० ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

आ. ------------------------------------- पंधरािे शतक -----------------------------------------------

इ. ७०१ ते ८०० ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

ई. २०१ ते ३०० ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

उ. ------------------------------------- एकविसािे शतक -----------------------------------------------

ऊ. १७०१ ते १८०० ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

ए. ------------------------------------- दुसरे शतक -----------------------------------------------

अॅ. १६०१ ते १७०० ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

व्य
ाक

रण

SkeÀµes meoleerme    137



अतुल्य भयारत
५

ट. खयालील ियाक्ांत आिश्यक ते बदल करून ियाक्े पुन्या ललहू यया. 

अ. दादासाहबे िाळक्ांनी इ∘ स∘ १९१३ मध्े भारतीय 
चित्रपटसृटिीिी मुहूत्ममेढ रयोििी. 

उदा∘ दादासाहबे िाळक्ांनी रिसयाव्या शतकयाच्या सुरुियातीलया 
भारतीय चित्रपटसृटिीिी मुहूत्ममेढ रयोििी. 

आ. डॉ∘ आंबेडकरांनी १९२० च्ा जानेिारी महहन्यात ‘मयूकनायक’ ह ेपाशक्षक सुरू केिे. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

इ. इ∘स∘ १४९२मध्य े पशश्चमेकड े जाऊन भारतािा शयोध ... घेण्ाच्ा प्रयत्नात खख्स्तयोिर 
कयोिंबस अमेररका खंडाच्ा पयूि्म हकनाऱयािर पयोहयोििा.

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

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

ई. इ∘ स∘ १६०० मध्य ेइंग्जांनी भारतात व्यापार करण्ासाठी वरिवटश ईस् इंवडया कंपनीिी 
स्ापना केिी.

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

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

उ. १७५७ पासयून इंग्जांनी अनेक भारतीय राज् ेताब्ात घेतिी.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ऊ. १७७४ ते १८१८ या दरम्ान मराठे ि इंग्ज यांच्ात तीन युदे्ध झािी. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ए. १८६० ते १९०० या काळात भारतात मयोठे दुष्काळ पडिे. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

अॅ. १८५३ सािी मुंबई-ठाणे रेल् ेमागगािर आगगाडी धाियू िागिी. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ऐ. १८५७ सािी कयोिकाता, मुंबई, मरिास (िेन्नई) येथे विद्ापीठांिी स्ापना 
करण्ात आिी. 

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

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

ओ. इ∘ स∘ पयूि्म ३३०० ते १३०० हा हडप्पा येथीि शसंधयू संसृ्तीिा काळ मानिा जातयो. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

१९१३ – विसाव्या शतकाच्ा 
सुरुिातीिा / सुरुिातीस. 

१९८३ – विसाव्या शतकाच्ा 
शेिटी. 
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आतया लेखयातील गुलयाबी रंगयातील शब्दांिया अभ्यास करू यया.

टीप : शब्दयोगी पद े- आधी, पूिथी, भर (कयालियािक)
• ही शब्दययोगी पद ेजयोडयून नामांिी ि वरियापदांिी काििािक 

वरियाविशेषणे तयार हयोतात. 
• नामािा ि वरियापदािा ‘आधी’ ि ‘पयूिणी’ ही शब्दययोगी पद ेजयोडताना त्ांिे सामान्य 

रूप हयोते. 
• नामािा ‘भर’ ह ेशब्दययोगी पद जयोडताना नामािे सामान्य रूप हयोत नाही.

उदा∘ आज वदिसभर टीव्हीिर वनिडणुकीच्ा बातम्ा येत आहते. 
 परकीयांआधी भारताने संपयूण्म जगािा एक मयोठी दणेगी वदिी. 
 आलथ्मक आशण सांसृ्गतक दिेाणघेिाणीिी प्रवरिया शेकडयो िष्यांपयूिणी सुरू झािी.

• नामािे / वरियापदािे सामान्य रूप + आधी, पयूिणी, भर

आणखी कयािी उदयािरणे-

शब्दयोगी पद भर आधी पूिथी

उदयािरणे

क्षणभर शाळेआधी िष्यांपयूिणी 

वदिसभर जेिणाआधी झयोपण्ापयूिणी

आयुष्यभर जाण्ाआधी करण्ापयूिणी 

ठ. गयाळलेल्यया जयागया भरू यया.

-भर
अ. आज --------------------------------------- पाऊस पडत हयोता. 
आ. --------------------------------------- मी गतच्ाकड ेपाहति राहहियो. 
इ. आपल्या मुिांना िांगिं शशक्षण गमळािं म्हणयून सगुणाने 

------------------------------- खस्ता खाल्ला. 
ई. मी रयोज सकाळी --------------------------------------- प्राणायाम करते. 
उ. दहािीत --------------------------------------- सौरभने मनापासयून अभ्ास केिा.

-आधी
ऊ. नाटकािा --------------------------------------- बाबांिी परिानगी घेतिीस का? 
ए. रयोज --------------------------------------- दयोन तास क्ास असतयो.
अॅ. --------------------------------------- हात स्च् धुिािेत. 

-पूिथी 
ऐ. रयोज रात्री --------------------------------------- दात घासािेत.
ओ. परदशेी नयोकरीसाठी अज्म --------------------------------------- एकदा नीट वििार कर.
ऑ. दयोन --------------------------------------- मी कयोिकात्ाहून मुंबईिा आियो.

आयुष्य 
िष्म 

वदिस
तास
क्षण

िष्म 
झयोपणे 
करणे

जेिण 
जाणे 
शाळा

व्य
ाक

रण
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टीप :
१. असाही िापर – (काही वठकाणी शब्दािे सामान्य रूप हयोते) 
 उदा∘ िष्म + भर + आधी = िष्मभराआधी / िष्म + भर + पयूिणी = िष्मभरापयूिणी
  तास + भर + आधी = तासाभराआधी / महहना + भर + पयूिणी = महहन्याभरापयूिणी 
  िष्म + भर + ने = िष्मभराने
  तास + भर + त = तासाभरात

२. इतर शब्दययोगी पदांप्रमाणेि आधी, पयूिणी आशण भर या पदांपुढहेी षष्ीिे प्रत्य िागतात.
 उदा∘ परीक्षेआधीिा अभ्ास, िष्यांपयूिणीिे गाि, वदिसभरािा थकिा इ∘

ड. कंसयातील शब्दांनया आधी / पूिथी जोडून ररकयाम्या जयागया भरू यया.

अ. (स्ातंत्र + पयूिणी) ------------------------------------------------ विविध िृतिपत्र ेियोकजागृतीिे काम करत 

हयोती.

आ. शेतीच्ा (व्यापारीकरण + आधी) ------------------------------------------------ मुख्त् े

स्त:च्ा गरजेपुरते अन्नधान्य  वपकििे जायिे.

इ. १८५७ च्ा (स्ातंत्रिढा + पयूिणी) -------------------------------------------------------- 

भारतात वरिवटशांविरयोधात अनेक िढ ेझािे.

ई. (इंग्ज + आधी) ------------------------------------------------ पयोतु्मगीज भारतात आिे हयोते.

उ. १९७१ (साि + पयूिणी) मयूत्रवपंड प्रत्ारयोपणासारख्ा शस्त्रवरिया भारतात गततक्ाशा हयोत 

नव्हत्ा.

ढ. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे संभयाषण करू यया. 

वदिस- – झयोपा काढणे

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : काय केिंस वदिसभर?
 दुसरा विद्ाथणी : आज वदिसभर मी झयोपा काढल्या.

अ. िष्म- – यु∘पी∘एस∘सी∘िी तयारी करणे

आ. महहना- – ययोगासने (ययोगासनं) शशकणे

इ. आठिडा- – वदिाळीिी तयारी करणे

ई. तास- – बसिी िाट पाहणे

स
ंभ
ाष

ण
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त. पुढील बयातमी ियािू यया ि त्याखयालील प्रश् सोडिू यया.

‘यया’ कयारणयासयाठी भयारतयाने यूएईकडून रमळणयारे ७०० कोटी रुपये नयाकयारले

केरळमध्य ेपुरािे पाणी ओसरल्यानंतर आता 
झािेल्या नुकसानीिे नेमके चित्र समयोर येत 
आह.े पािसाच्ा रौरिरूपामुळे ओढििेल्या 
या भीषण आपतिीत हयोत्ािे नव्हते झािे. 
मानिी जीिनाबरयोबरि हजारयो कयोटी रुपयांिी 
मािमतिा ‘स्ाहा’ झािी. पुरामध्य े घरदार 
िाहून गेल्यामुळे िाखयो ियोकांिे संसार 
उघड्ािर आिे आहते. जे बिाििे आहते 
त्ांच्ासाठी पुढिा प्रिास सयोपा नाही. आयुष्य नव्याने उभे करण्ािे आव्हान त्ांच्ासमयोर आह.े 
या पुराच्ा दररयोज समयोर येणाऱया निनिीन ियोटोंमुळे पुढिा माग्म हकती खडतर असेि त्ािी 
कल्पना येते. या कठीण प्रसंगात केरळसाठी दशे-विदशेातयून मदतीिे हात पुढ ेआिेिे असिे तरी 
गमळणारी मदत ही तात्रुत्ा स्रूपािी आह.े सध्या केरळिर ओढििेिी आपतिी मानिवनगम्मत 
की, नैसगग्मक हा िाद सुरू आह.े खरं तर या िादात न पडता त्ािर मात करून बाहरे कसे 
पडायिे यािर वििार केिा पाहहजे. 

केरळसमयोर पुनवन्ममगाण आशण पुनि्मसन ह ेदयोन मुख् प्रश् असयून ते करताना सरकारिी 
कसयोटी िागणार आह.े सध्या केरळिा संयुक् अरब अगमराती सरकारकडयून ७०० कयोटी रुपयांिी 
मदत जाहीर करण्ात आिी आह.े त्ािरून िाद सुरू आह.े केरळिी पररस्स्ती भीषण 
असल्याने ही मदत नाकारू नये असे राज् सरकारिे मत आह,े तर दुसऱया दशेांिी मदत न घेता 
आपणि आपल्या पायािर उभे राहू असे कें रिसरकारिे मत आह.े िास्तविक भारतािी क्षमता 
आशण जगभरात वनमगाण झािेिी प्रगतमा वििारात घेतिी तर मदत नाकारण्ािा वनण्मय ययोग्य 
िाटतयो. आज भारत अनेक दशेांसाठी मयोठया भािािी भयूगमका बजाित आह.े आज भारताकडयून 
छयोटया दशेांना आलथ्मक मदत वदिी जाते. त्ामुळे आपणि दुसऱयांच्ा मदतीिर अििंबयून आहयोत 
हा संदशे जाणे ययोग्य नाही. 

अिकाश असयो िा तंत्रज्ान, अनेक क्षेत्रांत भारताने प्रगती केिी आह.े मयोजक्ा दशेांच्ा 
पंक्ीत आपिे स्ान वनमगाण केिे आह.े आपण पयूण्मपणे विकशसत दशेांमध्य ेमयोडत नसियो, तरी 
आिेिे संकट स्बळािर परतियून िािण्ास सक्षम आहयोत. महत्त्वाच्ा जागगतक प्रश्ांिर आपिी 
भयूगमका वनणगायक ठरत नसिी, तरी जगािा आपल्याकड ेदुि्मक्ष करता येणार नाही. त्ामुळे 
दुसऱया दशेाच्ा मदतीसाठी हात पसरणे ययोग्य नाही.

अ. प्रस्ुत लेखयात / बयातमीत कोणत्या आपत्ीिया उले्ख आलया आिे? 

आ. संकटसमयी इतर दशेांकडून मदत घेणे योग्य की अयोग्य? कया?

इ. युएईकडून रमळणयारी मदत भयारतयाने कया नयाकयारली असेल?
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थ. जोड्या लयािू यया.

अ. हयोत्ािे नव्हते हयोणे १. अंगी क्षमता असणे / -च्ा ययोग्य असणे

आ. स्ाहा हयोणे २. संकटाशी सामना करणे

इ. संसार उघडयािर येणे ३. उपाय कठीण असणे

ई. आयुष्य नव्याने उभे करणे ४. आपिी ओळख वनमगाण करणे

उ. माग्म खडतर असणे ५. मदत मागणे / न मागणे

ऊ. मदतीिे हात पुढ ेयेणे ६. घरदार मयोडयून पडणे

ए. कसयोटी िागणे ७. संकटातयून बाहरे पडयून नव्याने सुरुिात करणे

अॅ. आपल्या पायािर उभे राहणे ८. खयूप मयोठे नुकसान हयोणे

ऐ. आपिे स्ान वनमगाण करणे ९. मदत गमळणे

ओ. संकट परतियून िािणे १०. क्षमतेिी परीक्षा द्ािी िागणे

ऑ. सक्षम असणे ११. नटि हयोणे

औ. मदतीसाठी हात पसरणे / न पसरणे १२. स्बळािर सक्षम हयोणे

द. खयालील शब्दांसयाठी हकंिया शब्दसमूिांसयाठी लेखयातील योग्य शब्द ननिडून ललहू यया.

अ. एखाद्ा नटि झािेल्या गयोटिीिी नव्याने वनगम्मती करणे - -----------------------------------------------

आ. एखादा नटि झािेिा भाग नव्याने िसिणे - -----------------------------------------------

इ. भयंकर, भयािह - -----------------------------------------------

ई. वनण्मय घेण्ास कारणीभयूत ठरणारे - -----------------------------------------------

उ. स्त:च्ा इचे्नुसार - -----------------------------------------------

ऊ. स्ाथणी िृतिी - -----------------------------------------------

ध. खयालील मुद्दांच्या संदभगात लेखयात कोणती मयाहिती आली आिे? स्त:च्या शब्दांत थोडक्यात 
ललहू यया. 

अ. केरळिर ओढििेिी भीषण आपतिी 

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------
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आ. परदशेी मदत ि भारतािी त्ाविषयीिी भयूगमका 

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

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

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

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

इ. भारताने केिेिी प्रगती 

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

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

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

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

भारत म्हणजे मानििंशािा पाळणा, मानिी भाषेिे जन्मस्ान, इगतहासािी जननी, पुराणांिी 
आजी आशण परंपरेिी पणजी हयोय. मानिी इगतहासािी सि्यांत मौल्यिान आशण रिनात्मक 
सामग्ी भारताति दडिेिी आह.े - मयाक्क  टे्न 

 करया आणण णशकया

भयारतयाबद्दल बऱययाि तज्जांनी, इरतियासकयारांनी, तत्त्वज्ांनी फयार पूिथीपयासून ललहून ठेिले आिे. 
२-३ रिद्यार्थ्यांिया एक गट ययाप्रमयाणे गट तययार करया. भयारतयाबद्दलिी अशीि रिरिध भयाषांतील 
प्रणसद् उद्रणे शोधया ि एक छयानसे कोलयाज तययार करया. तुम्ी ननिडलेल्यया उद्रणयािया अथमि 
िगगातील इतर रिद्यार्थ्यांनया मरयाठीतून समजयािून सांगया.

व्लक्पररिय

मियात्मया गांधी

(२ ऑक्ोबर १८६९ – ३० जयानेियारी १९४८)

७ जयून, १८९३. दशक्षण आवफ्केतल्या रेल्चे्ा गाडीतयून पहहल्या 

िगगािे गतकीट काढयून प्रिास करू पाहणारा एक भारतीय 

तरुण बॅररस्र मयोहनदास करमिंद गांधी. पहहल्या िगगािे 

गतकीट असयूनही केिळ कृष्णिणणीय असल्याने त्ांना गतसऱया 

िगगात बसायिा सांगयून त्ांिा अपमान करण्ात आिा. हा 

एकि प्रसंग नव्ह,े तर द∘ आवफ्केत त्ांना अनेकदा िंशभेद 

ि िण्मभेदािा सामयोरे जािे िागिे, अपमान सहन करािा िागिा. आशण या प्रसंगांनी त्ांच्ा 
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आयुष्यािा किाटणी गमळािी. गतथे असताना त्ांना आपण आशण भारतीय समाजािे गुंतागुंतीिे 

प्रश् यांच्ातीि अंतर प्रकषगाने जाणििे. गतथल्या भारतीय नागररकांना त्ांिे हक् गमळियून 

दणे्ासाठी िढण्ािी, गयोऱया साहबेािी गुिामगगरी करण्ािा नकार दणे्ािी प्रबळ इच्ा जागृत 

झािी आशण यातयूनि एका नव्या स्ातंत्रिढ्ािा सुरुिात झािी. असहकार आशण अहहसंात्मक 

मागगाने द. आवफ्केत िण्मदे्षािा विरयोध करतानाि भारतािा स्ातंत्र गमळियून दणे्ासाठीही हाि 

असहकारािा आशण अहहसंेिा माग्म अििंबण्ािा वनश्चय त्ांनी केिा.  

इ∘स∘ १९३० मध्य ेइंग्जांनी गमठािर 

िादिेल्या कराविरयोधात त्ांनी हजारयो 

भारतीयांिे ४०० हक∘मी∘ (२५० मैि) िांब 

दांडी यात्रमेध्य े नेतृत् केिे. इ∘स∘ १९४२ 

मध्य ेइंग्जांविरुद्ध ‘भारत छयोडयो आंदयोिन’ 

िालू केिे. खेड्ांकड ेखऱया भारतािे मयूळ 

म्हणयून पाहहिे आशण आपल्या जगमनी सयोडयून 

शहरांकड ेिळणाऱया समाजािा “खेड्ाकड ेििा” अशी साद घातिी. 

सत् आशण अहहसंा या तत्त्वांिा अििंब त्ांनी शेिटपययंत वनषे्ने केिा. गांधीजींनी आपिे 

आयुष्य सत्ाच्ा शयोधासाठी अप्मण केिे हयोते. त्ांिे ‘माझ ेसत्ािे प्रययोग’ ह ेआत्मिररत्र प्रशसद्ध 

आह.े स्दशेीिी िळिळ, असहकार आंदयोिन, वन:शस्त्र रिांती ही गांधीजींच्ा सत्ाग्हािी 

िैशशष्टे. त्ांच्ा पयूण्म स्राज्ाच्ा कल्पनेत पयूण्म िैयष्क्क, धागम्मक आशण राजकीय स्ातंत्र 

समाविटि हयोते. त्ांनी अहहसंेच्ा तत्त्वािा स्दशेीिी जयोड वदिी. त्ांनी सि्यांना परदशेी - विशेषत: 

वरिवटश - िस्तयूिंर बहहष्कार टाकण्ािे आिाहन केिे आशण खादी िापरण्ािा आग्ह धरिा.

समाजातल्या तळागाळातल्या उपेशक्षतांना त्ांनी ‘हररजन’ म्हटिे. भारतातीि हकतीतरी 

जनता अध्मनग्न अिस्ते जगते ही जाणीि झाल्याने धयोतर आशण पंिा एिढाि िेष कायम ठेििा. 

स्ाििंबनािा पुरस्ार करणाऱया गांधीजींनी नेहमी स्त: कातिेल्या सुतािे धयोतर पररधान 

केिे.

गयोपाळ कृष्ण गयोखिे ह ेत्ांिे राजकीय गुरू. त्ांनीि गांधीजींना भारतीय राजकारणािा 

आशण समाजकारणािा पररिय करून वदिा. रिींरिनाथ टागयोरांनी त्ांना ‘महात्मा’ ही पदिी 

वदिी. त्ांिे वनकटितणीय, सगळे राजकीय नेते आशण सामान्य जनता त्ांना प्रेमाने, आदराने 

‘बापयू’ म्हणे.
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 दृष्ष्क्षेप

 नयाम

तयो भारतीय, ते - ती दिेाणघेिाण, - ते स्ातंत्र, - 

तयो झेंडा, ते झेंडे ती समुरिसपाटी ते दळणिळण

तयो संगम, ते - ती दणेगी, त्ा दणेग्या ते शशखर, ती शशखरे

तयो अलग्नबाण, ते - ती भातशेती ते भारतभ्रमण

तयो भयूभाग, ते - ती पयोटभाषा, त्ा - ते राटिरि , ती राटिरि े

तयो खाद्प्रकार, ते - त्ा खस्ता (वनत् बहुििनी) ते धयोरण, ती धयोरणे

तयो दाणा, ते दाणे ती सुरक्षा ते स्हहत

तयो उदेिश, ते - ती यातना, त्ा - ते परहहत

तयो काळ, ते - ती उिाढाि, त्ा उिाढािी ते शतक, ती शतके

तयो प्रसार ती संसृ्ती, त्ा - ते उत्खनन, ती उत्खनने

तयो संपक्क ती इगतहासकार, त्ा - ते तत्त्वज्ान, ती तत्त्वज्ाने

तयो इगतहासकार, ते - ती मयूतणी, त्ा - ते पाशक्षक, ती पाशक्षके

तयो उगम, ते - ती मयूगत्मकिा ते युद्ध, ती युदे्ध

तयो परस्परसंबंध, ते - ती किाशैिी, त्ा - ते पुनि्मसन, ती पुनि्मसने

तयो राजदूत, ते - ती िेहरेपट्ी, त्ा िेहरेपट्टा ते संकट, ती संकटे

तयो भभक्यू, ते - ती बनािट, त्ा बनािटी ते पुनवन्ममगाण 

तयो शशिािेख, ते - ती संकल्पना, त्ा - ते मयोती, ती मयोत् े

तयो िंश, ते - ती परंपरा, त्ा -

तयो ठसा, ते ठसे ती टयोळी, त्ा टयोळ्ा

तयो कािखंड, ते - ती खखंड, त्ा खखंडी

तयो हकनारा, ते हकनारे ती मुहूत्ममेढ, त्ा मुहूत्ममेढी

तयो प्राणायाम, ते - ती विविधता

तयो मतभेद, ते - ती स्ीकाराह्मता
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ती मािमतिा, त्ा -

ती आपतिी, त्ा -

ती कसयोटी, त्ा कसयोट्ा

ती प्रगतमा, त्ा -

ती वििारसरणी

 हक्रययापद
विसािणे, भयोगणे, िसणे, घडिणे, पयोििणे, पसरणे, सुििणे, स्ीकारणे, नाकारणे, ओढिणे, 
िसिणे 

 रिशेषण
अतुल्य, सांसृ्गतक, राटिरि ीय, राजकीय, भारतीय, नैसगग्मक, ियोकवप्रय, अभधकृत, प्रादशेशक, 
सिगाभधक, ियोख, आंतरराटिरि ीय, स्ाििंबी, स्तंत्र, साि्मभौम, परराटिरि ीय, शेकडयो, इराणी, ग्ीक, 
तत्कािीन, अरबी, प्रािीन, रेशमी, चिनी, कयोरीि, खडतर, तात्रुता, भीषण, मयोजका, विकशसत, 
सक्षम, वनणगायक, परदशेी, संकुचित

 हक्रययारिशेषण 
अखेर, जयोरात, प्रामुख्ाने, सि्मप्रथम, वनयगमतपणे, कदाचित, नेहमीि, मुख्त् े 

 नयाम / इतर शब्द + हक्रययापद 
खस्ता खाणे, यातना भयोगणे, वनधगाररत करणे, उगम हयोणे, भरभराटीस येणे, प्रभाि पडणे, 
उदयािा येणे, ठसा उमटणे, मुहूत्ममेढ रयोिणे, आपतिी ओढिणे, मदत जाहीर करणे, सामना करणे

 म्णी आणण ियाक् प्रियार 
हयोत्ािे नव्हते हयोणे, स्ाहा हयोणे, संसार उघड्ािर येणे, नव्याने उभे करणे, माग्म खडतर असणे, 
कसयोटी िागणे, आपल्या पायांिर उभे राहणे
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 आतया मलया िे येतं...

भयारतयारिषयी जयाणून घेणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

भयारत आणण जग – परस्परसंबंध – ििगा करणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

उद्दशेदशमिक उभययान्वयी अव्ये : म्णून, ययासयाठी, ययाकररतया, ययास्ि
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

‘म्णून’िे िेगिेगळे उपयोग
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

क्रमियािक संख्ययारिशेषणे : पहिले, दुसरे, रतसरे ... अठरयािे, एकोणणसयािे, रिसयािे ...
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

शब्दयोगी पद े: भर, आधी, पूिथी 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

SkeÀµes meÊes®eeUerme    147



घरकुल
६

 बदलत्या कयाळयातील घरे
 घरसजयािट
 कुटंुब, कुटंुबसंस्या
 समुच्चयबोधक उभययान्वयी अव्ये : 

आणण, अन्, न्, नन इ∘

 प्रयोजक हक्रययापदे
 आधीि ... तशयात / त्यात

िलया, णशकू यया…

घरकुल६
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१  मयाझं घर
क. पुढील प्रश्ांच्या सयाियाय्ययाने स्त:रिषयी सांगू यया. 
अ. तुम्ही कुठे, कसे ि कयोणाबरयोबर राहता? 
आ. तुम्ही शजथे राहताय गतथे हकती िषयं राहताय? 
इ. तुम्हािा तुमिं घर आिडतं का? घरातल्या कयोणत्ा 

गयोटिी आिडतात? कयोणत्ा आिडत नाहीत?

ख. खयालील मनोगते ियािू यया ि त्याखयालील प्रश्ांिी योग्य उत्रे ननिडू यया.
सुझी
मी मयूळिी इंदूरिी. दयोन िष्यांपयूिणी पुण्ात आिे. शशक्षणासाठी. तेव्हापासयून एका मािशींकड ेपेईंग 
गेस् म्हणयून राहतेय. सुरुिातीिा एकट ंिाटायिं. घरािी, घरच्ांिी खयूप आठिण यायिी. पण 
आता सिय झािीये माझ्ा या खयोिीिी. उिट आता इथेि जास्त कम्फटधेबि िाटतं. अभ्ासात 
छान मन रमतं, शांत झयोप िागते. आशणक मािशींच्ा हातिं जेिण म्हणजे अहाहा! सुटीत कधी 
इंदूरिा गेिे तरी कधी एकदा इकड ेयेतेय असं िाटतं. 

सुियानया ि प्रल्याद
आम्ही जळगाििे. प्रेमवििाह केिा. तयोही आंतरधमणीय. त्ामुळे गािात 
तर राहणं शक् नव्हतं. तेव्हा आियो मुंबईत. थयोड े हात-पाय मारल्यािर 
प्रल्ादिा नयोकरी गमळािी. मग ह ेघर घेतिं भाड्ाने. आता जिळजिळ ५ 
िषयं झािीत या घरात. त्ामुळे आमिंि िाटतं. शशिाय घरमािकही िांगिे 
आहते. भाड ंद्ायिा कधी थयोडा उशीर जरी झािा तरी काही कटकट नाही. या घराने खयूप काही 
वदिंय. माझ ंबी∘ एड∘, मुिािा जन्म वन माझी नयोकरी, या सगळ्ािं साक्षीदार आह ेह ेआमिं घर.

श्ी∘ ि सौ∘ शेट्ी 
दयोघांच्ा मेहनतीिं ह ेिळ आह.े स्त:िं घर घेऊ असं कधीि िाटिं नव्हतं. पण हहमंत करून 
केिं बुक. दयोघंही नयोकरी करत हयोतयोि, त्ामुळे इ∘ एम∘ आय∘ भरणंही तसं िार कठीण गेिं नाही. 
हळयूहळयू घरातल्या इतर गयोटिीही घेत गेियो. सुषमािा भारी आिड घरसजािटीिी. नेहमी नीटनेटकं 
ठेित असते ती घर. ह्ा खुच्गा, हा झयोपाळा, कपाट,ं आणखी हा आरसाही. घरात येणारी प्रत्के 
गयोटि हहच्ा आिडीिीि असते. या संपयूण्म प्रिासात काही आव्हानंही पेििी, पण ह ेघरही हयोतंि 
साथीिा. शेिटी असंि म्हणेन, एकदा तरी घर पाहािं बांधयून.

स्मितया, िैरिया, रमनू, समया
आमच्ासाठी आमिं हॉस्िेि आमिं घर. शशक्षणासाठी म्हणयून या शहरात आियो तेव्हापासयून या 
घरात म्हणजे हॉस्िेमध्य ेराहतयोय. एव्हाना तर आमच्ापैकी दयोघींना नयोकरीही िागिीये. समा 
गतच्ा ऑवडशनिी तयारी करतेय अन् स्स्ता गेटिी. जेिणासाठी तसा डबा िाििाय; पण कधी 
मयूड असेि, तर िौघी गमळयून छान स्यंपाकही करतयो. शजथे आपल्यािा  
करमतं, सुरशक्षत िाटतं, शजथे रात्री परत यािंसं िाटतं, शजथे शजिािा जीि 
दणेारी, आपल्यािर प्रेम करणारी, आपिी काळजी घेणारी आशण प्रसंगी 
ओरडणारीही माणसं असतात, त्ािाि तर घर म्हणतात.
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अ. सुझी पुण्ात का आिी? 

 १. नयोकरीसाठी      २. शशक्षणासाठी

आ. सुझीिा गतच्ा पुण्ातीि घरात खयूप एकट ंिाटतं. 

 १. हयो.      २. नाही. 

इ. सुझीिा इंदूरच्ा घरी जास्त करमतं. 

 १. नाही.      २. सांगता येत नाही. 

ई. सुहाना ि प्रल्ाद मुंबईत ---------------------- घरात राहतात. 

 १. भाड्ाच्ा      २. स्त:च्ा

उ. मुंबईत आल्यािर िगेि सुहानािा नयोकरी िागिी. 

 १. हयो.      २. नाही. 

ऊ. श्ी∘ ि सौ∘ शेट्ींनी कज्म काढयून घर घेतिं आह.े 

 १. हयो.      २. नाही. 

ए. श्ी∘ शेट्ींना घरसजािटीिी आिड आह.े 

 १. हयो.      २. नाही. 

अॕ. स्स्ता गतच्ा मैगत्रणींबरयोबर ----------------------------------------------------- राहते. 

 १. हॉस्िेमध्य.े      २. पेईंग गेस् म्हणयून. 

ऐ. नयोकरी कयोणािा िागिीये? 

 १. समा आशण िैत्रािा.      २. िैत्रा आशण गमनयूिा.

ग. पुढील ियाक् प्रियारांिे योग्य अथमि ननिडू यया.

अ. मन रमणे - 

१. आिड िाटणे २. विसर पडणे ३. मन भरकटणे   

आ. हात-पाय मारणे - 

१. पयोहायिा शशकणे २. प्रयत्न करणे ३. मारामारी करणे  

इ. आव्हाने पेिणे - 

१. िजन उििणे २. िुका करणे ३. कठीण गयोटिी करून दाखिणे  

ई. शजिािा जीि दणेे - 

१. साथ दणेे २. बलिदान दणेे ३. आत्महत्ा करणे
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घ. आतया िरील मनोगतांमधील ननळ्या रंगयाच्या शब्दांिया अभ्यास करू यया. कोणते शब्द 
ओळखीिे ियाटतयायत? 

समुच्चयबोधक उभययान्वयी अव्ये 

उदा∘ समा गतच्ा ऑवडशनिी तयारी करतेय अन् स्स्ता गेटिी.
• या अव्ययांनी दयोन शब्द हकंिा दयोन िाक्े जयोडिी जातात
 आशण जयोडिे गेिेिे शब्द / िाक् पहहल्या शब्दात / िाक्ात
 भर घाितात. 
• ि, आशण, शशिाय, अन्, न्, वन, आणखी, आणखीन, आशणक

ि. जोड्या लयािू यया.

अ. माझ ेआजयोबा ८३ िष्यांिे आहते १. अन् दयोन कासिंही आहते.  

आ. हा माझा भाऊ अक्षय २. णशियाय त्ािी ध्ववनिीतही तयार करून 
गमळेि. 

इ. आमच्ा घरात दयोन कुत्री, एक मांजर ३. ि आजी ८० िष्यांिी.

ई. आमच्ा येथे समारंभािी छायाचित्र े
घेतिी जातीि

४. नन आई डॉक्टर.

उ. माझ ेबाबा पायिट आहते ५. आणखी एक आरसा घ्ायिाय.

ऊ. घरासाठी काही खुच्गा, एक छयोट ंकपाट, 
घड्ाळ

६. आणण ही त्ािी बायकयो पयूजा.

लक्षयात ठेिया- * ‘अन्, वन, न्’ ही ‘आशण’ िी अपभ्रटि रूपे आहते.
 * ‘अन्, वन, न्’ िा िापर विशेषत: बयोिताना केिा जातयो.
 * ‘ि’ िा िापर िेखनभाषेत केिा जातयो.

छ. ‘आणण’ िया िेगळ्या प्रकयारे ियापर- 

- मी आशण सु्डन्? (शक्ि नाही.)

- मनयोहर आशण सत्नारायणािी पयूजा? (अशक्! तयो तर नाश्स्तक आह.े)

- बाबयूने आशण मिा ओळखिे? (शक् नाही. त्ाने मिा पयूिणी कधीही पाहहिेिे नाही.) 

िरील उदयािरणांमध्े ‘आणण’ िे समुच्चयबोधक उभययान्वयी अव्य म्णून आलेले नयािी. 

व्य
ाक

रण
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ज. पुढील ियाक्े ियािू यया ि ज्यया ियाक्ांमध्े ‘आणण’ िे समुच्चयबोधक उभययान्वयी अव्य म्णून 
आलेले आिे त्या ियाक्ांपुढे ( ) िी खूण करू यया. 

अ. शाल्मिी आशण खयोट?ं 

आ. विवनत आशण अगमत सख्ी भािंड ंआहते?

इ. नम्ता आशण िेळेिर येणार?

ई. गॅिरी आशण ओसरीमध्य ेकाय िरक आह?े

उ. दीप्ती आशण ओजस एकत्र राहतात?    

ऊ. तयू आशण मैदानात? 

ए. मी आशण गाणं?

२. क. ऐकू यया ि गयाळलेल्यया जयागया भरू यया. 

घर असयािे घरयासयारखे

घर असािे घरासारखे 

नकयोत नुसत्ा ------------------------

गतथे असािा प्रेम ------------------------

नकयोत नुसती नाती

त्ा शब्दांना अथ्म असािा

नकयोि नुसती ------------------------

------------------------ जुळािे परस्परांिे 

नकयोत नुसती गाणी

त्ा अथगािा ------------------------ असािा

नकयोत नुसती नाणी

अश्यूतंुनही प्रीत ------------------------

नकयोि नुसते पाणी

या घरट्ांतुन वपल्यू उडािे

वदव्य घेउनी ------------------------

------------------------ पंख असािे 

उंबरठ्यािर भक्ी
       - रिमल ललमये
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ख. आतया िी ध्वननफीत पुन्या ऐकू यया ि योग्य पयगाय ननिडू यया. 

अ. घरािा घरपण कशामुळे येते?  
 १. भभंतींमुळे        २. घरातीि माणसांमुळे        ३. घरातीि िस्तयूमंुळे

आ. ‘नकयोि नुसती िाणी’ म्हणजे
 १. केिळ बडबड नकयो
 २. िाण्ािं दुकान घराजिळ नकयो
 ३. ‘ि’, ‘आशण’ ही अव्यये नकयोत

इ. ‘त्ा अथगािा अथ्म असािा’ या ओळीतीि पहहिा अथ्म म्हणजे-
 १. हतेयू        २. पैसा        ३. पृथ्ी

ई. ‘आकांक्षांिे पंख असािे उंबरठ्यािर भक्ी’ या ओळतींिा ययोग्य अथ्म कयोणता? 
 १. उंि झपे घेण्ािा प्रयत्न करािा परंतु पुन्ा घराकड ेयेण्ािी ओढ असािी. 
 २. मयोठी स्प्न ंपाहािीत ि ती पयूण्म करण्ासाठी दिेािी भक्ी करािी. 
 ३. केिळ उंबरठ्यािरि दिेािी भक्ी करािी.

ग. ‘सूर जुळयािे परस्परांिे नकोत नुसती गयाणी’ यया ओळींतून किीलया कयाय सांगयायिे आिे? 
ििगा करू यया. 

घ. ‘घरकुल’ यया रिषययाशी ननगहडत कयािी नयाम-हक्रययापद जोड्या खयाली हदल्यया आिेत. त्ांिया 
योग्य अथमि शोधू यया. 

अ. आधार दणेे १. राखण करणे

आ. आसरा घेणे २. एका जागी राहणे

इ. घरदार सयोडणे ३. सुख वनमगाण करणे

ई. दखेरेख करणे ४. आश्य घेणे

उ. िास्तव्य करणे ५. घरापासयून दूर राहणे

ऊ. नंदनिन बनिणे ६. संरक्षण दणेे

ि. गयाळलेल्यया जयागी योग्य त्या नयाम-हक्रययापद जोडीिया ियापर करू यया. 
अ. बाळाने आपल्या बािरिीडांनी घरािे -----------------------------------------------------------------------------------.
आ. पडक्ा िाड्ािा टकेयू  िाियून -------------------------------------------------------------------------- गरजेिे हयोते.
इ. नयोकरीपायी रामने -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
ई. परदशेात शशक्षणासाठी गेिेल्या परेशने तेथेि --------------------------------------------------------------------.
उ. बंगल्यािी ----------------------------------------------------------------------- कुणािबापयूंनी एक दारिान नेमिा. 
ऊ. राजकीय सतिांतर हकंिा बेकारी यांमुळे वनिगाशसत झािेिे ियोक शेजारीि दशेांमध्य े

-------------------------------------------------------------------------------.
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३  घर सजयािट
क. बघू यया, आपण कुठल्यया प्रकयारयात मोडतो. प्रत्ेक प्रश्यासमोरील पयगायांपैकी एक पयगाय ननिडू   
यया. शेिटी आपण ननिडलेल्यया पयगाययासमोरील गुणांिी बेरीज करू यया.

प्रश् पयगाय १ पयगाय २ पयगाय ३

अ.
तुम्हािा घर सजिायिा 

आिडतं का?

हयो

(५)

नाही

(३)

घर - सजािट 
म्हणजे?

(२)

आ.
तुम्ही तुमिं घर कधी 

सजिता?

इच्ा हयोईि तेव्हा

(५)

सणासुदीिा

(३)

पाहुणे येणार 
असतीि तेव्हा

(२)

इ.
घर सजिताना तुम्ही कयोणत्ा 
गयोटिीकड ेविशेष िक्ष दतेा?

सजािटीसाठी 
आिश्यक िस्तयू

(५)

घरच्ांिी आिड

(३)

हयोणारा खि्म

(२)

ई.
घर सजिण्ामागिं कारण?

बदिातयून आनंद 
गमळािा म्हणयून

(५)

िािल्या िेळातीि 
विरंगुळा म्हणयून

(३)

इतरांनी कौतुक 
करािं म्हणयून

(२)

उ.
घर - सजािट म्हणजे 

तुमच्ासाठी नेमकं काय?

घरातीिि िस्तयूिंी 
जागा बदिणं

(५)

निीन िस्तयू विकत 
आणणं
(३)

जुन्या िस्तयू टाकयू न 
दणें
(२)

ऊ.
घर सजिताना तुम्ही कयोणत्ा 

गयोटिी वििारात घेता?

निीन टरि ेंडस
(५)

स्त:िी आिड
(३)

गरज
(२)

जर तुमिी बेरीज २५-३० येत असेि तर तुम्ही पके् वडझाइनर आहात. 
जर तुमिी बेरीज १५-२५ येत असेि तर तुम्ही विशेष प्रसंगांच्ा िेळी घर सजिता. 
जर तुमिी बेरीज १०-१५ येत असेि तर तुम्ही गरज पडिी तरि घरािी सजािट करता. 

ख. आखीि-रेखीि : सजयािटीिे पयगाय

घर सजिणे हा तसा प्रत्केाच्ा शजव्हाळ्ािा विषय. सजािटीने 
घरदार प्रसन्न हयोतं आशण आपयोआप मनही. आपिं आशण आपल्या 
घरािं नातंि िेगळं असतं. मन प्रसन्न राहण्ाकरता त्ात केिेिे 
छयोट ेबदिही महत्त्वािे असतात. बदि करण्ासाठी कयोणतेही सणिार 
असण्ािी गरज नाही. जसे आपण रयोजिा केरकिरा काढयून घर 
स्च् ठेितयो तसेि घरात िरिेिर बदि करणे आिश्यक असते. घरात सतत बदि करायिे 
म्हणजे काय करायिे ते आपण समजाियून घेऊ या.
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िस्ूंिी बेरीज आणण िजयाबयाकी : 
अनेकदा घर म्हणजे खयूपि गदणी िाटते िस्तयूिंी. जे िापरात नाही हकंिा मागच्ा दयोन िष्यांत 
एकदाही त्ा जागेिरून काढिे नाही, असे सामानसुमान आधी मयोडीत काढिे, तर निीन िस्तयू 
ठेिायिा जागा हयोईि. बऱयािदा खयूप कपाट ंअसयूनही िस्तयू बाहरेि असतात, पसारा हयोऊन घर 
अस्च् राहते यािे सयोयरसुतकही ठेििे जात नाही. म्हणयून िस्तयूिंी बेरीज आशण िजाबाकी 
आिश्यक असते. 

िस्ू तीि, रूप निे : 

सयोफ्ािी जागा बदलून, डायवनंग टबेि जरा िेगळ्ा पद्धतीने ठेियून, 
िरिे विवनशशंग मटरेरयि बदलून हकंिा तज्ज्ञांच्ा माग्मदश्मनाखािी 
आपण आपल्या िवन्मिरिा निीन रूप दऊे शकतयो. निीनि िवन्मिर 
करायिे असेि आशण जागा िहान असेि, तर खयूप अिजड िवन्मिर 
न घेता जागा िाििणारे आटयोपशीर िवन्मिर घ्ािे.

* कपाट आतयून व्यिस्स्त ठेिण्ासाठी बाजारात टरि ,े छयोटी बासे्ट् स अशा िेगिेगळ्ा िस्तयू 
गमळतात त्ा िापराव्यात. म्हणजे त्ाि कपाटािा एक प्रकारिा सुटसुटीतपणा येईि.

* घरात काही मयोकळ्ा जागा आशण कॉन्मस्म असतात. ह ेकानेकयोपरे जरी सजििे तरी घर छान 
िाटते. काही भभंती या कायमि मयोकळ्ा असतात. त्ामुळे त्ािर एखादी तसबीर िािता येईि 
का; हकंिा एखादी िळी िाियून काही छयोट्ा सुंदर सजािटीच्ा िस्तयू ठेिता येतीि का यािा 
वििार नक्ी करािा. भभंतीिरच्ा चित्रािी जागा बदिािी.

* खरे तर या बदिािी सुरुिात मुख् दरिाजापासयूनि करािी. आजकाि खयूप सुंदर नेमलिटे ्स 
करून गमळतात. आपण त्ांिा वििार करािा. तसेि तयोरणामध्यहेी अनेक उतिम वडझाइन्स 
उपिब्ध आहते. रांगयोळीिे स्स्करही छान िाटतात. निीन प्रकारच्ा वदव्यांच्ा माळाही आपण 
िापरू शकतयो; तयोरणािा पयगाय म्हणयून.

एन्रिन्स िॉबी असेि तर त्ा जागेत छयोट ेबदि करू शकतयो. उदाहरणाथ्म वदिे बदिणे, एखादा 
छानसा आरसा िािणे हकंिा रयोपट ेठेिणे. 

* बैठकीच्ा खयोिीत तर सतत बदि करािेत. िारि प्रसन्न िाटते. सयोफ्ािी जागा, भभंतीिरिी 
पेंवटगं्ज, एखाद ेकयोपऱयातिे छयोट ेटबेि, त्ािर शयोभेच्ा िस्तयू, 
कयोपऱयात एखादी िॅम्पशेड... अशा िस्तयूनंी बैठकीच्ा खयोिीिा 
शयोभा येते आशण बदि करणे सयोपे जाते. सयोफ्ािे कापडही 
बदिता येते. ते शक् नसेि आशण सगळे जर हिक्ा रंगांिे 
असेि तर गडद रंगािा फ्ॉिरपॉट ठेियून बैठकीच्ा खयोिीिे 
रूप बदलू शकते. 

* स्यंपाकघरात मयोठे बदि शक्ि नाहीयेत, पण तरीही काही िस्तयूचं्ा िापराने आपण 
आकष्मकता आणयू शकतयो. जर उघड ेशेल्फ असेि, तर त्ािर आपण काही कािेिी भांडी, हकंिा 

SkeÀµes Heb®eeJeVe    155



घरकुल
६

शयोभेच्ा िस्तयू ठेियू शकतयो हकंिा तांब्ाच्ा / वपतळेच्ा िस्तयू ठेियून एक िेगळेि रूप दऊे शकतयो. 
डायवनंग टबेििर थयोडीशी रियोकरी ठेियून शयोभा नक्ीि िाढिे.

* झयोपण्ाच्ा खयोिीतही आपण जर काळजीपयूि्मक बदि करत राहहियो तर आपल्यािा जराही 
कंटाळिाणे िाटणार नाही. खयोिीच्ा रंगसंगतीनुसार िादरी, कुशन्सिे अभ्र,े साइड टबेििर 
पुस्तकांसारख्ा सहज हििता येतीि अशा िस्तयू ठेिता येतात. 

* कधी इथ ेतर कधी रतथ े: 

बदिासाठी खयूप पैसाअडका िागतयो असेही नाही. खयोिीनुसार काही बदि करता येतात. दर 
िेळेिा आपण निीन िस्तयू आणायिी अशजबाति गरज नाहीये. आपण आट्क पीस कधी या 
रूममध्य ेतर कधी दुसरीकड ेअशा पद्धतीने ठेियू शकतयो. याशशिाय पडद,े कुशन कव्हर, कापधेट 
या िस्तयू सतत बदित ठेिाव्यात. एखाद े छयोट े रयोपटहेी आपण िेगिेगळ्ा खयोल्यांमधयून ठेियू 
शकतयो. त्ांच्ा जागा बदलू शकतयो. फे्म, टबेि िाइट, छयोट ेवदिेही 
आपण बदित ठेियू शकतयो. एका खयोिीसाठी घेतिेल्या िस्तयू कायम 
गतथेि ठेिल्या पाहहजेत असे नाही. खखडक्ा जर मयोठ्या असतीि 
तर खखडक्ांिर टांगण्ासारख्ा िस्तयूही छान गमळतात. नाजयूक 
वदव्यांच्ा माळा आपण िाियू शकतयो. झाड ेगग्ििर अडकिता येतीि 
अशा काही कंुड्ांिा िापरही करता येऊ शकतयो.  

* घर की दुकयान? : 

बऱयािदा आपण आिडते म्हणयून अनेक गयोटिी आपल्या घरासाठी घेत असतयो. दरिेळेिा गरज 
म्हणयून सजािटीच्ा गयोटिी घेतल्या जात नाहीत; त्ा िक् आिडतात म्हणयून घेतल्या जातात. 
अशा िेळी या िस्तयू नीटनेटक्ा ठेिण्ासाठी जागा करािी. अनेकदा िस्तयूिंी खयूप गदणी िाटते. 
त्ामुळे आणिेल्या िस्तयू या एकाि िेळी सगळीकड ेठेिण्ािा मयोह अगदी टाळािा आशण त्ा 
आिटयूनपािटयून ठेिाव्यात, त्ामुळे एक प्रकारिे नािीन्य वटकयू न राहते.
बदि हा कायम आनंद, प्रसन्नता आशण उत्ाह िाढिण्ासाठी असािा आशण त्ािी सुरुिात 
आपण येणाऱया सणांपासयून करूि शकतयो.

- करितया भयालेरयाि

िक्षात ठेिा: उच्चार बदििा की अथ्म बदितयो. 

जड - (उच्चार - ‘जहाज’ या शब्दातीि ‘ज़’प्रमाणे)
उदा∘ जड िस्तयू

जड - (उच्चार - ‘जंगि’ या शब्दातीि ‘ज’प्रमाणे)
उदा∘ जडबुद्धी, जडदहे

जड – िजनदार (सामान, जेिण, जीभ)
अिजड – जड (िाहने, सामान)
बयोजड – न पेिण्ासारखे, ओबडधयोबड (िस्तयू, शब्द) 
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ग. िूक की बरोबर ते ललहू यया.

अ. घरात छयोट ेबदि केल्यामुळे मन प्रसन्न राहते. -----------------------

आ. घरसजािटीसाठी खयूप खि्म हयोतयो. -----------------------

इ. निनिीन िस्तयू खरेदी करून घरात साठियून ठेिायच्ा असतात. -----------------------

ई. मयोकळ्ा भभंतीिर एखाद ेचित्र िािािे. -----------------------

उ. तयोरणािा पयगाय म्हणयून रांगयोळीिे स्स्कर िापरू शकतयो. -----------------------

ऊ. घरातीि शयोभेच्ा िस्तयूिंी मांडणी िस्तसुंग्हाियातीि िस्तयूपं्रमाणे करािी. -----------------------

ए. नािीन्य वटकियून ठेिण्ासाठी घरातीि िस्तयूिंी जागा बदिती ठेिािी. -----------------------

घ. िरील उतयाऱययात बरेि इगं्रजी शब्द आले आिेत. त्ांसयाठी पयगायी मरयाठी शब्द शोधू यया. 

उदा∘ अ- १० ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अ. रूम ए. एन्रिन्स िॉबी १. कयोपरा ७. जेिणािे टबेि

आ. िवन्मिर अॅ. लिव्व्हगं रूम २. िुिदाणी ८. चित्र

इ. डायवनंग टबेि ऐ. िॅम्पशेड ३. गालििा ९. उशी

ई. कॉन्मर ओ. फ्ॉिरपॉट ४. प्रिेश करतयो ती जागा १०. खयोिी

उ. पेंवटगं ऑ. कुशन ५. घरातीि खुच्गा, 
टबेि इ. सामान

११. िळी

ऊ. शेल्फ औ. कापधेट ६. वदव्यािर िािायिे 
नक्षीदार झाकण

१२. बैठकीिी 
खयोिी / 
वदिाणखाना

टीप : cupboard = कपाट. wooden cupboard = िडताळ

ि. पयाठयात आलेल्यया कयािी शब्दांसयाठी समयानयाथथी शब्द शोधू यया. 

अ. आखीि – रेखीि १. तेि तेि, कंटाळिाणे

आ. िक्षात येणे २. सतत िस्तयू जमिणे

इ. एकसुरी ३. िजनदार

ई. िस्तयूिंी बेरीज करणे ४. ध्यानात येणे

उ. अिजड ५. नीटनेटके
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छ. पुढील शब्दांिे रिरुद्याथथी शब्द पयाठयात आले आिेत. ते शोधून ललहू यया.

अ. िैविध्यपयूण्म x --------------------------------------------------

आ. िस्तयू मयोडीत काढणे x --------------------------------------------------

इ. अस्ताव्यस्त x --------------------------------------------------

ई. स्स्त x --------------------------------------------------

उ. विका x --------------------------------------------------

ऊ. अनाकष्मक, कुरूप x --------------------------------------------------

ए. उत्ाहिध्मक x --------------------------------------------------

 

ज. उतयाऱययात आलेले लयाल रंगयातले जोडशब्द ियािून खयाली हदलेले शब्द पूणमि करया. 

अ. -------------------------िार आ. ---------------------- दार इ. केर----------------------------

ई. सामान--------------------- उ. --------------------- सुतक ऊ. --------------------- कयोपरा

ए. ----------------------अडका अॕ. नीट ---------------------

करया आणण णशकया 
तुम्ही तुमच्ा कल्पनांनुसार तुमच्ा घरात बदि करा आशण त्ाविषयी िगगात ििगा करा.

झ. खयालील िस्ू कुठे ठेिू शकतो? 

(सयोिा, डायवनंग टबेि, कपाट, सुगंभधत वदिे, कािेच्ा छयोट्ा बरण्ा, 
शेगडी, वबछाना, उश्या, छयोटी रयोपटी, खुच्गा, भांड्ांिी मांडणी, 
िुिझाड,े गालििा, िँपशेड, चित्र)

एन्रिन्स िॉबी बेडरूम / झयोपायिी खयोिी स्यंपाकघर

व्हरांडा बेडरूम न्ाणीघर बैठकीिी खयोिी 
/ वदिाणखाना

क
रा
 आ

शण
 श
श
क
ा 
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४  पुढील संियाद ियािू यया.
(गौरि-सावनकाच्ा निीन घराच्ा सजािटीसाठी सीमा आशण विनय त्ांना मदत करतायत.)
गौरि : अगं, सावनका, नीट िक्ष दऊेन िाि त्ा तसवबरी भभंतीिर. नाही तर पाडशीि.
सावनका : मी कशािा पाडयू  एिढ्ा सुंदर तसवबरी? मिा काय िेड िागिंय? तयू केिेिी पेंवटगं्ज 

आहते ती, माझ्ासाठी हकती मौल्यिान आहते तुिा काय माहीत! (एिढ ं बयोलून 
हयोईपययंत सावनकाच्ा हातयून एक तसबीर सटकते आशण विनय ती हातात झिेतयो.)

विनय : िाििी!
गौरि : तयू िािििीस म्हणयून िाििी ती, विनयदा. नाही तर सावनकाने पाडिीि हयोती. त्ा 

वबिाऱया तसवबरीिं आयुष्य संपिण्ािा पुरेपयूर बंदयोबस्त केिा हयोता हहने. संपिंि 
असतं ते.

सावनका : (चिडयून) मी मुदिाम पाडिी नाही. पडिी ती माझ्ा हातयून िुकयू न. आता यािरून हकती 
वदिस ऐकिणार आहसे मिा? ऐकणार नाही ह ंमी! सांगयून ठेिते.

सीमा : अरे हयो, हयो, हकती भांडताय! िहान आहात का आता? िग्न झािं म्हटिं तुमिं! मयोठे 
व्हा आता जरा.

विनय : (विषय बदिण्ासाठी) बाय द िे, गौरि-सावनका, तुमिं घर बाकी छान रंगििंयत 
ह!ं सुरेख रंग आहते सगळे.

सावनका : (खुित) हयो ना? भभंती हिक्ा-िुिक्ा रंगांनी 
रंगिल्या ना, की घरात छान उजेड पसरतयो. 

म्हणयून मीि वनिडिे गतन्ी खयोल्यांिे 
रंग. आशण पंखे-वदिेही साधेि 
बसििे. शशिाय मीि घरी 
बनििेल्या कापडी िॅम्पशेडस. 

परिेक्ट बसल्या त्ा वदव्यांिर. 
उगीि भपका कशािा?

गौरि : हयो, त्ातिाही एक वदिा ियोडयून झािा बाईसाहबेांिा!
सावनका : मी तयो वदिा ियोडिा नाही. तयू धक्ा िाििास आशण िुटिा तयो माझ्ा हातयून.
गौरि : मी मुदिाम धक्ा िाििा का? आं? िुकयू न िागिा धक्ा.
सावनका : (िेडाियून दाखित) तसाि िुकयू न िुटिा वदिा!
विनय : अरे, अरे! झािं तुमिं पुन्ा सुरू?
सावनका : मी नाही, त्ाने आधी सुरू केिं. सीमाताई, तयू गप्प बसििंस तरि शांत बसेि हा.
सीमा :  श््! पुरे! गप्प बसा आता.
विनय : बरं, पडद्ांिं काय? या िादरी हकती वदिस िटकणार इथे?
गौरि : इथिाि एक गाद्ा, अभ्र,े पडद ेिगैरे शशिणारा शशंपी आह.े 

िांगिे शशितयो. त्ाच्ाकडयून शशियून घेणार आह.े तयोिर 
िादरी िटकिल्या आहतेि.

सीमा : सगळं छानि आह ेएकंदरीत. पण घर िक् िस्तयूनंी बनत 
नसतं हहेी िक्षात असयू द्ा रे बाबांनयो!

विनय : हयो! घर आपुिकीने, स्हेाने, समजुतीने आशण विश्ासाने 
बनिािं, घडिािं िागतं. आपण घडियू तसं घडतं ते.

भपका =
वदखाऊपणा,

बडजेाि
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क. िरील संियादयात अधोरेखखत केलेली हक्रययापद ेपुन्या ियािू यया. 

ख. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे त्यात कयािी जोड्या हदसत आिेत कया? अशया आणखी 
कोणकोणत्या जोड्या रमळतयात त्या ललहू यया.

उदा∘ िाििी – िािििी
--------------------------- - -------------------------------- -----------------------------  -  -------------------------------------

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

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

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

प्रययोजक वरियापद -  मयूळ धातयू + िणे   
उदा∘ उड + िणे = उडिणे  रड + िणे = रडिणे 

ग. िरीलप्रमयाणे िरील कोणकोणत्या प्रयोजक हक्रययापदयािी 
फोड करतया येते?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

हा झािा प्रययोजक वरियापदांिा पहहिा प्रकार.

घ. आतया दुसरया प्रकयार पयाहू.
उदा∘ िुटणे – ियोडणे 

ि. अशयाि प्रकयारिी आणखी हक्रययापद ेसंियादयात आिेत. तीिी ललहू यया.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

प्रयोजक हक्रययापद े– causative verbs

• ियाक्यातील हक्रयेिया कतगा, ती हक्रयया स्तुः करत नसून, ती हक्रयया तो दुसऱयया कोणयालया तरी 
करयायलया लयाितो तेव्या प्रयोजक हक्रययापदांिया ियापर िोतो. 

उदा∘ जुईिा थापटयून झयोपिािं िागतं तेव्हा कुठे झयोपते ती शांतपणे.
प्रयोजक हक्रययापदांिे सयाधयारणत: तीन प्रकयार आिेत.
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१. मयूळ धातयू + िणे = 
प्रययोजक वरियापद

२. मयूळ धातयूशी साधम् ्म 
दाखिणारी प्रययोजक वरियापदे

३. मयूळ धातयूपेक्षा िेगळी 
असणारी प्रययोजक वरियापदे

उदा∘ िािणे - िाििणे उदा∘ िागणे - िािणे उदा∘ खाणे - भरिणे

यािप्रमाणे – 
ऐकणे-ऐकिणे
बसणे-बसिणे 
हसणे-हसिणे
रडणे-रडिणे
खेळणे-खेळिणे
संपणे-संपिणे 
पसरणे-पसरिणे
झयोपणे-झयोपिणे
रंगणे-रंगिणे इ∘

यािप्रमाणे – 
तुटणे-तयोडणे 
वपणे-पाजणे 
विटणे-िेडणे 
िुटणे-ियोडणे 
तरणे-तारणे इ∘

यािप्रमाणे – 
वनघणे-काढणे 
येणे-आणणे 
बघणे-दाखिणे 
जाणे-पाठिणे / नेणे / 
घाििणे / हाकिणे* इ∘

- बबन बुडता बुडता 
िाििा. 

- मधयूने बबनिा बुडताना 
िािििे. 

- त्ांच्ा घरािी पार िाट 
िागिी. 

- दारूने त्ा घरािी पार 
िाट िाििी. 

- आमिी नलू दूध-िपाती 
अगदी आिडीने खाते. 

- नलूिा कधी-कधी आई 
भरिते.

* ‘हाकिणे’ ि ‘हाकििणे’ अशी दयोन्ी प्रययोजक रूपे संभितात.

छ. ररकयाम्या जयागया भरू यया.

(विटणे-िेडणे, वपणे-पाजणे, िािणे-िाििणे, जाणे-पाठिणे, िुटणे-ियोडणे)

अ. “--------------------------------------------- बुिा.” 

 “िाििास? मी --------------------------------------------- तुिा.”

आ. “खखडकीिी काि कशी ---------------------------------------------?”

 “राशीने ---------------------------------------------.”

इ. “खयूप मदत झािी तुझी. कसं --------------------------------------------- तुझ ंकज्म?” 

 “------------------------------------------ गं. काळजी करू नकयोस.” 

ई. “--------------------------------------------- का रयोहहत बंगळुरूिा? जायिं नव्हतं ना त्ािा?” 

 “हयो, बाबांनी जबरदस्तीने ---------------------------------------------.”

उ. आमिी मांजर गेिे दयोन वदिस दूध ------------------------------------ 

नव्हती. शेिटी आज दादाने गतिा दूध -------------------------------- 

तेव्हा कुठे जरा तरतरी आिी गतिा.

व्य
ाक

रण
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टीप :
 » काही धातयूंिी प्रययोजक रूपे िापरण्ािी आिश्यकताि नसते. 
  उदा∘ असणे, खयोकणे, शशंकणे, विंिरणे, िापरणे, धुणे इ∘

 » जाणणे - जाणिणे - यात ‘जाणिणे’ ह े‘जाणणे’िे प्रययोजक वरियापद हयोत नाही.
 » काही धातयूंिी (विशेषत: सकम्मक) जरी प्रययोजक रूपे हयोत असिी तरी ती िापरिी 

जात नाहीत. 
   लिहहणे       लिहहणे       लिहून घेणे
  उदा∘ िैतािी पत्र लिहहते. आई िैतािीकडयून पत्र लिहून घेते.
 » काही धातयूंिे प्रययोजक रूप हयोताना कयोणताही िरक नाही. 
   मयोडणे  मयोडणे 
  उदा∘ िाऱयामुळे िांदी मयोडिी. बबनने िांदी मयोडिी.
 » काही धातयूंिी दयोन प्रययोजक रूपे हयोतात. 
   सांडणे  सांडणे / सांडिणे
  उदा∘ गतच्ा हातयून िहा सांडिा. गतने िहा सांडिा / सांडििा. 
   पडणे   पाडणे / पाडिणे
  उदा∘ सावनकाच्ा हातयून तसबीर पडिी. सावनकाने तसबीर पाडिी / पाडििी.
 » काही धातयूंिी प्रययोजक रूपे िेगिेगळ्ा पद्धतींनी हयोतात आशण अथ्मच्टाही बदिते.
   हयोणे         करणे / व्हायिा िािणे / व्हायिा भाग पाडणे 
  उदा∘ तयो मंत्री झािा. पक्षाने त्ािा मंत्री केिे. 
   पक्षाने त्ािा मंत्री व्हायिा िाििे. 
   पक्षाने त्ािा मंत्री व्हायिा भाग पाडिे.

५  कुटंुब ि कुटंुबसंस्या

क. संभयाषण करू यया. 
अ. तुमच्ा मते कुटुबं म्हणजे काय?
आ. कुटुबं कयोणत्ा प्रकारिे असते, असयू शकते?
इ. तुमिे कुटुबं कयोणत्ा प्रकारिे आह?े

ख. गरतमयान कयाळयातील कुटंुबसंस्या
प्रेम, विश्ास आशण सुरशक्षतता ही महत्त्वािी कौटुवंबक मयूल्य ेआहते. ही मयूल्य ेशजथे असतात गतथे 
कुटुबं असते. मग ते माळरानािर आईच्ा कुशीतसुद्धा असते. िार भभंती ि छपरािा िक् 
‘वनिारा’ असतयो. ज्ा घरामध्य ेप्रेम हकंिा सुरशक्षतता नसते, गतथिी मुिे पळयून जातात आशण 
स्शेनिा आसरा घेतात. अशी भग्न कुटुबंे आजही आहते. म्हणजेि िार भभंतींिे घर असिे की 
गतथे ‘कुटुबं’ असेिि असे नाही. एखादी कुटुबंरिना समाजात सि्ममान्य झािी, की गतच्ामध्य े
सुसयूत्रता आणण्ासाठी काही वनयम बांधािे िागतात आशण मग कुटुबंािे रूपांतर कुटुबंसंस्ते 
हयोत असते. अशा रीतीने कुटुबं, घर आशण कुटुबंसंस्ा या िेगिेगळ्ा संकल्पना आहते. 

आधुवनक तंत्रज्ानानुसार स्त्री-पुरुषािी बदिणारी जीिनशैिी, त्ानुसार बदिणाऱया अपेक्षा 
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आशण वििार, तसेि, दडपिेल्या स्स्तीतयून िैंगगक, नैगतक आशण धागम्मक कल्पना मयोकळ्ा 
हयोणे आशण त्ातयून स्त्री-पुरुषांनी विकासािी गती पकडणे, या सि्यांिा एकगत्रत पररणाम म्हणयून 
कुटुबंरिना पयूिणीसुद्धा बदित राहहिी आशण पुढहेी बदित राहणार आह.े यापुढ ेया कुटुबंबदिािे 
धके् जर आपल्यािा बसयू द्ायिे नसतीि, तर अनेक प्रकारच्ा कुटुबंरिना आपणि वनमगाण 
केल्या पाहहजेत आशण प्रत्के व्यक्ीिी कुटुबंवनिड समाजात मान्य झािी पाहहजे. अमुक नात्ांनी 
बनिेिे आशण अमुक संख्ा असणारे, तेि तेिढ ेकुटुबं, असे यापुढ ेआपल्या पयूि्मजांपेक्षा उत्कांत 
झािेल्या आशण अथ्मव्यिस्िेा िरिीय इगतहास माहीत झािेल्या माणसािा म्हणता येणार नाही.
सुरुिातीिा म्हटल्याप्रमाणे प्रेम, विश्ास आशण सुरशक्षतता व्यक्ीिा ज्ा सहजीिनातयून गमळण्ािी 
खात्री आह,े ते त्ा माणसािे कुटुबं असेि. मग ह ेकुटुबं िक् दयोन हकंिा अभधक पुरुषांिे असेि, 
तर कुठे दयोन हकंिा अभधक स्तस्त्रयांिे असेि. काही कुटुबंे ‘माता-मुिे’ अशी असतीि, तर काही 
‘वपता-मुिे’ अशी असतीि. काही स्त्री-पुरुष एकेकट ेराहतीि, काही जण िक् दतिक मुिांबरयोबर 
राहतीि. वििाह हा दडंक आिश्यक असेिि असे नाही. तरी ज्ांना ‘माता-वपता-मुिे’ असे कुटुबं 
हिे असेि ते वििाह करतीिि. खुशीने एकत्र राहणाऱयांिी कुटुबंसंस्ा अनैगतक म्हणता येणार 
नाही. अशा विविध कुटुबंसंस्ांमधीि आलथ्मक व्यिहारासंबंधी, िारसाहक्ांसंबंधी कायद ेहयोणे 
आिश्यक ठरेि. एक कुटुबंसंसृ्ती मयोडते आह,े तर गतिा अनेक पयगाय वनमगाण करण्ािा हा 
काळ आह ेआशण ह ेपयगाय स्ीकारण्ाति आपिे मानशसक, सामाशजक स्ास्थ्य आह,े ह ेआपण 
ओळखिे पाहहजे.

अ. खयाली हदलेल्यया अथगािे उतयाऱययातील शब्द शोधून ललहू यया.

१. वनयमबद्धता - -------------------------------------------------------

२. िरिानुसारी - -------------------------------------------------------

३. वनयम - -------------------------------------------------------

४. आनुिंशशक हक् - -------------------------------------------------------

५. कुरण, मैदान - -------------------------------------------------------

६. दाबयून टाकणे - -------------------------------------------------------

आ. कंसयात हदलेल्यया सूिनेनुसयार ियाक् बदलून पुन्या ललहू यया.

१. कुटुबं, घर आशण कुटुबंसंस्ा या िेगिेगळ्ा संकल्पना आहते. 

 (‘वन’ ह ेअव्यय िापरून िाक् पुन्ा लिहू या.)

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

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

२. ज्ा घरामध्य ेप्रेम हकंिा सुरशक्षतता नसते, गतथिी मुिे पळयून स्शेनिा आसरा घेतात.

 (धातुसाभधत विशेषण िापरून साधे िाक् तयार करू या.)

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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३. कुटुबंबदिािे धके् जर आपल्यािा बसयू द्ायिे नसतीि तर अनेक प्रकारच्ा कुटुबंरिना   

आपणि वनमगाण केल्या पाहहजेत. (‘यासाठी’ ह ेअव्यय िापरून ह ेिाक् पुन्ा लिहू या.) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

४. वििाह हा दडंक आिश्यक असेिि असे नाही. (‘आिश्यक’ या शब्दापासयून हयोणाऱया नामािा 

िापर करून िाक् पुन्ा लिहू या.) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

इ. कुटंुब ि कुटंुबसंस्या िी एकि संकल्पनया आिे कया? कया? 

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

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

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

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

ई. कुटंुबरिनेतील बदल कोणत्या कयारणांमुळे िोतयात?

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

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

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

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

उ. कोणत्या प्रकयारच्या कुटंुबसंस्या ननमगाण िोत आिेत?

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

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

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

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

ऊ. आपले मयानणसक, सयामयाणजक स्यास्थ्य कशयात आिे?

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------
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ग. पुढील चिरिफीत पयाहू यया ि खयालील प्रश्ांिी उत्रे दऊे यया. 

अ. दरिाजािर आिेिी बाई कयोण आह?े   
 (१) सासयूिी मैत्रीण (२) सासयू (३) नागयकेिी मैत्रीण

आ. वप्रया ि नागयकेिे काय नाते आह?े     
 (१) सहकारी (२) पयूिणीिी रूममेट (३) मैत्रीण

इ. नागयका --------------------------------------   
 (१) नयोकरी करते (२) गृहहणी आह े (३) व्यािसागयका आहे

ई. नागयका आपल्या सासयूिा घरात मदत करते.  
 (१) बरयोबर (२) ियूक (३) सांगता येत नाही

उ. आमच्ा कंुकिानं म्हणजे-    
 (१) निऱयानं (२) मुिानं (३) सासऱयानं

ऊ. ह्या चिरिरफतीतील सयासू-सुनेिं नयातं तुम्यालया कसं ियाटलं? ययािर ििगा करू यया. 

ए. ‘घरोघरी मयातीच्या िुली’ िी म्ण पूिथी ऐकलीय कया? कोणत्या अथगाने ियापरतयात िी म्ण? 

६  आधीि उल्यास, त्यात फयालु्न मयास... 
क. पुढील संियाद ऐकू यया ि गयाळलेल्यया जयागया भरू यया.

अ. आशसि : आणखी रदिी कुठे असेि तर द ेगं जरा. 

 नुरी : काय रे आशसि, -------------------------- इतका पसारा आह ेघरात, 
-------------------------- तयू रदिी काय काढयून बसिायस!

आ. आई : शानयू, िि, पटकन घर आिरून घेऊ. पाहुणे येतीिि आता. 

 शनाया : काय गं आई! वदिाळीमुळे ------------------ काही अभ्ास झािा नाहीये, ------------------ 

आता पाहुणे कुठे येतायत मध्यिे? 

इ. िारू : आज संध्याकाळी निीन पडद ेआणायिा जायिंय. तेव्हा ििकर ये. 

 परेश : निीन पडद?े -------------------- इतका खि्म झािाय या महहन्यात, -------------------- निीन 

पडद ेकशािा? नंतर बघयू.

ई. आजी : माझ ंशेगाििं गतकीट काढयून द ेकी रे जरा!

 िैतन्य : आजी, मिा -------------------- खयूप उशीर झािाय. -------------------- तयू गतहकटािं काय 

घेऊन बसिीयस मघापासयून. ऑिीसमधयून ियोन करतयो. तेव्हा बयोलू.
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ख. आतया िरील संियाद पुन्या ऐकू यया आणण दोन-दोन रिद्यार्थ्यांच्या जोड्या करून िगगात सरयाि 
करू यया.

आधीि... तशयात / त्यात...

उदा∘ आधीि इतका पसारा आह ेघरात, तशात तयू रदिी काय काढयून बसिायस! 
 आधीि इतका खि्म झािाय या महहन्यात, त्ात निीन पडद ेकशािा?

• आधीच्ा अडिणींमध्य ेजेव्हा नव्या अडिणींिी भर पडते / पडणार असते, तेव्हा 
आधीि... तशात / त्ात... िापरिे जाते. 

आधीि मक्क ट, तशयात मद् प्यायलया.

ग. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे संभयाषण करू यया. 
कुत्रा पाळण्ािं ठरिणं – घर िहान असणं  

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : मी कुत्रा पाळण्ािं ठरििंय.
दुसरा विद्ाथणी : आधीि घर िहान आह,े त्ात / तशात तुिा कुत्रा पाळायिाय.

अ. निीन पेईंग गेस् येणे – जागा न पुरणे
आ. गमत्रांना जेिायिा बयोिािणे – ऑविसमध्य ेजास्त काम असणे
इ. जास्तीिे कपड ेधुिायिा काढणे – पाण्ािी कमतरता असणे 
ई. जेिायिा बाहरे जाण्ािा बेत आखणे – दुपारिं जेिण उरिेिं असणे
उ. घरमािकाने भाडिेाढ करणे – महागाई िाढणे

 दृष्ष्क्षेप

 नयाम

तयो घरमािक, ते - ती सजािट, त्ा सजािटी ते घरकुि, ती घरकुिे / घरकुिं 

तयो साक्षीदार, ते - ती कुटुबंसंस्ा, त्ा - ते भाड े/ भाड,ं ती भाडी

तयो शजव्हाळा ती खयोिी, त्ा खयोल्या ते आव्हान, ती आव्हाने / आव्हानं

तयो अथ्म (पैसा) ती साक्षीदार, त्ा - ते हॉस्िे, ती हॉस्िेे / हॉस्िंे

तयो पंख, ते - ती साथ ते कज्म, ती कजधे / कजयं

तयो उंबरठा, ते उंबरठे ती िाणी ते घरट े/ घरट,ं ती घरटी

तयो आसरा, ते आसरे ती प्रीत ते वपल्यू , ती वपले् / वपलं्

तयो आश्य ती आकांक्षा, त्ा - ते घरपण

व्य
ाक

रण
स
ंभ
ाष

ण
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तयो िाडा, ते िाडे ती भक्ी ते घरदार, ती घरेदारे / घरंदारं

तयो टकेयू , ते - ती दखेरेख, त्ा दखेरेखी ते िास्तव्य, ती िास्तव्य े/ िास्तव्यं

तयो दारिान, ते - ती राखण ते नंदनिन, ती नंदनिने / 
नंदनिनं

तयो उल्ास ती बािरिीडा, त्ा - ते तयोरण, ती तयोरणे / तयोरणं

तयो सुटसुटीतपणा ती प्रसन्नता ते न्ाणीघर, ती न्ाणीघरे / 
न्ाणीघरं

तयो आकष्मकपणा ती शांतता ते सहजीिन

तयो कयोपरा, ते कयोपरे ती रांगयोळी, त्ा रांगयोळ्ा ते छप्पर, ती छपरे / छपरं

तयो गालििा, ते गालििे ती िुिदाणी, त्ा 
िुिदाण्ा

ते सामानसुमान 

तयो वदिाणखाना, ते 
वदिाणखाने

ती बरणी, त्ा बरण्ा ते सयोयरसुतक 

तयो व्हरांडा, ते व्हरांडे ती रिना, त्ा -

तयो भपका ती रंगसंगती, त्ा -

तयो अभ्रा, ते अभ्र े ती तसबीर, त्ा तसवबरी

तयो पडदा, ते पडदे ती िादर, त्ा िादरी

तयो वनिारा, ते वनिारे ती गादी, त्ा गाद्ा

तयो दडंक, ते - ती आपुिकी

तयो िारसाहक् ती समजयूत, त्ा समजुती

तयो स्हे ती सुरशक्षतता

तयो साक्षीदार, ते - ती कयू स, त्ा कुशी

तयो केरकिरा ती सुसयूत्रता

तयो सणिार, ते - ती कुटुबंरिना, त्ा -

तयो पैसाअडका ती ियूि, त्ा िुिी

तयो कानाकयोपरा, ते 
कानेकयोपरे 
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 हक्रययापद
बांधणे, जुळणे, झरणे, सजिणे, कंटाळणे, बदिणे, बदििणे, हििणे, मांडणे, िािणे, सटकणे, 
झिेणे, िाििणे, पाडणे, ियोडणे, िुटणे, मयोडणे, स्ीकारणे

 रिशेषण
नीटनेटका, प्रसन्न, एकसुरी, अिजड, आटयोपशीर, मयोकळा, सुगंभधत, किात्मक, खिणीक, गडद, 
आकष्मक, नीटनेटका, काळजीपयूि्मक, कंटाळिाणा, नाजयूक, नक्षीदार, तसबीर, भग्न, सि्ममान्य, 
िैंगगक, नैगतक, धागम्मक, उत्कांत, िरिीय, एकेकट,े दतिक, अनैगतक, मानशसक, सामाशजक 

 नयाम / इतर शब्द + हक्रययापद 
आधार दणेे, आसरा मागणे, घरदार सयोडणे, दखेरेख करणे, िास्तव्य करणे, नंदनिन बनिणे,  
आयुष्य एकसुरी हयोणे, िस्तयू मयोडीत काढणे, मयोह टाळणे, बंदयोबस्त करणे, सुसयूत्रता आणणे, 
बेत आखणे

 म्णी आणण ियाक् प्रियार 
हात-पाय मारणे, शजिािा जीि दणेे, विकासािी गती पकडणे, 
घरयोघरी मातीच्ा िुिी, आधीि उल्ास, त्ात िाल्नु मास

 आतया मलया िे येतं...

बदलत्या कयाळयातील घरे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

घरसजयािट
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

कुटंुब, कुटंुबसंस्या
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

समुच्चयबोधक उभययान्वयी अव्ये : आणण, अन्, न्, नन इ∘

  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

प्रयोजक हक्रययापदे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

आधीि ... तशयात / त्यात 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी
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 मियारयाष्रि यातील रिरिध हकल्लांरिषयी जयाणून घेणे
 हकल्लांिे ऐरतियाणसक मित्त्व, हकल्लांिे संिधमिन 
 हकल्या कसया पयाियािया?
 मियारयाष्रि यातील लेणी
 रिरोधसूिक उभययान्वयी अव्ये : पण, परंतु, परर 
 ‘म्णजे’िे िेगिेगळे उपयोग 
 तृतीयेिया प्रत्य ‘-ने’, शब्दयोगी पद ‘-मुळे’
 िढणे, िढून जयाणे

िलया, णशकू यया…

दगडांच्या दशेया ७
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दगडांच्या दशेया७

१  हकल्या ि हकल्लांिे प्रकयार
क. पयाठयाच्या शीषमिकयािरून ि पहिल्यया पयानयािरील छयाययाचिरिांिरून यया पयाठयात कोणतया रिषय 
ियातयाळलया गेलया आिे असे ियाटते? ‘दगडांच्या दशेया’ असे कोणत्या प्रदशेयालया / रयाज्ययालया म्णत 
असयािेत? कया? 

ख. ियार ते पयाि रिद्यार्थ्यांिे गट करू यया. खयालील प्रसंगयािर एक संियाद तययार करू यया आणण 
तो िगगात सयादर करू यया.
- काही गमत्रमैगत्रणी प्रिासािा जाण्ािा बेत आखताहते. कयोणीतरी टरि हेकंगिा जाण्ािे सुिितयो. 
काही जणांना हकले् पाहण्ािी कल्पना आिडते, तर काहींना हकले् पाहण्ात मुळीि रस नाहीये. 
हकले् का पाहहिे पाहहजेत हकंिा का पाहू नयेत यािर सगळे ििगा करतात.  

ग. हकल्लांिरील एक लिॉग ियािू यया.

सह्ारिीच्ा पि्मतरांगांमध्य ेिसिेिे हकले् म्हणजे महाराटिरि ािे खरे िैभि आहते. हहदंिी स्राज् 
स्ापन करण्ात या हकल्लांनी महत्त्वािी भयूगमका बजाििी. ह ेदुग्मम ि 
सागरी हकले्ि शशिरायांिी खरी सेना हयोती. महाराटिरि ात आजगमतीिा 
३५०हून अभधक हकले् आहते. पण या समृद्ध िैभिाकड े आपल्या 
सि्यांिेि दुि्मक्ष हयोत आह.े इगतहासात एिढी महत्त्वािी भयूगमका 
बजािणाऱया या हकल्लांिर आज िक् पुरातत्त्व विभागाच्ा एका 
वनळ्ा पाटीशशिाय काहीि नाही. ढासळत िाििेल्या अनेक हकल्लांिी पडझड अशीि िालू 
राहहिी तर काही िष्यांनंतर तेथे या हकल्लांिे अश्स्तत्ि राहणार नाही. पुढच्ा वपढीिा िक् 
हकल्लांच्ा ियोटोंिर समाधान मानािे िागेि. काही मयोजके हकले् सयोडिे तर हकत्के हकले् 
ियोकांना माहीतसुद्धा नाहीत. 

आज हकल्लांच्ा बाबतीत माहहती गयोळा करायिी तर िार थयोड्ा हकल्लांबदिि त्रयोटक 
माहहती इंटरनेटिर उपिब्ध आह.े यातयूनि हकल्लांिर एखाद े स्तंत्र संकेतस्ळ वनमगाण 
करण्ािी संकल्पना आमच्ा मनात आिी. यात शक् हयोईि तेिढ्ा हकल्लांिी माहहती 
ि छायाचित्र े दणे्ािा आम्ही प्रयत्न केिा आह.े प्रत्के हकल्लािा इगतहास, त्ा हकल्लांिर 
जायिे कसे, तेथे राहण्ािी, जेिणािी सयोय आह े की नाही, अशी सि्म प्रकारिी माहहती 
दणे्ािा आम्ही प्रयत्न केिा आह.े आमच्ा या छयोट्ाशा प्रयत्नातयून जर कयोणाच्ा मनात 
हकल्लांविषयी आस्ा वनमगाण झािी तर ह े या संकेतस्ळािे सिगात मयोठे यश असेि.

– रयाकेश रयासकर

अ. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे उतयाऱययातील ियाक्ांिी रिनया बदलून पयाहू यया. 

उदा∘ सह्ारिीच्ा पि्मतरांगांमध्य ेिसिेिे हकले् म्हणजे महाराटिरि ािे खरे िैभि आहते.

 सह्ारिीच्ा पि्मतरांगांमध्य ेजे हकले् िसिेिे आहते, ते महाराटिरि ािे खरे िैभि आहते.
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१. इगतहासात एिढी महत्त्वािी भयूगमका बजािणाऱया या हकल्लांिर आज िक् पुरातत्त्व  विभागाच्ा 
एका वनळ्ा पाटीशशिाय काहीि नाही.

  इगतहासात एिढी महत्त्वािी भयूगमका ज्ा ----------------------------------------------------------------------------- 

त्ा हकल्लांिर आज िक् पुरातत्त्व विभागाच्ा एका वनळ्ा पाटीशशिाय काहीि नाही.

२. ढासळत िाििेल्या अनेक हकल्लांिी पडझड अशीि िालू राहहिी तर काही िष्यांनंतर तेथे 
या हकल्लांिे अश्स्तत्ि राहणार नाही.

  अनेक हकले्, जे ------------------------------------------------------------------------------------------------------, त्ांिी 
पडझड अशीि िालू राहहिी तर काही िष्यांनंतर तेथे या हकल्लांिे अश्स्तत्ि राहणार नाही.

आ. उतयाऱययात आलेल्यया ह्या शब्दांिया योग्य अथमि ननिडू यया.

१. िैभि क. मयोडतयोड, वबघाड

२. दुग्मम ख. ऐश्य्म, श्ीमंती, समृद्धी 

३. पुरातत्त्वविभाग ग. अपुरा, अत्ल्प, तुटपुंजा

४. पडझड घ. जेथे जाणे कठीण अशी जागा

५. त्रयोटक ि. प्रािीन काळािा अभ्ास, जतन, 
संिध्मन इ. करणारा सरकारी विभाग

इ. िरील ययादीतील योग्य शब्द ियापरून ररकयाम्या जयागया भरू यया.

१. नुकतीि पंढरपुरातीि विठयोबाच्ा मंवदराच्ा 
दुरुस्तीसाठी ---------------------------  -------------------------च्ा 
अभधकाऱयांनी मंवदरािी पाहणी केिी.

२. राज्ातीि ----------------------- भागात तसेि शहरातीि 
झयोपडपट्यांमध्य े आता विरत्ा दिाखान्यांमधयून 
मयोित आरयोग्य सेिा पुरििी जाणार आह.े

३. मुसळधार पािसामुळे शहरातीि झाडांिी मयोठ्या 
प्रमाणात --------------------------------- झािी.

४. अन्य भाषांच्ा तुिनेत आंतरजािािरीि मराठी 
भाषेविषयीिी माहहती अत्ल्प आशण ---------------------- 

आह.े

५. “कठयोर पररश्म करून त्ाने ह े------------------------------ 

गमळििे आह.े”
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घ. खयालील मयाहिती ियािू यया आणण प्रत्ेक हकल्लयाच्या प्रकयारयासयाठी योग्य चिरि ननिडू यया.

आ. ष्गररदुगमि - ह े डोंगरािरि बांधिेिे हकले्. अगतशय 
कठीण अशा पाऊििाटांनी या हकल्लांिर जाता येते. 
हकल्लाच्ा पायथ्ाकडयून येणाऱया शत्रयूच्ा आरिमणािी 
पयूि्मसयूिना गमळण्ासाठी आशण प्रगतकार करण्ासाठी ह े
हकले् अगतशय उपययोगी पडत. 

उदा∘ रायगड, कनगाळा, तयोरणा, पन्ाळा, प्रतापगड, शसंहगड, 
ियोहगड इ∘

अ. भुईकोट / भुईदुगमि –
भुईदुग्म म्हणजेि सपाट 
भयूभागािर बांधण्ात 
आिेिा हकल्ा. 

उदा∘ नगरिा हकल्ा, कंधार, 
नगरधन, सुभानमंगळ, 
परांडा इ∘

इ. जलदुगमि - िहूबाजयूंनी समुरिाने िेढिेिे हकले्. या हकल्लांकड ेबहुधा हयोडीने जािे िागते. 
काही हकल्लांकड ेसमुरिाच्ा ओहयोटीच्ा िेळी उथळ पाण्ातयून हकंिा पाण्ातयून िर आिेल्या 
पायरस्तािरून पायी पायी जाता येते. काही हकल्लांच्ा तीन बाजयूंनी पाणी आशण िौथ्ा 
बाजयूने हकल्लाकड ेजाण्ासाठी सरळ िाट असे. समुरिािरून येणाऱया आरिमणािी पयूि्मसयूिना 
गमळयून प्रगतकार करण्ासाठी या हकल्लांिा उपययोग हयोत असे.

उदा∘ शसंधुदुग्म, मुरूड जंशजरा, विजयदुग्म, अनगाळा इ∘

करया आणण णशकया
आंतरजयालयािर जयाऊन मियारयाष्रि यातील एखयाद्या हकल्लयािी मयाहिती रमळिू यया ि ती िगगात सयादर 
करू यया. सयादरीकरण चभचत्चिरि, ध्वननफीत, चिरिफीत यांपैकी कोणत्यािी स्रूपयात िोऊ 
शकते.

२  हकल्या : संरिनया

क. ऐकू यया ि योग्य पयगाय ननिडू यया. 

अ. हकल्लाच्ा भागांिी नािं गतथीिा आधीपासयूनि माहीत हयोती. 
 १) हयो.  २) नाही.

आ. बऱयाि हकल्लांिी पडझड झाल्यामुळे हकल्लांच्ा भागांिी नेमकी माहहती गमळत नाही. 
 १) हयो.  २) नाही.

इ. हकल्ा पयूिणी कधीि एका झटक्ात बांधिा जात नसे. 
 १) हयो.  २) नाही.
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ई. हकल्लाच्ा पायथ्ाशी असणाऱया गािािा मेट असे म्हणतात. 
 १) हयो.  २) नाही.

उ. घेरा ि मेट ह ेभाग गतथीने एका टरि केिेळी पाहहिे हयोते. 
 १) हयो.  २) नाही.

ऊ. प्रमुख व्यक्तींच्ा राहण्ािे वठकाण म्हणजे बािेहकल्ा. 
 १) हयो.  २) नाही.

ख. पुढील ियाक्े उत्रे असतील, तर त्ांिे प्रश् कोणते?

अ. हकल्लाच्ा भागांिी नािं गतथीिा आधीपासयूनि माहीत हयोती. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. बऱयाि हकल्लांिी पडझड झाल्यामुळे हकल्लांच्ा भागांिी नेमकी माहहती गमळत नाही. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. हकल्ा पयूिणी कधीि एका झटक्ात बांधिा जात नसे. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. हकल्लाच्ा पायथ्ाशी असणाऱया गािािा मेट असे म्हणतात.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. घेरा ि मेट ह ेभाग गतथीने एका टरि केिेळी पाहहिे हयोते.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऊ. प्रमुख व्यक्तींच्ा राहण्ािे वठकाण म्हणजे बािेहकल्ा.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. जोड्या लयािू यया.

अ. पडझड हयोणे १. शयोधयून िक्षात ठेिणे

आ. अिशेष आढळणे २. नेमणे

इ. (जागा) हरेणे ३. युद्धात मृत्यू येणे

ई. कामी येणे ४. िास्तयूिे पडके, राहहिेिे भाग सापडणे

उ. तैनात करणे ५. िास्तयूिा काही भाग पडणे, ढासळणे 

घ. आतया पुढील ियाक्े ियािू यया. 

» मी मागे दयोन-तीन टरि के केिे, पण ही नािं मी कधी ऐकिी नव्हती. 
» आता बऱयाि हकल्लांिी पडझड झाल्यामुळे त्ांिे नेमके सगळे भाग नाही कळयून येत. पण 

एखाद्ा हकल्लािे बऱयापैकी अिशेष आढळतात.
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रिरोधसूिक उभययान्वयी अव्ये

• पण, परंतु, परर या शब्दांना ‘रिरोधसूिक उभययान्वयी अव्ये’ असे म्हणतात. दयोन    
विरुद्धाथणी शब्द हकंिा िाक्े जयोडण्ासाठी त्ांिा िापर हयोतयो. 

• उदा∘ दुग्मभ्रमण करणाऱया बऱयाि ियोकांना मी ओळखतयो, पण यांिं नाि कधी ऐकिं नाही. 
        आपल्या तरिारी मुदेिसयूदपणे परंतु थयोडक्ात सांगाव्यात.

लक्षयात ठेिया- * ‘परर’ या विरयोधसयूिक उभयान्वयी अव्ययािा िापर बयोिताना हयोत नाही. 
उदा∘  मरािे परर कीगत्मरूपे उरािे. 

मयोडने पण िाकणार नाही.

‘म्णजे’िे िेगिेगळे उपयोग

• ‘म्हणजे’ या उभयान्वयी अव्ययािा दयोन प्रकारे िापर करता येतयो.
उदा∘ सकाळी ७च्ा आत वनघा म्हणजे १०पययंत हकल्लाच्ा पायथ्ाशी  पयोहयोिाि. – संकेतदश्मक
 पाण्ाने िेढिेिा हकल्ा म्हणजे जिदुग्म. – स्रूपदश्मक

ि. संभयाषण करू यया. 
अ. एक हकियोमीटर म्हणजे हकती मीटर? 

उदा∘ पहहिा विद्ाथणी : एक हकियोमीटर म्हणजे हकती रे?
दुसरा विद्ाथणी : सयोपंय. एक हकियोमीटर म्हणजे एक हजार मीटर.

आ. दुग्म म्हणजे?
इ. भुईदुग्म म्हणजे?
ई. जिदुग्म म्हणजे? 
उ. एक डझन म्हणजे नेमके हकती?
ऊ. एक लिटर म्हणजे हकती गमिीलिटर?

छ. चिरिफीत पयाहून खयालील प्रश्ांिी उत्रे ललहू यया. 

अ. खयालील ियाक्ांतील िुकया शोधून ियाक्े पुन्या ललिया. 

१. चित्रवितीत एव्हरेस् ह ेजगातीि सिवोच्च शशखर दाखिण्ात आिे आह.े 

 उदा∘ चित्रवितीत कळसयूबाई ह ेमहाराटिरि ातीि सिवोच्च शशखर दाखिण्ात आिे आह.े

२. कळसयूबाईिी उंिी ५७२४ ियू ट आह.े

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

३. घयोटी ह ेकळसयूबाईच्ा पायथ्ाकडिं गाि.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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४. पािसाळा संपताना बारीच्ा िनराईत पुष्कळ काजिे वदसतात.

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

५. कळसयूबाई िढताना िाटते मुबिक पाणी उपिब्ध आह.े

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

६. कळसयूबाईिा टरि के करताना कळसयूबाई दिेीिं िक् एक मंवदर िागतं.

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

आ. पुढील प्रश्ांिी तीन-ियार शब्दांत उत्रे ललिया. 

१. कळसयूबाई शशखरािी उंिी (मीटरमध्य)े -------------------------------------------------------------------------------------

२. बारीिा पयोहयोिण्ािे माग्म क) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                         ख) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

३. पायथ्ापासयून शशखरापययंत जायिा िागणारा िेळ ------------------------------------------------------------------- 

४. पहहिी टकेडी पार केल्यािर काय पाहायिा गमळते? -----------------------------------------------------------------

५. िाटते िागणारी पाििं कयोणािी आहते असे गािकऱयांना िाटते? ------------------------------------------

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

६. शेिटच्ा शशडीच्ा आधी काय िागते? -----------------------------------------------------------------------------------

७. कळसयूबाई शशखरािरून वदसणारे हकले् ------------------------------------------------------------------------------------

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

इ. पुढील ियाक्े ियािू यया. कयाय फरक आिे दोन्ी ियाक्ांत? फरक अधोरेखखत करू यया.

१. कळसयूबाई िढायिा साधारणपणे ३-४ तास िागतात. 

२. कळसयूबाई िढयून जायिा साधारणपणे ३-४ तास िागतात.

 दोन्ी ियाक्ांच्या अथगात कयािी बदल झयालया कया?
 (‘२’ मध्य े‘िढयून जाणे’ ह्ा संयुक् वरियापदािा िापर केिा आह.े)

३  हकल्लांिे ऐरतियाणसक मित्त्व, हकल्लांिे संिधमिन

क. ििगा करू यया. 

महाराटिरि ातीि जिळजिळ ३५० हकले् महाराटिरि ािा 

िाभिेिा एक ऐगतहाशसक िारसाि आह.े त्ा 

िारशािं संरक्षण, संिध्मन करणं ही नेमकी 

कयोणािी जबाबदारी? तसं करण्ािी खरंि गरज 

आह ेका? बाजयूिे चित्र पाहून खािीि मुद्दांच्ा 

आधारे ििगा करू या. 
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अ. काय करतायत चिंटयू  ि त्ािी गमत्रमंडळी?
आ. ह ेकरण्ािी िेळ त्ांच्ािर का आिी असेि?
इ. अशा प्रकारच्ा प्रयत्नांिा काय पररणाम हयोतयो? 
ई. अशा प्रकारिे आणखी प्रयत्न केिे गेिे पहहजेत का? का? 

ख. दोन ते तीन रिद्यार्थ्यांिे गट करू यया आणण गटयाने ििगा 
करून हकल्लांच्या संिधमिनयासयाठी उपयाय सुििू यया.

ग. गड-हकले् संिधमिन : समज-गैरसमज

गेल्या काही िष्यांत शशिप्रेमी संघटना स्तःच्ा खखशातयून पैसे खि्म करून गडहकल्लांच्ा 
संिध्मनािी कामे मनापासयून करत आहते. पण ह ेकाम संिध्मनाच्ा वनयमांना धरून आह ेकी 
नाही, यािा िारसा वििार दुग्मप्रेमी करत नाहीत. दुग्मसंिध्मन हकंिा कयोणत्ाही ऐगतहाशसक 
िास्तयूिे संिध्मन हा भािवनक नव्ह ेतर तांगत्रक विषय आह.े प्रत्केाने स्तःिा िाटिे तसे संिध्मन 
केिे तर हकल्लांिी दुद्मशाि हयोईि आशण दुग्मप्रेमींिे कटि पयूण्मपणे िाया जातीि.

इगतहासािा अभ्ास आशण गडहकल्लांिे जतन, संिध्मन ह ेस्तंत्र अभ्ासािे विषय आहते. 
भारतातीि आशण भारताबाहरेीि अनेक विद्ापीठांमध्य ेजतन आशण संिध्मन हा िेगळा विषय 
म्हणयून शशकििा जातयो. जतन आशण संिध्मनािे काही वनयम आशण अटी भारतीय पुरातत्त्व 
विभागातही पाळिे जातात. अशा स्स्तीत अगतउत्ाही गडप्रेमींनी भािनेच्ा भरात स्तःिा हिे 
तसे गडािे संिध्मन केिे तर संिध्मन हयोण्ाऐिजी नुकसानि जास्त हयोते. 

महाराटिरि  सरकारच्ा सांसृ्गतक मंत्राियाने हकले् हकंिा िास्तयू यांिे जतन करण्ासाठी 
हकले् दतिक ययोजना तयार केिी आह.े या ययोजनेिी माहहती घेऊन एखादा हकल्ा संिध्मनासाठी 
रीतसर दतिक घेता येऊ शकतयो. कयोणत्ाही हकल्लािर सािसिाई करणे, किरा स्च् करणे 
अशी कामे करण्ास काहीि हरकत नाही; पण शास्त्रशुद्ध संिध्मन पद्धतीिी माहहती न घेता जर 
संिध्मन करायिा गेियो, तर आपण दुग्मप्रेमी दुग्मसंिध्मनाच्ा मयूळ संकल्पनेपासयून दूर जाऊ. ह ेसि्म 
गडहकले् म्हणजे ऐगतहाशसक स्ारके आहते. त्ांिे संिध्मन शास्त्रशुद्ध पद्धतीनेि झािे पाहहजे.

दुग्मसंिध्मन या विषयाने सध्या ज्विंत रूप धारण केिे आह.े महाराटिरि ात एिढ ेहकले् आहते 
आशण त्ांिे संिध्मन पुरातत्त्व विभागाकडयून हयोत नाही, याबदिि गड-हकल्लांिर काम करणाऱया 
अनेक संस्ा आरियोश करत आहते. दुग्मसंिध्मनासाठी काय्मरत असणाऱया अनेक संस्ा मुंबई-
पुण्ात आहते. ही मंडळी गडांिरीि किरा साि करतात. काही संस्ा गडािरीि पडिेल्या 
मंवदरांिे बांधकाम स्खिगाने करतात; परंतु ह ेसगळे करत 
असताना नकळत त्ांच्ा हातयून गडािरीि पुरातत्त्वीय 
स्ळांिी नासधयूस हयोते. पुरातत्त्वशास्त्र हा विषय माहीत 
नसल्याने प्रत्केजण आपल्यािा िाटिे तसे संिध्मन 
करत असतयो. सि्मसाधारणपणे आपिी समजयूत अशी 
असते, की दुग्मसंिध्मन म्हणजे गड-हकल्लांिर जाऊन 
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गतथे जे पडिेिे बांधकाम आह ेते दुरुस्त करणे. तटबंदीच्ा पडिेल्या भभंती पुन्ा उभ्ा करणे, 
दरिाजे, सदर, िाड े पुन्ा बांधयून काढणे; पण यािा दुग्मसंिध्मन म्हणत नाहीत. कयोणत्ाही 
ऐगतहाशसक िास्तयूच्ा संिध्मनािी पुरातत्त्वज्ांनी ठरििेिी एक वनययोशजत पद्धत आह.े कयोणत्ाही 
ऐगतहाशसकदृष्टा महत्त्वाच्ा हकल्लांिे संिध्मन करण्ासाठी तीन मुख् पायऱयांिा िापर करणे 
गरजेिे आह.े 

१. िास्तयूिंे अत्ाधुवनक पद्धतीने सिधेक्षण
२. िास्तयूिंी दुरुस्ती
३. िास्तयूिंे जतन आशण संिध्मन

घ. िूक की बरोबर ते ललहू यया. 

अ. अनेक दुग्मप्रेमी संिध्मनाच्ा वनयमांना धरूनि संिध्मनािी कामे करत असतात.
 -------------------------------------------

आ. ऐगतहाशसक िास्तयूिंे संिध्मन भािवनक दृष्टिकयोनातयून केिे पाहहजे.
 -------------------------------------------

इ. एखादा हकल्ा संिध्मनासाठी रीतसर दतिक घेता येऊ  शकतयो.
 -------------------------------------------

ई. गड, हकल्लांिरीि पडके दरिाजे, िाड ेपुन्ा नव्याने बांधणे 
म्हणजेि दुग्मसंिध्मन. -------------------------------------------

ि. रिरोधसूिक उभययान्वयी अव्ये ियापरून खयालील ियाक्े पुन्या ललहू यया. 

अ. दुग्मप्रेमी स्तःच्ा खखशातयून पैसे खि्म करून संिध्मनािे काम मनापासयून करत आहते. ह ेकाम 
संिध्मनाच्ा वनयमांना धरून आह ेकी नाही, यािा िारसा वििार ते करत नाहीत.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

आ. काही संस्ा गडािरीि पडिेल्या मंवदरांिे बांधकाम स्खिगाने करतात. ह ेसगळे करत 
असताना नकळत त्ांच्ा हातयून गडािरीि ऐगतहाशसक स्ळांिी नासधयूस हयोते.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

इ. प्रत्केाने स्तःिा िाटिे तसे संिध्मन केिे तर हकल्लांिी दुद्मशाि हयोईि आशण दुग्मप्रेमींिे 
कटिही पयूण्मपणे िाया जातीि.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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४  ‘-ने’, ‘-मुळे’
क. ियािू यया ि लयाल रंगयातील शब्दांिया अभ्यास करू यया.

शशनयूिे आबा आता ८१ िष्यांिे आहते. िय झािं तरी त्ांिी विरण्ािी आिड मात्र अजयून कायम 
आह.े शशनयू सुट्ीत त्ांच्ा गािािा गेिा तर ते नेहमी त्ािा पन्ाळा हकल्ा दाखिायिा घेऊन 
जायिे. यािषणी शशनयूिे दयोन गमत्र, िेदान्त आशण अंशुमन त्ाच्ासयोबत त्ाच्ा आजयोळी राहायिा 
आिे हयोते. शशनयूिं गाि त्ांना खयूप आिडिं. शशनयूच्ा आजयोळी मयोठ्ठा िाडा आह,े ह ेत्ांना ऐकयू न 
माहीत हयोतं. ते सगळं नििाईनं न्याहाळत हयोते. एिढ्ा मयोठ्या िाड्ात राहायिी त्ांना खयूप मजा 
िाटत हयोती. गतथिी सगळी माणसं त्ांिा आपुिकीनं पाहुणिार करत हयोती.

िेदान्तनं शशनयूिा वििारिं, “शशनयू, आपण कुठे कुठे विरणार आहयोत?”

शशनयू म्हणािा, “यािी पयूण्म जबाबदारी मी आबांिर सयोपििी आह.े काय आबा, बरयोबर ना?”

आबा हसत त्ांच्ाकड े पाहत म्हणािे, “हयो तर! उद्ा आपण खयूप 
विरायिं आह.े पयोरांनयो, पहाट ेपाििा उठायिं.”

िेदान्त आशण अंशुमन यांना खयूप आश्चय्म िाटिं. एिढ ेियस्र आजयोबा 
आपल्यािा विरायिा कसे नेणार? या वििाराति ते झयोपी गेिे.      

पहाट ेसि्यांच्ा आधी आबा उठयू न तयार. मुिं उठिी आशण न्याहारी िगैरे करून तयार झािी. 
आबांनी िाटते सि्यांना बेत सांगगतिा. “आज आपण पन्ाळ्ािा जाऊ. हकल्ा पयूण्म िढयून जायिा 
आह.े तेव्हा तुम्ही पयोरं माझ्ाबरयोबर िािा. आशण हयो, मागे राहहिात तर तुम्ही तुमिी िाट शयोधत 
या. मी थांबणार नाही.”

अंशुमन िेदान्तिा म्हणािा, “आपण तर आबांच्ाही पुढ ेजाऊ.”

थयोड्ा िेळाति ते पन्ाळ्ाच्ा पायथ्ाशी पयोहििे.

आबा पटापट िर िढत हयोते. शशनयूही त्ांच्ा हाताखािी तयार 
झाल्याप्रमाणे िपळाईने िढत हयोता. िेदान्त आशण अंशुमन हळयूहळयू 
धापा टाकत िढत हयोते.

त्ांना पाहून आबा एका झाडापाशी थांबिे. ते दयोघे जिळ आिे तसे आबा मुदिाम शशनयूिा 
म्हणािे, “शशन्या, िि बाबा, आता थांबायिं नाही.”

एव्हाना अंशुमन पार दमयून गेिा हयोता. त्ािा आता विश्ांतीसाठी बसािंि िागणार हयोतं. 
तयो घाबरून म्हणािा, “आबा, आपण इथे थयोड ंथांबयू या ना. माझ ेपाय दुखायिा िागिेत.”

“अरे पयोरा, एिढ्ानेि थकिास हयोय? अजयून वनम्ा गडसुद्धा िढियो नाही आपण.”

अंशुमनने िेदान्तकड ेपाहहिं. त्ािी स्स्तीदखेीि तशीि हयोती. त्ा दयोघांनाही अपराधी 
िाटयू  िागिं. आबांच्ा ियािी थट्ा केिी यािी त्ांना िाज िाटयू  िागिी. ते दयोघे आबांना 
म्हणािे, “आबा, आम्हािा माि करा. आम्हािा िाटिं तुम्ही तुमच्ा ियाच्ा मानाने हळयू िािाि 
पण उिटिं झािं.”

आबा म्हणािे, “अरे बाबांनयो, तुम्ही तरुण मुिं आहात. मिा तर िाटिं हयोतं, 
तुम्ही उत्ाहाने िढाि. पण हरकत नाही, तुमिी पहहिी िेळ आह.े हयोईि सिय हळयूहळयू . इतकं 
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काही मनािा िाियून घेऊ नका. िय झािं असिं तरी ह ेशरीर मी 
खयूप कटिाने कमाििं आह.े अनेक िषयं मेहनत केल्याने मी इतका 
काटक झाियो आह,े आशण हा हकल्ा तर मी अनेकदा िढियो-
उतरियो आह.े”

िेदान्त म्हणािा, “हयो आबा, आम्ही आधी कधीि असं 
गगयगारयोहण केिं नाही. आम्हािा िाटिं आपण असंि विरायिा जाणार असयू.”

आबा म्हणािे, “ते ठीक आह,े पण तुम्हीि सांगा, असं केिंत तर तुम्हािा ते कठीणि 
िाटणार. विरल्यानेि तुम्हािा ते सियीिं हयोईि. ििकर ििकर िढिात तर तुम्हािा संपयूण्म 
हकल्ा नीट पाहता येईि. दमल्यामुळे तुम्ही अशी सारखी विश्ांती घ्ायिी म्हणाि तर िेळ इथेि 
जाईि आशण तुम्हािा िक् हकल्ा िढयून परत िगेि उतरल्यासारखं िाटिे.”

दयोघांनाही आबांिं म्हणणं पटिं. आबांच्ा सल्लानुसार ते हकल्ा िढिे.

ख. िरील लयाल रंगयातील शब्द खयालील कोष्कयात योग्य त्या हठकयाणी भरू यया. 

हक्रययापद + ने / नं नयाम + ने / नं

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

तृतीयेिया प्रत्य ‘-ने’, शब्दयोगी पद ‘-मुळे’

• नामािा / वरियापदािा ‘-ने’ हा तृतीयेिा प्रत्य हकंिा ‘-मुळे’ ह ेशब्दययोगी पद जयोडताना 
नामािे / वरियापदािे सामान्य रूप हयोते. 

उदा∘ कटिाने, केल्याने इ∘

-ने / -नं -मुळे / -मुळं

हक्रययापद गेल्याने, केल्याने इ∘ गेल्यामुळे, केल्यामुळे इ∘

टीप : ‘-ने’ ह्ा विभष्क्प्रत्यािे काम जरी ‘-मुळे’ ह ेशब्दययोगी पद करत 
असिे, तरी प्रत्के िेळी त्ांिी अदिाबदि करता येतेि असे नाही. 
उदा∘ कटिाने, मेहनतीने, आपुिकीने, घाईघाईने इ∘
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५  कंसयातील शब्द योग्य हठकयाणी ियापरून ररकयाम्या जयागया भरू यया.
(भयोज्ा, पाश््मभयूमी, माघारी, शयोधयून, भन्नाट, ि, यािेगळं, खच्चयून, पाहणं, हयोणारं)

हकल्या कसया पयाियािया?

गड कसा पाहािा, यािं एक तंत्र आह.े तयो धािता पळता (धाित पळत) 
-------------------------- उपययोगािा नाही. त्ािी भौगयोलिक --------------------------, 
त्ािं नकाशातिं स्ान, संरक्षणदृष्टा त्ािं महत्त्व, त्ाच्ा आसपासिे 
घाट, मैदानं, खखंडी, पठारं, नद्ा, ओढ,े रणक्षेत्र,ं त्ािर िढायिे माग्म, 
त्ािरून वदसणारा प्रदशे, त्ा प्रदशेातीि हकले्, शशखरं, त्ांिी मजबयूती, 
त्ािरीि पाण्ािी वठकाणं – हौद, तिाि, त्ािे तट, त्ािे बुरूज, 
त्ािी प्रिेशद्ारं – ह ेसगळं नीट तपासिं पाहहजे, तरि त्ािं महत्त्व 
ध्यानी येतं. 

हकल्ा धािता पळता पाहायिा तयो म्हणजे काही -------------------------- नव्ह े! धािता पळता 
त्ािा भेट दऊेन जाणं, म्हणजे त्ािाही अपमान ---------- आपिाही ! असं करू नये. 

-------------------------- अगदी वनसग्मसौंदयगाच्ा दृटिीनं जरी हकल्लांकड ेपाहायिं म्हटिं, तरी 
अशी ही रयोमहष्मक, अशी ही िैतन्यमय, अशी ही िय विसरियून टाकणारी, अशी ही तरुणाईस 
हाक घािणारी स्यू गत्मस्ळं अन्यत्र -------------------------- सापडायिी नाहीत. हकल्लांिरून वदसणारे 
सयूयवोदय आशण सयूयगास्त ह ेतर अपयूि्म दृश्य आह.े हकल्लांिरून रात्री -------------------------- नक्षत्रदश्मन, 
हा अिण्मनीय आनंद आह.े त्ािी कशाशीि तुिना करता यायिी नाही. 

सांसाररक व्यापांपासयून मन मुक् हयोतं. रानािनातीि पशुपक्षांशी मैत्र जुळतं. स्च् --------
---------------- िारा छातीत भरून घेतल्यानं आरयोग्य आपिा पतिा वििारीत येतं. िाढतं िय गतथंि 
थांबतं. ते ---------------- िळतं. पाि-दहा िष्यांनी तरी तरुण झाियो आहयोत, असा साक्षात्कार हयोतयो. 

नाना समस्ांनी -------------------------------- भरिेल्या, काळंजयून गेिेल्या जीिनातयून काही क्षण 
तरी बाजयूस काढयून जे या ऐगतहाशसक स्यू गत्मस्ळांच्ा दश्मनासाठी जातात, त्ांना हा अनुभि 
आल्याशशिाय राहत नाही. साक्षात्कार म्हणजे तरी यािेगळं काय असतं?

– गोपयाळ नीळकंठ दांडेकर, दुगमिभ्रमणगयाथया 

६  मियारयाष्रि यातील लेणी

क. ियािू यया.

महाराटिरि ातीि हकल्लांप्रमाणेि सह्ारिीत िसििेिी िेणीही नेहमीि 
पय्मटकांना आकगष्मत करत आिेिी आहते. महाराटिरि ातीि बौद्ध, हहदंू ि 
जैन िेणी हा सांसृ्गतक ि आध्यात्त्मक परंपरेिा िार मयोठा िारसा 
आह ेि सुमारे पंधराशे ते दयोन हजार िष्यांपासयून ही िेणी सामाशजक, 
आलथ्मक ि आध्यात्त्मक विकासािी कें रि ेआहते. प्रािीन काळात िेणी 
अध्यात्म ि शशक्षणािी कें रि े हयोती. िृद्ध ि अनुभिी आिाय्यांसयोबत 
तरुण ि हयोतकरू विद्ालथ्मिग्मही िेण्ांच्ा पररसरात आढळत हयोता. 
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अशयोकाच्ा काळात पहहल्या गुहा खयोदण्ात आल्या, त्ा िेळेस त्ांच्ा उपयुक्तेिा वििार 
करण्ात आिा असािा. भभक्षुसंघांना हिा असणारा एकांत, ध्यान-मनन-चिंतन करण्ासाठी 
िागणारी शांतता ही नगरात हकंिा गािात वनिास बांधयून गमळणार नव्हती. ह्ासाठी मनुष्यिस्तीपासयून 
दूर, विशेषतः डोंगर पररसरात िास्तव्य करण्ािर भर दणे्ात आिा. अशा ह्ा विश्ामगृहांना 
संसृ्तमध्य े‘ियनम्’ ि प्राकृतात ‘िेणं’ असे म्हटिेिे आह.े गुहांतीि विविध आिेखांत ‘िेणं’ हा 
शब्द सतत िापरण्ात आिेिा आह,े त्ािरून मराठीत ‘िेणे’ हा शब्द आिा असािा.  

महाराटिरि  ह ेऐगतहाशसक ि सांसृ्गतकदृष्टा भारतातीि िैभिसंपन्न राज् आह.े ह्ा भयूमीमध्य े
सातिाहनांपासयून मराठ्यांपययंतिा स्यू गत्मशािी इगतहास घडिा. महाराटिरि ािा भयूषणास्पद असिेिे 
आणखी एक िैशशष्ट म्हणजे येथीि कयोरीि िेणी. भारतातीि जिळपास बाराशे 
िेण्ांपैकी आठशे िहान-मयोठी िेणी महाराटिरि ात आहते. सि्म िेण्ांिे स्रूप 
धागम्मक स्ापत्ािे असल्यामुळे धम्मप्रकारांनुसार िेण्ांिे बौद्ध, शैि-
िैष्णि (हहदंू) ि जैन असे तीन प्रकार पडतात. बौध्दधमणीय, सातिाहन 
आशण धम्मप्रसारक ह्ांनी सि्मप्रथम हा िास्तपु्रकार आशण त्ािे तंत्रज्ान 
महाराटिरि ातीि सह्ारिीच्ा रांगांत िापरिे. िैष्णि ि शैि पंथीयांनी ते 
आत्मसात करून त्ािा मयोठी उंिी गमळियून वदिी. जैनांनी प्रथम बौद्ध 
विहारािे आशण नंतर हहदंुधमणीय दिेाियस्ापत्ािे अनुकरण करून त्ात 
आपिी भर घातिी. 

महाराटिरि ातीि सिगात प्रािीन असे भाजे-कोंढाण्ािे िैत् ि विहार इसिीसनपयूि्म दुसऱया 
शतकात खयोदिे गेिे असािेत. सह्ारिीतीि कातळशशिा अशा िैत्गृहांसाठी ययोग्य असल्यामुळे 
बौद्धांच्ा अनेक धागम्मक शाखांनी महाराटिरि ाकड े धाि घेतिी. पुढच्ा काही शतकांत भाजे, 
कोंढाणे, बेडसे, कािधे, जुन्नर, महाड, कऱहाड, िाई, कान्रेी येथीि डोंगरांिी वनिड हयोऊन 
िेण्ांच्ा वनगम्मतीिा िेग आिा. घाटमाथ्ािर जुन्नर, नाशशक ि कऱहाड येथे, इंध्यारिी पररसरात 
वपतळखयोरे येथे, तसेि, मराठिाड्ात अशजंठा, औरंगाबाद ि पुढ ेिेरूळ येथीि डोंगरांिी वनिड 
हयोऊन िेणी खयोदण्ात आिी. ही सि्म स्ळे प्रािीन महामाग्यांिर असल्यामुळे सयोयीिी ठरिी. हा 
पररसर कयोकणापेक्षा भारताच्ा इतर भागांशी जिळीक साधणारा असल्यामुळे शतकानुशतके 
त्ांिा उपययोग िेण्ांच्ा वनगम्मतीसाठी करण्ात आिा. सह्ारिी आशण अशजंठा-िेरूळिे डोंगर ही 
बौद्ध, हहदंू ि जैन धमणीयांिी कम्मभयूमी झािी.

ख. िूक की बरोबर ते ललहू यया.

अ. महाराटिरि ातीि केिळ बौद्ध ि जैन िेणी अध्यात्म ि आलथ्मक विकासािी कें रि ेआहते. -------------

आ. भभक्षुसंघांना आिश्यक असा एकांत मनुष्यिस्तीत गमळणे अशक् असल्याने विश्ामगृहांसाठी 
डोंगर पररसर वनिडण्ात आिा. ---------------------------

इ. सह्ारिीत िेणी हा िास्तपु्रकार सि्मप्रथम रुजिण्ािे काम शैि पंथीयांनी केिे. ---------------------

ई. बौद्धांनी जैन विहारािे अनुकरण करून त्ात आपिी भर घातिी. ---------------------------

उ. सह्ारिीिे भौगयोलिक स्ान ि त्ातीि कातळशशिा यांमुळे सह्ारिी ही बौद्ध, हहदंू ि जैन 
धमणीयांनी कम्मभयूमी झािी. ---------------------------
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ग. खयालील शब्दांच्या त्ांच्या योग्य अथगाशी जोड्या लयािू यया. 

अ. उपयुक्ता १. बौद्धांिा मठ

आ. स्यू गत्मशािी २. खडक

इ. विहार ३. बौद्ध धमणीयांिे प्राथ्मनागृह 

ई. कातळशशिा ४. उपययोग

उ. िैत् ५. प्रेरणादायी

घ. कंसयातील अक्षरे योग्य प्रकयारे जोडून खयालील शब्दांसयाठी एक शब्द ललहू यया. 

अ. गुरू, शशक्षक - ---------------------------------------------- (िाय्मआ)

आ. श्ीमंत - ---------------------------------------------- (भसंन्निैिप)

इ. जुन्नर, नाशशक ि कऱहाड - ---------------------------------------------- (टथाघामा)

ई. अनेक शतकांपासयून - ---------------------------------------------- (नुकाततशकेश)

उ. िास्तकुिा, िास्तवुिद्ा - ---------------------------------------------- (पस्ात्)

करया आणण णशकया 
तुम्ी एखयाद्या लेण्यालया कधी भेट हदली आिे कया? त्या लेण्यािे तोंडी िणमिन करया. खयालील 
मुद्दांिी तुम्यालया मदत िोईल. 

- िेणी कयोणत्ा शहरात / दशेात आहते? 

- िेणी कयोणाकडयून / कयोणाच्ा काळात वनमगाण केिी गेिी?

- स्ापत् – प्रकार, शशले्प

- सद्:स्स्ती

७  व्लक्पररिय

 छरिपती णशियाजीमियारयाज (सतरयािे शतक)
महाराटिरि ातल्या जनतेिा अभभमान आशण दिैत म्हणजे छत्रपती शशिाजी महाराज / राजे. शशिराय, 
शशिबा, राजे, महाराज अशा िेगिेगळ्ा उपनािांनी छत्रपती शशिाजीमहाराजांना संबयोधिे जाते. 
महाराटिरि ाच्ा समाजमनािर वपढ्ानुवपढ्ा राज् करणारा हा राजा रयतेिा िाडका हयोता, आशण 
आजही आह.े भयोसिे कुळातीि या सुपुत्राने विजापयूरच्ा आवदिशाहीविरुद्ध आशण मयोगि 
साम्ाज्ाविरुद्ध ऐगतहाशसक संघष्म करून मराठा स्राज् स्ापन केिे. रायगड ही राजधानी 
असिेिे स्तंत्र मराठा राज् - स्राज् शशिाजीराजांनी उभे केिे. शशिाजीराजांिी कारकीद्म 
म्हणजे मराठा साम्ाज्ािा शौय्मपयूण्म आशण अभभमान िाटािा असा इगतहास. 

स्राज्ािा संस्ापक छत्रपती, सुसंघवटत प्रशासन आशण शशस्तबद्ध आरमार उभारणारा 
एक कुशि सेनानायक, रयतेिी काळजी िाहणारा जाणता राजा, गवनमी काव्याने शत्रयूिा 
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नामयोहरम करणारा शूर िढिय्या, शजजाऊंिा आज्ाधारक शशिबा, अशी हकती तरी रूपे आहते 
शशिाजीराजांिी. एकाहून एक शूर, शजिािा जीि दणेाऱया िढिय्या 
मािळ्ांनी स्राज्ाच्ा जडणघडणीत मयोिािे ययोगदान वदिे. त्ाि 
बळािर शशिाजीराजांनी स्राज्ासाठी िढा वदिा. अत्तं िेधक 
अशा असंख् नाट्पयूण्म प्रसंगांनी शशिाजीराजांिे जीिन व्यापिेिे 
वदसते.

ियाच्ा सतराव्या िषणी शशिाजीराजांनी आवदिशहाच्ा 
ताब्ातिा तयोरणागड शजंकिा आशण स्राज्ािी मुहूत्ममेढ रयोििी. 
आशण पुढच्ा तेरा िष्यांत त्ांनी जिळपासच्ा पशश्चम घाटातीि 
आशण कयोकणातीि िाळीस हकले् शजंकिे हयोते. राजांनी हकले् नुसते शजंकिेि नाहीत, त्ांिी 
डागडुजीही केिी, अनेक निे हकले् उभारिे. इ∘स∘ १६७४मध्य ेरायगडािर त्ांिा राज्ाभभषेक 
झािा आशण ते छत्रपती झािे. 

शशिाजीराजांिा जन्मवदिस महाराटिरि ात मयोठ्या उत्ाहात साजरा हयोतयो. त्ांच्ा जयंतीिा 
महाराटिरि ात शशिजयंती म्हणतात. त्ांच्ा जन्मतारखेबदिि िाद असल्याने इथे िष्मभरात दयोनदा 
शशिजयंती साजरी हयोते.

 दृष्ष्क्षेप

 नयाम

तयो भुईदुग्म, ते - ती पयूि्मसयूिना, त्ा - तयो िीरगळ, ते –

तयो जिदुग्म, ते - ती स्गृतशशिा, त्ा - ते संिध्मन, ती संिध्मने / संिध्मनं

तयो गगररदुग्म, ते - ती मािी, त्ा माच्ा ते पुरातत्त्वशास्त्र

तयो घेरा, ते घेरे ती तटबंदी, त्ा तटबंद्ा ते रणक्षेत्र, ती रणक्षेत्र े/ रणक्षेत्रं

तयो बािेहकल्ा, ते बािेहकले् ती सदर, त्ा सदरा ते नक्षत्र, ती नक्षत्रे

तयो बुरूज, ते - ती पि्मतरांग, त्ा पि्मतरांगा ते मेट, ती मेट े/ मेटं

तयो दुग्मप्रेमी, ते - ती गुहा, त्ा - ते िेणे / िेणं, ती िेणी

तयो गडप्रेमी, ते - ती उपयुक्ता ते िास्तव्य, ती िास्तव्य े/ िास्तव्यं

तयो इगतहासतज्ज्ञ, ते - ती कातळशशिा, त्ा - ते स्ापत्, ती स्ापत् े/ 
स्ापत्ं

तयो आिाय्म, ते - ते िैत्, ती िैत् े/ िैत्ं

तयो वनिास, ते -

तयो विहार, ते -

तयो घाटमाथा, ते घाटमाथे
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 हक्रययापद
हरेणे, न्याहाळणे, आढळणे, खयोदणे, रुजिणे 

 रिशेषण 
अिण्मनीय, तांगत्रक, पुरातत्त्वीय, वनमुळता, शास्त्रशुद्ध, ज्विंत, रयोमहष्मक, आध्यात्त्मक, हयोतकरू, 
िैभिसंपन्न, स्यू गत्मशािी

 हक्रययारिशेषण 
िहुबाजयूंनी, सरसकट, आडमागगाने, स्रणाथ्म, नििाईने, आपुिकीने, िपळाईने, उत्ाहाने, 
कटिाने, शतकानुशतके

 नयाम / इतर शब्द + हक्रययापद 
प्रिलित असणे, प्रगतकार करणे, स्ापन करणे, पडझड हयोणे, अिशेष आढळणे, जागा हरेणे, 
कामी येणे, तैनात करणे, समजाियून सांगणे, आकगष्मत करणे, िास्तव्य करणे, भर दणेे / घािणे, 
आत्मसात करणे, पराकयोटीिा नेणे, अनुकरण करणे, धाि घेणे, िेग येणे 

 म्णी आणण ियाक् प्रियार 
मयोडने पण िाकणार नाही, मरािे परर कीगत्मरूपे उरािे
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 आतया मलया िे येतं...

मियारयाष्रि यातील रिरिध हकल्लांरिषयी जयाणून घेणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

हकल्लांिे ऐरतियाणसक मित्त्व, हकल्लांिे संिधमिन – ििगा करणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

हकल्या कसया पयाियािया?
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

मियारयाष्रि यातील लेणी
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

रिरोधसूिक उभययान्वयी अव्ये : पण, परर, परंतु
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

‘म्णजे’िे िेगिेगळे उपयोग 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

तृतीयेिया प्रत्य ‘-ने’, शब्दयोगी पद ‘-मुळे’ 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

िढणे / िढून जयाणे – ियापर ि फरक 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी
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 मियारयाष्रि यातील खयाद्संसृ्तीतील रिरिधतेबद्दल जयाणून 
घेणे 

 नयामसयाचधत रिशेषणे, धयातुसयाचधत रिशेषणे 
 ध्वन्यनुकयारी रिशेषणे 
 स्यंपयाकयाशी संबंचधत हक्रययापद,े प्रश्शब्द : 

कशयाबरोबर? 
 रिकल्पबोधक उभययान्वयी अव्ये : की, हकंिया, िया, 

अथिया, अगर, नयािी तर
 त्यात येते / येतं
 ितुथथी + हक्रययापद : जमणे, येणे, समजणे, आिडणे इ∘

िलया, णशकू यया…

खयाद्संसृ्ती८
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१  मियारयाष्रि यािी खयाद्परंपरया
क. खयालील उतयारया ियािू यया आणण िगगात ‘मियारयाष्रि यािी खयाद्परंपरया’ यया रिषययािर ििगा करू यया. 

महाराटिरि ाच्ा सांसृ्गतक जीिनात जसं िैविध्य आह ेतसंि ते इथल्या खाद्संसृ्तीतही वदसयून 
येतं. ‘शजथे जे वपकतं तेि गतथे शशजतं’, असं म्हटिं जातं ते अगदी खरंय. दशेभरात कुठेही 
जा, काही वनिडकि पदाथ्म ताटात वदसतात. उतिरेकड े गेिात तर गव्हापासयून बनििेल्या 
रयोट्ा आशण भाज्ांिे प्रकार अभधक असतात. गतथे भातािं प्रमाण कमी तर दशक्षणेकडच्ा 
राज्ांत याउिट चित्र वदसतं. पण महाराटिरि ात चित्र खयूपि िेगळं आह.े एक संपयूण्म आहार 
इथल्या घराघरातल्या ताटांत वदसतयो. दर दयोन कयोसांिर बयोिीभाषेिं एक िेगळं रूप बघायिा 
गमळतं  तशी खाद्संसृ्तीतीि विविधताही वदसयून येते. प्रदशेांनुसार विविध प्रकारिे खाद्पदाथ्म 
खायिा गमळतात.

ख. अ. आतया खयालील उतयारया ियािून एक मयानसचिरि बनिू यया.

मरयाठियाडी ‘उसऱयया’ 
ज्वारी, बाजरी, गहू, तयूर, मयूग, करडई, हरभरा ही वपके मराठिाड्ात घेतिी जातात. त्ामुळे 
साहशजकि इथे राहणाऱया समाजाच्ा सगळ्ा थरांमध्य ेआहारात 
प्रामुख्ाने या सि्म धान्यांिा समािेश असतयो. याबरयोबर मराठिाड्ािर 
अनेक िषधे वनजामािे शासन असल्यामुळे काही प्रमाणात इथल्या 
खाद्संसृ्तीिर त्ािा पररणाम झािेिा वदसयून येतयो. शेंगदाणा, तीळ, 
जिस, कऱहाळे हदेखेीि मयोठ्या प्रमाणात इथे हयोतात. त्ामुळे इथल्या 
स्यंपाकात, मसाल्यांमध्य ेह ेसि्म घटक महत्त्वािे आहते. ‘उसऱया’ नािािा एक िेगळा प्रकार या 
भागात बघायिा गमळतयो. गिार, भेंडी, िाि भाजी आशण कैरीच्ा ियोडी या साििीत िाळियून 
साठियून ठेितात. उन्ाळ्ात भाजीिा तुटिडा असतयो तेव्हा याि सुकििेल्या भाजीपासयून छान 
िविटि भाजी बनििी जाते.

रिदभगािया झणकया
विदभगात जेिढ्ा आिडीने गतखटािे झणझणीत पदाथ्म खाले् जातात 
तेिढ्ाि आिडीने गयोड पदाथ्मही खातात. गहू, ज्वारी, तयूर, मयूग यांच्ा 
बरयोबरीने काही भागांत तांदूळही हयोतयो. उन्ापासयून बिाि करण्ासाठी या 

खोडसयाळ : हा पाठ िािताना भयूक िाळििी 
जाऊ शकते. िािायिा सुरुिात करण्ापयूिणी 

 पयोट भरिेिे ठेिािे.

  शशक्षकांनी एक महाराटिरि ीय पदाथ्म 
आणयून विद्ाथ््यांना खायिा द्ािा आशण त्ािे 
साहहत् ि कृती समजाियून सांगािी.
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भागात ज्वारीिी आंबीि केिी जाते. ‘उकडपेंड’ हा असाि िविटि पदाथ्म ज्वारीच्ा वपठापासयून 
बनििा जातयो. अमरािती, अकयोिा, बुिढाणा ह्ा भागांत ज्वारीच्ा वपठापासयून ‘रयोडगा’ बनििा 
जातयो. भंडारा, गोंवदया, गडचिरयोिी भागांत गयोळाभात, िडभेात, भरडाभात, हातियोडणीिा भात, 
मयूगिड्ािा भात, खखिडी असे भातािे अनेक प्रकार रस्तांिरीि गाड्ांिर गमळतात. नागपयूरिा 
सािजी मसािा प्रशसद्ध आह.े

खयानदशेी पदयाथमि
खानदशे म्हटिं की जळगाििं िांग्यािं भरीत आशण ज्वारीिी भाकरी, 
झणझणीत शेिभाजी असा बेत डयोळ्ांसमयोर आल्याशशिाय राहत नाही. 
जळगाििी हहरव्या-पांढऱया रेषा असिेिी िांगी भरतासाठी प्रशसद्ध आहते. 
खानदशेातीि मांड ेहा पदाथ्मदखेीि उभ्ा महाराटिरि ािा आिडता. पुरणािे 
मांड ेतर खासि असतात! ते हातािर बनिण्ािी पद्धत बघयून थक् व्हायिा 
हयोतं. गव्हाच्ा जाड शेिया, पुरणपयोळी आशण आमरस असं एकत्र खाण्ािी अनयोखी पद्धत इथे 
प्रिलित आह.े

कोकणी पदयाथमि
महाराटिरि ातीि अन्य भागांपेक्षा इथिी भौगयोलिक पररस्स्ती खयूप िेगळी आह.े िाभिेिा मयोठाच्ा मयोठा 
समुरिहकनारा, नारळी-सुपारीच्ा कुळागरांिी संपन्नता, आगरी, कयोळी, भंडारी, िाडिळ-सयोनार आशण 
चित्ािन रिाह्मण यांिे कयोकणात मयूळ आह.े आगरी आशण कयोळी समाजािे 
प्रमुख अन्न मासळी. त्ामुळे या घरांमध्य ेमासळीिे अनेक िविटि प्रकार 
बनििे जातात.  कयोकणात तांदूळ, नािणी वपकतात, त्ामुळे तांदळािी 
हकंिा नािणीिी भाकरी बनििी जाते. या प्रदशेातल्या गृहहणींिा कमीत 
कमी साहहत् िापरून अगतशय िविटि पदाथ्म बनिण्ात हातखंडा आह.े 
तांदळािी उकड, पानग्या, पातयोळ्ा, िणसािे-आंब्ािे सांदणे, नारळाच्ा 
दुधातीि शेिया ह ेपदाथ्म त्ांच्ाि हातिे खािेत. साखरभात, नारळीभात, उकडीिे मयोदक उतृ्कटिि 
असतात. कयोकणातल्या घरांमध्य ेबनणारी तांदळािी ‘सािपापडी’ ही प्रशसद्ध आह.े

या सि्म भौगयोलिक रिनेनुसार बदित जाणाऱया खाद्संसृ्तीशशिाय सामाशजक आशण जातीय 
रिनेनुसारदखेीि प्रत्केािी खाद्शैिी इतरांपेक्षा िेगळी आह.े

आ. जोड्या लयािू यया.

१. मराठिाडा क. उकडपेंड

२. विदभ्म ख. तांदळािी उकड, पानग्या, पातयोळ्ा, िणसािे-आंब्ािे सांदणे, 
साखरभात, नारळीभात, उकडीिे मयोदक

३. खानदशे ग. उसऱया

४. कयोकण घ. मांडे
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२  नयामसयाचधत रिशेषणे
क. रिशेष नयाम + ई : प्रांतांच्या, शिरांच्या, रयाज्यांच्या, दशेांच्या, खंडांच्या नयािांनया प्रत्य जोडून 
केली जयाणयारी रिशेषणे –

रिशेष नयाम + ई = रिशेषण

प्रांत शिर / णजल्या रयाज्य दशे खंड 

कयोकणी, 
माििणी, 
खानदशेी, 
िऱहाडी, 
मारिाडी, 
मुितानी, 

सातारी, 
कयोल्ापुरी, 
सयोिापुरी, 
बनारसी, 
भयोजपुरी, 

पण...
पुणेरी

केरळी, 
कनगाटकी, 
गुजराती, 
पंजाबी, 
राजस्ानी, 
बंगािी, 
काश्मिरी, 
श्ीिंकी

पण.. 
महाराटिरि ीय   

पाहकस्तानी,
नेपाळी,
चिनी,
जपानी,
इंग्जी,

पण... 
भारतीय,
जम्मन

आशशयाई

पण...
अमेररकी, 
आवफ्की आशण 
युरयोपीय

ख. िरील उतयाऱययातील नयामसयाचधत रिशेषणांिी ययादी करू यया.
मराठिाडी...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ग. नयामसयाचधत रिशेषणे आणण प्रांरतक खयाद्िैणशषे्ट. जोड्या लयािू यया.
अ. माििणी मसािा
आ. खानदशेी भरीत
इ. िऱहाडी ठेिा
ई. सातारी पेढे
उ. कयोल्ापुरी रस्सा
ऊ. गुजराती थाळी
ए. पंजाबी छयोिे
ऐ. बंगािी गमठाई
ओ. काश्मिरी पुिाि
औ. चिनी भात
अं. जपानी सुशी

व्य
ाक

रण
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३  लोकहप्रय खयाद्पदयाथमि

क. ऐकू यया ि ररकयाम्या जयागया भरू यया. 

काही सण आशण पदाथ्म यांिं नातं अतयूट असतं. हयोळी म्हटिी की ----------------------------------- (अ), 

संरिांतीिा ----------------------------------------- (अा) तसं गणेश ितुथणीिा ------------------------------------------- (इ) 

ह ेसमीकरण इतकं घट् आह ेकी गणपतीबाप्पांच्ा नुसत्ा स्रणानेही अनेकांच्ा डयोळ्ांसमयोर 

२१ मयोदकांिं ताट तरळयू िागतं.

ख. पररचे्दयात रिरिध सण आणण त्यािेळी केले जयाणयारे पदयाथमि यांिी नयािे हदली आिेत. 
तुम्यालया मयािीत असलेल्यया रिणशष् सणांच्या ननरमत्याने केल्यया जयाणयाऱयया पदयाथ्यांरिषयी आपल्यया 
सियाध्याययाबरोबर बोलू यया.

ग. तुम्यालया मयािीत आिे कया? योग्य क्रमांक ललहू यया.

_____ कबाब या मयूळच्ा पशश्मयन शब्दािा अथ्मि ‘भाजणे’ असा 

हयोतयो. 

_____ ‘वबयगाणी’ या शब्दािं मयूळ पशश्मयन भाषेतल्या ‘वबयगाण’ या 

शब्दात आह.े वबयगाण म्हणजे शशजिण्ापयूिणी तळिेिा िा खरपयूस 

भाजिेिा पदाथ्म. वबयगाणिरून वबयगाणी शब्द आिा आह.े 

_____ ऑम्टे हा जगभरात िापरिा जाणारा शब्द मयूळिा फ्ें ि 

आह.े आल्यमुेि या फ्ें ि शब्दापासयून तयो सयोळाव्या शतकात 

प्रिलित झािा. 

_____ पशश्मयन भाषेत सारण भरिेल्या पदाथगासाठी ‘संबयोसाग’ हा 

शब्द हयोता. गतथयून अरबांकड ेत्ािं संबुसक अथिा संबुसाज असे 

नामकरण झािं.

६.    संसृ्त ‘पप्मट’, तागमळ ‘पाप्पटम’ ते ‘पापड’ असा त्ािा 

प्रिास िार जुना आह.े थेट बौद्धकाळापासयून पापडािा उले्ख 

साहहत्ात झािेिा वदसतयो.

_____ ग्ीक राजदूत सेल्यकुस आपल्या लिखाणात धान्यांच्ा 

खखिडीिा उले्ख करतयो. मयोरयोक्योिा प्रिासी इब्न बटुटा इ∘स∘ 

१३५० च्ा दरम्ान ‘हकशरी’ कशी ियोकवप्रय हयोती ह ेनमयूद करतयो.

१

२

३

४

५

६
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घ. इटंरनेटच्या सयाियाय्ययाने िया तक्या पूणमि करू यया.

कोकण 
उपिब्धता : तांदूळ, नािणी, िरी, हुिगा 
(कुळीथ), हरभरा, पािटा, नारळ, आंबा, 
िणस, काजयू
ियोकवप्रय पदाथ्म : -------------------------------------------

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

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

खयानदशे 
उपिब्धता : ----------------------------------------------------

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

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

ियोकवप्रय पदाथ्म : -------------------------------------------

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

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

पणश्चम मियारयाष्रि  
उपिब्धता : ----------------------------------------------------

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

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

ियोकवप्रय पदाथ्म : -------------------------------------------

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

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

रिदभमि 
उपिब्धता : गहू, ज्वारी, तयूर, मयूग, सयोयाबीन, 
बाजरी

ियोकवप्रय पदाथ्म : -------------------------------------------

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

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

मरयाठियाडया
उपिब्धता : ज्वारी, बाजरी, गहू, तयूर, मयूग, 
करडई, हरभरा, शेंगदाणा, तीळ, जिस

ियोकवप्रय पदाथ्म : -------------------------------------------

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

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

४  मरयाठी मयाणूस आणण खिय्येष्गरी

क. ऐकू यया. 

ख. आतया पुढील ररकयाम्या जयागया भरू यया.

“तुिा भाजी कयोणती आिडिे?” 

“अंबाडीिी घट् गयोळा भाजी, िरून घािण्ासाठी िसणीिी खमंग आशण झणझणीत ियोडणी 

असेि तरि. शशिाय भाजीिा आंबट िि पाहहजे.”

“बरयोबर ज्वारीिी भाकरी?”

“नाही. तीळ ____________________________________________ (अ) बाजरीिी खुसखुशीत भाकरी; िर ियोण्ािा गयोळा.”

“आशण गमरिीिा खडगा?”
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“अं ह!ं िसणीिी कच्चं तेि ____________________________________________ (अा) गतखट िटणी आशण बुक्ीनं ___________

_________________________________ (इ) पांढरा कांदा.”

“अरे िा! आणखी काही?”

“ताजं ताक हकंिा मडक्ातिं अधमुरं दहीसुद्धा िािेि.”

“आतिा माझ्ाकड ेजेिढ ेपैसे आहते, त्ांत दहाबारा तीळ गमळयू शकतीि. िािेि?”
 
ग. धयातुसयाचधत रिशेषणे (खयाद्पदयाथमि, स्यंपयाक यांसंदभगात उजळणी)

खािीि शब्द पाहू या.

वपकिेिा आंबा          विरघळणारी साखर
उकळते तेि           खयोििेिा नारळ
पेटती ियूि           तळिेिे पदाथ्म

िरीि शब्दांतीि ‘वपकिेिा, विरघळणारी, उकळते, खििेिा / खयोििेिा, 
पेटती, तळिेिे’ ह ेशब्द त्ांच्ापुढ े येणाऱया नामांिी विशेषणे आहते. 
पण ही विशेषणे ‘वपक, विरघळ, उकळ, पेट, खयोि, तळ’ या धातयूंपासयून 
बनिेिी आहते. अशा विशेषणांना ‘धातुसाभधत विशेषणे’ म्हणतात.

धयातुसयाचधत रिशेषणांिी आणखी कयािी उदयािरणे पयाहू यया.

चिर

+ िेिा = चिरिेिा कांदा 

+ िेिी = चिरिेिी गमरिी 

+ िेिे = चिरिेिे बटाट े

+ िेल्या = चिरिेल्या भाज्ा 

+ िेिे / 
िेिं

= ---------------------- अळयू

+ िेिी = -------------------------------- पाने / पानं

तळ

+ िेिा = तळिेिा मासा 

+ िेिी = तळ--------- भजी 

+ िेिे = तळिेिे िड े

+ िेल्या = तळ--------- पुऱया

उकड

+ िेिा = उकड--------- बटाटा 

+ िेिी = उकडिेिी भाजी 

+ िेिे = ------------------ बटाट े

+ िेल्या = उकडिेल्या भाज्ा 

भाज

+ िेिा = भाज--------- मका 

+ िेिी = भाज--------- पयोळी 

+ िेिे = भाज--------- मांड े

+ िेल्या = भाज--------- िड्ा

व्य
ाक

रण
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कुट

+ िेिा = -------------------------------- मसािा 

+ िेिी = -------------------------------- गमरिी 

+ िेिे = -------------------------------- शेंगदाणे

+ िेल्या = -------------------------------- वबया 

घ. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे संभयाषण करू यया.

उदा∘ तळिेिा पापड – तळिेिी भजी – तळिेिे िडे

पहहिा विद्ाथणी – ह्ा ताटात काय िाढिे आह?े
दुसरा विद्ाथणी – तळिेिा पापड.
सि्म विद्ाथणी – अच्ा? पण त्ात काही तरी िेगळं वदसतंय.
पहहिा विद्ाथणी – तळिेिी भजी आहते ती.
दुसरा विद्ाथणी – नाही तर तळिेिे िड ेअसतीि.
सि्म विद्ाथणी – हयो हयो. तळिेिे िडिे आहते ते.

चिरिेिी गमरिी - चिरिेिा कांदा - चिरिेिे बटाट े
भाजिेिा मका – भाजिेिी भाकरी – भाजिेल्या िड्ा 
सयोििेिा बटाटा - सयोििेिे िाटाणे – सयोििेल्या शेंगा
कुटिेिा मसािा – कुटिेिे दाणे – कुटिेिी गमरिी

५  िमिमीत आणण िुरिुरीत पदयाथमि
करया आणण णशकया   
िगगात असिेल्या विद्ाथ््यांिी तीन गटात विभागणी करा. यातीि दयोन गट ‘अ’ आशण ‘ब’ असे 
असतीि, प्रत्केी १-४ विद्ाथणी. गतसऱया गटात उरिेिे सि्म विद्ाथणी ितु्मळात उभे राहतीि. खािी 
वदिेिे शब्दांिे ििक ितु्मळातीि प्रत्के विद्ाथणी हातात धरीि. आता ध्ववनमुरिण िालू करािे. 
‘अ’ आशण ‘ब’ गटातीि विद्ाथणी ऐकयू  आिेल्या शब्दािा ििक आपल्याकड ेघेतीि. ज्ा गटाकड े
जास्त शब्दििक जमतीि तयो शजंकेि. (िगगात कमी विद्ाथणी असल्यास शब्दििक भभंतीिर 
िािािेत.)

झणझणीत िौकात नजर कटिडा

साग्संगीत पदाथगात महत्त्वािी स्पैाकािं

िि शाम्पि िडा िाखिेिा बयोटं

ययािप्रमयाणे,
मुरिेिे ियोणिे, 

घुसळिेिे ताक, िेटिेिे 
अंड,े विरजिेिे दही; 
पण िाटिी डाळ

स
ंभ
ाषण

क
रा आ

शण
 शश

क
ा 
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क. ध्वननफीत ऐकून ररकयाम्या जयागया भरू यया आणण उतयाऱययातील बोलीभयाषेतील शब्दांिी ययादी 
करून ते शब्द प्रमयाण भयाषेत ललहू यया. 

कयोल्ापुरात जाऊन झणझणीत -------------------------------------- आशण ------------------------------------------------- 

हाणिा नाही, तर त्ा गड्ािं काही खरं नाही 
गड्ा! गमसळ आशण रस्सा म्हजंे कयोल्ापयूरिी 
शान, कयोल्ापयूरिा मान अन् कयोल्ापयूरिा 
अभभमान आसतयोय. कयोल्ापयूरच्ा कोंच्ापन िौकात हुभारून नजर टाकिी, की गमसळ अन् 
झणझणीत तांबड्ा-पांढऱयािी िार दयोन दुकानं तरी वदसताति. कयोल्ापयूरिी गमसळ जेिढी 
िेमस असती, तेिढाि गतथिा ---------------------------- जागगतक असतयोय. कटिडा म्हणयून िई 
वठकाणी िई प्रकार गमळतात. पण कयोल्ापयूरिा जयो कटिडा गमळतयो, तेिी सर बाकीच्ा 
िड्ांच्ा `बा`िा यायिी नाही. कटिडा म्हजंे एक साग्संगीत काय्मरिमि असतयोय. िई प्रेमानं 
ते सगळं करािं िागतंय, तरि तयो झणझणीतपणा अन् तयो रंग त्ा पदाथगात उतरतयोय. या 
पदाथगातिी महत्त्वािी िस्तयू म्हणजे तयो -----------------------------. तयो करायिं एक िेगळंि टवेनिक 
आसतंय. येकदा का ते टवेनिक हातात बसिं, की स्पैाकािं मैदान मारिंि म्हणयून समजा. िडा 
बेटिपैकी जमिा, की मग कटाकड ेिळायिं. ------------------------------------- म्हजंे िड्ाबरयोबर खायिा 
कट. कटािी झणझणीत िि अन् त्ात बुडििेिा िडा, म्हजंे एकदम आsssहा असा प्रकार 
आसतयोय. बाकी तुमच्ा कुठल्याबी हाटिेात आन टपरीिर त्यो ---------------------------------------------, 
----------------------------------------, ----------------------------------------- आन तसिंि काय काय गमळतंय. पन 
कयोल्ापुरी कटिड्ािी िि एकदा िाखिेिा माणयूस त्ा तसल्या हाटिेांच्ा आशण टपऱयांच्ा 
िाऱयािासुद्धा हुभारायिा नाही पुढच्ा टायमािा. तर, आज शशकयू  या या कयोल्ापुरी कटिड्ािा 
झणझणीत िाम् ु्मिा. घरी बनियून बघा आशण आम्हािा सांगा. नाय तुम्ही बयोट ंिाटत ऱहायिात, तर 
कयोल्ापयूरिं नाि सांगायिं काम नाही. ते तांबड्ा-पांढऱयािं टवेनिक पुन्ा कधी तरी बघयू. काय?

ख. झणझणीत, िटपटीत... यांसयारख्यया रिशेषणांिी ययादी करू यया.

ग. ऐकू यया आणण ररकयाम्या जयागया भरू यया. 

कु ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ कु ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ त, ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ सख ु᳔᳔᳔᳔᳔᳔ त,

᳔᳔᳔᳔᳔᳔ टप ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ त, ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ रि ु᳔᳔᳔᳔᳔᳔ त,

झ ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ झणीत, फ ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ फ ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ त,

᳔᳔᳔᳔᳔᳔ ळब ु᳔᳔᳔᳔᳔᳔ त, ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ सर ᳔᳔᳔᳔᳔᳔ त

घ. िरील रिशेषणांपैकी कयािींिया ियापर करून एक छयानशी करितया रिू यया.

ताि मारणे
िस्त करणे

हाणणे
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६  पयान ियाढू यया.
क. ियािू यया.
काय िाढिे पानािरती, ऐकयू न घ्ािा थाट संप्रती
धिि ििण ह ेपुढ ेिाढिे, मेतकयू ट मग वपिळे सजिे
आिे ियोणिे बहु मुरिेिे, लिंबयू कागदी रसरसिेिे

हकसुन आिळे मधयूर केिे, कृष्णाकाठिे िांगे आणिे 
खमंग त्ािे भरीत केिे, नीरवनराळे िटके नटिे 
िटण्ांिे बहु निे मासिे, संमेिनिी त्ांिे भरिे

भभजल्या डाळी नंतर आल्या, काही िाटल्या काही मयोकळ्ा 
काही िाटुन सुरेख तळल्या, कयोशशंवबरीच्ा ओळी जमल्या 
शुभ्र काकड्ा हयोत्ा हकसल्या, मुळा कयोिळा गमरच्ा ओल्या

केळी कापयून िकत्ा केल्या, चिरुन पेरुच्ा ियोडी सजल्या
एकरूप त्ा दह्ात झाल्या, भाज्ा आल्या आळु-घयोसाळी, 
रानकारिी िांगी काळी, सुरण तोंडिी आशण पडिळी

िुका िाकित मेथी किळी, िंदन बटिा भेंडी किळी 
िणस कयोिळा हहरिी केळी, काजुगरांिी गयोडी वनराळी 
दुधी भयोपळा आशण रताळी, हकती प्रकारे िेगिेगळी

िेण्ा, पापड्ा आशण सांडगे, कुणी आणुनी िाढी िेगे 
गव्हल्या नकुल्या धिि माित्ा, खखरी तयांच्ा शयोभत हयोत्ा 
शेियाच्ा खखरी िाटल्या, आमट्ांनी मग िाट्ा भरल्या 
सार गयोडसे रातंब्ािे, भरिे प्ािे मधुर कढीिे 
कणीदार बहु तयूप सुगंधी, भात िाढण्ा थयोडा अिधी…

– ग∘ हद∘ मयाडगूळकर 

या कवितेत काही शब्द रंगीत आहते. ह ेशब्द म्हणजे स्यंपाकाशी संबंभधत वरियापद ेआहते.

त्ांिी मयूळ रूपे अशी —
िाढणे, भरणे, हकसणे, िाटणे, तळणे इ∘

यािप्रमाणे इतर काही वरियापद ेआहते —
चिरणे (कांदा चिरणे), खयोिणे (नारळ खिणे), ठेिणे (आिं ठेिणे), कुटणे (मसािा कुटणे), 
भरडणे (दाणे भरडणे), दळणे (धान्य दळणे), भाजणे (भाकरी भाजणे), घुसळणे (ताक घुसळणे), 
शशजिणे (बटाटा शशजिणे), धुणे (तांदूळ धुणे), िळणे (िाडयू  िळणे), िाटणे (पयोळ्ा िाटणे), 
थापणे (िड ेथापणे), कांडणे (तांदूळ कांडणे), सयोिणे (काकडी सयोिणे), वनिडणे (पािेभाज्ा 
वनिडणे), तापिणे (दूध तापिणे)
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अ. ररकयाम्या जयागया भरया.

१.  धान्य : दळणे :: ताक : ----------------------------------------

२.  पयोळ्ा : िाटणे :: िड े: ------------------------------------------

३.  आिे : ठेिणे :: नारळ : -------------------------------------

४.  दाणे : भरडणे :: तांदूळ : -------------------------------------

५.  मसािा : कुटणे :: िाडयू  : ----------------------------------------

 
ख. पेशियाई थयाट

नाना िडणीसांनी सिाई माधिराि पेशव्यांच्ा प्रथम वििाहप्रसंगी भयोजनसमयी पानात खाण्ािे 

पदाथ्म कयोठे ि कसे िाढािे याबदिििी िाढपािी पद्धत सुरू केिी.  पानात िरीि बाजयूिा 

मध्यभागी जरासं मीठ, गमठाच्ा डाव्या बाजयूिा िटण्ा-कयोशशंवबरी-ियोणिी-पापड-भजी-कुरडया 

ि खीर-पुरण असे पदाथ्म िाढिे जात. गमठाच्ा उजव्या बाजयूिा भाज्ा-आमट्ा-सार-सांबार 

ि पक्वान्न ेअसत. पानाच्ा मध्यभागी पयोळ्ा, पुऱया ि भातािे प्रकार ह ेमुख् अन्नपदाथ्म िाढिे 

जात. िाढपािी ती पद्धत महाराटिरि ात बऱयाि जुन्या घरांत वटकयू न आह.े

भयोजन िाढपासाठी दीड-दयोन हात िांब केळीिे पान, दर पानाच्ा बाजयूिा दहा-बारा रियोण 

असत. पानाभयोिती रांगयोळ्ा, बसण्ास ि टकेण्ास रुप्ाच्ा िुिांिे शशसिी पाट, िांदीच्ा 

िाटीत गुिाबपाणी अथिा केशरपाणी (एक पक्वान्न खाल्लािर त्ािी िि दुसऱया पक्वान्नािा 

िागयू नये म्हणयून उजव्या हातािी बयोट ेस्च् करण्ासाठी), पानात दहा भाज्ा - त्ात तोंडिी, 

परिरे, िांगी या भाज्ा वनत् असत. तुरीिे िरण, दयोन प्रकारिे सांबार, आमटी, दहा प्रकारिी 

ियोणिी (त्ांतीि एक साखरेिे गयोड) असे. तीन-िार प्रकारच्ा िेण्ा, साधे िड,े िाटल्या डाळीिे 

कढीिड,े साजयूक तयूप, मध्यम गयोड-आंबट मठ्ठा, दयोन प्रकारच्ा खखरी (शेियांिी ि गिल्यांिी), 

सवपठाच्ा पयूण्म पयोळ्ा (पुरण पयोळ्ा), खखिडी, ओिे हरभरे, पापड, सांडगे, चिकिड्ा, गमरगोंड े

(गमरगुंड)े, िळभाजीच्ा तळिेल्या कािऱया, िीस प्रकारच्ा कयोशशंवबरी, िळभाज्ा, पािेभाज्ा, 

उडदािे हकंिा मुगािे तळिेिे हकंिा भाजिेिे पापड, तळिड,े पंिामृत, रायती, ताकािी कढी, 

िाकितािे सांबार, मसािेदार िांगी, सुरण, पांढरा भयोपळा, मेथी हकंिा आंबाडीिी भाजी, 

िटण्ा, कयोशशंवबरीत कयोलथंबीर, िसयूण, आिे, िाि गमरच्ा, तीळ, जिस, कारिे, आमसुिे, 

हरभऱयािी डाळ, लिंबे यांिा िापर करत. तसेि, आंब्ाच्ा ियोणच्ांिाही समािेश असे. घीिर, 

आमरस, श्ीखंड (ह ेपक्वान्न दुसऱया बाजीरािांनी प्रिारात आणिे). बासुंदी, केशरी साखरभात, 

शजिेबी (ह ेपक्वान्न मुघि बादशाह बाबर याने सि्मप्रथम भयोजनात आणिे), िाडयू , पुरणपयोळी 

(ह ेपक्वान्न जास्त रूढ हयोते) अशी गयोड पक्वान्न ेअसत. भयोजनयोतिर सात पानांिा प्रशसद्ध कुिपी  

विडा वदिा जाई (पेशिाईत स्तस्त्रयांनाही विडा खाण्ािी सिय हयोती).

थापणे /
कांडणे / िळणे / 
घुसळणे / खयोिणे
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अ. तुम्यालया िी मेजियानी कशी ियाटली, ययािी िगगात ििगा करू यया. 

आ. तुम्ी कधी अशया प्रकयारिी मरयाठमोळी मेजियानी अनुभिली आिे कया? आपल्ययालया आिडलेल्यया 
मरयाठी खयाद्पदयाथगाबद्दल िगगात सांगू यया.

टीप 
जरयासया – रिकयारी रिशेषण
उदा∘ जरासं मीठ टाकािं िागेि. 
 जरासाि भात िाढ.

(तो)
भचात

(ती)
चटिी

(ते)
मीठ

(ते)
शेंगदचािे

(त्चा)
भचाज्चा

(ती)
कचारली

जरचासचा जरचाशी   जरचासे 
/ जरचासं

जरचासे जरचाशचा जरचाशी

७  कशयाशी, कशयाबरोबर ...?
क. खयालील उतयारया ियािू यया.

तन्वीने गतच्ा ऑविसमधल्या मैगत्रणीिा जेिायिा बयोिििे आह.े जेिता जेिता त्ा दयोघींच्ा 
काय गप्पा िालू आहते पाहू या.

नगमता : तन्वी, अगं आपण जेिायिा बसियोय खरं, पण मिा ियोणिं 
नाही वदसत कुठेि. तुम्ही नाही का ियोणिं खात ? 

तन्वी : ियोणिं... ई!... मी नाही बाई ियोणिं खात. असल्या आंबटचिंबट 
पदाथ्यांिी नािं जरी ऐकिी ना तरी माझ्ा अंगािर शशरशशरी 
येते बाई.

नगमता : ह ेगं काय? मग आता मी पयोळी कशाशी खाऊ?
तन्वी : कशाशी म्हणजे?
नगमता : अगं, म्हणजे पयोळीबरयोबर काय खाऊ?
तन्वी : ह ेकाय, भाजी आह ेकी!... गतच्ाबरयोबर खा ना!
नगमता : हयो, ती मी खाईनि गं, पण ियोणच्ाशशिाय मिा पयोळी नाही 

खािित. िि येते ना िांगिी.
तन्वी : बरं, मग असं कर, आमच्ाकड ेियोणिं तर नाही, पण िसणीिी 

िटणी आह.े ती िािेि का?
नगमता : िटणी, आशण पयोळीशी? मुळीि नाही. आम्ही तर भातासयोबत 

िटणी खातयो.
तन्वी : भितंि आह ेतुमिं. मग पापड तर तुम्ही भाजीबरयोबर खात असाि ना?
नगमता : अय्या!... तुिा कसं माहीत? मिा तर खयूप आिडतयो भाजीिर पापड. असा भाजीिर 

कुस्रून खायिा. पापडाबरयोबर भाजीपण कुरकुरीत!

व्य
ाक
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ख. उदयािरणयात दयाखिल्ययाप्रमयाणे संभयाषण करू यया.

उदा∘ थािीपीठ - ियोणच्ाशी - िटणीशी

पहहिा विद्ाथणी – आज तयू डब्ात काय आणिं आहसे?
दुसरा विद्ाथणी - आज मी डब्ात थािीपीठ आणिं आह.े 
सि्म विद्ाथणी - अच्ा, मग तयू ते कशाशी खाणार आहसे? 
दुसरा विद्ाथणी – ियोणच्ाशी. 
पहहिा विद्ाथणी – काय, ियोणच्ाशी? मी तर िटणीशी खातयो.
सि्म विद्ाथणी – हयो, आम्हीपण िटणीशी खातयो.

पुरी – श्ीखंड – बासुंदी 
भात – िरण – आमटी 
पयोह े– दही – दूध 
भाकरी – झुणका – िटणी

टीप :

रिकल्पबोधक उभययान्वयी अव्ये  

की, हकंिया, िया, अथिया, अगर, नयािी तर

१. तुम्ही िहा घेणार की कॉिी?
२. मिा सरबत हकंिया िस्सी, काहीही िािेि.
३. कयोल्ापुरी गमसळीिी सर पुण्ाच्ा िया मुंबईच्ा गमसळीिा कशी येणार?
४. मी िहा, कॉिी अथिया कयोणतेही उतिेजक पेय घेत नाही.
५. भाजी गतखट झािी तर तीत चिंि अगर गयूळ घािािा, अगर एखादा बटाटा उकडयून 

घािािा. 
६. खाईन तर तुपाशी, नयािी तर उपाशी! 
७. असेि तर वदिाळी नयािी तर शशमगा.
८. गाजरािी पुंगी, िाजिी तर िाजिी, नयािी तर मयोडयून खाल्ी.

८  म्णी आणण खयाद्परंपरया.
क. खयालील उतयारया ियािू यया. 
एका संशयोधनानुसार असे शसद्ध झािे आह ेकी पुरुष वदिसािा साडिेार हजार शब्द बयोितात, 
तर स्तस्त्रया िीस हजार शब्द बयोितात. ऑस्रियो ह्ा अमेररकन प्राध्यापकाने एका विश्विद्ाियात 
एकाि िगगातल्या पंििीस विद्ाथ््यांना कमीत कमी शंभर शब्द लिहायिा सांगगतिे. त्ांना एकयू ण 
पाि हजार शब्द गमळािे, पण त्ातही काही पुनरुक्ी असल्यािे आढळयून आिे. पण एक विशेष 
गयोटि त्ांच्ा िक्षात आिी, ती म्हणजे पुरुषांनी लिहहिेल्या शब्दांमध्य ेत्रपेन्न अन्निािक शब्द हयोते 
तर स्तस्त्रयांनी लिहहिेल्या शब्दांमध्य ेएकशे एकयोणऐशंी शब्द अन्निािक हयोते.

व्य
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म्हणी आशण िाक् प्रिार ह्ांिाही िापर पुरुषांपेक्षा स्तस्त्रयांच्ा तोंडी अभधक हयोताना वदसयून 
येतयो. शशिाय भर म्हणजे ह्ा म्हणी आशण िाक् प्रिारांिर खाण्ािाही प्रभाि झािेिा आढळयून 
येतयो. विविध अन्नपदाथ्म, स्यंपाकघरातीि गयोटिी, भाज्ा-िळे ह्ांिा िापर सरगास झािेिा आह.े 
खाद्परंपरा आशण म्हणी मराठीत अनेकदा हातात हात घालून िािणाऱया मैगत्रणींप्रमाणे िषगानुिषधे 
िाित आिेल्या आहते. ििा, आता अशाि काही म्हणींिी ओळख करून घेऊ या.

ख. ओळख करून घेतयानया म्णींच्या त्ांच्या अथगाशी जोड्या लयािू यया. 

म्णी अथमि

अ. आधी पयोटयोबा मग विठयोबा. १. मनात स्प्न ेरंगिणे पण प्रत्क्षात पदरी 
वनराशा पडणे.

आ. ऊस गयोड िागिा म्हणयून मुळासकट 
खात नाहीत.

२. पयगाय नाही म्हणयून नाखुशीने एखादी गयोटि 
स्ीकारणे.

इ. कामापुरता मामा आशण ताकापुरती 
आजीबाई.

३. एकािा राग दुसऱयािर काढणे. 

ई. कयोल्ा काकडीिा राजी. ४. क्षुल्क गयोटिीसाठी मयोठा खि्म करणे. 

उ. खाई त्ािा खिखिे. ५. खयोटी स्ततुी करणे.

ऊ. िणे आहते तर दात नाहीत, दात 
आहते तर िणे नाहीत.

६. आिडिेल्या गयोटिीिा मयगादपेेक्षा जास्त 
िायदा घ्ायिा नसतयो.

ए. िार आण्ािी कोंबडी न् रुपयािा 
मसािा.

७. हकतीही बदिण्ािा प्रयत्न केिा तरी 
स्भािात िरक न पडणे. 

ऐ. ताट द्ािं पण पाट दऊे नये. ८. आपिे काम साधण्ापुरते नाते िािणे.

ओ. तुपात तळिं, साखरेत घयोळिं, तरी 
कारिं कडयू  ते कडयूि.

९. भयोजनािा प्राधान्य दणेे, नंतर इतर 
कामांना.

औ. मनात मांड ेवन पदरात धोंडे १०. जयो ियूक करतयो त्ािाि ती टयोित राहते.  

अं. िड्ािं तेि िांग्यािर ११. एखाद्ा गयोटिीिा िाभ घेण्ासाठी ययोग्य 
पररस्स्ती न िाभणे. 

अः. ज्ािी खािी पयोळी, त्ािीि िाजिािी 
टाळी 

१२. मामुिी गयोटि द्ािी पण महत्त्वािी गयोटि 
राखयून ठेिािी.
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ग. “आपल्ययाकडच्या ख्रियांच्या तोंडी म्णी आणण ियाक् प्रियार ह्ांियािी ियापर पुरुषांपेक्षया अचधक 
झयालेलया हदसून येतो.” यया ियाक्यािर आपले मत सांगया. 

घ. “हदिसयालया पुरुष सयाडेियार िजयार शब्द बोलतयात, तर ख्रियया िीस िजयार शब्द बोलतयात.” 
तुम्यालया कयाय ियाटते? खयालील ियाक्ांच्या आधयारे िगगात ििगा करू यया. 

+ मी तुमच्ा मताशी सहमत आह.े 
+ असंही असयू शकतं 
+ यािबरयोबर आपण दुसऱया अंगाने वििार 

केिा, तर...
+ मी असं म्हणेन की...
+ माझा दृष्टिकयोन असा आह ेकी...

- असं म्हणता येणार नाही ...
- ह ेिुकीिं आह.े
- असं असिं तरीही िस्तसु्स्ती िेगळी असयू 

शकते.
- ह ेपयूण्मपणे स्ीकारता येणार नाही.
- मिा ह ेमत पटिेिं नाही.

९  स्यंपयाकयात कयाय येते?
क. बयाजूिे चभचत्परि पयाहू यया.                        
अ. या शसनेमािा विषय काय असयू शकेि असे 
तुम्हािा िाटते? 

ख. आतया िी चिरिफीत पयाहू यया. 

अ. तुम्हािा काय िाटते, या शसनेमात काय घडिे? हकती मुख् पात्र ंअसतीि? 

आ. मुख् स्त्रीपात्राच्ा मते ‘स्यंपाक आिा’, म्हणजे त्ात काय आिं?      

टीप : 
ितुथथी – हक्रययापद 
जमणे – प्रशांतिा स्यंपाक जमतयो.
समजणे – विद्ाथ््यांना कविता िांगिी समजिी.
आिडणे – वनखखििा भाकरी आिडते.
येणे – त्ािा िपात्ा येतात.
(पेिणे, मानिणे इ∘)

काही वरियापद ेिापरताना ती ज्ा नामांशी हकंिा सि्मनामांशी संबंभधत असतात त्ांना 
ितुथणीिे स, िा, ना, प्रत्य (ए∘ि∘ : -स, -िा, -ते; अ∘ि∘ : -स, -िा, -ना, -ते) िागतात. 

व्य
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करया ि णशकया
िगगात महाराटिरि ातीि विविध खाद्पदाथ्म बनियून खाद्जत्रा साजरी करािी.
प्रत्केाने आपापल्या पदाथगािी पाककृती (साहहत् + कृती + चित्र) लिहून 
आणािी आशण सि्म पाककृतींिी एकगत्रत पुश्स्तका तयार करािी. प्रत्केाने 
आपिी पाककृती िगगासमयोर सादर करािी.  
 
िलया, खयाद्जरेित फेरी मयारया.
खेळासाठी साहहत् – सोंगट्ा, िासा 
ननयम – 
१. सि्यांनी सोंगट्ा सुरुिातीच्ा घरात ठेिाव्यात. सहािे दान पडताि त्ा घरातयून बाहरे पडता 

येईि. 
२. सोंगटी िाि घरात आल्यास एक घर मागे जािे िागेि. 
३. वनळ्ा घरात आल्यािर एक घर पुढ ेजाता येईि. 
४. एखाद्ा खेळाडयूिी सोंगटी गुिाबी घरात आल्यास त्ाच्ा िगेि मागे असणाऱया खेळाडयूने 

त्ा गुिाबी घरात नोंद केिेल्या पदाथगाविषयी प्रश् वििारायिा. उदा. तयो पदाथ्म कुठल्या 
प्रांतातीि आह,े तयो कशापासयून बनििा जातयो, त्ािी िि कशी असते इ. गुिाबी घरात 
पयोहििेल्या खेळाडयूने ययोग्य उतिर वदल्यास त्ािा तीन घरे पुढ ेजाता येईि. उतिर िुकल्यास 
तीन घरे मागे जािे िागेि.

अशा प्रकारे जयो प्रथम शेिटच्ा घरात जाईि, तयो खेळ शजंकेि.
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शेिट

मांडे

मांडे

मांडे

अांबयोळी
अांबयोळी

अांबयोळी

अांबयोळी

रयोडगा

रयोडगा

रयोडगा

काजयूिी  
उसळ

काजयूिी  
उसळ

काजयूिी  
उसळ

उकडशेंगयोळे

काेल्ापयूरी
गमसळ

नयाम + हक्रययापद जोड्या

नयाम + हक्रययापद अथमि ियाक्यात उपयोग

आग्ह करणे हट् करणे आग्ह करून िाढणे हा तर भारतीय संसृ्तीिा भाग.

कणीक गतंबणे बदडयून काढणे काि पकडिेल्या ियोरािी पयोलिसांनी रात्रभर िांगिीि 
कणीक गतंबिी.

क
रा आ

शण
 शश

क
ा 
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आस्ाद घेणे खाण्ािा आनंद 
घेणे 

बाबयूच्ा िग्नात सि्म माणसांनी िेगिेगळ्ा पदाथ्यांिा 
आस्ाद घेतिा.

कळी खुिणे िेहऱयािर हास् 
उमटणे

ताटातिे िराळािे पदाथ्म पाहताि चिमुकल्या 
सयोनििी कळी खुििी.

ताि मारणे खयूप खाणे िग्नाच्ा जेिणािर माधिने ताि मारिा.

तोंडािा पाणी 
सुटणे

हाि सुटणे झाडािा िगडिेल्या गाभुळिेल्या चिंिा पाहून 
गमतािीच्ा तोंडािा पाणी सुटिे.

दुधात साखर 
पडणे

आह ेत्ाहून 
अभधक िांगिे 
हयोणे

राजेश एम∘ ए∘ परीक्षेत प्रथम आिा आशण त्ािा 
िगेि नयोकरी गमळाल्यामुळे जणयू दुधात साखर पडिी.

पयोटात कािळे 
ओरडणे

खयूप भयूक िागणे दुपारिे जेिण िेळेिर न गमळाल्याने सुदामच्ा पयोटात 
कािळे ओरडयू  िागिे.

पयोटािा घास 
गमळणे

खायिा अन्न 
गमळणे

वदिसभर काबाडकटि केल्यािर गररबांच्ा पयोटािा 
घास गमळतयो.

िडशा पाडणे संपयूण्मपणे 
संपिणे

रवििारी आम्ही दयोघांनी डझनभर आंब्ांिा िडशा 
पाडिा.

िन्ना उडिणे िगेि संपिणे विद्ाथ््यांनी जेिणािा अगदी पंधरा गमवनटात िन्ना 
उडििा.

बेगमी करणे (भविष्यासाठी)
साठा करणे

शजग्नेशच्ा घरी दर िषणी उन्ाळ्ात विविध प्रकारच्ा 
कडधान्यांिी बेगमी करून ठेितात.

िहर येणे इच्ा उत्न्न हयोणे गणेशिा रात्री आईसरिीम खायिी िहर आिी.

ियोभ िाढणे हाि िाढणे जुगारात एकदा पैसे गमळाल्यािर रामण्ािा पैशािा 
ियोभ िाढिा.

हात बसणे सराि हयोणे रयोज जेिण बनियून बनियून अगमतिा स्यंपाकािर 
हात बसिा.

इतर शब्द + 
हक्रययापद

अथमि ियाक्यात उपयोग

अन्नान्न दशा 
हयोणे

उपासमारीिी 
पाळी येणे

दुष्काळामुळे शेकडयो खेडगेािांतीि ियोकांिी अन्नान्न 
दशा झािी आह.े

अिगद उििणे सािकाश उििणे दुधािरिी साय तुषारने अिगद उिििी.

202    oesveµes oesve



खयाद्संसृ्ती ८

आडिे हयोणे झयोपणे खयूप काम केल्यािर आई दुपारी जरा आडिी हयोते.

उतयू जाणे िाहून जाणे िक्ष न राहहल्याने शेगडीिर असणारे दूध उतयू गेिे.

तुटयून पडणे धाियून जाणे गरमागरम शजिबीिर सगळेि जण तुटयून पडिे.

िस्त करणे खाऊन संपिणे • पुढ्ात ठेििेिे पंििीस िाडयू  केशिने िस्त केिे.
• त्ाने सगळा केक िस्त केिा.

िाया घाििणे िुकट घाििणे िाढयून घेतिेिे सगळे पदाथ्म न संपिता पाहुण्ांनी 
अन्न िाया घािििे.

िाया जाणे िुकट जाणे घरातीि अन्न िाया गेिेिं िवडिांना आिडत नाही.

 व्लक्पररिय

 रिठ्ल कयामत (२८ नोव्हेंबर १९५८)

‘पंख पसरून आकाश किेत घेण्ािी िृतिी आशण शजदि असेि, तर तुम्ही काहीही करू शकता. 
अगदी काहीही.’ ही उक्ी खरी करून दाखिणारे विठ्ठि कामत ह ेएक प्रलथतयश उद्योजक आहते. 
‘सत्कार’, ‘सुरुिी’, ‘सम्ाट’ ‘ऑहक्क ड’ अशासारख्ा अनेक कामत ग्पु ऑि हॉटले्समुळे ियोकवप्रय 
झािेल्या विठ्ठि कामत यांनी भारताति नव्ह,े तर जगभरात अनेक उपाहारगृह ेिालू केिी आहते. 

िवडिांपासयून िाित आिेिा उपाहारगृहांिा उद्योग विठ्ठि कामत 
ह्ांनी आपल्या कल्पकता आशण प्रययोगशीितेच्ा जयोरािर भरभराटीस 
आणिा. उपाहारगृह या संकल्पनेत त्ांनी अनेक आमयूिाग् बदि 
घडियून आणिे आशण भारतीय उपाहारगृहांना आधुवनक दजगा वदिा. 
अभभयांगत्रकीिे शशक्षण पयूण्म झाल्यानंतर त्ांनी आपल्या िवडिांच्ा 
उद्योगािा हातभार िािण्ास सुरुिात केिी. उमेदीच्ा काळात त्ांनी 
त्ांच्ा िवडिांकडयून या व्यिसायातिे धड ेघेतिे. जगािा अनुभि घेण्ासाठी ते युरयोपात गेिे. 
त्ांच्ा प्रशसद्ध ‘इडिी ऑहक्क ड आशण मी’ ह्ा पुस्तकात त्ांनी या अनुभिाविषयीिा हकस्सा 
सांगगतिा आह.े िंडन येथे टन्ना यांच्ा शान रेस्ॉरंटमध्य ेआिारी म्हणयून काम करत असताना 
आपल्या आईिी इडिी बनिण्ािी पद्धती िापरिी. कापसासारख्ा मऊ इडल्या बनियून गतिा 
‘इंवडयन राईस पुवडगं’ ह ेनिे नाि वदिे. त्ांनी ‘शान’ रेस्ॉरंट दाशक्षणात् पदाथ्यांसाठी िंडनमध्य े
प्रशसद्ध केिे.

मेहनत, कल्पकता याबरयोबरि पारंपररक पद्धतींना आधुवनकतेिी जयोड दऊेन त्ांनी 
पदाथ्यांमध्य ेिेगळेपणा जपिा. गगऱहाइकांच्ा आिडीवनिडी जपत, त्ांना आकगष्मत करण्ासाठी 
त्ांनी अनेक कृ्प्ता िढिल्या. आपल्या उद्योगािा विस्तार केिा. तीन तारांहकत, िार तारांहकत 
आशण इतर उपाहारगृहांत अभधक ियोकवप्रय ठरिेल्या पंितारांहकत ऑहक्क डिी स्ापना केिी. 
ऑहक्क ड ह ेइकयोटिे म्हणजेि पयगािरण अनुकयू ि हॉटिे म्हणयून प्रशसद्ध आह.े त्ांच्ा आतापय यंतच्ा 
ह्ा प्रिासािी कथा त्ांनी ‘इडिी, ऑहक्क ड आशण मी’ ह्ा आत्मिररत्रात मांडिी आह.े
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विठ्ठि कामत ह े ‘महाराटिरि  आलथ्मक विकास मंडळा’िे अध्यक्ष असयून, ‘हॉटिे आशण 
रेस्ॉरंट असयोशसएशन ऑि इंवडया’च्ा पशश्चम विभागािे उपाध्यक्ष आहते; याव्यगतररक् अनेक 
शैक्षशणक औद्योगगक सगमत्ांिर सल्ागार तसंि विविध पदांिर वनयुक् आहते, त्ा सयोबति 
‘आय.आय.एम.’ अहमदाबाद आशण इतर व्यािसागयक महाविद्ाियांतही विद्ाथ््यांना माग्मदश्मन 
करण्ािं काय्म कामत करत आहते.

उद्योजक म्हणयून ख्ातनाम असिेिे कामत ह ेएक िेखक म्हणयूनही प्रशसद्ध आहते. ‘इडिी 
ऑहक्क ड आशण मी’ प्रमाणेि ‘उद्योजक हयोणारि मी’ आशण ‘यश, अपयश आशण मी’ अशा 
पुस्तकांिे िेखन त्ांनी केिे आह.े

‘गयोल्डन वपकॉक अॅिॉड्क’, ‘पाटिा इंटरनॅशनि अचििर अॅिॉड्क’, ‘राजीि गांधी एन्वायन्ममेंट 
अॅिॉड्क’, तर ‘ऑहक्क ड’ साठी ‘इकयोटिे’ हा हकताब, असे अनेक राटिरि ीय आशण आंतरराटिरि ीय 
पुरस्ार त्ांना गमळािे आहते.

 दृष्ष्क्षेप

 नयाम

तयो गयोळाभात ती उकडपेंड ते घयोसाळे / घयोसाळं, ती 
घयोसाळी

तयो िडभेात ती पानगी, त्ा पानग्या ते सांदण,  ती सांदणे / सांदणं

तयो भरडाभात ती पातयोळी, त्ा पातयोळ्ा ते ििण

तयो रयोडगा, ते रयोडगे ती शेिभाजी ते मेतकयू ट

तयो मांडा, ते मांडे ती मासळी, त्ा मासळ्ा ते पंिामृत 

तयो राजदूत, ते - ती खाद्संसृ्ती ते रताळे, ती रताळी

तयो हुिगा, ते हुिगे ती खाद्शैिी ते सयोरकुि

तयो पािटा, ते पािट े त्ा उसऱया ते सयोिळेओिळे / सयोिळंओिळं, 
ती सयोिळीओिळी

तयो रयोडगा, ते रयोडगे ती करडई ते पक्वान्न, ती पक्वान्न े

तयो खडगा ती आंबीि ते गमरगुंड, ती गमरगुंडे

तयो कटिडा, ते कटिड े ती िेणी, त्ा िेण्ा ते घािन, ती घािने / घािनं

तयो िंदन बटिा ती खखरापत, त्ा खखरापती

तयो रातांबा, ते रातांबे ती पाटिडी, त्ा पाटिड्ा 

तयो रियोण, ते - ती पंगत, त्ा पंगती 
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तयो परीघ, ते -  ती अंबाडी

तयो सुधारस ती पारी, त्ा पाऱया 

तयो बेत, ते - ती शेिई, त्ा शेिया 

तयो खाद्महयोत्ि, ते - ती आंबयोळी, त्ा आंबयोळ्ा 

तयो खाद्प्रेमी, ते - ती बट्ी, त्ा बट्टा 

तयो सांडगा, ते सांडगे ती पातयोडी, त्ा पातयोड्ा 

तयो घारगा, ते घारगे ती सांजयोरी, त्ा सांजयोऱया

तयो गव्हिा, ते गव्हिे ती गुठळी, त्ा गुठळ्ा

तयो िाकित

 हक्रययापद 

गतंबणे िाळिणे साठिणे

खिणे / खयोिणे कुटणे भरडणे

घुसळणे कांडणे ठेिणे

 रिशेषण 

साग्संगीत अधीर कणीदार 

भौगयोलिक अनुकयू ि कयोिदार 

सुपीक सात्त्त्वक मराठमयोळं

प्रािीन खमंग मसािेदार

मऊसयूत साजयूक झणझणीत

िटपटीत कुरकुरीत कयोकणी

माििणी खानदशेी कयोल्ापुरी

मराठिाडी िऱहाडी

सातारी िैदभणीय 
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 आतया मलया िे येतं ...

मियारयाष्रि यातील खयाद्संसृ्तीतील रिरिधतेबद्दल जयाणून घेणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

नयामसयाचधत रिशेषणे, धयातुसयाचधत रिशेषणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

ध्वन्ययानुकयारी, नयादयानुकयारी रिशेषणे
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

स्यंपयाकयाशी संबंचधत हक्रययापद,े प्रश्शब्द : कशयाबरोबर?
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

रिकल्पबोधक उभययान्वयी अव्ये : की, हकंिया, िया, अथिया, अगर, नयािीतर
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

त्यात येते / येतं 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

ितुथथी + हक्रययापद - जमणे, येणे, समजणे, आिडणे, जयाणे इ∘

  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी
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 मियारयाष्रि यातील प्रमुख शिरांिया अभ्यास करणे : 
नयागपूर आणण नयाणशक 

 घरयातील = घरयातले 
 पूरक केिलप्रयोगी अव्ये : की, बरं कया, िोऽकया, 

आपलया, बेटया इ∘

 बोलीभयाषया
 इतकया, इतकी, इतके / इतकं ... की 
 तसया, तशी, तसे / तसं ... पण 
 िे ियालणयार नयािी, ियालिून घेणयार नयािी...
 ‘की’ िे िेगिेगळे उपयोग

िलया, णशकू यया…

नयागपूर आणण 
नयाणशक

९



नयागपूर आणण नयाणशक९

१  संरेि-नगरी नयागपूर
क. ियािू यया.
महाराटिरि ािी हहिाळी राजधानी असिेिे नागपयूर ह ेअगतशय झपाट्ाने 
विकशसत हयोत असिेिे आशण मुंबई ि पुण्ानंतर राज्ातिे गतसरे मयोठे 
शहर आह.े अिीकडिे भारतातिे सिगात  स्च् शहर म्हणयून आशण 
दुसऱया रिमांकािे हररत शहर म्हणयून नागपयूरिा मान्यता गमळािी आह.े 
महाराटिरि  विभधमंडळािे हहिाळी अभधिेशन नागपुरात हयोत असल्याने 
महाराटिरि ाच्ा विदभगातल्या व्यािसागयक आशण राजकीय हाििािींिे प्रमुख 
कें रि अशीही नागपयूरिी ओळख आह.े विदभगात, विशेषत: नागपयूर शजल्हात, 
संत्रांिे उत्ादन मयोठ्या प्रमाणात घेतिे जात असल्याने या शहरातयून 
दशेभरात संत्रांिा व्यापार मयोठ्या प्रमाणात हयोत असतयो. यामुळेि संपयूण्म 
दशेात नागपयूरिी ओळख ‘संत्र-ेनगरी’ अशीही आह.े नागपयूर ह ेदशक्षणमध्य सांसृ्गतक कें रि आह.े 
याशशिाय, राटिरि ीय स्यंसेिक संघािे मुख्ािय नागपुरात असल्याने, तसेि बौद्ध िळिळीिेही 
नागपयूर हिे महत्त्वािे कें रि असल्याने राजकीयदृष्टादखेीि या शहरािे विशेष महत्त्व आह.े

ख. िी ियाक्े तुम्ी िरील उतयाऱययात ियािलीत कया? 
अ. नागपयूर ही महाराटिरि ािी उन्ाळी राजधानी आह.े
आ. गतसरे हररत शहर म्हणयून नागपयूरिा मान्यता गमळािी आह.े 
इ. दशेभरात नागपयूरच्ा संत्रांिा मयोठा सण साजरा केिा जातयो.
ई. या शहरािा राजकीय महत्त्व अशजबात नाही.

ग. नयागपूर शिरयाबद्दल मयाहिती गोळया करू यया. तुम्यालया नव्याने आढळलेली मयाहिती कोणती? 

घ. संियाद ऐकू यया. 

घरयातील = घरयातलया / ली / ले / ल्यया  

एकििन अनेकििन

प∘ु घरातीि / घरातिा मुिगा घरातीि / घरातिे मुिगे  

्रिी∘ घरातीि / घरातिी मुिगी घरातीि / घरातल्या मुिी  

नपु∘ं घरातीि / घरातिे / घरातिं बाळ घरातीि / घरातिी बाळे / बाळं

*घर – घरात + ईि = घरातीि, घरात + िा = घरातिा

ययािप्रमयाणे जग : जगा – जगातीि, जगातिे
 नागपयूर : नागपुरा – नागपुरातीि, नागपुरातिे
 नाशशक : नाशका – नाशकातीि, नाशकातिे

त्यािप्रमयाणे िागणे : िागण्ातीि, िागण्ातिा िरक
 माणयूस : माणसामाणसांतीि, माणसामाणसांतिे अंतर
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अ. प्रश् १.क आणण १.घ मध्े आलेल्यया िरील पद्तीच्या रिशेषणांिी ययादी करू यया.

आ. आंतररयाष्रि ीय स्रयािर नयागपुरी पयमिटन. 

दशे आशण महाराटिरि ाच्ा पय्मटनािी महती सांगतानाि नागपयूरच्ा महापौरांनी नागपुरी 

पय्मटनासाठी आंतरराटिरि ीय स्तरािर या (१. क्षेत्र) ------------------------------------ उद्योजकांना साद 

घातिी. 'टायगर कॅवपटि ऑि इंवडया' अशी ओळख असिेल्या नागपयूरच्ा संसृ्ती, परंपरा 

आशण पय्मटनािी ओळख त्ांनी जगािा करून वदिी. पय्मटनाच्ा दृटिीने महत्त्व असिेल्या 

(२. जग)------------------------------------ (३. शहर)------------------------------------ महापौर आशण आंतरराटिरि ीय 

संस्ांिे सुमारे ५०० तज्ज्ञ यात सहभागी झािे हयोते.

ि. संसृ्ती. खयालील उतयाऱयांशी हदलेल्यया चिरिांच्या जोड्या लयािू यया.

१. मयारबत मिोत्सि

नागपुरातीि मारबत महयोत्ि हा या 

भागातीि एक महत्त्वािा सण आह.े हा 

सण नागररकांना िाईट प्रिृतिींपासयून 

संरक्षण गमळािं यासाठी साजरा केिा 

जातयो. या उत्िाच्ा काळात नागपयूरिे 

ियोक भुतांपासयून स्तःिा बिाि व्हािा 

म्हणयून दिेदूतांना आग्ह  करतात 

आशण िाईट शक्तींिे पुतळे बनितात. 

शहराच्ा सि्म भागांमधयून या पुतळ्ांना 

गमरिणयूक काढयून मयोठ्या मैदानािर 

नेिे जाते आशण िाईट शक्तींिे प्रतीक 

समजयून एकत्र जाळिे जाते. ियोक त्ा वदिशी निीन पयोशाख ि दागगने खरेदी करतात आशण 

स्तस्त्रया स्ावदटि पदाथ्म तयार करतात आशण सि्यांना िाटतात. उत्िादरम्ान नृत्, नाटक इत्ादी 

विविध सांसृ्गतक काय्मरिमांिे आययोजन केिे जाते.

२. कयाललदयास मिोत्सि

नयोव्हेंबर महहन्यात रामटके आशण नागपयूरमध्य ेकालिदास महयोत्ि साजरा केिा जातयो. एमटीडीसी 

आशण नागपयूरिे शजल्ाभधकारी कायगािय यांच्ा संयुक् विद्माने आययोशजत हा संगीत, नृत् आशण 

नाट् महयोत्ि असतयो आशण ह्ा महयोत्िात ‘कालिदास सन्मान’ हा पुरस्ार किाकारांना वदिा 
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जातयो. कालिदास भारतातीि एक महान संसृ्त किी आशण नाटककार हयोते. शाकंुति ह ेनाटक 

आशण कुमारसम्भि, ऋतुसंहार, रघुिंश आशण मेघदूत या काव्यांसाठी ते प्रशसद्ध आहते.

३. झझरो मयाईल

नागपयूरमधीि ‘खझरयो माईि’ ह ेभारताच्ा मध्यभागी आह.े खझरयो माईि माक्क र भारतािे भौगयोलिक 

कें रि दश्मितयो. वरिवटशांनी खझरयो माईि स्योनिी स्ापना केिी हयोती. त्ांनी त्ा वठकाणािा िापर 

सि्म अंतरे मयोजण्ासाठी केिा. खझरयो माईि स्योनमध्य े िार घयोड े आशण एक िाळयूिा खडक 

असिेिा खांब आह.े वरिवटश राज्कत््यांनी नागपयूरिा भारतािे कें रिस्ान म्हणयून मान्यता वदिी आशण 

म्हणयूनि या वबंदूिा शयोध घेतिा आशण शून्य मैिािा दगड म्हणजेि खझरयो माईि स्योनिी स्ापना 

केिी. दशेाच्ा कें रिस्ानी असल्यामुळे त्ांनी नागपयूरिा दुसरी राजधानी बनविण्ािी ययोजनादखेीि 

आखिी हयोती.

४. सीतयाबडथी हकल्या

नागपयूर शहराच्ा ऐन मध्यभागात सीताबडणीिा हकल्ा आह.े मुधयोजीराजे भयोसिे (भद्तीय) यांनी तयो 

बांधिा. हकल्लािी भव्य इमारत आशण गतथे असिेिे गणपतीिे प्रािीन मंवदर प्रशसद्ध आह.े आता 

हकल्लाभयोितीिा पररसरही सीताबडणी म्हणयूनि ओळखिा जातयो. सीताबडणी ह ेनागपयूरमधीि एक 

महत्त्वािे व्यापारी कें रि आह.े त्ामुळे या पररसरािा पय्मटक मयोठ्या संख्ेने भेट दते असतात.

अ. खयालील रिधयाने िूक की बरोबर ते ललहू यया.
१. िरीि माहहती नागपुरातीि विविध उत्िांबदिि आह.े
२. कालिदास महयोत्िात इतर दशेातीि किाकारसुद्धा सहभागी हयोतात.
३. खझरयो माईि माक्क र भारतािा भौगयोलिक मध्य दश्मवितयो.
४. नागपयूरच्ा भौगयोलिक स्ानामुळे ह ेशहर महाराटिरि ािी दुसरी राजधानी आह.े
५. १८९७ मध्य ेसीताबडणी एक व्यािसागयक कें रि म्हणयून प्रशसद्ध हयोते.

छ. उतू्सतमि संियाद सयाधू यया. 
तुम्ही नागपयूरिा पय्मटनािा गेिा आहात. तुमच्ा सहाध्यायासयोबत िरीिपैकी एखाद्ा वठकाणी 
जाण्ािा बेत आखत आहात. खािी वदिेल्या प्रश्ांच्ा आधारे संिाद साधयू या. 
• कुठे जाणार आहात? 
• का?
• कसे जाणार आहात?
• गतथे जाऊन काय करणार आहात?
• तुमच्ासयोबत कयोण कयोण येणार आह?े
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२  नयाणशकिी सफर
प्रभु रामिंरिांच्ा पदस्पशगाने  पािन झािेल्या, पवित्र 
गयोदािरीिे उगमस्ान असिेल्या, सप्तशंगीगड, 
त्रबंकेश्र यांसारखी धागम्मक स्ळे असिेल्या 
आशण कंुभमेळ्ामुळे जगप्रशसद्ध असिेल्या नाशशक 
शजल्हािा ऐगतहाशसक, धागम्मक पाश््मभयूमी िाभिेिी 
आह.े या शजल्हाने औद्योगगकीकरणातही प्रगती 
करून मंत्रभयूमी ते यंत्रभयूमी अशी स्तःिी िेगळी 
ओळख वनमगाण केिी आह.े

नयाणशक येथ ेसिगाचधक पयमिटनस्ळे आिेत. िरील नकयाशयात पयमिटनस्ळे शोधू यया ि त्ांिी 
ययादी करू यया. 

श्ी सप्तशंृ्गी गड 
श्ी सप्तश्ृगंी गड कळिण तालुक्ात आह.े दिेीिे मंवदर 
७ शशखरांनी िेढिेिे आह.े यास महाराटिरि ातीि साडतेीन 
शष्क्पीठांपैकी ‘अध्म शष्क्पीठ’ मानिे जाते. दिेीिी आठ 
ियू ट उंिीिी मयूतणी पाषाणात कयोरिेिी असयून प्रत्के बाजयूंस ९ 
असे एकयू ण १८ हात ि त्ांत विविध आयुधे आहते. ‘सप्तश्ृगं’ 
ह्ा शब्दािा अथ्म ‘सात शशखरे’ असा आह.े

श्ी त्रबंकेर्र ज्योरतललिंग
श्ी त्रबंकेश्र ज्योगतलियंग मंवदर गयोदािरी नदीिे उगम स्ान असिेल्या रिम्हगगरी पि्मताच्ा 
पायथ्ाशी िसिेिे आह.े त्रबंकेश्र ह े १२ ज्योगतलियंगांपैकी 
एक ज्योगतलियंग. या ज्योगतलियंगािे िैशशष्ट म्हणजे या लिंगात 
रिम्हा, विष्ण यू आशण महशे ह ेतीन दिे असल्यािे मानिे जाते, 
म्हणयून यािा त्रबंकेश्र म्हटिे जाते.
हमेाडपंती पद्धतीिे बांधकाम असिेल्या या मंवदरािे स्ापत् 
आशण शशल्पकिा हहेी या मंवदरािे िैशशष्टि आह.े १२०० 
िष्यांिा इगतहास असिेल्या या मंवदरािा जीणवोद्धार नानासाहबे 
पेशिे यांनी केिा. त्ाकाळी त्ांनी ३० िाख रुपये खि्म करून मंवदरािी डागडुजी केिी.

क. जोड्या लयािया

अ. ७ शशखरांनी िेढिेिे मंवदर १. सप्तश्ृगं

आ. हमेाडपंती पद्धतीिं बांधकाम २. सप्तश्ृगंी गड

इ. सात शशखरे ३. त्रबंकेश्र

ई. रिम्हगगरी पि्मतािा पायथा ४. स्ापत् आशण शशल्पकिा
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ख. िलया, नयाणशक णजल्हयािी सफर करून रिरिध पयमिटनस्ळांिी ओळख करून घेऊ यया.

ग. तीथमिक्षेरि म्णजे कयाय?
तुम्ी कोणकोणती तीथमिक्षेरेि पयाहिली आिेत?
तुम्यालया त्या पररसरयािया आलेलया अनुभि
िगगात सांगू यया.

घ. परदशेयात तीथमिक्षेरिांत सयाजरे िोणयारे उत्सि तुम्यालया मयािीत आिेत कया? कुठले?

३  केिलप्रयोगी अव्ये

पूरक केिलप्रयोगी अव्ये 
या शब्दांिा केिळ उत्सयू त्म उद्ार केिा जातयो.
ते गाळिे तरी िाक्ािे स्रूप हकंिा अथ्म बदित नाही.

की, म्णून, घ्या, मग
उदा∘ की - जा की! / थांब की!
 म्हणयून - त्ािा एक अक्षर म्णून येत नाही. 
 घ्ा - हा घ्या मी जातयो. 
 मग - राहू द्ा तर मग आता. 

आणखी कयािी अव्ये- आपलया, बेटया (रिकयारी)
उदा∘ मन खयूप धाि घेते, पण शरीर बेटे साथ दते नाही. / मन खयूप धाि घेते, पण दहे 

बेटया साथ दते नाही.
 िसुधा आपली एकटीि पुढ ेवनघयून गेिी. / सुधीर आपलया एकटाि पुढ ेवनघयून गेिा.

क. खयालील संियाद ऐकून ररकयाम्या जयागया भरू यया. 

“(अ.) -------------------------------------- ! आता का थांबिास?”

“हयो, जाणारि आह.े मी माझ ंनाि आधीि नोंदििं आह.े तुम्ही अडििं तरी मी नाही ऐकणार. 
िक् एका वदिसािाि तर प्रश् हयोता, बाबा, पण तुम्ही (आ.) ---------------------------पाठिाि तर खरं !” 

“हयो, नाहीि पाठिणार. तयू माझ ंऐकतयोस का कधी? मी का ऐकायिं मग तुझ?ं”

“बाबा, मी कधी नाही ऐकिं तुमिं? मिा नाही पटत काही गयोटिी तुमच्ा. तेव्हाि असेि िक्. 
नाही तर मी अजयूनही सगळं तुम्हािा वििारूनि करत असतयो. इतर मुिं पहा. तयो शेजारिा 
वदनयू बघा. तयो स्तःिे वनण्मय कसे स्तः घेतयो. नाही तर मी (इ.) ---------------------------------- तुमिीि 
परिानगी घेतयोय. साधं एका वदिसाच्ा सहिीसाठीपण तुम्ही जायिा दते नाही. बाकीच्ा गयोटिी 
राहहल्याि मग.” 
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“तयू दुसऱयांिं सांगयू नकयोस मिा. मी इतर िेळी तुिा 
नाही म्हणाियो नसतयो. पण बेटया, आम्हािा कयोण 
वििारणार आता! सगळं तुम्हािा ठरिायिं आह.े 
ठरिा (ई.) ----------------------------------. मी आता काही 
बयोिणार नाही. खुशाि कुठे जायिंय गतथे जा.”

“हा (उ.) ---------------------------------- िािियोि. मिा पैसे 
द्ा. आईनेि सांगगतिं आह ेतुमच्ाकडयून घ्ायिा.”

“हयो, दतेयो ना. पैसे िागिे की बाबा काय (ऊ.) ---------------------------------- आहिे िगेि काढयून 
द्ायिा. एरिी बाबा तर ओरडणारा असतयो.” (पैसे दते) “ह ेघे. आशण जास्तीिे राहू दते बरयोबर. 
अडीअडिणीिा िागतीि.”

ख. आतया िरील पूरक केिलप्रयोगी अव्ये ियापरून एक संियाद तययार करू यया.

४  बोलीभयाषया
क. नयागपूर
अ. ऐकू यया. 

आ. आपण ऐकलेल्यया उतयाऱययात खयाली हदलेल्यया अथ्यांिे शब्द आले आिेत. ते शोधू यया.  

१. साठा ...

२. पुष्कळ ...

३. जिळीक ...

४. श्ीमंत ... 

५. नेमणे ...

इ. िया उतयारया कसया आिे?  

  माहहतीपयूण्म          कथात्मक          टीकात्मक
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ख. नयाणशक
अ. आतया खयालील उतयारया ियािू यया आणण मित्त्वयािी मयाहिती अधोरेखखत करू यया. कोणती? कुठे? 
कधीपयासून? 
 
अहिरयाणी बोलीभयाषया

अहहराणी ही मराठीिी एक बयोिीभाषा आह.े जळगाि, धुळे आशण नंदुरबार ह े तीन शजल्,े 
औरंगाबाद शजल्हातीि कन्नड तालुक्ािा काही भाग आशण नाशशक शजल्हाच्ा कळिण, सटाणा, 
मािेगाि ि दिेळा या तालुक्ांत ती बयोििी जाते. या भयूप्रदशेािा खानदशे म्हणतात. इथिे ियोक 
अहहराणी बयोित असिे, तरीही िािन आशण िेखन यांसाठी ते प्रमाण मराठी िापरतात.  

नािािी व्यतु्तिी – जुन्या खानदशे पररसरात म्हणजे 
अशजंठ्यािे डोंगर, सातपुड्ािे डोंगर, िांदिडिे डोंगर आशण 
िाघयूर नदी या खाणींच्ा प्रदशेात िास्तव्यास असिेिे अहहर ियोक 
अहहराणी बयोित. खानदशे पररसरातीि अहहरांच्ा िास्तव्यामुळे, 
सतिेतीि त्ांच्ा प्राबल्यामुळे, त्ा पररसरातीि सि्यांच्ा बयोिीिर 
अहहराणी बयोिीिी छाप पडिी. यातयून खानदशेािे सामाशजक 
आशण प्रादशेशक प्रभेद झािे आहते. प्रदशेानुसार बगिांनी, नंदुरबारी, खाल्यांगी, िल्य्यांगी, तप्तांगी, 
डोंगरांगी, जामनेरी ह े बयोिीभाषांतीि प्रादशेशक प्रभेद, तर जागतिािक बयोिी ह्ा सामाशजक 
प्रभेदांत मयोडतात. खानदशेातीि सि्म जातींिी बयोिी ही अहहराणीिी छाप असणारी बयोिी आह.े 
या सामाशजक प्रभेदांत महाराऊ, भभिाऊ, िाड शसक्ी, िेिापाटीदार, गुजरी, इत्ादी सामाशजक 
प्रभेदाच्ा बयोिी आहते. खानदशेात बयोििी जाते ती खानदशेी, असे असल्याने खानदशेी ही 
संकल्पना अहहराणी ह्ा संकल्पनेहून विशाि आह.े

आ. िया उतयारया कशयाबद्दल आिे?
  शहराबदिि          शजल्हाबदिि          बयोिींबदिि

५  णशकू यया.
यािषणी उन्ाळ्ाच्ा सुट्ीत कुठे जायिं ह्ािा आम्ही 
वििार करत हयोतयो. पण चिंटयूिा ते ‘खझरयो माईि’ का काय 
ते पाहायिं हयोतं. त्ाच्ा शाळेत भयूगयोिािा प्रकल्प करताना 
त्ािा ती माहहती गमळािी. तेव्हापासयून सारखं आपिं 
‘नागपयूरिा जाऊ’ ‘नागपयूरिा जाऊ’ करतयोय. इतकं ते 
खझरयो माईििं खयूळ डयोक्ात शशरिंय, की सारखा 
त्ािाि जप िाििाय. आशण परिा त्ाच्ा बाबाने 
आशण त्ाने गमळयून ठरियून पण टाकिं. नागपुरात इतकया उन्ाळा असतयो, की बाहरेिा कुठिाही 
माणयूस आिा तर तयो करपयून जाईि. मी बाबािा स्पटि सांगगतिं, “थंडीत जाणं तसं ठीक 
हयोतं... पण उन्ाळ्ात?” तर मिा म्हणतयो, “मग! उन्ाळा असिा तर काय झािं? आपण काही 
पयूण्म वदिस बाहरे हहडंायिं नाहीये. चिंटयूिी इच्ा आह ेना? मग जाऊ की!” चिंटयूिी इच्ा, त्ापुढ े
कयोणािं काय िािणार म्हणा! “माझ ंकाय... तुम्ही बापिेक विरा कडकडीत उन्ात. मी बसयून 
राहीन आपिी हॉटिेच्ा रूममध्य.े”
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क. ‘इतकया, इतकी, इतके / इतकं ... की’ िया ियापर आपण कशयासयाठी करतो? बरोबर असलेले 
पयगाय ननिडू यया. 

  तीव्रता दश्मिण्ासाठी          पात्रता दश्मिण्ासाठी          प्रमाण दाखिण्ासाठी 

ख. आणण ‘तसया, तशी, तसे / तसं ... पण’ िया ियापर आपण कशयासयाठी करतो? बरोबर 
असलेले पयगाय ननिडू यया. 

  विधानािी वदशा बदिण्ासाठी
  पररस्स्गतव्यगतररक् इतर शक्ता दश्मिण्ासाठी
  कारण दश्मिण्ासाठी

ग. खयालील चिरिमयाललकेत संियाद ललहू यया.

 

६  िे ियालणयार नयािी, ियालिून घेणयार नयािी, ियालिून घेतले / घेतलं जयाणयार नयािी

ियालणे िे ियालेल. िे ियालणयार नयािी.

िािियून घेणे
(संयुक् वरियापद)

ह ेिािियून घेऊ. ह ेिािियून घेणार नाही.

िािियून घेतिे / घेतिं जाणे
(संयुक् वरियापद)

ह ेिािियून घेतिे / घेतिं 
जाईि.

ह ेिािियून घेतिे / घेतिं 
जाणार
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७  संभयाषण करू यया.
(उदा∘ पुस्तक, पेस्न्सि, घड्ाळ, खडयू , पाटी)

अ. पहहिा विद्ाथणी – मी ह ेपुस्तक घरी नेिेिं िािेि का?
 दुसरा विद्ाथणी – हयो, िािेि ना.
 सि्म विद्ाथणी – नाही, ह ेिािणार नाही.
 पहहिा विद्ाथणी – का नाही िािणार?
 दुसरा विद्ाथणी – मिा िािेि, पण ह्ांना नाही िािणार.
 सि्म विद्ाथणी – हयो हयो. ह ेिािियून घेतिं जाणार नाही…

आ. पहहिा विद्ाथणी – मी ह ेपुस्तक घरी नेिेिं सर िािियून घेतीि का?  
 दुसरा विद्ाथणी – हयो, िािियून घेतीि ना!
 सि्म विद्ाथणी – नाही, सर िािियून घेणार नाहीत.
 पहहिा विद्ाथणी – का नाही िािियून घेणार?
 दुसरा विद्ाथणी – सर िािियून घेतीि. पण ह ेनाही िािियून घेणार.
 सि्म विद्ाथणी – हयो हयो. आम्ही ह ेिािियून घेणार नाही.

इ. पहहिा विद्ाथणी – मी ह ेपुस्तक घरी नेिेिं िािियून घेतिं जाईि का?  
 दुसरा विद्ाथणी – हयो, ह ेिािियून घेतिं जाईि ना!
 सि्म विद्ाथणी – नाही, ह ेिािियून घेतिं जाणार नाही.
 पहहिा विद्ाथणी – का नाही िािियून घेतिं जाणार?
 दुसरा विद्ाथणी – मिा िाटतं घेतिं जाईि. पण ह्ांना िाटतं, िािियून घेतिं जाणार नाही.
 सि्म विद्ाथणी – हयो हयो. ह ेिािियून घेतिं जाणार नाही.

८  ‘की’ िे िेगिेगळे उपयोग :

•  तुम्ही िहा घेणार की कॉिी? (विकल्प)
•  पंवडत नेहरू म्हणत, की आराम हराम आह.े (समुच्चय) 
•  दयोन शजने िढिे की दळिीकाकयूं ना दम िागतयो. (पररणाम)
•  अंधारिं की घरी ये. (संकेत)
•  मिा काही समजिं की तुिा कळिेन. (संकेत) 
•  बयोि की रे आता! (केििप्रययोगी)
•  सात की आठ सदस् उपस्स्त हयोते. (विकल्प)
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९  आपल्ययालया आपल्यया पयमिटनव्िसयाययाच्या पुस्स्केच्या पहिल्यया पयानयासयाठी चिरि ििे 
आिे. आपल्यया सियाध्याययासोबत ियारपैकी एक चिरि ठरिू यया. आपल्ययालया इतर 
तीन चिरेि कया नकोत ह्यािर आपले मत मांडू यया.

• आपिा प्रस्ताि मांडयू  या ि आपिे मत स्पटि करू या.

• आपल्या सहाध्यायाशी असहमती दश्मियू या.  

• एक वनण्मय दऊे या.
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१० आतया िी चिरिफीत पयाहू यया. 
तुम्हािा कुठिी स्ळे आिडिी? तुम्हािा कुठे जायिा आिडिे? का?

११  व्लक्पररिय

 आमटे कुटंुबीय

िध्यगाच्ा एका सधन कुटुबंात जन्म घेऊनही कुष्रयोग्यांसाठी 
आपिे आयुष्य िेिणारे बाबा आमट ेआशण नागपयूरच्ा 
सनातनी, कम्मठ कुटुबंात जन्मिेल्या साधनाताई यांिे 
सहजीिन म्हणजे वनव्ळ सेिाव्रत. केिळ ह ेदयोघेि नाही, 
तर संपयूण्म आमट ेकुटुबंि सेिाव्रती. कायद्ािे पदिीधर 
असणाऱया मुरिीधर आमट ेयांनी आपिे उभे आयुष्य 
समाजाने बहहषृ्कत केिेल्या कुष्रयोग्यांच्ा सेिेसाठी 
समवप्मत केिे आशण साधनाताईंनी त्ांना आयुष्यभर मयोिािी साथ वदिी. कुष्रयोग्यांना शारीररक 
दु:ख तर हयोतेि, पण समाजाकडयून त्ांना जी अिहिेना आशण आशण उपेक्षा सहन करािी 
िागत हयोती ती बाबांना पाहििी नाही. या पीवडतांिी सेिा हिे आपल्या आयुष्यािे ध्यये मानयून 
१९४९मध्य ेबाबा साधनाताईंना घेऊन िरयोऱयािा आिे आशण त्ांनी महारयोगी सेिा सगमतीिी 
स्ापना केिी. १९५१मध्य ेकाही कुष्रयोग्यांना घेऊन आनंदिन स्ापन केिे. जंगिी श्ापद,े साप, 
विंियू, अत्तं वनवबड वनसग्म अशा िातािरणात या दयोघांनी आपल्यासारखीि सेिाव्रती माणसे 
जयोडिी आशण खरेखुरे आनंदिन िुिििे. इथे कुष्रयोग्यांना केिळ आश्य नाही, तर आत्मविश्ास 
आशण आत्मसन्मान वदिा गेिा. पुढपेुढ ेकेिळ कुष्रयोगीि नाही, तर अपंग, बेरयोजगार, अनाथ, 
आवदिासी, उपेशक्षत अशा सि्यांसाठीि आनंदिन हक्ािे घर बनिे. या दुबळ्ा शजिांना स्त:च्ा 
पायांिर उभे राहायिा शशकिणारे श्मिन ठरिे. 

बाबा आशण ताईंप्रमाणेि त्ांिी मुिेही उपेशक्षतांच्ा दु:खात आपिे सुख शयोधणारी वनघािी. 
सुखािे सयोपे माग्म नाकारून त्ांनीही बाबांच्ा पाििांिर पाऊि ठेित सेिाकाय्म हिे ध्यये ठरििे. 
डॉ. प्रकाश आमट ेआशण डॉ. मंदाहकनी आमट ेयांनी गडचिरयोिी शजल्हातीि अगतदुग्मम अशा 
हमेिकसा येथे ‘ियोकवबरादरी’ प्रकल्पाच्ा माध्यमातयून आवदिासींच्ा सेिेसाठी आपिे आयुष्य 
समवप्मत केिे. त्ांच्ामुळेि गडचिरयोिीसारख्ा अगतदुग्मम शजल्हातीि आवदिासींना मुख् प्रिाहात 
येण्ािी संधी गमळािी. आरयोग्यशशक्षणाशी त्ांिी ओळख झािी. हमेिकसा प्रकल्प आवदिासींच्ा 
आयुष्यािा निी वदशा दणेारा ठरिा. त्ांिा मुिगा 
डॉ. वदगंत आशण सयून डॉ. अनघा यांनी हमेिकसाच्ा 
रुग्ाियािी जबाबदारी सांभाळिी आह.े अवनकेत हा 
दुसरा मुिगा अभभयंता आह.े अवनकेत आशण त्ांिी 
पत्नी समीक्षा आमट ेियोकवबरादरी प्रकल्पािे व्यिस्ापन, 
आलथ्मक ताळेबंद आशण शैक्षशणक कामे बघतात. 
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बाबांिा दुसरा मुिगा डॉ. विकास आशण सयून डॉ. भारती 
आमट ेयांनी बाबा आशण साधनाताईंनंतर आनंदिनािा काय्मभार 
समथ्मपणे पेििा आह.े त्ांच्ा सयोमनाथ प्रकल्पातिी श्मसंस्ार 
छािणी म्हणजे दशेातीि अनेक समाजसेिकांिे प्रेरणास्ान आह.े 
त्ांिी मुिे डॉ. शीति आशण कौस्तभु आमट ेहसेुद्धा आनंदिनाच्ा सेिेति रमिेिे आहते. 
डॉ. शीति आमट ेयांिा गौतम करजगी यांच्ाशी वििाह झािा. ते स्त: अभभयंता आहते; मात्र, 
वििाहानंतर ‘आनंदिना’ति त्ांनी आपल्या संसारािा सुरिात केिी. ते विकिांगांच्ा शाळेिे 
काम पाहतात. कौस्तभु आशण त्ांिी पत्नी पल्िी आमट ेयेथे आहते. पल्िी आमट ेयांनी ‘िस्त्र 
सन्मान’ नािािा उपरिम सुरू केिा आह.े कौस्तभु स्त: सी.ए. आहते. ते व्यिस्ापन बघतात. 

बाबांनी दतिक घेतिेिी रेणुका आशण गतिे पती वििास मनयोहर ह ेदयोघेही हमेिकसा येथे 
राहतात. त्ांनाही अशजंक् य आशण मयोक्षदा नािािी मुिे आहते. मुिगा दूध डअेरीिे काम बघतयो, 
तर मयोक्षदा आनंदवनकेतन महाविद्ाियात प्राध्यावपका आह.े 

आमट ेपररिारातीि गतसऱया वपढीिा अनेक संधी िालून आल्या; मात्र त्ांनी त्ांिा कधी 
वििारही केिा नाही. ते आनंदिनाति रमिे. आशण िौथ्ा वपढीिरही याि सेिेच्ा व्रतािे 
संस्ार हयोत आहते, आमट ेपररिाराच्ा समाजसेिेच्ा परंपरेिा िारसा पुढ ेनेण्ासाठी. बाबा 
आशण ताईंनी िाििेल्या छयोट्ाशा रयोपट्ािा हा िटिृक्ष पुढच्ा अनेक वपढ्ांना सेिाव्रत 
शशकित राहीि.

 दृष्ष्क्षेप 

 नयाम

तयो महापौर, ते - ती िळिळ, त्ा िळिळी ते विभधमंडळ, ती विभधमंडळे / 
विभधमंडळं

तयो स्तर, ते - ती मान्यता, त्ा - ते अभधिेशन, ती अभधिेशने / 
अभधिेशनं

तयो शजल्ाभधकारी, ते - ती पररषद, त्ा पररषदा ते उत्ादन, ती उत्ादने / उत्ादनं

तयो कंुभमेळा, ते कंुभमेळे ती पाश््मभयूमी, त्ा -  ते मुख्ािय, ती मुख्ािये / 
मुख्ाियं

तयो िटिृक्ष, ते - ती खयोबण, त्ा खयोबणी ते कें रि, ती कें रि े/ कें रिं

तयो भाविक, ते - ती व्यतु्तिी, त्ा - ते पय्मटन, ती पय्मटने / पय्मटनं

तयो शशिािेख, ते - ते तीथ्मक्षेत्र, ती तीथ्मक्षेत्र े/ 
तीथ्मक्षेत्रं

तयो भभख्यू, ते - ते कंुड, ती कंुड े/ कंुडं
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तयो प्रभेद, ते - ते तीथ्म, ती तीथधे / तीथयं

तयो भरणा ते मंवदर, ती मंवदरे / मंवदरं

तयो अिशेष, ते - ते संतुिन, ती संतुिने / संतुिनं

तयो पदस्पश्म, ते - ते साष्न्नध्य, ती साष्न्नध्य े/ साष्न्नध्यं

 हक्रययापद 

उगिणे आखणे िाभणे

पाळणे अडिणे दश्मिणे 

 रिशेषण

राजकीय धागम्मक कयोरीि 

राटिरि ीय कडकडीत आंतरराटिरि ीय

नागपुरी िाकडी 

 हक्रययारिशेषण 
झपाट्ाने

 नयाम / इतर शब्द + हक्रययापद 
मान्यता गमळणे, ओळख असणे, ओळख वनमगाण करणे, साद घािणे, पािन हयोणे, पाश््मभयूमी 
िाभणे, श्द्धा असणे, परंपरा पाळणे, आययोशजत करणे, नाि नोंदिणे, भरणा असणे, छाप पडणे, 
खयूळ डयोक्ात शशरणे, जप िािणे, असहमती दश्मिणे
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 आतया मलया िे येतं ...

मियारयाष्रि यातील प्रमुख शिरांिया अभ्यास करणे : नयागपूर आणण नयाणशक
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

घरयातील = घरयातले
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

पूरक केिलप्रयोगी अव्ये : की, बरं कया, िोsकया, आपलया, बेटया इ.
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

बोलीभयाषया
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

इतकया, इतकी, इतके / इतकं ... की
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

तसया, तशी, तसे / तसं ... पण 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

िे ियालणयार नयािी, ियालिून घेणयार नयािी... 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

‘की’ िे िेगिेगळे उपयोग 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी
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 बोधकथया ि जडणघडण : मित्त्व, संबंध
 जोडशब्द : जमियाजमि, फुलेरबले, ियागणेबोलणे इ∘ 
 हक्रययारिशेषणे : तयाबडतोब, लगेि, एकदम, अियानक, 

त्वररत
 एकयाि केिलप्रयोगी अव्ययािया िेगिेगळे भयाि 

दशमििण्यासयाठी ियापर 
 मौनदशमिक केिलप्रयोगी अव्ये : िूप / गप इ∘

 शक् हक्रययापद े: भूतकयाळ, भरिष्कयाळ
 तीव्रतयादशमिक रिशेषणे : ननळयाशयार, कयाळयाभोर इ∘

 संख्ययाियािक रिशेषणे : सिमि मुले, एकेक गोष्, 
दिया-दियाच्या नोटया इ∘

 अकतृमिक / भयािकतृमिक हक्रययापदे

िलया, णशकू यया…
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१  खयालील चिरेि पयाहू यया.

क ख ग

क. तुम्यालया मयािीत असलेल्यया कथया... 

अ. तुम्हािा यातीि कयोणत्ा कथा माहीत आहते? त्ांपैकी कयोणत्ाही एका कथेिे िण्मन करा.

आ. तुम्हािा माहीत असिेिे बयोधकथा िेखक कयोणते?

इ. कयोणते विषय या कथांमध्य ेहाताळिे जातात?

ई. मुख् पात्र ेकयोण असतात?

उ. तुम्हािा बयोधकथा कुठयू न कळल्या? तुम्ही िािल्यात की ऐकल्यात?

ऊ. मुिांच्ा िाढीत बयोधकथांिे काय महत्त्व आह?े

ख. बोधकथया म्णजे कयाय?
माणयूस मुळाति गयोटिीिेल्ाळ. कयोणत्ाही ियात त्ािा गयोटिी ऐकायिा आिडतं. िक् ियानुसार 
त्ा गयोटिींिं स्रूप बदित जातं. अगदी िहान असल्यापासयूनि त्ािं गयोटिींिं जग तयार हयोत 
असतं. िहानपणी मऊ भातािे छयोट ेछयोट ेघास भरित असताना आई, आजी, ताई, मािशी, 
आत्ा हकंिा तत्म कयोणीतरी बाळािा चिऊ-काऊिी गयोटि सांगते- 

“एक हयोता काऊ, आशण एक हयोती चिऊ. काऊिं घर हयोतं शेणािं 
आशण चिऊिं घर हयोतं मेणािं. एकदा काय झािं, खयूऽऽऽप मयोठ्ठा 
पाऊस आिा आशण काऊिं शेणािं घर गेिं िाहून. चिऊिं मेणािं घर 
राहहिं वटकयू न. मग काऊ गेिा चिऊकड.े चिऊिा म्हणािा, ‘चिऊताई, 
चिऊताई, मी तुझ्ा घरात येऊ का?’ चिऊताई म्हणािी, ‘थांब, माझ ं
बाळ झयोपिंय.’ थयोड्ा िेळाने काऊ परत चिऊच्ा दाराशी गेिा आशण 
म्हणािा, ‘चिऊताई, चिऊताई, दार उघड.’ चिऊ म्हणािी, ‘थांब, माझ्ा बाळािा न्ाऊ घािते.’ 
पुन्ा थयोड्ा िेळाने काऊ म्हणािा, ‘चिऊताई, चिऊताई, दार उघड.’ चिऊ म्हणािी, ‘थांब, 
माझ्ा बाळािा तीट िािते.’ ... आशण मग अशा काऊच्ा विनिण्ा संपायच्ा आत बाळािा 
भात संपिेिा असतयो. जसजसं मयूि मयोठं हयोत जातं, तसतशी त्ाच्ा गयोटिींमध्य ेभर पडत जाते. 
भारतातल्या अनेक वपढ्ा इसापनीती, पंितंत्र, जातककथा, तेनािी रामाच्ा कथा, अकबर-
वबरबिाच्ा कथा, िेताळ पंिविशी, शसंहासन-बभतिशी, अरेवबयन नाईट् स अशा एकाहून एक 
सरस गयोटिींिर पयोसल्या आहते. या कथा मुिाच्ा िाढत्ा ियात केिळ मनयोरंजनािंि नव्ह,े तर 

ग.
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बयोधािंही काम करत असतात, म्हणयूनि त्ांना बयोधकथा म्हणतात. 
सामान्य बयोधकथांमधीि पात्र े म्हणजे िेगिेगळे प्राणी असतात. या कथेत माणसं येऊ 

शकतात; पण मुख्त् ेप्राणीि माणसांसारखे गुण दाखितात. या कथांतयून प्राण्ांबरयोबर िारे, 
पाणी, पि्मत यांसारख्ा वनसग्मशक्ीिंही मानिीकरण केिं जातं. नीगततत्त्व सांगणाऱया रंजक 
प्राशणकथा असं बयोधकथांिं स्यूि स्रूप आह.े हा बयोध धागम्मक अगर आध्यात्त्मक प्रकारिा 
नसयून वनत्, िौहकक जीिनाशी संबंभधत ि व्यिहारयोपययोगी असा असतयो. त्ामुळेि तयो िहानथयोर 
सगळ्ांनाि आिडतयो.

‘िेबि’ या इंग्जी संज्ेिा शब्दकयोशातीि अथ्म कस्ल्पत िा रििेिी गयोटि असा हयोतयो. ती 
बयोधपर, नीगतपर असािी, ह ेअभभप्रेत असते. मयूळ िॅवटन शब्द ‘fabula’ असयून त्ािा अथ्म 
नाट्पयूण्म कहाणी असा हयोतयो. बयोधकथेिा घाट हा ितुरयोष्क्पयूण्म, अत्तं गमतभाषी ि आशयघन 
असतयो. व्यष्क्चित्रण, िातािरणवनगम्मती यांसारख्ा कथाघटकांच्ा तपशीिपयूि्मक विस्तारास 
त्ात िारसा िाि नसतयो. छयोट्ा छयोट्ा गयोटिींमधयून मागम्मक बयोध करणे हिे बयोधकथेिं काम.

ग. जोड्या लयािू यया.

अ. गयोटिीिेल्ाळ १. कस्ल्पत िा रििेिी गयोटि

आ. व्यिहारयोपययोगी २. गयोटिी सांगण्ािी आिड असणारा

इ. िेबि ३. विनंत्ा

ई. विनिण्ा ४. व्यिहारासाठी उपयुक्

घ. खयाली हदलेल्यया ियाक्ांच्या अथगािे अिूक ियाक् शोधू यया.  

अ. बयोधकथा गमतभाषी असतात.
 १. बयोधकथा खयूप िांबीच्ा असतात.
 २. बयोधकथा िहान असतात.

आ. भारतातल्या अनेक वपढ्ा बयोधकथांिर पयोसल्या आहते.
 १. भारतात वपढ्ान् वपढ्ा बयोधकथा िािल्या जातात.
 २. भारतातयून अनेक वपढ्ांपयूिणी बयोधकथा पुसल्या गेल्या.

ि. कयाऊ-चिऊिी पूणमि गोष् रमळिून ती िगगासमोर सयादर करू यया.

छ. आतया खयालील उतयारे ियािून प्रश्ांिी उत्रे दऊे यया.
प्रािीन काळापासयून जगभर ियोकशशक्षणासाठी आशण ियोकरंजनासाठी बयोधकथांिा उपययोग हयोत 
आिा आह.े तत्कािीन समाजातीि सुसंसृ्त ि चिंतनशीि व्यक्तींच्ा माग्मदश्मनाखािी त्ा 
कथांिी जडणघडण झािी. भारतातीि विष्णगुुप्त आशण ग्ीसमधीि इसाप (इ∘ स∘ पयू∘ सहािे 
शतक) ह ेप्रािीन काळातीि आद् बयोधकथाकार मानिे जातात. 

बयोधकथांिा उगम भारतात झािा, असेही एक मत आह.े इ∘ स∘ दुसऱया िा गतसऱया 
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शतकातीि संसृ्त पंितंत्र हा बयोधकथांिा आद् संग्ह मानिा जातयो. 
या कथांच्ा पयानोपयानी िलक्याफुलक्या शैिीत बयोध वदिेिा आढळतयो. 
तेथयून या कथांिा जगभर प्रसार झािा, असे मानण्ात येते. याअगयोदरही 
प्राशणकथा अश्स्तत्ात असाव्यात. या प्राशणकथा आदश्म मानिी व्यिहारािे 
वदग्दश्मन करतात. िार बयारीकसयारीक तपशीि जरी या कथांमध्य ेनसिे, तरी त्ांत पशुपक्षी 
आपापल्या िग्यांिे संकेत पाळतात; कयोल्हािी, कािळ्ािी धयूत्मता, माकडािी िौकसबुध्दी इत्ादी. 

इसापच्ा काही कथांिा उगम भारतात असािा असे िाटत असिे, तरी असे मानिे 
जाते, की प्रत्के संसृ्तीमध्य ेप्राशणकथांतयून तत्त्वबयोध सांगण्ािी सहजप्रेरणा िसत असािी. 
प्रािीन ग्ीक किी हशेसअडच्ा िक्स्म अँड डजेमधीि ‘बहहरी ससाणा आशण बुिबुि’ ही सि्यांत 
जुनी बयोधकथा असािी (इ∘ स∘ पयू∘ आठिे शतक). इसापच्ा कथा इ∘ स∘ पयू∘ सहाव्या शतकात 
मयोडतात. मध्ययुगात इसापकथांिे पहहिे इंग्जी भाषांतर १७२२ सािी प्रशसद्ध झािे.

अ. तुम्ी िी रिधयाने िरील उतयाऱययात ियािलीत कया?
१. विष्णगुुप्त आशण इसाप या दयोघांना पहहिे बयोधकथाकार मानिे जाते.
२. प्रत्के संसृ्तीमध्य ेप्राशणकथांतयून तत्त्वबयोध सांगण्ािी सहजप्रेरणा िसते.
३. ‘बहहरी ससाणा आशण बुिबुि’ ही पहहिी बयोधकथा आह.े

िो नयािी

आधुवनक काळात फ्ान्समध्य ेया प्रकारच्ा कथांिा विकास झािा. सतराव्या शतकातीि िा 
ियोन्तने याच्ा फ्ें ि भाषेतीि बयोधकथांमध्य ेउपरयोध आशण नाट् ह ेगुण प्रकषगाने वदसयून येतात.

जम्मन बयोधकथाकार िेशसंग याच्ा ‘िॅबेिन’ (१७५९) ह्ा संग्हात इसापच्ा कथांमधीि साधेपणा 
वदसतयो. जयोएि िांड्लर हरॅरस (१८४८-१९०८) या अमेररकन कथाकाराच्ा, 
वनग्यो गुिामांच्ा ियोकसाहहत्ािर आधारिेल्या ि ‘अंकि रेमस’ ही मध्यितणी 
व्यष्क्रेखा असिेल्या कथा (१८८०) या आधुवनक बयोधकथाि हयोत. रड्ड्क 
हकपलिंग याच्ा ‘द जंगि बुक’ (१८९४) ि ‘जस् सयो स्योरीज’ (१९०२) 
यांिाही या संदभगात उले्ख करता येईि. अमेररकन विनयोदी कथाकार जेम्स 

थब्मर (१८९४-१९६१) यानेही ‘िेबल्स िॉर अिर टाइम’ (१८४०) नामक आधुवनक बयोधकथा लिहहल्या. 
जॉज्म ऑिधेिने आपल्या ‘ॲवनमि िाम्म’ (१९४५) या राजकीय उपरयोधप्रिुर कादबंरीमध्य ेबयोधकथेच्ा 
िाङ् मयीन गुणधमगािा अत्तं प्रभािी आविष्कार घडििा आह.े

बयोधकथांिे चित्रकथांमधयून झािेिे सादरीकरण हकंिा िॉल्ट वडस्सेारख्ा व्यगंपटांच्ा 
माध्यमातयून त्ांना गमळािेिे एक आगळेिेगळे दृश्यरूप यांमुळे त्ा अभधक ियोकवप्रय ठरल्या, 
एिढिे नव्ह,े तर पुढच्ा वपढ्ांपययंत प्रभािीपणे पयोहयोियू शकल्या.

आ. िरील दोन्ी उतयाऱयांमध्े आलेली रिशेषणे ललहू यया.
-------------------------------------------------     --------------------------------------------------     --------------------------------------------

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

-------------------------------------------------     --------------------------------------------------     --------------------------------------------
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ज. िरील उतयाऱयांतील ठळक केलेले शब्द पयाहू यया.

जडणघडण      बारीकसारीक      पानयोपानी      हिकािुिका      आगळेिेगळे

नाम –  रीगतररिाज   बाजारहाट  जमिाजमि
विशेषण –  आडिागतडिा   बारीकसारीक  आंबटचिंबट  हिकािुिका
वरियाविशेषण – समयोरासमयोर  पानयोपानी  वनत्नेहमी
वरियापदांिा नामांसारखा उपययोग – िागणेबयोिणे  उठणेबसणे

असे आपल्यािा माहीत असिेिे आणखी जयोडशब्द लिहू या.

िेडािाकडा, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

२  पुढील कथया ियािू यया आणण पुढे हदलेल्यया प्रश्ांिी उत्रे ललहू यया.

एकदा एक कोंबडीिं वपल्यू आपल्याि तंरिीत दाणे िेित हयोतं. ते 
इतकं तल्ीन झािं हयोतं, की आपल्या आई आशण भािंडांपासयून 
दूर आल्यािं त्ािा कळिंही नाही. अिानक आभाळात ढग 
दाटयून आिे, िारा िाहू िागिा आशण एकदम अंधारून आिं. 
िाऱयाबरयोबर झाडािी पानं गळयू िागिी आशण त्ातिंि एक 
पान त्ा वपल्ाच्ा अंगािर पडिं. अिानक अंगािर काही तरी 
पडिं ह ेजाणियून वपल्यू दिकिं. त्ानं िर आभाळाकड ेपाहहिं 
आशण त्ािा िाटिं, आभाळािा तुकडाि आपल्या पाठीिर पडिा. हा वििार मनात येताि ते 
प्रिंड घाबरिं आशण िगेि पळयू िागिं. पळताना त्ािा एक ससा भेटिा. सशानं वपल्ािा 
वििारिं, “काय झािं पळायिा?” वपल्यू त्ािा म्हणािं, “काय सांगयू तुिा? आभाळािा तुकडा 
पाठीिर पडिा. आपल्यािा ताबडतयोब पळायिा हिं.” ह ेऐकताि ससयोबाही घाबरिे आशण तेही 
वपल्ासयोबत पळयू िागिे. अशाि पद्धतीने बदक, िांडयोर, िासरू, असे अनेक प्राणी ‘आभाळािा 
तुकडा पडिा’ असं ओरडत पळयू िागिे. इतक्ात िांबयून एका िांडग्यानं त्ांना पळताना पाहहिं. 
त्ाच्ा तोंडािा पाणी सुटिं. आता पुढिे काही वदिस मस्त मेजिानी गमळणार असा वििार 
त्ाच्ा मनात आिा. तयो त्ररत पुढ ेझािा आशण त्ानं त्ा सगळ्ा पळणाऱया प्राण्ांना अडििं...

क. यया उतयाऱययात आलेले गुलयाबी रंगयातले शब्द ियािू यया आणण त्ांिया ियाक्यात उपयोग करू यया.

ख. अियानक     एकदम     लगेि     त्वररत     इतक्यात     तयाबडतोब
िी रिशेषणे आिेत. – िूक की बरोबर? ----------------------------

व्य
ाक

रण
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व्य

ाक
रण

३  जयातक कथया
क. तुम्ी बयालपणी जयातककथया ऐकल्यया आिेत कया? कोणत्या?

राजकुमार शसद्धाथ्म म्हणयून जन्मािा येण्ाआधी बुद्धांच्ा अनेक 

जीिनातीि जातककथा त्ांच्ाशी संबंभधत आहते. इ∘ स∘ 

पयू∘ ४०० आशण २००च्ा दरम्ान तयार केिेिी, बौद्ध ‘मध्य 

माग्म’ दश्मिणारी ही एक कथानकांिी मालिका आह.े कथा मयोठे 

विषय प्रभािी पद्धतीने मांडयू  शकतात. म्हणयूनि जातक कथा, 

शशिािेख, ियोककथा आशण आता कॉगमक पुस्तकांच्ा रूपात 

शेकडयो िषधे वटकयू न आहते. प्रािीन भारतातल्या रयोजच्ा जीिनात 

आढळणारी ही पात्र ेआहते - प्राणी, राजे, याजक. प्रत्के गयोटि ही एका अथगाने एक संदशेि आह.े

ख. खयालील िैणशषे्ट ियािू यया ि ययातील बोधकथलेया कोणती योग्य आिेत ते ननिडू यया. 

 अ. प्राणी माणसांसयोबत बयोितात.

 आ. कथेतीि माणसे सामान्यतः श्ीमंत िा गरीब, सुंदर िा कुरूप, हुशार िा मठ्ठ, िांगिी 
िा िाईट असतात.

 इ. ह्ा कथा जंगिात हकंिा राजिाड्ात घडतात.

 ई. कथेिी सुरुिात आशण अंत विशशटि पद्धतीने हयोतयो. 

 उ. कथा भयूतकाळात असते.

 ऊ. कथेतीि झाड,े पाने िुिे बयोलू शकतात.

 ए. आकड्ांिे विशशटि महत्त्व असते. 

 ऐ. कथेिा तात्य्म असते ि त्ातयून बयोध गमळतयो.

 ओ. सि्म कथांिा अंत आनंदी असतयो.

 औ. कथांमध्य ेजादू िा विशेष महत्त्व वदिेिे असते.

टीप : कधी कधी एकयाि केिलप्रयोगी अव्ययािया िेगिेगळे भयाि
दशमििण्यासयाठी उपयोग िोतो. 

उदा∘ अ) १. िा:! िा:! बाई, मुिािी मवनऑड्कर आिी! (हष्मदश्मक)
  २. िा:! िा:! छान वनबंध लिहहिा आहसे तयू! (प्रशंसादश्मक)
  ३. िा:! िा:! मी कसे ह ेकबयूि करेन? (विरयोधदश्मक)
 ब) १. शी:! काही तरीि बयोििा तयो सभेत! (विरयोधदश्मक)
  २. शी:! हकती झुरळे आहते या घरात! (गतरस्ार / घृणादश्मक)
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घ. आतया िी ियाक्े पयाहू यया. 
१. िूप्! एक िकार शब्द बयोलू नकयोस! 
२. गप्! बाबा काय सांगतायत ते नीट ऐक आधी.
३. िप्! मिा शहाणपणा शशकियू नकयोस.
४. श्शऽऽ! ह ेिािनािय आह.े इथे मयोठ्या आिाजात बयोलू नका.

या िाक्ांतीि केििप्रययोगी अव्ययांमधयून मौनािा बयोध हयोतयो. 
आता हीि अव्यये िापरून काही िाक्े तयार करू या.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

४  पंितंरि
क. खयालील उतयारया ियािू यया आणण मित्त्वयाच्या मयाहितीिी नोंद करू यया.

सि्मसाधारण समजयूत अशी आह,े की पंितंत्र ह ेमुिांसाठी लिहहिेिे एक बाळबयोध गयोटिींिे पुस्तक 

आह;े पण हा एक मयोठा गैरसमज आह.े पंितंत्र हा मुळात एक िास्ति जीिनात उपययोगी पडणारा 

ि ययोग्य िाट दाखिणारा ग्थं आह.े त्ातीि तत्त्वज्ान साधे सयोपे आह,े जीिनाशी सुसंगत आह े

ि कायमि नीगतमतिेच्ा मागगाने जाऊन जीिनातीि समस्ा सयोडिणारे आह.े जीिन जगणे ही 

एक किा असयून आयुष्यात ययोग्य दृष्टिकयोनािे महत्त्व काय ह ेपंितंत्र दाखियून दतेे. 

बयोिता येणाऱया िन्य प्राण्ांच्ा या गयोटिींद्ारे विष्णशुमगा यांनी िहान-थयोरांसाठी ज्ानािा 

एक उपयुक् खशजनाि वनमगाण करून ठेििा आह.े पहहल्या-दुसऱया शतकात लिहहिेल्या मयूळ 

संसृ्त ग्थंािी साधारण गतसऱया-िौथ्ा शतकात अरेवबक भाषेत भाषांतरे झािी. नंतर पैशािी, 

पहििी ि इतर भारतीय भाषांमध्य ेभाषांतरे हयोत राहहिी. त्ात कािानुरूप बदि हयोत त्ािी 

दयोनशेच्ा आसपास रूपांतरे झािी. 

पंितंत्राच्ा वनगम्मतीमागिी दतंकथा अशी -

अमरशक्ी नािाच्ा राजािा तीन पुत्र हयोते : बहुशक्ी, उग्शक्ी आशण अनंतशक्ी. त्ांना 

शशकिण्ासाठी विष्णशुमगा या विद्ानािा नेमण्ात आिे. विष्णशुम्यांनी शहाणपणाच्ा ि िातुयगाच्ा 

गयोटिी रिल्या. एिढिे नव्ह,े तर एका गयोटिीतयून दुसरी गयोटि विणत आशण प्रत्के गयोटिीिे तात्य्म 

दते त्ांनी राजपुत्रांना प्रत्क्ष जीिनािे धड ेवदिे. तेि ह ेपंितंत्र. या गयोटिी पाि शीष्मकांखािी 

विभागल्या आहते आशण या पािही भागांत व्यिस्ापन, िैयष्क्क जीिन आशण जगण्ासाठी 

िागणारा धयूत्मपणा शशकििेिा आह.े 
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मुळात पंितंत्र यािा अथ्म पाि कृ्प्ता. पहहल्या ‘गमत्रभेद’ या विभागात िुकीच्ा व्यक्ीशी 

मैत्री करण्ािे पररणाम सांगणाऱया कथा आहते. दुसरा भाग आह े‘गमत्रसंप्राप्ती’. यात मैत्रीिे, 

समवििारी ियोकांच्ा एकयोप्ािे महत्त्व सांगगतिे आह.े गतसरा ‘काकयोलुकीयम्’ हा भाग सांगतयो 

की पयूिणीच्ा शत्रयूशी मैत्री कधीि हहतकारक नसते. ‘िब्धप्रणाश’ या भागातल्या कथांमधयून 

प्रसंगािधानािे महत्त्व सांगगतिे आह.े पािव्या म्हणजेि ‘अपरीशक्षतकारक’ या भागात आधी 

न अनुभििेल्या समसे्िा सामयोरे जाताना आिश्यक असिेल्या वनण्मयक्षमतेिे महत्त्व पटियून 

सांगगतिे आह.े 

हा ग्थं रंजक कथांद्ारे व्यिहारी जीिन समृद्ध ि यशस्ी करण्ािे तंत्र शशकितयो. 

मनयोरंजनातयून प्रबयोधन हिे या ग्थंाच्ा ियोकवप्रयतेिे गमक आह.े

ख. तुम्ी मित्त्वयाच्या मयाहितीिी कशी नोंद घेतया?

 पयूण्म िाक् लिहून

 हयोकाराथणी ि नकाराथणी शब्दांिी नोंद घेऊन  

 नािे ि वठकाणांिी नोंद घेऊन

 विशेषणांिी नोंद घेऊन

 निे ि वठकाणे महत्त्वािी असतात 

 विशेषणं महत्त्वािी असतात

 सार िक्षात घेऊन

ग. आपली / स्तुःिी आिडती गोष्... ललहू यया. 
मिा ... गयोटि खयूप आिडते. / ... ही मिा विशेष भाििेिी गयोटि आह.े
मिा ... भीती िाटायिी. / मी ...िा वबिकुि घाबरत नसे.
मिा दरिेळी / नेहमी असं  िाटायिं की ...
माझ्ा बािपणी ... / िहानपणी ...
माझ ेआजी आजयोबा / आई बाबा / शशक्षक ...
आता मी पंितंत्र / जातक कथा / बयोधकथा पुस्तकात / इंटरनेटिर िािते / मुिांना सांगते / 
सांगतयो.

घ. ियािू यया.

एका माकडािी आशण मगरािी गट्ी जमिी. नदीच्ा एका 

काठािर राहणाऱया मगरािा दुसऱया काठािरच्ा जांभळाच्ा 

झाडािर राहणारे माकड रयोज गयोडगयोड जांभळे खाऊ घाित 
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असे. तयो मगर खयािितील तेिढी जांभळे खाऊन उरिेिी आपल्या बायकयोसाठी घेऊन जात असे. 

रयोज ही अिीट गयोडीिी जांभळे खाणाऱया माकडािे काळीज हकती गयोड असेि असा वििार 

करून मगरािी बायकयो त्ाच्ाकड ेहट् करू िागिी, की मिा त्ा माकडािे काळीज आणयून 

द्ा. आपल्या गमत्रािे काळीज आणायिा वििारही मगरािा करित नव्तया. त्ाने मगरीिा 

समजािण्ािा खयूप प्रयत्न केिा. पण मगर काही गतिा  हट् सयोडायिा तयार नव्हती. मगरािाही 

िाडक्ा बायकयोिे मन मोडिेनया. त्ाने माकडापाशी पिीकडच्ा हकनाऱयािरीि िविटि िळांिे 

असे िण्मन केिे की माकडाच्ा तोंडािा पाणी सुटिे. माकड मगरािा म्हणािे, “मिा पिीकडच्ा 

हकनाऱयािरिी िळे खाण्ािी अवनिार इच्ा झािी आह.े आता ही जांभळे मिा खयािित 

नयािीत.” मगराने आनंदाने माकडािा आपल्या पाठीिर बसििे आशण तयो आपल्या घराकड े

वनघािा. पण माकडाच्ा मैत्रीमुळे मगरािा रयाििले नयािी आशण त्ाने माकडािा सगळे खरे खरे 

सांगगतिे. माकड त्ािा म्हणािे, “अरे, एिढिे ना? दतेयो की मी तुिा माझ ेकाळीज. पण आम्हा 

माकडांना आपिी गयोड आशण जड काळजे घेऊन रफरित नयािी म्हणयून आम्ही ती झाडािर ठेितयो.” 

मगरािा माकडािे बयोिणे खरे िाटिे आशण तयो माकडािा पुन्ा अिीकडच्ा काठािर घेऊन 

आिा. माकड टुणकन उडी मारून झाडािर िढिे आशण मगरािा म्हणािे, “अरे मयूख्म मगरा, असे 

कयोणी आपिे काळीज काढयून ठेिेि काय? आशण काढिे तर तयो शजिंत राहीि काय? आपिी 

मैत्री इथेि संपिी. पुन्ा मिा भेटायिा येऊ नकयोस.”

शक् हक्रययापद े(potential verbs) – भयूतकाळी, भविष्यकाळी रूपे

(ित्ममानकाळी रूपे – उजळणी)

• कत्गािा एखादी वरिया करणे शक् आह ेहकंिा नाही, 
त्ाच्ात ते सामथ््म आह े हकंिा नाही ह े दाखिणारी 
वरियापद.े

उदा∘ गतिा आता िाििते.
 गतिा आता िािित नाही.
(पळ, बयोि, कर, वनज, पी, द,े घे, ये, ने इ.)

भयूतकाळी, भविष्यकाळी रूपे
(अकम्मक वरियापद- िािणे)

भूतकयाळी रूप ितमिमयानकयाळी रूप भरिष्कयाळी रूप

गतिा काि थयोड ेिािििे. गतिा आता िाििते. गतिा उद्ा कदाचित 
िाििेि.

गतिा काि िािििे नाही. गतिा आता िािित नाही. गतिा िाििणार नाही.

व्य
ाक

रण
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अकममिक ‘शक् हक्रययापद’े – नपुंसकललंगी
उदा∘ िािणे : दीघ्म आजारानंतर मिा आता िाििते / िािितं, पण पळित नाही. 

सिमिनयाम कतगा ितुथथी / तृतीयेत शक् हक्रययापद (उदयािरणे)

मी मिा, माझ्ाने, माझ्ाच्ाने आता िािित नाही. / आता िाििते 
/ िािितं.
काि िािििे / िािििं नाही. / 
काि िािििे / िािििं.
उद्ा िाििणार नाही. / उद्ा 
िाििेि.

तयू तुिा, तुझ्ाने, तुझ्ाच्ाने

तुम्ही / 
आपण

तुम्हािा, तुमच्ाने, तुमच्ाच्ाने / 
आपल्यािा, आपल्याने, आपल्याच्ाने

तयो त्ािा, त्ाच्ाने, त्ाच्ाच्ाने

ती गतिा, गतच्ाने, गतच्ाच्ाने

ते त्ािा, त्ाच्ाने, त्ाच्ाच्ाने

आम्ही आम्हािा, आमच्ाने, आमच्ाच्ाने

ते (अ∘ि∘) त्ांना, त्ांच्ाने, त्ांच्ाच्ाने

त्ा (अ∘ि∘)

ती (अ∘ि∘)

सकममिक ‘शक् हक्रययापद’े — कमगाप्रमयाणे
उदा∘ खाणे, वपणे

एकििन अनेकििन

पु∘ ्रिी∘ नपुं∘ 

ित्ममानकाळ िडा खािित 
नाही.

गयूळपयोळी 
खािित नाही. 

थािीपीठ 
खािित नाही.

िड े/ गयूळपयोळ्ा 
/ थािीपीठे 
/ थािीपीठं 
खािित नाहीत.

सामयोसा 
खािितयो.

पुरणपयोळी 
खाििते.

भधरड े/ भधरड ं
खाििते / 
खािितं

सामयोसा / 
पुरणपयोळ्ा 
/ भधरडी 
खािितात.

व्य
ाक

रण
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भयूतकाळ िडा खािििा 
नाही.

गयूळपयोळी 
खािििी नाही. 

थािीपीठ 
खािििे / िं 
नाही.

िड ेखािििे 
नाहीत. 
गयूळपयोळ्ा 
खाििल्या नाहीत. 
थािीपीठे  / 
थािीपीठं 
खािििी नाहीत.

सामयोसा 
खािििा.

पुरणपयोळी 
खािििी. 

भधरड े/ भधरड ं
खािििे / िं.

सामयोसे खािििे. 
पुरणपयोळ्ा 
खाििल्या. 
भधरडी खािििी.

भविष्यकाळ िडा खाििणार 
नाही.

गयूळपयोळी 
खाििणार नाही. 

थािीपीठ 
खाििणार नाही.

िड े/ गयूळपयोळ्ा 
/ थािीपीठे  / 
थािीपीठं 
खाििणार 
नाहीत.

सामयोसा 
खाििेि.

पुरणपयोळी 
खाििेि. 

भधरड े/ भधरड ं
खाििेि.

सामयोसे / 
पुरणपयोळ्ा 
/ भधरडी 
खािितीि.

टीप : शक् हक्रययापदयािे आणखी एकया प्रकयारे नकयारयाथथी रूप िोते.
मिा िार ियालिले नयािी. / मिा िार ियालिेनया. 

यािप्रमाणे
खाणे – खािििे नाही / खाििेना    धािणे – धािििे नाही /
धाििेना बघणे – बघििे नाही / बघिेना
ह ेरूप सकम्मक आशण अकम्मक दयोन्ी प्रकारच्ा वरियापदांना िागयू हयोते.

५  चिनी बोधकथया 
ऐकू यया आणण पुढील प्रश्ांिी उत्रे ललहू यया.

क. तुमच्या मते सम्रयाटयालया कोणतया गुण अपेणक्षत िोतया? 

ख. तुम्ी सम्रयाट असयाल तर उत्रयाचधकयारी ननिडतयानया तुम्ी कोणतया गुण 
शोधयाल?
ग. िहेंग गोष् सांगत आिे असे समजून गोष् पुन्या ललहू यया.
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तीव्रतयादशमिक रिशेषणे
एखाद्ा विशेषणािी (विशेषत: रंगिािक विशेषणे) तीव्रता दश्मिण्ासाठी 
त्ािा काही प्रत्य (suffixes) जयोडिे जातात. ह्ा प्रत्यांना स्तंत्रपणे अथ्म 
असतयोि असे नाही.  

पांढरा – पांढरािटक, पांढरीिटक, पांढरेिटक / पांढरंिटक,  पांढरेिटक, 
पांढऱयािटक,  पांढरीिटक 

वनळा – वनळाशार, वनळीशार, वनळेशार / वनळंशार, वनळेशार, वनळ्ाशार, वनळीशार 
/ वनळाजद्म

काळा – काळाभयोर, काळीभयोर, काळेभयोर / काळंभयोर, काळेभयोर, काळ्ाभयोर, 
काळीभयोर

काळा – काळाकुट्, काळीकुट्, काळेकुट् / काळंकुट्, काळेकुट्, काळ्ाकुट्, 
काळीकुट् 

काळा – काळाकुळकुळीत, काळीकुळकुळीत, काळेकुळकुळीत / काळंकुळकुळीत, 
काळेकुळकुळीत, काळ्ाकुळकुळीत, काळीकुळकुळीत

हहरिा – हहरिागार, हहरिीगार, हहरिेगार / हहरिंगार, हहरिेगार, हहरव्यागार, 
हहरिीगार / हहरिाजद्म / हहरिाकंि  

वपिळा – वपिळाधमक, वपिळीधमक, वपिळेधमक / वपिळंधमक, वपिळेधमक, 
वपिळ्ाधमक, वपिळीधमक / वपिळाजद्म 

िाि – िािभडक, िािबुंद, िाििुटुक, िािेिाि
भिामयोठा - भिामयोठा, भिीमयोठी, भिेमयोठे / भिंमयोठं, भिेमयोठे, भल्यामयोठ्या, भिीमयोठी

*असे आणखी शब्द ह्या ययादीत जोडयािेत.

६  जममिन बोधकथया
चित्रातीि गयोटिींिी नािे माहीत आहते का तुम्हािा? वदिेल्या जागेत ती लिहा.

जॅकयोब आशण विल्ले्म ग्ीम ह ेबंधयू जम्मनीच्ा सांसृ्गतक इगतहासातीि  
महत्त्वािी व्यष्क्मत्त्व ेआहते. परीकथा संग्हहत केल्यामुळे ते प्रशसद्ध आहते. 
शशिाय त्ांनी ियोकसाहहत्ही संकलित केिे.

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

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

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

७  फ्हेंि बोधकथया
क. जाँ द लया फोन्ेन

(जन्म : १६२१  मृत्यू : १६९५) 

आजच्ा घटकेपययंत आपिी ियोकवप्रयता वटकियून असिेल्या या फ्ें ि किीने 

पद्ात रििेल्या कथांना ‘िेबल्स’ म्हणतात. या कथाप्रकारािा उपययोग 

सुरुिातीपासयूनि शैक्षशणक साधन म्हणयून हयोत आिेिा आह.े िा 

ियोन्तनेनेही आपल्या रिना फ्ान्सच्ा छयोट्ा राजपुत्रासाठी रिल्या. 

िेबल्स म्हणजे काव्यमय असत् असते, असे त्ानेि म्हणयून ठेििे 

आह.े त्ा िािण्ािे तंत्र शशकािे िागते. एखाद ेकयोड ेसयोडिािे तशा 

त्ा सयोडियून समजयून घ्ाव्या िागतात. त्ा वदसतात तशा नसतात. 

पुढयून-मागयून, िरून-खालून, अशा सगळ्ा बाजयूंनी पाहहल्या, तरि त्ांिे 

मम्म समजते. 

ख. िी चिरिफीत पयाहू यया. 

ही चित्रिीत मयूक आह,े तर ती पाहून एक बयोधकथा लिहू या.
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८  अकंांिया ियापर
क. पुढील ियाक्े पयाहू यया.
ििकर पािा-पािांिा गट करा.
आशण प्रत्केाने दहा-दहाच्ा नयोटा आणा.
आपण प्रत्केीने अधगा-अधगा िाडयू  खाऊ या.
आशण आपण हकती िाजता भेटयू  या? 
िार-सव्ािारिा? 
दरएक तासािा हहशेब ठेियू या...

टीप : संख्ययाियािक रिशेषणे 
नयामयाच्या संख्येिया बोध करून दणेयाऱयया शब्दांनया संख्ययारिशेषण म्णतयात. िेगिेगळ्या प्रकयारे 
त्ांिया ियापर केलया जयातो.
- सि्म मुिे, एकंदर कारभार, अिघा जनसमुदाय इ∘

उदा∘ संध्याकाळी ८ िी िेळ म्हणजे आजीिी गयोटि सांगण्ािी िेळ. तेव्हा सि्म मुिे आजीच्ा 
खयोिीत जमिीि म्हणयून समजा.

 त्ा संस्िेा एकंदर कारभार इतका भोंगळ हयोता की अिघा जनसमुदाय त्रस्त झािा 
हयोता.

- एकेक िीर, पािा-पािांिा गट, दहा-दहाच्ा नयोटा, अधगा-अधगा िाडयू , िार-सव्ािार, 
दरएक इ∘

उदा∘ एकेक गयोटि सांगािी सगळ्ांनी.

ग. अकतृमिक / भयािकतृमिक हक्रययापद े– 

टीप : ज्ा वरियापदांना कतगा ि कम्म दयोन्ी नसतात, त्ांना अकतृ्मक वरियापद ेम्हणतात. 
या वरियापदांिा कतगा वरियापदांति समाविटि असतयो, तयो िेगळा नमयूद केिेिा नसतयो. त्ा 
वरियापदांमधीि भाि हाि त्ांिा गृहीत कतगा असतयो म्हणयून त्ांना भािकतृ्मक वरियापदहेी 
म्हणतात.
उदा∘ उजेड हयोणे = उजाडणे, अंधार हयोणे = अंधारणे, सांज हयोणे = सांजािणे इ∘

मळमळणे - अध्मिट शशजििेिे अन्न खाल्लामुळे मिा मळमळिे.

करमणे – आज घरातिे सगळेि बाहरे गेिे असल्याने मिा करमिे नाही.

सांजािणे - घरी येताना ििकर सांजाििे.

गडगडणे * - रात्री मात्र खयूपि गडगडिे .

* गडगडणे ह ेवरियापद कत्गासह आशण अकतृ्मक या दयोन्ी प्रकारांनी िापरता येते. 

उदा∘  काि रात्री सारखे गडगडत हयोते.
 ढग गडगडत आहते.

व्य
ाक

रण
व्य

ाक
रण
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बोधकथया१०

 व्लक्चिरि … गौतम बुद्

एकदा राजपुत्र शसद्धाथ्म आशण त्ािा भाऊ दिेदति बागेत 

धनुवि्मद्िेा सराि करत असता दिेदतिाच्ा बाणाने एक 

हसं जखमी झािा. शसद्धाथगाने त्ािा उिलून घेऊन पाणी 

पाजिे. छातीशी किटाळयून प्रेमाने धीर वदिा. “मी बाण 

मारिा, त्ामुळे तयो हसं माझा आह,े” या दिेदतिाच्ा 

विधानािर शसद्धाथगािे उतिर हयोते, “मी त्ा हसंािा िािििे 

आह.े मारणाऱयापेक्षा िाििणारा श्षे् असतयो, या न्यायाने 

तयो हसं माझा आह.े”

इ∘ स∘ पयू∘ सहाव्या शतकात लुत्बिनीच्ा शुद्धयोदन 

राजाच्ा पयोटी जन्मिेल्या शसद्धाथगािा म्हणजेि गौतमािा 

बुद्धत्ापययंतिा प्रिास बुद्धाच्ा शशकिणीइतकाि प्रभािी 

आह.े िहानपणापासयूनि अपार करुणेने भरिेिे शसद्धाथगािे मन राजेशाही भयोगवििासांत रमयू 

शकिे नाही. आजयूबाजयूिा दनै्य, जरठता, व्याधी, मृत्यू अशा कारणांमुळे दु:खात आकंठ बुडािेिे 

जग त्ािा दु:खाच्ा मुळाशी घेऊन गेिे. त्ा दु:खाच्ा मुळािा, म्हणजेि खऱया ज्ानािा शयोध 

घेण्ासाठी तयो पत्नी यशयोधरा, मुिगा राहुि यांिा सगळ्ा सुखयोपभयोगांिा त्ाग करून बाहरे 

पडिा. दु:खािे मयूळ बाह् पररस्स्तीत नाही तर माणसाच्ा अंतम्मनाति आह ेयािा साक्षात्कार 

झाल्यािर तयो ‘बुद्ध’ झािा. ज्ा िृक्षाखािी बसिा असता त्ािा ज्ानप्राप्ती झािी त्ा िृक्षािा 

‘बयोधीिृक्ष’ म्हटिे जाते. वबहारमधीि गया येथे ज्ानप्राप्ती झाल्यानंतर उतिर प्रदशेातीि सारनाथ 

येथे बुद्धांनी आपिे पहहिे प्रििन — धम्िरिप्रित्मन — वदिे.

‘बुद्ध’ ही व्यक्ी नव्ह,े तर ज्ानािी अिस्ा आह.े दु:खािे अश्स्तत् मान्य करणे आशण त्ािा 

स्ीकार करणे, हाि दु:खातयून मुक् हयोण्ािा माग्म आह.े हा बुद्धाच्ा धम्ािा गाभा आह.े शीि, 

समाधी आशण प्रज्ा ही गत्रसयूत्री बौद्ध धम्ािा पाया आह.े 

बुद्धांनी आपिा उपदशे पािी भाषेत केिा आशण नंतर त्ांच्ा अनुयायांनी तयो पािी भाषेत 

लिहून त्ािा प्रिार आशण प्रसार केिा. यामुळे पािी भाषेच्ा विकासािा गती गमळािी. धम् 

पुढ ेनेण्ाच्ा दृटिीने आशण किा, शास्त्र, धम्म, तत्त्वज्ान, यांिे शशक्षण आशण प्रसार करण्ाच्ा 

हतेयूने िेणी, विहार, स्तयूप, मठ यांिे ययोगदान महत्त्वािे मानिे जाते. आज जगातीि १८० दशेांमध्य े

बौद्ध धम्ािे अनुयायी आढळतात.  

स्त:िा कयोणत्ाही प्रकारे ईश्रािा अितार न मानता, कयोणताही बाह् हतेयू न बाळगता 

खऱया धमगािी शशकिण दणेारा बुद्ध जगात एकमेि मानिा जातयो.
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बोधकथया १०

 दृष्ष्क्षेप

 नयाम

तयो तत्त्वबयोध ती बयोधकथा, त्ा -  ते मानिीकरण

तयो भेद, ते - ती प्राशणकथा, त्ा -  ते ियोकशशक्षण 

तयो उगम, ते - ती जडणघडण ते ियोकरंजन

तयो शशिािेख, ते - ती धयूत्मता ते व्यिस्ापन

तयो एकयोपा ती िौकसबुध्दी ते विडबंन, ती विडबंने 

तयो िृद्धापकाळ ती सहजप्रेरणा, त्ा -  ते प्रसंगािधान

तयो िारसदार, ते - ती गट्ी 

ती दिंडी, त्ा दिंड्ा 

 रिशेषण
गयोटिीिेल्ाळ, कस्ल्पत, बयोधपर, आध्यात्त्मक, पारिौहकक, उले्खनीय, िास्तििादी, रंजक, वनत्, 
िौहकक, व्यिहारयोपययोगी, ितुरयोष्क्पयूण्म, गमतभाषी, आशयघन, अगतप्रािीन, आद्, अिाजिी, 
आगळेिेगळे, तल्ीन, कायमस्रूपी, सि्मसाधारण, बाळबयोध, समवििारी, भािी, वििक्षण, 
कुशि, कनिाळयू , भोंगळ

 हक्रययापद 
पयोसणे, उजाडणे, अंधारणे, सांजािणे, मळमळणे, करमणे, गडगडणे

 हक्रययारिशेषण 
त्ररत, काटकेयोरपणे, कािानुरूप, सरतेशेिटी, अवनिार
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बोधकथया१०

 नयाम + हक्रययापद जोड्या

नयाम + हक्रययापद अथमि ियाक्यात उपयोग

अंगािर शहारा 
येणे

अंगािर काटा 
येणे

पहाटचे्ा झुळकेने अंगािर शहारा आिा.

अिसान गयोळा 
करणे

धीर गयोळा 
करणे

अखेर अिसान गयोळा करून गमहीरने अंधाऱया गुहते 
पाऊि टाकिे.

उत्कुता ताणणे आतुरता 
वनमगाण हयोणे

काही साहसकथा ऐकताना उत्कुता ताणिी जाते.

कान दऊेन ऐकणे िक्षपयूि्मक 
ऐकणे

बाई धडा शशकित असताना हकशयोर कान दऊेन 
ऐकत असतयो.

जीिािे कान 
करून ऐकणे

खयूप िक्षपयूि्मक 
ऐकणे

गौतम बुद्धांिा उपदशे शशष्य जीिािे कान करून 
ऐकत असत.

गराडा घािणे घेराि घािणे आजी गािािरून आिी की मुिांनी गतच्ाभयोिती 
गराडा घातिाि म्हणयून समजा.

टािणी पडिी 
तरीही आिाज येणे

खयूप शांतता 
असणे

मुख्ाध्यापक आिे की सतत गोंधळ असणाऱया 
िगगातही टािणी पडिी तरीही आिाज हयोईि इतकी 
शांतता हयोते.

टुमणे िािणे सतत मागणी 
करणे

पैशासाठी तेजसने बॉसकड ेटुमणे िाििे.

डयोक्ात िख् 
प्रकाश पडणे

पुरेपयूर समजणे सि्यांनी समजािल्यािर शीतिच्ा डयोक्ात िख् 
प्रकाश पडिा.

तोंडात बयोट 
घािणे

निि िाटणे, 
आश्चय्म िाटणे

रमाच्ा घरातीि श्ीमंती पाहून शेजारच्ांनी तोंडात 
बयोट घातिे.

धाडस करणे / 
दाखिणे

हहमंत दाखिणे रामजी भर पुरात उडी मारण्ािे धाडस करतयो.
अंहकतने धाडस दाखियून गाडीिा िेग िाढििा.

पररित्मन घडणे बदि घडणे िग्नानंतर हकशयोरमध्य ेपररित्मन झािे.

प्रत्य येणे अनुभिास येणे गतच्ा उपदशेािा त्ािा िगेिि प्रत्य आिा.

प्रयोत्ाहन गमळणे उतिेजन गमळणे पयोहण्ाच्ा स्पधधेसाठी रतनिा शाळेतयून प्रयोत्ाहन 
गमळािे.

बयोध घेणे, हयोणे शशकिण घेणे आपण आपल्याि िुकांमधयून बयोध घ्ायिा असतयो.
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बोधकथया १०

इतर शब्द + 
हक्रययापद

अथमि ियाक्यात उपयोग

अंतमु्मख हयोणे स्तःिा तपासयून पाहणे परीक्षेिा वनकाि पाहून विद्ाथणी अंतमु्मख 
झािे.

अधीर हयोणे उतािीळ हयोणे िागष्मक परीक्षेिा वनकाि ऐकण्ासाठी सि्म 
मुिे अधीर झािी.

आतुर  असणे उत्कु असणे सामन्यािा वनकाि ऐकण्ास सारेि आतुर 
हयोते.

आिजयू्मन 
सांगणे

जयोर दऊेन / कळकळीने 
सांगणे

किरा किरापेटीत टाका असे शशक्षक 
आिजयू्मन सांगतात.

कबयूि करणे मान्य करणे ियोराने गुन्ा कबयूि केिा.

कानयोसा घेणे अंदाज घेणे ियोर घरात आह ेका यािा पयोलिसांनी 
कानयोसा घेतिा आशण मग ते घरात शशरिे.

ध्यानात येणे िक्षात येणे रयोहन आज आनंदात आह ेह ेत्ाच्ा हसऱया 
िेहऱयािरून साऱयांच्ा ध्यानी आिे.

वनराश हयोणे हताश हयोणे परदशेी जायिा न गमळाल्यामुळे गमतािी 
वनराश झािी.

भाराियून जाणे प्रभावित हयोणे त्ांच्ा अप्रगतम गयोिंदाजीने सारा संघ 
भाराियून गेिा.

मुखयोद्त असणे तोंडपाठ असणे िहानग्या राजयूिा मारुगतस्तयोत्र मुखयोद्त हयोते.

सरत येणे संपत येणे रात्र सरत आिी वन पहाट झािी.

परीक्षेिा 
उतरणे 

एखाद्ाच्ा अपेक्षेप्रमाणे 
िागणे 

प्रामाशणकपणाने िागयून िेंग राजाच्ा परीक्षेिा 
उतरिा.
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बोधकथया१०

 आतया मलया िे येतं ...

बोधकथया ऐकून घडलेल्यया हपढ्या, बोधकथया ि जडणघडण- मित्त्व, संबंध
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

जोडशब्द - जमियाजमि, फुलेरबले, ियागणेबोलणे इ∘

  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

हक्रययारिशेषणे- तयाबडतोब, लगेि, एकदम, अियानक, त्वररत
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

एकयाि केिलप्रयोगी अव्ययािया िेगिेगळे भयाि दशमििण्यासयाठी ियापर
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

मौनदशमिक केिलप्रयोगी अव्य
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

शक् हक्रययापद-े भूतकयाळ, भरिष्कयाळ 
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

तीव्रतयादशमिक रिशेषणे- ननळयाशयार, कयाळयाभोर इ∘

  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

संख्ययाियािक रिशेषणे- सिमि मुले, एकेक गोष्, दिया-दियाच्या नोटया इ∘

  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी

अकतृमिक / भयािकतृमिक हक्रययापद े
  उतिम   िांगिं   जेमतेम   िारि कमी
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दृक   ्    श्याव्
११

पयाठ्पुस्क ि अभ्यासपुस्कयात आलेले ध्वननमुहद्त उतयारे ि संियाद यांिे अनुलेखन 

पयाठ १ : चिरिपट - पयाठ्पुस्क

३. कॉफी ियाऊस

एक नियाकोरया चिरिपट पयाहिल्ययानंतर प्रथपे्रमयाणे कॉफी ियाऊसमध्े झयालेली एक ििगा.
अक्षय : हकती वदिसांनी बरी म्हणता येईि अशी विल्म 

पाहहिी, नाही? मुख् नट्ांनी थयोडा अभभनय केिा 
असता तर आणखी मजा आिी असती.

संकेत : हयो, यार! पण तरीही मिा आिडिी विल्म. म्हणजे 
िार भारी हयोती असं नाही, पण... डयोक्ािा ताप नाही 
झािा. काय, वनधी?

ननधी : ह.ं
अक्षय : बस? िक् ‘ह’ं?
ननधी : कारण मिा विल्म कळिी नाही. आपण विनयोदी म्हणयून बघायिा गेियो हयोतयो, तर ती 

खरंि विनयोदी हयोती का? की वदग्दश्मकािा जे करायिं हयोतं ते न जमल्यामुळे ती िुकयू न 
विनयोदी झािी? मिा तर एकदाही हसयू आिं नाही.

प्रिीण : हहिा ना, जरा प्रॉबे्मि आह.े सगळ्ांनी िांगिं म्हटिं की हहिं नाक िाकड ंझािंि!
ननधी : मी सांगगतिं हयोतं, माझ ंमत वििारायिा?
अक्षय : ए, कयू ि! कयू ि! भांडयू  नका. वनधी, मिा सांग, मी ऐकेन. काय खटकिं तुिा?
ननधी : पहहिी गयोटि म्हणजे कथा. मिा नं, ह्ा ‘तरुण’ शसनेमािा कंटाळा आिाय. म्हणजे िार 

मुिं घ्ायिी. त्ांिे आई-बाप मयूख्म हकंिा घटस्योवटत हकंिा जुनाट हकंिा हुकयू मशहा 
दाखिायिे. मग ही बाळं त्ांच्ा विरयोधात बंड करणार. जमतीि तेिढ ेिाह्ात उद्योग 
करणार. पुरेशी माती खाऊन झािी, की ‘कुटुबंि महान’ असं म्हणत शेिटी त्ाि 
आई-बापांच्ा कुशीत शशरणार. आजच्ा विल्ममध्य े मुिांऐिजी िार मुिी हयोत्ा, 
एिढाि िरक. बाकी िॉम् ु्मिा तयोि.

सुझयान : माझा वनधीिा पावठंबा आह.े काय ते संिाद! हकती पयोरकट! आशण तुम्हीसुद्धा, कुठल्याही 
विल्ममध्य ेवदिेल्या शशव्या ऐकयू न खखदळता कसिे रे? एिढ्ा कसल्या गुदगुल्या हयोतात 
तुम्हािा? मयोठे व्हा की आता!

अक्षय : मिा तर वनम् ेसंिाद ऐकयू ि आिे नाहीत. एकाि िेळी हकती ििाििा बयोित हयोते 
सगळे!

प्रिीण : सुरुिातीिा वदसिेिी शेजाऱयांिी पात्र ंआशण कॅिेतिे िेटर िगैरे नंतर गायबि झािे! 
गाणीही खास नव्हती.

संकेत : गाणी हयोती? मिा आठिति नाहीये.
ननधी : आशण ती िग्नं आशण िाखयो रुपयांिे कुरूप कपड ेआशण शेिटी ते भािुक हयोण्ािं 

नाटक...खयोटारडपेणा सगळा!
सुझयान : प्रेक्षक मयूख्म आहते असं ह्ांना िाटतं का? की आपण खरंि तसे आहयोत?
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पयाठ २ : रिरंगुळया - पयाठ्पुस्क

१. रिरंगुळया

झ. संियाद ऐकू यया.

कंटयाळ्यािी गरज
प्रश् : सर, तुम्ही इतक्ा गयोटिी केल्या; नाटकं, कादबंऱया, िघुवनबंध, िृतिपत्रांसाठी स्तभंिेखन 

असं िौिेर िेखन, शेती, िुिपाखरांिा अभ्ास, तबिा आशण मृदगं िादन, ह्ा 
सगळ्ासाठी आिश्यक असणारं िािन, तेही िार भाषांमधिं...

उत्र : आिश्यक आशण अनािश्यकही. मी िक् आिश्यक तेिढिं िाितयो असा कुणािा समज 
हयोऊ नये. माझ्ा कामाशी प्रत्क्ष संबंध नसिेिंही मी खयूप िाित असतयो.

प्रश् : तयो तुमिा विरंगुळा असतयो?
उत्र : तसं म्हणता येईि; पण ‘ही विरंगुळ्ासाठी’ असं ठरियून मी पुस्तकं वनिडत नाही. नुकतंि 

एक खयूप जुनं, जीण्म पुस्तक ियू टपाथिर वदसिं. त्ािी मुखपृष्ासह पहहिी काही पानंही 
नव्हती. केिळ जुनं असल्यामुळे मी ते खरेदी केिं. विषयसुद्धा पाहहिा नाही. िाळायिा 
म्हणयून काि हातात घेतिं आशण पयूण्म िाियूनि खािी ठेििं. पहहल्या महायुद्धापयूिणी एका 
वरिवटश प्रिाशानं अगतपयूिधेकडच्ा खाद्संसृ्तीिर लिहहिेिं झकास पुस्तक वनघािं 
ते. त्ातल्या भाषेिं खास वरिवटश िळण आशण वरिवटश विनयोद असिेिं असं लिखाण 
बऱयाि वदिसांनी िािायिा गमळािं. शशिाय िेखकािं अनेक गयोटिींबदिििं अज्ान 
आशण तेव्हा वरिवटश साम्ाज्ािरिा सयूय्म मािळत नसल्यामुळे त्ाच्ात स्ाभाविकपणे 
असिेिा वरिवटश अहकंार जागयोजागी िािायिा गमळािा. आज तयो आपयोआपि विनयोदी 
िाटतयो. मजा आिी िािताना. मनािा तरतरी आिी. पण काही िेळा 
अत्तं अस्स् आशण हताश करणारी िांगिी पुस्तकंही हाती िागतात.

प्रश् : अशा िािनािा तुम्हािा उपययोग हयोतयो?
उत्र : माहीत नाही. हयोत असेिही, नसेिही.
प्रश् : असं कसं म्हणता!
उत्र : काय आह,े की आमच्ा वपढीिा जगण्ािी सिड गमळािी. आयुष्यातिा प्रत्के क्षण 

अथ्मपयूण्म असिाि पाहहजे, त्ा क्षणािा काही तरी उपययोग झािाि पाहहजे आशण त्ािा 
पुरािा जगािा दाखिता आिाि पाहहजे, अशी सक्ी आमच्ािर नव्हती. अनेक गयोटिी 
आम्ही काहीही हतेयू मनात न बाळगता केल्या, करून पाहहल्या. त्ातिं काही आत कुठं 
तरी राहहिं असेि, बाकीिं उडयून गेिं असेि.

प्रश् : तुम्हािा कधी कंटाळा यायिा का? इतकं काम करता तुम्ही...
उत्र : कंटाळा ही माझी गरज आह.े माझ ंवनम्माहून अभधक आयुष्य कंटाळण्ात गेिंय.
प्रश् : आं?
उत्र : खरंि! माझ्ासाठी कंटाळा म्हणजे स्तःकड ेपाहण्ासाठी, स्तःशी संिाद करण्ासाठी 

हकंिा स्तःिा समजयून घेण्ासाठी गमळािेिी एक संधी असते. अशी संधी मी िारंिार 
घेत गेियो; आजही घेत असतयो. संगीतात – म्हणजे आमच्ा काळातल्या संगीतात – 
िांगिा गायक मध्य ेमध्य ेविराम घेत असे. आधी ऐकिेिं पििण्ासाठी आशण पुढिं 
ऐकण्ासाठी श्योत्ानं स्तःिा तयार करािं म्हणयून त्ािा वदिेिी ती संधी असते. 
कंटाळा त्ा विरामासारखाि असतयो. तुमच्ा वपढीिा कंटाळ्ािी भीती िाटते. दरक्षणी 
काही तरी घडायिा हिं ही तुमिी गरज आह.े पण ते घडण्ासाठी िेळ दणे्ािी, 
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थांबण्ािी तुमिी तयारी नसते. त्ामुळे सकाळी उठल्यािर दात घासणं हीसुद्धा 
तुमच्ासाठी एक घटना हयोते. ती सि्म जगािा कळायिा हिी असं तुम्हािा िाटतं आशण 
तुम्ही ती समाजमाध्यमातयून कळिताही. जगण्ाकड ेपाहण्ािा तुमिा दृष्टिकयोन िेगळा 
आह,े आमिा िेगळा आह,े बस, इतकंि!

पयाठ २ : रिरंगुळया - पयाठ्पुस्क

३. तर, तरी ... 

ग. लयागून गेली मोठी 
अलकया : ताई, बेिा िहान आह ेका? कयोण तयो माणयूस, कुठयू न आिा, कुणी पाठििा अशी 

कसिीही िौकशी न करताि पैसे उसने द्ायिे? कणगािा अितारि िागयून गेिी की 
ही!

तयाई : अगं, दईेि तयो पैसे परत! थयोडी िाट तरी पाहशीि की नाही?
अलकया : झािं! घेतिी सुनेिी बाजयू. िगेि कसा गं पाझर िुटतयो तुिा, अं? तयू गप्प बस! 

आिी मयोठी स्त्रीमुक्ीिािी.
तयाई : स्त्रीमुक्ी? काय संबंध?
अलकया : संबंध असयो की नसयो, पण बेिानं तुिा वििारिं तरी हयोतं पैसे दणे्ाआधी?
तयाई : नाही बाई! गतिे पैसे, गतनं वदिे. मी कशािा मध्य.े..
अलकया : िा S ! गतिे पैसे! मयोठी मािकीणि िागयून गेिी! अगं, तयू सासयू नं गतिी? ताई, तयू नं, 

बािळट आहसे अगदी.
तयाई : पुरे, अिका! बेिा कयोण िागयून गेिीय अन् मी कयोण मयोठी आिे आह,े ह्ािी ििगा 

करायिा आिी आहसे का तयू? टीव्हीिरच्ा मालिका बघणं कमी कर, जास्त िांगिे 
वििार सुितीि तुिा बयोिायिा.

पयाठ २ : रिरंगुळया - अभ्यासपुस्क

३. ऐकया. – कंटयाळया
आताशा मी िक् रकाने वदिसांिे भरतयो
िाकयोरीिे खरडयून कागद सहीस पाठितयो 
व्याप नकयो मज कुठिाही अन्  ताप नकयो आहे
उतिर कुठिे मुळात मजिा प्रश् नकयो आहे
या प्रश्ांशी अिघ्ा परिा करार मी केिा
मी न छळािे त्ांना, त्ांनी छळयू नये मजिा
बभधरतेच्ा पुंगीिर मी नागयोबा डुितयो 
आता आता छाती केिळ भीती साठिते
डोंगर बघता उंिी नाही, खयोिी आठिते
आता कुठल्या वदिखुश गप्पा उदार गगनाशी
आता नाही रात्रही उरिी पयूिणीगत हौशी
वबिंदरीने किंदरीिी गीते मी रितयो 
कळयून येता जगण्ािी या इििीशी गत्रज्ा
उडयून जाती अतिरापरी जगण्ाच्ा मौजा
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दारी नाही विरकत कुठिा निा छंद-िाळा
राखण करीत बसतयो येथे सदिै कंटाळा
कंटाळ्ािा दखेीि आता कंटाळा येतयो

- संदीप खरे

पयाठ ३ : भेटीगयाठी - पयाठ्पुस्क

६. संियाद ऐकू यया. 

रिनंती

भेटीिया योग
मयाधि आबनयािे : नमस्ार, सर. माझ ंिुकत नसेि तर ... आपण विश्ास कुबेर...?
रिर्यास कुबेर : हयोय. आपण...?
मयाधि आबनयािे : नाही नाही, आपिी ओळख नाहीये. म्हणजे कधी भेट झािेिी नाहीये, 

पण कधीपासयून भेटायिं हयोतं. तसा मी एकदयोनदा प्रयत्नही करून पाहहिा, 
पण जमिं नाही. आज ययोगाययोगानं भेट हयोतेय. मी माधि आबनािे. ह्ाि 
विद्ापीठात शशकितयो, पण सध्या प्रबंध पयूण्म करण्ासाठी रजा घेतिीय.”

रिर्यास कुबेर : डॉक्टरेट करताहात?
मयाधि आबनयािे : हयोय. त्ाि संदभगात भेट गमळयू शकेि का?
रिर्यास कुबेर : आज कठीण आह ेहयो! दयोन-तीन भेटी आधीपासयूनि ठरल्या आहते ...
मयाधि आबनयािे : लिीज, सर. अधगाि तास. कारण पुन्ा भेटीिा ययोग येईि न येईि ...
रिर्यास कुबेर : एकदम भेटीिा ययोग िगैरे!  हयोईि हयो आपिी भेट; काळजी करू नका.
मयाधि आबनयािे : तसं नाही, सर, पण दयोन महहन्यांत मिा प्रबंध पुरा करायिाय म्हणयून   

म्हटिं.
रिर्यास कुबेर : बरं, बरं. कधी भेटयू  या? रात्री उशशरा िािेि?
मयाधि आबनयािे : हकती िाजता आशण कुठं भेटायिं?
रिर्यास कुबेर : इथंि, दहानंतर.
मयाधि आबनयािे : मी पाि गमवनट ंअगयोदरि इथं असेन, धन्यिाद, सर!

पयाठ ४ : 'श' णशक्षणयािया - पयाठ्पुस्क

अरे, बयाप रे! परीक्षया!

ख. ऐकू यया.
मंजूषया : िक् आठ वदिस राहहिेत परीक्षेिा. जाम टने्शन आिंय मिा.
मयूर : अगं, त्ात टने्शन काय घ्ायिं! परीक्षा तर दर िषणी असते.
मंजूषया : हयो, पण ही िागष्मक परीक्षा आह ेआशण आपण नििीत आहयोत, बरं 

का!
मयूर : माहहतीये गं मिा. तरीही त्ात टने्शन घेण्ासारखं काय आह,े सांग.
मंजूषया : भयूगमती आशण रसायनशास्त्र. मिा तर हल्ी स्प्नहंी ह्ाि दयोन विषयांिी पडतात.
मयूर : हाभतिच्ा! एिढिं ना. भयूगमतीसाठी मी आह ेकी मग. माझा सि्यांत आिडता विषय. 

आशण आपिे साळंुखे सर रसायनशास्त्रािे जादा िग्मही घेणार आहते या रवििारी. तयू 
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ििि. िांगिी उजळणी हयोईि आपिी. शशिाय तुझ्ा काही शंका असतीि तर त्ाही 
वििार तेव्हाि.

मंजूषया : ह.ं.. तसं करू शकतयो. आशण बीजगशणत? म्हणजे भयूगमतीपेक्षा सयोपं िाटतं मिा 
बीजगशणत, पण जरा त्ािाही सराि आपण एकत्र करू या का?

मयूर : डन. पण या बदल्यात तुिा भयूगयोि आशण हहदंीसाठी मिा मदत करािी िागेि. 
मागच्ा िेळी काठािर पास झाियो हयोतयो मी हहदंीत, ठाऊक आह ेना?

मंजूषया : आठितंय की! आशण संसृ्तिं काय? झािाय िाटतं अभ्ास?
मयूर : हहदंीहून सयोपंय गं संसृ्त. म्हणजे मिा तरी सयोपं जातं. क्ास िाििाय ना संसृ्तसाठी.
मंजूषया : ह.ं हहदंी-संसृ्तमध्य ेमिा नेहमी हहदंीि सयोपी िाटते. पण संसृ्तिाही तसा अभ्ास 

झािाय माझा. सराि मात्र एकत्र करू.
मयूर : ठरिं तर मग. उद्ापासयून करू सुरुिात आपल्या एकत्र अभ्ासािा.

पयाठ ५ : अतुल्य भयारत - पयाठ्पुस्क

१. भयारतयारिषयी 

ख. ऐकू यया. 

भयारतयातील कयािी आश्चयपे
• भारत दशे हा आकारानं मयोठा असल्याकारणाने दशेाच्ा िेगिेगळ्ा भागांमध्य ेसयूयवोदयािी 

म्हणजेि सयूय्म उगिण्ािी िेळ िेगिेगळी असते. भारतातीि 
सेव्हन शसस्स्म म्हणजेि भारताच्ा ईशान्यकेडीि राज्ांत 
सि्यांत आधी सयूय्मदश्मन हयोते. भारताच्ा अरुणािि प्रदशे ह्ा 
प्रांतातीि दोंग या छयोट्ाशा गािी सयूय्महकरणे सि्मप्रथम पडतात. 
समुरिसपाटीपासयून १२४० मी∘ उंिीिर असिेल्या ि ियोहहत 
आशण सती या नद्ांच्ा संगमािर िसिेल्या या गािात भारतातीि इतर शहरांच्ा तुिनेत 
सि्मसाधारणपणे एक ते दीड तास आधी सयूयवोदय हयोतयो. नैसगग्मक सौंदयगाने नटिेल्या या 
गािातीि सयूयवोदय पाहण्ासाठी पय्मटक नेहमीि गदणी करतात.

• दळणिळणािी पुरेशी साधने उपिब्ध नसल्याने १९६३ मध्य ेभारतािे पहहिे रॉकेट अथगात 
अलग्नबाण सायकििरून नेण्ात आिे हयोते.

• जगातीि सिगात उंिीिर बांधण्ात आिेिे वरिकेटिे मैदान भारताच्ा उतिरेकड ेअसिेल्या 
हहमािि प्रदशेातीि िैि येथे आह.े ह ेवठकाण समुरिसपाटीपासयून २४४४ मी∘ उंिीिर आह.े

• भारतातीि सि्यांत उंि वठकाण म्हणजे समुरिसपाटीपासयून २८,१६९ ियू ट उंिीिर असिेिे 
कांिनगंगा शशखर, तर समुरिसपाटीपासयून सि्यांत खािी असिेिा भारतातीि भयूभाग म्हणजे 
केरळमधीि कुट्नाड. येथे समुरिसपाटीपासयून ४ ते १० ियू ट खािी भातशेती केिी जाते.

• राजमा-भात हा उतिर भारतातीि ियोकवप्रय खाद्प्रकार. पण ह े राजम्ािे दाणे भारतीय 
नसयून मेन्सक्सकयोिी दणेगी आह.े आशण जयो बटाटा आपण अगदी उपिासािाही खातयो, तयो तर 
पयोतु्मगािमधयून भारतात आिा.

• भारतात १६५२ भाषा ि पयोटभाषा बयोिल्या जातात. त्ांपैकी भारतीय घटनेने २२ भाषांना 
अभधकृत प्रादशेशक भाषांिा दजगा वदिा आह.े भारतात सिगाभधक म्हणजे ४१% ियोकांकडयून 
बयोििी जाणारी भाषा म्हणजे हहदंी. तीखाियोखाि दुसऱया रिमांकािर बंगािी, गतसऱया 
रिमांकािर तेलुगयू आशण िौथ्ा रिमांकािर मराठी आह.े
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पयाठ ५ : 'श' णशक्षणयािया - अभ्यासपुस्क

४. क. ध्वननफीत ऐकून ररकयाम्या जयागया भरया. 

अशजंक् भारत, अशजंक् जनता ििकारत सारे 
ध्वज विजयािा उंि धरा रे
उंि धरा रे, उंि धरा रे, उंि धरा रे 

मातीमधल्या कणांकणांतुन स्ातंत्रािे घुमते गायन 
प्रगतीिे रे पाऊि पुढिे संघटनेिा मंत्र जपा रे
ध्वज ... 

भाग्यिान ते जिान सगळे हासत खेळत रणी झुजंिे 
स्ातंत्रास्ति मरण शजंकिे मान राखिा मातृभयूमीिा रे
ध्वज ... 

इगतहासाच्ा पानयोपानी बलिदानािी घुमती गाणी 
धनदौित रे दऊे उधळयून परारिमािे गीत गाउ या रे
ध्वज ...

- योगेर्र अभ्ंकर

पयाठ ६ :  घरकुल - पयाठ्पुस्क

१. मयाझं घर

ज. ऐकू यया ि गयाळलेल्यया जयागया भरू यया. 

घर असािे घरासारखे 
घर असािे घरासारखे 
नकयोत नुसत्ा भभंती
गतथे असािा प्रेम शजव्हाळा
नकयोत नुसती नाती
त्ा शब्दांना अथ्म असािा
नकयोि नुसती िाणी
सयूर जुळािे परस्परांिे
नकयोत नुसती गाणी
त्ा अथगािा अथ्म असािा 
नकयोत नुसती नाणी
अश्यूतंुनही प्रीत झरािी 
नकयोि नुसते पाणी
या घरट्ांतुन वपलू उडािे 
वदव्य घेउनी शक्ी 
आकांक्षांिे पंख असािे 
उंबरठ्यािर भक्ी

- रिमल ललमये
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पयाठ ६ :  घरकुल - पयाठ्पुस्क

४. आधीि उल्यास, त्यात फयालु्न मयास...

क. पुढील संियाद ऐकू यया ि गयाळलेल्यया जयागया भरू यया. 

आणसफ : आणखी रदिी कुठे असेि तर द ेगं जरा. 
नुरी : काय रे आशसि, आधीि इतका पसारा आह े घरात, तशात तयू रदिी काय काढयून 

बसिायस! 

आई : शानयू, िि, पटकन घर आिरून घेऊ. पाहुणे येतीिि आता. 
शनयायया : काय गं आई! वदिाळीमुळे आधीि काही अभ्ास झािा नाहीये, त्ात आता पाहुणे 

कुठे येतायत मध्यिे?

ियारू : आज संध्याकाळी निीन पडद ेआणायिा जायिंय. तेव्हा ििकर ये. 
परेश : निीन पडद?े आधीि इतका खि्म झािाय या महहन्यात, त्ात निीन पडद ेकशािा? 

नंतर बघयू. 

आजी : माझ ंशेगाििं गतकीट काढयून द ेकी रे जरा!
िैतन्य : आजी, मिा आधीि खयूप उशीर झािाय. तशात तयू गतहकटािं काय घेऊन बसिीयस 

मघापासयून. ऑिीसमधयून ियोन करतयो. तेव्हा बयोलू. 

पयाठ ७ : दगडांच्या दशेया - पयाठ्पुस्क

२. हकल्या : संरिनया

क. ऐकू यया ि योग्य पयगाय ननिडू यया.

हकल्लयािे भयाग

रतथी : दादा, मी मघाशी हकल्लांिरिा एक ब्ॉग िाििा इंटरनेटिर. कसिं मस्त िण्मन 
लिहहिं हयोतं त्ांनी... आशण चित्रसंुद्धा इतकी छान हयोती... प्रत्के हकल्ा नीट पाहहिा 
म्हणजे हकती निीन निीन गयोटिी कळतात ना! मिा त्ात काही निीन शब्द िािायिा 
गमळािे. मी मागे दयोन-तीन टरि के केिे, पण ही नािं मी कधी ऐकिी नव्हती.

तन्य : अगं, आता बऱयाि हकल्लांिी पडझड झािी आह.े त्ामुळे आपल्यािा नेमके सगळे 
भाग नाही कळयून येत. पण एखाद्ा हकल्लािे बऱयापैकी अिशेष आढळतात. त्ांना ती 
ती नािं प्रिलित असतात. तुिा माहहतेय का, कयोणताही हकल्ा त्ा िेळी सरसकट नाही 
बांधायिे. हकल्ा बांधत असताना हकंिा हकल्ा बांधणीिी जागा हरेत असताना विशेष 
काळजी घेतिी जायिी. आशण त्ानुसार हकल्ा बांधिेल्या जागेिे िार भाग पडतात.

रतथी : ते कयोणते?
तन्य : सिगात पहहिा िक्षात घ्ायिा भाग म्हणजे घेरा. 

हकल्लाच्ा पायथ्ाशी गाि असतं त्ािाि घेरा 
म्हणतात. या गािात िस्तीबरयोबरि आपल्यािा काही 
ऐगतहाशसक गयोटिीदखेीि पाहायिा गमळतात. बहुतेकदा 
ह्ा वठकाणी िीरगळ, दगडांत कयोरिेिे सतीिे हात 
आशण समाध्या पाहायिा गमळतात.
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रतथी : हयो, बरयोबर... मी मघाशी जयो ब्ॉग िाििा ना, त्ात ह्ािा उले्ख हयोता. पण िीरगळ 
म्हणजे नक्ी काय?

तन्य : युद्धात कामी आिेल्या िीरांच्ा सन्मानासाठी िीरगळ उभारिे जायिे. आशण या 
िीरांबरयोबर सती गेिेल्या त्ांच्ा स्तस्त्रयांच्ा स्गृतशीिा उभारल्या जायच्ा. त्ािर 
स्त्रीिा िुडा भरिेिा हात कयोरिेिा असायिा. बरं, हा झािा एक भाग, आशण 
त्ाच्ाशी संबंभधत इगतहासाच्ा दृटिीने काही महत्त्वाच्ा गयोटिी. आता पुढिा भाग 
म्हणजे मेट.

रतथी : मेट म्हणजे नक्ी काय? आशण गतिे प्रययोजन काय?
तन्य : एखाद्ा हकल्लािर जाण्ासाठी अनेक िाटा, पायिाटा, ियोरिाटा असतात. त्ा 

िाटांनी शत्रयूिे गुप्तहरे हकंिा घेऱयातीि पहारा िुकियून आडमागगाने हकल्लात प्रिेश 
करणारे वितयूर यांना हटकण्ासाठी डोंगरउतारािरच्ा सोंडािर, साधारण डोंगराच्ा 
मध्यभागी कायमस्रूपी घरे बांधिी जायिी. गतथे पहारेकरी तैनात केिे जायिे. त्ा 
िौकीनाक्ािा मेट असे म्हणतात.

रतथी : अच्ा, म्हणजे हकल्लाच्ा संरक्षणासाठी अशी व्यिस्ा असायिी.
तन्य : हयो. आता उरिे दयोन महत्त्वािे भाग. ते तर तुिा माहीत आहतेि.
रतथी : मग ते नक्ीि बािेहकल्ा आशण मािी असणार... हयो ना? ते तर मी मागे राजगडच्ा 

टरि केिेळी पाहहिे आहते.
तन्य : हयो, अगदी बरयोबर. हकल्लातीि सिगात उंि ि संरशक्षत भाग म्हणजे बािेहकल्ा. 

बािेहकल्ा हा गडािा महत्त्वािा भाग, तसेि प्रमुख व्यक्तींिी राहण्ािी जागा. डोंगरािा 
जयो पुढ ेआिेिा वनमुळता भाग असतयो, तयो म्हणजे मािी. बािेहकल्लाच्ा खािी िांब 
गेिेिे डोंगरािे पठार हकंिा डोंगरसोंडिेरीि तटबंदीयुक् भागािा मािी म्हणतात.

रतथी : अरे िा! दादा, तुिा तर खयूप माहहती आह े हकल्लांविषयी. हकती सयोप्ा शब्दात 
समजाियून सांगगतिंस!

तन्य : अगं, ह ेभाग हकल्लािे महत्त्वािे भाग असतात. हकल्ा पाहताना ही वठकाणे िक्षात 
घेतिी पाहहजेत.

रतथी : हयो, खरंि आह.े पुढच्ा िेळी मी ही सगळी नािं िक्षात ठेिेन आशण संपयूण्म हकल्ा नीट 
बघेन.

पयाठ ८ : खयाद्संसृ्ती - पयाठ्पुस्क

३. लोकहप्रय खयाद्पदयाथमि 

क. ऐकू यया ि ररकयाम्या जयागया भरू यया. 

काही सण आशण पदाथ्म यांिं नातं अतयूट असतं. हयोळी म्हटिी की पुरणािी पयोळी, संरिांतीिा 
गतळािे िाडयू   तसं गणेश ितुथणीिा मयोदक  ह ेसमीकरण इतकं घट् आह ेकी गणपतीबाप्पांच्ा 
नुसत्ा स्रणानेही अनेकांच्ा डयोळ्ांसमयोर २१ मयोदकांिं ताट तरळयू िागतं.

पयाठ ८ : खयाद्संसृ्ती - पयाठ्पुस्क

४. मरयाठी मयाणूस आणण खिय्येष्गरी

क. खयालील उतयारया ऐकू यया आणण ियािू यया.
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“तुिा भाजी कयोणती आिडिे?” 
“अंबाडीिी घट् गयोळा भाजी, िरून घािण्ासाठी िसणीिी खमंग आशण झणझणीत ियोडणी 
असेि तरि. शशिाय भाजीिा आंबट िि पाहहजे.”
“बरयोबर ज्वारीिी भाकरी?”
“नाही. तीळ िाििेिी बाजरीिी खुसखुशीत भाकरी; िर ियोण्ािा गयोळा.”
“आशण गमरिीिा खडगा?”
“अं ह!ं िसणीिी कच्चं तेि घातिेिी गतखट िटणी आशण बुक्ीनं ियोडिेिा पांढरा कांदा.”
“अरे िा! आणखी काही?”
“ताजं ताक हकंिा मडक्ातिं अधमुरं दहीसुद्धा िािेि.”
“आतिा माझ्ाकड ेजेिढ ेपैसे आहते, त्ांत दहाबारा तीळ गमळयू शकतीि. िािेि?”

पयाठ ८ : खयाद्संसृ्ती - पयाठ्पुस्क

५. िमिमीत आणण िुरिुरीत पदयाथमि 

करया आणण णशकया

कयोल्ापुरात जाऊन झणझणीत गमसळ आशण तांबडा-पांढरा रस्सा हाणिा नाही, तर त्ा 
गड्ािं काही खरं नाही गड्ा! गमसळ आशण रस्सा म्हजंे कयोल्ापयूरिी शान, कयोल्ापयूरिा मान 
अन् कयोल्ापयूरिा अभभमान आसतयोय. कयोल्ापयूरच्ा कोंच्ापन िौकात हुभारून नजर टाकिी, 
की गमसळ अन् झणझणीत तांबड्ा-पांढऱयािी िार दयोन दुकानं तरी वदसताति. कयोल्ापयूरिी 
गमसळ जेिढी िेमस असती, तेिढाि गतथिा कटिडा जागगतक असतयोय. कटिडा म्हणयून 
िई वठकाणी िई प्रकार गमळतात. पण कयोल्ापयूरिा जयो कटिडा गमळतयो, तेिी सर बाकीच्ा 
िड्ांच्ा ‘बा’िा यायिी नाही. कटिडा म्हजंे एक साग्संगीत काय्मरिमि असतयोय. िई प्रेमानं 
ते सगळं करािं िागतंय, तरि तयो झणझणीतपणा अन् तयो रंग त्ा पदाथगात उतरतयोय. या 
पदाथगातिी महत्त्वािी िस्तयू म्हणजे तयो िडा. तयो करायिं एक िेगळंि टवेनिक आसतंय. येकदा का 
ते टवेनिक हातात बसिं, की स्पैाकािं मैदान मारिंि म्हणयून समजा. िडा बेटिपैकी जमिा, की 
मग कटाकड ेिळायिं. कट म्हजंे िड्ाबरयोबर खायिा कट. कटािी झणझणीत िि, अन् त्ात 
बुडििेिा िडा, म्हजंे एकदम आsssहा असा प्रकार आसतयोय. बाकी तुमच्ा कुठल्याबी हाटिेात 
आन टपरीिर त्यो उसििडा, शाम्पि िडा, िडा-सांबार आन् तसिंि काय काय गमळतंय. 
पन कयोल्ापुरी कटिड्ािी िि एकदा िाखिेिा माणयूस 
त्ा तसल्या हाटिेांच्ा आशण टपऱयांच्ा िाऱयािासुद्धा 
हुभारायिा नाही पुढच्ा टायमािा. तर, आज शशकयू  या या 
कयोल्ापुरी कटिड्ािा झणझणीत िाम् ु्मिा. घरी बनियून 
बघा आशण आम्हािा सांगा. नाय तुम्ही बयोट ंिाटत ऱहायिात, तर कयोल्ापयूरिं नाि सांगायिं काम 
नाही. ते तांबड्ा-पांढऱयािं टवेनिक पुन्ा कधीतरी बघयू. काय? 

पयाठ ८ : खयाद्संसृ्ती - पयाठ्पुस्क

५. िमिमीत आणण िुरिुरीत पदयाथमि 

ग. ऐकू यया आणण ररकयाम्या जयागया भरू यया.

कुरकुरीत, खुसखुशीत, िटपटीत, िुरिुरीत, झणझणीत, िळिळीत, बुळबुळीत, रसरशीत
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पयाठ ८ : खयाद्संसृ्ती - अभ्यासपुस्क

१०. पयान ियाढू यया. 

ख. ‘पयान’ संकल्पनया. संियाद ऐकू यया आणण खयालील पयानयाच्या आकृतीत योग्य पदयाथमि योग्य 
हठकयाणी ियाढू यया.

आज समृद्धीच्ा घरी गणेशपयूजन आह.े घरी सगळे पाहुणे आिे आहते. समृद्धी उत्ाहाने सि्म 
कामात मदत करतेय. भटजींनी पयूजा सांगगतिी आशण समृद्धीने सि्यांना प्रसाद िाटिा. पयूजा 
संपिी. आता काय करायिं बरं... समृद्धीिा मयोठा प्रश् पडिा. म्हणयून गतने बाबांना वििारिं.
“मी आता काय करू, बाबा?” 
बाबादखेीि मुदिाम वििार करण्ािा आि आणत म्हणािे. “तयू की नाही आता 
सि्म पाहुण्ांना तीथ्म - प्रसाद िाट.”
“झािं की िाटयून कधीि.” समृद्धी उतिरिी.
“बरं, मग आता काय करशीि... तयू खेळायिा जा.”
“नाही, मिा काही तरी काम द्ा. मी आज सि्यांना मदत करणार.”
“अच्ा, मग एक काम कर. आता इथे जेिायिा पंगत बसेि. तयू आत जाऊन आई आशण काकयू िा 
मदत कर.“
मदत कर म्हणताि समृद्धी टुणकन उडी मारून स्यंपाकघरात गेिी. आत आई आशण काकयू  
जेिण िाढायिी तयारी करत हयोत्ा. मयोठी ताट,ं िाट्ा, बश्या... खयूप गदणी हयोती सगळीकड.े 
समृद्धी म्हणािी, 
“आई, मी तुम्हािा मदत करते. मिा काही तरी काम द्ा ना...”
“अरे िा...! समृद्धी गुणी बाळ आह.े तयू काय करणार आता... ही पानं घे बरं...”
काकयूं नी असं म्हटल्याबरयोबर समृद्धी पानं शयोधयू िागिी. गतिी तारांबळ पाहून काकयू  आशण आई 
हसयू िागल्या. काकयूं नी सांगगतिं, 
“समृद्धी ती ताट ंघे. त्ािाि ‘पानं घेणे’ असं म्हटिं जातं. पयूिणी केळीच्ा, पपईच्ा पानािर 
जेिण िाढिं जाई. म्हणयून तसं बयोििं जातं.” 
समृद्धीने सांगगतल्याप्रमाणे केिं. मग काकयू  आशण आई तयार केिेिे पदाथ्म ‘पाना’त िाढयू  
िागल्या. काकयू  म्हणाल्या “समृद्धी, तुिा मदत करायिी आह ेना. आता आम्ही दयोघी पानं कशी 
िाढतयो गतथे िक्ष दऊेन पहा.”
समृद्धीिा एक एक गयोटिी आज नव्यानेि कळत हयोत्ा. तीही कुतयूहिानं मांडी घालून त्ांच्ा 
बाजयूिा बसयून पाहू िागिी. 
“जेिताना काय असािं, कसं असािं आशण पानात त्ािी जागा कुठे असािी ह्ाबाबत आपल्या 
महाराटिरि ात एक शशस्त आह.े” काकयू  सांगयू िागल्या. “पान िाढताना सगळ्ा गयोटिी नीट िाढल्या 
पाहहजेत.” 
आईदखेीि काकयूं नी सांगगतल्याप्रमाणे करत हयोती. त्ा दयोघी िाढयू  िागल्या. 
“सिगात आधी पानाच्ा िरच्ा बाजयूिा जरासं मीठ आशण लिंबयू िाढायिं. पानात मध्यभागी 
भातािी मयूद िाढायिी. मग त्ािर िरण, तयूप िाढायिं.”
“पयोळी दखेीि मध्यिे. हयो ना, िहहनी?” आईने वििारिे.
“हयो. भाकरी हकंिा पयोळी जे काही असेि तेही मध्यिे िाढ.”
“आशण मग भाजी आशण कयोशशंबीर कुठे िाढणार?” समृद्धीनं वििारिं.
“हयो सांगते, थांब. भाज्ा उजव्या बाजयूिा िाढायच्ा.” काकयू  म्हणाल्या.
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“आशण कयोशशंबीर, िटणी, रायतं डाव्या बाजयूिा.” आई म्हणािी. 
“अरे िा. माझी आिडती शेियािी खीरपण आह.े ती कुठे िाढणार आता?” 
“सि्म गयोड पदाथ्म दयोन्ी बाजयूंच्ा मध्यभागी िाढायिे. म्हणजे पक्वान्न, खीर, दही िगैरे.”
“बघ आता ताट कसं सुरेख वदसतंय की नाही?”
“हयो ना. सगळ्ा गयोटिी कशा नीट िाढल्या गेल्या आहते. पण काकयू , असं का िाढिं जातं?”
“समृद्धी, त्ािं एक शास्त्र असतं. माणसं सहसा उजव्या हाताने जेितात ना. म्हणयून उजिीकड े
मुख् पदाथ्म िाढिे जातात.”
“अच्ा, आता मिा समजिं. आतापासयून आम्ही दररयोज असंि जेिणार.”

पयाठ ९ : मियारयाष्रि यातील प्रमुख शिरे : नयागपूर आणण नयाणशक - पयाठ्पुस्क

१. संरियानगरी नयागपूर

घ. संियाद ऐकू यया. 

शुभया : हिॅयो नीता, शुभा बयोितेय.
नीतया : अरे व्ा, कॅनडातिा सयूय्म आज ििकर उगििेिा वदसतयोय!
शुभया : अगं, मस्त बातमी सांगायिीय, आम्ही नागपयूरिा फॅ्ट घेतिा.
नीतया : अभभनंदन! नागपयूरिा घर घ्ायिं कसं काय आिं मनात?
शुभया : अगं, राजयूिं बािपण नागपुरातिं. त्ामुळे त्ािं स्प्नि हयोतं. आता गप्पांिे विषय 

नागपुरातिी संत्री, नागपुरातिे नमकीन, झणझणीत रस्सा, अंबाझरी तिािाकाठिा 
िेरिटका हिे असतात.

नीतया : मस्त गं! आशण नागपुरातिी कडाक्ािी थंडी ... आता थंडी पाहूनि ये नागपयूरिा. 
आम्हीही मुंबईहून येतयो गतकड.े रामटके ते धरमपेठ सगळं पािथं घालू. पुन्ा एकदा 
अभभनंदन. ...

पयाठ ९ : मियारयाष्रि यातील प्रमुख शिरे : नयागपूर आणण नयाणशक - पयाठ्पुस्क

३. केिलप्रयोगी अव्ये

क. खयालील संियाद ऐकून ररकयाम्या जयागया भरू यया. 

“जा की ! आता का थांबिास?”
“हयो, जाणारि आह.े मी माझ ंनाि आधीि नोंदििं आह.े तुम्ही अडििं तरी मी नाही ऐकणार. 
िक् एका वदिसािाि तर प्रश् हयोता, बाबा, पण तुम्ही म्हणयून पाठिाि तर खरं !” 
“हयो, नाहीि पाठिणार. तयू माझ ंऐकतयोस का कधी? मी का ऐकायिं मग तुझ?ं”
“बाबा, मी कधी नाही ऐकिं तुमिं? मिा नाही पटत काही गयोटिी तुमच्ा. तेव्हाि असेि िक्. 
नाही तर मी अजयूनही सगळं तुम्हािा वििारूनि करत असतयो. इतर मुिं पहा. तयो शेजारिा वदनयू 
बघा. तयो स्तःिे वनण्मय कसे स्तः घेतयो. नाही तर मी आपिा तुमिीि परिानगी घेतयोय. साधं 
एका वदिसाच्ा सहिीसाठीपण तुम्ही जायिा दते नाही. बाकीच्ा गयोटिी राहहल्याि मग.” 
“तयू दुसऱयांिं सांगयू नकयोस मिा. मी इतर िेळी तुिा नाही म्हणाियो नसतयो. पण, बेटा, आम्हािा 
कयोण वििारणार आता. सगळं तुम्हािा ठरिायिं आह.े ठरिा मग. मी आता काही बयोिणार नाही. 
खुशाि कुठे जायिंय गतथे जा.”
“हा घ्ा िािियोि. मिा पैसे द्ा. आईनेि सांगगतिं आह ेतुमच्ाकडयून घ्ायिा.”
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“हयो, दतेयो ना. पैसे िागिे की बाबा काय आपिा आहिे िगेि काढयून द्ायिा. एरिी बाबा 
तर ओरडणारा असतयो.” (पैसे दते) “ह ेघे. आशण जास्तीिे राहू दते बरयोबर. अडीअडिणीिा 
िागतीि.”  

पयाठ ९ : मियारयाष्रि यातील प्रमुख शिरे : नयागपूर आणण नयाणशक - पयाठ्पुस्क

४. बोलीभयाषया 

क. नयागपूर

अ. ऐकू यया.

िऱहाडी, हळबी, नागपुरी या बयोिींिे िेगळेपण म्हणजे त्ांच्ा शब्दसंग्हात हहदंी शब्दांिा भरणा 
विपुि प्रमाणात आह.े इंग्जांच्ा काळातीि या मध्यप्रांतात हहदंी 
ि मराठी भागषक इथे एकत्र राहत हयोते. हहदंी भाषेच्ा क्षेत्रािेही 
िऱहाडी बयोिीिा साष्न्नध्य आह.े तसेि जुन्या मराठीिे अिशेष िऱहाडी 
बयोिीच्ा सि्मनामांत कायम आहते. (उदा∘ ही, जी, ती, ऐिजी, ह,े 
जे, ते) मिे, तुिे, मज, तुज – भद्तीया-ितुथणी तसेि तृतीयेिी रूपे 

– म्ा, तयू, त्ा इ∘ डॉ∘ कयोित्ांच्ा िेखनात तर त्ांनी मीने, तयूने असा `ने` िा प्रत्य, मी, तयू, 
सि्मनामांना ययोजिेिा वदसतयो. ‘करून राह्िा’ ‘वनजयून राह्िा’ ‘करूनशान’ ‘जेियूनशान’ असे 
िैवदक संसृ्तशी नाते सांगणारा प्रत्य, ‘काय’ ऐिजी ‘काव्हयून’ ‘काम्हयून’ अशी बयोिी रूपे. 
अशा िेगळेपणाने िऱहाडी बयोिी िक्ष िेधयून घेते. िऱहाडी बयोिीत स्तस्त्रयांच्ा तोंडीही ‘मी जातयो’ 
‘मी करतयो’ असे प्रययोग असतात. एके काळच्ा समृद्ध ग्थंवनगम्मती असिेल्या िऱहाडी बयोिीतीि 
शब्दसंग्हही विपुि क्षेत्रांना स्पश्म करणारा आह.े

पयाठ ९ : मियारयाष्रि यातील प्रमुख शिरे : नयागपूर आणण नयाणशक - अभ्यासपुस्क

१. लॉणजब्स्क िबने बदलेल नयागपूरिे अथमिशया्रि.

क. बयातमी ऐकून स्याध्याय सोडिया.

दशेािे मध्यितणी वठकाण असिेल्या नागपयूरिे अथ्मशास्त्र बदििण्ािी ताकद िॉशजस्स्क हबमध्य े
आह.े मात्र शहरािे अथ्मशास्त्र बदििण्ासाठी पायाभयूत सुविधांिर विशेष भर दणे्ािी गरज 
आह.े मेटरि योसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नागपुरात उभे राहत आहते. त्ामुळे विकासािे मॉडेि 
म्हणयून नागपयूरिा ठसा  दशेपातळीिर उमटिे, असा विश्ास मुख्मंत्रांनी व्यक् केिा.

पयाठ १० : बोधकथया - पयाठ्पुस्क

४. चिनी बोधकथया 

ररकयामी कंुडी

िृद्धापकाळाने आपिी राजसतिा उमद्ा, हुशार, प्रामाशणक मुिाकड ेसयोपिािी या हतेयूने िीनच्ा 
राजाने भािी िारसदार नेमण्ासाठी राज्ात दिंडी वपटििी. राजा वनपुगत्रक हयोता, त्ािा 
झाडापानांिे वििक्षण िेड हयोते. त्ािी दिंडी अशी हयोती की, “ज्ा मुिािे राजा हयोण्ािे स्प्न 
आह ेत्ाने राजिाड्ात येऊन बी घेऊन जािे. पुढच्ा सहा महहन्यात जयो मुिगा सिवोतृ्कटि वनकाि 
दईेि तयो राजमुकुट धारण करेि.”
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राज्ात एकि उत्ाह पसरिा. राजिाड्ाबाहरे मुिांिी भिीमयोठी रांग िागिी. त्ा मुिांमध्य े
िेंगही हयोता. अगतशय कुशि बागिान म्हणयून त्ािी ख्ाती हयोती. िेंगबरयोबर अनेक मुिं त्ांच्ा 
मुठीत राजा हयोण्ािं स्प्न घेऊन घरी परतिी.
प्रत्केाने गमळािेिी बी कंुडीत रुजिायिा ठेििी. काहींना जाणकार पािकांनी माग्मदश्मन केिे. 
िेंगनेही कंुडीत तळाशी मयोठे दगड, त्ािर बाररक रेत, सुपीक ओिसर काळी माती घालून बी 
पेरिी. त्ािर अिगद हिकी माती पेरिी.
गािातल्या िेऊन या मुिाने िाििेिी बी रुजिी अशी बातमी गािभर पसरिी. त्ाच्ािर 
अभभनंदनािा िषगाि झािा. पाठयोपाठ मन्यू, िॉगं यांच्ा कंुड्ांत चिमुकिी रयोपटी डुलू िागिी. 
पण अिसयोस, िेंगच्ा कंुडीत काहीि रुजिे नव्हते.
ििकरि गािातल्या िेंग सयोडयून सगळ्ाि मुिांच्ा कंुडीत बी अंकुरिी. घराच्ा अंगणात उबदार 
सयूय्मप्रकाशात सगळ्ांिी झाड ेजयोमाने िाढयू  िागिी. प्रत्के मुिगा स्तःच्ा झाडािी जातीने 
रखिािी करू िागिा.
िेंग गोंधळिा. त्ाने पुन्ा आपिी बी दुसऱया कंुडीत िाििी. काळजीपयूि्मक सुपीक काळीभयोर 
माती िापरिी. पण तरीही त्ािी बी अंकुरत नव्हती.
इतर सगळ्ा कंुड्ांमधीि झाड ेजयोमाने िाढत हयोती. िेंगिी ररकामी कंुडी पाहून सगळे त्ािा 
हहणियू िागिे, “िेंगही त्ा कंुडीसारखाि ररकामा आह”े. िेंग वनराश झािा. त्ाच्ातिा कनिाळयू , 
झाडांिर प्रेम करणारा बागिान त्ािा स्स् बसयू दईेना. त्ाने माशांिे खत िापरून माती अभधक 
सुपीक बनििी ि पुन्ा बी पेरिी. पण काहीि उपययोग झािा नाही. सरतेशेिटी ६ महहन्यांनंतर, 
प्रत्के मुिगा आपल्या जयोमाने िाढिेल्या झाडांच्ा कंुड्ा घेऊन राजिाड्ात हजर झािा. 
प्रत्केाच्ाि डयोळ्ात भािी राजािे स्प्न हयोते. 
िेंगिी कंुडी मात्र झाड न रुजिेिी हयोती. झाडांिे वनरीक्षण करत राजा िेंगजिळ पयोहििा. 
त्ाने िढ्ा आिाजात िेंगिा वििारिे, “तुझी कंुडी ररकामी कशी?” िेंगने रडकंुडीिा येऊन 
त्ाने केिेिे सि्म प्रयत्न सांगगतिे. राजा हसिा. इतरांकड ेबघयून तयो म्हणािा, “तुमच्ा कंुड्ांमध्य े
झाड ेकशी रुजयून आिी, हिे आश्चय्म आह.े कारण सगळ्ांना वदिेल्या वबया शशजििेल्या हयोत्ा”. 
प्रामाशणक िेंगने राजािा पण शजंकिा हयोता. 

मयाय मरयाठी — पयातळी ४ : अरंतम परीक्षया

दृक्-श्याव् परीक्षया

१. श्िणकौशल्य

बांधया घर ियार तयासांत, एकया लयाखयात!

मुंबई-पुण्ात आम जनतेिी घरासाठी हयोणारी परिड 
सगळ्ांनाि माहीत आह.े आपिं हक्ािं घर गमळिण्ात 
ियोकांिा जन्म जातयो! ह्ा समसे्िर आधाररत ‘घरोंदा’ 
हा हहदंी हकंिा ‘मुंबईिा जािई’, ‘डबि सीट’ ह ेमराठी 
चित्रपट तुम्ही कदाचित पाहहिे असतीि. ज्ांिं घर आह े
असे ियोकही पुरामुळे, भयूकंपामुळे, त्नुामीमुळे हकंिा 
युद्धामुळे एका रात्रीत रस्तािर येतात. काही िष्यांपयूिणीि 
डोंगर ढासळयून माळीण गाि एका रात्रीत उद ्ध्वस्त झािं 
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हयोतं, ह ेतुम्हािा आठिति असेि!
‘आयहकया’ (ikea) नािाच्ा एका िवन्मिर बनिणाऱया कंपनीनं यािर नामी उपाय शयोधयून काढिा 
आह.े ही कंपनी िवन्मिरिा िागणारे सगळे सुट ेभाग विकते. गगऱहाइकानं ते सुट ेभाग घरी 
न्यायिे आशण जयोडायिे, की िगेि िवन्मिर तयार! ह्ाि अनुभिािर या कंपनीनं िार तासात 
२०० िौरस ियू ट घर उभं करता येईि असं एक वडझाईन तयार केिंय.
या घरािे एकयू ण ६८ सुट ेभाग आहते. घराच्ा भभंती आशण छप्पर लिास्स्किं आह ेआशण सांगाडा 
स्ीि ट्यूबनं बनििाय. इतकंि नव्ह,े तर घराच्ा छपरािर सौरऊजधेिी वनगम्मतीही हयोते. ह े
सि्म सुट ेभाग जयोडयून घर उभं करायिा िक् िार तास आशण दयोन गमवनट ंिागतात. घरािी 
हकंमतदखेीि एक िाखाच्ा आत आह.े
तुमच्ा मनात कदाचित शंका येईि की असं घर तकिादू असेि. पण तसं नाही. घराच्ा भभंती 
सहजासहजी तुटण्ासारख्ा नाहीत. सीररयासारख्ा अराजकग्स्त दशेात वनिगाशसतांसाठी निीन 
गािं अशी घरं िापरूनि िसििेिी आहते. 
ििा तर मग, आता िक् मयोकळी जागा बघा आशण िार तासांत बांधयून टाका घर!!!

मयाय मरयाठी — पयातळी ४ : अरंतम परीक्षया

दृक्-श्याव् परीक्षया 

२. शु्तलेखन 

ही पि्मतांिी रांग दूरिरून मयोठी मयोहक वदसत आह.े गतिे जिळयून दश्मन घेण्ािा मयोह टाळता 
येत नाही. पण जसजसे जिळ जािे तसतसे गतिे उग् आशण रौरि रूप जाणियून छातीत धडकी 
भरते आह.े
आम्ही एका कड्ाच्ा टयोकािर उभे आहयोत. खािी खयोि 
दरी आह ेआशण नदीिा प्रिाह िळणे घेत िाहतयो आह.े तयो 
कुठे ऐसपैस पसरिेिा वदसत आह,े तर कुठे त्ाने अंग 
ियोरिे आह.े सयूयगािे वबंब तांबयूस हयोऊ िागिे आह ेआशण 
संध्याकाळिा हिका गारिा हिेत जाणित आह.े
आता खािी उतरायिे आह.े ह्ा डोंगरात िािताना पाय 
ठरत नाही. कुठे िाळयू , तर कुठे गयोट ेिाटते येत आहते. पुढ े
टाकण्ासाठी एक पाय उिििा की दुसरा घसरत आह.े 
आधारािा एखादा गितािा झुबका गमळत आह;े पण 
तयोि उपटयून हातात येईि अशी भीती िाटत आह.े आमच्ा धसमुसळ्ा हाििािींनी दिकिेिी 
पाखरे पंख िडिडित आकाशात भरारी घेत आहते आशण आपिी नाराजी प्रकट करत आहते. 
जीि मुठीत धरून आशण आठिेि त्ा दिेािे नाि घेऊन आम्ही एकेक पाऊि उिित आहयोत.
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शब्दसंग्रि
हिरिया रंग : नामांिे सामान्यरूप      ननळया रंग : इंग्जीमधीि अथ्म      लयाल रंग : हहदंीमधीि अथ्म

शब्द / ियाक् 
word / sentence

अथमि 
meaning

पयाठ १ - चिरिपट

१ तयो कुल्ा, ते कुले् 
कुल्ला-, कुल्लां-

buttock, hip 
वनतंब, कमर के नीिे पीठ की ओर का मांसि भाग, 
ियूतड

२ तयो छायाप्रकाश
छायाप्रकाशा-

chiaroscuro, the treatment of light and shade in 
drawing and painting 
छायाप्रकाश, अंधकार और प्रकाश, चित्रकिा में 
छायाप्रकाश वदखाना

३ तयो विस्तार, ते - 
विस्तारा-, विस्तारां-

expansion, growth
विस्तार, िैिाि, िंबाई-िौडाई

४ तयो छायाचित्रकार, ते -
छायाचित्रकारा-, छायाचित्रकारां-

photographer, cinematographer, lensman 
ियोटयो या विल्म कॅमरे में उतारने िािा, ियोटयोग्ािर/ 
कॅमरामन

५ तयो पटकथाकार, ते -
पटकथाकारा-, पटकथाकारां-

screenplay writer
चित्रपटकथाकार, विल्म के लिए कहानी लिखनेिािा

६ तयो िेषभयूषाकार, ते - 
िेषभयूषाकारा-, िेषभयूषाकारां-

costume designer 
िेषभयूषाकार, विल्म या नाटक के पात्रों के पयोशाक 
बनानेिािा

७ तयो नेपथ्कार, ते - 
नेपथ्कारा-, नेपथ्कारां-

set designer 
नेपथ्कतगा, विल्म या नाटक के लिए अनुकयू ि दृश्यरिना 
करने िािा

८ तयो वनगम्मती व्यिस्ापक, ते -  
वनगम्मगतव्यिस्ापका-, 
वनगम्मगतव्यिस्ापकां-

production manager / controller
वनमगाण व्यिस्ापक, विल्म या नाटक के वनमगाण का 
प्रबंध करने िािा

९ तयो अिकाश, ते -
अिकाशा-, अिकाशां-

space 
जगह, स्ान, अिकाश

१० तयो विस्ततृकयोन, ते -
विस्ततृकयोना-, विस्ततृकयोनां-

wide angle
कयोन, कयोना
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११ तयो बयोिपट, ते -
बयोिपटा-, बयोिपटां-

talkies
बयोिता शसनेमा, टॉकी विल्म, ध्ववनसहहत ििचित्र

१२ तयो मयूकपट, ते -
मयूकपटा-, मयूकपटां-

silent movie
मयूक शसनेमा, ध्ववनरहहत ििचित्र

१३ तयो छेद, ते - 
छेदा-, छेदां-

cut
काटने या छेदने की वरिया

१४ तयो वितरक, ते -
वितरका-, वितरकां-

(film) distributor
वितरण करने िािा, बाँटनेिािा, वितरक

१५ ट्ाहाँऽऽ करणे scream, the first sound of baby’s crying
जनम के बाद मुँह से पहिी (रयोने की) आिाज वनकिना

१६ बयोबड ेबयोिणे to babble
तुतिाना

१७ बेसािधपणे neglectfully, unconsciously, being unaware
असािधानी से, िापरिाही से

१८ तयो अपराधीपणा guilt conscience
अपराधी भाि, स्यं कयो दयोषी मानना

१९ तयो हहरमयोड 
हहरमयोडा-, हहरमयोडां-

despair, being crestfallen
वदि टयूटना

२० बजािणे to warn, enforce, enjoin
िेतािनी / आदशे दनेा

२१ अविभाज् integral, inseparable
अविभाज्, जयो बाँटा न जा सके, जयो अिग हकया न जा 
सके 

२२ तयो व्याप, ते -
व्यापा-, व्यापां-

concern, extent, load of work
शजम्देारी, काय्मविस्तार

२३ ती हुक्ी,
हुक्ी-

whim, sudden desire, caprice
तिब, इच्ा

२४ तयो युष्क्िाद, ते -
युष्क्िादा-, युष्क्िादां-

argument, contention, reasoning 
तक्क -वििारयुक् बहस

२५ तयो धाक 
धाका-

awe
दबदबा, धाक
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२६ िेढयून टाकणे to encircle, girth, surround, besiege, beleaguer
िारों तरि से घेर िेना

२७ तयो धसका, ते धसके 
धसक्ा-, धसक्ां-

fright, fear
मन में बैठा डर, खौ़फ़

२८ तयो संयम, ते - 
संयमा-, संयमां-

control
संयम, रयोक, वनयंत्रण

२९ खझगंाट something done with full joy and gusto, losing 
control over oneself
बेहयोश / मदहयोश हकया (नाि, मौज मस्ती इ∘)

३० वनगवडत relevant, concerning, tied, attached
संबंभधत, संबंध रखनेिािा, जयोड़ा हुआ

३१ जम बसिणे to be successful in relevant work, to establish 
oneself in selected work, to settle in an office 
काम अच्छी तरह ििाने में कामयाब हयोना / सिि हयोना

३२ ते बिस्ान, ती बिस्ाने
बिस्ाना-, बिस्ानांना- 

strength, mainstay 
हकसी की पहिान शजससे बनती िह उसका सि्मश्षे् गुण 
या सामथ््म

३३ तयो ध्यास, ते -
ध्यासा-, ध्यासां- 

yearning, obsession
ठान, दृढ वनश्चय / संकल्प

३४ ती प्रगतमा, त्ा -
प्रगतमे-, प्रगतमां-

image 
प्रगतमा, चित्र, तस्ीर 

३५ ती कसरत, त्ा कसरती 
कसरती-, कसरतीं-

acrobatics, exercise
किाबाज़ी, शारीररक खेि

३६ ती वनगम्मगतप्रवरिया, त्ा - 
वनगम्मगतप्रवरिये-, वनगम्मगतप्रवरियां-

production process, procedure
वनमगाण प्रवरिया 

३७ ती चित्रवनगम्मती
चित्रवनगम्मती-, चित्रवनगम्मत्ां-

film production
चित्र या विल्म का वनमगाण

३८ ती संहहता, त्ा -
संहहते-, संहहतां-

script
स््रिप्ट

३९ ती मंदगती
मंदगती- 

slow motion
मंद गगत
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४० ती िमतृ्कती, त्ा िमतृ्कती /
िमतृ्कत्ा
िमतृ्कती-, िमतृ्कतीं-, 
िमतृ्कत्ां-

magic, miracle
िमत्कार, वििक्षण बात

४१ ती ियोकजागृती
ियोकजागृती-

public awareness
जनजागृगत, ियोगों कयो सािधान करने का काम 

४२ ती अढी, त्ा अढ्ा 
अढी-, अढ्ां

bitterness, grudge, malice
कड़िाहट, रयोष, पयूिगाग्ह, कटुता

४३ गांभीयगाने seriously
गंभीरता से

४४ ती उिघाि, त्ा उिघािी 
उिघािी-, उिघािीं-

anguish
बेिैनी, व्याकुिता 

४५ ती किात्मकता 
किात्मकते-

artistry 
किात्मकता 

४६ ती कल्पकता
कल्पकते-

innovativeness, imagination
कल्पनाशष्क्  

४७ ते नेपथ्, ती नेपथ्े / नेपथ्ं
नेपथ्ा-, नेपथ्ां-

set design
नाटक या विल्म में कहानी के अनुरूप बनाया दृश्य 

४८ ते पाश््मसंगीत
पाश््मसंगीता-

background music
पाश््मसंगीत

४९ ते संज्ापन, ती संज्ापने / 
संज्ापनं 
संज्ापना-, संज्ापनां-

mass communication
संपक्क , दूरसंिार, संदशे या समािार ियोगों तक पहुिँाने 
का काम 

५० ते छायाचित्रण, ती छायाचित्रणे 
/ छायाचित्रणं 
छायाचित्रणा-, छायाचित्रणां-

photography / cinematography
छायाचित्र या विल्म बनाने का काम, छायाचित्रण, 
फ़योटयोग्ािी

५१ ते भभंग, ती भभंगे / भभंगं 
भभंगा-, भभंगां-

lens
िेंस, िमिे में िगाया शीशे का टुकड़ा 

५२ ते समीपदृश्य, ती समीपदृश्य े/ 
समीपदृश्य ं
समीपदृश्या-, समीपदृश्यां-

closeup, close shot
क्योज़-अप
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५३ ते संकिन, ती संकिने / 
संकिनं 
संकिना-, संकिनां-

editing
संकिन 

५४ ते आशयसयूत्र, ती आशयसयूत्र े/ 
आशयसयूत्र ं
आशयसयूत्रा-, आशयसयूत्रां-

plot
कहानी का मुख् विषय, प्रमुख सयूत्र  

५५ ते चित्रीकरण, ती चित्रीकरणे / 
चित्रीकरणं
चित्रीकरणा-, चित्रीकरणां-

(film) shooting
शूवटगं, चित्रीकरण 

५६ ते उपशीष्मक, ती उपशीष्मके / 
उपशीष्मकं 
उपशीष्मका-, उपशीष्मकां-  

subtitle
विल्म के वनििे हहस्स ेमें छापा संिादों का अनुिाद, 
सबटाइटि 

५७ ते ििचच्चत्र, ती ििचच्चत्र े/ 
ििचच्चत्रं
ििचच्चत्रा-, ििचच्चत्रां-

cinematography
ििचित्र 

५८ ते दूरदृश्य, ती दूरदृश्य े/ दूरदृश्य ं 
दूरदृश्या-, दूरदृश्यां

wide shot
दूरितणी दृश्य, िॉन्ग शॉट 

५९ ते ध्ववनसंकिन, ती 
ध्ववनसंकिने / ध्ववनसंकिनं
ध्ववनसंकिना-, ध्ववनसंकिनां-

sound editing
श्ाव्य संपादन

६० ते हत्ाकांड, ती हत्ाकांड े/ 
हत्ाकांडं
हत्ाकांडा, हत्ाकांडां-  

bloodshed, massacre
हत्ा या खयून की घटना 

६१ ती चिकाटी
चिकाटी- 

diligence, perseverance, tenacity
संकटयो कें  बािजयूद डट ेरहने की मानशसकता, िगन, 
दृढवनश्चय

६२ भरीि solid, substantial 
कसदार, ठयोस, सघन 

६३ ते शेततळे, ती शेततळी
शेततळ्ा-, शेततळ्ांना-

a pond made in field
खेत में (बनाया गया) छयोटा तािाब

६४ उिलून धरणे to support, to uphold
समथ्मन करना, पुष्टि करना
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६५ खरिटणे to get bruised
खरोंि िगना, लछिना

६६ डयोक्ािा ताप हयोणे to be bothered, tensed
परेशान हयोना

६७ नाक िाकड ेहयोणे to be unhappy about something
नाराज हयोना

६८ खटकणे to be bothered, offended by something, to 
disapprove of something
खटकना, िुभना, बुरा िगना

६९ घटस्योवटत divorced
तिाकशुदा

७० जुनाट outdated, worn out
पुराना, जीण्म-शीण्म, बेकार 

७१ तयो िघुपट, ते -
िघुपटा-, िघुपटां-

short film
िघु विल्म

७२ तयो इसम, ते -
इसमा-, इसमां-

individual, person, guy
मनुष्य, व्यष्क्, इन्सान, बंदा

७३ तयो आघात, ते -
आघाता-, आघातां-

shock, hit
आघात, प्रहार, ठयोकर

७४ तयो आयटम डान्स, ते -
आयटम डान्स-, आयटम डान्स-

item (dance) number
हहदंी शसनेमा में वदखाया जानेिािा कहानी से अिग 
भड़कीिा नृत्

७५ पयोरकट kiddish, childish 
बिकाना, बच्चे जैसा 

७६ ती गुदगुिी, त्ा गुदगुल्या
गुदगुिी-, गुदगुल्यां-

tickle, tickling
गुदगुदी

७७ ििाििा बयोिणे to keep on talking loudly, to talk blah blah blah 
ऊँिी आिाज़ में िगातार बातें करना

७८ भािुक sentimental, emotional
भािुक, भािनापयूण्म, भािाकुि
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७९ तयो खयोटारडपेणा
खयोटारडपेणा-

dishonesty, untruthfulness
झूठापन, असत्ता

८० ते बंड, ती बंडे
बंडा-, बंडां-

rebellion, revolt, insurgency
बगाित, विरियोह

८१ िाह्ात िागणे to behave in an uncivil manner
िाहहयात / बेहुदा हरकतें करना

८२ माती खाणे to commit a mistake, to commit an immoral act
गित काम करना, गिती करना, नुकसान पहुिँाना

८३ कुशीत शशरणे to go in someone’s arms, to hug
आलिंगन / गयोद में जा बैठना

८४ ती उपस्स्ती
उपस्स्ती-

presence, attendance
उपस्स्ती, हाशज़री

८५ आ िासणे to open mouth in awe, to be awestruck, to be / 
stand agape with 
आश्चय्म से मुँह खुिा का खुिा रह जाना

८६ पतिा असणे to know, to have the information
पता हयोना, मालूम हयोना

८७ खळबळ उडणे upheaval / turmoil / sensation to break out
हििि मिना

८८ त्ा शंकाकुशंका (सामान्यतः 
नेहमी अ∘ि∘ िापर)
शंकाकुशंकां-

apprehensions, doubts, qualms
शंका, आशंका, संशय, शक

८९ तयो रसभंग 
रसभंगा-

feeling distasteful 
आनंद िेने में आनेिािी बाधा, रसभंग

९० यथाथ्म accurate, exact, valid
जैसा हयोना िाहहये ठीक िैसा, उचित 

९१ शास्त्रशुद्ध scientific
िैज्ावनक

९२ एकटक पाहणे to gaze, stare
ताकना, ध्यानपयूि्मक दखेते रहना
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९३ अिाक astounded, dumbstruck, speechless
अिाक, िहकत

९४ ती जरब, त्ा जरबा
जरबे-, जरबां-

commanding influence, awe, fear
डर, भय, दहशत 

९५ खखळिणे to confine, engage, rivet, to nail to the ground
एक जगह बाँध रखना, हहिने न दनेा

९६ व्यापणे to cover, permeate, spread 
िैिना, िैिाना, भर दनेा

९७ अजरामर eternal, immortal, ever youthful
अमर, चिरंजीि

९८ तयो उसयूि, ते उसयूि 
उसुिा-, उसुिां-

principle, maxim, norm 
उसयूि, वनयम, रीत 

९९ बयोटांिर नाििणे to make someone dance to your tune
ऊँगिी के इशारों पर निाना

१०० िैतागणे to be fed up with, to grow tired of, to be 
annoyed with
परेशान हयोना, चिड़चिड़ा हयोना, हरैान हयोना

१०१ रिणे to create, shape, mould, to arrange, to set 
रिना करना, बनाना, वनमगाण करना

१०२ झुगारणे to defy, disregard, to overthrow
ठुकराना, ठयोकर मारना, दुतकारना

१०३ आजमािणे to test, try out
आज़माना, जाँिना, परखना

१०४ धजणे to dare, to have the chutzpah to 
हहम्त हयोना / करना / जुटाना, साहस हयोना

१०५ खखदळणे to laugh loudly, to break with a guffaw
ठहाका िगाना, खुिे मुँह से जयोर जयोर से हसँना

१०६ मािणे to fit in, adjust to fit
समाना, ऐठंना, ठीक नाप का हयोना

१०७ िगळणे leave out
काटना, हटाना, वनकाि दनेा
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१०८ गुंतिणे to invest
(पैसों की) िागत हयोना, (पैसा) िगाना

१०९ पत्करणे to accept 
स्ीकार करना

११० गात सुटणे to go on singing
वबना रुके िगातार गाते रहना

१११ यांगत्रक mechanical
यंत्र से संबंभधत, यंत्र की तरह

११२ कृष्णधिि black and white
कािा और सि़ेद

११३ स्स्र stable
स्स्र, वनश्चि, शांत

११४ अरशसक uncultivated, uninterested, lowbrow
रूखे स्भाि का, किा का आनंद िेने में असमथ्म

११५ स्ाभाविक inherent, innate, natural
स्ाभाविक

११६ तुच् low, petty, worthless
तुच्, क्षुरि, हीन, घवटया

११७ उथळ shallow, superficial
उथिा, कम गहरा

११८ िमकदार shining, glowing
िमकीिा, िमकिािा, िमकदार

११९ गत्रिेणी confluence of three rivers
िह स्ान जहाँ तीन नवदयाँ गमिती ह ैं 

१२० खखवदखखदी (हसणे) chuckling
गुदगुदी हयोने पर जैसी हसँी आती ह ैउसकी आिाज़

१२१ एकंदर total, sum
कुि गमिाकर, सब गमिाकर

१२२ यथािकाश gradually, at one’s leisure
समय गमिने पर, अपनी सुविधा से
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१२३ तुिान a storm, figure of speech for ‘a lot’
तयूिान, आिंकाररक अथ्म : बहुत ज्ादा, प्रिंड

१२४ धडधडत with the sound of a fast train
तेज़ ििने िािी रेि गाड़ी जैसी आिाज़ करते हुए

१२५ ते दडपण, ती दडपणे / दडपणं
दडपणा-, दडपणां-

constraint, pressure
दबाि, बयोझ

१२६ ते सामथ््म, ती सामथ्धे / सामथ्यं   
सामथ्गा-, सामथ््यां-

stamina, strength, vigour
शष्क्, सामथ््म, बि

पयाठ २ - रिरंगुळया

१२७ प्रिलित conventional, popular, prevalent, in vogue
प्रिलित, व्यिहार में शजसका उपययोग हयोता हयो, ििनसार 

१२८ परी (उदा∘ त्ाच्ा परीने...)
परी-, परीं- 

way, method; as per capability, withing one's 
limits
ढगं, पद्धगत, ररिाज; कुव्त

१२९ पन्े
पन्हा-

a light juice made of raw mango pulp mixed 
with jaggery
उबािे हुए हरे आम का मांसि भाग और गुड गमिाके 
बनाया पेय / शरबत

१३० ते िाटप, ती िाटपे / िाटपं
िाटपा-, िाटपां- 

allocation, distribution
बाँटना

१३१ हकरहकरणे to grumble
‘हकर हकर’ जैसी हल्का ध्ववन वनमगाण करना; दबी 
आिाज में िगातार नाखुशी जताना

१३२ तयो मृदगं, ते -
मृदगंा-, मृदगंां-

a kind of a drum 
ढयोि की तरह का एक ताििाद्

१३३ जीण्म ragged, shredded, tattered, old
बहुत िटा-पुराना

१३४ झकास excellent, fine, great
बहुत अच्ा, बवढया

१३५ ती तरतरी
तरतरी- 

liveliness, energy, vivacity
उत्ाह, िुतणी
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१३६ व्यगतररक् apart from, except
शसिाय, अिािा

१३७ दिे दिे करणे to be busy with religious activities, to spend a 
lot of time with rituals and worship etc.
धागम्मक काय्म में व्यस्त रहना

१३८ ठाम firm, confirmed, unwavering
पक्ा, ठयोस

१३९ नकयोसे असणे to be disinterested, being unwanted
इच्ा न हयोना, मन / जी न करना

१४० ताटकळणे to be kept waiting
िंबी दरे तक इंतजार करते रहना

१४१ िुकणे to miss (an oppurtunity), to commit an error
मौका गँिाना, ियूकना

१४२ डयोळे तारिटणे unable to open eyes on account of insufficient 
sleep
नींद पयूरी न हयोने से आँखें खुिी रखने में वदक्त हयोना 

१४३ सपाटयून heavily
जयोरों से, खयूब, बहुत ज्ादा 

१४४ हमखास without fail, certainly
वनस्सदंहे, वबना ियूके, यकीनन, अिश्य  

१४५ ती तारांबळ
तारांबळी- 

hurry, consternation
हड़बड़ी, जल्दबाजी, घबराहट, उताििी  

१४६ परतीिा (उदा∘ प्रिास) of the return journey
िापसी का

१४७ वबनसणे to have a disagreement, to be spoilt
बात वबगड़ना, अस्तव्यस्त हयोना

१४८ वनग्ही resolute, firm, determined
आग्ही, हठ करने िािा, शजदिी, अवड़यि

१४९ गयोबरा chubby
गयोि और मांसि (िेहरा, गाि), गुदगुदा 
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१५० विरघळणे to dissolve
घुि जाना

१५१ सत्कारणी for good purpose
अचे् काम के लिए

१५२ कणगािा अितार generous like Karna (a character in the indian 
epic, mahabharata)
कण्म जैसा दानशीि / उदार 

१५३ पाझर िुटणे to feel love for someone, to ooze 
पत्थर से पानी वनकिना; हकसी के प्रगत प्ार उमड़ आना

१५४ सुरळीत smooth, without any problem
आसान, वबना हकसी बाधा / विघ्न के, वबना अड़िन

१५५ सरणे to be finished, to lapse
खत्म हयोना, समाप्त हयोना

१५६ तयो मनयोविनयोद, ते -
मनयोविनयोदा-, मनयोविनयोदां-

entertainment
मनयोरंजन, मनबहिाि

१५७ तयो िणकारा, ते िणकारे
िणकाऱया-, िणकाऱयां- 

anger, fit of fury 
गुस्सा, रियोध 

१५८ तयो वनग्ह, ते वनग्ह
वनग्हा-, वनग्हां-

resoluteness, firmness
शजद, हठ, आग्ह, वनश्चय 

१५९ तयो संभ्रम, ते संभ्रम 
संभ्रमा-, संभ्रमां-

confusion
वििारों में उत्न्न हुई भयूि-ियूक, गड़बड़ 

१६० तयो विराम, ते -
विरामा-, विरामां-

pause, rest, repose
कुछ क्षणों का विश्ाम, ठहराि

१६१ तयो शयोधवनबंध, ते -
शयोधवनबंधा-, शयोधवनबंधां- 

thesis / research paper
शयोध के बारे में लिखा वनबंध, लथशसस / ररसि्म पेपर

१६२ तयो विसािा
विसाव्या- 

respite, rest, relaxation
आराम, विश्ाम 

१६३ तयो त्रागा
त्राग्या- 

tantrum, annoyance
चिड़चिड़ाहट, रियोध 

१६४ ती घयोडसे्ारी, त्ा घयोडसे्ाऱया
घयोडसे्ारी-, घयोडसे्ाऱयां-

horse riding
घुड़सिारी  
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१६५ ती हस्तकिा, त्ा -
हस्तकिे-, हस्तकिांना-

handicraft 
हस्तकिा 

१६६ ती शेरेबाजी 
शेरेबाजी-

taunting 
वटप्पणीकारी, ताने मारना / दनेा

१६७ ती वटगंिटिाळी, त्ा 
वटगंिटिाळ्ा 
वटगंिटिाळी-, वटगंिटिाळ्ां-

mockery, ridicule, hoax
उपहास, मजाक (उड़ाना)

१६८ ती काय्मपद्धती, त्ा -
काय्मपद्धती-, काय्मपद्धतीं-

method, procedure
काय्मपद्धगत, काय्म करने का तरीका

१६९ ती बैठक, त्ा बैठका
बैठकी-, बैठकां- 

sitting
बैठक

१७० ती कुित
कुिती-

capability 
क्षमता, ययोग्यता, शष्क्

१७१ ती भद्रुक्ी, त्ा भद्रुक्ता
भद्रुक्ी-, भद्रुक्तां- 

tautology, repetition
एक ही बात दयो बार कहना, दयो बार कही गयी बात

१७२ ती गतन्ीसांज, त्ा गतन्ीसांजा 
गतन्ीसांजे-, गतन्ीसांजां-

dusk 
साँझ, वदन ढिने का समय, गौधयूिी 

१७३ ते सत्र, ती सत्र े
सत्रा-, सत्रां-

session 
सत्र, वनयत कािािभध

१७४ ते स्तभंिेखन
स्तभंिेखना-

newspaper column writing
दवैनक पगत्रका के विशशटि पृष् पर और विशशटि वदन छापा 
जानेिािा िेखन

१७५ डुगडुगणे to wobble
डगमगाना, हहिना-डुिना, िड़खड़ाना, वििलित हयोना 

१७६ (पुस्तक इ∘) िाळणे to browse (through a book)
पुस्तक आवद के पन्न ेजल्दी से पिटते हुए नजर डािना 
/ बीिबीि में थयोड़ा पढ िेना

१७७ झटकणे shake off, flap off
झटका दकेर दूर हटाना

१७८ झगंड gong, eccentric, bizarre
विशक्षप्त
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पयाठ ३ - भेटीगयाठी

१७९ तयो प्रगतसाद, ते -
प्रगतसादा-, प्रगतसादां-

reaction, response, echo
प्रगतवरिया

१८० तयो अभभजनिग्म, ते -
अभभजनिगगा-, अभभजनिग्यां-

elite / aristocratic class
अभभजात िग्म 

१८१ तयो अहकंार
अहकंारा-

ego
अहम्, अहकंार

१८२ तयो जयोम
जयोमा-

vigour, vitality, zest
शष्क्, जयोश, उत्ाह, आिेश 

१८३ ती साद
साद-े

call
पुकार, आिाहन, बुिािा

१८४ ती नािस्ती
नािस्ती-

calumny, slander, condemnation
वनंदा, बुराई, बदनामी 

१८५ ती तपःसाधना
तपःसाधने-

hard work, penance
कठयोर पररश्म, घयोर तपस्ा 

१८६ ती अंगिट
अंगिटी-

body type
शरीर रिना (दुबिी, मयोटी इ∘)

१८७ ती वनरयोपावनरयोपी
वनरयोपावनरयोपी- 

the activity of passing messages
संदशे िेने-दनेे का शसिशसिा

१८८ ते कें रिस्ान, ती कें रिस्ाने 
कें रिस्ाना-, कें रिस्ानां-

centre point
केन्द्रवबंदु, मध्य भाग 

१८९ िुणिुणणे to talk in suppressed tone out of anger
गुस्स ेमें दबी आिाज़ में बयोिते जाना

१९० िडकािणे to wave, to hoist
कागज, कपड़ा, जैसी िीज ऊँिी उठाकर जयोर से हहिाना 

१९१ भारणे to influence 
प्रभावित हयोना, गहरे प्रभाि में आना, गहरा असर हयोना

१९२ गहहिरणे to become emotional, to have tears in the eyes 
out of happiness, to be choked with emotions
भािाकुि हयोना, गद् गद हयोना, भािुक हयोना, खुशी से 
आँखे भर आना
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१९३ घुसमटणे to suffocate
साँस िेने में तकिीि हयोना, साँस गिे में अटक जाना

१९४ नोंदिणे to register
दज़्म करिाना, लिखना 

१९५ िािरत falteringly 
हहिहकिाते हुए 

१९६ आिाज िढिणे to raise one’s voice 
आिाज़ ऊँिी करना, ऊँिी आिाज़ में नाराजी / गुस्सा 
जताना

१९७ िेहरा पडणे to feel ashamed, to be crestfallen
शरगमंदा हयोना, िजीहत हयोना, िेहरे का रंग उडना / 
िीका पडना

१९८ पारा िढणे to lose temper, to be very angry
बहुत गुस्सा हयोना, गुस्स ेसे बेहाि हयोना

१९९ पारा उतरणे to cool down (after being angry)
गुस्सा ठंडा हयोना, शांत हयो जाना

२०० काढता पाय घेणे to leave, to get going
ििते बनना, खखसक िेना 

२०१ रमणे to take delight
आनंद िेना, मजा िेना, प्रसन्नता का अनुभि करना

२०२ पडीक असणे to spend more time at a place without doing 
anything
हकसी जगह वदन का ज्ादा से ज्ादा िक् गुजारना, िहीं 
पड़ ेरहना 

२०३ मणामणािे ओझ े (मण = a measure of weight. १ मण = 37 kilos) a 
lot of burden
(मण = िस्त ुनापने का पुराना नाप. १ मण = करीब ३७ 
हकियोग्ाम) एक से अभधक मण बयोझ 

२०४ िाहून नेणे to carry weight from one place to another
बयोझ एक स्ान से दूसरे स्ान िे जाना, ढयोना

२०५ केविििाणा / णी / णे pitiful, piteous 
दीन, दयनीय, गरीब 
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२०६ िाट धरणे to take a way
रस्ता पकडना

२०७ सरगास without hesitation 
वबना हहिहकिाहट, सहजता से

२०८ आभासी virtual
जयो िास्ति िगता ह ैपर नहीं हयोता, गमथ्ा

२०९ ती तत्रता 
तत्रते-

promptness
तत्रता, दक्षता, तेजी, उत्कुता

२१० िढ्ा आिाजात बयोिणे to talk with raised voice
ऊँिी आिाज में जयोर द ेकर बयोिना

२११ बािरणे to be scared
कुछ घबराहट सी हयोना, ड़र सा िगना

२१२ ते महावितरण 
महावितरणा-

electricity supplying company run by the 
maharashtra State Government
महाराटिरि  सरकार की वबजिी वितरण आस्ापना / कंपनी 
/ विभाग

२१३ ते टयोपण, ती टयोपणे 
टयोपणा-, टयोपणां-

cap of a pen etc.
टयोपी जैसा छयोटा ढक्न (पेन, पेस्न्सि आवद िस्तओु ंका)

२१४ उभ्ा जन्मात in entire lifetime
पयूरे जनम में, जन्म हयोने से िेकर आज तक

२१५ ओशाळणे to be abashed, to be ashamed
गिती का अहसास हयोने पर िज्ज्जत हयोना

२१६ ती कणीक
कणके-

dough
गेहू ँका आटा

२१७ कृश feeble
दुबिा-पतिा, कमजयोर

२१८ बांधणी structure, binding 
रिना 

२१९ मनयोभािे heartily, with love
मन से, वदि से 
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२२० गृहीतागमा a female degree holder from S.n.d.T. university
एस∘एन∘डी∘टी∘ विश्विद्ािय की बी∘ए∘ समकक्ष 
पदिीधाररका

२२१ ियोकवििक्षण unusual, uncommon
आम ियोगों से अिग और वििक्षण 

२२२ गंगयोत्री the source of river Ganga 
गंगा नदी का उगम स्ान 

पयाठ ४ - ‘श’ णशक्षणयािया

२२३ शैक्षशणक
 

educational
शैक्षशणक

२२४ शािेय of school
पाठशािा का 

२२५ िागष्मक annual
िागष्मक / सािाना

२२६ ती सहामाही, त्ा सहामाह्ा 
सहामाही-, सहामाह्ां-

semester (examination) of six months
छ:माह (परीक्षा)

२२७ ती िािणी, त्ा िािण्ा 
िािणी-, िािण्ां- 

test
परीक्षा 

२२८ शािान्त school ending (10th standard)
शािान्त (दसिी कक्षा)

२२९ तयो उपरिम, ते -
उपरिमा-, उपरिमां-

activity, venture, undertaking
उपरिम 

२३० ती बाििाडी, त्ा बाििाड्ा
बाििाडी-, बाििाड्ां-

kindergarten 
शशशु विहार 

२३१ ती अंगणिाडी, त्ा अंगणिाड्ा
अंगणिाडी-, अंगणिाड्ां-

child care centre
आँगनिाड़ी

२३२ अवनिाय्म mandatory, unavoidable
अवनिाय्म

२३३ तयो अभ्ासरिम, ते -
अभ्ासरिमा-, अभ्ासरिमां-

syllabus
पाठ्यरिम 
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२३४ अभभनि novel, innovative
नया, अभभनि  

२३५ तयो प्रययोग, ते - 
प्रययोगा-, प्रययोगां-

experiment
प्रययोग, जाँि 

२३६ अनुभिाभधष्ष्त empirical 
अनुभि के आधार से 

२३७ तयो प्रस्ताि, ते -
प्रस्तािा-, प्रस्तािां-

proposal
प्रस्ताि 

२३८ तयो मानसयोपिारतज्ज्ञ, ते -
मानसयोपिारतज्ज्ञा-, 
मानसयोपिारतज्ज्ञां-

psychiatrist
मनयोरयोगचिहकत्क 

२३९ तयो समुपदशेक, ते -
समुपदशेका-, समुपदशेकां-

counsellor 
परामश्मदाता

२४० ते गमक, ती गमके / गमकं
गमका-, गमकां-

secret, hidden matter 
रहस् 

२४१ ते कौशल्य, ती कौशल्य े/ 
कौशल्य ं
कौशल्या-, कौशल्यां-

skill
कौशल्य 

२४२ ते आव्हान, ती आव्हाने / 
आव्हानं
आव्हाना-, आव्हानां-

challenge
िुनौती 

२४३ वनिडणे to choose, to select 
िुनना 

२४४ िाि गमळणे to get a chance / an opportunity, to get room / 
space
अिसर गमिना 

२४५ तयो न्ययूनगंड, ते - 
न्ययूनगंडा-, न्ययूनगंडां-

inferiority complex 
हीनमन्यता

२४६ तयो सुधारक, ते -
सुधारका-, सुधारकां-

reformer 
सुधारक 

२४७ तयो आशय, ते - 
आशया-, आशयां-

meaning, gist
मतिब, आशय, अथ्म 
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२४८ ती शाखा, त्ा - 
शाखे-, शाखां-

branch
शाखा

२४९ िाट खुिी हयोणे opening of the way / doors
रास्त ेखुिना  

२५० ती क्षमता, त्ा -
क्षमते-, क्षमतां-

capacity
क्षमता

२५१ क्षमता पणािा िािणे to use one’s capacity fully 
क्षमता का पयूरा उपययोग करना 

२५२ आव्हानात्मक challenging / defying
िुनौतीपयूण्म

२५३ ते ध्यये, ती ध्ययेे / ध्ययंे 
ध्ययेा-, ध्ययेां-

goal, aim
उद्दिटि

२५४ ती सद्:स्स्ती
सद्:स्स्ती-

present situation
ित्ममान स्स्गत 

२५५ ती सज्मनशीिता 
सज्मनशीिते-

creativity
निवनमगाण क्षमता  

२५६ ती प्रमाणबद्धता 
प्रमाणबद्धते-

proportionateness
अनुपात

२५७ तयो विश्ेषक, ते - 
विश्ेषका-, विश्ेषकां-

analyst
चिहकत्क 

२५८ ती ज्ानभाषा, त्ा -
ज्ानभाषे-, ज्ानभाषां-

medium of knowledge transmission
ज्ानभाषा

२५९ ती किात्मकता
किात्मकते- 

artistry
किा कौशल्य

२६० ती ग्हणक्षमता
ग्हणक्षमते-

grasping power, comprehension
ग्हण क्षमता

२६१ ती दुरिस्ा
दुरिस्-े

bad condition
बुरे हािात 

२६२ हकंमत मयोजणे to pay for
कीमत िुकाना 
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२६३ जाणीि ठेिणे to be aware of 
एहसास हयोना 

२६४ ती कारणमीमांसा, त्ा -
कारणमीमांसे-, कारणमीमांसां-

analysis of reasons
कारण विश्ेषण 

२६५ ती मुहूत्ममेढ, त्ा मुहूत्ममेढी
मुहूत्ममेढी-, मुहूत्ममेढीं-

an auspicious beginning
हकसी अचे् उपरिम की शुरुआत  

२६६ दाखि करणे to submit / admit
दाखखि करना / कराना  

२६७ िाशणज् commerce
िाशणज्

२६८ ते रसायनशास्त्र
रसायनशास्त्रा-

chemistry
रसायनशास्त्र

२६९ ती भयूगमती
भयूगमती-

geometry
भयूगमती

२७० ते बीजगशणत
बीजगशणता-

algebra
बीजगशणत

२७१ ते मानसशास्त्र
मानसशास्त्रा-

psychology
मनयोविज्ान 

२७२ ती शशल्पकिा, त्ा - 
शशल्पकिे-, शशल्पकिां-

sculpture
शशल्पकिा

२७३ ती स्ापत्किा, त्ा - 
स्ापत्किे-, स्ापत्किां-

architecture
स्ापत्किा

२७४ ती जैिसांख्ख्की
जैिसांख्ख्की-

biostatistics 
जैिसांख्ख्की

२७५ ते भयूगभ्मशास्त्र
भयूगभ्मशास्त्रा-

geology
भयूगभ्मविद्ा 

२७६ ते प्राशणशास्त्र
प्राशणशास्त्रा-

zoology
प्राशणविज्ान

२७७ ते नेपथ्शास्त्र
नेपथ्शास्त्रा-

study of backstage designing 
नेपथ् विज्ान
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२७८ ते पयगािरणशास्त्र
पयगािरणशास्त्रा-

environmental science
पयगािरण विज्ान

२७९ भार उििणे to carry a load, to accept the responsibility
बयोझ उठाना 

२८० मदतीिा धाियून जाणे to help promptly
सहायता के लिए दौड़ पड़ना 

२८१ ते रिीद, ती रिीद े/ रिीद ं
रिीदा-, रिीदां-

motto
आदश्म िाक् 

२८२ ते रिम्हज्ान
रिह्मज्ाना-

knowledge of the ultimate Truth
रिम्हज्ान

२८३ ते शुल्क
शुल्का-

cost / fees
शुल्क, कीमत 

२८४ तयो अभभकल्प, ते -
अभभकल्पा-, अभभकल्पां- 

design
अभभकल्प, वडजाईन

२८५ ते ध्ववनमुरिण, ती ध्ववनमुरिणे / 
ध्ववनमुरिणं
ध्ववनमुरिणा-, ध्ववनमुरिणां-

audio recording
ध्ववनमुरिण

२८६ ते माध्यम, ती माध्यमे
माध्यमा-, माध्यमां-

medium
माध्यम

२८७ ते मनन
मनना-  

contemplation
मनन, चिंतन  

२८८ ते प्रबयोधन, ती प्रबयोधने
प्रबयोधना-, प्रबयोधनां-

enlightenment
प्रबयोधन

२८९ आठिडाभर for the whole week
हफ्ा भर 

२९० प्रामुख्ाने mainly
मुख् रूप से 

२९१ छाप पाडणे to impress
छाप जमाना 

२९२ साधारणपणे generally
साधारणतया स्रूप से
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२९३ विरियूप ugly, deformed
बदसयूरत 

२९४ अमानुष inhuman 
अमानुष 

२९५ अस्पशृ्य untouchable
अछयू त 

२९६ िातुि्मण््म the four classes of ancient indian society 
प्रािीन भारतीय संसृ्गत के िार िण्म 

२९७ अिगाच् vulgar
अश्ीि 

२९८ ते ययोगदान
ययोगदाना-

contribution
ययोगदान

२९९ संपादन करणे to gain, achieve; to edit 
संपादन करना, हासीि करना; संपावदत करना 

३०० स्ापना करणे to establish, to found 
स्ापना करना 

३०१ उपभयोगणे to enjoy 
आनंद उठाना 

३०२ वपिणे to suffer, to crack
वपसना  

३०३ वनखाऱयांिरून िािािे िागणे to face hardship, to be forced to walk on 
burning cinders
अंगारों पर ििना पडना  

३०४ धैयगाने तोंड दणेे to face (trouble) with courage
हहम्त से सामना करना 

३०५ झटणे to strive / struggle
कठयोर पररश्म करना  

३०६ वििारांिी ज्योत उजळणे to enlighten one’s thoughts
हकसी के वििार सामने आना 

३०७ काटकसरी
 

economical, thrifty
खींि तान कर खि्म / इस्तमेाि करने िािा, गमतव्ययी 
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३०८ ओढिणे to befall 
(कवठनाई से) गुजरना, शसर पर ओिे पड़ना 

३०९ स्ाििंबी self-dependent
आत्मवनभ्मर 

३१० शीििान of a good character
शीििान, अचे् िररत्र िािा 

३११ संकटांना वनमंत्रण दणेे to invite trouble
संकट कयो वनमंत्रण दनेा 

३१२ अडिणे to obstruct / prevent
अटकाना / रयोकना 

३१३ रिटिा a visionary 
रिटिा, भविष्य की सही कल्पना करने िािा 

३१४ दखि घेणे to notice 
ध्यान दनेा 

३१५ सातत्ाने persistently
िगातार   

३१६ प्रेमाने नांदणे to live happily
गमिजुि कर रहना 

३१७ शेिटपययंत till the end
अंत तक 

३१८ रस घेणे to take interest
रुचि िेना  

३१९ सातत् राखणे to keep persistence, to maintain continuity 
दृढता रखना 

३२० ध्ययेाने झपाटणे obsessed with goal
िक्ष पाने की धुन सिार हयोना 

३२१ एकमताने unanimously 
एकमत से 

३२२ ती वनष्ा, त्ा - 
वनषे्-, वनष्ां-

loyalty
वनष्ा 
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३२३ कृतज्तापयूि्मक gratefully
कृतज्तापयूि्मक

३२४ उद्ारणे to exclaim
आश्चय्म व्यक् करना

३२५ ियोकां सांगे रिम्हज्ान, स्त: 
कयोरड ेपाषाण 

in spite of being an empty vessel oneself, one 
keeps teaching others. 
खुद वनबु्मत्द्ध हयोने के बािजयूद औरों कयो ज्ान बाँटना 

पयाठ ५ - अतुल्य भयारत

३२६ अतुल्य unparalleled
अतुल्य

३२७ तयो झेंडा, ते झेंडे
झेंड्ा-, झेंड्ां-

a flag
झडंा 

३२८ तयो संगम, ते -
संगमा-, संगमां-

a union, conflux
संगम 

३२९ सांसृ्गतक cultural
सांसृ्गतक

३३० राटिरि ीय national
राटिरि ीय

३३१ आंतरराटिरि ीय international
अंतरराटिरि ीय

३३२ राजकीय political
राजनैगतक 

३३३ तयो अलग्नबाण, ते -
अलग्नबाणा-, अलग्नबाणां-

a rocket
अलग्नबाण, रॉकेट 

३३४ खडतर hard
कवठनाई भरा 

३३५ तयो भयूभाग, ते -
भयूभागा-, भयूभागां-

terrain
इिाक़ा

३३६ तयो दाणा, ते दाणे
दाण्ा-, दाण्ां-

grain
दाना 
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३३७ तत्कािीन the then, of those times 
तत्कािीन

३३८ सक्षम capable
सक्षम

३३९ तयो इगतहासकार, ते -
इगतहासकारा-, इगतहासकारां-

historian
इगतहासकार

३४० अभधकृत formal / official
औपिाररक / कायगाियीन

३४१ तयो भभक्यू, ते -
भभक्यू-, भभक्यूं-

a Buddhist monk 
बौद्ध भभक्षु

३४२ रेशमी silky
रेशमी 

३४३ कयोरीि carved
तराशा हुआ 

३४४ तयो िंश, ते -
िंशा-, िंशां-

race
िंश

३४५ तयो ठसा, ते ठसे
ठशा-, ठशां-

impression / stamp
प्रभाि / वनशान 

३४६ प्रादशेशक regional
प्रादशेशक 

३४७ तयो हकनारा, ते हकनारे
हकनाऱया-, हकनाऱयां-

shore, bank
हकनारा 

३४८ तयो प्राणायाम
प्राणायामा-

breathing exercise
प्राणायाम 

३४९ ते पुनवन्ममगाण
पुनवन्ममगाणा-

re-construction
पुनवन्ममगाण 

३५० तयो मतभेद, ते -
मतभेदा-, मतभेदां-

difference of opinions
मतभेद

३५१ ती समुरिसपाटी
समुरिसपाटी-

sea-level
समुरि की सतह 
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३५२ ती दणेगी, त्ा दणेग्या
दणेगी-, दणेग्यां-

donation
िंदा 

३५३ वनणगायक deciding, decisive
वनणगायक

३५४ ती भातशेती 
भातशेती-

rice fields, paddy fields / cultivation
िािि के खेत / खेती

३५५ ती पयोटभाषा, त्ा -
पयोटभाषे-, पयोटभाषां-

dialect 
बयोिी 

३५६ ती सुरक्षा
सुरक्षे- 

safety
सुरक्षा

३५७ परदशेी / परराटिरि ीय / परकीय foreign
विदशेी 

३५८ ती यातना, त्ा -
यातने-, यातनां-

torture
यातना 

३५९ ती उिाढाि, त्ा उिाढािी
उिाढािी-, उिाढािीं-

turnover
टन्मओव्हर, विरिय राशश 

३६० ती मयूगत्मकिा, त्ा -
मयूगत्मकिे-, मयूगत्मकिां-

sculpture
मयूगत्मकिा

३६१ ती किाशैिी, त्ा -
किाशैिी-, किाशैिीं-

art style
किाशैिी

३६२ ती िेहरेपट्ी, त्ा िेहरेपट्टा
िेहरेपट्ी-, िेहरेपट्टां-

facial structure
िेहरे का नक्शा

३६३ ती बनािट, त्ा बनािटी
बनािटी-, बनािटीं-

structure 
रिना 

३६४ ती टयोळी, त्ा टयोळ्ा
टयोळी-, टयोळ्ां-

group, gang
टयोिी, गुट

३६५ ती खखंड, त्ा खखंडी
खखंडी-, खखंड्ां-

pass
घाटी 

३६६ ती स्ीकाराह्मता
स्ीकाराह्मते-

fit to be accepted, acceptability
स्ीकृत हयोने की पात्रता 
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३६७ ती मािमतिा
मािमतिे-

property
जायदाद 

३६८ ती आपतिी, त्ा -
आपतिी-, आपतिीं-

disaster, catastrophe, calamity
आपात स्स्गत 

३६९ ती कसयोटी, त्ा कसयोट्ा
कसयोटी-, कसयोट्ां-

test
कसौटी 

३७० ती प्रगतमा, त्ा -
प्रगतमे-, प्रगतमां-

image
प्रगतमा 

३७१ ियोख accurate
एकदम सही, सटीक

३७२ संकुचित narrow
संकुचित

३७३ ती वििारसरणी, त्ा -
वििारसरणी-, वििारसरणीं-

way of thinking
वििार पद्धगत 

३७४ सिगाभधक maximum
ज्ादा से ज्ादा  

३७५ ते स्ातंत्र
स्ातंत्रा- 

independence 
स्तंत्रता 

३७६ साि्मभौम sovereign
साि्मभौम

३७७ ते शशखर, ती शशखरे
शशखरा-, शशखरां-

peak, pinnacle, summit, acme
शशखर

३७८ ते धयोरण, ती धयोरणे / धयोरणं
धयोरणा-, धयोरणां- 

policy
नीगत

३७९ ते स्हहत
स्हहता-

self-interest, welfare of oneself
खुद का भिा 

३८० ते परहहत
परहहता-

welfare of others
दूसरों का भिा 

३८१ ते शतक, ती शतके / शतकं 
शतका-, शतकां-

century 
शतक
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३८२ ते उत्खनन, ती उत्खनने / 
उत्खननं
उत्खनना-, उत्खननां-

excavation
उत्खनन, खुदाई 

३८३ ते तत्त्वज्ान
तत्त्वज्ाना-

philosophy
तत्त्वविज्ान, फ़िसफ़ा

३८४ ते पाशक्षक, ती पाशक्षके
पाशक्षका-, पाशक्षकां-

fortnightly
पखिाड़ ेमें प्रकाशशत हयोने िािा 

३८५ ते युद्ध, ती युदे्ध / युदं्ध
युद्धा-, युद्धां-

war
युद्ध

३८६ ते पुनि्मसन
पुनि्मसना-

rehabilitation 
पुनिगास 

३८७ शेकडयो hundreds
सैंकड़यो

३८८ तात्रुता temporary
अस्ायी 

३८९ विकशसत developed
विकशसत

३९० अखेर end
अंत

३९१ खस्ता खाणे to suffer, to work hard
कवठनाइयाँ झिेना 

पयाठ ६ - घरकुल

३९२ तयो घरमािक, ते -
घरमािका-, घरमािकां-

houseowner / landlord
घरमालिक

३९३ तयो साक्षीदार, ते -
साक्षीदारा-, साक्षीदारां-

witness 
गिाह 

३९४ तयो शजव्हाळा
शजव्हाळ्ा-

affection
प्ार 

३९५ जुळणे
(नाते, मने, वििार इ.)

to match (relations, minds, thinking etc.)
जुड़ना / गमिना (संबंध, मन, वििार)
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३९६ ती साथ, त्ा साथी 
साथी-, साथीं- 

company
साथ, संगत 

३९७ तयो अथ्म (पैसा)
अथगा-

money
पैसा 

३९८ ती िाणी
िाणी-

voice, speech
िाणी, बयोिी 

३९९ ती आकांक्षा, त्ा -
आकांक्षे-, आकांक्षां-

aspiration, ambition
आकांक्षा 

४०० तयो पंख, ते -
पंखा-, पंखां-

wing
पर, पंख

४०१ ती प्रीत
प्रीती-

love
प्ार 

४०२ तयो उंबरठा, ते उंबरठे
उंबरठ्या-, उंबरठ्यां-

threshold 
दहिीज 

४०३ ती भक्ी
भक्ी-

faith, devotion
भष्क् 

४०४ तयो आसरा, ते आसरे
आसऱया-, आसऱयां-

support, shelter
आसरा, आधार 

४०५ तयो आश्य
आश्या-

shelter
आश्य, आसरा 

४०६ तयो िाडा, ते िाडे
िाड्ा-, िाड्ां-

a mansion
हिेिी

४०७ तयो टकेयू , ते -
टकेयू -, टकेयूं - 

a prop, support
टके

४०८ तयो दरिान, ते - 
दरिाना-, दरिानां-

a doorkeeper
दरबान

४०९ कंटाळिाणा boring, irksome
उबाऊ

४१० एकसुरी monotonous 
नीरस 
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४११ तयो उल्ास
उल्ासा-

excitement
उत्ाह

४१२ तयो सुटसुटीतपणा
सुटसुटीतपणा-

comfort, being easy to handle
खुिापन 

४१३ ती सजािट, त्ा सजािटी
सजािटी-, सजािटीं-

decoration
सजािट 

४१४ नीटनेटका tidy, neat 
सािसुथरा 

४१५ प्रसन्न cheerful, pleasant, pleased
प्रसन्न

४१६ अिजड heavy
भारी

४१७ आटयोपशीर compact
संशक्षप्त 

४१८ मयोकळा spare, free, empty, loose
खुिा, खािी 

४१९ तयो कयोपरा, ते कयोपरे
कयोपऱया-, कयोपऱयां-

corner
कयोना 

४२० ती िुिदाणी, त्ा िुिदाण्ा
िुिदाणी-, िुिदाण्ां-

vase, flowerpot
ियू िदान 

४२१ ती बरणी, त्ा बरण्ा
बरणी-, बरण्ां-

a container, jar
बरनी 

४२२ तयो गालििा, ते गालििे
गालिच्ा-, गालिच्ां-

a carpet 
कािीन 

४२३ मांडणे to arrange
ठीक से जगह पर िगाना  

४२४ सटकणे to slip off 
(हकसी िस्त ुका) विसिना 

४२५ झिेणे to catch
गगरती िीज पकड़ना  
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४२६ िाििणे to save (life / money)
बिाना 

४२७ पाडणे to fell to make something fall
गगराना 

४२८ ियोडणे to break (transitive)
ियोड़ना 

४२९ िुटणे to break (intransitive)
ियू टना 

४३० मयोडणे to break, to bend 
टयूटना / तयोड़ना, मयोड़ना

४३१ तयो वदिाणखाना, ते वदिाणखाने
वदिाणखान्या-, वदिाणखान्यां- 

living room
बैठक 

४३२ ती रिना, त्ा -
रिने-, रिनां-

arrangement, setting, composition
रिना

४३३ ती रंगसंगती
रंगसंगती-

colour composition
रंगों की रिना

४३४ गडद dark
गहरा 

४३५ काळजीपयूि्मक carefully
ध्यान से, सािधानी से 

४३६ ती तसबीर, त्ा तसवबरी
तसवबरी-, तसवबरीं-

a portrait / painting / photo-frame
तस्ीर 

४३७ नाजयूक delicate
नाजुक 

४३८ खिणीक extravagant, spendthrift, magnificent
खिणीिा 

४३९ नक्षीदार decorative
नक्ाशीदार 

४४० भग्न broken
ियू टा हुआ / भग्न 
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४४१ ती खयोिी, त्ा खयोल्या
खयोिी-, खयोल्यां-

a room
कमरा 

४४२ ती िादर, त्ा िादरी
िादरी-, िादरीं-

bedsheet
िादर / िदिर 

४४३ ती गादी, त्ा गाद्ा
गादी-, गाद्ां-

mattress
गदिा 

४४४ तयो व्हरांडा, ते व्हरांडे
व्हरांड्ा-, व्हरांड्ां-

veranda 
बरामदा 

४४५ ती प्रसन्नता
प्रसन्नते-

happiness, being blessed
प्रसन्नता

४४६ तयो भपका, ते भपके 
भपक्ा-, भपक्ां-

ostentation, show, pomp
वदखािा 

४४७ तयो अभ्रा, ते अभ्र े
अभ्रा-, अभ्रां-

pillow-cover
गगिाि

४४८ तयो पडदा, ते पडदे
पडद्ा-, पडद्ां-

curtain
पदगा 

४४९ कंटाळणे to get bored
ऊब जाना 

४५० बदिणे to change, to transform 
बदिना 

४५१ बदििणे to make something / someone change
बदििाना 

४५२ तयो वनिारा, ते वनिारे
वनिाऱया-, वनिाऱयां-

shelter
आसरा 

४५३ ती आपुिकी
आपुिकी-

affection
अपनापन 

४५४ ती समजयूत, त्ा समजुती
समजुती-, समजुतीं-

belief
मान्यता, धारणा 

४५५ ती सुरशक्षतता
सुरशक्षतते- 

safety
सुरक्षा
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४५६ हििणे to move / shake (transitive)
हहिाना 

४५७ ते तयोरण, ती तयोरणे / तयोरणं
तयोरणा-, तयोरणां-

festoon
मेहराब 

४५८ ते छप्पर, ती छपरे / छपरं
छपरा-, छपरां-

a roof
छत 

४५९ ती कयू स, त्ा कुशी
कुशी-, कुशीं-

left or right side of the body
बाजयू

४६० दतिक adoption
गयोद लिया हुआ 

४६१ ती सुसयूत्रता coherence 
सुसंगतता 

४६२ तयो दडंक, ते -
दडंका-, दडंकां-

rule
वनयम 

४६३ तयो िारसाहक्
िारसाहक्ा-

hereditary right
आनुिांशशक अभधकार 

४६४ तयो स्हे 
स्हेा-

affection
स्हे 

४६५ ती बािरिीडा, त्ा -
बािरिीड-े, बािरिीडां- 

child’s play / actions 
बाि िीिा 

४६६ ती कुटुबंसंस्ा, त्ा -
कुटुबंसंस्-े, कुटुबंसंस्ां-

family system
पररिार संस्ा 

४६७ सि्ममान्य accepted by all
सबके द्ारा मान्य हकया हुआ 

४६८ उत्कांत evolved
विकशसत 

४६९ िरिीय circular (motion)
िृतिीय (गगत)

४७० एकेकटा one by one, alone
अकेिा 
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४७१ ती कुटुबंरिना, त्ा -
कुटुबंरिने-, कुटुबंरिनांिा

family structure
पररिार की रिना 

४७२ ते घरपण
घरपणा-

homeliness
घरपन

४७३ ते घरदार, ती घरेदारे / घरंदारं 
घरादारा- / घरादारां-

household
घरबार 

४७४ ते सहजीिन
सहजीिना-

co-existence
सहजीिन 

४७५ ती दखेरेख, त्ा दखेरेखी
दखेरेखी-, दखेरेखीं-

watch, supervision
पहरा, वनगरानी

४७६ ते घरकुि, ती घरकुिे / 
घरकुिं 
घरकुिा-, घरकुिां-

home
घरौंदा 

४७७ ती ियूि, त्ा िुिी
िुिी-, िुिीं-

earthen stove
ियूल्ा 

४७८ ते भाड े/ भाड,ं ती भाडी
भाड्ा-, भाड्ां-

rent
भाड़ा

४७९ ते कज्म, ती कजधे / कजयं
कजगा-, कज्यां-

loan
कजगा 

४८० ते घरट े/ घरट,ं ती घरटी
घरट्ा-, घरट्ां-

nest
घोंसिा  

४८१ ते वपलू, ती वपिे
वपिा-, वपिां-

little one (of animals and birds)
बच्चा (पशु-पशक्षयों का) 

४८२ ती राखण, त्ा राखणी 
राखणी-, राखणीं-

charge, care, custody
वनगरानी 

४८३ ते िास्तव्य, ती िास्तव्य े/ 
िास्तव्यं
िास्तव्या-, िास्तव्यां-

stay, sojourn 
मुकाम 

४८४ ते नंदनिन, ती नंदनिने / 
नंदनिनं
नंदनिना-, नंदनिनां- 

garden of heaven, paradise 
स्ग्म 
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४८५ ते न्ाणीघर, ती न्ाणीघरे / 
न्ाणीघरं
न्ाणीघरा-, न्ाणीघरां-

bathroom
स्ानघर 

पयाठ ७ - दगडांच्या दशेया 

४८६ तयो भुईदुग्म, ते -
भुईदुगगा-, भुईदुग्यां-

fort at the ground level
जमीन पर बंधा हुआ हकिा 

४८७ तयो जिदुग्म, ते -
जिदुगगा-, जिदुग्यां-  

fort in water
पानी में बंधा हुआ हकिा 

४८८ तयो गगररदुग्म, ते -
गगररदुगगा-, गगररदुग्यां-  

fort on the mountain
पि्मत पर बंधा हुआ हकिा 

४८९ प्रिलित prevalent
प्रिलित

४९० तयो आिाय्म, ते -
आिायगा-, आिाय्यां- 

teacher
आिाय्म, गुरु 

४९१ तयो वनिास, ते - 
वनिासा-, वनिासां-

residence 
वनिास, रहने की जगह 

४९२ तयो विहार, ते - 
विहारा-, विहारां-

a monastery
मठ 

४९३ हरेणे to spot 
पता िगाना 

४९४ ती पयूि्मसयूिना, त्ा -
पयूि्मसयूिने-, पयूि्मसयूिनां- 

intimation
इभतििा, पयूि्मसयूिना

४९५ ती डागडुजी 
डागडुजी-

repair
मरम्त 

४९६ रयोिणे to set, implant, fix by digging 
गाड़ना 

४९७ रुजिणे to sow, to inculcate, to plant
बयोना 

४९८ ती पि्मतरांग, त्ा पि्मतरांगा
पि्मतरांगे-, पि्मतरांगां-

range of mountains, sierra
िावदयाँ 

oesveµes SkeÀesCeveJJeo    289

पयाठ ७
पयाठ ६



शब्दसंग्रि

४९९ प्रगतकार करणे to resist
प्रगतकार करना 

५०० कामी येणे to be of use / to serve, to die in battle
काम आना 

५०१ ती गुहा, त्ा - 
गुह-े, गुहां-

cave
गुिा 

५०२ ती उपयुक्ता
उपयुक्ते-

utility
उपययोगगता

५०३ धाि घेणे to run to help
दौड़ जाना 

५०४ िेग येणे to pick up speed
गगत पकड़ना  

५०५ वनमुळता tapering
नीिे से ऊपर पतिा हयोता हुआ 

५०६ तैनात करणे to deploy
तैनात करना 

५०७ ते प्रिेशद्ार, ती प्रिेशद्ारे
प्रिेशद्ारा-, प्रिेशद्ारां-

entrance
प्रिेश द्ार

५०८ अिण्मनीय beyond description, indescribable 
िण्मन से परे, अिण्मनीय 

५०९ ते संिध्मन, ती संिध्मने
संिध्मना-, संिध्मनां-

development, rearing up
संिध्मन, विकास करना  

५१० ती पडझड, त्ा पडझडी
पडझडी-, पडझडीं-

downfall, dilapidation
पतन 

५११ तयो अिशेष, ते -
अिशेषा-, अिशेषां- 

remains, ruins
अिशेष

५१२ ते पुरातत्त्वशास्त्र
पुरातत्त्वशास्त्रा- 

archaeology
पुरातत्त्व विद्ा 

५१३ हयोतकरू promising
हयोनहार 
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५१४ ते रणक्षेत्र, ती रणक्षेत्र े/ रणक्षेत्रं
रणक्षेत्रा-, रणक्षेत्रां-

battlefield
रणभयूगम 

५१५ ते नक्षत्र, ती नक्षत्र े/ नक्षत्रं
नक्षत्रा-, नक्षत्रां-

constellation 
नक्षत्र 

५१६ िैभिसंपन्न rich, wealthy, affluent
अमीर 

५१७ ते िेणे / िेणं, ती िेणी
िेण्ा-, िेण्ां-

artistic cave, sculpture in the cave 
किात्मक गुिा 

५१८ स्यू गत्मशािी inspiring
प्रेरणादायक

५१९ भयूषणास्पद creditable
श्येस्र 

५२० तयोिणे to weigh / balance
तयोिना 

५२१ ज्विंत blazing
ज्विंत, प्रबि 

५२२ रयोमहष्मक exciting, thrilling
रयोमांिकारी 

५२३ सरसकट indiscriminately, altogether
वबना हकसी भेद हकये सभी कयो  

५२४ आडमाग्म unusual way, detour
उपमाग्म 

५२५ स्रणाथ्म in memory of someone
याद में 

५२६ भर दणेे to emphasise
जयोर दनेा 

५२७ आत्मसात करणे to imbibe
आत्मसात करना

५२८ पराकयोटीिा जाणे to reach its peak  
िरमसीमा तक पहुिँना

oesveµes SkeÌ³eeCCeJe    291

पयाठ ७



शब्दसंग्रि

पयाठ ८ - खयाद्संसृ्ती

५२९ तयो राजदूत, ते - 
राजदूता-

ambassador
राजदूत

५३० तयो रियोण, ते -
रियोणा-, रियोणां- 

bowl made of dry leaves
सयूखे पतिों से बनी कटयोरी

५३१ तयो परीघ, ते - 
परीघा-, परीघां-  

circumference 
घेरा, पररभध 

५३२ तयो बेत, ते - 
बेता-, बेतां-

plan
ययोजना

५३३ तयो खाद्महयोत्ि, ते -
खाद्महयोत्िा-, खाद्महयोत्िां-

food festival
भयोजन महयोत्ि

५३४ तयो खाद्प्रेमी, ते -
खाद्प्रेमी-, खाद्प्रेमीं-

foody / foodie, gourmet 
भयोजनप्रेमी

५३५ ती खाद्संसृ्ती 
खाद्संसृ्ती-

food culture 
भयोजन संसृ्ती

५३६ गतंबणे to knead  
गयूँदना

५३७ खिणे to grate  
खखसना

५३८ घुसळणे to churn 
मथना

५३९ िाळिणे to dry in the sun 
धयूप में सुखाना 

५४० कुटणे to pound 
कयू टना

५४१ साठिणे to store 
खाद्पदाथ्म ि पेय पदाथ्म िंबे समय के लिये डाि कर या 
भर कर रखना / स्योर करना

५४२ भरडणे to grind
वपसना
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५४३ ठेिणे to crush 
कुििना

५४४ भौगयोलिक geographic
भौगयोलिक

५४५ सुपीक fertile 
उपजाऊ

५४६ अधीर excited, impatient 
उतिेशजत

५४७ अनुकयू ि conducive, favourable 
अनुकयू ि

५४८ प्रािीन ancient 
प्रािीन 

५४९ मऊसयूत very soft 
नरम

५५० िटपटीत spicy 
तीखा, िटपटा 

५५१ खमंग savoury, tasty, well-spiced
स्ावदटि ि मसािेदार

५५२ कुरकुरीत crispy
कुरकुरा 

५५३ झणझणीत very spicy 
तीखा

५५४ आग्ह करणे to plead, insist 
अनुरयोध करना

५५५ िडशा पाडणे to finish
ख़त्म करना  

५५६ िाया घाििणे to waste 
बरबाद करना
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पयाठ ९ मियारयाष्रि यातील प्रमुख शिरे - नयागपूर आणण नयाणशक

५५७ तयो महापौर, ते -
महापौरा-  

mayor
महापौर, मेयर, नगराध्यक्ष

५५८ तयो स्तर, ते - 
स्तरा-, स्तरां-

level, stratum, layer
स्तर

५५९ तयो भाविक, ते - 
भाविका-, भाविकां-

devotee 
भक्, उपासक

५६० ती िळिळ, त्ा िळिळी
िळिळी-, िळिळतीं-

movement 
आंदयोिन 

५६१ ती मान्यता, त्ा - 
मान्यते- / मान्यतां-

approval / recognition, consent
मान्यता

५६२ ती पाश््मभयूमी
पाश््मभयूमी-  

background 
पृष्भयूगम

५६३ ती व्यतु्तिी
व्यतु्तिी-

derivation, etymology
उत्भति

५६४ ते अभधिेशन, ती अभधिेशने / 
अभधिेशनं
अभधिेशना-, अभधिेशनां- 

session 
अभधिेशन

५६५ ते उत्ादन, ती उत्ादने / 
उत्ादनं
उत्ादना-, उत्ादनां-  

produce, product, production
उत्ादन

५६६ ते मुख्ािय, ती मुख्ािये / 
मुख्ाियं
मुख्ािया-, मुख्ाियां- 

headquarter 
मुख्ािय

५६७ ते तीथ्मक्षेत्र, ती तीथ्मक्षेत्र े/ 
तीथ्मक्षेत्रं
तीथ्मक्षेत्रा-, तीथ्मक्षेत्रां- 

pilgrimage, shrine 
तीथ्मस्ान

५६८ ते कंुड, ती कंुड े/ कंुडं
कंुडा-, कंुडां- 

pond 
कंुड

५६९ ते संतुिन, ती संतुिने / 
संतुिनं
संतुिना-, संतुिनां-

balance 
संतुिन
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५७० ते साष्न्नध्य
साष्न्नध्या- 

company, vicinity, proximity
संगगत

५७१ धागम्मक
 

religious 
धागम्मक

५७२ िाकडी
 

wooden
िकड़ी से बना हुआ  

५७३ कडकडीत very strong, crisp
कड़ा 

५७४ उगिणे to rise 
उगना 

५७५ पाळणे to follow, to rear
अनुसरण करना, पािना

५७६ आखणे to draw, to chalk out
चित्र बनाना 

५७७ िाभणे to gain 
प्राप्त करना 

५७८ दश्मिणे
 

to show
वदखाना   

५७९ झपाट्ाने fast 
तेजी से

५८० मान्यता गमळणे to get recognition
मान्यता प्राप्त हयोना 

५८१ पािन हयोणे to become holy, sacred
शुद्ध हयोना 

५८२ साद घािणे to call out
पुकारना 

५८३ आययोशजत करणे to organize 
आययोशजत करना 

५८४ परंपरा पाळणे to follow tradition
परंपरा का पािन करना 

oesveµes Heb®³eeCCeJe    295

पयाठ ९



शब्दसंग्रि

५८५ श्द्धा असणे to have faith in 
श्द्धा हयोना 

५८६ छाप पडणे to be impressed  
प्रभावित हयोना  

५८७ जप िािणे to harp upon 
रट िगाना 

पयाठ १० - बोधकथया

५८८ ती बयोधकथा, त्ा -
बयोधकथे-, बयोधकथां-

parable
बयोध कथा

५८९ गयोटिीिेल्ाळ story-lover
कथाप्रेमी 

५९० बाळबयोध simple
साधारण, सामान्य 

५९१ ती रूपककथा, त्ा -
रूपककथे-, रूपककथां- 

allegory 
रूपक कथा

५९२ ती पुराणकथा, त्ा -  
पुराणकथे-, पुराण कथां-

myth
पुराण कथा

५९३ ती अद् भुतकथा, त्ा -
अद् भुतकथे-, अद् भुतकथां-

fantastic tale
अद् भुत कथा

५९४ ती प्राशणकथा, त्ा -
प्राशणकथे-, प्राशणकथां-

fable 
प्राणी कथा

५९५ ती दृटिांतकथा, त्ा -
दृटिांतकथे-, दृटिांतकथां-

parable
दृटिांत कथा

५९६ तल्ीन engrossed, rapt 
तल्ीन, मग्न

५९७ ती जडणघडण
जडणघडणी-

formation 
गठन, वनमगाण 

५९८ आगळेिेगळे different, unique
असाधारण

५९९ सि्मसाधारण general
सि्मसाधारण
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शब्दसंग्रि

६०० कािानुरूप according to the times 
कािानुरूप, कािानुसार

६०१ ती धयूत्मता
धयूत्मते- 

cunningness
धयूत्मता

६०२ वििक्षण unusual / remarkable 
वििक्षण

६०३ ती िौकसबुध्दी
िौकसबुध्दी-

curiosity
शजज्ासा 

६०४ कुशि skilful
कुशि

६०५ कनिाळयू kind, compassionate
दयालु

६०६ भोंगळ messy
अस्तव्यस्त 

६०७ ती सहजप्रेरणा, त्ा –
सहजप्रेरणे-, सहजप्रेरणां-

instinct
सहज प्रेरणा

६०८ ती गट्ी
गट्ी-

close friendship 
गहरी दयोस्ती 

६०९ ती दिंडी, त्ा दिंड्ा
दिंडी-, दिंड्ां-

proclamation, announcement done in old fashion
घयोषणा 

६१० ितुरयोष्क्पयूण्म witty
ितुराईपयूण्म

६११ गमतभाषी taciturn
गमतभाषी 

६१२ आशयघन meaningful, significant
अथ्मपयूण्म 

६१३ अगतप्रािीन very ancient 
अगत प्रािीन

६१४ आद् initial, original 
आद्, प्रारंभभक 
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६१५ अिाजिी unreasonable, excessive
गित तरीके से अत्भधक 

६१६ तयो कथनप्रकार, ते -
कथनप्रकारा-, कथनप्रकारां-  

type of narrative 
कथनप्रकार

६१७ तयो भेद, ते -
भेदा-, भेदां-

difference
भेद, िरक 

६१८ कायमस्रूपी permanent 
स्ायी 

६१९ तयो एकयोपा 
एकयोप्ा-

harmony, unity
सामंजस्  

६२० तयो िृद्धापकाळ
िृद्धापकाळा-

old age 
िृद्धकाि

६२१ भािी future, would-be
भािी

६२२ तयो िारसदार, ते -
िारसदारा-, िारसदारां-

inheritor
िाररस 

६२३ त्ररत immediately
तुरन्त

६२४ समवििारी like-minded
समवििारी

६२५ ते साधम् ्म, ती साधम्धे / साधम्यं
साधम्गा-, साधम््यां-

similarity
समानता 

६२६ ते नीगततत्त्व, ती नीगततत्त्व े/ 
नीगततत्त्वं
नीगततत्त्वा-, नीगततत्त्वां-  

ethics 
नैगतक मयूल्य

६२७ ते बयोधतत्त्व, ती बयोधतत्त्व े/ 
बयोधतत्त्वं
बयोधतत्त्वा-, बयोधतत्त्वां- 

moral, principles
नैगतक मयूल्य

६२८ ते मानिीकरण
मानिीकरणा-

humanization
मानिीकरण
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६२९ ते ियोकशशक्षण
ियोकशशक्षणा- 

public education
जनशशक्षा 

६३० ते ियोकरंजन
ियोकरंजना-

public entertainment
ियोकरंजन

६३१ ते व्यिस्ापन
व्यिस्ापना-

management
व्यिस्ापन

६३२ ते विडबंन, ती विडबंने / विडबंनं
विडबंना-, विडबंनां-

parody
हास्ानुकृगत 

६३३ ते प्रसंगािधान
प्रसंगािधाना-

presence of mind
बुत्द्धतत्रता 

६३४ उजाडणे to dawn 
वदन उगना 

६३५ अंधारणे to become dark
अंधेरा हयोना 

६३६ सांजािणे when the sun sets, when it is evening
वदन ढिना

६३७ मळमळणे to feel nausea
जी गमििाना  

६३८ करमणे to feel at ease
जी िगना 

६३९ गडगडणे to thunder
बादि गरजना

६४० काटकेयोरपणे  meticulously 
बारीकी से

६४१ सरतेशेिटी at the end / at last
अंत में
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व्याकरण आरयाखडया

हक्रययापद

१ संयुक् हक्रययापद

२ हक्रययापद-नयाम + सप्तमी

३ उद्दशेयाथमिक कयाळ

४ प्रयोजक हक्रययापदे

५ ितुथथी-हक्रययापद 

६ शक् हक्रययापदे

७ अकतृमिक / भयािकतृमिक हक्रययापदे

प्रयोग

८ कतमिरी प्रयोग

९ कममिणी प्रयोग

१० भयािे प्रयोग

११ कतगा-कममि-हक्रययापद संबंध

रिशेषणे

१२ रिशेषणांिया नयामांसयारखया ियापर

१३ क्रमियािक संख्ययारिशेषणे

१४ रिशेष नयाम + ई = रिशेषण

१५ धयातुसयाचधत रिशेषणे

१६ तीव्रतयादशमिक रिशेषणे

१७ संख्ययाियािक रिशेषणे
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अव्ये

१८ ‘तर’ – रिरिध उपयोग

१९ ‘तरी’ – रिरिध उपयोग

२० नयामसयाचधत कयालियािक हक्रययारिशेषणे

२१ पररणयामबोधक उभययान्वयी अव्ये

२२ कयालियािक हक्रययारिशेषण अव्ये

२३ संकेतदशमिक उभययान्वयी अव्ये

२४ तुलनयाियािक शब्द

२५ उद्दशेदशमिक उभययान्वयी अव्ये

२६ शब्दयोगी पद े- आधी, पूिथी, भर (कयालियािक)

२७ समुच्चयबोधक उभययान्वयी अव्ये

२८ रिरोधसूिक उभययान्वयी अव्ये

२९ ‘म्णजे’िे िेगिेगळे उपयोग

३० तृतीयेिया प्रत्य ‘-ने’, शब्दयोगी पद ‘-मुळे’

३१ रिकल्पबोधक उभययान्वयी अव्ये

३२ पूरक केिलप्रयोगी अव्ये

३३ ‘की’ िे िेगिेगळे उपयोग

नयाम-सिमिनयाम

३४ आत्मियािक सिमिनयामे
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हक्रययापद े(verbs)

१  (पयाठ १) धयातुसयाचधत + सयाियाय्यक हक्रययापद  = ‘संयुक् हक्रययापद’ (verbal compounds) 

मुख्य हक्रययापद े(main verbs) सयाियाय्यक हक्रययापद े(auxiliary verbs)

धातयू + ऊ करू, खाऊ, िालू... शकणे, िागणे, इच्च्णे, पाहणे, दणेे, 
धजणे 

धातयू + ऊन करून, खाऊन, िालून... येणे, पाहणे, टाकणे, जाणे, िुकणे, 
बघणे, ठेिणे, बसणे, घेणे, दणेे

धातयू + ता करता, खाता, पयोहता... येणे

विध्यथणी रूपे करािा, करािी, करािे / करािं, 
खािा, खािी, खािे / खािं 
िािािे / िािािं...

िागणे

धातयू + त करत, खात... येणे, जाणे, राहणे, बसणे

भयूतकाळी रूपे केिा, केिी, केिे, केल्या, खाल्ा, 
खाल्ी, खाले्, खाल्ला...

पाहहजे, जाणे 

धातयू + आयिा करायिा, खायिा... पाहहजे, जाणे, िागणे, जमणे, घेणे, 
दणेे, आिडणे

धातयू + ता, ती, 
ते / तं, त्ा

िािता, िािती, िािते / 
िाितं, िाित्ा...

हयोणे (िािती झािी.)
(बयोिता हयो.)

पण, दयोन वरियापद ेएकत्र आिी म्हणजे प्रत्के िेळी ती संयुक् वरियापदिे असतात असे मात्र 
नाही.  उदा∘ मुंग्यांिी रांग तुिा वदसत नाही? मग िष्ा लयािून बघ.

ह्ा िाक्ात ‘िािणे’ आशण ‘बघणे’ ह्ा दयोन्ी वरियांिा स्तंत्र बयोध हयोत आह े(िष्ा िाि, 
मुंग्यांिी रांग बघ), म्हणयून ह ेसंयुक् वरियापद नाही. िाक्ातीि वरियापदांमधयून कयोणत्ाही 
एकयाि वरियेिा बयोध झािा तरि ते संयुक् हक्रययापद हयोते.

२  (पयाठ २) हक्रययापद-नयाम + सप्तमी (gerund + locative)

हक्रययापद-नयाम सयामयान्यरूप + त हक्रययापद-नयामयािे 
सप्तमीिे रूप मिा अभभनय 

करण्ात / 
करण्ामध्य ेरस 

आह.े
करणे  करण्ा + त करण्ात 

दणेे  दणे्ा + त दणे्ात 
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अशीि रिनया नयाम ियापरूनिी िोते. 

आवदत्िा बुत्द्धबळ आिडते. आवदत्िा बुत्द्धबळात / बुत्द्धबळामध्य ेरस आह.े

सुररंदरिा संगीतािी आिड आह.े सुररंदरिा संगीतामध्य ेरस आह.े

३  (पयाठ २) उद्दशेयाथमिक कयाळ (prospective tense)

धातयू + णार + असणे
केशि बसणार आह.े (ित्म∘)                                                                              
केशि बसणार हयोता. (भयूत∘)                                                                           
केशि बसणार असेि. (भवि∘)

कत्गाने जर साहाय्यक वरियापदािा िापर 
केिा नाही, तर कृती करण्ामागीि उदेिश 
पक्ा असल्यािे आशण ती करण्ािी शक्ता 
अभधक असल्यािे स्पटि हयोते.

केशि काम करणार.

४  (पयाठ ६) प्रयोजक हक्रययापद े(causal verbs)

१. मयूळ धातयू + िणे = 
प्रययोजक वरियापद

२. मयूळ धातयूशी सादृश्य 
दाखिणारी प्रययोजक 
वरियापदे

३. मयूळ धातयूपेक्षा िेगळी 
असणारी प्रययोजक वरियापदे

िािणे – िाििणे (जीि) िागणे - िािणे खाणे - भरिणे

यािप्रमाणे – 
ऐकणे-ऐकिणे
बसणे-बसिणे 
हसणे-हसिणे
रडणे-रडिणे
खेळणे-खेळिणे
संपणे-संपिणे 
पसरणे-पसरिणे
झयोपणे-झयोपिणे
रंगणे, रंगिणे इ∘

यािप्रमाणे – 
तुटणे-तयोडणे 
वपणे-पाजणे 
विटणे-िेडणे 
िुटणे-ियोडणे 
तरणे-तारणे इ∘

यािप्रमाणे – 
वनघणे-काढणे 
येणे-आणणे 
बघणे-दाखिणे 
जाणे-पाठिणे / नेणे / 
घाििणे / हाकिणे* इ∘

बबन बुडता बुडता िाििा. 
- मधयूने बबनिा बुडताना 
िािििे. 

त्ांच्ा घरािी पार िाट 
िागिी. 
- दारूने त्ा घरािी पार 
िाट िाििी. 

- आमिी नलू दूध-िपाती 
अगदी आिडीने खाते. 
- नलूिा कधी-कधी आई 
भरिते. 

* ‘हाकिणे’ ि ‘हाकििणे’ अशी दयोन्ी प्रययोजक रूपे संभितात.
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अपियाद
• असणे, खयोकणे, शशंकणे, विंिरणे, िापरणे, धुणे इ∘ धातयूंिी प्रययोजक रूपे िापरण्ािी 

आिश्यकताि नसते.
• ‘जाणिणे’ ह े‘जाणणे’िे प्रययोजक वरियापद नाही.
•  प्रययोजक रूप हयोत असिे तरी ती िापरिे जात नाही.

लिहहते - लिहित े- लिहून घेते िैतािी पत्र लिहहते. आई िैतािीकडयून पत्र लिहून घेते.

• काही धातयूंिे प्रययोजक रूप हयोताना कयोणताही िरक नाही. 

मयोडणे - मयोडणे िाऱयामुळे िांदी मयोडिी. बबनने िांदी मयोडिी.

• काही धातयूंिी दयोन प्रययोजक रूपे हयोतात. 

सांडणे - सांडणे / सांडिणे गतच्ा हातयून िहा सांडिा. गतने िहा सांडिा / सांडििा.

पडणे - पाडणे / पाडिणे सावनकाच्ा हातयून तसबीर पडिी. सावनकाने तसबीर 
पाडिी / पाडििी.

• काही धातयूंिी प्रययोजक रूपे िेगिेगळ्ा पद्धतींनी हयोतात आशण अथ्मच्टाही बदिते.

हयोणे - करणे / व्हायिा 
िािणे / व्हायिा भाग 
पाडणे

तयो मंत्री झािा.
पक्षाने त्ािा मंत्री केिे.
पक्षाने त्ािा मंत्री व्हायिा िाििे.
पक्षाने त्ािा मंत्री व्हायिा भाग पाडिे.

५  (पयाठ ८) ितुथथी-हक्रययापद (dative verbs)

जमणे – प्रशांतिा स्यंपाक जमतयो.
समजणे – विद्ाथ््यांना कविता िांगिी समजिी.
आिडणे – वनखखििा भाकरी आिडते.
येणे – त्ािा िपात्ा येतात.
(पेिणे, मानिणे इ∘)
काही वरियापद ेिापरताना ती ज्ा कत््यांशी संबंभधत असतात त्ांना ितुथणीिे स, िा, ना, प्रत्य 
(ए∘ि∘ : -स, -िा, -ते; अ∘ि∘ : -स, -िा, -ना, -ते) िागतात.

६  (पयाठ १०) शक् हक्रययापद े(potential verbs) 

अकम्मक वरियापद – िािणे 

ितमिमयानकयाळी रूप भूतकयाळी रूप भरिष्कयाळी रूप

गतिा आता िाििते. गतिा काि थयोड ेिािििे. गतिा उद्ा कदाचित िाििेि.

गतिा आता िािित नाही. गतिा काि िािििे नाही. गतिा िाििणार नाही.

304    leerveµes ®eej



व्याकरण १३

यािप्रमाणे : पळ, बयोि, कर, वनज.
पण, पी, द,े घे, ये, जा, ने इ∘ एकाक्षरी वरियापदांना ‘िि’ असा प्रत्य िागतयो.
उदा∘ वपििणे, दिेिणे, घेििणे, येििणे, जाििणे, नेििणे इ∘ 

अकममिक ‘शक् हक्रययापद’े – नपुंसकललंगी
उदा∘ िािणे : दीघ्म आजारानंतर मिा आता िाििते / िािितं, पण पळित नाही. 

सिमिनयाम कतगा ितुथथी / तृतीयेत शक् हक्रययापद (उदयािरणे)

मी मिा, माझ्ाने, माझ्ाच्ाने आता िािित नाही. / आता 
िाििते / िािितं.
काि िािििे / िािििं नाही. / 
काि िािििे / िािििं.
उद्ा िाििणार नाही. / उद्ा 
िाििेि.

तयू तुिा, तुझ्ाने, तुझ्ाच्ाने

तुम्ही / 
आपण

तुम्हािा, तुमच्ाने, तुमच्ाच्ाने / 
आपल्यािा, आपल्याने, आपल्याच्ाने

तयो त्ािा, त्ाच्ाने, त्ाच्ाच्ाने

ती गतिा, गतच्ाने, गतच्ाच्ाने

ते त्ािा, त्ाच्ाने, त्ाच्ाच्ाने

आम्ही आम्हािा, आमच्ाने, आमच्ाच्ाने

ते (अ∘ि∘)

त्ांना, त्ांच्ानी, त्ांच्ाच्ानीत्ा (अ∘ि∘)

ती (अ∘ि∘)

सकममिक ‘शक् हक्रययापद’े - कमगाप्रमयाणे 
उदा∘ खाणे, वपणे

एकििन अनेकििन

पु∘ ्रिी∘ नपु∘ं 

ित्ममानकाळ िडा खािित 
नाही.

गयूळपयोळी 
खािित नाही. 

थािीपीठ 
खािित नाही.

िड े/ गयूळपयोळ्ा / 
थािीपीठे / थािीपीठं 
खािित नाहीत.

सामयोसा 
खािितयो.

पुरणपयोळी 
खाििते.

भधरड े/ भधरड ं
खाििते / 
खािितं

सामयोसे / पुरणपयोळ्ा 
/ भधरडी खािितात.
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भयूतकाळ िडा खािििा 
नाही.

गयूळपयोळी 
खािििी नाही. 

थािीपीठ 
खािििे / िं 
नाही.

िड ेखािििे नाहीत. 
गयूळपयोळ्ा खाििल्या 
नाहीत. 
थािीपीठे  / 
थािीपीठं खािििी 
नाहीत.

सामयोसा 
खािििा.

पुरणपयोळी 
खािििी. 

भधरड े/ भधरड ं
खािििे / िं.

सामयोसे खािििे. 
पुरणपयोळ्ा 
खाििल्या. 
भधरडी खािििी.

भविष्यकाळ िडा खाििणार 
नाही.

गयूळपयोळी 
खाििणार 
नाही. 

थािीपीठ 
खाििणार 
नाही.

िड े/ गयूळपयोळ्ा 
/ थािीपीठे  / 
थािीपीठं खाििणार 
नाहीत.

सामयोसा 
खाििेि.

पुरणपयोळी 
खाििेि. 

भधरड े/ भधरड ं
खाििेि.

सामयोसे / पुरणपयोळ्ा 
/ भधरडी खािितीि.

टीप : शक् वरियापदािे आणखी एका प्रकारे नकाराथणी रूप हयोते.
मिा िार ियालिले नयािी. / मिा िार ियालिेनया. 
यािप्रमाणे
खाणे – खािििे नाही / खाििेना (ए∘ि∘) /  खािििे नाहीत / खाििेनात (अ∘ि∘)    
धािणे – धािििे नाही / धाििेना 

७  (पयाठ १०) अकतृमिक / भयािकतृमिक हक्रययापद े

ज्ा वरियापदांना कतगा ि कम्म दयोन्ी नसतात, त्ांना अकतृ्मक वरियापद ेम्हणतात. त्ा वरियापदांमधीि 
भाि हाि त्ांिा गृहीत कतगा असतयो म्हणयून त्ांना भािकतृ्मक वरियापदहेी म्हणतात. 
उदा∘  उजाडणे, अंधारणे, सांजािणे इ∘

प्रयोग (voice)
(हिरिया रंग – कत्गाप्रमयाणे बदल, ननळया रंग – कमगाप्रमयाणे बदल, गुलयाबी रंग – तटस्)

८  (पयाठ ३) कतमिरी प्रयोग

मनयोज शसनेमा पाहतयो.
िैशािी शसनेमा पाहते.
बाळ शसनेमा पाहते / पाहतं.
ियोक शसनेमा पाहतात.

कतगा बदििा की वरियापदािे रूप बदिते.
(कत्मरी प्रययोग)
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९  (पयाठ ३) कममिणी प्रयोग 

रामने आंबा खाल्ा.
रामने आंबे खाले्.
रामने कैरी खाल्ी.
रामने ियोणिे खाले् / ियोणिं खालं्.

कम्म बदििे की वरियापदािे रूप बदिते.
(कम्मणी प्रययोग)

१०  (पयाठ ३) भयािे प्रयोग (impersonal voice)

अकममिक सकममिक भयािे प्रयोग

शशक्षकाने िेळेिर शाळेत यािे.                 
शशशक्षकेने िेळेिर शाळेत यािे.

शशक्षकाने विद्ाथ्गािा बयोिाििे.
शशक्षकांनी विद्ाथ्गािा बयोिाििे. 
शशशक्षकेने विद्ाथ्गािा बयोिाििे. 
शशक्षकांनी विद्ाथ््यांना बयोिाििे.
शशक्षकांनी विद्ालथ्मनींना बयोिाििे. 

कतगा हकंिा कम्म 
काहीही बदििे तरी  
वरियापदाच्ा रूपात  
बदि हयोत नाही.

 

११  (पयाठ ३) कतगा-कममि-हक्रययापद संबंध (subject-object-verb relation)

मराठीत वरियापदािे रूप बरेिदा कत्गाप्रमाणे िािते.
मात्र पुढीि रिनांमध्य ेसकम्मक वरियापद कमगाप्रमाणे िािते.
१. सामान्य भयूतकाळ (Simple Past Tense)  २. पयूण्म काळ  (Perfect Tense)

हक्रययापद ितमिमयानकयाळ भूतकयाळ भरिष्कयाळ

सयामयान्य मी पत्र लिहहतयो / लिहहते. मी पत्र लिहहिे. मी पत्र लिहीन.

तयू पत्र लिहहतयोस / 
लिहहतेस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहहता.

तयू पत्र लिहहिेस. 
तुम्ही / आपण पत्र लिहहिे 
/ त.

तयू पत्र लिहहशीि.
तुम्ही / आपण पत्र 
लिहाि.

भाऊ मुिािा पत्र लिहहतयो. भािाने मुिािा पत्र 
लिहहिे. 

भाऊ मुिािा पत्र 
लिहीि.

अपूणमि मी पत्र लिहीत आह.े मी पत्र लिहीत हयोतयो / हयोते. मी पत्र लिहीत असेन.

तयू पत्र लिहीत आहसे.
तुम्ही / आपण पत्र लिहीत 
आहात.

तयू पत्र लिहीत हयोतास / 
हयोतीस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहीत 
हयोता / त.

तयू पत्र लिहीत असशीि.
तुम्ही / आपण पत्र 
लिहीत असाि.

भाऊ मुिािा पत्र लिहीत 
आह.े

भाऊ मुिािा पत्र लिहीत 
हयोता.

भाऊ मुिािा पत्र 
लिहीत असेि.
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पूणमि मी पत्र लिहहिे आह.े मी पत्र लिहहिे हयोते. मी पत्र लिहहिे असेि.

तयू पत्र लिहहिे आहसे.
तुम्ही / आपण पत्र लिहहिे 
आह े/ त.

तयू पत्र लिहहिे हयोतेस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहहिे 
हयोते / त.

तयू पत्र लिहहिे 
असशीि.

भािाने मुिािा पत्र लिहहिे 
आह.े

भािाने मुिािा पत्र लिहहिे 
हयोते.

भािाने मुिािा पत्र 
लिहहिे असेि.

रीरत मी पत्र लिहीत असतयो / 
असते.

मी पत्र लिहीत असे. मी पत्र लिहीत राहीन.

तयू पत्र लिहीत असतयोस / 
असतेस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहीत 
असता.

तयू पत्र लिहीत असायिास 
/ असायिीस / असस.
तुम्ही / आपण पत्र लिहीत 
असायिात / असा.

तयू पत्र लिहीत 
राहशीि.
तुम्ही / आपण पत्र 
लिहीत राहाि.

भाऊ मुिािा पत्र लिहीत 
असतयो.

भाऊ मुिािा पत्र लिहीत 
असे.

भाऊ मुिािा पत्र 
लिहीत असेि.

अपियाद : खयालील हक्रययापद ेसकममिक असूनिी कत्गाप्रमयाणे ियालतयात.

१. प्रत्क्ष कममि २. अप्रत्क्ष कममि

शशकणे  
खेळणे 
बयोिणे 
विसरणे
वपणे, नेसणे 

मी मराठी शशकियो.
ती कबड्ी खेळिी. 
ते फ्ें ि बयोििे. 
त्ा छत्री घरी विसरल्या.

घाबरणे 
भभणे 
रागािणे
बयोिणे

ते सापािा भ्ायिे.
ती मुिािा रागाििी.
त्ा मुिािा खयूप बयोिल्या.

- कम्म वनजणीि िस्तयू असेि तर त्ािा प्रत्य िागत नाही.
 उदा∘ मी चित्रपट बघतयो.
- कम्म मानि असेि तर त्ािा भद्तीयेिा प्रत्य िागतयोि.
 उदा∘ मी अभभनेत्ािा बघतयो.
- कमगाच्ा वठकाणी मानिेतर सजीि प्राणी असेि तर त्ािा भद्तीयेिा प्रत्य िैकस्ल्पक 
असतयो. 
 उदा∘ मी घयोडा / घयोड्ािा बघतयो.

प्रयोग : कममि + प्रत्य
कत्गािा आशण कमगािा अशा दयोन्ी नामांना प्रत्य असेि तर वरियापद नेहमी तृतीय पुरुषी, 
नपुंसकलिंगी आशण एकििनी असते.
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हक्रययापद ितमिमयानकयाळ भूतकयाळ भरिष्कयाळ

सयामयान्य शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधतयो.

शेतकऱयाने बैि / 
बैिािा बांधिे.

शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधेि.

अपूणमि शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत आह.े

शेतकऱयाने बैि बांधिा / 
बैिािा बांधत हयोता.

शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत असेि.

पूणमि शेतकऱयाने बैि बांधिा 
आह.े

शेतकऱयाने बैि बांधिा 
हयोता.

शेतकऱयाने बैि बांधिा 
असेि.

शेतकऱयाने बैिािा 
बांधिे आह.े

शेतकऱयाने बैिािा 
बांधिे हयोते.

शेतकऱयाने बैिािा 
बांधिे असेि.

रीतीकयाळ शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत असतयो.

शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत असे. 

शेतकरी बैि / बैिािा 
बांधत असेि. 

टीप : 

१. सकम्मक वरियापदांिा विध्यथ्म
 (Transitive Potential)

मुिांनी रयोज व्यायाम करािा. 

२. सकम्मक धातयू + आयिा आम्हािा शसनेमा पाहायिा आह.े

३. सकम्मक धातयू + आिा + िाग उसाच्ा वपकािा जास्त पाणी द्ािं िागतं. 

रिशेषणे (adjectives)

१२  (पयाठ ४) रिशेषणांिया नयामांसयारखया ियापर 

विशेषण – शहाणा, शहाणी, शहाणे...
नामासारखा उपययोग –
ए शहाण्ांनयो! आगाऊपणा नकयो.

१३  (पयाठ ५) क्रमियािक संख्ययारिशेषणे (numeral adjectives)
इ∘ स∘ १९०१ ते २००० – विसािे शतक – विसाव्या शतकात
रिमिािक संख्ाविशेषणे नामाच्ा लिंगाप्रमाणे पुढीिप्रमाणे बदितात. 

(तयो) (ती) (ते)

दुसरा
मुिगा

दुसरी 
गाडी

दुसरे / दुसरं
पुस्तक
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१४  (पयाठ ८)  रिशेष नयाम + ई = रिशेषण

प्रांत शहर / शजल्ा राज् दशे खंड 

कयोकणी, 
माििणी, 
खानदशेी, 
िऱहाडी, 
मारिाडी, 
मुितानी 

सातारी, 
कयोल्ापुरी, 
पण...
पुणेरी

केरळी, 
कनगाटकी, 
गुजराथी, 
पंजाबी, 
पण.. 
महाराटिरि ीय  

पाहकस्तानी, 
चिनी, जपानी, 
इंग्जी,  
पण... 
भारतीय,  जम्मन 

अमेररकी, 
आवफ्की
पण...
आशशयाई
आशण युरयोपीय 

१५  (पयाठ ८) धयातुसयाचधत रिशेषणे (participles)

वपक -> वपकिेिा वपकिेिा आंबा 

विरघळ -> विरघळणारी विरघळणारी साखर 

पेट -> पेटती पेटती िात

तळ -> तळिेिे तळिेिे पापड 

१६  (पयाठ १०) तीव्रतयादशमिक रिशेषणे (adjectives showing intensity) 

एखाद्ा विशेषणािी (विशेषत: रंगिािक विशेषणे) तीव्रता दश्मिण्ासाठी त्ास काही प्रत्य 
(suffixes) जयोडिे जातात. ह्ा प्रत्यांना स्तंत्रपणे अथ्म असतयोि असे नाही.  

पांढरा पांढरािटक, पांढरीिटक, पांढरेिटक / पांढरंिटक,  पांढरेिटक, पांढऱयािटक,  
पांढरीिटक

वनळा वनळाशार, वनळीशार, वनळेशार / वनळंशार, वनळेशार, वनळ्ाशार, वनळीशार / 
वनळाजद्म

काळा

काळाभयोर, काळीभयोर, काळेभयोर / काळंभयोर, काळेभयोर, काळ्ाभयोर, काळीभयोर

काळाकुट्, काळीकुट्, काळेकुट् / काळंकुट्, काळेकुट्, काळ्ाकुट्, काळीकुट्

काळाकुळकुळीत, काळीकुळकुळीत, काळेकुळकुळीत / काळंकुळकुळीत, 
काळेकुळकुळीत, काळ्ाकुळकुळीत, काळीकुळकुळीत

हहरिा हहरिागार, हहरिीगार, हहरिेगार / हहरिंगार, हहरिेगार, हहरव्यागार, हहरिीगार / 
हहरिाजद्म / हहरिाकंि  

वपिळा वपिळाधमक, वपिळीधमक, वपिळेधमक / वपिळंधमक, वपिळेधमक, वपिळ्ाधमक, 
वपिळीधमक / वपिळाजद्म

िाि िािभडक, िािबुंद, िाििुटुक
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१७  (पयाठ १०) संख्ययाियािक रिशेषणे (adjectives of quantity)

नामाच्ा संख्ेिा बयोध करून दणेारे शब्द

सि्म मुिे, एकंदर कारभार, अिघा 
जनसमुदाय, एकेक िीर, पािा-पािांिा गट, 
दहा-दहाच्ा नयोटा, अधगा-अधगा िाडयू , िार-
सव्ािार, दरएक इ∘

अव्ये (indeclinables) 

१८  (पयाठ २) ‘तर’ – रिरिध उपयोग

स्पटिीकरण उदाहरण

अट िेळ गमळािा तर मी येईन. तयू उद्ा ये तर खरा, मग बघयू.
त्ािा येऊ द ेतर आधी, मग ओरडायिंय तेिढ ंओरड.

ठासयून केिेिे विधान िेळ गमळािा तरि मी येईन.  

अवनशश्चतता मी आज शसनेमािा आियो तर येईन.

अध्याहृत विरयोध  

तयू तर म्हणािा हयोतास गतहकट ंआरामात गमळतीि, पण काय्मरिम तर 
हाऊसिुि आह!े मी तर येणारि. 
मी तर नाही येणार.  
माझी आई तर नाही येणार ह्ा गमवटगंिा.

उद ्गार तर तर! िागयून गेिाय मयोठा!

िाक्पयूरक हयो! आता मी जातयो तर!

१९  (पयाठ २) ‘तरी’ – रिरिध उपयोग 

स्पष्ीकरण उदयािरण

जरी – तरी ढग आिे तरी पाऊस पडिा नाही. 

पयगाय तयू तरी जा, नाही तर मी तरी जातयो. 

हकमान / कमीत कमी मिा जेियून तरी घेऊ दते. 

पयूि्मसयूिना ऐकिी असती तर असं 
झािं नसतं

तरी मी सांगत हयोतयो. 

म्हणयूनि “तरीि! तयो आशण ती सारखे एकत्र विरत असतात.”
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२०  (पयाठ २) नयामसयाचधत कयालियािक हक्रययारिशेषणे (adverbs of time formed from nouns)

नयाम रिशेषण हक्रययारिशेषण

प्रात:काळ प्रातःकाळिा प्रात:काळी

सकाळ सकाळिा सकाळी, सकाळिा, सकाळिा

दुपार दुपारिा दुपारी, दुपारिा 

संध्याकाळ संध्याकाळिा संध्याकाळी

सायंकाळ सायंकाळिा सायंकाळी

टीप : िरीि नामांिे सामान्यरूप हयोत नाही, म्हणयून ते नामसाभधत काििािक विशेषणात वदसत 
नाही. पुढीि नामांिे सामान्यरूप हयोते, म्हणयून ते विशेषणातही वदसते.

नाम विशेषण वरियाविशेषण 

पहाट पहाटिेा पहाट,े पहाटसे

वदिस वदिसािा वदिसा, वदिसािा, वदिसाउजेडी, वदिसाढिळ्ा, दरवदिशी

मध्यान् मध्यान्ीिा मध्यान्ी

गतन्ीसांज गतन्ीसांजेिा गतन्ीसांजेिा

रात्र रात्रीिा रात्री, रात्रीस, रात्रीिा

मध्यरात्र मध्यरात्रीिा मध्यरात्री, मध्यरात्रीस, मध्यरात्रीिा 

२१  (पयाठ ३) पररणयामबोधक उभययान्वयी अव्ये (causal conjunctions)

अव्य ियाक्यात उपयोग

म्हणयून िाटते गाडी बंद पडिी म्णून यायिा उशीर झािा.

त्ामुळे गदणीत िुकामयूक झािी त्यामुळे आमिी भेट हयोऊ शकिी नाही. 

याकररता काय्मरिमािा येऊ शकणार नाही, ययाकररतया क्षमस्.

तेव्हा िाटतेीि गदणीिा अंदाज घेऊन आम्ही ५ िाि वनघाियो तेव्या कुठे १० 
िाजता पयोिियो. 

सबब येताना गाडी बंद पडिी, सबब मिा उशीर झािा.

यास्ति, तस्ात् (ही अव्यये हल्ी गततकीशी िापरात नाहीत.)
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२२  (पयाठ ३, १०) कयालियािक हक्रययारिशेषण अव्ये (adverbs of time)

िाक्ातीि वरिया केव्हा, हकती िेळ हकंिा 
हकती िेळा घडिी ह ेदाखिणारी अव्यये 

आता, त्ािेळी, अजयूनही, आज, काि, उद्ा, 
परिा, ह्ािेळी, बरेिदा, अधयूनमधयून, कधी 
कधी, कधी तरी, िारंिार, नंतर, ताबडतयोब, 
िगेि, एकदम, अिानक   

२३  (पयाठ ४) संकेतदशमिक उभययान्वयी अव्ये (conditional conjunctions) 

प्रधान िाक्, त्ातीि घटना जेव्हा गौण 
िाक्ातीि संकेतािर अििंबयून असते तेव्हा 
संकेतदश्मक उभयान्वयी अव्ययांिा िापर 
केिा जातयो. 

शशकिास म्णजे िांगिी नयोकरी गमळेि.
शशकिास की िांगिी नयोकरी गमळेि. 

                        
गौण ियाक्         प्रधयान ियाक्  

                        
जर अभ्ास केिास, तर पास हयोशीि.

जेव्हा जरी – तरी या अव्ययांनी दयोन िाक्े जयोडिी जातात 
तेव्हा त्ातीि प्रधान िाक्ात काही अंशी विरयोध असतयो. 
म्हणयून त्ांना रिरोधी संकेतदशमिक असेही म्हणतात. 

आता जरी अभ्ास सुरू केिा, 
तरी मी काही पास हयोत नाही.

२४  (पयाठ ४) तुलनयाियािक शब्द (degree of comparison : comparative and superlative) 

दयोन हकंिा अभधक व्यक्तींमध्य ेहकंिा िस्तयूमंध्य े
तुिना करायिी असल्यास -पेक्षा, -मध्य े
या शब्दययोगी अव्ययांिा, -हून या पंिमीच्ा 
विभष्क्प्रत्यािा हकंिा सि्यांत, सगळ्ांत या 
शब्दांिा िापर हयोतयो. 

माझ्ापेक्षा माझी बहीण उंि आह.े               
बरखाहून शसद्धाथ्म हुशार आह.े 
विनयू सि्म मुिांमध्य ेहुशार आह.े                  
सि्यांत / सगळ्ांत विनयू हुशार आह.े

२५  (पयाठ ५) उद्दशेदशमिक उभययान्वयी अव्ये (causal conjunctions)

या अव्ययांनी जयोडिेल्या िाक्ांच्ा पयूिगाधगात 
उदेिश ि उतिराधगात पररणाम असतयो. 

म्हणयून, यासाठी, याकरता / याकररता, यास्ति

सगळ्ा नातेिाईकांना भेटता यािं म्हणयून 
ही तीन महहन्यांिी टरि ीप ठरििीय.

२६  (पयाठ ७) शब्दयोगी पद े- आधी, पूिथी, भर (कयालियािक) (post-positions of time)

आधी, पयूिणी आशण भर ही शब्दययोगी पद ेजयोडयून नामांिी ि वरियापदांिी काििािक 
वरियाविशेषणे तयार हयोतात.
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नामािा ि वरियापदािा ‘आधी’ ि ‘पयूिणी’ ही 
शब्दययोगी पद ेजयोडताना त्ांिे सामान्य रूप 
हयोते.

परकीयांआधी भारताने संपयूण्म जगािा एक 
मयोठी दणेगी वदिी. 
आलथ्मक आशण सांसृ्गतक दिेाणघेिाणीिी 
प्रवरिया शेकडयो िष्यांपयूिणी सुरू झािी.

नामािा ‘भर’ ह ेशब्दययोगी पद जयोडताना 
नामािे सामान्य रूप हयोत नाही.

आज वदिसभर टीव्हीिर वनिडणुकीच्ा 
बातम्ा येत आहते.

काही वठकाणी शब्दािे सामान्य रूप हयोते िष्म + भर + आधी = िष्मभराआधी 
िष्म + भर + पयूिणी = िष्मभरापयूिणी

आधी, पयूिणी आशण भर या पदांपुढहेी षष्ीिे 
प्रत्य िागतात.

परीक्षेआधीिा अभ्ास, िष्यांपयूिणीिे गाि, 
वदिसभरािा थकिा इ∘

२७  (पयाठ ६) समुच्चयबोधक उभययान्वयी अव्ये (conjunctions)

दयोन शब्द हकंिा दयोन िाक्े जयोडिी जातात 
आशण जयोडिे गेिेिे शब्द / िाक् पहहल्या 
शब्दात / िाक्ात भर घाितात. 
ि, आशण, शशिाय, अन्, न्, वन, आणखी, 
आणखीन, आशणक

• उदा∘ समा गतच्ा ऑवडशनिी तयारी 
करतेय अन् स्स्ता गेटिी.

२८  (पयाठ ७) रिरोधसूिक उभययान्वयी अव्ये (coordinatinge conjunctions) 

दयोन एकमेकांविरयोधी शब्द हकंिा िाक्े 
जयोडणारी अव्यये.
पण, परंतु, परर  

मी मागे दयोन-तीन टरि के केिे, पण ही नािं मी 
कधी ऐकिी नव्हती. 
आपल्या तरिारी मुदेिसयूदपणे परंतु थयोडक्ात 
सांगाव्यात.

२९  (पयाठ ७) ‘म्णजे’िे िेगिेगळे उपयोग

संकेतदश्मक उभयान्वयी अव्यय सकाळी ७च्ा आत वनघा म्णजे १०पययंत 
पुण्ात पयोहयोिाि.

स्रूपदश्मक उभयान्वयी अव्यय पाण्ाने िेढिेिा हकल्ा म्णजे जिदुग्म.

    

३०  (पयाठ ७) तृतीयेिया प्रत्य ‘-ने’, शब्दयोगी पद ‘-मुळे’ 

-ने / -नं -मुळे / -मुळं

हक्रययापद गेल्याने, केल्याने इ∘ गेल्यामुळे, केल्यामुळे इ∘
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नयाम कटिाने, मेहनतीने, आपुिकीने, 
घाईघाईने इ∘

‘-ने’ ह्ा विभष्क्प्रत्यािे काम जरी 
‘-मुळे’ ह ेशब्दययोगी पद करत असिे, 
तरी प्रत्के िेळी त्ांिी अदिाबदि 
करता येतेि असे नाही. 

३१  (पयाठ ८) रिकल्पबोधक उभययान्वयी अव्ये (conjunctions of option)

की
हकंिा 
िा
अथिा 
अगर 

नाही तर

तुम्ही िहा घेणार की कॉिी?
मिा सरबत हकंिया िस्सी, काहीही िािेि.
कयोल्ापुरी गमसळीिी सर पुण्ाच्ा िया मुंबईच्ा गमसळीिा कशी येणार?
मी िहा, कॉिी अथिया कयोणतेही उतिेजक पेय घेत नाही.
भाजी गतखट झािी तर तीत चिंि अगर गयूळ घािािा, अगर एखादा बटाटा 
उकडयून घािािा.
खाईन तर तुपाशी, नयािी तर उपाशी! 
असेि तर वदिाळी, नयािी तर शशमगा.
गाजरािी पुंगी, िाजिी तर िाजिी, नयािी तर मयोडयून खाल्ी.

३२  (पयाठ ९) पूरक केिलप्रयोगी अव्ये (particles)

या शब्दांिा केिळ उत्सयू त्म उद्ार केिा जातयो. ते गाळिे तरी िाक्ािे स्रूप हकंिा अथ्म 
बदित नाही.

अरिकयारी अव्ये 
की    
म्हणयून    
घ्ा     
मग    
रिकयारी अव्ये
आपिा 

बेटा

जा की! / थांब की! 
त्ािा एक अक्षर म्णून येत नाही. 
हा घ्या मी जातयो. 
राहू द्ा तर मग आता. 

िसुधा आपली एकटीि पुढ ेवनघयून गेिी. 
सुधीर आपलया एकटाि पुढ ेवनघयून गेिा.
मन खयूप धाि घेते, पण शरीर बेटे साथ दते नाही. मन खयूप 
धाि घेते, पण दहे बेटया साथ दते नाही.

एकाि केििप्रययोगी अव्ययािा िेगिेगळे भाि दश्मिण्ासाठी उपययोग

हष्मदश्मक
प्रशंसादश्मक
विरयोधदश्मक
विरयोधदश्मक
गतरस्ार / घृणादश्मक

अ) १. िा:! िा:! बाई, मुिािी मवनऑड्कर आिी!
 २. िा:! िा:! छान वनबंध लिहहिा आहसे तयू!
 ३. िा:! िा:! मी कसे ह ेकबयूि करेन?
ब) १. छछी:! काही तरीि बयोििा तयो सभेत!
 २. छछी:! हकती झुरळे आहते या घरात!
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३३  (पयाठ ९) ‘की’ िे िेगिेगळे उपयोग 

• तुम्ही िहा घेणार की कॉिी? (विकल्प)
• पंवडत नेहरू म्हणत, की आराम हराम आह.े (समुच्चय) 
• दयोन शजने िढिे की दळिीकाकयूं ना दम िागतयो. (पररणाम)
• अंधारिं की घरी ये. (संकेत)
• मिा काही समजिं की तुिा कळिेन. (संकेत) 
• बयोि की रे आता! (केििप्रययोगी)
• सात की आठ सदस् उपस्स्त हयोते. (विकल्प)

नयाम-सिमिनयाम (nouns-pronouns)

३४  (पयाठ ४) आत्मियािक सिमिनयामे (possessive pronouns)

‘आपण’ ह ेपुरुषिािक सि्मनाम ‘स्त:’ या 
अथगानेही िापरिे जाते.

आपणि बयोित सुटिीयेस.

सहसा नामांच्ा / विशेषनामांच्ा / 
सि्मनामाच्ा सयोबतीनेि येतात.

ही संस्ा मुिांना स्त:च्या पायांिर उभं 
राहायिा शशकिते.
मी स्त: गेिी दयोन िषयं अशा मुिांना 
शशकिायिा या संस्ते जातयोय.

एका िाक्ात दयोन आत्मिािक सि्मनामे आपणहून स्त:िं कौतुक करणं नाही 
आिडत मिा.

आत्मियािक सिमिनयामांिी रिभलक्रूपे

रिभक्ी आपण स्त:

प्रथमया आपण स्त:

चवितीयया आपणास, आपणािा, आपल्यास, 
आपल्यािा

स्त:स, स्त:िा

तृतीयया आपणाशी, आपल्याशी स्त:, स्त:शी

ितुथथी आपणास, आपणािा, आपल्यास, 
आपल्यािा

स्त:स, स्त:िा

पंिमी आपणाहून, आपल्याहून स्त:हून, (स्त:कडयून)

षष्ठी आपिा, आपिी, आपिे / आपिं,
आपिे, आपल्या, आपिी 

स्त:िा, स्त:िी, स्त:िे / स्त:िं, 
स्त:िे, स्त:च्ा, स्त:िी

सप्तमी आपणात / आपल्यात स्त:त 
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