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तावना
नम कार!
आप या सग यांमधे लपले या लहान बाळांना बालिदना या मनःपूवक शभु े छा!!
आजपयत आपण मिहला िदन अंक, ची अंक आिण भटकं ती िवशेषांक असे तीन अंक काढले आिण यानंतर
पु तकिदन लेखमालासु ा िमसळपाववरील काही लेखकांना घेऊन यश वी के ली. आता ही बालिदन िवशेष
लेखमाला अनािहता मधील लेिखकांकडून येत आहे. आपण िमपावर अनेक िद गजांनी यश वी लेखमाला िदले या
पािह यात. पण अनािहतावरही अशा कारचा उप म हावा असे वाटत असताना, अनािहताचा "अनािहतावरचा"
'असा' पिहला उप म आ हाला करायची संधी िद याब ल पिह या थम a big thank you :)
समु ारे दोन मिह यांपूव अनािहतात बालिदन लेखमालेची घोषणा कर यात आली. १४ नो हबर पासून लहान
मल
ु ांसाठी, यां या संबिं धत िवषयांवर, बालकथांवर, किवतांवर अशा अनेक गो वर िलिह याचे अनािहतांना
आवाहन कर यात आले. या आवाहनाला खपू च चांगला ितसाद िमळाला.
अनािहतांनी अितशय उ साहाने क रयर, मल
ु ं-बाळं , सण-वार सगळं सांभाळून वेळेत आिण संदु र लेख िदले. लेखांचे
िवषयही वैिव यपूण आहेत. िवषयांब ल िलिहणार नाहीये, पण तु ही वाचलंत तर तमु चा वेळ वाया जाणार नाही,
काहीतरी नवीन न क च हाती लागेल ाची पूण खा ी आ हाला आहे.
आप यात याच काही अनािहतांनी या लेखमालेत छोट् या दो तांसाठी सदंु र सदंु र कथा, बडबडगीतं, लिलत लेख
अस बरंच काही िलिहलंय. या लेखमाले या िनिम ाने कलाकार अनािहता समोर आ या यांनी अनेक संदु र िच े,
बॅनर देऊन बालिदन लेखमालेची शोभा वाढवली. जु या जाण या अनािहतांनी लेख दे याबरोबरच मागदशनही
के ले.
सािनका वि नल, मूनशाईन, सपे-पणु े-३० आिण िपयशु ा यांनी अितशय संदु र अशी बॅनस, टीजस, िच े अगदी
आय या वेळेस मागूनही बनवून िदले. िमतान, महाराणी, आरोही, इशा१२३ यांनीही अगदी आय या वेळेला आ ही
मािगतले या गो ी आ हाला िद या.
Thank You all!!
तमु चा असाच लोभ आम यावर आिण अनािहतावर सदैव राह देत.
- भमु ी, पी, ीत-मोहर, मोनू
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शाळे चा डबा
(पूवािववेक)

शाळे चा डबा हा येक आईचा काळजीचा िवषय असतो. पौि कही असेल आिण मल
ु ाला आवडेलही असं रोज
ड यात ायचं तरी काय, असा
येक आईला पडतो. ही भाजी नको - ती भाजी नको अशा एक ना अनेक
त ार नी नस
ु ता वैताग आणतात ही मल
ु .ं नावडीची भाजी असली क बरीचशी मल
ु ं डबा संपवतच नाहीत. साधारण
आठ तास मल
ु ं घराबाहेर असतात. अ यावेळी यो य आहार पोटात न गे यामळ
ु े आरो या या अनेक त ारी
उ वतात. मल
ु ां या अ यासाइतकं च मल
ु ां या खा यािप याकडेही गांभीयानं बघायला हवं. शाळे त खा लं नाही तर
घरी आ यावर खातील अशी समजतु क न घेणे अ यंत घातक आहे. ठरािवक कालावधीनंतर पोटात आहार गेला
नाही तर मल
ु ांची एनज कायम कशी राहणार आिण न काही खाता िपता यांचं शाळे त ल कसं लागाणार? िशवाय
घरी आ यावर मल
ु ं इतक भक
ु े लेली असतात िक यांचा गोड िकं वा तेलकट असे अनहे दी पदाथ खा याकडे कल
राहतो आिण आईही बरेचदा ते ेमापोटी िकं वा अपराधी भावनेने सहन करते. आई नोकरी करत असेल तर िह मल
ु ं
बेबीिसटरकडे अ या अनहे दी खा यासाठी फार ह करतात. प रणाम मल
ु ां या वजनावर होतो.
लहान मल
ु ांसाठी वेगवेग या आकाराचे व रंगाचे, यां या
आवडीचे ३-४ डबे आणून ठे वावेत. पदाथा या कार व रंगानस
ु ार
ड याची िनवड करावी. मल
ु ां या ड याला लसणाचा िकं वा इतर
उ वास येत असेल तर िलंबाची फोड ड यावर घासावी.
मा या मल
ु या शाळे त फॅ सी पदाथ चालतच नाहीत. यांना एक
दीघ आिण एक लघू अशी मधली सु ी असते. यापैक दीघ
सु ीत पोळी/भाकरी/घावन + भाजी, पराठा िकं वा थालीपीठ असेच पणू ा न पदार्थ चालतात. फ शिनवारी
इडली, डोसा, अ पे, पल
ु ाव इ यादी पोटभरीचे पदाथ चालतात.
मी दीघ मध या सु ीसाठी पढु ील माणे डबा देते :
१. मी आठवड् यातून एक-दोनदा मोड आले या कडधा याची उसळ देते.
२. एकच भाजी वेगवेग या कारे करते.
३. या भा या आवडत नाहीत यांचे पराठे करते. उदा. पालक, मेथी, दधु ीभोपळा इ यादी. आठवड् यातून एकदा
पराठे देते. सोबत घरचं लोणचं िकं वा चंदु ा देते.
४. आठवड् यातून एकदा थालीपीठ देते. मी थालीपीठ भाजणी म ये तांदळ
ु , वारी, बाजरी, नाचणी, मका,
चणाडाळ, मगु डाळ, उडीदडाळ, मसूरदाळ, कुळीथ, सोयाबीन, गह, धणे, जीरे समावेश करते. थालीपीठासोबत
ताज घ दही देते. कधी कधी थालीपीठात कां ाऐवजी काकडी, पालक, मेथी, कोबी, कां ाची पात इ यादी भा या
पण बारीक िच न घालते. तसेच थालीपीठात आळशी पूड व तीळ घालते तर कधी कधी मेथी पूड पण घालते.
५. काकडी, मळ
ु ा, गाजर, बीट असं थोडास सलाड देते. सोबत छोट् या िझपलॉक िपशवीत चाटमसाला देते.
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६. फळ श यतो देत नाही. सफरचंद वै. फळ कापून िदली तर काळी पडतात आिण पूण फळ हे लोक खात नाहीत.
िशवाय किलंगड, पपई सार या काही फळांना पाणी सटु त. के ळ िलबिलबीत आिण काळ होत बॅगमधील उ णेतेमळ
ु े
िशवाय बॅगेत के याचा घमघमाट सटु तो यामळे मल
ु ी अिजबात तयार होत नाहीत के ळ यायला. मा सीझन माणे
छोट् या ड यात ॉबेरी, ा , जांभळं , सं -मोसंबी या फोडी देते. छोटी सं ी आिण छोटी सफरचंद बाजारात
िमळाली तर अ खीच देते.
अजून काही छोट् या िट स :
१. काही मल
ु ांना पोळीला भाजी लावून खायचा कं टाळा असतो आिण हणूनच पोळी-भाजी ऐवजी पोळी-भाजीचा
रोल ावा.
२. अगदी लहान मल
ु ांना चपातीचे तक
ु डे करता येत नाहीत िकं वा तक
ु डे क न चपाती खा यात फार वेळ लागतो
आिण मग सु ी संपली तरी डबा तसाच राहतो. हणनू मल
ु ांना पोळीचे छोटे छोटे तक
ु डे क न ावेत.
३. कधीतरी भाजी िबघडली िकं वा करपली िकं वा घरात दस
ु रं काहीच नाहीये, आिण घाई पण आहे, दस
ु रं काही
नवीन बनवायला वेळ नाही अ या वेळी जाडसर चपाती लाटून यावर थोडस तेल, मसाला/िमरची पडू , मीठ, तीळ,
ओवा िकं वा कसरु ी मेथी पसरवनु याची पु हा घडी घालून पोळी लाटावी. अशी िह झटपट मसाला चपाती दही,
के चप िकं वा लोण यासोबत छान लागते. अ याच कारे मल
ु ांना आवडत असेल तर चटणी िकं हा मेतकुट घालून
झटपट पराठाही बनावता येतो. िशवाय ि जम ये उकडलेला बटाटा असेल तर तो िकसून घेऊन काही िजरे-धने
पडू , िमरची पडू घालून झटपट आलू पराठा तसेच बटाटा+चीज+िचली ले स झटपट चीज पराठा करता येतो.
४. र सेदार, तेलकट आिण खूप ितखट भा या मल
ु ांना ड यात अिजबात देऊ नये. लहान मल
ु ांना िमरची काढून
घेऊन भाजी ावी, सगळं ल खेळ यात अस यामळ
ु े िमरची त डात जाऊ शकते.
५. द रात ड या या क यात एक छोटा नॅपिकन ठे वावा.
६. एकदम घ झाकणाचे िकं वा उघडायला जड असे डबे देऊ नये.
७. रोज घरी आ यावर डबा सगळा संपवलास का? भाजी आवडली का? िम /मैि णीने काय आणलं होत? आज
काय मजा के लीस डबा खाताना? असे हसत हसत िवचारावे. मग मल
ु ंही यावर आप याशी बोलतात. यामळ
ु े
आप याला पण अंदाज येतो मल
ु ं ड यामळ
ु े खशु आहेत िक नाही. िकं वा डबा खाताना काही अडचणी तर येत
नाहीत ना. काय खा यामळ
ु े िकं वा कशा या वासामळ
ु े ास होतो, कारण घरी खा लेली भाजीचा वास आिण चव
तीच असू शकते असं नाही. काय पदाथ िदला तर वेगळा लागतो. अ या ब याच गो चा अंदाज येतो. याव न
ड यात काय ावं आिण काय देऊ नये हे ठरवता येत. मोठी मल
ु ं ा गो ी वतःहन सांगू शकतात पण लहान मल
ु ं
िवचार यािशवाय सांगत नाहीत.
८. मल
ु ांचं द र पण रोज तपासावं. काही मल
ु ं न आवडणारे पदाथ द रात टाकतात िशवाय इतर कचराही असतोच.
( व नांची राणी यां या सूचनेव न ही टीप)
लघू मध या सु ीसाठी िकं वा पूव ाथिमक शाळा कमी वेळ या असतात यासाठी काही पयाय सचु वत आहे :
१. खजूर, सक
ु ा मेवा ओट् स, बीट, मटार, गाजर वैगरे पदाथ वाप न वेगवेग या कार या वड् या क न ठेव यास
याही ड यात पूरक अ न हणून देता येतील. यात साखरेऐवजी गूळ घात यास मल
ु ांना अजून ऊजा िमळे ल.
२. उकडलेले शगदाणे/हरभरे/मोडाचे मूग, टोमॅटो, कांदा, िल बरु स, जीरेपडू िकं वा िमरीपडू एक करा, हव तर यात
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कॉन ले स टाका. सधव/मीठ वेगळे ा िकं वा देऊच नका. कडधा ये उकडताना मीठ टाकले तर ती नंतर
मीठािशवायही खाता येतात. कॉन ले स पण वेग या डबीत ा. टोमॅटो या िबया काढून टाका, सँडिवचम येही
बीयािवरिहत टोमॅटो ा. काकडी पण खूप पाणीदार असेल तर या याही िबया काढून टाका.
३. सँडिवच आिण मोमो हे ड याला िदले िक मल
ु ांना मजा आणतात. सँडिवच म ये अ रशः वाटेल ते घालता येते.
तसेच मोमो या आत आप याला वेगवेग या भा यांचं िफिलंग करता येतं. पालक पनीर, छोले, उसळी याचे मोमोज
तयार करता येतात. फ मोमो मै ाचे न बनवता गह, तांदूळ+नाचणी चे बनवावे आिण श यतो उकडलेलेच ावे.
करंजी या सा यानं आपण मोमो क शकतो. तांदूळ+नाचणी पीठाचे बनवायचे असतील तर मोदकासारखी उकड
काढावी आिण फूड ोसेसरम ये छान मऊसर मळून यावे.
४. पोळीचे चतकोर तक
ु डे क न यावर भाजी पस न, व न चीज िकसून घालावं. ही पोळी ओ हनम ये बेक
करावी िकं वा त यावर झाकून चीज िवतळे पयत ठे वावी. असा पोळी िप झा मल
ु ांना न क आवडेल.
५. हे दी टफ िचला- िचला बनव यासाठी बेसन+किणक+बारीक रवा, िमरची-आले-लसनु -िजरे याचे वाटण,
हळद, मीठ सव एक क न ताकात अधा तास िभजत ठे वा. नंतर याचे पोळे क न या. टिफं ग बनव यासाठीमोड आलेले मगु , काकडी,टोमाटो, कांदा, चाट मसाला, मीठ टाकून एक करा. तयार पो यावर मेयोनीज पसरवा.
यावर टिफं ग पसरवा. टोमाटो के चप सोबत देऊ शकता.
६. छोटे उ पे मल
ु ांना आकिषत करतात. याहारी आिण मल
ु ां या ड याला उ म. व न नस
ु ता कांदा घाल या
ऐवजी गाजर, बीट, कोबी िकं हा पालक या सार या भा या िकसून िकं हा बारीक िच न घालू शकता.
७. इडली तर आपण नेहमीच खातो, पण यात गाजर, पालक, बीट, मटार या सार या भा या टाक या तर ती
अजून पौि क होईलच िशवाय चवीत बदल पण होईल. चट याही वेगवेग या कार या करता येतील. डोसे/उ पे
करताना सु ा वेगवेगळी पीठे आिण भा या वाप न वैिवधता आणता येईल.
८. उकडलेली कं दमळ
ु ं जसे रताळं , अळकुडी, कणकं सु ा सोलनु देता येतील.
९. एका लहानशा डबीत चार पाच मनक
ु े , एखादा बदाम, एक काजू, एक लहानसा अ ोड, खारकांचे तक
ु डे िकं वा
सीडलेस खजरु िकं वा एखाद अंजीर ावे. अगदी भाजलेले शगदाणे िकं वा चणे पण उ म सोबत नैसिगक गळ
ु
हणजे मू यवृ दीच.
१०. कुरमु याचा िचवडा िकं वा शेव-पोहे पण मल
ु ांना आवडतात.
११. उ हा यात मल
ु ांना पा या या दोन बाट या ा या लागतात. याऐवजी कधीतरी एकात िलंबाचं/कोकमाचं
/आव याचं सरबत िकं वा लक
ु ॉन-डी टाकून पाणी ावं. प ह सु ा ायला हरकत नाही.
१२. वेगवेग या भा यांचे कटलेट सु ा मल
ु ांना फार आवडतात. सोबत ाऊन ेडची लाइस िदली तर पूण
आहार होईल. सोबत कधीतरी एखादी चीज लाइस देखील चालेल.
१३. वेगवेग या कार या पौि क कुक ज देता येतील.
१४. शाळे त पा ता/नडु स ायची परवानगी असेल तर ग हाचा पा ता िमळतो तो आणावा. वेगवेग या भा या
घालून पा ता/नडु स करता येतील.
१५. शाळे त चालत असेल तर उकडलेले अंड देता येईल.
असे असं य पयाय आहेत.
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मल
ु ाखत: पेशल ए युकेटर - वेग या मल
ु ांसाठी
(लीमाउजेट)
लहान मूल हळूहळू मोठे होत जाताना पाहणं ही या या भोवताल या माणसांसाठी फार आनंददायक गो असते.
वेगवेग या आवाजांना, यां या नावाला, आप या बोल याला यांचे ितसाद देणं हेही खूप सख
ु ावह असतं. याचे
नवीन नवीन श द िशकून बोलून आप याशी संवाद साधणं हेही फार आ ासक असतं, आप याला अजून अजून
नवीन व न पहायला वृ करणार्या या गो ी आपण येकच लहान मल
ु ां या बाबतीत गहृ ीत धरले या असतात.
कारण ही सगळी वाढ अशा कारे होत जाणं हा िनसगाचा िनयमच आहे!
पण काही मल
ु े मा वेगळी िनघतात! ता ही असतानाच काही खेळ यांना ितसाद देतात पण हाके ला नाही. अशा
वेळेस काही पालक 'मूड नसेल याचा' असा समज क न घेऊन सोडून देतात. काहीजण नस
ु तंच 'हं हं' करतात.
पण काही मल
ु े उशीराच बोलतात, पण यांना सगळं समजतंय, हवं ते बरोबर मागून घेतोय, जेवतोय, खेळतोय,
हणजे काही ॉ लेम नाही, असा समज अस याने घरातले फारसं मनावर घेत नाहीत. कधीकधी तर सगळं नॉमल
वाटत असणारे मूल अचानक ग प ग प होत जातं. तं ी लावून बसतं. ही पर पर संवादातली दरी हळूहळू वाढत
जाते आिण मग पालकां या ल ात येतं क काहीतरी चक
ु तंय. आिण न क काय होतंय हे मल
ु ांना िवचा न उपयोग
नसतो, कारण मल
ु ं बोलतंच नसतात! मग करणार तरी काय? आिण कळणार तरी कसे? यानंतर सतराशेसाठ
तपास या, वेगवेगळे डॉ टस यां या च ातून िनघून कधीतरी एखा ा रोगा या नावाचे िनदान होतं. यानंतर मग
सु होते थेरपे ी! मल
ु ाला बोलतं कर यासाठी यो य उपचार!
अशीच पीच थेरपे ी आिण िवशेष िश ण देणार्या एका मैि णीशी अिमता कुलकण िह याशी के लेली ही
स लामसलत; अिमता जवळपास २० वष न या मंबु ईत या े ात काम करतेय.
: मल
ु ांना असलेले ऐक यातले आिण बोल यातले हे दोष साधारणपणे कधी ल ात येतात? आिण यासाठी
तपास या कुठ या करतात?
उ र : ऐकू ये याचे काय कसे सु आहे हे तपास यासाठी 'अॅकॉि टक एिमशन इ हॅ यएु शन' ही तपासणी पिह या
२४ तासातही करता येते. आप याकडे ही फारशी के ली जात नाही. ऐक यातला दोष इत या लवकर ल ात आला
तर अगदी तीन मिह या या बाळाला सु ा िहअ रंग एड लावता येतं. अ या वेळेस याचे बाक चे िशकणे सोपे जात
अस याने पीच थेरपे ीही वेळेवर सु क न मल
ु ांची वाढ नॉमल मल
ु ा या बरोबरीने होऊ शकते. ऑिटझम मा
दीड ते दोन वष वया या मल
ु ांम ये िदसू शकतो. गती करणारी मल
ु ं हळूहळू पु हा मागे मागे जातात. बोलेनाशी
होतात. हसणं रडणं हे असंब होतं. इतरांम ये िमसळे नाशी होतात. कुणाकडे बघायलाही यांना आवडत नाही.
अशी ल णं िदसली तर लगेच उपाय सु करायला हवेत. यािशवाय बोल याचे काय मदू क शकत आहे िकं वा
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नाही हे तपास यासाठी ५ ते ६ वष वया या मल
ु ांची ेन टेम इ हो ड र पॉ स ऑिडओमे ी हे तपासणी करता
येते. या माणे यांचे पढु चे उपचार सु करता येतात.
.: कुठ या कार या आजारांम ये पीच थेरपे ी उपयोगी पडते?
उ.: पीच थेरपे ी हणजे भाषा आिण वाचा समजून घेऊन या वापरणे. हे उपचार लहान मल
ु ांम ये कणबिधर मल
ु े,
बोबडी मल
ु े, ऑिटि टक मल
ु े, मितमंद मल
ु े, सेरे ल पा सी झालेली मल
ु े िकं वा तोतरेपणा िकं वा अडखळत
बोलणार्यंसाठी देता येतात. यािशवाय मोठ् यांम ये पॅरिलिसस, िडमेि शया, अॅफेिझया या आजारांम येही हे
उपचार ावे लागतात.
.: उपचार कशा प तीचे असतात? कणयं ािशवाय इतर कुठ या व तू, यं वापरतात का?
उ. : १. ासाचे काही यायाम कार असतात. यात मु यतः खोल ास घेऊन शांतपणे सोडणं आिण
िशिथलीकरण हे के लं जातं.
२. जीभ आिण त डा या नायूंचे यायाम असतात. यात फुगे फुगवणं, िजभे या वेगवेग या हालचाली िशकवणं
हेही येते.
३. िविश अ रांचे उ चार परत परत करणं, त डात चमचा ध न काही अ रे बोलणं हेही उपयोगी ठरतं. यासाठी
टंग िड ेसर असतो, तोही वापरतात.
४. आरशात बघून बोलणं आिण बोलणं रेकॉड क न पु हा ऐकून ते सधु ारणं या गो ी तर आप या आपणही करता
येतात.
५. यािशवाय ऑिटि टक मल
ु ांम ये यांना त ड वापरायचा कं टाळाच अस याने यांचे खा याचे कामही नीट होत
नसतं. यांना चाव याची ि याही िशकवावी लागते. िच क सारखे पदाथ खायला देऊन ते काम थोडंफार सधु ा
शकतं.
एकदा त डाचे नायू नीट काम करायला लागले क बोलणं ही सधु ा शकतं. यासाठी वेगवेगळे यायाम मह वाचे
ठरतात.
तोतरेपणाब ल 'िकं ज पीच' नावाचा एक िसनेमा आहे. तो बघ यासारखा आहे. बर्याच वेळेस बोल याचे ॉ ले स
असणारी माणसे गाताना मा चांगली गाऊ शकतात. या गणु ाचा उपयोग क न या िसनेमातले पा मोठ् या
आवाजात गाणे ऐक यासाठी हेडफो स कानाला लावून मग भाषण ायची ॅि टस करतो!
या, या पेशंटचा कल बघून थेरपे ी देताना अ या यु यांचाही वापर करावा लागतो. या उपचारांम ये
सरसकटीकरण करता येत नाही.
. : या कार या एकं दरीत उपचारांम ये ऑ यपु शे नल थेरपे ीही असते का?
उ. : कणबिधरांसाठी िलप रिडंग, ओठां या हालचाल व न श द समजून घेणे हे िशकवता येते, िशवाय ह ली
कॉ यल
ु र इ ला ट कानात बसवतात. यामळ
ु े आवाजाची जाणीव होते व श द ओळख यास मदत होते.
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ऑिटि टक, मितमंद, िकं वा लिनग िडसेिबिलटी असले या मल
ु ांसाठी मा बर्याच गो ी खेळातून िशकवा या
लागतात, आिण यातूनच यां या मदू या कायाला वळण ावं लागतं. यां यासाठी अथपूण आिण काही रझ ट
देणारे, एखादे कोडे सोडव यासारखे आिण िवचार करायला, पूण गो ीचे आकलन क न यायला वृ करणारे
असे खेळ ावे लागतात. यािशवाय िज सॉ पझल, बॅलंिसंग, ए सरसाइज बॉल, रोप लॅडर, पोिलन, झोपाळा,
घसरगंडु ी अशा खेळातूनही बर्याच गो ी िशकवता येतात. यािशवाय यां या डा या आिण उज या मदूचे संतल
ु न
होऊन यांनी एक काम कर यासाठी दो ही हात वापरायला उ ु करावं लागतं. यात दो ही हातांनी कामे करणं,
डा या बाजूची कामे उज या हाताने आिण उज या बाजूची कामे डा या हाताने असेही िशकवतात.
.: या आजारांब ल समज यावर पालकां या िति या कशा असतात? थेरपे ीसाठी येतात ते हा यांचे काय
असतात? या मल
ु ांना सांभाळ या या वेग या प त मळ
ु े यांचे पालक ग धळून जात असतील ना?
उ. : आधी तर आजाराचा अंदाज आला तरी पालक िडनायलम येच जातात. यांना प रि थतीची जाणीव क न
देताना आिण धीर देताना डॉ टर आिण थेरिे प ट यांना बरेच क पडतात. यानंतर बर्याच वेळेस पालकांची
मन:ि थती ' हाय मी? ' अशीच असते. िशवाय नातेवाईक आिण िम मंडळी यां यापासून लपव याकडेच बहतेक
सग या लोकांचा कल असतो. यासाठी जबरद तीने मल
ु ांना नॉमल शाळे त घालायची घाईही करतात. यात
सम या अजून कठीण होते. यापढु े प रि थतीचा वीकार क न य उपचार सु कर यात म ये पु कळ वेळ
वाया गेलेला असतो.
. : पालकांकडून आिण िश कांकडून या मल
ु ांसाठी काय करणं अपेि त आहे?
उ. : सग यात आधी डॉ टरकडून आजाराचे न क प प समजून घेणं गरजेचे आहे. आिण यानंतर
थेरिे प टकडून उपचारांचे व पही ल ात यायला हवं. कणबिधर असोत वा ऑिटि टक, यां याशी संवाद
कर याची प त अगदी वेगळी अस याने पालकां या व िश कां याही याबाबतीत या िवशेष िश णाला पयाय
नाही.
या मल
ु ांना जा त वेळ ावा लागत अस याने आई िकं वा वडील यांना सु वातीला तरी पूण वेळ मल
ु ासोबत असणे
आव यक आहे. यािशवाय सग यात मह वाची गो हणजे दैनिं दन यवहारात या यां या सव गो ी यांना
वतःला करायला िशकवणे. हे खूप पेश सचे काम आहे. पण अ याव यक आहे. शी, शू लाग यास सांगणे
आिण आपले आपण जाऊन क न नंतर वतःच व छ क न परत येणे, भूक लागली क सांगणे आिण
आप या हातांनी नीट जेवणं, कपडे घालणं आिण ते अंगावर नीट सांभाळणं, अंघोळ नीट क न बाहेर येणं या
गो ी िशकवायलाच काही मिहने जाऊ शकतात. आिण बहसं य पालक या गो ीतच नाही ते लाड करतात
आिण सम या अजून िबकट करतात.
यािशवाय बर्याच पालकां या पचनी न पडणारी एक मह वाची गो हणजे शालेय अ यासाचा आ ह न धरणं.
शालेय अ यास यायलाच हवा हा आ ह या मल
ु ां या बाबतीत धरणं वेडेपणाचे आहे. याचा यांना उपयोग नाही.
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आिण १५ ऐवजी िवसा या वष मूल दहावीची परी ा उ ीण झालं तरीही यां या नंतर या आयु यात फारसा फरक
पडणार नसतो. यांनी वयंपूण होणं, रोज या मु य गो साठी कुणावरही अवलंबून न राहणं हे सग यात जा त
मह वाचे आहे. िशवाय बर्याच गो चे क से ट् स यांना वेगवेग या खेळांतूनच समजावून ावे लागतात. यामळ
ु े
शाळे चा व एकमाग अ यास म यांना फार कठीण जाऊ शकतो. यािशवाय, भाषा समजणं हीच मु य
सम या अस याने यांना मातभृ ाषेतूनच िश ण देणं सोयीचे आहे. नाहीतर दोन िकं वा तीन भाषांमधले श द
िशकताना यांचा फार ग धळ होतो. कणबिधर मल
ु े िलप रीिडंग क न भाषा, श द आिण उ चार िशकत असतील
तर एका वेळेस के वळ एकाच भाषेतून यां याशी संवाद ठे वणे आव यक असते आिण ऑिटि टक िकं वा लो लनर
मल
ु ांना एक गो िशकवली क तीच फार प क होते. हे अ रां या बाबतीत झालं तर या या अनषु गं ाने इतर गो ी
िशकवणं कठीण जातं.
एका ऑिटि टक मल
ु ाला नॉमल शाळे त के जी म ये घातलं होतं. नंतर शाळे तून काढून थेरपे ी सु के ली. तोपयत
याचे ए फॉर अॅपल हे प के ठरले होते यामळ
ु े ए फॉर एरो लेन िकं वा ए फॉर अॅ स हे याला पटतच न हतं. याला
"सी ए टी कॅ ट" हे सांगणं देिखल श य न हतं. सी ए टी िलिह यावर तो "सी फॉर कप, ए फॉर अॅपल, टी फॉर ी!
अिमता रॉ ग! " असे सांगत होता. यापे ा याला नेहमी या व तू आिण या व तूं या नावांचे श द कसे िदसतात
या या पाट् या िकं वा िच ् या दाखवून या याशी संवाद सु के ला असता, तर सगळं च जा त सोपे गेले असते.
. : पण या मल
ु ांना नॉमल शाळे त घालूच नये का? िकं वा कुठ या शाळे त घालावं हे कसे ठरवता येईल?
उ. : एक ल ात यावं क शाळा ही मु यतः सोशलायझेशनसाठी आहे. मु य िश णाची जबाबदारी पालकांवर,
याखालोखाल थेरिे प ट आिण िश क यां यावर आहे. मल
ु ांना यो य सवयी लावणं आिण क से ट् स प या करणं
हे काम पालकांनाच करावं लागतं कारण तेच यां यासोबत जा तीत जा त वेळ असतात. थेरिे प ट फ टेि नक
सांगू शकतात.
यामळ
ु े शारी रक सम या नसेल तर नॉमल शाळा चालू शकते. नाहीतर या या कारची पेशल कू स बघावीत.
पण ॉ लेमस
् िस हेअर असतील तर मल
ु ांना इ टेनिस ह थेरपे ी आिण होम कुिलंग हेच करावं लागतं.
पण अशा मल
ु ां या सोशलायझेशनसाठी वेगळे य न करणंही गरजेचे आहे.
.: ऑिटि टक मल
ु ांना िशकवताना कुठ या वेग या गो ी करतात?
उ.: या मल
ु ाना अधवट आिण वरवरची मािहती देऊन चालत नाही. यांना याचा अ वयाथ लावता येत नाही.
यामळ
ु े बोलताना अथपूण बोलणं गरजेचे असते. कुठलीही गो करायला सांगताना याब ल पूण मािहती देणं
आव यक ठरतं. आिण ती रज ट ओ रए टेड असावी. यातून यांना इंटरे ट वाटतो.
ही मल
ु ं खूप जा त माणात टच सेि सिट ह असतात. या माणे खेळ िनवडावे लागतात. बहतेक सग याच गो ी
ले थेरपे ीमधनू च िशकव या जातात. हणजे यांना आपण खेळतोय असंच वाटायला हवं, आपण काहीतरी
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िशकतोय याचे टे शन देऊन चालत नाही.
.: अ या थेरिे प ट हो या या क रयरसाठी नवीन मल
ु ं कुठले कोसस क शकतील?
उ.: हे कोसस पॅरामेिडकल ॅ चम ये आहेत. पीच थेरपे ीचा १२वी नंतर ४ वषाचा कोसही आहे.
िफिजओथेरपे ी आिण ऑ यपु ेशनल थेरपे ीचे १२वी नंतरचे कोसस आहेत. या िव ानशाखेत १२वी के लेले असावे.
कारण यात अनॅ ाटॉमी आिण काही इन मे ट् स वापरायला िशकवतात. या िवषयां या नेट, सेट परी ाही आहेत.
ऑिडओमे ीचा कुठ याही ॅ यएु शन नंतर करता ये यासारखा २ वषाचा कोसही आहे. बी एड क न पेशल
ए युकेटरचा कोस करता येतो.
. :कुठ याही गो ी खेळातून िशकव याची प त ही खरं तर सग याच मल
ु ांना जा त उपयोगाची ठरेल का?
उ. : न क च. कारण स याची भाषा िलिहणे-वाचणे िशकव याची प त अितशय आिण िनरथक आहे. यात
मल
ु ं फार कं टाळतात. फार कमी मल
ु ं अशा प तीनीसु दा सहज िशकू शकतात. जा तीत जा त मल
ु े सग याच
गो ीत पाठांतर कर यावर भर देतात. यांची मरणश वापरतात. पण समजणं, िवचार करणं, आिण यातून पढु े
कुठलीही कृती करणं ही कामे मा अधवट होतात.
यामळ
ु े खरं तर सग याच मल
ु ांना िशकव याची प त जा त सोपी आिण खेळकर के ली तर नॉमल आिण िवशेष
मल
ु े यां या वेग या शाळांचीही गरज पडणार नाही. आप या मदूची सगळी काय वापरायला िशकणं, फ बघून,
फ ऐकून, फ पशाने िकं वा फ गंधाने काही गो ी समजून घेणं हे सग याच मल
ु ां या सवागीण वाढीसाठी
आव यक आहे. िश णाचा अ या सम ीने िवकास के ला तर िनदान सु वाती या काळात तरी अ या िवशेष
आिण नॉमल दो ही कार या मल
ु ांना एक खेळत िशकता येईल. ते यां या वाढीसाठी जा त पोषक ठरेल.
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आठवणीतली किवता - "साव या"
(सरु गी)
इय ा चौथीत िशकलेली ही कवी ी. वा. बा. पाठक यांची किवता आजही जशी या तशी आठवते. आ ापालन,
िनभ डपणा यांचे िनयम सवाना सारखेच यांचे मह व बालमनावर ठसवणारी ही किवता आहे. ह ली या मल
ु ांना ती
ठाऊक नसेल. आवजून अशा किवता यांना वाचायला िमळायला ह यात असे वाटते.
िशवाजी महाराजांवर यां या माव यांचे िकती ेम असे याचा यय या किवतेतून येतो. राजांनी आप या
सवंगड् यांना घेऊन वरा य उभे के ले होते. राजां या आ ेचे पालन करताना समोर कोण आहे याचा िवचार न
करता वत:चे कत य पार पडणे इतके च ठाऊक असले या साव या नावा या पहारेकर्याचे काम करणा या
त णाची परी ा पाह यासाठी मु ाम सा या वेषात लवाजमा बरोबर न घेता एकदा महाराज आले, यावेळी तो
िकती िहमतीने य िशवाजीमहाराजांनाच कसे अडवतो याचे सरु ख
े िच ण या किवतेत आले आहे. आिण
साव या वत:चे कत य पार पाडत असताना कोणाचाही मल
ु ािहजा ठे वत नाही, यामळ
ु े तो वरा यर ण
कर यासाठी यो य मावळा आहे हे समजून घेऊन िशवाजीमहाराजही याचा ब ीस देऊन गौरव करतात.
आज या जमा यात जनसेवकां या खोट् या बडेजावाचे दशन जागोजागी घडत अस या या पा भूमीवर साव या
उठून िदसतोच पण िशवाजी महाराजांची सजगता आिण गणु ाहकताही िदसून येते. या किवतेला नाट् य पानेही
सादर करता येईल.

साव या
कवी - ी. वा. भा. पाठक
साव या :
खबरदार जर टाच मा नी जाल पढु े िचंधड् या
उडवीन राई राई एवढ् या !
कु या गावचे पाटील आपण कुठे चालला असे
शीव ही ओलांडून तीरसे ?
लगाम खेचा या घोडीचा राव टांग टाकुनी
असे या तु ही खड् या अंगणी !
पोर हणूनी हस यावारी वेळ नका नेऊ ही
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मला का ओळखले हो तु ही ?
हा मद मराठ् याचा मी ब चा असे
हे हाड ही माझे लेचेपेचे नसे
या नसानसातून िहंमत बाजी वसे
खबरदार जर टाच मा नी जाल पढु े िचंधड् या
उडवीन राई राई एवढ् या !

(िच यटु ् युब.कॉम वरील एका िच फ तीमधनु साभार घेतले गेले आहे.)
वार :
म यात जाऊन मोटेचे ते पाणी भरावे तवु ा
कशाला ताठा तज
ु हा हवा ?
मठु ीत या या मूठ असे ही खड् गाची तो बरे
वीर तू समजलास काय रे ?
थोर मा रती अशा बढाया परा मा या जरी
कुठे तव भाला बरची तरी ?
हे खड् गाचे बघ पाते िकती चमकते
अणकुचीदार अित भा याचे टोक ते
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या पढु े तझ
ु ी वद िहंमत का राहते ?
खबरदार जर टाच मा नी जाल पढु े िचंधड् या
उडवीन राई राई एवढ् या !
साव या :
आपण मोठे दाढीवाले अहा शूर वीर क -िकती ते आ हाला ठाऊक !
तडफ आमु या िशवबाची तु हा मािहती न का?
दािवती फुशारक का फुका ?
तु हा सारखे असतील िकती लोळिवले नरमणी -आमु या िशवबाने भर रणी
मी असे इमानी चेला यांचे कडे
हकुमािवण यां या समजा याचे पढु े
देई न जाऊ मी शूर वीर फाकडे
पु हा सांगतो
खबरदार जर टाच मा नी जाल पढु े िचंधड् या
उडवीन राई राई एवढ् या !
लाल भडक ते वदन जाहले बाळाचे मग कसे
वार प र मनी हळू का हसे ?
या बाळाचे नयनी चमके पाणी वेषामळ
ु े
वार प र सौ य ीने खल
ु े
चं िदसे जणू एक, दस
ु रा तपतो रिव का तर
ऐका िशवबाचे हे वर -आहेस इमानी माझा चेला खरा
चल इमान घे हा माझा शेला तल
ु ा
पण बोल साव या बोल पु हा एकदा
"खबरदार जर टाच मा नी जाल पढु े िचंधड् या
उडवीन राई राई एवढ् या !"
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बालिच पट ReMoved
( े झी)
यूट्यूबला तु हाला ReMoved ही िच फ त बघता येईल. एका Foster Child ची ही गो दोन भागांमधे (भाग १,
भाग २) िचि त के लेली आहे. Foster child हणजे या मल
ु ांचे ज मदाते यांचा यवि थत सांभाळ क शकत
नाहीत अशा मल
ु ांना दस
ु या कुटुंबामधे राहायला सांिगतलं जातं. अमे रके मधे आज या घडीला अशी ४. ५
लाखापे ा जा त मल
ु ं आहेत. ब याच सामािजक सं था ासाठी काम करतात आिण श यतो मल
ु ांना चांग या
कुटुंबामधे सामावून घे यासाठी मदत करतात.
Removed आिण re-Moved. एकाच श दाचे हे दोन भयाण अथ!!
परदेशात राहणा या ७-८ वष वय असले या एका मल
ु ीची ही गो . या वयात खेळायचं-बागडायचं या वयात ितला
एका मोठ् या वादळाला सामोरं जावं लागतं आिण जणू ते वादळच ितचं आयु य बनतं.
िवि आई-विडलां या ासाला, माराला सहन करत जगणारी पण ता ा भावावर िजवापाड ेम करणारी एक
कोवळी पोर. शाळे या फोटोमधे ित या चेह यावर उठले या णांमधून ित यावर होणारे अ याचार समोर येतात
आिण ित या आयु याची फरफट चालू होते.
या मल
ु ी या विडलांना अटक होते आिण ितला ित या राह या घरातून Remove क न एका दस
ु -या कुटुंबासोबत
राहायला भाग पाडलं जातं.
/div></div>
या मल
ु ीला वतः या आयु यामधे काय होतंय ाचं आकलनही होत नसतं आिण स या लहान भावापासून,
िकतीही ास होत असला तरी 'ित या घरापासून' ितला का तोडलं गेलं ाचं उ र कोणीच देत नसतं. ित या
डो यात सतत उभे राहत असतात पण िवचारणार कोणाला? या घराने ितला आ य िदलेला असतो
ितथ या माणसांना तर ती ओळखतही नसते! िचडिचड घस
ु मट ामळ
ु े ितचं मन सैरभैर झालेलं असतं,
बालबु दीला सचु ेल तसं ती वागत असते पण ाचा उलट प रणाम होतो, ते घर ितला हाकलून देत.ं एक-दोन आिण
अशा ब याच घरांमधे ितला राहायची संधी िदली जाते आिण re-Move के लं जातं पण ितला कुठेच वतः या
मनातलं घर िमळत नाही. नवन या घरांमधे के ले या अ पकाळ वा त यामधे ितला समजून घेणारं, ित या
जखमांवर मायेनं हळुवार फंु कर घालणारं कोणीच नसतं. ितथेही ितला मारहाण होते आिण हेकेखोर, ह ी, न या
िठकाणी वतः ला जळ
ु वून न-घे या या ित या वभावामळ
ु े ितला परत ित या घरी आणून सोडलं जातं पण... ितथे
ितचा भाऊ नसतो! हे समज यावर तर ती अजूनच दःु खी होते. वतः या भावासाठी ितला घरात परत यायचं
असतं पण तोच ितथे नसतो…watching this video on www.youtube.com</a>, or enable JavaScript
if it is disabled in your browsediv>
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पढु या भागामधे असं दाखवलं आहे क ती आिण ितचा भाऊ दोघेही एका िशि के कडे राहत असतात.
एकमेकांसोबत राहत अस यामळ
ु े ते दोघेही अगदी आनंदी असतात. यां यापरु तं या दोघांचं फ एक वेगळं जग
तयार झालेलं असतं पण, ा आनंदालाही कोणाची तरी नजर लागते आिण भावा-बिहणीची परत ताटातूट होते.
आता तर ती पूणपणे कोसळते, आकांत करते. घरा या बाहेर जाऊन वतःला झालेला ास क डमारा बाहेर
काढायचा य न करते पण डो यातून नस
ु ती आग बाहेर येत असते. ती तशीच पढु े जात राहते, एके िठकाणी कचया या िढगात ितला एक काचेचा तक
ु डा सापडतो, ित तो हातात घेऊन याहाळत घरी येते.
ादर यान, या मल
ु ीची आई यायालयात दाद मागायला जाते या दोघांना परत िमळिव याक रता, पण ितची
मानिसक आिण आिथक प रि थती बघता यायालय ितला नकार देत.ं हताश झालेली ती आई मल
ु ीशी बोलायचा
य न करते पण वेळ िनघून गेलेली असते.
ती मल
ु गी अजूनही या िशि के सोबत राहत असते पण ित या मनातलं वादळ खदखदतच असतं, हे बघून, ती
िशि का ितला एक मोलाचा स ला देते, 'आजवर तु या आयु यात जी काही वादळं आली याला तू जबाबदार
नाहीस िकं वा तु यासोबतच असं का घडलं ाचं उ र आप याकडे नाही पण! ा वादळामधे तू वतः ला
साव न या या वेगासोबत बाहेर पडायचं क यातच अडकून आयु य संपवायचं हे ठरवणं फ तु याच हातात
आहे!!
ा िवचारासरशी या मल
ु ीला काहीतरी वेगळी ेरणा िमळते.. पढु े ितचं आयु य सरळ मागाला लागतं, ित िशि का
बनते आिण आयु या या वादळामधे सापडले या लहान यांना ेमाचा, आधाराचा हात देत बाहेर पडायला मदत
करते.
दो ही भाग बघताना आपणही या मल
ु ी या वादळी आयु यात गरु फटून जातो, अगितकता येते पण हे एक कटु स य
आहे.
आज आप या देशामधे, आजूबाजू या समाजामधे अशी िक येक लहान मल
ु ं आहेत जी कौटुंिबक छळाला
िदवसागिणक सामोरी जातात. यात या येकालाच समजून घेणारी य शाळे मधे िकं वा कुटुंबामधे भेटते असं
नाही. मग ही मल
ु ं आत या आत कुढत राहतात आिण ेमाचा आधार शोधायला घराबाहेर पडतात. अशा मल
ु ां या
दख
ु ांचं भलं होतं पण, ाउलट जर
ु -या मनावर फंु कर घालणारी जर खरंच चांगली माणसं असतील, तर या मल
झालं तर वाममाग यांचं वागत हसत-हसत करतो आिण एक कोवळं आयु य उद् व त होतं.
आपणापैक अनेकजण पालक असाल, वतः या मल
ु ांचे यां या िम मैि ण चे अनेक अनुभव तु हाला येत
असतील, ते हा थोडं बारकाईनं ल देऊन बघा कदािचत, वादळामधे सापडलेली काही मल
ु ं िदसून येतील यांना
मदत करायचा य न करा आिण सज
ु ाण पालक अस यामळ
ु े तु ही आ मपरी ण तर करत असालच...
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अ काझार, लेिम को आिण बरेच काही...
(प ावित)
(माझी मुलगी इशा माग या मिह यात शाळे या सहलीसाठी दि ण पेन या आंड्यू यूिशया भागात गेली होती. या
सहलीचे ितने के लेले वणन, ितचे अनुभव आिण ितनेच काढलेले फोटो.... श द फ माझे.....)
या सहलीची आ ही मल
ु ी मोठ् या उ सक
ु तेने वाट बघत होतो तो िदवस जसजसा जवळ येत होता तसतसा
आमचा उ साह आिण आम या आयांचे टे शन दो हीही गो ी उतू जाऊ लाग या हो या. खरंतर ही माझी बाहेर
राह याची काही पािहलीच वेळ न हती. पण यावेळेस दस
ु या देशात पिह यांदाच मी अशी एकटी जाणार
अस यामळ
ु े जरा आई बाबांना काळजी वाटत असावी.
आम या शाळे त पॅिनश िशकणा या मल
ु ना या आठवीत गे या क यांना पेनला सहलीला घेऊन जा याची
था आहे. याचबरोबर जमन िशकणा या मल
ु ना जमनीत तर च भाषा घेणा या मल
ु ना ा स मधे. थािनक
लोकांमधे चार पाच िदवस का होईना राहन या भाषेचे, सं कृतीचे बारकावे समजून घेणे हा या सहल मागचा उ ेश
असतो. याच उ ेशाने आमची राह याची यव था पण थािनक घरांमधून के लेली होती. मल
ु ना यां या
खा यािप या या सवयी, फूड ऍलज , घरात पाळीव ाणी असलेले चालतील का नाही अशा मदु ् ांव न दोन िकं वा
तीन या समूहात िवभागले होते. उदाहरणाथ, दूध, नट् सची ऍलज असलेले, मा यासारखे शाकाहारी पण िचकन
खायची हरकत नसलेले आिण पाळीव ा यांची आवड असलेले िकं वा मग घरात कु ी मांजर यांना अिजबात
चालणार नाही असे लोक...अशा कारचे वेगवेगळे ु स बनिवले होते. घरात या लोकांना आमची सोय करणे आिण
आम यासाठी वयंपाक करणे सोपे जावे हा हेतू. ही
घरे एकमेकां या अगदी जवळ जवळच होती.
शु वार १४ अ टोबरला सकाळी पाच वाजता सगळे
शाळे त जमले. तेथून आ हाला बसमधे बसवून
िवमानतळावर ने यात आले. थािनक वेळेनस
ु ार
११ वाजता आ ही पेन या मालागा या गावी येऊन
पोहोचलो.
पेन या दि णेला मालागा हे अितशय िस
पयटन थळ आहे. व छ सूय काश, संदु र िनळा समु , चिव सीफूड आिण जवळपास वषभर असलेले
आ हाददायक हवामान अस यामळ
ु े साहिजकच हा भाग अितशय लोकि य आहे. िवमान तळाव न आ ही थेट
बीचला येऊन पोहोचलो. संदु र, व छ आिण अिजबात गजबज नसलेला हा बीच. पा यात जायला मा टीचरने
आ हाला मनाई के ली होती. पण बीचवर िफरायला, खेळायला आिण आजूबाजूला कुठे ही कॉफ शॉ स मधे जायला

17

बालिदन िवशेष लेखमाला

पणू परवानगी होती. ितथे एक म तं ले ाउंड होतं ितथे आधी मनसो खेळलो. मग एका कॅ फे मधे जाऊन
सँडिवच वगैरे खा लं.
समु िकना याव न िनघायची आमची कोणाचीही
इ छा न हती पण पढु े थोडाफार वास अजून रािहला
होता यामळ
ु े मक
ु ाट् याने मग बस मधे जाऊन बसलो.
वाटेत जाताना आ ही एका पॉटरी मधे थांबलो. ितथे
पॉटरी या मालकांनी
िफर या चाकावर पॉटरी
कशी घडवतात याचे
ा यि क दाखिवले. मग
आ ही मल
ु नी सु ा
य न क न बिघतला. दस
ु यांना मातीची भांडी बनवताना पाहन इतक सोपी
वाटणारी ही कला वतः: क न बिघत यावर िकती कठीण आहे ते आम या ल ात
आले.
तेथून िनघून समु ारे दोन तासा या
अंतरावर कॉड बा हणून गाव आहे.
याच गावात पढु चे चार िदवस आमचे
वा त य होते. सं याकाळी सात या
समु ारास आ ही कॉड बाला येऊन
पोहोचलो. बस टेशन व न आ हाला
यायला आले होते िमस मारिटनेज़
आिण ितचे सूपर यूट कु याचे
िप लू.....लोला :)
दस
ु या िदवशी कॉड बा शहरात आमची भटकं ती सु झाली. कॉड बा हे पेन या दि ण भागातले मह वाचे पयटन
के आहे.
इितहास, सं कृती, थाप य शा आिण कलेचे माहेरघर याला हणावे असे हे शहर. सात या-आठ या शतकात
उत्तर आि के तून आले या इ लािमक वंशा या राजांनी इथे रा य के ले मग साधारणपणे १३ या शतकापासून
ि ती रा यक यानी या इ लािमक वंशा या राजांचा पराभव क न वत:चे रा य थािपत के ले. कॉड बा आिण
आजूबाजूचा देश आंड्यू यूिशया हणनू ओळख या जातो.
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हा आहे रोमन ि ज. ि तपूव पिह या
शतकात बांधलेला हा पूल शहर आिण
कलोहरा टॉवरला एक जोडतो. खाली
वाहणारी ही आंड्यू यूिशयाची जीवन
स रता Guadalquivir नदी.
 कलोहरा टॉवर

कॉड बाचे सग यात मख
ु आकषण आहे ती इथली डँ मॉ क / कॅ थे ल
ऑफ कॉड बा. मूळ एका लहानशा रोमन मंिदरा या जागी ि ती
राजवटीत कॅ थे ल िनमाण कर यात आले. मग आठ या शतकात या
इ लामी राजवटीत याचे पांतर मशीदीत कर यात आले.

तेरा या शतकानंतर आले या ि ती
राजवटीम ये या मशीदीम ये कॅ थे ल
बांध यात आले.
असा या डँ मॉ कचा वास आहे. या
मशीदीत रोमन, ि ती, इ लामी
थाप यशा ाचा उ म िमलाफ बघायला
िमळतो. मशीदी या मधोमध चचचे
आ टर आहे आिण मीनारांचे
पांतर बेल टॉवर मधे कर यात
आले आहे.
इथले वैिश ् य असले या या
कमानी आिण यावरची रंगसंगती
सूय काशात अ यंत सरु ख
े
िदसतात.
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दस
ु रे आकषण हणजे इथले अ कझार!! तेरा या
शतकात िकं ग अ फांसोने हा राजवाडा बांधला.
मौ यवान व तू, संदु र बिगचे, तलाव, कारंजे,
संगमरवरी पतु ळे तसेच भ य नानगहृ े या
राजवाड् याची शोभा वाढवतात…

ितस या िदवशी सकाळी घरी ेकफा ट क न आ ही बस
टेशनला गेलो. आज आ हाला कॉड बापासून एका तासावर
असले
या
सेवीला
( पॅिनश
मधे
सेिवया) या गावी जायचे होते.
सेिवया हे आंड्यिु लिशयाचे मख
ु , राजधानीचे शहर. अितशय
देखणे असलेले हे शहर Guadalquivir नदीवर वसले आहे.
पेन या इितहासातील राजक य, सामािजक आिण सां कृितक
वैभवाचे हे मानिच ह! या देशाचे एके काळचे स ाक !!
आजही गतवैभवा या खाणाखणु ा सेिवयामधे अितशय
अिभमानाने जतन के या आहेत.
येथील रॉयल अ कझार फार भ य आिण अ ितम आहे.
आजही या अ कझारचा काही भाग राजघरा या या
सेिवयामधील वा त याक रता राखीव ठेवला आहे.
माग या वष आई बाबांबरोबर मी सेिवयाला आले होते पण
यावेळी नेमके हा अ कझार पाहणे राहन गेले होते.
ते आज पाहायला िमळत होते. थाप यशा कलेचा एक अजोड नमनु ा हणून हा राजवाडा ओळख या जातो.
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याचा बिगचा तर फारच सरु ख
े आहे. िदवसभर
रा लो तरी िदवस अपरु ा वाटेल इतका संदु र
प रसर आहे हा.
पेन हणताच बल
ु फाइट डो यासमोर येतेच.
सेिवया बल
ु फाइटसाठी नावाजले जाते. येथील
लाज़ा दे टोरोस हे बारा हजार े क मतेचे

मैदान बल
ु फाइट् ससाठी अितशय मह वाचे आिण ित े चे समजले
जाते.
सेिवयामधला आमचा हा िदवस बराच दगदगीचा गेला होता. पु हा घरी
पोहोचेपयत रा ीचे आठ वाजून गेले होते. ए हाना लोलाशी आमची खूप
मै ी झाली. रोज सकाळी आम या खोलीत येऊन ती आ हाला उठवायची, ेकफा ट करताना सु ा आम या मागे
मागेच. पु हा सं याकाळी बस टॉपवर सोडायला आिण येताना आ हाला उतरवून यायलासु ा लोला बाई
हजर!!!
िदवस ४- आज सकाळी आ हाला एका शाळे त ने यात आले. ितथे आ हाला पॅिनश संभाषणाचा सराव दे यात
आला. कारण आज िदवसभर शॉिपंग, लंच आिण शहरात िफरणे हे सव आ ही ब यापैक वतं पणे करणार होतो.
अथातच पाच पाच मल
ु या पु मधे. एकटे िफर यास स मनाई होती.
खरेदी करताना सकाळी झाले या जज
ु बी पॅिनश या
सरावाचा आ हाला थोडाफार फायदा होत होता. दपु ारभर
म तं िफरणे, बजेट आिण बॅग मधे मावेल इतपत खरेदी
याचबरोबर मनसो खादाडी यामधे कसा अधा िदवस
गेला ते कळलेही नाही. पॅिनश खािसयत असलेले गरम
गरम चरु ोस चॉकलेट सॉस मधे बडु वून खाणे...आहाहा….
पेन आिण खास क न आंड्यू यूिशया हा भाग इथ या
उ म ऑिल स या उ पादनासाठी ओळख या जातो.
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कॉड बा या आजूबाजू या प रसरात बरेच ऑिलवचे फाम आिण तेल काढ याचे कारखाने आहेत. अशाच एका
शेतीवर आ हाला दपु ारी ने यात आले. ितथे आ हाला ऑिल सचे मळे , तेल काढ याची ि या यािवषयी मािहती
दे यात आली. मग ऑिलव तेलाचे टेि टंग!! एका टेबल वर िविवध कारचे ऑिलव तेल मांडून ठे वलेले होते बरोबर
ेड्स. नेहमीचे दक
ु ानातले तेल आिण शेतीवरचे हे ताजे तेल यां या चवीत मला खूप फरक जाणवला. हे तेल फारच
चिव होते.
पेनची सहल लेिम को या नृ यािशवाय कशी
पूण होणार??? पॅिनश लोकांचा अितशय
लाडका आिण खास नृ य कार हणजे
लेिम को. लांब लाल-काळे ेसेस घातले या
ि या, टा यांचा ठे का, टॅप शूजचा तालब
खडखडाट, हाता या मु ा, खणखणीत आवाज
आिण अगदी कमीत कमी वा ांचा योजक
उपयोग या सग याचा संदु र प रपाक हणजे
लेिम को नृ य.
आ हाला लेिम को नृ य िशकवायला दोन िशि का
आ या हो या. यांनी नृ या या अगदी बेिसक
सा या टे स आिण मु ा आ हाला िशकिव याचा
य न के ला. आता एक दीड तासात या िबचा या
काय िशकवणार आिण आ हीतरी काय
िशकणार....पण मजा आली. खूप म तं अनभु व
होता. मला या िशि का कौतुकाने 'मोए बीएन' असे
हणत हो या यामळ
ु े मी तर फारच खूश होते....मग
कळले क या सग यांनाच मोए बीएन हणत
हो या!!
आमचे िशकणे झा यानंतर यांचा लेिम को नृ याचा शो बिघतला….
या देशातले हे चार िदवस कसे संपले ते काही कळलेच नाही. इथले हसतमख
े टुमदार गावे,
ु लोक, सरु ख
राजवाडे...बरोबर मैि णी...धमाल आली. अितशय वेगळा छान अनभु व, खूप सारे फोटो आिण असं य आठवणी
घेऊन आ ही परती या िवमानात बसलो....... adios espana……..
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बालकथा - तनैया आिण ईल
(िमतान)
फार फार वषापूव ची गो . तनैया नावाची एक गोड मल
ु गी होती. एका संदु र त या या काठावर एक छोट् या
झोपडीत ती राहायची. ितला पा यात खेळायला फार आवडायचं. िदवसभर ती पा यात पोहत राह शकायची.
"अहाहा! िकती म त वाटतंय!!!!" असं हणत ती डुंबत राहायची.
एक िदवस ती पा यात डुंबत असताना ितला कुठला तरी वेगळाच पश झाला. अचानक ितला सापासारखं
काहीतरी वळवळताना िदसलं. पण या ा याचं डोकं सापापे ा बरंच मोठं होतं. थोडी भीती वाटत असूनही
तनै यानं जवळ जाऊन पािहलं. तो एक ईल होता. एक कारचा मासा.
तनैया घाब न तलावा या बाहेर आली आिण झोपडीकडे धावत गेली. दस
ु र्या िदवशी पोहायला गेली असताना
ितने पािहले क तो कालचा ईल एका खडकाजवळ पोहत रगाळतोय. जणू काही तो ितची वाटच बघतोय.
तनैयािदसताच ईलने पोह याचा वेग वाढवला. ितला आ यच वाटलं. ती ईलकडे पोहत गेली आिण हळूच याला
हात लावला. याचा पश खूप मऊ आिण थंडगार होता. "काय सदंु र ाणी आहे हा!" असे मनाशी हणत ती
वत:शीच हसली आिण पोह लागली.
या िदवसापासून हे रोजचंच झालं! रोज सकाळी ईल
तनैयाची वाट बघत असायचा. ती आली क दोघे
तासंतास एक पोहत राहायचे. ईल या संदु र शरीराकडे
तनैया बघत राहायची आिण जाताना या या पाठीवर
हळुवार थोपटायची.
एके िदवशी खूप वेळ पोहन झा यावर तनैया पा याबाहेर
येऊन काठावर बसली होती. तेवढ् यात ईलसु ा
पा याबाहेर आला. "एक मासा पा याबाहेर कसा काय
येऊ शकतो? आिण का?" तनैया अचंिबत होऊन िवचार क लागली.
अचानक, ितला आ याचा ध काच बसला. बघता बघता ईलचे प पालटले. एका अितशय देख या त णा या
पात तो तनैयासमोर उभा रािहला. तनैया आ याने अवाक् झाली. तो त ण हणाला, "माझे नाव अंब.ु मी ईल
माशांचा देव आहे. मला तू खूप आवडतेस. तु याजवळ नेहमी राहायला मला फार आवडलं असतं, पण आता तल
ु ा
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सोडून िनघून जा याची वेळ आली आहे." हे ऐकताच तनैयाचा चेहरा पडला. "काय? तू िनघून जात आहेस?" ितने
िवचारले. "होय. मला जावंच लागेल. पण जा या या आधी तल
ु ा माझी सतत आठवण राहील असे काहीतरी वरदान
दे याची माझी इ छा आहे. मा ते वरदान िमळव यासाठी तल
ु ा मी जे सांगतो ते न बोलता करावं लागेल. उ ा मी
तु या झोपडीजवळ ईल माशा या पात येईन. तल
ु ा माझं शीर धडापासून वेगळं कापून झोपडी या जवळ परु ावं
लागेल." असं हणून अंबनु े पा यात सूर मारला आिण तो िदसेनासा झाला. ध का बसलेली तनै या झोपडीकडे
परतली.
दस
ु र्या िदवशी सकाळी ितला िदसले क झोपडी या पायर्यांपाशी खरंच ईल झोपला आहे आिण याचे डोके अगदी
काठावर आहे. ती आ याने टक लावून ईलकडे बघत रािहली. "हा ईल तर खरंच मरायला तयार झालाय!" असं
ित या मनात आलं. पण ितने ईलला वचन िदले होते हणून ती काहीही बोलली नाही.
ईल तनैयाकडे बघत जणु हणत होता, "मी सांिगत या माणे कर. कृपया संकोच क नको!" तनैयाने एकदा
ईलकडे पािहलं, एक मोठा ास घेतला, कोयता उगारला आिण एकाच झट यात याचे शीर धडापासून वेगळे के ले.
मग ितने ते डोके ित या झोपडीमागे परु ले. या िदवसापासून तनै या खूप द:ु खी आिण िनराश िदसू लागली.
रोज ती ईलचं डोकं परु लं या जागी जायची आिण रडत बसायची.
असेच काही िदवस उलटून गेले. एके िदवशी ितला या जागी एक क ब फुटलेला िदसला. ते पाहन ितला खूप
आनंद झाला. ती रोज या क बाला पाणी घालू लागली. याची िनगा राखू लागली. हळूहळू क ब वाढत गेला आिण
याचे उंच अशा नारळा या झाडात पांतर झाले. ते झाड डौलाने वार्यावर हलत असे. या या लांबच लांब
झाव या गोड गात असत. या कारचे दैवी संगीत तनै याने कधीच ऐकले न हते. याचे गोड दधु ाळ पाणी चवीला
अमतृ ासमान लागे. तनैया आता खूप आनंदात होती. ती या झाडाभोवती गात नाचत असे. "खरंच ही मला
िमळालेली जगातची सवात संदु र भेट आहे!" असे सारखी हणत असे.
हणनू च असे हणतात क नारळाचे झाड, याचा येक भाग आप यासाठी उपयु आहे, आप याला ईल या
देवांकडून िमळालेले वरदान आहे. असंही हणतात क नारळाचे वरचे आवरण काढले क तु ही ईलचे दोन डोळे
अजूनही बघू शकता.
(के रळी लोककथेवर आधा रत, िच जालाव न साभार: http://www.goodkids.in)
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िलिटल मा टरशेफ...एक जळजळता योग!
(भावना क लोळ)
हा िक सा आमचे यवु राज ९ वषाचे असताना आहे तर अ मािदकांना दोन छान, ग डस आिण काही माणात
आगाऊ (विडलांवर गेले आहेत, बाक काही नाही) अ या आम या िनिम या आहेत. क यार न ठीक हणावे पण
यवु राज .... हं हं हं ... जो आई बोलेगी मय उसका उलटाच करेगा अ या धाटणीतले आहेत काही अंशी. तर काही
िदवसांपूव च टार लस वािहनीवर िलिटल मा टर शेफ हा शो सु झाला होता आिण लहान मल
ु ांम ये ब यापैक
िस झाला होता. असाच एक िनवांत रिववार आला. कधी न हे ते नवरोबा गु या बाळासारखा वागत होता, मल
ु े
शांत होती. ना घरकामाचे टे शन होते ना सफाईचे. राहता रािहले जेवण तर तो भार पण नव याने उचलला. वन
िमल िडश हणनु पावटेभाताचा ताव कुटूंब सभेत मंजूर झाला. मी अ रश: व नात आहे िक काय या सं मात
होते. तर दपु ारी नवरे राने कधी न हे तो छान पावटे भात के ला होता. खूप हादडला. मग पोरं बसली होती हॉल
म ये खेळत, मग यांना यांची पेस देऊन आ ही दोघेही आम या पेसिशप म ये गेलो आिण म त पैक ताणून
िदली. छान काही वेळ गाढ िन ेत असताना कुठून तरी ओरड याचा आवाज आला. मी पण काय यार.... झोपून पण
देत नाही िह कॉ ले स मधली काट , उगाच आरडा ओरड करतात दपु ार या वेळी असे मनात या मनात हणून
कूस बदलली. पण तो आरडा ओरड नसून रडणे आहे आिण ते मा या घरातुन येत आहे याचा उलगडा पांच
सेकंदात झाला. कसला ग धळ आहे हा असा िवचार करत ग धळतच उठले. बाहेर येऊन पाहते तर यवु राज आमचे
यांचे दो ही हात आवरणािशवाय असले या पा भागावर ठे वनु तांडव करत होता. मी बचु क यात.... लंगु ी डा स
मािहत आहे.... हा नवीन डा स कधी आला? पण आता तेवढा िवचार करायला िह वेळ न हता कारण साहेबाची
खूप रडारड सु होती.
मोठीला या बाबतीत िवचारणा के यावर ितने भीत भीत सगळा वतृ ांत कथन के ला. मा टरशेफ सारखी आपली िह
थोडी शाईनीग मार यासाठी आम या पु र नाला िह काहीतरी करावेसे वाटले अथात आ हास आम या िदवट् याचे
िदवे मािहत अस याने मी कधी याला असे क देणार नाही हे यास ठाऊक होते. तरी आई बाबांना काही
सर ाईज दयावे या उ ेशाने मोठ् या दीदीला भरीस पाडून यवु राजने कट क न आम या िकचनचा ताबा िमळवला
आिण दोघां या सहमतीने हे जी मॅ गी करायचे ठरले. लागणारे सगळे िज नस घे यात आले. आमची सक
ु या
ब यापैक वयपांक करते पण िमरची काप यापासून ऍलज आहे, ते हा मी तल
ु ा मदत करेन पण िमरची तू
कापायची या बोलीवर भावाला मदत करायचे ठरले. शेवटी यवु राजानी िह धरु ा सांभाळत िमरचीचा बळी िदला आिण
ितथेच घात झाला. िमरची कापून झा या णी पोटात उठले या अस कळे ला थांबव यात अपयशी ठरले या
मा या यवु राजाला िनसगा या हाके ला "ओ" दे यास जावे लागले. (सगळं पावटे भाताचा प रणाम).... असो. तर
स या तरी पा भागे या साफसफाईत नवीनच दाखला घेतला अस यामळ
ु े साहेब अजून तरी सरळ हाताचाच
उपयोग करत. पण दो ही ठाव नवीन असले या मा या सो याला नक
ु ताच िमरची कापले या हाताने नको ितथे
हात लावु नये याचा परु स
े ा अनभु व नस याने या हाताचा वापर झाला. मग नक
ु ताच िमरची कापले या हाताने
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आपली जादु काही सेकंदात के ली आिण आमचे यवु राज ठो… ठो क न बाहेर आले. आता याचा मानस छान
होता पण करामत भारी. कळे चना .... काय रऍ ट क ? पण शेवटी काही झाले तरी आईच ना. मग मा यात या
जहाल आईला बाजूला ठेवनु मवाळ आईला बाहेर काढले. मग िप लूला जवळ घेऊन या या पा भागावर गोडेतेल
चोळत असताना याला चार उपदेशा या गो ी फे कून मार या नाहीत तर तू आई कसली? असा यूनगंड मनास
पोख लागला. हणून पोराला हंटले काही होवो सो या अनभु व िशकवतात हो माणसाला, आता कळले का रे
बाळा िमरची कशी लागते ते.
पण या िमरची पायी पोराने एवढा धाक घेतला वयंपाकघराचा िक वतः पाणी िप यासाठी िह पोरगे आत जाईना
झाले आहे. अ या त हेने या भारताने भिव यात येणा या एका हशार, करामती, योगी आिण अतरंगी मा टरशेफला
मक
ु ले.

बडबडगीत - मनी गं मनी
(किवता१९७८)
मनी गं मनी
तल
ु ा आणले कुणी
तू आहेस िकती गणु ी
मनी गं मनी

भरु भे रु े तझ
ु े डोळे
रा ी चमकणारे गोळे
जे हा शेपटी फुलवतेस
िकती गोड िदसतेस

के स तझ
ु े मऊमऊ
रंग तझ
ु ा छान
सजनु जे हा िनघतेस तू
िदसतेस पवान

मनी गं मनी
तल
ु ा खाऊ काय देऊ सांग
रोज सकाळी कोकोसारखी
तू पण देशील का बांग?
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बाल ांतीवीर िशरीषकुमार मेहता
(इशा१२३)
बालिदन नक
ु ताच झालाय. यां या वाढिदवसािनिम बालिदन साजरा के ला जातो या जवाहरलाल नेह ं नी
भारताला ि िटश राजस े या जोखडातून मातभृ ूमीस वातं य िमळावे हणून अपार क के ले. यां याबरोबर या
लढ् यात अनेक वातं यवेडे सामील होते. ांितवीर चाफे कर बंधू, सावरकर बंधू, सभु ाषचं बोस, भगतिसंग,
राजगु , चं शेखर आझाद, सख
ु देव, लोकमा य िटळक या सवाचा सव वाचा याग, अतल
ु नीय धैय, जा व य
देश ेम आठवते. या ांितवीरांबरोबर ल ात राहतो तो िशरीषकुमार सारखा बालवीर.
१८५७ पासून वातं ययु ाला ख या अथाने सरु वात झाली. ि िटशस ेिव जोरदार ितकार करत, गो या
झेलत, मार खात उठाव के ला गेला. पण एकजुटी-अभावी या वेळेस अपयशाला सामोरे जावे लागले. असे असले
तरी भारतीय समाज या भावनेने पेटून उठला होताच. एक कडे ांितकारक तर दस
ु रीकडे गांधीज नी अनेक
मागानी ि िटश स ा िखळिखळी कर यास सरु वात के ली. अनेक हता मे होऊ लागले, ाण खच घालू लागले,
अनि वत छळ सोसू लागले पण न डगमगता भारतीय जनते या लढ् याची धार अिधकािधक वाढू लागली.
१९४२ चा काळ. आता गांधीज नी ि िटश स स
े िनवाणीचा इशारा िदला "चले जाव". चळवळ जोरदार सु झाली
होती. अनेक भारतीय ांितवीर िह ररीने ाणापण कर यास पढु े येत होते. यात शालेय िव ाथ ही मागे न हते.
यातच एक बाल ांितवीर चमकून गेला 'िशरीषकुमार मेहता'.
महारा ा या एका
कोपर्यात असलेले
छोटंसं नंदरु बार गाव.
या गावात २८
िडसबर १९२६ रोजी
िशरीषकुमारचा ज म
झाला.
पवतरांगांनी वेढलेले, यापारी लोकांसाठी िस असले या या गावात पु प भाई या एका यापा याचाच हा मल
ु गा.
आई सिवता बेन, तीन भाऊ व चार बिहणी असा मोठा प रवार होता. वडीलही वातं य चळवळीत भाग घेतलेले
अस याने ांितकारी िवचारांचे वारे या शाळकरी मल
ु ास नवीन न हतेच. गावात चालले या चचा, भातफे र्या
यांमळ
ु े भारावले या िशरीषकुमारलाही जोष आला होता. अवघं १५-१६ वय, आठवीत िशकणारा हा मल
ु गा
देशासाठी काय करता येईल याचा िवचार क लागला.
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१९४२ चा ऑग ट मिहना, दस
ु या महायु ात ि िटश खोलवर तत चालले होते. या ि थतीचा फायदा घेत
गांधीज नी भारतीय जनतेला 'करगे या मरगे'चा आदेश िदला. वातावरण अ यंत फोटक हायला लागले.
ांितकारकां या कारवाया, वातं यवेड्यां या हालचाल ना आता वेग आला होता. इं ज सरकारला आता
असरु ि त वाटू लागले. सरकारने जोरदार अटकस चालू के ले. महा मा गांधी, डॉ. राजे साद व इतर अनेक
रा ीय ने यांना ि िटश सरकारने ८ ऑग ट १९४२ या म यरा ी अटक के ली. भारतीय जनता आता अ यंत
संतापली. या अटकस ा या िवरोधातील कारवाया आता जोर ध लाग या. गावोगावी मोच िनघाले.
नंदरु बारलाही दस
ु र्या िदवशी ९ ऑग ट या सकाळी िशरीषकुमार आिण या या िम ांनी अटकस ा या िवरोधात
घोषणा देत भातफे री काढली. आ ही आमचा झडा खाली पडू देणार नाही अशा घोषणा िद या जात हो या.
अथातच पोिलसांनी मल
ु ांना अडवले आिण अटक के ली. मल
ु ांची सटु का झाली, मा आता िशरीषकुमार आिण
या या िम ांत अ व थता पसरायला लागली.
या अटक घटनेस ९ स टबर रोजी एक मिहना पणू झा या या िनिम ाने िशरीषकुमार व या या िम ांनी शाळे त
जमायचे व िहंदु तानी झडा फडकव याचे ठरवले. यानस
ु ार भातफे री सु झाली. भारतमाता क जय अशी
घोषणा देत मोचकरी िव ाथ िनघाले. यात लहान मल
ु ं आिण मल
ु ीदेखील सामील झा या. पोिलसांचा अथातच
याला िवरोध होता. गावा या म यभागीच पोिलसांनी मोचा रोखला. जा व य देश ेमाने झपाटलेली मल
ु े कोणाचेच
ऐक या या मन:ि थतीत न हती. यांनी पोिलसांना जोरदार ितकार सु के ला. पोिलसांनी आता मोचक यांना
शरणागतीची ताक द िदली. पण ांतीजोषाने भारावले या या बाल ांितकारकांनी अजूनच जोरात घोषणा सु
के या.
आता मा पोिलसांचा ोध अनावर झाला. यांनी बंदक
ु े मागे हटेनात. मल
ु ांची
ु ा पढु े सरसाव या. तरी कोणीही मल
ही िज पाहन पोिलस लहान मल
ु वर गोळीबार कर यास पढु े सरसावले. ते पाहन झडा हातात धरलेला
िशरीषकुमार पोिलसासमोर आला. लहान मल
ु वर काय गो या झाडताय? िहंमत असेल तर आ हाला रोखा.
एवढासा लहान मल
ु गा आप याला आ हान करतोय हणजे काय! पोिलसांना हे सहन होणे श यच न हते.
िशरीषकुमारने हातात घ धरलेला झडा घे यासाठी पोिलस झटू लागले. न डगमगता यानेही ितकार सु च
ठे वला. शेवटी पोिलसांनी बंदक
ु ा सरसाव या. बंदक
ु या गो यांनी थेट िशरीषकुमार या छातीचा वेध घेतला. छोटा
िशरीष र ा या थारो यात कोसळला. धावपळ, पळापळ, आ ोशाने वातावरण भ न गेले.
िशरीषकुमारचे हौता य पाहन याचे इतर िम ही पढु े धावून ितकार क लागले. यां यावरही गोळीबार झाला.
लालदास शहा, शशीधर के तकर, धनसख
ु लाल वाणी, घन यामदास शहा या चार बालिवरांनीही मोठ् या धैरय् ाने
हौता य प करले. सारे गाव या घटनेने गाव सु न झाले.

28

बालिदन िवशेष लेखमाला

अनेक वीरां या देहापणामळ
ु े देशाला वातं य ा झाले. पण
या बाल ांतीकारकाचे धैय अनेकांना ेरणादायी ठरले. या
बालवीरांचे कायकतृ वाचे, िज ीचे, धैयाने संगाला सामोरे
जा याचे गणु दीघकाळ ल ात राहतील. आजही नंदरु बार
शहरात या ांतीवीरांचे मारक उभे आहे. सानेगु ज या
ो साहनाने या िठकाणी घटना घडली ितथेच हे मारक
आहे. या शहीद- तंभावरील नाव, घटना वाचताना डोळे
भ न येतात.
बालिदनािनिम या बाल ांतीवीरा या मतृ ीस उजाळा
ावासा वाटला. नंदरु बार शहरात ाथिमक शाळे त िशकत
असताना जवळच हे मारक होते. शाळे तून खास ते
पाह यास आ हा लहान मल
ु ांना नेले होते आिण नंतर बाई ंनी
अितशय भावपणू वणन क न गो ही सांिगतलेली.
यावेळेसच छातीवर गो या झेललेला िशरीषकुमार कायमचा
मनात कोरला गेला. येक वेळेस मारक पाहताना
भाराव याची भावना मनात यायची.
अशी देशभ , देश ेम येक बालकांम ये िनमाण हावे. बालिम ांसाठी या काही ओळी न या िदशेचे, न या उषेचे
गीत सूर हे गाती
वतं भारत देशाचे आहे
भिव य तुम या हाती!
(िच े जालाव न साभार)
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छोट्यांचे पु तकिव
( पी)
टी. ही. पाह याऐवजी वाचन का करावे यासाठी हे िच परु ेसे बोलके
आहे.
मल
ु ांना वाचता यायला लाग यावर वाच यासारखी पु तके आप याकडे
िमळतात, पण अगदी लहान वयापासून मल
ु ांम ये वाचनाची आवड
िनमाण हावी हणून आपण मोठ् यांनीच यांना पु तके वाचून
दाखव यास सु वात के ली तर ते पु तकांनाही खेळ यांइतकं च मह व
देतात. संदु र, रंगीबेरगं ी, सोपी, सहज वा ये असलेली; हाताळायला
सोपी आिण सहज आव न ठे वता येतील अशी पु तके अगदी चार-पाच
मिह यां या बाळांनासु ा आकिषत करतात. माझा अनभु व स या तरी
अ रओळख असले या, पण अजून श द, वा ये वाचू न शकणार्या मा या मल
ु ा या पु तकसं हाइतकाच मयािदत
आहे. पण हा अनभु व इतका सख
ु द आहे क असाच अनभु व सग या िप लांना आिण यां या कुटुंबात या
मोठ् यांनाही िमळावा असे नेहमी वाटते.
मूल झा यावर आम याकड या पु तकां या सं हात आगळीवेगळी भर पडू लागली. मल
ु ांसाठीची पु तके हळूहळू
वाढत जाऊन आता याचाच वेगळा असा सं ह झाला आहे. अगदी मूल बसू लागले क या याजवळ बसून वाचून
दाखवता ये याजोगी पु तके सु ा यात आहेत. अगदी ता ा
बाळांसाठी कापडी पु तके . मल
ु े ती त डात घालो नाहीतर कुठे ही
लोळवोत, धतु ली क साफ! यातही वेगवेग या जाडीचे, वेगवेगळे
पोत असलेले, असे
अनेक कारचे
कापडाचे तक
ु डे
वापरलेले - जेणे
क न मल
ु ांना
वेगवेग या
"टे स"ची सवय
होईल. काही
कापडी पु तकांत इले ॉिनक सिकट बसवून वेगवेग या
पानांवरची बटणे दाबली क वेगवेगळे आवाज ऐकू येतील अशी
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सोय असते. मग यात भूभूचा, ह माचा, खेळणी खाली पड याचा असे िविवध आवाज असू शकतात आिण मल
ु ांना
बोटाने थोडा जोर लावून आवाज िनघेल हे िशकता येईल हा हेतू.
मी इंिजिनअ रंगला असताना एका मैि णीने मला ित या मामाने यां या बाळासाठी परदेशातून आणले या
पु तकाब ल फार कौतक
ु ाने सांिगतले होते. Ball चा B असले या पानावर बॉल या िच ाऐवजी बॉलसारखे रबरी
मटे रयल लावलेले आहे असे काय काय ितने सांिगतले ते हा एखा ा "पु तका"त हे कसे सा य होऊ शकत असेल
असा मी िक येक िदवस िवचार करत होते. कारण तोपयत मी पातळ कागदाची पाने असलेलीच पु तके पािहली
होती. इथे आ यावर लहान मल
ु ांसाठीची पु ् यासारखी जाड पाने वाप न बनवलेली पु तके पाहन मग ते ल यात
आले! आिण बरे वाटले क िनदान मल
ु े ती फाडू शकत नाहीत. िशवाय यामळ
ु े पु तकांना एका बॉ ससारखा
आकार िमळतो, यामळ
ु े आणखी िकतीतरी वेगवेग या यु / क पकता वाप न आकषक पु तके बनवता येतात.
अथात या सवामळ
ु े पु तके बरीच महाग असतात, पण वापरलेली व तू बरेच जण वापरत अस यामळ
ु े पु तके ही
इथे सरास एकाकडून दस
ु -सेलम येही नग य
ु र्याकडे िदली जातात. िशवाय ठरािवक मिह यांनी लाय रीत बक
िकमतीत िवकत घेता येतात.
मा या लेकाचे डॉ टर या या दर वेळ या तपासणी या वेळी या- या वयाला अनक
ु ू ल अशी पु तके भेट हणून
ायचे. यांत वेगवेग या रंगांची ओळख हावी असे एक पु तक होते. एकात मूल बसतानाचे, रांगतानाचे, उभे
राहतानाचे असे फोटो असलेले. मग आ ही मल
ु ाला ते ते िच दाखवले क तो ते ते क न दाखवायचा.

जवळजवळ तीन वष वय होईपयत या पु तकांत कमीत कमी श द आिण जा तीत जा त माणात िच े असा भर
असतो. यातही सु वातीला अगदी सोपे आकार, उगीच रंगांची, आकारांची िखचडी नाही - जेणे क न मल
ु ांना
पु तकावर "फोकस" करणे सोपे जावे. मग हळूहळू याला वेगवेगळे ाणी, बोट, गाड् या असलेली पु तके आणली.
नंतर अंघोळ करणे, पावसात िभजणे, पोहणे अशी पा यात या मजेशी िनगडीत, घरापासून शाळे त जाईपयत
र यात काय काय िदसते अशी पु तके िदली. यात अगदी िस नलला कोणता रंग अस यावर जायचे, थांबायचे;
पादचारी, अॅ यल
ु स असेल तर गाडी हळू चालवायची, बाजूला यायची; -वे आला, बाग, शाळा आली अ या
अगदी रोज या वासात या गो ी समजावून सांगता याय या. यातही मग गाडी चालवताना िनयम पाळायचे,
खाणाखणु ा बघाय या हे मनावर िबंबव यासाठी २-३ पाने असणार! िशवाय, वतःची गाडी व छ ठे वायची, ितला
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अधनू मधून ऑईल आिण गॅसोिलन (पे ोल) ची गरज असते हेही नमूद के लेले. कशात आकड् यांची चढ या-उतर या
माने ओळख, तर कशात अ रांची. कुठे वेगवेग या क टकांची दिु नया, कुठे समु ातली िकमया.
"गोइंग टू बेड बक
ु " म ये सूया त झा यावर यायाम, श, अंघोळ करायची, मग हळू हळू कशी झोप याची तयारी
करायची हेच वाचता वाचता आ ही याला झोपवायचो. "बोट् स" आिण " े स" या पु तकांतून याला दो ही या
वेगवेग या कारांची ओळख तर झालीच, पण कुठे बोट मधली माणसेच मोज, आ ही वाचत असताना हातवारे
कर, र यांत आ हाला ेन िदसते ते हा "इथे रेल-रोड ॉिसंग का नाही?" अशा बर्याच कारे चौकसपणा यायला
लागला. पावसात ळ तटु यावर भर पावसातही कामगार ते जोडून पूववत करतात, आिण एका बससमोर बेडूक
आ याने कशी ती पढु े जाऊ नाही शकत असे काय काय संग! सचे एक पु तक आम या एका शेजारणीने िदले.
ते तर ित या नवर्याचे ७० या दशकात घेतलेले आहे! आता थोडे मोडकळीस आले आहे, पण िवशेष हणजे बरेच
संदभ अजूनही लागू होतात. फोन, वीज वाह दु तीसाठी आलेले क, कचर्याचा क, फायर- क, सामानाची
वाहतून करणारा क असे सगळे च कार. र ते झाड यासाठी इथे स या तर क असतातच, पण ४०-५०
वषापूव सु ा होते हे पाहन खरंच थ क हायला होते. र यात ि लिनंगचा क िदसला क तो पाहत राहायला तर
याला आवडतंच, पण घरीही हातात झाडू घेऊन घरभर "मी ि लिनंगचा क आहे" हणत तो पळत राहतो.
तेवढीच जरा साफसफाई!
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इथ या िकतीतरी थांची ओळख या पु तकांतून होते. हॅलोिवन या वेळी एखा ा प पिकन पॅचम ये जाऊन ितथे
कर याजो या गो ी तर तंतोतंत जळ
ु तातच, पण हे मो े भोपळे ठे व यासाठी या काट सु दा त याच! तीच गो
"पूह" आिण या या िम ांना एका सकाळी सापडले या प पक नची - तो सवाम ये वाटायचा हणून ते याचा
"पाय" बनवून एक जेवतात याची! एका क बडीला कसे एकदा गह सापडून ती तो पे न पु हा गह आ यावर,
झोडपणी क न, दाणे काढून, ते दळून पीठ घेऊन याचा ेड बनवते. येक कामा या वेळी ित या तीन िम ांना
मदतीसाठी बोलावते, दर वेळी ते कधी पतंग उडव, कधी झोका खेळ असे काय काय करत राहतात, पण मदतीला
येत नाहीत. शेवटी ेड खायला यायला मा एका पायावर तयार असतात, पण मग ती यांना देत नाही आिण फ
वतः आिण ितची िप ले तो खातात. शाळे त िशकलेली "भाकरीची गो " या िच ांिशवाय तीन वषा या मल
ु ाला
समजावणं यामळ
ु े न क च सोपं गेल!ं मॅनस या पु तकातून बारीक-सारीक गो त "सॉरी", "थँ यू" हणणं
समजावता आलं, तर ी- कूल या पु तकातून दाखवून एक नवीन ट पा सहज पार पाडता आला. अगदी शाळे त
आ यावर जॅकेट कुठे टांगायचे, नॅ स के हा खायचे, आट, यिु झक, अ यासाची वेळ हे सगळे िच ांतून दाखवलेले
आिण साधारण सग या ी- कू सम ये ते तसेच असते. आिण पु तकात या या शाळे चे िव ाथ हणजे मोर,
गाढव असे सगळे िम !

आम यासाठी या याबाबत आ ापयत सवात आ हाना मक ट पे हणजे याचे "पॉटी- ेिनंग" आिण या या
खेळ यांवर, आिण आई-बाबांवर ह क सांगायला आलेले लहान बाळ! यावेळीसु ा ही पु तके च मदतीला धावून
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आली! खरे तर या या आयु यात हे दो ही ट पे एकदमच आले. या या पॉटी ेिनंगसाठी आ ही आधी हवा
िततका वेळ देऊ शकलो नाही आिण करण जरा हाताबाहेर जायला लागलं! एक शेजीबाईने िदलेले आिण एक
लाय री सेलमधून अशी छान पु तके िमळाली. यात या एकात लशचा, िट यु रोल िफरवतानाचा आिण अगदी
"अॅ सीडट" झा यानंतरचासु ा आवाज काढणारे बट स आहेत! मग "तू पॉटीवर बसलास तर ते पु तक वाचू" असे
आिमष दाखवून याला ो सािहत करायचो.
याला न घेता घरात आले या नवीन बाळालाच आई सारखी का घेते हे न समजणारा माझा लाडका पु तकातही
तसे पािह यावर कुठे शांत झाला! या या डे-के अरमध या बाई ंनीसु ा मु ाम अशी लहान भावंड झा यावर वाचून
दाखव याची पु तके िदली. बाळ सारखे का रडते, फ दूधच का िपते अ या ां या उ रांपासून याला बरोबर
घेऊन सं याकाळी िफरायला जायचे असे सगळे च यात दाखवलेले.

खूप उ साह असलेला डायनो जे हा लहान
भावाला मारतो, ते हा "तझ
ु े हात मदतीसाठी
वापर, मार यासाठी नाही" असे पानोपानी
भावंडे, आजी, आई यांना कशी मदत करायची ते
दाखवणारे पु तक तर एका वा यात िकती काय
िशकवून गेले.
यालाच कधी फटका ायचा िवचार के ला क ते
वा यच मलाही थोपवून धरते.
लहान भावाला घेऊन "िडगर" मधून िफरणारा
िडगरमॅन याचे काम िकती रोचक आहे हे
खडकाळ जागी बाग बनवून दाखवून देतो. "ऑटर

34

बालिदन िवशेष लेखमाला

द पॉटर - अ टेल अबाउट वॉटर" मधला ऑटर वाटेत भेटणार्या िम ांना यस
ु -सोडा िप यापासून परावृ करत
पाणीच कसे आरो यासाठी उ म आहे हे सांगत असतो.
रेनबो या एक
पु तकात येक
पानावर या या
रंगाची ओळख
आहे. िशवाय पान
उलगडले क
एके का रंगाची
रिबन ताणली
जाऊन एक प ा बनत जातो. दस
ु री, ितसरी अ या सग या रिब स उघडून शेवटी इं धनु य बनते. "टेन िलटल
लेडीब स" हे पु तक माझे फारच आवडते आहे. हे लेडीब स कधी वेलीवर, कधी कंु पणावर, कधी समु िकनारी, तर
कधी पो याजवळ बसलेले असतात, उडत असतात. दर वेळी ितथे फुलपाख , नाकतोडा, मासा, मधमाशी असे
कुणी कुणी येतात आिण एक-एक लेडीबग कमी होत जातो. यातले येक पान हणजे रंगांची उधळण आहे, आिण
तरीही बटबटीतपणा नाही. अगदी रोज फ पाने उलटून बघत रािहले तरी उदासपणा कुठ या कुठे पळून जाईल
इतके संदु र!
फ काही ना काही िशकवण देणारीच पु तके च यात नाहीत बरं. काही अगदी मजेशीर पु तके तर आमची फार
आवडती आहेत! यातले स या पारायणं करत असलेले "िसली सॅली"चे सवात वर. यात ही सॅली, खाली डोकं वर
पाय करत हातांवर आिण पाठमोरी एका गावाहन दस
ु रीकडे चाललेली असते. वाटेत भेटणार्या कुणाबरोबर नाचत,
कुणाबरोबर गात आिण यांनाही असेच "walking backwards upside down" करत नेते. सवात शेवटी 'नेडी
बटरकप' येतो, तो सवाना गदु गु या करत असतो, मग सॅलीही याला करते आिण तोही upside down होतो. मग
हे सगळे नदीप याड या "town" म ये पोहचतात आिण यांना पाहन ितथलेही सवजण असेच खाली डोके वर पाय
करतात. यामळ
ु े स या आम या घरी रोज असा हातांवर चाल याचा िकं वा कोलांट्या उड् या मार याचा काय म
होतो!
"ऑरज पेअर, अॅ पल बेअर" म ये फ हे चार श द वेगवेग या माने हणायचे आिण हणताना मजेशीर असा
लय येतो.
"झू"वर आधा रत एका पु तकात शाळकरी "िस ही"ला एकदा ित या खोलीतून झू कडे जा याचा र ता सापडतो
आिण मग ती वेगवेग या ा यांना रोज रा ी आप याबरोबर आणते. आिण आठवणीने सकाळी परत सोडून येते.
पण एकदा ती शाळे त जाताना दरवाजा बंद करायचे िवस न सगळे ाणी ित या घरी येऊन धमु ाकूळ घालतात. मग
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िब चारीला आई ये या या आत साफसफाई करावी लागते! "िम ड-अप कॅ मेिलऑन" म ये एका कॅ मेिलअनला
आपलं आयु य िकती कं टाळवाणं आहे असं वाटत असतं. एकदा झू म ये वेगवेगळे ाणी पािह यावर याला
आपणही
को ासारखं धूत,
िजराफसारखं उंच,
ह ीसारखं
शि शाली असं काय
काय हावं वाटतं
आिण याची इ छा
पणू ही होत जाते.
यामळ
ु े तो थोड् या थोड् या माणात हे सवच असतो, पण कॅ मेिलऑन आपली जीभ बाहेर काढून जसे खात असतो
ते काही याला जमत नाही आिण मग "ठे िवले अनंते तैसेिच राहावे..." हे मा य क न तो पु हा तशी इ छा दाखवतो
आिण पूववत होतो!
अ रां या एका
पु तकात तर
एका नारळा या
झाडावर कसं
सग या
अ रांना चढून
बसायचं आहे.
सगळी अ रे
कशी नारळा या
झाडावर जाऊन
बसायला
लगबगीत
जातात, मग
येक अ राला
वर इतक जागा
असेल क नाही
ही धा ती! दर
वेळी ही अ रे "िचका िचका बूम बूम, िवल देअर बी इनफ म?" असे हणत जातात. शेवटी सगळी अ रे वर
जाऊन पोहच यावर यां या वजनाने झाड वाकते आिण सगळे ध पकन खाली पडतात. कुणाचा दात तटु तो,
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गढु घा फुटतो, कुणी बँडेड लावलेले तर कुणी पाय सज
ु लेले! कुणाला टगूळ आलं, कुणाचा पाय मरु गळला अ या
एक-एक क पना!
नोनी पोनी, िब क ट कु ा, नॅट मनी, िबली बकरा, गु ो ससा, गो डीलॉ स नावाची मल
ु गी, सॅली सकल, सेथ
के अर असे िक येक िम आजकाल आम या संभाषणातून आपलेच नातेवाईक अस यासारखे डोकावून जातात.
वु ीय ाणी यांना ितथ या थंड हवामानात िनभाव लाग यासाठी देवाने काय काय देण या िद यात ते सांगतात.
"How kind" म ये क बडी अंडे देऊन, गाय दूध देऊन, ससा फुले देऊन कुणाला ना कुणाला आनंदीत करतात.
कुठे कासवे एकमेकांत शयत लावतात (स याबरोबर शयत लावायला घाबरत असावेत!) कुणी ना यासाठी
आ यावर टेबल लावतो, तर कधी भूक लाग यावर हावरटासारखे खा यावर काय हाल होतात ते दाखवतो.

कुणी िचमक
ु ला या या बाबांना सतु ारकामात मदत करतो. "हं ी कॅ टरिपलर" सात िदवस चढ या माने १,२,३
पदाथ खाऊन अंक, वार, वेगवेगळे पदाथ दाखवत सरु वंटाचे फुलपाख होऊन दाखवतो. कुणी बाबां या गाडीतून
आजीकडे जातो, कुणी ससु या िदवसभर खेळून आई या कुशीत िशरतो आिण अ याच अनेक िच ांना आिण
िम ांना डो यांत साठवून आ हीही अंधारात गडु ु प होतो.
(सव िच े आंतरजालाव न साभार)
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हाताकडून डो याकडे
( ीत-मोहर)
WHO आरो याची या या करताना हणतं, आरो य हणजे नस
ु तं िनरोगी असणं, िकं वा शरीराचे सगळे अवयव
अ म नसणं असा होत नाही. आरो य हणजे संपूण शारी रक, मानिसक आिण सामािजक ् या िनरोगी असणं.
यामळ
ु े मल
ु ं मोठी होताना यां या आरो यात, या या लहान वयात घर यांचे आिण शाळांमध या िश कांचे खूप
मोठे योगदान असते. आपण शाळांमधे जे िशकतो, जो "अ यास" करतो यापे ाही अजून बर्याच गो ी आप या
मल
ु ांसाठी लहान वयात मह वा या असतात. उदाहरणाथ, आपलं बाळ समोर या य चं बोलणंच नाही तर याची
देहबोलीसु ा समजतंय क नाही? िकं वा एखादी सम या आली क पॅिनक न होता ते सोडवणं, िवचार करायची
मता, कारक मता, समाजात या इतर य शी कसे वागावे ा आिण इतर बर्याच गो चे आप या िनरोगी
वाढीत खूप मह व् असते.
या सग या मतांचा िवकास हळूहळू होतो, आिण या कर यासाठी छोट् या छोट् या अिॅ टिवटीज असतात. आपण
आप या लहानपणात या के याही असतील, पण यामागचं कारण मा आता कळतं. खाली िदले या कारक
मतां या िवकासासाठी या काही गो ी या िवशेष क न हात आिण डो यां या सम वयासाठी या आहेत. आिण
या शेअर के यात आप यात याच काही अनािहतांनी.
१. कागद कापणे
२. किणक मळून खेळणे
३. टॉमेटो हातानी फोडणे
४. डाळ नी िच रंगवणे
५. धा य िनवडणे
६. कागदा या छोट् या छोट् या िचटोर्यांचे इवले इवले गोळे क न ते िच ात िचकटवणे
७. कागदा या घड् या घालून व तू बनवणे
८. भा यां या व बोटां या ठ यांनी िच रंगवणे
९. कागदाचे तक
ु डे िचकटवून िच (पेपर कोलाज)
१०. टूथ शने पिटंग करणे
११. दोरे िचकटवून पिटंग
१२. िच े काढणे, आिण रंगवणे
१३. पिसल शाप के यावर जे उरतं याची फुले बनवणे
१४. पॅच वक
१५. मातीकाम
१६. मणी ओवणे
१७. फुलां या माळा बनवणे
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१८. ठसेकाम
१९. आई म या काड् यां या व तू बनवणे
२०. जनु े कपडे रंगवणे
२१. मटार सोलणे/ शगा फोडणे
२२. माल धणु े
२३. माल बादलीत या रंगीत पा यात बडु वनु िभंतीवर ट पे मारणे
२४. िच आकारात कापणे
२५. वाढिदवसा या पताका घरी करणे
२६. जाड दोरीला गाठी मारणे
२७. चडू झेलणे फे कणे
२८. बटण लावणे काढणे
२९. कोणतेही वा वाजवणे
मी सहज मा या आईला िवचारलं क तू असं बरच काही काही क न यायचीस मा याकडुन, तल
ु ा हे सगळं माहीत
होतं? तर हणे ते सगळं तु या बाई
सांगाय या, पण मु य कारण होतं या
िनिम ाने तू एका जागेवर थोडा वेळ तरी
बसायचीस!
हा िवनोद सोडुन ा आिण तु हीही
तु हाला माहीत असले या
अॅि टिवटीजची भर टाका!!

(िच आंतरजालाव न साभार)
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बडबडगीत - लाली माऊ
(िपयशु ा)

मऊ मऊ माऊ माझी, लाली ितचं नाव
घरभर िफरते नस
ु ती.. करत याव याव
झपु के दार िमशा, सोनेरी तांबूस रंग
उ हात बसून चाटते िनवांत अंग

याला बघून माऊ करते गरु र गरु र
उंदीर मामा पळतो मग दरू दरू दरू
कधी कपाटावर, कधी मा यावर डुल या काढत िफरते
रोज खाऊ हणून ितला दूध पोळी लागते

दूध िपते चटु ु चुटु
धावत पळते लटु ू लटु ू
उंदीर मामा िदसताच टवकारते कान
याव याव क न करते याला हैराण

घारे घारे डोळे ितचे इवले इवले कान
लालीमाऊ आमची ऐटीत चालते छान
गबु री गबु री माऊ माझी आहे फार ाड
सगळे करतात ितचा खूप खूप लाड

40

बालिदन िवशेष लेखमाला

बालकथा - मोमोतारो
(सािनका वि नल)
फार फार वषापूव जपानमध या एका खेडेगावात आजी-आजोबा राहत असत. यांना मल
ु ं-बाळं न हती. ते काहीसे
एकाक असत. आजोबा रोज सरपण गोळा करायला जंगलात जात आिण आजी घरातील कामे आटोपून जवळ या
नदीवर कपडे धवु ायला जात असे. उ हा याचे िदवस असले तरी गाव अगदी संदु र िदसत होते. नदीकाठाची
िहरवळ जणू पाचूचा रंग लेऊन सजली होती. वार्या या हल या झळ
ु ु क ने नदी या पा यावर तरंग उमटू लागले
होते. नदीकाठी असले या छोट् या-छोट् या झाडांचे ग डे, झबु के वार्यावर डोलत असत. नदीचे पाणी व छ,
पारदशक होते. तळाशी असलेले दगड-गोटे प िदसायचे, नदीतले मासेही पोहताना सहज िदसत.
एके िदवशी आजी नेहमी माणे आपली कामे आटोपून नदीवर कपडे धवु ायला गेली. एक-एक क न कपडे धूत
असताना अचानक एक चंड मोठे पीच फळ वाहत येताना िदसले. आजीने इतके मोठे पीच याआधी कधीच
बिघतले न हते, ितला वाटले हे पीच िकती मोठे आहे, रसाळ िदसत आहे, न क च चवीला वािद असले पािहजे.
आपण काहीही क न हे पीच आप या घरी घेऊन गेले पािहजे. ितने कसेबसे ते वजनाने जड फळ उचल याचा
य न के ला पण ितला काही ते जमले नाही. ितने शेजारीच पडले या काठीने ते पीच वतःकडे ओढ याचा य न
के ला तरी ते काही ओढता आले नाही. आता काय करावे बरे असा ितला पडला, इत यात ितला चिलत
जपानी मोिहनी मं आठवला. ितने टा या वाजवून मं पटु पटु ायला सु वात के ली,
दूरचे पाणी हे कडू आहे
जवळचे पाणी हे अमतृ ासारखे गोड आहे
दूरचे पाणी टाळावे
जवळ या पा याकडे यावे....
आजी जसा जसा या मं ाचा जप करत होती तसे तसे ते पीच िकनार्याजवळ येऊ लागले. आजीला चंड आनंद
झाला. ितने ते पीच कसेबसे उचलले आिण लगोलग आप या घराकडे िनघाली. घरी येऊन ती आता आजोबा
यायची वाट बघू लागली. िदवस मावळला तसे आजोबाही डो यावर सरपणाची मोळी घेऊन घराकडे येऊ लागले.
आजोबा घरी येताच आजी हणाली, "ओ! हातारबुवा िकती उशीर? मी तुमची के हापासून वाट बघत होते."
आजोबा चिकत होऊन आजीला हणाले, "का आज असे काय झाले आहे? तू इतक उतावीळ का झालीयेस?
काही झाले आहे का?" "अहो काsहीही झाली नाहीये उलट मी तुम यासाठी एक छानशी भेट घेऊन आलेय",
आजी हणाली.
आजी लगेचच आत जाऊन ते पीच घेऊन आली आिण ते मोठाले फळ बघून आजोबा एकदम बावरले, इतके मोठे
पीच यांनीदेखील याआधी कधीच पािहले न हते. आजोबांनाही पीच बघून अगदी या फळाचा आ वाद कधी घेतोय
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असे झाले, इतके रसरशीत िदसत होते ते. आजीने लगेचच सरु ीने ते रसाळ पीच कापायला सु वात के ली आिण
इत यात यातून एक बाळ टाहो फोडत बाहेर आले. आजी-आजोबा दचकून एकमेकांकडे पाह लागले. यांचा
ग धळ उडालेला पाहन ते बाळ हणू लागले क , "मी कुणी दानव िकं वा देव नाही. तुम यावर देवाची कृपा
झालीये. रोज रा ी तु ही दोघे आप याला मल
ू -बाळ नाही हणून शोक करत असायचे. तुमची ाथना,
कळकळ समजून घेऊन देवाने मला तुमचा मल
ु गा हणून पाठवले आहे. हातारपणात मी तुमचा मोठा आधार
बनेन याची खा ी बाळगावी."
आजी-आजोबांना थम काहीच कळे ना, पण दस
ु र्याच णी
यांना अ यानंद झाला. यां या आयु यात एका ग डस
बाळाचे आगमन झाले होते. यांनी या बाळाचे नाव
मोमोतारो असे ठेवले. जपानी म ये मोमो हणजे पीच आिण
तारो हणजे मल
ु गा. ते याला लाडाने, ेमाने वाढवू लागले.
बरीच वष म ये गेली, मोमोतारो आता पंधरा वषाचा झाला
होता. तो एक उंचापरु ा, बलवान, सु ढ व दयाळू मल
ु गा होता.
काही काळातच तो गावातला सवात शि शाली मल
ु गा हणून
ओळखू जाऊ लागला.
एके िदवशी मोमोतारो आप या विडलांना हणाला, "तु ही माझे इतके छान संगोपन के ले, मा यासाठी क
घेतले. तुमचे आभार मी कसे मानू?" यावर आजोबा हणाले, "अरे, ते तर एका विडलांचे कत यच आहे, तुझा
सांभाळ के ला कारण तू आमचा मल
ु गा आहेस. तुला असे आभार य करायची गरज नाही. " मोमोतारो
यांना हणाला "माझी एक इ छा आहे, तु ही ती पूण कराल का?" यावर आजोबांचे हणणे होते "न क च पूण
करणार. पण नेमक इ छा आहे तरी काय?"
मोमोतारो यांना हणाला क जपान या ईशा य िदशेला असले या ओनीगािशमा गावात दानवांनी थािनक
लोकांना खूप ास ायला सु वात के ली आहे. यांनी लोकांना घाबरवून सोडले आहे. यांची संपती लबु ाडली
आहे. इतके च न हे तर यांनी गाव या राजाचा अपमान के ला आहे आिण रा या या कायदे-िनयमांची अव ा
के लीये. हे दानव मनु यभ क आहेत, यां यापासून समाजाला धोका िनमाण झाला आहे. मला या दानवांना धडा
िशकवायचा आहे, यांनी लोकांना लबु ाडून जी लूट जमा के ली ती पु हा गावात आणायची आहे हणून माझी
तु हाला कळकळीची िवनंती आहे क मला ओनीगािशमाला लोकांची मदत करायला जाऊ ावे. थम आजीआजोबांना काय बोलावे कळत न हते, इत या दूर आप या मल
ु ाला कसे पाठवायचे तेही दानवांशी लढायला....
यांना मनातून खूप काळजी वाटू लागली पण आजोबांना मोमोतारो हा एक शूर, िनभय मल
ु गा आहे हे माहीत होते,
याचा ामािणकपणा आिण आ थेने के लेला आ ह यांना नाकारता आला नाही. शेवटी आजी-आजोबांनी याला
जा यास परवानगी िदली आिण िवजयी हो असा आशीवाददेखील िदला.वाटेत खा यासाठी आजीने मोमोतारोला
या या आवडीचे वारीचे भरपरू ड पिलं ज बनवून िदले.
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मोमोतारो उ साहाने िनघाला, काही अंतर चालत गे यावर मोमोतारोला भूक लागली. तो एका झाडा या सावलीत
िवसावला व आप या िपशवीत असलेले ड पिलं ज काढून खाऊ लागला. इत यात ितथे एक अंगाने ध पु कु ा
आला व मोमोतारोवर भंक
ु ू लागला. काहीशा रागा या वरातच तो मोमोतारोला हणाला, "तू एक उ ाम मल
ु गा
आहेस, तुझी िहंमत कशी झाली मा या शेतातून जायची? तू जर मला तु या िपशवीतले सगळे ड पिलं ज
खायला िदलेस तर मी तुला सोडेन; नाहीतर मी तुला चावून चावून मा न टाके न."
यावर मोमोतारो कुि सत हसला, तो कु याला हणाला, "तुला माहीत आहे मी कोण आहे? मी मोमोतारो आहे
आिण मी ओनीगािशमाला िनघालो आहे, ितथे दानवांनी लोकांना ास देऊन भांडवून सोडले आहे आिण मी
यां याशी यु करायला िनघालो आहे. तू जर का माझी वाट अडवलीस तर मी तुझे दोन तुकडे करेन."
मोमोतारोचे नाव ऐकताच कु ा एकदम शांत झाला, याला या या उ ट वागणक
ु ची लाज वाटू लागली. याने
मोमोतारोची माफ मािगतली, याने मोमोतारो या श ब ल
बरेच ऐकले होते. याने मोमोतारोला या यासोबत घेऊन
जा याची िवनंती के ली. कु याची मदत मोमोतारोला श ूवर
ह ला कर यासाठी होणारच होती, हणून तोही याला सोबत
घेऊन जा यास तयार झाला. कु ा पार भक
ु े ला होता याने
मोमोतारोला एक ड पिलंग खायला दे यासाठी याचना के ली.
मोमोतारो याला एक ड पिलंग देत हणाला, "हे ड पिलंग
जपानमधले सग यात चकर ड पिलंग आहे. " ड पिलंग
खाऊन दोघे ओनीगािशमा या िदशेने िनघाले. बरेच ड गर-दर्या पार क न ते पढु े चालत रािहले. एके िठकाणी
पोहोचताच ितथे असले या झाडाव न अचानक एक माकड खाली उतरले व मोमोतारोला हणाले मी तु यासोबत
येऊ का? माकडाला मोमोतारो दानवांचा खा मा कर या या मोिहमेवर िनघा याचे माहीत होते. गावा-गावांत ही
बातमी वार्यासारखी पसरली होती. मोमोतारो काही बोलणार इत यात कु यानेच माकडाला हटकले. तो हणाला,
"तुझी गरज नाही आ ही दोघे हे काम फ े क शकतो. " हे ऐकून माकडही चवताळले व या याशी भांडू
लागले. कु ा-माकडाची मारामारी बघून मोमोतारो एकदम जोरात ओरडला, "थांबा! तु ही जे वागत आहात ते
मला अिजबात आवडलेले नाहीये." याने कु याला मागे ढकलले व माकडाला िवचारले, "तुला आम यासोबत
का यायचे आहे?" माकड हणाले, "तू एक चांगले काम करायला िनघाला आहेस आिण या कामात मला तुला
मदत कर याची फार इ छा आहे." माकडा या धाडसाचे कौतक
ु वाटून मोमोतारो याला आप यासोबत घेऊन
जा यास तयार झाला. याने माकडाला एक ड पिलंग खायला िदले.
अ खा र ता माकड-कु ा वसवस करत होते. यांचे कधीही भांडण सु होऊ शके ल हे जाणून मोमोतारोने
कु याला पढु े झडा घेऊन चालायला सांिगतले व माकडाला मागून तलवार घेऊन. मोमोतारो वतः या
दोघां याम ये लोखंडी हात-पंखा घेऊन चालू लागला. चालता-चालता ते एका शेताजवळ आले इत यात कवडा
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प ी यां यासमोर उडत येऊन बसला. कवड् याला बघून कु ा लगेच या यावर ह ला कर यासाठी धावून गेला,
पण कवड् याने लगेच या या शेपटीवर चोचीने हार के ला. दोघांची हाणामारी सु च होती. पण मोमोतारो
कवड् याकडे अगदी कौतुकाने बघत होता; याचे साहस बघून तो िव मयीत झाला. याने कु याला मागे ओढले व
कवड् याला मु ाम पणे हणाला, "तू आम या मोिहमेत य यय आणत आहेस, मक
ु ाट् याने शरणागती प कर,
नाहीतर मी या कु याला तु या अंगावर सोडेन आिण तो तुझी चावून ल रे काढे ल. " कवडा घाबरला व
गयावया क लागला, याने या या चक
ु ची मा मािगतली. मोमोतारोने याला यां यासोबत यायला सांिगतले,
कवड् याने लगेचच सोबत जा याची तयारी दशवली.
मोमोतारोने मग सग यांना एक क न मह वाची गो सांिगतली, आपण एका मह वा या मोिहमेवर िनघालो
आहोत; आप यात संवाद, एकोपा हा असलाच पािहजे. जर आपण एक िमळून काम के ले तरच यश िमळे ल,
नाहीतर आपले श ू आप यावर िवजय िमळवतील. यापढु े तु ही ितघे िम असाल. जे कराल ते एक करायचे,
या णी तमु या वाद हायला सु वात होईल या णी मी तु हाला या मोिहमेतून बरखा त करेन. तीनही
ािणिम ांनी मोमोतारोला तसे वचन िदले.
मोमोतारो व टोळी अनेक िदवस वास क न समु िकनारी
पोहोचली. एका छोट् या नावेत बसून सव मंडळी
ओनीगािशमे या िदशेने िनघाले. दूर-दूर फ ि ितज िदसत
होते. िदवसांमागून िदवस जात होते आिण या टोळीचा
जल वास सु च होता. जे हा हे सगळे ओनीगािशमाला
पोहोचले ते हा यांना भला मोठा िक ला िदसला याचे
लोखंडी फाटक बंद होते. मोमोतारोने कवड् याला सांिगतले
क तु या पंखात बळ असेल तर तू िक या या आत उडत
जा. आत जाताच दानवांची िदशाभूल कर. आ ही
ते हढ् यात िक यात कसा वेश करता येईल ते बघतो. कवडा प ी मोमोतारोची आ ा मानून लगेच उडून गेला.
आत िशरताच याने दानवांना मोठ-मोठ् याने ओरडून सांिगतले क , "ऐका हो दानवांनो!! तुमचा खा मा करायला
जपानमधला सवात शि शाली, बलवान मल
ु गा आलाय. तो ये याआधी तु ही बर्या बोलाने ओनीगािशमा
सोडून िनघून जा. तु ही शरणागती प करली अस यास आप या कपाळावरची िशंगे तोडून सहमती
दाखवावी आिण जर का तसे के ले नाही तर आ ही हणजे मी, कु ा, माकड तु हाला चावून, टोचून,
ओरबाडून मा न टाकू."
कवड् या या बोल याकडे दानवांनी ल िदले नाही. उलट ते यु ासाठी जोमाने तयारी क लागले. हे ाणी
आप याला काय मारतील असा काहीसा यांचा आिवभाव होता. इथे मोमोतारो िक या या जवळपास पोहोचला
होता. ितथे याला दोन बािलका कपडे धतु ाना िदस या. याने यांना िक यात वेश कर यासाठी कुठला
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चोरर ता आहे का असे िवचारले. या बािलका हणजे राजा या मल
ु ी हो या, यांना दानवांनी पकडून या
िक यात आणले आिण दासी हणून ठेवले होते. मोमोतारोला बघताच या रडू लाग या व यांनी यांची
प रि थती मोमोतारोला सांिगतली, या मदत मागू लाग या. मोमोतारोने यांना आ ासन िदले क तो यांची या
िक यातून न क सटु का करेल, पण याआधी यांनी याला िक यात वेश कर यासाठी मदत करावी. दास नी
याला एक चोरर ता दाखवला व मोमोतारो आप या टोळीसह ितथून आत वेश कर यासाठी िनघाला.
आत जाताच मोमोतारो दानवांना जरा दरडावून हणाला, "आ ही तु हाला िश ा करायला आलो आहोत. तु ही
उ छाद मांडून आम या देशबांधवांना ास िदलाय, दहशत पसरवून घाबरवून सोडले आहे. " असे हणताच
कवड् या दानवांना चोच मा लागला. माकडाने यां यावर झडप घालून ओरखडणे सु के ले व कु याने यांचे
पाय, दंडावर चावायला सु वात के ली. मोमोतारो यां यावर तलवार, लोखंडी हात-पं याने वार क लागला.
यांना शंभर ह चे बळ आले होते आिण यांनी श ूवर जोमाने ह ला चढवला होता. काही दानव तर िक या या
कठड् याव न खाली पडून मेले, तर काही समु ात पडून बडु ाले. मोमोतारो आिण टोळीने दानवांना पणू पणे सळो क
पळो क न सोडले. दानवां या होर याने मोमोतारोसमोर शेवटी गढु घे टेकले व तो गयावया क लागला. अगदी
रडकंु डीला आलेला होर या मोमोतारोला हणाला, "मी तुला वचन देतो आ ही यापुढे मनु यजातीला
कुठ याच कारच ास होऊ देणार नाही आिण जी संपती आ ही तु हा मनु यांकडून लुबाडली आहे ती
आ ही परत क . " अगदी आजवी वरात तो हणाला, "आ हाला जाऊ ा, आमचे ाण वाचवा. " पण
मोमोतारोने याला पकडून, बांधून माकडा या हवाली के ले. यानंतर तो िक यातील येक खोलीत जाऊन जे
लोक कै द होते यांना सोडवू लागला. जो काही
ऐवज दानवांनी लोकांकडून लबु ाडला होता तो
जमा के ला. यांनी राजा या मल
ु नाही
सरु ि तपणे आप या घरी सोडले. याने सगळी
संप ी छोट् या नावेत चढवली व तो या या
लहान पण अिधक शि शाली टोळीसकट
आप या गावाकडे िवजयी होऊन परत यासाठी
िनघाला. दानवां या होर याला याने
आप यासोबत बंिदवान क न आणले. या या कतृ वाचे, धाडसाचे आजी-आजोबांना, संपूण गावाला कौतुक
वाटले. मोमोतारोने दानवांपासून सग यांना वाचवले होते आिण या या या साहसामळ
ु े सग यांचा आनंद ि गिु णत
झाला.
खरंच मोमोतारोने आप या साम याचा, श चा सदपु योग के ला होता. गावकर्यांचे आशीवाद याला लाभले होते.
आजी-आजोबांना एकदम कृतकृ य झा यासारखे वाटले.
(जपानी बालकथेचा वैर अनवु ाद, िच जालाव न साभार)
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नको अित लाड
(किवता१९७८)
“अ म... म मा मी नाय उठणार जा, िदवाळीची सु ी लागलीये क आताही लवकर का उठायचं??"
"उठ गं शो या, अ सं नाही करायचं बाळा, िदवाळी आहे ना.. लवकर उठून, छानपैक अंघोळ क न, देवाला
नम कार क न फटाके फोडायचेत ना? छान छान फराळ करायचा आहे क नाही राजा???"
"अ म. मी नाही जा! काय ते लवकर उठायचं? आज तरी उिशरा उठू दे क , काल िक ी उिशरा झोपलो आपण.
आज नाही मी लवकर उठणार जा" असे हणत रेवती पु हा पांघ ण अंगावर घेऊन झोपली.
रेवती आमची एकुलती एक क या. कालच आठ वषाची झाली. ल न झा यावर दोन वषानी आ हाला हे क यार न
ा झाले, ित या मागून अजून एक चाहल लागली होती खरी, पण काही कॉि लके श स झाले आिण डॉ टरांनी मी
पु हा आई बनू शकणार नाही असे सांिगतले. मग काय, घरात आता रेवतीचेच वच व आिण एकुलती एक अस याने
रेवती जरा जा तच ह ी! हवे ते िमळा यािशवाय ितला चैनच पडत नाही. आ जी आजोबा तर रेवतीचा श दही
खाली पडू ायचे नाहीत. ितला अ यासाला कं टाळा आला, ती जरा कुठे पडली, लागलं क मलाच तंबी िमळते.
मग मल
ु ांचं संगोपन कसं करावं, यांना काय खायला यायला ावं, यां यावर कशी स क नये, यांना मोकळं
वातावरण कसं ावं आिण हो ... भरीस भर हणजे "आ हाला नाही का झाली मल
ु ं? घरची सगळी कामे क न
आ ही नाही का सांभाळली चार चार मल
ु !ं !" असे अजून ऐकवले जाई आिण यात माझे स खे आईवडीलही मागे
नाहीत बरं!
मामा मावशीचे लाड तर अित, जे मागेल ते हजर करतात. वाढिदवसाला तर काय काय फमाइशी के या पोरीने!
मला अ साच ेस ह वा, अ शीच पाट हवी, अ सेच रटन िग ट् स, पाट ला अ शीच थीम हवी!! सगळे
कोडकौतक
ु मामा, मावशी, काकाने परु वले. परु वायचे काही नाही, पण मल
ु ांना अती लाड क नये हे माझे मत.
आपली ऐपत आहे हणून ठीक आहे पण या मल
ु ांकडे इतके पैसे नाहीत यांचं काय? आता पहा ना, शेजारीच
थोड् या अंतरावर एक आ मशाळा आहे, ितथे येणारी आिदवासी पाड् यातली मल
ु े, यांना धड कपडे नसतात क
करमणक
ु साठी काही साधनंही नसतात. वतःची कामेही वतःच करावी लागतात. आईवडीलांपासून दरू राहतात,
आठवण आली तरी जाऊ शकत नाहीत, हे सगळं यां या भ यासाठीच हेही मा य हो पण शेवटी लहान मल
ु ंच ना
ती! आप या कुटुंबापासून लांब राहन वावलंबी बनतायत ना? मग आप या मल
ु ांनी का होऊ नये वावलंबी - सव
काही हाताशी असताना? कशाला हवेत हो हे फुकाचे लाड याने मल
ु ांना काही िशकवण िमळ याऐवजी मल
ु ं जर
िबघडलीच जात असतील तर? पण माझं कुणी ऐके ल तर ना! िकती समजवायचा य न के ला क "बाबांनो नका
क गरजेपे ा जा त लाड, आपणच मल
ु ांना िश त घालायला हवी, यांना वावलंबी बन यास मदत करायला
हवी". पण आपणच यांना आितलाडाची, गैरजबाबदारपणाची सवय लावतो आिण मग प तावतो काही आ त
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घडले क .
मल
ु ं ह ापायी वाया गेली क मग लोकां या आिण घरात यां या नजराही आईकडेच वळतात फ ! बाबा जातो
कामाला, हणजे याची या सग यापासून सटु का "पण आईचं ल हवं ना" असा आईलाच बोल लावला जातो. अरे
पण कुठ या आईला आपलं मूल वाया गेलेलं आवडेल सांगा ना?
आता शेजार या ब लवचीच गो या ना. एकुलता एक मल
ु गा, घरातलं सगळं यवि थत. मागेल ते िमळायचं,
सगळे ह परु वले जायचे. ब लव ही अितशय हशार, एकपाठी! धडा नस
ु ता वाचला क सग या ांची उ रे याला
येत असत, हा मल
ु गा खूप नाव कमावेल असे सग यांचेच मत. काय झाले? अितलाडाने वाईट संगत लागली, हवे
तेवढे पैसे मािगतले क लगेचच िमळा याने वाईट सवयी
लाग या, शाळे या वेळेत लांब असले या िबयर बारम ये
जाऊन िबयर यायची सवय लागली. िबयर बारवाला चांगला
अस याने याने ब लव या ग यात अडकवले या
ओळखप ावरील शाळे चा फोन नंबर एके क क न िलहन
घेतला आिण शाळे त फोन लावून ब लवब ल मािहती
कळवली, ब लव या आईवडीलांना जे हा शाळे त बोलावणे
आले ते हा यां या पायाखालची जमीनच सरकली.
ब लवला सधु ारगहृ ात पाठव यात आले, आई-विडलांची
व ने धळ
ु ीस िमळाली, घरी येऊनही ब लवचे अ यासावरचे
ल च उडाले, आता यात ब लव या आईची एकटीचीच काय
चूक हणा? याचे अती लाड करणारे याला चांग या
वाईटाची समज न देणार्यात या या आईचा एकटीचाच हात
होता का? पण बोल तर ितलाच लावला गेला ना. आईचे
ल च न हते असे आईकडे बोट दाखवून नातेवाईक मोकळे
झाले. या आई या मनाला काय वाटत असेल ितचे ितलाच ठाऊक ना!
हणनू सग यांना सांगत असते "नका हो अती लाड क ." गरजे या व तू देणे ठीके य. पण चांग या-वाईटाची जाण
होणे आव यक, आपली मल
ु े जबाबदारीने वागली क आप याला अिभमानच वाटेल हो! ओळखी या ना यात या
एका मल
ु ीची गो च पहा ना, आईवडीलांची प रि थती बेताचीच. पण जबाबदारीची जाणीवही आहे आिण अ यासही
छान करते, घालायला चांगले कपडे नाही क लाड परु वायला परु स
े े पैसे नाहीत. पण दहावीला ९५% पडले ते ही
ट् यशु न नसताना. मल
ु ांनी नेहमी असे राहायला हवे, काय करते आमची िदवटी काय माहीत. ितने चांगली मल
ु गी,
चांगली िव ािथनी, चांगली मै ीण बनावे असे मला वाटते , ितने चांगली पु तके वाचावीत, छान अ यास करावा,
एक छान य बनावे, लोकांना मदत करावी आिण मु य हणजे जिमनीवर राहावे जा त आकाशात उडू नये. एक
जबाबदार नाग रक हावे. सांगा हो मला, माझं काही चक
ु तंय का?
(िच जालाव न साभार - timeout.com या सं थळाव न)
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मल
ु ाखत: िफ मी दुिनया - पाथ भालेराव
(भमु ी)
नम कार! या लेखात आपण बालकलाकार पाथ
भालेराव याची ओळख क न घेणार आहोत. लहान
वयात यानं बॉलीवूड आिण मराठी िच पटांत कामे
के ली. याचा वास वाचू या याच श दांत….
भुमी - पाथ, तझ
ु ा अिभनयाचा वास कसा सु
झाला?
पाथ - माझी शाळा यू इंि लश कूल, रमणबाग पाचवी ते दहावी. पाचवीत असताना आमची शाळे ची सहल गेली होती. या सहलीत मी, 'मी िशवाजी राजे भोसले
बोलतोय' या िच पटातील पोवाडा सग या मल
ु ांसमोर आिण िश कांसमोर सादर के ला होता. ते हा ी. रव
सातपतु े सरांनी तो पोवाडा ऐकला. सर शाळे चे सां कृितक िवभाग मख
ु होते. दस
ु या िदवशी शाळे त गे यावर
मध या सु ीत ठरािवक मल
ु ांना बोलावले. यात मीही होतो. मला आधी भीतीच वाटली क का बरं बोलावलं
असेल? पण ितथे गे यावर समजलं क शाळे या नाटकाकरता काही मल
ु ांची िनवड करायची आहे. ितथे माझी
िनवड झाली. "तीन चाक आभाळ" नावाचं नाटक होतं ते. यात मला छोट् या डॉनची भूिमका होती. या नाटकाला
आंतरशालेय पधाम ये बि सेही िमळाली.
भुमी - पाथ, िच पटांतील तु या पदापणाब ल सांग ना.
पाथ - शाळे त एकदा ी. रणिजत गगु ळे सर लहान मल
ु ांची शॉटिफ मकरीता मल
ु ांची िनवड करायला आले होते.
यावेळी सातपतु े सरांनी मला ितथे पाठवले. ितथे माझी िनवड झाली. या िफ मचं नाव होतं ‘खालती डोकं वरती
पाय’. या शॉटिफ मला का सिच पट महो सवात परु कार िमळाला आहे.
सातपतु े सरांकडे एकदा ी. चं कांत कुलकण सरांकडून िच पटासाठी लहान मल
ु े हवीत हणनू िवचारणा
कर यात आली होती, ते हा सरां या सांग याव न मी ऑिडशनला गेलो. खूपच गद होती. माझा नंबर लागला, मी
िबनधा त ऑिडशन िदली. दोन मिह यांनी आईला माझं िसले शन झा याचा फोन आला. ‘तक
ु ाराम’ या मराठी
िच पटात छोट् या तक
ु ाराम या िम ाची िव णूची भूिमका होती ती. काही िदवसांनी ी. ओंकार बव यांचा आईला
फोन आला क पाथला घेऊन एफ् . टी. आय. म ये घेऊन या. ितथे िक ला या िच पटासाठी माझी ऑिडशन
झाली. मी िनवडला गेलो बंड्या या भूिमके साठी.
भुमी - िक ला िच पटािवषयी सांग.
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पाथ - िक ला िच पटाचं शूिटंग हणजे एक धमाल ीपच होती. जवळजवळ तीन मिहने कोकणातील गहु ागर येथे
आमचे शूिटंग चालू होतं. या िच पटात मा या वयाचीच मल
ु ं अस यानं आमचा म त पु झाला होता. सग यात
आनंदाची गो अशी होती क आ ही िजथे रहात होतो ,ितथे मागेच समु होता. आ हा सवाना समु ावर जायला,
वाळूत खेळायला, पा यात खेळायला फार आवडायचं. पण आ हा मल
ु ांना समु ावर एकटं जायची परवानगी
न हती, मग आ ही एक यु लढवली. समु ाजवळच एक लाय री होती. शूिटंग लवकर संपलं क आ ही
लाय रीत जातोय असं सांगून समु िकनारी जायचो. पण आमची यु शूिटंग या ु ला ल ात आली. परत
समु ावर एकटं न जा याची ताक द
िदली.
या िच पटातील एका संगाचं मला
खूप वाईट वाटलं. मला पाळीव
ाणी खूप आवडतात. एका
कु याला ास दे याचा सीन होता,
हा सीन शूट कर याआधी मी या
कु याबरोबर खूप खेळलो. पण
शूटनंतर तो कु ा मला घाब न
पळू लागला, मला ते हा खूपच
वाईट वाटलं.
कोकणातले ते िनसगर य िदवस
आिण आमची धमाल गँग नेहमी
आठवणीत राहील.
भुमी - बॉिलवूडचे बादशहा, िबग बी अिमताभ, यां यासोबत तू भूतनाथ रट स् म ये काम के लंस. या िच पटाचे
तझ
ु े अनभु व ऐकायला आवडेल.
पाथ - हो, िक ला िच पटाचे शूिटंग चालू असताना जार ॉड शनचे अजय रॉय ितथे आले होते. ते हा यांनी माझं
काम पािहलं आिण रणिजत गगु ळे यांना मला ऑिडशनसाठी मंबु ईला पाठवायला सांिगतलं.
भूतनाथ रट स म ये काम करायला िमळे ल, असं खरंतर मला वाटलं न हतं. ते हा मी बराच लहान होतो. यावेळी
तीन मिह यांनी िक लाचं शूिटंग पूण क न मी घरी आलो होतो आिण लगेचच ऑिडशनसाठी मला बी. आर . चो ा
यां या टुिडओत मंबु ईला जावं लागणार होतं. खरंतर मला खूप कं टाळा आला होता. मी आिण आई मंबु ईला
आलो. ऑिडशनसाठी बरीच मल
ु ं आली होती. यात या चौदा मल
ु ांची िनवड झाली. मग चौदातून दहा, दहातून
सहा, सहातून तीन, मग दोन आिण शेवटी माझी िनवड झाली. या िच पटाचे िद दशक िनतेश ितवारी यांनीच माझी
ऑिडशन घेतली.
शूिटंग या आधी िनतेश ितवारी सरांनी पाच िदवस आम या टीमचे वकशॉप घेतले. हे वकशॉप धारावी या मबंु ई या
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झोपडप ी भागातच घेतले. यामळ
ु े झोपडप ीतील मल
ु ं कशी बोलतात, यांचे जीवन कसे असते, याचा अंदाज
मला आला. तसं पहायला गेलं तर ही मल
ु े आप यासारखीच असतात.पण प रि थतीमळ
ु े यांना फार सोयी िमळत
नाहीत, यांना चांग या शाळे त जाता येत नाही हे ल ात आ यावर वाईट वाटलं. धारावीत या सव लोकांनी
आ हाला खूप मदत के ली.
शूिटंगचा पिहला िदवस मा या नेहमीत ल ात राहील, कारण फ टी. ही. आिण िच पटाम ये बिघतले या
अिमताभ सरांना मी या िदवशी य पािहलं आिण भेटलो. मी व आई सेटवर बसलो होतो आिण अचानक ‘टाक
टाक’ असा बटु ांचा आवाज आला आिण पाहतो तर काय? च क अिमताभ ब चन सर आम या समो न चालत
गेले. मला तर खूप आ य वाटलं. मी आईला िवचारलंसु ा इतका मोठा माणूस बॉडीगाडिशवाय इतका सहज
सेटवर कसा काय िफरतोय गं!
नंतर आमचे िद दशक िनतेश ितवारी मला व आईला अिमताभ सरां या हॅिनटी हॅनम ये घेऊन गेले. सर पु तक
वाचत बसले होते. आधी मला खूप टे शन आलं होत. पण ते इत या ेमानी व शांतपणे मा याशी बोलले, क सगळं
टे शन पळून गेल.ं
मी यांना नम कार के ला तर ते हणाले 'अरे यार हम तो पाटनर है ए◌ेसा मत करनां।' नंतर अिमताभ सरांबरोबर
माझी छान ग ीच जमली. मला ते चॅि पयन हणायचे. या िच पटाचं पणू शूिटंग अगदी हसत खेळत व मजेत झालं.

ब चन सरांनी मला खूप क फटबल के लं आिण यामळ
ु े मी सहज अिभनय क शकलो. माझं काही चक
ु त असेल
तर मला ते सांगायचे.खरंच ा भूतनाथ नावा या मोठ् या िम ाकडून मी खूप काही िशकलो आिण धमाल के ली.
‘पाट तो बनती है’ या गा याचं शूिटंग पण म त झालं. थँक यू अिमताभ सर!
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या िच पटाचे शूिटंग साडेचार महीने चालू होतं.
नंतर मोशनक रता मी दबु ईला गेलो. इ. दहावीचं वष होतं.
सं कृतचा पेपर फ शेवटचा रािहला होता. मला फोन आला
क िक ला आिण भूतनाथ रट स या भूिमकांसाठी रा ीय
परु कार िमळाला
आहे. थम माझा
िव ासच बसेना पण
नंतर भूतनाथ या
टीममध या दोन तीन
जणांचे अिभनंदनाचे
फोन आले.
तसेच रा पत या
कायालयातून रीतसर
प आिण आमं ण आले. ३ मे २०१५ ला मला िद लीत रा पत या
ह ते ादेिशक िच पटांत तसेच भूतनाथ रट स िच पटातील
भूिमके साठी िवशेष उ लेखनीय परु कार िमळाला.
भूतनाथ रट स िच पटा या वेळी मी ब याच कलाकारांना जसे क
रणबीर कपूर, शाह ख खान, आिमर खान आद ना भेटलो. तसेच अनेक िद दशकांनाही भेटलो.
भुमी - अजून कोण या िच पटांत
आिण नाटकांत तू काम के ले आहेस?
पाथ - ी. ल मण उ ेकर यां या
‘लालबागची राणी’ या िच पटात मी
गोिवंदाची भूिमका के ली. तसेच सिचन
परु ोिहत आिण अिभिजत कवठाळकर
यां या ‘िड को स या’ या िच पटात
स याची भूिमका के ली. मौनांतर या
मूकािभनय नाट् य पधत ‘एंड ऑफ
द…’ या एकांिकके त काम के ले यात
अिभनयाचे थम पा रतोिषक मला
िमळाले.
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भुमी - स या
काय उप म
हाती आहेत?
पाथ - यंदा
बारावीचे वष
अस याने खूप
वेळखाऊ िकं वा
पु याबाहेरचे
शूिटंग जमत
नाही. दोन
िच पटांचे शूिटंग
चालू आहे. नवीन
वषात मी तमु या
भेटीला येईनच.
भुमी - पाथ , लहान वयात िमळवले या उ लेखनीय यशाब ल तझ
ु े खूप कौतुक आिण अिभनंदन. वाचकांसाठी
आिण छोट् या दो तांसाठी काही संदेश?
पाथ - िम ांनो, सग यांनाच अिभनय करायला जमतं, आवडतं असं नाही. काह ना िच काढायला आवडतात.
काह ना गाणी हणायला आवडतात, काह ना नृ य तर काह ना खेळायला. जे काही कराल ते मनापासून के लं क
आपोआपच यात मजा येते, धमाल येते. तु हीसु ा अशी
धमाल शोधा आिण मजा करा!
पाथला िमळालेले पुर कार रा ीय परु कार
लाईफ ओके
न परु कार
िम टा परु कार
कसबा परु कार
सामािजक कृत ता परु कार
ाने री परु कार
शाह मोडक परु कार
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लहान मल
ु े आिण करामती
(मोनू)
लहान मल
ु े िजतक गोड िततक च उ ोगीपण असतात. यांनी के लेले हे उ ोग िन तरणे हे मो े कामच असते
आई-बाबांसाठी. ही करामत आरो याशी संबिं धत असेल तर पालक काळजीने हैराण होतात.
काही मजेशीर करामती मल
ु े करतात ते हा करमणूकही होते,
जसे ...
धा ये एक करणे,
िभंती रेघोट् या ओढून रंगवणे,
वतः या चेहर्यावर रंग लावणे.
वतःचे के स कापणे.
मोबाईलशी खेळताना पॅटन लॉक होणे.
िटक या त डभर िचकटवून घेण.े
पण आरो याला घातक घटना घडू नयेत यासाठी िवशेष काळजी यावी लागते, मल
ु ांना यवि थत कळू लागेपयत.
लहान मल
ु ांकडून हमखास होणार्या काही गो ी :
१. नाकात रबर िकं वा पेि सल स श व तू घालून या अडकणे.
२. त डात छोट् या व तू घालून या िगळताना घशात अडकणे िकं वा पोटात जाणे. (उदा. छोटी नाणी, गोटी,
खोडरबर )
३. एखादे घातक य िपणे. (क टकनाशक, रॉके ल, िफनेल).
४. डोके ील, कुकर िकं वा हंडा यात अडकवणे.
५. टी. ही. पाहन यातील अती धाडसी कृत चे
अनक
ु रण करणे.
६. आई बाथ मम ये असताना बाहे न कडी
लावून घेणे आिण अशावेळी घरात इतर कोणी
नसणे.
७. िल टम ये एकट् याने जाणे.
८. रंगीत खडू, माकस त डात घालणे.
९. गॅस या बटणांशी खेळणे.
१०. गरम चहा, दूध अंगावर सांडवून घेणे.
११. टेबल- लॉथ ओढून यावर या व तू
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पाडणे.
१२. कार मधे म ती करणे. कार या दारात बोटे सापडणे.
१३. टेब स, सोफा, खचु वर उड् या मारताना तोल जाउन पडणे.
१४. टाय, ओढणी, दोरी, बे ट् स ग याभोवती गंडु ाळणे.
१५. टोकदार व तूने वतःला अथवा इतराना इजा करणे.
१६. व तू व न खाली फे कणे.
१७. मह वाचे पेपस फाडणे.
१८. दचु ाक व न नेताना मल
ु ाचा पाय चाकात अडकणे, सायले सरचा चटका बसणे.
१९. िवजे या वायरी, बटनांशी, लगपॉइंट्बरोबर खेळणे
अशा घटना घडू नयेत हणून मल
ु े नीट कळती होईपयत काही गो ची काळजी यावी.
१. त डात घालू शकतील अशा कोण याही छोट् या व तू यां या हाताशी ठेवू नयेत.
२. धारदार श े जसे सरु ी, लेड, का ी नेहमी बंद िठकाणी ठेवावेत.
३. िवषारी ये, घरातील मोठ् यांची औषधे यां या हाती लागतील अशी ठे वू नयेत.
४. गॅलरीत मल
ु े खेळत असताना ल ठेवावे अ यथा गॅलरी, ग चीची दारे बंद ठेवावीत.
५. िम सर वापरताना मल
ु ाचा हात िम सर या बटणांजवळ पोचणार नाही याची काळजी यावी.
६. दचु ाक व न मल
ु ांना नेताना काळजी यावी.
मल
ु े अजाण असतात. आपणच जा तीत जा त काळजी यावी आिण यांचा आिण आपला यां या बालपणीचा
काळ सख
ु ाचा करावा. आपण िकं वा आप या भावंडांनी, मल
ु ांनी यात या काही ना काही करामती के ले याच
असतात. या करामती, िकं वा तु ही करत असलेले उपायही ितसादांतून येऊ ा, हणजे इतरांनाही मदत होईल.
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बालकथा - योशीची मेजवानी
(िमतान)
खूप जु या काळातली गो .येडो नावा या शहरात एक पंखेवाला रहायचा. योशी याचे नाव. याचा शेजारी होता
साब.ु साबु या शहरात या या खरपूस भाजले या वािद अशा ईल माशांसाठी िस होता. या या घराभोवती
नेहमीच मासे भाज याचा सवु ास दरवळत रहायचा. पण या मानाने ाहक मा फार कमी येत. याची कोळशाची
शेगडी असलेली छोटी जागा यायला-जायला जरा अडचणीचीच होती हणा ना.
योशीला भाजलेला ईल फार फार आवडायचा. साबु या घरातून येणार्या वासाने तर याची भूक अजूनच
चाळवायची. पण ते मासे िवकत घे यासाठी पैसे खच कर याची मा याची तयारी न हती. रोज तो साबल
ु ा ईल
पागून आणताना, ाहकांसाठी भाजताना, िशजवताना बघायचा. सगळे मासे काही संपायचे नाहीत. मग रोज
सं याकाळी उरलेले मासे साबु एकटाच खात बसलेला योशीला िदसायचं.
"ईल भाजणाराने उरलेले मासे शेजार्यासोबत वाटून तरी खावेत!" योशी बडबडायचा.
"पंखेवा याने शेजार्याकडून कधीतरी ते 'िवकत'ही यावेत"! ितकडून साबु ओरडायचा.
योशीला मा आप या ितजोरीतील ना यांचा खणखणाट जा त ि य होता. ईल िवकत घे यासाठी ते खच
कर याची याचे मळ
ु ीच इ छा न हती. या ऐवजी तो रोज साधा भात खाऊन ईल या वासावर समाधान मानत
असे. याहारी करताना ईलचा सगु ंध, जेवताना ईलचा सगु ंध तो ासात भरभ न घेत असे. चवीवर खच करायचे
पैसे सगु ंधावर समाधान मानून वाचवत असे.
एक िदवस योशी साबल
ु ा हणाला,"बरं झालं बाबा, तू फ ईलच भाजतोस ते. 'सामा'सारखे दगु धी येणारे मासे
भाजले असतेस तर काही खरं न हतं! या ईलचा काय सरु ख
े घमघमाट येतो हणून सांगू !!!!"
"तू कधी िवकत घेतलेस माझे मासे?" साबु कपाळावर आठ् या पाडत हणाला.
"कधीच नाही," योशी उ रला. "तु या माशां या सगु ंधानेच माझे मन तृ होते. यामळ
ु े मी रोज साधा भातच खातो.
आिण माझी ितजोरीही यामळ
ु े फुगत राहाते!" "तु या ईलमळ
ु े येक जेवणात मी जा त ीमंत होतोय!"
साबु खूप िचडला. हणाला, "योशी, तु यामळ
ु े च मी गरीब होतोय. वास घेतले या ईलचे जर तू पैसे िदले असतेस
तर मलापण ीमंत होता आलं असतं."
रागारागाने याने एक िबलच तयार के ले. ते योशीकडे फे कून तो हणाला, "शेजार्या, मा या ईल माशां या सगु ंधाचे
तू मला एवढे पैसे देणं लागतोस!"
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"खरं आहे तझ
ु ं" योशी हणाला. "मी माझी पैशांची पेटी आणतो हं".
असे हणून तो पेटी घेऊन आला. अितशय काळजीपूवक ती पेटी समोर ठे वून याने यातली सो या याची नाणी
मोजून काढली.
"ही बघ तू सांगत असलेली र कम!" असे हणून ते पैसे साबल
ु ा न देता पेटीत टाकत योशीने पेटी हलवली.
ना यांचा "छन छन छन" आवाज आला. याने पेटी अजून हलवली. नाणी वाजू लागली. या नादावर योशी साबु या
मासे भाज या या शेगडीभोवती िगर या घेत नाचू लागला. ते पाहन लोक जमा झाले. योशी या नाच याला
ो साहन देऊ लागले. योशी अजून नाचू लागला.
"थांबा!" साबु मोठ् याने ओरडला. "मला माझे पैसे हवेत. दे मक
ु ाट् याने!"
आप या हातातला पंखा हळूच िबलाला लावत गोड आवाजात योशी हणाला, "िम ा, ते तर तल
ु ा िमळालेत.
आपली आता बरोबरी झाली. तू मला वास घे याचे पैसे लावलेस, मी तल
ु ा आवाज ऐकवून ते िदले!" साबु रागाने
लाल झाला. "याची िकं मत तल
ु ा मोजावी लागेल, योशी!" असे ओरडत तो िनघून गेला.
दस
ु र्या िदवशी सकाळी अचानक सव पसरले या दगु धीने योशी हैराण झाला. घराबाहेर येऊन पहातो तो जा तच
घाण वास! साबु या शेगडीतून तो वास येत होता.
नाक मठु ीत ध न योशी ओरडला, "अरे काय िशजवतोयस तू, साब?ु सग या गावात दगु धी पसरली आहे."
"सामा!" थंड आवाजात साबु हणाला. "तल
ु ा हवा आहे थोडा?"
आता मा योशी रागाने लाल झाला. "सामा हा अ या जपानम ये सवात घाण वासाचा मासा आहे. माझी भूक
अशी दगु धीने मा न टाक याची तझ
ु ी िहंमत कशी झाली?" असे तो बडबडू लागला.
आता मा साबु मंद हसला. "िम ा, करावे तसे भरावे.." असे हणत आपले काम क लागला.
योशी धावत घरात गेला. दारे, िखड या, पडदे बंद क नही दगु ध काही जाईना. याहारी करताना, जेवताना तो या
घाण वासाने हैराण झाला. याचे पोट ढवळून आले.
मग योशीला एक क पना सचु ली. आपलं नाक दाबून धरत तो साबक
ु डे गेला आिण हणाला, "िम ा, आप यात
मतभेद आहेत हे मला माहीत आहे. पण आपण यावर उपायही शोधू शकतो." "तो कसा?" साबु ने िवचारले.
"तू फ ईल मासेच भाज आिण बाक मा यावर सोपवून दे. मग बघत रहा..." योशी हणाला.
दस
ु र्या िदवशी योशीने आपला सवात सदंु र िकमोनो घातला. आिण साबु या शेगडीभोवती नाचू-गाऊ लागला.
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असे गात, टा या
वाजवत, हसत नाचू
लागला. पु हा लोक
जमा झाले. टा या
वाजवून याला साथ
देऊ लागले. योशी हसू
लागला. वतःच ईल
अस या माणे िगर या
घेत याची पावलं िथरकू
लागली. लोक बघत
रािहले. भूक लागली क
ईल िवकत घेऊन खात
रािहले.

"भाजलेला ईल....
छ नक छ नक जोरा जोरा
भाजका ईल घे रे पोरा...
भाजलेला ईल...."

(मूळ िच ः amazon.com व न साभार)
िदवस संपला ते हा योशी आपले जेवण घेऊन बसला. भात आिण िहरवा चहा. तेवढ् यात साबु ईल माशांनी भरलेली
अ खी ताटली घेऊन आला.
"अ रगातो िम ा! एवढे ाहक िमळवून िद याब ल मी खरंच आभारी आहे." साबु हणाला.
"अ रगातो साब!ु पण तू मा यासोबत जेवायला बसणार असशील तरच मी ही भेट वीकारेन." योशी उ रला. मग
दोघेही शेजारी सोबत जेवायला बसले. योशीने ईलचा एक घास घेतला आिण डोळे बंद क न समाधानाने हसत
हणाला, "वाह! आजवर मी चुक चं बोलत होतो. ईल य खाणं - तेही िम ासोबत यासारखी संदु र गोष्ट जगात
कोणतीच नाही. नस
ु ता वास यापढु े काहीच नाही."
यानंतर रोज योशी साबु या शेगडीभोवती आनंदाने नाचायचा. आिण रोज सं याकाळी योशी या अंगणात दोघे
शेजारी वािद ईल खात आनंदात ग पा मारत जेवायचे.
(खूप िदवसांपवू एक इं जी जपानी बालकथा वाचली होती. हा या कथेचा वैर अनवु ाद.)
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दंतकथा
(अजया)
दधु ाचे दात यािवषयी बर्याच लोकां या मनात गैरसमज असतात. आप या अ ानापायी असे लोक मल
ु ां या
दधु ा या दातांकडे आता हे पडणारच आहेत्, कुठे ल ा, िकडू देत िकडले तर असा िवचार क न मल
ु ांवर सरळ
सरळ अ याय करत असतात. आिण मग अशा पालकांमळ
ु े तीन चार वषापासून सव दात िकडलेली मल
ु े खात
नाहीत, कारण ती खाऊच शकत नसतात. आिण दात दख
ु े च मल
ु ां या या
ु णे िकडणे असे दु च च सु होते. यामळ
वयात या दातांिवषयी आप याला मिहती हवी. या लेखात आपण ३ ते १२ वयोगटातील मल
ु ां या दातांब ल
जाणून घेऊ.
साधारण सहा या मिह यापासून बाळाला दात यायला सु वात
होते, ते तीन वषापयत येक जबड् यात दधु ाचे दहा दात येतात.
यात समोरचे पटाशीचे दात, सळ
ु े आिण दाढा असतात. हे सव दात
िनरिनरा या वयात पडतात. तरीही लोकांचा - "दधु ाचे दात
पडणारच आहेत तर का यां या िकड याकडे फारसे ल ा"
असा ि कोन असतो. यामळ
ु े या दातांचे मह व ल ात न घेता
के वळ पालकां या गैरसमजूतीमळ
ु े मल
ु ांचे हाल होत असतात.
बाळाला नीट बोलता येणे, चावणे यासाठी या दातांचा उपयोग
असतोच; तसाच न या येणार्या दातांसाठी जागा राखणे,
जबड् या या वाढीसाठीही हे दात अ यंत आवश्यक असतात. नवे
आलेले दधु ाचे दात हे कमी िमनरलाइझ असणारे असतात.
हणजेच कमकुवत असतात. यामळ
ु े या दातांम ये पटकन
िकडायला सु वात होते. सु वातीलाच काळजी घेत यास हे
िकडणे टाळात येते. काळजी काय - तर दात आ या िदवसापासून
तो पस
ु ून घेण,े रा ी दधू पाजणे बाळ मोठे हायला लागले क बंद करणे हे आहेच. पण रोजचे दोन वेळा लोराईड
असणार्या पे टने घासणे अ यंत आव यक आहे. याच तीन वषा या वयात मल
ु ं ह ी होऊ लागतात. पण मल
ु ांचे
लाड करणे हणजे यांनी मागता णी चॉकलेटाचे तोबरे भरणे न हे हे मल
ु ांना पालकांनी थोडे ठाम राहन,
िकडले या दातांची िच ं दाखवून पटवून िदले पािहजे. याच बरोबर चॉकलेट इतके च हानीकारक पदाथ हणजे
िबि कटं, पूडीतील वेफस्, िचटो आदी पदाथ, के कसारखे अती गोड मऊ पदाथ हे सवच दात िकडव यात सहभागी
असतात हे ज र ल ात ठेवावे. पॅकमधे िमळणारे यूस्, ू टी त सम पेयदेखील िततक च हानीकारक आहेत.
काय करतात हे पदाथ? या पदाथाची पातळ िफ म दातावर बसून राहते. ती त डात या बॅ टे रयांना आयतेच
खा िमळते. ते या खा पदाथाचे अॅिसडम ये पांतर करतात. आधीच कमी िमनर स असणारे दधु ाचे दात मग या
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अॅिसड ह याने कमकुवत होऊन यांना भोक पडायला सु वात होते. अशा कारे दात िकड याची ि या सु
झाली क वेळेवर ल न िद यास या भोकात अजून अजून अ न साठून दाताचे तक
ु डे पडू लागतात. समोरचे काळे
दात असलेली अनेक मल
ु ं बघ यात येतात. ती क ड ही अशी सु होते. एका दातात तयार झालेले अॅिसड
शेजार या दाताला पण कमकूवत क न सोडतात. आिण मग अगदी लहान वयात अनेक दात िकडलेली मल
ु ं
आम याकडे येतात. दाढाही िकड याने या मल
ु ांना चावायला खूप वेळ लागतो, बरेच पदाथ ते खाऊ शकत नाहीत.
मग खाणे टाळणे, फ मऊच खाणे असे कार मल
ु ं क लागलेली असतातच पण कुपोिषत देखील होऊ लागतात.
कारण न चावता िगळले या अ नाचे पचन नीट होत नाही.बरेच पालक याही अव थेत मल
ु ांकडे ते दख
ु तंय नाही
सांगत तोवर ल देत नाहीत. मग कधीतरी दाढ दख
ु ायला लागते, मूल रा भर रडून जागवते आिण मग ते
डिट टकडे आणले जाते!

हे टाळ यासाठी मल
ु ांना दर सहा मिह यांनी डिट टकडे घेऊन जावे. ते याचे दात तपासतीलच पण कसे श
करायची ही मािहतीही देऊ शकतील. क ड अगदी सु वाती या ट यातच ल ात येऊन भरली जाईल आिण
मल
ु ाचे पढु े होणारे हाल वाचतील. काही मिह यापूव ट कॅ नाल करताना गेले या लहान मल
ु ाची बातमी वाचून
अनेक लोक संत झाले होते. यात काही लोकांना तर एवढ् या लहान मल
ु ाची ट कॅ नल कशाला करतात
पडला होता. यासाठी आप याला आधी
मल
ु ांचे कोणते दात कधी पडतात हे जाणनू घेणे
ज रीचे आहे.
यात पािह यावर कळते क दाढा साधारण ९ ते
१३ या वयात पडतात. मग एखा ा मल
ु ाची न
हलणारी, खूप िकडलेली दाढ पाच या वष च
खूप दख
ु ायला लागली तर येणारा दात ितथे
पाच ते सात वषानी येईल. मग जर फ या
कारणासाठी दाढ काढली तर ते मूल नीट चावू
शके ल का? तसेच सहा या वष पिहली कायमची दाढ याच दातां या मागे येते. ती या रका या जागेत घस
ु ून न या
येणार्या दाताचा माग बंद क न टाकू शके ल. मग नवा दात ितरपा, वाकडा, जागा िमळे ल तसा येऊन सव दातां या
रचनेवर प रणाम होऊ लगतो. हणून अगदी लहान वयात िकडलेली दाढ डिट ट वाचवायचा स ला देतात.
याकरीता लहान मल
ु ां या पेशिल ट डिट टकडून या ि टमट के या जातात. यात कोणताही धोका नाही.
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नाइलाजाने दाढ काढावी लाग यास या जागी हेच डॉ टर पेस मटेनर बसवून
देतात. यामळ
ु े न या येणार्या दाताचा माग
मोकळा राहतो. याची जागा राखून ठे वायचं काम
हे पेस मटेनर करतं.
साधारण सहा या वष खालचे समोरचे दात पडायला सु वात होते. बर्याच
मल
ु ांना हे दात पड याआधीच नवे दात येऊ लागतात!
दधु ा या दाताचे मूळ िझजायला लागते आिण मग तो हलून आपोआप पडतो आिण याच जागी नवा दात येतो. पण
काही मल
ु ां या दाताची मळ
ु ं िझजतच नाहीत, पण आत कायम या दाताचे मूळ मा मोठे होते. तो दात आत
मावेनासा होतो. मग तो िजथे सोयीने येता येईल असा माग हणजे दधु ा या दाता या मागे येऊन बसतो! अशा वेळी
लवकरात लवकर डिट टकडे जाऊन दधु ाचे दात
काढून यावे. हणजे नवा आलेला दात या जागी
आपोआप येतो. काही करावे लागत नाही. दातांना
अिजबात यायाम नसणे हेसु ा हा कार घड याचे एक
कारण आहे. हणूनच मल
ु ांना तोडून फळं खा याची
सवय लावावी. िवशेषतः सफरचंद, गाजर अशी. यामळ
ु े
दातांना, िहरड् यांना यायाम होतो, यांचे र ािभसरण
सधु ारते आिण दात पडणे, नवे येणे सक
ु र होते.
या त याव न ल ात येईल क सहा या वषापासून
मल
ु ांना कायमचे दात येऊ लागतात. आधीचे दधु ाचे दात
िकडके अस यास हे दात िकडायला वेळ लागत नाही.
हणून या वयात या मल
ु ांना दात िकडू नये यासाठी
ितबंध करणारे उपचार आता करता येतात. ते आहेत लोराइड लावणे आिण िसलंट्स.
लोराइड उपचार- नवा आलेला दात हा एखा ा चाळणीसारखा
कॅ ि शयम या तंतूंनी बनलेला असतो. या चाळणीची भोकं िजतक
मोठी दात िकडायची श यता जा त. इथे लोराइड काम करते. ते
या चाळणी या भोकांम ये जाऊन बसते. यामळ
ु े दाताचे एनॅमलचे
आवरण मजबतू बनते. असा दात पटकन िकडून यात िछ पडत
नाही. यासाठीच लोराइडची टूथपे ट वापरायचा स ला नेहमी िदला
जातो.
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साधारण सहा या सात या वष लोराइड
दातांना लावायचे उपचार क न घेता येतात.
यासाठी आ ही मल
ु ांना जेवून आणायला
सांगतो. हणजे लोराइड लाव यानंतर लगेच
ते िनघून जाऊ नये. मल
ु ां या त डात
लोराइड जेल भरलेले मऊ े दोन ते तीन
िमिनटे ठेवले जातात. ते लोराइड दाताम ये
शोषले जा यासाठी एवढा वेळ ावा लागतो.
मग हा े कढून मल
ु ांना जा तीचे त डात
आलेले जेल थुंकून टाकायला लावले जाते.
दस
ु र्या जबड् यात या दातांनाही याच प तीने
लोराइड लावले जाते.
यानंतर अधा तास तरी मल
ु ांना पाणी देऊ नये.
बरेच दात िकडके असणार्या मल
ु ांना परत
सहा मिह यांनी तसेच दोन वषानी हीच ोिसजर करायला सांिगतले जाते. ६-७ आिण १०-११ वया या मल
ु ांची ही
ि टमट ज र क न यावी.

िसलंट्स- आप या कायम या दाढा आिण उपदाढा या गळ
ु गळ
ु ीत नसतात. यां यावर खडबडीत भाग असतो. या
भागात अ न साचलेले राहन दाढा िकडायला सु वात होते. हणून ही िसलंट्स वापरली जातात. ही रेझीन
कारातली पातळ िसमट् स असतात. ती वाही अस याने दात वछ धवु ून, यावर ही िस रंजने सोडली जातात.
ती दाता या भेगा, िछ ांम ये जाऊन बसतात. मग िविश कार या लाइटने यांना कडक के ले जाते. यात
अिजबात दख
ु गळ
ु ीत झा याने यात अडकून दात िकडणे बंद होते. सहा या आिण
ु त नाही. दाताचा पृ भाग गळ
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बारा या वष दो ही कायम या दाढा आ या क हा उपचार ज र क न यावा. दात िकडणे कार न क च कमी
होईल.
. या वयात या मल
ु ांचा अजून एक ा◌ॅ लेम हणजे अंगठा िकं वा बोट चोखायची सवय असणे. पाच वषानंतरही हे
सु रािह यास अंगठ् याचा ेशरमळ
ु े टाळुचा भाग खोल जाऊ लागतो आिण समोरचे दात पढु े येऊ लागतात.
पाच या वषानंतरही सवय सु रािह यास डेि ट टकडे ज र घेऊन जावे. ते यासाठी एक सवय मोडणारे
अॅ लाय स बनवून देतात. यामळ
ु े मल
ु ांना अंगठा त डात घालता येत नाही. नंतर दात पढु े आ यावर कराय या
मोठ् या ीटमट टाळता येतात.
याच कारची अजून एक सवय हणजे रा ी मल
ु ां या त डात पॅसीफायर ायची. यानेही दातांम ये रचनाबदल
होऊ शकतात. या सवयी वेळीच मोडले या चांग या.
.दात श करणे - या सव ितबंधा मक उपचारांबरोबरच रोज दोन वेळा दात घासणे अ यंत ज री आहे. यासाठी
सव कुटुंबाने डिट टची भेट घेऊन आपाप या दंतरचने माणे दात कसे घासावे हे ज र िशकून यावे.
एक सवसाधारण प त हणजे दात िहरडीपासून िजथे
सु होतो ितथे ४५ अंशा या कोनात पकडून खालीवर
असे घासत जाणे. आत या बाजू न िवसरता घासणे.
दातात फटी अस यास इंटरडटल श डॉ टरी स याने
वापरणे. फट नसले या दातांना डटल लॉसने दोन
दाता या मधला भाग साफ करणे. कोणताही सरळ मऊ
ि स स असणारा श वापरणे यो य. कारण पे ट या
वापराने श कडक होत जातो. तो चार मिह याने
बदलावा. अती जोरात भांडी घस यासारखे दात कधीही
घासू नयेत! जर फार लवकर आपला श िझजतोय तर
तु ही दाताला चरे पाडताय.मल
ु ांना आप याबरोबर श
करायची सवय लावावी.
नेहमी मल
ु ांना मा यासमोर "हा रा ी दात घासत नाही" हणून ओरडणार्या पालकांना "तु ही घासता का?"
िवचार यावर यांची पंचाईत होते! मल
ु ांना सवय लाव यासाठी ती सवय वतःत मरु णे आधी आव यक नाही का!!
बालदंतकथा याय समा ी!
(सव िच े व त े आंतरजालाव न साभार)
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मल
ु ांनो, लुडबुड करायला या!!
(अनािहता)
घरात कुठलंही काम करायचे झाले क मल
ु े
सांभाळून करताना आयांची तारांबळ होतेच. यातून
मल
ु े म ये-म ये लडु बडु करायला आली क अजूनच
कठीण!
पण मल
ु ांना जर अगदी लहानपणापासून आप या
बरोबर काही कामांम ये सामावून घेतले तर मदतही
होऊ शकते आिण यांना िशकताही येते. असेच
लहान मल
ु ांना कुठले उ ोग करायला देता येतील
आिण यातून यांना गंमतही वाटेल, िशकताही
येईल व आप याला मदतही होइल अशी काही कामं
शोधून काढली आहेत. यात येकाने आप या
मल
ु ां या आवडी माणे भर घालावी.
वय वष १ ते २ पयतः
बोटांनी ध न उचलून चरु मरु े खाणे, िबि कटाचे तक
ु डे खाणे,
छोटे कपडे, माल यां या घड् या घालणे,
भा या/खेळणी यात या लहान मोठ् या व तू िनवडून ओळखून वेग या करणे.
वतःची खेळणी आवरायला मदत करणे.
३ ते ५ वष:
काजू, डाळं , खडीसाखर अशा व तू छोट् या खलब यात कुटून खाणे.
घरात या लहान लहान व तू इकडून ितकडे आणून देणे.
मटार या शगा सोलणे. (यात कोवळे दाणे खाऊन मोठे दाणे वाटीत ठे वायचे
असा 'खेळ' करता येतो.)
एखा ा ठरले या छोट् या वहीत िकं वा कॅ ले डरवर आपण सांगू तशी
सामानाची यादी िलिहणे.
ड यांवर वगैरे िचकटव याची लेब स िलिहणे.
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६ ते १० वष:
वतः या व तू आवरणे.
कपड् यां या घड् या घालणे.
पांघ णा या घड् या घालणे.
व ा पु तकांना क हस घालणे.
घड् याळ, टॉच यांचे से स बदलणे.
लसूण सोलणे.
साबण े क न आरसा, झ वगैरे व तू पस
ु णे.
छोटी मातीची भांडी, पण या, रंगवणे.
िभंतीवर िच काढणे.
लॅ टीक या सरु ीने ॉबेरीसारखी मऊ फळे कापणे.
१० ते १४ वष:
कंु ड् यांमधील झाडांना पाणी घालणे.
बडीशेप, मेथी अशी छोटी रोपे तयार करणे.
तटु लेली बटने, उसवलेले कपडे िशवणे, बाहलीचे छोटे कपडे िशवणे.
धा याचे पडु े ड यात सोडवून ठे वणे.
अंडी, बटाटे सोलणे. गाजराची, काकडीची साले काढणे.
घरातील लहानसहान कामे जसे, िखळे ठे कणे, ू लावणे, काढणे (अन ू ),
कचरा घराबाहेर नेऊन ठे वणे (कचरेवा यासाठी),
टेबलावर लेटस मांडणे, पा याचे लासेस भरणे, नंतर टेबल पस
ु ून घेणे,
फोनवरील िनरोप िलहन ठे वणे.
डीशवॉशर अन-लोड करणे.
दधू , पाणी सांड यास पस
ु णे, खेळणी आवरणे.
कपडे टँडवर वाळवायला मदत करणे - िचमटे लावायचे काम मल
ु ाला फार आवडते :).
वाळलेले कपडे दोरीव न काढणे हेही आवडते काम.
खरेदी क न आणले या लहान व तू गाडीतून घरात नेणे.
यािशवाय ८ ते १४ वयोगटातली मल
ु ं तयार क श ात अशा व तू:
शंख, िशंपले घेऊन फुले, घरटी, फुलपाख असे आकार क न े स, कॅ डं ल टँड बनवणे.
कवड् या वाप न माळा, वॉल-हँिगंग तयार करणे.
ल ना या आमं णपि का येतात यांचे वेगवेगळे लांबट आकार (प ी/मासा वगैर)े कापून बक
ु मा स तयार करणे.
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१० ते १४ वयाची मल
ु े क शकतील असे पदाथः
े झी कॉन :
म याचे दाणे धवु ावेत. थोडे मोठे माय ोवे ह-सेफ भांडे घेउन यात दाणे आिण २ चमचे पाणी ठे वावे.
५ िमिनटे म यम पॉवरवर िशजवावेत. बाहेर काढ यावर १ चमचा बटर, थोडा चाट मसाला, िलंबू आिण मीठ
घालावे.
५ िमिनटांनी िनव यावर खावे.
िलंबू सरबत ::
िलंबे अध कापनू रस िपळाय या यं ातून रस एका मोठ् या पाते यात काढावा. रसात पणू िभजेल इतक साखर
घालावी. िकं िचत मीठ घालावे.
िजतके चमचे साखर िततके छोटे कप पाणी घालून ढवळावे.
आवडत अस यास वेलची/ के शर घालून िपता येईल.
दडपे पोहे :
१ वाटी खवलेला नारळ, ४ टेबल पून नारळाचे/ साधे पाणी, २ वाट् या पातळ पोहे, २ टेबल पनू िचरलेली
कोिथंबीर, पाऊण टी पून मीठ, पाउण टी पून साखर हे सव एक करावे, आवडत अस यास लेवरसाठी एखादी
कमी ितखट िमरची मोठे तक
ु डे क न यात घालावी.
सँडिवच :
लाईस ेड, बटर, उकडलेले बीट, उकडलेला बटाटा, टोमॅटो सॉस, चीझ, एखादी चटणी, वेगळी कमी धारेची सरु ी
घेणे.
ेड लाईसला बटर, सॉस व चटणी लावून यावे. बीट, बटाटा आिण चीझ यांचे काप क न यावे. लाईसम ये
घालून खावे.
ु ट िडश :
कमी धारेची सरु ी आिण मऊ फळं हे मल
ु ांना वापरायला देता येतील.
िचकू, के ळी, पपई, ा ं, ॉबेरी, या फळां या फोडी क न मध/चाट मसाला घालून खावे.
पोळीची गडुं ाळी :
एका वाटीत तेल आिण कोरडी चटणी िकं वा गळ
ु आिण तूप, एक क न नीट कालवून यावे. पोळीवर पस न
गंडु ाळी क न खावे.
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दही-साबुदाणा :
हलका भाजलेला साबदु ाणा ४ तास िभजवून ठे वायचा.
यात दही, दा याचे कूट, जीरेपूड, ितखट, मीठ, साखर, कोिथंबीर हे चवी माणे घालून खावे.
सोलकढी :
कोकम िसरप, जीरेपूड, कोिथंबीर, लसूण ठे चून पा यात एक करावे. एका वेग या वाटीत नारळा या दधु ाची
पावडर िकं िचत कोमट पा यात कालवून यावी. दो ही एक करावं.
अक वापर यास व न थोडी साखर घालून ढवळावे.
खोबरा-लाडू :
सु या खोबर्याचा िखस, िम कमेड, थोडासा गल
ु कं द आिण काजूपूड हे एक क न लाडू िकं वा वड् या करता
येतात.
भात :
इलेि क कुकरम ये तांदळ
ु ा या दु पट पाणी घेउन भात िशजवणे.
ऑ लेट :
अंडी सरु ी िकं वा चम यानी फोडून भांड्यात बलक काढावा. यात थोडे मीठ,
मीरपूड, कांदा, कोिथंबीर, २ चमचे दूध हे घालून एक फे टावे. माय ोवे ह सेफ
खोलगट िडशम ये थोडे बटर लावावे.
यात थोडे थोडे िम ण घालून २ िमिनटे म यम पॉवरवर िशजवून ऑ लेट
करावे.

(सव िच े आंतरजालाव न साभार)
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मल
ु ांचे वक ल आिण मागदशक (Child Advocates)
( पी)
शाळे तून घरी आ यावर तु हांला लेकाने सांिगतलं, "माझा च मा तटु ला!" तर तु ही काय कराल? कदािचत थोडं
रागवाल; "असा कसा तटु ला?", "ल ायला काय झालं?" िवचाराल. पण लवकरात लवकर नवीन च मा कराल
क नाही? कुणाला आिथक प रि थतीमळ
ु े कदािचत नवीन च मा बनवणे लगेच जमणार नाही, पण पैशांची यव था
झाली क सवात आधी नवीन च माच येणार.एखा ा िदवशी तमु ची मल
ु गी धावत-पळत घरात येते. "आई, व ृ व
पधत माझा दस
ु रा नंबर आला" हणनू बागडत सांगते. तुमची छातीही अिभमानाने भ न येते. ितला तु ही जवळ
घेता, पाठीव न हात िफरवता, घरात या इतरांना, असतील तर शेजार्यांना सांगता. सगळे जण ित यावर
कौतक
ु ाची फुले बरसवतात!
च मा तटु णं असो, क पधत ब ीस िमळणं असो... तमु या मल
ु ा या बाबतीत यातलं काही घडत असेल तर ते
खूप नशीबवान आहे! कारण, याचं ऐकून घेऊन यावर िति या ायला कुणीतरी आहे...
पण िकतीतरी मल
ु ं अशी आहेत यांना आप या यथा, अडचणी, आयु यात घडलेलं चांगलं काही सांगता येईल
असं कुणीच नाही. असले तरी यांना यां याशी सोयरसुतक नाही. हो, िकतीतरी मल
ु ांना आई-वडील असूनही
"पालक" असे नसतात. यात या यात भारतात अजूनही नातेवाईकांचा आधार बर्यापैक अस याने ही वेळ फार
येत नाही. पण अमे रके त आिण इतर काही देशांम ये यांबाबतीत जरा गंतु ागंतु वाढलेली आहे. इथे ज मदाते आईवडील हे मल
ु ांचे "काय ाने"ही पालक असतात. हा श द योग काह ना हा या पद तर कुणाला आ यजनक वाटेल,
पण हे खरे आहे. याचा अथ काय, तर आई-विडलांचे काही बरे-वाईट झाले तर ही मल
ु े सरकार या ता यात जातात.
मला वाटते काय ाने हे भारतातही आहे, पण भारतात लगेच कुणी मल
ु ांना घरातून उचलून नेणार नाहीत, आिण
दस
ु ांचा सांभाळ करतीलही. अमे रके त मा मल
ु ांना कुणा नातेवाई ंकां या ता यात
ु रे कुणी नातेवाईक मल
सहजासहजी िदले जात नाही. काही वेळा तर आई-वडील धडधाकट असूनही मल
ु ांचा सांभाळ क इि छत नाहीत,
िकं वा कधी आई-वडील मल
ु ांचा सांभाळ करायला समथ नाहीत असेही आढळून येते. अशी मल
ु े मग फॉ टरके अरम ये जातात.
मूल फॉ टर के अरम ये आ यावर याचे सटु त नाहीत. "पढु े या मल
ु ांचे भिवत य काय?" हा एक मोठा
अजून अनु रत असतो. कदािचत कुणी नातेवाईक यांचा सांभाळ कर याची इ छा दशव यास पढु े येतात, कधी
आई-विडलांम येच यांचा ताबा िमळव यासाठी चढाओढ असते. कधी आई-वडील पु हा मल
ु ांचा ताबा यायला
समथ होऊ शकतातही, परंतु, फॉ टर के अर िकं वा चाइ ड ोटे शन एजं सीज इत या सहज मल
ु ांना यां या
हवाली करत नाहीत. कधी ही मल
ु े छोट् या छोट् या गु ांम ये अडकू शकतात. फॉ टर-के अरमधून बाहेर पडलेली
मल
ु े पु हा काही कारणाने फॉ टर के अरम ये येतील याचीही श यता बरीच असते. अ या संगी या मल
ु ांना वतः
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काय वाटते, यांचे मत काय, यां या अडचणी काय याला आवाज कोण देणार? मिहन मिहने कोटात यांवर
सनु ावणी होते. या वेळी या मल
ु ांची 'विकली' कोण करणार?
'Child advocates' िकं वा 'Court Appointed Special Advocate (for children) - CASA (कॅ सा) हे अ या
मल
ु ां या आयु यातला अंधार िनदान काही माणात तरी दूर हावा या आशेने काशाचे िकरण घेऊन येतात!
'विकली करणे' हा श द योग आपण िकती वेळा चे ेने वापरतो. पण मल
ु ांची विकली करणे हे काम मळ
ु ीच सोपे
नाही. कॅ सा या अिधकृत सं थळानस
ु ार एकट् या अमे रके त दर वष िकमान ६ लाख मल
ु े फॉ टर के अर आिण
फॅ िमली कोट िसि टममधून जातात. यातले मूल सरासरी २० मिहने (आयु यातली २ वष!) फॉ टर के अरम ये
घालवते आिण सरासरी तीन वेगवेग या घरांम ये याची रवानगी होते. माती या गो याला आकार दे या या या
वयात िकतीतरी गो ी कळत-नकळत दरू गामी प रणाम करतात. आपले आयु य अगदी "डेड-एंड"ला येऊन पोहचले
आहे असे यांना वाटू लागलेले असताना आशेचा, मागदशनाचा, मदतीचा हात दे याचे काम कॅ सा करतात.
कॅ सा याच अहवाला माणे दर िदवशी अमे रके त १९०० मल
ु े कुठ या न कुठ या ासाचे िकं वा दल
ु ाचे बळी
ठरतात आिण यातले ४ ाणांस मक
ु तात. बर्याचदा आपण असे आकडे वाचतो, हळहळतो, यं णेला नावे ठेवतो,
वतःला नशीबवान समजतो, फार तर थोडीफार चचा करतो आिण आपाप या कामाला लागतो. कॅ सा मा
खरोखर याही पढु े जाऊन या मल
ु ांचे आयु य सधु ारतात. कॅ सा हा श द तसा थोड् या मोठ् या या ीने वापरला
जातो. या सं थेलाही कॅ सा हणतात, आिण या या एका सद याला िकं वा अनेक सद यांना िमळून एकि तपणेही
कॅ सा असे संबोधले जाते. इ छुक वयंसेवकांना मागदशन क न सं थेत सामील क न घेणे हे कामही थािपत
सद य करतात. या मल
ु ांचा आवाज कोटात आिण समाजात पोहचवणे हे समान येय आिण यामागची कळकळ
हाच यांना जोडणारा समान धागा!
ही कळकळ तु हाला कॅ सा या एखा ा कायालयापयत पोहचवते, ते हा तु ही पिह या पायरीशी पोहचलेले असता.
कॅ सा हो यासाठी तु हाला काय ाचे खास असे ान असणे आव यक नाही आिण अपेि तही नाही. मल
ु ांबाबत
सहानुभूती आिण बर्यावाईटाची जाण हे मा आव यक! अगदी सु वातीला यां या ठरािवक कालावधीने (श यतो
दर मिह यातून एकदा) होणार्या अिभमख
ु ता काय माला हजेरी लावून कॅ सा नेमकं काय आहे, या या काही
सभासदांची ओळख, काही मल
ु ांचे ि हिडओ हे सव पाहायला िमळतात. तु ही इ छुक असाल तर तमु चे नाव आिण
संपक मािहती न दवायची. मग पिह या मल
ु ाखतीसाठी वेळ ठरवून तु हाला यां या कायालयात बोलावले जाते. ही
मल
ु ाखत तशी सोपी असते. यात साधारणतः तमु ची ाथिमक मािहती, तमु चे मल
ु ांिवषयीचे िवचार, वतःचे
बालपण कसे गेले, तमु यावर कुणाचा भाव आहे आिण का, एखा ा संगी तु ही कसे वागाल अशा व पाचे
िवचारले जातात. तु हालाही िवचारायची संधी िदली जाते. ही मल
ु ाखत हणजे पिहली पायरी. साधारणपणे ६०
पैक ५८-५९ जण ती पार क शकतात. ही पार के ली याचा अथ आ ा कुठे तु ही ते देत असले या ३०
तासां या ेिनंगसाठी पा ठरलात! पढु चे साधारण तीन मिहने आठवड् यातून २-३ तास असे हे ेिनंग होते.
'बॅक ाउंड चेक' तर असाही बर्याच े ात होतोच, इथे तर अपवाद होणं श यच नाही. यानंतर तमु ची पु हा एक

68

बालिदन िवशेष लेखमाला

मल
ु ाखत होते. पण याहन मह वाचे आहे, ते तु ही तु हाला सोपवलेली "के स" िमटेपयत याबरोबर राहणं. एका
के सचा सरासरी कालावधी असतो साधारण १० मिहने ते दीड वष. तु ही िनदान तमु ची पिहली के स संपेपयत तरी
कॅ साम ये राहणं अपेि त आहे. ते मा य के लंत तर तु ही 'कॅ सा' होणार.
आता कामाची खरी सु वात! खरं तर तमु चं यि म व कसं आहे याव न तु हांला कुणाची के स सोपवावी हा िनणय
तमु याशी बोलून जणु -े जाणते कॅ सा घेतात. यामळ
ु े के स िनवडणंही फार अवघड नाही. पण एकदा तु ही याला
बांधील झालात तर एका अजाण मल
ु ाची जबाबदारी तमु यावर येते. सवात सोपे हणजे आठवड् यात समु ारे १०
तास देऊ शकणे. तु हाला सोपवले या मल
ु ाला तर तु हाला वेळ ावाच लागतो; िशवाय, कधी या मल
ु ाशी, कधी
नातेवाईक, सं था, वक ल, शाळे तले िश क यां याशी संवाद साधावा लागतो. के स असेल ते हा कोटात उपि थत
राहावे लागते. तमु या घर/ कायालयापासून जा या-ये याचा आणखी वेळ गहृ ीत धरावा लागतो. एक वेळ यापातून
इतका वेळ काढता येईलही; पण भेटीची वेळ सु होईल ते हा
मनाचा एक कोपरा उघडणं आिण वेळ संपली क बंद करणं
इतकं सोपं आहे का?
आपण क पनाही क शकत नाही इत या वाईट संगांतून
काही मल
ु े गेलेली असतात. यांची मने वतः या
ज मदा यांब ल, जवळ यांब लही कलिु षत झालेली असतात.
मळ
ु ात ती मल
ु े पिह याच भेटीत घडाघडा बोलायला लागतील
ही अपे ाच व नरंिजत असते. यांचा िव ास संपादन करणं हा मोठा ट पा असतो. िकशोरवयीन मल
ु े असतील तर
हा ट पा आणखी अवघड! कुणी परक य आपलं भलं कर यासाठी िन: वाथ होऊन ितचा वेळ देईल हे यांचं
मन मा य करत नसतं. बर्याचदा या कुटुंबात िकं वा फॉ टर के अरम ये ती राहतात ितथेच काही अडचण आली,
तर आप याला कुणीच वाली नाही असंच यांना वाटू लागतं. गरज लागेल ते हा हाक मार यावर कुणी "ओ" देणारं
िमळालं तरी यां यासाठी िकती आनंदाची गो ! हळूहळू आप या अंतरंगात दस
ु र्यांना डोकावू ायला तयार
झा यावर याचा िव ास मोडू न देणं हीदेिखल कॅ साची मोठीच जबाबदारी असते. हे भावबंध जळ
ु ले तर एखा ा या
आयु याची िव कटलेली घडी पु हा बसवली जाऊ शकते, आिण िबघडले तर आधीच कोमेजलेली मने आणखीच
दख
ु ा या कॅ सावर मोठी जबाबदारी असते. मल
ु ांना बोलते क न,
ु वू शकतात. थोड यात, मानिसक ् या या मल
यां या अडचणी समजून घेऊन कोटात यांची बाजू मांडणं हेही मह वाचं काम. िशवाय पिह या उदाहरणात
सांिगतलं तसं कुणाला च याची गरज असते, कुणाला पु तकांची, कुणाला आणखी कशाची. ती गरज सं थेपयत
पोहचवणंही एक काम. मग सं था यां या देणगीतून हे सा य करते.
िवचार करा, वतःची मल
ु ेही वयात येत असताना, यांना मोठी करताना िकती वेळा आपली िचडिचड होते.
दस
ु र्याची जबाबदारी आप या खां ांवर घेऊन ती पार पाडणं, यांना उभारी देणं हे िकती अवघड. काही मिहने,
िकं वा एक-दीड वष एका मल
ु ाला ायचे, याची के स संपली क दस
ु र्याला आप या पंखांखाली यायचे हे िकती
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भाविनक गंु याचे! यांमळ
ु े कॅ सांना समाजात खूप मानाचं थान असतं. एखादी य कॅ सा आहे हे कळ यावर
समोर या य या नजरेत याब ल आलेला आदर, कुणी कॅ सा कशी २४ तास के हाही फोन के ला तरी
मदतीसाठी त परता दाखवते हे जाणून घेण,ं आिण सवात मह वाचे हणजे मल
ु ांचे यां या कॅ साब लचे अनभु व
यां याच श दांत ऐकणं हा एक िवल ण अनभु व!
एका कॅ सानेच सांिगतलेला एक अनभु व... एका मल
ु ाची के स यां याकडे होती. मल
ु गा अठरा वषाचा होईपयत
यां या संपकात होता. पढु े अचानक याचा संपक तटु ला. म ये काही वष गेली. एका रा ी या कॅ साचा फोन
वाजला. अनोळखी नंबरव न आलेला फोन. पलीकड या य ने बोलायला सु वात के यावर ओळख पटायला
१-२ िमिनटे लागली, पण तो तोच मल
ु गा होता. यां याशी संपक तटु यानंतर पढु े काय काय के ले हे सव याने
सांिगतले. ल न झाले, एक गोड मल
ु गी आहे सांिगतले, आिण मग हणाला, "..because of you, I am a CASA
today!" एखा ा कॅ सासाठी याहन जा त आनंदाची गो काय असणार?
(िच आंतरजालाव न साभार)

(लहान मल
ु ां या कलाकृती)
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समारोप
नम कार!
१४ नो हबरला भारतात साजरा के ला जाणारा बालिदन आिण २० नो हबरचा जागितक बालिदन यािनिम ाने
अनािहताम ये पिहलीविहली लेखमाला "बालिदन" िवषयावर िनघाली! या लेखमालेसाठी जु या-न या अनािहता
सरसावून पढु े आ या. ही लेखमाला अनािहतावरची न राहता येक साठी "आपली लेखमाला" बनली. काहीजणी
यािनिम ाने िलिह या झा या, कुणी कविय ी झा या तर कुणी कलाकार. या सवाचे यां या योगदानाब ल
मनापासून ध यवाद. कुणी िबचकत, तर कुणी ह काने सूचना के या, सहभाग िदला. ऐनवेळी कुणाकडे अडचणी
आ या तर इतर अनािहता वतःहन मदतीसाठी पढु े आ या. यािशवाय अनािहतां या घर यांनीही य -अ य
आिण कळत-नकळतही या लेखमाला हातभार लावलाच आहे. बॅक टेजला मदत करणार्या या सवाना ध यवाद.
अनािहताम ये आपण नेहमी एकमेक ना " य " हो यासाठी ो सािहत करतो. आप या अंतरंगांत दडले या
िकतीतरी गो ी बाहेर पड यासाठी वाट शोधत असतात. बर्याचदा आप यात या बज
ु रेपणा या गो ना मूत व प
दे यात कमी पडतो. पण अनेकदा श द जे य क शकत नाहीत ते कलेतून य होते. कला य ला
सामािजक, आिथक, सां कृितक, शै िणक, ादेिशक सीमा ओलांडून पढु े नेते. सहकाय आिण वातं य या दो ही
भावना विृ गं त हायला हातभार लावते. 'सज
ृ ना'चा आनंद य करायला असेही श द कुठे पणू तः समथ
असतात? ज मले या बाळाला पिह यांदा हातात घेत यावर या भावना या अनभु व यावरच समजू शकतात.
असं य यातनांतून जाऊन ज माला घातलेला आप या हाडामांसाचा गोळा हळूहळू मोठा होत एके क ट पा पार
करतो, ते हा कृतकृ य झा यासारखं वाटतं. बरीच वाट पाहायला लावून एके क पाऊल टाकायला लागलेले मूल
मोठे होऊन गा या या तालावर हात-पाय हलवू लागतो, कधी गाणे गणु गणु ू लागतो; लहान असताना खडूने िभंत वर
रेघोट् या मारणारा एक िदवस कागदावर आकार काढू लागतो आिण कौतक
ु ाने आणून आप याला दाखवतो. या
एवढ् या या िजवालाही आप या कौतक
ु ाने उ साह येतो.
अनािहता या काही भाचरांनी खास बालिदनािनिम आप या कलाकृती पाठव या, या सवाना ध यवाद! यां या
कलागणु ांची आिण अनािहताची भरभराट होत राहो!!
- पी, ीत-मोहर, भमु ी, मोनू
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