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दपुारचा विरंगुळा 

छे, मला फारच उकडत यओतं. आगदस काचचे्हा ग्रीस-याउि मध्हे बिल्हा िारखे घामि 
झालं यओतं. ततथल्हा झाडांसा अिंच गरम आणण ोलिर वाित अिेल का? 

छे! हा ववचारांचा कायसच उपहओग सव्यता. घरात गरम, बायेर गरम. कराहला कायसच 
सव्यतं. आगदस कंिाळा आला यओता. घराच्हा िमओर जिन्हावर थओडीशी िावलस आलस यओती. 
ततथेच मी बिले यओते. पाहरस िदु्धा अंगाला भाित यओती. 

पापण्हा बंद करूस मी िहूााकड ेबघत यओते. माझ्हा बंद डओळहांिमओर रंगीत गओल, त्रिकओण 
तरंगत यओत.े वारा इतका िंथ यओता की झाडाची पासे िदु्धा यालत सव्यती. 

“काह कराहचं?” मी ववचार करत यओते. कायसतरस ठरवाहलाच पाहयिे. घराची िावलस त्हा 
झाडापहतं िाहच्हा आत कायसतरस ठरवाहचचे! ती िावलस िदु्धा आगदस यळूयळू िरकत 
यओती. उन्यामळेु िगळंच किं िंथ यओतं. 

तेवढ्हात मला अतसल दादाची खडूची पेिस हदिलस. तओ जिन्हावर ती वविरूस गेला यओता. 
एक वपवळा खडू घेऊस मी रस्तत्हावर तळपता िहूा रंगवला. त्हाच्हा बािूला पांढऱ्हा आणण 
वपवळहा रंगाच ेककरण रंगवले. 

तेवढ्हात ततथे अतसल दादा आला. “काह करतीहेि रमा?” त्हासे ववचारले. 

मी कायसच बओलले सायस. सिुतेच चचिाच्हा खालस नलहयले – “उष्णता.” 

अतसल दादासी त्हाचा आवडता रंग घेतला – काळा. त्हास ेत्हा काळहा रंगासे एक मओठ्ठा 
चौकओस रंगवला. 

“ते काह आये?” मी ववचारले. 

“िावलस.” दादा म्यणाला. 
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“दादा, सिुत्हा काळहा रंगासे कायस...” मी बओलाहला िरुुवात केलस, पण थांबले. कायस का 
अिेसा? उन्याळहातल्हा दपुारस कायसतरस ववरंगळुा अिला की बाि! 

~~~~~ 

०. खालसल शब्द वापरूस वाक्हे पणूा करा: 

उष्णता, ववरंगुळा, िावलस, िंथ, घामि, ोलिर, तळपत  

झाडांसा ____________ माती आवडते. 

वारा इतका ____________ यओता, की झाडाची पासे िदु्धा यालत सव्यती. 

उन्यात खूप खेळल्हामळेु मी ____________ झालओ यओतओ. 

आरामात झओपसू पसु्ततक वाचणे या माझा ____________ आये. 

घराची ____________ िरकत झाडापहतं पओयओचलस. 

दपुारस आकाशात िहूा __________ यओता. 

िहूाापािसू आपल्हाला ____________ नमळते. 

२. “चा, ची, च”े वापरूस खालसल सावे परत नलया. 

अतसल, रमा 

____________ खडू. 

____________ िहूा. 

१. रमा जिन्हावर बिलस आये, कारण... 
___________________________________________________________ 
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४. रमासे ततच्हा चचिाला “उष्णता” अिे साव हदले, कारण... 
___________________________________________________________ 

 

५. तुम्याला तसवेदकाच ेसाव पहयल्हांदा कधी कळले? 

___________________________________________________________ 

 

६. खालसल वाक्हांपढेु “ित्ह” ककंवा “काल्पतसक” अिे नलया. 

िावलसच ेचचि काढूस िावलस तहार करता हेते. ____________ 

उष्णतेच ेचचि काढता हेते. ____________ 

आपण िहूााच ेचचि काढू शकतओ. ____________ 

 


