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गद्य विभाग 

 
पाठ - 1. अनतंशक्ती परमेश्िरु 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. अनंतशक्ती परमेश्िरु या पाठाचा साहहत्य प्रकार कोिता? 

  उत्तर - प्राचीन गद्य. 
 2. महानुभाि पंथाच ेसंस्थापक कोि? 

  उत्तर - श्री. चक्रधरस्िामी. 
 3. महानुभाि पंथाच ेदसुरे आचायय कोि? 

  उत्तर - केसोबास. 
 4. सोंड पाहिाऱ्यास हत्ती कसा िाटला? 

  उत्तर- मुसळासारखा. 
  5. सिाांसाठी विषयव्यिस्था कोि करतो? 

  उत्तर- परमेश्िर. 
 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. डोळस मनुष्य आंधळयांना काय म्हिाला? 

  उत्तर- तुम्ही जे हत्तीच ेिियन केले हा हत्तीचा एक एक अियि झाला. हा सगळा हत्ती 
   नव्हे. अशा सिय अियिांनी युक्त तो हत्ती होय. 
 

 

पाठ - 2. िसईचा िेढा 
 

प्रश्न - खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. िसईचा िेढा हा पाठ कोित्या पुस्तकातून घेतला आहे? 

  उत्तर - पेशव्यांची बखर. 
 2. िसईिर कोिाचा अमंल होता? 

  उत्तर - फिरंगयांचा. 
 3. फकल्यात सुतारकाम करण्यास कोि गेले? 

  उत्तर - अजूंरकर पंचकलश.े 



 4. बालपरिेशी म्हिजे काय? 

  उत्तर - लढाईत मरि पािलेल्या सैननकांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी हदलेला बैठा पगार, 
    जमीन इत्यादी. 
 5. िसईमध्ये फकती लाखाचा मुलुख होता? 

  उत्तर - नऊ लाखाचा. 
 6. फिरंगयाची बायको कशी होती? 

  उत्तर - देखिी ि रूपिान. 
 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. चचमाजी अपपांनी कोकिात कोिकोिता मुलुख जजंकला? 

  उत्तर - तळा, घोसाळा, अिचचतगड, बबरिाडी, करिाळा, रेिदंडा, बेलापूर, साष्टी, इत्यादी. 
 

 2. चचमाजी अपपांनी कोिता ननश्चय केला? 

  उत्तर - चचमाजी अपपांचा िसईचा फकल्ला जजंकण्याचा ननधायर मोठा होता. पि त्यांना यश 
    येत नाही. त्यािेळी त्यांनी सिय सरदारांना एकत्र करून मला तोिेच्या तोंडी बांधनू 
    माझ ेडोके फकल्ल्यात पाडा नाहीतर फकल्ला तरी हस्तगत करा. असा ननश्चय केला. 
 
 

 

पाठ - 3. विद्यार्थयाांनो, जागतृ व्हा ! 
 

प्रश्न- - खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. विद्यार्थयाांनो, जागतृ व्हा! या पाठाच ेलेखक कोि? 

  उत्तर - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. 
 2. या पाठाचा साहहत्य प्रकार कोिता? 

  उत्तर - िैचाररक ननबंध. 
 3. विद्या कशाप्रमािे आहे? 

  उत्तर - महासागरासारखी. 
 4. दैिी शक्ती कोिती? 

  उत्तर - आत्मविश्िास. 
 5. आंबेडकरांनी हदिसातील फकती तास अभ्यास केला? 

  उत्तर - 21 तास. 
 

 



 प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. डॉ. आंबेडकरांच ेध्येय कोिते होते? 

  उत्तर - स्ितः पोट भरले पाहहजे ि आपल्या समाजाची सेिा केली पाहहजे. त्यांनी   
    अस्पशृ्यांना आपले हक्क पटिून लशक्षिाच ेमहत्ि सांचगतले. ि समाजात त्यांना 
    मानाच ेस्थान लमळिून देण्याच ेध्येय मनी बाळगले. 
 

 2. " दीघोद्योग ि कष्ट करण्याने यश प्रापत होते." संदभायसह स्पष्टीकरि करा. 
  उत्तर - संदभय - िरील िाक्य 'विद्यार्थयाांनो, जागतृ व्हा !' या पाठातील आहे. हा पाठ   
    म्हिजे 1938 साली पुिे येथील अकराव्या अस्पशृ्य विद्याथी संमेलनात   
    आंबेडकरांनी केलेल्या भाषिाचा भाग आहे. 
    स्पष्टीकरि - आंबेडकरांनी पुिे येथील अकराव्या अस्पशृ्य विद्याथी संमेलनात 
    आपल्या यशाच ेगमक सांगताना, आपि केलेले दीघोद्योग ि कष्ट कथन करतांना 
    विद्यार्थयाांना हदलेला हा एक महान संदेश आहे. 
 
 

 

पाठ - 4. नोकर? छे, मालक ! 
 

प्रश्न- - खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. या पाठाचा साहहत्य प्रकार कोिता? 

  उत्तर - लघुननबंध. 
 2. लेखकाने स्ियंपाकासाठी कोिाची ननिड केली? 

  उत्तर - एका ियस्कर बाईची. 
 3. काकू कोिाच्या दशयनाला गेल्या होत्या? 

  उत्तर - रामेश्िराच्या. 
 4. बोक्याने आपली एकादशी कशी मोडली? 

  उत्तर - पोपट खाऊन. 
 5. काकंूचा आकांत पाहून शजेाऱ्यापाजाऱ्यांना काय िाटते? 

  उत्तर - लेखकाचा जव्दतीय पुत्र कैलासिासी झाला. 
 6. ननरंजनबुिांच्या मठात काकंूना काय म्हित होते? 

  उत्तर - संगीत काकू. 
 

 

 प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 



 1. मुलांनी 'आजीबाई' म्हिून हाक मारताच काकू रागाने काय म्हिाल्या? 

  उत्तर - "आजीबाई म्हिून घ्यायला मी काय म्हातारी आहे? मला काकू म्हित जा, पि 
    जर का आजीबाई म्हटलंत तर जळता ननखारा लािीन जजभेला." 
 

 2. लेखक पाकगहृात उभे राहहल्यानंतर त्यांना कोिते दृश्य हदसले? 

  उत्तर - लेखक पाकगहृाच्या दारात उभे राहहल्यानंतर त्यांना असे दृश्य हदसते की, काकंूनी 
    पाकगहृात आपला बबछाना पसरला होता.समोर पेटी घेऊन त्या गायनात गकय   
    झाल्या होत्या. त्यांच्या खांद्यािर त्यांचा आिडता पोपट (विठू) विराजमान झाला 
    होता. काकूबाईंना खेटून बोकोबा पहुडले होते. 
 

 
 

पाठ - 5.  मनाच ेवपजंरे 
 

प्रश्न- - खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. 'मनाच ेवपजंरे' हा पाठ कोित्या पुस्तकातून घेतला आहे? 

  उत्तर - उघड्या णखडक्या. 
 2. लेखकाने पािसाळयाच्या सुरुिातीला फकती रुपयाला छत्री विकत घेतली? 

  उत्तर - 12 रुपयाला. 
 3. मानिाने मुक्तीसाठी काय केले पाहहजे? 

  उत्तर - पररजस्थतीच ेवपजंरे तोडून टाकले पाहहजेत. 
 4. दान धमायची सुरुिात कोठून व्हािी? 

  उत्तर - स्ितःच्या घरापासून. 
 5. लघुननबंधाच ेजनक कोिाला म्हितात? 

  उत्तर - ना. सी. िडके 

 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. दकुानदाराला आश्चयय का िाटले? 

  उत्तर - पािसाळयाच्या सुरुिातीला छत्री घ्यािी म्हिून लेखक जुन्या बाजारात गेले.    
    दकुानदाराने त्यातल्या बऱ्यापैकी दोन-तीन स्िस्तातील छत्र्या दाखिल्या. पि जेंव्हा 
    लेखकाने एकदम िाटकी छत्री ननिडली तेंव्हा दकुानदाराला आश्चयय िाटले. 
 

 2. मनाच ेवपजंरे कोिकोिते आहेत? 



  उत्तर - सामाजजक, आचथयक ि राजकीय असे हर एक तऱ्हेच ेमनाच ेवपजंरे आहेत. ज्यामध्ये 
    मानिी व्यजक्तत्िाचा विकास कमी होत आहे. आणि हे वपजंरे तोडून टाकण्यासाठी 
    आपि घरापासून प्रयत्न केले पाहहजेत. 
 
 

 

पाठ - 6. जपानी स्त्री 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. 'जपानी स्त्री' हा पाठ कोिी ललहहला? 

  उत्तर - इंद ूसाक्रीकर. 
 2. या पाठात कोिते सामाजजक मूल्य आहे? 

  उत्तर - कुतूहल. 
 3. जपानी जस्त्रयांची कोिती श्रद्धा आहे? 

  उत्तर - स्ितःच ेजीिनमान उंचािण्यासाठी लाज न बाळगता कोितेही काम केले पाहहजे. 
 4. जपानमधील सिायत महत्िाची संस्था कोिती आहे? 

  उत्तर - मदसय युननयन ि हाउस िाइव्हज. 
 5. चचनी माती हे प्रिास िियन कोिी ललहहले? 

  उत्तर - मीना प्रभू. 
 6. घराचा आधार नष्ट झाल्यािर जपानी लोकांना काय करािे लागले? 

  उत्तर - लोकांना स्ितःच्या पायािर उभं राहािं लागलं. 
 

 

 प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. जपानी जस्त्रया कोिकोिती कामे करतात? 

  उत्तर - तेथील जस्त्रया टॅ्रम कंडक्टर, बस कंडक्टर, दकुानातील विके्रत्या, हॉटेलमधील  
    िाढपी, ललपटमन, बूट पाललश, केस कापण्याचा धदंा सुद्धा करतात. 
 

 2. क्लबच्या पाटीत कोिकोि जस्त्रया आल्या होत्या? 

  उत्तर - राजकन्या, प्रलसद्ध नटी, गानयका, किनयत्री, कादंबरीकार, लघुकथालेणखका अशा 
    जस्त्रया आल्या होत्या. 
 

 

पाठ - 7. हहरिे सांगाती 
 



प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. या पाठाच ेलेखक कोि? 

  उत्तर - गुलजार. 
 2. मािूस कोिाप्रमािे आहे? 

  उत्तर - झाडासारखा. 
 3. जांभळाच ेझाड लेखकाला कशाप्रमािे िाटते? 

  उत्तर - ियस्कर व्यक्तीप्रमािे. 
 4. बंगाली परंपरा कोिती? 

  उत्तर - झाडांशी सतत बोलत राहिं. 
 5. या पाठात कोिते मूल्य आहे? 

  उत्तर - िकृ्षप्रेम. 
 6. पूियजांनी वपपंळाला कशाच ेस्िरूप हदले आहे? 

  उत्तर - देिाच ेस्िरूप. 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. लेखक ि त्याच ेलमत्र लहानपिी कोिकोिते खेळ खेळत? 

  उत्तर - जांभळाच्या झाडाखाली विविध गमतीशीर खेळ खेळत. वपपंळाच्या पानांचा िापर 
    कधी कुल्िीिाला तर कधी पानिाला बनून कुल्िी विकिे, कात चनुा लािलेले   
    पानाच ेविड ेविकिे. असे खेळत असत. त्याचबरोबर विटीदांडू ि फक्रकेटही खेळत. 
 

 2. पानगळीच्या मोसमात कोिती िरात चालते? 

  उत्तर - पानगळीच्या मोसमात झाडांची पानं गळतात ि आपला हहरिा रंग टाकून लाल, 
    वपिळा, केसरी रंग धारि करतात. पानगळीच्या हदिसात बहािा, लाल ि चचनार 
    इ. िकृ्ष आपल्या पहाडी भागात अशी रंगांची दाटी करतात की रंगीबेरंगी कपड े    
    घालून एखादी िरात चालली आहे असा भास होतो.  
 

 

पाठ -8. हफककत 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. हफककत पाठ कोिी ललहहला? 

  उतर - प्रा. केशि मेश्राम  
 2. हफककत या पाठाचा साहहत्य प्रकार कोिता? 



  उत्तर - दललत कथा. 
  3. लेखकाचा सोबती कोठे रहात होता? 

  उत्तर - शहरापासून 25-30 मैल दरू, खेड्यात. 
 4. खेड्यातील घरिालीला कशाची बेगमी करािी लागते? 

  उत्तर - चटिीचा ठेचा आणि भाकरीची बेगमी. 
 5. 'उपेक्षक्षतांच ेअतंरंग' हे पुस्तक कोिी ललहहले? 

  उत्तर - श्री. म. माटे 

 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. लमत्राकड ेराहण्याच ेहदिस ऐश्ियायच ेका ठरिार होते? 

  उत्तर - लेखकाच्या लमत्राकड ेगािाची पाटीलकी होती. त्यांच ेघर मोठे होते. भरपूर   
    शतेजमीन, मळे, बागाईत, मुबलक दधुदभुते होते. खाण्यावपण्याची चगंळ होती. 
    म्हिूनच सामान्य  पररजस्थतीत जगिाऱ्या लेखकाला लमत्राकडच ेहे हदिस ऐश्ियायच े
    ठरिार होते. 
 

 2. जेििाचा कोिता बेत केला होता? 

  उत्तर - रटरटिलेले घट्ट वपठले. तळलेल्या भोपळी लमरच्या, ज्िारीची पोपडदेार मुलायम 
    भाकरी, बेसनाचा उंडा, त्यािर तापिलेले गरमागरम तेल. सारे पदाथय गरमागरम 
    होते. अशा प्रकारे  लेखकाच्या लमत्राच्या घरी जेििाचा बेत चांगला होता. 
 

 

पाठ - 9. िाटिी 
 

 प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. िाटिी हा पाठ कोिी ललहहला? 

  उत्तर - रा. र. बोराड े
 2. तात्यांच्या घरी पंच मंडळी का जमली होती? 

  उत्तर - िाटिी करण्यासाठी. 
 3. तात्यांनी फकती िाटण्या करण्यास सांचगतल्या? 

  उत्तर - तीन. 
 4. दोघा जािांच ंबोलिं गिातात्याना कसे झोंबत होते? 

  उत्तर - डागण्या हदल्यासारखे. 
 5. धाकट्यान तात्यांच्या जलमनीचा कोित्या शब्दात उल्लेख केला? 

  उत्तर - लांगोटीभर लमळकत. 



 

 

 प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. िाटिीच्या घोळाने घरात काय घडत होते? 

  उत्तर - गिातात्यांच्या दोन्ही मुलांना िाटिी पाहहजे होती. त्यामुळे िाटिीचा हा घोळ सहा 
    महहन्यापासून घरात चालू होता. घरातल्या कटकटी अचधकच िाढत होत्या. कधी 
    शतेातील  कामे खोळंबून राहत तर कधी घरातील चलू बंद पडत होती. आठ   
    हदिसापासून तर  घरातील धसुिूस अचधकच िाढली होती. 
 

 2. मुलांनी आईबापाबद्दल कोिता ननियय घेतला होता? 

  उत्तर  -  गिातात्यांची दोन्ही मलेु शते जलमनीबरोबर आईबापाचीही िाटिी करिार होत.े आईला 
    एकाने ि बापाला एकाने सांभाळायचे असा ननियय त्यांनी घेतला होता. 
 
 

पाठ - 10. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई' या पाठाचा साहहत्य प्रकार कोिता? 

  उत्तर - एकपात्री नाट्य. 
 2. सावित्रीबाईंचा जन्म कोित्या गािी झाला? 

  उत्तर - नायगाि. 
 3. सावित्रीबाई आपल्या पतींना कोित्या नािाने संबोधत? 

  उत्तर - शटेजी. 
 4. िुल्यांनी नगरहून काय आिले? 

  उत्तर - पाटी, पुस्तके, पेजन्सल. 
 5. 'हहमालयाची सािली' हे नाटक कोिी ललहहले? 

  उत्तर - िसंत कानेटकर. 
 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. िुले शाळेत कशात मश्गुल असायच?े 

  उत्तर - म. िुले सतत मोठमोठी पुस्तके िाचण्यात मगन असत. िाचन करिे, लेखन करिे 
    हा  त्यांचा छंदच होता. याच कामात ते सदा मश्गुल, दंग असायच.े 
 



 2. िुले कोकोिती पुस्तके िाचत असत? 

  उत्तर - अनेक थोर लेखकांची ि विचारिंतांची पुस्तके िाचिे हा महात्मा िुले यांचा छंदच 
    होता. लशिाजी महाराज, िालशगंटन इ. चररत्र ग्रंथ ते िाचीत. याचबरोबर इतर     
    अनेक पुस्तके िाचत असत. 
 
 

पाठ -11. आई समजनू घेताना 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. 'आई समजून घेताना' या पाठाच ेलेखक कोि? 

  उत्तर - उत्तम कांबळे. 
 2. लेखक आईला काय म्हित होत?े 

  उत्तर - आक्का. 
 3. आक्काने डोक्यािरून काय आिले होते? 

  उत्तर - लाकडाची मोळी. 
 4. आईने थाळोबास कोिता निस केला? 

  उत्तर - माझ्या पोराच्या कामात यश दे, तुला नारळ देईन. 
 5. आईला इनतहास कोिी नाकारला होता? 

  उत्तर - समाज व्यिस्थेनं. 
 6. आई आपले भविष्य कोठे पाहत होती? 

  उतर - लेकरांच्या भविष्यात. 
 7. डॉ. श्रीराम लागू यांच ेआत्मचररत्र कोिते? 

  उत्तर - लमाि. 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. आईचा चहेरा गंभीर का झाला? 

  उत्तर - लेखक सातिीच्या िगायत पहहल्या नंबरने पास होतात. घरची पररजस्थती हलाकीची 
    असते. आपला मुलगा हुशार आहे, पि पुढील लशक्षिाच्या खचायची तरतूद कशी 
    करािी या विचाराने आईचा चहेरा गंभीर झाला होता. 
 

 2. अण्िाने काय-काय करािे असे आईस िाटे? 

  उत्तर - लेखकाच्या िडडलांना म्हिजेच अण्िांना दारू वपण्याच ेव्यसन होते. अण्िा दररोज 
    अक्काला मारत असे. त्यांची नेहमी भांडिं होत होती. म्हिून अण्िांन दारू   
    सोडािी, रोज कामाला जािे, पैसे लमळिािेत, संसारासाठी, पोरांना लशक्षिासाठी   



    द्यािेत. घर बांधि, पोरांना कपड ेद्यािेत. आपल्या संसाराकड ेलक्ष द्यािं असं 
    आईला सतत िाटे.  
 
 

पाठ - 12. स्िरगंगा 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. या पाठात कोिते सामाजजक मूल्य आहे? 

  उत्तर - चचकाटी, ध्येयननष्ठा. 
 2. फकरािा घराण्याच ेसंस्थापक कोि? 

  उत्तर - अब्दलु करीम खााँ. 
 3. गंगुबाईंनी कोित्या प्रकारची गािी गानयली नाहीत? 

  उत्तर - भािगीते, भजक्तगीते. 
 4. गंगुबाईंनी कोित्या चचत्रपटात भूलमका केली? 

  उत्तर - विजयाच ेलगन. 
 5. गंगुबाईंच ेननधन कें व्हा झाले? 

  उत्तर - 21 जुलै 2009. 
 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. गंगुबाईंच्या गळयािर शस्त्रफक्रया का झाली? त्याचा पररिाम काय झाला? 

  उत्तर - गंगुबाईंचा आिाज अनतशय पातळ, नाजूक ि बारीक होता.त्या गाऊ लागल्या फक 
    त्यांचा घसा दखु ूलागे.म्हिून डॉक्टरांनी त्यांना टॉन्सीलच ेऑपरेशान करून   
    घेण्याचा सल्ला हदला. शस्त्रफक्रया केल्यानंतर त्यांचा आिाज पूियतः बदलून गेला. 
    तो पुरुषी झाला. पि त्या खचल्या नाहीत. त्या पुन्हा सराि करू लागल्या. 
 

 2. गंगुबाईंनी आपल्या गरुुना कोिती गुरुदक्षक्षिा हदली? 

  उत्तर - कंुदगोळ येथे सिाई गंधिाांच्याकड ेगंगुबाई संगीताच ेलशक्षि घेत होत्या.खजय   
    रीयाजची सिय गुरुजींनी गंगुबाईंना लािली. त्यांच्या मागयदशयनाखाली त्या पहाटे 
    दोन-दोन तास ररयाज करत असत. पुढे त्यांच ेगुरु सिाई गंधिय आपल्या मुलाच्या 
    औषधोपचारासाठी हुबळीला येऊन राहहले. त्यािेळी गंगुबाईंनी आपल्या घरातील 
    दोन खोल्या त्यांना राहण्यासाठी हदल्या. त्याच ेपैसे घेतले नाहीत. अशी गुरुदक्षक्षिा 
    देऊन कृतज्ञता व्यक्त केली. 
 
 



पद्य विभाग 

 

कविता क्र. 1. (1) इनत गुरुलशष्य संिादे 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. मराठीतील पहहला काव्य ग्रंथ कोिता? 

  उत्तर - वििेकलसधं.ू 
 2. किी कोिाचा जयजयकार करत आहे? 

  उत्तर - श्रीशंकराचा. 
 3. गुरंुना कोिती उपमा हदली आहे? 

  उत्तर - ईश्िराची. 
 4. लशष्य कसा नसािा? 

  उत्तर - आळशी, ननष्ठूर, कामचकुार, नाजस्तक. 
 5. प्रपंच बंधनात आम्ही कशाने बांधले गेलो आहोत? 

  उत्तर - अज्ञान-रुपी साखळीने. 
 6. गुरु कोित्या शस्त्राने मायेची बंधने तोडतो? 

  उत्तर - ज्ञानरूपी शस्त्राने. 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. चांगल्या लशष्याची लक्षिे सांगा. 
  उत्तर - उदारमन असािे. मुक्तीच्या मागायिरून जािारा असािा. कामचुकार नसािा. 
 

 2. श्रीगुरू कोिती इच्छा पुरवितात? 

  उत्तर - श्रीगुरुला कल्पतरू म्हिािे तर कल्पतरू िक्त मनात आिलेल्या इछाच पुऱ्या   
    करतो. श्रीगुरू मात्र कल्पनेच्या पललकडील परब्रह्म भेटवितो. म्हिजे सियच इच्छा 
    पुरवितो. 
 

 

 (2) पलै तो गे काऊ कोकताहे. 
 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. ज्ञानेश्िरांना कोि शकून सांगत आहे? 



  उत्तर - कािळा. 
 2. ज्ञानेश्िरांच ेपूिय नाि काय? 

  उत्तर - ज्ञानेश्िर विठ्ठलपंत कुलकिी. 
 3. ज्ञानेश्िरांनी फकतव्या िषी ज्ञानेश्िरी पूिय केली? 

  उत्तर - आठराव्या. 
 4. विरहहिी म्हिजे काय? 

  उत्तर - देिाच्या विरहाने आतय झालेल्या भक्ताच्या अिस्थेला. 
 5. ज्ञानेश्िरांनी फकतव्या िषी संजीिन समाधी घेतली? 

  उत्तर - एकविसाव्या. 
 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. हिा असलेला शकून सांगण्यासाठी किी कािळयाला कोिकोित्या गोष्टी देऊ   
    करतात? 

  उत्तर - कािळयाच ेपाय सोन्याने मढिू इजच्छतात.दहीभाताची उंडी खायला देऊ करतात. 
    िाटीभर दधू देऊ इजच्छतात. रसाळ गोड आंबे देऊ करतात. 
   

 

कविता क्र. 2. रुजक्मिीच ेश्रीकृष्िास पत्र. 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. विदभय देशाच्या राजाचे नाि काय? 

  उत्तर - भीमक. 
 2. रुजक्मिीचा वििाह कोिाशी ठरविला होता? 

  उत्तर - चदेीचा राजा लशशूपालाशी. 
 3. रुजक्मिीने कोिाला विन्मुख पाठविले नाही? 

  उत्तर - याचक ि ब्राम्हि यांना. 
 4. रुजक्मिीच्या गुरुच ेनाि काय? 

  उत्तर - सुदेश. 
 5. रुजक्मिीने श्रीकृष्िाला कोिाकडून पत्र पाठविले? 

  उत्तर - सुदेश नामक ब्राम्हि गुरुकडून. 
 6. रुजक्मिीने पत्र कोिाला पाठविले? 

  उत्तर - श्रीकृष्िाला. 
 
 



प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. श्रीकृष्िाच्या प्रापतीसाठी रुजक्मिीने काय काय प्रयत्न केले? 

  उत्तर - अनेक व्रते केली. ननयम धरले. देि, गुरु, ब्राम्हिांची पूजा केली. दारात आलेल्या 
    याचकाला विन्मुख पाठविले नाही. 
 

 2. श्रीकृष्िाची प्रापती न झाल्यास रुजक्मिी काय करिार आहे? 

  उत्तर - उग्र तप करिार आहे. पुनजयन्म घेऊन श्रीकृष्िाला प्रापत करून घेिार आहे.   
    श्रीकृष्िाची प्रापती न झाल्यास जीभ हासडून जीि देिार आहे. 
  
 

कविता क्र. 3. भला जन्म हा. 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. शाहीर राम जोशींच ेपूिय नाि काय? 

  उत्तर - राम जगन्नाथ जोशी. 
 2. रामजोशींना 'किीश्िर' ही पदिी कोिी हदली? 

  उत्तर - मोरोपंत. 
 3. मठाची उठाठेि कोि करतात? 

  उत्तर - ढोंगी साध.ू 
 4. ढोंगी साध ूबबळात काय करत आहे? 

  उत्तर - जप. 
 5. 'तलिार' हा शब्द कशाला उदे्दशून म्हटला आहे? 

  उत्तर - मानिी जीिनाला. (आयुष्याला) 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. होमात काय काय जाळतात? 

  उत्तर - होमात िड, चदंन, वपपंळ, औदुंबर, पळस यांची लाकड े( सलमधा ) तीळ, तांदळू, 
    तूप जाळतात. तीळ शक्यतो काळे असतात. 
 

 2. 'जरा तरी समज धरी अतंरी' असे किी का म्हित आहेत? 

  उत्तर - लाभलेल्या मानि जन्माच ेकल्याि करण्यासाठी परमेश्िराशी एकननष्ठ राहा.   
    परमेश्िराच्या दरबारात ढोंग करू नको. होिाऱ्या चकूापासून सािध राहा. असे  
    सांगतात. 
 

 



कविता क्र. 4 पाहुिे 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. केशिकुमारांच ेपूिय नाि काय? 

  उत्तर - प्रल्हाद केशि अत्र.े 
 2. या काव्याचा िाङमय प्रकार कोिता? 

  उत्तर - विडबंन. 
 3. ही कविता कोित्या काव्यसंग्रहातून ननिडली आहे? 

 उत्तर - झेंडूची िुले. 
 4. अत्रेंनी हदगदलशयत केलेल्या कोित्या चचत्रपटाला राष्ट्रपती (पाररतोवषक) पुरस्कार   
    लमळाला? 

  उत्तर - शामची आई. 
 5. पाहुिे कोठे पसरले आहेत? 

  उत्तर - ओटीिर. 
 6. पाहुिे राजरोस कशािर हल्ला करतात? 

  उत्तर - िराळाच्या डब्यािर, विड्याच्या जुड्यािर. 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. बाळया आपल्या आईला कुतूहलाने काय विचारतो? 

  उत्तर - काल संध्याकाळी नव्हते आणि आजच कोठून हे आले? हे आपल्याच नात्यातील 
    आहेत का? असे प्रश्न विचारतो. 
 

 2. िर बोट करून आई बाळयाला काय सांगते? 

  उत्तर - कािळे, घारी, चगधाड ेहे जेथनू येतात; डोंगळे, डास, घुंगुरटी जेथनू येतात; खोकला, 
    ताप ही दखुिी जेथनू येतात तेथनू हे पाहुिे आले असे सांगते. 
 
 

कविता क्र. 5. गाऊ त्यांना आरती 
 

 
प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. किी यशिंत यांच ेपूिय नाि काय? 

  उत्तर - यशिंत हदनकर पेंढारकर. 
 2. 'गाऊ त्यांना आरती' ही कविता कोित्या काव्य संग्रहातून ननिडली आहे? 



  उत्तर - झेंडूची िुले. 
 3. देशभक्तांचा देि कोिता? 

  उत्तर - देश. 
 4. देशभक्तांचा धमय कोिता? 

  उत्तर - दास्य. 
 5. लोकसेिेत मगन असिाऱ्यांना कोिती पिाय िाटत नाही? 

  उत्तर - जीिाची. देह जािो अथिा राहो. 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. पराथीचा आपत विस्तार कसा असतो? 

  उत्तर - पराथी स्ितःच्या िायद्याचा विचार करत नाहीत. आपल्या आिडी ननिडीना मुरड 
    घालतात. संकुचचत विचार करत नाहीत. देशहहताचा विचार करतात. 
 

 2. हदङमूढ लोकांना कोि हदशा दाखवितात? कस?े 

  उत्तर - आपल्या ज्ञानाच्या ज्योतीने अधंारमय राष्ट्राला प्रकाश देऊन, जे लोक गोंधळलेल्या 
    अिस्थेत होते, त्यांना ज्ञानरूपी शस्त्राने स्ितःच ेहक्क पटिून हदले. हदशाहीन  
    झालेल्या लोकांना जगण्याची निी हदशा दाखविली. 
 

 3. कवितेच्या शिेटी किीने कोिती इच्छा व्यक्त केली? 

  उत्तर - आपल्या हातून चांगले कांही घडले नाही तरी कृतज्ञता तरी व्यक्त करािी. देश 
    संस्कृती यासाठी कांहीतरी सत्कायय घडािे. ज्यानंी देशासाठी (देशभक्त, सैननक, 
    समाजसेिक) त्याग केला त्या त्यागाबद्दल कृतज्ञता राहू दे. 
 
 

 

कविता क्र. 6.  या भारतात बंधभूाि  
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. संत तुकडोजींच ेपूिय नाि काय? 

  उत्तर - माणिक बंडोजी ठाकूर. 
 2. या कविताच ेमूल्य कोिते? 

  उत्तर - देशभक्ती. 
 3. भारतात ननत्य काय िसू दे? 

  उत्तर -  बंधभूाि. 



 4. अमीर-गरीब कसे राहािेत? 

  उत्तर - एक मतानी. 
 5. सिय संप्रदाय कसे हदसािेत? 

  उत्तर - एक. 
 6. अस्पशृ्यता जगातून कशी नष्ट व्हािी? 

  उत्तर - समूळ. 
 7. सौंदयय कुठे रमले पाहहजे? 

  उत्तर - घराघरात. 
 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. उद्योगी तरुि कसा असला पाहहजे? का? 

  उत्तर - उद्योगी तरुि शीलिान असला पाहहजे. चाररत्र्यिान तरुि देशहहत जपतात.   
    राष्ट्राच्या विकासासाठी तरुिांची गरज आहे. 
 

 2. खल ननदंकाच्या मनी सत्य न्याय का िसािा? 

  उत्तर - दषु्ट ननदंक हे िाईट असतात. त्याच्याकडून िाईट कृत्ये होतात. त्याच्या मनात 
    सत्य ि न्याय िसला तर ते िाईट िागिार नाहीत. 
 

 

कविता क्र. 7  परृ्थिीच ेपे्रमगीत 

 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. कुसुमाग्रजांच ेपूिय नाि काय? 

  उत्तर - विष्िू िामन लशरिाडकर. 
 2. कुसुमाग्रजांना ज्ञानपीठ पुरस्कार कोित्या साली लमळाला? 

  उत्तर - 1988. 
 3. हदमाखात नटून थटून कोि जात आहे? 

  उत्तर - तारे. 
 4. पहाटेच्या िेळी कोि उभा आहे? 

  उत्तर - शुक्र. 
 5. धमुकेतू कशाप्रकारे आजयिे करतो? 

  उत्तर - िेड्यासारखा केस वपजंारून. 
 6. परृ्थिी कोिाकड ेप्रेमाची याचना करत आहे? 



  उत्तर - सूयायकड.े 
 

 

  प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. विश्ि अधंारले असे परृ्थिी का म्हिते? 

  उत्तर - तारे नटून थटून उल्का िुले टाकतात. चदं्र शीतल प्रकाशाने मोहिायला बघतो. शुक्र 
    पहाटे दारात राहातो. धमुकेतू िेड्यासारखा केस वपजंारून परृ्थिीकड ेप्रेमाची याचना 
    करतो. मंगळ लाजून लाल होतो. पि परृ्थिीच ेप्रेम सूयायिर असल्यामुळे सुयायिाचनू 
    विश्ि अधंारले असे म्हिते. 
 

 2. परृ्थिीला कशाच ेभूषि िाटते? का? 

  उत्तर - परृ्थिीला आपि सूयायपुढे धळुीचा कि आहे असे िाटते. पि नतच्या उत्कट ननतांत 
    प्रेमामुळे सूयायच्या प्रेमाचा धलुीकि जरी व्हाियास लमळाले तरी ते ती भषूि  
    मानते. 
 

कविता क्र. 8. सत्कार 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. सत्कार ही कविता कोित्या काव्यसंग्रहातून ननिडली आहे? 

  उत्तर - जजपसी. 
 2. सत्कार कवितेच ेमूल्य कोिते? 

  उत्तर - संघषय, लढा. 
 3. सत्कार कोिाचा होत आहे? 

  उत्तर - पहहल्या हहरव्या तिृ पात्याचा. 
 4. स्िागत गीत कोिी म्हटले? 

  उत्तर - खगांनी (पक्षांनी). 
 5. मुजरा कोिी केला? 

  उत्तर - ढगांनी. 
 6. यातील गुलाल कोिता? 

  उत्तर - लाल मातीचा. 
 7. गुलाल कोिी उधळला? 

  उत्तर - िाऱ्याने (पिनने). 
 8. यातील अत्तर कोित?े 

  उत्तर - मातीचा सुगंध. 



 9. मंगेश पाडगािकरांना भारत सरकारने 'पद्मभूषि' हा सन्मान फकती साली अपयि 
    केला? 

  उत्तर - 2013. 
 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. धरतीने कसे ि कोिते तप केले? 

  उत्तर - धरतीने कठोर तप केले. ज्िालारास झलेला. अथायत कडक उन्ह सोसले. त्यामुळे 
    नसा  सुकून गेल्या. 
 

 2. जीिन साक्षात्कार कशाला म्हटले आहे? 

   उत्तर - धरतीिर कडक उन्ह पडले होते. नसा सुकून गेल्या होत्या. तशा कठीि   
     पररजस्थतीिर मात करून गिताच ेपाते उगिले. अथायत जन्म घेतला. याला जीिन 
     साक्षात्कार म्हटले आहे. 
 
 

कविता क्र. 9. काया मातीत 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1.  काया मातीत ही कविता कोित्या काव्यसंग्रहातून ननिडली आहे? 

उत्तर - पाऊस पािी. 
 2. या कवितेचा काव्यप्रकार कोिता? 

  उत्तर - ग्रामीि कविता. 
 3. ढोल कोि िाजित आहे? 

  उत्तर - ढग. 
 4. जीिास भूल कशाने पडते? 

  उत्तर - कस्तुरीच्या सुिासाने. 
 5. झोळी कुठे टांगली आहे? 

  उत्तर - झाडाला. 
 6. झोळीत काय ठेिले आहे? 

  उत्तर - तान्हेबाळ. 
 7. शतेकरी देिाला अलभषेक कशाचा होतो? 

  उत्तर - घामाचा (घामाच्या धारा). 
 8. पाठलशििीचा खेळ कोि खेळत आहे? 

  उत्तर - ऊन-पाऊस. 



 9. लभजलेली ढेकळे कशाप्रमािे िाटतात? 

  उत्तर - लोण्याप्रमािे. 
     10. 'हहरिे सपान' म्हिजे काय? 

  उत्तर - हहरिे वपक. 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. नतिन चालताना काय काय होते? 

  उत्तर - काळया मातीत नतिन चालताना ढग ढोल िाजवितो. िीज (इज) थयथय नाचते. 
    शतेकरी बैल हाकारतो. त्याची पत्नी पोटाला ओटी बांधनू पेरिी करते. 
 

 2. देिाच पूजन कसे होते? 

  उत्तर - शतेकरी कष्ट करताना घामाच्या धारा सुटतात. त्यातच शतेकरी देिाला अलभषेक 
    होतो. हलिारी वपके भजन केल्याप्रमािे िाटतात. 
 

 

 

कविता क्र. 10.  धरि 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. दया पिारांच ेपूिय नाि काय? 

  उत्तर - दगडू मारुती पिार. 
 2. दया पिारांच्या आत्मकथनाच ेनाि काय? 

  उत्तर - बलुतं. 
 3. धरि कवितेत कोित्या भािना व्यक्त झाल्या आहेत? 

 उत्तर - सामान्य कष्टकऱ्यांच्या. 
 4. या कवितेतील स्त्री काय बांधत आहे? 

  उत्तर - धरि. 
   5. नतने आपले तान्हे लेकरू कुठे ठेिले आहे? 

  उत्तर - पाटीखाली. 
 6. ती उन्हात पाय भाजू नयेत म्हिून पायाला काय बांधते? 

  उत्तर - पाला. 
  7. ती रान का धुडंाळते? 

  उत्तर - पाण्यासाठी (घोटभर पाण्यासाठी). 
 8. साखर कशात भरली आहे? 

  उत्तर - पेरापेरात. 



 

 प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. जीि मागे घोटाळला असे ती का म्हिते? 

  उत्तर - पोटासाठी नतला िििि हहडंािे लागते. त्यालशिाय नतची चलू पेटत नाही. नतच े
    तान्हे मुल आहे. त्या मुलाकररता नतचा जीि घोटाळतो. 
 

 2. पीठ जात्यात आटलं म्हिजे काय? 

  उत्तर - कष्टकरिारी खपू राबते. पि नतला लमळिाऱ्या अपुऱ्या मजुरीमुळे येिारे धान्य ती 
    दळते पि नतला पुरेसे पीठ लमळत नाही. ते जात्यालाच लागून राहते. म्हिजे  
    जात्यातच आटते. 
 

कविता क्र. 11. सनु्या नतच्याही दाही हदशा 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. गाि कशाने िेढले आहे? 

  उत्तर - उदास झाडांनी. 
 2. भर दपुारी कोिाची रांग लागते? 

  उत्तर - पािी िाहिाऱ्या बायांची. 
 3. दःुखाची ज्योत कशी जळते? 

  उत्तर - रसरसून. 
 4. चलुीतल्या लाकडाने कुठे जळािे? 

  उत्तर - चलुीत. 
 5. त्यांना कोिती बोच घेरत नाही? 

  उत्तर - आयुष्य गेल्याची. 
 6. दःुख कुठे पुरून ठेितात? 

  उत्तर - मातीखाली. 
 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

 1. सगळे ऋतू त्याच्यासाठी काय आितात? 

  उत्तर - खेड्यापाड्यात विशषेकरून दषु्काळ भागात जीिन जगिाऱ्या जस्त्रयांच ेजीिन   
    संघषयमय असते. संसाराचा गाडा चालविताना कष्ट पडतात, तारेिरची कसरत  
    करािी लागते. सगळया ऋतूत त्यांची जस्थती अशीच असते. ती न संपिाऱ्या  
    कष्टांची माळ असते. 
 



 2. जीिनाचा असह्य ठिका थांबविण्यासाठी काय आितात? 

  उत्तर - ग्रामीि भागात कष्टमय कष्टमय जीिन जगिाऱ्या जस्त्रयांच्या जीिनात दःुख   
    अगदी रसरसून भरलेले असते. िेदना सहन करण्यापलीकड ेअसतात. हा जीिनाचा 
    असह्य ठिका थांबविण्यासाठी जजद्दरुपी हळदीचा लेप लाितात. 
 

 3. तीच्या संसाराला िििा का म्हटले आहे? 

  उत्तर - आपल्या सासरच्या सुखासाठी ती कष्ट करत असते. कोिताही ऋतू नतला सुखाच े
    हदिस आित नाही. रात्रहंदन कष्ट करिे एिढेच नतच्या नलशबी असते. स्ितःची 
    दखेु लपिून ती कुटंुबासाठी एकटीच लढत असते. म्हिून नतच्या संसाराला िििा 
    असे म्हटले आहे. 
 

 

 

कविता क्र. 12. माझ्या माहेराला 
 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 1. माहेर कशाप्रमािे आहे? 

  उत्तर - गोकुळाप्रमािे. 
 2. पाऊस पाण्याची कोि िाट पाहते? 

  उत्तर - धरिीमाता. 
 3. माहेरच्या अगंिात कोिती झाड ेआहेत? 

  उत्तर - आंबा, नारळ, पोिळीच्या. 
 4. माहेरी आंब्यांना तोटा का नाही? 

  उत्तर - आमराई असल्यामुळे. 
 5. माहेरी कोिाचा पाहुिचार होतो? 

  उत्तर - आल्या गेल्यांचा. 
 6. आळी कशामुळे दिािून जाते? 

  उत्तर - अगंिात खेळिाऱ्या मुलामुळे. 
 7. कोित्या िाटेिर काटे टोचतात? 

  उत्तर - सासरच्या. 
 8. ती आईच्या हातच ेकोिते जेिि जेििार आहे? 

  उत्तर - भाजी, भाकरी, पोळीच.े 
 

 

प्रश्न- खालील प्रश्नांची तीन-चार िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 



 1. माहेराला गोकुळ का म्हटले आहे? 

  उत्तर - नतच ंमाहेर मुला लेकरांनी गजबजलेलं आहे. घरात दधुदभुत्याचा सुकाळ आहे.   
    घरची मानसं आल्या गेल्याला मान सन्मान देतात. श्रीकृष्िाच्या गोकुळातील   
    जस्थती जी होती तशी जस्थती आहे. म्हिून माहेराला गोकुळ म्हटले आहे. 
 

  2. लोक गीतातील स्त्री माहेरी जाऊन काय करिार आहे? 

  उत्तर - धरतीमाता जशी पािसाची िाट पहाते तशी ती माहेराला जाण्याची आस धरून   
    आहे. स्त्री माहेरी जाऊन भाऊ भािजयाबरोबर गपपा मारिार आहे. माहेरातील दधु 
    दभुते ि इतर सिय सखेु उपभोगिार आहे. आईच्या हाताच्या भाजी, भाकरी,   
    पोळीचा आस्िाद घेिार आहे. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



पत्रलेखन 
 

प्रश्न - 1. पररसर स्िच्छतेच ेमहत्ि सांगिारे पत्र तुमच्या लमत्रास/मैबत्रिीस ललहा. 
 

पत्रलेखनात खालील मुदे्द असािेत 

 1. पत्र ललहहिाऱ्याचा पत्ता ि हदनांक. 
 2. पत्राचा मायना. 
 3. मुख्य मजकूर/विषय मांडिी / भाषा सौदयय. 
 4. पत्रलेखनाचा शिेट. 
 5. ज्याला पत्र पाठिायच ेत्याचा पत्ता वपनकोडसह. 
 

प्रश्न - 2. शालेय गुिपत्रके ि दाखला लमळिेबाबत मुख्याध्यापकांना अजय ललहा. 
 

पत्रलेखनात खालील मुदे्द असािेत 

 1. पत्र ललहहिाऱ्याचा पत्ता ि हदनांक. 
 2. मायना. 
 3. विषय. 
 4. मुख्य मजकूर/विषय मांडिी / भाषा सौंदयय. 
 5. शिेट/समारोप. 
 6. पत्र व्यिहाराचा पत्ता. 
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1) गद्य विभाग  

2) पद्य विभाग आणि 

3) व्याकरि

 
 
 
 
 



गद्य विभाग 

 
प्रश्न - खालील प्रश्नांची पाच-सहा िाक्यात उत्तरे ललहा. 

 

पाठ 1 - अनंतशक्ती परमेश्िरु 

 1. आंधळयांनी हत्तीच ेिियन कसे केले आहे? 

  उत्तर -  प्रत्येक आंधळयाने आपिाला आलेल्या अनुभिाप्रमािे हत्तीच ेिियन केले आहे. 
    पायाला स्पशय केलेल्या आंधळयाने हत्ती खांबासारखा,पाठीला स्पशय केलेल्या  
    आंधळयाने हत्ती लभतंीसारखा, कानाला स्पशय केलेल्या आंधळयाने हत्ती सुपासारखा, 
    सोंड पाहिाऱ्याने हत्ती मुसळासारखा, पोटाला स्पशय केलेल्याने हत्ती    
    कोथाळयासारखा ि शेपूट पकडलेल्या आंधळयाने हत्ती खाराट्यासारखा  असे िियन 
    केले. 
 

पाठ 2 - िसईचा िेढा 
 1. मािकर, आंजूरकर, आणि मोरे सरदारांनी काय केले? 

  उत्तर -  िसईचा फकल्ला जजंकण्यासाठी प्रथम फकल्यातील रहस्य शोधिे गरजेच ेहोते. 
    त्यासाठी मािकर, आंजूरकर, मोरे यांनी योजना तयार केली. याप्रमािे मािकारांनी 
    फकल्यातील लोकांच्या गुरांच्या चाकारीच ेकाम पत्करले. आंजुरकरानी सुतारकाम तर 
    दलु्लबाजी मोरे यांनी कासाराच ेकाम स्िीकारून फकल्यातील रहस्य शोधण्याच ेठरले 
    ि त्यानुसार पुढील आक्रमि ठरविले. 
 

 2. लढाईत जखमी झालेल्यांची काळजी कशी घेतली जाई? 

  उत्तर -  िसई जजंकल्यानंतर लढाईत जखमी झालेल्या शूर सैननकांना पालखीत   
    बसण्याचा मान हदला जाई. तसेच फकत्येकांना गाि ि जलमनी इनाम म्हिून हदल्या 
    जात असत. लढाईत मरि पािलेल्या सैननकांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी बैठा   
    पगार ि विधिा झालेल्या जस्त्रयांसाठी त्यांच्या ननिायहाकरीता पगार, जलमनी हदल्या 
    जात. यालाच बालपरिेशी ि मानापरिेशी म्हितात. अशाप्रकारे लढाईत जखमी 
    झालेल्यांची काळजी घेतली जाई. 
 

पाठ 3 - विद्यार्थयाांनो जागतृ व्हा 
 

 1. अनेक संकटाना आंबेडकरांनी कशाच्या जोरािर तोंड हदले? 



  उत्तर - अनेक संकटाना आंबेडकरांनी आत्मविश्िासाच्या जोरािर तोंड हदले. ते म्हितात 
    की, आत्मविश्िास ही दसुरी दैिी शक्ती आहे. यामुळे आपि अनेक संकटाना तोंड 
    देऊ शकतो. 
 

 2. 'शील' या गुिाबद्दल आंबेडकर काय म्हितात? 

  उत्तर -  डॉ. आंबेडकर म्हितात विद्येबरोबरच आपल्यात शील म्हिजे चाररत्र्य असले 
    पाहहजे. लशलालशिाय विद्या व्यथय ,िुकाची आहे. विद्येबरोबर शील असेल तर   
    त्यायोगे ती व्यक्ती एखाद्याच ेसंरक्षि करेल. परंतू एखाद्याजिळ विद्या असून 
    तो शीलिान नसेल तर तो दसुऱ्याचा घात करेल. लशलालशिाय लोक ननपजू लागले 
    तर समाजाचा राष्ट्राचा नाश आहे. म्हिून ज्ञानापेक्षा, लशक्षिापेक्षा लशलाची फकंमत, 
    महत्ि जास्त आहे. 
 

पाठ 4 - नोकर? छे, मालक 

 

 1. लेखकाच्या घरी काकंुच ेआगमन कसे झाले? 

  उत्तर -  काकूबाई ठरलेल्या हदिशी सकाळी आठच्या सुमारास बैलाच्या छ्कड्यातून   
    लेखकाच्या दारात आल्या. छकड्यात दोन टं्रका, आणि सतरंजीत बांधलेली   
    िळकट. पुढच्या टं्रकिर लाकडी चौकटीत बसविलेला पाण्याचा खजुा ि मधल्या 
    चौकटीिर बाजाची पेटी ि मागच्या पेटीिर आजीबाई विराजमान झाल्या होत्या. ि 
    डाव्या बगलेत बोका होता. अशाप्रकारे काकंुच ेआगमन झाले. 
 

 2. "भजन आणि भोजन एिढच ंतुम्हाला करता येतं िाटतं" 
 उत्तर -    संदभय - िरील िाक्य नोकर? छे, मालक! या पाठातील आहे. हा पाठ चच.ं िी. 
   जोशी यांनी ललहहला आहे. हे िाक्य मनैाताईंनी आजीबाईंना म्हटले आहे.  
     स्पष्टीकरि - काकूबाई ननसंकोचपिे आपली बाजाची पेटी घेऊन भजन करू   
   लागल्या. तेिढ्यात लेखक ि सिय मंडळी तेथे आली. त्यािेळी आजीबाईनी   
   आपल्याला भजन करण्याची सिय आहे. असे सांगताच िरील िाक्य चचडून मीनाताई 
   म्हितात. 
 

 

पाठ 5 - मनाच ेवपजंरे 
 

 1. पािसळयाचा हहशबे लेखकाने कसा घातला आहे? 

  उत्तर -  पािसाळा अदंाजे चार महहने म्हिजे 120 हदिस चालतो. त्यापैकी साठ हदिस 
     पाऊस पडतो. उरले साठ हदिस त्यातून तीस हदिस तरी रात्रीच पडतो. राहहले 



     तीस हदिस. तोही सारखा नाही. आपि घरी असताना ि कामािर असताना        
     ननदान पंधरा हदिस तरी पािसाच ेजातात. आता िक्त उरले पंधराच हदिस.        
     त्यात थोडा णझमणझम पाऊस असला तरी सहज जाता येते. एखाद्या झाडाखाली, 
     कोपऱ्यात थांबून न लभजता जाऊ शकतो. आता राहहले आठच हदिस. आपि     
    जायला आणि जोराचा पाऊस पडायला असा योगायोग िारतर चार िेळा येतो.   
    अशा प्रकारे पािसाळयाचा हहशबे मांडला आहे. 
  
 

पाठ 6 - जपानी स्त्री 
 

 1. 'मदसय युननयन' या ससं्थेची माहहती ललहा. 
  उत्तर -  एका मोठ्या तीन मजली इमारतीत पहहल्या मजल्यािर मदसय युननयनच ं  
    ऑफिस होते. मदसय युननयनच्या अध्यक्षा 70-75 िषायच्या होत्या. पि त्यांचा   
    उत्साह खपू मोठा होता. ही संस्था मातांची मागयदशयक तर आहेच पि यालशिाय 
    इतरानाही मागयदशयन करते. 1945 मधील बॉबं हल्यानंतर अनेक घरे जमीनदोस्त 
    झाली. फकत्येक संसार धळुीला लमळाले. देशातील तरुि पुरुषांची संख्या कमी    
    झाली. आईबापाविना, घरादाराविना पोरकी झालेली दीनिािी मुलं दारोदार हहडूं 
    लागली. त्या मुलांना आश्रय देण्यासाठी या संस्थेची स्थापना झाली आहे. 

 
 

पाठ 7 - हहरि ेसागंाती 
 

 1. मािूस झाडासारखा असतो म्हिजे काय? 

  उत्तर -  सुरुिातीला या परृ्थिीिर िनस्पतींचा जन्म झाला. नंतर हळूहळू उत्क्रांती होत 
    मानिाची ननलमयती झाली. ऊन, िारा, पाऊस याचंा जसा झाडािर पररिाम होतो, 
    तसाच तो मािसािरही होतो. आसपासच्या िातािरिामुळे मािसाचा स्िभाि   
    बदलतो. त्याचा रक्तदाबसुद्धा बदलतो. त्यामुळे झाडाशी आपलं िार पूिीपासूनच 
    कौटंुबबक नातं आहे. म्हिून मािूस झाडासारखा असतो असे लेखक म्हितात. 
 

 2. चाफ्याच्या झाडाला लेखक बडी मााँ का म्हितात? त्याची गंमत कोिती? 

  उत्तर -  लेखकाने आपल्या बागेत अनेक िकृ्ष लािले होते. त्यापैकी पांढऱ्या चाफ्याचहेी 
    झाड होते. हे च्फ्याच ेझाड मोठे झाले की त्याची कुठलीही िांदी फकंिा पान तोडलं 
    की, नतथनू दधुासारखा पांढरा चीक ननघतो. एका मातेच ेसिय गुि त्यामध्ये आहेत. 
    म्हिून लेखक चाफ्याच्या झाडाला 'बडी मााँ' म्हितात. त्याची गंमत म्हिजे त्याला 
    िुले आली की त्याची पाने गायब होतात. ि पाने आली की िुले गायब होतात. 
 



पाठ 8 - हफककत 

 

 1. गािात प्रिेश केल्यािर लेखकाला कोिते दृश्य हदसले? 

  उत्तर -  सायकलिरून प्रिास केल्याने लेखकांचा अितार एखाद्या दरिेशासारखा झाला 
    होता. त्यामुळे गािात प्रिेश केल्याबरोबर अनेक कुत्री त्यांच्या हदशनेे भुंकू लागली. 
    िासरांच्या घुंगुरांचा तालबद्ध आिाज ऐकू येत होता. बैलांच्या रिंथाचा बारीक   
    चमचमाट कानािर पडत होता. डासांचा थिा गुिगुिाट करून िातािरि घुसळून 
    काढत होता. अधंार िाढल्याने कंहदलाच्या िाती मोठ्या झाल्या होत्या. असे   
    लेखकांना गािात प्रिेश करताच दृश्य हदसले. 
 

 2. लेखकाचा उत्साह का कळंजून गेला? 

  उत्तर -  लमत्राच्या घरी रात्रीच ेजेिि झाले. इकडच्या-नतकडच्या गपपा झाल्या. लेखक 
    अथंरुिािर आडिे झाले. त्यांना आतील खोलीत काहीतरी कुजबुज ऐकू आली.   
    थोड्या िेळाने लमत्र बाहेर आला ि फिरून येण्याच्या ननलमत्ताने लेखकाला बाहेर 
    घेऊन गेला. ि म्हिू लागला "तू आमच्या गािी का आलास?, मीच तुला भेटायला 
    आलो आसतो." तेंव्हा लेखकाच्या लक्षात आले की आपि अस्पशृ्य असल्याने   
    आपले इथे येिे त्याच्या घरच्या मंडळीना आिडले नाही. त्यािेळी त्यांचा उत्साह 
    कळंजून गेला. 
 

पाठ 9 - िाटिी 
 1. तात्यांना धाकट्या मुलाचा का राग येत होता? 

  उत्तर -  गिातात्यांनी आयुष्यभर काबाडकष्ट करून संसाराचा गाडा चालविला होता. 
    संसारात हौसमौज केली नाही. सत्तािीस एकर जलमनीपैकी ननम्मी जमीन त्यांनी 
    स्ितः लमळविली. असा कष्टाचा संसार करूनही दोन्ही मुलांना त्याच ेकाहीही िाटत 
    नव्हते. त्यांचा धाकटा मुलगा तर लमळविलेल्या जलमनीचा 'लांगोटीभर जमीन' असा 
    उल्लेख करून हेटाळिी करायचा. त्यामुळे तात्यांना धाकट्या मुलाचा राग यायचा. 
 

 2. नतसरी िाटिी कुिी माचगतली? का? 

  उत्तर -  पंचमंडळीनी गिातात्याना िाटिीचा ननियय सांचगतल्यािर गिातात्यानी नतसरी 
    िाटिी माचगतली. कारि तात्यांच्या दोन्ही मुलांनी िाटिी करून िेगळे राहण्याचा 
    ननियय घ्यािा याचा तात्यांना राग येतो.  त्यामुळे मुलांच्याकड ेराहण्यापेक्षा आपि 
    निरा बायकोने िेगळे राहहलेले बरे; म्हिून ते नतसरी िाटिी मागतात. 
 

 

पाठ 10 - क्रातंीज्योती सावित्रीबाई 



 

 1. सावित्रीबाई लशक्षक्षका म्हिून शाळेत जाऊ लागल्यािर लोकांनी कोित्या प्रनतफक्रया 
    दशयविल्या? 

  उत्तर -  सावित्रीबाई शाळेत लशकिायला जाऊ लागल्यािर समाज त्यांना त्रास देऊ    
    लागला. शाळेत लशकित असतांना मािसे णखडक्यासमोर उभी रहायची, घाि    
    लशव्या द्यायची, कुिी छेड काढायच,े बाजूला थुंकायच,े रस्ता आडिायाच.े एक शुद्र 
    बाई लशक्षक्षका झाली म्हिजे महाभयंकर िाईट झाले. शुद्र माजले अशा प्रनतफक्रया 
    लोकांच्यात उमटू लागल्या. 
 

 2. यशिंत कोि होता? त्याला सावित्रीबाईनी कसे सांभाळले? 

  उत्तर -  महात्मा िुलेंनी बालहत्या प्रनतबंध गहृाची स्थापना केली. अनेक विधिा   
    जस्त्रयांना आपल्याकडे आश्रय हदला. काशी नािाची एक ब्राह्मि विधािाही त्यांच्या 
    आश्रयाला होती. नतच्या मुलाच ेनाि यशिंत होते. पुढे सावित्रीबाईनी त्याला दत्तक 
    घेतले. पोटच्या मुलाप्रमािे त्याच्यािर संस्कार केले, िाढविले. यशिंत पुढे मोठेपिी 
    डॉक्टर झाला. 
 

पाठ 11 - आई समजून घेताना 
 

 1. लेखकाबरोबर भांडि झाल्यािर आई काय म्हिे? 

  उत्तर -  आण्िा गेल्यािर लेखकांची आई खपूच दःुखी झाली. अनतशय उद्विगन   
    मनजस्थतीत ती िािरत होती. नतच्या काळजात आण्िाविषयी अपार प्रेम ि श्रद्धा 
    होती. कधी कधी लेखकाबरोबर नतच ेभांडि होत असे. त्यािेळी नतला आपल्या   
    निऱ्याची आठिि येई ि "आपला िाघासारखा निरा गेला म्हिून सिाांच बोलिं 
    खाण्याची िेळ माझ्यािर आली." असे म्हित अस.े 
 

 2. लेखक कोिते हदिास्िपन पाहत असे? 

  उत्तर -  मला चांगली नोकरी लागेल. नोकरीच्या पैशातून मी आक्काला इतक भारी     
    लुगड घेईन, इतक भारी लुगड घेईन की सारे बघत राहतील. मी अण्िांना   
    चाकारीतून मुक्त करेन. मी आक्काला माझ्याकड ेठेिीन. नतला कसलाही त्रास होऊ 
    देिार नाही. खायच ंआणि ननिांत बसायच.ं मी स्ितःसाठी घर बांधेन खपू कष्ट 
    करेन. असे लेखक हदिास्िपन पाहतो. 
  
 

पाठ 12 - स्िरगंगा 
 

 1. धारिाडच्या राष्ट्रीय उद्यानात िातािरि कसे होते? 



   उत्तर -  गंगुबाईंना ियाच्या सातव्या िषी धारिाडच्या राष्ट्रीय विद्यालयात दाखल   
    करण्यात आले. नतथले िातािरि देशप्रेमाने भरलेले होते. गंगुबाईंनी देशप्रेमाच ेधड े
    इथेच चगरविले. या विद्यालयात अनेक मोठमोठे साहहजत्यक येत असत. राजकीय 
    व्यक्ती येत असत. लोकमान्य हटळकांना पाहण्याचा योग गंगुबाईंना येथेच आला. 
    िंदेमातरम ्ि भारतमातेच ेिियन असिारी प्राथयना, गीते येथे म्हटली जात असत. 
    विद्यार्थयायमध्ये देशप्रेम, राष्ट्रालभमान जागतृ करण्याच ेपोषक िातािरि या शाळेत 
    होते. 
 

 2. शारदांबेचा आशीिायद खऱ्या अथायने आपल्याला लमळाला, असे गंगुबाईंना का    
    िाटले? 

   उत्तर -  हुबळीतील डॉक्टर िागळे यांच्या घरी शृंगेरी मठाच ेशंकराचायय आले होते. तथेे 
    त्यांनी गंगुबाईंच ेगािे ऐकले. गािे ऐकून ते इतके प्रभावित झाले की गंगुबाईंना 
    गायनासाठी शृंगेरीस येण्याच ेननमंत्रि हदले. एकदा गंगुबाई गाण्याच्या      
    काययक्रमासाठी शृंगेरीला गेल्या, शंकराचायायही गािे ऐकायला येऊन बसले. गािे 
    ऐकून ते खपू आनंदी झाले. शंकराचायाांनी गंगुबाईंना मठात बोलािले ि शारदांबेच्या 
    अगंािरील एक िस्त्र आणि साडीचोळी हदली. त्या हदिशी शारदांबेचा आशीिायद   
    खऱ्या अथायने आपल्याला लमळाला असे गंगुबाईंना िाटले. 
  

 



पद्य विभाग 

 
प्रश्न - खालील प्रश्नांची पाच-सहा िाक्यात उत्तरे ललहा. 
 

कविता क्र. 1 - इनत गुरुलशष्य संिादे 

 

 1. लशष्य कसा नसािा असे किी म्हितात? 

  उत्तर -  लशष्य आळशी नसािा. ननष्ठूर नसािा. इतरांची ननदंा करिारा नसािा.    
    नाजस्तक, ज्ञानरहहत सिय गोष्टीत तोंड घालून बोलिारा नसािा. िाद घालिारा    
    लशष्य सोडून द्यािा. कामचकुार लशष्य नसािा. 
 

 

कविता क्र. 2 - रुजक्मिीच ेश्रीकृष्िास पत्र 

 

 1. आपि श्रीकृष्िास मनाने िरले आहे. हे रुजक्मिी त्याला कसे सांगते? 

   उत्तर -  हे कृष्िा तू विद्याचधकारी आहेस. कुलिान, शामसुंदर असा आहेस. जगात   
    तुझ्या तोडीचा कोिी नाही. तुझ ेनाि घेताच सगळे श्रम नाहीसे होतात. तुझ े  
    सद्गुि आठिून मी तुला पती म्हिून मनाने िरले आहे. 
 

कविता क्र. 3 - भला जन्म हा 
 

 1. ही बार बार तलिार येईल का पुन्हा. म्हिजे काय? 

  उत्तर -  चौऱ्याऐंशी लक्ष योनी फिरून मानि जन्म लमळतो. असे म्हटले जाते. मानि 
    जन्म पवित्र मानला जातो. म्हिून या जन्मात परमेश्िराच ेनामस्मरि चचतंन   
    कराि,े ढोंगीपिािर विश्िास ठेिू नये. परमेश्िर भक्तीचा भुकेला आहे म्हिून   
    मनात श्रद्धा ठेिून भक्तीभाि जपािा. 
 

कविता क्र. 4 - पाहुिे 

 

 1. पाहुण्यांना पाहून बाळया अचबंबत का झाला? 

  उत्तर -  घरातील डबा परिानगीलशिाय उघडून राजरोस िराळाच ेजजन्नस िस्त करतात. 
    बाळयाच्या बाबांच्या विड्याच ेजुडगे पळवितात. एकदा ठाि मांडून बसले की   
    जायच ेनाि काढत नाहीत. हा पाहुण्यांचा कोडगेपिा पाहून बाळया अचबंबत झाला. 
 2. मािसाला येिारी दखुिी आणि पाहुिे यातील साम्य कसे सांचगतले आहे? 



  उत्तर -  पाहुिे अचानक न सांगता येतात तसे दखुानीही न सांगताच येतात. पाहुिे 
    कधी जािार आहेत ते समजत नाही तसे दखुानीही. दखुिी त्रास देतात तसे   
    पाहुिेही त्रास देतात. पाहुिे कोडगेपिा करतात. 

 

कविता क्र. 5 - गाऊ त्यांना आरती 
 

 1. समाजसेिक कोिते काम करतात? 

  उत्तर -  समाजाची सेिा करिारे ते समाजसेिक. ते िेगिगेळया मागायने समाजाची सेिा 
    करतात. त्या लोकांनी जनसेिेच ेव्रत घेतलेले असते. हदशाहीन, गोंधळलेल्या ि   
    संभ्रलमत जीिन जगिाऱ्याना मागयदशयन करतात. त्यामुळे त्यांना निी दृष्टी प्रापत 
    होते. त्यांच ेकायय कोटी हदपाप्रमािे प्रकाशमान असते. 
 

 2. माकां डयेाची तुलना किीने देशभक्ताशी का केली? 

  उत्तर -  माकां डये ऋषी अल्पायुषी होते. त्यांनी शंकराची उपासना करून मतृ्यूिर विजय 
    लमळविला. शंकराला यमाबरोबर त्यांच्यासाठी युद्ध करािे लागले. तसे देशभक्त   
    देशाला स्ितंत्र करण्यासाठी आपल्या बांधिाना प्रोत्साहन देऊन, निी हदशा हदशा 
    देऊन उठािास भाग पाडले. ि भारताच्या हहताचा विचार केला. 
  
 

कविता क्र. 6 - या भारतात बंधभुाि 

 

 1. मानिता ि राष्ट्रभािना कळल्यास काय होईल? 

  उत्तर -  मानिता ि राष्ट्रभािना जर लोकांना कळली तर देशात होिारी जातीय दंगली 
    नष्ट होतील. मानिता सियशे्रष्ठ धमय आहे. हे लोकांना कळले की धालमयक दंगली 
    होिार नाहीत. िेगळा धमय मानला जािार नाही.मानिता धमय कळला तर राष्ट्रीय 
    ऐक्य िाढीस लागेल. कोिीही राष्ट्रद्रोही काम करिार नाही. 
 

 2. देशातील सकलांना मानिता कळू दे. असे किी का म्हितात? 

  उत्तर -  देशात अस्पशृ्यता उच्चनीचता आहे. ती नष्ट व्हायची झाल्यास अणखल    
   मानिजात एक झाली पाहहजे. अन्याय अत्याचार होऊ नयेत असे िाटत असेल तर 
   मानिता कळली पाहहजे. अनेक सुविधांचा लाभ सिाांनी लमळून घ्यायचा तर मानिता 
   कळली पाहहजे. 
   

कविता क्र. 7 - परृ्थिीच ेपे्रमगीत 

 

 1. परृ्थिी सूयायची याचना कशी करत आहे? सध्याची नतची अिस्था कशी आहे? 



  उत्तर -  परृ्थिी म्हिते फकत्येक युगे मी तुझ्या मागून फिरते तरी तू माझी िसििूक 
    करतोस. तुझ ेप्रेम लमळविण्यासाठी मी तुझ्या मागून फिरत आहे. दबुळे तारे, चदं्र, 
    धमुकेतू, मंगळ, शुक्र हे प्रेमयाचना करतात पि ते क्षुद्र आहेत. मला तूच हिा    
    आहेस. परृ्थिीचा तारुण्याचा बहर ओसरला आहे. अगंात पूिीची उमी राहहलेली नाही. 
    तारुण्याच्या मशाली नष्ट होऊन ननराशचेी काळजी पसरलेली आहे. 
 

 2. धळुीचचे मला भूषि आहे असे परृ्थिी का म्हिते? 

  उत्तर -  परृ्थिीच ेप्रेम लमळविण्यासाठी सिय तारे, चदं्र, शुक्र, मंगळ, ध्रिु, धमुकेतू   
    प्रयत्न करीत आहेत. परृ्थिीला सूयायपुढे हे सियजन क्षुद्र िाटतात. सूयायच ेतेज, प्रताप 
    यािर ती फिदा आहे. त्याकररता सूयायचा दरुपिा सहन करिे नतला आिडते. या 
    सूयायच्या मोठेपिापुढे, तेजापुढे आपि धळुीचा कि आहोत. या धळुीच्या किांनी 
    जरी सूयायच्या पायातील शृंगार बनला तरी ते नतला मान्य आहे. 
 

 

कविता क्र. 8 - सत्कार 

 

 1. मातीची मतृ्यूिर मात म्हिजे काय? 

  उत्तर -  उन्हाच्या कडक ज्िाला परृ्थिीने प्राशन केल्या  अथायत ज्िालारूपी रस प्राशन 
    केला. त्यामुळे जीव्सषृ्टीबाबत साशंकता ननमायि झाली. नद्याही सुकल्या होत्या. 
    अशी कठीि पररजस्थती असतानाही हहरव्या तिृपात्याने मातीच्या उदरातून जन्म 
    घेतला. मातीने मतृ्यूिर विजय लमळविल्याच ेते द्योतक होते. म्हिून मातीची   
    मतृ्यूिर मात झाली असे म्हटले आहे. 
 

 2. हहरव्या तिृपात्याचा सत्कार का ि कसा केला? 

  उत्तर -  हहरिे तिृपाते प्रनतकूल पररजस्थतीिर मात करून जन्म घेते. म्हिून त्या   
    तिृपात्याचा सत्कार करण्यात आला. या सत्कार सोहळयात पक्षयांनी स्िागतपद्य 
    म्हटले. ढगांनी लऊन मुजरा केला. िाऱ्याने लाल मातीचा गुलाल उधळला. सियत्र 
    मातीचा सुगंध सुटला. अथायत मातीचा सुगंधरूपी अत्तर लशपंडले गेले. 
 

कविता क्र. 9 - काया मातीत 

 

 1. शतेात राबिाऱ्या माऊलीच ेि लहान मुलाच ेिियन कसे केले आहे? 

  उत्तर -  शतेकऱ्याला त्याची बायको शतेात राबताना मदत करते. तो नतिन हाकतो तर 
    त्याची बायको कमरेला ओटी बांधनू करते. कष्ट करताना ती कशाचीही फिकीर 



    करत नाही. शतेकयायची बायको नतच ेतान्हे मूल झाडािर झोळी बांधनू त्यात ठेिते. 
    ते आपल्या मातपृ्रेमाला िंचचत राहते. मायेची उब त्याला लमळत नाही. 
 

 2. कष्टामुळे शतेकऱ्याच े'हहरिे सपान' कसे िुलत?े 

  उत्तर -  ऊन, िारा, पाऊस, थडंी याची तमा न बाळगता शतेकरी शतेात राबतो.   
    शतेीतील काम हाच त्याचा देि, परमेश्िर असे तो समजतो. वपकाची तो जीिापाड 
    काळजी करतो. वपक जोमाने यािे म्हिून तो कष्ट करताना स्ितःच्या सुख    
    दःुखाचा विचार करत नाही. अनेक िेदना सहन करतो. काटा रुतून त्याच ंरक्त 
    सांडते, तरी नतकड ेलक्ष देत नाही. शिेटी वपक जेंव्हा टरारून िर येते, त्याची   
    जमीन वपकून त्याला मुबलक धान्य लमळते. त्या हहरव्या वपकालाच किीने 'हहरिे 
    सपान' िुलते असे म्हटले आहे. 
 

कविता क्र. - 10. धारि 

 

 1. कष्ट करून लशिार वपकििाऱ्या जस्त्रला घोटभर पािी का लमळत नाही? 

  उत्तर -  धरि बांधताना फकंिा विकासाची कामे करताना कष्टकरी महहलांना िगैरे खूप 
    राबिून घेतले जाते. विकास होतो पि कष्टकऱ्यांच्या जीिनातील दःुख संपलेले 
    नसते. त्याच ेजीिन अधंकारमय असते. लशिार िुलविण्यासाठी त्यांना पािी    
    लमळिे कठीि होते. वपण्याच्या पाण्यासाठीही रानोमाळ फिरािे लागते. 
 
 

 2. या कवितेत धरि बाधंिाऱ्या स्त्रीच्या गरीब पररजस्थतीच ेिियन कसे केले आहे? 

  उत्तर -  त्या स्त्रीच्या घरी अठरा विश्िे दाररद्र्य आहे. नतला घरदार सोडून रात्रहंदिस 
    कष्ट करािे लागते. नतला आपले तान्हे मूल पाटीखाली झाकून ठेिून कष्ट करािे 
    लागते. कधीकधी मूल घरीच असल्यामुळे नतचा जीि घोटाळतो. पुरसे पीठ लमळत 
    नाही. असलेल्या कोंड्याचा मांडा करािा लागतोि उपजीविका करािी लागते. नतच्या 
    कष्टािर दसुऱ्याच ेलशिार िुलते. घोटभर पाण्यासाठी भटकंती करािी लागते. 
 
 

कविता क्र. 11. सनु्या नतच्याही दही हदशा 
 

 1. जस्त्रयांच्या कष्टाना कष्टांची माळ असे का म्हटले आहे? 

  उत्तर -  स्त्री जन्माची करुि कहािी किनयत्रीने सांचगतली आहे. स्त्रीया सतत   
    काबाडकष्ट करतात. कोित्याही ऋतूत त्यांच ेकष्ट संपत नाही. सुखी संसारासाठी 
    हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. चलू- मूल सांभाळािे लागत.े या सिायची पिाय 



    न करता ती काम करत असते. सुखाची चि त्यांना चाखता येत नाही. म्हिून 
    जस्त्रयांच्या कष्टाना कष्टाची माळ असे म्हटले आहे. 
 

 2. अिकाश किळून नतच ेहात ररकामे. असे का म्हटले आहे? 

  उत्तर -  संसाराचा गाडा चालिताना नतला खपू त्रास सहन करािा लागतो. यातना सहन 
    कराव्या लागतात. ससंाराच्या ििव्यात नतच ेजीिन होरपळत असते. परुुष प्रधान 
    संस्कृतीमुळे नतला स्िातंत्र्य लमळत नाही. पुरुषाचा अहंपिा सांभाळािा लागतो.   
    इतके करत असतांना ती या संकटाना हसत सामोरे जाते. दःुखातच सुख मानते. 
    म्हिून अिकाश किळूनही नतच ेहात ररकामेच असे म्हटले आहे. 
 

 

कविता क्र. 12. माझ्या माहेराला 
 

 1. माहेरच्या िैभिाच ेिियन कसे केले आहे? 

  उत्तर -  माहेर हे गोकुळाप्रमािे आहे. माहेरी अनेक पै-पाहुण्यांची  िदयळ असते.   
    पाहुण्यांचा पाहुिचार यथायोगय होतो. आंब्याच्या बागामुळे आंब्याचा तोटा नाही. 
    अगंिात िुलाची झाडे बहरलेली असतात. भािांच्या मुलामुळे घरी गजबज असते. 
    अगंिात नारळी पोिळीच्या बागा आहेत. घरातील सुनांना लेकीसारखे िागिले   
    जाते. घरी भाऊ-भािजय, आई-िडील ि भािाची मुले गुण्यागोविदंाने राहतात. घरी 
    दधुदभुत्याची चगंळ आहे. 
 

 2. माहेरी गेलेल्या व्यक्तीच ेस्िागत कसे होते? 

  उत्तर -  माहेरच ेिैभि खपू मोठे आहे. तेथे जािाऱ्या पाहुण्यांना 'अनतथी देिो भि' असे 
    समजले जाते. घरी दधुदभुत्याची चगंळ असते. नेहमी पाहुण्यांची ये-जा, उठ-बस 
    असते. कुिालाही नकार लमळत नाही. पाहुण्यांची सेिा हे आद्य कतयव्य समजले 
    जाते. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



व्याकरि विभाग 

 

 1. संधी 
  प्रकार - 3 

   1) स्िरसंधी = स्िर + स्िर 

    उदा. 1. जाती + अधं = जात्यंध 

     2. आत्म + आहुती = आत्माहुनत 

   2) व्यंजन संधी = व्यंजन + व्यंजन अथिा स्िर 

    उदा. 1. तत ्+ क्षक्षती = तजत्क्षती 
     2. सत ्+ कृती = सत्कृती  

   3) विसगय संधी = विसगय + स्िर अथिा व्यंजन 

    उदा. 1. तेजः + कि = तेजःकि 

     2. दःु + बळ = दबुयळ 

 

 2. विभक्ती प्रत्यय  

  आठ आहेत पैकी कांही उदाहरिे 

   1) सूययप्रकाश = सूयायचा प्रकाश = षष्टी ( चा, ची, च े) 
   2) घरात = घराच्या आत = सपतमी ( त, इ, आ ) 
   3) गािाहून = उन, हून = पंचमी 
 

 3. प्रयोग  

 

  प्रकार - 3 

   1) कतयरी - कत्यायच्या लीगं, िचनाप्रमािे फक्रयापद चालते. 
     उदा. िैजनाथ गािे गातो. 
          स्िरा गािे म्हिते. 
   2) कमयिी - कमायच्या ललगं, िचनाप्रमािे फक्रयापद चालते. 
     उदा. िैजानथाने गािी म्हटली. 
          स्िराने गािी म्हटली. 
   3) भािे - फक्रयापद स्ितंत्र असते. 
     उदा. पोललसाने चोरास पकडले.  (एकिचन) 
          पोललसानी चोरांना पकडले. (अनेकिचन) 
 

 4. काळ 



  प्रकार - 3 

   1) ितयमान काळ - फक्रया चालू असते. 
    उदा. मी पेपर ललहहत आहे. 
   2) भूतकाळ - फक्रया होऊन गेलेली असते. 
    उदा. सिेशने पेपर ललहहला. 
   3) भविष्यकाळ - फक्रया पुढे होिार असते. 
    उदा. स्िरा पेपर ललहहल. 
 

 5. म्हिी 
   1) हातच्या काकिाला हा कशाला? 

    अ) आरसा  ब) कंगिा  क) बबलिर  ड) पाटल्या 
   2) कानामागून आली अशी झाली. 
    अ) आंबट  ब) नतखट  क) गोड  ड) कडू 

 6. िाक्याच ेप्रकार  

  

    अ) अथयदृष्ट्या 
 

   1) विधानाथी िाक्य - विधान केलेले असते. 
    उदा. नद्यांना प्रचडं पूर आला. 
   2) नकाराथी िाक्य - िाक्यात नकार दशयविला असतो. 
    उदा. कष्टालशिाय यश लमळत नाही. 
   3) आज्ञाथी िाक्य - आज्ञा हदसून येते. 
    उदा. त्याला हे चचत्र दाखि. 
   4) प्रश्नाथयक िाक्य - प्रश्न विचारला जातो. 
    उदा. तुम्ही तारे मोजू शकाल का? 

   5) उद्गारिाचक - हषय, खेद, नतरस्कार, आनंद भािना व्यक्त होतात. 
    उदा. िा! फकती छान देखािा आहे हा! 
   6) इच्छाथयक - इच्छा व्यक्त केली जाते. 
    उदा. अगोदर छोट्यांना आत जाऊ द्यािे. 
 

    ब) रचनेच्या दृष्टीन े

 

   1) केिल िाक्य - एकच उदे्दश ि एकच फक्रयापद असते. 
    उदा. आम्हाला प्रसाद लमळाला. 



   2) लमश्र िाक्य - कारि, की, म्हिजे, जो, तो, जेंव्हा, तेंव्हा, जेथे, तेथे 
  अशा फक्रया विशषेि अव्ययांनी िाक्य जोडतात. 
     उदा. 1. जो देशसेिा करतो तोच देशभक्त. 
         2. पाऊस पडािा म्हिून शतेकरी िाट पाहत होते. 
   3) संयुक्त िाक्य - आणि, ि, पि, परंुत, फकंिा, यासारख्या  
  उभयान्ियी अव्ययांनी िाक्य जोडले जाते. 
    उदा. 1. िारा आला आणि पाऊस गेला. 
        2. तू खेळ पि अभ्यास करत जा. 
 

 7. ललगं बदला 
 

   मुलगा × मुलगी 
   दोरा   × दोरी 
 

 8. विरुद्धाथी शब्द  

 

   सुःख  × दःुख 

   पाप   × पुण्य 

   हदिस  × रात्र 

 

 9. समानाथी शब्द  

 

   िारा = िायू, िात, पिन, हिा, मारुत 

   पािी = जल, जीिन 

   ढग = मेघ, पयोद, जलद 

 

 10. तत्सम ि तदभि - संस्कृतातनू मराठीत जे शब्द जसेच्या तसे आलेले आहेत 
  त्यांना तत्सम तर संस्कृतातून मराठीत येतांना थोडािार बदल होऊन जे शब्द 
  आलेले आहेत त्यांना तदभि म्हितात. 
 

   तत्सम - धमय, न्याय, नीती, तत्िज्ञान, इत्यादी 
   तदभि - काम (कमय), चाक (चक्र), िाघ (व्याघ्र) 
 

 11. शब्दांच्या जाती 
   1) राम हुशार मुलगा आहे. 



     विशषेि 

   2) आईकररता औषधे आिली. 
     शब्दयोगी अव्यय  

 

 12. विरामचचन्हे 

 

   .  पूियविराम 

   ;  अधयविराम 

   ,  स्िल्पविराम 

   ?  प्रश्नचचन्ह 

   -   संयोगचीन्ह 

   !  उद्गारिाचक चचन्ह 

 

 13. अलंकार  

 

   अलंकार ओळखनू लक्षिे ललहा. 
    उदा. आला हा दारी उभा िसंत िेरीिाला, 
         पोते खांद्यािरी सौद्याच ेǀ देईल ज्याच ेत्याला. 
     अलंकार - चतेनगुिोक्ती अलंकार 

    व्याख्या - ननसगायतील ननजीि िस्तू सजीि आहेत. अशी   
   कल्पना करून ती मनुष्याप्रमािे िागतात फकंिा कृती करतात असे जेथे िियन असते 
   तेथे 'चतेनगुिोक्ती' हा अलंकार असतो. 
 

 14. शब्द्समहुाबद्दल एक शब्द 

 

  1. धान्य साठविण्याची जागा  ---  गोदाम / कोठार 

  2. रोज प्रलसद्ध होिारे   ----   दैननक 

 

 15. िाक्यप्रचार  

 

  खालील िाक्यप्रचारांचा अथय सांगून िाक्यात उपयोग करा. 
   1) आकाशपाताळ एक करिे 

    अथय - खपू आरडओरड करिे  

    िाक्य - राजूला पेजन्सल न लमळाल्यामुळे त्याने आकाशपाताळ 
       एक केले. 



   2) हस्तगत करिे  

    अथय - प्रापत करिे / लमळवििे 

    िाक्य - लशिाजी महाराजांनी तोरिा हस्तगत केला. 
 16. ितृ्त े

 

  खालील ओळीच ेगि पडून ितृ्त ओळखा ि लक्षिे ललहा. 
     पखरि बघ घाली भूिरी पाररजात. 
      प ख र ि ब घ घा ली भू ि री पा रर जा त. 
 लगक्रम --    U  U  U   U  U   U  _   _   _       U _  _      U _    _ 
 गि    --    न      न       म      य      य  

      

   ितृ्ताच ेनाि - माललनी 
   अक्षरसंख्या - 15 

   गि       - न न म य य  

   यत्ती      - 8 व्या अक्षरािर  

   लक्षिे      - हे अक्षरगिितृ्त आहे. 
 

 17. समास 

 

  विग्रह करून समास ललहा. 
   1. परमेश्िर = परम असा ईश्िर -- कमयधारेय समास 

   2. ज्ञानप्रकाश = ज्ञानाचा प्रकाश -- षष्ठी तत्पुरुष समास  

   3. कािीकोंडा = किी कोंडा िगैरे -- समाहार व्दंव्द समास. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

(Above Average) 

 

1) गद्य विभाग   

2) पद्य विभाग आणि 

3) लेखन  विभाग (कल्पनाविस्तार) 
 

 
 
 



गद्य विभाग 
खालील प्रश्नांची उत्तरे आठ-दहा िाक्यात ललहा. 
 

पाठ 1. अनंतशक्ती परमेश्िरु 

 1. या कथेचा सारांश तुमच्या शब्दात ललहा. 
 

उत्तर -  या पाठात परमेश्िर स्िरूपाच ेिियन करण्यासाठी समपयक दृष्टांत हदला आहे. 
    एका गािात हत्ती आला असता, त्याला पाहायला जन्मांध लोक गेले. त्या   
    प्रत्येकांनी स्पशय केलेल्या अियिािरून, स्ि-अनुभिािरून हत्तीच ेिियन केले. पाय 
    पाहिाऱ्याने 'हत्ती खाबंासारखा', सोंड पाहिाऱ्याने 'हत्ती मुसळासारखा', कान   
    पाहिाऱ्याने 'हत्ती सपुासारखा', पाठ पाहिाऱ्याने 'हत्ती लभतंीसारखा', पोट पाहिारा 
    'हत्ती कोथळयासारखा', शपेूट पाहिाऱ्याने 'हत्ती खाराट्यासारखा', असे िियन केले. 
    याप्रमािे ते एकमेकास विरोध करू लागले. आपलेच म्हििे खरे म्हिू लागले. 
    त्यांच्यामध्ये एकजि डोळस होता. तो म्हिाला "हा हत्तीचा एकएक अियि होता. 
    हा सगळा हत्ती नव्हे. अशा सिय अियिांनी युक्त तो हत्ती होय."   

      या प्रमािे परमेश्िर सुद्धा सिय शक्तींनी यकु्त असतो. 
 

पाठ  2. िसईचा िेढा 
 

 1. िसईचा फकल्ला घेण्यासाठी चचमाजीआपपांनी कोिकोिते प्रयत्न केले? 

 

  उत्तर -  चचमाजी आपपांनी कोकिपट्टीला स्िारी करून अनेक भाग जजंकून घेतला. पुढे 
    भाग काबीज करािा म्हिून ते िसईला येऊन पोहचले. िसईचा फकल्ला पूिय   
    समुद्रात होता. त्यामळेु त्यांनी जहाजे तयार करून सैन्य जमिून लढाई केली. पि 
    फकल्ला प्रापत झाला नाही. त्यामुळे त्यांनी सरदार बोलािून फकल्यातील भेद, रहस्य 
    जािून मग आक्रमि करण्याच ेठरविले. अशाप्रकारे चचमाजीआपपांनी फकल्ला   
    घेण्यासाठी प्रयत्न केले. 
 

पाठ  3. विद्यार्थयाांनो, जागतृ व्हा! 
 

 1. विद्या, विनय, आजत्म्िश्िास शील यांना आंबेडकरांच्या जीिनात कोित ेस्थान     
आहे? 

 

  उत्तर -  आंबेडकरांच्या जीिनात विद्येला खपू महत्ि आहे. त्यांना विद्येच ेभयंकर िेड 
    होते. ते 24 तास विद्येची पूजा करीत. 



   त्यांच ेदसुरे दैित विनय होते. ते म्हित विद्येबरोबरच नम्रपिा पाहहजे. 
    त्यामुळेच त्यांनी कधीच कोिाची प्रतारिा केली नाही. 
  त्यांची दसुरी दैिी शक्ती होती आत्मविश्िास म्हिूनच त्यांनी सिय कामे पूिय 
    केली. अनेक संकटाना तोंड हदले. 
  या सिाांबरोबरच आपल्याकड ेचांगले शील म्हिजे चाररत्र्य पाहहजे. लशलालशिाय 
    विद्या, ज्ञान िुकाच ेआहे. त्यांच ेचाररत्र्य चांगले होते. त्यांनी कधीही कोिाला    
    िसिले नाही. 
 

पाठ  4. नोकर? छे, मालक! 
 

 1. लेखकाने काकंूना कामािरून काढून का टाकले? सविस्तर ललहा. 
 

  उत्तर -  लेखकांच्या सौ. ची तब्बेत बबघडल्यामूळे ते एका ियस्कर बाईंची घरकामासाठी 
    ननिड करतात. पि त्यांचीच सिय कामे घरच्यांना करािी लागत. त्या देिदशयन, 
    भजन यातच िेळ घालित असत. त्यांना कामापेक्षा आपल्या बोक्याच ेि राघूच े
    महत्ि अचधक िाटे. त्या घरातील पदाथय चोरून ठेित. या सिय गोष्टीला कंटाळून 
    लेखकाने काकंूना कामािरून काढून टाकले. 
 

पाठ  5. मनाच ेवपजंरे 

 

 1. 'मनाच ेवपजंरे' या लघनुनबंधातून मानिी मनाच्या कोित्या प्रितृ्ती दाखविल्या   
    आहेत? 

 

  उत्तर -  या ननबंधात मानिी मनाच्या अनेक प्रितृ्ती हदसून येतात. सामाजजक, आचथयक, 
    राजकीय प्रत्येक प्रकारच्या प्रितृ्ती हदसून येतात. यामुळे व्यजक्तमत्िाचा विकास 
    होत नाही. हे सारे पररजस्थतीच ेवपजंरे तोडून टाकले पाहहजेत. एखादी िस्तू घेताना, 
    गोष्ट करताना त्याचा िायदा, नुकसान याचा विचार केला पाहहजे. छत्रीच्या    
    उदाहरिातून हे हदसून येते. छत्रीचा उपयोग तसा चार िेळच होतो. पि ती घेऊनही 
    लभजतोच. योगय-अयोगय, लाभ-नुकसान याच ंमहत्ि सांगिारी प्रितृ्ती येथे हदसून 
    येते. 
  

पाठ  6. जपानी स्त्री 
 

 1. या पाठाच्या आधारे 'जपानन स्त्री' यािर टीप ललहा. 
 



  उत्तर -  जपानी स्त्री गोड, प्रेमळ, हसऱ्या स्िभािाची आहे. ती सामाजजक, आचथयक,   
    राजकीय जीिनात पुढारलेली आहे. येथे तरुि मुलीसुद्धा स्ितःच्या लगनासाठी पैसे 
    कमावितात. त्या कोितेही कष्ट करण्यास लाजत नाहीत. सिय प्रकारची कामे    
    करतात. त्या देशाच्या संरक्षिासाठी खबंीरपिे उभ्या राहतात. 
   थोडक्यात ती सोज्िळ, शालीन, ननभयय अशी आहे. नतच ेकतृयत्ि    
    अलभमान िाटािा असे आहे. 
 

पाठ  7. हहरिे सांगाती 
 

 

 1. 'हहरिे सांगाती' या शीषयकाची यथाथयता स्पष्ट करा. 
 

  उत्तर -  सांगाती या शब्दाचा अथय सोबती, सखा, जोडीदार असा होतो. हे शीषयक अगदी 
    समपयक, योगय आहे. कारि आपल्या सभोिती झाड,े िेली हेच आपले खरे लमत्र 
    आहेत. कारि झाड ेआपल्याला भरभरून देतात. त्यात स्िाथय नसतो. ननसगायकडून 
    अनेक गोष्टी लशकतो. संकटाशी सामना कसा करािा. उभे कसे रहािे. ननसगय हा 
    आपला सांगाती तर आहेच पि गुरुही आहे. या लमत्राच्या मदतीने मानिाने गरुड 
    झपे घेतली आहे. झाडामुळे आपल्याला आनंद लमळतो. म्हिून 'हहरिे सांगाती' हे 
    शीषयक यथाथय िाटते. 
 

पाठ  8. हफककत 

 

 1. लेखकाने लमत्राच्या गािी जाण्याचा बेत का ठरविला? 

 

  उत्तर -  अकोल्यात असतांना लेखकांची ि त्याच्या लमत्राची ओळख झाली. लेखकाचा 
    लमत्र लेखकाकड ेअभ्यासाला, झोपायला ि बऱ्याचिेळा जेिायलाही येत असे. तो 
    त्याच ेिडील लेखकाला नेहमी आपल्या गािी बोलािीत असत. पि कधी गेले   
    नव्हते. लेखक ि त्यांच ेलमत्र दोघेही पुरििी परीक्षा पास झाले होते. अपेक्षक्षत   
    क्लासही लमळाला होता. ही गोड बातमी देण्याच्या ननलमत्ताने त्याच्या गािी जािे, 
    त्यांच्याकड ेश्रीमंती होती, खाण्यावपण्याची चगंळ होती. त्यामुळे चार हदिस राहता 
    येईल. यासाठी लेखकाने लमत्राच्या गािी जाण्याचा बेत ठरविला. 
 

पाठ  9. िाटिी 
 

 

 1. शिेटी गिातात्यांनी कोिता ननधायर व्यक्त केला? का? 



 

  उत्तर -  गिातात्यांच्या घरात पंचमंडळी िाटिीसाठी बसतात. त्यांच्यासमोर गिातात्या 
    तीन िाटण्या करण्याच ेबोलून दाखवितात. पि तीन िाटण्या करण्याचा ननियय 
    मुलांना मान्य नसतो. आईबापांची िाटिी करण्यािर मुले ठाम असतात. त्यािेळी 
    दोन्ही सूनाही चचते सहभागी होतात.शतेाची राखि करायला आयता गडी लमळिार 
    म्हिून गिातात्यांना स्ितःकड ेठेिून घेण्यास दोघेही तयार असतात. पि आजारी 
    सासूची सेिा कोि करिार म्हिून सासूला सांभाळायला कोिी तयार नसतं. दोघी 
    सुनांच ेबोलिे गिातात्यांना डागण्या हदल्यासारखे झोंबते. पािी भरलेल्या डोळयांनी 
    ते िाटिी नाकारतात. ि आपि दोघं निराबायको एकत्रच राहिार, तुम्हाला काय 
    द्यायच ेतर द्या नाहीतर मजुरी करून जगू. असा ननधायर व्यक्त करून ननघून 
    जातात. 
  

पाठ  10. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई 

 
 

 1. सावित्रीबाई खऱ्या अथायने सहधमयचाररिी कशा होत्या, ते सविस्तर ललहा. 
 

  उत्तर -  महात्मा िुले यांच्या सामाजजक, शैक्षणिक कायायत त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पत्नी 
    सावित्रीबाई िुले यांनी भाग घेतला होता. त्यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन काम 
    केले. त्यासाठी अपार कष्ट घेतले. िुले यांच्या आग्रहाखातर सावित्रीबाई घरीच  
    लशकल्या आणि शाळेत लशक्षक्षका झाल्या. एक शुद्र जातीची स्त्री लशक्षक्षका झाली 
    म्हिून त्यांना त्रास हदला. पि तो त्रास त्यांनी सहन केला. आपले कायय चालूच 
    ठेिले. पुढे िुलेंच्या अतं्ययात्रिेेळी उद्भिलेल्या  प्रसंगी त्या धीराने सामोऱ्या गेल्या. 
    स्ितः हटटिं हाती धरतात. अशा प्रकारे म. िुलेंच्या प्रत्येक कायायत त्या सािली 
    बनून कायय करतात. म्हिून त्या खऱ्या अथायने सहधमयचारीिी होत्या. 
 

पाठ  11. आई समजनू घेताना 
 
 

 1. िरील दोन प्रसंगातून लेखकाने आईला कसे समजून घेतले? 

 

  उत्तर -  पहहला प्रसंग म्हिजे लेखक पास झालेला. आपि पास झालेली बातमी आईला 
    लिकरात लिकर सांगून आईला आनंद िाटािा म्हिून लेखक प्रयत्न करतात. पि 
    अपार कष्टामुळे ती ऐकायच्या मनःजस्थतीत नव्हती. पि शिेटी लेखकांनी जेंव्हा 
    आईला बातमी साचगतली त्यािेळी आईला आनंद होण्याऐिजी नतच्या चहेऱ्यािर 
    काळजीच अचधक जाििली. लेकराच्या यशाचा आनंद नतला का िाटत नसेल?   



    असा प्रश्न लेखकांना पडला. पि आईने जेंव्हा लेखकाला पुढच्या लशक्षिाचा खचय 
    विचारला ि काहीही झालं तरी पुढं लशक मी आिखी राबेन. असं सांचगतलं त्यािेळी 
    आईची तळमळ लेखकाला जाििली. 
   दसुरा प्रसंग आहे िडडलांच्या मतृ्यूचा. िडील जजिंत असतांना आई रोज 
    त्यांच्याशी भांड.े पि िडील मेल्यािर नतने व्यक्त केलेला शोक यािरून त्यांना 
    आईच्या काळजातील प्रेम हदसून येते. या दोन्ही प्रसंगातून लेखकाने आपल्या    
    आईला खऱ्या अथायने समजून घेतले. 
 

पाठ  12. स्िरगंगा 
 

 1. गंगुबाईनी संगीत लशक्षिासाठी कशाप्रकारे कष्ट घेतले? त्यांची गुरु ननष्ठा कोित्या 
    प्रसंगातून हदसून येत?े 

 

  उत्तर -  आईच्या संस्कारामुळे लहानपिापासूनच गंगुबाईना गायनाची आिड होती.   
    करीम खााँ, बेंदे्र गुरुजी यांनीही िेळोिेळी नतले प्रोत्साहन हदले. शालेय लशक्षि   
    झाल्यािर त्यांनी हुबळीला कृष्िाचायय हुलगुर यांच्याकड ेसंगीत लशक्षि सुरु केले. 
    त्यािेळी त्यांचा आिाज पातळ, बारीक होता. त्यािेळी त्यांच्या गळयािर शस्त्रफक्रया 
    करािी लागली. तरीही त्यांनी आपले गािे थांबविले नाही. काही हदिसांच्या   
    विश्रांतीनंतर त्यांनी पनु्हा ररयाज सुरु केला.  पुढे त्यांनी सिाई गंधिय यांच्याकड े
    लशकििी लािली. पाहटे दोन तास खजायचा ररयाज करत होत्या. अशा प्रकारे   
    गंगुबाईनी संगीत लशक्षिासाठी कष्ट घेतले. 
   पुढे त्यांच ेगुरु सिाई गंधिय मुलाच्या औषधोपचारासाठी हुबळीला   
    गंगुबाईच्या घरी येऊन राहतात. त्यािेळी त्याच ेपैसे गंगुबाई घेत नाहीत. अशा  
    प्रकारे त्यांची गुरुननष्ठा हदसून येते. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



पद्य विभाग 

 
खालील प्रश्नांची उत्तरे आठ-दहा िाक्यात ललहा. 
 

कविता क्र. 1 (1). इनत गुरुलशष्य संिादे 

 

 1. आदशय गुरु ि सद्लशष्य कसा असािा असे किीला िाटते? 

  उत्तर -  गुरु परमेश्िराइतकाच शे्रष्ठ आहे. सद्गुरू सियकाही देिारा असािा. आपल्या 
    ज्ञानाचा प्रकाश घरोघरी  पसरवििारा असािा. लशष््कडून कसलीही अपेक्षा न   
    करता ज्ञान देिारा असािा. 
   लशष्य उदार मनाचा कपट भाि नसिारा असािा. मुक्तीच्या मागायिरून 
    जािारा असािा. इतरांची ननदंा करिारा नसािा. नाजस्तक, अज्ञानी, आळशी,   
    कामचकुार नसािा. गुरूला सियस्ि अपयि करिारा असािा.  ज्ञान नसताना मध्ये 
    तोंड घालून बोलिारा नसािा. आज्ञाधारक असािा. 
 

कविता क्र. 1 (2). पलै तोगे काऊ कोकताहे 

 

 1. विरहहिी म्हिजे काय? या अभंगाचा अथय थोडक्यात ललहा? 

  उत्तर -  देिाच्या विरहाने आतय झालेल्या भक्ताच्या अिस्थेला विरहहिी म्हितात.   
    कािळयाच ेओरडिे कुिीतरी येण्याच ेशकून देते. म्हिून ज्ञानेश्िर म्हितात   
    पंढरीनाथ येिार याचा शकून कािळा सांगत आहे. त्याकररता त्याच ेपाय मी   
    सोन्याने मढिीन. दही भाताची उंडी त्याला खाऊ घालेन. िाटीभर दधु देईन. गोड 
    रसाळ आंबे देईन. माझ ेदैित लिकर मला भेटू दे. 
 

कविता क्र. 2. रुजक्मिीच ेश्रीकृष्िास पत्र 

 
 

 1. 'रुजक्मिीच ेश्रीकृष्िास पत्र' या कवितेचा सारांश ललहा. 
  उत्तर -  भीमक राजाची कन्या रुजक्मिी ही सद्गुि संपन्न ि प्रत्यक्ष लक्षमीचा अशं 
    होती. त्रलैोक्य सुंदर ि सद्गुि संपन्न असलेल्या श्रीकृष्िाच ेिियन ऐकून नतच े
    श्रीकृष्िािर प्रेम बसले. नतचा वििाह चदेी नरेश लशशुपाल याच्याशी ठरविला होता. 
    तो नतला अमान्य होता. त्यािेळी नतने अनतशय भािपूिय पत्र सुदेश नािाच्या गुरु 
    ब्राह्मिाकडून पाठविले. लशशुपालापासून िाचविण्यास तू ये. मी तुला मनाने पती 
    म्हिून िरले आहे. तझु्या प्रापतीसाठी व्रत-िैकल्ये, दानधमय कलाय आहे. तुझी प्रापती 



    न झाल्यास जीभ हासडून जीि देईन. या लशशुपालरूपी कोल्ह्यापासून िाचि. मी 
    कुलदेितेच्या दशयनास जंगलात येईन त्यािेळी मला पळिून नेऊन राक्षस वििाह 
    पद्धतीने माझा स्िीकार कर. नाहीतर शंभर जन्म घेऊन, कठोर तपश्चयाय करून मी 
    तुला लमळिीन. 
 

कविता क्र. 3. भला जन्म हा तुला लाभला 
 

 

 1. धमायच्या नािाखाली ढोंगी गुरु कायकाय करतो? 

  उत्तर -  शाहीर राम जोशींनी भक्तीच्या ढोंगीपिािर टीका केली आहे. लोकांना खऱ्या 
    भक्तीची जािीि करून हदली आहे. काही साधू धमायच्या नािाखाली ढोंग   
    माजवितात. आपि कठोर साधना केली आहे असे भासवितात. अगंािर भगिी िस्त्र े
    धारि करतात. जठा िाढवितात. गळयात माळा (रुद्राक्षाच्या, तुळशीच्या) घालतात. 
    ि मठात नुसती उठाठेि करतात. अधंश्रद्धेला खतपािी घालाताहोम्त हिन करून 
    तीळ, तूप, तांदळू, लाकड ेजळतात, ननष्पाप पशूंचा बळी देतात. 
 

कविता क्र. 4. पाहुिे 

 

 1. पाहुिे कवितेच्या आधारे पाहुण्यांच्या स्िभाि दोषांच ेिियन करा. 
  उत्तर -  या कवितेत अत्रेंनी अनाहूतपिे येिाऱ्या आणि त्रास देिाऱ्या पाहुण्यांच ेिियन 
    केले आहे. आज िेळेअभािी आचथयक अडचिीअभािी महागाईत ठाि मांडिारे पाहुिे 
    उपद्रिी ठरतात. गहृहिीला त्यांची सरबराई करताना तारेिरची कसरत करािी   
    लागते. बरेच पाहुिे चोरटे असतात. घरातील खाण्याच्या पदाथाांचा स्िहस्ते   
    समाचार घेतात. आळशी असतात, कामात मदत न करता आपलीच सोय बघतात. 
    एकदा येऊन राहहले की यांची जाण्याची इच्छा नसते. 
 

कविता क्र. 5. गाऊ त्यांना आरती 
 
 

 1. किी कोिाकोिाच ेगुिगान करू इजच्छतो? का? 

  उत्तर -  किी यशिंत या कवितेत राष्ट्र ि समाज यांच्यासाठी त्याग ि बललदान   
    करिाऱ्या सिाांच ेगुिगान करू इजच्छतात. कारि त्यांनी राष्ररूपी चक्राचा उद्धार 
    करण्यासाठी किायप्रमािे बललदान हदले. सियत्र अधंकारमय पररजस्थती असतांना    
    गोंधळलेल्या जनतेला श्रीकृष्िाप्रमािे मागयदशयन केले. स्ितःचा स्िाथय बाजूला ठेऊन 
    परोपकार केला. देशाची गुलामचगरी नष्ट केली. जीिाची पिाय न करता लोकसेिा 



    करतात. दीपस्तंभाप्रमािे मागय दाखवितात. समाजाला निी दृष्टी देतात. त्यामुळे 
    आजही आपल्याला प्रेरिा लमळते. 
 2. किीने किय, कृष्ि, सौभद्र, माकां डये यांच ेहदलेले दाखले स्पष्ट करा. 
  उत्तर -  किी यशिंतानी काही पौराणिक दाखले हदले आहेत. त्याच ेस्पष्टीकरि-- 
    किय - भूमीत रुतलेले रथाच ेचक्र लढत लढत काढण्याचा प्रयत्न केला. तसे   
       देशाच्या विकासाचे चक्र काढण्यासाठी प्रयत्न करिारे लोक असतात. 
    कृष्ि - कुरुक्षेत्रािर संभ्रलमत झालेल्या अजुयनाचा मोह भगिद्गीता सांगून दरू केला 
       ि लढाईस उद्युक्त केले. 
    तसे देशातील अराजकतेविषयी चतेना देिारे लोक आहेत. ते कृष्ि आहेत. 
    सौभद्र - चक्रव्यूहाचा भेद करून िीर मरि पत्करले तसे देशािरील संकटरूपी   
    दहशतिादरुपी चक्रव्यूहाचा भेद करिारे शहीद िीर लोक आहेत. 
    माकां डये - अल्पायुषी होते पि श्री शंकर चरिी ननष्ठा ठेऊन शंकरास यमाबरोबर 
    लढायला लािून दीघाययुषी बनले. तसे देशातील ध्येयननष्ठ लोक असतात. 
 

कविता क्र. 6. या भारतात बंधभुाि 

 

 1. भारत कसा असािा अशी संत तुकडोजीनी अपेक्षा केली आहे? 

  उत्तर -  भारतात सिय लोकात बंधभुाि असािा. भारतात एकता नांदािी. सिय पंथ, जाती, 
    धमय एक हदसािेत. गरीब श्रीमंत एक मतांनी राहािेत सिायना स्िातंत्र्याचा उपभोग 
    घेता यािा. हहदं,ू मुस्लीम, णिश्चन, इसाई सिय एक हदलाने रहािेत. सिायना   
    मानिता धमय कळािा. सिाांची प्राथयना एकत्र व्हािी. येथील तरुि उद्योगी ि   
    शीलिान असािा. अस्पशृ्यता समूळ नष्ट व्हािी. दषु्ट, ननदंक यांच्यात चांगल्या 
    भािना ननमायि व्हाव्यात. त्यांच्यात न्याय, सत्य यांची जािीि व्हािी. प्रत्येक   
    घरात स्िगायसारखे सुख, सौंदयय नांदािे. सिाांच्या मनातील संकटे, भीती नष्ट व्हािी. 
 

कविता क्र. 7. प्रीर्थिीच ेप्रेमगीत 

 
 

 1. परृ्थिीच ेप्रेम लमळािे म्हिून कोिकोि कशाप्रकारे याचना करत आहे? 

  उत्तर -  किी कुसुमाग्रजांनी भौगोललक सत्यतेत कल्पना विलास रंगविला आहे. परृ्थिी 
    सूयायभोिती फिरते ि प्रेमाची याचना करते. असे चचत्र रंगविले आहे. परृ्थिीच ेसूयायिर 
    प्रेम आहे. नतच्याकड-े--- 
     तारे - हदमाखात नटून थटून परृ्थिीच्या डोक्यािर उल्कारूपी िुले टाकून प्रेमाची 
    याचना करत आहेत. 



    चदं्र - सुयायचचे कि घेऊन परृ्थिीला मोहिायला पाहत आहे. परृ्थिीच्या प्रेमासाठी 
    त्याने कठीि तपाचरि सुरु केले आहे. 
  शुक्र - आपल्या प्रभेचा वपसारा िुलिून प्रेम मागत आहे. 
  मंगळ - प्रेमाची याचना करताना लाजून लाल होतो.  

  ध्रिु - परृ्थिीच ेप्रेम लमळत नाही. म्हिून ननराश होऊन संन्याशी झाला आहे. 
  धमुकेतू - िेड्यासारखा केस वपजंारून आजयिे करतो. 
 

कविता क्र. 8. सत्कार 

 
 

 1. सत्कार कवितेचा सारांश तुमच्या शब्दात ललहा. 
  उत्तर -   सत्कार कवितेत किी मंगेश पाडगािकरांनी सषृ्टीतील बदलाच ेिियन केले 

आहे.उन्हळयात सुयायकीरिाचा ज्िालारस वपऊन धरती तपत होते. नदी नाले ओस 
पडतात. परृ्थिीिर जीिसषृ्टी पुन्हा ननमायि होईल का? असे िाटत असते. पि     
तशाही प्रनतकूल पररजस्थतीत मातीतून एक तिृपात ेउगिून िर येते. याच े  
कविमनाला कुतूहल िाटते. त्याचा कौतुक सोहळा किीने येथे मांडला आहे. मातीने 
मतृ्यूिर लमळविलेल्या विजयाच ेकौतुक करण्यासाठी त्याचा सत्कार किी करत 
आहे. खगांनी सुस्िर केलेले गायन म्हिजे स्िागतगीत. भरलेले खाली उतरिारे 
ढग जिू त्याला मुजरा करतात असे िाटते. िारा लाल मातीचा गुलाल उधळून 
आनंद व्यक्त करतो. मातीच्या सुगंधाने अत्तर दरिळते. असा सत्कार सोहळा 
संपन्न करतात. 

 

कविता क्र. 9. काया मातीत 

 

 1. या कवितेच्या आधारे यातील ननसगयिियन तुमच्या शब्दात ललहा. 
  उत्तर -  किी विठ्ठल िाघ यांनी या कवितेत ग्रामीि जीिन, ननसगय याच ेिियन   
    अहहरािी बोली भाषेत रेखाटले आहे पािसाळयाच्या सुरुिातीस शतेकरी शतेात   
    नतिन चालवितो, त्याची बायको पेरिीत मदत करते. ढग ढोल िाजवितात. िीज 
    थयथय नाचते. पािसाच्या सरीिर सरी कोसळतात. सियत्र मातीचा सुगधं सुटतो. 
    िारा जोरात धळू उडित िाहतो. लभजलेली ढेकळे लोण्याप्रमािे मऊ िाटतात. ि 
    शतेकऱ्याने कष्ट करून वपकिलेले हहरिेगार शते हे शतेकऱ्याच ेहहरिे सपान   
    िुलविते. त्याला टोचलेल्या काट्यामुळे, त्याला आलेल्या रक्तामुळे िुलते. असेही 
    किी म्हितो. 
 
 



कविता क्र. 10. धरि 

 

 1. धरि कवितेचा सारांश तुमच्या शब्दात ललहा. 
  उत्तर -  कष्ट करूनही उपासमार भोगिाऱ्या कष्टकऱ्यांची व्यथा दया पिारांनी यात    
    मंडली आहे. धारि बांधिारी स्त्री सकाळी लिकर उठते. सगळी तयारी करून   
    कामािर जाते. नतच्या कष्टाने अनेकांच ेउसाच ेमळे वपकिार आहेत. आपले तान्हे 
    मूल ती (पाटी) टोपलीखाली ठेिते. कधीकधी मूल नतच्यापासून दरू असत.े   
    त्याच्यासाठी नतचा जीि मागे घोटाळतो. उन्हात कष्ट करतांना ती खपू यातना 
    सोसते. उन्हाने पाय भाजतात तेंव्हा ती पायाला झाडाचा पाला बांधते. अपुऱ्या   
    लमलाकातीने येिाऱ्या धान्याच ेपीठ जात्यातूनही बाहेर पडत नाही. ते जात्यातच 
    आटते. घरी असिाऱ्या काननकोंड्याचा मांडा करून उपजीविका करते. घोटभर   
    वपण्याच्या पाण्यासाठी नतला िििि रानोरान भटकािे लागते. 
 
  

कविता क्र. 11. सनु्या नतच्याही दाही हदशा 
 
 

 1. 'सुन्या नतच्याही दाही हदशा' या शीषयकाची साथयकता स्पष्ट करा. 
  उत्तर -  अनुराधा पाटील यांनी जस्त्रयांच ेदःुख, िेदना, कष्ट याच ेिियन या कवितेत केले 
    आहे. यामध्ये जस्त्रयांना िषयभर काबाडकष्ट करािे लागते. प्रत्येक ऋतू कष्ट   
    घेऊनच येतो. दःुखाचे चटके देतो. ते ती सहन करत जीिन जगत असते. त्या   
    कष्टाची खोटी समजूत मनाला घालते. पुरुष प्रधान संस्कृतीमुळे ती पारतंत्र्याच े
    परािलंबी जीिन जगते. उन्हातान्हात पािी आििे, संसाराच्या ििव्यात जळत 
    राहिे. आकाशाला गिसिी घालण्याच ेसामर्थयय असूनही हातात काहींच नसिे, अशी 
    जस्थती असते. यातच शीषयकाची साथयकता आहे. 
 
 

कविता क्र. 12. माझ्या माहेराला 
 
 

 1. या लोकगीतात माहेरच ेकेलेले िियन ललहा. 
 

  उत्तर -  साने गुरुजींनी संकललत केलेली ही कविता जस्त्रची माहेरची ओढ व्यक्त करते. 
    माहेर गोकुळाप्रमािे आहे. माहेरच ेघर मुलाबाळांनी गजबजलेले आहे. घरी   
    दधूदभुत्याची चगंळ आहे. अगंिात नारळी, पोिळी, आमराई आहे. घरात आंब्याची 
    कमतरता नाही. येथे सुनांना लेकीप्रमािे िागविले जाते. येथे माहेरिाशीिीच ेआई, 



    बाप, भाऊ, भािजय त्यांची मुले गुण्यागोविदंाने राहतात. घर धनधान्यांनी भरलेले 
    आहे. गोठा गुरािासरांनी भरलेला आहे. येथे येिाऱ्या जािाऱ्याचा सन्मान होतो. 
    'अनतथी देिो भि' ची लशकिि अचंगकारली जाते. या मन लमळाऊ मािसांची ओढ 
    नतच्या अतंरात आहे. 
 
 
 
 
 
 

लेखन विभाग  

 

कल्पना विस्तार 
 
 

 1. अनत तेथ ेमाती 
 

   कोण्या एका गािात एक मजूर राहत  ----- कष्ट करूनही पोट भरत 
नसे ---- एक त्याने एक कोंबडी आिली -------  ती रोज एक सोन्याच ेअंड ेदेत ----- ते 
विकून तो पैसे लमळिू लागला ------ आपि एकदम श्रीमंत व्हािे ही त्याची इच्छा ------ त्याने 
एक हदिस कोंबडी कापली ----- एकही अडं ेलमळाले नाही ------ त्याला पश्चाताप झाला. 
  तात्पयय - अनत लोभाच ेिळ िाईट असते. 
 
 
 

 2. जया अंगी मोठेपि तया यातना कठीि 

 

   ही उक्ती खरी ----- समाजात अनेक थोर व्यक्ती साधू-संत होऊन गेले 
----- संत ज्ञानेश्िर, तुकाराम यांना त्रास सहन करािा लागला ----- टाकीच ेघाि 
सोसल्यालशिाय देिपि येत नाही ------ मोठी मािसेही अशीच. 
 

 


