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�वभाग १ - गदय

�. १ खाल�ल उता-या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1) आकलन कृ�त 
चौकट� पणू� करा.
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           �या�माणे मी परवानगी �दल� आ�ण �शर�ष वाजव ूलागला. �शर�ष काय��म कर�यात मरुले�या
एखा�या वादका�माणे वाजवत होता. इतके �शकला तर� कुठे याचाच मी �वचार करत होतो आ�ण
�याह�पे�ा मला म�ुय ��न असा पडला होता, क� नवीनच �शकायला लागलेला मलुगा इतके उ�कृ�ट
वाजवतो, तर जनेु मरुलेले �व�याथ� �कती छान वाजवत असतील, असेच बाहेरचे लोक �हणत असणार,
त�ेहा या�यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे ? टा�यां�या कडकडाटाने मी भानावर आलो. �शर�ष आत
आला व �याने मा�या पायांवर डोके ठेवले. मी �याला उठवत �वचारले, ‘�शर�ष, हा काय �कार आहे? तू
मा�याकड ेन येता आणखीन कुठे �शकत होतास?’ डोळे पशुीत �शर�ष �हणाला, ‘सर, काय ह� भलतीच
शंका! मी त�ुहांला सव� स�व�तर सांगतो-
          ‘�या �दवशी मी तमु�याकड ेफ� व �च�ी पाठवल�, �याच रा�ी नाना वारले. मला ध�काच बसला.
�यां�यासाठ� �शकत होतो तचे गे�यावर कशाला आता �शका �हणनू मी �हायो�लनला हात लावायचा नाह�
असे ठरवले.
          ‘त�ुहांला कदा�चत माह�त असेल �कंवा नसेलह�! माझ ेनाना एकेकाळी उ�कृ�ट गवई होत;े पण
�यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व �या अपघातात त ेठार ब�हरे झाले. �यांना काह�ह� ऐकू येत
नसे. ओठां�या हालचाल�ंव�न �यांना काह� काह� श�द समजत. ब�हरेपणा�या इतर गैरसो�पे�ा संगीतसेवा
अतंरल� याचाच नानांना ध�का बसला. शवेट� �यांनी मला काह� तर� वा�य �शक�यासाठ� उ�य�ुत केले.
कोणीतर� संगीतशा��ासाठ� सतत धडपड करत अस�याचे पाहा�यातच �यांना अमाप सौ�य �मळत होत,े
�हणनूच त ेरोज मा�याबरोबर इथे येत होत;े पण �यांना ऐकू काह�च येत न�हत.े �यामळेु मला वारंवार खेद
�हायचा, क� मी वाजव�यात �कतीह� �गती व कौश�य दाखवले तर� माझ ेनाना काह� त ेऐकू शकत नाह�त,
या �वचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत न�हता!’
          ‘�या �दवशी नाना गेले �याच �दवशी मी ठरवले, मी संगीत बंद! पण दसु�याच �णी मनात �वचार
आला, क� माझ ेनाना त�ेहा माझ ेवादन ऐकू शकत न�हत;े पण आता मा�याच शजेार� बसनू न�क� ऐकत
आहेत. या �वचारासरशी, लोकां�या �नदेंकड ेल� न देता मी �याच �दवसापासनू �हायो�लन वाजवायला
स�ुवात केल�. आज सकाळपय�त मी कुठे बाहेर पडलो न�हतो. चोवीस तास एकच उ�योग, एकच �यास !
मी सराव क� लागतो, �हणजे मला भास �हायचा, क� पढु�या ताना व सरू मला नानाच सांगत आहेत,
तब�याचा ठेका �यांनीच धरला आहे व तंबो�या�या तारांव�न पण �यांचीच बोटे �फरत आहेत. आज
काय��मा�या स�ुवातीला, एवढे लोक पाहून, मी गडबडून गेलो होतो; पण डोळे �मटून घेताच नानांची मतू�
डो�यांसमोर आल�. त े�हणाले, ‘बेटा वाजव, मी एकतो आहे. ‘मला जोर चढला. मा�या डोळयांसमोर �े�क

 



न�हत,े �थएटर न�हत,े कोणी न�हत.े होत ेफ�त माझ ेनाना, मी आ�ण सरू!’
          �शर�ष ग�प बसला आ�ण मी काह�च बोल ूशकत न�हतो.

2)

 

चौकट� पणू� करा.
     1.

          

     2. 

         

2

 

3)

 

1. खाल�ल वा�यातील अधोरेखीत श�दां�या जाती ओळखा.
      i. माझ ेनाना एकेकाळी उ�कृ�ट गवई होत.े
2. वा��चारांचा अथ� �लहा.
     i. उदय�ुत करणे 
     ii. जोर चढणे

1
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4)
 

�वमत :-
     एखादया कले�या साधनेसाठ� कोणत ेक�ट �यावे लागतात ?
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�वभाग २ - पदय

�. २ खाल�ल प�या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा.

1) को�टक पणू� करा.
वाट बघणारा कोणाची वाट बघतो वाट बघ�याचे कारण
भकेुलेले बाळ ............... ...............
............... पांडुरंगाची ...............
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 भेट�लागीं जीवा लागल�से आस |
पाहे रा��ंदवस वाट तझुी ||१||

प�ूण�मेचा चं�मा चकोराजीवन |
तसै� माझ� मन वाट पाहे ||२||

�दवाळी�या मळुा ल�क�ं आसावल� |
पाहातसे वाटुल� पंढर�ची ||३||

भकेु�लवा बाळ अ�त शोक कर� |
वाट पाहे उ�र माउल�ची ||४||

तकुा �हणे मज लागल�से भकू |
धांव�ून �ीमखु दांवी देवा ||५||

 

2) 1. जोडया लावा.
अ-गट ब-गट

  i. संत तकुाराम   अ) लेखी
  ii. चकोर   ब) �ीमखु
   क) पौ�ण�मेचा चं�
2. स�य �वधाने �लहा.
     i. �दवाळीमळेु लेक�ना माहेर� जा�याची आस लागल� आहे.
     ii. संत तकुाराम पंढर�ला जा�याची वाट पाहत नाह�.

1

1
 



3) का�यसौदय� करा.
     तकुा �हणे मज लागल�से भकू |
     धांव�ून �ीमखु दांवी देवा ||५||
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4) �वमत :-
     संत तकुाराम यां�या �वषयी थोड�यात मा�हती �लहा.
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�वभाग ३ - भाषा अ�यन (�याकरण)

�. ३ (१) समास - (2)

  अ. �    सामा�सक श�द  �व�ह   समासाचे नाव  
1. रामल�मण   ...............  ...............
2. ह�रहर  ...............  ...............

2) अलंकार - (1)

खाल�ल उदाहरण वाचनू क़ृती करा.

सावळाच रंग तझुा पावसा�ळ नभापर�

उपमेय उपमान  समान धम�  अलंकार 
 ...............   ...............  ...............  ............... 

3) �वराम�च�हे (1)

खाल�ल वा�यात �वराम�च�हांचा वापर क�न वा�य प�ुहा �लहाः-

आजी �हणाल� शतेात एक साप होता.

�वभाग ४ - उपयोिजत लेखन

�. ४ खाल�ल �वषयावर प� �लहा. (5)


