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बालगंध्व वृतरंगमंदिरा वृतपुण ा वृतय थ  वृतसंपन्  वृतझाल ल्या वृत२०१३ वृतच्या वृतअखिल वृतभारजीय वृतमराठी वृतबालकुमार वृत
सादह, य वृतसंम ल  वृतप्रसंगी वृतसंम ल ाध्यक्ष वृतराेी् वृतजांब  वृतहयांच  वृतअध्यक्षीय वृतभाषण  
 

शोधा, समजून घ्या आणि साांगा 
 
 ही वृतजशी वृतिूप वृतेु ी वृतगोष्ट्ट वृतअसली वृतजरी वृतमाझ्यासाठी वृतिूप वृतमह, , ्ाची वृतआह   

आमच्या वृतगा्ाज वृतएका वृतरव््री वृतमुलांसाठी वृतचचत्रकला वृतस्पधाव वृतहोजी  वृतश कडो वृतमुलां ी वृतस्पधेज वृतभाग वृतघ जला वृतहोजा  वृत, या वृत
स्पधेच्या वृतपरीक्षकांपैकी वृतएक वृतेण वृत  वृतआल्या   वृतअचा क वृततजथ  वृतमाझी वृत  मणूक वृतझाली  वृतशाळ च्या वृत्गावजा वृतव्हरांड्याजा वृत
मैिा ाज वृतबसू  वृतचचत्रं वृतकाढण्याज वृतमुल  वृतरंगू  वृतग ली वृतहोजी  वृतमुलांची वृतचचत्रं वृतपाहाज वृतमी वृतमुलांमधू  वृतफिरू वृतलागलो  

 , याच वृत् ळी वृतमला वृतभ टली वृतइय, जा वृतपदहलीजली वृतवप्रया  
वप्रयाचं वृतचचत्र वृतपाहू  तजला वृतमिज वृतकरण्याची वृत् वृतसल्ला वृति ण्याची वृतअत ्ार वृतउबळ वृतमला वृतआली  वृततज   वृतचचत्राज वृतसंपूणव वृत

पा भर वृतपसरल लं वृतदहर्ं वृतझाड वृतकाढलं वृतहोजं  वृत, या वृतझाडािाली वृतकाही वृतमुल  वृति ळज वृतहोजीा वृतकाही वृतिाज वृतहोजी वृतजर वृतकाही वृतलोळज वृत
्ाचज वृतहोजी  वृतपण वृत, या वृतस्व वृतमुलांच  वृतकपड ा वृत, यांची वृति ळणी वृत् वृत, यांची वृतपुस्जकं वृतपण वृतवप्रया   वृतदहरव्या वृतरंगाज वृतरंग्ली वृतहोजी  वृत
आखण वृततजचं वृतह  वृतदहर्ा वृतरंग वृति ण्याचं वृतकाम वृतसुरूच वृतहोजं  

मी वृतवप्रयाच्या वृतबाेूला वृतमांडी वृतघालू  वृतबसलो  वृतआखण वृतमाझ्या वृतआ्ाेाला वृतउसन्या वृतप्र माची वृतझालर वृतला्ज वृततजला वृत
म्हणालोा“अगं वृतजुला वृतआणिी वृतिडू वृतह् ज वृतका? वृत् ग् ळ्या वृतरंगाज वृतरंग् वृतकीा वृतया वृतमुलांच  वृतकपड ा वृत, यांची वृति ळणी वृतआखण वृत
पुस्जकं  वृतबघ वृत ा वृतआेूबाेूला   वृतमुलां ी वृतफकजी वृतसुंिर वृतरंगीब रंगी वृतकपड  वृतघाजल  वृतआह ज वृत ा? वृतका  य? वृतहा वृतघ  वृतरंगीज वृतिडूचंा वृत
 ्ी  वृतबॉक्स ” 

माझ्या वृतया वृतचमकिार वृतबोलण्या   वृतआखण वृतमी वृति ज वृतअसल ल्या वृत ्ी  वृतबॉक्स   वृतजी वृतभारा्ू  वृतेाईल वृतअसं वृतमला वृत्ाटल ंवृत
होजं  वृतपण वृतमी वृतज्या वृतहाजाज वृतबॉक्स वृतधरला वृतहोजा वृतजो वृतबाेूला वृतसारज वृतजी वृत्ज्रास ाज वृतबसल्यासारिी वृतबसली  

तज   वृतिो  वृतहाजाज वृतचचत्रं वृतघ ऊ  वृतज  वृतमला वृतिाि्लं  वृतएकिा वृत, या वृतअपूणव वृतचचत्राकड  वृत् वृतएकिा वृतमाझ्याकड  वृतपाहाज वृतजी वृत
हळूच वृतहसली वृत् वृतम्हणालीा“काकाा वृतजुम्हाला वृतया वृतचचत्राजली वृतसा्ली वृतदिसली वृत ाही वृत ा?” 

 वृतमी वृतम ापासू  वृतमाझी वृतहार वृतकबलू वृतकरज वृतमा  वृतडोला्ली  
मला वृतसमेा्ज वृतवप्रया वृतम्हणालीा“काकाा वृतया वृतमुलांच्या वृतकपड्या्रा वृत, यांच्या वृति ळण्यां्र वृतआखण वृतस्ाां्रच वृतया वृत

दहरव्या वृतझाडाची वृतसा्ली वृतपडली वृतआह    वृतदहर्ीगार वृतसा्ली! वृतपाहा वृत ं वृत ीट  ?” 
तजच्या वृत ेर जू  वृत, या वृतचचत्राकड  वृतपाहजा ा वृतमी वृतअ्ाक वृतझालो  
‘मोठयांच्या वृतव्श््ाज वृतझाडांच्या वृतसा्ल्या वृतकाळ्या वृतपडजाजा वृतम्हणू  वृतमोठया वृतमाणसां ा वृतझाडाच्या वृतसा्लीज वृतग लं वृत

की वृतथंडगार वृत्ाटजं  वृतपण वृतमुलांच्या वृतव्श््ाज वृतझाडांच्या वृतसा्ल्या वृतदहरव्या वृतपडजाज  वृत, यामुळ  वृतझाडािाली वृतग ल्या्र वृतदहर्ंगार वृत
जर वृत्ाटजंच वृतपण वृत, यांचं वृतअ्घं वृतव्श््ही वृतदहर्ंगार वृतहोजं!!’ 

मुलांच्या वृतअभीव्यक्जीकड  वृतपाहण्याची वृतएक वृत ्ी वृतदृष्ट्टीच वृतमला वृतवप्रया   वृतदिली वृतहोजी  वृत“मुलांची वृतअभभव्यक्जी वृतही वृत
आपल्याला वृतसमे ल वृतअशीच वृतअसली वृतपादहे  वृतअसं वृत ाही वृतजर वृतजी वृतआपण वृतमुलांकडू  वृतसमेू  वृतघ जली वृतपादहे  ” 

“जुम्ही वृतजुमचं वृतमोठ पण वृतआखण वृतपू्वग्रह वृतबाेूला वृतभभरका्ू  वृतदिल  वृतआह जा वृतयाची वृते व्हा वृतिात्री वृतमुलां  वृतपटज  वृतज व्हाच वृत
जी वृतजुमच्याशी वृतिोस्जी वृतकरजाज वृतआखण वृत, यांच्या वृतकृजीमागील वृतकायवकारणभा् वृतजुम्हाला वृतसमेा्ा वृतयासाठी वृत, यांच्या वृत
भा्व्श््ाज वृतजुम्हाला वृतसामा्ू  वृतघ जाज ” 

मुलांसाठी वृतभलदहजा ा वृतआखण वृतमुलांसोबज वृतकाम वृतकरजा ा वृतही वृतगोष्ट्ट वृतमला वृतसजज वृतसा्ध वृतकरज वृतअसज   
 



 

Page 2 of 12 
 बहृन्महाराष्ट्र वृत्,ृ जा वृतेा    वृत२०१४ 

बालसादह, याबाबज वृतभूजकाळाचा वृतजपशील्ार वृतआढा्ा वृत  वृतघ जा वृत्जवमा ाज वृतराहू  वृतभव्ष्ट्याचा वृत् ध वृतघ ण्याचा वृतप्रय,   वृत
मी वृतइथ  वृतकरणार वृतआह   

 
बालसादह, याच  वृतफकं्ा वृतसादह, याच  वृत  मक  वृतप्रयोे  वृतकाय? वृतमुलां ा वृतभशक्णंा वृतउपि श वृतकरणंा वृतजा, पयव वृतसांगणंा वृत

संस्कार वृतकरणं वृतफकं्ा वृत, या ंा वृतघड्णं वृतह  वृतजर वृत व्ह  वृतआखण वृत व्ह च  वृतबालसादह, याचं वृतप्रयोे  वृतआह ा वृतमुलां ा वृतदृष्ट्टी वृति णं वृतआखण वृत
मुलां ा वृतआ ंि वृति ज वृत, यांच्या वृतव्व्ध वृतसंकल्प ांबाबजच्या वृतकक्षा वृतरंिा्ज वृत  णं  वृतबालसादह, य वृतह  वृतमुलां ा वृतभशक्ज वृत ाही वृतजर वृत
भशकण्याच्या वृतअ  का  क वृतपध्िजीा वृतव्व्ध वृतपयावय वृतमुलांसमोर वृतसहेी वृतउलगडू  वृतठ ्जं आखण वृतमुलाला वृत, याच्याजील वृतसूप्ज वृत
शक्जी वृत् वृतसेव शीलजा वृतयांची वृतेाणी् वृतकरू  वृति जं  वृतकारण वृतबालसादह, याचा वृतपाया वृतहा वृत‘मुलां ा वृतगदृहज वृतधरण ’ वृतहा वृत सू  वृत
‘मुलां्रचा वृतअपार वृतव्श््ास वृतआखण वृतमुलां्र वृतत रप क्ष वृतप्र म’ वृतहा वृतआह   
 

मुलां ा वृतेस  वृत् ग् गळ  वृतसादह, य वृतप्रकार वृत्ाचायला वृतभमळायला वृतह् ज वृतजसंच वृत् ग् गळ  वृतप्रकार वृतभलहायला वृतही वृत
भमळायला वृतह् ज  वृतशाळ ज वृतमुलां ा वृतिूपंच वृतचाकोरीबद्ध वृतल ि  वृतकरा्ं वृतलागजं  वृतठरल ल्या वृतपध्िजी  च वृतत बंध वृतभलदहण   वृत
व्शीष्ट्टप्रकार च वृतक्ीज च  वृतरसग्रहण वृतकरण  वृतफकं्ा वृतटीपा वृतभलदहण   वृतकाही् ळा वृतजो वृत, या वृतभसस्टीमचा वृतएक वृतभाग वृतही वृतअसजो  वृतपण वृत
सजजची वृतचाकोरी वृतही वृतसेव शीलज ला वृतमारक वृतठरज   वृतमग वृतको्ळ्या वृत्याजच वृतमुलांची वृतसेव शीलजा वृतठ चली वृतेाज  वृतआखण वृत
, यांच  वृतभशस्जबद्ध वृतसैत कांज वृतरपांजर वृतहोज   

प्र, य क वृतशाळ ज वृतमदहन्याजू  वृतफकमा  वृतिो  वृतजासीका वृतेरी वृत‘मलुांच्या वृतसेव शील वृतउपक्रमांसाठी’ वृतरािू  वृतठ ्ल्या वृतजरी वृत
िूप वृतिरक वृतपडू वृतशक ल  वृतया् ळी वृतमुलां ा वृतपुस्जकाबाह रचं वृतभशकणं वृतत भवयपण  वृतअ ुभ्जा वृतआलं वृतपादहे   वृत‘त भवयपण ’ वृतम्हणे  वृत
या वृतजाभसकांच्या् ळी वृतमुलां ा वृत“ ाही” वृतम्हणण्याच  वृतस््ाजंत्र्य वृतही वृतअसा्   वृतया वृतिो  वृतजाभसकांच्या् ळी वृतमुल  वृत, यां ा वृते  वृतपादहे  वृतज  वृत
भलदहजीला वृत्ाचजीला वृतचचत्र वृतकाढतजल वृतफकं्ा वृतआपापसाज वृतगप्पा वृतही वृतमारजील  वृतपण वृतया वृतजाभसकांचा वृतअभ्यसक्रम वृतमात्र वृतजयार वृत
करायचा वृत ाही  

याबाबजीज वृतआमच्या वृतगंमजशाळ जला वृतअ ुभ् वृतअतजशय वृतबोलका वृतआह   वृत‘पा्साळ्यजला वृतपदहला वृतदि्स’ वृतहा वृतत बंध वृत
आमच्या वृतशाळ जली वृतमुल  वृतभलदहज वृत ाहीज  वृत‘पा्साळा’ वृतआम्ही वृतजी  वृतभागाज वृतव्भागला वृतआह   वृतगा्ाजला वृतपा्साळाा वृत
शहराजला वृतपा्साळा वृत् वृतझोपडपट्टीजला वृतपा्साळा  वृतपाऊस वृतपडल्या्र वृतया वृतजी ही वृतदठकाणी वृत‘धरणीमाजा वृतकाही वृतदहर्ा वृतशालू वृत
पांघर  वृतबसज वृत ाही’ वृतजर वृतइथ  वृत् ग्ग ळ्या वृतआखण वृतपरस्पर वृतभीन्  वृतघट ा वृतघडजाज  वृत्गावजील वृतमुलाचं  वृतजी  वृतगट वृतजयार वृतकरू  वृत
मुलां ी वृत, या-, या वृतभागाजील वृतमादहजी वृतगोळा वृतक ली  वृतकाही वृतमुलां ी वृतभमळू  वृतभलदहलं वृतजर वृतकाहीं ी वृतस््जंत्रपण   

्स्जीज राहणारय्ा एका मुली   आपल्या वृतत बंधाज वृतभलदहल ा“आमच्या वृतघराच्याच वृतबाेूला वृतगॅर े वृतआह   वृत
पा्साळ्याज वृतडांबरी वृतरस्, या्र वृतडडझ ल वृतपडलं वृतकी वृततजथ  वृतगोल वृतइंद्रध ुष्ट्य वृतजयार वृतहोजं  वृतमी वृतकाठी   वृतजी वृतएकम कां ा वृतेोडज  वृत
आखण वृतइंद्रध ुष्ट्यांची वृतरंगीज वृतमाळ वृतजयार वृतकरज  ” वृतइजका वृतसुंिर वृतव्चार वृतक ्ळ वृतमुलंच वृतमांडू वृतशकजाज  वृतमुलां्रचं वृतचाकोरीबध्ि वृत
ल ि ाचं वृतिडपण वृतकमी वृतक लं वृतकी वृतमुलां वृतमधील वृतसपू्ज वृतसेव शीलजा वृतअशी वृतउसळी वृतघ ज   

प्र, य क वृत्गावची वृतभभ, जी-पत्रत्रका वृत(्ॉल वृतप पर) वृतेरी वृतसुरू वृतक ली वृतजरी वृत, या्र वृतमुलां ा वृत, यांच्या वृतआ्डीचं वृत, यांच्या वृत
पध्िजी   वृतभलदहजा वृतय ईल  वृते व्हा वृतमुल  वृतल ि ाच्या वृत् ग् गळ्य वृतप्रकाराजू  वृतस््ज:ला वृतव्यक्ज वृतकरू वृतलागजील वृतफकं्ा वृतआपल्या वृत
म ाजील वृतव्चार वृतआपल्याच वृतभाष ज वृतमांडण्यासाठी वृत् गळ  वृतप्रकार वृतशोधू वृतलगजील वृतज व्हा वृतसहाजेकच वृतमुल  वृतसादह, याजील वृत
व्व्ध वृतप्रकार वृत्ाचण्यासठी वृतउद्युक्ज वृतहोजील  वृत 

पण वृतआे वृतमुलं वृतिरंच वृतकाही वृत्ाचजाज? वृतआखण वृतेर वृतमुल  वृत्ाचज वृत सजील वृतजर वृतयाला वृते्ाबिार वृतकोण? वृतपण वृत  वृत
्ाचण्यासाठी वृतस्वस््ी वृतमुलां ाच वृते्ाबिार वृतठर्णं वृतअन्याकारकच वृतहोईल  वृतमुलांचं वृत्ाच  वृतआखण वृत, याच  वृतभशकण्याच  वृतमाध्यम वृत
यांचा वृते्ळचा वृतसंबंध वृतआह   वृतमाजभृाषा वृतआखण वृतपरीसर वृतभाषा वृतएकंच वृतअस ल वृतआखण वृतमुलाच  वृतभशकण्याच  वृतमाध्यम वृतही वृतजीच वृत
भाषा वृतअस ल वृतजर वृत, या वृतमुलांच  वृत्ाच  वृतअचधक वृतअसज   वृतघराज वृतआखण वृतसमाेाज वृतजो वृतजी वृतभाषा वृतसजज वृतऐकज वृतअसजो वृतआखण वृत
चुकांची वृतप्ाव वृत  वृतकरजा वृतजो वृतबोलज वृतही वृतअसजो   वृत ् ्ी  वृतसंकल्प ा वृतसमेू  वृतघ ज वृतअसजा ा वृत, याची वृतशब्िसंख्या वृत्ाढज वृत



 

Page 3 of 12 
 बहृन्महाराष्ट्र वृत्,ृ जा वृतेा    वृत२०१४ 

ेाज   वृतेसेशी वृतशब्िसंख्या वृत्ाढज  वृतजसा वृत, याचा वृतआ, मव्श््ास वृतिणुा्जो  वृत, याची वृतव्चार वृतकरण्याची वृतभाषा वृतआखण वृत, याची वृत
अभीव्यक्जीची वृतभाषा वृतयांचा वृतघट्ट वृतसमन््य वृतसाधला वृतेाजो  वृतयामळु च वृत, याला वृते  वृतम्हणायचं वृतआह  वृतज  वृतजो वृत, याच्या वृतभाष जा वृत
, याच्या वृतशब्िाज वृतत्रब चूकपण  वृतमांडू वृतलागजो  वृतआखण वृत  मक्या वृतयाच वृतक्षणी वृतेर वृत, याच्या वृतहाजी वृतपुस्जकं वृतआली वृतजर वृतजो वृतउ, जंुग वृत
भरारी वृतघ जोच  

पण वृतइथ  वृतग्या बाची वृतम ि वृतआह  वृत, या वृत‘ेर’ वृतआखण वृत‘जर’ वृतमध   
इंग्रेी वृतमाध्यमाज वृतप्र् श वृतघ जल्या्र वृत‘  वृत्ाच ाचा’ वृतपदहला वृतधोंडा वृतपाया्र वृतपडण्याची वृतशक्यजा वृतत मावण वृतहोज   वृत

कारण वृतइथ  वृतशाळ ज वृतिक्जं वृतइंग्रेी वृत‘ऐकायचं’ वृतआह  वृत, यामा ा   वृतबोलणं वृतकमीच  वृतघराची वृतआखण वृतसमाेाची वृतभाषा वृत् गळी वृत
असल्या   वृतया वृतमुलांच्या वृतइंग्रेीला वृतम्हणे च वृत, यांच्या वृतशब्िसंख्य लाा वृतपयावया   वृत ्ी  वृतसंकल्प ां ा वृत वृतपाठयपुस्जकांच्या वृत
मयाविा वृतय जाज  वृतआखण वृतयाक्षणी वृतेर वृतमुलाची वृतव्चार वृतकरण्याची वृतभाषा वृत् वृतअभभव्यक्जीची वृतभाषा वृतयाज वृतेर वृतसमन््य वृतसाधला वृत
ग ला वृत ाही वृतजर वृतजो वृतमुलगा वृतइंग्रेी वृतभाष च्या वृतेाळ्याज वृतकायमचा वृतगुरिटला वृतेाजो  

इंग्रेी वृतआखण वृतमराठी वृतमाध्यमांच्या वृतशाळाजील वृत्ाच ालयाज वृत‘  वृत्ाच ाचा’ वृतधोंडा वृतपाया्र वृतपडण्याची वृतशक्यजा वृत
असज   वृत‘मुलां ी वृतेाणी्पू्वक वृत्ाचा्ं’ वृतयासाठी वृतिारजर वृत5 वृतटक्क  वृतशाळांजू  वृतप्रय,   वृतक ल  वृतेाजाजा वृतकाही वृतउपक्रम वृतराब्ल  वृत
ेाजाज  वृतआज वृतप्रश्  वृतआह  वृतजो वृत95 वृतटक्क  वृतशाळांचा  वृतयादठकाणी वृत‘िाज वृतआह ज वृतजर वृतचण  वृत ाहीज वृत् वृतचण  वृतआह ज वृतजर वृतिाज वृत
 ाहीज’ वृतअशी वृतअ्स्था वृतआह   वृतइंग्रेी वृतमाध्यमाच्या वृतशाळ जील वृतमुलांची वृतमयावदिज वृतशब्िसंख्या वृत् वृतपुस्जकाजील वृतपरकी वृतसंस्कृजी वृत
् वृत, या ुसार वृतआल ल  वृतसंिभव वृतयामुळ  वृतपुस्जक  वृतअसू ही वृत‘  वृत्ाच ाकड ’ वृतकल वृतेाजो  वृतमराठी वृतमाध्यमाच्या वृतशाळ ज वृत‘स््जंत्र वृत
्ाच लया वृत ्ी  वृतपुस्जक ा वृत, यासाठी वृत् गळा वृतभशक्षक वृतआखण वृतमुलांसाठी वृत्ाच ाची वृतजाभसका वृत व्ह  वृतजर वृतजास  ’ वृतही वृतचै ीची वृत
बाब वृतझाली  वृतअ  का  क वृतमराठी वृतशाळांजील वृतमुल  वृतकपाटाजील वृतपुस्जकांपयांज वृतपोहोचूच वृतशकज वृत ाहीज वृतह  वृतमी वृतस््ज: वृतपादहलं वृत
आह   वृत्ाच ालयाज वृतपुस्जक  वृतआह ज वृतपण वृतजी वृतमुलांपयांज वृतपोहच्ण्याची वृतसक्षम वृतयंत्रणा वृतशाळ कड  वृत ाही  वृतशाळा वृतसमाेाज वृत
भमसळली वृत ाही वृतम्हणू  वृतसमाेाला वृतजी वृतशाळा वृतआपली वृत्ाटली वृत ाहीा वृत, यामुळ  वृत वृतही वृतअडचण वृतत मावण वृतझाली  वृतयाजू  वृतमागव वृत
काढजा वृतय ईल  वृतशाळ च्या वृतपालकां ीा वृतआेूबाेूला वृतराहणार् वृतया वृतज्य ष्ट्ठ वृत ागरीकां ी वृतफकं्ा वृतस्् च्छा वृतत ्,ृ जी वृतघ जल ल्या वृत
 ागररकां ी वृतशाळ च्या वृत्ाच ालयाची वृते्ाबिारी वृतघ्या्ी  

‘  वृत्ाच ाचा’ वृतजीसरा वृतधोंडा वृतल िकांच्या वृतआखण वृतप्रकाशकांच्या वृतहाजी वृतआह   वृतयाबाबज वृतजुम्हाल वृतएक वृतगोष्ट्ट वृत
सांगीजलीच वृतपादहे   

िो  वृत्षावपू्ी वृतएका वृतबालकुमार वृतदि्ाळी वृतअंकाच  वृतसंपािक वृतम्हणाल ा“आपण वृतमोठ-मोठया वृतल िकां ा वृतमुलांसाठी वृत
भलहायला वृतसांगूया वृतआखण वृतज  वृतछापूया! वृतकाय?” वृतह  वृतऐकू  वृतजर वृतमला वृतधडकीच वृतभरली  वृतमोठ-मोठ  वृतल िक वृतह  वृतेणू वृतकाही वृतकंत्राटी वृत
ल िक वृतअसल्याप्रमाण  वृत, यांच्याकड  वृतबालसादह, याची वृत वृतऑडवर वृत ोंि्ायची वृतआखण वृत, यां ी वृत् ळ ज वृतऑडवरबर वृतहुकुम वृतमाल वृतपाठ्ू  वृत
द् वृतयायचा वृतआखण वृतमग वृतसंपािकां ी वृतजो वृतचांगल्या वृत् ष्ट्ट ाज वृतगुंडाळू  वृतमुलां ा वृतद्यायचा  वृतह  वृतिारंच वृतभया्ह वृतआह   वृतकारण वृतयाज वृत
ेसं वृतआपण वृतल िकाला वृतगदृहज वृतधरज वृतआहोज वृतजसंच वृतमुलां ाही वृतगदृहज वृतधरज वृतआहोज  वृतह  वृतस्ावथाव   वृतगैर वृतआह   वृतमी वृतभीज-भीज वृत
, या वृतसंपािकां ा वृतम्हंटलंा“आधी वृतआपण वृत, या वृतमोठ-मोठया वृतल िकां ा वृतव्चारू वृतकी वृतज  वृतमुलांसाठी वृतभलदहजील वृतका? वृतआखण वृतकाय वृत
भलदहजील? वृत, यांच  वृतल ि  वृतआपण वृतसंपादिज वृतकरणार वृतआहोज वृतह  वृतही वृत, यां ा वृतसांगू ” वृतह  वृतऐकल्या्र वृत, या वृतसंपािकां ी वृतजोंड वृत
फिर्लं  वृत, या वृतसंपािकां ा वृतबालसादह, य वृतआखण वृतमुलं वृतयांच्याशी वृतकाही वृति णंघ णं वृत ाही  वृतअंक वृतप्रचंड वृतप्रमाणाज वृतसंपव्ण्याएव्हढं वृत
बळ वृत, यांच्याकड  वृतआह  वृतआखण वृतहाच वृत, यांचा वृतसकस वृतबालसादह, याचा वृतत कष वृतआह ! 

‘चांगलं वृतभलदहलं वृतजरी वृतप्रकाशक वृतभमळज वृत ाही ’ वृत‘प्रकाशक वृतभमळाला वृतजरी वृतव्य्हाराज वृतपारिशवकजा वृत ाही ’ वृत‘आम्हाला वृत
चांगल  वृतल ि ंच वृतभमळज वृत ाही ’ वृत‘बाल वृतसादह, याला वृतज व्हढी वृतमागणी वृत ाही ’ वृतपुस्जकांच्या वृतबाेारज वृतडोका्ल्या्र वृतअसं वृतकाही वृत
ऐकू वृतय जं  वृतपण वृतआपण वृतमूळ वृतमुद्द्याकड  वृतेाऊ  

बालसादह, य वृतही वृतगंभीरपण  वृतघ ण्याची वृतगोष्ट्ट वृतआह  वृतह  वृतल िका वृतक्ीा वृतसंपािका वृतचचत्रकार आखण वृत वृतप्रकाशक वृतयां ीही वृत
समेू  वृतघ जलं वृतपादहे   वृतमुलांसाठी वृतभलदहजा ा वृतेसा वृत, यांच्या वृत्योगटाचा वृतव्चार वृतकरा्ा वृतलागजो वृतजसाच वृत, या वृत्योगटाला वृत
साे शी वृतभाषाा वृत्ाक्यरच ा वृतआखण वृत, यांचं वृतभा्व्श्् वृतयांचा वृतव्चार वृतकरा्ा वृतलागजो  वृतल ि  वृतशैलीजील वृतचचत्रमयजासुध्िा वृतेशी वृत
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्योगटा ुसार वृतबिलज वृतेाज  वृतजशीच वृत्योगटा ुसार वृतमुलांसाठी वृतव्व्ध वृतसादह, य वृतप्रकारांची वृतगरे वृतत मावण वृतहोज   वृतह  वृत्योगट वृत
म्हणे ा वृतभशशू वृतगटा वृतफकशोर वृतगट वृत् वृतकुमार वृतगट  वृतह  वृतजी  वृतगट वृतम्हणे  वृतमुलांच्या वृतशारीर वृतमा भसक वृत्ाढीच  वृत् ग् गळ  वृतटप्प  वृत
आह ज  वृतया वृतप्र, य क वृतटप्प्या्रील वृतमुलांचं वृतभा्व्श्् वृत् गळं वृतआह   वृतयामुळ च वृतमुलांसाठी वृतभलदहणार् वृतयाला वृतआपण वृतकुठल्या वृत
्योगटासाठी वृतभलदहज वृतआहोज वृतयाची वृतेाण वृतअसणं वृतगरे चं वृतआह   

िरं वृतम्हणे  वृतबालसादह, याला वृतकुठलाच वृतव्षय वृत्ज्यव वृत ाही  वृतकुठलाही वृतव्षय वृतसमंेसपण  वृत् वृतकल्पकपण  वृतकसा वृत
मांडायचा वृतइथ  वृतल िकाच  वृतकसब वृतआह   वृतपण वृत् ग् गळ  वृतसादह, य वृतप्रकार वृतमुलांसाठी वृतसमथवपण  वृतहाजाळणार  वृतल िक वृतआे वृतदिसज वृत
 ाहीज  वृतमुलां ा वृतगूढकथाा वृतव्ज्ञा कथाा वृतव्ज्ञा  वृतकािंबर् वृतयाा वृतप्र्ास्णव ंा वृतप्राणीकथाा वृतिॅं टसीकथा वृतअस  वृतअ  क वृतप्रकार वृत
्ाचयला वृतह्  वृतआह ज  वृतकाही वृतजरण वृतप्रकाशक वृतअसं वृत् गळं वृतसादह, य वृतमुलांसाठी वृतप्रकाभशज वृतकरायला वृतउ, सुक वृतही वृतआह ज  वृतमग वृत
ल िक वृतका वृतभलदहज वृत ाहीज? वृत 

आे वृतमुलांसाठी वृतभलदहणारी वृतमाणसं वृतशोधा्ी वृतलागजाज  वृतबालसादह, याला वृतग्लॅमर वृत ाही वृतफकं्ा वृत, याज वृतपैसा वृत ाही वृत
म्हणू  वृतकुणी वृतभलदहज वृत ाही वृतह  वृतकारण वृतमला वृतअतजशय वृतजकलाि ूवृत्ाटजं  वृतमला वृत्ाटजंा‘मूल वृतसमे ू वृतघ ण्याची वृत, यां ा वृतआंस वृत
 ाही वृतकारण वृतजी वृतमाणसं वृतमुलांचं वृतभा्व्श्् वृतेाणू  वृतघ ण्यासाठी वृत‘अपग्र ड’ वृतझालीच वृत ाहीज ’ वृतही वृतसगळी वृतमोठी वृतमाणसं वृत
  हमीच वृतचाळीशीच्या वृतपुढच्यांचा वृतव्चार वृतकरज वृतआलीा वृत, यांच्यासाठीच वृतभलदहज वृतआलीा वृत, यांच्यासाठीच वृतल ि ाच्या वृतआखण वृत
्ाच ाच्या वृतव्व्ध वृतयोे ा वृतआणीज वृतग ली  वृतथोडक्याज वृतसांगायचं वृतजर वृतही वृतमोठी वृतमाणसं वृतसजज वृतकापणी वृतकरज वृतग ली  प रणीचा वृत
व्चार वृत  वृतकरजा  वृतहया वृतमोठया वृतमाणसां ी वृतेर वृतआपल्या वृतबालपणाज वृतडोका्ू  वृतपादहलं वृतजर वृतजी वृत क्कीच वृतयू वृतट व वृतघ जील  वृत 

काही वृतमोठया वृतमाणसंचं वृतबालपण वृतह  वृतकरपू  वृतग ल लं वृतअसजं  वृत, यामुळ  वृत, याच्यांज वृतिडल लं वृतमूल वृतह  वृतएकजर वृतचचरचचरं-
फकरफकरं वृतजरी वृतअसजं वृतफक्ा वृतअपार वृत ॉस्टॅलजेक  वृतअशी वृतमाणसं वृतमुलांसाठी वृत ाही वृतभलहू वृतशकज  

फकंबहु ा वृतकुठलाही वृतमोठा वृतमाणूस वृतजो वृत‘मोठा’ वृतआह  वृतम्हणू  वृतमुलांसाठी वृत ाही वृतभलहू वृतशकज  वृतसमोरचं वृतमूल वृतगूण-
िोषासकट वृतस््ीकारण्याची वृतजयारी वृतआखण वृतमुलाला वृतउपि श वृत  वृतकरजा वृतस्व वृतपू्वग्रह वृतबाेूला वृतसार  वृतमुलाकडू  वृतभशकण्याची वृत
आंजररक वृतइच्छा वृतअस ल वृतजरंच वृतजो वृतमोठा वृतमाणूस वृतलहा  वृतमुलाजा वृतमूल वृतहोऊ  वृतभमसळू वृतलागजो  वृतेी वृतमाणसं वृतमुलाज वृतभमसळू वृत
शकजाज वृतजीच वृतमाणसं वृतमुलांसाठी वृतभलहू वृतशकजाज वृतकारण वृत, यांच्याज वृतलपल लं वृतमूल वृतिक्ज वृतचौकसंच वृत ाही वृतजर वृतिट्याळ वृतही वृत
असजं  वृतथंड वृतह ्च्या वृतदठकाणी वृतेाऊ  वृतआखण वृतबंि वृतिोलीज वृतबसू  वृतमुलांसाठी वृत ाही वृतभलदहजा वृतय ज  वृतमुलांसाठी वृतचांगलं वृतभलहू वृत
लागलं वृतजर वृतपैसा वृतआखण वृतजथाकचथज वृतग्लॅमर वृतमागू  वृतय जंच  वृतमुलांसाठी वृतचांगलं वृतभलदहणं वृतकठीणंच वृतआह  वृतपण वृतअशक्य वृतमात्र वृत
 ाही  

याजू  वृतमागव वृतकाढण्यसाठी वृतशाळाशाळांजू  वृत्ाचकांसाठी वृत् वृतइजरत्र वृतल िकांसाठी वृतपण वृत‘ल ि  वृतकौशल्य वृतकायवशाळा’ वृत
् वृत‘्ाच  वृतकौशल्य वृतकायवशाळा’ वृतयांच  वृतआयोे  वृतकरा्  वृतलाग ल  वृतव्व्ध वृतल िकां ी वृतहाजाळल ल  वृतव्व्ध वृतसादह, य वृतप्रकारा वृत
् ग् गळ्या वृतभाषांजील वृतअ ु्ादिज वृतपुस्जकं वृतमुलांसमोर वृतमांडली वृतग ली वृतपादहे ज  वृत्ाचल ल्या वृतसाही, याजील वृतआ्डल ल्या वृत् वृत  वृत
आ्डल ल्या वृतगोष्ट्टींबाबज वृतमोकळ पणा   वृतचचाव वृतव्हायला वृतह्ी  वृतचचत्रकारां ी वृतसप्रयोग वृतमुलांसमोर वृत‘चचत्र वृतआखण वृतमेकूर’ वृतयाजील वृत
 ाज संबंध वृतउलगडू  वृतिाि्ला वृतपादहे   वृतमुलां ी वृतल िकांशी वृत‘ल ि  वृतप्रक्रीयााव्षयाजील वृत्ैव्ध्य वृतआखण वृतशैली’ वृतयाबाबज वृतगप्पा वृत
मारल्या वृतपादहे   वृत् ग् गळ  वृतल ि प्रकार वृतमुलां ी वृतहाजाळू  वृतपादहल  वृतपादहे ज  वृतया वृतकायवशाळांचं वृतप्रयोे  वृतइजकंच वृतआह  वृतकीा वृत
मुलां ा वृतल ि ाजल्या वृत् वृतपुस्जकाजल्या वृतगमजी-ेमजी वृतसमेाव्याज  वृतल ि  वृत्ाच ाबाबज वृत, यां ी वृतअचधक वृतसेग वृतव्हा्ं  वृत
, यां ी वृतसमेू  वृत्ाचा्ं वृतआखण वृतआ ंिा ं वृतभलहा्ंा वृतबस्स वृतइजकंच  

लहा पणी वृत्ाचल ल्या वृतपुस्जकांचा वृतमुलांच्य वृतम ा्र वृतिोल्र वृतपरीणाम वृतहोज वृतअसजो  वृतयाबाबजचा वृतएक वृतअ ुभ् वृत
जुम्हाला वृतसांगजो  वृत गरला वृतबालसादह, य वृतसंम ल  वृतहोजं  वृततजथ  वृतमला वृतइय, जा वृतआठ्ीजल्या वृतअ ुेा वृतमुळ    वृतव्चारलंा“मी वृतकाय वृत
्ाचू?” वृततजला वृतमी वृतजो, जोचा  वृतह  वृतपुस्जक वृतदिलं वृतआखण वृतम्हणालोा वृतमला वृत्ाचू  वृतकळ्  वृतएका वृतआठ्ड्याजच वृततजचं वृतमला वृतसुंिर वृत
पत्र वृतआलं  वृततज   वृतभलदहलं वृतहोजंा‘मला वृतभशक्षक्षका वृतव्हायचं वृतआह   वृतमुलां ी वृतमे ज वृतभशकण्यासठी वृतमला वृतमुलांसाठी वृत् ग् गळ  वृतप्रयोग वृत
जयार वृतकरायच  वृतआह ज ’ वृतमी वृततजला वृतभलदहलंा‘कोबायशीं वृतसारिी वृतप्रयोगशील वृतशाळा वृतग्रामीण वृतभागाज वृतकाढण्याची वृतमाझी वृतपण वृत
इच्छा वृतआह   वृतजू वृतभशक्षक्षका वृतहोशील वृतज व्हा वृतआमच्या वृतशाळ ज वृतय   वृतआम्हाला वृतचांगली वृतभशक्षक्षका वृतह्ीच वृतआह  ’ 
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या वृतमाझ्या वृतपत्राला वृततज   वृतदिल ल  वृतउ, जर वृतथक्क वृतकरणार  वृतहोज   वृतअ ुेा   वृतभलदहलं वृतहोजंा‘सर वृतमी वृतजुमच्या वृतशाळ ज वृत
य णार वृत ाही  वृतमी वृतिसुरी वृतशाळा वृतसुरू वृतकर    वृतयामुळ  वृतआपल्या वृतमुलां ा वृतिो  वृतचांगल्या वृतशाळा वृतभमळजील ’ वृतकाही वृतकारणामुळ  वृतजी वृत
भशक्षक्षका वृतहोऊ वृतशकली वृत ाही वृतआखण वृतमी वृतपण वृतअेू  वृतजशी वृतशाळा वृतकाढली वृत ाही  वृतकालांजरा   वृतमी वृतमुलांसाठी वृतरव््ारची वृत
गंमजशाळा वृतसुरू वृतक ली  वृतआखण वृतमला वृतिात्री वृतआह  वृतअ ुेा वृततजचं वृतभशक्षक्षका वृतहोण्याचं वृतस््प् ं वृतअेू  वृतव्सरल ली वृत ाही  वृतसंधी वृत
भमळजाच वृतमुलांसाठी वृतमे शीर वृतउपक्रमांची वृतजी वृतआिणी वृतकरायला वृतलाग ल  वृतजो, जोचा  वृतह  वृतिरंच वृतएक वृतेािईू वृतपुस्जक वृतआह   वृत
मुलां ी वृतआखण वृतमुलांसाठी वृतकाम वृतकरणार् वृतयास्ाव ी वृतह  वृतपुस्जक वृत्ाचायलाच वृतह्ं  वृत ॅश ल वृतबुक वृतरस्ट   वृतज  वृतप्रकाभशज वृतक लं वृतआह   
 

‘  वृत्ाच ाचा’ वृतआखण वृतएक वृतधोंडा वृतघराज वृतपालकां ीच वृतहाज वृतघ जल ला वृतअसजो  वृतइजर् ळी वृतसाधू वृतसंजांच्या वृतगोष्ट्टी वृतकरज वृत
संस्कार वृतउगाळणार  वृतपालक वृतदि् लागण वृतझाल्या्र वृतटीव्ही वृत्रच्या वृतपांचट वृतमाभलका वृतआ्डी   वृतपाहजाज  वृत ंजर वृत‘, याच’ वृत
व्षयां्र वृतजन्मयज    वृतबोलजाज  वृतमग वृते ्जा ा वृत‘व् ोिी’ वृतसमेला वृतेाणारा वृतअ, यंज वृतही  वृतअभीरूची वृतअसणारा वृतकायवक्रम वृत
एकत्रत्रजपण  वृतपाहजाज  वृतआखण वृतमग वृतभरल्या वृतपोटा्रू  वृतहाज वृतफिर्ज वृतज  वृत‘ ाच’ वृत ा्ाच्या वृतपॅकींगमध  वृतगुडंाळल ला वृतत्रबभ, स वृत
ररॲलीटी वृतशो वृतचघळजाज  वृतजुम्हाला वृतकाय वृत्ाटजंा वृतअशा् ळी वृत, या वृतघराजली वृतमुलं वृतपुस्जकं वृत्ाचज वृतअसजाज? वृतअस  वृतआिशव वृत
घरीच वृतअसल्या्र वृतपुढ  वृतकाय वृतहोणार वृतह  वृतसांगायला वृतज्योतजषाची वृतगरे वृत ाही  

‘्ाच  वृतसंस्कृजी’ वृतरेव्ण्याज वृतशाळांप्रमाण च वृतपालकांची वृतपण वृतमह, ्ाची वृतभूभमका वृतआह   वृतअगिी वृतलहा पणापासू  वृत
मुलां ा वृतपुस्जकाचं्या वृतिकुा ाज वृतघ ऊ  वृतेाणंा वृत, यां ा वृतपुस्जकं वृतहाजाळायला वृति णंा वृतमुलांसोबज वृतपुस्जकं वृत्ाचणंा वृतमुलां ा वृतपुस्जक वृत
त ्डीचं वृतस््ाजंत्र्य वृति णं वृतआखण वृतआपण वृत्ाचल ल्या वृतआखण वृत्ाचज वृतअसल ल्या वृतपुस्जका वृतव्षयी वृतमलुांशी वृतआ्ेूव  वृतबोलणं वृत
करा्ं वृतलागजं  वृतयाजू ंच वृतमुल  वृतपुस्जकांकड  वृत्ळण्याची वृतशक्यजा वृतअसज   

आपण वृतआपल्या वृत्ाच ाव्षयी वृतमुलांशी वृतमोकळ पणा   वृतबोलू वृतलागलोा वृत, यांची वृतमज  वृतऐकू  वृतघ ऊ वृतलागलो वृतकी वृतमुल  वृत
्ाच ाव्षयी वृतसेग वृतहोजा ाच वृतआस््ािक वृतही वृतहोज वृतअसजाज  वृतपण वृत, याच् ळी वृतमुलांच्या वृतभा्व्श््ाजल्याा वृत, यांच्या वृत
अंजरंगाजल्या वृतअ  क वृतिुब्या वृतआपल्याला वृतउमगज वृतेाजाज  वृतव्िंाचं्या वृतबालकव्जा वृत्ाचजा ा वृतजर वृतमी वृतअ  क् ळा वृतहा वृतथरार वृत
अ ुभ्ला वृतआह   वृत, यांची वृत‘सकव स्ाला’ वृतही वृतिीघवकव्जा वृतजर वृतमास्टरपीस वृतआह   वृतया वृतकव्ज ची वृतशैली वृतइजकी वृतचचत्रमय वृतआह  वृतकी वृत
्ाचजा वृत्ाचजा वृतआपल्या वृतडोळ्यासमोर  वृतएक वृतचचत्रपटच वृतसरकू वृतलागजो  वृतया वृतकव्ज जू  वृतव्िंां ी वृतमुलांचं वृतभा्व्श्् वृत
अल्ारपण  वृतउलगडलं वृतआह   वृतिोस्जीा वृतप्र मा वृतअसूयाा वृतजेव्हाळा वृतआखण वृतअसाहयजा वृतया वृतभा्भा् ांचा वृतगोि वृतया वृतकव्ज ज वृतअसा वृत
घट्ट वृतव्णला वृतआह  वृतकी वृतकव्ज चा वृतश ्ट वृतेसेसा वृते्ळ वृतय ऊ वृतलागजो वृतज व्हा वृतव्याकूळ वृतहोणारी वृतमुल  वृतमी वृतपादहली वृतआह ज  

व्िंांच्या वृतबालकव्जा वृतभन् ाटच वृतआह ज  वृतकारण वृत, या वृतिो  वृतपाजळी्र वृतआह ज  वृते व्हा वृत, या वृतकव्जा वृतमुलं वृत्ाचजाज वृत
ज व्हा वृत, या वृत, यां ा वृत, यांच्याच वृत्ाटजाज  वृतआखण वृते व्हा वृतमोठी वृतमाणसं वृत, या वृतबालकव्जा वृत्ाचजाज वृतज व्हा वृत, या वृतकव्जा वृत, यां ा वृत
मुलांकड  वृतपाहण्याचाा वृतमूल वृतसमेू  वृतघ ण्याच वृत ्ी  वृतदृष्ट्टीको  वृति जाज  वृतया वृतबालकव्जा वृतमोठया वृतमाणसां ा वृतअचधक वृतप्रगल्भ वृत
करजाज  

‘अेबिा ा’ वृतया वृतकव्जा वृतसंग्रहाजील वृतएका वृतअगिी वृतलहा  वृतकव्ज मधली वृतमहा  वृतगंमज वृतमी वृतआे वृतजुम्हाला वृत
सांगणारंच वृतआह   वृतही वृतकव्जा वृतआह ज वृतिक्ज वृत19 वृतशब्िांची  वृतपण वृतया वृतकव्ज मधला वृतअथव वृते व्हा वृतमला वृतउलगडला वृतज व्हा वृतमी वृतपार वृत
बिलू  वृतग लो  वृतया वृतएका वृतबालकव्ज साठी वृतमी वृतव्िंांचा वृतआेन्म वृतऋणी वृतआह   

या वृतइटुकल्या वृतकव्ज चं वृत ा् वृतआह ा‘मा्शी ’ वृते व्हा वृतप्रथम वृतमी वृतही वृतकव्जा वृत्ाचली वृतज व्हा वृतया वृतकव्ज ज वृतकाही वृतिास वृत
आह  वृतअसं वृतेाण्लंच वृत ाही  वृतया वृतकव्ज जला वृत ाि वृतआखण वृत ाज ् ाईक वृतआ्डज वृतअसा् ज वृतमुलां ाा वृतअसंच वृत्ाटायचं वृतमला  वृतमुल  वृत
या वृतकव्ज ला वृतभरभरू  वृतिाि वृतद्यायची  वृतया वृतकव्ज ज वृतकाकू वृतआह ा वृतआ, या वृतआह  वृत् वृतमा्शी वृतआह   वृतकव्जा वृत्ाचल्या ंजर वृतसहे वृत
एकिा वृतमुलां ा वृतव्चारलंा“या वृतकव्ज जली वृतजुम्हाला वृतकाकू वृतआ्डज ा वृतआ, या वृतआ्डज  वृतकी वृतमा्शी वृतआ्डज ?” वृतमी वृतहा वृतप्रश्  वृत
व्चारला वृतज व्हा वृतसमोर वृतफकमा  वृतहेार वृतमुलं वृतिाटी्ाटी   वृतबसल ली वृतहोजी  वृतप्रश्  वृतऐकजाच वृतसगळी वृतमुल  वृतएका वृतसुराज वृतओरडलीा वृत
“मा्शी  मा्शी वृतआ्डली वृतआम्हाला ” 
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ही वृत19 वृतशब्िांची वृतकव्जा वृतमी वृतपुन्हा वृतपुन्हा वृत्ाचली  वृतमुलांसोबज वृतअ ुभ्ली वृतआखण वृतएका वृतक्षणी वृतमला वृतज  वृतकोड ंवृतसुटलं  वृत
आपण वृतआेपयांज वृतकाय वृतचूक वृतकरज वृतहोजोा वृतह  वृतस््च्छंपण  वृतसमेलं  वृतआखण वृतआजा वृतया वृतक्षणापासू  वृतआपण वृतकाय वृतकरायला वृत
पादहे  वृतज  वृतलख्िंपण  वृतउलगडलं  वृतही वृतकव्जा वृतमला वृतसिै् वृतधीर वृति ज   वृतमला वृतधाकाज वृतठ ्ज   वृतमूल वृतसमेू  वृतघ ण्याची वृतमाझी वृत
प्र रणा वृतसजज वृतजीव्र वृतकरज वृतराहाज   

 
मा्शी 

 
सोलापूरहू  
य ज  वृतकाकू; 
माझ्यासठी 
आणज  वृतचाकू  

 
कोल्हापूरहू  वृत 
य ज  वृतआज ; 
माझ्यासाठी 
आणज  वृतप, ज   

 
राेापूरहू  
मा्शी वृतय ज ; 
माझा वृतएक 
पापा वृतघ ज ! 

 
 

या वृतकव्ज जली वृतकाकू वृतमुलासाठी वृतचाकू वृतआणज   वृतया वृतकव्ज जली वृतआज  वृतमुलासाठी वृतप, ज  वृतआणज   वृतपण वृतया वृतकव्ज जली वृत
मा्शी वृतमुलासाठी वृतकाहीच वृतआणज वृत ाही  वृतजरीही वृतसगळ्या वृतमुलां ा वृतही वृतमा्शीच वृतआ्डज ! वृतकारणा वृतमोठया वृतमाणसां ा वृतअसं वृत
्ाटजं वृतकी वृतआपण वृतमुलां ा वृतकादहजरी वृतदिलं वृतजर वृतआपण वृतमुलां ा वृतआ्डू  वृतमुलां ा वृतिाऊ वृतदिलाा वृति ळणी वृतदिली वृतफकं्ा वृतमहाग वृत
्स्जू वृतदिल्या वृतजर वृतआपण वृत, यां ा वृत क्कीच वृतआ्डू  वृतपण वृत ाही! 

काकू वृतचाकू वृतआणज   वृतआज  वृतप, ज  वृतआणज   वृतपण वृतया वृतिोघी वृतेणी वृतमुलाशी वृतबोलज वृत ाहीज  वृत, याला वृते्ळ वृतघ ज वृत ाहीज  वृत
मुलाचा वृतआ, मसन्मा  वृतेपज वृत ादहज  

मा्शी वृतकाही वृतआणज वृत ाही वृतजर वृतजी वृतमुलाकडू  वृतघ ज   वृतमुलाचा वृतमाय   ा वृतप्र मा   वृतपापा वृतघ ज   वृत, याला वृते्ळ वृतघ ज   वृत
मा्शी वृततजचं वृतप्र म वृततजच्या वृतकृजीजू  वृततजच्या वृतस्पशावजू  वृतव्यक्ज वृतकरज   वृतमुलाचा वृतआ, मसन्मा  वृतऊंचा्ज   वृतमुल  वृतकाही वृतक ्ळ वृत
महागड्या वृत्स्जंूची वृतफकं्ा वृतिाऊची वृतभुक ल ली वृत सजाज  वृत‘आपणाला वृतएक वृतस््जंत्र वृतव्यक्जी वृतम्हणू  वृतफकंमज वृतअसा्ी’ वृतइजकीच वृत
मािक वृतअप क्षा वृतमुलांची वृतअसज   

आपण वृतमुलां ा वृत‘ि णार ’ वृत व्ह  वृतजर वृतमुलांकडू  वृत‘घ णार ’ वृतव्हायला वृतपादहे  वृतजरच वृतआपण वृतमुलांच  वृतहोऊा वृतअसं वृतमला वृतही वृत
कव्जा वृतसांगज वृतअसज   वृतओळिीच्या वृतफकं्ा वृतअ ोळिी वृतमुलां ा वृतभ टल्या्र वृतआपली वृतकृजी वृतही वृतप्र ममयच वृतअसली वृतपादहे ा वृत
आपण वृतआचधकाचधक वृतम  वृतमोठं वृतकरू  वृतसमोरच्या वृतमुलाल वृतसमेू  वृतघ जलं वृतपादहे ा वृतअसं वृतह  वृतव्िंांच  वृत19 वृतशब्ि वृतमला वृतसजज वृत
बेा्ज वृतअसजाज  
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मी वृतलहा पणी वृतज्या वृत ीतजकथाा वृतबोधकथा वृत्ाचल्या वृत, या वृतस्व वृतगोष्ट्टींच्यािाली वृतठळक वृतटाइपाज वृत, या-, या वृतगोष्ट्टीच  वृत
जा, पयव वृतछापल ल  वृतअसायच   वृतआखण वृत(छळ्ािी) वृतमोठी वृतमाणस  वृत“गोष्ट्ट वृत्ाचली वृतका?’’ वृतअसं वृतप्र मा   वृत  वृतव्चारजाा वृत“काय वृत
समेलं वृतगोष्ट्ट वृत्ाचू ? वृतफकं्ा वृतअं   वृतजा, पयव वृतकाय वृतगोष्ट्टीचं?” वृतअसं वृतत्राभसक वृतआ्ाेाज वृतव्चारज  वृतकालांजरा   वृत“जी वृतमोठी वृत
माणसं” वृतबालसादह, य वृतभलहू वृतलागली वृतआखण वृत“जसल च वृतप्रकाशक” वृतज  वृतछापू वृतलागल   वृतआे वृतजशीच वृतपुस्जकं वृतमुलांच्या वृतहाजाज वृत
पाहजा ा वृत्ाईट वृत्ाटजं  वृतगोष्ट्टीिालच  वृतजा, पयव वृतह  वृतगोष्ट्टीजला वृतआ ंि वृत ास्ू  वृतटाकज  वृतह  वृत, या वृतमोठयां ा वृतकधी वृतकळ ल वृतअसं वृत
्ाटजं  वृतिरं वृतम्हणे  वृतकुठल्याच वृतगोष्ट्टीला वृतक ्ळ वृतएकंच वृतजा, पयव वृत सजंा वृतइजकी वृतसाधी वृतगोष्ट्ट वृतका वृत, यांच्या वृतलक्षाज वृतय ज वृत ाही? वृत
याचं वृतएक वृतकारण वृतअसं वृतअसु वृतशक ल वृतकीा‘अ  क वृतमोठया वृतमाणसां ा वृत्ाटजं वृतकी वृतआजा वृतज  वृतमोठ  वृतझाल  वृतअसल्या   वृत, यां ा वृतआजा वृत
संस्काराची वृतगरे वृत ाही  वृत, यांची वृतसंस्काराची वृतबॅटरी वृतिुल्ल वृतझाली वृतआह   वृतमुलांच  वृत्य वृतह  वृतसंस्कारक्षम वृतअसल्या   वृत, यांची वृत
संस्काराची वृतबॅटरी वृतसारिी वृतचाेींगला वृतला्ली वृतपाहीे   वृतय जा-ेाजाा वृतउठजा-बसजा वृतसजज वृतसंस्काराची वृति्ारणी वृतकरायला वृत
पादहे  ’ वृत‘बाल वृतसंस्कार वृतकथाा वृतसंस्कार वृतसीडीे ्वृतआखण वृतसंस्कार वृत्गव वृतअसल्या वृतमुलां ा वृतपक्णार् वृतया वृतिुळचट वृतकल्प ा वृत
“जा, पयव वृतछाप” वृतमाणसांच्या वृतडोक्याजू च वृतत पेल्या वृतआह ज  वृतसंस्कार वृतह  वृतकरजा वृतय ज वृत ाहीज वृतफकं्ा वृतसंस्काराची वृतकुठलीही वृत
र सीपी वृत ाही वृतजर वृतसंस्कार वृतह  वृतहोज वृतअसजाज वृतआखण वृतज  वृतिक्ज वृतमुलां्रंच वृत ाही वृतजर वृतेख्िं वृतम्हाजार् वृतया वृतमाणसां्रसुध्िा वृतहोज वृत
असजाजा वृतअगिी वृतिगडा्रसुध्िा वृतहोज वृतअसजाज वृतह  वृतस, य वृतेर वृतमोठया वृतमाणसां ी वृतेाणू  वृतघ जलं वृतजर वृतमुल  वृतअचधक वृतआ ंिी वृत
होजील  

सध्या वृतअ  क वृत्जवमा पत्रांच्या वृतरव््ार वृतपुर्णीजू  वृतमुलांच  वृतपा  वृतगायब वृतहोज वृतआह   वृतआखण वृतज्या वृतपुर्णीज वृतमुलांच  वृत
पा  वृतआह  वृततजथ  वृतिेेिार वृतबालसादह, य वृतअभा्ा  च वृतआढळज वृतआह   वृतकाही वृतपुर्ण्याजू  वृतजर वृत‘संकभलज वृतसादह, य’ वृतह  वृत
बालसादह, य वृतम्हणू  वृतिप्लं वृतेाज वृतआह   वृतआखण वृत‘बालसादह, याचच वृतसमीक्षा’ वृतही वृतजर वृतिार वृतलांबची वृतगोष्ट्ट वृतझाली   

अत्रें ी वृतस््जः वृतपाठयपुस्जकांची वृतत मीजी वृतकर ासंपाि  वृतकर  वृतआखण वृत, याज वृतभलहू  वृतही वृतआेच्या वृत
बालसादहज, जकांपुढ  वृतएक वृत् गळाच वृतआिशव वृतठ ्ला वृतआह   वृतसई वृतपरांेप  वृतयांच्या वृतएकांफकका वृतआखण वृत, यांचं वृत‘हर्ल ल्या वृत
ि ळण्यांच्या वृतराज्याज’ वृतअेू ही वृततजजकंच वृतजाें वृतआह   वृतजेंडुलकरांच्या वृत ाटीका वृतआेच्या वृतमुलां ा वृतआपल्याच वृत्ाटजाज  वृतइंिीरा वृत
संजा वृतशांजाबाईा वृतमंगळ् ढ करा वृतआखण वृत्संज वृतबापट वृतयांच्या वृतकाही वृतबालकव्जा वृत् वृतेीएंची वृत‘बिर वृतत्रबम्मंची’ वृतकालाजीज वृत
आह ज  वृतव्िंांच्या वृतस्वच वृतबालकव्जा वृतइजक्या वृतअिलाजू  वृतआह ज वृतकी वृतपुढील वृतपन् ास वृत्षव वृत, या वृतअढळ वृतस्था ी वृतआह ज  वृतमला वृत
इथ  वृतएक वृतकल्प ा वृतसुच्ाव्शी वृत्ाटज   वृत‘मराठीजल ा वृतभारजाजल्या वृतइजर वृतभाषांजल  वृत् वृतेगाजल  वृतस्वश्र ष्ट्ठ वृतबालसादह, य वृत, या-
, या वृत्योगटाचा वृतव्चार वृतकरू  वृतएकत्रत्रपण  वृतप्रकाभशज वृतकरायला वृतह्ं ’ वृत वृत वृतमाझ्या वृतप्रमाण च वृतइजर वृतभाषांज वृत् वृत् ग् गळ्या वृति शाज वृत
काय-काय वृतमेा वृतआह ा वृतह  वृतमुलां ा वृतसमेायलाच वृतह्ं  वृतत ्डक वृतबालसादह, याचा वृत100 वृतपुस्जकांचा वृतएक वृतसंच वृतकरायला वृतह्ा  वृत
फकंबहु ा वृतेागतजक वृतबालसादह, याची वृतएक वृत् बसाईट वृतजयार वृतव्हायला वृतह्ी  

 
“मी वृतका वृतभलदहजो? वृतआखण वृतमी वृतमलुांसाठीच वृतका वृतभलदहजो?” वृतया वृतिो  वृतप्रश् ांचा वृतहज्ेार् ळा वृतव्चार वृतक ला वृतजरी वृतमला वृत

एकंच वृतउ, जर वृतसुचजं  वृतमी वृतका वृतभलदहजो वृतयाचं वृतउ, जर वृतजर वृतसोपं वृतआह ा वृतमला वृतआ्डजं वृतम्हूणू ा वृतमला वृतभलदहजा ा वृतआ ंि वृतहोजो वृत
म्हणू ा वृतफकं्ा वृतभलदहल्याभश्ाय वृतमी वृतराहूच वृतशकज वृत ाही वृतम्हणू  वृतमी वृतभलदहजो  वृतिसुर् वृतया वृतप्रश् ाचं वृतउ, जर वृतजर वृतएकिमंच वृतसोपं वृत
आह ा वृतमी वृतसजज वृतमुलांचाच वृतव्चार वृतकरज वृतअसजोा वृतमुलांमध  वृतअसजो वृत, यामुळ  वृतमी वृतमुलांसाठीच वृतभलदहजो  

पदहल्या वृतप्रश् ाला वृतआजा वृतएक वृतउपप्रश्  वृतेोडूयाा वृत‘मी वृतमुलांसाठी वृत् ग् गळ  वृतिॉमवस ्वृतका वृतभलदहजो? वृतम्हणे  वृतमी वृत
मुलांसाठी वृतव्ज्ञा  वृतप्रयोग वृतकथाा वृतभय वृतकथाा वृतसं्ाि वृतकथाा वृतप्र मळ वृतभुजाच्या वृतगोष्ट्टीा वृतगंमज वृतकथाा वृतिॅं टसी वृतकथाा वृतप्राणी वृतकथाा वृत
रपक वृतकथाा वृतगखणज वृतकथाा वृतसाहस वृतकथाा वृतपोस्ट वृतकाडव वृतकथाा वृतबोलक्या वृतगोष्ट्टीा वृतकव्जाा वृत वृतव्व्ध वृतसंकल्प ां्र वृतआधाररज वृत
(ससोबा-हसोबाा वृतबब्बडा वृतबंटूा वृतआई वृतआखण वृतबाळा वृतगंमज वृतगॅंग) वृतकथामाभलकाा वृतप्र्ास वृत्णव ा वृतपत्रंा वृतकािंबरीा वृतशून्य वृतिचावच  वृत
व्ज्ञा ाच  वृतसोप  वृतप्रयोगा वृतशून्य वृतिचावच  वृति ळा वृतएकपात्रत्रकाा वृतद्व्पात्रीकाा वृतएकांफककाा वृत ाटक वृतअसं वृतिूप वृतकाही वृतका वृतभलदहजो? वृत
या वृतप्रश् ासाठी वृतएक वृतमुख्य वृतउ, जर वृत् वृतकाही वृतउप-उ, जर  वृतसुचजाज  वृतमुलां ा वृतव्व्ध वृतिॉमवस ्वृत्ाचायला वृतभमळाल  वृतपादहे जा वृत
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् ग् गळ्या वृतसंकल्प ांशी वृत, यां ा वृति ळायला वृतभमळालं वृतपादहे  वृतह  वृतत जश्चज  वृतआजा वृतअसं वृतिसुरं वृतकुणी वृतभलदहज वृत स ल वृतजर वृतजक्रार वृत
करज वृतबसण्याप क्षा वृतआपण वृतभलहायला वृतसुर्ाज वृतकरा्ी  वृतमुलां ा वृतआ्डलं वृतजर वृतआपलं वृतल ि  वृतदटक ल वृत ाहीजर वृतेाईल वृतडब्याज! वृत 

काही् ळा वृतमुलांच्या वृतआग्रहािाजर वृतपण वृतभलहा्ं वृतलागजं  वृतएकपात्रीका वृतस्पधाव वृतअसज  वृतज व्हा वृतमुल  वृत ्ी  वृतभलहू  वृतद्या वृत
म्हणू  वृतहट्ट वृतकरजाज वृतअशा् ळी वृत, यांच  वृतलाड वृतकरा्  वृतलागजाज  वृतकाही वृतमुलां ा वृतस्ट े्र वृतेायचं वृतजर वृतअसजं वृतपण वृतएकट्या   वृत
स्ट े्र वृतेायला वृतभीजी वृत्ाटज ा वृतअशा वृतमुलांसाठी वृतद्व्पात्रीकाा वृतत्रत्रपात्रीका वृतभलदहल्या  वृतपाच-पाच वृतशब्िांची वृत्ाक्यं वृतआखण वृतछोट -
छोट  वृतसं्ाि  वृतमुल  वृतत्रब धास वृतस्ट े्र वृतेा्ू वृतलागली  वृत 

मी वृतपू्ी वृतयुत स ि वृतमध  वृतअसजा ा वृतमला वृतभशक्षकांच  वृतप्रभशक्षण वृतघ ण्यासाठी वृतफिरा्ं वृतलाग   वृतज व्हा वृतमाझा वृतपदहलीजला वृत
भमत्र वृतम्हणाला“माझ्यासाठी वृतरोे वृतएक वृतगोष्ट्ट वृतभलहा वृत ा”  वृत, याला वृत ाही वृतकसं वृतम्हणणार? वृतमी वृत, याल वृतरोे वृतएक वृतगोष्ट्ट वृतपोस्ट वृत
काडव् र वृतभलहू  वृतपाठ्ज वृतअस   वृत 

माझा वृतभमत्र वृतचचत्रकार वृतचगरीश वृतसहस्रबुध्ि  वृतयाला वृतमी वृतएकिा वृतव्चारलंा“चचत्रकाराला वृतकाढण्यासाठी वृतकठीण वृतचचत्र वृत
कोणजं?” वृतक्षणाचाही वृतव्लंब वृत  वृतला्जा वृतजो वृतम्हणालाा“आई वृतआखण वृतबाळ ” वृतयाच वृतसंकल्प  ्र वृतगोष्ट्टी वृतभलहायचं वृतमी वृतठर्लं  वृत
‘डुकरीण वृतआखण वृतडुकरूा वृत ागीण वृतआखण वृत ागूा वृतपाल वृतआखण वृतपालूा वृतगाढ्ीण वृतआखण वृतगाढ्ू’ वृतआपापसांज वृतकाय वृतबोलज वृतअसजीला वृत
, यांच्या वृतभा्व्श््ाज वृतकाय वृतगमजी-ेमजी वृतहोज वृतअसजील वृतआखण वृतमाणसांव्षयी वृतज  वृतकाय वृतव्चार वृतकरज वृतअसजील? वृतअशा वृत
अ  क वृतगोष्ट्टी वृतभलदहल्या  वृतमेा वृतआली  
 

मी वृतशाळ ज वृतअसजा ा वृतमाझ  वृतचार वृतप्रमुि वृतेबरी वृतशत्रू वृतहोज   वृतज  वृतमला वृतरोे वृतछळायच ा वृतअजो ाज वृतत्रास वृतद्यायच  वृतज  वृत
म्हणे  वृतमाझ  वृतभशक्षका वृतगखणजा वृतव्ज्ञा  वृत् वृतइंग्रेी  वृत(इंग्रेी वृतमध  वृतपाठयपुस्जकाजील वृतअहमिा वृतगोपाला वृतसीजा वृत् वृतयास्मी  वृत
यां ी वृतपण वृतमला वृतिर्षी वृत  मा   वृतपीडलं वृतआह  ) वृत वृतमी वृतशाळ ज वृतव्ज्ञा ाचा वृतएकही वृतप्रयोग वृतक ला वृत ाही  वृतप्रयोगाच्या वृत्हीज वृत  हमी वृत
िोटंच वृतभलदहलं  वृत“ वृतमी वृतएक वृतम णब, जी वृतघ जली  वृतजी वृतप ट्ली  वृत्गैर  ” वृतपण वृतिरंजर वृतह  वृतसगळं वृतभशक्षकां ीच वृतक ल लं वृतअसायचं  वृत
स््ज: वृतप्रयोग वृत  वृतकरजाच वृतभशक्षकां ी वृतक ल ल्या वृतप्रयोगांच  वृतत ष्ट्कषवा वृतभशक्षकां ी वृतसांचगजल्या वृतप्रमाण  वृतस््ज:च च वृतम्हणू  वृत
भलदहल   वृतगखणजं वृत्ाचजा ा वृतजर वृतमला वृतिार वृतत्रास वृतव्हायचा  वृतमला वृतिूप वृतप्रश्  वृतपडायच  वृतपण वृतज  वृतकुणाला वृतव्चारजा वृतही वृतयायच  वृत
 ाहीज  वृतगखणजाजली वृतमोठी वृतमाणसं वृतकेव वृतकाढजाजा वृतबुड्जाज  वृतमग वृतअशा वृतलबाड वृतमाणसांच्या वृतव्याेाचा वृतदहशोब वृतमुलां ी वृतका वृत
करायचा? वृतकेव वृतकाढू  वृतव्य्जस्थज वृतव्याे वृतभरणारर वृतमोठी वृतमाणसं वृतेगाज वृत ाहीजंच वृतकी वृतकाय? वृत वृतमुलां ा वृतकुणी वृतकेव वृति ज वृत
 ाही वृतजर वृतमग वृत, यां ी वृतमिक वृतभागील  वृत100 वृतअसं वृतका वृतकरायचं? वृतमोठी वृतमाणसं वृतश ज वृतघ णार वृतआखण वृत, याला वृतकंुपण वृत
घालण्यसाठी वृतफकजी वृतजार वृतलाग ल वृतयाचा वृतदहशोब वृतमुलां ी वृतका वृतकरायचा? वृतजसंच वृतभाष च्या वृतजासां ा वृतआमच्या वृतभा्व्श््ाशी वृत
काडीचाही वृतसंबंध वृत सणार् वृतया वृतव्षयां्र वृतआम्ही वृतका वृतबरं वृतत बंध वृतभलहायच ? वृतयाव्षयी वृतकाही वृतप्रश्  वृतमोठया वृतमाणसा ंा वृत
व्चारण्याची वृतदहमंज वृतआम्हा वृतमुलांज वृत व्हजी  वृत‘मोठी वृतमाणस  वृतसशक्ज वृतअसजाज वृत् वृतलहा  वृतमुल  वृतअशक्ज वृतअसजाज’ वृतह  वृतस, य वृत
रोेंच वृतआमच्या वृतहाजा्रा वृतगाला्र वृतफकं्ा वृतपाठी्र वृतउमटज वृतअस   वृतथोडक्याज वृतसांगायचं वृतजरा वृतमी वृतकधीच वृतआ ंिा   वृतशाळ ज वृत
ग ल्याचं वृत् वृतसुिासमाधा ा   वृतशाळ जू  वृतघरी वृतपरज वृतआल्याचं वृतमला वृतआठ्जंच वृत ाही  वृत 

मला वृत्ाटल ंवृतआपल्या वृत शीबी वृते  वृतआलं वृतज  वृतफकमा  वृतआपल्या वृतमुलांच्य वृत शीबी वृत को  वृतम्हणू  वृतमग वृतमी वृतमाझ्या वृत
मुली वृतलहा  वृतअसजा ा वृतगंमजशाळा वृतसुरू वृतक ली  वृतशत ्ार वृतरव््ारची वृतगंमजशाळा  वृतमाझ्या वृतमुलींसोबज वृतजो, जोचा  वृतआखण वृत
दि्स््प्  वृतही वृतपुस्जक वृत्ाचज वृतअसजा ा वृत“आपण वृतपण वृतगंमजशाळा वृतसुरू वृतकरूया” वृतअशी वृतमुलीं ी वृतभणूभूण वृतसुरूच वृतक ली वृतहोजी  वृत
पण वृतगांधीच्या वृत‘, या’ वृत(पुढ  वृतदिल ल्या) वृतगोष्ट्टी वृत ंजर वृतघराजू च वृतगंमजशाळ ला वृतमुलीं ी वृतसरु्ाज वृतक ली  वृतआधी वृतघराची वृत
प्रयोगशाळा वृतझाली वृतआखण वृतमग वृत, याजू  वृतगंमजशाळा  

एकिा वृतगांधीेीं ा वृतभ टायला वृतकाही वृतमुल  वृतग ली  वृतगांधीं ी वृतमुलां ा वृतव्चारल  वृत“जुमच  वृतभशकण्याच  वृतमाध्यम वृतकाय?” वृत
काही वृतमुल  वृतम्हणालीा“इंग्रेी” वृतजर वृतकाही वृतम्हणालीा“दहिंी”  

गांधी वृतम्हणाल ा“कमाल वृतआह   वृतमी वृतजुम्हाला वृतभशकण्याच्या वृतमाध्यमाव्षयी वृतव्चारज वृतआह  वृतआखण वृतजुम्ही वृतजर वृतमला वृत
भाष व्षयी वृतसांगज वृतआहाज ” वृतमुल  वृतगोंधळली  वृतज व्हा वृतमुलां ा वृते्ळ वृतघ ज वृतगांधी वृतम्हणाल ा“अर  वृतगखणजा वृतभाषाा वृतव्ज्ञा  वृतअस  वृत
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कुठल ही वृतव्षय वृतभशकण्यासाठी वृतजुम्ही वृतजुमच  वृतहाज वृत्ापरजा वृतका? वृतप्र, यक्ष वृतअ ुभ् वृतघ जा वृतका? वृतही वृतभशकण्याची वृतप्रभा्ी वृत
माध्यमं वृतआह ज ” वृतआजा वृतमुलां ा वृतकळलं वृतकी वृतइजक  वृतदि्स वृतआपण वृतभाष लाच वृतमाध्यम वृतसमेज वृतहोजो  वृते  वृतकाही वृतभशकायचं वृतज  वृत
हाजा    वृतप्र, यक्ष वृतअ ुभ् वृतघ ऊ   वृतक ्ळ वृतपाठांजर वृत व्ह  वृतजर वृतस््ज:हू  वृतसमेू  वृतघ ऊ   वृतगंमजशाळ चं वृतह च वृतगाभाज, ् वृतआह   

गंमजशाळ ज वृतमुलां ा वृतचुका वृतकरण्याचं वृतेसं वृतस््ांजंत्र्य वृतआह  वृतजसं वृतचुकाजू  वृतभशकण्याची वृतसंधी वृतही वृतआह   वृतमुल  वृत, यांच्या वृत
म ाजला वृतकुठलाही वृतप्रश्  वृतव्चारू वृतशकजाज वृतअसं वृतत भवय वृत्ाज्रण वृतही वृतआह   वृतइथ  वृतआम्ही वृतमुलां ा वृतभशक्ज वृत ाही वृतजर वृत
भशकण्यासाठी वृतउ, सुक वृतकरणं  वृतयासाठी वृतमुलां ी वृतप्रयोग वृतकर  वृतपाहणंा वृतत रीक्षणं वृतकरणंा वृतअ ुभ् वृतघ णं वृत् वृतस््ज:हू  वृतभशकणं वृत
या्र वृतअचधक वृतभर वृतआह   वृतगंमजशाळ जील वृतमुलांसाठी वृतभाषाा वृतगखणजा वृतव्ज्ञा ा वृतसामान्यज्ञा ा वृतभूगोल वृतया वृतव्षयांच  वृतसुमार  वृत
100 वृति ळ वृत् वृतव्व्ध वृतउपक्रम वृतजयार वृतक ल   वृत वृतमे ज वृतत बंध वृतभलदहण्याच्या वृत् ग् गळ्या वृत10 वृतपध्िजी वृतव्कभसज वृतक ल्या  वृत
आकल ा्र वृतआधाररज वृतमे शीर वृतआखण वृतबहुआयामी वृतस््ाध्याय वृतजयार वृतक ल   वृतगंमजशाळ ज वृत वृततजसर् वृतया वृतरव््ारी वृतसमाेाजील वृत
त रत राळ्या वृतस्जराजील वृतव्यक्जी वृतमुलांशी वृतगप्पा वृतमारायला वृतय ्ू वृतलागल्या  वृतगा्ाजल  वृतभाेी्ाल ा वृतडॉक्टरा वृतपोलीसा वृतकचरा वृत
् चणार् वृतया वृतमदहलाा वृतजजृीयपंथीा वृत गरस ्ीका वृतअस  वृतिूपेणं वृतमुलांशी वृतगप्पा वृतमारू  वृतग ल   वृतसमाेासोबज वृतसं्ाि वृतसाधज वृत
, याजू  वृतभशकण्याची वृतपध्िज वृतगंमजशाळ    वृतव्कभसज वृतक ली  वृतडॉक्टरांसोबज वृतगप्पा वृतमारजा ा वृतमुला ंी वृत, यांच्या वृत
मागविशव ािालीा वृतपपई वृतआखण वृतिधुीभोपळ्याला वृतइंे क्श स ्वृतदिली  वृति ळजा-ि ळजा वृतमुल  वृत कळज वृतभशकू वृतलागली  वृतयामुळ  वृतमलु  वृत
आ ंिा   वृतशाळ ज वृतय ऊ वृतलागली वृतआखण वृत् ळ वृतसंपला वृतजरी वृतशाळ ज वृतरेंगाळू वृतलागली  वृतही वृतआमची वृतगंमजशाळा वृत8 वृत्षव वृतचालली  वृतमी वृत
अध्याप शास्त्राच  वृतऔपचाररक वृतभशक्षण वृत  वृतघ जल्याचा वृतमला वृतिायिा वृतझालाच वृतपण वृतगंमजशाळ ज वृतमुलांसोबज वृतभशकण्याचा वृत
मला वृतअचधक वृतिायिा वृतझाला  वृत‘मलुांच्या वृतआ ंििायी वृतभशक्षणाचा वृतध्यास वृतम ाज वृतरेला वृतआखण वृतबालकें द्री वृतव्चारांचा वृतमागव वृत
स््च्छं वृतदिसू वृतलागला ’ वृतगरीबाजल्या वृतगरीब वृतमुलाला वृतमस्ज वृतमे ज वृतभशकजा वृतया्ं वृतयासाठी वृतशून्य वृतिचावच  वृतशैक्षखणक वृति ळ वृत
जयार वृतक ल ा वृतज  वृतगा्ाजल्या वृत् वृतशहरांजल्य वृतअ  क वृतशाळांजू  वृत्ापरल ा वृत, याज वृतआ्श्यक वृतबिल वृतक ल  वृतआखण वृतमग वृतज  वृतभलदहल   वृत 

व्ज्ञा ाच  वृतशून्य वृतिचावच  वृत89 वृतप्रयोग वृतजयार वृतकर  वृतयुत स िच्या वृतमिजी   वृतग्रामीण वृतभागाजील वृतशाळाशाळांजू  वृत‘शून्य वृत
िचावच्या वृतप्रयोगशाळा’ वृतसुरू वृतक ल्या  वृतिर वृतसोम्ारी वृतशाळ जल्या वृतस्व वृतमुलां ी वृतेाि ूवृतकरायचीा वृतअसं वृतसुरू वृतझाल्या्र वृतशाळ जील वृत
मुलांची वृतगळजी वृतकमी वृतझाली  वृतमलु  वृतस््ज:हू  वृतप्रयोग वृतकरज वृतएकम कांच्या वृतमिजी   वृतभशकू वृतलागली  वृतमग वृतह  वृतसार  वृतप्रयोग वृत
गोष्ट्टीरपाज वृतभलदहल   वृतगोष्ट्ट वृत्ाचजा-्ाचजाच वृतप्रयोग वृतउलगडज वृतेाजो वृतआखण वृतप्रयोगा वृतमागचं वृतव्ज्ञा  वृतअलगि वृतउमेज वृतेाजं  वृत
्ाचायच्या वृतआखण वृतकरायच्या वृतगोष्ट्टी वृतम्हणे  वृतया वृतव्ज्ञा  वृतप्रयोगकथा  वृतयाचप्रकार  वृतइतजहास वृतम्हणे  वृत‘ि शाची वृतगोष्ट्ट’ वृतआखण वृत
भूगोल वृतम्हणे  वृत‘पथृ््ीची वृतगोष्ट्ट’ वृतअशी वृतपुस्जकं वृतभलदहली वृतजर वृतमलुांच्या वृतआ ंिाज वृतभर वृतपड ल  वृतआजा वृतकुणालाजरी वृतह  वृतकाम वृत
करा्ंच वृतलागणार वृतआह   

व्ज्ञा ाची वृतएक वृतअ ाभमक वृतभीजी वृतआपल्या वृतसमाेाज वृतआह   वृतपालकां ा वृत्ाटजं वृतभशक्षकां ी वृतमुलां ा वृतव्ज्ञा  वृत
भशक्ा्ं  वृतभशक्षकां ा वृत्ाटजं वृतपाठ वृतयपुस्जकाज वृतव्ज्ञा  वृतआह च वृतकीा वृतआणिी वृतआपण वृतकाय वृतभशक्ायचं? वृतिरा वृतघोळ वृतइथ च वृत
आह   वृतव्ज्ञा  वृत ा्ाची वृतअशी वृतकाही वृतिास वृतगोष्ट्ट वृत ाही वृतकी वृतेी वृतिक्ज वृतपाठ वृतयपुस्जकाज वृतआह ा वृतव्ज्ञा  वृतजर वृतआपल्या वृतसभो्जी वृत
आह   वृतिै ंदि  वृतेी्  वृतआखण वृतव्ज्ञा  वृतयांचा वृतसहसंबंध वृतेोडू  वृतिािव्ण  वृतह  वृतिर  वृतकाम वृतआह   

आमच्य वृतगंमजशाळ जील वृतएक वृतउिाहरण वृतपाहू  
इय, जा वृततजसरीच्या वृतव्ज्ञा ाच्या वृतपुस्जकाज वृतज्ञा ेंदद्रयांची वृतओळि वृतआह   वृत, याज वृत ाका   वृत्ास वृतसमेजो वृत् वृतहाजाला वृत

स्पशव वृतसमेजो वृतअस  वृतएक वृत‘बालभारजीय’ वृत्ाक्य वृतआह   वृत, यािाली वृतस्मरणशक्जी्र वृतआधाररज वृतरटाळ वृतस््ाध्याय वृतआह   वृत 
यासाठी वृतएका वृतप्रयोगाचं वृतआयोे  वृतक लं  वृतएक वृतसुजी वृतरमाल वृतआणला वृत् वृत, याच  वृतजी  वृतसारि  वृतजुकड  वृतक ल   वृतमग वृत

म णब, जी वृतप ट्ली  वृतएक वृतजुकडा वृतहाजाज वृतघ ऊ  वृतमुलां ा वृतव्चारलंा“हा वृतजुकडा वृतेळायला वृतफकजी वृत् ळ वृतलाग ल?” वृतमुलां ी वृतकाहीही वृत
उ, जर  वृतदिली  वृत‘एक वृतजासा वृतअधाव वृतजासा वृतिहा वृतभम ीटं वृत्गैर  ’ वृतप्र, य का   वृतआपापल  वृतअ ुमा  वृत्हीज वृतभलहू  वृतठ ्ल   वृतआ, जापयांज वृत
कापड वृतेाळण्याची वृतमुलां ा वृतमुभा वृत सल्या  ा वृतकापड वृतेळण्यासठी वृतफकजी वृत् ळ वृतलाग ल वृतह  वृतमुलां ी वृतसांगण  वृतअप क्षक्षजंच वृत व्हज   
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जो वृतजुकडा वृतअकरा वृतस कंिाज वृतेळला  वृतमग वृतआम्ही वृतस्ाां ी वृतेळल ल्या वृतकापडाचा वृत्ास वृतघ जला  वृतिसुरा वृतजुकडा वृत
पाण्याज वृतभभे्ला वृत् वृतवपळला  वृत‘आजा वृतहा वृतजुकडा वृतेळायला वृतफकजी वृत् ळ वृतलाग ल?’ वृतया वृतप्रश् ाला वृतसगळ्या वृतमुलां ी वृतस कंिाज वृत
उ, जर  वृतदिली  वृतहा वृतजुकडा वृतेळण्यासाठी वृत्ीस वृतस कंि वृतलागल   वृतया वृतजुकड्याचा वृत्ास वृतपदहल्याप क्षा वृत् गळा वृतहोजा  

तजसरा वृतजुकडा वृतज लाज वृतभभे्ू  वृतमग वृतम णब, जी्र वृतधरला  वृतहा वृतजुकडा वृतेळायला वृतब, जीस वृतस कंि वृतलागली  वृतकारण वृत
आधी वृतज ल वृतेळज  वृतमग वृतकापड  वृतहा वृत्ास वृतही वृत् गळाच वृतहोजा  वृतमग वृतमुलां ी वृतअशा वृतपिाथाांची वृतयािी वृतक ली वृते  वृतसुक ा वृतओल  वृत् वृत
ज लाज वृतभभेू  वृतेळल  वृतअसजा वृत् ग् गळा वृत्ास वृतय जो  वृत, या ंजर वृतअशा वृतपिाथाांची वृतयािी वृतक ली वृतकीा वृतपिाथव वृतएकच वृतपण वृत
् ग् गळ्या वृतस्ट े स्र वृत, याच  वृत् ग् गळ  वृत्ास वृतय जाज  वृतउिा  वृतउजू वृतेाणारं वृतिधूा वृतलागल लं वृतिधू वृतआखण वृतआटणारं वृतिधू वृतइ  वृतआखण वृत
मग वृतडोळ  वृतबंि वृतकरू  वृतओळिजा वृतय णार  वृत्ास  वृततजसरीजल्या वृतमुलां ी वृतसुमार  वृत182 वृत्ासांची वृतयािी वृतजयार वृतक ली  

 ाका   वृतआपल्याला वृतिक्ज वृत्ास वृतसमेज वृत ाही वृतजर वृत, या वृत्ासामुळ  वृतआपल्याला वृतिूप वृतमादहजी वृतसमेज  वृतआखण वृतजीच वृत
िरी वृतमह, ्ाची वृतअसज   वृतअशी वृतव्व्धप्रकारची वृतमादहजी वृतभमळव्ण्यासाठी वृत्ास वृतह  वृतक ्ळ वृतएक वृतमाध्यम वृतआह  वृतआखण वृत, यासाठी वृत
 ाक वृतह  वृतएक वृतसाध  वृतआह   वृतपण वृत, या वृत्ासामाग  वृतिडल ली वृतमादहजी वृतशोधणं वृतह  वृतआपलं वृतिरं वृतसाध्य वृतआह   वृतह  वृतसेव  वृत
भशक्षणामध ही वृतफकजी वृतउपयुक्ज वृतआह ा वृतपण वृतभशक्षण वृतस््जःच वृतयाबाबजीज वृतगोंधळल लं वृतआह   वृतभशक्षणाज वृतअसा वृतमूलभूज वृतव्चार वृत
क लाच वृतेाज वृत ाही  वृतमुलां ी स््ज:हू  काही शोधायचं  ाही जर पाठयपुस्जकाजील वृतस्मरणशक्जी्र वृतआधाररज वृतरटाळ वृत
स््ाध्याय वृतसोड्णं वृत् वृतचाकोरीबध्ि वृतभलदहणं वृतम्हणे  वृतभशक्षण वृतअसं वृतझालं वृतआह   वृतया वृतभशक्षणाज वृतमुलां ा वृते  वृत्ाटजं वृतज  वृत, यांच्या वृत
भाष ज वृतआखण वृत, यां ा वृतहव्या वृत, या वृतमाध्यमाजू  वृतमांडण्याचं वृतस््ाजंत्र्य वृतजर वृत ाहीच वृतपण वृत, यांच्या वृतजेज्ञास चाा वृतशोधक्,ृ जीचाा वृत
आकल शक्जीचाा वृतसेव शीलज चा वृतकस वृतही वृतलागज वृत ाही  वृतया वृतसगळ्यांच वृतमुलांच्या वृतसंपूणव वृतेी् ाशीच वृत ाजं वृतअसजंा वृतपण वृतह  वृत
पालकां ा वृतकुणी वृतसांगजंच वृत ाही  वृतआजा वृत‘घोका वृतआखण वृतओका’ वृतही वृतअ, याचारी वृतपध्िज वृतबाि वृतकर ा वृत‘शोधाा वृतसमेू  वृतघ्या वृत
आखण वृतसांगा’ वृतही वृतस््जःहू  वृतशोधण्यास वृतप्र ररज वृतकरणारीा वृतसमोरच्या वृतगोष्ट्टीजला वृतआशय वृतसमेू  वृतघ ण्यास वृतउ, सुक वृतकरणारी वृत
आखण वृतसेव शीलज ला वृतमुक्ज वृत्ा् वृति णारी वृतभशक्षपध्िजी वृतआणायला वृतह्ी  वृतमुलांसाठी वृतफकमा  वृतगा्ागा्ांजू ा वृत्स्जीपाजळी्र वृत
गंमजशाळा वृतसुरू वृतकरण्याचं वृतस््प् ं वृतमी वृतयासाठीच वृतपाहजो वृतआह   

 वृत 

आजा वृत‘इ-बुक’ वृतसुरू वृतझालं वृतआह   वृतआ, जा वृतजरी वृतफकमा  वृत4 वृतटक्क  वृतमुलां ा वृतइ-बुक वृत्ापरजा वृतय ईल  वृतछपाइचा वृतिचव वृत
 सल्या   वृतपुस्जकाची वृतफकंमज वृतही वृतकमी वृतआह   वृतसध्या वृतजरी वृतअ  क वृतप्रकाशक वृतआपल्या वृतछापील वृतपुस्जकांच च वृतइ-बुक वृतमध  वृत
रपांजर वृतकरज वृतआह ज  वृतम्हणे च वृतहाजाजल्या वृतपडद्या्र वृतदिसणार् वृतया वृतमेकुराला वृतज  वृतइ-बुक वृतम्हणज वृतआह ज  वृतप्राथभमक वृत
अ्स्थ ज वृतह  वृतसमेू  वृतघ जा वृतय ईल वृतपण वृतपुढच्या वृत5 वृत्षावज वृतजंत्रज्ञा  वृतझपाट्या   वृतव्कभसज वृतहोईल वृतआखण वृतउपकरण  वृतस््स्ज वृत
होजील  वृतपुढील वृत5 वृत्षाांचा वृत् ध वृतघ ज वृतआ, जापासू च वृतल िक वृत् वृतप्रकाशकां ा वृत, यांच्या वृतकायवशैलीज वृतबिल वृतकरा्  वृतलागजील  वृतह  वृत
बिल वृतिो  वृतपाजळ्यां्र वृतअसजीला वृतआशय वृत(कंट ण्ट) वृतआखण वृतसािरीकरण वृत(प्र झेंट श )  वृतपुढील वृत5 वृत्षावज वृतपुस्जकाची वृतव्याख्या वृत
ही वृतबिलणार वृतआह   वृतरढ वृतअथाव   वृत्ाचण्याची वृत् वृतपा   वृतउलटण्याची वृतपुस्जक  वृतअसजीलंच वृतपण वृतआजा वृत‘इंटरॲक्टीव्ह वृतटच वृतस्क्री  वृत
पुस्जक ’ वृतय ऊ वृतलागली वृतआह ज  वृत, या ंजर वृत‘स ल्ि वृतमॉत टरींग वृतव्हचूवअल वृतइंटरॲक्टीव्ह वृतपुस्जक ’ वृतय ज वृतआह ज  वृतआखण वृतया वृत
पुस्जकांची वृतपुढची वृतवपढी वृतम्हणे  वृत‘कस्टमाईज्ड वृतइंटरॲक्टीव्ह वृतएक्सटेंड ड वृतश अरींग वृतबुक्स’ वृतअसणार वृतआह   वृत् गा   वृतव्कभसज वृत
होणार  वृतजंत्रज्ञा  वृत् वृत, यामूळ  वृतत मावण वृतहोणार् वृतया वृतअिाट वृतशक्यजा वृतसमेू  वृतघ ऊ  वृतसािरीकरणाच्या वृतपध्िजीज वृतजर वृतआमुलाग्र वृत
बिल वृतकरा्ा वृतलागणारच वृतआह  वृतपण वृतआशयाची वृतमांडणी वृतही वृत ्ी  वृतजंत्रज्ञा ाची वृतकास वृतधर ंच वृतकरा्ी वृतलागणार वृतआह   वृतअगिी वृत
थोड्याच वृत्षावज वृतल ि ाच्या वृतसाध ाज वृतझाल ला वृतबिल वृतसुद्धा वृत4G आह   वृतिाऊंट  वृतप  ा वृतबॉल वृतपॉईंट वृतप  ा वृते ल वृतप   वृतआखण वृत
आजा वृतकी-बोडव  वृतएक वृतहाजा   वृतभलदहणार  वृतआजा वृतिो  वृतहाजां ी वृतभलहू वृतलागल  वृतआह ज  वृत्ाच ाच  वृतसाध  वृतही वृतबिलण्यस वृतसुर्ाज वृत
झाली वृतआह   वृतसध्या वृतेरी वृतआपण वृत2G मध  वृतअसलो वृतजरी वृत3G ची वृतचाहूल वृतलागण्याआधीच वृतेरी वृत4G अ्जरल  वृतजरी वृतआश्चयव वृत
्ाटायला वृत को  वृत4G मध  वृत‘पुस्जक वृत्ाच ’ वृतही वृतसंकल्प ाच वृतबिलणार वृतआह   वृत3D चचत्राजू  वृत4G वृतआशय वृतउलगडज वृतेाणार वृत
आह  वृतआखण वृतयाज वृतअिाट वृतशक्यजा वृतअ ुस्युज वृतआह ज  वृत, याजील वृतकाही वृतशक्यजा वृतअशा वृतआह ज   वृतमुलाचा वृतआ्ाे वृतओळिू  वृत
पडद्या्रील वृतचचत्र  वृतमुलांशी वृतसं्ाि वृतसाधणार वृतआह जा वृतमुलांच्या वृतस्पशाव   वृतजी वृतमुलांशी वृति ळणार वृतआह ज वृतआखण वृति ळजा वृति ळजा वृत
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जो वृतमुलगा वृत, या वृतचचत्रांशी वृतम्हणे च वृत, याला वृतहव्याअसणार् वृतया वृतव्यक्जीर िांशी वृतजो वृतएकरप वृतहोणार वृतआह ा वृत, या वृतचचत्राज वृतजोच वृत
असणार वृतआह    वृतह  वृतआह  वृतकस्टमाईज्ड वृतएक्सटेंड ड वृतश अरींग  वृतइथू  वृत ्ी  वृतगोष्ट्ट वृतसुरू वृतहोणार वृतआह  वृत‘, या वृतमुलाच्या’ वृत
ओळिीच्या वृतमाणसांसोबज वृत‘, यांच्याच’ वृतभा्व्श््ाज वृतघडणारीा वृतिरीिुरी वृत‘, याची’ वृतगोष्ट्ट  या ंजर वृतजो वृतमुलगा वृते  वृतसं्ाि वृत
भलदहल वृत(म्हणे  वृतटाइप वृतकर ल) वृत, यास वृतप्रतजसाि वृति ज वृतगोष्ट्टीजील वृतव्यक्जीर िा वृत्ागू वृतलागजील  वृतगोष्ट्ट वृतपुढ  वृतसरकू वृतलाग ल  वृत
काही् ळा वृतपात्रांच्या वृतआंजरक्रीयांचा वृतमागो्ा वृतघ ज वृतसं्ाि वृत/ वृतघट ा वृतभलदहव्या वृतलागजील  वृतया ंजर वृतसुरू वृतहोईल वृतकस्टमाईज्ड वृत
वप्रडडक्श  वृतश अरींग  वृतयामध  वृतमुलगा वृतभलहू वृतलागला वृतकी वृतपुढ  वृतकाय वृतघडू वृतशक ल वृतयाचा वृतअंिाे वृतघ ऊ  वृतपडद्या्र वृतफकमा  वृत4 वृत
घट ांच  वृतपयावय वृतचचत्र वृतरपाज वृतसमोर वृतय जील  वृतपुढील वृत55 वृतस कंिाज वृतेर वृतमुला   वृतत णवय वृतघ ऊ  वृतएिािी वृतघट ा वृतत ्डली वृत ाही वृत
फकं्ा वृत, या वृतस्व वृतघट ा वृत ाकार  वृत् गळी वृतघट ा वृतमांडली वृत ाहीा वृतजर वृतसंगणका   वृतत ्डल ल्या वृतपयावयाचा वृतस््ीकार वृतकरू  वृतपुढ  वृत
ेा्  वृतलाग ल  वृतभलदहणं वृतआखण वृत, याचं वृतमूल्यांक  वृतह  वृतअटळंच वृतआह ा वृतव्कभसज वृतहोज वृतआह ज वृत, यांची वृतसाध ं वृतआखण वृत, यांच  वृत
व्लक्षण वृतपयावय  वृत‘चाइल्ड वृतफ्रें डली वृतकस्टमाईज्ड वृतइंटरॲक्टीव्ह वृतजव्हडडओ’ वृतही वृतजर वृतक ्ळ वृत्षवभराजच वृतमुलांच्या वृतहाजाशी वृत
लागणारी वृतगोष्ट्ट वृतआह   

संगणकाच्या वृतभाष ज वृतसांगायचं वृतजर वृतआपण वृतमोठी वृतमाणसं वृत‘व्डंोे वृत95’ वृतमध  वृतआहोज वृतजर वृतमुल  वृत‘व्डंोे वृत13’ वृतमध  वृत
आह ज  वृतबिलायचं वृतआपल्याला वृतआह   वृतम्हणे  वृतअपग्र ड वृतआपण वृतव्हायचं वृतआह ा वृतमुलां ी वृत व्ह   वृत4G वृतजंत्रज्ञा  वृतसमेू  वृतघ ण्यास वृत
ल िका वृतपालक वृतफकं्ा वृतप्रकाशक वृतम्हणू  वृतआपण वृतजयार वृतअसू वृतजरंच वृतआपल्याला वृतमुलांच्या वृतव्श््ाज वृतप्र् श वृतआह   वृतअन्यथा वृत
“आमच्या वृतकाळाज वृतअसं वृत व्हजं   वृतज व्हा वृतफकजी वृतबरं वृतहोजं  ” वृतअसली वृतभुक्कड वृतर कॉडव वृत(िरंजर वृतसीडी) वृत्ाे्ज वृतआेन्म वृत‘व्डंोे वृत
95’च्या वृतकोशाज वृतगुरिटू  वृतराहा्ं वृतलाग ल  

 
“मी वृतसजज वृतकसा वृतकाय वृतभलहू वृतशकजो?” वृतअसा वृतएक वृतउपप्रश्  वृतमीच वृतमला वृतव्चारजो वृतज व्हा वृत, याच  वृतअ  क वृतपैलू वृतदिसू वृत

लागजाज  वृतमी वृतमुलांसठी वृतिूप वृतकाही वृतकरज वृतअसजो  वृतउिा  वृत् ग् गळ्या वृतव्षयां्र वृतफकं्ा वृतसंकल्प ां्र वृतआधाररज वृतमुलांच्या वृत
कायवशाळा वृतघ जो  वृत् ग् गळ्या वृतशाळांज वृतेाऊ  वृतमुलांसोबज वृतभाष च ा वृतगखणजाच  वृति ळ वृति ळजो वृतफकं्ा वृतमुलांसोबज वृतव्ज्ञा ाच  वृत
धमाल वृतप्रयोग वृतकरजो  वृतमोठया वृतमुलांशी वृत‘माझी वृतिजेजी वृतआखण वृत, याजू  वृतभशकणं’ वृतयाबाबज वृतमस्ज वृतगप्पा वृतमारजो  वृतबाल्ाडी वृत
भशक्षक्षकांच्या वृतफकं्ा वृतप्राथभमक वृतशाळ जील वृतभशक्षकांच्या वृत‘अध्याप  वृतकौशल्य वृतकायवशाळा’ वृतघ जो  वृतपालकांसाठी वृतव्व्ध वृतकायवक्रम वृत
करजो  वृतपण वृतह  वृतस्व वृतकरण्यासाठी वृतमला वृतअ  कांची वृतमिज वृतलागज  वृत् वृतअ  क वृतेणांशी वृतेुळ्ू  वृतघ जा ा वृतस्वस््ी वृत, यांच्या्र वृत
अ्लंबू  वृतही वृतरहा्  वृतलागज   वृतपण वृतभलदहण्यासाठी  ? वृतभलदहण्यासाठी वृतमाझा वृतमी वृतस््जंत्र वृतअसजो  वृतमी वृतकुणा्रंच वृतअ्लंबू  वृत
 सजो  वृतम्हणू च वृतमी वृतअचधकाचधक वृत् ळ वृतल ि ासाठी वृति जो  

मी वृतमुलांसाठी वृतभलदहज वृतअसजा ा वृतमाझ  वृतआिशव वृतकोण वृतआह ज? वृतमला वृतर्ींद्र ाथ वृतटागोरा वृतचगेुभाई वृतबध काा वृत
जो, जोचा ची वृतल िीका वृतज , सुको वृतकुरोया ागीा वृतस््ामीच्या वृतगोष्ट्टी वृतभलदहणार  वृतआर  वृतक   वृत ारायण  वृतरस्की  वृतबॉडंा वृति  ीसच्या वृत
गोष्ट्टी वृतभलदहणार  वृतजव्हक्टर वृतद्रागुन्सकीा वृतल ि ाच्या वृतशैलीचा वृतव्चार वृतक ला वृतजर वृतए ीड वृतब्लायट  वृतआखण वृतव्ज्ञा  वृतप्रसाराला वृत
आपलं वृतआयुष्ट्य वृतसमवपवज वृतकरणार ा वृतमुलाज वृतमूल वृतहोणार  वृतअरव्िं वृतगुप्जाा वृतप्र, य क वृतउप क्षक्षज वृतमूल वृतेणू वृतआपलंच वृतआह  वृतअसं वृत
समेू  वृत, याच्या्र वृतप्र माचा वृत्षाव् वृतकरज वृत, याच्या वृतभशक्षणाचा वृतध्यास वृतघ णार् वृतया वृतर णू वृतगा्सकर वृतआखण वृतमहाश्् जा वृति ्ी वृतअस  वृत
िूप वृतेणं वृतआह ज  वृतपण वृतया वृतस्ावज वृतमला वृतर्ींद्र ाथ वृतश्र ष्ट्ठ वृत्ाटजाज  

र्ींद्र ाथां ी वृत्याच्या वृतऐंशीव्या वृत्षी वृतबालभशक्षणाचा वृतध्यास वृतघ जला  वृतबंगाली वृतभाषा वृतभशकण्यास वृतमिज वृतकरणार् वृतया वृत
‘सहे वृतपाठ’ वृतया वृतजी  वृतपुस्जीका वृतभलदहल्या  वृत, या ंजर वृतभलदहली वृतअंकभलपी  वृतबंगाल वृतमधील वृतप्र, य क वृतमुलाच्या वृतह  वृतसहे वृतपाठा वृत
जोंडपाठ वृतआह ज वृतज  वृतशास ा   वृतसक्जी वृतक ली वृतम्हणू  वृत व्ह  वृतजर वृतज  वृतमुलां ा वृतआपल  वृत्ाटजाज वृतम्हणू   वृतह  वृतसहे वृतपाठ वृतम्हणे  वृत
‘शरीर वृतभशक्षणाच  वृतपण वृतआ, मा वृतम्हणे  वृतगाणीा वृतगोष्ट्टीा वृतकव्जाा वृतसंगीज वृत् वृतगमजी-ेमजी ’ वृतमुलांचं वृत ाजं वृतह  वृतआ, म्याशी वृत
असजं वृतशरीराशी वृत ाही वृतयाची वृतर्ींद्र ाथां ा वृतेाणी् वृतहोजी  वृतमुल  वृतगोष्ट्टी वृत्ाचजा वृतगाणी वृतम्हणजा वृतगमजी-ेमजी वृतकरज वृतकधी वृत
भशकली वृतह  वृत, यां ा वृतकळजंच वृत स   वृत“ वृतकरी वृतम ोरंे ाजू  वृतभशक्षण वृतेो वृतमुलांच  वृतेड ल वृत ाज  वृतप्रभूशी वृतजयाच ” वृतअसा वृत, यांचा वृत
दृष्ट्टीको  वृतहोजा  वृतमाझ्यासाठी वृतज  वृत्ंि ीय वृतआह ज  
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मुलां ी वृतमे ज वृतभशका्ं वृतयासाठी वृतमी वृतप्रय,   वृतकरज वृतअसजो  वृतम्हणे  वृतमी वृत  मकं वृतकाय वृतकरजो? बालसादहज, , यक वृत
म्हणू  वृतफकं्ा वृतमुलांचा वृतल िक वृतम्हणू  वृत‘मला वृतकशाची वृतिंज वृत्ाटज ? वृतफकं्ा वृतकुठल्या वृतगोष्ट्टी वृतबाबज वृतमी वृतअसमाधा ी वृतआह ?’ वृत वृत 

भशक्षकां ा वृतमुलां ा वृतभशक्जा ा वृतकोण, या वृतअडचणी वृतय जाज? वृतकुठल  वृतघटक वृतफकं्ा वृतसंबोध वृतसमेू  वृतघ जा ा वृतमुलांचा वृत
गोंधळ वृतहोजो? वृतअभ्यासाजला वृतकुठला वृतभाग वृतिारंच वृतफकचकट वृतआह  वृतअसं वृत्ाटजं? वृतह  वृतमी वृत, यांच्याकडू  वृतसमेू  वृतघ जो वृत् वृतमग वृत
जो वृतकठीण वृतभाग वृतसोपा वृतहोण्यासाठी वृत, यां ा वृतएिािा वृत ्ी  वृति ळा वृतउपक्रम वृतफकं्ा वृतमे शीर वृतस््ाध्याय वृतसूचव्जो  वृतथोडक्याज वृत
, यांच्याच वृतमिजी   वृत, याजू  वृतमागव वृतकाढजो  वृत 

मी वृतमुलांसाठी वृतकाम वृतकरजो वृतम्हणे च वृतमी वृतसगळ्या वृतमुलांशी वृतबाधंील वृतआह  वृतअसं वृतसमेजो  वृतपण वृतजरीही वृतमी वृत ॉमवल वृत
मुलांसाठीच वृतकाम वृतकरजो वृतही वृतमाझी वृतिंज वृतआह   वृतमला वृतअंधा वृतअपंगा वृतकणवबधीरा वृतजजृीयपंथी वृतमुल ा वृतउप क्षक्षज वृतआखण वृतगजीमंि वृत
मुलांसठी वृतकाम वृतकरायचं वृतआह   वृत, यांच  वृतप्रश्  वृतमला वृतसमेू  वृतघ्यायच  वृतआह ज  वृत, यां ा वृतभशकजा ा वृतय णार् वृतया वृतअडचणींजू  वृतकाही वृत
मागव वृतकाढण्यासाठी वृतमला वृतप्रय,   वृतकरायच  वृतआह ज  वृतआे वृतमला वृतया वृतस्व वृतमुलांची वृतेाहीर वृतमािी वृतमागायची वृतआह ा वृतिो  वृत
कारणासाठी  वृतएका वृतमी वृतजुमच्यापयांज वृतपोहोचण्याच  वृतथोड िार वृतप्रय,   वृतक ल  वृतपण वृत, याज वृतसाज, य वृतरादहलं वृत ाही  वृतमी वृतकमी वृत
पडलो  वृतिो ा वृतमाझ्या वृतल ि ाजू  वृतकधी वृतजुमच्याजल  वृत ायक- ायीका वृतआल च वृत ाहीजा वृतह  वृतआे वृतसांगजा  वृतमला वृतलाे वृत्ाटज  वृत
आह   वृतपण वृतया वृत्षावज वृतमी वृतजुमच्या वृतपयांज वृतपोहोचण्याचा वृतप्रय,   वृतकरी   वृतजुमच्या वृतसोबज वृतराही   वृतआखण वृतयापुढ  वृतजुमच्याकड  वृत
िलूवक्ष वृतहोणार वृत ाहीा वृतअसं वृतमी वृतजुम्हाला वृतया वृतमुलांच्या वृतसाक्षी   वृत्च  वृति जो  

मध्यंजरी वृतमी वृतकाही मदह   वृतभसड ीला वृतग लो वृतहोजो  वृततजथ  वृतकाही वृतशाळा वृतपादहल्या  वृत्गावज वृतबसलो  वृतिूप वृत ्ी  वृतगोष्ट्टी वृत
भशकलो  वृतमला वृतइजर वृति शांजील वृतशाळा वृतही वृतपाहायच्या वृतआह ज  वृत, यांच्या वृतशाळांजल्या वृतचांगल्या वृतगोष्ट्टीा वृतभशकण्याच्या वृत ् ्ी  वृत
पध्िजी वृतमला वृतमाझ्या वृति शाजल्या वृतमुलांसाठी वृतआणायच्या वृतआह ज  वृतमुलां ा वृतत भवय वृत्ाजा्रणाज वृतआ ंिा   वृतस््ज:हू  वृतभशकजा वृत
या्ंा वृतह च वृतकाम वृतआजा वृतकरायचं वृतआह   वृतल्करंच वृतअशी वृतसंधी वृतमला वृतभमळ ल वृतयाची वृतमला वृतिात्री वृतआह   

                                                     
 राेी् वृतजांब   
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