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म दशी
ू मैी
लेखांक- १
=दनांक- १ जाने. १९
?ान=@यं उघडतात..
उघडतात
म दचं
ताJया
ू काम कसं चालतं, तो काय काय करतो, कसा ‘वागतो’? म दGवषयीIया
ू
संशोधनांचा आपMया जगNयाशी कसा काय संबध
ं आहे ? यांसारQया अनेक STांची उ,रं वाचकांना
Uमळवन
ू दे णारं हे नवं सदर!
बाळ ज&माला येत.ं ज&माला आMयावर प=हMया काहX Yणांपासन
ू Zयाला GवGवध Sकारचे
अनभव
Uमळायला स\वात
होते. हे अनभव
एकण
म दGवकासाIया
^_ीने फार महaवाचे असतात. या
ु
ु
ु
ू
ू
SZयेक आbण SZयेक अनभवाIया
नcदX मद ू करायला घेतो. माणसांचा dपशe, पाNयाचा dपशe,
ु
तापमानातले बदल, GवGवध लोकांचे आbण वdतंच
चव, fकती तरX Sकारचे वास,
ू े आवाज, दधाची
ु
डोgयांसमोhन जाणारX GवGवध माणसं हे अनभव
बाळाIया ^_ीने अगदX नवीन असतात. बाळ
ु
ज&मलं क: मदतMया
GवGवध Yेांत असणारे सटे
लगबगीने कामाला लागतात. ते
ू
ु सटेु &यरॉ&स
ू
एकमेकांशी जळायला
स\वात
होते. SZयेक अनभवाचं
hपांतर Gवjत
ु
ु
ु
ु संदेशात आbण Zया संदेशाचं
hपांतर रासाय0नक संदेशात होतं. हX प=हMया काहX Yणांत सh
ॅ ’ची Sfnया
ु झालेलX हX ‘Uसनlस
आयoयभर
कायम राहाते.
ु
‘Uसनlस
ॅ ’ हा शpद जरा अपqरrचत आहे .. होय ना?

पण सsया एवढं च लYात ठे वू क:,

ज&मापासन
म दत
मी करत असतो. या मीला
ू Uमळणारा SZयेक अनभव
ु
ू दोन &यरॉ&सची
ू
म दशाvीय
भाषेत ‘Uसनlस
ॅ ’ wहणतात.
ू

म दशी
ू मैी
लेखांक- २
=दनांक- २ जाने. १९
Uसनlस
– आपलX 0नणeयYमता
ॅ
आपMया डोxयात म द ू नावाची एक सYम, dवतं, िजवंत यंणा =दवसरा काम करत
असते. हX यंणा आहे wहणन
ू आपण बोलू शकतो, Gवचार कh शकतो. वाचू शकतो. आ,ा वाचत
आहोत, तो लेख वाचन
ू Zयावर मत बनवू शकतो. अथाeत, म द ू केवळ Gवचार करणारा अवयव आहे
असं नाहX. तर भावनांचं YेहX 0तथेच- म दमsये
च आहे हे न{या संशोधनातन
ू
ू Sकषा|ने लYात आलं
आहे .
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म दत
या लYावधी पेशी असतात. ज&मापासन
म दत
ू &यरॉ&स
ू
ू Uमळणारा SZयेक अनभव
ु
ू
दोन &यरॉ&सची
मी करत असतो. या मीला म दशाvीय
भाषेत ‘Uसनlस
ॅ ’ wहणतात. आपले सवe
ू
ू
बारXकसारXक 0नणeय या Uसनlसवर
आधाqरत असतात. Uसनlस
हX दोन &यरॉ&समsये
घडणारX एक
ॅ
ॅ
ू
Gवjत
ु - रासाय0नक fnया आहे . आपला आहार, झोप, Sेम, मी, UशYण, नाती जपणं, कqरयर हे
सवe 0नणeय Uसनlसचे
च असतात!
ॅ

म दशी
ू मैी
लेखांक- ३
=दनांक- ३ जाने. १९
िजवंत म दचं
ू ?ान
म दचं
काम कसं चालतं, तो कायकाय करतो, कसा ‘वागतो’? म दGवषयीIया
ताJया
ू
ू
संशोधनांचा आपMया जगNयाशी कसा काय संबध
ं आहे? यासारQया अनेक STांची उ,रं Uमळवन
ू
दे णारं हे नवं सदर! म द ू SZयेकाकडे आहे; Zयामळे
’ (म&यअल
ॅ ु )
ु तो कसा वापरावा याची ‘हdतपिdतका
ु
wहणनहX
या सदराचा वापर काहX वेळा होऊ शकेल आbण ZयाहX पलXकडे, आपण इतरांIया म दंच
ू
ू ाहX
Gवचार जाणतेपणी कh शकू.
ं
उं दरांवर fकवा
ZयांIया म दवर
संशोधन कhन 0नoकषe काढणं हा म द ू संशोधनातला एक
ू
टlपा आहे . यानंतर मत
संशोधन हादे खील एक टlपा होता; पण आता चालZयाू
ृ मानवी म दवर
बोलZया, Gवचार करणाया म दमsये
नxक: काय होतं, आपलX UशकNयाची Sfnया कशी होते,
ू
भावनांचं काम कसं चालतं, हX मा=हती आपMयापय|त पोहोचवNयाचं काम अनेकांनी केलं आहे .
fकZयेक &यरॉलॉिजdट
, डॉxटसe हे मानवी मदवर
गेलX अनेक वष Sयोग करत होते. मा गेMया
ू
ू
काहX

शतकांत

या

Sयोगांना

न{या

तं?ानाचा

आधार

Uमळाला.

तं?ानात

एxसरे पासन
ू

एफ.एम.आर.आय.पय|त अनेक शोध लागले. शरXराIया आत नेमकं काय चाललं आहे, याचे जसेIया
तसे फोटो घेNयाची Yमता तं?ानामsये आलX, Zयामळे
ु च अनेक गो_ींवर Sकाश पडला.
या शोधांचा, Zयातन
0नघालेMया 0नoकषा|चा उपयोग UशYणतJ?ांनी, मानसशाv?ांनी
ू
आपMया YेाIया अयासासाठ

कhन घेतला. Zयामळे
म द ू Gवचार कसा करतो, हे आपMयाला
ु

समजायला लागलं.
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म दशी
ू मैी
लेखांक- ४
=दनांक- ४ जाने. १९
मल
ू प=हलX भाषा कशी Uशकतं?
भाषा UशकNयासाठ मदतले
ोका आbण व0नeक हX दोन Yें महaवाची आहे त. मल
ू
ू ज&माला
येतं ते{हापासन
व0नeक हे Yे काम करत असतं. व0नeक हे भाषा आकलनाचं Yे आहे .
ू म दतलं
ू
ोका हे भाषा0नUमeतीचं Yे आहे . आसपासची माणसं Jया भाषेत बोलतात, Zयातले शpद व0नeक या
Yेात साठवले जातात. वयाIया साधारणत: वषe-दXड वषा|पय|त ोका हे Yे GवकUसत होतं. जे{हा
ोका GवकUसत होतं, ते{हापासन
ू मलं
ु बोलायला लागतात. जी भाषा, जे शpद आतापय|त व0नeकमsये
साठवले गेले आहे त, तेच शpद आbण तीच भाषा मल
काहXहX
ू बोलतं. ऐकलेMया भाषेUशवाय दसरं
ु
मल
बोलत नाहX. SZयेक मलाचा
ोका GवकUसत होNयाचा काळ वेगवेगळा असतो. मलां
ू
ु
ु Iया
आसपास चांगMया गो_ी, वेगवेगळे शpद बोलले गेले तर मलां
ु ची भाषा प=हMया दोन-अडीच वषा|त
चांगलX GवकUसत होते. याउलट Jया मलां
ु Iया कानावर भाषा फारशी पडत नाहX Zयांचा भाषेचा
Gवकास सीUमत होतो.

म दशी
ू मैी
लेखांक- ५
=दनांक- ७ जाने. १९
मल
ू आbण इतर भाषा
वयाची प=हलX दोन वषe भाषाUशYणासाठ चांगलX असतात. या काळात आसपासचे सवe
आवाज मलां
ु चे कान =टपत असतात. घरIया, शेजारIया माणसांकडन
ू , नातेवाईकांकडन
ू Jया भाषा
सहजरXZया मलां
ु Iया कानावर पडतात, Zया Zयांना बोलता येऊ

शकतात. ज&मापासन
ू जी मलं
ु

एकापेYा जाdत भाषांIया/ भाGषकांIया संगतीत असतात, Zयांना कमी-अrधक Sमाणात Zया सवe
भाषा समजतात. मलां
ु ना या भाषांमsये {य होNयाIया संधी UमळाMया तर मलं
ु या भाषा बोलहX
ू
शकतात.
मा एक लYात ठे वावं लागेल ते wहणजे मलं
ु भाषा आZमसात करत असतात; Uशकत
नसतात. Zयामळे
Uशकवायला जाऊ
ु माम
ु

नये. Zयात स: आbण जबरदdती आलX तर मल
ू

सहजपणे भाषा आZमसात कh शकणार नाहX. म दची
ू हX Yमता लYात यावी आbण सहज- परक
ू
वातावरण तयार करता आलं तर करावं. माम
Uशकवायला जाऊ
ु

नये. तसं झालं तर GवपरXत

पqरणाम होतो.
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नवीन माणस
ू भेटतो ते{हा
जे{हा एखादा नवीन माणस
ू भेटतो ते{हा डोळे आbण म द ू कामाला लागतात. नवी मा=हती
साठवNयाIया ^_ीने म द ू GवGवध भागांना आदे श सोडतो. ^य Yे (ि{हJयअल
कॉटxस
 ) हा भाग
ु
चेहरा लYात ठे वतो. इथं Zया माणसाचे कपडे, Zया कपडय़ांचा रं ग, आसपासचा पqरसर, मागची ^यं
हXदे खील 0तथंच साठवलX जातात. Zया माणसाचं नाव

म दIया
डा{या भागात असलेMया भाषेIया
ू

Yेात साठवलं जातात. Zया माणसाचा आवाज, Zयाच वेळेला ऐकू येणारे इतर आवाज हे ऑडटरX
कॉटxसमsये
साठवले जातात.

या माणसाला प&हा
आठवायचं झाMयास आपMया लYात येतं क:, आपलं ZयाIयाकडे fकती
ु
लY होतं. तो माणस
ू आपMयासाठ fकती महaवाचा आहे, आपण Zया वेळी खप
ू घाईत होतो का,
आपला मड
ू चांगला होता क: वाईट, यावhन Zया माणसाचे कमी-अrधक Sमाणात बारकावे आपMया
लYात राहतील. तो माणस
ू आपMयाला फारसा महaवाचा वाटला नाहX तर फारसा लYातहX राहत
नाहX.

म दशी
ू मैी
लेखांक- ६
=दनांक- ८ जाने. १९
नवे Uसनlस
ॅ ; वषा|नवषा|
ु Iया भावना
नकताच
भेटलेला एखादा माणस
काहX =दवसांनी प&हा
भेटतो, ते{हा मदला
न{याने
ु
ू
ु
ू
कोणतीहX मा=हती गोळा करायची नसते. आधी साठवलेलX मा=हती शोधायची असते. नाव, भाषा,
बोलNयाची पत, आवाज, चेहरा या सवe गो_ी GवGवध Yेातन
पटलावर येतात- नेहमीIया
ू म दIया
ू
भाषेत बोलायचं तर आपMयाला ‘आठवतात’.
या भेटXत Zया माणसाबल नवी मा=हती कळलX तर ती पव
ू साठवलेMया मा=हतीत जोडलX
जाते. पव
याच माणसाबल जे Uसनlस
तयार झालेले आहे त, Zयात या न{या मा=हतीचे नवे
ॅ
ू
Uसनlस
जोडले जातात. SZयेक माणसाबल, SZयेक न{या भेटXत नवे Uसनlस
जोडले जातात. काहX
ॅ
ॅ
माणसं एकदम घ होतात, तर काहX माणसांची ओळख ताZपरतीच
राहते. ताZपरZया
ओळखीची
ु
ु
माणसं लवकर Gवdमरणात जातात. मा खप
ू पव
ू भेटलेलX काहX माणसं मा जशीIया तशी लYात
राहतात, याचं कारण Zया भेटXIया वेळीस ती माणसं काहX कारणाने महaवाची वाटलेलX असतात.
म दने
ू ते{हा योय दखल घेतलेलX असते.

म दशी
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भावनांIया आठवणी
काहX आठवणी अशा असतात क: fकतीहX वषe गेलX तरX आपण Gवसरत नाहX. घरातMया
आईबाबांबरोबरIया आठवणी, बालवाडी-शाळा-कॉलेजमधले Sसंग यातले काहX Sसंग कधीच Gवसरता
येत नाहXत. अशा अनेक SसंगाIया आठवणी आपMया मनात असतात. यातले काहX Sसंग अंधकसे
ु
लYात असतात, तर काहX Sसंग अगदX नीट लYात असतात. इतके नीट क:, अगदX काल
घडMयासारखे वाटावेत.
Jया Sसंगामळे
ु आपMयाला खप
ू आनंद झालेला असतो ते Sसंग सहजासहजी Gवसरत नाहXत.
पण मद ू इतका मजेशीर असतो क: तो फ आनंदाIया आठवणी साठवत नाहX. Jयावेळी खप
ू वाईट
वाटलेलं असतं. अपमान झालेला असतो, असे द:ु खद Sसंगदे खील खप
ू लYात राहतात. याचं कारण
dमरण आbण भावना या दोन Yेांचा खप
ं असतो. भावनांमsये गंफ
ू जवळचा संबध
ु लेMया आठवणी
Gवसरता येत नाहXत. Jया वेळेस मनात कोणZयाच खास भावना नसतात ते Sसंग मा लYात राहत
नाहXत.
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म दशी
ू मैी
लेखांक- ७
=दनांक- ९ जाने. १९
{यायामाचे Gवरलेले संकMप

अनेक जण १ जानेवारXपासन
ू {यायामाला लागNयाचा संकMप सोडतात. प=हले काहX
=दवस {यायाम केMयावर हा उZसाह मावळतो. असं होऊ नये wहणन
ू संकMप करतानाच
असा करावा क: जो पाळता येईल. दसरं
असं क:, fकमान १५ =दवस आपण nमाने वाढवत
ु
नेत {यायाम केला पा=हजे. {यायामामळे
म दमsये
सेरोटो0नन हे आनंद 0नमाeण करणारं
ु
ू
रसायन 0नमाeण होतं. पंधरा =दवसांनंतर जर आपण एखाjा =दवशी {यायाम केला नाहX तर
चटपट
ु ु लागते. याचं कारण हे च सेरोटो0नन. ते शरXरात आनंद 0नमाeण करNयासाठ उZसक
ु
असतं. अशा वेळेला थोडा वेळ का होईना आपण {यायाम केला पा=हजे.
अनेकदा दोन-चार =दवस {यायाम कhन {यायाम करणं अचानक बंद पडतं. दोन-चार
=दवस हे सेरोटो0ननची शरXराला सवय होNयासाठ परेु से नाहXत. मग {यायाम कायमचाच
बंद पडतो. wहणन
ू fकमान १५ =दवस तरX {यायाम कराच, wहणजे 0नदान या वषचा
संकMप Gवhन जाणार नाहX!
अयास आनंददायी?
शाळे त आनंददायी वातावरण असावं असं तJ? सांगतात. कारण Uशकणं हX
आयoयातलX
आवयक गो_ असते. UशकNयाचे अनभव
भावनांमsये गंफ
ु
ु
ु लेले असतील तर
Zयाचा नxक:च चांगला उपयोग होतो असं म द ू Gव?ान सांगतं. अशा वेळी रागावन
ू , rचडन
ू ,
धाक दाखवन
ू एखादX गो_ UशकवलX तर तीदे खील लYात राहXलहX; पण अयास असा
नकाराZमक पतीने लYात राहायला नको. मन िdथर असेल, उZसाहX आbण आनंदX असेल
तर मलं
ु जाdत चांगMया Sकारे Uशकू शकतात.
UशकणायाIया मनात कोणZया भावना आहे त, Zयावर UशकNयाकडे लY (attention)
आहे का, ते अवलंबून असतं. जर लY (अटे &शन) असेल तरच ते आपMया लYात (मेमरX)
राहतं. प=Uशया
वMफ
या &यरोसायं
=टdट आहे त. Zयांनी भावनांवर संशोधन केलं आहे . Zया
ॅ
ु
ू
wहणतात, भावना या दधारX
तलवारXसारQया असतात. ZयांIयामळे
ु
ु आपण चांगMया पतीने
ं
Uशकू शकतो. fकवा
मग आपलं लY पणe
ू च उडतं. पण मन जर िdथर असेल तर उZसाहाने
चांगलं Uशकता येतं.
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लेखांक- ८
=दनांक-१० जाने १९
झोपेतलX ‘वगeवारX’
ारX’, कंटाgयाचा ‘Sवास’
Sवास’!
एखादX गो_ दXघeकाळ लYात ठे वNयाIया कामात आपMयाला कोण मदत करतं?..
तर आपलX झोप. परेु शी झोप. पणe
झोप झालX नाहX, तर rचडrचड होते. एकातेवर
ू
पqरणाम होतो. wहणन
ू ठरलेMया वेळी सवe कामं संपवत आणावीत आbण शांत झोपावं.
झोप हX म दIया
आरोयासाठ अ0तशय आवयक असते, कारण झोपेत दे खील म दचं
ू
ू
काम थांबत नाहX. ते चालच
असतं. उलट झोपेIया अवdथेत म दत
ू
ू अनेक महaवपणe
ू
घडामोडी घडत असतात. या घडामोडी UशYणाला मदत करत असतात.जे{हा आपण अगदX
गाढ झोपेत जातो, ते{हा म द ू =दवसभरात घडलेMया गो_ींची वगeवारX करायला घेतो. कोणZया
घटनेचे Uसनlस
उjाIया =दवसासाठ उपय
ॅ
ु आहे त ते अMपकालXन dमतीक
ृ  @ाकडे (शॉटe टमe
मेमरX) पाठवा. कोणती घटना नको आहे , ती Gवसhन जा. असं Zयाचं काम चालू असतं. हे
केवळ अयासाIया बाबतीत आbण लहान मलां
ु Iयाच म दत
ू चाललेलं असतं असं नाहX. तर
मोठय़ांIया म दतहX
वगeवारX चालच
ू
ू असते.
कतहल
ते कंटाळा
ु ू
कतहल
हX मानवी म दची
ू फार महaवाची Yमता. लहान मलां
ु मsये पराकोटXचं कतहल
ु ू
ु ू
असतं. समजा एक छान वाजणारं खेळणं मलां
ु ना दाखवलं तर Zया खेळNयाचा आकार,
आवाज Zयांना आवडतो. ZयांIया मनात कतहल
0नमाeण होतं. मल
ू ZयाIयाशी खेळतं. ते
ु ू
एकच

खेळणं

सतत

खेळायला

=दलं

तर

एक

=दवस

Zयातलं

नावी&य

संपतं.

या

खेळNयापासन
Uमळत नसते. साहिजकच खेळNयाचा
ू कोणतीहX नवी मा=हती आता म दला
ू
Zयाला कंटाळा येतो.
अचानक एक =दवस वेगgया आकारातलं, वेगळं खेळणं =दलं तर नवीन मा=हती
UमळNयाIया आनंदात मल
बघतं.
ू आता या खेळNयाकडे कतहलाने
ु ू
आपMया SZयेकाIयाच म दत
ते कंटाळा हा Sवास होत असतो. wहणन
ू असा कतहल
ू
ु ू
म द ू रोजIया hटXनमळे
कंटाळला आहे असं वाटलं तर कोणतंहX एक नवं आ{हान
ु
dवीकारायचं. जी गो_ आजवर कधी केलX नाहX ती करायला यायची. wहणजे &यरॉ&स
ू
न{याने जळतात
, म द ू प&हा
तरतरXत होतो!
ु
ु
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लेखांक- ९
=दनांक- ११ जाने १९
लनघर
आपMया म दत
ू सवeकाळ पाचहX ?ान=@यांमाफeत GवGवध Sकारची मा=हती आदळत
असते. या मा=हतीतनच
आपलं GवGवध Sकारचं UशYण चालू असतं.
ू
डोळे , कान, नाक, जीभ आbण Zवचा सतत म दला
ू दY अवdथेत ठे वत असतात. नवी
मा=हती आलX क: GवGवध कॉटxसमsये
असलेले &यरॉ&स
कामाला लागतात. अशा Sकारे

ू
एका &यरॉनकडन
&यरॉनकडे
Gवjत
ू
ू दसया
ु
ू
ु - रासाय0नक संदेशांची दे वाणघेवाण सतत चालू
असते. जशी एखाjा गजबजलेMया लनघरात कामांची गडबड- घाई चाललेलX असते, तशीच
कामं इथे चालू असतात.
SZयेक &यरॉन
ू , SZयेक Yे आपलX ठरवलेलX कामं करत असतो, तसंच इतर
अवयवांचं – हात, पाय, पोट इZयादXंचं सहकायe सतत घेत असतो. आपMयापक: SZयेकाचा
म द ू Uशकतो तो असा. SZयेक अनभवाचं
hपांतर म द ू Uसनॅlसमsये करतो. कोणZयाहX म दत
ु
ू
जेवढे Uसनlस
जाdत, 0ततक: Zया माणसाची बी
जाdत. म दत
जाळं तयार
ॅ
ॅ
ु
ू Uसनlसचं
करणं हे च आपलं काम. Zयामळे
ु च लनघरासारखी Gवjत
ु रोषणाई इथे सतत चालू असते.
डोळे , कान, नाक, जीभ आbण Zवचा यांचा म दशी
संबंध कसा असतो, हे आपण
ू
पढMया
आठवडय़ात पाहणार आहोत.
ु
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=दनांक- १४ जाने १९
dपशe महaवाचा!
महaवाचा!
घरात लहान बाळ असेल तर ते सतत ‘उjोग’ करत असतं. पसारा करत असतं.
एखादX वdतू यायची आbण ती दसरXकडे
च नेऊन ठे वायची, हे सारखंच चालू असतं. या
ु
जीवाला जराहX आराम नसतो. असं का होत असेल?
याचं कारण आहे – मल
गोळा
ू आbण कामात राहन
ू सतत वdतू हाताळन
ु
ू अनभव
करत असतं. हे अनभव
ZयाIया म दसाठ
फार आवयक असतात. तहे तहे Iया वdतू
ु
ू
हाताळNयाने Zवचेला जी संवेदना Uमळते, ZयातलX SZयेक संवेदना म दपय|
ॅ
ू त पोहचन
ू Uसनlस
तयार करNयाचं काम करते. हX Sfnया सातZयाने चालू असते. Zवचेला होणाया GवGवध
dपशाeIया संवेदना या फार महaवाIया असतात.
एक तास वयाIया बाळालाहX थंडी वाजलX तर ते रडतं. दपटं
ओलं झालं तर रडतं.
ु
कारण Zवचेला या dपशe संवेदना कळतात. Zवचा हे म दला
ू कळवते. S0तY fnया wहणन
ू
बाळ रडतं. या उलट मायेचा उबदार dपशeहX कळतो. ओळखीIया dपशाeने ती रडायची
थांबतात.
बाळं रांगायला लागलX क:, =दसेल Zया वdतंन
ू ा हात लावतात. एखाjा वdतIया
ू
=दशेने जोरदार रांगत जातात. कधी एकदा ती वdतू हातात घेईन असं Zयाला झालेलं असतं.
एकदा का ती वdतू हातात घेतलX क: बरं वाटतं. जे{हा रांगता रांगता एखादX वdतू =दसते,
ते{हा आधी मल
ू Zयाला हात लावन
ू बघतं. फरशीवरचा बारXकसा ख डा, एखादX फट, मंुगी,
लहानसा कण यातलं काहXहX ZयांIया नजरे तून सटत
नाहX. Zया वdतला
हात लावायचाच
ु
ू
असतो. वdतू हलते आहे का? ती आपMया हातात येईल का? 0तचा dपशe कसा आहे ? अशा
STांची उ,रं हवी असतात. वdतू हाताला लागलX, 0तचा dपशe कळला, क: कतहल
शमतं.
ु ू
काहX STांची उ,रं कळतात. या उ,रांमुळे बाळांIया म दला
?ान Uमळतं. नवीन मा=हती
ू
UमळवNयासाठ प=हMया पाच वषा|तलX मलं
ॅ
ु अYरश: हपापलेलX असतात. मॉटें सरX मडमIया
शpदात सांगायचं तर, अYरश: dपंजसारखी. Zयांना Uमळे ल ती सवe मा=हती शोषन
ू यायची
असते.
Zवचा हे च काम आयoयभर
करत राहते. तांदळ
ु
ू Uशजला आहे हा संदेश Zवचेमाफeत
ं
पोचवला जातो. fकवा
तळपायाIया अंगठय़ावर डास बसलेला आहे , हX मा=हती UमळाMयावर
डास हाकलNयाचं काम हात करतो, तेहX अsयाe Yणात!
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म दशी
ू मैी : नजरे Iया कYेत

डोळे हे एक महaवाचं ?ान=@य. =दसणाया एकणएक
वdतची
ू , {य:ंची मा=हती
ू
आपले डोळे

म दतMया
ि{हजअल
कॉटxसकडे
पाठवत असतात. या मा=हतीवर याच

ू
ु

कॉटxसमsये
Sfnया केलX जाते. ¡बे

ु ल आbण Gवझेल या दोन शाv?ांनी यावर संशोधन
केलं आहे . Zयासाठ Zयांना नोबेल पाqरतोGषक Uमळालं आहे .
लहान बाळं गरगर fफरणाया पंQयाकडे, रं गीत rचमणाgयाकडे, खेळNयाकडे बराच
वेळ बघतात. ते{हा Zयांचे rचमकले
डोळे हे समजन
ु
ू घेNयाIया Sय¢ात असतात क:, हX ‘जी
काहX’ रं गीत वdतू समोर =दसते आहे , ती नxक: काय आहे , वdतचा
आकार, रं ग, 0तची
ू
हालचाल यासारखी सवe मा=हती म दकडे
पाठवलX जाते. म द ू ती साठवन
ू
ू ठे वतो. जी माणसं
=दसतात, भेटतात ZयांIयाबलची बारXकसारXक 0नरXYणंहX पाठवलX जातात. हX सवe मा=हती
ं
GवUश_ Yेांमsये साठवन
तशासारखी वdतू =दसते ते{हा या
ू ठे वतो. यानंतर जे{हा ती fकवा
मा=हतीचा प&हा
प&हा
उपयोग होणार असतो.
ु
ु
– लहान मलां
ु नी एक मांजर पा=हलX, 0तची इमेज म दत
ू जाते.
– कधीतरX गाय पा=हलX, तर बाळाIया dमरणYेातलं गायीशी साwय दशeवणारं
मांजराचं rच आधी उीGपत होतं. wहणजेच ते Zयाला आठवतं.
– आता गायीचीहX इमेज साठवलX जाते.
– प&हा
प&हा
मांजर आbण गाय =दसत रा=हलX तर आकार, रं ग, आवाज, dपशe असे
ु
ु
Zयातले फरक dप_ होत जातात.
– नवे Sाणी =दसतील तशी हX मा=हती वाढत जाते.
– यानंतरचा टlपा wहणजे – मांजर असं wहटMयावर 0न:सं=दधपणे मांजर हाच
एकमेव Sाणी आठवणं. कारण अनेकदा मांजरX बघन
या
ॅ
ू या dमतीं
ृ ची साठवण =हlपोकwपस
भागात झालेलX असते.
आपMयाला एखादा माणस
आहे त, Zयाचा
ू न{याने भेटतो ते{हा =हचे डोळे अमकसारखे
ु
ं
चेहरा तमकसारखा
आहे , असं म द ू सांगत असतो. सहसंबंध जोडत असतो. टे 0नस fकवा
ु
fnकेटमsये बॉल कठन
येतो आहे हे नजर बघते. ती मा=हती म दला
पाठवते. हा बॉल
ू
ु ू
नxक: कठMया
=दशेला जायला हवा याचा 0नणeय झटपट घेऊन तशा सचना
संपणe
ू
ू शरXराला
ु
=दMया जातात. Zयानसार
खेळाडू हाताने फटका मारतो आbण संपूणe शरXर Zयाला साथ दे तं.
ु
हX साथ योय वेळेला UमळालX नाहX तर मग बसतो चक:चा
फटका!!
ु
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ऐकावे नेटके
ज&मMयापासन
ू ते प=हMया दोन वषा|त आपण घरात बोललX जाणारX fकमान एक
भाषा पणe
ू पणे बोलायला Uशकतो. अगदX ZयातMया {याकरणासह, GवUश_ उIचारांसह आbण
आवाजात चढ-उतार आणन
ू ू कजबज
ू ! हळहळ
ु करणंहX जमतं आbण वरIया पीतलं ओरडणं
ु
जमतं! हX सवe Sfnया केलX ती आपMया कानांनी आbण कानांवाटे म दत
ू पोचलेMया
sव0नलहरX आbण ऑडटरX कॉटxसनी
.

कान हे आपलं महaवाचं ?ान=@य, जे आपMयाला भाषा Uशकवतं. जी भाषा आपण
भरपरू ऐकतो, Zया भाषेचं आकलन चांगMया पतीने होतं. Jया बाळांIया घरामsये £ै भाGषक
– भाGषक वातावरण आहे , ZयांIया म दची
तर चंगळच. सहजपणे कानावर पडलेMया या
ू
भाषा बाळाला प=हMया दोन-तीन वषा|त सहज बोलता येतात.
बाळांना नेहमीचे आवाज सरावाचे झालेले असतात. नवीन आवाज आले क: बाळांचं
लY जातं. मोठं होताना मलं
ु टX{हXवरIया जा=हरातीहX wहणतात. घरातMया माणसांकडन
ू
वारं वार उIचारले जाणारे शpद उचलतात. चांगMया शpदांबरोबर वाईट शpद, अगदX Uश{या,
भांडणात उIचारले जाणारे नको ते शpदहX मलं
ु ऐकतात. लYात ठे वतात. आbण नको Zया
वेळी उIचाhनहX दाखवतात. चार-पाच वषा|पय|तची मलं
ु जे ऐकू येईल ते बोलतात, Zयाचा
अथe Zयांना कळलेला असेल असं काहX सांगता येत नाहX. मलां
ु Iया कानातन
ू म दतMया
ू
ऑडटरX कॉटxसकडे
सवe शpद जाणारच आहे त. आपण जे बोलतो तेच सवe मलं

ु लYात
ठे वणार आbण बोलणार, हे लYात घेऊनच ZयांIयाशी बोलायला हवं.
माणस
ू समोर नसताना केवळ आवाजावhन आपण ZयाIया मनातMया भावनांचा
आवाज बांधत असतो. समोरची {य: आनंदात आहे , समाधानी आहे क: रागात आहे ,
संतापात आहे , रागाIया आवेगावर 0नयंण ठे वन
ू बोलत आहे , हे सवe केवळ आवाजावhन
^य S0तमांची साथ नसतानाहX कळू शकतं. या सवe गो_ी नकळतपणे घडतात, मा
Zयामागे मोठ SणालX कायeरत असते.
अनेक STमंजषा
(िxवझ) कायenमांमsये केवळ SUस {य:चा आवाज ऐकवतात
ू
आbण ती {य: ओळखायला सांगतात. वाdतGवक आपMया छोटय़ाशा dमरणYेात असंQय
आवाज साठवलेले असतात. यात माणसांच,े SाNया-प¤यांचे, वdतंच
ू ,े 0नसगाeचे fकती तरX
आवाज असतात. Zयातन
ू बरोबर वाट काढत dमरणYेात साठवलेMया या SUस {य:Iया
आवाजापय|त म दची
यंणा पोहचते. नाव आठवतं. जर {य:चा आवाज आbण नाव
ू
dमरणYेात नसेलच तर कसं आठवणार?
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चवींची महती
ं
आपMयाला GवUश_ चवींचं ?ान होतं ते िजभेमाफeत. एखादं फळ, पान fकवा
Sाणी
खाNयायोय आहे क: नाहX, याचा 0नणeय जे{हा आ=दमानव यायचा ते{हापासन
ू िजभेने
म दला
ू संदेश पोहचवले आहे त. काय खाता येईल आbण काय नाहX हा Zयाकाळी केवढा तरX
महaवाचा Gवषय असेल. आज आपMयाला खाNयायोय काय आहे हे माहXत असतं आbण
आपण 0नधाedत जेवतो. आज आपMया ^_ीने चव wहणजे आंबट, गोड, तरट
इZयादX. पण
ु
Zया काळात िजभेने =दलेले संदेश अ0तशय महaवाचे होते- नाहXतर Sाणाशी गाठच! Gवषाची
चव घेतMयाUशवाय ते Gवष आहे हे आ=दमानवाला कळे पय|त fकतीतरX जीव गेले असतील!
Sाणी भाजन
ू खाMला तर चांगला लागतो, फळं , पानं, कंदमळं
ु तशीच मातीसकट न
खाता पाNयातन
ू काढलX तर चांगलX लागतात, असे काहX मानवजातीIया ^_ीने यायचे
0नणeय िजभेIया संवेदनांमुळे आ=दमानवाने घेतले.
घरX रांगतं बाळ असेल तर घरIया लोकांIया ^_ीने एक नवी डोकेदखी
असते ती
ु
wहणजे बाळ रांगता रांगता काहXहX तcडात घालतं. याचं कारण बाळाला ती वdतू नxक:
काय आहे हे पंच=@यांपैक: शxय 0ततxया इं=@यांनी समजन
ू यायचं असतं. डोgयांनी वdतू
=दसलX, हाताने dपशe कhन पा=हला, 0तचा आवाज कसा आहे , हे ऐकायचा Sय¢ केला. ती
वdतू हलते आहे का, याचा Zयाला ZयाIया परXने शोध लावायचा असतो. या सवाeतन
ू
अनेकदा िज?ासा पणe
ू होत नाहX wहणन
ू िजभेनेहX dपशe करावासा वाटतो.
मोठा तcडातहX न जाणारा च डू चाखन
बघNयाची Zयांची धडपड आपण
ू -चाटन
ू
अनेकदा ब0घतलX असेल. वdतू तcडात घालNयामळे
ु

Zया वdतGवषयी
, Zया वdतIया
ू
ू

dपशाeGवषयी थोडी जाdत मा=हती गdटे टरX कॉटxसला
Uमळते, हा Zयांचा उेश असतो.

शxयतो सवe वdतू dवIछ ठे वणं आbण धोकादायक वdतू तcडात जात नाहX ना हे बघणं,
हे च एक काम इथे महaवाचं आहे . काहXंना वाटतं बाळाला भक
ू लागलX आहे wहणन
ू बाळ
=दसेल

Zया

गो_ी

तcडात

घालतं

आहे .

पण

Zयाचा

उेश

तर

ZयाIयाहX

नकळत

?ान0नUमeतीचा असतो. मा=हती गोळा करNयाचा असतो. बाळ ZयाIया पतीने डेटाच
संकUलत करत असतो, ZयाIया पढIया
आयoयासाठ
!
ु
ु
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वासवास-?ान
¥ास घेणं हे नाकाचं महaवाचं काम. या ¥ासामळे
ु च GवGवध वास म दपय|
ू त जाऊन
पोहचतात. SाNयांIया नाकाचा Gवचार केला तर लYात येईल क: ते नाकाचा वापर
dवसंरYणासाठ करतात. आसपास कोणता धोकादायक Sाणी वावरतो आहे का, हे SाNयांना
वासावhन कळतं. क¦यां
मधलX वास घेNयाची Yमतादे खील इतर SाNयांपेYा जाdत असते.
ु
wहणनच
ते ग&हे
ू
ु गारांना पकडतात, घराIया वासावhन ते घर शोधत येतात.
आ=दमानवाने धोकादायक पqरसराचा, UशकारX SाNयांचा वास घेऊन dवत:ला सरY
त
ु
ठे वNयाचा मागe पZकरला असणार. आज होमो सेGपय&समsये wहणजे आपMयामsये वास
घेNयाची Yमता वाढलX असMयाचं संशोधनातन
ू =दसन
ू येतं. पण ‘आपण या Yमतेचा परेु पूर
वापर करत नाहX.’ असं शाv? qरचडe फेनमन wहणतात.
चाMसe Gवसोक: यांनी वतeन आbण वास घेNयाची Yमता यावर संशोधन केलं आहे . ते
wहणतात, कॉफ:Iया वासाची एक ओळख म दत
ू 0नमाeण झालेलX असते. या वासात शंभरे क
Sकारचे रे णू असतात. आपMयाला हवी तशी कॉफ: झालX असेल तर वासावhनच आपण
‘आहा ऽ’ wहणतो. लहान मलां
ु ना भरवताना चमचा तcडाजवळ नेMयावर Zया पदाथाeचा वास
आवडला नाहX तर मलं
करतात. एखादं औषध घेताना
ु तो चमचा आपMया हाताने बाजला
ू
वासाचा 0तटकारा आला तर औषधापासन
ू लांब पळतात. एखाjा वdतचा
ू , फलां
ु चा, फळांचा,
खाjपदाथाeचा वास Zया वdतGवषयीची
बरXच नवी मा=हती परवत
असतो. हX मा=हती
ू
ु
ऑMफxटरX
Uसिdटमपय|त पोहोचते. एखाjा टाMकम पावडरचा वास नवजात बाळाIया
ॅ
आठवणीपय|त नेतो. Jयांना GवUश_ वासाने मळमळतं Zयांना Zया वासाUशवाय, नसZया
ु
आठवणीनेहX मळमळायला लागतं. कारण ऑMफxटरX
Uसिdटम आbण भावनांचं क@
ॅ
असलेलX Uलं©बक Uसिdटम एकमेकांशी संबंrधत आहे त. Zयामळे
या वेगवेगgया गंधांIया
ु
dमती
ू कायम =टकन
ू राहतात.
ृ म दत
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का असा..
असा..मी
..मी?
मी?
‘मª ऐसा xयू हंू ?’ असा ST SZयेकालाच कधी ना कधी पडतो. आपण शांत आहोत,
तापट आहोत, खप
ू भीड वाटते. अ0तआZमGव¥ासामळे
ु कामं ©बघडतात. &यनगं
ू ड आहे . मन
कणखर नाहX. मनात गcधळ. Gवसराळू. मनात सततIया Gवचारांमुळे एका =ठकाणी लY दे ता
येत नाहX. अशा आपMया dवभावाIया GवGवध तहा असतात.
खपदा
आपलं वागणं हळहळ
ू ू बदलत जातं. एखादं मल
ू
ू लहानपणी खप
ू ही होतं,
आता खप
झालं आहे , असं आपण wहणतो. अमुक एक माणस
ू समजतदार
ू
ू पव
ू शांत होता,
आता तापटपणा वाढलाय असंहX घडतं. या ‘जडणघडणी’चा &यरॉ&सशी
जवळचा संबंध आहे .
ू
आपला dवभाव GवUश_ Sकारचा असNयाला अनेक कारणं आहे त. उदा. जी&सने नैसrगeकपणे
घडवलेला आपला dवभाव. अनेकदा माणसांना आपलं वागणं जरासं बदलावं लागतं, पण
वागणं बदललं तरX dवभाव बदलत नाहX. योय वेळ येताच आपला मळ
ू dवभावच आठवतो.
अंतरXचे धावे। dवभावे बाहे रX। धqरता हX परX । आवरे ना। आपले संत तकारामां
नी wहटलेलंच
ु
आहे .
असं wहणावं लागेल क:, जसे Uसनlस
ॅ , तसेच आपण! एक घरात दोन वषा|Iया
आतलं एखादं मल
वाटNयाची अ0तशय गरज असते. पण Zया
ू आहे . या वयात सरYत
ु
बाळाला काळजी घेणाया SेमाIया {य:चा dपशe फारसा Uमळत नाहX. कोणी ZयाIयाशी
बोलत नाहX. आसपास माणसं फ =दसतात. ते एकटं एकटं खेळत असतं.
दसया
घरात असंच एक मल
आहे . ZयाIया आसपास सतत भांडणं चालतात.
ु
ू
घरातले लोक एकमेकांशी जोरजोरात बोलतात. एकमेकांIया अंगावर धावन
ू जातात. या
घरात कधी कधी चकन
ु ू शांत dवरातले संवाद होतातहX, पण ते xवrचत. अशा वातावरणात
हे मल
ू वाढतं आहे . 0तसया घरात बाळाशी बोलणारं , ZयाIयावर माया करणारं कोणी तरX
आहे . सगळे एकमेकांशी नीट बोलतात. हे बाळाने लहानपणापासन
ू पा=हलं आहे . अशा
पqरिdथतीत 0त&हX मलां
ु Iया आसपासचं वातावरण एकसारखं नाहX. सQQया भावंडांनादे खील
एकाच Sकारचं वातावरण Uमळत नाहX. Zयामळे
Zयांचह
े X dवभाव वेगवेगळे असतात.
ु
dवभावाची जडणघडण इथन
wहणजेच
ू सh
ु होते. ज&मापासन
ू Uमळालेला SZयेक अनभव
ु
Uसनlस
आपMयात बदल घडवन
wहणजेच आपण. आपलX असामी.
ॅ
ू आणतो. हे अनभव
ु
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डा{याडा{या-उज{याचा सम&वय
एकाच Sकारचं काम कhन माणसांना कामाचा कंटाळा येतो. मानUसक- बौGक
थकवा येतो. याचं कारण कदाrचत आपण म दचा
डावा आbण उजवा यापैक: केवळ डावा
ू
भागच जाdत वापरतो, हे आहे का? आपMयाला थकवा येतो तसा मलां
ु नाहX अयासामळे
ु
थकवा येतो का?
म दIया
डा{या भागात अशी काहX Yें असतात, क: िजथे भाषा, गbणत, तकe,
ू
Gव¬ेषण असे {यवहार चालतात. तर म दIया
उज{या भागातMया Yेांमsये भावना, कला,
ू
रं ग, संगीत, उZdफतe
ू ता असे काहX {यवहार चालतात.
म दला
इलेxो स लावन
कोणZया भागात रSवाह
ू
ू dn:नवर पा=हलं तर म दIया
ू
ती आहे हे समजतं. यावhन शाv?ांIया हे लYात आलं आहे क: म द ू GवUश_ Gवचार करत
असताना कोणकोणZया Yेांमsये उीपन होत आहे . यावhन वरXल Sकारचे अनेक 0नoकषe
काढले गेले आहे त. GवGवध संदभाeत, GवGवध Gवषय घेऊन हे संशोधन चालू आहे .
डा{या भागातMया आbण उज{या भागातMया Yेांनुसार वेगवेगळी कामं चालतात,
असं लYात आलं ते{हाच ‘होल ेन ल0न|ग’ (whole brain learning ) हा Gवचार पढे
ु
आला. UशYण wहणजे वाचन, लेखन, पाठांतर, STांची उ,रं Uल=हणं, गbणतं सोडवणं, इ. हX
सवe कामं डा{या भागातMया Yेांमsये चालणारX कामं आहे त. आपMया लYात येईल क:
नेहमीIया वगाeमsये जे Uशकणं- Uशकवणं चालतं Zयात खडू-फळा, वहX-पेन यांना फार महaव
आहे . वाdतGवक ताfकeकता हे डा{या म दचं
ू काम. पण Gवचार करणं, 0नoकषe काढणं, ST
Gवचारणं हे होत नाहX, डा{या म दलाहX
पणe
ू
ू &याय =दला जात नाहX.
या SकारIया UशकNयाला म दतMया
उज{या Yेांची जोड हवी. अयासाचा तास
ू
वेगळा, कलेचा वेगळा असं आपMयाकडे असतं. यापेYा अयासात कला, rच, भावना, रं ग
या गो_ी आणMया पा=हजेत. तर ते ‘होल ेन ल0न|ग’ होईल. डा{या आbण उज{या Yेांचा
सम&वय झाला पा=हजे. मलां
ु ना येणारा अयासाचा कंटाळा कमी होईल.
ऑfफसमsये =दवसभर बसन
ू काम कhनहX कंटाळा, थकवा येतो. याचीहX अनेक
कारणं आहे त. Zयापैक: एक कारण wहणजे एकसरX
मोठय़ा
ु काम. यासाठ गगलसारQया
ु
ऑfफसेसमsये कमeचायांIया Gवरं गुgयाचा Gवचार केला गेला. उज{या भागाला उीपन
Uमळे ल अशा गो_ी केMया तर कामाचा उZसाह नxक: =टकन
ू राहतो.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १६

म दशी
ू मैी

लेखांक- १७
=दनांक- २३ जाने १९
मलां
ु Iया वतeनसमdया आbण Zयाचं मळ
ू
मलं
ु

एकेकाळी

खोडकर,

खेळकर,

उप²{यापी

वगैरे

असायची.

ती

खेळायची,

ं
हंु दडायची. शाळे तन
सायकलवर घरX यायची. आलX क: लगेच बाहे र खेळायला
ू चालत fकवा
पळायची. दमेपय|त खेळायची. मारामारX वगैरे झालX तरX ते सगळं संपवन
ू , शांतपणे घरX
यायची. अयास झाला क: संपला =दवस! ZयांIयाकडन
ू मन आbण मान मोडन
ू अयास
करNयाची अपेYा कोणीच ठे वायचं नाहX. कदाrचत Zयामळे
ु च वतeनसमdया कमी असायIया.
Jया असायIया Zया घरIया मोठय़ांपय|त फारशा यायIयाहX नाहXत. काहX ताण-तणाव
असलेच तर ताZपरते
असायचे, काहX काळात आपोआप 0नघन
ु
ू जायचे. नकाराZमक भावनांचा
0नचरा {हायचा, याचं महaवाचं कारण wहणजे खेळ. शरXराने केलेMया भरपरू हालचालX.
रोजIया 0नयUमत, मदानी खेळांमुळे मलां
ु मsये असलेलX भरपरू ऊजाe चांगMया
पतीने वापरलX जायची. पण आताची मलं
शहाNयासारखं वागNयाIया
ु बालवाडीपासनच
ू
दबावाखालX असतात. सतत मोठ माणसं आसपास असतात, Zयामळे
ु हवं तसं ओरडायला,
दं गा करायला, एकमेकांIया खोडय़ा काढायला परवानगी नसते. मग मानUसक-शारXqरक ऊजाe
कशी बाहे र घालवलX जाणार?
आज या वतeनसमdया जाणवताहे त, याचं अनेक कारणांपैक: एक कारण wहणजे मलं
ु
दमेपय|त खेळत नाहXत. लहान मलां

ु Iया अंगात Sचंड ऊजाe असते. खेळMयामळे
ु Zया ऊजचा
सकाराZमक वापर होतो. हX ऊजाe साठन
राहात नाहX. ती बाहेर पडते. हे मानUसक
ू
आरोयासाठ चांगलं असतं.
हMलX मलं
ु घरात एकेकटX असतात. Gवशेषत: शहरX भागात हे जाdत जाणवतं क:
खेळायला Uम नसतात. खेळगडी असतील तर परेु शी जागा नसते. Zयामळे
ु हX मलं
ु कमी
जागेत, लटपटचं
काहXतरX खेळू न मन रमवNयाचा Sय¢ करतात. हे हX शxय नसलं तर
ु ु ु ु
टX{हXसमोर बसतात. हातात मोबाइल घेऊन खेळNयाचं समाधान UमळवNयाचा Sय¢ करतात.
या सगgयाचा मनावर Gवrच पqरणाम होतो. मलां
ु नी वयाIया कमीतकमी आठ वषा|पयeत
भरपरू खेळणं- हालचालX करणं आवयक असतं. याचं कारण डा{या आbण उज{या
गोलाधाeना जोडणारा कॉपeस कलोझम हा अवयव. हा अवयव योय पतीने GवकUसत {हावा
असं वाटत असेल तर या वयातMया मलां
शालेय वयात भरपरू खेळलं
ु नी आbण एकणच
ू
पा=हजे. असं घडलं नाहX तर वतeनसमdया वाढणार हे नxक:!
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Uशकलेलं वाया जात नाहX!
नाहX!
म दत
Yे अशी – (१)
ू GवGवध कामं करणारX GवGवध Yें असतात. ZयातलX मQय
ु
³ंटल लोब; (२) पराएटल लोब; (३) ऑसीपेटल लोब; (४) टे wपोरल लोब.
या Yेांमsये &यरॉ&स
असतात. भाषा, गbणत, तापमानाचं ?ान, =दशा?ान,
ू
हालचाल, संगीत, भावना, खेळ, Gव¬ेषण अशी अनेक कामं चालतात. आयoयभराची
सवe
ु
कामं हX या चार Sमख
Gवभागांत GवभागलX आहे त. Zयात मा=हती भरNयाचं काम
ु
आपMयावर असतं. ते काम आपण सतत करत असतो.
हे कसं घडतं? तर, आपण Jया Jया गो_ी करतो, Zया सवe अनभवां
चे hपांतर
ु
म दतMया
-&यरॉ&सIया
जळणीत
होत असतं. आपण नेहमी एक वाxय ऐकतो क:, ‘Uशकलेलं
ू
ू
ु
कधी वाया जात नाहX’. हे वाxय पणe
ू पणे शाvीय आहे . कारण एखाjा Gवषयातलं थोडं जरX
Uशकलो तरX &यरॉन
आपापMया परXने ते लYात ठे वतोच. आbण योय वेळेला ते बाहे र
ू
काढतो. लहानपणी Uशकलेलं पोहणं, सायकल चालवणं, एखाjा गावात, पयeटनdथळी
fफरायला जाणं, पाढे (पव
ू पावक:, 0नमक:, अडीचक:सा
ु लYात राहायची.) अगदX पaयातले
बदामसात सारखे खेळहX मधMया काळात कधीहX न खेळू नहX लYात राहतात.
Zयात आपण काय साठवतो, कसं साठवतो, हे सगळं फ आपMयावरच अवलंबन
ू
असतं.
आपMयापैक: SZयेकाला काहX ना काहX छं द असतात. आपMयाला Zयातन
ू आनंद
Uमळतो. आनंद Uमळतो wहणन
Zयाच कती
करत राहतो. या कती
अवय करा{यात.
ू प&हा
ु
ृ
ृ
छं द जोपासणं हX एक म दपरक
गो_ आहे . मा Zयाबरोबर काहX आगgयावेगgया गो_ीहX
ू ू
करत राहायला ह{यात. Gवशेषत: Jया गो_ी आजवर कधीहX केMया नाहXत Zया!
उदाहरणाथe, वय काहXहX असो- नवी भाषा Uशकणं, नवीन कला- नZय
Uशकणं,
ृ
GवGवध सा=हZयSकार वाचन
ू बघणं, अंगमेहनतीची जी जमतील ती कामं Uशकणं/ कhन
बघणं. तं?ान Uशकणं, आपMयापेYा संपूणe वेगgया जीवनशैलXIया {य:ंबरोबर वेळ
घालवणं, यामळे
न{या गो_ी UशकNयाची संधी Uमळते. केवळ Zयाच Zया Yेातले
ु म दला
ू
&यरॉ&स
न जळता
इतरहX अनेक YेातMया &यरॉ&सना
संधी Uमळते. जोपय|त आपण
ू
ु
ू
अनभव
घेत नाहX, तोपय|त म दIया
सवe Yेांना संधी Uमळणार कशी? यासाठ च असं
ु
ू
wहणतात क: आपण म दचा
ू पणe
ू Yमतेने वापर करत नाहX.
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आहार
सsया कपोषणाचे
दोन Sकार =दसन
ू येतात. दो&हX Sकार अ0तशय गंभीर आहे त.
ु
प=हला

Sकार

wहणजे

आपMया

महारा´ात

असलेलX

भकबळीं
ची
ू

संQया.

आहार

न

UमळाMयामळे
आईIया पोटX कपोGषत
बाळं ज&माला येतात.
ु मलां
ु चे बळी जातात, कपोGषत
ु
ु
खायला Uमळालं नाहX wहणन
ू एकहX मल
ू मh नये, जोपय|त आपण fकमान हे साsय कh
शकत नाहX तोपय|त आपMया समाजाIया GवकासाIया गlपा आपण कशा करणार? या
मलां
ु ना जगवणं हे आधी महaवाचं आहे .
शाळे त जाणाया मलां
ु ना पोषणय
ु आहार Uमळणं हX अ0तशय महaवाची जबाबदारX
आहे . अंगणवाडी आbण शाळांमधन
ू मलां
ु ना Uमळणारा पोषक आहार या योजना चांगMया
Sकारे चालच
Sकारचं कपोषण
हे
ू राहायला ह{यात. दसया
ु
ु

ीमंत घरात =दसन
ू येतं. घरात

पौG_क पदाथe आहे त, पण मलं
ु ते खात नाहXत. बाहे hन मागवलेला Gपµझा, भाJया न
घालता केलेले पाdता, नडMस
, बगeर असे पदाथe खात असतील आbण Uशवाय पाNयाऐवजी
ू
कोMड ¶ंxस वगैरे पेयं पीत असतील तर पोट भhनहX हे एक Sकारे कपोGषतच
ु
राहतात.आहारात लोहाचं Sमाण {यविdथत नसेल तर dमरणश:वर पqरणाम होतो. Zयामळे
ु
मलं
राहतात. मलां
ु कपोGषत
ु ना शाळे त पाठवNयाइतकंच महaवाचं आहे , ZयांIया आहाराकडे
ु
लY दे णं. समाजात कोणतंहX मल
पोषक आहाराGवना राहायला नको. वस0तगहां
ू
ृ मsये
राहणाया मलां
यातन
ु Iया आहाराची दे खील योय काळजी यायला हवी. गहू, तांदळ
ू
ू
UमळणारX कबरे दकं, डाळी, कडधा&यातन
ू UमळणारX Srथनं, भाJया-फळं यातन
ू Uमळणाया
जीवनसaवांना जर नकारच =दला तर लकोज
तयार होत नाहX. Zयामळे
म दला
Zयाचा
ु
ु
ू
परवठा
होत नाहX. अशा पqरिdथतीत म द ू आपलं काम करणार कसं?
ु
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आठवणींची माUलका
आपMया मनात असंQय आठवणी असतात. चांगMया-वाईट, मजेदार कशाहX! पण
आठवणींचा असा काहX एक अMबम नसतो. कपाटातन
ू एखादा अMबम काढला आbण तो
बघत बसलो, असं काहX होत नाहX. Jया घटना आपMया लYात रा=हलेMया आहे त, Zया
एखाjा फोटोसारQया dमरणात गेलेMया नसतात. तर आठवणींची साठवण करNयात GवGवध
पेशींनी काम केलेलं असतं. एक आठवण सांगायची तर अनेक Yें कामाला लागतात.
घडन
ू गेलेMया आठवणी आपण कोणाला सांगत असतो ते{हा तर अYरश: म दIया
ू
आत – Gवशेषत: =हlपोकwपसमsये
उZसव चाललेला असतो.
ॅ
आपण एखादा Uसनेमा बघत असतो ते{हा काय घडतं? ^यं एकापढे
ु एक सरकत
जातात. Zया ^यातलं घर, घरातMया वdतू, 0तथलX GवGवध माणसं, Zयांचा अUभनय हे
सगळं =दसत असतं. पाांचे आवाज, पा·वसंगीत ऐकू येत असतं. पण आपMयाला माहXत
असतं क: या ^यातलं घर wहणजे एक सेट असतो. माणसांचा आवाज नंतर डब केलेला
असतो. पा·वसंगीत GवGवध {य:ंनी Uमळन
तयार केलेलं असतं. पण तरXहX ते ^य
ू
पqरणामकारक करतं.
साधारणपणे तेच आपMया आठवणींIया बाबतीत घडतं.
ि{हजअल
कॉटxस
हा भाग घडलेMया घटनेतलं फ rच नजरे समोर उभं करतं.या

ु
rचात रं ग भरNयाचं काम रं गपेशी करतात.ते{हा जर काहX संवाद घडले असतील, तर ते
ऑडटरX कॉटxसमधन
आठवन
बोलNयाIया क@ाकडे पाठवले जातात. संवाद नसतील,

ू
ू
नसते
परवतं
. अशा

ु च ठळक आbण वैUश_य़पणe
ू आवाज असतील तर ते हX ऑडटरX कॉटxस
ु
Sकारे आकार, वास, चव, dपशe, हालचाल यांसाठ Iया GवGवध YेांमधMया पेशी कामाला
लागतात. अZयंत वेगात आbण सफाईदारपणे हे काम चालतं. या लगबगीतन
ू Zया Sसंगाचं
संपणe
ू rच तयार होतं. एकापढे
ु एक अशी rचांची माUलकाच उलगडलX जाते. हे काम कधी
कधी अखंडपणे, कोणताहX अडथळा न येता चालू राहतं. कधी कधी मधले तकडे
आठवत
ु
नाहXत. Zया आठवणी प&हा
जोडायला वेळ लागतो. पण एखाjा सेकंदात प&हा
काम सh
ु
ु
ु
होतं. अशा fकतीतरX ^य-माUलकाhपी आठवणींचा खिजना म दने
ू साठवन
ू ठे वलेला असतो.
एखादX GवUश_ आठवण सांगून संपलX क: मग ती माUलकाहX आपोआप खंडत होते.
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चालते-fफरते
{यायाम हX फ मलां
ु नी आbण त\णांनीच करायची गो_ रा=हलेलX नाहX. fकZयेक
आजीआजोबा सकाळी बागांमsये {यायाम करायला जमतात, हX फार छान गो_ आहे .
वयानसार
dमरणश: कमी होत जाते. काल-परवा घडलेलं आठवत नाहX, पण ज&या
ु
ु
fकZयेक वषा|पूवIया घटना मा ताJया असतात. कारण या घटना दXघeकालXन dम0तक
ृ  @ात
गेलेMया असतात. Zया आठवत असतात. पण पqरणाम होत असतो तो अMपकालXन
dमतीं
ु नीच नाहX तर मोठय़ांनीहX dमरणश:साठ {यायाम करावा. 0नयUमत
ृ वर. केवळ मलां
{यायामामळे
पेशींना चालना Uमळते. =हlपोकwपस
हे dमरणश:चं क@
ॅ
ॅ
ु =हlपोकwपसमधMया
आहे . {यायामामळे
ु हे क@ छान, तरतरXत राहतं. ‘GवसरNया’वर औषधं घेNयापेYा हा उपाय
नxक:च चांगला आbण ©बनखचाeचा आहे . {यायामामळे
dनायंूना चालना Uमळते.
ु एकणच
ू
dनायू आrधक कायeYम होतात. शरXरdवाd¸यावर याचा खपच
चांगला पqरणाम होतो. मQय
ू
ु
wहणजे राUभसरण चांगलं होतं. हे फायदे तर आहे तच. पण म दसाठ
चा एक फायदा
ू
wहणजे 0नयUमत {यायाम केMयाने मलां
ु ची dमरणश: वाढते. Zयामळे
ु UशकNयाची YमताहX
वाढते. या Yमतेत जवळपास १५ ते २० टxxयांनी वाढ होऊ शकते.
{यायाम करताना असं बघा क:, SZयेक dनायची
हालचाल {हायला हवी. रोज
ू
योगासनं करायला वेळ काढा. योगासनांमsये ¥ासोI¹वासाचा Gवचार केलेला आहे . Uशdतब
¥ासोI¹वास म दला
ऑिxसजन परवतो
. योगासनांमsये शरXराला GवGवध शाvीय पतीने
ू
ु
वळवलं जातं. SZयेक अवयवाला कसा {यायाम घडेल हे लYात घेऊन SZयेक आसन
ठरवलेलं आहे . यातन
dनायंूचा Gवकास होतो. शरXर अंतबाe¡ 0नरोगी होतं. तसंच
ू स¤म
ू
मनहX कणखर, खंबीर होतं.
योगासनांमsये सांrगतलेMया आसनांIया GवGवध पती रोजहX वापरता येNयासारQया
आहे त. अगदX कसं बसावं, कसं उभं राहावं यासाठ आपण आसनांचा Gवचार कh शकतो.
अगदX लहान वयापासन
ू योगासनांची सवय लावलX तर शरXर आbण मन दो&हXसाठ ते
चांगलंच आहे . बैठ कामं करणायांनी ऑfफसIया आवारात, पqरसरात चालायला जायला
हवं. Uलºटऐवजी िज&याने चढा-उतरायला हवं. शxय असेल तर पोहNयासारखे {यायाम सh
ु
करायला हवेत. सsया शहरांमधMया काहX पMसवर
पाNयातले {यायाम घेतले जातात. रोज
ू
{यायाम करणाया माणसाची रोगS0तकारYमता अZयंत चांगलX असते. Zयामळे
ु तो माणस
ू
आजारX पडत नाहX. समजा काहX झालंच तर लवकर बराहX होतो.
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संगीतमय
ीतमय
छान संगीत आपMया म दत
आपMयाला
ू अशा लहरX 0नमाeण करतं, क: Jयामळे
ु
आनंद होतो. अगदX लहान बाळसा
लYपवe
ु
ू क संगीत ऐकत असतं. Zयातन
ू ते आनंदच
Uमळवत असतं. आपण घरात असताना, वगाeत असताना कठे
ु
ु हX संगीताची एखादX सरावट
ऐकू आलX क: आपलं लगेच लY जातं. आbण ते ऐकNयाचा Sय¢ आपण नकळतच करतो.
कारण हे च क:, संगीत आपMयाला मळापासनच
आवडत असतं.
ु
ू
हे संगीत आपMया भावना ह{या तशा वळवू शकतं. जसं, एखादं संगीत आपMयाला
गणगणायला
लावतं, तर एखाjा भीतीदायक Uसनेमात वापरलेलं नसतं
संगीतसा
आपMया
ु
ु
ु
ु
मनात भीती 0नमाeण करतो. एखादं गाणं असं असतं क: Jयामळे
ु आपण हळवे होतो. ढोललेझीमचा आवाज तर आपMयाला एका वेगgयाच वातावरणात घेऊन जातो. कोणZयाहX
Sकारचं चांगलं संगीत, चांगलं गाणं, चांगलं वाjवादन ऐकणं हे के{हाहX म दला
पोषक
ू
असतं.
संगीत आनंद 0नमाeण करतं, wहणन
ू तर अयासात संगीताचा वापर जhर असावा, हे
ं
आपण लYात यायला हवं. अयासाला बसताना fकवा
अयास चालू असतानाहX मंद
संगीत लावलेलं के{हाहX चांगलंच. मा हे संगीत कोणतं असावं यावhन घरात वाद होऊ
शकतात. अशा वेळी वाjवादन, अUभजात संगीतातMया सरावटX
ऐकणं चांगलं. घरात लहान
ु
मलं
ु असतील तर चांगMया चालX असलेलX बालगीतं ऐकलेलX चांगलXच.
मा आपMयाला याचाहX अनभव
असेल क: ककeश गाणी, खप
ु
ू मोठय़ा आवाजात
लावलेलX गाणी आपMया मनात आनंद 0नमाeण करत नाहXत. तर Zयाउलट असं संगीत
लवकरात लवकर बंद {हावं असं आपMयाला वाटतं.
संगीत हे म दIया
पेशींवर सकाराZमक पqरणाम करत असतं. Jया वेळेस आपण
ू
dवत: कोणZयाहX वाjातन
ू एखादX सरेु ल सजावट वाजवत असतो, ते{हा आपMया डा{या
आbण उज{या म दतलX
जाdतीतजाdत क@ं उीGपत झालेलX असतात. वाjवादनामळे
ू
ु म दला
ू
चालना Uमळत असते. तो एकSकारे म दचा
ू {यायाम आहे .
एखादं उ,म गाणं ऐकणं, गाणं wहणणं, वाjवादन ऐकणं, नZय
करणं या संगीताशी
ृ
संबंrधत गो_ी म दमsये
आनंदाचं वातावरण तयार करतात. =दवसातन
ू
ू काहX काळ जरX
आपण उ,म संगीताIया साि&नsयात रा=हलो, तरX म दला
ू Zयामळे
ु गती Uमळते.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: २२

म दशी
ू मैी

लेखांक- २३
=दनांक- ३१ जाने १९
टX{हXचं गाhड
लहान मलां
ु पासन
ू मोठय़ा माणसांपय|त सगgयांना आज टX{हX बघायचाच असतो.
काय असतं हे टX{हXचं गाhड? म द ू कसा S0तसाद दे तो टX{हX बघNयाला? मलं
ु दोन-तीन
तास काटeू &ससमोhन हलत नाहXत. याची कारणं काय?
SZयेक काटeू नमsये एक छानशी गो_ असते. संद
ु र रं ग वापरलेले असतात. मलां
ु ना
आवडणारं , Zयांना bखळवन
ू ठे वणारं संगीत असतं. दर सेकंदा-सेकंदाला, वेगात बदलणारX
rचं असतात. या सगgयामळे
ु मलं
ु काटeू &स बघत राहतात. मोठ माणसंदेखील fकतीहX वेळ
टX{हX बघू शकतात, याची अशीच कारणं आहे त.
पण खरं सांगायचं तर म दला
टX{हX आवडत नाहX. तो थकन
जातो. कारण
ू
ू
UमळालेलX मा=हती हण करणं हे म दचं
ू काम आहे . एरवी हX मा=हती हण करNयाला एक
मयाeदा असते. ती म दला
कळते. पण जे{हा सेकंदा सेकंदाला मा=हतीचा मारा चालू असतो,
ू
ते{हा ZयाIया कायeYमतेला मयाeदा येते.
तो हे काम करायचं नाकारतो. फ मा=हती घेत राहतो. Zयावर Sfnया करत बसत
नाहX.
एकामागोमाग एक टX{हX माUलका बघतात, ते{हा SZयेक सीqरअलमsये गोड चेहरे
येतील, Jयामळे
ु नावी&य वाटे ल. SZयेक ³ेम वेगळी वाटायला हवी, याचा आटोकाट Sय¢
करतात. हे Jया माUलकेमsये होत नाहX, ती माUलका कंटाळवाणी होते. माUलकांमsये
भावनांचं अ0तरे क: Sदशeन असतं. यामागे मानसशाvाचा Gवचार आहे . माणसं भावनांमsये
अ0तशय रमतात. Gवशेषत: कोणाला ास होतोय, कोणी रडतंय, छळ सहन करतंय Zया
पााला सहानभती
ु ू असते. 0तचं काय होईल, तो काय करे ल अशा खोटय़ा खोटय़ा STांमsये
माणसं अडकतात.
एखाjा माUलकेत सगळं आनंदात चाललंय असं कधीच होत नाहX. तसं झालं तर
‘Zयात काय बघायचं?’ असं SेYक wहणतात. टXआरपी घसरतो. wहणन
ू तर Zया पाांIया
आयoयात
सतत नाटय़मय Sसंग ओढवत असतात. एकाच {य:Iया आयoयात
एवढे वाईट
ु
ु
Sसंग कसे काय घडतील, असला Gवचार माUलका बघताना मनात येतो, पण तो मागे सारला
जातो. काहX माUलकांमsये तfकeकतेशी पणe
फारकत घेतलेलX असते. तरXहX ती माणसं
ू
बघतात.
एकणात
हा सगळा आवडणारे चेहरे आbण गंुतलेMया भावना यांचा खेळ आहे !
ु
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ु
अॅlस
lस दे तात उीपन
सवाeसाठ उपय
आbण सवाeना भंडावन
ु
ू सोडणारा मोबाइल फोन. वयात येणाया
पोरासोरांIयाहX हातात सतत फोन असतो तो कशामळे
ु ? याचा आपMया मनावर – म दवर
ू
काय पqरणाम होतो, हे आपण पढX
ु ल काहX भागांमsये बघणार आहोत.
मोबाइल फोन उपय
ँ े पासन
ॅ
ॅ ु
ु आहे त, याबल काहX शंकाच नाहX. बक
ू ते कशबकय
खरे दXपय|त आbण ज&या
=हंदX गाNयापासन
ु
ू जने
ु Uम शोधNयापय|त, मलां
ु Iया अयासाIया
Sोजेx¼सपासन
ॅ डर, घडय़ाळ, अलामeपय|त. हे सगळं याIयाच तालावर करायचं
ू ते साsया कल
असेल तर तो सारखा हातात पा=हजे. मोबाइल फोन नावाचं उपकरण न वापhन चालणार
नाहX. Uशवाय तो सतत आसपास पा=हजे. या फोनला माणसं इतक: rचकटन
ू का बसतात,
याचं कारण आपMया म दला
कंटाळा अिजबात आवडत नाहX. सतत उीपन Uमळालं तर ते
ू
हवंच असतं. हे उीपन दे Nयाचं काम मोबाइल फोनमधलX GवGवध अॅlस करXत असतात.
आपण रोज तेच काम करत असतो. हे काम आ{हानाZमक नसेल, Zयात आनंद
वाटत नसेल. तर आयoय
wहणजे एक hटXन होऊन जातं. hटXनमळे
ु
ु कंटाळा आbण थकवा
येतो. Zयात ‘गंमत’ आणNयाचं काम हX अॅlस करत असतात. हे बसMया जागी Uमळणारं
मनोरं जन आपMयाला भरळ
घालतं.
ु
म दला
कंटाळवाNया वातावरणापेYा उZसाहX वातावरण आवडतं. &यरॉनIया
न{या
ू
ू
जळNया
करNयासाठ
ु

म द ू आससले
ॅ ¼स आbण GवGवधरं गी – GवGवधढं गी
ु ला असतो. गझे

अॅlसवरIया GवGवध पोdटमळे
म दला
0नदान Zया वेळेपुरतं का होईना उZसाहX वाटतं.
ु
ू
नेहमीपेYा काहX तरX वेगळं वाटतं. Uममै©णींची, ZयांIयाबरोबरIया गlपांची कसर भhन
0नघालX, असं म दला
ू वाटतं.
घरकाम एके घरकाम कhन कंटाळलेMया िvयांना टX{हX Uशवायची हX करमणक
ू बरX
वाटते. शाळा-अयास याचा मलां
wहणन
ु ना कंटाळा येतो, Zयातन
ू सटका
ु
ू ते मोबाइलIया
अधीन होतात. तर त\ण वयातMया मलां
ु ना हाताशी भरपरू वेळ असतो. आbण जवळपासIया
Uममै©णींमsये ‘=टकन
राहायचं’ असतं. या सगgया कलपां
ू
ु ु ची एकच fकMलX wहणजे
मोबाइल फोनवर वेळ घालवणं, असं झालं आहे .
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लाइxस आbण डोपामाइन!
डोपामाइन!
fकZयेक शहाणीसरती
माणसं या यंाIया आहारX गेलेलX आपMयाला =दसतात. हे यं
ु
वापरणं वेगळं आbण ZयाIया आहारX जाणं वेगळं ! हे का घडतं?
फेसबक
ु , इ&dटााम, ि¼वटर आbण सवeGSय {हॉ¼सअॅप यामळे
ु आपण एकाच वेळी
अनेकांशी जोडले जातो. हे भाऊबंद आपलX खपच
कामं Gवनासायास करतात. इथपय|त सवe
ू
काहX ठ क आहे . समdया सh
एका {य:ने आपMया
ु होतात Zया यापढे
ु ! समजा फेसबकवर
ु
लहानयाचा फोटो टाकला आbण नंतर आठ =दवसांनी फेसबक
उघडलं असं होतं का?
ु
आपMया लहानयाचा फोटो कोणी पा=हला याबल ZयाIया मनात उZसकता
असते. या
ु
उZसकते
प&हा
आपलं हातातलं काम सोडन
जातो. या दरwयान
ु मळे
ु तो प&हा
ु
ु
ू फेसबकवर
ु
ZयाIया फोटोला बरे चसे लाइxस Uमळालेले असतात आbण या SZयेक लाइकमळे
ु ZयाIया
म दमsये
डोपामाइन नावाचं रसायन 0नमाeण झालेलं असतं. डोपामाइन हे मनाला आनंदX
ू
करणारं रसायन आहे . याच Sकारचा आनंद प&हा
0नमाeण {हावा, अशी डोपामाइनची मागणी
ु
असते आbण या कारणासाठ माणसांना लाइxस बघायला आवडतात.
वाdतGवक खया जीवनात या लाइxसला काहXहX महaव नाहX, हे तwहX
ु -आwहX
सवeजण जाणन
ू आहोत. पण समाज-माsयमांवर जे पायंडे सsया पडले आहे त, Zयानसार
ु
वागNयाचे काहX संकेत ठरत आहे त. खया जीवनात आपण माणसांशी वागताना Uश_ाचाराचे
संकेत पाळतो, ते इथेहX पाळले जातात. ते पाळले गेले नाहXत तर गटातन
ू बाहे र पडNयाचा
धोकाहX असतो. कारण काहX माणसं सोशल मीडयावरIया आयoया
ु ला खरं आयoय
ु
मानतात. इथे ते म दची
ू गफलत करतात.
लाइक =दले नाहXत wहणन
ू रागवायचं, ZयाIया मागे बोलायचं, लाइxस Uमळावेत
अशी जाहXर अपेYा {य करायची हे सगळे गेMया काहX वषा|त माणसांIया वतeनात झालेले
बदल आहे त. नाहXतर ‘लोकहो! मला चांगलं wहणा!’ असं याआधी कधी कोणी जाहXररXZया
wहटMयाचं ऐfकवात तरX नाहX. (0नवडणक:Iया
वेळी असं wहटलं जायचं आbण जातं. ) पण
ु
उमेदवार मंडळी सोडन
मनातन
ू
ू fकतीहX इIछा असलX तरX सामा&यजनांना असं वाटणं
ZयांIया मनातच राहन
ु पणाने
ू जायचं. आता लोक मोकळे पणाने {य होतात आbण खले
एकमेकांचं कौतक
ु करतात.
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ग0तमान गेwस : डोपामाइन
ं
मोबाइल fकवा
कwlयटरवर
गेम खेळNयात मलां
ु
ु चा भरपरू वेळ जातो आbण हा
ं
सगळा वेळ वाया गेलेMया वेळातच धरायला हवा. इतर Uमम©णींचं fकवा
काहX वेळा आईबाबांचं बघनहX
मलं
ू
ु गेwस खेळायला Sव,
ृ होतात. आbण एकदा हातात आलेले हे गेwस मग
सटता
सटत
नाहXत.
ु
ु
याचं एक कारण wहणजे मलां
ु ना इतर गो_ींचा कंटाळा आलेला असतो. मलं
ु एरवी
अयास करतात. हा अयास wहणजे म दतMया
मQयत
: डा{या गोलाधाeला जाdत काम
ू
ु
असतं. आbण गेम खेळNयातन
ू उज{या गोलाधाeला उीपन Uमळतं. या गेममsये अ0तशय
वेगवान हालचालX असतात, bखळवन
ू ठे वणारX आकषeक रं गसंगती असते. सोबत मलां
ु ना
आवडेल असं संगीत असतं. या सगgया गो_ी मलां
ु ना गेममsये गंत
ु वन
ू ठे वतात. काgयापांढया रं गांची पdतक
ं आbण आवडZया- न आवडZया Gवषयाचा अयास करणं एक:कडे, तर
ु
दसरXकडे
हX रं गे©बरं गी, वेगवान द0नया
! wहणन
ु
ु
ू मलं
ु गेwस सोडन
ू अयासाला बसNयाची
टाळाटाळ करतात. मोबाइल काढन
ू घेतला तर rचडतात. ागा करतात.
दसरं
असं क:, गेममsये िजंकNयाIया SZयेक वेळी आपMया म दमsये
डोपामाइन या
ु
ू
नावाचं रसायन तयार होत असतं. या रसायनाचं मQय
काम म दला
आनंदX जाbणवा कhन
ु
ू
दे णं हे असतं. हे च डोपामाइन सोशल मीडयावर लाइक UमळाMयानेहX 0नमाeण होत असतं.
आपMयाला प&हा
प&हा
खेळNयासाठ उj
ु
ु
ु करत असतं. गेममsये िजंकलं, क: जसजशी
िजंकNयाची ले{हल वर जाते तसतसं जाdत आनंद होत असतो. पढची
SZयेक ले{हल
ु
िजंकावीशी वाटू लागते. यामळे
नाहXत. गेwसचीदे खील लहानांSमाणे
ॅ ¼स सटत
ु च हातातन
ू गजे
ु
मोठय़ांनाहX भरळ
पडलेलX आहे . माणसं fकZयेक तास bखळन
ू राहतात, वेळाकाळाचं भान
ु
राहत नाहX.
मलं
ु आधी ‘पाच Uम0नटं खेळू दे क:’ हX Gवनंती करतात. पण खेळ अ½या तासावhन
दोन तासांवर कधी जातो, हे कळतहX नाहX. यानंतरचा टlपा wहणजे काहX वषा|नी ‘मला
माझा मोबाइल हवाय’. आbण Zयानंतरचा टlपा wहणजे ‘मोबाइलवर टाइमपास करणं हा
माझा ज&मUस हxक आहे ’ इथपय|त जातो. wहणन
ू लहान मलं
ु जे{हा ‘आई मला (बाहे र)
खेळायला जायचंय, जाऊ दे ना गं,’ अशी आजeवं करतात. ते{हा पाठवलं पा=हजे. Zयाऐवजी
मोबाइलवर खेळायला न दे णं इ_!
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े मटरशी
गाठ!
ॅ
गाठ!
मोबाइल फोन नावाची एकGवसा{या शतकातलX जाद ू आपMया हातात आलX आ◌ाbण
Zयाचं {यसनहX लागायला लागलं. मोबाइलIया अ0तवापरामळे
लोकांना GवGवध मानUसक
ु
आजार होत आहे त, हX बातमी आता बातमी नाहX रा=हलX!
जे लोक अनेक तास मोबाइल फोनवर वेळ घालवतात, ZयांIयात नैराय 0नमाeण
होतं. घरात भांडणं होतात आbण ती घटdफोटापय|त जातात, लहान मल
ू भक
ू लागन
ू आईला
खायला मागतं पण आई कडी
nशIया न{या ले{हMस गाठNयात मन आहे , एकमेकांना
ँ
माणसं वेळ दे त नाहXत, एकमेकांIया चाqर¦यावर संशय घेतात. या सगgया आपMयासाठ
‘भलZयाच’ आbण न{या गो_ी आहे त. एक लहानसं यं मानवी म दला
ू fकती खेळवतंय!
काम आbण Gवरं गुळा यातला फरक Jयांना कळतो आbण Zयाचं Sमाण fकती
असायला पा=हजे हे Jयांना कळतं, Zयांना या {यसनाचा काहXच धोका नाहX. पण JयांIया
नकळत हे Sमाण {यdत होतं, Gवरं गुgयासाठ
धोxयाIया

पातळीपय|त

येऊन

ठे पतात.

fकती वेळ jायचा याचं भान सटतं
ु , ते

{यसनम:
ु

क@ामsये

दाh,

Uसगरे ट

अशा

{यसनांमsये मोबाइलचं Jयांना {यसन लागलं आहे , अशा {य:ंची भर पडते आहे .
JयाSमाणे अMकोहोलचा पqरणाम म दवर
=दसतो. अMकोहोल Uमळालं नाहX तर माणसं बेचन
ू
होतात. तसंच मोबाइल Uमळाला नाहX, चाìजग नसेल, पॉवर बक
ँ हाताशी नसेल, तर माणसं
अdवdथ- बेचन होतात. एखाjा {यसनापासन
करायचा Sय¢ केला असता जशी
ू मता
ु
‘Gडॉवल’ची लYणं =दसतात. तशीच इथेहX =दसन
ू येतात. आपMया उपयोगी पडणारX सवeच
उपकरणं हवी आहे त, पण Zयाची सवय लागायला नकोय. डोgयांIया आरोयापासन
ू ते
उडालेMया झोपेपय|त हे पqरणाम =दसन
े मटर
wहणजेच Gवचार करणारा
ॅ
ू येतात. मदतला
ू
भाग असतो. आपMया दै नं=दन कामांमsये ससता
आणणं, योय पतीने ती पार पाडणं,
ु ू
0नणeय घेणं यामsये े मटरचा
मोठा सहभाग असतो. कायम {यसनात अडकलेMया
ॅ
माणसांIया म दतील
े मटरवर
पqरणाम झालेला असतो. तोच Sकार इथे – मोबाइलIया
ॅ
ू
{यसनातहX संशोधकांना आढळन
आला आहे . े मटरचा
भाग संकु rचत होत असलेला
ॅ
ू
संशोधकांना आढळलं आहे . हX गो_ भाव0नक बGम,े
साठ योय नाहX. याचा पqरणाम Zया
ु
माणसाIया एकण
भाव0नक आरोयावर आbण Zयातनच
पढे
ू
ु शारXqरक आरोयावर होऊ
ू
शकतो.
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वेळमयाeदा!
ा!
‘अमेqरकन अॅकेडमी ऑफ पेडया=क’ यांनी SZयेक वयोगटात fकती वेळ मोबाइल
हाताळावा, यासाठ वेळमयाeदा आखन
ू =दलX आहे . Zयानसार
ु ,
दोन वषा|खालXल मलां
jायचा नाहX.
ु ना मोबाइल मळीच
ु
तीन ते पाच वयाIया मलां
ॅ ¼स
ु ना एक तासाIया वर कोणतीहX इलेxॉ0नक गजे
jायची नाहXत.
दहा ते अठरा वषा|तील मलां
ु नी केवळ दोन तास वापरला तर हरकत नाहX. पण
आपMयाला मा=हतीच आहे क: यापेYा fकती तरX जाdत वेळ मले
मोबाइल हाताळत
ु
असतात.
मोठय़ा माणसांनी मोबाइल यापेYा थोडा जाdत वेळ हाताळला, Zयावर काहX
वेळापरते
गेम खेळले तर चालू शकते, असे आढळन
ू आलेले आहे . कारण यामळे
ु
ु Zयांचे
ताणतणाव काहXसे कमी होतात.
काहX वेळानंतर सहजपणे मोबाइल बाजला
ठे वन
ते आपापMया कामाला लागू
ू
ू
शकतात पण मलां
ु Iया बाबतीत असे होत नाहX. जर ZयांIया हातन
ू मोबाइल बाजला
ू
करायचा Sय¢ केला तर मले
ठे वायला सांrगतMयावर
ु खप
ू rचडrचड करतात. तो बाजला
ू
Zयांना ते जमत नाहX. एखादे {यसन सोडवताना जो ास SौढांनाहX होतो, तीच लYणे
मोबाइलपासन
ू मलां
ु ना दरू करताना =दसन
ू येतात याचा अथe असा क: म दने
ू हX सवय
घपणे लावन
ू घेतलेलX आहे
काहX मलां
ु ना मोबाइलची खप
ू जाdत सवय लागते. याला अनेक मानUसक-भाव0नक
कारणे असतात. मलां
ु Iया बाबतीत बोलायचे तर परXYेत Uमळालेले कमी गण
ु , सतत आलेले
अपयश, आई-बाबांची फार बोलणी खाणे, Uम-मै©णींबरोबर मैीपणe
संबंध नसणे, या
ू
ं
कारणामळे
नेमन
ु अयासाचा fकवा
ू =दलेMया कोणZयाहX कामाचा आZयं0तक कंटाळा, काहX
ं
करावेसे न वाटणे, घरात fकवा
आसपासIया वातावरणात भांडण, \सवा-फगवा
अशी
ु
नकाराZमकता असलX तर मलां
पेYा हX खोटX द0नयाच
बरX वाटायला लागते.
ु ना खया द0नये
ु
ु
Zयामळे
ु या कारणांवर काम करणेहX 0ततकेच महaवाचे असते.
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एकाता धोxयात!
धोxयात!
कोणतंहX काम चांगलं होNयासाठ Zया कामाकडे लY एका होणं हX प=हलX पायरX
असते; पण मोबाइल फोनवरIया GवGवध अॅlसवर वेळ घालवNयामळे
ु हX प=हलX पायरXच
धोxयात आMयाचं जाणवतं आहे . हे केवळ लहान मलां
ु Iया बाबतीत नाहX, तर मोठय़ांIयाहX
बाबतीत घडतं आहे .
ं
मोबाइलवर खेळणं fकवा
फोटो/ि{हडीओ बघणं हX कामं खप
ू वेगात चालू असतात.
एका वेळी म द ू अनेक कामं कh शकतो; पण चांगMया पतीने काम करायचं असेल आbण
काम महaवाचं असेल, तर एका वेळी एकच काम केलेलं चांगलं; पण Zयाला जर सतत असं
‘मिMटटािdकग’चं काम =दलं, तर डोgयांना GवलYण थकवा येतो, rचडrचड वाढते. जाdत
काळ मोबाइल फोनवर काढला तर म दतले
पट&
ॅ सe बदलू शकतात. Gवशेषत: लहान मलां
ू
ु Iया
बाबतीत बोलायचं तर जडणघडणीIया काळातच हे घडMयामळे
Zयाच पतीने घडणं
ॅ
ु पटनe
आbण तेच पटनe
दXघeकाळ =टकणं या दो&हX गो_ी घडणार. यावर संशोधकांचं काम चालू
ॅ
आहे . कारण हा Sकार, हे बदल याच GपढXत न{याने घडत आहेत.
आपMया म दमsये
सदासवeकाळ Gवjतरासाय0नक
लहरX 0नमाeण होत असतात. हे
ू
ु
ं
म दसाठ
आवयक असतं. यालाच ‘ेन वे{Àय़ज’ असं wहणतात. Jया वेळी मलं
मोठ
ू
ु fकवा
माणसं गजे
लहरXंपेYा या
ॅ ¼स हाताळत असतात Zया वेळी एरवी 0नमाeण होणाया म दIया
ू
लहरXंचा पटनe
वेगळा असतो. म दशाv?ां
ना आढळलं आहे क:, जी मलं
ॅ
ू
ु मोबाइलवर खप
ू
जाdत वेळ गेम खेळत असतात, ZयांIयामsये एडीएचडी (अटे &शन डेfफUसट हायपर
डसऑडeर) हा एक Sकारचा आजार 0नमाeण होऊ शकतो. एकातेची समdया वाढू शकते.
घरात माणसं नसणं, Zयामळे
ु आलेला एकटे पणा, टX{हX बघू दे त नाहXत, आळस,
एका xलासमधन
xलासमsये धावणं, अयास – गहपाठ
यात खपच
{य =दनnम
ू दसया
ु
ू
ृ
असणं, असा अ0तशय {यतेचा बराच काळ गेला असेल आbण थोडासा जरX मोकळा वेळ
Uमळाला तर मलं
ु लगेच मोबाइलकडे वळतात. हे च काय ते एकमेव मनोरं जन, असं Zयांना
वाटू लागतं. थोडxयात काय, तर कोणZयाहX उपलpध गो_ींमधन
ू Gवशेष उीपन Uमळालं
नाहX क: या dवdत आbण मजेदार उीपनाकडे मलं
ु वळतात.
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dn:न नकोच!
नकोच!
एखाjा वेळेला आपण समाज माsयमावर गेलो तर Zयात आपला fकती वेळ जातो हे
आपMयालाहX समजत नाहX. fकमान एक तास गेMयानंतर कठे
ु तरX आपण बराच वेळ
घालवत आहोत अशी म दला
सचना
Uमळते. जर मोठय़ांIया बाबतीत हे होत असेल तर
ू
ू
लहान मलां
ु Iया बाबतीत काय करावं? मोबाइलची सवय लागNयाचं मळ
ू जर डोपामाइन या
आनंदX संवेदना 0नमाeण करणाया रसायनात असेल तर याची दखल घेऊनच सवय मोडावी
ं
लागेल. आपMया हातात मोबाइल fकवा
लपटॉप
असतो. यावर आपण काय करत असतो,
ॅ
याचं एकदा Gव¬ेषण कhया.
गेwस, {हॉ¼सअॅप, फेसबक
सचe, सेMफ: काढन
पाठवणे, ि{हडीओ बघणे,
ु , गगल
ु
ू
Uसनेमे बघणे / गाणी बघणे, ऑनलाइन शॉGपंग हX झालX आपलX यादX. यापेYा अजन
ू काहX
जाdत चालू असेल तर dवत:ला यापासन
ठे वNयासाठ आठवडय़ातला एक =दवस
ू सरYत
ु
‘नो-टाइम फॉर dn:न’ हे तaव पाळायला हवं. मोबाइल आbण इतर सवe dn:नपासन
ू लांब
राहायचा Sय¢ कhन बघायला काय हरकत आहे ? एक =दवस तर शxय नाहXच; एक तासहX
शxय नाहX. असं Jयांना वाटतं आहे , Zयांनी अ½या तासापासन
ू सh
ु करावं. जागेपणीचे
आपMयाला वाटतील तेवढे तास एक – दोन तासांपासन
ू ते २४ तास – पणe
ू लांब राहायचं
आbण बघायचं. असं ठरवायला हवं. बघया
ू जगता येतंय का?
इंटरनेट {यसनाचं गांभीयe लYात घेता काहX =ठकाणी नो dn:न झोन करायला हवा.
मलं
माणसं एक येतील, समोरासमोर बसन
बोलतील, अशा संधी शोधन
काढा{या
ु
ू
ू
लागतील. म दला
चालना दे णारे उपnम सh
ू
ु करावे लागतील. सवाeत महaवाचं wहणजे
माणसाIया म दत
ू आनंदX संवेदना 0नमाeण करणारं डोपामाइन इतर कोणकोणZया कतीतन
ू
ृ
Uमळे ल याची योजना मलां
ु साठ आbण मोठय़ांसाठ आखावी लागेल.
काहX मोठ माणसं या वdतला
rचकटलेलX तर काहX माणसं कटाYाने फारच लांब
ू
राहतात. वाdतGवक योय असा सवणe
ु मsय काढायला हवा. Jयाला हे जमलं, तो या आठ
पायांIया ऑxटोपसपासन
ू दरू राहू शकतो, असं समजायचं.
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म द ू आbण Áदय
‘माझा म द ू आbण माझं Áदय यामsये संघषe चालू आहे ’, ‘Áदयाचं wहणणं म द ू मा&य
करत नाहX’, ‘=दमागसे सोचो, =दलसे नहX’ अशा Sकारची वाxयं अनेक जण करत असतात.
Áदयाने Gवचार करणं wहणजे भावनांना झकतं
माप दे णं आbण म दने
ु
ू Gवचार करणं wहणजे
तकाeने Gवचार करणं, असं काहXसं या वाxयांमधन
ू sव0नत होतं. Áदय आbण म द ू यातलं
नातं नxक: काय आहे ? =दल और =दमाग हे वेगळे आहे त का?
इथे एक गो_ समजन
ू घेतलX पा=हजे क:, म द ू हा Gवचार करणारा एकमेव अवयव
आहे . कारण &यरॉ&स
या ‘Uशकणाया पेशी’ फ म दत
ू
ू असतात. इतर कोणZयाहX अवयवात
नाहX. SZयेक Gवचार हा म दत
तयार होतो. हा Gवचार संदेशhपाने GवGवध, संबंrधत
ू
अवयवांपय|त पोहोचवला जातो. यावर संबंrधत अवयव योय ती अंमलबजावणी करतो.
आजवरIया संशोधनातन
असं लYात आलं आहे क:, तकeश
ू
ु Gवचार, Gव¬ेषण
करणारX Yें म दIया
डा{या गोलाधाeमsये आहे त. तर भावनांशी संबंrधत क@ं हX उज{या
ू
गोलाधाeमsये आहे त. एखाjाने भावनांIया बाजने
ू 0नणeय घेतला तर नxक: Gवचार केला
आहे स ना? असं Gवचारलं जातं. (कदाrचत डा{या गोलाधाeतMया YेांमधलX तकeशता
ु
वापरलX गेलX नसेल तर?) याउलट भावनांचा जराहX Gवचार न करता केवळ तकeश
ु 0नणeय
घेतला असेल तर, ‘fकती हा कोरडेपणा?’ असं wहटलं जातं.
आयoयातले
काहX 0नणeय Sाधा&याने केवळ डा{या गोलाधाeतMया Yेांनुसार Gवचार
ु
कhन (बोलXभाषेत सांगायचं तर – काळजावर दगड ठे वन
ू ) आbण काहX 0नणeय उज{या
गोलाधाeनसार
(भावनांIया आहारX जाऊन) घेतले जाऊ शकतात. मा Jयामsये दो&हXचा
ु
सारासार Gवचार कhन 0नणeय घेतलेले असतील तर ते जाdत योय ठरतात.
उदा. झालेMया घटनेचा अयास आbण Gव¬ेषण कhन डा{या गोलाधाeचा वापर कhन
&यायाधीश 0नणeय घेतात, UशYा सनावतात
. Zया वेळी उज{या गोलाधाeतून आरोपीIया
ु
भावनांचा Gवचार करत नाहXत. मा याच आरोपीने पढे
ु दयेचा अजe केला तर हा 0नणeय
रा´पतींनी उज{या गोलाधाeचा Gवचार कhन यावा, अशी आरोपीची अपेYा असते. यावर
रा´पती दो&हX गोलाधाeचा वापर कhन wहणजेच सारासार Gवचार कhन 0नणeय घेतात. सवe
0नणeय म दच
ू घेतो, Áदय नाहX!
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‘मी’
मी’ हे क@dथान
कोणZयाहX आणीबाणीIया Sसंगात SZयेक जण dवत:ला वाचवNयाचा Sय¢ करत
असतो. एक =दवसाचं बाळहX dवत:चा जीव वाचवNयाIया उेशाने भक
ू लागलX क: रडत
असतं. असं कशामळे
ु घडतं? SZयेक जीव dवत:ला वाचवNयाचा आटोकाट Sय¢ करतो,
यावरच आजवर सजीव स_ी
ु ीपासन
ू बलाढय़ ह,ीपय|त आbण
ृ तग धhन आहे . लहानशा मंग
बGमान
माणसापय|त हाच गणधमe
=दसतो. अिdतZव =टकवणं हे म दचं
ु
ु
ू मलभत
ू ू कायe आहे .
जलचर आbण सरपटणारे Sाणी हे प¸वीवरचे
प=हलेव=हले सजीव. या SाNयांIया
ृ
म दला
हा भाग गडद दाखवला आहे .
ू रे िlटUलअन ेन असं नाव =दलेलं आहे . या आकतीत
ृ
हाच सरपटणाया SाNयांचा म द.ू डॉ. पॉल मxलXन
यांनी मांडलेMया ©dतरXय
ॅ
म दUसां
तातला (य़न
ू
ू ेन rथअरX) हा आहे प=हला आbण सवाeत खालचा dतर. या£ारा म द ू
अनेक कामं करत असतो. यातलं एक महaवाचं काम wहणजे dव-संरYण. आपMयापेYा
लहान Sाणी =दसला तर अ&नहणासाठ ZयाIयावर हMला करायचा आbण जर आपMयापेYा
आकाराने मोठा Sाणी =दसला तर ZयाIयापासन
ू dवत:ला वाचवायचं. या कायाeमुळे अिdतZव
जपNयाचं महaवाचं काम ‘सरपट म द’ू करतो.
SजोZपादनाची साखळी चालू ठे वणं हे कायeदेखील सरपट म द ू करतो. यासाठ

हे

आ=दम जीव सरYत
=ठकाणी अंडी घालतात. उदाहरणाथe मासे, कासव. मा एकदा अंडी
ु
दे ऊन झालX क:, अंडय़ातन
ू GपMलं बाहे र पडतात. ज&मदाते Zयांना प&
ु हा भेटत नाहXत,
Zयांची काळजी घेत नाहXत. Zयांना खाणं आणन
ू भरवत नाहXत. लाड करत नाहXत. हX
GपMलं आपापलं जीवन जगायला लागतात. dवत:Iया अिdतZवाची लढाई dवत: लढतात.
ZयांIया म दIया
यंणेत हे च आहे .
ू
अंडी फटन
GपMलं बाहे र आMयावर जलचर आbण सरपटणाया SाNयांIया काहX
ु ू
अपवादाZमक Sजाती मा GपMलांचं संरYण करताना =दसतात. मा ती Sेम, माया यासाठ
नाहX तर SजोZपादन, वंशसातZय राखणं हे काम करNयासाठ ! Sेम, माया, राग अशा
कोणZयाहX भावनांची क@ं सरपट म दमsये
नसतात. नाग रागाने फZकार
मारत नाहX, साप
ू
ू
ं
डख
धरत नाहX fकवा
मंग
ू
ु ी Zवेषाने चावत नाहX. जीव संकटात आहे याची जाणीव
झाMयामळे
ु ते dवत:चं संरYण करतात.
मा, माणसाIया म दतलX
गंत
ू
ु ागंत
ु काहX वेगळीच!
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प=हलं Sेम : आई – GपMलाचं!
जगातलX प=हलX Sेमाची भावना हX आई आbण 0तचं GपMलू यामधलX असावी, असं
संशोधकांचं मत आहे . हX आई wहणजे Jया SाNयांमsये Uलं©बक UसdटXम (भावना0नUमeतीIया
यंणा) GवकUसत झालX आहे अशी आई. मांजर, माकड, का
अशा सdतन SजातीतलX आई.
ु
प¸वीIया
पाठ वर जे{हा सdतन SाNयांचा ज&म झाला, ते{हाच Sेमाची भावना 0नमाeण
ृ
झालX. आपMया GपMलांबल Sेम 0नमाeण झालं. असं Sेम Zया आधीIया SजातींIया आईGपMलामsये आढळन
ू येत नाहX.
सdतन SाNयांमsये मांजर GपMलांची काळजी घेते. स\वातीIया
काळात GपMलं 0तIया
ु
दधावर
जगतात. ती ZयांIयावर Sेम करते. Zयांचं संरYण करते. यासाठ ती GपMलांIया
ु
जागा बदलते. इतर सdतन Sाणी-आई ZयांIया म दतMया
यंणेनुसार Sेम करतात आbण
ू
आपMया GपMलांची काळजी घेतात. GपMलं वागायला चकलX
, जाdत अMलडपणा केला, Uशकार
ु
करताना चका
केMया तर गरगर
ु
ु ु तात. एवढं च नाहX तर dवसंरYण, Uशकार अशी काहX जीवन
कौशMयंदेखील Uशकवतात.
हX पालकZवाची लYणं सdतन SाNयांमsये आbण प¤यांमsये सा
काहX Sमाणात
ु
=दसन
ू येतात. मा काहX काळाने हे आपलं GपMलू आहे हे ते Gवसhन जातात. कारण
ZयांIयातलX भावा0नक क@ आbण dमरणश:चं क@ यांना जोडणारा पल
GवकUसत
ू पणe
ू
झालेला नसतो. की
वासावhन आपलं घर, आपलX माणसं लYात ठे वतात. कारण नाक
ु
आbण dमरणश: हा पल
©dतरXय टllयामधला प=हला dतर
ू मजबत
ू असतो. म दIया
ू
आहे - सरपट म द.ू िजथे dवसंरYण असतं. Zयावरचा दस
ु रा dतर आहे - भाव0नक म द.ू
Uलं©बक UसdटXम. आकतीमsये
हा भाग म दIया
साधारण मधMया भागात =दसतो आहे .
ू
ृ
उZnांतीIया काळात सरपट म दवर
Srथनांचं आवरण 0नमाeण होत गेलं. या आवरणामsये
ू
काहX करय वाढलX. Zयातलं एक कायe wहणजे भावनांची 0नUमeती.
सdतन SाNयांमsये सरपट म दचा
प=हला + भाव0नक म दचा
दसरा
असे दोन dतर
ू
ू
ु
असतात. Zयामळे
या SाNयांचा म द ू जलचरांपेYा अrधक Sगत आहे . याUशवाय दसया
ु
ु
dतरातलX भावना0नUमeतीहX असते. माकड, ह,ी अशा सवe सdतन SाNयांमsये dवत:चं
संरYण करNयाची Sबळ भावना असतेच. माणस
ू या सवाeपेYा अजन
ू वरचा आहे . कारण
ZयाIया म दत
ू 0तसराहX dतर असतो.
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सपीक
0नओ कॉटxस

ु
प¸वीवरIया
सवe SाNयांपेYा माणस
हा Sाणी वेगळा आहे . याचं कारण म दIया
ू
ू
ृ
©dतरXय रचनेतला वरचा dतर – 0नओ कॉटxस
हा dतर गडद =दसत आहे .
 . आकतीत
ृ
मानवी म दचे
ू एकावर एक असलेले तीन dतर लYात घेतले तर सवाeत खालIया सरपट
म दdतरात
आहे – dवसंरYण. ZयावरIया wहणजेच मधMया आवरणात आहे त- भावना आbण
ू
Zया वरIया 0तसया आवरणात आहेत – GवGवध भाषा, कला, खेळ, Gवचार, नव0नUमeती,
संगीत, rचकला, Gव¬ेषण, Gववेक, अमतe
ू संकMपना – मतe
ू संकMपना ओळखNयाची Yमता,
आकडेमोड, वdत0नUमe
तीची Yमता, समीYा, खेळाचे वा नZयां
ू
ृ मधले 0नयम इZयादX.
शाळांमsये जे Gवषय Uशकवले जातात, Zया सवाeचा 0नओ कॉटxसमधMया
घडामोडींशी संबंध

असतो.
?ात संशोधनाIया आधारे असं =दसन
ू आलं आहे क:, आf³केमधील एका बेटावर
राहणाया एlस या SजातीIया आहारामsये अ0तशय उIच दजाeची Srथने आलX. यामळे
ु
Uल©बक UसdटXमवर wहणजेच भाव0नक dतराIया वर Srथनांचं आवरण तयार झालं. या
SrथनांIया आवरणामsये उIच बौGक Gवचार करणारX अनेक Yें 0नमाeण झालX. हX Yें
इतर कोणZयाहX SाNयांमsये नाहXत.
SाNयांची, प¤यांची, क:टकांची दे खील एक GवUश_ भाषा असते. काहX SाNयांमsये
उIच SकारIया बौGक Yमतांपक: काहX Yमता आढळन
ू येतात. उदाहरणाथe डॉिMफन. परं तु
मानवी म दशी
बरोबरX कh शकेल अशा Yमता कोणZयाहX SाNयात नसतात. कारण मानव
ू
उIच SतीIया कMपना कh शकतो, कMपनेवर काम कh शकतो, Gवचार कh शकतो आbण
आपले Gवचार कतीत
आणू शकतो. GवGवध शोध लावू शकतो. हX 0नओ कॉटxसची
दे णगी

ृ
आहे . ‘सरपट म द’ू , आbण Uल©बक UसdटXम 0नओ कॉटxस
हX म दची
©dतरXय रचना

ू
आपMयापक: SZयेकाला – लहानांपासन
ू मोठय़ांपय|त सवाeना – SZयेक Yणी आbण SZयेक
Gवचारात मदतीला येत असते.
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घसरण
घरोघरX =दसणारं एक ^य : मलं
ु अयास करत असतात; गbणत, मराठ अशा
कोणZया तरX Gवषयाचा. ते काहX समजन
ू घेत असतात, पालक समोर बसन
ू अयास घेत
असतात. स\वातीला
समजतदार
पालक शांततेत अयास घेत असतात.
ु
ू
ं
ं
असं समजू या क:, Zया मलाला
fकवा
मलXला
, ते गbणत fकवा
ती {याQया
ु
ु
समजलX नाहX. Zयामळ
चकलं
ु े काहX तरX चकलं
ु . पालक समजन
ू सांगताहे त; पण प&हा
ु
ु .
पालकांIया रागाचा पारा वर चढतो. ते रागवायला, ओरडायला लागतात. लहान मल
ू Uभऊन
गlप! ते आता Zया गbणताचा Gवचार कh शकत नाहX.
घाबhन का होईना, कसं तरX गbणत सोडवायचा Sय¢ मल
ू करतंय. जमत नाहXच!
इकडे पालकांIया रागाचा पारा अजन
हात उठतो. मल
ू चढतो. अपशpद 0नघतात. मलावर
ु
ू
घाबhन मार खातंय. इथे अयासाIया वातावरणाचा संपूणe सवeनाश! घाबरलेMया आbण मार
खाणाया Zया लहान मलाला
अशा भाव0नक अवdथेत कधीहX अयास करायला जमणार
ु
नाहX. म दशाvीय^_य़ा
जमच
ू
ू शकत नाहX. याचं कारण अयास करNयाची, आकलनाची Yें
0नओ कॉटxसमsये
आहे त आbण भीतीची भावना Uलं©बक UसdटXममsये आहे .

भीती दाटन
रSवाह नैसrगeकरXZया भावनांIया Yेांकडे- Uलं©बक
ू आलX तर म दचा
ू
UसdटXमकडे- Sाधा&याने वळतो. अशा िdथतीत तो 0नओ कॉट xसकडे राहणं शxय नाहX.
पालकांनी मारायला स\वात
केलX क: घाबhन मलं
ु
ु dवत:चा बचाव करायला लागतात. आता
तर सरपट म दकडे
रSवाह जातो. यालाच डॉ. पॉल मxलXन
यांनी ‘rथअरX ऑफ
ॅ
ू
डाऊनUशिºटं ग’ असं wहटलं आहे . अयास करताना जो रSवाह आकलनाIया- अयासाIया
Yेांकडे wहणजे 0नओ कॉटxसकडे
असतो आbण असायला हवा, तो खालX घसरतो; तेहX

पालकांIया आततायीपणामळे
ु !
जोपय|त रSवाह प&हा
आकलनाIया Yेाकडे वळणार नाहX, तोपय|त अयास
ु
जमणार नाहX. अयासाला बसवMयावरहX आधी ‘तो’ भीतीदायक अनभव
आठवणार;
ु
आठवतच राहणार! Jया मलां
ु ना अयास करताना कायम ओरडा बसतो Zयांना अयासाबल
टोकाची अनाdथा 0नमाeण होते, गोडी लागणं तर दरच
ू ! UशYण आनंददायी हवं, असं
ं
जगभरातले सगळे UशYणतJ? सांगतात. पण fकती मलं
शाळे त fकवा
घरX आनंदाने
ु
Uशकतात, हा न{या संशोधनाचा Gवषय आहे .
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‘&यरो
’मळे
आbण \ळणं
ॅ
ु lलिdटUसटX
ु जळणं
ु
नोकरX करत असताना दसया
गावी बदलX झालX क: माणसाचं मन अिdथर होतं.
ु
बदलX dवीकाhन न{या जागी जायचं, \ळायचं याचा ताण मनावर येतो. काहX माणसं
उZसाहाने बदलX dवीकारतात; तर काहX माणसं कटकट करतात. यामागे घरIया जबाबदाया
हे एक महaवाचं कारण असतं. Jया =ठकाणी बदलX होते, 0तथे \जू झाMयावर चांगले
अनभव
आले क: या न{या जागेबल िज{हाळा 0नमाeण होतो. 0तथन
बदलX झालX क:
ु
ू प&हा
ु
प&हा
काहX =दवस अिdथरता वाटत राहते. याचं कारण आधीIया जागेसंदभाeत आपले
ु
&यरॉ&स
जळले
ले असतात. एक ‘कwफटe झोन’ तयार झालेला असतो. हा कwफटe झोन
ु
ु
सोडायला माणसं तयार नसतात. अशांनी हे लYात यायला पा=हजे क: काहX =दवसांनी
न{या जागेतदे खील न{या अनभवां
मळे
&यरॉ&स
जळणार
आहे त. न{या जागेबलहX
ु
ु प&हा
ु
ु
ु
आपोआप कwफटe झोन तयार होणार आहे .
ं
घरात fकवा
ऑfफसात एखादX नवी {य: येत,े ते{हा Zया {य:साठ

0तथलं

वातावरण पणe
काळात चांगले अनभव
Uमळाले तर ती
ू पणे नवीन असतं. 0तला स\वातीIया
ु
ु
लवकर \ळते. 0तथलXच एक {य: बनते. चांगले अनभव
Uमळाले नाहXत तर 0तला या
ु
जागेशी जवळीक वाटत नाहX. हळहळ
ू ू याचीहX सवय होते. न{याची नवलाई फार =दवस
=टकत नाहX. याचाहX संबंध &यरॉ&सIया
जळणीशी
आहे .
ु
ु
ं
कोणZयाहX न{या गो_ीची सवय होणं, आधीपेYा वेगgया वातावरणाशी सहज fकवा
थोडय़ा Sय¢ांनी जळवन
fकतीदा तरX घडतात. याचं कारण
ु ू घेता येण,ं अशा गो_ी आयoयात
ु
आपMया म दतला
‘lलिdटUसटX
’ हा गण
असं wहणतात. यामळे
ॅ
ॅ
ू
ु . याला &यरो
ु lलिdटUसटX
ु च
आपMयाला न{या अनभवां
शी जळवन
जळवन
ु
ु ू घेता येतं. मा वाढZया वयानसार
ु
ु ू घेNयाची
Yमता कमी होते. हे {यसापेY असतं. वयाIया 0तशीतMया मलामलXं
ु
ु नी नवं घर घेतलं
तर ते 0तथे जाNयासाठ उZसक
ु असतात. पण स,रXIया वयातले आईबाबा न{या जागेत
fकतीहX सोयीसGवधा
असMया तरX नाखश
lलिdटUसटX
ॅ
ु
ू असतात. याचं कारण वयानसार
ु
काहXशी कमी झालेलX असते. पण काहX लोक मा या बदलाकडे अ0तशय सकाराZमक आbण
उZसाहX नजरे ने बघतात. &यरो
या गणामळे
माणसं जगभर fफरतात. नवी
ॅ
ु lलिdटUसटX
ु
ु
भाषा, नवं भौगोUलक वातावरण, चालXरXती, GवGवध dवभावांची माणसं यांIयाशी जळवन
ु ू घेऊ
शकतात.
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&यरॉ&सIया
न{या जळNयां
साठ !
ु
ु
चेहयासाठ fकतीतरX अॅ&टX एिजंग n:wस बाजारात उपलpध असतात. पण म दसाठ
ू
तसं काहX n:म उपलpध नसतं. अशी n:wस लावन
ू ता\Nयाचा आभास 0नमाeण होतो, मा
म दला
त\ण ठे वायचं असेल तर fकतीतरX SकारIया य:
करता येतात, Uशवाय याला
ू
ु
कोणतेहX चक:चे
साइड इफेx¼स नसतात. असलाच तर एकच पqरणाम असतो तो wहणजे
ु
आपलX बी
ु शाबत
ू राहते.
बीला
धार दे Nयासाठ याUशवायहX fकZयेक गो_ी आपण करत असतो, पण यामळे
ु
ु
आपMयाला म दत
ू रोजIया रोज 0नZयनवे बदल होताहे त, हे आपMयाला माहXत नसतं.
आपण SZयेक माणसाIया dवभावाशी जळवन
ु ू यायला Uशकतो, यातलX अजन
ू एक
गंमत अशी क:, आपण आपला dवभाव न बदलता दसयां
शी जळवन
ु
ु ू घेतो. काहXंना हे
जमत नाहX. जळवन
ु ू यायला ास होतो. पण हे देखील एक Sकारचं सहजUशYण असतं, हे
लYात यायला पा=हजे. आपण नवी पाककती
Uशकतो. {यवसायानसार
नवी पqरभाषा
ु
ृ
Uशकतो. नवीन सॉºटवेअसe Uशकन
ँ े Iया
ू घेतो. ऑनलाइन {यवहार करणं Uशकतो, SZयेक बक
वेगवेगgया पती Uशकन
घेतो. हे लोक आपMया वेबसाइटवर, अॅपवर सतत नवीन Sयोग
ू
करत राहतात – तेहX आपMयाला Uशकन
यावे लागतात. ते ‘अपडेट’ झाले क: आपMयाला
ू
‘अपडेट’ {हावंच लागतं. नवी यं,ं मोबाइल फोनवरचे नवे फ:चसe Uशकतो.
मागील एका वषा|त आपण fकती कौशMयं न{याने Uशकलो याची यादX करायची.
काहX गो_ींची भर यात पडलXच असेल. यापढची
यादX सहा / तीन करायची. आपण fकती
ु
नवी कौशMयं Uशकलो, नेहमीपेYा/आजपय|त कधीहX केMया नाहXत अशा fकती गो_ी केMया –
rचं काढणं, रांगोgया Uशकणं, नाटय़छटा सादर करणं, घरातMया वdतंूची द\dती
Uशकणं..
ु
ं
fकवा
fकती न{या माणसांना SZयY भेटलो, ZयांIयाकडन
ू UशकNयासारखं काय होतं, Jया
=ठकाणी आजवर कधीहX गेलो नाहX अशा पqरसरातMया fकती जागांना भेट =दलX..? शाळा
सोडMयानंतर आपण कधीहX काहXहX पाठ केलेलं नाहX. पण रोज काहXतरX पाठ करNयामळे
ु
(एखादX आवडेल अशी कGवता, एखादा उतारा) dमरणश: चांगलX राहते. यातMया Jया
गो_ी शxय होZया Zया कhन Zयाची यादX करत राहायची. यामळे
Iया,
ु म दत
ू न{या अनभवां
ु
Zयामळे
जळNया
तयार होतात.
ु &यरॉ&सIया
ु
ु
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लेखांक-३८
=दनांक- २१/२/१९
दोन वषा|तले संदेश
प=हMया दोन वषा|त बाळ dवत:हन
ू fकती तरX गो_ी Uशकतं. ती सवeIया सवe Zयाला
प=हMया दोन वषा|त आपसकपणे
यायला लागतात. Zयातलं एक wहणजे भाषा आbण दसरं
ू
ु
चालता येणं.
हX दोन कौशMयं आZमसात करNयासाठ
Zयातलं

मोटर

कॉटxस


(आकतीत
ृ

गडद-

ज&मMयानंतर लगेच म दची
यंणा –
ू

उया आकाराचा =दसतो आहे .) wहणजेच

हालचालXंवर 0नयंण ठे वणारं क@ कामाला लागतं.
एका यशdवी टllयावर ते कधीच खश
ू नसतं. प=हले तीन म=हने झोपन
ू काढMयावर
एक =दवस कशीवर
वळNयाचा Sय¢ चालू होतो. मग पालथं पडणं. कशीवर
वळन
ू पालथं
ु
ु
पडणं हे सोपं नसतं. Zयासाठ अथक Sय¢ आbण भरपरू श: लागते. पालथं पडMयावर
लगेच डोकं वर उचलता येत नाहX. एक हात अंगाखालX अडकन
बसतो. मग तो बाहे र
ू
काढNयासाठ बाळ रडतं. तो हात बाहेर काढMयावर Yणाधाeत बाळ परत पालथं पडतं. हे
पालथं पडणं wहणजे Sगतीचा एकेक टlपा गाठणं आहे .
या धडपडीतच रांगायला स\वात
करतं. रांगत असतानाच एक हात वर उचलन
ु
ू
ं
समोरची वdतू पकड, मागे वळन
बघ, घराचे उं बरठे fकवा
मsये येणारे इतर अडथळे
ू
ओलांडायचा Sय¢ कर, हे सोपं नसतं. रांगता रांगता एक =दवस बाळ बसायला लागतं.
हाताला आता चांगलX पकड आलेलX असते. Zयामळे
ु पलंगाला धhन Zया आधाराने dवत:चं
शरXर वर खेचNयाचे नवे Sय¢ सh
ु होतात.
कोणZयाहX काठांना धhन आता उभं राहता येतं. आधी एक पाऊल सटं
ु टाकन
ू बघतं.
आपMया कवतीचा
अंदाज घेऊन मगच दसरं
पाऊल टाकतं. एक =दवस हात सोडन
ु
ू एखादं
ु
पाऊल सटं
बघतं. पडलं तरX उठायचं, प&हा
Sय¢ करायचे, प&हा
धडपड हे सतत
ु टाकन
ु
ु
ू
चालच
ू असतं. मा Zयासाठ चे Zयाचे Sय¢ अफाट असतात. अशी fकती तरX आ{हानं
dवीकाhन Zया अडचणींवर मात करायचा ते Sय¢ करत असतं. हे Sय¢ Zयांचे Zयांना कh
jावेत. कारण एका Sय¢ातन
कौशMय Uशकणार असतं.
ू ते पढचं
ु
म दची
यंणा जबरदdत असते, ती बाळाला आतन
ू
ू संदेश दे त असते. कधी आbण
कसे Sय¢ करायचे हे हX यंणाच सांगत असते. मलं
ु dवत:हन
ू हे सवe करत असतात.
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लेखांक-३९
=दनांक- २२/२/१९
?ानाची रचना ‘काय’
काय’पासन
ू
दोन वषा|नंतर मल
करतं. आपMया घरापलXकडे जग
ू थोडं आसपास बघायला स\वात
ु
आहे याची जाणीव {हायला लागते. Zयाचबरोबर ‘dव’ची जाणीव होत असते. ‘अहं ’ला महaव
येत असतं. dवत:ला क@dथानी मानन
ू मल
ू जगाकडे बघत असतं. माµया मनासारखं झालं
पा=हजे, हे फार महaवाचं असतं. Zयासाठ ह करNयाचं अv SZयेक मल
ू आZमसात करतं.
आसपासIया SZयेक वdतकडे
कतहलाने
बघत असतं. आपलं घर, घरातलX माणसं, सतत
ू
ु ू
भेटणारX इतर माणसं यांची ओळख झालेलX असते. आपले खेळ, आपMया घरातMया वdतू
हे हX कळायला लागलेलं असतं. नवी माणसं, न{या वdतू यांची SाथUमक ओळख कhन
यावी याची Sचंड उZसकता
असते.
ु
शpदसंप,ी वाढलेलX असते. कोणालाहX ST Gवचारणं आbण मा=हती वाढवणं, हे
वयात फार आवडतं. ‘तझं
आई कठे
ु नाव काय?’, ‘तझी
ु
ु बाळ कुठे आहे ?’ अशा
ु आहे ?’, ‘तझं
STांची सरब,ी सh
काळ. बोलायला लागMयावर काहX काळात मलं
ु होNयाचा हा स\वातीचा
ु
ु
असा ST अनेकांना Gवचारतात.अनेकदा Zयाच वdतकडे
बोट दाखवन
ू
ू ‘हे काय आहे ?’ असं
पन
Gवचारतात, कारण खाी कhन यायची असते आbण dमरणातहX ठे वायचं असतं.
ु :प&हा
ु
ं
एखाjा खेळNयाचे दोन भाग वेगवेगgया खोMयांत असतील तर ती एकच वdतू आहे fकवा
यांचा काहX संबंध असू शकतो का, हे लYात यायला लागतं. मलभत
ू ू गो_ी/ वdत/ू माणसं
समजन
ू घेणं हे महaवाचं असतं. मलां
ु चा कोणताहX खेळ हा फ टाइमपास खेळ नसतो.
Zयातन
वाटX घालन
ू काहX ना काहX UशYण चालू असतं. एका वाटXत दसरX
ु
ू बघणं हा नसता
ु
खेळ नाहX. एका वाटXत दसरX
वाटX बसते. दसया
वाटXत प=हलX वाटX बसते का, बसत
ु
ु
नसेल तर कशी बसवायची, हा महान ST Zयाला पडलेला असतो. हे जमलं नाहX तर मल
ू
हा Sय¢ सोडन
या वाटय़ा हातात आMया तर प&हा
Sय¢ चालू
ू दे तं. काहX =दवसांनी प&हा
ु
ु
होतात, पण थोडाच काळ. कारण प=हMया वेळचा अनभव
गाठ शी असतो. अशाच Sकारे या
ु
rचमकMया
म दला
जी मा=हती (डेटा) Uमळे ल, Zयाची प=हलXव=हलX ?ानरचना म द ू करत
ु
ू
असतो.
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लेखांक-४०
=दनांक-२५/२/१९
‘का?’
का?’ GवचारNयाचं
GवचारNयाचं वय
वय वषe चार हे बालवाडीत जाNयाचं योय वय आहे . सभोवतालIया जगाकडे आनंदX
^_ीने आbण अ0तशय चौकस बीने
पाहणारं , Zयातन
ु
ू dवत:Iया जाbणवा GवकUसत करणारं
मल
ू शाळे Iया उं बरठय़ाIया आत पाऊल टाकतं. बालवाडीचे UशYण wहणजे अशा उZसाहाने
रसरसलेMया मलां
ु ना GवGवध Sकारचे सजeनशील उपnम दे णं.
या वयात UशकNयाचा – म दमधMया
&यरॉ&सIया
जळणीचा
वेग प=हMया दोन
ू
ू
ु
वषा|Iया तलने
ु त थोडा कमी झालेला असतो. मा तरXहX तो Sचंडच असतो. म दत
ू दर Yणी
नवी उलथापालथ होNयाचा हा काळ आहे .
आपMया आसपासचं जग समजून घेताना मलां
ु ना अनेक ST पडतात. मलं
ु अगदX
सहजपणाने हे ST Gवचारत असतात. SZयेक मलाIया
मनात कतहल
असतंच, ST
ु
ु ू
असतात. या STांची उ,रं वेळोवेळी मलां
ु ना jायला हवीत. ‘हे काय आहे ?’ हा ST असतोच.
Zयाबरोबरच ‘हे असं का आहे ?’ हा ST पडतो. ‘काय’वhन ‘का’कडे जाणारा हा Sगत बीचा
ु
Sवास असतो.
ं
मला
उ,रं
ु -मलXं
ु ना ST पडत असतात; पण ते Gवचारायला जवळ कोणी नसेल fकवा
UमळालX नाहXत क:, मग हX कतहलाची
भावना Gवhन जाते. ST पडायचेहX बंद होतात.
ु ू
‘पानं =हरवी का असतात?’, ‘फल
लाल का आहे ?’ यातलं ‘असं का आहे ?’ हा ST एकण
ू
ू
{यमaव GवकासाIया ^_ीने महaवाचा आहे . हा ST वारं वार पडला पा=हजे. UशYकांना सवe
मलां
ु Iया STांची उ,रं दे णं शxय नसेल तर पालकांनी Sय¢ करायला हवा.
मलां
ु ना योय ते ST पडायला हवेत, अशी पqरिdथती 0नमाeण करायला हवी. न{या,
वेगgया गो_ी सांगणे, दाखवणे, 0नसगe उलगडन
दाखवणे यातन
ू
ू Zयांना ST पडतील.
छोटय़ा, साsयासsया
या STांना उ,रांIया वाटा फटMया
क: मल
ु
ु
ू आपणहन
ू Gवचार करायला
लागतं.
चार ते सहा या वयातहX ‘dव’ महaवाचा असतो. आता आसपासचं जग समजन
ू
घेNयाची ती इIछाहX असते. कारण या वयात मल
ू वैयकतेकडन
ू सामािजकतेकडे जातं.
‘मी एकटं खेळू शकतोच, पण इतर कोणी असलं तर जाdत मजा येत.े ’ म दची
यंणा
ू
मलां
ु ना योय वयात सामािजक:करणाकडे नेते.
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लेखांक-४१
=दनांक- २६/२/१९
लहान वयातला म दघातक
अयास
ू
प=हलXपासन
ू औपचाqरक UशYण सh
ु होणार ZयाIया आधीची, सामािजकरणासाठ ची
एक पायरX wहणन
ू बालवाडय़ांकडे पाहणं हे योय आहे . सsया बालवाडय़ांमsये मलां
ु ना
अYरश: अयासाला जंप
ु Mयाचं rच =दसतं.
बालवाडीतच मलां
भरपरू शाळांमsये
ु ना अयासाला, लेखनाला लावणं हे चक
ू असनहX
ू
हे सh
कारणहX आहे .
ु आहे . ते का बंद झालं पा=हजे, या भावनेमागे म दशाvीय
ू
म दतला
मोटर कॉटxस
हा भाग लेखनाला मदत करतो. वयाIया पाच{या-सहा{या

ू
वषा|पय|त हा भाग GवकUसत झालेला नसतो. मलं
ु रे घोटय़ा काढू शकतात, rचं काढू शकतात,
पण अYरं काढNयासाठ जी Yमता आवयक असते, ती नसते. यानंतर पढIया
दोन-तीन
ु
वषा|त हा कॉटxस
हळहळ
GवकUसत होNयाचा वेग


ू ू तयार होत राहतो. SZयेकात हा कॉटxस
कमी-अrधक असतो.
चौ¸या-पाच{या वष मलां
ु Iया मनगटातMया dनायंच
ू ी वाढ अjाप चालू असते. ते
dनायू परेु से GवकUसत नसतात. SौढांIया हाखातर मलं
ु Uल=हतात; पण ZयांIया बोटांवर
ताण पडतो. चौथी-पाचवीतच लेखन नकोसं होतं. आठवी-नववीत मलां
ु नी बरं च Uल=हणं
अपेYत असतं, ते{हा मलां
कंटाळा येतो. याचं कारण लहानपणी पडलेला
ु ना लेखनाचा परता
ु
हा ताण. सहा वषा|पय|त हX वाढ पणe
ू होते, ते{हा मल
ू आपणहन
ू Uलहायला लागेल, Uलहायला
मागेलहX. पण आ,ा ZयांIयावर जबरदdती कhन, एखादा क©म
अयासnम क©म
ृ
ृ
पतीने लादणं हे Zयांचं बालपण =हरावन
ू घेNयासारखंच आहे .
या वयात मलां
ु ना मतe
ू गो_ी समजतात. जे अमतe
ू आहे , Zया समजत नाहXत. तर
Zयातन
कसा काय आनंद Uमळवतील? एक पान भhन बी (इ) Uलहायचा सराव
ू मलं
ु
करायला दे णं, यातन
करायला
ू मल
ू कसा काय आनंद शोधणार? Zयाला माhन मटकन
ु ू
लावणं, UशYेची भीती घालणं, टय़शनला
घालणं, यामळे
ू
ु मल
ू अयासापासन
ू दरू जातं.
लेखन येNयासाठ

हdत-ने सम&वयाची गरज असते. या वयात डोgयांची बबळं
ु ु

अजन
ू िdथर होत असतात, अशा काळात ZयांIया डोgयांवर ताण दे ण,ं Uल=हNयासाठ
जबरदdती करणं हे fकती चक
 यग
ू आहे , हे वेगळं सांगायची गरज नाहX. पण dपधचं
ु आहे ,
‘मलां
ु नी Uशकायलाच हवं’ अशा पतीने हाला पेटलेलX, Sौढ-0नUमeत UशYण{यवdथा मलां
ु ना
nरपणे
=द{य करायला लावते आहे .
ू

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: ४१

म दशी
ू मैी

लेखांक-४२
=दनांक- २७/२/१९
वंrचततेचे म दवरXल
पqरणाम
ू
मल
ू dवत:हन
ू आपMया ?ानाची रचना करतं. आसपासIया Sौढ माणसांनी Zयांना
तशी संधी आbण मोकळे पणा jायला हवा – हाच ?ानरचनावादाचा पाया आहे . SZयेकाची
?ानरचना वेगवेगgया पतीने झालेलX आहे . मलं
Jया घरातन
ु -मलX
ु
ू बालवाडीत येतात,
0तथलX सामािजक- आrथeक- कौटंु ©बक पqरिdथती लYात यायला हवी. मलं
ु लहान असलX
तरX ZयांIया वाटय़ाला नेहमी आनंददायक अनभवच
येतील असं काहX सांगता येत नाहX.
ु
यामळे
या UशYण Sfnयांना हानी पोहोचू शकते. यासाठ खालXल मे
ु
ु लYात यायला
हवेत.
कपोषण
- समतोल आहार न Uमळणं- याचा पqरणाम म दवर
होतो. आपला म द ू आbण
ू
ु
पणe
शरXर हे GवGवध रसायनांवर आधाqरत काम करतं. हX रसायनं मQयत
: आहारातन
ू
ु
ू
Uमळतात. जर आहार योय नसेल तर मलाIया
UशकNयावर पqरणाम होतो. समाजातMया
ु
सवाeना UशYण Uमळायला हवं, wहणन
ू ते स:चं केलं. पण fकZयेक मलां
ु साठ UशYणाआधी
आहाराचा ST सोडवायला हवा. wहणन
ू पोषक आहाराची {यवdथा करावी लागलेलX आहे .
आहारासाठ

wहणन
ू

शाळे त

येणारे

अनेकजण

आहे त.

योय

आहारामळे
ु

आकलन,

dमरणश:, एकाता वाढते.
अपरा
ु भाषाGवकास- लहान वयात मल
ू वdतू हाताळतं, fकतीतरX ST Gवचारतं. या
STांना उ,रं jायला जवळ कोणीतरX मोठं असेल तर Zया मलां
चालना Uमळते.
ु Iया म दला
ू
कारण या काळात जर मलां
ु शी भरपरू बोललं नाहX तर Zयांचा भाषाGवकास अपरा
ु राहतो.
भाषाGवकास आbण आrथeक-सामािजक वंrचत कटं
ु ु बं यांIयावर अनेक अयास व संशोधनं
झालX आहे त, Zयातन
ू हा संबंध लYात आलेला आहे .
भाव0नक-मानUसक ST- आपण मलां
ु ना UशकवNयासाठ Sय¢ करतो. पण मलां
ु चे
dवत:चे काहX भाव0नक-मानUसक ST असतात. मल
ज&मापासन
पासन
ू
ू fकमान सGवधां
ु
ू
वंrचत असणं. पालकांIया आrथeक गटाचा पqरणाम ZयाIयावर होणं. कायमdवhपी दलe
ु Yत
मलं
असतील तर ZयांIयाकडे इतरांपेYा अrधक लY jायला हवं. मलं
म दने
ु
ु
ू 0तथेच
गरफटले
लX राहतात. हणशीलतेवर याचा पqरणाम होतो.
ु
0नसगeत: सवe म दंम
ू sये सारखीच Yमता असते. ज&माला येNयाआधीपासन
ू म दपरक
ू ू
वातावरण Uमळालेलं नसतं wहणन
ू फरक पडतो, हे लYात यायला हवं.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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म दशी
ू मैी

लेखांक-४३
=दनांक- २९/२/१९
पौगंडावdथा आbण Sी
Sी-³ंटल कॉटxस
वयाIया या अवdथेला ‘वादळी भावभावनांचा काळ’ असं wहणतात. या काळात म दत
ू
काहX Gवशेष Sकारचे बदल होत असतात. हा काळ साधारणत: १३ ते १९ असा मानला
जायचा. पण तो आता नऊ ते १९ असा मानला जातो. पौगंडावdथेचं वय खालX येतं आहे .
ं
नऊ ते १२ या वयाला आपण पवe
Sी- टXन काळ wहणू शकतो.
ू -पौगंडावdथा fकवा
मलां
Sी ³ंटल कॉटxस
हा भाग वयाIया या टllयावर येईपय|त काहX

ु Iया म दतला
ू
Sमाणात अGवकUसत होता. Zयाला आ,ा वयात येNयाIया काळात, चालना UमळालX आहे . तो
GवकUसत होNयाची Sfnया चालू झालX आहे . हा Sी³ंटल कॉटxस
म दत

ू समोरIया wहणजे
कपाळाकडIया भागात असतो.
या कॉटxसमsये
GवGवध क@ं आहे त. Zया क@ांतून GवGवध पतीची कामं चालतात.

योय Zया संतुUलत शारXqरक हालचालX करNयाIया आ?ा म दIया
याच भागातन
.
ू
ू सटतात
ु
dमतीं
ृ चं क@दे खील या भागात आहे . तसंच भावभावनांचा उगमहX इथेच होतो. भाषाGवषयक
Sमख
क@ं या भागात असMयामळे
संवाद साधNयाचं कामहX याचंच. एखाjा Gवषयाचं
ु
ु
Gव¬ेषण करNयाचं काम इथे चालतं. अशी GवGवध कामं या भागात तयार झालेMया
&यरॉ&सIया
जाgयांमाफeत चालतात. अशा पतीने हा भाग अ0तशय महaवाचा आहे .
ू
‘एखाjा Gवषयाची सखोल आखणी, मांडणी करणं हे Sी ³ंटल कॉटxसचं
काम

असतं.’ Sी ³ंटल कॉटxस
GवकUसत झाMयानंतर एखाjा Gवषयाची सखोल मांडणी करता

ं
येतं. लहान fकवा
या आधीIया वयातMया मलां
ु ना हे फारसं जमत नाहX. ती काहXशी कमी
पडतात. कारण हा भाग अजन
ू GवकUसत {हायचा असतो. मलं
ु या वयात पMलेदार भाषणं
ं
करतात, पण ती मQयत
: पाठ केलेलX fकवा
पालक-UशYकांची मदत घेऊन तयार केलेलX
ु
असतात. मा टXन एजमsये हे काम हळहळ
ू ू मलां
ु ना dवत: जमू शकतं.
आपण मोठे झालो आहोत, असं मलां
ु ना वाटत असतं. आपMयाला लोकांनी जबाबदार
{य: wहणन
ू बघावं अशीहX Zयांची मागणी असते. पण हX मागणी घरातन
ू पणe
ू होऊ शकत
नाहX. कारण Zयांना अजनहX
बाUलश समजलं जातं. यातन
ू
ू घराघरांमsये आई-मलां
ु मsये
भांडणं सh
ु होतात. यावर उपाय wहणजे ZयांIयावर GवGवध Sकारची जबाबदारX सोपवणं हे
आहे . यातन
उीपन Uमळे ल.

ू Sी ³ंटल कॉटxसला

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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म दशी
ू मैी

लेखांक-४४
=दनांक- १/३/१९
0नणeय फ अUमडालातन
ू !
टXन एजमsये Sेमात पडणं – आपटणं असतं. अ0तशय उZसाह, आनंद, मJजा हे
सगळं असतं. तसंच टोकाचा राग, संताप, आदळ आपट, मZसर, ईÃया या भावना असतात.
आbण 0तसरXकडे नरायहX असतं. मलं
असतात. सगgयाच भावना
ु या भावनांवर झलत
ु
टोकाIया. कधी मलां
ु चा राग बघन
ू , तर कधी Zयांची टाइमपास करNयाची ‘Gवशेष Yमता’
बघन
ू , अिजबातच गांभीयe नाहX हे बघन
ू पालक rचंतेत पडतात. तोपय|त हे मल
ू कोणZया
तरX Gवषयामळे
गांभीयाeने Gवचार करायला लागलेलं असतं. पण हे दे खील =टकत
ु आयoयाचा
ु
नाहXच!
एरवी म दIया
SZयेक भागाला GवUश_ कामं नेमून =दलेलX असतात. ZयाSमाणे
ू
SZयेक अवयव आपलं काम चोख करतो. दसयाIया
कामात ढवळाढवळ करत नाहX.
ु
दसयाने
जे 0नणeय यायचे असतात, ते dवत:च घेऊन मोकळं होत नाहX. पण इथे टXन
ु
एजसe आbण Sौढ म दची
केलX तर मा हे घडन
ू तलना
ु
ू येत.ं
हे

समजलं

ते

एका

Sयोगातन
ू .

अमेqरकेतMया

मxलXन
ॅ

हॉिdपटलमsये

&यरोसायकोलॉजी
आbण कॉिन=ट{ह &यरो
ू
ू इमेिजंगचे डायरे xटर डेबोरा यÄे
ु म – टॉड आbण
ZयांIया सहकायांनी एक संशोधन केलं. टXन एजसe जे काहX 0नणeय घेतात, Zयात भावनांची
भUमका
कशी असते, हे Zयांना पडताळन
ू बघायचं होतं. या Sयोगासाठ दहा ते १६ या
ू
वयोगटातले काहX जण 0नवडले. आbण काहX Sौढ {य: 0नवडMया. अ0तशय गंुतागंत
ु ीIया
भावना दशeवणारे काहX xलोज-अप फोटो Zयांना दाखवले. यातMया SZयेकाला हे फोटो
दाखवले आbण या {य:ंIया चेहयावरIया भावना ओळखायला सांrगतMया.
जे{हा या {य: उ,रं दे त होZया, ते{हा ZयांIया म दंच
ू ं एफएमआरआय पतीने
dक0नं
ॅ ग केलं. या dक0नं
ॅ गमsये शाv?ांना असं =दसलं क: टXन एजसe 0नणeय घेत असतात
ते{हा अUमडाला हे क@ उीGपत होत असतं. तर Sौढ {य: 0नणeय घेत असते, ते{हा Sी
³ंटलचा वापर होत असतो. अUमडाला हे भावनांचं क@ आहे . तर Sी ³ंटल कॉटxस
हे

अनेक संबंrधत गो_ींचा Gवचार कhन 0नणeय घेNयाचं क@ आहे . दोघांIया 0नणeयात यामळे
ु
फरक पडतो.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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म दशी
ू मैी

लेखांक-४५
=दनांक- ४/३/१९
मनाचा पासवडe
वय १२ Iया आसपास मल
ू आbण आईबाबा यांचं नातं एका न{या वळणावर येत.ं
आईबाबांनी काहXहX सांrगतलेलं लगेच ऐकणारX मलं
ु वयाIया या टllयावर मा ‘नाहX’
wहणायला Uशकतात. जेवढं जाdत सांगायला जावं, तेवढX अजनच
ही होतात. लहानपणचा
ू
हीपणा वेगळा आbण या वयातला हीपणा वेगळा जाणवतो. याचं कारण मलां
ु मsये dवतं
{यमaवाची बीजं =दसायला लागलेलX असतात. यवावdथे
कडे चाललेलX हX वाटचाल असते.
ु
ZयांIया {यमaवात अ0तशय महaवाचे बदल {हायला लागतात. हा काळ तर
महaवाचा असतोच, मा या आधीचे सगळे च टlपे

महaवाचे असतात.

टXनएजIया

आसपासIया मलां
ु ची मानUसकता समजन
ू यायची असेल तर केवळ ‘आजचं वागणं’ लYात
घेऊन चालणार नाहX. Zयांचे यापवचे
सवe मनो-शारXqरक टlपे लYात यायला हवेत.
ू
टXनएजमधMया आपMया मला
ु -मलXं
ु ना कटं
ु ु ब, शेजार-पाजार, Uम-मै©णी, समाज,
शाळा यातन
Uमळाले आहे त, Zयानसार
GवGवध Yेांमsये &यरॉनची
ू आजवर जे अनभव
ु
ु
ू
जळणी
झालेलX असते. हे अनभव
आनंदाचे, सहकायाeच,े SोZसाहनाचे असतील तर मल
ु
ु
ू तशा
S0तfnया दे तं. पण हे अनभव
जर भांडणांचे, भीतीचे, दडपशाहXचे, द:ु खी करणारे असतील
ु
तर साहिजकच मन Zयाच पतीने घडलेलं असMयामळे
ु S0तfnया तशा येतात. या सवe
काळात

नकाराZमक

अनभव
ु

Uमळालेले

असतील

तर

मलां
ु Iया

मनात

आईबाबांसह

सगgयांबलअGव¥ास 0नमाeण झालेला असतो. Zयामळे
ु मलां
ु कडन
ू कधीकधी अdवdथतेमळे
ु
ं
rचडxया fकवा
नैरायाZमक S0तfnया येऊ शकतात. या S0तfnया आईबाबांसाठ अ0तशय
ासदायक, मनdताप दे णाया असतात.
एकमेकांना एकमेकांपेYा वरचढ अशा नकाराZमक S0तfnया =दMया गेMया तर ST
सटNयाऐवजी
वाढतो. मुलं आbण आईबाबा दोघांमsये कॉ=टe सॉल हे ताण वाढवणारं रसायन
ु
0नमाeण होतं. यातन
ू राग, संताप याचीहX रसायनं 0नमाeण होऊन ताणात भर घालतात.
रागाचा Sसंग 0नघन
ू गेMयानंतर बोललं तर ZयांIया मनाचा पासवडe Uमळू शकेल आbण
Gव¥ास 0नमाeण करायचा Sय¢ करता येईल.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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म दशी
दशी
ू मैी

लेखांक-४६
=दनांक- ५/३/१९
वयात येतो आहे !
मलां
ु ना आनवं
ु Uशकतेतून काय Uमळालं आहे आbण पqरसराचा काय पqरणाम झाला
आहे , या दो&हX गो_ींचा संबंध मलां
ु Iया Gवकासाशी असतो. पौगंडावdथेतMया वयात ‘dव’ची
Sकषा|ने जाणीव होऊ लागलेलX असते. या टllयावर मलं
ु -मलX
ु अशी काहX वागतात; जशी ती
यापव
वयाIया कोणZयाच टllयात कधीहX वागलेलX नसतात आbण वयाचा हा टlपा
ू
गेMयावरहX वागणार नसतात. Zयांचं या वयातलं वागणं वेगळं आbण वैUश_य़पणe
ू असतं.
काहX मलं
ु या टllयावर अंतबाe बदलन
ू जातात. Zयामळे
ु पालकांचाहX गcधळ उडणं
dवाभाGवक असतं. आपMया मलाला
/ मलXला
नxक: काय झालंय, याची rचंता वाटायला
ु
ु
लागते. हा पणe
बदल काहX पालकांना dवीकारता येत नाहX. ते नेहमीसारखे आbण
ू
सवयीनसार
वागत असतात.
ु
मलयां
Iया संदभाeत बोलायचं तर तो dवावलंबी {हायला लागतो. तो मोठा होतोय हे
ु
छोटय़ा छोटय़ा Sसंगातन
ू =दसन
ू येतं. आपण मोठे ‘होत’ आहोत, असं Zयाला वाटत नसतं,
तर उलट आपण मोठे ‘झालो’ आहोत, याची पxक: खाी असते. इतरांनी आपMयाला मोठं
समजावं, अशी अपेYा असते. Zयाला मनातन
ू ZयाIया एका dवतं जगात राहावंसं वाटतं.
Zयात आई-बाबांIया सततIया सचना
wहणजे ककeश ासदायक वाटतात. या सचनां
चा
ू
ू
Gवरोध करायला जावं तर समोhन आणखी शंभर सचना
येणार, ओरडा खावा लागणार,
ू
उलट बोलतो wहणन
कडे दलe
ू धपाटाहX बसणार, ZयापेYा या सचनां
ू
ु Y करणंच इ_, असं तो
ठरवनहX
टाकतो. पालकांचा खरं च गcधळ उडतो. आपण सच
ू
ू ना दे तो, Zया तो पाळत नाहX.
पण सचना
=दMयाUशवाय चालतहX नाहX. मग अशा वेळी काय करायचं? हX गcधळाची
ू
पqरिdथती असते.
मलXं
ु चं वयात येणं कळतं, पण मलां
ु चं कळत नाहX. मलां
ु मधलं टे dटdटे रॉनचं Sमाण
जवळपास २० टxके वाढतं. यावhन आपMयाला काय तो अंदाज लावता येतो. या
सगgयामळे
ु या वयोगटाला ‘वादळी काळ’ wहटलं आहे . आपMया हातन
ू काय होतंय याचं
भान वादळाला कधीच असत नाहX. Sचंड ऊजमळे
 ु ते कठे
ू वयात येणाया
ु हX धडकतं. wहणन
मलXं
ना समजन
ू यायला पा=हजे.
ु नाच नाहX तर; मलयां
ु
ू घेऊन सावhन सांभाळन

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: ४६

म दशी
ू मैी

लेखांक-४७
=दनांक- ६/३/१९
आधार हवा असतो
मलं
ु लहान असेपय|त आई-बाबांचा मार खाऊनहX ZयांIयाच गgयात पडतात. कारण
आई-बाबा हे च Zयांचं सवedव असतं. पण ZयांIयापैक: कोणी जर मलां
न
ु चं कधीहX ऐकन
ू
घेणारे , कधीहX Zयांना समजन
Sेम
ू न घेणारे असतील तर dवत:चेच आई-बाबा असनहX
ू
0नमाeण होऊ शकत नाहX.
काहX घरांमsये मारNयानेच Uशdत लागते या सGवचारावर
इतका Gव¥ास असतो क:
ु
लहान मलां
ु ना अYरश: फटके दे णं, ढकलणं, लाथ मारणं, उदब,ीचे चटके दे णं, अंधारात
कcडन
ू ठे वणं, घराबाहे र ठे वणं, या UशYा 0नयUमतपणे पालक करत असतात. याचा पqरणाम
मलं
.
ु पालकांपासन
ू दरावतात
ु
आणखी एक घटना म दत
ू घडते ती wहणजे जर UशकणारX मलं
ु असतील तर ZयांIया
UशYणावर

आbण

अयास

आZमसात

करNयावर

याचा

खप
ू

वाईट

पqरणाम

होतो.

UशकNयामळे
आ,ापय|त जोडलेले आहे त, ते तटNयाची
मोठ शxयता
ु ZयांIया म दचे
ू &यरॉ&स
ू
ु
असते. Zयामळे
ु च मारNयामळे
ु मलां
ु ना Uशdत लागते असं Jयांना वाटत असेल Zयांनी हे
लYात यायलाच हवं क: Uशdत लावNयाचे आbण अयास करायला लावNयाचे मागe असू
शकतात.
Jया आईबाबांचा संताप अनावर होत असेल आbण Zया भरात ते मलां
ु वर हात
उचलत असतील तर अशांनी dवत:वर योय ते उपचार कhन घेतले पा=हजेत. Jयामळे
ु
आपला संताप आपMया 0नयंणात राहXल. याचं कारण मलं
ु लहान असेपय|त जसे आहे त
तसे आई-बाबा dवीकारतात. मोठे झाMयावर मा ZयांIयापासन
ू शxय 0ततकं लांब राहतात.
वाढZया वयामsये मलां
ु ना आई-बाबांIया आधाराची, ZयांIयाबरोबर सMलामसलत करNयाची,
ं
आपMया आयoयात
आलेले बरे वाईट Sसंग कोणाला तरX सांगNयाची fकवा
Jया Gवषयांमsये
ु
उ,र सचत
नाहX, समdया कशी सोडवायची हे समजत नाहX, अशा STांची उकल
ु
करNयासाठ

आई-बाबांसारखे चांगले Uम असू शकत नाहXत. पण नेमकं आधीIया

अनभ
ु वांमळे
ु मलं
ु ZयांIयापय|त पोहचत नाहXत. मलां
ु ना आई-बाबांचा आधार Uमळत नाहX.
यात मलां
होतं.
ु चं मोठं च नकसान
ु
काहX पालकांना लहानपणापासन
ू ZयांIया पालकांचा मार Uमळालेला असतो आbण
Zयामळे
ु आपMया मलां
ु शी आपण असंच वागायचं असतं हे ZयांIया मनाने घेतलेलं असतं.
Zयामळे
होते. परं तु हX साखळी के{हातरX मोडायला
ु ZयांIयाकडन
ू Zयाच Sकारे =हंसक कती
ृ
पा=हजे आbण Zयाची स\वात
आताIया GपढXतMया आई-बाबांनी करायला पा=हजे.
ु
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सखद
धxका
ु
अयासामsये आपण ‘सखद
धxका’ हा घटक आणू शकतो का? पालक आbण
ु
UशYकांनी याचा जhर Gवचार करावा, कारण याचा संबंध थेट dमरणश:शी आहे .
समजा, एक =दवस भUमतीचा
तास हा वगाeत न भरवता अचानक मदानावर भरवला
ू
आbण मदान मलां
ु नी काढलेMया वतeळ
ु ं आbण GवGवध कोनांनी भhन गेलं तर? असं होऊ
शकतं का? कदाrचत Zया =दवशी Uशकवलेलं सवe मलां
ु साठ अGवdमरणीय असेल. आपोआप
मलां
ु Iया लYात राहXल.
याचं कारण शाळे तMया वगाeचं hटXन Uशdतब पतीने चाललेलं असतं; पण
ं
अचानक एखाjा =दवशी वगाeत नवे UशYक आले fकवा
वगe चालू असताना कोणZया तरX
कारणामळे
अचानक हाdयाचा dफोट झाला तर हा अनभव
dमतीं
ु
ु
ृ मsये नकळत जाऊन
बसतो.
कधीकधी तर हे आपMया लYात आहे याची जाणीवहX नसते. कोणी तरX आठवण
कhन =दलX क: ते सगळं आठवतं. अशा fकती तरX आठवणी मनाIया कोपयामsये घर
कhन रा=हलेMया असतात. मा म दIया
याच श:चा उपयोग कhन dमती
तयार होऊ
ू
ृ
शकते.
अशा dमती
तयार होNयाचं कारण wहणजे Zयात आÅयe आbण Zयासोबत आनंद
ृ
ं
fकवा
द:ु ख याचा भाग जाdत असतो. अचानक, अनपेYत आbण GवपरXत असं काहX घडलं
तर ते लYात राहतं. आपMया dमतीं
ू राहतं. आपMयाहX नकळत ती
ृ चा एक भाग बनन
(कदाrचत ©बनमहaवाची) घटना साठवन
ू ठे वलेलX असते.
या dमती
ृ आपMया नकळत तयार होतात याचं शाvीय कारण wहणजे Zया घटनेचे
आपोआप &यरॉ&स
जळले
ले असतात. Uसनlस
तयार झालेले असतात. कसलाहX Gवशेष सराव
ॅ
ू
ु
नसताना हे आठवतं. याचं कारण ते भावनांशी 0नगडत आहे . अUमडाला या नावाचा एक
छोटासा अवयव भावनांIया Yेात ते साठवन
ू ठे वतो.
वाdतGवक रXतसर dमती
जतन करणारा भाग wहणजे =हlपोकwपस
. आपण जे{हा
ॅ
ृ
जाणीवपवe
साठवन
ॅ
ू क न{या गो_ी Uशकतो, ते{हा Zया =हlपोकwपसमsये
ू ठे वMया जातात;
परं तु अशा Sसंगात मा अUमडाला पढाकार
घेतो, ते Zया SसंगातMया भावनांIया
ु
अिdतZवामळे
धxके =दलेले
ु . धxका द:ु खद असेल तरXहX लYात राहXल! पण ZयापेYा सखद
ु
के{हाहX चांगलंच!
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सहसंबंrधत dमती
ृ
समजा

‘अ’

गटात

एखादX

इमारत,

GवUश_

Sकारचा

वास,

कोNया

{य:चा

वैUश_य़पणe
ू चेहरा, एखादा आवाज, गाNयाची लकेर असेल. ‘ब’ गटात भीती, आनंद, द:ु ख,
अdवdथता, उZसाह अशा काहX भावना असतील. ‘अ’ गटाचा ‘ब’ गटाशी अथाeअथ काहXहX
ं
संबंध नसतो. तरXसा
‘अ ’ गटापैक: कोणतीहX गो_ समोर आलX fकवा
आठवलX क: ‘ब’
ु
गटातलX एखादX भावना मनात आपोआप जागत
ृ होते.
अशी वेगळीच भावना आ,ा मनात का 0नमाeण झालX हे fकZयेकदा पटकन लYात
येत नाहX. मा तशी पqरिdथती समोर आलX क: SZयेक वेळेला तीच भावना मनात दाटन
ू
येते. जरा शोधलं क: लYात येत,ं या भावनेIया मळाशी
वरXलपैक: एखादX अ गटातलX
ु
पqरिdथती कारणीभत
आहे . मग या पqरिdथतीचा शोध घेतला तर कदाrचत एखादX
ू
ं
जनीपराणी
SZयY घडलेलX घटना आठवेल, कदाrचत एखाjा Uसनेमातलं ^य fकवा
ु
ु
पdतकात
वाचलेला Sसंग मनात \तन
ु
ू बसलेला आहे हे सापडेल. यापैक: काहXहX समोर आलं
ं
fकवा
नसतं
आठवलं तरXसा
मनात आपोआप ZयाIयाशी संबंrधत भावना 0नमाeण होते.
ु
ु
उदाहरणाथe, रोजचं काहX काम करत असताना अचानक उZसाह येतो. उZसाह येNयासारखं
काहXहX घडलेलं नसतं. मग हा उZसाह आला कठन
ु ू ? पाच Uम0नटांपूव bखडक:बाहे hन
आवडतं गाणं ऐकू आलं होतं, Zयामळे
ु हा उZसाह आला आहे .
याउलट, एका सZय घटनेत एका डझायनरकडे एका पdतकाIया
डझाइनचं काम
ु
आलं होतं. Zयाने dवीकारलं, पण दोन =दवसांत ते पdतक
Zयाने परत केलं. कारण हे
ु
पdतक
गbणताचं होतं. शाळा सोडन
ु
ू अनेक वष झालX तरX मनातन
ू भीती गेलX न{हती.
ं
अंतमeनात साठवMया गेलेMया सकाराZमक fकवा
नकाराZमक भावना रसायनांIया साहाÆयाने
शरXरभर पसरतात. &यरॉ&सIया
या जोडNया म दIया
उIच Gवचार करणाया Yेात तयार
ू
ू
झालेMया असतात. म दने
ू आपोआप Zयाचा सहसंबंध जोडलेला असतो.
आ,ाहX हा लेख आbण मनातMया भावना यांचा तसा संबंध नसेल. ब=हणाबाÇनी
मनाची अवdथा बरोबर पकडलX होती. wहणन
ू मनाबल wहणतात, Zया wहणतात- आता
होतं भईवरX
, गेलं गेलं आभायात..
ु
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=दनांक- ११/३/१९
एGपसोडक मेमरX
आपण एखादं काम करNयासाठ

आतMया खोलXमsये जातो आbण जाईपय|त हे

ं
Gवसhन जातो क: आपण इथं कशासाठ आलो आहोत. fकवा
आपण सरळ रdZयाने एखाjा
=ठकाणी जाNयासाठ 0नघालेले असतो; परं तु Jया वेळेला चौक येतो, Zया वेळेला अचानक
मंदावतो आbण नxक: आपMयाला कठMया
रdZयाने जायचं आहे हे प&हा
एकदा चाचपडन
ु
ू
ु
बघतो. आbण मग योय रdता 0नवडतो.
मनातMया मनात असं हरवMयावर आपला म द ू नेमकं काय करतो?
काहXहX आठवायचं असेल तर आपला म द ू याआधी ती वdतू कठं
ठे वलX होती हे
ु
ं
आठवतो. wहणजेच JयाSमाणे आपण कwlयटरचं
बटण बक
नेतो fकवा
टे प ‘qरवाइंड’
ॅ
ु
करतो. तसंच आपMया आठवणीहX Uशdतब पतीने मागे मागे नेतो.
आपण इथं येNयापव
ू कठं
ु होतो? Zया वेळेला आपण कोणाशी बोलत होतो? आपण
फोनवर होतो का? हे सगळं आपण अनेकदा आठवू शकतो. अशा Sकारे घडलेMया घटना
qरवाइंड कhन आठवNयाला एGपसोडक मेमरX wहणतात.
ं
आपण जे{हा अनभव
लेखन fकवा
अनभव
कथन करतो, ते{हा अशा Sकारे
ु
ु
dमरणश: GवकUसत होते. शाळांमsये घडलेले Sसंग, सहलXचं अनभव
कथन करायला
ु
मलां
ु ना सांrगतलं जातं ते{हा एGपसोडक मेमरXला चालना Uमळते.
घडलेले Gवशेष Sसंग सांग, अशी सवय जर घरXसा
मलां
तीच
ु
ु ना लावलX तर प&हा
ु
घटना nमवार आठवणं आbण ती दसयाला
सांगणं यामsये आठवणींची उजळणी होते. काहX
ु
मलां
ु ना हे जमतं, काहXंना nमवार सांगNयासाठ Sय¢ यावे लागतात. योय आठवणी
आbण आवयक ती शpदसंप,ी असावी लागते. याUशवाय दXघeकालXन पqरणाम बघायचे
असतील तर अशा SकारIया सरावामळे
हळहळ
ू ू घटना जाणीवपवe
ु म दला
ू
ू क बघNयाचीसा
ु
छान सवय लागते. अनभवां
कडे dवतं ^G_कोनातन
ु
ू बघNयाची सवय होते. असे उपnम
शाळांमsये {हायला हवेत. STांची उ,रं Uल=हणं, पाठ कhन 0नबंध Uल=हणं, पाठ कhन
भाषण wहणणं यापेYा हा वेगgया Sकारचा अयास आहे . याने म दला
चालना तर Uमळे ल
ू
आbण वगाeतMया सवe मलां
ु ना संधी Uमळे ल. अशा Sकारे एGपसोडक मेमरXला कामाला लावता
येतं.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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म दशी
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लेखांक-५१
=दनांक- १२/३/१९
कMपनेतMया rचांIया आठवणी
‘प=हMयांदा इंटर{Àय़ू =दला ते{हा खप
इंटर{Àय़ू चांगला
ू भीती वाटलX होती, पण दसरा
ु
झाला.’ ‘आधी काय करायचं हे कळलंच नाहX, पण नंतर आईने सांrगतलेलं आठवलं.’ अशा
Sकारची वाxयं आपण नेहमी ऐकतो. याचा अथe एखाjा अवघड, अनपेYत अनभवां
ना
ु
सामोरं जाणं ताणाचं असतं. पण अशावेळी काय करायचं आहे हे माहXत असेल तर तीच
कामrगरX सोपी होते.
dवतला आयoयामsये
ु

GवGवध Sसंगांसाठ

तयार

करावं

लागतं.

अनेक न{या

अनभवां
ना सामोरं जाNयासाठ dवतला जाणीवपवe
ु
ू क घडवावं लागतं. Zयाच Sकारे मलां
ु ना
दे खील असंच अनभवां
साठ तयार करावं लागतं. अशा वेळी Zयांची वाट सोपी करNयासाठ
ु
ं
एक य:
करता येते. ती wहणजे एखादा भGवoयातला Sसंग SZयY घडवन
ु
ू आणणं fकवा
मनात Zयाचं rच उभं करणं. (ि{हJयअलायझे
शन )
ु
उदाहरणाथe,

हX

Gवशेष

कामrगरX

आपण

कशी

पार

पाडणार

आहोत,

याचं

पायरXपायरXने rच डोgयासमोर आणन
ू गो_ींची उजळणी केलX तर Zयांची चांगलX तयारX
होईल. कोणकोणZया गो_ी अनपेYतपणे घडू शकतात आbण Zयांना तcड कसं jायचं आहे
याची तयारX आधी केलX तर ते सोपं जाऊ शकतं.
एखादा अपघात घडला तर अशावेळेला नxक: काय करायचं आहे हे सचत
नाहX. Zया
ु
वेळेला म द ू गcधळन
0नणeय घेऊ शकतो. मा अशा अवघड Sसंगी
ू जाऊन कदाrचत चक:चे
ु
आपण काय कh शकतो हे मा=हती असेल आbण ZयाSमाणे मनाची काहX Sमाणात तयारX
झालेलX असेल तर म द ू जाdत Sमाणात गcधळणार नाहX. कारण अशा Sसंगात कसं
वागायचं आहे , काय करायचं आहे आbण कोणZया गो_ी टाळायIया आहेत हे Zयाला आधीच
मा=हती असेल.
या सवe गो_ी SोUसजरल मेमरXIया अंतगeत घडतात. याला आप,ी {यवdथापनात
अ0तशय महaवाचं dथान आहे . आप,ी घडMयानंतर चका
टाळNयासाठ आbण योय Sकारे
ु
वागNयासाठ या SकारIया पवe
मदतच होते. हा उपाय वैयक पातळीवर
ू तयारXची म दला
ू
आbण साम=हक
पातळीवरहX चांगलाच उपयोगी पडतो. दहावीIया बोडe परXYेआधी घेतलX
ू
जाणारX SीUलम परXYा हा Zयाचाच एक Sकार आहे . परXYेIया SZयY अनभवातन
ु
ू गेलं तर
म दचा
ू गcधळ आbण ताण दो&हX काहX Sमाणात कमी होतं.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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लेखांक-५२
=दनांक- १३/३/१९
अपमान होतो ते{हा..
हा..
एक माणस
अपमान करत असतो, ते{हा दसया
माणसाIया म दत
ू दसयाचा
ु
ु
ू काय
घडत असतं?
ं
पालक, UशYक, Sाsयापक fकवा
वqरÈ अrधकारX वगe यांIयापैक: कोणी अचानक,
Gवशेष कारण नसताना अनपेYत अपमानाdपद टXका करतं. कोणी ओरडन
ू बोलतं. लहान
ं
मलां
वाढZया वयातMया मलां
ु ना fकवा
ु ना खप
ू बोलणी बसतात. मलां
ु Iया बाबतीत तर असं
अनेकदा घडतं. असे Sसंग अनेकांनी fकतीदा तरX अनभवले
असतील. कोणाIया तरX एका
ु
=टlपणीमळे
अनेक हालचालX होतात.
ु म दमsये
ू
सगgयात आधी ‘काहXतरX GवपरXत / अGSय घडलं आहे ’ याचा संदेश अॅ¶नल ंथींना
जातो. या ंथी कॉ=टe सॉलसारखी ताणकारक रसायनं 0नमाeण करतात. Zयामळे
ु मनात ताण
0नमाeण होतो. हX रसायनं कायeरत झाMयानंतर संपूणe शरXरामsये हालचालX 0नमाeण होतात.
रSवाहामsये लकोज
सोडलं जातं. Zयामळे
ु
ु रSवाहाचा वेग वाढतो. Áदयाकरवी GवGवध
dनायंूकडे हा रSवाह पोहोचवला जातो. शरXराची संपूणe यंणा कायाeि&वत होते. हे सवe
अवयव एकमेकांना जोडलेले असMयामळे
ु संदेशवहन झटपट घडतं.
घडलेMया गो_ीला नxक: कोणZया Sकारे S0तसाद jायचा आहे हे 0ततxयाच झटपट
ठरवलं जातं आbण कतीत
आणलं जातं. Zयानसार
dनायू काम करतात. या Sसंगात dतpध
ु
ृ
थांबायचं आहे क: उलट S0तसाद jायचा आहे क: इथन
ू लवकरात लवकर सटकायचं आहे , हे
म द ू ठरवतो. शरXराने =दलेMया या S0तसादामळे
होते.
ु अGSय पqरिdथतीतन
ू माणसाची सटका
ु
पण अशीच पqरिdथती वारं वार येत असेल तर Zया अपमान करणाया माणसाला
टाळNयाची Sव,ी
0नमाeण होते. जो माणस
ू आपला दरारा 0नमाeण कhन इतरांना वाईट
ृ
ं
वागणक
UशYक मलां
ू दे तो, तो माणस
ू आवडणं शxय नसतं. पालक fकवा
ु ना के{हा तरX
रागावतात. पण ते जर मलां
ु चा वरचेवर अपमान करत असतील तर Zयांना बघन
ू मलां
ु Iया
म दमsये
नकाराZमक रसायनं 0नमाeण होतात.
ू
ं
यापढे
{य:ंवरहX असा Sसंग इतxया वेळा येतो क:
ु जाऊन काहX मलां
ु वर fकवा
Zयांचा म द ू असा ताण आला तरX वरXलपैक: कोणताच S0तसाद दे त नाहX. अशांची मग
बोलXभाषेत ‘0नलeJज, 0नगरग’ अशा शpदात संभावना केलX जाते. वाdतGवक अशा Sसंगांना
सामोरं जाNयाचा अ0तरे क झाMयामळे
ु म दने
ू =दलेलX ती S0तfnयाच असते.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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लेखांक-५३
=दनांक- १४/३/१९
SोUसजरल मेमरXची मदत
ं
fकतीहX वेळा वाचलं तरX समजत नाहX fकवा
लYात राहत नाहX, असा ST
अनेकांना पडलेला असतो. Gवशेषत: शालेय मलां
ु Iया अयासाIया संदभाeत पालकांना उपाय
सापडत

नाहXत.

आपMया

म दत
ू

Jया

आठवणी

साठवन
ू

ठे वलेMया

असतात,

Zया

आठवणींचद
े े खील अनेक Sकार असतात. Zयातला एक Sकार wहणजे SोUसजरल मेमरX.
कठMयाहX
Sकारचं कौशMय UशकNयासाठ , अयास करNयासाठ
ु

अशा मेमरXचे {यायाम

करणं हे अ0तशय चांगलं.
ं
आपण जे{हा एखादX गो_ पायरX-पायरXने Uशकतो ती गो_ fकवा
एखादं कौशMय
आZमसात करNयासाठ अशा Sकारची dमरणश: लागते. उदाहरणाथe सायकल चालवायला
Uशकणं, पोहायला Uशकणं. यामsये SZयेक पायरX आbण Zया पायरXवरचा सराव महaवाचा
आहे . प=हलX पायरX आZमसात झालX क: Zयापढची
पायरX जमते. अशा Sकारे काहX
ु
=दवसांनी आपMयाला ते कौशMय {यविdथत जमायला लागतं. संशोधनातन
ू असं =दसन
ू आलं
ं
आहे क: SोUसजरल मेमरXमsये Jया गो_ी साठवलेMया असतात fकवा
Jया गो_ी आपण
पायरX-पायरXने Uशdतब पतीने आZमसात करतो, Zया आठवणी सहजासहजी पसMया
जात
ु
नाहXत. SोUसजरल मेमरXची तलना
खया, घडलेMया घटनांशी केलX तर असं लYात येतं क:
ु
काहX वेळा घडलेMया घटना Gवसh शकतात, पण SोUसजरल मेमरXतMया घटना सहजासहजी
Gवसरत नाहX. UशकMयानंतर एकदम चाळीस वषा|नंतर सायकल हातात घेतलX तरXसा
ु
आपण सहज सायकल चालवू शकतो. पोहायला लागMयानंतर fकतीहX वषा|नी पाNयात पडलो
तरX हे कौशMय Gवसरलेलं नसतं. म दतMया
या गणां
ू
ु चा आपण dवत:Iया आbण मलां
ु Iया
अयासासाठ

कhन घेऊ शकतो. Gवशेषत: आजIया ‘पढे
ु पाठ आbण मागे सपाट’Iया

काळात याचा उपयोग करता येईल.
उदाहरणाथe, एखादX गो_ आज UशकवMयानंतर लगेच उjा ती आZमसात {हावी अशा
उेशाने UशकवNयापेYा रोज थोडा थोडा भाग Uशकवला, UशकNयाIया भागाचे तकडे
केले तर
ु
तो भाग नीट समजेल आbण Zयामळे
ु च दXघeकाळ dमरणात राहXल. एक धडा एका =दवसात
UशकNयापेYा चार =दवस Uशकला, ते हX वाचन- GवGवध पतीने लेखन- संभाषण – Sयोग –
आकZया
– rच – ि{हडीओ- मलाखत
– अशा अनेक पतींनी आZमसात केलं तर
ु
ृ
दXघeकालXन dमरणात राहXल.
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लेखांक-५४
=दनांक- १५/३/१९
प¤याचा डोळा
अजeन
ु ाने लY क=@त केलं आbण Zयाला आसपासचं काहXच न =दसता फ प¤याचा
डोळा =दसायला लागतो, अशी गो_ सांrगतलX जाते. हे कशामळे
ु शxय होतं? एक उदाहरण.
अनेक वषा|पूव Jया वाdतला
भेट =दलेलX असते, 0तथेच प&हा
जातो. ती वाdतू सापडत
ू
ु
नाहX. 0तथMया ज&या
खाणाखणा
आपण शोधायला जातो. आठवNयाचा Sय¢ करतो. अशा
ु
ु
वेळी आसपासIया सवe Gवचारांमधन
ू आपलं लY कमी होतं, कारण आपला म द ू फ एकाच
=ठकाण लY क=@त करतो ते wहणजे आपMया dमरणात असलेलX ती जागा. म द ू जोरदार
मदत करायला घेतो. ती वाdतू, ZयाIया आसपासचे रdते, दकानाIया
पाटय़ा अ&य बारXकु
सारXक तपशील हे डोgयासमोर =दसत राहतात. यासाठ GवGवध पेशी आपMयाला प&हा
प&हा
ु
ु
मा=हती परवत
राहतात. जोपय|त सापडत नाहX तोपय|त मा=हती परवत
राहतात. या वेळी
ु
ु
ं
इतर गो_ी अंधक
भासतात.
ु झाMयासारQया वाटतात fकवा
अजन
ू एक Sसंग. असं समजा क: एखाjा सोहgयासाठ

अनेक माणसं जमलX

आहे त. सवe माणसं एकमेकांशी बोलत आहे त. Zयाच वेळेला मागे पा·वeसंगीतसा
ु सh
ु आहे .
आपMयाला भेटलेMया माणसाशी आपMयाला काहX तरX बोलायचं आहे . पण dप_ आवाज ऐकू
येत नाहX. अशा वेळेला आपण जो माणस
ू बोलत आहे ZयाIया बोलNयाकडे पणe
ू पणे लY
क=@त करतो. ते{हाच इतर सवe आवाज काहXसे कमी झाMयासारखे भासतात. तसे ते SZयY
कमी झालेले नसतात. 0ततxया गcधळातहX आपलं संभाषण सh
ु राहू शकतं.
जर म दने
ू ठरवलं क: ‘Y’ =ठकाणी लY क=@त करायचंच आहे , तर यात काहX
अवघड काहX नसतं. आपण बघतो क:, काहX मलं
ु Sचंड गcधळामsये, एखाjा दकानात
ु
बसन
ू , भाजी GवकNयाIया अsयेमsये, बागेमsये, मं=दरात, घरात माणसांचे, टX{हXचे,
शेजारपाजारचे खप
ू आवाज असतानाहX अयास करतात. Zयांना अयास करायला जमतं.
आbण काहX मलां
अयास होत नाहX. वाdतGवक,
ु ना अयासाला dवतं खोलX असनसा
ू ु
आपMयाला लY क=@त करता येत,ं फ तसं ठरवावं लागतं. हे आईबाबांनी आbण
UशYकांनी ठरवन
ू चालत नाहX. मलां
ु नीच ठरवावं लागतं.
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लेखांक-५५
=दनांक- १८/३/१९
एकातेसाठ ..
अयासातMया एकातेGवषयी खपदा
बोललं
ू

जातं.

ं
मलां
ु नी अयासाकडे fकवा

कोणZयाहX अवघड वाटणाया कामाकडे लY jावं असं वाटत असेल तर इतर {यवधानं
कोणती आहे त, हे

बघावं

लागेल.

यामsये

कदाrचत

खेळ असतील,

छं द असतील.

Uममै©णींबरोबर गlपा मारNयाचा वेळ असेल. अनेक घरांमsये मलां
ु ची अयासातलX
एकाता वाढावी wहणन
ू या गो_ींवर गदा येते. यातMया काहX गो_ी बंद करNयात येतात.
खरं तर शालेय मलां
ु Iया =दनnमात मैदानी खेळ, ते शxय नसेल तर टे 0नसबडUमं
टनसारखे इनडोअर खेळ, पोहणं, सायकUलंग याला पयाeय नाहX. यामळे
शरXरातलं
ॅ
ु
राUभसरण वाढतं. म दला
ऑिxसजन Uमळतो. याचा चांगला पqरणाम एकातेवर होतो.
ू
SZयेक मलामलXला
जे खेळायचं आहे , Zया खेळापासन
ु
ु
ू Zयांना वंrचत ठे वलं तर Zयांचं मन
इतर कोणZयाहX गो_ीत एका होऊ शकत नाहX. याUशवाय जे छं द असतील, ZयातहX मलां
ु चं
मन

गंत
ु लेलं

असतं.

Zया

छं दांमळे
ु

मलां
ु ना

आनंद

होत

असतो.

wहणन
ू

मलां
ु Iया

टाइमटे बलमsये रोजचा वेळ या खेळांसाठ , छं दांसाठ ठे वायलाच हवा.
Jया गो_ींची मनापासन
Sाधा&याने जळत
ू आवड असते, Zयात आपले &यरॉ&स
ू
ु
असतात. मलां
ु ना काहX वेळ या आवडीIया आbण बौGक गो_ी कh =दMया आbण मग
अयासाची वेळ ठरवलX Zयांचं मन अयासासाठ एका होNयाIया शxयता वाढतात. जर हे
कh =दलं नाहX तर मनात असमाधान राहतं. मल
ू एकातेने अयास कh शकत नाहX.
आवडीIया आbण नावडीIया Gवषयांचा संबंध &यरॉ&सशी
असतो, wहणन
ू
ू Zया Gवषयांमुळे
ं
मनाला समाधान Uमळतं fकवा
ास होतो. कोणालाहX कॉ=टe सॉलसारखी ताणकारक रसायनं
नको असतात, तर आनंदX रसायनं 0नमाeण होतात. हX रसायनं मलां
ु Iया म दत
ू 0नमाeण
{हायला हवीत. याUशवाय, अयास करNयाची Sfnया हX मेमरX या भागात घडत असते. या
भागांमsये जर धसफस
ु ु , कंटाळा, अ0तआनंद, अ0तआZमGव¥ास, ास अशा भावना असतील,
तर मलां
ु चं लY अयासात लागत नाहX. अयासाआधी या सवe भावना समिdथतीत
आणा{या लागतील. असं लYात आलं आहे क:, घरातMया भांडणामळे
ु , ते आवाज सतत
कानात राहNयामळे
मलां
ु
ु ना खप
ू ास होत असतो. पालकवगाeने यावर काम केलं तर
मलां
ु साठ ते फारच महaवाचं असेल.
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चचाe क:

वणभ:?
वणभ:?

एक Sयोग करावा. Zया Sयोगात मलां
ु ऐवजी पालकांनी शाळे त जावं. आठ तास Zया
बाकांवर बसावं. एकामागोमाग एक वेगवेगgया Gवषयांची मा=हती ऐकावी. फ मधMया
सीत
पाय मोकळे करावेत. अsयेमsये जर उठावं लागलं तर UशYकांची समोर जाऊन
ु
परवानगी यावी. ते जर नाहX wहणाले, तर प&हा
जागेवर जाऊन बसावं. सी
ु
ु होNयाची वाट
ं
बघत. Gवषय आवडता असो fकवा
नावडता, सगgया Gवषयांची ते दे तील, ती मा=हती
यायचीच आहे हX स: अथाeतच असणार आहे .
मलां
ु Iया पातळीवर गेलो तर मलां
ु ना येणारा कंटाळा जाणवेल. \टXनमsये ९५ टxके
वेळा कोणताहX बदल होत नाहX. काहX Sयोगशील UशYक वगाeत वेगवेगळे Sयोग करत
असतात. ZयांIया वगाeत मलं
ु नxक:च तरतरXत राहतात. पण बहसं
ु Qय वगe पारं पqरक खडूं
फळा fकवा
आता नवीन अवतरलेलं ई-लìनग Sकाराने चालतात. एक लYात यायला
पा=हजे क:, UशकवNयाIया या पती मQयत
: Sौढक=@त आहे त. बालक=@त नाहXत. जो
ु
(मा=हती) दे णारा आहे , ZयाIया बाजIया
आहे त. जो घेणारा आहे , ZयाIया बाजIया
नाहXत.
ू
ू
मलां
ु ना बाकावर बसन
ू UशYक वगाeत Uशकवत आहेत हे च rच आपMयाला सगळीकडे =दसतं.
एका मागोमाग एक Gवषयांची मा=हती दे णं चालू असतं. मा=हती =दलX जाते, पण fकती
जणांIया मा=हती लYात आलX हे समजNयाची यंणा आपMयाकडे नाहX.
वगाeत Uशकवलेलं लYात ठे वणं, dवाsयाय सोडवणं, या सवe गो_ी =हपोकपस
या
ँ
अवयवामाफeत लYात ठे वMया जातात. पण Zया नीरस पतीने UशकवMया तर आZमसात
करNयात आbण Zयामळे
ु लYात ठे वNयात अडचणी येऊ शकतात. याऐवजी भावना क@ातन
ू
wहणजे अUमडालाचा उपयोग कhन जर Uशकवलं तर मलं
ु आZमसात कh शकतील. यानंतर
Uशकवलेलं लYात ठे वNयासाठ =हपोकwपसचा
उपयोग होईल, असं UशYकांनी बघावं.
ॅ
यासाठ

माsयUमकIया पढIया
वगाeमsये धडय़ावर चचाe घडवन
ु
ू आणणं हा एक

उपाय आहे . धडा वाचMयावर मलं
ु एकमेकांशी चचाe कhन STांची उ,रं शोधतील (अॅिxट{ह
ल0न|ग). Gवषयाची तयारX करNयात भावना गंत
ु Mयामळे
ु Gवषय चांगMया पतीने आZमसात
होईल. यातन
मलां
ू
ु ना सराव करावा लागेल, पण पाठांतराची गरज भासणार नाहX.
पाठांतरासाठ

लागणाया

एकामागोमाग केवळ

गोgया-

औषधांचीहX

नाहX.

आZमGव¥ास

वाढे ल.

Gवषयांची

वणभ: करNयापेYा =दवसातन
ू दोन वेगवेगgया Gवषयांचे तास असे

गेले तर मलां
ु Iया हणश:त भर पडेल.
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समdया सोडवतो आपणच
माणसासमोरIया समdया कधी संपत नाहXत. या समdया सतत चालच
ू राहणार
आहे त. या समdया ZयातMया Zयात बया पतीने सोडवता येणं हे खरं तर बGकौशMयाचं
ु
काम आहे .
हे बGकौशMय
लहान मलहX
वेळोवेळी दाखवतं. घरात दोनच माणसं असताना ‘मी
ु
ू
नाई रं ग सांडवला,’ असं ©बन=दxकत सांगतं. याचा अथe पढे
ु हे लोक मला रागवणार,
दटावणार (आbण माµया समdया वाढणार) ZयापेYा आधीच सारवासारव केलेलX बरX. हे
बGकौशMय
ते लहानसं मलहX
दाखवतं.
ु
ू
अशा पतीने लहानपणापासन
ू मलं
ु खरं तर dवत:च समdया सोडवत असतात. पण
कधी कधी Zयांचा ‘अनभव
ु ’ कमी पडतो. समजा मल
ू एखाjा गcधळाIया Sसंगात सापडलेलं
आहे . काय करावं हे सचत
नाहX आbण Zयाच वेळेला Zयाला आई-बाबांची आठवण येते.
ु
आता हा सगळा गcधळ 0नdतरला जाईल याच Gव¥ासाने रडणारं मल
ू तnारX घेऊन आईबाबांकडे धाव घेतं. एवढय़ानंहX Zयाचं मन आ¥dत होतं. ते शांत होतं
हे सवe घडतं कारण Gव¥ासाची भावना. जे{हा समdया 0नमाeण होते, कसला तरX
गcधळ होतो, ते{हा ताणामळे
ु कॉटe Uस◌ॉल 0नमाeण होतं. जरासं शांत झाMयावर आपMयाला
या समdयेतन
कोण सोडवेल, याचा Gवचार केMयावर योय {य:चं नाव सचतं
ू
ु . ते
सचMयावर
लगेच आपMया म दतMया
Gपटय़टरX
ंथींमsये ऑिxसटोUसन या नावाचं रसायन
ु
ू
ू
0नमाeण होतं. कारण Gव¥ासाची भावना 0नमाeण झालेलX असते. Jया वेळी आपMयाला
ं
ं
Sेमाची {य: समोर =दसते fकवा
0तची फ आठवण येते fकवा
नामdमरण, एखादा मं,
हातामsये एखादं rच, एखादं Sतीक, GवUश_ पdत
ु क, Jयावर आपलX मनापासन
ू

ा आहे ,

Gव¥ास आहे , Jयाचं आपण dमरण करतो, Zया वेळेला ऑिxसटोUसन हे रसायन म दत
ू
तयार झालेलं असतं. आbण आता सवe काहX नीट होणार अशी भावना मनामsये 0नमाeण
होते.
असाहX अनभव
आलेला असेल क:, SZयY कोणीहX मागe दाखवायला आलेलं नसतं.
ु
गcधळ आbण ताण या गो_ी या रसायनामळे
ु दरू सारMया जातात. मळभ दरू होतं. Zयानंतर
आपण लॉिजक आbण अनभव
वापरतो. समोरची वाट =दसायला लागते.
ु
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ताणावर मात
सवe अयास झालेला असतानाहX काहX वेळा असं घडतं क:, परXYा सुh झाMयावर
काहXहX सचत
नाहX. ‘pल&क
ॅ ’ {हायला होतं. हे लहान मलां
ु
ु Iया बाबतीत घडतं असं नाहX, तर
ं
महाGवjालयीन fकवा
ZयापढIयाहX
Gवjा¸या|Iया बाबतीत असं घडू शकतं. मोठय़ा परXYांIया
ु
संदभाeत असं घडNयाचं Sमाण जाdत आहे असं =दसतं.
परXYेIया UशवायहX इतरहX काहX Sसंग असे असतात क:, Jया वेळेला लहान असो
वा मोठा माणस
असो; काहX सचत
नाहX. आठवत नाहX. उदाहरणाथe, इतरांशी संवाद
ू
ु
साधNयाची भीती, dटे जवर जाऊन बोलNयाची भीती. काहX लहान मलं
ु चांगMया पतीने
dटे जवर बोलतात; परं तु मोठय़ा माणसांना ते जमत नाहX. काय बोलायचं आहे हे माहXत
ं
असन
पाठ केलेलं असनसा
ू fकवा
ू ु Zया वेळेला बोलता येत नाहX. याचं कारण काय असावं?
आपलX dमरणश: wहणजेच =हlपोकwपस
हा अवयव. या अवयवामsये आपMया
ॅ
आठवणी जतन केलेMया असतात. Zयाचं दसरं
आbण 0ततकंच महaवाचं काम wहणजे योय
ु
वेळेला Zया आठवणी nमवार उलगडणं. हX दो&हX महaवाची कामं =हlपोकwपस
करत
ॅ
असतो. मा Jया वेळेला ताण 0नमाeण होतो आbण तो Sमाणाबाहे र वाढतो ते{हा संपूणe
शरXर कामाला लागतं. शरXराला वाचवNयाचे Sय¢ चालू होतात. चालू कामापासन
ू लांब
जाणंच इ_ आहे , असं तो सचवतो
. एवढं च नाहX, तर अशी वेळ प&हा
येऊ नये wहणन
ु
ु
ू अशा
पqरिdथतीपासन
परXYा येईल ते{हा हX
ू लांबच राहावं असे संदेश दे त राहतो. जे{हा प&हा
ु
परXYाच नको.
dटे जवर जाऊन बोलNयाची वेळच यायला नको, गbणतातलं ते अवघड Sकरण नको.
GवUश_ ताणकारक माणसं नकोत. हे तो आधीच सांगतो. wहणन
ू आपण ते टाळतो. कदाrचत
पढIया
वेळेला या गो_ी चांगMया पतीने जमहX
ु
ू शकतात, पण पवाe
ू नुभव वाईट असला क:
पढIया
वेळेला ‘ताकहX फंु कन
ु
ू lया’ असा सMला म द ू दे तो.
Sचंड ताणाIया वेळीहX चेहयावर िdमतहाdय ठे वणं, दXघe¥सन करणं. दोन Uम0नटं
डोळे बंद ठे वणं, एखादं सचे
ु ल ते गाणं मनात wहणणं अशा काहX शाvीय पायावर उया
असलेMया यxZया
करता येतात. यामळे
ॅ
ु
ु म दचा
ू रSवाह काहX Uम0नटांतच =हlपोकwपसकडे
वळवता येतो आbण पqरिdथतीवर मात कhन सचायला
लागतं.
ु
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=दशाहXनता
ं
मलां
वगाeत Zयांचा कठMयाहX
Sकारे अपमान
ु ना जे{हा कमी गण
ु Uमळतात fकवा
ु
होतो, वगeUमांशी काहX कारणाने भांडण होतं आbण ते भांडण, Zयातले काहX शpद िज{हारX
लागतात, Zया वेळेला म दमsये
कॉटe Uस◌ॉल 0नमाeण होतं. हा अनभव
आbण ZयाIयाशी
ू
ु
जोडले गेलेले पवचे
अनभव
यात वाढ करNयाचं काम करतात. उदाहरणाथe मागIया वेळी
ू
ु
ं
जे{हा असेच वाईट माकe Uमळाले होते Zया वेळेला खाMलेलX बोलणी fकवा
मार हे सवe काहX
मलां
ु ना आठवतं. आbण ताणामsये वाढ होते. मलं
ु 0नकालाचा कागद घेऊन घरX जातात
आbण पव
याहX वेळेला आई-बाबा रागावणार या अपेYेत असतात.
ू घडलेMया अनभवाSमाणे
ु
आई-बाबांचा रागावणं अ0त असेल, मलां
ु ना झेपणारं नसेल तर काहX मलां
ु ना ते सहन करता
येत नाहX. यातलX काहX मलं
ु घरX परत जाNयाचा Gवचार करत नाहXत. कमी माकe Uमळाले,
या कारणासाठ घरातन
झेपला नाहX
ू 0नघन
ू जातात आbण =दशाहXन होतात. हा ताण मळीच
ु
तर मलं
येतात आbण जीव दे Nयाचं अZयंत चक:चं
पाऊल
ु dवतIयाच अिdतZवाIया मळाशी
ु
ु
ं
उचलतात. काहX वेळेला घरातले पालक fकवा
UशYक हे मलां
ु ना ताण दे त नसतात तर
मलां
ु Iयाच dवतबलIया अपेYा वाढलेMया असतात. माझा प=हला नंबर आला नाहX तर हX
माझी Sचंड मोठ

चक
असेल असा मोठा &यनगं
ू
ू ड वगाeत प=हलं- दसरं
ु -0तसरं येणाया

मलां
पढे
ु नाहX येऊ शकतो. आपण सतत मलां
ु समोर हे dपÉेचं यग
ु आहे , तला
ु
ु जावं लागेल,
गेला नाहXस तर अवघड होईल असं बोलत रा=हलो तर तो ताण वाढत राहतो. यामळे
ु
मलां
ु ना योय वेळी योय 0नणeय घेता येत नाहX. आता परXYा झालेलX आहे आbण माकeहX
Uमळालेले आहे त. आता या भतकालXन
गो_ींIया संदभाeत आपण काहX कh शकत नाहX.
ू
यापेYा भGवoयामsये 0नयUमत मेहनत करणं हे महaवाचं आहे , असा संतUलत
सMला आbण
ु
आधार आई-बाबांनी मलां
ु ना jायला हवा. आपMयात आbण मलां
ु मsये जवUळक:चं घ नातं
हे सवाeत जाdत महaवाचं आहे . अपेYा असतात, ते काहX Sमाणात dवाभाGवक आहे , पण
आपMयाला आपलं मल
ू जसं आbण िजथे हवं आहे , ZयापेYा ते िजथे आहे , Zया असNयाचा
dवीकार करणं आbण Sगतीसाठ Sय¢ करणं, हXच जवळीक. हX जवUळक:ची भावना मलां
ु ना
जाणवत असेल तर fकतीहX ताण आला तरX मल
पाऊल
ू Zया SभावाखालX येऊन चक:चं
ु
नxक: उचलणार नाहX.
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लेखांक-६०
=दनांक- २६/३/१९
म दGवरोधी
अयास?
अयास?
ू
सहसा मलां
ु ची शाळा हX सहा ते सात तास असते. ZयापेYा काहX शाळा या जाdत
वेळाIया असतात. पण कमी वेळाची शाळा नxक:च नसते. यातला अधाe तास हा डबा
ं
खाNयाIया सीचा
आbण अधाe-पाऊण तास हा खेळ fकवा
इतर अॅिxटि{हटXजसाठ गेला असं
ु
समजलं तरXसा
ु fकमान पाच – सहा तास अयास होत असतो.
या पाच तासांमsये UशYकांनी Uशकवलेलं समजन
ू घेणं, Uलहन
ू काढणं, STो,रं अशा
काहX गो_ींचा समावेश असतो. याUशवाय बहते
जातात. ती कमीत
ु टय़शनला
ू
ु क सवe मलं
कमी एक ते दोन तासांची असते. अशा Sकारे सात तास अयास कhन घरX आलेलं मल
ू
घरIया अयासाला बसतं. एक-दोन तास घरचा अयास चालतो. wहणजे कमीत कमी आठ
ते नऊ तास हा अयासासाठ जातो. याUशवाय Sवास, इतर छं दांचे अयास हा भाग वेगळा.
कोणZयाहX आई-बाबांची नोकरX आठ-नऊ तासांची असते. मोठय़ा वयातलX नोकरX
आbण लहान वयातला अयास कhन Uमळणार काय, याची तलना
आपMयाला करावी
ु
लागेल. आपण नोकरX का करतो, Zयातन
ू काय Uमळणार आहे हे माहXत असतं. लहान
मलां
ु ना रोजचे आठ-नऊ तास अयास कhन माकe Uमळणार असतात. माकe Uमळवन
ू नxक:
काय करायचं आहे , ते महaवाचे का आहे त, हे कळणं ZयांIया भावGव¥ात नसतं. आbण
तरXहX Zया माकाeसाठ मलं
ु =दवसभर सात आठ तास झगडत असतात.
Jया वेळेस मलां
ु ना आपण केलेMया अयासातन
ू आनंद Uमळे ल, Zया वेळेला Zयांचा
हा Sवास अrधक आनंददायी होईल. आज Jया पतीचा अयास केला जातो Zयाला UशYा,
धमक: याची जोड असते. हे म दघातक
काम वषा|नुवषe चालू असतं. चांगMया UशYकांचं
ू
आbण चांगMया आई-बाबांचं काम हे च आहे क: Zयाला अयास करताना आनंदाचे अनभव
ु
=दले गेले पा=हजेत. तसे नसतील तर महाGवjालय आbण पढIया
काळात मेहनतीने अयास
ु
करायचा असतो, Zयावेळी मलं
ु बंडखोर होतील.
आज जे{हा डीचा कागद हातात घेतलेलX मलं
ु असतात, पण Zयांचा आवयक
अयास झालेला नसतो. Uशवाय कौशMयंहX GवकUसत झालेलX नसतात. सगgयाचा कंटाळा
असतो असं 0नरXYण जाणकार मांडतात, ते{हा या STाची तीता लYात येते.
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परXYेसाठ ..
परXYेसाठ चा अयास जर आनंदात गंुफायचा असेल तर काहX गो_ी पालकांनी
करायला ह{यात. मलां
ु साठ टाइमटे बल आखताना ZयांIया वयाचा आbण ताणाचा Gवचार
करावा. दसरX
0तसरXपय|तची मलं
ु
ु जाdत वेळ एका जागी बसन
ू अयास कh शकत नाहXत,
हे लYात घेऊन छोटय़ा काळासाठ Zयांना अधनमधन
ू
ू अयासातन
ू उठNयासाठ वेळ ठे वावा.
Zयाच वेळेला Zयांनी अयास आbण Zयानंतर थोडा वेळ =हंडणं- fफरणं- छोटासा {यायाम
असं केलं तर मलं
ु एकातेने अयास करतील.
ं
मधMया काळात ZयांIया हातात मोबाइल दे NयापेYा fकवा
टX{हX ब0घतला तरX
चालेल असं wहणNयापेYा गlपा मार, जागIयाजागी उडय़ा मार, सायकलवर चxकर माhन
ये, कंु डय़ांना पाणी घालन
ू ये, Uमाशी-मै©णीशी फोनवर बोल, आवडZया माणसांशी बोल या
मागाeमळे
ु Zयांचा अयासाचा ताण अधन
ू -मधन
ू हलका होईल.
कोणZयाहX इय,ेमsये असलX तरXसा
ु मलं
ु जर एखादा मैदानी खेळ खेळत असतील
ं
fकवा
नZयाIया
xलासला जात असतील तर ते उपnम चालू ठे वावेत. कारण यामळे
ु
ृ
मलां
ऑिxसजन Uमळतो. राUभसरण वाढMयामळे
ु Iया म दला
ू
ु शरXर आbण म द ू तरतरXत
होतो. अशी मलं
चांगMया Sकारे
ु

अयास कh शकतील. याUशवाय परXYा चांगलX

जाNयासाठ सात ते आठ तासांची राीची झोप होणं हे दे खील dमरणश:साठ आbण म द ू
ताजातवाना राहNयासाठ फार आवयक असतं. थोडा अयास लेखी आbण थोडा अयास
तcडी असं जर वगकरण केलं तर मलां
ु ना अयास सोयीचा आbण सोपा होईल.
अथe न कळता पाठांतर केMयाचा काहXहX उपयोग अयासात आbण परXYेमsये होत
नाहX.
मलं
ु घरX आलX क: काहX पालक तो पेपर तcडी सोडवन
ू घेतात. आधीIया पेपरचं
दडपण न{या पेपरवर येऊ शकतं. Zयामळे
ु उjाIया पेपरची तयारX करणं हे च योय ठरतं.
अशा वेळेला आई बाबांनी Zयांना वाटणारा ताण मलां
ु वर लादला जात नाहX आहे ना, हे
ब0घतलं पा=हजे, मलां
ु चं मन शांत आbण dवdथ असेल तर मलं
ु अशा परXYा चांगMया दे ऊ
शकतील. सsया तरX जी काहX परXYा पती आहे तोपय|त याच परXYा पतीला मलां
ु ना
सामोर जायचं आहे !
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लेखांक-६२
=दनांक- २८/३/१९
शpद हे शv
सsया घराघरातन
ू परXYेचं गरम वारं वाहतं आहे . हे वारं आधी पालकांIया अंगात
Uशरतं. ते मलां
ु IयाहX अंगात Uशरावेत, यासाठ ते अथक Sय¢ करत असतात. या Sय¢ांIया
आड Zयांचीच काहX वाxयं येतात हX वाxयं मलां
मी
ु Iयाच नाहX, तर ZयांIयाहX म दशी
ू
करणारX नसतात.
आपMया मलामलXं
ु
ु ची परXYा डोxयावर आहे , पण Zयांना कसलंच गांभीयe नाहX, हा
एक सगgयांचाच Sमख
आYेप असतो. आbण Zयातनच
ZयांIयावर नकाराZमक Uशxके
ु
ू
बसतात. असे Uशxके मारNयाची सवय खप
ू जणांना असते.
असे शेरे बाहे रIया माणसांसमोर मारले तर मल
. लोकांसमोर
ू कमालXचं दखावतं
ु
Zयांना ओशाळवाणं वाटतं. वरवर fकतीहX ©बनधाdतपणे वागत असलं तरX मनातन
ू Zयाला
काय होतंय, हे घरातMयांनी- आई-बाबांनी तरX समजन
ू घेतलंच पा=हजे. घरातन
ू - आपMया
माणसांकडन
हवी असते. पण समजा हX सरYतता
UमळालX नाहX. सतत
ू Zयाला सरYतता
ु
ु
टXका सहन करावी लागलX तर मल
ू घरIया माणसांपासन
ू तटतं
ु . हे {हायला नको असेल तर
काहX वाxयं पालकांनी टाळायलाच हवीत.
नाहX

‘तू इतरांसारखा हशार
नाहXस. wहणन
Uमळालेत.
ू .’, ‘0तला बघ fकती चांगले गण
ु
ु
तर त.ू .’ अशासारखी वाxयं 0नदान परXYेIया काळात तरX उIचाh नयेत.

नकाराZमकता नकोच. या वाxयांमुळे अयासाला बसNयाची इIछा होत नाहX. आपMयाला
इतरांसारखे चांगले गण
नाहX. आपण
ु Uमळत नाहXत. कसे Uमळणार? आपण काहX हशार
ु
कधीच इतरांसारखे हशार
होऊ शकत नाहX. आपण हशार
असतो तर आई-बाबांना आवडलो
ु
ु
असतो. आता मा आवडत नाहX, Gवचारांची अशी साखळी मलां
ु Iया मनात dवाभाGवकपणे
तयार होत जाते.
पालकांIया इतकं काहX मनात नसतं. आपMया मलां
ु नी अयासात Sामाbणक Sय¢
करावेत, अशा Gवचाराने पालक Zयाला काहX सचव
ु ू बघत असतात. पण Zया वाxयांचा
चांगला पqरणाम होNयाऐवजी नेमका उलटा पqरणाम होत असतो. तो मलां
ु साठ

खपच
ू

घातक ठरतो.
आपMया मलां
छान उभं राहावं यासाठ पालकलोक =दवसभर भरपरू
ु नी आयoयात
ु
मेहनत करत असतात. मलां
ु नी योय =दशेला जावं, अशी Zयांची इIछा असते. पण वागणंबोलणं मा बरोबर Gव\ असतं; असं होतंय का?
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लेखांक-६३
=दनांक- २९/३/१९
आनंदाची रसायनं
fकतीहX ठरवलं तरX आपण कायमdवhपी आपोआप आनंदात राहू शकत नाहX.
मलां
ु चं असं नसतं. लहान असेपय|त ती कायमच आनंदात असतात, मजेत असतात,
ं
कसलXहX rचंता नसते. fकवा
rचंता असलX तरX हसत राहणं हा Zयांचा गणधमe
असतो.
ु
आनंदX असणं चांगलं असतं. आनंदX असNयासाठ आपMया शरXरात चार Sकारची रसायनं
0नमाeण होत असतात. कोणी कौतक
ु करणं, बYीस Uमळणं – यामळे
ु डोपामाइन, {यायाम
कhन झाMयावर शरXरामsये चांगलX भावना 0नमाeण होते. ते{हा 0नमाeण होतं सेरोटो0नन.
ं
Sेम आbण Gव¥ास यामळे
ऑxसीटोUसन 0नमाeण होतं. तर एखाjा वेदनेपासन
fकवा
ु
ू
द:ु खापासन
Uमळते ते{हा ए&डॉपfफe न 0नमाeण होतं. मनाजोगता पदाथe खायला Uमळाला
ू म:
ु
क:सा
ए&डॉfफe नच हजर होतं. या सवe रसायनांIया कामकाजावर अjाप मोठय़ा Sमाणावर
ु
संशोधन चाललेलं आहे .
आपMयाला GवGवध कतीं
ृ मुळे आनंद होतो. आपMया लेखी Zया आनंदाची {याQया
बरXचशी एकसारखीच असलX तरX म दमsये
Zयासाठ चार रसायनांची योजना केलेलX आहे .
ू
मग माणस
ू परेु सा आनंदX का नाहX? हे खरं य क: लहान मलां
ु सारखी मोठ माणसं सदै व
आनंदX राहू शकत नाहXत. पण काहX चांगलX कामं कhन आनंद Uमळवता नxक: येईल.
यासाठ काय करायचं हे या रसायनांनीच सांrगतलेलं आहे . मजा केMयामळे
Uमळालेला
ु
आनंद आbण द:ु खावर, ताणावर, अdवdथतेवर उ,र Uमळालं wहणन
ू होणारा आनंद, हाहX
Gवचार करNयासारखा मा
आहे . उदा. आवडीचं आइdn:म UमळाMयावर होणारा आनंद.
ु
एखाjा कोटe केसमधन
झाMयावर Uमळणारा आनंद, घाम गाळत एखादं अवघड
ू सटका
ु
आ{हान पणe
ू केMयावरचा आनंद आbण एखाjा =दवशी काहX न करता फ वेळ घालवला,
या आनंदाIया छटा वेगgया असतात. द:ु ख आbण ताण यावर मात कhन जो आनंद
Uमळतो तो अवणeनीय असतो.
दसरं
आbण महaवाचं असं क:, अमक
ु
ु झालं क: मी खप
ू समाधानी होईन. हे Uमळालं
क: माµयासारखी सखी
मीच! असा आनंद सारखा लांबणीवर टाकNयाची गरज नाहX.
ु
आनंदाची कारणं शोधायची आbण करायची. आपMयाच तर म दत
ू - आपMया अगदX जवळ
याची रसायनं आहे त.

म दशी
ू मैी - डॉ.
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Gवचारांची पत : छोटय़ांची आbण मोठय़ांची
बालवाडीतला एक मलगा
Sथमच झडावंदनाला हजर होता. Zयाला Gवचारलं, ‘मला
ु
सांग, हा झडा कोणाचा आहे ?’ एक सेकंदहX न थांबता तो आZमGव¥ासाने wहणाला,
‘‘आमचा आहे ! छोटय़ा गटाचा!’’ ZयाIया अनभवGव¥ातन
ु
ू Zयाने =दलेलं एक संद
ु र उ,र.
प=हलXत गेMयावर हा झडा भारत दे शाचा आहे , हे कोणा-कोणाकडन
ू ऐकलेलं उ,र
Zयाने =दलं. पण भारत दे शाचा wहणजे नxक: कोणाचा हे माहXत न{हतं. ‘असतो तो आपला
एक दे श.. Zयाचा झडा’ असं तो wहणाला.
वरIया वगाeत गेMयावर Zयाचं अनभवGव¥
वाढलं. तसं तो योय, पdतकातलX
आbण
ु
ु
थोरामोठय़ांनी सांrगतलेलX उ,रं दे ऊ लागला.
मलां
GवdतारMयामळे
ु मsये घडलेले हे बदल wहणजेच अनभव
ु
ु झालेला ZयांIया बीचा
ु
Gवकास. मलं
ु wहणजे लहान आकाराची Sौढ माणसं न{हे . मलां
ु ची Gवचार करNयाची पत हX
मोठय़ांIया Gवचार करNयाIया पतीपेYा वेगळी असते. Zयांचं अनभवGव¥
छोटं असतं
ु
wहणन
ू Zयांनी =दलेलX उ,रं हX वेगळी असतात. जसं Zयांचं वय वाढतं आbण अनभ
ु वGव¥हX
वाढतं तसं मल
वेगवेगgया पतीने Gवचार करायला लागतं. अगदX लहानपणीहX मल
ू
ू
मातीचा गोळा नसतंच. ते काहX ना काहX Gवचार करत असतंच, असं जीन Gपयाजे यांनी
प=हMयांदा सांrगतलं. आज हे ऐकायला खप
ू साधं वाटतं. पण मलां
ु चं आकलन हे मोठय़ांपेYा
वेगळं असतं हे Sयोगातन
ू Uस करणारे ते प=हलेच तJ? होते.मलां
ु ना काय वाटतं, हे जग
Zयांना कसं जाणवतं, Zयांचे हे प=हलेव=हले अनभव
ZयांIया म दत
ु
ू कोणती खळबळ 0नमाeण
करतात? Zयांना Gवचार करायला Sव,
ृ कसं करतात? हे जगासमोर आणNयाचं काम जीन
Gपयाजे यांनी सातZयाने केलं.
ZयांIया वयानसार
काहX ST ते मलां
ु
ु ना Gवचारायचे. उदाहरणाथe, दोन भांडी ते
मलां
ु समोर ठे वायचे. लहान भांडय़ात जाdत पाणी आbण मोठय़ा भांडय़ात कमी पाणी – आbण
Gवचारायचे क: यातMया कोणZया भांडय़ात जाdत पाणी आहे , असं तला
वाटतं? लहान मलं
ु
ु
मोठय़ा भांडय़ात जाdत पाणी आहे असं सांगायची. मलां
याचा अथe Zयांना
ु चं उ,र चकलं
ु
अxकल नाहX असा नसतो. कारण याच STाचं योय उ,र वय वाढMयावर Zयांना अचक
ू
यायला लागलं. Zयांनी केलेला तकe हे Zयांचे वय आbण मन यावर अवलंबून असतो, हे
मोठय़ांनी समजन
ू यायला हवं असतं.
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मैी dवत:
dवत:शी
मल
ू ते माणस
ू – हा Sवास SZयेकाचा वेगवेगळा असतो. ‘मी एक चांगलX {य: आहे
आbण मी मला आवडते/ आवडतो’ असं dवत:बल छान वाटलं तर dवत:शी मी होईल. हे
कसं करता येईल? अशी fकZयेक मलं
ु आहे त Jयांना आपलेपणा Uमळत नाहX ती मलं
ु
पqरिdथतीशी जळवन
क: मलगी
, अयासातलX हशारX
ु ू घेNयाचा खप
ू Sय¢ करतात. मलगा
ु
ु
ु
क: अYमता, यशिdवता, आrथeक वगe, जातीभेद, वंशभेद, GवUभ&न सांdक0तक
पा¥eभूमी
ृ
अशा कोणZया ना कोणZया कारणामळे
ु मलं
ु dवीकारलX जात नाहXत.
आपMया म दची
जडणघडणच अशी असते क: आपMयाला इतर माणसांशी जोडन
ू
ू
यायला आवडतं. आपण समाजशीलच असतो. इतरांशी मी करायला 0निÅतच आवडते.
आपMया जवळपास आपलX माणसं आहे त, यासारखी सखासमाधानाची
गो_ नाहX. आपलं
ु
कोणीतरX आहे , या भावनेत सख
Uमळतं. मलां
ु
ु ना घरात fकतीहX माणसं असलX तरX
खेळायला Uम लागतात आbण fकतीहX Uमांशी खेळलं तरX घरX मोठ माणसं हवी असतात.
आपलेपणाची जाणीव अशी होत जाते. माझं कोणीतरX आहे , मला Sेम Uमळतं या भावनेतच
ं
जी मलं
0नमाeण होते. जी मलं
ु मोठ होतात, ZयांIयात सरYतता
ु
ु आईबाबा असोत fकवा
नसोत, एकाक: अवdथेत, SेमहXन अवdथेत लहानपण काढतात, Zया मलां
ु मsये या भावनांचा
अभाव राहतो. सब,ा
आहे पण Sेम नाहX, अशी उदाहरणं असतात. ZयाचSमाणे सब,ा
नाहX
ु
ु
आbण SेमहX नाहX अशीहX उदाहरणं असतात. तसंच सब,ा
नाहX, पण Sेम आहे , हX
ु
उदाहरणंहX असतात. Sेमात वाढलेलX मलं
वाटतात. मोठं झाMयावर मलां
ु जाdत संतUलत
ु
ु नीच
यावर समजन
ू उमजन
ू मात करायची ठरवलX तर मलं
ु अ0तशय dवयंपूणe, छान जगतात.
मा ते Zयांना ठरवावं लागतं. मा Zया आधी Zयांनी जगNयाचा बराच संघषe झेललेला
असतो. आपण कसेहX असलो तरX dवीकारले जातो आहे , याने dवभावाची जडणघडण
भxकम होते. मा जे{हा SेमहXन वातावरणात आbण कडक Uशdतीत जळवन
ु ू घेNयाचा Sय¢
करावा लागतो ते{हा परकेपणाची भावना \जते. Zया लोकांSमाणे वागलं तरच ठ क, अशा
वातावरणात {यमaव फलवायला
अडचण येते, कारण dवातं¦य नसतं.
ु
wहणन
जशी आहे त तशी ZयांIया वेगळे पणासह dवीकारलX जायला हवीत.
ू मलं
ु
dवीकार केला क: बोचरX टोकं बोथट होतात.

म दशी
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म दत
ू काहX Sॉpलेम?
बी
wहणजे नxक: काय? एखाjाला बी
आहे , हे कशामळे
ु
ु
ु Uस होतं? ९०-९५
टxxयांIया वर गण
? तसं असेल तरच या dपधIया
जगात

ु असले तरच ते मल
ू बGमान
ु
=टकाव लागेल? साय&स – इंिजनीअि◌रग – मेडकलला गेलX तरच मलं
wहणन
ु बGमान
ु
ू
गणलX जातात. कारण चांगलं भGवoय घडवायचं असेल तर ते फ 0तथेच आहे . अ&य Yे
wहणजे कचकामाची
आbण डाऊन माकट
नाहX तर
 . इथे फ कqरअरची =दशाच चकत
ु
ु
बीची
{याQया चक:ची
समजलX जाते. परXYेत Uमळणाया गणां
अवलंबून नसते.
ु
ु
ु वर बी
ु
दहावीनंतर मलां
शंका यायचं कारण
ु नी साय&सला ‘नाहX’ wहटलं तर लगेच ZयाIया बीवर
ु
नसतं. पण आपMयाकडे हे घडतं आहे .
वाdतGवक बीला
अनेक आयाम आहे त. ती ठरावीक शालेय GवषयांIया मयाeदेत,
ु
फ पdतकां
मsये, STोतरांमsये असते का? नxक:च नाहX! खरं तर बी
सतत-सवe
ु
ु
वापरावी लागते. पण आजकाल या बGम,े
ला-म दतMया
अमाप Yमतांना परXYेभोवती क=@त
ु
ू
करNयाचा Sय¢ केला जातो. परXYा हX आजIया काळात महaवाची असते, असं मा&य केलं
तरX ते एका मयाe=दत अथाeनेच खरं आहे . शाळांनी, बोडाeनी घेतलेMया परXYेत पास होणं
एवढय़ाच संकु rचत अथाeने बGम,े
कडे बघणं आbण मलां
तेवढय़ाच अपेYा करणं
ु
ु कडन
ू
wहणजे म दIया
Yमतेला कमी लेखणं आहे . पालकांIया अ0तअपेYांमळे
मलां
ू
ु
ु चं बालपण
हरवतं. SZयेकाला वाटतं, आपलं मल
{हायला हवं. मलं
ू हशार
ु शाळे त असेपय|त अ0तशय
ु
अपेYा केMया जातात. कारण मल
ऐकतं. बGबळ
, fnकेटसारखा एखादा
ू पालकांचं 0नमटपणे
ू
ु
खेळ, rचकला, नZय
यातMया जमतील
ॅ , साय&स कwप
ॅ
ृ , गाणं, वाjवादन, समर कwप
0ततxया xलासमsये मलां
ु ना घातलं जातं. या सगgया गcधळात एखादं मल
ू हरवन
ू जात
नसेल का? आपलX बी
नेमक: कोणZया =दशेने धावते, याचा शोध dवत:ला लागायला
ु
Zयांना परेु सा वेळ आहे का? या सगgया xलासेसचा ताण येतो आहे , हे मलं
ु सांगू शकत
नाहXत. ते फ करत राहतात. जे आवडतं Zयाचा ताण येत नाहX. जे आवडत नाहX तरXहX
करायला लागतं, Zयाचा ताण येतो, समीकरण असं आहे . एखाjा गायकाला हाने वाj
वाजवायला सांrगतलं आbण गायनापासन
ू वंrचत ठे वलं तरX ताण येतो. कारण आवडी आbण
नावडी या म दत
ू ज&मजात असलेMया &यरु ॉ&सशी संबंrधत आहे त.
बीचा
खरा अथe समजला तर ZयांIया म दत
आहे त,
ु
ू नxक: कोणZया बGम,ा
ु
याकडे नीट लY परवता
येतं. ZयांIयातMया नैसrगeक बGम,ा
ओळखन
ु
ु
ू खतपाणी घालणं
आवयक.
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माकeUलdट क: वकeUलdट?
Uलdट?
शालेय UशYण घेNयासाठ म दची
ू जाdत गरज लागते आbण इतर शाळे बाहे रIया गो_ी
UशकNयासाठ कमी गरज लागते असं असतं का?
GवGवध Gवषयांचं आकलन आbण वाचनYमता, लेखनYमता, dमरणश: अशा काहX
मय़ां
भोवती शाळे तले सवe Gवषय हे fफरत असतात. पण म दची
ु
ू Yमता यापेYा fकती तरX
जाdत आहे , अफाट आहे . Sचंड आहे . Zयांना संधी UमळालX नाहX तर Zया अ{यच राहतात.
कMपना करायची असेल तर एकण
बGम,े
चा आवाका जर १०० टxके मानला तर
ु
ू
शाळे तMया परXYांमधन
पाच ते सात टxके आहे . बGम,े
चा खरा
ू मोजलX जाणारX बGम,ा
ु
ु
कस शाळे त लागत नाहX. हा कस शाळे तच लागला पा=हजे अशी अपेYा करणं शxयहX नाहX
आbण आवयकहX नाहX.
दसरं
असं क:, Jया मलामलXं
मsये wहणावं तसं
ु
ु
ु ना काहX कारणाने या वरXल मय़ां
ु
यश

Uमळत

नाहX,

Zयांचं

काय?

जगNयासाठ

केवळ

माकeUलdट

महaवाची

नसते.

आपMयापैक: fकती जण असे आहे त जे या शाळे त UशकवMया गेलेMया या आठ-दहा
Gवषयांवर कायमdवhपी उदर0नवाeह चालवतो? शाळे त असताना गbणतात मार खाणारे मोठं
झाMयावर गbणत वापरMयाUशवायहX यशdवी झालेले आहे त. fकती तरX जण आपापला
नोकरX-{यवसाय

उ,म

Sकारे

करतात.

काहX

वषा|पूवपय|त

शालेय

परXYांमsये

यश

UमळवMयाची मोठ खण
ू wहणजे मेqरट Uलdट होती. मा असं =दसतं क: या Uलdटमsये
झळकणारे सवe जण आयoयात
चमकदार कामrगरX कhन दाखवतातच, असं नाहX. wहणजे
ु
यशdवी आयoय
आbण दहावीपय|तची माकeUलdट यांचा संबंध मयाe=दत आहे .
ु
पण rच असं =दसतं क: बहते
वरच भर =दला
ु
ु क सवe शाळांमsये केवळ या मय़ां
जातो. Zयावर आधाqरत परXYा घेतलX जाते. Zयावर पास-नापास ठरतं. इथपय|तहX एकवेळ
ठ क आहे , पण बGम,ाहX
Zयावरच ठरवलX जाते. यात खप
ु
ू मोठ गफलत आहे . एखादं मल
ू
बGमान
आहे क: नाहX हे एक छोटX आbण अ0तशय मयाe=दत अशी गणप©का
ठरवते. हX
ु
ु
द:ु खाची गो_.
िजतके GवGवधांगी अनभव
मलं
वाढत असते.
ु
ु dवत: घेतील, 0ततक: Zयांची बGम,ा
ु
माकeUलdटIया बरोबर वकeUलdट हवीच. यामळे
चा अनमोल खिजना
ु समाजातMया अनभवां
ु
&यरॉ&सIया
hपात साठत जातो. SZयेक वेळेला ZयांIया वागNयाला हे अनभवच
=दशा दे त
ू
ु
असतात.
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लेखांक- ६८
=दनांक- ५/४/१९
‘आयxय’ू ऊफe बीचं
मोजमाप
ु
बी
मोजNयासाठ जी चाचणी करतात Zयाला सोlया भाषेत आपण आय.xयू. टे dट
ु
wहणतो. इंजीतला शpद आहे - इंटेUलज&स कोशंट. अMफडe ©बने यांनी या Gवषयात महaवाचं
काम केलं आहे .
मानसशाv?, शाv?, सा=हिZयक अशा अनेकांनी आजवर बी
wहणजे काय, याचा
ु
शोध घेNयाचा Sय¢ केला आहे . माणस
असतो हे खरं . पण कोणZया माणसाला
ू बGमान
ु
fकती बी
आहे , हे समजन
आहे
ु
ू घेNयाची fकतपत गरज असते, एखाjाला जाdत बी
ु
आbण एखाjाला कमी बी
ु असं मोजावं का लागतं?
खप
यांना हे बीGवषयक
ST पडले. Zया STाIया
ॅ
ू वषा|पूव ³ाि&सस गMटन
ु
सोडवणक:साठ
Zयांनी Sयोगशाळाच उभारलX. Zयामळे
मोजमाप करता येईल का, या
ु
ु बीचं
ु
कMपनेचं

ेय यांIयाकडे जातं. स\वातीIया
काळात माणस
आहे क: नाहX, हे
ु
ू बGवान
ु

शोधNयासाठ अनेकांची धडपड चालू होती. Zया काळात बी
ु आहे क: नाहX हे ठरवNयासाठ
Zयांनी डोxयाची मोजमापं घेतलX. हा Sयोग फारसा यशdवी ठरला◌ा नाहX. बी
wहणजे
ु
नxक: काय याGवषयी Jया {याQया मानसशाv?ांनी केलेMया आहे त, Zया साधारणपणे अशा
आहे त‘बी
wहणजे पqरिdथतीशी जळवन
घेNयाची व समdया सोडवNयाची Yमता’,
ु
ु ू
‘मागील अनभवां
वhन UशकNयाची Yमता wहणजे बी
ु
ु ’, ‘कोणतीहX Yमता Sा कhन
घेNयाची Yमता wहणजे बी
wहणजे गतानभव
ु ’, ‘अमतe
ू संकMपना ’, ‘बी
ु
ु , अsययन,
कMपना, Gवचार इ.Iया साहाÆयाने समdया सोडवNयाची व पqरिdथतीशी समायोजन
करNयाची ज&मजात Yमता होय’.Jयांचा बGगणां
ु
ु क १४०Iया वर असतो, ते अ0तबGमान
ु
(जी0नअस) असं समजलं जातं. तर Jयांचा बGगणां
ु
ु क ९० ते १०० यांमsये असतो ते
सरासरX असतात. तर यापेYा कमी अंक आला तर Zयांना सरासरXIया खालX समजलं जातं.
बGगणां
कमी आहे ’ असा लोकांचा समज {हायचा.
ु
ु क कमी आला तर ‘आपMयाला बी
ु
अनेक वषe या ‘आयxय’ू चं गाhड लोकांवर होतं. पण आता म द ू संशोधनांमsये Sगती
झाMयामळे
हा समज मागे पडतो आहे .
ु ‘आयxय’ू wहणजेच फ बGम,ा
ु
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लेखांक-६९
=दनांक- ८/४/१९
बी
ु हX अथांग
मलां
ु ना परXYेत कमी गण
ु Uमळाले क: Zयाचं कारण शोधNयासाठ आयxयू टे िdटं ग
कhन घेतात. मा या टे dटचे 0नoकषe हे च अं0तम सZय आहे का, या STाचं उ,र शोधावं
लागेल.
या चाचणीत Jयांचा गणां
ु क चांगला आला आहे , Zयांनी खश
ू {हावं अशीच पqरिdथती
असते. पण Jयांचा बGगणां
ु
ु क कमी येतो, ती मलं
ु मा dवत:IयाहX नजरे तून उतरतात.
आपण हशार
नाहX हX भावना ZयांIया मनात घर कhन बसते. ZयांIयासह UशYक आbण
ु
पालक हे हX समजन
नाहX. आयxयच
ू जातात क: हे मल
ू हशार
ू धड नाहX, तर माकe कठन
ु ू
ु
Uमळणार आbण आता कसं होणार, असे ST 0नमाeण होतात.
अशा SकारIया बGम,ा
चाचNयांमधला हा धोका आता लYात आला आहे .
ु
आयoयात
Uमळणारं यश आbण बGगणां
ु
ु
ु क यांचा काहX संबंध आहे का, याचा शोध यायला
जाणकारांनी स\वात
केलX आहे . Zयातन
या चाचणीची मयाeदा लYात येते आहे . या
ु
ू
चाचNयांमधन
‘भाषा’ आbण ‘गbणत’ / ‘तकe’ तपासलं जातं. जे या दोन Yेांत
ू SामQयाने
ु
बयापैक: पातळी गाठन
असतात, Zयांचा बGगणां
ू
ु
ु क चांगला येतो. जे खेळात, संगीतात,
GवGवध हdतकौशMयांत अ{वल असतील ZयांIयासाठ

या चाचणीत ST तयार केलेले

नसतात. याचा अथe Zयांना बी
ु नसते असा घेता येत नाहX.
सवाeत महaवाची आbण ददÊु वाची गो_ अशी क:, आपMया शाळांमsयेहX भाषा (सवe
Gवषय भाषेत येतात) आbण गbणत या दोन Gवषयांचा जाdत पगडा आहे . जे या परXYांमsये
चांगMया गणां
समजले जातात. बाक:चा खप
ु नी उ,ीणe होतात, ते साहिजकच बGमान
ु
ू मोठा
वगe या पqरघाIया बाहे र राहतो. तो बGमान
समजला जात नाहX. हX यातलX अ0तशय वाईट
ु
बाजू आहे . साधारणपणे कोणZयाहX वगाeत प=हले नंबर UमळवणारX ८ ते १०% मलं
ु सोडलX
तर इतर मलां
शोध लागत नाहX. एवढं
ु ना शालेय काळात बहसं
ु
ु Qय वेळा dवत:Iया बीचा
मा नxक: कळतं क: ‘आपण यातले नाहX!’
ZयांIया म दमsये
असलेMया GवGवध Yेांत जळले
ले &यरॉ&स
हXच खरX बी
आहे .
ू
ु
ु
ु
या अथांग बीचा
शोध लावNयासाठ मलां
ु
ु ना मदत केलX पा=हजे.
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लेखांक-७०
=दनांक- ९/४/१९
हशार
कोण?
कोण?
ु
Jयाला चारचौघांसारखा म द ू आहे , तो SZयेक जण बी
ु वापरतो. SZयेक काम हे सवe
वयात बीचा
वापर कhनच केलं जातं. माणसामधलX हX बी
या ना Zया Sकारे तपासलX
ु
ु
जाते. कधी ती परXYांIया तराजत
तोलNयाचा Sय¢ होतो तर कधी आयoयातMया
ू
ु
यशिdवतेIया/आrथeक पqरिdथतीIया संदभाeत.
बGमान
ु

कोणाला

wहणायचं,

या

Gवषयावर

आठवी-दहावीIया

अनेक

मलां
ु शी

बोलMयावर डॉxटर, लेखक, संशोधक, बGबळासारखा
GवUश_ खेळ खेळणारे बG
ु
ु मान
असतात हे ते 0न:संदेह सांगतात. पण याUशवाय इतर अनेक {यवसाय करणारे , नोकरX
करणारे नxक: बGमान
आहे त का, याGवषयी ZयांIया मनात साशंकता असते. खेळाडू,
ु
गायक, दकानदार
अशा अनेकांIया बGम,े
Gवषयी शंका घेतलX जाते, याचं कारण समाजाने,
ु
ु
घरादाराने, UशYण{यवdथेने ZयांIया मनावर तसंच ©बंबवलेलं आहे .
बी
wहणजे काय, हे मलां
ु
ु पय|त आपण पोचवच
ू शकलो नाहX. हX बौGक Gवषमता
वयानं मोठय़ा लोकांIया मनात आहे . 0तथनच
ती लहानांIया मनात पोचलX आहे .
ू
ं
खेळ, एखादX कला fकवा
काहXहX करताना ते काम कसं करायचं हे म दला
आधी
ू
Uशकावं लागतं. समजन
ू यावं लागतं. योय वेळी योय 0नणeय यावा लागतो. ते{हा कठे
ु
Zया कामात वरIया dथानापय|त जाता येतं.
गायक हX गायनकला सवा|पय|त पोहोचवतो. SZयY गायनाचं काम dवरयंातन
ू होत
असलं तरX कसं गायचं हे बीच
ठरवते. 0नणeयYमता हX फ म दकडे
ु
ू च असते. हात, पाय,
डोळे , शरXरातले dनाय,ू Áदय 0नणeय घेत नाहX. wहणन
ू माणस
ू कोणZयाहX Yेात काम करत
असला तरX तो ZयाIया बGम,े
नुसारच काम करत असतो.
ु
म दची
साथ आहे
ू - ZयाIयामsये SZयेक Yणाला आपापलं काम करणाया &यरॉ&सची
ु
wहणनच
GवUश_ काम {य:Iया हातन
ू
ू होत असतं. जगातMया कोणZयाहX कामाला आbण
{यवसायाला

हाच

0नयम

लागू

पडतो.

आपMया

वगाeतMया

सवeIया

सवe

मलां
ु मsये

कोणकोणZया Yमता आहे त, बGम,ा
आहे त, हे शोधता येतं. तसंच एखादं मल
ु
ू अपेYेपेYा
वेगळं असेल तर Zयाची बGम,ा
नxक: कशात आहे , हे शोधता येईल. ZयांIयात दडलेMया
ु
नैसrगeक बGम,े
ला शोधणं हे फार महaवाचं काम आहे .
ु
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लेखांक- ७१
=दनांक-१०/४/१९
बGम,ां
Iया छटा
ु
‘एफएमआरआय’सारQया अ0तSगत तं?ानामळे
म दIया
कोणZया Yेात उीपन
ु
ू
होत आहे हे समजू शकतं. {य:ला राग आला तर कोणता भाग उीपीत होतो. बाळं प=हलX
भाषा Uशकतात, ते{हा कोणZया भागात काम चालू असतं, अशा GवGवध गो_ी संशोधकांना
संगणकाIया dn:नवर SZयY बघता येतात. म दIया
आत नxक: काय आहे , म दचं
ू
ू काम
कसं चालतं, मा आता Zया पढचा
पMला संशोधकांनी गाठला आहे . यामळे
ु
ु च आता &यरो
ू एJयक
ु े शन, &यरो
ू -सायकोलॉजी, &यरो
ू -Uलंिविdटxस असे अनेक नवीन शाखाGवषय सh
ु झाले
आहे त. संशोधकांनी म दत
ू काय चाललंय, याचं rचण करणारX यंणा तयार केलX. Zया
हालचालXंचा अयास सh
ु झाला. अथक Sय¢ांनी या हालचालXंचा अथe लागायला स\वात
ु
झालX.
‘{य: 0ततxया Sकती
ृ ’ या wहणीSमाणे SZयेक जण वेगळा आहे . SZयेकाIया
डोxयातMया म दची
ू रचना एकसारखी असते. GवGवध Yें ठरलेलX असतात. ZयातलX कामंहX
ठरलेलX असतात.. मा ZयातMया &यरॉ&स
या पेशींनुसार फरक पडत जातो. या पेशींमुळे
ू
आपण इतरांपेYा वेगळे ठरतो.
अमेqरकेतील डॉ. हॉवडe गाडeनर हे SUस &यरो
ू -सायं=टdट आहे त. Zयांनी अनेक
म दंव
ू र संशोधन केलं. म दत
ू काय चालतं, याची अjयावत तं?ानाIया सा¡ाने SZयY
मा=हती घेतलX. Zयावhन हX गो_ लYात आलX क:, माणसाची अवघी बी
हX ZयाIया
ु
&यरॉ&समsये
साठवलेलX असते.
ू
SZयेकाIया GवGवध YेांमधMया &यरॉ&सIया
गतीनसार
Zयाची बGम,ा
ठरत असते.
ू
ु
ु
ं
हे लYात आMयावर ‘बी
कमी क: जाdत?’ हा ST सटला
. बी
कमी fकवा
जाdत, अशी
ु
ु
ु
समdया नसते. तर एकाची बी
काहX Gवषयांत, तर दसयाची
बी
इतर काहX Gवषयांत,
ु
ु
ु
असं असतं. हे 0नoकषe सवाeIयाच ^_ीने महaवाचे आहे त, हे लYात घेऊन Zयांनी १९८३
सालX एक पdतक
Uल=हलं. Zयाचं नाव आहे – ‘³ेwस ऑफ माइ&ड’. यात ‘मिMटपल
ु
इंटेUलज&सेस’ हा Uसांत मांडला आहे . याला मराठ त ‘बGम,ां
चे बहआयाम
’ असं wहणता
ु
ु
येईल. कारण यात बीIया
GवGवध आयामांचा Gवचार केला आहे . SZयेकाIया बीची
काय
ु
ु
खाUसयत असते हे सांrगतलं आहे . बGम,ा
एक नसते, तर अनेक असतात, असं समाजाला
ु
=दशादशeक ठरे ल असं महaवाचं Gवधान Zयांनी केलं आहे .
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लेखांक-७२
=दनांक- ११/४/१९
&यरॉ&सचा
वेग
ु
म दतMया
SZयेक Yेात &यरॉ&स
असतात. माणस
जसजसे नवे अनभव
घेतो,
ू
ु
ू
ु
तसतसे दोन &यरॉ&स
एकमेकांना जळतात
. अशा Sकारे एखाjा वYासारखी
Zयांची रचना
ु
ु
ृ
होत जाते. असे अpजावधी &यरॉ&स
SZयेक Yेात असतात. उदा. भाषेचं Yे, संगीताचं
ु
Yे. इ. मलं
ु भाषा ऐकतात, ते{हा भाषेतMया ोका आbण व0नeक या Yेात &यरॉ&स
ु
जळतात
. ते जळले
क: Zयांना भाषा समजायला लागते. सांrगतलेMया सचना
Zयांना
ु
ु
ू
समजतात. यापढचा
टlपा असतो वाचन-लेखनाचा. जे{हा मलं
ु
ु वाचायला, Uलहायला Uशकतात
ते{हा या भाषा ऐकMयामळे
Mया &यरॉ&समsये
नवे &यरॉ&स
येऊन Uमळतात. अशाच
ु जळले
ु
ु
ु
Sकारे आपण एखादX नवीन भाषा Uशकतो, ते{हा प=हMया भाषेची मदत होते. खेळ Uशकताना
कॉपeस कलोझम आbण शरXराचं संतलन
घडवणाया क@ांमsये घडामोडी होतात. अZयाध0नक
ु
ु
तं?ानाIया साहाÆयाने म दत
Gवjत
ू डोकावMयास असं =दसतं क:, SZयेक Yेात &यरॉ&स
ु
ु रासाय0नक संदेशांची दे वाणघेवाण करत असतात. काहX Yेांत यांIया जळणीचा
वेग कमी
ु
असतो, तर काहX Yेांत जाdत! जे{हा आपण एकच काम वारं वार करतो, ते{हा ती गो_
सरावाची होते. Zया वेळेस जळले
Mया &यरॉ&सवर
मायUलन शीथ हे आवरण तयार होतं. हे
ु
ु
मायUलन शीथ GवUश_ Srथनांपासन
ू बनलेलं असतं. या Sfnया म दत
ू सतत होत असतात.
Zयातन
ू Uशकणं आbण सराव या दोन गो_ी कायमdवhपी चालू असतात. या मलभत
ू ू
संशोधनांवर आधाqरत अयास डॉ. गाडeनर यांनी केला आहे .
या संशोधनातील आठ बहआयामी
बGम,ा
याSमाणे – १. गbणती – ताfकeक २.
ु
ु
{य:अंतगeत ३. 0नसगeGवषयक ४. भाGषक – वाrचक५. शरXर – dनायGवषयक
बGम,ा
६.
ू
ु
आंतर{य: ७. ^य – अवकाशीय ८. संगीतGवषयक. याUशवाय अिdतZववादX आbण नै0तक
या दोन बGम,ां
चाहX उMलेख केला जातो.
ु
या संदभाeत Zयांचं मत-(१) बGम,ा
हX एक Sकारची नसते. तर SZयेक {य:त
ु
अनेक SकारIया बGम,ा
असतात. (२) SZयेक म दच
ु
ू ी रचना एकसारखी असते. GवGवध कामं
करNयाचं काम GवUश_ Yेांकडे सोपवलेलं असतं. (३) या GवGवध YेांमधMया &यरॉ&सIया
ु
जळणीIया
वेगावर आपMया बGम,ा
ठरत असतात.
ु
ु
यापढXल
काहX भागांमsये सवe बGम,ां
Gवषयी जाणन
ु
ु
ू घेणार आहोत.
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लेखांक- ७३
=दनांक- १२/४/१९
शोध
कोणZयाहX माणसाचा म द ू हा अनेक गो_ी, अनभव
ु , आवड-0नवड यांचं मजेदार
Uम ण असते. ‘माणस
ू असा का?’ याचं उ,र शोधNयात डॉ. गाडeनर यांना बयाच अंशी यश
Uमळालं आहे .Zयांनी केलेMया म दशाvीय
संशोधनात असं =दसन
ू
ू आलं क: &यरॉ
ु &सचं कायe
एकच असलं तरX &यरॉ&सIया
जळणीचा
वेग {यपरZवे बदलतो. समान वयोगटात समान
ु
ु
वेग असतो, असं घडत नाहX. तसंच िvयांचा वेग – प\षां
ु मधला वेग असाहX फरक नाहX.
SZयेक जण वेगळा आहे . SZयेकातMया &यरॉ&सचा
वेग हा YेपरZवे बदलतो.
ु
SZयेकाIया बGम,ा
या कमी-आrधक Sमाणात असतात. आठ बGम,ां
पैक: fकमान
ु
ु
दोन ते तीन बGम,ा
Sाधा&याने असतात. ठळक असतात. तर काहX कमी असतात.
ु
ं
ZयांIयाच शpदात सांगायचं तर SZयेक जण या आठपैक: दोन fकवा
तीन बGम,ां
चा ‘सेट’
ु
घेऊन आलेला असतो. इथे ‘सेट’ असा शpद Zयांनी वापरला आहे . आपला सेट नxक:
कोणता, हे मा आपMयाला सापडायला पा=हजे. कोणाचीहX बGम,ा
एकसारखी नसते, हे या
ु
Uसांतातन
जळणीचा
वेग
ू dप_ होतं. उदाहरणाथe, काहXंIया भाषेIया YेातMया &यरॉ&सIया
ु
ु
जाdत

असतो,

Zयामळे
ु

ती

माणसं

भाषाGवषयक

कामकाजात

रमतात.

काहXंIया

संगीतGवषयक Yेात &यरॉ&सIया
जळणीचा
वेग जाdत असतो, Zया माणसांचा तोच छं द
ु
ु
असतो. काहX जण गातात, काहXंना वाjवादन आवडतं. अशा Sकारे आपMयाला काय आवडतं
ते Zया Zया YेातMया &यरॉ&सIया
जळणीIया
वेगावर अवलंबून असतं. आपMया मलां
ु
ु
ु मsये
यापैक: कोणती बGम,ा
आहे , हे आपण सततIया 0नरXYणातन
ु
ू शोधू शकतो. Zयासाठ
आधी dवत:Iया बGम,ाहX
शोधMया पा=हजेत. dवत:Iया आवडींचं आbण नावडींचं Gव¬ेषण
ु
केलं पा=हजे. तर आपMया Sाधा&य बGम,ा
आपMयाला समजतील. एखादX शारXqरक
ु
कमतरता असेल तर हा Uसांत नxक:च उपयोगाचा आहे . तसंच अsययन अYम, ग0तमंद
असतील तर ZयांIयासाठ नxक:च चांगला आहे . हा Uसांत अयासाचा Gवचार करतोच,
पण ZयापलXकडे जाऊन आपMया सवeच Yमतांचा {यापक Gवचार करतो. Zयामळे
ु सवाeनी हा
Uसांत वाचला पा=हजे.
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लेखांक- ७४
=दनांक- १५/४/१९
{य: 0ततxया Sकती
ृ
‘एखादXच {य: सगरण
का असते?’, ‘संगीतकारांना एवढय़ा वेगवेगgया चालX कशा
ु
काय सचतात
?’ , ‘संशोधक एका खोलXत =दवस=दवस Sयोग का करत असतात,’ ‘एखाjाच
ु
खेळाडIया
नावावर जबरदdत Gवnम का नcदवलेले असतात?’ अशा Sकारचे ST नेहमीच
ू
पडत असतात. इतरांIया कलेबल, अयासाबल, {यवसायाबल मनात औZसxय
असतं.
ु
‘बहआयामी
बGम,ा
’ हा Uसांत समजन
ु
ू घेतMयामळे
ु ‘गbणतात नेहमी कमी माकe
ु
का पडतात’ याचं खरं कारण कळे ल. ‘तसं असलं तरX बGु बळ का आवडतं हे कळे ल’,
‘Uमांमsये खेळायचं सोडन
ू तास&तास खोलXचं दार बंद कhन Sयोग का चाललेले असतात’
हे कळे ल.काहX शारXqरक अपघात वगळता, 0नसगाeने कोणताहX म द ू अSगत, ढ असा ठे वलेला
नाहX. शाळे ने ‘अSगत’ असा Uशxका लावलेMया मलामsये
हX 0निÅतच गण
ु
ु असतात. पण ते
काहX ना काहX कारणाने उजेडात आलेले नसतात. SZयेक आbण SZयेक माणसात काहX ना
काहX Gवशेषता असतात. असं बघा क:, एखादं काम करायला आपMयाला अ0तशय आवडतं.
तास&तास, =दवस=दवस आपण ते काम मनापासन
ू करतो, थकवा का येत नाहX, हे यातन
ू
समजतं. खरं तर जी आपलX आवडती कामं असतात, 0तथेच आपलX बGम,ा
दडलेलX
ु
असते.
– काहX कामांचा आपMयाला अ0तशय कंटाळा येतो. ते आपण टाळायचा खप
ू का
Sय¢ करतो. याचं कारण ‘Zया GवUश_ Yेात &यरॉनIया
जळणीचा
वेग कमी असतो.’ तसंच
ू
ु
खप
ू Sय¢ कhनहX एखाjा GवषयातलX गती वाढत नाहX. असं असतं ते{हा एकतर Sय¢ांची
ं
=दशा चकले
लX असते fकवा
मग Zया Yेात &यरॉ&सIया
जळणीचा
वेग कमी असNयाची
ु
ू
ु
शxयता असते.
– लहान असताना GवGवध {य:ंIया धाकाने काहX कामं करतो, पण एकदा मोठं
झाMयावर ZयाIयाकडे मळीच
पाहात नाहX.
ु
आपण dवत:चं Gव¬ेषण करायला हवं. Zयातन
आपMया बGम,ा
समजतील,
ू
ु
इतरांIया समजतील. Gवशेष wहणजे मलां
ची जाणीव होईल. ZयांIया
ु मधMया बGम,ां
ु
अयासात, कqरयर0नवडीत याची मदत होईल. सवाeत महaवाचं wहणजे या सवाeतून dवत:शी
चांगला संवाद करता येईल. मलां
ु शी हX चांगला संवाद घडेल, जे आजIया काळात फारच
आवयक आहे .
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लेखांक-७५
=दनांक- १६/४/१९
शाv?ांचं डोकं असं का चालतं?
आपMया आसपास अनेक माणसं असतात. SZयेकाचं डोकं वेगळं चालतं. याचं कारण
SZयेकाला Uमळणारे अनभव
वेगळे असतात. Zया अनभवां
ना S0तfnया दे Nयाची पत वेगळी
ु
ु
असते. कोणते अनभव
नसते
ु
ु च साठवायचे, कोणते Sfnया कhन साठवायचे, हे 0नणeय म द ू
ं
घेत असतो. एक माणस
दसया
माणसासारखा असू शकत नाहX. सQखी fकवा
जळी
ू
ु
ु
भावंडस
ं ा
एकसारQया पतीने Gवचार करत नाहXत. पालक आbण मलां
चे
ु
ु मधMया बGम,ां
ु
पलू वेगळे असू शकतात.
सवe माणसं एका मशीतन
ु
ू घडMयासारखी नाहXत, वेगळी आहे त. ZयांIयात dवतं
GवचारYमता आहे . SZयेकाची बी
वेगळी आहे . Zयाला पडलेले पलू वेगळे आहे त, हXच
ु
GवGवधता आहे . या GवGवधतेत सÌदयe आहे . या बGसÌदयाe
ची जोपासना करायला हवी. येZया
ु
काहX भागांमsये माणसांमsये असलेMया GवGवध बGम,ां
Gवषयी जाणन
कh
ु
ू घेऊ. स\वात
ु
गbणती बGम,े
पासन
ज&मजातच गbणती बGम,ा
असते.
ु
ू . शाv?, संशोधकांIया म दमsये
ू
ु
घरात कोणीहX शाv? नसताना डॉ. कलाम शाv? झाले नसते. शकंु तलादे वी गbणत?
झाMया नसZया. दोघांIयाहX घरची माणसं hढाथाeने UशकलेलX न{हती. डॉ. कलाम यांIया
वडलांचा नावा चालवNयाचा {यवसाय होता. तास&तास हा छोटा मलगा
वडलांबरोबर
ु
सम@fकनायावर
असायचा. लांबवरIया दे शातन
ु
ू येणाया सीगल प¤यांबल Zयांना खपच
ू
कुतहल
होतं. Zयामळे
ू
ु च वैमा0नक {हायचं Zयांचं dवlन होतं. पढे
ु Zयांनी आकाश न{हे ; तर
अवकाशाIया संदभाeत काम केलं.शकंु तलादे वी यांIया वडलांची सकeस होती. वयाIया 0तसया
वष शकंु तलादे वींमधलX गbणती बGम,ा
लYात आलX ते{हा Zयांनी मलXला
घेऊन रdZयावर
ु
ु
‘गbणताचे शो’ केले. wहै सरू GवjापीठाIया Sाsयापकांना 0तIयातलX गbणती बGम,ा
लYात
ु
आलX. प=हMया भारतीय vी शाv? wहणन
ू कमला सोहोनी यांचं नाव घेतलं जातं. Gव?ान
हा Zयांचा अ0तशय आवडीचा Gवषय. शाv? wहणन
ू काम करNयासाठ आवयक परXYा
Zयांनी =दMया. पण ‘इि&dटटय़टमsये
एकहX vी नाहX’, या कारणासाठ
ू

Sवेश नाकारला

गेला, ते{हा Zयांनी सZयाह केला.
गbणताचा संबंध पोdटे qरअर पेqरएटल कॉटxस
 , {हे Nोटे wपोरल ऑUसGपटल कॉटxस

व Sी ³ंटल कॉटxस
या &यरॉ&स
-जाgयांशी असतो. तकाeचा जाdत वापर करणारे , कोडी

ू
सोडवणारे , अशा अनेकांकडे गbणती बGम,े
चा भाग जाdत असतो.
ु
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लेखांक-७६
=दनांक- १७/४/१९
गbणती जाळे ..
गbणत wहणजे तकe. गbणत साधं असो क: अवघड, ते आधी समजावन
ू यावं
लागतं. समजलं क: कोणZया पतीने हे गbणत सोडवायचं आहे , याचा Gवचार करावा
लागतो. Zयानंतर काहX एक अंदाज बांधन
गbणत सोडवायला स\वात
करावी लागते.
ू
ु
ं
अ0तशय पतशीर fकवा
पायरX-पायरXने गbणत सोडवता यायला लागतं. एका वेळी अनेक
घटकांचा Gवचार करावा लागतो, तरच गbणत सोडवता येतं.अगदX हXच पत कोणतीहX
समdया सोडवNयाची असते. समdया नxक: काय आहे , हे नीट समजावन
ू यावं लागतं. ती
कशी सोडवायची या संबंधी Gवचार कhन आवयक पावलं उचलावी लागतात. समजा,
एखाjा उपायाने यश आलं नाहX, तर दसया
मागाeचा Gवचार करावा लागतो.गbणत सोडवणं
ु
आbण समdया सोडवNयाची पत सारखी असते. गbणतात अनेकदा सं
ू हाताशी असतात.
तशी वाdतव जीवनात नसतात. दरवेळी नवं स
ू तयार करावं लागतं. मा समdयेशी दोन
हात करायचे तर आधी तकe करावाच लागतो, ‘लॉिजक’ वापरावंच लागतं. गbणताचा रोजIया
ं
{यवहारात सहज वापर करणाया {य: fकवा
गbणताशी ‘कwफटबल
 ’ असणाया माणसांIया
म दंच
ॅ ग केलं. ते{हा लYात आलं क: Jया वेळी माणसांना गbणतं
ू ं &यरो
ू -सायं=टdटनी dक0नं
सोडवायला =दलX जातात, ते{हा काहX GवUश_ Yें उीGपत होत आहेत. हX =दलेलX कामं
Jयांनीवेगात, अचक
केलX, ZयांIया म दचं
ॅ ग केMयावर लYात आलं क: यांIया
ू
ू dक0नं
म दमsये
‘गbणती बGम,ा
’ आहे . (mathematical/logical intelligence) डॉ. हॉवडe गाडeनर
ू
ु
हे संशोधनात wहणतात क:, गbणती बGम,ा
हX कमीजाdत Sमाणात SZयेकाकडे असते.
ु
मा GवशेषZवाने ती गbणत?, शाv?, संQयाशाv?, अUभयंते यांIयाकडे असते. भUमतीचा
ू
वापर rचकलेत होतो, आfकeटे xटना होतो, तं?ानात होतो. या लोकांमsये गbणती बGम,ा
ु
असते. या बGम,ा
ज&मजात असतात, Zयामळे
चौथी-पाचवीतलX मलगी
भाजीGवnेZया
ु
ु
ु
आईबाबांसह पटापट तcडी बेरXज- वजाबाxया- गणाकार
करायला Uशकते. अशांIया म दमsये
ु
ू
पोdटे qरअर पेqरएटल कॉटxस
आbण Sी³ंटल कॉटxसचं
 , {हे Nो-टे wपोरल ऑUसGपटल कॉटxस


जाळं आकडेमोड, समdया सोडवणं यात वेगाने काम करत असलेलं शाv?ांना आढळलेलं
आहे . गbणती बGम,े
ला या तीन Yेातलं जाळं जबाबदार असतं.
ु

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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म दशी
ू मैी

लेखांक-७७
=दनांक- १८/४/१९
‘सZयाIया Sयोगा’
Sयोगा’मागे
महाZमा गांधी यांनी एक पdतक
Uल=हलं आहे . Zयाचं नाव आहे ‘माझे सZयाचे
ु
Sयोग’. हे पdतक
वाचन
ु
ू Zयांची सZयGSय wहणन
ू जडणघडण कशी झालX, या संदभाeत
Zयांनी dवत:वरच जे Sयोग केले Zया Sयोगांबल सGवdतर Uल=हलं आहे .
ZयांIया लहानपणची हX एक गो_. ते बारा-तेरा वषा|चे होते. ते{हा ZयांIया हातन
ू
चक
ू घडलX. आपण हX चक
ू केलX याचा Zयांना अ0तशय मानUसक ास झाला. हा ास सहन
होईनासा झाला ते{हा Zयांनी वडलांना सांगायचं ठरवलं. पण dवत:Iया तcडाने ग&हा
कबल
ु
ू
करNयाची =हंमत न{हती. Zयामळे
ु Zयांनी ते Uलहन
ू
ू वडलांIया हातात =दलं. rचÍी वाचन
वडलांना खप
सखोल
ू वाईट वाटलं. ZयांIया डोgयांतून अ ू वाहू लागले. याचा खपच
ू
पqरणाम झाला. या Sसंगातन
ू गांधीजींनी जो धडा घेतला तो कायमचाच.
चका
SZयेकाकडन
होतात. साsया. कधी गंभीर. पण Zया जाहXररXZया Uलहन
ु
ू
ू
काढNयाची ताकद कोणात असते? आपMया अZयंत खासगी चकासा
Uलहन
SUस
ु
ु
ू
करNयाचं धाडस ZयांIयात होतं. हX ZयांIया मनाची ताकद होती. wहणनच
‘मेरा जीवन एक
ू
खलX
fकताब है ’, असं ते wहणायचे. एकदा Zयांना असं Gवचारलं क:, तwहX
आधी जे
ु
ु
Uल=हलंय ते आbण आता जे Uल=हलंय ते, यात Gवसंगती आहे . ते{हा ते अ0तशय Sांजळपणे
wहणाले, जे मी आता Uल=हलंय ते ाÀय़ धरा. याचं कारणच असं क:, ते dवत:ला बदलत
राहायचे. अrधकाrधक योय =दशेकडे &यायचे. माझं बोलणं wहणजे काgया दगडावरची रे घ,
असं ते कधीच wहणाले नाहX.
या महाZwयाIया बGम,े
बल काय बोलायचं? dवत:Iया मनाशी संवाद साधणं हX
ु
गो_ SZयेक {य: करते, पण या संवादांचं Gव¬ेषण करणं, Zयातन
ू वैि¥क 0नoकषe काढणं
हे काम वेगळं च आहे . एवढं च नाहX तर ती एक बGम,ा
आहे . या बGम,े
चं नाव आहे
ु
ु
{य:-अंतगeत बGम,ा
. (intrapersonal intelligence)
ु
dवत:Iया मनाशी संवाद साधन
ू इतरांना नै0तक मागeदशeन करणाया माणसांमsये या
ं
Sकारची बGम,ा
असते. तaव?ानGवषयक मांडणी, Gव¬ेषण करणारे लेखक fकवा
वे,
ु
मागeदशeक.

इतरांना

योय

सMला

दे णारे

Uम-मै©णी,

अयासा{य0तqर

आपMया

Gवjा¸या|Iया जाbणवा GवकUसत करणारे UशYक-Sाsयापक अशा अनेकांमsये हX बGम,ा
ु
असते.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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म दशी
ू मैी

लेखांक-७८
=दनांक- १९/४/१९
म दशी
नात..
नात
ू मैी : अंतमeनात..

हX बGम,ा
फार लहानपणी कळन
ू येईल, असं नाहX. पण हळहळ
ू ू जसं मल
ु
ू मोठं
होईल तसा मलां
चा शोध लागू शकतो. dवत:चा शोध घेतMयावर
ु मधMया या बGम,े
ु
आपMयात हX बGम,ा
आहे का हे नxक: समजू शकेल. Zया आधी आपMया म दत
ु
ू 0नरं तर
चालत असलेMया एका SfnयेGवषयी जाणन
ू घेऊ. आपMयाशी गlपा मारणारं इतर कोणी
ं
असो fकवा
नसो, आपला आपMयाशी संवाद नेहमीच चाललेला असतो. एखादा 0नणeय घेताना
ZयाIया दो&हX बाजू आपMया मनात वाजत असतात. आपण dवत:च दो&हX, 0त&हX
बाजंGू वषयी बोलत असतो. Zयातन
के{हा तरX एका 0नणeयावर येतो. याUशवाय मनात
ू
अdवdथता असते ते{हाहX हे च घडतं. कोणाशी मतभेद झाले आbण बोलता आलं नाहX तर
बाक:चं सगळं मनातMया मनात चालू असतं.आपMया हातन
ू एखादX चक
ू झालX तर dवत:ला
शpदांचे फटकारे दे णं, ग&हे
ु गार ठरवणं हे हX आपMयाच मनात चालू असतं.
थोडxयात SZयेकाIया मनात सकाळी उठMयापासन
ू ते राी झोपेपय|त मनात अखंड
संवाद चालू असतो. मा या आधीIया लेखात wहटMयाSमाणे {य:अंतगeत बGम,े
ची
ु
माणसं इतरांपेYा वेगळी ठरतात. या माणसांIया मनातहX अशी dवगतं चालच
ू असतात.
पण ते या सवe घटनांचा सखोल Gवचार करतात. माणसांचा नाहX, तर घटनांचा Gवचार
करतात. अशा घटना का घडMया, याIया मळाशी
काय असेल याचा शोध घेतात. घटनांचा
ु
भGवoयकालXन वेध घेतात. Gव¬ेषण करतात. Zयातन
ू काहX स
ू सापडतं का ते बघतात. या
सां
ं तaव?ान होऊ शकतं.
ू चच
मनात चाललेMया या संघषा|तून कधी एखादा महaवाचा शोध लागतो. कधी एखादा
Uसांत ज&माला येतो. कधी एखादं पdतक
, एखादX जबरदdत कGवता, महाका{य यांची
ु
0नUमeती होते. महaवाचा Uसांत मांडलेले लेखक, ग\Zवाकषe
णासारखा शोध लावलेले शाv?,
ु
श&याचा
शोध लावणारे गbणती, नवीन राग शोधन
ू
ू काढणारे शाvीय गायक, dवत:Iया
वतeनाचा अयास करणारे , GवGवध Sयोग करणारे , तaव?ानाचा अयास करणारे Gवचारवंत हे
या बGम,े
चे असतात.
ु

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे
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म दशी
ू मैी

लेखांक-७९
=दनांक- २२/४/१९
0नसगeवेड
fफरायला, सहलXला जायला SZयेकालाच आवडतं, पण दोन वषe जंगलात जाऊन
राहायची कMपना कशी वाटते? जी माणसं हे कh शकतात ZयांIया म दतले
&यरॉ&स
ू
ू
0नसगाeत राहNयासाठ जळले
ु ले असतात, असं wहटलं तरX चालेल.
ं
डdक{हरX वा=हनीवर जी माणसं साप, ह,ी, वाघ fकवा
अZयंत छोटे क:टक, माती,
पानं, झाडं यांIयावर संशोधन करत असतात. अनेकदा तर dवत:चा जीव धोxयात घालन
ू हा
अयास करतात. rचण करतात. या माणसांमsये 0नसगeGवषयक बGम,ा
(naturalistic
ु
intelligence) असते, असं डॉ. हॉवडe गाडeनर wहणतात.
आजIयासारखी कोणतीहX Gवशेष सGवधा
नसताना डॉ. सलXम अलX हे प¤यांवरIया
ु
Sेमापायी जंगलात fफरायचे. तहान-भक
Gवसhन ते प¤यांचा शोध यायचे. पYी काय
ू
करतात, कठे
राहतात, घरटX कशी बांधतात, Zयांचे एकमेकांशी संबंध कसे असतात, या
ु
Gवषयांचा Zयांनी अयास केला. प¤यांची rचं काढन
ू Zयांचा संह कhन ठे वला. यावhन
ZयांIयात 0नसगeGवषयक बG
ु म,ा होती हे लYात येतं. सलXम अलX यांनी केलेलं काम
आजहX पYीसंशोधकांना उपय
ु ठरत आहे .
Jयांना गडfकMलय़ांनी कायमच साद घातलX आbण Zयांनी dवत:Iया मनाचं ऐकलं ते
गो.नी. दांडक
े र यांनादे खील कोणतीहX Gवशेष सGवधा
UमळालX नाहX. पण तरXहX Zयांनी गडु
fकMले पालथे घेतले. ब=हणाबाÇना 0नसगeक&या wहटलं जातं. कारण Zयांची 0नसगाeकडे
पाहNयाची एक वेगळीच, 0नरÎ ^_ी. मातीत ©बया पेरणं, हX कतीला
आजवर fकती वेळा
ृ
fकती जणांनी केलX असेल, ब0घतलX असेल. या घटनेबल Zया wहणतातधरतीIया कशीमsये
बीय ©बयानं 0नजलX
ु
वहे पसरलX माती जशी शाल पांघरलX.
जे{हा या 0नजलेMया बीमधन
ू छोटXशी पानं ज&माला येतात ते{हा Zयांना ते ‘पगeटले
दोन पान जसे हात जोडीसन’ वाटतात. हX आहे 0नसगeGवषयक बGम,ा
. जंगल आपMया
ु
^G_कोनातन
ू बघणारे , वाईMडलाइफ फोटोाफ: करणारे अनेक लोक आहे त. यामsये बेदX बंधू
यांचं नाव अnमाने घेतलं जातं. वनdपतींना भावना असतात हे सांगणारे डॉ. जगदXशचं@
बोस, झाडाशी बोलणारे का{हeर. आपापMया पतीने 0नसगe संवधeन, Sाणी-पYी संवधeन
करणायांमsये 0नसगeGवषयक बGम,ा
असते.
ु

म दशी
ू मैी - डॉ.
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लेखांक-८०
=दनांक-२३/४/ १९
0नसगाeला जाणणारX बी
ु
लहान मलां
ु ना सहलXला घेऊन गेMयावर ZयातलX काहX मलं
ु अशी असतात Jयांचं
लY 0तथलX पानं, फलं
ु , ©बया, फांjा, शंख, ि◌शपले वेचNयाकडे असतं. या मलां
ु ना एखादा
fकडा सापडतो, एखादं घरटं =दसतं Zयाचं 0नरXYण करNयात हX मलं
ु गंत
ु लेलX असतात. इतर
सवe मलां
ु पेYा हX मलं
ु वेगळी वाटतात. कंु डीत लावलेMया बीमधन
ू रोप कसं येतं, Zया रोपांची
काळजी घेNयाकडे या मलां
Iया
ु चा कल असू शकतो. अZयंत संवेदनशील मन हX या बGम,े
ु
माणसांची प=हलX ओळख. Zयाच संवेदनशीलतेमळे
आbण म दतMया
&यरॉ&स
Iया GवUश_
ु
ू
ु
जोडNयांमळे
ु ते 0नसगाeकडे ओढले जातात.
काहX मलां
0नसगाeकडेच असतो. डcगर चढायला, fकMले
ु चा ओढा लहानपणापासनच
ू
पालथे घालायला, नदX-सम@ात
डंु बायला सगgयांनाच आवडतं. अगदX छोटय़ा मलां
ु
ु ना तर
rचऊ, काऊ, हwमा, भू भू यांIयाकडे बघायला फार आवडतं. पण काहX जण मा या
सगgयात फारच रमतात. क¦यां
शी खेळणं, Zयाची तहानभक
ओळखन
ू
ू Zयांना खायलाु
lयायला घालणं अशी कामं यांना खपच
जाdत आवडतात. केवळ घरातMयाच न{हे तर
ू
कठMयाहX
क¦या
-मांजरावर मनापासन
ू Sेम करणं, ZयांIया मागे घोटाळणं. अनेकदा तर
ु
ु
खेळायला आलेले Uम-म©णी, टX.{हX, Uसनेमे हे सगळं सोडन
ू SाNयांIया मागे घोटाळणं
असं

काहX

मलं
ु

करतात.

अशा

मलां
ु ना

0नसगाeत

रमNयाची,

0नरXYणं

करNयाची

जाdतीतजाdत संधी UमळाMयास, हX आवड मोठं होईपय|त =टकू शकते आbण या मलां
ु मधलX
0नसगeGवषयक बGम,ाहX
GवकUसत होऊ शकते.
ु
ं
0नसगाeत fफरणं वेगळं आbण 0नसगाeचा अयास करNयासाठ fफरणं वेगळं , fकवा
Zयात रमन
जाणं वेगळं . काहX माणसं शहरात यायला उZसक
नसतात. ते
ू , गढन
ू
ु
जंगलझाडीत, पशप¤यां
मsयेच रमतात. शेती, पाऊस, Gपकं, मधमाया, मंुया, टे कडय़ा,
ु
प¸वीIया
हालचालX, Sाणीजीवन, Jवालामखी
ु , जंगलात रमणारे , प¤यांची भाषा जाणणारे ,
ृ
GवGवध Sाणी-प¤यांIया संदभाeत काम करणारे , पाणी, हवामान, पयाeवरण, माती, डcगर,
दे वराई, भगोल
, खगोल या Gवषयातले छां=द_, अयासक, संशोधक, सपeUम, पYी0नरXYक
ू
यांIयामsये हX बGम,ा
असते.अशांपक: एखादा Gवषय ZयांIया आवडीचा असतो. नसती
ु
ु
आवड नाहX, तर ओढ असते. असे लोक मग याच Gवषयात अयास करतात.
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पdतक:
fकडे
ु
माणस
ू हा सामािजक Sाणी असMयामळे
ु भाषेची गरज आपMयाला असतेच. प¸वीIया
ृ
पाठ वर िजथे मानवसमह
ू आहे , 0तथे Zयांनी आपापलX बोलX घडवलX आहे . माणसांना
भाषणातन
ू ,

लेखनातन
ू ,

कGवतेतून,

कथांमधन
ू ,

वा=टकांमधन
ू

आbण

आता

सोशल

मीडयावरIया पोdटवhन अनेक Sकारे भाषेतून {य {हायचं असतं.
आपण भाषा अनेक Sकारे वापरतो. बोलणं, जाणीवपवe
ू क संवाद साधणं, वणeन करणं,
चचाe करणं, वादGववादात आपला मा
ु पटवन
ू दे णं, मsयdथी कhन आपले Gवचार dप_पणे
{य करणं. समजावन
सांगणं, शाvीय, लUलत, GवनोदX, समीYाZमक अशा GवGवध
ू
ं
Sकारांपैक: अनेक fकवा
एका Sकारे लेखन करणं. शpदकोडी करणं. सोडवणं. जा=हरात तयार
करणं. बोलNयाचा वापर कhन Gवn: करणं, मलाखत
घेणं. Uल=हणं. एकापेYा अनेक भाषा
ु
Uशकणं. Zया भाषांमsये {यवहार करणं. लेखन करणं. वाचन करणं. या आbण यापेYाहX
fकतीतरX Sकारे भाषा वापरलX जाते.
सवe वेळेला आपण हवी तशी भाषा वळवतो, वाकवतो. SZयेक वेळी शैलX बदलतो.
काहX जण केवळ जीवन{यवहारासाठ बोलतात, गरजेपुरतंच वाचतात. पण काहX माणसांना
भाषा वापरायला चांगलं जमतं, ZयांIयाकडे भाGषक बGम,ा
आहे असं आपण wहणू शकतो.
ु
यापैक: कोणतीहX गो_ करायला आवडत असेल तर Zया माणसामsये भाGषक बGम,ा
असू
ु
शकते. (Uलंिविdटक- {हबeल इंटUलज&स) . या बGम,े
चा संबंध म दतMया
ोकाज एqरया
ु
ू
या Yेाशी आहे . या Yेात &यरॉ&सIया
जोडNया इतर YेांपेYा वेगात तयार होतात.
ु
वाचनाची आवड जोपासNयासाठ Gवशेष पqर म कhन वाचनालयांची वगeणी भरलX
ं
जाते fकवा
पdतक
ं वाचNयासाठ
ु

Gवकत आणलX जातात, आवजeून वाचलX जातात,

पdतकां
Gवषयी बोललं जातं, ते{हा हX बGम,ा
GवकUसत होऊ शकते. आज जी माणसं
ु
ु
ं
UशYक आहे त fकवा
लेखक, पकार, पटकथाकार, कवी, 0नवेदक, वे wहणन
ू SUस आहे त
Zया सवe माणसांमsये हX बGम,ा
असते.UशYकांना कोणताहX Gवषय Uशकवायचा असेल तरX
ु
भाषा यावीच लागते. GवGवध Gवषयांमsये SUशYण दे णाया लोकांमsये हX बGम,ा
असते.
ु
भाषेशी खेळणं या {य:ंना आवडतं. शpदांशी खेळणं, GवGवध शpदांचा Gवचार करणं, अगदX
शpदIछल करणं हे सा
ु !
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शरXर – dनायGवषयक
बGम,ा
ू
ु
जी माणसं dवभावाने-व,ीने
कलाकार असतात, JयांIया मनात – म दत
ू कायम
ृ
कलेGवषयीचे Gवचार चालू असतात, Zया माणसांना ९ ते ५ या चाकोरXत बसवणं अवघड,
असं आपण wहणतो. तरXहX जर नोकरXवजा काम करावं लागलं तर आपMया आवडीला संधी
Uमळावी, यासाठ ते अdवdथ होतात. याचं कारण या सवe कला- Jयाला आपण सवeसाधारण
भाषेत आवड, छं द wहणतो, ती खरं तर म दतMया
&यरॉ&सशी
थेट संबंrधत असलेलX बGम,ा
ू
ु
ु
असते.
शरXर आbण dनायवर
0नयंण ठे वणं हX एक Gवशेष Yमता wहणजेच आपलX
ू
बGम,ा
असते. या बGम,े
ला अनेक कंगोरे आहे त. Zयामळे
ु
ु
ु आजIया आbण या पढIया
ु
काहX भागांत आपण हX बGम,ा
समजन
ु
ू घेऊ. शरXर आbण dनायू यांIयावर 0नयंण
GवGवध n:डापटंू ना आbण कलाकारांना उपयोगी पडतं. हX बGम,ा
नतeकांकडे असावी लागते.
ु
ZयांIयात संगीतGवषयक बG
बGम,ा
अशा दो&हX असा{या
ु म,ा आbण शरXर-dनायGवषयक
ू
ु
लागतात. कथक, भरतनाटय़म ् अशा पारं पqरक नZयSकारां
बरोबर वेdटनe डा&स, रप
ॅ हे हX
ृ
आलंच.
कोणZयाहX वाjांIया वादकांमsये या दोन बGम,ा
असा{या लागतात. तबMयावर
ु
थाप कशी मारायची, वजन fकती jायचं हा आदे श म द ू dनायंूना दे तो, तर SZयY हवी तशी
थाप येNयासाठ

हाताचे dनायू काम करतात. सतार, संतरू अशा नाजक
तंतवाjां
Iया
ू
ु

बाबतीत हे च घडतं. बासरXवादक योय Sकारे फुं कर माhन अS0तम संगीतस_ी
0नमाeण
ृ
करतात.
गायकांमsयेदेखील या दोन बGम,ां
ची गरज असते. कारण हवी तशी तान गgयातन
ु
ू
येNयासाठ

dवरयंाची साथ लागते. ¥ासावर 0नयंण असावं लागतं. यासाठ

GवUश_

Sकारची ताकद लागते.
शरXरGवषयक बGम,े
चं आणखी एक उदाहरण wहणजे अUभनय. चांगला अUभनय
ु
wहणन
होतं अशा {य:ंचं खरं बलdथान wहणजे
ू Jयांना आदर Uमळतो, Jयांचं कौतक
ु
ं
Zयांचा चेहरा आbण दे हबोलX. अUभनेZयाला fकवा
अUभनेीला चेहयावरIया dनायंूकडन
ू नीट
ं
काम कhन यावं लागतं. ते Jयाला जमतं ती उ,म अUभनेी fकवा
उ,म अUभनेता असतो.
सगgयांना हे जमत नाहX. अUभनयातला ठोकळा असं Gवशेषण काहXंना लाभतंच क: !
काहXंचा अUभनय ‘लाउड’ होतो. तर चांगMया कलाकारांचा अUभनय हा तरल असतो. कारण
ते या Gवषयातले बGमान
असतात.
ु
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बGमान
खेळाडंू Iया गो_ी
ु
खेळाडू आbण बGम,ा
यांचा फार जवळचा संबंध असतो. सवeसाधारणपणे Jयाला
ु
अयास जमत नाहX, Zयाने खेळावं, असं अZयंत चक:Iया
पतीने आपण बोलत असतो.
ु
असं बोलणं wहणजे ZयांIया बGम,े
ला कमी लेखणं आहे . कोणतीहX धीकी माणसं उZक_
ु
ृ
खेळाडू होऊ शकत नाहXत. बीची
-म दतMया
GवचारSfnयांची जोड असलX, खेळात तकe
ु
ू
लढवला तरच ती {य: चांगलX खेळाडू होते.
मदानी खेळ खेळणाया खेळाडंू कडे हX बGम,ा
असते. Jयांना भरपरू ताकदXची गरज
ु
आहे . चपळता, तंद\dत
शरXराची जोड तर हवीच. मा महaवाची गो_ अशी क:, हे खेळाडचं
ु
ू
शरXर साम¸यeवान हवंच, Zयाबरोबर Zयाचा म दहX
ू तसाच हवा. उदाहरणाथe, समोhन येणारा
बॉल कोणZया गतीने, कोणZया =दशेने येत आहे , याचा योय अंदाज घेऊन तो सीमापार
टोलवायचा कसा, हा 0नणeय म द ू घेत असतो. हात, पाय, संपूणe शरXर Zयाची अंमलबजावणी
करत असतो. कोणZयाहX मदानी खेळात 0नणeय घेNयाचं काम म द ू करत असतो. तसंच
rगयाeरोहक, dकबा
डायवसe, परालायडसe
अशा साहसी खेळांसाठ हX याचीच गरज असते.
ॅ
ु
Zयामळे
आहे . या बGम,े
Iया माणसांची दोन उदाहरणं : fकरण बेदX
ु हX Gवशेष बGम,ा
ु
ु
शालेय वयात टे 0नस खेळायIया. टे 0नस खेळNयाची सोय घरापासन
ू बरXच लांब होती. पण
शाळा-अयास सांभाळन
कल
ॅ
ू टे 0नसमsये पाqरतोGषकं पटकावलX. ‘कlटन
ू ’ एम.एस.धोनी यांचं
शरXर आbण बी
– Gवशेषत: भावनांची Yें – Uलं©बक UसdटXमवर अ0तशय चांगलं 0नयंण
ु
आहे . याचाच वापर कhन ते शारXqरक चपळता तर दाखवतातच; Zयाचबरोबर डावपेचहX
यशdवी कhन दाखवतात.
काहX कलाकार- खेळाडंू मधलX हX चमक लहानपणापासनच
=दसन
ॅ
ू
ू येते. चालÐ चिlलन
हे अUभनयाचं Gवjापीठ. Zयांचे आई-वडील वdतीमsये करमणक:चे
खेळ करायचे. एकदा
ु
Zयांची आई रं गमंचावर गात होती. Zया वेळी 0तला अचानक खप
ॅ जरने
ू खोकला आला. मने
0तथेच उया असलेMया चालÐला रं गमंचावर जायची आ?ा केलX. ते{हा केवळ पाच वषा|Iया
असलेMया या लहान मलाने
गाणं पणe
ZयांIयात होती. गायक,
ु
ू केलं. कारण हX बGम,ा
ु
नतeक, वादक, अUभनेते आbण खेळाडू या सवाeमsये हX वैUश_य़पणe
असते.
ू बGम,ा
ु
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तालासरां
ु ची बी
ु
संगीत हाच Jयांचा sयास आहे , असे अनेक सांगी0तक बGमान
लोक असतात. ए.
ु
आर. रहमान हा SUस संगीतकार आbण गायक. लहान असMयापासन
ू तो अनेक वाjं
वाजवायचा. इतरांना अवघड वाटणारX धनहX
ZयाIया हातन
सहज उतरायची. संगीत
ू
ू
ऐकायला बहते
ु क सगgयांनाच आवडतं. तालवाjाIया ठे xयावर पायाने ताल धरला नाहX
तरच नवल! वाjातलं कळत नसलं तरX सतार, बासरX यातMया सरां
ु कडे लY जातंच.
Zयासाठ संगीतGवषयक बGम,ा
असणं गरजेचं नसतं. रUसक असलो wहणजे झालं!
ु
पण काहX जण 0तथे थांबत नाहX. Zयांना तो ताल, ते dवरझंकार dवत:कडे ओढतात.
काहX कhन गायन, वादन, नZय
या कला आपMयाला आMयाच पा=हजेत असं Zयांना वाटतं.
ृ
सतत याच Gवषयात तMलXन राहायला Zयांना आवडतं. Zयासाठ

fकतीहX क_ करायची

Zयांची तयारX असते. अशांकडे संगीतGवषयक बGम,ा
नxक:च असते. असं आपण wहणू
ु
शकतो.
लहान वयापासनच
या बGम,े
ची चणक
ू
ु
ु ु =दसू शकते. लता मंगेशकर, आशा भोसले,
हqरSसाद चौरUसया, झाक:र हसे
ु न असे संगीतातले अनेक =दगज लोक. काहXंचा ‘कान’
तयार असतो. dवत:ला वेळ Uमळत नसेल तर 0नदान संगीत ऐकतात. मैfफलXंना जातात.
वेळ Uमळाला क: कोणZयाहX वयात गायन, वादन Uशकायला तयार असतात. qरयाज करणं
हX सोपी गो_ नाहX. हX माणसं ते कh शकतात. कारण ZयांIया म दची
ू तीच मागणी असते.
अशी माणसं कलेIया Yेात नाव आbण आदर कमवतात. संगीत हे च Gव¥ असणाया अनेक
{य: असतात. काहX जणांना लहानपणापासनच
जाणवलेलं असतं क: आपण संगीत या
ू
एकमेव गो_ीत अगदX आयoयभर
रमू शकतो. काहX जण इतर काहX UशYण घेतात. पण
ु
मनातन
ू Zयांचा खरा ओढा संगीताकडे असतो.
काहX जण संगीत जाणतात, मा dवत: संगीत0नUमeती करत नाहXत. अशांIयात जर
संगीतGवषयक बGम,े
सह भाGषक बGम,ा
असेल तर ते संगीतसमीYा करतात. या
ु
ु
Gवषयांवर लेखन करतात. संगीत जाणणं आbण ते GवGवध Sकारे अUभ{य होणं हX एक
dवतं बGम,ा
आहे . या बGम,े
Gवषयी वाचन
ु
ु
ू झाMयावर आपMया पqरचयातलX गायक,
वादक, नZय
करणारX माणसं आठवलX असतील. संगीत ऐकायला आवडणारे हX अनेक
ृ
असतात.
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संवाद कशल
ु
आपMयाला एकमेकांशी गlपा मारायला आवडतं. मा इतरांशी जाणीवपवe
ू क आbण
योय पतीने संवाद साधता येणं हX एक बGम,ा
आहे . डॉ. गाडeनर यांनी अशा लोकांमsये
ु
‘आंतर{य: बGम,ा
’ असते असं सांrगतलं आहे .
ु
इतरांशी चांगMया Sकारे संवाद साधNयाIया Yमता Jया Jया लोकांमsये असते,
ZयांIयात हX बGम,ा
असते. इतर माणसांIया साि&नsयात असणं Zयांना आवडतं. कोणाला
ु
एखादX समdया भेडसावत असेल तर ते लोकपण यांIयापाशी मन मोकळं करतात. अडचणी
सांगतात. Zयांची बाजू पणe
ू पणे ऐकन
ू घेऊन, सवe बाजू Gवचारात घेऊन सMला दे णं, इतरांना
मदत करणं हे या {य: करतात.
लहानपणापासन
ू इतरांशी संवाद साधतच आपण आपलX कामं करतो. मा मोठं
झाMयावर, नोकरX-{यवसाय करायला लागMयावर {यवहारात हX बGम,ा
जाdत नेमकेपणाने
ु
आbण सतत वापरावी लागते. JयांIयात हX बGम,ा
असते अशा {य: कायम लोकांIया
ु
घोळxयात असतात. इतरांशी चांगले संबंध ठे वतात.
Zयाचबरोबर वेळSसंगी इतरांची मदत यायला कायम तयार असणं. टXम तयार
कhन, सवाeनी Uमळन
ू वेगवेगळे उपnम करायला तयार असणं हX एक वेगgया Sकारची
बGम,ा
आहे . असे उपnम सचन
घेणं, योजना अमलात आणणं हे यांना
ु
ु ू Zयासाठ पढाकार
ु
चांगलं जमतं. वेगवेगgया वयोगटाIया, Gवचारधारे Iया माणसांसोबत काम करणं यात यांना
आ{हान वाटतं. हे आ{हान ते चांगMया Sकारे पार पडतात.
ं
लहान मलां
=दसन
ु मsयेहX हX बGम,ा
ु
ू येते. अशा मलां
ु -मलXं
ु कडे एखाjा गटाची fकवा
वगाeची लXडरUशप येते. ते{हा पालकांनी हे गण
ु GवशेषZवाने लYात यावेत. अशी मलं
ु मोठ
झाMयावर नेते होतात; ¡मन
qरसोसe डपाटe मटमsये काम करतात; UशYक-Sाsयापक
ू
असतात; समपदे
ॅ जसe वा सामािजक
ु शन, सMलागाराचं काम करतात. पढ
ु ारX, कंपनीतले मने
कायeकZया|मsये हX बGम,ा
0निÅतपणे असावी लागते. या Sकाराची बGम,ा
SZयेकात
ु
ु
असते आbण ती वापरावीहX लागते. हX बGम,ा
एखाjा कलाकारात, शाv?ात, खेळाडतहX
ु
ू
असते. परं तु आपापMया Yेात काम कhन काहX माणसं हौशी कायeके असतात असं आपण
wहणतो, ती अशा बGम,े
ची असतात. जी माणसं बोलायला, आपले Gवचार {य करायला
ु
आbण गोतावgयात असतात ती या बGम,े
ची असतात.
ु
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कMपना SZयYात उतरतात
qरकाwया जागेचा योय वापर कhन, नीट योजना आखन
ू कागदावर एखादं rच
उमटतं, तर कधी एखाjा इमारतीचा lलन
ॅ तयार होतो. धरण, रdते, पल
ू आकाराला येतात.
अवकाश wहणजे अंतराळ नाहX तर कठलXहX
मोकळी जागा. मोकgया जागेचा योय Gवचार
ु
Jयांना अ0तशय उ,म पतीने करता येतो, ते ^य-अवकाशीय बGम,े
चे (ि{हJयअल
ु
ु
dपUशअल
इंटUलज&स) असतात.
ॅ
केवळ कMपना करणं आbण Zयातन
ू , wहणजेच काहX अिdतZवात नसताना नवी वdतू
तयार करणे, आbण ती वdतू उZक_
लागते. एखाjा वdतत
ु
ू हे
ृ असणं यासाठ हX बGम,ा
नवा, अZयंत उपय
.
ु बदल सचवतात
ु
केवळ मनाने कMपना कhन एखादX संकMपना SZयYात उतरवणे हX एक Gवशेष
बGम,ा
आहे . rचकार कMपनेनं rच काढतो. ते rच पणe
ु
ू झाMयावर कसं =दसेल, Zयात
कोणते रं ग भरले तर ते खलन
ु ू =दसतील, कोणते रं ग चांगले =दसणार नाहXत, हे तो
ं
कMपनेनंच ताडन
इतर कोणZया माsयमात
ू बघत असतो आbण Zयानस
ु ार कागदावर fकवा
ं
उतरवत असतो. एखादX qरकामी जागा बघन
इंिजनीअर Zया =ठकाणी मोठ
ू आfकeटे xट fकवा
इमारत कशी =दसेल याचं कMपनाrच उभं करतात. इमारतीचं Sवेश£ार, उं ची, एकण
मजले,
ू
िजने कठन
कसे जातील, इमारतीचा रं ग हे सारं ते कागदावर उतरवतात. हळहळ
ॅ
ू ू lलन
ु ू
ं
तयार होतो, मा कागदावर fकवा
कॉwlयटरवर
उतरवNयाIया आधी ते rच मनात तयार
ु
असतं. ते बीने
तयार केलेलं असतं.
ु
इंिजनीअरने तयार केलेलं यंदे खील आधी ZयांIया मनात तयार झालेलं असतं. हे
काम अशा माणसांमsये असलेलX अवकाशीय बGम,ा
तयार करत असते. जागेचा वापर
ु
कौशMयाने कसा करावा हे ¶ाय{हसeना अ0तशय चांगलं कळतं. गंत
ु ागंत
ु ीचे रdते लYात
ठे वणं, fकचकट रहदारXतन
ू , UमळलेMया जागेतन
ू सफाईने मागe काढणं हे कामहX याच
बGम,े
चच
ं .
ु
साsया ‘कापडा’ चं hपांतर ‘कपडय़ा’त करणारे वv कारागीर, फशन
डझायनर, मेक
ॅ
अप आ=टe dट, पाकतJ?, GवGवध वdतू 0नमाeण करणारे डझायनसe हे या बGम,े
चे
ु
असतात. साsया सईपासन
ु
ू ते थेट रॉकेटचं डझाईन बनवणारे संशोधक असतात. GवGवध
कंप&यांमsये काम करणारे ि{हJयअलायझसe
असतात. rचकार, UशMपकार, ¶ाय{हसe,
ु
फोटोाफसe, इं=टqरअर डझायनसe, अॅ0नमेटसe यांIयात या Sकारची बGम,ा
असते.
ु
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बGम,ां
चा सेट
ु
माणसं हX ZयांIयामsये असलेMया बGम,ा
आbण लहानपणापासन
ु
ू Uमळणारे अनभव
ु
यांIया आधारे घडत जातात. SZयेकामsये दोन ते तीन बGम,ा
या Sाधा&यnमाने असतात.
ु
काहX मsयम dवhपाIया तर काहX फारच कमी Sमाणात असतात. काहX उदाहरणांवhन हे
dप_ होतं. रवीं@नाथ टागोर लहान असताना Zयांना शाळे त जायला अिजबात आवडायचं
नाहX. आपMया पोराला शाळे त ZयाIया मनाGव\ दामटन
ू पाठवायचं हे ZयांIया वडलांIया
SगMभ मनाला पटलं नाहX. ते Zयाला घेऊन एका 0नसगeरwय =ठकाणी गेले. =दवसातला
काहX काळ ते Zयाला झाडाखालX, झयाकाठ बसवन
ू औपचाqरक Gवषयांचं UशYण jायचे,
तर उरलेला संपणe
ू वेळ रवीं@नाथ 0नसगाeत, हवा तसा घालवायचे. या वातावरणाचा फारच
सखोल पqरणाम रवीं@नाथांIया मनावर झाला. Zयांचं रवीं@ संगीत हे 0नसगाeIया खप
ू जवळ
जाणारं आहे . 0नसगe आbण मानवी dवभाव यांIया संदभाeतMया कGवता SUस आहे त.
Zयासाठ

संगीतGवषयक बGम,ा
, {य:अंतगeत बGम,ा
आbण भाGषक बGम,ा
यांचा
ु
ु
ु

संगम रवीं@नाथांमsये =दसन
ू येतो.
अMबटe आइनdटाइन. जगSUस शाv?. बGम,े
चं सवeमा&य Sतीक. सापेYतेचा
ु
फार महaवाचा आbण मलभत
ू ू Uसांत Zयांनी मांडला.
पण लहानपणी अयासाची परेु पूर बcब होती. ‘तू आयoयात
पढे
ु
ु काहXच कh शकणार
नाहXस,’ असं Zयांची UशYका wहणालX होती. अखेर एक =दवस Zयांनी शाळा सोडन
ू =दलX.
आई-वडलांची काळजी फारच वाढलX. शाळे चं UशYण Zयाला पणe
ू करता आलं नाहX. अखेर
झqरच
पॉUलटे िxनक हX संdथा SवेशपरXYेIया गणां
ु
ु वर Sवेश jायची. या परXYेत गbणतGव?ानात चांगले गण
चालू झालं. पढे
ु Uमळाले. बंद पडलेलं UशYण प&हा
ु
ु UशYणात कधीच
खंड पडला नाहX. dवत:त रमNयाची सवय आbण Sयोगशील dवभाव असMयामळे
ु ते पढे
ु
मोठे शाv? झाले. गbणती, ^य – अवकाशीय आbण {य:अंतगeत बGम,ा
यामळे
ु
ु हे
घडलं असणार.
कlटन
कल
धोनी हा खेळाडू आहे . गbणताIया साहाÆयाने तो खेळतो. S0तdपध
ॅ
ू
खेळाडंू Iया मनोरचनेचा अयास कhन तो डावपेच आखतो. याचा अथe ZयाIयामsये शरXरdनायGवषयक
बGम,ा
, गbणती-ताfकeक आbण {य:अंतगeत या बGम,ा
असणार. डॉ.
ू
ु
ु
गाडeनर wहणतात ZयाSमाणे आपMयापैक: SZयेकाचा बGम,ां
चा एक सेट असतो, तो
ु
शोधायला हवा.
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नैसrगeक बGम,े
ला &याय
ु
मोठं होऊन काम- {यवसायाला लागेपय|त आपMयात साधारणत: कोणZया SकारIया
बGम,ा
आहे त याचा शोध लागू शकतो. मा लहानपणापासन
ु
ू आपलX एक खास बGम,ा
ु
ं
असते. Zयाला परक
अशा इतर एक fकवा
दोन बGम,ा
असतात. या नैसrगeक बGम,ा
ू
ु
ु
कधी आपण छं दाIया hपाने जोपासतो. खरं तर हे आपMया म दतMया
GवUश_ जागांवरचे
ू
&यरॉ&स
आहे त आbण ZयांIया जळणीचा
GवUश_ वेग आहे .
ु
ु
मोठं झाMयावर तू कोण होणार? असे ST लहान मलां
ु ना वेगवेगgया वयांत आपण
Gवचारतो. मलं
Uसनलवरचा पोलXस. कारण Zयांनी Zया पोUलसाचा
ॅ
ु कधी wहणतात, fफक
\बाब ब0घतलेला असतो. कधी मलं
ु wहणतात, डॉxटर होणार. कारण डॉxटर आपMयाला बरं
करतात, wहणजे ते चांगले आहे त, हे मलां
ु ना माहXत असतं. मी स&यात जाणार, Gवमान
चालवणार, मी UशYक होणार, असे सवe सकाराZमक, चांगलेच {यवसाय मलां
ु ना करावेसे
वाटतात.
मलां
ु समोर जे =दसतं Zयातलंच काहXतरX Zयांना {हावंसं वाटतं. आता आध0नक
ु
काळात ZयांIयासमोर अनेक {यवसाय खले
ु आहे त. टX{हX, इंटरनेटमधन
ू नवीन {यवसायाची
मा=हती Uमळते आहे , Zयाचबरोबर आतापय|त अिdतZवात नसलेले {यवसाय dवत:Iया
अxकलहशारXने
तयार करावेत हे नवं भानहX येतय
ं . टX{हXमळे
ु अनेक कलाकारांना, लेखक,
ु
कवींना, तं?, बकdटे
जवर काम करणारे fकZयेक जण यांना {यवसाय Uमळाला आहे .
ॅ
हातातMया मोबाइल कमे
फोटोाफ:, शॉटe fफMमसा
rच©त केलX जात आहे .
ॅ यामळे
ु
ु
फेसबक
ु ,

इंटरनेटमळे
ु

आपMया

{यवसायाची

जा=हरात

करणं,

आपMयाला

ह{या

Zया

{यवसायासाठ उपय
ु अशा लोकांचं नेटवìकग करणं, चांगMया कMपनांचं आदानSदान करणं
याला चांगलX संधी आहे . pलॉजमळे
नवे लेखक तयार होताहे त. आपले Gवचार, आपलं
ु
लेखन SUस, तयार करNयासाठ

Zयांना Gवशेष पqर म यावे लागत नाहXत. दहावी –

बारावीIया उं बरठय़ावरXल मलामलXं
ु
ु Iया पालकांनी हX गो_ लYात यावी. मलां
ु चा िजथे कल
असेल Zयानसार
UशYण आbण कqरअर 0नवडू jावं. एखादं Yे असं असतं क: िजथे
ु
आrथeक सरYतता
नाहX, wहणन
कोसe वेगळा
ु
ू पालक Gवरोध करतात. अशा वेळी मQय
ु
आbण Zयाला सबकोसe असावा. तो तरX मलां
नुसार असावा. नैसrगeक बGम,े
ला
ु Iया बGम,े
ु
ु
बगल दे Nयाचा Sय¢ कh नये.
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लेखांक-८९
=दनांक- ६ मे १९
अयासnमात SZयेकाचा Gवचार
शाळा हX केवळ ‘काहX’ मलां
ु साठ नसते, तर सवाeसाठ असते. जी मलं
ु केवळ भाषा
आbण ताfकeकता यात पढे
wहणन
ु आहे त, ती मलं
ु हशार
ू गणलX जातात. कारण संपूणe
ु
अयासnम हा या दोन बGम,ां
भोवती fफरत असतो. यामळे
ु
ु पटापट गbणतं करणारा हशार
ु
समजला जातो. Jयाला गbणतं जमत नाहXत तो मा कमी हशार
ठरतो. अशा मलां
ु ना
ु
अनेक वाईट Gवशेषणं लावलX जातात. यामळे
समजू लागतं.
ु ते मल
ू dवत:ला कमी बGमान
ु
लहानपणापासन
नाहX’ याचा &यनगं
ू ‘आपण हशार
ू ड घेऊन मोठं होतं.
ु
मा म दवर
सsया जी मलभत
संशोधनं चालू आहे त, Zयामळे
ू
ू ू
ु

UशYण या

GवषयातMया GवGवध बाजंूकडे बघNयाचा ^G_कोन Gवdतारतो आहे . मल
ू , Zयाचं Uशकणं याकडे
जाdत सजगपणे बघत आहे त. &यरॉलॉजी
या Gवषयात जसजसे आध0नक
तां©क बदल
ू
ु
झाले तसतसे Zयाचा उपयोग अनेक शाखांनी कhन घेतला. Zयातच &यरो
ू -एJयक
ु े शन व
&यरो
ू सायकोलॉजी यांचा समावेश होता. आपMयाकडील संपूणe UशYण व मानसशाv हे
वतeनाZमक Gवचारसरणीवर (behaviorist approach) आधाqरत आहे . {य:Iया केवळ
वतeनावhन अंदाज बांधNयाचे काम मानसशाv करते. नवीन म द ू आधाqरत UशYण मा
ZयापलXकडे गेले आहे . &यरो
ू -एJयक
ु े शनमsये तं?ानाIया साहाÆयाने {य:Iया SZयY म दत
ू
बघता येते. 0तथMया हालचालXंवhन UशYण व मानसशाvाशी संबंrधत fकZयेक गो_ींवर
आता Sकाश पडत आहे .
हX म दवरची
संशोधने गेMया काहX वषा|त पाÅाaय दे शात मोठय़ा संQयेने झालX
ू
आहे त आbण अजनहX
चालू आहे त. SZयेकाला आपMया बGम,ां
साठ समान संधी Uमळे ल.
ू
ु
ं
एक जण हशार
, Sगत आbण एक जण कमी हशार
fकवा
अSगत, अशी वगeवारX होNयापेYा
ु
ु
काहX जण एका बGम,े
त हशार
, तर काहX जण दसया
बGम,े
त हशार
अशा पतीने
ु
ु
ु
ु
ु
ठरवलं जाईल. अशा Sकारची वगeवारX वगाeतMया कोणावरच अSगत असा Uशxका मारणार
नाहX. आपMयाला शाळे Iया ^G_कोनात बदल करावा लागेल. यासाठ सवe मलामलXं
ु
ु ना एकाच
साIयातला अयासnम दे ऊन चालणार नाहX. GवGवध बGम,ां
नुसार अयासnम ठरवावेत
ु
आbण ते सवाeना jावेत. शाळे लाच आता आध0नक
काळानसार
जाdत Sगत {हावं लागेल.
ु
ु
आपलX Y0तजं Gवdतारावी लागतील. तरच वगाeतMया सवeIया सवe मलामलXं
ु
ु ना &याय
Uमळे ल.
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लेखांक- ९०
=दनांक-७ मे १९
भावनांIया लाटा
भावना या Gवषयावर न{या म दसं
ू शोधनाने बराच Sकाश टाकला आहे . या संदभाeत
म दIया
कायeपतीचा Gवचार केला तर असं =दसतं क:, म दIया
रचनेत भावनेचं एक GवUश_
ू
ू
Yे आहे . आपMया भावनांना एक वेगळी जागा =दलेलX आहे . हX जागा wहणजेच Uलं©बक
UसdटXम. आनंद, भीती, द:ु ख, Sेम अशा वेगवेगgया छटा इथे 0नमाeण होतात. बाहे रची
ं
पqरिdथती अनकल
S0तकल
आपोआप भावना 0नमाeण होतात.
ु ू fकवा
ु
ू झालX क: Zयानसार
आपMया म दमsये
कायम भावनांचा खेळ चालू असतो. ‘भावनांकडे लY न दे ता
ू
बीने
0नणeय यायला पा=हजेत’, ‘भावनांIया आहारX जाऊ नये’ अशा शpदांत भावनांची
ु
fकतीहX संभावना केलX, भावनांना कमी आbण बGम,े
ला जाdत माप =दलं तरX भावना या
ु
काहX केMया कमी होत नाहXत. {यगत भावना आbण समाज wहणनहX
ू . भारतीयांIया
बाबतीत तर हा समाज बीपे
Yा भावनांना जाdत महaव दे तो, असं बोललं जातं. आbण
ु
wहणनच
आपMयात संशोधक व,ी
कमी आहे क: काय? भाव0नक लाटा मा सगळीकडे
ू
ृ
=दसन
लाटांपय|त. डोxयाने काहX
ू येतात – आपMया लनसोहgयांपासन
ू ते 0नवडणक:तMया
ु
काम करNयापेYा आपलX त\णाई नाxयावरIया दादासमोर का झकते
ु , याचा Gवचार {हायला
हवा.
भावना 0नमाeण झाMया क: Zया {य करNयासाठ या UसdटXमकडे म द ू रSवाह
परवतो
. wहणजे समजा, अचानक आपलX आवडती मीण =दसलX क:, आपण हसतो, हात
ु
हातात घेतो. आपMयाला आनंद होतो. अशा fnया करNयासाठ रSवाह Uलं©बक UसdटXमकडे
असावा लागतो.
या उलट आपMयाला द:ु ख झालं क: आपMया डोgयात पाणी येतं. 0नराशा दाटन
ू
येते. िजथे आहोत 0तथन
रपरवठा
ू दरू 0नघन
ू जाNयाचा आपण Sय¢ करतो. यासाठ सा
ु
ु
Uलं©बक UसdटXमकडेच असावा लागतो. राग येतो ते{हा काय काय घडतं? आपला चेहरा
रागीट होतो. रागाने लाल होतो. आवाज वाढतो. हाता-पायाला कंप सटतो
ु . ठोके वाढतात.
भावना उचंबळन
ू आMयामळे
ु शरXरांतगeत बदलाचा पqरणाम बाहे र =दसन
ू येतो.
भावना आbण बी
ु यांची सांगड घालन
ू 0नणeय यायला पा=हजेत, तशी सवय लावन
ू
यावी लागते. नाहX तर तराजचं
ू पारडं एक:कडेच झकतं
ु . आपण भाव0नक^_य़ा समथe
आहोत क: नाहX, हे यावhन समजतं.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: ९०

म दशी
ू मैी

लेखांक-९१
=दनांक- ८ मे १९
भाव0नक बGम,ा
ु
भावना या बयाचदा बाÀय़ पqरिdथतीवर अवलंबून असतात. पण Zयांचं 0नयमन
आपMयाकडे यावं. यावर एक महaवाचं संशोधन ड0नअल
गोलमन यांनी केलं आहे . Zयांनी
ॅ
अयासलेMया केसेसमधन
चा Uसांत मांडला.
ू जे हाती आलं Zयातन
ू Zयांनी भाव0नक बGम,े
ु
हा Gवषय नीट समजावन
ू सांगNयासाठ Zयांनी ‘इमोशनल इंटेUलज&स’ या नावाचं पdतक
ु
Uल=हलं आहे .
या पdतकात
ड0नअल
गोलमन बी
ॅ
ु
ु , भावना आbण यशाचा संबंध उलगडन
ू
दाखवतात. ZयांIया मते – माणस
हा भावनांIया भरात काहXहX कh शकतो. बGमान
ू
ु
समजMया गेलेMया माणसांIया हातनहX
भाव0नक चका
होतात. अशा चका
यशाचं hपांतर
ू
ु
ु
अपयशात कh शकतात. wहणन
, बीIया
सा¡ाने हाताळMया
ू आपMया भावना हशारXने
ु
ु
पा=हजेत. आपMयाला ह{या Zया पतीने भावनांचं 0नयमन करता येतं. Zयासाठ थोडे Sय¢
करावे लागतात. पण ते जमू शकतं.
योय Sय¢ाने, dवत:ला भाव0नक^_य़ा समथe करता येतं. आपMया नकाराZमक
भावनांवर मात कhन सकाराZमक भावना वाढवता आMया क: {य: जीवनात यशdवी होते.
wहणन
काला काहXच महaव नाहX. जीवनात यशdवी {हायचं
ू ते wहणतात, केवळ बय़ां
ु
असेल तर आपला भावनांक महaवाचा आहे . बय़ां
क वरIया पातळीवर असेल, परं तु
ु
भावनांक कमी असेल तर अशांचं जीवनात यशdवी होNयाचं Sमाण कमी असतं.
भाव0नक बGम,ा
वाढवNयासाठ चार पायया Zयांनी सांrगतMया आहे त. ते वाचन
ु
ू
असं वाटे ल क: हे सगळं आपण नेहमीच करतो. मा खोलात Uशhन dवत:ची चाचपणी केलX
क: सधारणा
नेमक: कठे
ु
ु करायची आहे , हे नीट लYात येतं.
Jया वेळेस पालक वा UशYक wहणन
ू आपMयाला आपMया भावना ओळखता येतील
Zया वेळेस आपण मलां
ु IयाहX भावना ओळखू शकू.
या पढXल
भागात आपण भाव0नक बG
ु
ु म,ेचा Uसांत समजन
ू घेऊ. Uसांत समजला
क: ZयाSमाणे लगेच वागNयात बदल होईल असं नाहX. तसंच हे काम कदाrचत झट क: पट
होणार नाहX. dवत:ला थोडा वेळ jावा लागेल. dवत:वर काम करावं लागेल. मा यात
फायदा आहे च. आपला आbण आपMया जवळIयांचाहX !
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लेखांक- ९२
=दनांक- ९ मे १९
dवत:
dवत:शी STो,रं
dवत:ला जसं आहे तसं dवीकारणं सोपं नसतं. आपMयाला dवत:कडन
ू मोठमोठय़ा
अपेYा असतात. अपेYा असा{यात; पण Zया वाdतवाIया पायावर उभारलेMया असा{यात.
आपलं शरXर आbण आपलं मन, हे दोघं जसे आहे त तसे असोत; ते आपले िजवलग Uम
आहे त. या Uमांना नीट ओळखलं तर ZयांIयात सधारणा
घडवन
ु
ू आणता येईल. dवत:चा
dवभाव बदलNयाची आपलX इIछा असेल तर घाई कhन चालणार नाहX. आपMया
असNयावर आधी Sेम करायला Uशकलं पा=हजे.
dवत:ला ओळखNयासाठ आधी dवत:बल मा=हती असणं आवयक आहे . आवडीनावडींसारखी मा=हती तर यात असेलच. याUशवाय आपण dवत:ला fकतपत ओळखतो?
आपण जसे आहोत तसं dवत:ला dवीकारलं आहे का? आपMया भावना आपMयाला
ओळखता येतात का? भावनांIया छटा ओळखता येतात का? भावना योय पतीने {य
ं
करता येतात का? एखादX चमZकाqरक fकवा
अनपेYत पqरिdथती उभी रा=हलX तर आपण
गडबडन
ू जातो क: Zयातन
ू , गcधळन
ू शांतपणाने वाट काढतो? आपलX dवत:ची-मग ती छोटX
ं
असोत fकवा
मोठ – sयेयं ठरवलेलX आहेत का? आपMयाला राग आला wहणन
ू आपण तो
{य करतो, पण Zयाचे पqरणाम काय होतील याचा जरासा Gवचार आपण करतो का?
अशा dवhपाचे ST आपण अनेकदा dवगतासारखे मनाशी बोलत असतो. पण
dवत:परता
सोयीdकर अथe लावन
ु
ू मोकळे होतो. इथे चक
ू होते. ‘मी चांगलX {य: आहे ,
सवाeशी चांगलंच वागNयाचा माझा Sय¢ असतो. समोरची {य: माµयाशी योय पतीने
वागत नाहX,’ असं आपण मनाशीच ठरवतो आbण Gवषय सोडन
ू दे तो. पण हा Gवषय सोडन
ू
jायचा नाहX. घटनेमागची Sामाbणक आbण खरXखरX
ु उ,रं शोधायची आहे त.
जर एखाjा Sसंगात आपलX चक
असेल तर Zयामागची कारणं शोधन
ू
ू काढावी
लागतील. ती भाव0नक बGमान
होNयातलX प=हलX पायरX असेल. ‘आपलंच घोडं अन जाऊ
ु
jा पढं
ु ’ हX wहण माहXत असेलच. मानवी dवभावावर हX wहण चांगला Sकाश टाकते.
कोणZयाहX Sसंगात आपलX चक
कधी नसतेच, असं समजणारX माणसं खप
ू
ू असतात.
अहं भाव जपणं आbण जोपासणं हX गो_ वेगळी. आbण याच ‘अहं ’ला छान जाणन
ू घेणं
वेगळं ! ड0नअल
गोलमन यांIया मते हX प=हलX पायरX अ0तशय महaवाची आहे .
ॅ
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लेखांक- ९३
=दनांक- १० मे १९
भावभाव-0नयंण
‘भावना’ wहणजे अखेर, ‘GवGवध रसायनं 0नमाeण होणं’. मा Zया रसायनांवरहX काहX
Sमाणात 0नयंण आणता येत.ं मानUसक आजारांमsये हे 0नयंण राहत नाहX, केवळ
अशांसाठ औषधांचा पयाeय असतो. मा इतर सवe माणसांनी ठरवलं तर भावनांवर 0नयंण
आणता येतं.
जेतMया मोठय़ा चnात बसNयाची आपMयाला हौस असते. एकदा Zयात बसलं क:
बाहे र काय चाललंय याIयावर आपलं कसलंहX 0नयंण राहत नाहX. एखाjा Yणी
आपMयाला जरX Zया चnातन
ू बाहे र पडायचं असलं तरX पडता येत नाहX अशी िdथती होते.
कोणZयाहX भाव0नक Sसंगानंतर अशी अवdथा होत असेल तर याचा अथe आपMयावर
भावनांवर 0नयंण ठे वता येत नाहX, असा असू शकतो. ‘ऐकावे जनाचे करावे मनाचे’ असं
wहणतात. या wहणीतन
ू आपMया मनाची

ेÈता अधोरे bखत केलX आहे . Zयासाठ आपलं मन

मजबत
ू हवं, तसंच शांतहX हवं. भीती वाटू शकते, पण लगेच Zयालाच नराय समजायचं
नसतं. खप
अिजबात Gवचार न करता या भावना
ू संताप आला wहणन
ू काय दसयाचा
ु
दसयां
Iया अंगावर फेकायIया नसतात. अतीव द:ु खाIया Sसंगी भावनेIया भरात वाहन
ु
ू
जाऊन dवत:चं आbण इतरांचं नकसान
करायचं नसतं. आणीबाणीचा Sसंग हाताळताना
ु
नेमकं काय घडतं, पqरिdथती हातातन
जात असेल तर अशा वेळेला भावनांवर
ू 0नसटन
ू
0नयंण आवयक असतं.Gवचार न करता S0तfnया =दMया जात असतील तर, आपMया
भावभावनांकडे जाणीवपवe
ू क बघायला हवं.
आपण dवत:ला नीट ओळखलं तर घडणाया Sसंगावर आपMयाला 0नयंण ठे वता
येतं. सोlया शpदात सांगायचं तर मनाशी ठरवलं तर कोणZयाहX भावनांIया आहारX
जाNयापासन
ू आपण dवत:ला 0निÅतपणे रोखू शकतो. dवत:ला काहX अंशी तरX ओळखलंय
असं वाटलं तर आपण इतरांIया भावना जाणन
ू घेऊ शकतो. 0नदान तशी शxयता तरX
वाढते.
समोर घडणारा Sसंग कोणताहX असो, योय आbण संयUमत S0तfnया दे ता यायला
ह{यात.

0नoकषा|वर

येNयाची

घाई,

आततायीपणा

नxक:

टाळू

शकतो.

dवत:Iया

भावभावनांवर 0नयंण ठे वNयाची fकMलX फ आपMयाच हातात असते.
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माणसपणाची
जाणीव
ू
dवत:ला योय Sकारे ओळखणं आbण dवत:Iया भावनांवर योय Sकारे 0नयंण
ठे वता येणं या भाव0नक बGम,े
साठ
ु

करायIया प=हMया दोन पायया. आसपासIया

माणसांना ओळखता येणं, Zयांचे dवभाव जाणन
ू घेता येणं हX 0तसरX पायरX आहे .
कोणZयाहX धमाeIया Uशकवणीचा महaवाचा भाग wहणजे दसयां
वर Sेम करणं. fकती
ु
सोपं वाxय आहे हे . पण यात अनंत अडचणी असतात. दसयाबल
मनात संशय 0नमाeण
ु
ं
होणं, मZसर 0नमाeण होणं, उIच fकवा
हXन भावना 0नमाeण होणं. या सवe भावना
नकाराZमक आहे त. या भावना माणसाला माणसापासन
ू दरू करतात. मैी, Sेम अशामsये
ं
या भावना कळत fकवा
नकळत घसतात
. घर कhन बसतात. ास दे त राहतात. काहX वेळा
ु
dपधची
भावना 0नमाeण होते. dपधाe करायचीच असेल तर फ dवत:शीच dपधाe करायला

हवी. दसयां
ची Sगती आbण यश यात आनंद घेता आला पा=हजे.
ु
dवत:मsये कधीहX कोणाबलहX नकाराZमक भावना येऊ न दे णं हे शxय असतं का?
अशी भावना येत असेल तर सोडन
ू दे ता यायला हवी. dवIछ, छान, मोकळं जगNयासाठ
आपला ज&म झालाय याIयावर आपला Gव¥ास हवाच! ‘नावडतीचं मीठ अळणी’ हा
ं
मनoयdवभाव
. मा भाव0नक बGमा
न माणसाचा हा dवभाव असू शकत नाहX. fकवा
जरX
ु
ु
हX भावना नैसrगeकरXZया मनात आलX तरX 0तचं समायोजन कसं करायचं हे आपMयाला
के{हाहX Uशकता येतं.
आपMया एका dवतं ^_ीने जगाकडे बघा. Sवासी कIया मागे एक वाxय अनेकदा
वाचायला Uमळतं – दे खो मगर lयार से. जीवनGवषयक तaव?ानच Uल=हलं आहे या तीन
शpदात. रं गीबेरंगी फलझाडां
नी डवरलेMया एखाjा बागेत नसतीच
=हरवी पानं Mयालेलं झाडहX
ु
ु
लY वेधन
ू घेतं. संद
ु र =दसतं. इतरांपेYा उठन
ू =दसतं.
आपण एखाjा ‘GवषारX’ टX{हX माUलकेतलं GवषारX पा नाहX. आपलं िdnlट आपण
Uल=हतो. दसयाने
Uलहन
ु
ू =दलेले संवाद आपMयाला बोलायचे नसतात. SZयेक सकाराZमक
ं
fकवा
नकाराZमक भावना हX अZयंत नैसrगeक असते. हX भावना मनात आलX तर आधी ती
dवीकारलX पा=हजे. ती मनात येईल. 0तचं अिdतZव दाखवन
ू दे ईल, र गाळे ल. Zयानंतरच या
भावनांचा 0नचरा होईल. हा 0नचरा होणं आवयक तर खरं च. नकाराZमक भावनांना र गाळू
न दे णं हXच तर भाव0नक बGम,ा
.
ु
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अवाdतवता
‘आसपासIया माणसांशी योय पतीने {यवहार करता येणं,’ हX आहे ड0नयल
ॅ
गोलमन यांनी सांrगतलेMया भाव0नक बGम,े
तलX चौथी पायरX. ‘योय’ {यवहारासाठ
ु
टाळायला हवी ती अवाdतवता! wहणजे काय-काय?
अवाdतव अपेYा – इतरांकडन
ू अवाdतव अपेYा करणं wहणजे dवत:वर ओझं घेणं
आbण इतरांवर मानUसक – भाव0नक ओझं लादणं. अशा अपेYा करNयाने सगळे च द:ु खी
होतात. कारण इतरांची वैचाqरक जडणघडण केवळ आपMया सांगNयामळे
ु बदलू शकत नाहX.
एकाकडन
कामाची अपेYा कशी काय करणार? केवळ आपMयाला असे असे बदल
ू दसयाIया
ु
हवेत, wहणन
ू कोणZयाहX माणसात कधीच बदल होत असतात.
अवाdतव वैर – काहX {य: एखाjाGवषयी दXघe काळ मनात Uभंत बांधन
ू ठे वतात. ते
Yमा कh शकत नाहXत आbण GवसhहX शकत नाहXत. ZयांIया मनातलX हX भावना शरXरावर
दoपqरणाम
करते. Gवशेषत: म दवर
आbण Áदयावर अशा वागNयाचा चांगला पqरणाम होतो.
ु
ू
आपMया मनोवdथेचा फार जवळचा संबंध शारXqरक अवdथेशी असतो. Zयामळे
ज&या
ु
ु
हे {यादा{याIया गो_ी दरू करायला ह{यात. जी माणसं Yमाशील असतात, Zयांची तpयेत
खरोखरच ठणठणीत असते. मनातला वैरभाव दरू झाला क: हलकं वाटतं. मोकळं वाटतं.
अवाdतव सचना
– ‘तला
{यवहार?ान नाहX’, ‘कायम तं@X लागलेलX असते,’ असं
ू
ु
एखाjाला रोज रोज सांrगतलं तर ZयालाहX ते खरं वाटू लागतं. इतरांशी {यवहार करताना हे
कायमच लYात ठे वायला हवं क: या पतीने आपण कोणाशी बोलत नाहX ना? 0ततकंच
महaवाचं wहणजे, दसरं
कोणी आपMयाशी बोलत नाहX ना ? दो&हX गो_ी चकच
ु
ू . आपण
दसयाला
=दलेMया सचना
आbण दसयां
नी आपMयाला =दलेMया सचना
नकाराZमक नकोत.
ु
ू
ु
ू
अवाdतव dव-Sेम – dवत: सोडन
इतर कोणाहXसाठ
ू

काहXहX करताना जे मनात

समाधान नांदतं, Zयाला तोडच नाहX. Zयातन
ू आपण खरे खरेु आनंदX होत असतो. dव-Sेमात
बडाले
Mया माणसांना इतरांची पवाe नसते. ZयांIयातलX ‘dव-जाणीव’ अहं काराकडे झकते
ु
ु .
wहणन
ू dवत:Gवषयीची राdत, परखड आbण Sामाbणक जाणीव हवी. पण अ0तरे क: dव -Sेम
मा भाव0नक बGमान
बनू दे त नाहX. wहणन
ु
ू आपMयाच भावनांशी आपMयाला यdथपणे
‘चतराईने
{यवहार’ करता आला पा=हजे.
ु
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भाव0नक^_य़ा समथe = यशdवी
‘आयxय’ू – बGु गणां
ु क समाधानकारक असला तरX वाdतव जीवनात Zयाचा उपयोग
करता यायला हवा. dवत:Iया भावना ओळखणं, Zयाचं योयSमाणे 0नयमन करणं व मागe
काढन
ू Zया भाव0नक पातळीवर हाताळणं, यातन
ू यश Uमळतं.
एकवेळ परXYेत गण
केMयानंतर
ु Uमळणं सोपं; मा नोकरX- {यवसायाला स\वात
ु
मलामलXं
ु
ु चं जग खया अथाeने बदलतं. वाdतव जगात तयार STप©का नसते. Zयाची तयार
उ,रप©काहX नसते. ST कसा सोडवायचा, योय उ,र कसं Uमळवायचं, हे dवत:लाच
अxकल-हशारXने
शोधावं लागतं. माणसांशी GवGवध पतीने {यवहार करावा लागतो. चतरु
ु
असावं लागतं. आपMया {यवसायाशी 0नगडत नवीन ?ान Sा कhन घेNयाची कवत
ु
असावी लागते.
UशYण संपताना आपMयाला एक उIच पदवी Uमळते. पण ती परेु शी नसते. एकाचा
{यवसाय यथातथा चालतो. तीच पदवी असणाया दसयाकडे
मा न{या कामांची रांग
ु
लागलेलX असते. याचं कारण दस
असू शकते. Jया वगाeतले
ु रX {य: भाव0नक बGमान
ु
UशYक Sेमळ असतात, तो वगe नेहमीच उZसाहाने रसरसलेला असतो. शाळा सोडन
ू अनेक
वषe झालX तरX Sेम करणारे , नीट समजन
ू सांगणारे , समजन
ू घेणारे UशYक कायम लYात
राहतात, असं =दसतं. भावनांUशवाय माणस
नाहX. एखाjा मोठय़ा मी=टंगची स\वात
ू
ु
एकमेकांना अUभवादन करNयातन
होते. एकमेकांची Gवचारपस
करNयातन
होते.भावना
ू
ू
ू
चांगMया असतात, तशा वाईटहX असतात. या भावना दडपMया, दाबMया, ZयांIयाकडे दलe
ु Y
ं
केलं fकवा
Zयांना अ0त गcजारलं तरX हातात आलेलं यश दसरXकडे
वळू शकतं.
ु
Jयांना भावनांचं 0नयमन चांगMया Sकारे करता येऊ शकतं ती माणसं आयoयात
ु
यशdवी होतात; मग Zयांचा आय.xयू. काहXहX असो!
ड0नयल
गोलमन यांIया मते योय Sय¢ाने, dवत:ला भाव0नक^_य़ा समथe करता
ॅ
येतं. आपMया नकाराZमक भावनांवर मात कhन सकाराZमक भावना वाढवता आMया क:
{य: जीवनात यशdवी होते. wहणन
ू ते wहणतात, केवळ बGगणां
ु
ु काला (आयxयू) काहXच
महaव नाहX. जीवनात यशdवी {हायचं असेल तर आपला भावनांक महaवाचा आहे .
बGगणां
ु
ु क वरIया पातळीवर असेल, परं तु भावनांक(इ.xयू.) कमी असेल तर अशांचं
जीवनात यशdवी होNयाचं Sमाण कमी असतं.
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मलां
ु मधMया भावना
कधी कधी मलं
ु खप
ू अdवdथ असतात. पण आपMयाला नxक: काय होतंय हे Zयांना
शpदात सांगता येत नाहX. ती रडतात, घाबरतात, Zयांना झोप लागत नाहX, भक
ू लागत
नाहX.

यावर

काहX

आईबाबा

‘घाबरायला

काय

झालंय?’,

‘यायचं

कशाला

एवढय़ा

तेवढय़ावhन?’ अशा S0तfnया दे तात. मा अशा वाxयांतून ST सटत
नाहXत. अशी वाxयं
ु
बोलNयातन
ू नकळतपणे आपण ZयांIया भावना दडपन
ू टाकत असतो. Zयांना भावना दडपन
ू
टाकायला Uशकवत असतो.
भाव0नक बGम,े
चा Uसांत सांगतो क:, भावना दडपन
टाकNयाऐवजी Zयांना
ु
ू
ओळखलं पा=हजे. मलां
ु Iया मनात नेमxया या भावना का येताहे त, ती अशी का वागताहे त,
Zया वागNयामागचं मळ
ू कारण शोधलं पा=हजे. मनात 0नमाeण होणारX कोणतीहX भावना हX
नैसrगeकच असते. एखाjा घटनेचा पqरणाम wहणन
ू ती 0नमाeण होत असते. wहणन
ू Zया
{य करायIया असतातच, Zया नाहX केMया, दडपMया तर Zयाचा मनावर वाईट पqरणाम
होतो. पण शरXरावरहX वाईट पqरणाम होतो. wहणन
ू भावना योय पतीने मोकgया करणंहX
0ततकंच आवयक!
खरं तर छोटX मलं
ु wहणजे खळाळता झराच! आनंद, द:ु ख, राग. सगळं च झयासारखं
येतं आbण वाहन
ू जातं. Zयावर कोणालाच बांध घालता येत नाहX. तीन-चार वषा|पय|त तो
घालहX
ू नये. मोठय़ा माणसांना dवत:Iया भावना बयाच अंशी 0नयं©त करता येतात, पण
लहान मलां
असतात. राग येणं, गंमत
ु चं तसं अिजबात नसतं. ZयांIया भावना मनम
ु
वाटणं/ हसू येणं, आनंद वाटणं या भावना मलं
ु {य करतात. पण ताण, अdवdथता अशा
ं
गो_ींचं काय करायचं हे Zयांना समजत नाहX. Uमाशी fकवा
म©णीशी भांडू न घरX आलेलं
मल
ू नसतं
ु च धमसे
ु ल. पण Zयांना आपMया भावना ओळखता येणार नाहXत.
ZयांIया मनातMया गो_ी गlपा माhन जाणन
ू या{या लागतील. नxक: कोणाचा राग
आलाय, कोणाIया वागNयामळे
ु , रागावNयामळे
ु मलं
ु कसMया Gवचारात र गाळताहे त का, हे
लहान मलां
ु Iया बाबतीत तरX समजायला हवं. यामळे
ु Zयांचं मन हलकं होतं.
wहणजेच रसायनांIया भाषेत बोलायचं तर नकाराZमक रसायनं 0नघन
ू जातात आbण
ऑxसीटोUसनसारखी आनंदX, मनात Gव¥ासाची भावना 0नमाeण करणारX रसायनं 0नमाeण
होतात.
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कोवgया वयातले तणाव
बाळाIया आयoयातलX
प=हलX तीन वषe अ0तशय महaवाची असतात. या वयात
ु
{यमaवाचा पाया तयार होत असतो.या वयात मलां
चं आbण Sेमाचं वातावरण
ु ना सरYतते
ु
Uमळायला हवं. मा कोणZयाहX कारणामळे
ु लहान वयात योय वातावरण Uमळालं नाहX,
मलां
ु ची हे ळसांड झालX, तर मानUसक आbण बौGक हानी होते. ZयांIयात काहX समdया
0नमाeण होतात. आZमGव¥ास 0नमाeण होत नाहX. सतत मू स बदलतात. आकलनावर
पqरणाम होतो. वतeनावर पqरणाम होतो. आnमक पालकांमुळे मलां
वाटतं.
ु ना असरYत
ु
यासाठ खालXल तीन गो_ी महaवाIया आहे त :
– आपMया मला
ु -मलXं
ु बल मनात अपार Sेम तर असतंच. ZयांIयाकडे लY हवं.
असरYत
वाटMयामळे
ZयांIयात dे स हामÓ&स 0नमाeण होतात. अdवdथ झोप, जेवण
ु
ु
अचानक नकोसं होणं, घाबरं घुबरं वाटणं असं होऊ शकतं. (SZयेक वेळेला अशी लYणं
=दसलX क: ती ताणामळे
ु च असतील असं नाहX. इतरहX कारणं असू शकतील.) जर सतत
अशीच पqरिdथती रा=हलX तर थेट &यरॉ&सवर
पqरणाम होतात.
ु
– ताण 0नमाeण करणाया यंणेमुळे अUमडाला हा छोटासा अवयव fnयाशील होतो.
जे{हा शरXराला कसलXहX धोxयाची जाणीव होते, ते{हा हा अUमडाला मदला
तशी सचना
ू
ू
दे तो.
– या वयातलX मलं
ु बयाच गो_ींना घाबरतात. आपMयाला Zया YुMलक वाटतात. पण
Zयांना Zया भरपरू भीतीदायक वाटत असतात. एखाjा दाढXवाMया माणसाकडे बघन
ू मलं
ु
घाबरतात. अंधाराला घाबरतात. क¦या
-मांजराला घाबरतात. मऊ केसाळ टे डी बेअसeनाहX काहX
ु
जण बघनसा
लांब पळतात, हात लावणं तर दरच
ू ु
ू ! काहXंना Zयात धोका वाटतो, काहXंना
वाटत नाहX. काहX घरांमsये माणसं जोरजोरात भांडतात. अशा वेळी 0तथे असलेMया छोटय़ा
मलां
वाटत असतं. काय चाललंय ते कळत नसतं. धोका मा
ु ना कमालXचं असरYत
ु
जाणवत असतो. आपMया वागNयाबोलNयाचा, हसNया-भांडNयाचा लहान मलां
ु वर पqरणाम
होणार आहे हे जाणन
ू आपापसात {यवहार करायला हवा. अनाथा मांमsये, िजथे एकाच
वयाची अनेक मलं
यायला हवी.
ु आहे त, 0तथे हX काळजी दlपट
ु
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मन पोखरणारX dपधाe
आजIया तथाकrथत dपधाeZमक जगात मलां
ु ना लहानपणापासन
ू वेगवेगgया dपधा|ना
घातलं जातं. ZयांIया मनात dपधची
नैसrगeक जाणीव 0नमाeण {हयIया आधीच dपधाe सh

ु
होतात. गाNयांची dपधाe, नZयाची
dपधाe, GवGवध शालाबा¡ परXYा, खेळांIया dपधाe,
ृ
शाळांमधMया परXYा, qरएUलटX शोज या सगgयातन
ू आपलंच मल
ू प=हलं कसं येईल, याची
dपधाe आधी पालकांIया Sौढ मनात सh
ु होते आbण मग ती बालमनापय|त पोहचते.
कोणतीहX गो_ dपधतMया
बYीसासाठ केलX जाते, ते{हा ते{हा माणसाIया, मलां

ु Iया
म दमsये
डोपामाईनची 0नUमeती होते. एकदा हे घडलं क: तेच प&हा
प&हा
करावंसं वाटतं.
ू
ु
ु
कारण हे च डोपामाईनचं काम आहे . वाdतGवक ‘काहXतरX Uमळणं- बYीस UमळाMयामळे
ु
होणारा आनंद’ हा डोपामाईनमळे
ु होतो. पण पढे
ु ती सवय लागNयामागेहX याच रसायनाचा
हात असतो. प=हला नंबर माझाच, असं वाटNयामागेहX हे रसायन कारणीभत
ू असतं. यामळे
ु
ं
पढे
ती कलेची जोपासना वगैरे मागे पडन
नंबरासाठ
ु पढे
ु अयास fकवा
ू

dपधाe होते.

के{हातरX ZयाहX पढे
दस

ु जाऊन ‘नंबर हवाच’ या इoयपायी
ु -याचा मZसर, वाटे ल ती तडजोड
करायलाहX माणसं मागेपढे
ु बघत नाहXत. dपधाe अशा Sकारे डोxयात जाते… इथे कलेचा,
खेळाचा संबंध आधीच तटले
ु ला असतो.
dपधत
 भाग घेतला आहे , Zयासाठ िजवापाड मेहनत करणं हX एक पायरX असते.
Sामाणीकपणे dपधाe िजंकणं यातलं यश संुदर असतं. पण ‘मी सगgयात वरचढ’ ठरायला
पा=हजे, हX दसरX
पायरX. यापढे
ु
ु जाऊन ‘माझं अपयश मला सहन करता येत नाहX’ हX
0तसरX पायरX. अनेकदा हX dपधाe मलां

ु चं मन पोखरते. Zयांना साsयासाsया गो_ीतला 0नभळ
आनंद घेऊ दे त नाहX. जर अपयश Uमळत असेल तर मी जगायला लायक नाहX, असं वाटन
ू
नैरायात जाणं हX चौथी पायरX. एखादX गो_ फ आपMया आनंदासाठ करायची आहे , हे
लYात येत नाहX.
थोडxयात काय तर, dपधाe वयाIया जेवढX उशीरा सh
ु होईल तेवढा मलां
ु ना कलांचा
- खेळांचा खराÕरा
ल¼ता
येईल. मलां
ु आनंद मनमराद
ु
ु
ु ना Zयांचं बालपण Zयांना जगू दे णं
wहणजे Zयांना ह{या Zया गो_ीत, कलेत, खेळात, छं दात रमू दे णं. Zयायोगे Zयांना dवत:Iया
मनाशी संद
ु र संवाद साधता येईल. हा संवाद साधणं फार आवयक. न{या आbण भाषेत
बोलायचं तर इमोशनल इंटेUलज&ससाठ आवयक.
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UशYाUशYा- कॉ=टe सॉलचे कारण!
कारण!
वय वष चार-पाचIया आधी मलां
ु साठ सवाeत GSय गो_ असते ती wहणजे Zयांचे
आईबाबा. ते जे{हा मलां
ु ना काहX कारणांनी रागावतात, मारतात, ते{हा मलां
ु Iया मनाला
धxका बसतो. आपMयावर Sेम करणारे पालक खरे क: मारणारे पालक खरे , हे Zयांना
कळे नासं होतं. मलां
चा खरा dपशe होतो तो आई-बाबा, आजीु ना Sेमाचा, सरYतते
ु
आजोबांमळे
, भक
ु च. Sेम, सरYतता
ु
ू भागणं, खेळणं, गlपा मारणं हे सारं ZयांIयामळे
ु च तर
असतं.
UशYा केMयानंतर थोडय़ाच वेळात मल
खेळायला
ू आपापMया कामाला लागतं, प&हा
ु
लागतं, सगळं Gवसhन प&हा
पालकांIया गgयातहX पडतं. याचा अथe असा नाहX क:,
ु
ZयाIयावर काहXच पqरणाम झालेले नाहXत. UशYेचे पqरणाम होतातच. फ ते कधी
जाणवतात, कधी जाणवत नाहXत. जी मलं
अशा UशYा सतत सहन करतात, Zयांना
ु
असरY
तता भेडसावते. लहान मलां
अ0तताणामळे
ु
ु Iया म दतहX
ू
ु कॉटÐसॉल हे रसायन 0नमाeण
होतं. या ताणाचे पqरणाम होत असतात.
एरवी मल
ू नीट वाटलं तरX ZयाIया मनावर घातक पqरणाम झालेले असMयामळे
ु मन
एका होNयात अडथळे येतात. सगgयांशी Uमळन
ू Uमसळन
ू खेळू शकत नाहX. मोकळे पणाने
कणाशी
मी कh शकत नाहX. आZमGव¥ास कमी होतो. मनावर झालेला पqरणाम
ु
शरXरावरहX =दसन
ू येतो. थोडxयात, आपMयाला असं नxक: wहणता येतं क:, शारXqरक
UशYेचा पqरणाम जसा अं0तमत: मनावर होतो ZयाचSमाणे मानUसक आbण भाव0नक
दखापतीचा
पqरणाम शरXरावरहX होतो. मला
ु
ु ला भक
ू लागत नाहX, पचनसंdथेवर पqरणाम
होतो. यामळे
Zयाची शारXqरक वाढ नीट पतीने होत नाहX. असे सगळे च नकाराZमक
ु
पqरणाम ZयाIयावर होत असतात.
मल
ू अयास करत नाहX अशी आईबाबांसमोरची अडचण असते. SZयYात अडचण
अयासात

नसन
ू

भाव0नकतेत

असते,

असं

अनेकदा

=दसन
ू

आलं

आहे .

मनातMया

नकाराZमक भावना मलां
ु ना अयास कh दे त नाहXत.
वाढZया वयात जे{हा मल
ू dवत:GवषयीIया काहX जाbणवा GवकUसत कh बघत असतं,
ते{हाच असा धxका बसणं योय नसतं. UशYा करताना पालकांनी केवळ ताZपरZया
ु
पqरणामांचा Gवचार करणं हे अZयंत धोकादायक ठरतं. आपण कोणZया कारणांसाठ आbण
fकती तीतेची UशYा करत आहोत याचा संयम हवा. UशYा करNयाऐवजी अ&य मागाeनी ST
सटे
ु ल का, हे हX स?
ु आईबाबांनी बघायला हवं.
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खोटं बोलNयाचं वाढXव ओझं..
..
मलं
ु खोटं का बोलतात? मोठ माणसं खोटं का बोलतात? हे खोटं बोलणं म दIया
ू
पqरभाषेत कठे
ु बसतं? असं wहणतात क:, खरं बोललेलं लYात ठे वावं लागत नाहX. खोटं
बोललेलं लYात ठे वावं लागतं. मग हे वाढXव ओझं म द ू का dवीकारतो?
ं
कठMया
तरX नकोशा Sसंगाला तcड jावं लागू नये wहणन
कठMया
तरX
ू . fकवा
ु
ु
ं
अवघड Sसंगातन
इतरांची सटका
पटकन {हावी wहणन
ू dवत:ची fकवा
ु
ू . dवत:चा dवाथe
साधायचा, या कारणासाठ हX रे टू न आbण जाणीवपवe
ू क खोटं बोललं जातं. मोठमोठय़ा
पदांवरची माणसंहX असं खोटं बोलत असतात.
लहान मलां
ु नी खोटं बोलू नये यासाठ मोठ माणसं लY ठे वन
ू असतात. खोटं बोलणं
हे खपच
वाईट समजलं असतं. मलं
ू
ु खोटX बोलMयाचं सापडलं क: लगेच मोठ

माणसं

मलां
भरपरू ओरडतात.
ु शी मोठय़ा आवाजात, रागवन
ू , डोळे वटाhन, धमक:Iया सरात
ु
मारतात. UशYा करतात. खोटं बोलMयावर अशाच S0तfnया =दMया पा=हजेत, असा काहX
0नयम आहे का? जोपय|त आपण असं बोलत नाहX तोपय|त मलं
ु आपलं ऐकणारच नाहXत
आbण खोटं बोलNयाचं थांबवन
ू टाकतील असं काहX आहे का?
अशा Sकारची UशYा होईल या भीतीनेच मलं
SZयेक वेळेला खोटं बोलत
ु पढIया
ु
नसतील हे कशावhन? भीती दाखवलX नाहX तर मलं
ु पणe
ू पणे ©बघडतील, कोणाचंहX ऐकणार
नाहXत, Zयांना कसलंहX वळण लागणार नाहX, ते कायम खोटं च बोलतील हे आपण गहXत
ृ
धhन चाललो आहोत का?
ं
आपMया घरातलX मोठ माणसं fकवा
UशYक आपण कसे वागलो तर नाराज होतात,
कसे वागलो तर रागावतात, याचा अंदाज मलां
ु ना आलेला असतो. तकe आbण Gव¬ेषण
यासाठ बी
Zयांना मदत करते. Zयामळे
ु
ु ते एखाjा STाने आधीच सावध होतात आbण
सटक
ु े साठ खोटं बोलू बघतात. मलं
ु खोटं बोलत आहे त, हे लYात आMयावर Zयांना न
ं
रागवता fकवा
ओरडता योय Sकारे Gवषय वळवला, मलां
ु ना असं का करावंसं वाटलं हे
ं
जाणन
वेळी खोटं बोलणार नाहXत fकवा
खोटं बोलणं टाळता येईल
ू घेतलं तर मलं
ु पढIया
ु
का हे नxक: बघतील. खोटं बोलNयाचं वाढXव ओझं म द ू dवीकारणार नाहX.
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कोशात चक:चे
हX शpद!
शpद!
ु
म दमsये
सवe SकारIया शpदांचा शpदकोश असतो. चांगले शpद, सJजन माणसांचे
ू
शpद, वाईट माणसांचे शpद, Uश{या यातला फरक पdतक:
शpदकोशाला कळत नाहX. पdतक
ु
ु
सवe शpदांना dवीकारतं. तसंच Jया शpदांचे अनभव
म दला
Uमळतील, जे काहX शpद
ु
ू
कानावhन जातील ते सवe तो ‘=हlपोकwपस
’ या म दतील
dमती
ॅ
ू
ू ठे वतो. हे
ृ -क@ात साठवन
अपशpद कधी वापरायचे असतात हे हX म दला
ू माहXत असतं. Zयामळे
ु च dवत: एखादा माणस
ू
Uश{या दे णारा नसेल, पण दसयाने
Uश{या =दMया तर Zया Uश{या आहेत, अपमानकारक
ु
आहे त हे Zयाला माहXत असतं. वेळ आलX तर सJजन माणसहX
म द-ू शpदकोशातन
ू
ू Uश{या
बाहे र काढन
जातं. कारण अपशpद
ू दे तो. आपMयाला कोणी Uशवी =दलX तर मन दखावलं
ु
कशासाठ आहे त, हे सवe संदभाeसह म दला
ू माहXत नसतं.
लहान मलं
ु प=हMयांदाच अपशpद ऐकतात, ते{हा हे अपशpद आहे त हे Zयांना माहXत
नसतं. ZयांIयासाठ ते फ शpद असतात. हे अपशpद ZयांIया शpदकोशात मQयत
: मोठय़ा
ु
माणसांकडन
येतात. मलं
ू
ु ते सगळे शpद वापhन बघतं. एकमेकांना अपशpद वापरणारX
मोठ माणसं मलां
ु नी शpद वापरMयावर rचडतात, ते{हा ते मल
ू fकती गcधळात पडत असेल.
जे{हा प=हMयांदा – दसयां
दा असं घडतं ते{हाच या Gवषयावर rचडणं, रागावणं नाहX, तर
ु
एक बसन
ू बोलायला हवं. असे शpद वापरणं फारसं चांगलं समजत नाहXत. हे सांrगतलं
गेलं पा=हजे; मा ते िजतxया सहजपणे होईल 0ततकं चांगलं.
दहा वषा|पय|तIया मलां
ु चा सवाeत मोठा गh
ु wहणजे घरात ठाण मांडू न बसलेला
टX{हX. घरामsये अखंड आbण अ{याहतपणे वाहणाया माUलका कधी सh
ु असतात, तर कधी
ं
जा=हराती. या सगgयामळे
अ0तशय संवेदनशील मनाIया मलां
ु
ु वर GवGवध Sकारचे fकवा
rचGवrच Sकारचे पqरणाम होत असतात. मलां
ु चं मन सवe काहX =टपन
ू यायला उZसक
ु
असMयामळे
ु या सगgयाचा पqरणाम Zया बालमनावर होत असतो. टX{हX वळण लावNयाचं
काम करत असतो, हे अिजबातच Gवसhन चालणार नाहX. मोठं झाMयावरहX हे शpद
राहायला नकोत.
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©बरबलाची माकडीण आbण ‘रे िlटUलयन ेन’
माणसाला dवत:चा जीव सवाeत महaवाचा असतो, हे Uस करNयासाठ ©बरबलाने
हौदातMया एका खांबावर माकडणीला 0तIया GपMलासह उभं केलं होतं. हौदात हळहळ
ू ू पाणी
भरलं जात होतं. पाणी नाकातcडाशी येऊ लागलं ते{हा GपMलाला वाचवNयाचा 0तने खप
ू ,
अगदX शेवटIया Yणापय|त Sय¢ केला. मा जे{हा 0तचा dवत:चा जीव धोxयात आला
ते{हा 0तने GपMलाला सरळ dवत:Iया पायाखालX ठे वन
ू dवत:चा जीव वाचवायचा Sय¢
केला, हX गो_ आहे . असं होऊ शकतं. कारण सdतन SाNयांमsये जरX GपMलांGवषयी Sेमाची
भावना 0नमाeण झालेलX असलX तरX प¸वीवरचे
सवe सजीव हे आधी dवत:चा जीव
ृ
वाचवNयाचा Sय¢ करतात. एका सZय घटनेनुसार, बफाeळ Sदे शात काहX जणांनी ‘ते स,र
=दवस’ कसे काढले, याची आपMयाला पdतकात
वाचन
ु
ू मा=हती असेल. यामsये बफाeळ
Sदे शात अडकन
पडMयामळे
ु , Zयांना fकZयेक =दवस काहX खायला न UमळाMयामळे
ु , जीव
ू
वाचवNयासाठ , अखेरXला कठलाहX
मागe न उरMयामळे
ु ते आपMयाच मत
ु
ृ सहकायांचं मांस
खाऊन जगतात. कारण इथे जगणं हX महaवाची कती
आहे . जे{हा कठे
ु हX च गराच गरX होते,
ृ
आग लागते, गदमरायला
होतं, ¥ास घेता येत नाहX ते{हा इतरांना ढकलन
ु
ू dवत:ला Sथम
बाहे र काढलं जातं. dवसंरYणासाठ पायात सारX श: ओतलX जाते. असं घडतं, कारण
म दतला
रे िlटUलयन ेन dवत:चं अिdतZव आधी जपायला सांगतो. अिdतZव =टकवणं हे च
ू
या अवयवसमहाचं
काम आहे .
ू
मा असं असलं तरX dवत:चा जीव धोxयात घालन
ू माणसं इतरांचा जीव वाचवतात,
ं
अशीहX उदाहरणं आहे त. अंधारात गड उतरणारX =हरकणी असो fकवा
अचानक आग
लागMयावर dवत:बरोबर इतरांचे Sाण वाचवणाया {य: असोत. Zयांचा रे िlटUलयन ेनहX
आधी ‘dवत:ला वाचवNयाIया’ आ?ा दे त असेल, पण Zया झगाhन
‘समdया सोडवNयाIया’
ु
मागाeवर काहX माणसं जातात. दर वष शौयe गाजवणाया लहान मलां
ु नाहX रा´पतींतफ
पाqरतोGषक =दलं जातं. ती खपच
लहान मलं
ू
ु असूनहX dवत:पेYा इतरांचा िजवाचा Gवचार
आधी करतात. अंगात बळ आणन
ना वाचवतात.
ू योय वेळी योय Gवचार कhन दसयां
ु
म दIया
या कायeपतीचा Gवचार केला तर असं जाणवतं क: अशा माणसांचा म द ू
ू
एकाच वेळी अनेक =दशांनी Gवचार कh शकतो, धावू शकतो, जे सचे
ु ल ते पटकन कती
ृ त
आणू शकतो.
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रसायनांचे उ@े क
वाढZया वयातMया मलां
ु ना झेलणं हे =दवस=दवस अवघड का होत चाललं आहे ?
आईबाबा आbण शाळा – दोघांसाठ हX हे अवघड होतं आहे . मलां
ु ची SZयेक नवी GपढX
आधीIया GपढXपेYा चार पावलं पढे
ु असते. जाdत dमाटe असते, असं wहटलं जातं.
मलं
ु टXन एजमsये येतात ते{हा नाठाळपणा वाढतो. ZयांIयाच भाषेत बोलायचं तर
‘आयडीसी ऊफe आय डो&ट केअर’ व,ी
वाढन
बेfफfकरX वाढते. आपलंच wहणणं खरं
ू
ृ
करNयाची व,ी
वाढते. ZयांIया म दत
ू होणाया रासाय0नक बदलांमुळे अ{यविdथतपणा
ृ
वाढतो. याचा पqरणाम 0नणeयYमतेवर होतो. परं तु यापलXकडे जाऊन मलं
ु जे{हा असंdकाqरत
पतीचं वतeन करतात, रdZयावरIया भांडणातMया Uश{या घरात येतात, मलां
ु Iया आbण
मलXं
ु IयाहX दºतरात Uसगरे टची पाfकटं =दसतात, ते{हा यावर मागe काढायचा कसा, हा ST
भंडावन
हकमशहा
पतीने
ू सोडतो. वाdतGवक आजIया मलां
ु ना ZयांIया आईबाबांनी पवIया
ू
ु ू
वाढवलेलं नाहX. बयाच अंशी मलां
ु Iया कलाने वाढवलं आहे . ZयांIयावर Sेम करत, कल
लYात घेत आbण Zयांचं wहणणं ऐकत, Zयांना घरात बरोबरXचं dथान दे त, आध0नक
ु
पतीनं वाढवलं आहे . यासाठ fकZयेकदा दो&हXकडIया आजी-आजोबांशी वादहX घातलेला
आहे . खचe तर भरपरच
केलेला आहे .
ू
पण तरXहX, मलां
ु Iया या वयाIया वळणावर काहXसा बदल होतो. या आधीIया
काळात सहज-शांत असलेलं घर अचानक अशांत आbण धमसतं
होतं. यात अनेकदा मलां
ु
ु चा
आवाज वरचढ असतो आbण आईबाबांनी dवत:Iया wहणNयानसार
गो_ी रे टायचा Sय¢ केला
ु
तर वातावरण जाdत तापतं. १०० टxके चकत
असलX तरX मलं
ु
ु अrधकारवाणीने आbण
आपMयाला सवe काहX समजतं या ^G_कोनातन
Zयांचं wहणणं मांडत असतात आbण
ू
आईबाबा नxक: काय बरोबर, या पेचात असतात.
अशा वेळी टXन एजमधMया मलां
fफक
जाम लYात घेNयाची गरज
ॅ
ु Iया म दतला
ू
असते. GवGवध रसायनांIया उ@े कामळे
ु आधीच ते गcधळात असतात. मलं
ु गcधळात असतात,
आपण नसतो. एवढं लYात ठे वलं तरX अध लढाई िजंकMयासारखी असते. आपMयाला
ZयांIयाशी वादGववादात िजंकायचं नाहXये तर दरगामी
वळण लावायचं आहे .
ू

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १०४

म दशी
ू मैी

लेखांक-१०५
=दनांक- २९ मे १९
अdवdथता
dवdथता हX भाव0नक म दची
एक अवdथा आहे . पण ती फार वेळ =टकत नसते.
ू
ÖानंदX टाळी लागNयाIया अवdथेत हे घडतं. सवe धमाeIया आsयािZमक अवdथेत हX
dवdथता उMलेखलेलX आहे . Zयाचे वेगवेगळे मागeहX सांrगतलेले आहे त.
याचाच अथe फार फार पवपासन
ू
ू अdवdथतेचं दे णं मानवी मनाला होतंच. पव
ू
सगळीकडे 0नसगe, =हरवाई, वातावरणात एक Sकारची शांतता होती, तरXहX ‘मना’ची – आपण
शpद वापhया क:, ‘भाव0नक म द’ू ची- अdवdथता Zया काळातहX होती. या अdवdथतेवर मात
करNयासाठ वेगवेगळे मागe सचवले
गेले.
ु
कधी sयान, कधी Sाथeना, Sस&न सगं
नी पजा
ु धी फलापानां
ु
ू , कधी सगण
ु साकार तर
कधी 0नगeण
ु 0नराकार dवhप 0नवडलं गेलं. काहX कhन हे मन dवdथ झालं पा=हजे, हX
इIछा! ‘Zया कZया|-करGवZया’वर मानUसक ओझं टाकलं गेलं क: काहX काळापरती
अdवdथता
ु
जाते. हलकं वाटतं. बरं वाटतं. ZयाIया सहवासात समाधानी वाटतं. असं असेल तर ती
अवdथा रोज अनभवायची
. पहाटे Iया ताJया वातावरणात आbण प&हा
संsयाकाळी. कधी
ु
ु
=दवसातन
ू पाच वेळा, तर कधी जे{हा मन जड होईल ते{हा क&फेशन कhन.
अdवdथता हXदे खील भाव0नक म दची
एक अवdथा आहे . ती Sय¢ांनी घालवावी
ू
लागते. Jयाची Zयाला घालवावी लागते. मनोरं जनासाठ आसपास fकतीहX साधनं असलX
तरX ती काहX काळापरतीच
असतात. Zयामळे
ु
ु आपण आपलXच dवdथता शोधावी लागते.
लहान मलां
ु नाहX अdवdथता येते. आपMयाला नxक: काय होतं आहे , हे Zयांना
समजत नाहX. हे सवe {य करNयासाठ ZयांIयाकडे परेु शी शpदसंप,ीहX नसते. अशा वेळी
rचडन
ू , रडन
ू , उगाच fकरfकर कhन ती अdवdथता {य करतात. खाणं झालं, एक झोप
झालX क: प&हा
तरतरXत होतात. शांत होतात.
ु
आपMयाला कधी राग येतो, कधी वाईट वाटतं, या सगgयाIया मळाशी
असते ती
ु
अdवdथता. म दतलX
रसायनं संतUलत
अवdथेत असलX तर या अdवdथतेलाहX वळवता येत.ं
ू
ु
शांत करता येतं. एकाच पqरिdथतीत कधी राग येतो, कधी येतच नाहX. जे{हा येत नाहX
ते{हा रसायनं ठ कठाक काम करत असतात. आहार {यविdथत असतो. असं होत नाहX
ते{हा Gप, खवळलेलं असतं. आपMयातMया अdवdथतेचं मळ
ू आपणच शोधन
ू काढलेलं बरं !
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लेखांक- १०६
=दनांक- ३० मे १९
खेळातलं भांडण
मल
लहान असतं तोपय|त घरातलं कोणी ना कोणीतरX ZयाIया बरोबर असतं.
ू
जसजसं 0तसया – चौ¸या वष आईबाबापासन
ू सटं
ु होऊन शाळे त जायला लागतं, इतर
मलामलXं
ु
ु शी खेळायला लागतं. कधी कधी खेळताना मजा येते, हसणं- bखदळणं होतं. खप
ू
छान मी होते, खेळात मdत वेळ जातो. तशीच कधी कधी भांडणंहX होतात.
अशी भांडणं होईपय|त आपMया मनाचे आbण साया घराचे राजे असNयाची सवय
असलेMया मलां
ु ना धxका बसतो. मनाGव\ घडNयाचा नवा Sकार सh
ु होतो. पण हे देखील
एक Sकारचं Uशकणं असतं. सामाजीकरण असतं. SZयेक मल
या गो_ींना
ू dव-भावानसार
ु
S0तसाद दे तं. काहX जण सहज Gवसhन खेळतात. काहX जण मनात ठे वतात.
खेळ wहटMयावर मतभेद हे होणारच. Uमम©णींमsये वेगवेगळे गट पडायला
लागतात. या गटांमsये ‘तू आमIया गटात येऊ नकोस’ असं कधीतरX कोणीतरX सनावतं
ु
आbण मलां
ु Iया ‘dव’ला धxका बसतो. मनात एक Sकारची अdवdथता 0नमाeण होते. पण ती
ं
अनेकदा काहX Yणांपुरतीच असते. कारण Jयाने भांडण काढलं आहे तो fकवा
तीच प&हा
ु
ं
ं
याला खेळायला घेतात. fकवा
कोणीतरX Uम fकवा
मीण जवळ येते आbण हात धhन
खेळायला घेऊन जाते. असे Sसंग लYात राहतीलच असं नाहX. कदाrचत Gवसhन जातील.
Zया वेळेला भावनांची तीता कशी होती, यावर अवलंबून आहे .
लहान असताना जे{हा खेळामsये भांडण होतात, Zया वेळेला खप
ू वाईट वाटतं. पण
तरXहX मलां
ु चा म द ू एक उपाय शोधन
ू काढतोच. Sॉpलेम सॉि◌M{हग हे फार लहान वयापासन
ू
आZमसात केलेलं असतं. Jयाला बहआयामी
बGम,ां
Iया भाषेत ताfकeक बGम,ा
असं
ु
ु
ु
wहटलं जातं. ती बGम,ा
लवकरIया वयात मलं
वापरायला Uशकतात. आ,ाचा उपाय
ु
ु
wहणजे धावत धावत आई-बाबांकडे जायचं आbण भोकाड पसhन तnार करायची हे fकती
सोपं असतं. या तnारXंचं 0नवारण करे करे पय|त प&हा
एकमेकांशी खेळ सhहX
होतो. Uलओ
ु
ु
टॉलdटॉय यांनी Uल=हलेMया एका गो_ीत अकMया
आbण मलाशा या दोघी म©णी खेळता
ु
खेळता भांडतात. भांडण दोघींIया आईपय|त जातं. या दोघी आया भांडत बसतात आbण
0तकडे लहानया दोघी खेळायलाहX लागतात. मतभेद संपणं हे महaवाचं : मलां
ु चे असोत वा
मोठय़ांच!े हे लहानांसाठ चांगलं आहे , तसं मोठय़ांसाठ हX!
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लेखांक-१०७
=दनांक- ३१ मे १९
fकशोरवयीन मतभेद
लहानपणी छोटय़ा-मोठय़ा तnारXंसाठ

मलं
आईबाबांकडे धाव घेतात. पण मोठं
ु

झाMयावर असं करता येत नाहX. मलां
ु ना आपोआप हX समज येते.
मलां
ु Iया मनात असे अनेक ST उगाचच घर कhन बसतात. बघायला गेलं तर काहX
फार गंभीर ST नसतात हे ! पण ते आपMया बाजने
ू . ZयांIया बाजने
ू Gवचार केला तर या
ं
STांनी Zयांचं पणe
Gव¥ {यापन
जाdत
ू
ू टाकलेलं असतं. काहXंना रं गावhन, कमी fकवा
ं
उं चीवhन, कमी fकवा
जाdत माकe Uमळतात wहणन
ू , काहXंना भाषेवhन, राहNयाIया
पqरिdथतीवhन, असे अनेक Sकारे आड येतात. यामळे
ु Zयांची मी होत नाहX. आपMयाला
मी करता येत नाहX, हे जाणवMयावर नxक: काय करावं हे समजत नाहX.
कधी बारXकशा मतभेदांवhन गटातन
ू एकटं पाडलं जातं. आपMयाला गटात एकटं
ं
पाडलं याचा अथe आपलंच काहXतरX चक
आपMयात काहXतरX कमतरता आहे त
ू आहे fकवा
असं मलां
ु ना वाटायला लागतं. अग0तक वाटायला लागतं. आपMयाला कोणीतरX टाळतं आहे
याचं वाईट वाटतं. मी या गटांमsये Uशरकाव कसा कhन घेऊ असे अनेक ST अशा
वयातMया मलां
ु Iया समोर पडलेले असतात. अशा कारणांमळे
ु 0नमाeण झालेलX अdवdथता
ZयांIया इगोला धxका पोचवते. सहजासहजी Gवसरत नाहXत. कारण या वयात ि◌ल©बक
UसdटXम

wहणजेच

भावनांIया

Yेाचा

जोर

जाdत

असतो.

गंमत

wहणजे

आपMया

मलामलXं
ु
ु Iया जगात हे काय चालू आहे , हे आईबाबांना माहXतहX नसतं. माहXत असलं तरX
Zयाची तीता लYात येत नाहX. आईबाबा हे ST सोडवू शकत नाहXत. सोडवायला जाऊहX
नयेत. पण माहXत असलं तर fकमान एकमेकांशी बोलता येतं.
वाढZया वयातMया मलामलXं
ु
ु ना आपMयाला काहX समdया आहे त, हे सांगायला भीड
वाटते. fकशोरावdथेतMया मलां
ु ना इतर कोणाशीहX dवत:Iया समdयेवर बोलायला संकोच
वाटतो. या वागNयामागचं कारण एकच. ‘जगाला कशाला दाखवू मला मनातन
काय
ू
वाटतंय?’ हे च बयाचदा असतं. अतीव Gव¥ासाची जागा असेल तरच मलं
ु मन मोकळं
करतात. अशा वेळी Zयांना पणाe
ू शाने समजन
ू यायची गरज असते.
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लेखांक- १०८
=दनांक- ३ जन
ू १९
अवकाशीय बGम,े
चा आGवoकार
ु
Jया घरात लहान मलं
ु आहे त, Zया घरांIया Uभंती ‘संुदर रे घोटय़ां’नी भhन गेलेMया
असतात. या रे घोटय़ा wहणजे मलां
ु Iया भावनांची, Gवचारांची अUभ{य: असते. हातात पेन,
पेि&सल, खडू घेऊन Uभंतीवर रे घोटय़ा ओढणं इथन
होते. कागदावर
ू rच काढायला स\वात
ु
rगरrगटणं सh
ु होतं. हातात पेि&सल कशी धरायची हे माहXत नसतं, पण rच काढNयाची
मनापासन
ू इIछा मा असते. मोठय़ा माणसांसारखं हातात पेन घेऊन कागदावर काहXतरX
करणं हे तर अ0तशय आवडतं.
रे घोटय़ा rचतारMयामळे
ु ZयांIयातलX कMपनाश: GवकUसत {हायला नxक:च मदत
होते. अनेक मलां
ु ना हा फायदा Uमळत नाहX. 0नwन आrथeक गटातMया पालकांना याची
फारशी जाणीव नसते. Zयांना rचकलेचे अनभव
मQयत
: शाळांतूनच Uमळतात. मा यात
ु
ु
मलां
मलां
ु ची प=हलX महaवाची वeष 0नघन
ू जातात. बालवाडीत तरX असे अनभव
ु
ु ना Uमळायला
हवेत. मपणे
कागदावर काहXहX रे खाटणं हे {हायला हवं.
ु
पढे
ु rचकला हा Gवषय wहणन
ू सh
ु होतो. मा या आधीच मलां
ु ना मोकळे पणी
आbण हवी तशी rचं काढायला Uमळायला हवीत. शाळे त वेळापकातला आठवडय़ातन
ू
एखादा तास या Gवषयाला Uमळतो. Zया तासाला UशYकांनी =दलेMया Gवषयावर rच
काढNयाचं काम मलं
rच
ु करतात. शाळे त rचकला ‘UशकवलX जाते’, इथे Gवषयानसार
ु
काढणं आवयक असतं. अनेकदा तर रं गसंगती काय करायची हे हX UशYकच सांगतात.
ं
rचांवर गण
शेरे =दले जातात. कोणाचं rच चांगलं, कोणाचं वाईट अशा गो_ी
ु =दले fकवा
सh
ु होतात. Jयांना चांगले शेरे Uमळत नाहXत, Zयांची rचकला चांगलX नाहX असा इतरांचा
आbण ख
कठे
फल
ु Zयाचा/0तचाहX समज होतो. नकतीच
ु
ु ू लागलेलX rचकला मागे पडत
ु
जाऊन हळहळ
ू ू संपNयाची दाट शxयता असते. अयासात कठे
ु कमतरता 0नमाeण झालX तर
अिजबात खपवन
ू न घेणारे पालक, UशYक कोणाची rचकला बंद पडलX wहणन
ू Zयामागची
कारणं शोधायला जात नाहXत.आता तर शाळांमधन
ू कला, n:डा संपNयाIया मागाeवर आहे ,
ते वेगळं च. rचं हा खरं तर ^य- अवकाशीय बGम,े
चा भाग आहे . याला SोZसाहन =दलं
ु
तर Zयातन
उjाचे rच-UशMपकार, अUभयंत,े आíकटे xट घडणार आहे त. या ^_ीने या
ू
बGम,े
कडे बघायला हवं आहे .
ु

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १०८

म दशी
ू मैी

लेखांक- १०९
=दनांक- ४ जन
ू १९
बदल आbण hटXन

बदल हा कधीच टाळता येत नाहX. बदल झालाच नसता तर काय झालं असतं, याचा
Gवचार केला तर हे लYात येईल. Zयामळे
ु बदल होत राहतो हे च चांगलं आहे . SZयेक न{या
वळणावर काहX चांगMया तर काहX वाईट, तर कधी संपूणe अनपेYत आपलX वाट बघत
असतात. Zया न{या अनपेYत बदलांशी जळवन
ु ू घेणं हे कधी सोपं वाटतं तर कधी अZयंत
अवघड. कधीकधी तर जमणार नाहX- जळणार
नाहX, wहणन
दे तो बयाच
ु
ू आपण सोडनहX
ू
गो_ी. खरं सांगायचं तर बदल हX एक मजेदार गो_ असते.
आपMयाला अनेकदा बदल हे ास का दे तात? तर याचं कारण wहणजे संपणe
ू पणे
न{या गो_ी, कला, वातावरण, भाषा, दे श, Sदे श, माणसं, नवीन नाती, न{या कामांIया
जागा अशा गो_ींIया &यरॉ&सची
जोडणी म दमsये
तयार झालेलX असते. जोपय|त या
ू
ू
जोडNया {यविdथत तयार होत नाहXत तोपय|त बदलांचा dवीकार आपण करत नाहX. मा
काहX काळानंतर &यरॉ&सIया
जोडNया तयार झाMयावर बदल हा बदल वाटतच नाहX. हे
ू
बदल इतके अंगवळणी पडतात क: आपMयाला याच बदलांचा स\वातीला
ास झाला होता,
ु
हे लYातहX राहत नाहX आbण जाणवतहX नाहX.
अनेकदा बदल झाMयामळे
ु Jया गैरसोयी 0नमाeण होतात Zयांचा ास होतो. Zयामळे
ु
आपण बदल नाकारायचा Sय¢ करतो. ZयातMया Zयात नवी GपढX जगNयाचा एक भाग
wहणन
ू बदल फारच सहज dवीकाhन टाकते.
याIया अगदX उलट असलेलX गो_ wहणजे \टXन. \टXनचेहX काहX फायदे नxक:
असतात. \टXन नसतं तर सगळीकडे अराजक 0नमाeण होऊ शकतं. घर, शाळा, ऑfफस,
जेवण खाण, {यायाम सगळीकडे \टXनला फार महaव असतं. \टXन पाळलं तर मल
ू खया
अथाeने Sगती करे ल, असं Zयांना लहानपणापासन
Uशकवलं जातं. पण मग ZयांIया
ू
आयoयात
, मोठं झाMयावर जे अपेYत आbण अनपेYत बदल घडणारे असतील, Zया बदल
ु
सहजपणे dवीकारतील क: करकर
जागेवर, दसयां
Iया घरX
ु दसया
ु
ु
ु ु करतील? आजच मलं
कwफटe जाईल wहणन
दो&हXची सवय हवी. \टXनची आbण
ू जाणं नाकारतात. Zयामळे
ु
बदलांची.
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लेखांक- ११०
=दनांक- ५ जन
ू १९
सकाराZमक ऑिxसटोUसन..
ऑिxसटोUसन..
SZयेक घरात काहX ना काहX समdया असू शकतात. लहान मलां
ु ना आपले आईबाबा,
आपलं घर, UशYक हे सगळे जण अ0तशय आनंदात, मजेत असावीत असं वाटतं. पण असं
काहX SZयेक वेळेला शxय नसतं. काहX गो_ी खप
ू चांगMया असतात. तर काहX गो_ींमsये
ं
लहान- सहान ST असतात. घरातलX लहान fकवा
वाढZया वयातलX मलं
ु घरातले ST
आपले आईबाबा आbण घरातले लोक कसे हाताळतात, कसे सोडवतात हे बघत असतात.
ं
घरात नेहमीच आनंदाची पqरिdथती असत नाहX. fकZयेकदा आपMयावर fकवा
आपMया जवळIया माणसांवर वाईट पqरिdथती ओढवते. अगदX कMपनाहX कh शकत नाहX;
इतक: वाईट. उदाहरणाथe, कोणाचा मZय
ू ,
ृ ू, कजe, जवळIया माणसाने केलेलX फसवणक
घराचं अपयश, टोकाची भांडणं, आrथeक ^_य़ा कमकवत
असMयाचा सल, मलं
ु अयासात
ु
ं
मागे असणं असे fकवा
इतर ST असू शकतात. या STांमुळे घरातMया माणसांना वाईट
वाटतं, ताण येतो.
अशावेळी घरातला आनंद वगैरे गो_ी फार लांब जातात. पण तरXहX अशा अवdथेतहX
dवत:शी आbण एकमेकांशी बरं , सामा&य वागता येतंय का हे बघायला हवं! इतर माणसं
द:ु खात असतात ते{हा Zयांना धीर =दला तर Zया सकाराZमक शpदांनी वातावरण हलकं
{हायला मदत होते. काहX तरX चक:चं
होऊन बसलंय हे खरं , पण लवकरच सवe काहX नीट
ु
होईल अशी आशा जाणवन
ू जाते. आपण इतरांशी कसं वागत असतो हे मलं
ु बघत असतात,
Zयातनच
Uशकत असतात, जोपय|त बी
िdथर होत नाहX, तोपय|त उपाय सचणार
नाहXत.
ू
ु
ु
SZयेक STाला उपाय असतातच. आपMया आसपासच असतात. पण िdथर मनाला ते
पटकन सापडतील. आईबाबांIया आbण इतरांIया चेहयावरचे संतुUलत भाव पाहन
ु ना
ू मलां
आधार वाटतो, सरYतता
वाटते.
ु
कटकट,

भांडणं,

आरडाओरडा

यामळे
ु

कॉटÐसॉलसारखी

ताणकारक

आbण

राग

वाढवणारX रसायनं 0नमाeण होतात. यापेYा िdथर आbण संतुUलत चेहरे आbण वागणं यामळे
ु
ST सटNयाची
शxयता वाढते. सकाराZमकता वाढते. यातन
Gव¥ास 0नमाeण होतो.
ु
ू
ऑिxसटोUसन 0नमाeण होतं. एकमेकांशी समपातळीवरचं नातं तयार होतं. जे{हा हे ST
सटतील
ते{हा ते ST आता सटले
आहे त, हे हX मलां
ु
ु
ु पय|त जायला हवं.

म दशी
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ू १९
तणाव असे वाढतात
आसपासIया पqरिdथतीमळे
ु dवभावात बदल होतो का? हा एक गहन ST आहे . या
गहन STाची सोडवणक
ू अनेक Gवचारवंतांनी आपापMया पतीने केलेलX आहे .
fफUलप bझwबडरे या नावाIया एका अमेqरकन मानसशाv?ाने याच STाIया
मळापय|
त जाNयासाठ एक Sयोग रचला. या Sयोगामsये Zयाने एक खोटा त\ंु ग तयार
ु
केला. GवशीतलX चोवीस मलं
Zयाने यासाठ
ु

0नवडलX. या २४ त\ण मलां
ु ना कोणतीहX

ग&हे
न{हती. आbण Zयांचं मानUसक आरोय अ0तशय चांगलं होतं हे Zयांनी
ु गारX पा·वभमी
ू
बघन
ू घेतलं. या मलां
ु पक: काहX जणांची नेमणक
ू त\ंु ग रYक wहणन
ू आbण काहX जणांची
नेमणक
ू कैदX wहणन
ू केलX. सवe कैदX २४ तास या त\ंु गात राहणार होते आbण त\ंु ग रYक
दर आठ तासांनी बदलणार होते. हा Sयोग दोन आठवडे चालणार होता. परं तु त\ंु ग
रYकांIया अZयंत वाईट वागणक:मळे
ु
ु हा Sयोग केवळ सहा =दवसांमsये बंद करावा लागला.
याचं कारण त\ंु ग रYक मलां
ु नी कैदX मलां
ु ना फार मानUसक ास =दला. या ासामळे
ु कैदX
मलां
ु मsये भाव0नक ताणतणाव आbण rचंतेचं Sमाण भयानक वाढलं. सवe Sयोगावर छlया
ु
कमे
ॅ या£ारा नजर ठे वNयात येत होती.
या Sयोगाबल fफUलप bझwबडरे wहणतात : केवळ सहा =दवसानंतर हा Sयोग बंद
करावा लागला. कारण या गो_ी माµया 0नयंणाIया बाहे र गेMया.
असं का घडलं? याचं कारण त\ंु ग रYकांना कैjांवर नजर ठे वायचं काम =दMयावर
ZयांIयाकडन
सीमा ओलांडMया गेMया. आपण खोटे खोटे त\ंु गरYक आहोत
ू माणसपणाIया
ू
याची जाणीव ठे वलX गेलX नाहX. तेच कैjांIया बाबतीतहX झालं. आपण केवळ एका
Sयोगापरते
कैदX बनलो आहोत हा Gवचार मागे पडला. आbण माणसं आपMयाला इतक:
ु
अपमानाdपद वागणक
रोज सामोरं जावं लागMयामळे
ू कशी दे ऊ शकतात, या छळवणक:ला
ु
ु
ZयांIयामsये ताणतणाव 0नमाeण झाले.
रागीट आbण दसयां
ना अपमानाdपद वागणक
दे णाया dवभावाIया माणसांबरोबर
ु
ू
इतर माणसं राहतात, ते{हा ZयांIया dवभावातहX बदल होऊ शकतो हे या Sयोगाने दाखवन
ू
=दलं. घरात, ऑfफसमsये, शाळे त, पाळणाघरात कठे
ु हX हे घडू शकतं. आbण माणसांIया
म दवर
अशा घटनांचा अ0तशय सखोल पqरणाम होतो हे च Zयातन
ू
ू UशकNयासारखी गो_ आहे .

म दशी
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भावनांना नाव
आनंदX असायचं क: नाहX हा आपलX dवत:ची 0नवड असू शकते. आनंदX राहणं
wहणजे नxक: काय असतं? म द ू भावना 0नमाeण करतो. Zया भावनेत राहायचं क: नाहX हे हX
म दच
ू ठरवतो. असं असलं तरX माणस
ू सातहX =दवस, २४ तास आनंदX असू शकत नाहX.
wहणन
ू आपMया भावनांना नाव दे णं, हX अ0तशय महaवाची गो_ आहे . बघू या आपMया
काहX भावना आbण Zयासाठ असलेले शpद. भावना योय शpदात पकडता यायला हवी.
wहणजे म दत
आहे त का हे समजू शकतं. या पढची
पायरX wहणजे जर
ू लX रसायनं संतUलत
ु
ु
संतUलत
नसतील तर ती dवत:हन
करता येतील. म दतलX
रसायनं समिdथतीत
ु
ु
ू
ू संतUलत
राहायला हवीत.
– आनंद या मन:िdथतीसाठ काहX शpद : समाधानी, खश
ू , मdत, मजेत, गंमतीत,
त
ृ , उZसाहX, खेळकर, सजeनशील, आशादायक इ.
– द:ु ख या मन:िdथतीसाठ काहX शpद : एकाक:, 0नराश, अdवdथ, दखावले
ला,
ु
दलe
ु Yत, rचंतातरु इ.
– राग या मन:िdथतीसाठ काहX शpद : अपमा0नत, असरYत
, 0तरdकार, टXका
ु
सहन करणारा, जाणीवपवe
ू क दलe
ु Yत.
आपलX मन:िdथती आ,ा कशी आहे , हे शोधNयासाठ हे काहX शpद. हे शpद सापडले
तर असं का वाटतं आहे याIया मळाशी
जाता येईल. ते जमलं तर लYात येईल क: याIया
ु
मागे 0निÅतपणे कोणती तरX घटना आहे . झालेलX घटना बदलू शकत नाहX. पण होणारे
Sसंग टाळता येतील. यासाठ मन:िdथती शोधणं आbण ती बदलणं हे महaवाचं.
आपण आपMया भावना नेमकेपणाने ओळखत नाहX, wहणन
ू Zया बदलत नाहXत,
Zयाऐवजी आपण भावना थोपवतो. दाबतो. मनात कcडन
ठे वतो. का? तर आपMया
ू
आसपासIया लोकांना नेहमीच थोपवलेMया भावना ह{या असतात. आbण आपण ते बरोबर
Uशकतो. इतरांनाहX Uशकवतो. भावना वेडय़ावाकडय़ा मागाeने बाहे र पडायला नकोत, हे बरोबर.
पण म दIया
भाषेत भावना या रसायनांIया dवhपात असतात. Zया दाबMया तर शरXरावर
ू
GवGवध बरे वाईट पqरणाम केMयाUशवाय राहत नाहXत.
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0नराशा
आज एकटय़ा भारतात नैराय या Gवकारामळे
लोक मोठय़ा Sमाणावर मानUसक
ु
आजारX आहे त. केवळ मोठ

माणसंच नाहXत तर शालेय वयातMया मलां
ु मsयेहX कळत-

नकळत 0नराशा मनात घर कhन रा=हलX आहे .
ं
नैराय fकवा
0नराशेचा मनोGवकार जडNयाआधी माणसाला काय हवं होतं आbण
काय Uमळालं याचा Gवचार मानसोपचारतJ? करत असतात. हा आजार कोणालाहX होऊ
शकतो. तो वय, UशYण, कौटंु ©बक,आrथeक िdथती काहXहX बघत नाहX. पटकन रडू येणं,
ं
जाdत झोप, जाdत खाणं fकवा
अिजबात खावंसं न वाटणं, अनZसाह
, कशातच रस न
ु
वाटणं, काहXहX करावंसं न वाटणं, एकणच
मरगळ वाटणं हX सगळी नैरायाचीच लYणं
ू
आहे त. म दमsये
अशा आनंदX रसायनांचा अभाव 0नमाeण होतो आbण ताणकारक रसायनांचा
ू
Sभाव वाढतो, ते{हा 0नराशा माणसाIया हाताबाहे र जाते. इतरांIया ^_ीने YुMलक वाटू
शकणाया Gवषयांचा Jयांना ास होतो, Zयांना 0नराशा घेhन टाकते. उदा. परXYेत कमी
ं
गण
मै©णींशी भांडणं, ह{या Zया Gवषयाला Sवेश न Uमळणं, हवी ती नोकरX/
ु , Uम fकवा
काम करायला न Uमळणं, सतत अपयश येणं या गो_ी थोडय़ाफार फरकाने अनेकांIया
आयoयात
होत राहतात. काहXंIया आयoयात
अनपेYतरXZया अशा काहX वाईट घटना
ु
ु
घडतात क: Zयांना dवत:ला सावरता येत नाहX. Jयांना 0नराशेचा ास होतो आहे ते तर हे
सहन करत असतातच, पण Zयाचबरोबर ZयांIया आसपास जी माणसं आहे त ZयांनाहX ास
होतो. जवळIया नाZयांमsये ताण येतो. नैराय आलेMया {य:Iया आयoयाशी
Jया गो_ी
ु
0नगडत आहे त Zया सवाeवर नैरायाचा पqरणाम होतो.
यासाठ

प=हMया पायरXवरच भावना ओळखता यायला ह{यात आbण नकाराZमक

भावनांचं ओझं दरू करता यायला हवं. नाहX तर हे ओझं साठत राहतं. सकाराZमक
रसायनांIया मदतीने मनावरचं नकाराZमक मळभ बाजला
होतं ते{हाच आयoयातला
आनंद
ू
ु
=दसायला लागतो. आपलं काय हरवलं होतं ते जाणवतं. आपMया सवाeना आनंदX {हायची
संधी Uमळायला हवी. द:ु खाIया गडद सावलXला बाजला
करNयाची संधी Uमळायला हवी.
ू
शेवटX नैरायाकडे दलe
ु Y कhन आपण कणखर होणार नाहX आहोत, तर नैरायावर मात
कhन होणार आहोत. तर जे लोक म दशी
ू छानपैक: मैी करतात, ते भयानक संकटांशी दोन
हात कhन बाहे र येतात.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: ११३

म दशी
दशी
ू मैी

लेखांक- ११४
=दनांक- ११जन
ू १९
माशeमेलो टे dट
आपण असं अनेकदा wहणतो क: आजकालIया मलां
ु ना नाहX हा शpद ऐकायचा
नसतो. SZयेक गो_ Zयांना हवी तशीच आbण ताबडतोब हवी असते. Jया मलां
ु ना Zयांनी
माrगतMयाबरोबर वdतू Uमळतात, Zयांना तो आपला हxकच वाटायला लागतो. कारण
&यरॉ&सची
जोडणी Zयाच Sकारे झालेलX असते.
ु
याचा पqरणाम असा होतो क: हX मलं
ु मोठ झाMयावर {यसनांना, मोहांना पटकन
बळी पडू शकतात. पण जी मलं
थांबायला Uशकतात, Zयांची बी
ु आवडलेMया वdतसाठ
ू
ु
योय Sकारे 0नणeयYमता दाखवते, असं ‘माशeमेलो टे dट’मधन
ू =दसन
ू आलेलं आहे .
आपलX इIछा आbण भावनांचं 0नयमन याचा संबंध काय आहे , हे तपासNयासाठ
एक Sयोग dटनफोडe
मsये केला गेला. बालवाडीIया वयातMया काहX छोटय़ा मलां
ॅ
ु ना या
Sयोगांमsये सामील कhन घेतलं होतं. एका खोलXमsये टे बलवर माशeमेलो नावाचा मलां
ु चा
आवडता पदाथe ठे वला होता. हा पदाथe साधारणपणे बफØसारखा असतो. एका वेळेला एकाला
खोलXत ठे वलं. Zयांना असं सांगNयात आलं होतं क: ‘हा माशeमेलो तू खाMलास तरX चालेल.
पण मी पंधरा Uम0नटांनी परत येणार आहे , Zया वेळेला तµयासाठ
आणखी एक माशeमेलो
ु
घेऊन येईन.’ या मलां
ु चे हावभाव ि{हडीओ =टपत होता.
काहX मलं
ु dवतला थांबवू शकलX नाहXत आbण Zयांनी माशeमेलो खाऊन टाकला.
काहX मलां
ु नी मा अZयंत जाणीवपवe
ू क कसाबसा वेळ काढला. कोणी Zया माशeमेलोकडे
दलe
ु Y केलं, कोणी dवत:चे डोळे Uमटन
ू घेतले. पंधरा Uम0नटं होईपय|त Jया मलां
ु नी कळ
काढलX, Zयांना दोन माशeमेलो Uमळाले.
हX मलं
ु मोठ झाMयावर – टXनएजमsये आbण Sौढ वयातहX – Zयांचा अयास केला
गेला. ते{हा असं लYात आलं क: जी मलं
ु भावनांचं 0नयमन करायला UशकलX होती, ती
मलं
{यसनांपासन
वतeन समdयांपासन
ु
ू तसेच अ&य चक:Iया
ु
ू लांब रा=हलX होती. Sौढ
आयoयामsये
हX मलं
ु
ु यशdवी ठरलX.
मलां
ु ना ‘नाहX’ ऐकायला Uशकवणं अZयंत आवयक आहे . हे अनेक घटनांमधन
ू
=दसन
बनतात. लहान मलां
ू आलेलं आहे . नाहXतर मोठय़ा वयामsये मलं
ु दराहX
ु
ु नी यशdवी,
0नरोगी जीवन जगावं असं वाटत असेल तर माrगतMयाबरोबर वdतू हातात jायची नाहX
एवढं तaव पाळणं आवयक.
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खेळ आbण म द ू
आपण एकण
आयoयात
सवाeत जाdत कधी खेळतो? तर ते बालपणात! याला
ु
ू
अपवाद अथाeतच खेळाडंू चा. तसंच, {यायाम, आवड, छं द wहणनहX
काहX जण खेळ चालू
ू
ठे वतात, हX म दपरक
कती
आहे . मा हे मा&य करायला हवं क: जेवढं आपण लहान वयात
ू ू
ृ
खेळतो, तेवढा वेळ मोठय़ा वयात खेळ खेळत नाहX.
पण ST असा आहे क: आजची छोटX मलं
ु भरपरू खेळतात का? Zयांना खेळायला
Uममंडळी आbण मोकळी जागा असते का? शहरात मलां
ु ना मदानं नसMयामळे
ु , खेळNयाची
सोय नसMयामळे
ZयांIयावर काय
ु , मलं
ु कायम घराIया चौकटXIया आतच रा=हMयामळे
ु
पqरणाम होतो? ‘खेळणं’ या मलां
ु Iया नैसrगeक गरजेला मोठय़ांIया जगात काहXहX dथान
नाहX. ZयापेYा Zयांनी टय़शनला
जाणं हे जाdत महaवाचं झालेलं आहे . गावाकडे मोकळी
ू
जागा असते. मलं
खेळतातहX. पण टX{हXचं आकषeण बरं च आहे . Zयामळे
ु
ु

छानशा

संsयाकाळीसा
गेलेलX असतात.
ु मलं
ु टX{हXवर काटeू न बघत असतात. नाहXतर टय़शनला
ु
लहान वयात खेळ हा सवाeत महaवाचा असतो; अगदX जीव क: Sाण wहटलं तरX
चालेल. न खेळता dवdथ बसणं Zयांना जमत नाहX, याला एक महaवाचं शाvीय कारण
आहे . ती म दची
गरज आहे . डा{या आbण उज{या म दIया
मsयभागी कॉपeस कलोझम हा
ू
ू
भाग असतो. दो&हX म दंच
ू ा समतोल साधNयासाठ हा भाग सYम झाला पा=हजे. Zयासाठ
Zयाला jायचा मQय
खाऊ wहणजे हालचाल. हX हालचाल {हावी अशी म दची
ु
ू गरजच न{हे ;
तर मागणी असते. या सगgया पqरिdथतीमळे
ु मलां
ु Iया खेळNयावर GवपरXत पqरणाम झाला
आहे . Zयाचे दoपqरणाम
आहारावर झाले आहेत. आरोयाIया समdयाहX पवपे
ु
ू Yा जाdत
असतात.
मलं
ु rचडrचडी होतात, अdवdथ होतात. अयासाIया पती Gवrच होतात, वागणं
बदलतं. टोकाIया भावना =दसन
ू येतात. कारण न खेळMयामळे
ु मनात भावना कcडन
ू , साचन
ू
राहतात. खेळNयाचे फायदे खपच
आहे त. Zयापैक: एक wहणजे, म दला
ू तो
ू
ू ऑिxसजन Uमळन
तरतरXत होतो. एकाता वाढते आbण dमरणश:वरहX खेळNयाचा चांगला पqरणाम होतो. हे
केवळ लहान मल
ु ांIया बाबतीतच नाहX, मोठय़ांनीहX जमेल ते{हा लहान मलां
ु सारखं खेळलं
पा=हजे आbण लहान मलां
ु ना खेळू =दलं पा=हजे.
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मMयGवरोधी
म द ू
ू
मानवाIया म दने
ू तयार केलेलX एक खास गो_ wहणजे जीवनमMयं
ू . SाNयांIया
म दम
या यंणांवर चालतात. माणसाने
ू sये शरXरशाvीय यंणा काम करतात. ZयांIया कती
ृ
मा ‘कसं वागावं, कसं वागू नये’ याचे 0नयम बनवले आहे त. ते बहसं
ु Qय मानवांना
माहXतहX असतात. पण दरवेळी मानवSाणी Zया मMयां
ना धhन वागेलच असं नाहX.
ू
म दचीसा
ू
ु अनेकदा फसगत होते.
माणसाने

ं
ीमंत fकवा
गरXब न पाहता दसयां
शी वागावं असं एक परातन
मMय
ु
ु
ू .

पण ते पाळलं जात नाहX. या Sयोगातन
GवचारSfnयेचं अYरश: dक0नं
ॅ ग
ू मानवी म दIया
ू
झालं आहे . या Sयोगाची पालकांना पणe
कMपना दे ऊन एका सहा वषय बालकलाकार
ू
मलXला
बोलावलं गेलं. (असे Sयोग लहान मलां
ु
ु कडन
ू कhन यावेत क: नाहX हा वेगळा
Gवषय आहे .)
हX छोटX मलगी
चांगला पेहराव घालन
उभी रा=हलX. Zया वेळेला ‘ती
ु
ू फटपाथवर
ु
एकटX आहे का, चकलX
आहे का, मदतीची गरज आहे का,’ असं 0तला अनेकांनी Gवचारलं.
ु
यानंतर मळके कपडे, मळलेला चेहरा असा मेकअप कhन 0तला Zयाच =ठकाणी उभं
राहायला सांrगतलं. Zया वेळी 0तIयाकडे कोणीहX पा=हलं नाहX.
यानंतर चांगले कपडे घालन
ू एका हॉटे लमsये पाठवलं. Zया वेळी लोकांनी 0तला
चांगलX वागणक
=दलX. जवळपासIया टे बलवर 0तचं कटं
ू
ु ु ब असावं अशा पतीने लोक
0तIयाशी गोडीने वागत होते. यानंतर मळxया कपडय़ात 0तला हॉटे लमsये पाठवलं. Zया
वेळी लोकांना ती 0तथे मळीच
नको होती. काहX जणांनी ‘तू इथन
ु
ू 0नघन
ू जा’ असं सांrगतलं.
लोक 0तIयाकडे अZयंत घणाdपद
नजरे ने पाहत होते. ती रडतच 0तथन
ू बाहे र पडलX.
ृ
सवाeना समान वागणक
ू jावी, एखाjाकडे जर काहX कमी असेल तर Zयाला मदतीचा
हात jावा अशा SकारIया Sाथeना, धमe -मMय
ू - संदेश लहान मलां
ु Iया मनावर ©बंबवNयाचा
Sय¢ सवeजण करत असतात. परं तु Jया वेळेला SZयYात तशी पqरिdथती उभी राहते Zया
वेळेला माणसांIया S0तfnया या पणe
असू शकतात.
ू त: मMयGवरोधी
ू
य0नसे
फIया या ि{हडीओमsये असं सांrगतलं गेलं आहे क: आजहX fकतीतरX
ु
खरXखरX
मलं
मोठय़ांIया अशा नजरांचे अपमान झेलत असतात. सातZयाने अशाच
ु
ु
SकारIया अनभवां
ची जोडणी म दत
ु
ू झाMयावर लोकांबल- समाजाबल ZयांIया मनात Sेम
0नमाeण होईल क: चीड?
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=हंसक मलगे
ु
दसरX
जराहX शांत बसत नाहXत. Zयांना मारामारX
ु -0तसरXपय|तIया वयातलX मलं
ु
करायला, ढकलाढकलX करायला अ0तशय आवडतं. असं काहX केMयाUशवाय Zयांना चैन पडत
नाहX. अशी अनेक पालकांची -UशYकांची तnार असते. अशा मलां
ु वर दं गेखोर असा UशxकाहX
बसू शकतो. अशा मलां
ु ना इतर मलां
ु पासन
ू UशYा wहणन
ू लांब ठे वलं जातं. पण मलां
ु ना
मनापासन
ू मारायला आवडतं का?
अशाच लहान मलयां
वर एक Sयोग केला. एका वेळेला एक मलगा
– अशा पतीने
ु
ु
Zयांना वेगवेगळे ST Gवचाhन आधी बोलतं केलं. जसं क: तझं
नाव काय आहे , मोठं
ु
झाMयावर तला
काय करायला आवडेल? यानंतर ZयांIयाच वयाIया मलXशी
ओळख कhन
ु
ु
=दलX. या मलXशी
शेकहड
ँ कर, 0तIयात काय आवडलं ते सांग, 0तIयाकडे बघन
ु
ू गमतीदार
चेहरे कर असं सांrगतलं. मलां
ु नी हे सवe केलं. आता शेवटची गो_ – 0तला मार, असं
सांrगतलं. हे ऐकन
मलं
ु भांबावलX, गcधळलX, ZयांIया मनातले भाव ZयांIया चेहयावर
ू
=दसले.
सवe

मलयां
नी
ु

मलXला
ु

मारायला

नकार

=दला.

‘का

मारणार

नाहX?’

असं

GवचारMयावर कोणालाहX मारणं चांगलं नसतं अशी उ,रं मलयां
नी =दलX. हाच Sयोग
ु
भारतीय मलयां
वर केला ते{हाहX हे च 0नoकषe =दसले. लहान मलयां
ना कळतं क: माh
ु
ु
नये, पण एका आकडेवारXनसार
६५ टxके भारतीय प\ष
कौटंु ©बक =हंसाचार करतात.
ु
ु
याबाबतीत आपMया दे शाचा वरचा नंबर आहे , असं कसं?
जी मलं
उगाचच दसयां
ना मारतात, ढकलाढकलX करतात, यामागे इतर अनेक
ु
ु
कारणं असू शकतात. दसयाला
वेदना दे णं हा कदाrचत मळ
ु
ू हे तू नसतो. तर मारणाया
मलां
ु Iया अंगात अ0तशय जाdत शारXqरक ऊजाe असते. हX ऊजाe सकाराZमक पतीने
वळवलX, तर अशी मलं
शांत होतात. Zयामळे
अशा मलां
ु
ु
ु नी भरपरू खेळणं, दमणं हे
ZयाIयावरचे चांगले उपाय आहे त. मा काहX मलां
ु Iया घरांमsये कौटंु ©बक =हंसाचार असू
शकतो. JयांIया म दतMया
&यरॉ&सची
हा =हंसाचार बघतच जोडणी झालेलX आहे अशी मलं
ू
ु
ु
दसया
मलां
ु
ु वर हात उचलू शकतात. मलां
ु ना कोणतंहX लेबल लावNयाIया आधी हे मल
ू असं
नxक: का करतो हे शोधन
ू Zयावर उपाय केले तर ते Zया मलां
ु साठ योय ठरे ल.
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दरावा
आbण एकोपा
ु
माणसं कधी कोणाशी मैी करतील, कधी ती मैी तोडतील, कधी आयoयभर
दरावा
ु
ु
जपन
ू ठे वतील आbण कधी अिजबात न राहवन
ू मीचा हात पढे
ु करतील हे काहX सांगता
येत नाहX. कोणZया माणसांशी मैी असावी आbण कोणाशी शZव
वhन
ु , हे येणाया अनभवां
ु
ठरतं.
याच Gवषयावर १९५० मsये मझºफर
शेरXफ या मानसशाv?ाने रोबसe के{ह dटे ट
ु
पाकe, ओxलाहामा इथे केलेला हा Sयोग. हा Sयोग सामािजक मानसशाv या Gवषयात
महaवाचा मानला जातो. या Sयोगांमsये SयोगकZया|ने अकरा मलां
ु चे दोन गट केले आbण
Zया दो&हX गटांना उ&हाळी Uश©बरासाठ बोलावलं. आठ =दवस या मलां
ु नी उ&हाळी Uश©बरात
छान मजा केलX. Zयानंतर दो&हX गटांना SयोगकZया|ने एकमेकांसमोर आणलं. एकमेकांची
ओळख कhन =दलX; परं तु हे दो&हX गट एकमेकांमsये Uमसळायला फारसे तयार झाले
नाहXत. एकमेकांशी जवळीक वाढावी wहणन
ू काहX खेळ घेतले; परं तु Zया खेळांचा पqरणाम
असा झाला क:, ZयांIयातला दरावा
काहX Sमाणात वाढला.
ु
आता दसया
टllयात दो&हX गटांना अगदX भरपरू qरकामा वेळ वेगवेगgया
ु
अॅिxटि{हटXज करNयासाठ =दला; परं तु या तंामळे
ु सा
ु फारसा फरक झाला नाहX. शेवटX या
दो&हX गटांना Uमळन
ू एक समdया सोडवायला =दलX. हX समdया सोडवताना मा सवe जण
एक आले. एकमेकांचा Gवचार करायला लागले.
हा Sयोग वाचMयानंतर आठवण येते ते वेगवेगgया =ठकाणी घडलेMया आप,ींची.
Jया वेळेला एखादX आप,ी येऊन कोसळते, Zया वेळेला सवe माणसं एक=दलाने काम
करतात. Zया वेळेला आपला – परका असा भेद पणe
ू पणे संपन
ू जातो.
ं
अशा कोणZयाहX घटनांमsये दरावा
fकवा
आप,ी यामळे
ु
ु ताणकारक कॉटe Uस◌ॉलची
0नUमeती होते. मा समdया सोडवणं, GवUश_ 0नणeय घेणं यासाठ ³ंटल लोब जबाबदारX
घेतो. जबाबदारX घेणं wहणजे GवGवध पतीने Gवचार करणं. यासाठ

fकZयेक रसायनं

कामाला लागतात. एक=दलाने काम करNयातन
ू आनंदX रसायनं 0नमाeण होतात. एक काम
केलं तर फायदा होतो हे लYात येऊन समdयेतन
होते आbण मीहX वाढते.
ू सटकाहX
ु
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Gव¬ेषणासाठ अवधी
लहानपणापासन
म दतलX
Gव¬ेषणाची क@ं चालू असतात. आपण अंदाज करतो.
ू
ू
Gवचार करतो. आपलX GवचारSfnया, Gव¬ेषणSfnया कशी चालते, याचा शोध म दशाv?
ू
घेत आहे त. मोठ माणसंच नाहX, तर लहान मलं
ु देखील SZयेक वdतचं
ू , {य:चं Gव¬ेषण
आपापMया अनभवाआधारे
करत असतात. आपण नेहमीच समोर घडलेMया/ घडणाया
ु
घटनेचा, ऐकू येणाया शpदांचा अथe लावत असतो. कतहल
आbण Gव¬ेषण हे स
ू यामागे
ु ू
आहे . दोन माणसं बोलत असतात, ते{हा 0तसरा माणस
ू Zयांचं ऐकन
ू Gव¬ेषण कhन आपलं
मत मांडत असतो. कोणZयाहX Sकारचं Gव¬ेशण करNयासाठ

म दला
थोडा अवधी jावा
ू

लागतो. हा अवधी =दला तर कदाrचत ते मत योय असNयाची शxयता असते. जे{हा समोर
कोणZयाहX Gवषयावर एखादा Gववाद चाललेला असतो, ते{हा कोणीतरX एक माणस
ू ‘अ’Iया
बाजने
माणस
ू बोलतो/ आपलं मत मांडतो, Zयाच वेळी दसरा
ु
ू ‘ब’Iया बाजने
ू बोलतो. या
ं
वादGववादांमुळे च ऐकणायांना fकवा
वाचणायांना दो&हX बाजू समजायला मदत होते आbण
dवत:साठ काहX एक 0नणeय घेणं सोपं जातं, पण फारच कमी वेळा असं घडतं.
Gवशेषत: समाजमाsयमांवर. बहते
ु कदा लोक कोणती तरX एक बाजू वाचतात. ती खरX
ं
वाटायला लागते. आपMयाला Jयात रस आहे fकवा
आपण Jया बाजचे
ू आहोत, ते Gवषय
मीडयावर सतत =दसत राहतात. यामळे
बाजचा
Gवचार फारसा होत नाहX. कारण
ु दसया
ु
ू
‘लाइक’ ठोकताना Gव¬ेषणYमता वापरलX जातेच असं नाहX.
एखादX गो_ सGवdतर समजन
ू घेणं हे वेगळं आbण एखादा Gवचार एका वाxयात
ं
वाचणं हे वेगळं . दोन Uम0नटांIया खया fकवा
बनावट ि{हडीओतन
ू UमळालेMया मा=हतीIया
आधारावर मत बनवणं हे फारच वेगळं . असं केMयामळे
ु आपण इतरांIया Gवचारांचे गलाम
ु
होतो. जशा जा=हराती प&हा
प&हा
दाखवMयानंतर Zयावर Gव¥ास बसायला लागतो. तशाच
ु
ु
खोटय़ा, बनावट, भडक, एकांगी, GवषारX बातwया ब0घतMयावर होतं. माणसाची Gव¬ेषणाची
श: कमी {हायला लागते.
एखादX कलाकती
आवडलX wहणन
परXYण
ू दाद दे णं वेगळं . पण Zया कलाकतीचं
ृ
ृ
करायचं असेल तर, म दला
ू dवत:ची 0नसगeद, Yमता वापरायला jायची असेल तर, Gव¬ेषण
करNयासाठ थोडा अवधी jायला पा=हजे.
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त\ण समाज
‘मला पास_ा{या वष नवी भाषा Uशकायची आहे .’ ‘मला कwlयटरवर
काम करणं
ु
जमायला हवं.’ ‘लांबIया सहलXला जायचं आहे .’ ‘नवीन पतीचे पदाथe कhन बघायचे आहे त’
असे अZयंत सकाराZमक Gवचार fकZयेकांIया मनात येत असतात. हX चांगलX गो_ आहे .
Jया वेळेस आपलX खरX आवड सापडते, ते{हा आतमsये ऊजाe 0नमाeण झालेलX असते.
कधीच कशातन
ू Uमळणार नाहX असा आनंद आपMयाला जे आवडतं ते करNयात Uमळतो. या
आवडीIया कामात fकतीहX वेळ गेला, fकतीहX क_ पडले तरX चालतं. अशा पतीने मलभत
ू ू
dवhपाचं काम हातन
ू घडNयाची शxयता असते.
पवIया
काळी ‘आता माझं काय रा=हलंय आता’ असा अZयंत 0नराश Gवचार
ू
करNयाचं एक वय असायचं. मा आज तेच वय नवं काहXतरX Uशकू बघतंय, हX आपला
समाज त\ण झालाय याची खण
ू आहे .अशाच Sकारे , आपMया dवत:ला नxक: काय आवडतं
याचा शोध सगळी Sौढ माणसं घेतात का? वाdतGवक, आपMया आत नxक: कसलX ‘पशन
ॅ ’
आहे हे SZयेकाने शोधायला हवं. पण सगळी माणसं असं काहX शोधतातच असं नाहX. जी
थोडी माणसं हे शोधत असतील, ते जर आ,ाIया वयात काय आवडतं? काय आवडेल?
काय झेपेल? शोभेल? याचा Gवचार आbण dवत:Iया इIछांना मरड
घालत राहू नये.
ु
पण fकZयेक Sौढ माणसांना आपला खरा आनंद कशात लपलेला आहे हे च माहXत
नसतं. wहणन
आला =दवस घालवत असतात. जे काहX समोर
ू fकतीतरX माणसं नसता
ु
उपलpध असेल Zयात वेळ घालवतात. आbण Zया वेळ घालवNयातच आनंद आहे असं
वाटायला लागतं. नवीन कौशMयं UशकNयाला कसलंच वय नसतं. Zयासाठ

आपला म द ू

अ0तशय तZपर असतो. उलट Uशकायला नवीन काहXतरX Uमळणार याने म दला
चालनाच
ू
Uमळते. म द ू &यरॉ&सIया
जोडNयांचं काम जोमाने करायला घेतो. आपMयाला काय करायला
ु
अिजबात आवडत नाहX हे तर मोठं होईपय|त {यविdथत कळलेलं असतं. न आवडणाया
गो_ी हातात यायची काहXच गरज नाहX. ZयापेYा वेगळं काहX तरX करायला हवं. हXच तर
आहे कोणZयाहX वयातलX म दशी
ू मी!
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0नयंणाचं काम
म द ू काहX गो_ींना SोZसा=हत करतो. तर काहX गो_ींना 0नयं©त करतो. आपण
नेहमी wहणतो क: म दला
चालना jायला हवी wहणजे म द ू तरतरXत राहXल. चालना दे णं हे
ू
महaवाचं आहे च. पण Zयाबरोबर म दला
शांत करणं आbण काहX गो_ी करNयापासन
ू
ू चxक
रोखणं हे

शरXर dवाd¸यासाठ

अ0तशय आवयक असतं. काहX गो_ी करNयापासन
ू

रोखNयाची म दमsये
dवतची Yमता असते. उदाहरणाथe, SZयेक माणसाला वेळIया वेळेला
ू
भक
ू आbण तहान लागायला हवी हे खरं . पण Zयाचबरोबर योय खाणं-Gपणं झाMयावर आता
भक
ॅ ॅ
ू -तहान शमलX आहे हा संदेश जाणं हX अZयंत आवयक असतं. हे काम हायपोथलमस
या लहानशा अवयवाकडे असतं.
अनेकदा माणसांमsये GवGवध भावनांचे अ0तरे क होत असतात. हषeवायू होNयाइतका
आनंदहX चांगला न{हे आbण द:ु खात बडन
धगीत जळन
ू जाणं
ु ू जाणं, अपमानाIया, सडाIया
ू
हे अिजबातच योय नाहX. wहणन
ू कोणZयाहX भावना Sमाणात ह{यात. या भावनांना
0नयं©त करNयाचं कामदे खील हायपोथलमसकडे
सोपवलेलं आहे .
ॅ ॅ
लªrगक कती
हX मानवी शरXराची गरज असलX तरX Zया कायम चालू राहणं
ृ
शरXरासाठ योय नसतं. या कतीं
ॅ
ृ चं 0नयंण अZयंत आवयक आहे . हे काम हायपोथलामस
कडे सोपवलेलं आहे . या सवeच जीवनावयक कती
असMया तरXसा
ु ‘कठे
ु थांबायचं’ हे कळलं
ृ
पा=हजे, असे शpद आपण बोलXभाषेत नेहमी वापरतो. ‘कठं
थांबायचं’ याIया fकMMया
ु
हायपोथलमसकडे
असतात.
ॅ ॅ
थंड, उoण, अ0तथंड, अ0तउoण या वातावरणात शरXरात आपोआप काहX बदल
होतात. आपMयाला कधी घाम येतो तर कधी हडहडी
भरते हे सवe संदेश दे Nयाचं काम
ु ु
हायपोथलमस
करत असतो.
ॅ ॅ
काहX Sयोग असेहX झालेले आहे त क: हायपोथलमसला
गंग
ॅ ॅ
ु वन
ू , फसवन
ू ब0घतलं.
एका Sयोगामsये उं दराला समाधान वाटे ल अशा एका कळीपाशी तो प&हा
प&हा
गेला. छान
ु
ु
वाटतं wहणून, Zयाने ती कळ इतxया वेळेला दाबलX क: शेवटX तो दमन
ू अYरश: कोसळला.
पण आता हे प&हा
करायला नको हे ZयाIया लYात आलं नाहX. कारण हायपोथलमसला
ॅ ॅ
ु
फसवलं होतं. हा छोटासा अवयव wहणनच
फार महaवाचा आहे , तो आपMयाला थांबायची
ू
योय सचना
करतो.
ू
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काळजीवाहक लायल
माणसाचं माणसपण
राखNयाचं फार महaवाचं काम आपMया म दतMया
&यरॉ&सIया
ू
ू
ू
जोडNया घडवन
ू आणत असतात. या जोडNया कशामळे
ु झाMया, fकती झाMया, झालेMया
जोडNयांपैक: fकती =टकMया यावरच आपलं माणसपण
अवलंबून आहे , हे शाvीय सZय
ू
आहे . या कामात म दला
अनेकांची मदत लागते. यातMयाच एक आहे त लायल पेशी.
ू
&यरॉ&सना
लायल (glia / glial) नावाIया पेशींची फार मदत होत असते. या लायल
ू
पेशींचं अ0तशय महaवाचं काम wहणजे &यरॉ&सIया
आसपास राहणं. Zयांना वेढणं.
ू
लायलचा अथe आहे ल.ू rचकट @ाव. wहणनच
या पेशी Zयांचं संरYण करतात. Zयांना
ू
जागेवर ठे वतात. &यरॉ&सIया
काळजीवाहक wहणन
ू
ू Zया काम करतात. हे अZयंत महaवाचं
काम आहे , कारण लायल पेशी समजा नसZया, तर &यरॉ&सIया
जोडNया कदाrचत
ू
झाMयाहX असZया, पण Zया =टकMया असZया असं काहX सांगता येत नाहX.
या काळजीवाहक पेशींचं महaवाचं काम wहणजे शरXरातलX उ,म पोषक @{यं आbण
ऑिxसजन &यरॉ&सना
परवNयाचं
. Zयामळे
जोडNया तंद\dत
राहतात. म दIया
ू
ु
ु च &यरॉ&सIया
ू
ु
ू
एकण
Sकतीसाठ
चांगला आहार हX अ0तशय महaवाची गो_ आहे . ZयाUशवाय म द ू नीट
ू
ृ
काम कh शकत नाहX. लायल पेशी आणखी एक महaवाचं काम करतात ते wहणजे जे
ं
&यरॉ&स
अजनहX
वापरात आलेले नाहXत fकवा
मत
ू
ू
ृ झालेले आहे त, Zयांची dवIछता
करNयाचं कामहX लायल पेशी करत असतात. एखादं नकसान
झालं तर द\dतीचं
काम या
ु
ु
पेशी करतात. म दची
ू गंत
ु ागंत
ु एवढX आहे क: या सवe लायल पेशींदेखील एकसारQया, एका
साIयातMया नसतात. Zयांचह
े X वेगवेगळे आकार- Sकार असतात. Zया Sकारांनुसार Zयांची
कायe चालू असतात.
आपण यापवIया
भागांत पा=हलं क: &यरॉ&सIया
जोडणीवर मायUलन नावाचं एक
ू
ू
आवरण तयार होत असतं. तोसा
लायल पेशींचाच एक Sकार आहे . &यरॉ&सIया
ु
ू
जडणघडणीत या पेशी Sामाbणक मदतनीसाचं काम 0नभावतात. ZयांIया कायाeत थोडाहX
©बघाड झाला तर म दIया
कामकाजात धोका 0नमाeण होतो. आहाराची- आहारावर अवलंबून
ू
असलेMया रसायनांची योय काळजी घेतMया म दहX
राहXल.
ू तंद\dत
ु
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ऑिxसजन,
आbण पाणी
ऑिxसजन, लकोज
ु
ऑिxसजन, लकोज
आbण साधं पाणी या तीन गो_ींचं आपMया म दIया
^_ीने
ु
ू
अZयंत महaव आहे . का महaवाIया आहे त या तीन गो_ी? आपण =दवसभरात जे काहX
खातो ते केवळ पोट भरNयासाठ असतं, अशी आपलX समजत
ू असते. मा, शरXरातले इतर
अवयव जाdतीत जाdत चांगMया पतीने चालावेत यासाठ हे च खाणं Zयांना मदत करत
असतं, हे काहX आपMया नीटसं लYात येत नाहX. आपला म द ू चालतो तोहX आपMया
आहारावरच. आपण जे काहX खातो, Zयातनच
Zयाला ऊजाe Uमळत असते.
ू
Uशकणाया {य:ंनी म दतMया
पाNयाची पातळी कायम राखायला हवी. ती राखायची
ू
असेल तर सतत पाणी lयायला पा=हजे. जर म दतलX
पाNयाची पातळी बरXच कमी झालX
ू
(डीहाय¶ेशन) तर Zयाचा UशकNयावर 0निÅतच वाईट पqरणाम होतो. याउलट जर योय
Sमाणात पाणी lयायलं, तर एकाता आbण dमरणश:दे खील शाबत
ू राहते.
पाNयाइतक:

गरज

असते

ऑिxसजनची.

म दला
ू

ऑिxसजनचा

योय

परवठा
ु

होNयासाठ गरज असते ती 0नयUमत {यायामाची. हMलX वगाeत, UशकवणीIया xलासमsये
मलं
ु सतत बसन
ू असतात. वाहनानं Sवास करत असतील, तर 0तथंहX बसावंच लागतं.
सsया टX{हX हाहX Zयांना बसवन
ू ठे वतो. अशा Sकारे सततIया या बैठय़ा कारभारामळे
ु
ZयांIया म दला
ऑिxसजनचा योय परवठा
{हायला हवा, यासाठ Zयांना खेळायला jायला
ू
ु
हवं.
म दला
. हे लकोज
रSवाहातन
ू पोषक ठरणारा 0तसरा घटक wहणजे लकोज
ु
ु
ू शोषलं
जातं. यासाठ

ठरावीक वेळेला आbण 0नयUमत योय Sकारचा आहार घेणं हे खपच
ू

आवयक आहे .
कधीकधी असं होतं क:, पोषक नसलेले पदाथe खाMले जातात. यामsये लकोज
ु
नसतं. जेवायIया वेळेला भक
0नघन
ू
ू जाते. जेवावंसं वाटत नाहX. जर असं झालं तर
समजावं, क: शरXरात आवयक ते पौG_क पदाथe न गेMयामळे
तयार झालेलं नाहX.
ु लकोज
ु
जर लकोज
तयारच झालेलं नसेल, तर ते म दला
ु
ू Uमळणार कठन
ु ू ? आbण म द ू आपलं काम
करणार कसं? म दकडन
ू ू नीट काम कhन यायचं असेल, तर Zयाला पोषक पदाथe वेळIया
वेळी दे Nयाची जबाबदारX आपलXच. ऑिxसजन, लकोज
आbण साधं पाणी या तीन गो_ींची
ु
रसद म दला
गेलX पा=हजे.
ू परवलX
ु
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खरे ST
शाळे त Uशकताना सवाeत जाdत वेळा कोणती गो_ करावी लागत असेल तर ती आहे STांची उ,रं सोडवणं. तेच तेच ST वेगवेगgया Sकारांनी Gवचारले जातात. कधी कारणं jा,
ं
कधी dप_ीकरणं jा, गाळलेMया जागा भरा fकवा
जोडय़ा लावा. हे सगळे ST सोडवायचे
कसे याIया उ,रांचा साचादे खील ठरलेला असतो. Zयात आपलं उ,र बसवायचं असतं.
कधीकधी तर तेवढाहX Gवचार करावा लागत नाहX.
आ,ाचं काम सोपं करNयाIया नादात एकण
आयoयभराचं
काम मा अवघड होऊन
ु
ू
बसतं. याची कMपना कोणालाच येत नाहX. भगोलात
चांगले गण
ू
ु Uमळवणाया Gवjा¸या|ला
ं
पqरसराIया भगोलाचं
?ान नसतं fकवा
गbणतात पैक:Iया पैक: माकe Uमळवणायाला
ू
बाजारात जाऊन =हशेबाने वdतू आणता येतातच असं नाहX.
वाdतवातले ST कसे सोडवायचे, खयाखया
आयoयात
जे ST नेहमी पडणार
ु
ु
आहे त, Zयाची झलक शालेय जीवनात Uमळायला हवी. यासाठ

जॉन डय़ई
ु यांनी असं

सांrगतलं आहे क:, जीवनाची खरX ओळख शाळे त {हायला हवी.
अशी ओळख होNयासाठ शालेय जीवनातच भरपरू अनभव
Uमळायला हवेत. wहणजे
ु
समजा, तमIया
शाळे Iया बागेतMया झाडांची पानं अचानक Gपवळी पडन
ु
ू गळायला लागलX,
तर

काय

करायचं,

हा

ST

तमIयापय|
त
ु

येतो

का?

शाळे Iया

आवारात

सायकलX

लावNयासाठ ची सोय आहे , पण ती जागा आता अपरX
शाळा भरताना
ु पडू लागMयामळे
ु
आbण सटताना
खप
ु
ू गcधळ होतो, तर अशा वेळी काय करावं, या STाचं उ,र तwहाला
ु
सापडू शकतं का?
या

STांची

उ,रं

तwहXहX
ु

सोडवू

शकता.

Zयासाठ

तwहाला
ु

योय

अनभवी
ु

बागकामतJ?ाकडन
ू Zयाची मा=हती Uमळवावी लागेल आbण तसे उपाय योजावे लागतील.
ं
शाळे तMया fकवा
अगदX घरातMयाहX {यवdथांशी 0नगडत अशा fकती तरX STांची उ,रं
आपसात चचाe कhन सोडवता येईल. या खयाखया
STांची उ,रं शोधणं हा म दला
ु
ू {यायाम
आहे . या {यायामातन
ू मद ू घडणार आहे .
कागदावर STांची उ,रं सोडवणं हा एक छोटासा भाग झाला. वाdतवातले ST
सोडवता येणं हे च जाdत महaवाचं आहे .
आपMया STांशी सोडवणक
करNयाचा अनभव
आपMयाला Uमळतो. जेवढय़ा या
ू
ु
&यरॉ&सIया
जळNया
जाdत, तेवढXच आपMयातलX SगMभता जाdत आbण हाच तर शालेय
ू
ु
जीवनाचा हे तू असायला हवा.
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मानवी बीचं
ुीचं आवरण
आपला म द ू आbण इतर SाNयांचा म द ू यात मQय
फरक आहे तो सेरेल कॉटxसचा
.

ु
हा आहे आपMया म दचा
बाÀय़ भाग. म दमधलं
सेरेल कॉटxस
हे आपMयासाठ

ू
ू

फार

महaवाचं आहे . SाNयापासन
ू माणस
ू वेगळा झाला Zया काळात या बाÀय़ भागातलX काय
वाढलX. जाdत उIच Sतीची कामं माणस
कh लागला. हZयारं - अवजारं तयार करणं,
ू
टोgयांमsये एकमेकांशी जळवन
ु ू घेऊन राहणं, आपMया कतीं
ू ती
ृ ना योय अशी भाषा बनवन
टोळीतMया SZयेकाने वापरणं, अशा काहX गो_ी wहणजे या सेरेल कॉटxसची
दे णगी आहे .

माणसातMया सेरेल कॉटxसला
अनेक वgया आbण सरकZया
पडलेMया असतात.

ु ु
इतर SाNयांचं कॉटxस
मा Zया तलने
असतं. माणसाIया Yमता SाNयांपेYा

ु ने गळगळीत
ु ु
बयाच

अंशी

वाढलेMया

आहे त

Zयाचं

कारण

आपMयाला

या

सरकZयाय
ु ु
ु

सेरेल

कॉटxसमsये
Uमळतं. मदIया
बाहे रचा साधारण इंचभराचा भाग या कॉटxसने
{यापलेला


ू
असतो.
सेरेल कॉटxस
हा म दIया
दोन अधeभागांमsये Gवभागलेला असतो आbण हे दोन

ू
अधeगोल चार Gवभागांमsये Gवभागलेले असतात. यांना लोpज असं wहणतात. हे चारहX
लोpज एकमेकांशी हातात हात घालन
ू काम करत असतात. ZयांIया अखंड कामातनच
ू
आपला म द ू अYरश: धावत असतो.
या चारपैक: एक भाग आहे ³ंटल लोब. हा भाग कपाळाIया आतMया भागामsये
असतो. 0नयोजन, समdया 0नराकरण, Gवचार, भावनांवर 0नयंण हX याची कामं आहे त.
दसरा
ऑसीपेटल लोब म दIया
मागIया भागात असतो. हा मQ
ु
ू
ु यत: बघNयाचं काम करतो.
म दIया
वरIया भागात सरळ असतो तो पेqरएटल लोब. dपशe, वेदना, तापमान, =दशा?ान हे
ू
याचं काम. चौथा टे wपोरल लोब हा दो&हX अधeगोलात Uमळन
ू खालIया भागात असतो.
sवनी, संगीत, चेहरे व वdतू ओळखणे, दXघe dमती
ृ अशा Sकारची कामं इथे घडून येतात. हे
चारहX लोpज एकमेकांशी जळवन
ु ू घेऊन कामं करत असतात. या सवe Yेांमsये &यरॉ&सचं
ू
जाळं पसरलेलं असतं. Zयामळे
म द ू महaवाचा आहे . यातMया एखाjा
ु च आपला संपणe
ू
भागामधला थोडासाहX भाग काम करे नासा झाला, नाद\dत
झाला तर इतर लोpज आपापलX
ु
कामं चालू ठे वतात. हX मदची
ू एक खाUसयत wहणावी लागेल.
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खेळणारा उं दXर
GवMयम ीनफ नावाIया शाv?ाने केलेMया एका Sयोगाची हX गो_. Zयाने उं दरांवर
एक वेगळाच Sयोग केला. दोन मोठे Gपंजरे घेतले. दो&हXत वेगवेगgया उं दरांना ठे वलं. एका
Gपंजयात खेळNयासाठ भरपरू साधनं ठे वलX. काहX =दवसांनी जनी
खेळणी बदलन
ु
ू नवीनवी
खेळणी ठे वलX. दसया
Gपंजयात मा कोणतीच खेळणी ठे वलX नाहXत.
ु
याचा पqरणाम असा झाला क: Jयांना खेळायला Uमळालं, न{या न{या खेळNयांशी
खेळताना Jयांना आपलं डोकं चालवावं लागलं, ZयांIया म दत
चांगले बदल घडले
ू खपच
ू
होते.
परं तु Jयांना खेळायला खेळ न{हते, अ0तशय कंटाळवाणं वातावरण होतं. ZयांIया
म दत
कमी
ू काहXहX बदल झाला नाहX. ते काहXहX नवीन Uशकले नाहXत. Zयांनी खपच
ू
हालचाल केलX, ZयांIयासमोर कधीहX कोणताहX खेळ खेळNयाचं आ{हान न{हतं. Zयांना
कधीहX डोकं चालवावं लागलं नाहX. यामळे
ु असं घडलं.
जे उं दरांIया बाबतीत घडतं, तेच आपMया म दIया
वाढXबलहX घडतं. wहणन
ू
ू जर
आपMयाला आपला म द ू सश आbण तरतरXत करायचा असेल तर खेळणाया उं दराSमाणे
वागायला हवे, wहणजेच वेगवेगgया गो_ी कhन सतत डोxयाला चालना jायला हवी. कोडी
सोडवणं हा एक चांगला {यायाम समजला जातो. ती दे खील वेगवेगgया Sकारची हवीत.
ं
fकवा
माम
अवघड गो_ी करायला ह{यात. अवघड गbणतं सोडवायची. ते Uशकायचे
ु
असMयामळे
म दला
आ{हान Uमळतं. म द ू UशकNयात गंत
िजतxया
ु
ू
ु ला पा=हजे. मदसमोर
ू
अवघड गो_ी आपण ठे वू Zयातन
ू तो Uशकत जाईल.
आपण काय करतो? नेमकं याIयाGव\ करतो.
सोlया सोlया गो_ी करत राहतो. अवघड गो_ींना घाबरतो. सतत कोणाची तरX मदत
मागतो. ZयापेYा आपलं आपण करावं. खेळताना, अयास करताना अंधाया, उदास, कcदट
जागेपेYा मोकgया वातावरणात जा. ‘अमक
ु एक गो_ मला जमतच नाहX, जमणारच नाहX’
असं wहणू नका. जोपय|त करत नाहX, तोपय|त जमेल क: नाहX, हे कसं कळणार? खप
ू खप
ू
वेळा एकाच जागी जखडMयासारखे बसन
ू राहू नका.
यातMया जेवढय़ा गो_ी जमतील तेवढय़ा करा. नाहXतर Zया दसया
GपंजयातMया
ु
उं दरासारखं होईल.
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झोपेतलं UशYण
जागेपणी आपला म द ू अनेक कामांत गंत
ु लेला असतो. आपण सतत काहXतरX बघत
असतो,

ऐकत

असतो,

0नर0नराgया

गो_ी

लYात

ठे वNयाचा

Sय¢

करत

असतो.

?ान=@यांमाफeत म दवर
सतत नवनवीन मा=हती आदळत असते. Zयामळे
हX मा=हती
ू
ु
आतमधे नीट bझरपावी यासाठ फारसा वेळ होत नाहX. आbण wहणन
ू हे काम तो राीIया
शांत वेळी करायला घेतो.
जे{हा आपण अगदX गाढ झोपेत जातो, ते{हा म द ू =दवसभरात साचलेMया गो_ींची
वगeवारX करायला घेतो. जो अनभव
पढXल
काळासाठ
ु
ु

आवयक आहे , तो शॉटe टमe

मेमरXमsये पाठवला जातो. 0तथन
ॅ
ू तो लाँग टमe मेमरXमsये जातो. गाढ झोपेत =हlपोकwपस
हे dमरणक@ाचं काम चालू असताना डॉ. जोनाथन Gव&सन या म दशाv?ाला
आढळलं.
ू
=दवसभरातला जो अनभव
पढे
ु
ु कधीहX गरजेचा नाहX तो डलXट केला जातो.
अनेकदा =दवसभरात घडलेMया घटनांवर आधाqरत dवlनं आपMयाला पडतात. आपण
जसं टे पवरचं एखादं गाणं प&हा
ऐकावंसं वाटलं क: ‘रXlले’ करायचो, तसाच आपला म द ू या
ु
घटना रXlले करत असतो. wहणनच
=दवसभरात घडलेलX एखादX घटना आपMयाला प&हा
ू
ु
dवlनात =दसते.
या संशोधनातन
ू असं =दसतं क: एखादX गो_ दXघeकाळ लYात ठे वNयाIया कामात
आपMयाला आपलX झोप मदत करते. गाढ आbण परेु शी झोप. पणe
ू झोप झालX नाहX, तर
दसया
=दवशी कामात/ अयासात लY लागत नाहX, rचडrचड होते. कारण म दचं
ु
ू वगeवारX
करNयाचं काम अपरंु रा=हलेलं असतं.
झोप या GवषयावरIया अजन
ू एका Sयोगात एका गटाला एक Gवषय एक =दवस
Uशकवला आbण तो fकती लYात रा=हला आहे हे तपासलं. दसया
गटाला तोच Gवषय अधाeु
अधाe कhन दोन =दवसात Uशकवला. fकती लYात रा=हला आहे हे तपासलं. तर दसया
ु
गटाचा अयास जाdत चांगला आहे हे ZयांIया लYात आलं. याचं कारण एक Gवषय दोन
=दवसात Uशकवला ते{हा राीIया झोपेIया काळात UशकवलेMया Gवषयावर म दने
ू Sfnया
केलX होती. Zयामळे
=दवशी Gवषय चांगMया Sकारे Uशकता आला. या संशोधनाचा
ु दसया
ु
वापर UशYक/ पालकांना होऊ शकतो. तसंच dव-आकलन तपासNयासाठ हX हा Sयोग कhन
बघायला हरकत नाहX.
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0नरथeकता
‘काच’, ‘फल
ू ’, ‘चादर’, ‘आनंद’, ‘पाचशे एकोणतीस’ अशा शpदांची एक यादX आहे .
आbण ‘दर’, ‘पेन’, ‘पdतक
’, ‘वहX’, ‘पी’ अशा शpदांची एक यादX केलX. या याjा पाठ
ु
करायला सांrगतMया, तर कोणती यादX पटकन पाठ होईल?
अथाeतच दसरX
यादX. कारण या दसया
यादXतले शpद एकाच Gवषयाशी संबंrधत
ु
ु
आहे त. तर प=हMया यादXतMया शpदांचा एकमेकांशी संबंध असतो. हX प=हलX यादX पाठ
नxक:च होईल; पण Zयाला तलने
ु नं जाdत वेळ लागेल.
अशा Sकारचा अयास हे मन
e ए©बंगहॉस या शाv?ांनी फार पवच
कhन ठे वलेला
ू
आहे . पव
ू - wहणजे १८८५ मsये. Jया शpदांना काहXहX अथe नाहX, असे शpद पाठ करNयाचा
एक Sयोग Zयांनी केला. ते{हा ZयांIया लYात आलं, क: असे 0नथeक शpद पाठ करणं हX
अवघड गो_ आहे . Zयाऐवजी अथeपूणe मा=हतीचं पाठांतर सोपं आहे . कारण म दचा
नेहमीच
ू
अथeपणe
ू मा=हती लYात ठे वNयाकडे कल असतो. जे अथeपणe
ू नाहX, ते लYात राहत नाहX.
एक- समजेल अशा भाषेत सांrगतलं गेल;ं दोन- अथe लYात आला; तीन- पव
ू
UमळालेMया मा=हतीशी न{या मा=हतीची सांगड घालता आलX; चार- संबंध जोडला गेला, तर
Zयावर म द ू rचंतन करतो. Zया Gवषयावर दसया
कोणाशीहX बोलन
ु
ू हX मा=हती ^ढ होते.
याचाच अथe अयास होतो. यातलX एक जरX साखळी जोडलX गेलX नाहX, तर आकलन होत
नाहX. UशकवलेMया गो_ी 0नथeक वाटतात. एकदा 0नथeक वाटायला स\वात
झालX, 0नथeक
ु
गो_ींवर काम झालं नाहX, Sय¢ केले गेले नाहXत, तर सगgयातन
ू लY उडतं.
‘लYातच राहत नाहX’ अशी Jयांची तnार असते, Zयांनी या गो_ी 0निÅतच तपासन
ू
पाहा{यात : आपMयाला जे पाठ करायचंय ते आधी समजलंय का, हे बघणं आवयक आहे .
आपMयाला 0नथeक मा=हतीहX पाठ करता येते. परं तु Zयाला जाdत क_ पडतात आbण दसरं
ु
wहणजे, ते कधीहX कायमdवhपी लYात राहत नाहX. अवया काहX तासांत, काहX =दवसांत
Gवसhन जातं. समजलेलं सगळं लYात ठे वायलाहX 0नयUमत सराव लागतो. अयास तयार
आहे च, फ Zयावरची धळ
ू झटकन
ू ठे वायचाय, असा Zयाचा अथe. तेवढं मा
ू तो उजळवन
आपMयाच हातात; न{हे म दत
ू आहे !
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शpदांIया नकाराZमक जोडNया
काहX घरांत मलां
उÙार ऐकू येतात. ‘तो हा असाच आहे
ु ना उेशन
ू बरे चदा तIछ
ु
मÍ’, ‘0तला दोन वेळा समजन
ू सांग, wहणजे एकदा तरX कळे ल’ , ‘fकती मंद आहे स तू!’
असं बोलणं मलां
साधेसुधे उÙार इथे Uल=हले
ु Iया कानावर सतत पडत असतं. हे खपच
ू
आहे त. SZयYात यापेYा fकतीतरX पटXंनी वाईट दषणं
ू , काहX वेळा Uश{या आbण सोबत
हाताचा वापरहX चालतो. यामळे
ु वाढZया वयातMया मलां
ु -मलXं
ु Iया मनात ‘आपले पालक जसे
wहणतात, तसाच मी असणार’, यावर Gव¥ास बसतो. कारण मलां
ु चं आईबाबांवर अ0तशय
Sेम असतं. Ybणक संतापातन
ू उÙारलेMया शpदातन
ू ZयांIया मनात केवढX खळबळ माजत
असेल याची कMपनाहX आपण कh शकत नाहX.
लहान मलां
ु Iया मनात तर ‘आई / बाबा wहणतात wहणन
ू आपण चांगले’/ ‘ते वाईट
wहणतात wहणन
ू आपण वाईट’ हे पxकं होऊन बसतं. या संवादातन
ू , Sसंगातन
ू Zयांचं मन
घडत असतं.
मलां
ु Iया मनात dवत:Gवषयीची S0तमा तयार होत असते. आZमGव¥ास 0नमाeण
होNयाचा तो काळ असतो. आपण जसे आहोत, तसे खप
ू चांगलेच आहोत, याबल ZयांIया
मनात काहX दमत
नसतं. dव-S0तमा ^ढ होNयाचा हा काळ असतो. अशा वेळी दसयां
मधले
ु
ु
ं
दोष वाdतGवक पतीने सांगायला हवेत. अ0तगोड fकवा
अ0तवाईट न{हे ; तर योय शpदात
सांगNयाची गरज असते. Zयांना न खचवताहX हे काम आई-बाबा चांगMया पतीने कh
ं
शकतात. अयासामळे
आधीच दरX 0नमाeण झालX
ु तर नाZयात दरX पडायलाच नको; fकवा
असेल तर ती \ं दावायला नकोच नको. UशYण हे महaवाचं आहे च. UशYणाला नाकाhन
ं
fकवा
कमी महaव दे ऊन चालNयासारखं नाहX. पण अडचणी समजन
यायला घेणंहX
ू
0ततकंच गरजेचं आहे . मलां
नकाराZमक शpदांIया जोडNया तयार
ु Iया म दत
ू &यरॉ&समsये
ु
करNयाचं काम आसपासIया माणसांकडन
ू होत असतं. ते {हायला नको.
आईबाबा जे{हा शांतपणे, योय शpदात मलां
ु शी Sेमाने संवाद साधतात, ते{हा
ऑिxसटोUसनIया Sभावामळे
मलां
ु
ु Iया मनात आईबाबांबल Gव¥ास 0नमाeण होतो. मलं
ु
ZयांIया सचनां
चा नxक:च Gवचार करतात. dवत:मsये असलेMया टX
ू
ु कमी करNयाचा Sय¢
करतात. पण वाईट शpदांचा सतत भडमार केला तर Zयांना योय मागe सापडत तर
नाहXच. उलट मानUसक गcधळ मा वाढतो.
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डdलेिxसया
डdलेिxसया हX एक वाचनाशी संबंrधत समdया आहे . Jया मलां
ु ना वाचनात अडथळे
आहे त, अशा अनेक मलां
ॅ सe लYात आले आbण
ु चा अयास केला ते{हा Zयातले पट&
डdलेिxसया या समdयेचा शोध लागला. यावर अनेक संशोधनं झालX. ते{हा असं लYात
आलं क: Jयांना अशी समdया आहे ZयांIया नजरे समोर अYरं िdथर होऊ शकत नाहXत. ती
नाचMयासारखी वाटतात. लहानपणी आरशात अYरं बघणं हा एक मजेदार छं द असतो. हX
अYरं आरशात बघतो, ते{हा ती आपMयाला उलटX =दसतात. मग उलटX अYरं काढNयाचा
आbण ती अYरं आरशात बघन
वाचNयाचा खेळच सh
ू सलट
ु
ु होतो. हे जे इतर मलं
ु गंमत
wहणन
ू करतात, नेमक: तीच समdया असते डdलेिxसक मलां
ु ची. Zयांना अYरं उलटXच
=दसतात. आbण wहणनच
ती मलं
ू
ु अYरं काढतातहX उलटXच.
एमन

मnरX
,
ॅ

कथी
ॅ

Sाईस

या

संशोधकांनी

Sयोग

केले.

ते{हा

डdलेिxसक

मल
डा{या भागातMया GवUश_
ु ांIयामsये असलेMया या शैYbणक समdयांचा संबंध म दIया
ू
Yेांशी असतो, असं लYात आलं. डा{या भागात वाचन आbण बोलNयाची क@ं असतात, Zया
भागात समdया असतात.
इंलंड, ³ा&स आbण इटलX या दे शांमsये हे Sयोग करNयात आले. या तीनहX भाषा
वाचताना म दत
ू काय घडलं हे संशोधकांनी ब0घतलं. सामा&य मलं
ु वाचन करतात ते{हा
ZयांIया डा{या म दतलX
तीन Yें एकमेकांशी जोडन
ू
ू घेऊन काम करत असतात, असं Zयांना
=दसलं. मा डdलेिxसक मलं
ु वाचन करत असताना केवळ दोनच Yें काम करत असतात.
तर 0तसरा wहणजेच या दोघांना जोडणारा भाग मा काम करत नसतो, असं नेमकेपणानं
लYात आलं. तीनहX भाषांIया वाचनाIया बाबतीत हे च घडलं.
या मलां
आहे याची खाी पटMयावर
ु ना वाचता येत नाहX, याचं कारण म दमsये
ू
संशोधकांनी पढचे
Sयोग केले ते या STावर उ,र शोधNयासाठ . एखादX वdतू आbण 0तचं
ु
नाव सतत सांrगतलं, सतत Uलहन
ू ू लYात राहतं. प&हा
ु ना ते हळहळ
ु
ू दाखवलं तर मलां
प&हा
ते शpद Uल=हले तर Uलहायला जमू शकतं. म दIया
डा{या भागातMया भाषेIया क@ांना
ु
ू
चालना Uमळावी असे Sय¢ सातZयानं केले तर हX मलं
ु इतर मलां
ु सारखीच नीट वाचू-Uलहू
शकतात हे लYात आलं.
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अsययन सYम
गेMया काहX वषा|पासन
 आलेला आहे .
ू ‘अsययन अYमता’ हा एक नवीन Gवषय चचत
१९०५ मsये xलX{हलड
यांनी ‘लहान मलां
ँ इथले नेGवकारतJ? डॉ. डpMयू. ई. नर
ु
ु Iया
वाचन Yमता’ या Gवषयावर एक अहवाल SकाUशत केला होता. Zयानंतर १९६३ मsये
सwयअल
ककe या मानसशाv?ानं ‘ल0नeग डस©बUलटX
’ हा शpद Sथम वापरला.
ॅ ु
ॅ
वाdतGवक हे लYात यायला पा=हजे, क: ‘अYमता’ हा शpद अZयंत नकाराZमक
आहे . ‘वेगgया Yमता’ असं wहणणं जाdत योय ठरे ल. कारण ‘ल0नeग’- wहणजे ‘Uशकणं’या शpदाची {याी खप
ू आहे ; पण इथे हा फ ‘लेखन, वाचन, अंकगbणत’ एवढय़ाचसाठ
वापरला जातो. तरXहX सsया हाच शpद वापरात असMयामळे
ु तोच वापरावा लागत आहे .
या मलां
ु ना वाचन, लेखन आbण गbणत यात अYम ठरवलं, तरX या मलां
ु मsये उIच
दजाeची सजeनशीलता असते. जग Jया पतीने Gवचार करत नाहX, अशा वेगgयाच आbण
अ0तशय dवतं बीने
हX मलं
ु
ु Gवचार कh शकत असतात.
SZयेक म दमsये
आठ SकारIया बGम,ा
असतात. मलां
शोधन
ू
ु
ु मधMया बGम,ा
ु
ू
Zयांना योय संधी =दलX, तर मलां
कोणZया
ु ना Zयाचा अZयंत फायदा होईल. हX मलं
ु
Gवषयात, कलेत, खेळात, उIच बौGक Yेात सYम आहे त, हे Sाधा&याने शोधन
ू काढायला
हवं.
या संदभाeतलX बहते
आbण भारतात हा
ु
ु क संशोधनं परदे शात झालेलX असMयामळे
Gवषय अजन
Zया तलने
भारतीय मलां
ू
ु त नवीन असMयामळे
ु
ु वर केलेलं संशोधन- तेहX
म दशाvीयरXZया
- होNयास काहX काळ जावा लागेल. कारण या GवषयावरXल संशोधन
ू
अजनहX
चालू आहे .
ू
या Gवषयावरचा एक आYेप wहणजे- अsययन अYमता या शहरX भागातMया मलां
ु ना
जाdत जाणवतात आbण ामीण भागातMया मलां
ु ना मा Zया जाणवत नाहXत का? याचं
ं
उ,र असं क:, या Gवषयावर संशोधन करणाया fकवा
या Gवषयावरचा Gवशेष अयास
असलेMया संdथा या शहरX भागात जाdत आहे त आbण शहरX भागात Zयांचं काम जाdत
आहे . परं तु ामीण मलां
ु चा अयास गेMया काहX वषा|पासन
ू होत आहे आbण तो होणं,
Zयातन
संशोधन आकाराला येणं अZयंत गरजेचं आहे . wहणजे सवeच मलां
ू
ु ना आपण
अsययन सYम कh शकू!
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लेखन समdया
Jया मलां
ु ना अYरांचं वाचन करNयात काहX समdया असतात, ZयांIयामsये
डdलेिxसया हX अsययन अYमता असते, असं =दसन
ू येतं. ZयाचSमाणे Jया मलां
ु ना
लेखनामsये समdया असतात ZयांIयामsये डसाfफया हX अsययन अYमता असते, असं
संशोधकांIया लYात आलं आहे .
काहX मलां
कारण अजनहX
समजलेलं
ु ना अYरं Uल=हता का येत नाहXत, याचं मQय
ु
ू
ं
नाहX. परं तु आनवं
दखापतीमळे
fकवा
काहX आघात झाMयामळे
काहXंना
ु Uशकता, म दIया
ू
ु
ु
ु
Uल=हता येत नाहX. अYर काढNयासाठ अनेक Yमता आवयक असतात. Zयात SामQयाने
ु
^य-अवकाशीय Yमता आbण हdत – ने सम&वय साधता येNयाची गरज असते. जर या
दोन गो_ींचा अभाव मलां
ु मsये असेल, तर Zयाला लेखन अYमता आहे असं wहटलं जातं.
अशी मलं
ु अYर काढNयाचा Sय¢ करतात, पण ती अनेकदा उलटX काढलX जातात.
ं
fकवा
दोन अYरांमsये वा शpदांमsये खपच
जाdत अंतर असतं. तर काहX वेळेला एकावर
ू
एक शpद Uल=हले जातात. अYरं 0तरक:, काहX लहान- काहX मोठ येतात. कधी खप
ू वर,
कधी खप
ू खालX अशी अYरं काढलX जातात. Gवरामrच&हं कशी वापरायची, यात मलां
ु चा
गcधळ उडतो. खप
ू वेगgया पतीनं, ओळखू येणार नाहX असं अYर काढलं जातं. काहX मलं
ु
ं
पेन fकवा
पेि&सल वेगgया पतीनं धरतात; ती कशी धरायची, हे Zयांना समजत नाहX
आbण जे{हा सांrगतलं जातं ते{हा Zयांना ते करायचं नसतं. कारण कदाrचत GवUश_ पतीनं
पेन धhन Zयांचा हात दखतो
.
ु
स\वातीIया
काळात सगळीच मलं
ु
ु Uलहायला Uशकत असतात ते{हा अशा अडचणी
येतात.

मा काहX जणांIया बाबतीत

समdया 0नमाeण

होतात

असं या YेातMया

अयासकांचं मत आहे .
मा, अशा मलां
ु ना कधीच Uल=हता येणार नाहX असं नसतं. योय पतीनं शांतपणे
स\वातीला
खप
ु
ू मोठ अYरं काढलX, Zयांना योय अवकाश =दला, तर Zया अYरांची S0तमा
{यविdथतरXZया म दमsये
तयार झालX क: हX मलं
ू
ु Uलहू शकतात. Zयाचबरोबर हdत – ने
सम&वयाIया वेगgया कती
अथवा खेळ घेतले, तर मलं
ु योय पतीनं Uलहू शकतात.
ृ
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मतe
ू ते अमतe
ू
अनेक माणसांना गbणत या Gवषयाची भीती वाटत असते. याचं मQय
कारण हे
ु
गbणताIया आकडेमोडीत नाहX. गbणत हX अमतe
ू संकMपना आहे , इतर GवषयांपेYा याचं
{याकरण थोडं वेगळं आहे हे समजन
ू यायला पा=हजे.
अंक ओळख, बेरXज, वजाबाक:, गणाकार
, भागाकार या सवe अमतe
संकMपना
ु
ू
ं
असतात. या सवe गो_ींची आकडेमोड म दत
ू करावी लागते. Zयानंतरच ती कागदावर fकवा
कतीं
हX फgयावर
ु गbणत UशकवNयाची स\वात
ु
ृ मsये उतरते हे लYात यायला हवं. Zयामळे
ं
fकवा
वहXत न करता मतe
ू संकMपनांमधन
ू करावी लागते. SZयY आकडे Uलहायला वा
वाचायला न दे ता, GवGवध वdतू दाखवन
ू ZयांIयावरIया fnया मलां
ु Iया पातळीवर जाऊन
मजेदार पतीने UशकवMया गेMया, आधी भरपरू वेळा साधनांIया साहाÆयाने, वेगवेगgया
SकारIया खेळांमधन
ू ू अमतe
ू गbणत Uशकवलं, तर मलं
ु हळहळ
ू संकMपनांकडे जाऊ शकतात.
सवाeत महaवाचं wहणजे, कोणतंहX मल
गbणतात मागे राहणार नाहX. मा, संकMपना
ू
dप_ीकरणासाठ जेवढा वेळ jायला हवा, तेवढा =दला जात नाहX.
आकडेमोड करताना हातचा घेणं, बेरXज (+) आbण गणाकाराIया
(७) rच&हांमsये
ु
गcधळ, डावीकडन
उजवीकडे आकडेमोड करायची क: उजवीकडन
डावीकडे, संQया आbण
ू
ू
संQयानामं dप_ नसणं.. अशा SाथUमक पाययांवर छोटय़ा अडचणी येऊ शकतात. Zया
लगेच सोडवMया गेMया पा=हजेत.
काहX वेळेला dमरणYेांमsये समdया असेल, तर गणाकार
, भागाकाराIया पायया
ु
लYात न राहणं, पदावलXचे 0नयम लYात न राहणं अशा अडचणी येतात. मोठय़ा वगाeमsये
गbणत अrधक गंुतागंुतीचं होत जातं. यात भर wहणन
ू ‘आपMयाला समजत नाहX, येत नाहX’
असा ताण म दत
ू 0नमाeण झाMयामळे
ु हX समdया केवळ गbणताची राहत नाहX. ती भाव0नक
होते. परXYेत गण
न UमळाMयामळे
पालकांचा राग, ओरडा व UशYाहX पाठोपाठ येतात.
ु
ु
Zयामळे
ु हX Sfnया आणखी अवघड होऊन बसते.
अशा SकारIया चका
वारं वार आbण वरIया वगाeत गेMयावरहX होत असतील, तर
ु
Zयाला ‘डसकMxयUलया
’ वा ‘गbणताची अYमता’ असं नाव अयासकांनी =दलेलं आहे .
ॅ
ु
मलां
ु ना शांतपणे, ZयांIया कलाने, गतीने आbण परेु सा वेळ दे ऊन Uशकवलं, तर या
समdयेचह
ं X 0नराकरण होईल.
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आकलनातMया अडचणी
‘माकडापासन
ू

माणस
ू

घडला’

ं
fकवा

‘आ=दमानवाने

चाकाचा

शोध

लावला’

हX

संकMपना 0तसरXतMया आठ वषा|Iया मलां
ु ना dप_ कhन सांगायची तर Zयांना काळाIया
केवढं तरX मागे &यावं लागेल. ZयांIया मनात उमटणाया छोटय़ा छोटय़ा STांना समजतील
अशा भाषेत आbण समजतील अशा उदाहरणांसह उ,रं jावी लागतील. अशा संकMपना dप_
करत करत UशYक Uशकवत असतील तर मलां
ु ना Zया संकMपना समजतील. अ&यथा अशा
अवघड, कMपनेIया पलXकडIया संकMपनांची नcद घेणं हे अनेकदा ZयांIया म दIया
ू
आवाxयाबाहे र असतं.
जे शpद आधीपासन
ू माहXत आहे त, Jया संकMपना माहXत आहे त, Zया शpदांना म द ू
S0तसाद दे तो. Jया Gवषयाशी संबंrधत अनभव
घेतलेले आहे त, Zया संदभाeतले शpद कतीं
ु
ृ सह
पxके कळलेले असतात. Zया बाबतीत ST नसतो. ST असतो तो माहXत नसलेMया शpदं
संकMपनांबल. पालक fकवा
UशYक Uशकवत असतात, Zयावेळी ऐकलेMया मा=हतीतले
बरे चसे शpद कळलेच नाहXत, तर 0तथे ‘qरकाwया जागा’ तयार होतात. तां©क भाषेत
सांगायचं तर म दत
ू Gवjत
ु -रासाय0नक Sfnया घडन
ू येत नाहX. ते शpद केवळ कानांवhन
जातात. म द ू अथाeसह Zयाची दखल घेत नाहX. Zयामळे
ु Zया शpदांचं आकलन होत नाहX.
SौढांIया म दतहX
हे घडत असतं. इंजी बातwया ऐकताना जे तां©क शpद मा=हतीचे
ू
नसतात, ते समजत नाहXत. माहXत नसलेलX भाषा ऐकत असताना तर सगळे च शpद
आकलनाUशवाय तसेच पढे
ु जातात. परं तु या शpदांचा लगेच शpदकोषात अथe ब0घतला तर
बातमीचा एकण
अथe चटकन लागतो. तसाच मलां
ु चाहX आकलनाUशवाय ऐकलेला मजकूर
ू
तसाच वाया जातो. =दवसभरातMया GवGवध GवषयांIया तासांमsये असे अनेक ‘मजकर
ू ’ वाया
जातात.
अशा qरकाwया जागा भरणं हे पालक – UशYकाचं खरं काम आहे . Gवषय Uशकवणं
wहणजे समोरIयाला जे माहXत नाहX ते नीटपणे माहXत कhन दे णं. पण असं नीटपणे
माहXत कhन =दलं जातं का, याचं उ,र शोधावं लागेल. वगाeत जर खप
ू मलं
ु असतील तर
एका UशYकाला SZयेकाची दखल घेणं कदाrचत जमणार नाहX.
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धोxयाची जाणीव कhन दे णारा – ेन dटे म
जरा कठे
नेहमीपेYा वेगळा आवाज आला, वेगळी हालचाल जाणवलX क: आपण
ु
fकतीहX कामात असलो तरX Zया =ठकाणी आपलं लY वेधन
ू घेतलं जातं. एखादा क:टक जरX
आपMया डावी-उजवीकडन
हलxया पावलांनी चालत गेला तरXसा
डोgयाचा एक कोपरा
ू
ु
आजहX ती हालचाल =टपतो, कोणी आपMया मागन
ू चालत आहे का याचा कानोसा आपण
घेतो. डोळे , कान, नाक, जीभ आbण Zवचा हX आपलX पाच ?ान=@यं SZयेक Yणाला काहX
ना काहX मा=हती आपMया म दकडे
पाठवत असतात. अZयंत तZपरतेने ती मा=हती म दकडे
ू
ू
पाठवलX जात असते. योय मा=हती आपMया 0नणeयकZया| म दकडे
पोचते. याचं कारण या
ू
ेन dटे ममsये आहे .
फार फार वषा|पूवचं आ=दमानवाचं जगणं आठवलं तर हा अवयव fकती कामाचा
होता हे लYात येईल. आपलं अिdतZव इतर SाNयांपासन
=दशेने
ू वाचवNयासाठ , कठMयाहX
ु
आbण

fकतीहX

अंतरावhन,

कोणताहX

धोका

समजावा,

यासाठ

सवe

बारXकसारXक

हालचालXंकडे आbण छोटय़ा मोठय़ा आवाजाकडे लY दे णं हे अ0तशय महaवाचं काम होतं.
आbण हे काम ते{हापासनच
ेन dटे म या अवयवाकडे होतं.
ू
आपMया म दतला
हा आ=दम भाग. आपण माणस
ू
ू wहणन
ू जी काहX मलभत
ू ू कामं
=दवसभरात ज&माला आMयापासन
ू मZयपय|
ृ ू त करत असतो, ¥ासोI¹वास, दो&हX पायावर
{यविdथत तोल साधन
ू उभं राहणं, चालणं, यावेळी ेन dटे म हा अवयव कायeरत असतो.
सावधपणा हा या अवयवाIया रोजIया कामाचा एक भाग. तसंच, ठराGवक काळानंतर
?ान=@यांनी =टपलेले काहX संदेश थांबवन
Gव ांती घेऊ दे Nयाचं काम हा बजावतो.
ू म दला
ू
Zयालाच आपण झोप असं wहणतो.
Zयामळे
ु च एखादX हालचाल जाणवलX तर Zया हालचालXला झटपट S0तसाद jायला
हवा हे सांगNयाचं काम याच अवयवाचं. शरXराकडन
पोहचवNयाIया
ू आलेले संदेश म दकडे
ू
मधलं 0नयंकाचं काम ेन dटे मकडे असतं. Jयामळे
Zया माणसाचं अिdतZव धोxयात
ु
येईल, Zया धोxयांपासन
ू वाचवNयाचं काम या अवयवामाफeत होत असतं. झटपट 0नणeय
घेतले जातात आbण Zयामळे
ु जीव वाचवला जातो. ेन dटे मचा भाग असलेले मेडय़ला
ु ,
पॉ&स आbण सेरेबलम हे अवयव एकमेकांIया मदतीने जीव वाचवत असतात, असं wहटलं
तरX चालेल.
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अMकोहोल : म दपासन
शरXरापय|त पqरणाम
ू
ू शरXरापय|
ं
शहाNया, समजतदार
, तथाकrथत बGमान
{य:Iया – प\षां
िvयांIया
ू
ु
ु Iया fकवा
हातन
होतात, जे{हा या {य: अMकोहोलIया अमलाखालX असतात.
ू Sचंड चका
ु
आपण सवe लहानपणीच आपMया दोन पायांवर {यविdथत चालायला Uशकतो. पण
दाhIया नशेत मा fकतीहX मोठा माणस
Zयाला {यविdथत चालता येत
ू असला तरXसा
ु
नाहX. Zयाचा तोल जातो. Zयामळे
ु हX माणसं सरळ रे षेत चालू शकत नाहXत. याचं कारण
अMकोहोलचा पqरणाम म दतMया
सेरेबलम नावाIया अवयवावर होत असतो. लहानपणी
ू
चालNयाचं कौशMय Uशकताना सेरेबलमचाच आधार असतो. हा अवयव GवकUसत होतो
ते{हापासन
ू चालNयाचं कौशMय Uशकलेलं असतं. पण इथे सेरेबलमवरच अMकोहोलचा पडदा
असतो. Zयामळे
ु एक वषा|चं असताना Uशकलेलं मलभत
ू ू कौशMयहX जमेनासं होतं. लहानपणी
मल
ू

डगडगत
ु ु

चालत

असतं,

ते{हा

Zयाचं

कौतक
ु

होतं,

Zयाला

SोZसाहन

Uमळतं.

अMकोहोलमळे
, ते{हा इतरांचं मनोरं जन होतं!
ु माणसं डगडगतात
ु ु
माणसं अMकोहोल घेतात ते{हा Zयांना आसपासIया जगाचा Gवसर पडतो, माणसं
खप
ू बोलतात. अ0तशय आZमGव¥ास 0नमाeण होतो. म दत
ू सेरोटो0नन 0नमाeण झाMयामळे
ु
आनंदाची भावना 0नमाeण होते. Uलं©बक UसdटXम या भावनांIया Yेावर पqरणाम झाMयामळे
ु
भावना 0नयंणात राहत नाहXत. उचंबळन
ू येतात. Zयामळे
ु माणसं खप
ू जाdत हसतात, खप
ू
जोरजोरात आbण अ ू ढाळन
रडतात. काहX जण Gवनाकारणच शरवीर
आbण आnमक
ू
ू
होतात. यामळे
ु देखील इतरांचं मनोरं जन होतं. =दसणं – ऐकणं यावरहX पqरणाम होतो. वेदना
झाMया तर ZयाहX जाणवत नाहXत. म दला
ू अMकोहोलनं गंग
ु वलेलं असतं.
अMकोहोल पीत रा=हMयामळे
म दतलX
भाषा आbण Gवचार करNयाIया Yेावरचं –
ु
ू
सेरेल कॉटxसवरचं
0नयंण सटतं

ु . सारासार Gववेकाचं
हे च क@ असतं, ते योय रXतीने काम करे नासं होतं. यामळे
ु हातन
ू मारामारX, खन
ू ,
बलाZकार, अपघात यांसारखे टोकाचे ग&हे
घडतात. उ,म UशYण घेतलेMया, उ,म कqरअर
ु
करणाया माणसांIया हातन
घडतात. काहX लोक
ू केवळ या अमलाखालX असMयामळे
ु ग&हे
ु
=दवसभर राबन
ू जे काहX पैसे कमवतात, ते राी संपवन
ू टाकतात. अMकोहोलचा पqरणाम
काहX काळापरता
असतो. पqरणाम संपला क: माणसं प&हा
मळ
ु
ु
ू पदावर येतात. पण या
पेयाचं {यसन लागतं. Zयामळे
आbण हळहळ
ू ू संपणe
ु म दवर
ू
ू शरXरावर याचे वाईट पqरणाम
झाMयाUशवाय राहत नाहXत.
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&यरोlलािdटUसटX
ू
एकदा UशकलेMया गो_ी बदलता येतात का, Zया पसन
ु ू टाकन
ू 0तथे नवीन मा=हती वा
?ान भरता येईल का? एखादX अZयंत आवडती {य: अZयंत नावडती होऊ शकते का?
ं
एकदा मनावर fकवा
म दवर
ठसलेलं UशYण बदलतं, क: कधीच बदलू शकत नाहX? यावर
ू
म दशाv?ां
नी असं सांrगतलेलं आहे क:, लहान मलां
ू
ु चा म द ू हा बदलत, वाढत असतो.
Zयाला जसजसे नवे अनभव
येतील तसे ZयाIयामsये बदल होत जातात. असेच बदल
ु
SौढांIया

म दत
ू

होतात

का?

शाv?ांIया

असं

लYात

आलेलं

आहे ,

क:

हे

बदल

Sौढांमsयेसा
होऊ शकतात. यालाच ‘&यरोlलािdटUसटX
’ असं wहणतात. म द ू Gवचार बदलू
ु
ू
शकतो, घडवू शकतो.
आपMयाला जी मा=हती उपलpध झालेलX आहे वा कhन दे Nयात आलेलX आहे , Zया
मा=हतीचं गाhड माणसांIया म दवर
पसरवता येतं. कोणZयाहX न{या, वेगgया, चांगMया,
ू
सकाराZमक शpदांवर, भरळ
घालणाया भावनांवर माणसांचा Gव¥ास बसतो. Zयातन
ु
ू Zयांचं
मत बनतं. मा, आज हे मत fकतीहX पxकं असलं तरX उjा ते असेलच असं ठामपणे
सांगता येत नाहX.
माणसांना वाईट अनभव
येत रा=हले तर मत बदलहX
शकतं. कारण सारासार
ु
ू
Gवचारश: हX SZयेक माणसाकडे असते. हे एखाjा {य:Iया बाबतीत शxय आहे , तसंच
ं
जनमानसाIया बाबतीतहX शxय आहे . कोणताहX माणस
समाज हा चांगMया गो_ींIया
ू fकवा
पाठ मागे उभा राहतो. नकाराZमक भावनांमुळे माणस
ू जाईल, Gवचारांचा
ू काहX काळ गcधळन
गंत
, nौयe, खोटे पणा यापेYा शांतता,
ु ा 0नमाeण होईल; पण अं0तमत: =हंसा, दफळी
ु
चांगलपणा
, अ=हंसा यावर माणसाचा Gव¥ास असतो, wहणनच
ओढाहX 0तकडेच असतो.
ु
ू
समह
ू मानसशाv अिdतZवात असलं तरX Zयापैक: SZयेकाचा म द ू घडलेMया, समोर येणाया
घटनांचं Gव¬ेषण कh शकतो. या Gव¬ेषणश:मळे
ु च समाज शाबत
ू राहNयाची शxयता
वाढते. मानवजातीसाठ चांगलX गो_ wहणजे बहसं
ु Qय माणसं समाजाIया भMयाचा Gवचार
करत असतात. wहणनच
कोणZयाहX समाजात य
ू
ु सh
ु झालं, अनाचार माजला, क: तो
संपवन
ू सकाराZमक पqरिdथती लवकरात लवकर कशी 0नमाeण होईल, याचे Sय¢ चालू
असतात. ‘&यरोlलािdटUसटX
’ हा म दचा
ू
ू अ0तशय संद
ु र गण
ु यासाठ मदतच करतो.
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सहकायe
आपलX सवe ?ान=@यं एकमेकांना मदत करत असतात, हे आपMयाला माहXत आहे च.
आपण नेहमीच बघतो क:, पंच=@यांपैक: एक इं=@य काम करे नासं झालं तर इतर सवe इं=@यं
Zयांना मदत करतात. अंध {य:ंचे कान अ0तशय दY असतात. आसपासIया पqरसराचा
योय कानोसा घेNयाचं काम Zयांची कण=@यं
करत असतात. म द ू dवत:Iया अिdतZवाला

समतोल

िdथतीत

ठे वNयाचा

सवeतोपरX

Sय¢

करत

असतो.

आजारX

पडMयावरसा
ु

Gवनाऔषध शरXराला बरं करNयाचा Sय¢ (हXUलंग) चालू असतो.
एका माणसाIया म दत
झालेला होता. Zयामळे
Zया माणसाIया
ू डावीकडे टय़मर
ू
ु
भाषेवर पqरणाम झालेला होता. कारण भाषेची Yें हX म दIया
डा{या भागामsये असतात.
ू
मा, Zयाच वेळी म दशाv?ां
नी केलेMया Sयोगांमsये असं =दसन
आलं, क: उज{या
ू
ू
अधeगोलातMया काहX भागांनी Zया माणसाला मदत करायला स\वात
केलX आbण Zया
ु
माणसाला GवGवध Sकार वापhन बोलता कसं करता येईल, हे ब0घतलं. यासाठ

नजर,

हावभाव, हातवारे यांची मदत झालX. संबंrधत अवयवांनी हX मदत केलX.
एखाjा परभाGषक माणसाला आपलX भाषा समजत नाहX हे लYात येत,ं ZयाYणी
म द ू कामाला लागतो. समोरIया माणसाला संदेश jायचा आहे , हा 0नरोप म दपय|
ू त जाताच
तो संपणe
ू शरXराला संदेशवहनाIया कामाला लावतो.
फॉxस नावाIया एका म दशाv?ाIया
अयासामsये असं =दसन
ू
ू आलं क:, जर
एखाjा माणसाचं एखादं बोट काम करे नासं झालं, तर इतर बोटांमधले ?ानतंतू Zयाचं काम
अंगावर घेतात आbण वेळIया वेळेवर म दकडे
आवयक ते सवe संदेश जातील असं बघतात.
ू
या Gवषयावर आणखी संशोधन चालू आहे . JयाSमाणे Zवचा एखादX जखम बरX करNयाचं
काम करते आbण हळहळ
न{याने
ू ू Zवचेचा नवीन dतर 0नमाeण होतो, ZयाSमाणे &यरॉ&स
ू
0नमाeण होतात का/ होतील का, एका Yेामsये कायeरत असलेले &यरॉ&स
दसरं
Yे 0नकामी
ू
ु
झाMयास 0तथं जाऊन काम कh शकतात का, या Gवषयावर संशोधन चालू आहे . हे संशोधन
यशdवी झालं, तर एखादं ?ान=@य काम करे नासं झाMयास Zया=ठकाणी आवयक ती
औषधयोजना कhन Zया =ठकाणचे &यरॉ&स
दसरXकडे
जाऊन काम करतील का, यावर
ू
ु
Gवचार चालू आहे .

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १३८

म दशी
ू मैी

लेखांक- १३९
=दनांक- १६ जलै
ु १९
ेन वायqरंग
आपण माणसं केवळ =दसायलाच नाहX, तर सवe बाबतीत.. सवयी, dवभाव,
आवडी0नवडी, आचारGवचारांत एकमेकांपेYा वेगळे असतो. याचं कारण आपMया SZयेकाचं
‘ेन वा0यरग’ एकमेकांपेYा वेगळं असतं. SZयेकाला आलेMया अनभवां
नुसार माणस
ु
ू घडत
असतो. माणसाIया भतकाळावर
Zयाचा भGवoयकाळ बयाच अंशी अवलंबून असतो. एका
ू
दे शातMया सवeसामा&य माणसांचं समहमन
दसया
दे शातMया समूहमनापेYा वेगळं असतं.
ू
ु
wहणन
ू भारतीय माणसाचं वागणं इंज, जमeन, जपानी माणसापेYा वेगळं आहे , असं wहटलं
जातं. कारण 0तथMया दे शांमधलं हवामान, Zयांचा इ0तहास, 0तथलX UशYणाची पत,
सामािजक Uश_ाचार हे वेगळं असतं. wहणन
ू ती जडणघडण वेगgया Sकारे होते. परदे शात
dवIछता पाळणारX आपMयाच दे शातलX माणसं dवदे शात मा कचरा करतात. कारण ेन
वा0यरग! ‘इथे असं चालतं’ हाच संदेश म दला
=दला गेला आहे . हाच 0नयम वेगgया
ू
राJयांतMया, वेगgया गावांतMया माणसांIया S0तfnयांनाहX लागू पडतो.
वगाeमsये UशYक सवाeना एकच Sकारे एकाच वेळेला Uशकवतात; पण SZयेकजण
dवत:Iया अनभवाIया
कYेतन
ु
ू बघत असतो. एखाjा कायाeलयात एकाच पदावर कमeचारX
एकच काम करत असले तरX आपापMया पतीने करतात. सQखी वा जळी
भावंडह
ं X
ु
एकमेकांसारखी नसतात. कदाrचत =दसायला एकसारखी असलX तरX दोघांचे dवभाव वेगळे
असतात. जसजसा समाजाशी संपकe वाढतो, तसा ZयांIया dवभावात, गण
ु -दोषांमsये,
S0तfnया/S0तसादांत,अयासातMया वेगवेगgया Gवषयांत फरक पडू लागतो. याचं कारण
कदाrचत

घरात

दोघांनाहX

Uमळणारे

अनभव
ु

एकसारखे

असतील;

पण

वगाeत,

Uममै©णींमsये आbण एकूण समाजात Uमळणारे अनभव
वेगवेगळे असतात.
ु
हे च मानवजातीचं वैUश_य़ आहे . हX जात एक असलX तरX म दIया
‘³ंटल लोब’मsये
ू
होणाया GवGवधरं गी &यरॉ&स
कनेxश&समळे
Uमळालेला
ू
ु आपण वेगळे असतो. चांगले अनभव
ु
माणस
ू वा समाज इतरांवर Sेम करायला Uशकेल. लहानपणी Zयाला कोणी समजन
ू घेतलं
असेल, तर तो इतरांना समजन
घेNयाIया शxयता वाढतील; पण SेमहXन अवdथेत,
ू
अभावdत वातावरणात, भीतीIया छायेखालX, Gवषमतेला तcड दे त, =हंसेIया वातावरणात
लहानाचं मोठं झालेMया यवकां
Iया S0तfnया वेगgया असतील. असा समाजच मग वेगळा
ु
असेल, कारण Zयांचं ेन वा0यरग Zयाच समाजात राहन
ू वेगgया पतीनं झालेलं आहे !
एकण
समाजdवाd¸य =टकावं wहणन
SZयेकाIया जडणघडणीकडे लY दे णं wहणनच
ू
ू
ू
आवयक आहे .
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कMपना : Gवjत
ु -रासाय0नक dवhपात
‘कMपना करणं’.. फ मानवजातीला UमळालेलX म दतलX
एक संद
ू
ु र श:. फार पव
ू
होमो सेGपय&सना आसपास Gवखरले
हX आपण शरXराला गंुडाळलX तर
ु लX पानं पाहन
ू
उ&हापावसापासन
ू बचाव होऊ शकेल असे वाटले, हX कMपना. लाकडाचे गोल ओंडके होते,
ZयाIया चकतीसारQया आकाराचा उपयोग घरं गळNयासाठ

होतोच आहे तर याचा वापर

कhन काय करता येईल, याIया कMपना. ‘कMपना’ या श:चं साम¸यe मोठं आहे .
आपMयाला सवe GवGवध आकार-SकारांIया वdतू =दसतात, माणसांनी उभी केलेलX
कामं =दसतात, GवGवध खेळ, GवGवध SकारIया संdकती
ृ , भाषा, वाjं, कला, यंं इZयादX
=दसतात. या सवाeचं मळ
ू एकच- कMपना!
माणसाIया म दत
ू Sथम एक कMपना तयार होते. हX कMपना wहणजे नेमकं काय
असतं? कदाrचत ती शpदांIया dवhपात असेल, कधी एखाjा rचाIया dवhपात असेल, तर
कधी फ GवचारांIया dवhपात. या कMपनेवर काम केलं, ती कतीत
उतरवNयासाठ Sय¢
ृ
केले, क: 0तला एक dव-hप Sा होतं. हे hप कशाचं असेल, याIया शxयता लाखो आहे त.
या कMपनेचाहX शोध म दशाv?ां
नी घेतला आहे . कMपना करायला एक वेगळी
ू
S0तभा लागते, हा Gवचार पढे
ु नेत भामह, दं डी, वामन, \द अशा अनेक संdकत
ृ
अयासकांनी S0तभेची {याQया केलX आहे . का{यS0तभेला वडedवथe यांनी ‘dपॉ&ट0नअस
ॅ
ओ{हरºलो ऑफ पॉवरफल
ु फ:Uलंज’ मानलं.
आध0नक
यंाIया साहाÆयाने िजवंत म दला
ु
ू इलेxो स लावन
ू संगणकाIया पडjावर
पा=हलं असता, कMपनांचं उगमdथान आbण Sवाह =दसला. आपण एखादX S0तमा डोgयांनी
बघतो, Zयाची मा=हती म दकडे
पाठवलX जाते. ते{हा ती म दतMया
‘ऑxसीपेटल लोब’मधन
ू
ू
ू
‘परायटल लोब’कडे जात असते. मा, कMपनेIया बाबतीत उलट Sfnया घडते. कMपना
आधी परायटल लोबमsये तयार होते, 0तथन
ू ऑxसीपेटल लोबमsये पाठवलX जाते. 0तथे
गेMयावर ती ^य dवhपात डोgयांना वा मनÅYूंना जाणवते. हX एक Gवjत
ु -रासाय0नक
Sfnया आहे . अशा Sकारे जाणवलेलX कMपना कदाrचत सेकंदात GवhनहX जाते. अशा
GवरलेMया कMपनांची संQयाहX फार मोठ असते. कMपना सचलX
होती; पण पढे
ु
ु Zयाचं काहX
झालं नाहX, असं fकती तरX वेळा घडतं. काहX कMपना मा पन
जाणवतात.. अYरश:
ु :प&हा
ु
धडका दे तात. Zयावर काम करणं भागच पडतं. wहणन
ू SZयेक कMपनेवर fकमान Gवचार
तरX करायला हवा.
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अनकरणीय
चेहरे (!)
ु
लहान मलं
असतात, हे वाxय आपण अनेकदा ऐकलं आहे . घरातलX
ु अनकरणGSय
ु
माणसं पdतक
ं वाचत असतील तर मलं
ं वाचायला Uशकतात. ती माणसं
ु
ु हX पdतक
ु
मोबाइलवर वेळ घालवत असतील तर मलं
ु हX मोबाइलसाठ ह करतात, वगैरे.
कधी कधी कटं
ु ु बावर वाईट पqरिdथती ओढवते. उदाहरणाथe, कोणाचा मZय
ृ ू, कजe,
ं
जवळIया माणसाने केलेलX फसवणक
मोठय़ांचे आजार.
ू , आrथeक ताणतणाव, मलां
ु चे fकवा
अशा पqरिdथतीत घर Sस&न असणं अवघड असतं. माणसांना खपच
ताण येतो. पणe
ू
ू
वातावरणात कळा पसरते. या वातावरणाशी जळवन
ु ू घेता आलं नाहX क: माणसं एकमेकांवर
rचडrचड करतात. नकाराZमक रसायनांIयामळे
वर 0नघतो. 0नघतच राहतो.
ु राग दसयां
ु
वातावरणाचा एकमेकांवर नकाराZमक पqरणाम होत राहतो. तर घरातMया लहान
मलां
ु वर fकती होईल? माणसं जे शpद बोलत नसतात, ते Zयांचा चेहरा बोलत असतो. मलं
ु
हा चेहरा वाचत असतात. Zयातन
ू Uशकत असतात. सवाeत महaवाचं wहणजे आपMया परXने,
ZयांIया सीUमत अनभवकYां
मधन
Sसंगांचा अथe लावत असतात. तणावपवe
ु
ू
ू , खचलेले,
0नराशाIया गेत गेलेले, कावलेले, rचडrचडलेले, उ, कठोर, एकाक: असे चेहरे बघन
ू ते
अथe काढतात.
Zयांनी काढलेले अथe हे कदाrचत घडलेMया घटनांपेYा गंभीर असू शकतात. या
सवाeवरचा Zयांचा 0नoकषe असा असू शकतो क: आपलंच काहXतरX चकतं
आहे , wहणनच
ु
ू
आईबाबा नाराज आहेत. wहणन
ू मलं
ु fकतीहX लहान असतील – एक वषा|Iया पढे
ु – तरX
ZयांIयाशी बोलन
ू Zयांना समजेल अशा भाषेत समdया सांगायला ह{यात. आईबाबांIया
चेहयावरचे भाव पाहन
वाटते.
ु ना आधार वाटतो, सरYतता
ु
ू मलां
चेहयावर भाव कसे हवेत, हे देखील म दच
ू ठरवतो. कारण चेहयाIया dनायंूनी कसं,
fकती {य {हायचं आहे हे म दतलX
कॉटe Uस◌ॉलसारखी ताणकारक रसायनं काबत
ू
ू आणन
ू
योय =दशेने Gवचार करायला लागलो क: म दतलX
पqरिdथती बदलते. राMफ अॅडॉMफ यांIया
ू
मागeदशeनाखालX झालेMया संशोधनातन
असं =दसलं आहे क: दसयां
Iया चेहयावरIया
ू
ु
भावभावना ओळखणं आbण समजन
घेणं यासाठ
ू

अUमडालातले &यरॉ&स
कारणीभत
ु
ू

असतात. चेहयाकडे बघन
ू ते Gवjत
ु संदेश तयार करNयाचं काम ते करतात. अॅडॉMफ यांIया
मते, यात &यरॉ
ु &सचे दोन समह
ू काम करतात. हा सवe अयास ‘सामािजक आकलन’ या
Gवषयासाठ अ0तशय महaवाचा आहे .
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Uलं©बक UसdटXम Gव\ ³ंटल कॉटxस

घरात वा ऑfफसात अनेकदा दोन Gपढय़ांमधला Gवसंवाद घडतो. ते Gव\ हे . नवे
Gव\ जने
ु . समाज बदलतो, माणसं बदलतात, Gव?ान- तं?ानात नवे शोध लागतात.
शा¥त मMयं
तीच असलX तरX मMयां
Iया हाताळणीत बदल होतो. अशा पqरिdथतीत, पव
ू
ू
ू
Jया आधारावर 0नणeय घेतले, Zयाच आधारावर न{या GपढXने 0नणeय यावेत, हा आह
धरणं योय नसतं.
‘न{या GपढXने dवत:ला जे वाटतं ते सचवावं
. दो&हX Gपढय़ांनी हवा 0ततका वेळ घेऊन
ु
शांतपणे चचाe करावी. अं0तम 0नणeय सवाeIया सहमतीने झाला तर चांगलंच. अथाeतच, जो
काहX

0नणeय

घेतलेला

आहे ,

तो

कोणZयाहX

संदभाeत

असला

तरX

Zया

0नणeयाची

जबाबदारXदे खील सवाeवर येते. या 0नणeयातन
ू चांगलं {हावं, हXच अपेYा असते. पण वाईट
झालं तर कोणीहX कोणावर दोष ढकलू नये. हX एक UशYणाची Sfnया आहे असं Zयाकडे
बघावं. 0नणeयांची जबाबदारX घेतलX, तरच dवतं 0नणeयYमता GवकUसत होते. पण याऐवजी
नसते
ु च मतभेद होत रा=हले तर Zयातन
ू कोणीच काहX Uशकत नाहX,’ हे सवाeना माहXत
असतं.
दोन Gपढय़ांमधला झगडा हा खरं wहणजे &यरॉ&सIया
नेटवकeचा झगडा. SZयेक
ु
माणस
वhन बोलत, वागत असतो. कोणाचे &यरॉ&स
कशा Sकारे जोडले
ू dवत:Iया अनभवां
ु
ु
गेले असतील, हे सांगता येत नाहX. पण SZयेकाला आपलX बाजू खरXच वाटते. कारण ती
ZयाIयासाठ खरXच असते, JयाIया ZयाIया म दत
ू ती साठवलेलX असते.
अशा भांडणांमळे
माणसं
ु च fकZयेक वेळा माणसांमsये भलंमोठं अंतर पडतं. दसरX
ु
आपलं काहXएक ऐकत नाहXत हा Gवचार ^ढ होतो. कायाeलयामsये असे मतभेद झाले तर
कायeसंdकतीवर
बरे -वाईट पqरणाम होतात.
ृ
ं
आbण घरात असं झालं, तर घरात दमत
तयार होतं. fकवा
एकाला पडती बाजू
ु
यावी लागते. Gवशेषत: टXनएज मलां
ु बाबतीत भांडणं झालX तर Uलं©बक UसdटXम आbण
³ंटल कॉटxसमधला
झगडा असतो. या काळात मलं
Uलं©बक UसdटXममधन
wहणजेच

ु
ू
भावनांIया क@ातन
ू Gवचार करत असतात. आbण मोठ माणसं वैचाqरक क@ामधन
ू .
वाdतGवक या दो&हX क@ांIया सम&वयातन
ू 0नणeय झाले पा=हजेत. न{या-ज&या
ु
GपढXचा झगडा हा केवळ दोन माणसांचा नाहX, दोन काळांचा नाहX, तर दोन वेगवेगgया
^G_कोनांतून मांडMया गेलेMया मतांचा झगडा असतो. तो Uमटवता येतोच.
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‘फ’
फ’ कतहल
ु ू ?
‘माµयात तसं काहX Gवशेष टल
वाटत असतं,’ असं
ॅ ट नाहX. फ मला फारच कतहल
ु ू
अMबटe आइनdटाइन यांनी wहटलं आहे .
कतहल
हX माणसाला UमळालेलX एक फार आगळीवेगळी अशी दे णगी आहे .
ु ू
{यवहारात कदाrचत आपण कतहल
या गो_ीचं महaव Gवसhन गेलो आहोत. कतहल
या
ु ू
ु ू
एका गो_ीमळे
ु च SZयेक नवा शोध लागला आहे . झाडावhन फळ नेहमी खालXच का पडतं?
आकाशातले ह, गोल आपMयाला लांबून जसे =दसतात तसेच ते SZयYात असतात का? ते
SZयYात कसे असतात? या प¸वीचा
शोध कसा लागला असेल? प¸वी
0नमाeण कशी झालX
ृ
ृ
असेल? चं@ावर गेलं तर काय होईल? माणसाला पंख असते तर काय झालं असतं?
आपMयाला जर सम@ाIया
तळाशी जाऊन बघायचं असेल तर Zयासाठ काय करावे लागेल?
ु
असे ST आपMयाला पडतात. Zया वेळी महaवाची असते ती कतहलाची
भावना. कत
ू ल
ु ू
ु ह
0नमाeण झालं क: डोपामाइन 0नमाeण होतं. ते STाचं उ,र शोधायला Sव,
ृ करतं.
मनात ST उभे राहणं हXसा
म दची
ु
ू एक Gवशेष Yमता आहे . योय आbण अथeपूणe
ST मनात उभे राहNयासाठ सा
ु मानUसक पqरिdथती ताणतणावGवर=हत असायला लागते.
जे ST मनात 0नमाeण होतात, Zया STांना योय संदभe असायला लागतात. मनात
0नमाeण झालेला एखादा ST योय आहे क: नाहX, हे समजNयाचीदे खील एक fकमान Yमता
असावी लागते. कारण अथeहXन आbण संदभeहXन STसा
मनामsये येतात. Zया वेळी थोडा
ु
Gवचार केMयानंतर हे संदभeहXन आbण अथeहXन आहे त हे आपMयाला कळू शकतं आbण असे
ST आपोआपच आपण र करतो. हे 0नणeय वेळोवेळी आपलं मन घेत असतं.
मनात ST 0नमाeण झाMयावर पढची
पायरX असते ती या अथeपूणe STांचा शोध
ु
घेNयाची. कतहल
कोणZयाहX बाबतीत 0नमाeण होऊ शकतं.
ु ू
– आपण आपMया STाचं उ,र शोधू शकतो हX जाणीव,
– उ,र शोधायलाच हवं हX ऊम आbण
ं
– कोणाला तरX Gवचाhन fकवा
पdतकात
शोधन
ु
ू उ,रापय|त पोहोचNयाइतक: fकमान
पqरिdथती उपलpध असलX पा=हजे.
यामळे
ु कोणताहX माणस
ू कोणZयाहX STाचं उ,र शोधू शकतो.
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जागवलेलं कतहल
ु् ू
खरं तर लहान मलां
ु Iया मनात STांचं मोठं भांडार असतं. याचं कारण wहणजे
ZयांIया नजरे तून Zयांना =दसणारं जग हे पणe
ू पणे नवीन असतं. Zयामळे
ु ‘हे असं का?’ असे
असंQय ST मनामsये सतत गोळा होत असतात.
हे ST GवचारNयासाठ आbण Zयांची उ,रं UमळवNयासाठ योय माणसं आसपास
असायला हवीत. समजा, काहX कारणाने तशी माणसं UमळालX नाहXत तर कतहलाची
ु ू
आिZमक Sेरणा हळहळ
ू ू कमी होते, नाहXशी होते. याचा अथe ती पणe
ू पणे संपत नाहX, कारण
आपMयाला एखाjा गो_ीचं कतहल
वाटतं आहे आbण Zया कतहलाचं
0नराकरण करNयाची
ु ू
ु ू
पqरिdथती जर आपMया आसपास प&हा
0नमाeण झालX तर मनातलं कतहल
प&हा
जागतं.
ु
ु
ु ू
या ^_ीने जे{हा आपण मलां
, ZयांIया मनात 0नमाeण होणाया
ु Iया कतहलाकडे
ु ू
ं
STांकडे fकवा
ते SZयY बोलले नाहXत तरX ZयांIया चेहयावhन =दसणाया- जाणवणाया
शोधक व,ीकडे
पा=हलं तर आपलX जबाबदारX लYात येईल. लहान मलां
ु Iया संगतीत
ृ
असणारX सवe मोठ माणसं, आई-बाबा, UशYक, मदतनीस या सवाeनी ZयांIया कतहलय
ु
ु ू
STांना योय उ,रं =दलX तर हे कतहल
जागं राहू शकतं.
ु ू
कोणZयाहX SकारIया UशYणामsये कतहलाचं
महaव अपार आहे . हे असं का आहे ?
ु ू
असा ST पडलाच नाहX तर तो ST आbण ZयाIयापढे
ु 0नमाeण होणारX असंQय STांची
माUलका याचं उ,र Uमळणार नाहX.
‘पेडया=क रXसचe’ या जनeलमsये या संदभाeत एक लेख SकाUशत झालेला आहे .
एका संशोधनातन
ू असं =दसन
ू आलेलं, क: आrथeक^_य़ा 0नwन वगाeतील मलां
ु चे दोन गट
केले. एका गटातील मलां
0नमाeण होईल, अशा Sेरणा ZयांIया मनात
ु Iया मनात कतहल
ु ू
0नमाeण केMया. दसया
गटासाठ असं काहXहX केलं नाहX. यानंतर असं =दसलं क:, प=हMया
ु
गटात कतहलाIया
Sेरणेमळे
ु Zयांचा अयासातला रसहX वाढला आहे . आपण एखादX गो_
ु ू
शोधन
ू काढतो ते{हा Zयातन
ू आनंद Uमळतो. Jयाचं उ,र आपMयाला माहXत नाहX ते शोधन
ू
काढNयाची Sेरणा Jयांना UमळालX, Zया मलां
ु मsये तसा बदल =दसन
ू आला.
वाdतGवक सवeच मलां
ु बरोबर – ZयातहX सामािजक- आrथeक वंrचत गटातMया
मलां
ु साठ अथक Sय¢ करणाया UशYकांनी हे समजन
ू घेNयासारखं आहे .
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आwहाला गbणत Uशकवा!
Uशकवा!
सडबरX {हलX
dकल
गरवारे
ॅ
ु
ू या नावाची एक शाळा होती. (या संदभाeतील एक पdतक
बालभवनने काढलेलं आहे .) 0तथे गbणत Uशकवायला एक UशYक होते; पण ते गbणत
Uशकवायला कधीच आपणहन
ू वगाeवर गेले नाहXत. शाळे मsये वेगवेगळे उपnम {हायचे. या
उपnमांतन
ू मलां
ु Iया एक =दवस असं लYात आलं क:, काहX गो_ींसाठ गbणत यावं लागतं.
आपMयाला गbणत UशकNयाची गरज आहे . Zया वेळेला सवe मलां
ु नी आपापसात ठरवलं आbण
ते गbणताIया UशYकांकडे गेले.आwहाला गbणत Uशकायचं आहे , असं Zयांनी सांrगतलं; परं तु
गbणताIया UशYकांनी ZयांIयावर लगेच Gव¥ास ठे वला नाहX. तwहाला
काय Uशकायचं आहे ?
ु
कशासाठ ?

असे

ST

मलां
ु ना

Gवचारले.

यानंतर

मलां
ु नी

Gवचार

केला.

आपMयाला

गbणतामsये नेमकं काय Uशकायचं आहे , हे Zयांनी ठरवलं आbण UशYकांकडे गेले. UशYकांनी
लगेच मलां
ु ना होकार =दला नाहX. कधी Uशकवायचं, Zयाची वेळ ठरवा आbण मग मला
सांगा. हे ठरवन
UशYकांकडे गेलX. मलां
ू मलं
ु प&हा
ु
ु ना खरोखरच गbणत Uशकायचं आहे याची
शंभर टxके खाी जे{हा Zया UशYकांना पटलX, Zया वेळेला UशYकांनी मलां
ु ना काहX अटX
घातMया. जी वेळ गbणताIया अयासासाठ ठरलेलX आहे , ती वेळ पाळायची. Zयादरwयान
कोणीहX गैरहजर राहायचं नाहX. तासाला यायला उशीर करायचा नाहX.UशYकांनी मलां
ु वर
घातलेMया Zया सवe अटX मलां
ु नी ताबडतोब मा&य केMया. कारण Zयांना गbणत Uशकायची
घाई झालX होती. ZयांIया मनात गbणताGवषयी खरं खरंु कतहल
0नमाeण झालं होतं. यानंतर
ु ू
UशYकांनी अयासnम Uशकवायला स\वात
केलX. मलं
ु
ु अZयंत उZसाहाने Uशकत होती. या
सगgयाचा पqरणाम असा झाला क:, जवळपास दोन वषा|चा अयासnम सहा म=ह&यांतच
Uशकवन
ू झाला. सवe मलां
ु ना गbणतं कळलX. याचा सवाeत महaवाचा फायदा असा झाला क:,
मलां
ु ना गbणत Gवषयाची गोडी लागलX.
या सगgयाIया मळाशी
गेलं तर काय =दसतं?
ु
मलां
0नमाeण झालं होतं हे एक. दसरं
wहणजे
ु Iया मनात गbणताGवषयी कतहल
ु
ु ू
गbणत Uशकायचं हा 0नणeय Zयांनी आपण होऊन घेतलेला होता. ZयांIयावर हा 0नणeय
कोणीहX लादलेला न{हता.
जी गो_ आपMयाला Uशकायची आहे , 0तकडे लY एका केलं जातं. याचा अथe असा
क:, Jया गो_ीमsये कतहल
0नमाeण होईल, ती गो_ आपण मनापासनच
करतो.
ू
ु ू

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १४५

म दशी
ू मैी

लेखांक- १४५
=दनांक- २५ जलै
ु १९
ल0नeग dटाइMस
SZयेकाIया अयासाची पत वेगळी असते. आपलX अयासाची पत कोणती आहे ?
– काहX जण एकांतात अयास करतात. Zयांनी मनातMया मनात वाचलेलं ZयांIया
लYात राहतं. हे लोक fकतीहX वेळ एका जागेवर बसन
ू एकातेने अयास कh शकतात.
Zयांना कोणZयाहX Sकारे आवाजाचा {यZयय सहन होत नाहX.
– काहX जणांना Uमम©णींबरोबर, मोठय़ा आवाजात वाचMयावर लYात राहतं; गाणी
लावन
ू , टX{हXसमोर अयास होतो.
– काहXंचा एका जागेवर बसन
ू अयास होत नाहX. दर दहा-पंधरा Uम0नटांनी हालचाल
करावीच लागते.
अशा Sकारे SZयेकाची अयास करNयाची शैलX वेगवेगळी असते. Uशकलेलं समजन
ू
घेNयाची, लYात ठे वNयाची पत वेगळी असते. आपण मा सवe मलां
ु ना एकाच पतीनं
Uशकवतो. एकाच पतीनं, एकाच वेळेस अयास करायला सांगतो. साधारणत: चौथीपाचवीIया टllयापय|त मलां
ु ची अयासाची नैसrगeक शैलX कोणती आहे , हे समजन
ू येत.ं
आपण Zयाची अशी पत शोधन
ू Zयाला मदत करायला हवी. UशYणशाvात याला ‘ल0नeग
ं
dटाइMस’ असं संबोधलं जातं. आपMया dवत:Iया fकवा
आपण Zयांना सचवत
असलेMया
ु
पतीपेYा मलां
ु ची पत वेगळी असू शकते. एकदा का अयासाची पत Zयांना सापडलX,
क: अयासाचा लवकर कंटाळा येणार नाहX.
परं तु हे लYात न घेता मलं
आपलX एकाच पतीनं Uशकत असतात. आपला
ु
अयास कशा पतीनं केला तर लYात राहतं, हे आपण dवत:च बघायचं असतं. आपलX
पत आपणच जाणीवपवe
ू क तपासायला हवी. कारण SZयेकाIया म दची
ू गरज आbण भक
ू या
बाबतीत वेगवेगळी असते.
साधारणपणे

आठवी-नववीपय|त

कोणZया

पतीनं

अयास

करायचा,

हे

मलं
ु

आपणहनच
ठरवतात. मा, ZयाहX आधी SाथUमक वगाeत Uशकत असतानाच Zयांना UशYक
ू
ं
fकवा
पालकांनी मदत केलX, तर Zयांना अयासाची Zयांची पत सापडू शकेल. हX शैलX
ं
ओळखन
अगदX पाठ
ू Zयांना ZयांIया नैसrगeक शैलXत UशकNयाची, समजन
ू सांगNयाची fकवा
करNयाची संधी =दलX पा=हजे. Zयासाठ मदत केलX पा=हजे.
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बाबा आbण &यरॉ&स
ु
बाळ घडत असतं ते{हापासन
होते. Jया घरामsये आई-बाबा
ू बालसंगोपनाला स\वात
ु
दोघेहX नोकरX करतात, Zया घरातहX बाळाची बहतां
ु श काळजी, जबाबदारX हX आईच
उचलताना =दसते. वाdतGवक, इथं बाबाची भUमका
फार महaवाची असते. बाळ
ू
ज&मMयानंतर ZयाIया जडणघडणीत आई आbण बाबा असा दोघांचाहX वाटा असायला हवा
असं नेहमी wहटलं जातं. SZयYात तसं घडत मा नाहX. परं तु आध0नक
घरांमsये बाळाचं
ु
संगोपन दोघांनी करायचं असंच ठरवायला हवं.
अशीहX मांडणी केलX जाते क:, बाबा पैसे कमावन
ू आणतो, तो =दवसभर घरात
नसतो आbण wहणन
ू मलां
ु ना सगgयात जाdत सहवास आईचाच Uमळतो. आता काहX
घरांमsये तरX हे rच बदललेलं आहे . बाबाSमाणे आईसा
=दवसभर नोकरX करते, काम
ु
करते; पण तरXसा
असंच rच =दसतं क:, आईचा सहवास मलां
ु
ु ना जाdत आहे . याचं
कारण आपMया समाजाIया जडणघडणीत तर आहे च, पण बाबाIया मानUसकतेतसा
आहे .
ु
ं
आपMया लहानया मलाला
fकवा
मलXला
वाढवणं, ZयाIया/ 0तIयासाठ काहX करणं, यात
ु
ु
आपणहX काहX भUमका
बजावू शकतो याची ओळखसा
fकZयेक घरातMया बाबा मंडळींना
ू
ु
झालेलX नसते. मलं
ु सांभाळणं हा जणू काहX बायकांचा Sांत आहे , असं समजन
ू बहते
ु कांनी
हात झटकलेले असतात.
पण यात Zया बाबाचंच नकसान
जाdत होतं. बाबाला बाळाचा सहवास Uमळत नाहX.
ु
लहानसं बाळ आपापMया पाचहX ?ान=@यांचा वापर कhन म दIया
GवGवध Yेांमsये
ू
&यरॉ&सची
जोडणी करत असतं. GवGवध माणसं, Zयांची भाषा.. अशा अनेक गो_ींबलIया
ु
अनभवां
चा संचय करNयाचं काम चालू असतं. अशा वेळी GवGवध कारणांमुळे बाबाचा सहवास
ु
Uमळाला नाहX, तर म दत
ू आवयक Zया जोडNया होत नाहXत.
आपMयाकडे बालसंगोपनात नेहमी आई पढं
ु असते. बाबा जवळपास नसतोच. यामळे
ु
बहतां
यांचं मेतकट
असतं. आbण बाबा वेगळा असतो. मलं
ु
ु
ू
ु शी घरांमsये आई व मलं
कोणZया इय,ेत आहे त, हे हX बाबाला माहXत नाहX, याचं कौतक
ु केलं जातं. मलां
ु पासन
ू असं
अंतर पडतं. पढे
ु ते वाढतच जातं. त\ण झाMयावर मलं
ु एकवेळ आईशी बोलतात, बाबाशी
नाहX. Zयाचं मळ
ू या =दवसांत झालेMया &यरॉन
ु -जोडणीत आहे .
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GवचारांIया सहा टोlया
ं ं ह¼स
एडवडe डी बोनो यांनी ‘Uसxस rथfकग
Uल=हलं आहे .
ॅ ’ या नावाचं एक पdतक
ु
Zया पdतकात
लेखकानं GवचारSfnयांबल Uल=हलं आहे . आयoयात
fकती तरX 0नणeय यावे
ु
ु
लागतात. हे सवeच 0नणeय खरोखरच महaवाचे असतात. ‘चलता है’, ‘पढे
ु बघू या’ अशी व,ी
ृ
ठे वलX, तर कदाrचत हातातला खप
ू महaवाचा वेळ वाया जाNयाची शxयता असते. योय
0नणeय घेNयासाठ Gव¬ेषण Yमता GवकUसत {हायला हवी. हX Yमता GवकUसत झालX क:,
जाdतीत जाdत अचक
ू 0नणeयापय|त जाता येतं. Zयासाठ बोनो यांनी सहा मे
ु =दले आहे त.
या मय़ां
ना SतीकाZमक रं ग =दले आहे त. हे रं ग बाजला
ठे वले, तरX म दIया
डा{या व
ु
ू
ू
उज{या गोलाधाeतMया क@ांना dपशe करणारे हे मे
ु महaवाचे आहे त.
(१) {यवdथापन : अनेक गो_ी आसपास आहेत. Zया सगgया आपMयासाठ नाहXत.
ZयातलX योय गो_ 0नवडन
यायची आहे . Zया योय गो_ीकडे जाNयासाठ आपMयाला
ू
नेमकं काय करायचं आहे , हा तो ST. या STाचं उ,र jा. Zयातन
जाणीव
ू वdतिdथतीची
ु
होईल. या मय़ाचा
रं ग 0नळा आहे .
ु
(२) मा=हती : काय करायचं आहे , हे ठरMयानंतर दसरा
महaवाचा मा
wहणजेु
ु
आपMयाकडे पणe
ू मा=हती हवी. नसेल तर ती गोळा करायला हवी. याला बोनो यांनी पांढरा
रं ग wहटलं आहे .
(३) भावना : जे करायचं आहे , Zयाबल आपMया मनात नxक: आतन
ू काय भावना
आहे , याचा शोध घेणं फार आवयक असतं. भावनांना Zयांनी लाल रं ग संबोधलं आहे .
(४) वाdतववादX : एखादX कMपना fकतीहX आवडलX तरX ती वाdतववादX आहे का, हे
तपासन
ू बघायला हवं. काळा रं ग यासाठ वापरला आहे .
(५) आशावादX S0तfnया : आपMया मनातMया Gवचारांकडे सकाराZमक ^_ीनं बघता
येणं हे महaवाचं आहे . यासाठ या मय़ाला
Gपवळा रं ग =दला आहे .
ु
(६) सजeनशीलता : आपMयाला Jया कMपनेवर Gवचार करायचा आहे आbण नसताच
ु
Gवचार

नाहX

तर

ती

कMपना

SZयYात

उतरवायची

असेल,

तर

कोणZयाहX

ठरXव

चौकटXबाहे रचा, अगदX वेगळा Gवचार केला पा=हजे. हा =हरवा रं ग.
Gवचारातन
यायचं असेल, तर या सहा मय़ां
पक: जाdतीत
ू कोणZयाहX कतीकडे
ु
ृ
जाdत मय़ां
वर वैचाqरक खल करायला हवा.
ु
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=दनांक- ३० जलै
ु १९
डे&¶ाइ¼सचं जंगल
‘Jया माणसाला भरपरू अनभव
आहे त, Zया माणसाचा म द ू wहणजे जणू काहX
ु
डे&¶ाइ¼सचं जंगलच,’ असं मत Uशकागो मेडकल dकलचे
डॉ. Uलसे इUलयट यांनी मांडलं
ू
आहे . &यरॉ&सबल
आपMयाला माहXत आहे च. या &यरॉन
पेशीच न{या अनभवां
चं उZसाहाने
ू
ू
ु
dवागत करNयाचं काम करत असतात. या SZयेक पेशीमsये एक क@क असतं. ZयाIया
बाजने
Mया असतात, या शाखांना डे&¶ाइ¼स (Dendrites) wहणतात.
ू अनेक शाखा फटले
ु
SZयेक &यरू ॉनला एक लांब धागा असतो, Zयाला अॅxझॉन (axon) wहणतात.
सकाळी उठMयापासन
ू राी झोपेपय|त बहते
ु क माणसं हX dवत:साठ च जगत असतात,
पण तरXहX ते dवत:साठ जगणं नसतंच. dवत:चं आरोय, dवत:चा स&मान, dवत:साठ
बौGक खराक
, dवत:साठ कलेचा आdवाद – अशा गो_ींमळे
ु
ु मनाला 0निÅतपणे नवी उमेद
Uमळते.

जगाकडे

बघNयाचा

^G_कोन

ताजा

होतो.

नवी,

आrधक

अवघड,

अrधक

आ{हानाZमक कामं करNयाकडे कल वाढतो. dवत:वरचा Gव¥ास वाढXला लागतो. थोडxयात
काय, तर आपण ‘सधारतो
’!
ु
यासाठ चार गो_ींकडे लY दे Nयाची गरज आहे . मी, माझं घर, माझं UशYण /
नोकरX / {यवसाय आbण माझा पqरसर.
मी- रोज राी झोपताना dवत:शी बोलायला हवं. आज Gवशेष चांगलं काय चांगलं
झालं, काय चकलं
, याचा =हशेब रोज ठे वायचा. Zयाचवेळेस उjा कोणZया चका
टाळायला
ु
ु
ह{यात. उjाIया =दवसातलX महaवाची कामं कोणZया Sकारे पार पाडायला हवीत, याचं
ि{हJयअलायझे
शन रोजIया रोज {हायला हवं.
ु
माझी माणसं- माणस
हा समाजशील Sाणी आहे . घरातMया आbण अ&य सवe
ू
{य:ंशी ससं
ु वाद wहणजे dवत:शी ससं
ु वाद साधMयासारखंच आहे .
माझं UशYण / नोकरX / {यवसाय- UशYण आbण काम यांवर लY क=@त करणं, हे
म द ू सिdथतीत
ठे वNयाचं लYण आहे .
ु
माझा पqरसर- अशी एखादX गो_ Jयामळे
ु आपMया पqरसराला, 0तथMया लोकांना,
0नसगe – पयाeवरणाला उपयोग होईल. आपला संकMप एकटय़ानेच पणe
ू करायला हवा असं
नाहX. एखादं काम एक, सगgयांनी Uमळन
करNयात एक वेगळीच मजा असते. Zया
ू
0नUम,ाने आपण एकमेकांना भेटत राहतो. संपकe वाढतो. या सवाeतन
कोणाला तरX
ू दसया
ु
मदत होते तशी आपMयालाहX मदत होणार असते.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १४९

म दशी
ू मैी

लेखांक- १४९
=दनांक-३१ जलै
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उगवZयांचं संपणं!
म द ू हा dवत:Iया अिdतZवाची काळजी घेNयासाठ चा खास अवयव आहे , wहणनच
ू
तो हशार
आहे .. कोणZयाहX Sसंगातन
ू िजवाला वाचवतो! वेदना- जखमा- आजार झाला तरX
ु
काहX =दवसांत आपोआप बरं होNयाची ताकद म दत
ू - शरXरात असताना काहX जण मZयला
ृ ू
कसे कवटाळतात, हा ST फार गहन आहे .
अमक
ु एका परXYेत नापास झाMयामळे
ु , GवUश_ कॉलेजमsये Sवेश Uमळाला नाहX,
कोणी रागावलं wहणन
नाहX wहणालX
ू , इंटर{Àय़ू चांगला झाला नाहX wहणन
ू , ‘ती’ मलगी
ु
wहणन
Yा
ू dवत:चा जीव jावासा का वाटतो? एक परXYा, एक इंटर{Àय़ू संपणe
ू आयoयापे
ु
मोठं

कधीच नसतं. वाdतGवक SZयेक जीव जगNयासाठ

धडपडत असतो. dवत:Iया

अिdतZवावर फार Sेम करत असतो. छोटXशी मंुगीसा
dवत:Iया िजवाला जपते. एखादा
ु
धोका आला तर धावन
कhन यायचा Sय¢ करते.
ू सटका
ु
ज&म घेऊन Jयांनी अजन
केलेलX नाहXत ती मलं
ू वयाची वीसेक वषeहX पणe
ू
ु हे
छोटं सं आयoय
का संपवतात? याचा अथe मलं
अZयंत ताणाखालX असतात. ZयांIया
ु
ु
अंतमeनातला ताण Zयांना सहन करता येत नाहX. मलां
ु Iया जवळIयांनाहX जाणवत नाहX.
वाdतGवक UशYण घेत असताना, कोणZया तरX कारणाने जीव संपवNयाचा 0नणeय
यावा, हा खरं तर संपूणe {ययdथेलाच काUळमा आहे . अयास, UशYण यांनी मलां
ु ना आधार
jायला हवा, SोZसाहन jायला हवं क: पायाखालची जमीन काढन
ू यायला हवी? मलां
ु ना
आयoयातन
प&हा
0नमाeण होत
ु
ू उठNयाची वेळ येतेच का? ST असतातच. ते न{याने प&हा
ु
ु
असतात, ते ST सोडवायला Uशकवलं पा=हजे.
आZयं0तक

ताणकारक

Gवचारांमsये

गरफटणारX
ु

मलं
ु

असरYतते
Iया
ु

छायेत

वावरतात. ZयांIया मनाचा एक कोपरा कायम भीतीIया सावटाखालX असतो. अशी मलं
ु
एरवी नीट वागलX, तरX ZयाIया मनावर घातक पqरणाम झालेले असतात. सगgयांशी
Uमळन
मी कh शकत नाहX.
ू Uमसळन
ू राहू – बोलू शकत नाहX. मोकळे पणाने कणाशी
ु
आZमGव¥ास कमी होतो. मनावर झालेला पqरणाम शरXरावरहX =दसन
ू येतो. असे नकाराZमक
पqरणाम ZयांIयावर होत असतात. या नकाराZमकतेIया मळाशी
असलेलX भावना जाdत
ु
घातक आहे ती wहणजे dवZवाला बसलेला धxका. मलां
ु शी आपण उपदे शGवर=हत संवाद
करायला Uशकलो, तर अशी वेळ येणार नाहX.
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अ0तताण
ताणाची {य- अ{य कारणं अनेक असतात. आपMया हातन
योय Sकारे ,
ू
जाdतीत जाdत चांगलं काम {हावं यासाठ

काहX वेळा ताण येतो, तो आवयक ताण

असतो. या आवयक ताणामळे
आbण टX
न राहता चांगलंच काम हातन
ु फारशा चका
ु
ु
ू
{हावं यासाठ आपण Sव,
ृ होतो.
कधीकधी हा आवयक ताण हाताबाहेर जातो. याची लYणं शरXरात कठे
ना कठे
ु
ु
नxक:च जाणवतात. अdवdथ वाटतं. Áदयाची धडधड वाढते. जे काम चालू आहे , िजथे
आपलं लY होतं, 0तथन
घडतंय, हे काम जमणार नाहX असं
ू ते लY उडतं. काहXतरX चक:चं
ु
वाटतं. प&हा
Zया कामाकडे मन एका होत नाहX. काहXहX कh नये. नसतं
बसन
ु
ु
ू राहावं
असं वाटतं. आहे Zया पqरिdथतीतन
ू माघार 0नघन
ू जावंसं वाटतं. याचा अथe आपMयाला
कसलातरX ताण जाणवतोय.
हे ताण मलां
हे सांगू शकत
ु पासन
ू मोठय़ा माणसांपय|त कोणालाहX येतात. मलं
ु
ं
नाहXत. काहX वेळेस मलं
रडNयातन
ू , ओरडन
ु
ू , fकचाळन
ू , Gवरोध कhन, गlप बसन
ू ,
सगgयांकडे पाठ fफरवन
ू सांगNयाचा Sय¢ करतात. Zयांनी केलेले हे इशारे आपMयाला
समजले पा=हजेत. काहX मलं
ु ताण सहन करतात. याचा पqरणाम ZयांIया शरXरावर होतो.
पोटात दखणं
, ताप येण,ं वजन कमी होणं हX शारXqरक लYणं असतात. पण आत काय
ु
चाललं आहे हे समजत नाहX. चेहरा हसरा नसला, नजर dवdथ वाटलX नाहX तर मनात
काहXतरX खळबळ माजलेलX असू शकते.
हा ताण नरायापय|त (डSेशन) जाणंहX योय नाहX. कारण यातन
ू माणसाIया हातन
ू
मोठय़ा चका
घडू शकतात. एका Yणी असं होतं क: माणसाला जगावंसं वाटत नाहX. असे
ु
Gवचार मनात येणं वेगळं आbण तशी कती
होणं वेगळं !
ृ
न{या संशोधनावhन असं =दसन
वाटणं, आपMयाने आता
ू आलं क: dवत:ची घणा
ृ
पqरिdथतीवर कोणताहX उपाय होऊ शकत नाहX, सगgया आशा-अपेYा संपून गेMया आहे त
असं वाटणं आbण Zयापढे
ु जाऊन या सवाeवर उपाय wहणन
ू dवत:ला माhन टाकायचं हे
घडतं ते म दतMया
िxवनोUलनीक अॅUसडIया Sभावामळे
ू
ु !
या िdथतीपय|त माणसांनी जाऊ नये यासाठ Sय¢ करणं आधी ZयाIया dवत:Iया
आbण Zयानंतर आसपासIया लोकांIया हातात असतं.
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आपण म द ू fकती वापरतो?
वापरतो?
जे{हा एखादX ?ानशाखा उदयाला येते, ते{हा ती पणe
ू त शाvीय तaवावर आधाqरत
असलX पा=हजे. Zया संदभाeत केलX जाणारX GवधानंहX शाvीय तaवावर असलX पा=हजेत. परं तु
काहX वेळेला Zया शाvीय तaवाखेरXज इतरहX काहX Gवधानं 0नमाeण होतात आbण ती
{यावहाqरक पातळीवरहX लोक वापरायला लागतात. अनेकदा वापरMयानंतर तीच Gवधानं खरX
वाटायला लागतात. सsयाची एक नवीन ‘&यरो
दहा
ू -Uमथ’ wहणजे ‘आपण आपMया म दचा
ू
टxके वापरसा
ु करत नाहX’ (wहणे).
{यावहाqरक पातळीवर आपण आपMया म दचाच
वापर =दवसरा आपMया कामांसाठ
ू
करत असतो. आपMया म दमsये
Sचंड Yमता आहे . कदाrचत खप
ू
ू काहX करNयाची Yमता
0नसगeत: असताना आपण परेु सा &याय दे त नाहX इथपय|त ठ क आहे . पण यापढे
ु जाऊन
जे{हा ‘१० टxकेच भाग वापरला जातो’ असं wहणतो ते{हा ते योय ठरत नाहX.
याचं कारण म दचा
ू वापर हा आपMयाला अशा कोणZयाहX टxकेवारXमsये मोजता येत
नाहX. म दतले
सवe अवयव, ZयातMया रवा=ह&या, Zयात वाहणारX रसायनं या सवe गो_ी
ू
एकमेकांशी संलन असतात आbण ते SZयेक Yणी आपलं काम करत असतात. आपण
fकती टxके म द ू वापरतो याचं गbणत आपMयाला मांडता येत नाहX.
‘शाvीय तaवावर आधाqरत’ असं wहटलं तरXसा
ते शाvीय तaवावर आधाqरत
ु
असेलच असं नाहX. याचं कारण म द ू संशोधनाला &यरो
ू इमेिजंग तंाचा भxकम आधार
असावा

लागतो.

अZयाध0नक
ु

यंाIया

आbण

तं?ानाIया

साÀय़ाने

उदाहरणाथe

‘एफएमआरआय’ तंाने SZयY आbण िजवंत काम करणाया म दIया
S0तमा =टपMया
ू
जातात. Zया S0तमांवhन 0नघालेMया 0नoकषा|चा आधार म द ू संशोधनाला आहे . आध0नक
ु
म द ू संशोधन हे यावर आधाqरत आहे आbण अशा कठMयाहX
S0तमांमsये, ‘केवळ दहा
ु
टxकेच म द ू वापरला जातो,’ अशा Sकारचा कोणताहX 0नoकषe 0नघालेला नाहX.
म दGवषयी
अचाट आbण अतÝय Gवधानं आbण Zया आधारावर GवGवध टे d¼स
ू
बाजारात आलेMया आहेत. ‘आपMया मलां
ु चे माकe वाढवNया’चा ह{यास भारतीय जनतेत
fकती फोफावला आहे याचा चांगलाच अंदाज बाजाराला आहे . Zयामळे
ु बाजार अशी उZपादनं
आणतो. पैसे कमवन
ू मोकळाहX होतो. हजारो \पये खचe कhन भलंमोठं बाड ाहकाIया
हातात सोपवलं जातं! ..इथे मा ‘म द ू वापरNया’ची खरX गरज आहे .
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‘?ानरचनावाद’
?ानरचनावाद’ आbण म दची
Sयोगशाळा
ू Sयोगशाळा
आध0नक
म द ू संशोधनातन
0नघालेMया 0नoकषा|चा वापर कोणZयाहX वगाeतMया,
ु
ू
कोणZयाहX इय,ेतMया, कोणZयाहX मलां
ु साठ करता येतो. Zयासाठ &यरो
ू इमेिजंग तंा£ारे
केलेले Sयोग आहेत. Zया Sयोगांचे 0नoकषe आपMयाला वगाeत वापरता येतात. यातन
ू
0नघालेले 0नoकषe हे Zया वयोगटासाठ परक
असMयामळे
ू
ु ती तaवं आपण वगाeत वापरलX
तर Zयाचा थेट पqरणाम =दसन
ू येतो.
मलां
चा शोध घेऊ दे णं,
ु Iया कMपनाश:ला संधी दे णं, ZयांIयातMया GवGवध बGम,ां
ु
केवळ लेखन, वाचन, पाठांतर यावर भर न दे ता कMपकता वापhन GवGवध Gवषय dवत:हन
ू
Uशकू दे णं, या सगgयालाच ?ानरचनावादाचा पाया असं wहटलं जाऊ शकतं. हX तंं वापhन
मलां
ु ना Uशकवायचं याचा अथe मलं
ु आपणहन
ू Uशकू शकतील असं वातावरण वगाeत तयार
करायचं, हे वातावरण वगाeत उपलpध झालं तर UशYकांIया मदतीने मलं
dवत:हन
ु
ू
dवत:Iया ?ानाचा पाया रचत जातात. यालाच ?ानरचनावादX Uसांत wहणतात.
यामsये मलां
ु ना Gवषय समजNयासाठ अनेक पती वापरणं- उदा. चचाe, गटचचाe,
SकMप, rच, Sयोग, मॉडेMस, रोल lले, GवGवध खेळ, कोडी, अशा अनेक तaवांचा वापर
केला जाऊ शकतो. अशा सवe गो_ी इय,ेनसार
वगाeत वापरMया तर मलं
ु
ु आनंदाने Uशकतील.
‘UशYण आनंददायी असायला हवं’ असं wहटलं जातं. पण या आनंदासाठ

अभावानेच

ं
उपाययोजना शाळे त केMया जातात fकवा
Jया उपाययोजना केMया जातात Zयातन
ू मलां
ु ना
कोणZया Sकारचा आनंद Uमळतो, हे तपासावं लागेल.
‘मलां
ु ना हMलX Uशकायचंच नसतं, फ दं गा करायचा असतो,’ असं UशYक आbण
पालक wहणतात. मलं
ु मा एकाच वेळी अनेक Gवषय अयासत असतात. Zयासाठ शाळाxलास- GवGवध dपधाe परXYा यांमधन
ू fफरत असतात. पण अशा काहX तaवांचा अZयंत
योय Sकारे वापर केला तर UशकNयापासन
ू दरू जाणाया मलां
ु ना UशकNयात आनंद वाटे ल.
मलां
ु ना Uशकवताना घाई कhन चालणार नाहX. तर मल
ू Uशकेल यावर Gव¥ास ठे वन
ू
ZयाIया अवतीभोवती Gवषयाला साजेसं वातावरण तयार करावं लागतं. म द-ू Sयोगशाळे त
केMया जाणाया Sयोगांची अंमलबजावणी वगाeमsये करता आलX तर मलां
ु ना याचा खरोखर
फायदा होऊ शकेल.
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?ानाची dवयंपूणe रचना
माणस
चालू
ू आपMयाला हवं असलेलं ?ान dवत: Uमळवतो. हे लहानपणापासनच
ू
असतं. ?ानरचनावादाचा Uसांत हे च सांगतो क:, पवe
ू ?ानावर आधाqरत न{या मा=हतीची
रचना आपला म द ू करत असतो. याच पतीने आपण कोणतीहX गो_, कोणतीहX कला
Uशकत असतो. SZयेक गो_ीबल SZयेकाला सहजपणे काहX मा=हती UमळालेलX असते. हे
असतं आपलं पवe
रचन
ू ?ान. या पवe
ू ?ानाIया आधारावर नवे अनभव
ु
ू – Zयासाठ नवे क_
घेऊन पढचं
UशYण घडणार असतं. हX Sfnया SZयेक नवीन गो_ UशकNयाIया बाबतीत
ु
आतापय|त घडलेलX असते – पढIया
SZयेक वेळेस घडणार असते. कारण dवत:ला बदलत
ु
नेत Uशकणं हे ज&मापासन
ू सh
ु असतं ते सh
ु राहणार असतं. UशकNयाला पणe
ू Gवराम असा
कधी नसतोच.
Gवनोबा wहणतात, आपलं पणe
ू UशYण हे पणाe
ू कडन
ू पणाe
ू कडे असंच असतं. एका पणe
ू
अवdथेकडन
दसया
पणe
अवdथेकडे. कोणZयाहX वयाचं मल
{य:
ू
ु
ू
ू हX दे खील एक पणe
ू
असते. पणe
ू {यमaव असतं. ‘मल
ू ’ या शpदाची जी {याQया कॉÞेल Gवjापीठाने केलेलX
ं
आहे Zयानसार
लहान मल
सब-पसeन न{हे . सहा म=ह&याचं मल
ु
ू wहणजे उप{य: fकवा
ू
ं
असलं तरX ते सहा म=ह&याचं पणe
न{वद वषा|ची
ू {यमaव असतं. वीस, चाळीस fकवा
{य: हX दे खील पणe
ू {य: आहे . एक GवUश_ वय आलं क: 0तथे माणस
ू पणe
ू झाला, असं
कोणZयाहX वयात wहणता येत नाहX. दर =दवशी माणसाIया पेशी बदलत जातात. Zयाचं वय
वाढत जातं. Zयानसार
ZयाIयात शारXqरक बदल होत राहतात, ते अगदX ZयाIया अंतापय|त.
ु
ं
Zयामळे
प\षाची
ु च माणसाला कधीहX पणe
ू Zव येत नाहX. Sौढ वयात माणसाची- vी fकवा
ु
पणe
ू वाढ झालX असं आपण wहणतो. मा ते{हाहX ती वाढ पणe
ू नसते. Zयानंतरसा
ु अनेक
बदल ZयाIया शरXररचनेत होत राहतात. Gवशीत असलेलX {य: चाUळशीत वेगळी =दसते
आbण ऐंशी{या वष केवढX बदललेलX =दसते. यातले काहX बदल ^य असतील तर काहX
अ^य. पण बदल होणं थांबत नाहX. wहणनच
Zयाची SZयेक अवdथा हX पणाe
ू
ू वdथा असते,
हे मानलं पा=हजे.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १५४

म दशी
ू मैी

लेखांक- १५४
=दनांक-७ ऑगdट १९
बोलNयापव
ू ..
आपण खप
ू सहजपणे बोलतो, सतत भाषा वापरत असतो. Zयावेळेला नकळत म दत
ू
अनेक घडामोडी घडत असतात. GवGवध अवयवांमsये दे वाणघेवाण चालू असते. आbण
Zयातनच
एक अथeपणe
ू
ू वाxय तयार होतं.
JयांIया म दला
ू काहX Sकारची इजा झालेलX आहे , Jयामळे
ु ZयांIया भाषेवर पqरणाम
झाला आहे , अशांIया म दवर
संशोधन कhन य0न{हसe
=ट◌ी ऑफ आयोवातील कॉलेज ऑफ
ू
ु
मेडसीनचे डॉ. अंता0नयो दमUशओ यांनी काहX 0नoकषe काढले आहे त.
म दIया
डा{या अधeगोलामsये भाषा 0नUमeती कशी होते याचे नकाशे Zयांनी =दले
ू
आहे त. आकतीत
दाखवMयाSमाणे अशा GवGवध भागांमsये हे काम चालतं.
ृ
(१) काय बोलायचं आहे याचं आकलन असणं.
(२) कोणते शpद हवे आहे त याचा Gवचार कhन शpद शोधणं,
(३) Zयानसार
dवरयंातन
ु
ू योय ते sवनी 0नघणं,
(४) ZयाIयातन
ू काहX अथeपूणe शpद तयार होणं. (५) fnयापदं शोधणं,
(६) योय {याकरण वापhन अथeपूणe वाxय तयार होणं – साधारणपणे अशा कतीं
ृ तून
एक वाxय आकाराला येतं. या कतीं
ृ साठ डा{या अधeगोलातलं एक मोठं Yे काम करत
असतं.
दमUशओ यांIया wहणNयानसार
मक
ँ जचा वापर कhन बोलते.
ु
ू {य: साईन लवे
Zयावेळेला SZयY sवनींचं साहाÆय फारसं होत नसलं, तरX काय बोलायचं आहे हे पxकं
माहXत असतं. Zयामळे
ु हXच भाषाYें वापरलX जातात.
या संशोधनाचा वापर अ&य भाषा Uशकताना करता येऊ शकतो. Zयानसार
SZयेक
ु
बारXकसारXक तकडय़ां
कडे लY =दलं तर न{या भाषेचं आकलन आbण Zयातला ओघवतेपणा
ु
वाढवता येऊ शकेल. याच संशोधनानसार
असंहX wहणता येतं क:, Jयावेळेला माणसं
ु
रागाIया- अतीव संतापाIया भरात अ£ात£ा बोलत असतात Zयावेळी बोलNयाची सगळी Yें
चालू असतात. पण काय बोलावं, कसं बोलावं, आपण नको ते बोलतो आहोत, या गो_ी
बोलMया नाहX तर चालतील यावरचं आकलनाIया Yेातलं 0नयंण काहX Sमाणात सटतं
ु .
कारण संताप या भावनेने या Yेांचा ताबा घेतलेला असतो. म दने
ू भावनांकडे रSवाह सh
ु
केलेला असतो, Zयामळे
ु बोलMयानंतर पÅा,ाप करNयाची वेळ येते. यामळे
ु आकलनाIया
Yेावर 0नयंण असलं पा=हजे. आपला मा
शांतपणे पोहोचवणं यासाठ कौशMय असावं
ु
ं
लागतं fकवा
ते कमवावं लागतं.
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भलX
यादc..
ू हई
ु यादc..
ज&या
आठवणींत रमायला माणसांना फार आवडतं. काहX माणसांचा ‘आज’ अ0तशय
ु
द:ु खी, अdवdथ असतो. का? तर, Zयांना ‘काल’Iया आठवणी ास दे तात. सारखं डोकं वर
काढतात. Zया आठवणी आMया, क: माणसं प&हा
द:ु खी होतात. काय आहे याचं म दतलं
ु
ू
कारण?
िdमथ आbण िdxवयर या दोघा म दशाv?ां
नी केलेMया संशोधनात न{या व ज&या
ू
ु
आठवणींची नcद घेNयात आलX. काहX {य:ंना १६० ST GवचारNयात आले. या STांची उ,रं
दे णं सोपं होतं. मा, या STांची रचना वेगवेगgया पतीनं केलX गेलX होती. उ,र दे ताना
{य:ला अलXकडचं- पलXकडचं- जनं
ु – खप
ू जनं
ु – अगदX नवं आठवावं लागेल, अशी हX
रचना होती. अगदX या १६० STांतMया प=हMया काहX STांबलसा
यात Gवचारलं गेलं.
ु
कारण तीच सवाeत अलXकडची आठवण wहणन
ू ा¡ धरलX होती.
समाजजीवनGवषयक तसंच काहX वैयक STहX Gवचारले गेले. हे ST ZयांIया
न{या-ज&या
आठवणींIया संदभाeत होते. SZयेक वेळी म दतला
रSवाह कोणकोणZया
ु
ू
Yेांमsये आहे , हे तपासलं गेलं. Zयानसार
असं आढळलं, क: ‘=हlपोकwपस
’ या मळ
ॅ
ु
ू
dमरणYेात तर या आठवणी साठवलेMया होZयाच; मा ZयाUशवाय ‘³ंटल लोब’मsयेदेखील
उीपन =दसन
आठवणी आठवताना न{या आठवणींIया तलने
ू आलं. ज&या
ु
ु त वेळ जाdत
लागत होता, तसंच वैयक आयoयातील
आठवणी सामािजक जीवनातMया आठवणींपेYा
ु
तलने
ु त लवकर आठवत होZया.
या Gवषयावर संशोधन सh
{य0तqर इतर Yेांची नxक: काय
ॅ
ु आहे . =हlपोकwपस
भUमका
आहे , Zयात नxक: कोणZया dवhपाची दे वाणघेवाण होते आbण कशासाठ , हे
ू
संशोधकांना शोधायचं आहे .
भतकाळातMया
वाईट आठवणी आठवन
ू
ू काहX जण आज आनंदात राहत नाहXत. तर
सकाराZमक मनाची माणसं ज&या
काळातMया चांगMया आठवणी आठवन
आज खश
ु
ू
ू
राहतात. ज&या
आठवणी लYात राहणं हX म दसाठ
चांगलX बाब आहे ; मा नकाराZमक
ु
ू
आठवणींIया छायेत राहNयामळे
नकाराZमक रसायनं शरXरात 0नमाeण होतात. ZयापेYा
ु
चांगMया, आ¥ासक आठवणी आठवा{यात. Zयाने म द ू चपळ राहायला मदत होईल. ‘भलX
ू
©बसरX याद ’ 0ततxयाशा वाईट नसतात; पण Zयातच गंुतून वतeमानाकडे दलe
ु Y होत असेल,
तर मा ‘भलX
ू हई
ु इतना न सताओ..’ अशी अवdथा होते!
ु यादc, मझे
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‘अॅिxट{ह’
िxट{ह’ क: ‘हायपरिxट{ह
’?
ॅ
िxट{ह
एखादं मल
ू चपळ असेल, भरपरू हालचाल करत असेल, एका जागी dवdथ बसत
नसेल तर Zयाचा अथe ते मल
ू ‘अॅिxट{ह’ आहे असा होतो. पण वय वष आठIया खालची
बहतां
ु हX थोडय़ाफार फरकाने अशीच असतात. मा, अशा मलां
ु ना उेशन
ू अगदX
ु श मलं
सहजपणे ‘हायपरिxट{ह
’ हX सं?ा वापरलX जाते. सवeच मलां
wहणणं हे
ॅ
ॅ
ु ना हायपरिxट{ह
योय नाहX. कारण मल
ू अॅिxट{ह असणं हX चांगलX गो_ आहे . चांगलX तpयेत, चपळ मन
Zयातन
असणं हा मा एक Sकारचा वतeनदोष समजला जातो.
ॅ
ू =दसन
ू येतं. हायपरिxट{ह
योय =ठकाणी लY नसणं यास ‘अट शन डेfफUसट डसॉडeर’ wहणतात. अ0तशय टोकाचा
अdवdथपणा, कधीहX शांत न बसणं, Gवचार न करता धाड=दशी एखादX कती
करणं आbण
ृ
सवाeत महaवाचं wहणजे एकाता नसणं अशा Sकारे हा आजार समजला जातो. काहX वेळेला
हX मलं
डसॉडeर’ wहणतात.
ॅ
ु चंचल असतात, ते{हा Zयाला ‘अट शन डेfफUसट हायपरिxटि{हटX
असा वतeनदोष (डसऑडeर) जर झाला असेल, तर हX मलं
ु शांत झोपत नाहXत.
ZयांIयात rचंता =दसन
ू येते. सांrगतलेMया गो_ी लवकर GवसरNयाची शxयता असते. हX मलं
ु
अखंड fफरत राहतात, Zयामळे
करNयापव
ु UशYकांना आbण वगाeला ास होतो. एखादX कती
ू
ृ
सेकंदभराचा Gवचार करणं जमत नाहX. Zयामळे
येणं यांना
ु च कोणZयाहX गो_ींना धडकन
ू
जमतं. मा, या मलां
, इतरांना
ु ना समजन
ू घेणं फार महaवाचं आहे . कारण हX मलं
ु माम
ु
ास {हावा wहणन
ू असं वागत नसतात. ZयांIया वागNयाला ासन
ू जाऊन GवGवध SकारIया
UशYा केMया, पालकांनी योय उपचार करNयाऐवजी मारहाण करNयासारखे उपाय केले तर
वतeन आणखीच ©बघडतं. अशा मलां
ु चे GवGवध पतीचे खेळ घेणं, ZयांIयाशी योय पतीनं
बोलत राहणं आbण ‘रे मेडअल टXrचंग’सारखे काहX उपाय करणं यामळे
ु ZयांIयात सधारणा
ु
होऊ शकतात. एडीएचडी हा मJजातंतूंशी संबंrधत आहे असं समजलं जातं.
मल
असेल तर बाजारात रं गीबेरंगी पडय़ां
ॅ
ू हायपरिxट{ह
ु मsये Uमळणारे वेफसe, सॉºट
¶ंxस आbण जाdत Sमाणात चॉकले¼स खायला दे ऊ नयेत. ते मलां
चांगलं
ु Iया म दसाठ
ू
नाहX. अशा पदाथाeत असलेMया सोडयमIया अ0तमाेमुळे आbण GSझ{ह=ट{Àजमळे
मल

ु
ू
अrधकच अdवdथ आbण उ,ेिजत होईल. अशा मलां
ु ना हालचालXंशी संबंrधत कामं jायला
हवीत, UशकवNयात हालचालXंचा अंतभाeव करायला हवा.
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rचांIया मनात
rच wहणजे मलां
ZयांIया भावना
ु चं मन. बालमानसशाvात मलां
ु Iया rचातन
ू
वाचायचा Sय¢ केला जातो. काहX मलां
वापर
ु Iया बाबतीत rचकलेचा ‘थेरपी’ wहणनहX
ू
केला जातो. मलां
ु ना rचं काढायला =दलX जातात, Zया rचांIया Gव¬ेषणातन
ू Zयांचं मन
वाचायचा Sय¢ केला जातो.
– rचात रं ग खरडले असले wहणजे मड
ू चांगला नाहX, wहणजे कोणाचा तरX राग आला
आहे ?
– एकच रं ग वापरणं, rचात फारसे Gवषय नसणं, एकच फल
ू , एकच झाड, एकच मल
ू ..
कदाrचत मलाIया
मनातला एकटे पणा {य होतोय का?
ु
– rचात बारकावे असणं, wहणजे बीची
तंशता
=दसतेय का?
ु
ु
– कागदाIया मधोमध, समतोल राखन
ू काढलेलं rच मनाचाहX समतोल दाखवतोय का?
अशा अनेक अंदाजांमधन
ू मल
ू समजन
ू घेता येत.ं हा झाला rचातन
ू मनाचा वेध
घेNयाचा भाग.
मा, यातन
ू एक गो_ dप_ होते क:, rचं हX कमालXची वैयक असतात. एखाjा
ं
GवUश_ Gवषयावर fकवा
एखाjा ठरलेMया Sसंगावर rच काढायला सांrगतलं तरX ते
ं
वेगवेगळं उतरतं. याचं कारण Jयाला जे भावलेलं, आवडलेलं fकवा
जो Sसंग / ^य मनावर
कोरलेलं असेल, तेच rचातन
SZयेकानं काढलेलं rच हे वेगळं च असतं,
ू उतरतं. wहणनच
ू
असायलाहX हवं. आbण ते SZयेक rच संुदरच असेल, अशी आपलX ^_ी हवी!
{यrच, 0नसगerच, ³: ह&ड
ॅ , िdथरrच असे वेगवेगळे Gवषय Zयात येतात.
UशYकांनी =दलेMया Gवषयावर rचं काढलX जातात; इथनच
पढं
ू
ु मग कोणाचं rच चांगलं,
ं
कोणाचं वाईट, अशा गो_ी सh
शेरे =दले
ु होतात. rचांवर लाल शाईIया पेनानं गण
ु fकवा
जातात. Jयांना चांगले गण
Uमळत जातात Zयांची rचकला फलते
. पण कमी गण
ु
ु
ु
ं
Uमळवणायांची fकवा
चांगले शेरे न Uमळणायांची rचकला मागं पडत जाऊन हळहळ
ू ू
थांबतेच.
कमी Uमळणाया गणां
ु मधन
ू , आपलX rचकला चांगलX नाहX यावर Uशxकामोतeब होत
जातं. dवत:Iया आनंदासाठ , वेळ घालवNयासाठ , छं द wहणन
ू rचकला जोपासलX जात
नाहX. मलां
ु नी छान rचं काढावीत यासाठ

ZयांIयावर स\वातीIया
काळात तरX कोणतं
ु

बंधन ठे वू नये. rच काढणं, ती सरेु ख रं गवणं हX एक कला असलX, तरX 0नखळ
आनंदासाठ rच काढणं हे आयoयभर
चालू राहायला हरकत नाहX!
ु
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Gवचार + कती
= पqरणाम
ृ
{य:चे dवत:बलचे Gवचार > Zयानसार
चाललेलX कती
> कतीं
ु
ृ
ृ चे =दसणारे पqरणाम
यात नेहमीच ससं
ु गती असते का?
अनेकदा असं लYात येईल क:, dवत:बलचे Gवचार – (अ) योय असतात; (ब)
मळीच
योय नसतात; (क) Gवचार फारसा केलेलाच नसतो.
ु
कती
केलX जाते; (ब) कती
तशीच करायची असते,
ृ - (अ) dवत:ला हवी तशीच कती
ृ
ृ
ं
पण केलX जात नाहX. कारण आंतqरक fकवा
बाÀय़ अडथळा. (क) कतीपय|
त पोहोचत नाहX,
ृ
केवळ GवचारांIया पातळीवरच गो_ी राहातात.
पqरणाम – Gवचार आbण कती
यावर पqरणाम अवलंबून असतो. या दोन गो_ींमsये
ृ
संगती असेल आbण बाÀय़ अडथgयांचादे खील परेु सा Gवचार केलेला असेल तर योय
पqरणाम Uमळतो. अ&यथा, पणe
ू त: अनपेYत पqरणाम UमळNयाचीच शxयता जाdत असते.
अपेYत पqरणाम UमळNयात आपला म द ू कसं काम करतो, हे बघणं अ0तशय
महaवाचं असतं. केवळ वरवर Gवचार कhन 0नणeय घेNयापेYा जे{हा dवत:Iया Gवचारांची
खोलX जराशी लांब-\ं द केलX तर गो_ी बदलतात. आसपासIया आंतqरक आbण बाÀय़
अडथgयांकडे बघNयाचा ^G_कोन बदलतो.
wहणन
ू जाdत वेळ थांबून म दत
ू येणाया Gवचारांकडे लY क=@त {हायला हवं.
आपलX GवचारSfnया हXदे खील Gवjत
ु -रासाय0नक संदेश 0नमाeण करत असते. या Sfnयेला
आपण वाट पाहायला लावू शकतो.
अगदX १०० टxके नसेल कदाrचत; पण जाdतीत जाdत योय 0नणeय यायला भाग
पाडू शकतो. अशा पतीने केलेले Gवचार कतीत
उतरवता आले, तर योय पqरणाम
ृ
UमळNयाची शxयता वाढते.
भावनांची समिdथती असते ते{हा जे Gवचार केले जातात आbण कतीत
आणले
ृ
जातात, Zयाचा पqरणामहX योय असतो (अथाeत जर बाÀय़ अडथळे आले नाहXत तर).
भावनांची समिdथती या एका गो_ीमळे
ु Gवचारांवर आbण पयाeयाने 0नणeयYमतेवर चांगला
पqरणाम होतो. असं असताना माणसं द:ु खी, 0नराश, अdवdथ आbण rचडrचडलेलX आbण
असमाधानी असतात. भावनांचा तराजू अशा मन:िdथतीकडे झकला
क: रसायनं आपला
ु
Sभाव दाखवू लागतात. याचा थेट पqरणाम Gवचारांवर, कतीं
ृ वर आbण पqरणामांवर होतो.
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परफेxशन
आपलं मल
ू ‘Y’ पतीने वागावं अशी SZयेक आईबाबांची मनापासूनची इIछा असते.
काहX जण wहणतात, ‘मलां
ु कडन
ू आमIया काहXहX अपेYा नाहXत, फ Zयांनी योय पतीने
वागायला हवं’ हे ‘योय पतीने वागणं wहणजे नxक: काय असतं. ZयांIयासमोर कोणZया
{य: नेहमी योय Zयाच पतीने वागत असतात?
आपलX मलं
ु अ0तशय ‘परफेxट’ असावीत असं SZयेकाला वाटतं; पण काहX घरं हX
फारच टोकाची असतात. Zयांना मलां
सहन होत नाहX. आईबाबांकडे
ु चा खोडकरपणा मळीच
ु
फारसा वेळ नसतो, Zयामळे
ु Zयांना GवGवध Sकारचे खेळ आणन
ू =दलेले असतात. लवकरIया
वयात कॉwlयटसe
हाताळायला =दले जातात आbण मोबाइल फोन तर असतोच. अधनमधन
ु
ू
ू
ं
आईबाबांIया लYात येतं क:, आपलं लहानगं मल
ू फारच वेळ मोबाइल बघत बसलंय fकवा
ं
आपलं ऐकत नाहXये fकवा
अयास करत नाहXये. Zया वेळेला अचानक बंदX घातलX जाते
ं
fकवा
अनेकदा तर आईबाबांIया सोयीनसार
कधी परवानगी Uमळते तर कधी Uमळत नाहX.
ु
आईबाबांना वेळ नसतो ते{हा जंकफडलाहX
सहज परवानगी Uमळते आbण वेळ असतो
ू
ं
ते{हा ताटभhन भाजी-कोUश©बरX
-फळं खायलाच पा=हजे, हा 0नयम मोडन
ू चालत नाहX!
आईबाबा जोरजोरात रागावतात, ओरडतात हX गो_ वेगळी, पण मलां
ु नी रागावलेलं,
ओरडलेलं चालत नाहX.
अशा फटX SZयेक घरात असतात. Zया मलां
ु ना बरोबर कळतात. याचा योय वेळेला
ं
फायदा fकवा
गैरफायदा मलं
ु घेत असतात.
Zयामळे
ु च कदाrचत, जगात कोणीच परफेxट नसतं हे मलां
ु ना बरोबर कळतं. मलं
ु
fकतीहX लहान असलX तरX {य:ंचं, घटनांचं Gव¬ेषण करNयाची Yमता ZयांIयात असते.
काहX मलं
आईबाबांIया बहतां
करतात असं =दसतं. ते{हा Zयांची
ु
ू
ु श अपेYा पणe
मानUसकता, Gवचार करNयाची पत, 0नणeयYमता, जगाकडे आbण dवत:कडे पाहNयाचा
^G_कोन,

आवडी0नवडी,

इIछा-

ं
आकांYा ZयांIया आईबाबांसारQयाच fकवा
Zयाजवळ

जाणाया असतात. UमळZयाजळZया
असतात ते{हा एकमेकांचे ^G_कोन dवीकारायला अवघड
ु
जात नाहX. परdपरांमsये कोणताहX संघषe होत नाहX; पण काहX मलं
घेत
ु Uमळतंजळतं
ु
नाहXत; पण याचा अथe ते नेहमी चक:Iया
मागाeला लागतात असं नाहX.
ु
मलां
ु चा म द ू dवतं पतीने Gवचार करत असतो, Gव¬ेषण करत असतो आbण
ZयाSमाणे योय वाटे ल असं वागत असतो.
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dपधाedत पालक
जगात सवe एक जीवघेणी dपधाe चालू आहे . आपण मागे पडता कामा नये, आपलX
rचमकलX
मलं
ु
ु हX मागे पडू नयेत, यासाठ काहX पालक भयंकर सजग असतात. आपMया
लहानयांचा SZयेक Yण चतराईनं
वापरायचा, असं ते ठरवन
ु
ू टाकतात. मलां
ु चा qरकामा वेळ
डोgयांत खपायला
लागतो.
ु
असे आई-बाबा मलां
ठे वतात. शाळा, xलासेस ्,
ु ना सतत उपnमांमsये अडकवन
ू
छं दवगe.. सतत Uशकायला पाठवायचं. एक xलास झाMयावर दसरा
xलास! असं मलां
ु
ु चं सh
ु
ं
असतं. सगळीकडे सोडायला-आणायला पालक dवत: वेळ काढतात fकवा
काहX ना काहX
{यवdथा करतात.
बेतून =दMयाSमाणे, wहणजेच या xलासला जाऊन मलां
ु ना कंटाळा येत असेल, ते
Zया xलासमsये रमत नसेल, तर ‘असं का?’ असा ST पालकांना पडतो. कंटाळा आMयामळे
ु
मल
ू घरात खेळत रा=हलं, तर
ू अशा =ठकाणी जायला नाहX wहणालं, 0तथं जायचं टाळन
आपMयाच मलां
ु मsये काहXतरX समdया आहे असं मनापासन
ू वाटणारे fकZयेक पालक आहे त.
यामळे
ु या ‘dपधाedत’ पालकांचं hपांतर ‘समdयाdत’ पालकांमsये होतं. आपलं मल
ू छान,
हसरं , खेळकर आहे यावर Zयांचा Gव¥ास नसतो. उलट, ZयाIयामsये काहX अडचण आहे
असं वाटत राहतं, तेहX उगाचच.
मलां
ु चं हे खरं च Gवrच वागणं आहे का?
ते लहान मल
ू आहे , ZयालाहX कंटाळा येऊ शकतो, हे लYात यायला हवं. ते कायम
सतासारखं
सरळ वागणार नाहX. Zयाला ZयाIया dवत:Iया आवडी0नवडी असतात. आbण
ु
सवाeत महaवाचं wहणजे, मलां
ु नी कधी ‘नाहX’ wहणायचंच नाहX का? याउलट, असं wहणता
येईल क:, अनेकदा पालकांIया अशा dपधाedत आbण समdयाdत वागNयामळे
आbण
ु
Zयांनी केलेMया अ0तqर काळजीमळे
ु मलां
ु वर वेगळाच पqरणाम होत असतो.
मल
{य होत असतं. Zयाला आई-बाबांIया मांडीवर झोपायचं
ू ZयाIया वयोगटानसार
ु
असतं, wहणन
राहणार आहे का? यामळे
मल
ू मल
ू कायम पालकांना rचकटन
ू
ु
ू जगाIया
dपधत
 लगेच मागे पडणार आहे का? =दवसभर कठे
ु ना आई-बाबांचा
ु कठे
ु fफरणाया मलां
सहवास हवा असतो, dपशe हवा असतो. आपMयावर आई-बाबांचं फार Sेम आहे , हX भावना
मलां
Sेम
ु ना हवी असते. केवळ यामळे
ु मलां
ु Iया म दत
ू ‘ऑxसीटोUसन’ तयार होतं. यातनच
ू
आbण सरYतते
ची UशदोरX Uमळते. यावरच मलां
अवलंबून असतं.
ु
ु चं भाव0नक संतलन
ु
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भीती
लहान मलां
ु पासन
ू मोठय़ा माणसांपय|त SZयेकाला कशाची ना कशाची भीती असते.
मोठय़ा माणसांना आपMयाला कशाची भीती वाटते आहे , हे समजतं. Zयांचे ते मागe काढू
शकतात. पण लहान, Gवशेषत: शालेय मलां
ु ना भीती वाटते- भीती दाखवलX जाते, ते Zयांना
नेहमीच घरX येऊन सांगता येतं असं नाहX.
शाळे ची भीती, काहX वेळा GवUश_ UशYकांची, कधी वगeUमांचीहX भीती वाटते. कधी
कधी कोणी कसलX तरX धमक: =दलेलX असते. कधी आnमक वतeन केलेलं असतं. {हनमsये
ॅ
हवी ती जागा पकडणं, Gवनाकारण दसयाIया
वdतू पळवणं, वdतू माम
दसरXकडे
ठे वन
ु
ु
ु
ू
ं
गcधळात पाडणं fकवा
मारहाण करणं, असे Sकार होत असतात. शाळे त या Sकारे कोणाला
ं
तरX भीती दाखवलX जाते, हे UशYकांना fकवा
मोठय़ा माणसांना नेहमीच कळत नाहX. सगळं
लपवन
ू केलं जातं.
आपलं वागणं सहन केलं जातं आहे हे लYात आMयावर प&हा
प&हा
ास =दला
ु
ु
जातो. यामळे
घाबhन जातात. काय करावं, हे Zयांना समजत नाहX. पालकांना
ु मलं
ु अजनच
ू
सांrगतलं तर dवत:ची बाजू ठामपणे मांडता आलX पा=हजे. अिजबात घाबरायचं नाहX,
आमIयापय|त तnारX येऊ jायIया नाहXत, असं जर पालकांनी सांrगतलं तर मलां
ु ना
कसलाच आधार Uमळत नाहX.
काहX एका मयाeदेपय|त आजIयाहX काळात असं सांगणं हे योयच आहे . कारण
SZयेकाला dवत:ची लढाई अYरश: dवत:च लढायची असते. मा, मलां
ु नी धीट {हावं यासाठ
आधीच Sय¢ करणं हे वेगळं आbण मलां
ु ना घाबरट wहणन
ू rचडवन
ू मग Zयाला धीट
{हायला सांगणं हे सवedवी वेगळं . मल
ू अdवdथ असेल, काळजी करत असेल, द:ु खी असेल
वा घरातMयांवर rचडrचड करत असेल, तर असं का होतं आहे हे समजन
ू घेऊन ZयांIया
पाठ शी उभं राहावं, ZयांIयाशी dप_पणे बोलावं.
Zयांचं बळ वाढवायला हवं. असे ST कसे सोडवायचे असतात, कोणZया वेळेला
कोणाची मदत मागायची असते, हे सांगायला हवं. Zयाला एकटं आbण एकाक: वाटन
ू
उपयोग नाहX. कारण यामळे
ु Zयांना योय मागe सापडणार नाहX. जाdत काळ मल
ू याच
अवdथेत रा=हलं, तर ते ZयाIया मानUसक आरोयासाठ चांगलं नाहX.
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ऑनलाइन
त\ण मलं
ु मोबाइलमsये डोकं खपसन
ु ू बसलेलX असतात. Zयांना हटकलं तर ती
एकदम भडकतात. याचं कारण काय असावं? कधी कधी ZयांIया चालू टाइमपासमsये
अडथळा 0नमाeण झाला wहणन
मोबाइल
ू rचडू शकतात. तर असंहX असू शकतं क:, नकताच
ु
हाती आलेMया मलां
कोणी ास दे त नाहXये ना. dवत:ची 0नराशा आbण हताशा
ु ना दसरं
ु
लपवNयासाठ मलं
ु -मलX
ु एकदम भडकतात का?
काहX गंभीर Sकार असेहX घडतात; Jयाबल सहसा मलं
ु कोणाशीच काहX बोलत
नाहXत. मलं
ु जसजशी मोठ होतात तशी ‘सोशल मीडया’ हा ZयांIया जगNयाचा अGवभाJय
भाग होऊन जातो असं rच सsया =दसतं आहे . त\ण मलां
ु ना कशावhन तरX घाबरवNयाचे
Sकार ऑनलाइनहX चालतात. पमsये
एखाjाला माम
ास दे णं, कोणZयाहX कारणावhन
ु
ु
=हणवणं, तµयाबल
काहX तरX Uल=हणार आहोत, तझे
ु
ु फोटो टाकणार आहोत, अशा धमxया
काहX जण दे त असतात. कधी कधी हे अिजबात गंभीर नसतं. कधी कधी मा टोकाचं
गंभीर असतं.
अनेकदा हे संवाद वाचMयावर यात काहX Gवशेष नाहX असं वाटू शकतं. पण साsया
साsया शpदांIया आडहX काहX धमxया असू शकतात. एखाjाIया वैगुNयांवर वाईट पतीने
बोट ठे वणं असू शकतं. मलां
ु ना कोणी तरX घाबरवत असेल तर हा Zयांचा दोष नसतो. भीती
दाखवणं हा मळीच
लपवNयाचा Gवषय नाहX. जो बळी पडला आहे Zयाला दोषी ठरवNयाचे
ु
Sकार {हायला नकोत. जर मला
ु -मलXं
ु चा Gव¥ास असेल क: काहXहX घटना घडलX तरX
पालक- UशYक कोणीहX ZयाIया पाठ शी उभे आहे त, तर मलं
ु कोणतीहX ासदायक गो_ घरX
येऊन नxक: सांगतात. wहणन
करावी लागेल. अशा Sकारे
ू याGवरोधात योय ती कती
ृ
ऑनलाइन घाबरवNयाचे Sकार शाळे तMया मलां
ु Iया पातळीवर, कॉलेजवयीन मलां
ु Iया
बाबतीत घडू शकतात. पमsये
काय चालतं यावर कोणाचंहX 0नयंण नसतं.
ु
ऑनलाइन ास दे णं हX तशी साधीसोपी गो_ वाटत असलX तरX ती भयंकरहX आहे .
यामळे
मलं
बेचन होतात, 0नराश होतात, अयासाकडे लY जात नाहX. rचंतातरता
ु
ु मलX
ु
ु
वाढते. नकाराZमक भावना मनात साचन
ू रा=हMयामळे
ु {यमaवावर पqरणाम होतो.
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रागावर मागe
घरामsये एकमेकांवर रागवा-रागवी होNयाचे Sसंग अनेक वेळा घडत असतात. अशा
वेळी घरातलं ^य बघNयासारखं असतं. ‘शांत {हा!’ असं सांगणारX {य: हXच वाxयं जोरात
ओरडन
सांगत असते. कारण तसं ओरडNयाUशवाय Zया {य:कडे Zया वेळी तरX दसरा
ू
ु
पयाeय नसतो. पण नेमक: समdया इथेच तर आहे .
शांत कसं {हायचं हे दसया
कोणालाहX Uशकवायचं असेल, तर आधी dवत:ला शांत
ु
असावं लागेल. Gवशेषत: घरातलX लहान मलं
ु राग {य करणं हे घरातMयाच कोणाकडन
ू
तरX Uशकतात. मोठ मलं
ु इतर अनेकांकडन
ू Uशकतात.
असे Sसंग कमीत कमी यावेत wहणन
ू राग कधी येतो याची कारणं शोधायला हवीत
आbण Zयानंतर dवत:ला शांत करNयाचे मागeहX 0ततxयाच शांतपणे शोधायला हवेत. या
दो&हX गो_ी आवयक आहे त. यातलX कोणतीहX एक कhन चालणार नाहX.
स\वातीला
जर हे जमत नसेल तर का जमत नाहX, याGवषयी इतरांशी बोलायला
ु
हवं. कळZया वयातMया मलां
ु ना या अडचणी समजतात. ZयांIयाशी बोलायला हरकत नाहX.
राग आMयामळे
ु चांगMया गो_ीचा, एखाjा चांगMया नाZयाचा कसा Gवचका होतो, कशा चका
ु
घडतात आbण Zया कधीहX बदलता येत नाहXत, यावर वेळेत बोललेलं बरं !
सतत हे च घडत रा=हलं तर ‘रागीट’ हXच एकमेव S0तमा शा¥त dवhपात राहXल.
Zया S0तमेGवषयी बोलायला हवं. आपण रागावलो क: कसे =दसत असतो, कसे वागतो, या
वागNयामळे
ु इतरांIया मनात नेमकं काय येतं हे जाणन
ू यायला हवं.
ZयाचSमाणे rचडन
ू रागावन
ू नेहमीच आपMया मनासारखं घडत नसतं. उलट केवळ
रागामळे
पqरिdथती कशी हाताबाहे र जाते याची उदाहरणं अवय jावीत. अशा Sकारे
ु
S0तfnया दे Nयाऐवजी काय करता आलं असतं हे प&हा
प&हा
आठवNयाचे गरज असते.
ु
ु
रागाचे दoपqरणाम
कळायला हवेत. अशा पqरिdथतीत अ&य मागाeनी हX पqरिdथती कशी
ु
हाताळता आलX असती हे जाणवेल आbण शांत रा=हलं तर गो_ी जाdत चांगMया Sकारे घडन
ू
येऊ शकतात हे हX लYात येईल.
आपMया मनातMया भावना हा रसायनांचा खेळ आहे . सततIया रागामळे
ु नकाराZमक
रसायनं म दचा
ताबा घेतात. हX रसायनं रात Uमसळन
शरXरावर पqरणाम होतो.
ू संपणe
ू
ू
Zयामळे
ु रागावर मागe काढायलाच हवेत.
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तलना
ु
कोणतीहX दोन मलं
ु सारखी नसतात. एकाच वयाची असलX तरX, सQखी भावंडं आbण
जळी
भावंडं असलX तरX एकसारखी नसतात. SZयेकाला dवतं अनभव
येतात, ZयाSमाणे
ु
ु
ZयांIया म दची
जडणघडण होत असते. आbण Zयामळे
कh
ू
ु दोन मलां
ु मsये कधीहX तलना
ु
नये हे आपMयाला माहXत असतं. पण तरXहX तलना
केलX जाते.
ु
समाजमाsयम हे काहX वेळा फार चांगलं माsयम आहे . पण सsया काहX पालकांIया
^_ीने हे च अdवdथतेचं कारण बनू पाहतंय. असं अनेकदा =दसतं क: िजथे पालकांना
dवत:Iया मलां
ु चे दोषच दोष आbण इतरांIया मलां
ु चे गण
ु सतत =दसत असतात. आपMया
मलां
ु चं कौतक
ु करNयासाठ पालक लहानयांशी संबंrधत पोdट टाकतात आbण ती बघन
ू
आपMया मलाशी
Zया मलां
करNयाचा मोह पालकांना आवरत नाहX.
ु
ु ची तलना
ु
लहान मलां
ु ना याचं कारण समजत नाहX क: आपMयावर अशा अचानक राग का
0नघतो आहे ? इतरांची उदाहरणं का =दलX जाताहे त? आपMया मलां
गण
ु चे अंगभत
ू
ु
सधारNयासाठ
Zयाला खतपाणी घालणं हX चांगलX गो_ आहे , पण Zयावhन दोन मलां
ु
ु मधे
तलना
करणं हX अZयंत वाईट गो_ आहे .
ु
अशी तलना
करताना पालक काय शpद वापरतात हे सुा 0ततकंच महaवाचं आहे .
ु
कारण यामळे
अनेकदा Jया मलां
होतं, ZयांIयातलX मळ
कौशMयं, Zयासाठ
ु
ु चं कौतक
ु
ू
ं
असलेलX बीची
चमक fकवा
घेतलेलX मेहनत या गो_ी गौण राहतात आbण पालकांमुळे
ु
ं
मलां
fकवा
ईàेची भावना तयार होते. दसरX
गो_ wहणजे

ु Iया मनात एक Sकारची dपधची
ु
Uमभावना. हX अZयंत सकाराZमक भावना आहे . पण पालकांमुळे हX भावना चांगMया Sकारे
0नमाeण होत नाहX. या भावना Sगतीकारक नाहXत. मला
ु -मलXं
ु नी चांगलं काहX करावं यासाठ
सकाराZमक पतीने Sेरणा jायला ह{यात. तर अयोय शpद वापhन तलना
करणं हX
ु
0निÅतच नकाराZमक Sेरणा आहे .
कारण दसयां
ची नxकल कhन मोठं होता येत नाहX तर आपMयातMया गणां
ु
ु ची
ओळख पटलX तर मलां
गणां
ु मधMया खयाखया
ु
ु ना योय &याय Uमळे ल. पालकांना ह{या
Zया =दशेला मल
ू वळत नसेल तर Zयाचा Sवाह Zयांनीच शोधावा यासाठ SोZसाहन आbण
खरं सांगायचं तर तेवढं मोकळे पण Uमळायला हवं.
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अपराधभावना
आई-बाबा कायम एक जबाबदारX 0नभावत असतात. पण मलां
ु ना परेु सा वेळ दे ता न
येणं, मल
मागे पडतं आहे हX जाणीव होणं, मलां
मागe धरणं, मलां
ू आयoयात
ु
ु नी चक:चा
ु
ु ना
नोकरX- {यवसायात नकसान
होणं, Zयांना योय जोडीदार न Uमळणं.. असं काहXहX घडलं
ु
तरX अनेक पालक हा दोष dवत:कडे घेतात. Zयातन
ू अपराधभावना तयार होते.
तसंच आपण आई-बाबांना हवं तसं वागत नाहX, परेु से माकe Uमळवत नाहX,
इतरांसारखं कठे
ु IयाहX मनात असते.
ु चमकत नाहX, हX भावना लहान मलां
एकमेकांना दोष दे त बसMयामळे
ु हX हX पqरिdथती उáवते. तसंच dवत:कडन
ू काहXएक
अपेYा असतात. इतरांIयाहX आपMयाकडन
ू असतात. काहX कारणाने या अपेYा पणe
ू झाMया
नाहXत, तर मनात अपराधभावना 0नमाeण होते. या भावनेला आपMया मदत
ू नेमकं काय
dथान आहे ?
या संदभाeत म दवर
काहX संशोधनं झालX आहे त. २००४ सालX ताकाहाशी व
ू
सहकायांनी केलेलं म दवरचं
संशोधन SUस आहे . अशा संशोधनांमधन
ू
ू समजलेलं एक सZय
wहणजे- vी आbण प\षां
ु Iया म दत
ू ठरावीक dथानांवर अपराधभावना =दसन
ू येते. यात
Uलंगभेद नाहX. Uलं©बक UसdटXम या भावनांIया Yेात, तसंच ³ंटल व टे wपोरल लोबमधMया
काहX YेांमsयेहX या भावनेचं dथान =दसन
ू आलं आहे .
अपराधभावना 0नमाeण {हायIया आधी :
(१) एखादX गो_ न आवडणं;
(२) या न आवडलेMया गो_ीबल मनात लािजरवाणेपणा येतो; यानंतर
ं
(३) अपराधभावना 0नमाeण होते. या भावनेला आधीच रोखलं fकवा
ZयाGवषयी बोलणं
झालं, तर पढIया
अनेक गो_ी टळNयाची शxयता 0नमाeण होते. या भावनांचा वेळीच 0नचरा
ु
झाला नाहX, तर पढे
ु नराय आbण Zयापढे
ु जाऊन काहX मानUसक आजार होऊ शकतात.
यासाठ आधीIया पाययांवर मदत करणं हे च फार महaवाचं आहे .
^G_कोनात बदल करणं हे फार आवयक आहे . काहX झालं तरX अपराधभावनेत
वाहन
ू जायचं नाहX. जी काहX समdया असेल, ती ताfकeक पतीनं सोडवायची- wहणजे ती
समdया ज=टल होणार नाहX. एकदा का अपराधी वाटायला लागलं, क: हX भावना वाढतच
जाते. हे सगळं गंत
होतो.
ु ागंत
ु ीचं होऊन बसतं. याचा पqरणाम श&यच
ू
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Uशdतीसाठ धाक
घरात Uशdत कशी लावावी, हा कळीचा मा
ु असतो. वाdतGवक चांगलX Uशdत लागणं
हX एक सकाराZमक गो_ आहे . पण ती अंगवळणी पडNयासाठ नकाराZमक मागाeचा अवलंब
केला जातो. इथे थोडा गcधळ आहे .
मलां
ं ाकडं वागू नये, ZयांIया आयoयाला
नीटनेटकेपणा असावा यासाठ
ु नी वेडव
ु
मलां
Uशdत हX एक आवयक गो_ आहे . पण केवळ
ु ना तयार करावं लागतं. Zयामळे
ु
ं
धाकापोटX नाहX, तर dवत:ला हवं wहणन
शाळे त UशYकांबल असलेला
ू आbण पालक fकवा
आदर wहणन
ू अंगी Uशdत यायला हवी.
पसारा आवरायचा आहे ; अयास करायचा आहे ; गहपाठ
कhन ठे वलेलX वहX
ृ
Gवसरायची नाहX; वगाeत UशYक बोलत असतील तर ते ऐकायचं; हे का ऐकायचं? UशYा
होईल wहणन
ू ऐकायचं क: dवत:ला योय वाटतं wहणन
ू ऐकायचं?
यासाठ

घरातMया सवाeनी Uशdतीनं वागायला हवं. कोणाचीहX तnार असू नये

यासाठ घरातलX कामं वाटन
ू घेणं, SZयेकानं आपापलX कामं करणं यावर सवाeची सहमती
घडवन
ू आणावी लागेल. घरातलX Uशdत हX धाक दाखवMयाUशवायहX लागू शकते.
कदाrचत हा मागe थोडा अवघड असेल. पण शांतपणा, संयम आbण SZयेकाची
dवयंUशdत हे जमलं तर पqरणाम कायमdवhपी होतील.
जे{हा मलं
ु इतरांIया संगतीत येतात, ते{हा हX Uशdत काहXशी ©बघडणं नैसrगeक
आहे . एकदा dवयंUशdतीचा पाया पxका असेल तर अशी वळणं येऊन जातील; पण मळ
ू
सवयींत फरक पडणार नाहX.
Uशdत लागणं wहणजे GवUश_ Sकारची सवय लागणं. सवय हX बाब &यरॉ&सIया
ू
जोडNयांवर अवलंबून असते. &यरॉ&सचं
‘हाडeवा0यरग’ झालं, क: सवय अंगवळणी पडते.
ू
सकाराZमकरXZया &यरॉ&स
जळणं
हे फार महaवाचं आहे . एकदा हX जोडणी झालX, क: ती
ू
ु
सवय लागते.
पण जे{हा जे{हा Uशdत लावNयासाठ मलां
ु Iया मनात धाक 0नमाeण कhन ठे वणं,
SZयY मारहाण करणं, जोरात ओरडणं, अपमानकारक बोलणं आbण मोठय़ा UशYा.. अशा
गो_ींची भीती दाखवलX जाते, ते{हा Uशdतीशी नकाराZमक जोडNया कhन ठे वMया जातात.
नकाराZमक जोडNया असMयामळे
ु च Uशdत मोडNयाची इIछा होते, बंड करावंसं वाटतं.
लपनछपन
ू
ू Uशdत मोडNयात एक वेगळाच आनंद Uमळतो. याने कधीहX dवयंUशdत लागत
नाहX हे एकSकारे Uस होतं.
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Uसनेमा आbण अनकरण
ु
ं
Uसनेमा fकवा
चांगMया fफMwस बघणं यातन
म दला
नवीन अनभव
Uमळतात.
ू
ू
ु
म दIया
डा{या अधeगोलात भाषेची Yें आहेत, तर उज{या अधeगोलात भावना, रं ग,
ू
सजeनशीलता यांची Yें आहे त. Uसनेमा बघणं wहणजे डा{या आbण उज{या अशा दो&हX
अधeगोलांना उीपन Uमळणं. यासाठ

मलां
ु ना मलां
ु साठ

तयार केलेले Uसनेमे दाखवावेत.

कारण Zयात मनोरं जन आbण Sबोधन दो&हX असतं; पण लहान वयातMया मलां
ु ना मोठय़ांचे
Uसनेमे दाखवणं हे चक
ू आहे .
आपMयाकडे ‘से&सॉर बोडe’ असतं. अठरा वषा|खालXल वयोगटासाठ कोणता Uसनेमा
बघणं अयोय आहे , याचं Sमाणप Zयांनी =दलेलं असतं; पण मलां
ु ना घरX ठे वणं अशxय
ं
असतं wहणन
मलां
ू fकवा
ु ना नाहX तरX काय कळणार आहे , असा पालक Gवचार करतात
wहणन
ू मोठय़ांचे Uसनेमे लहानांना दाखवले जातात. मलं
ु Uसनेमाला जाऊन झोपन
ू गेलX तर
ठ क; पण आठ-दहा वषा|ची मलं
ु झोपत नाहXत; ते Uसनेमा बघत बसतात. अशा वयाIया
मलां
ु ना समजतं आbण जरा जाdतच समजतं! अथाeतच, जे समजतं ते सगळं बरोबरच असतं
असं नाहX; पण Zयांनी Zयाचे dवत:ला हवे तसे, GवGवध Sकारचे अथe लावणं हX गो_
नxक:च चांगलX नाहX.
Sौढ माणसं या काMप0नक जगात रमतात आbण Uसनेमा संपMयावर प&हा
अगदX
ु
सहजपणे आपMया वाdतवात येतात. आपापलX कामं सh
करतात; पण मलं
अठराु
ु
एकोणीसची होत नाहXत, तोपय|त मलां
ु ना हे जमणं काहXसं अवघड असतं. जसजसे ते मोठे
होत जातील, तसतसा काMप0नक कथा आbण वाdतव यांतला फरक Zयांना कळायला
लागतो. वाdतव कठं
संपलं आbण काMप0नकता कठन
सh
ु झालX, हे समजायला वेळ
ु
ु ू
लागतो. wहणन
ू =हंसाचाराने भरलेले आbण लªrगक ^य असलेले Uसनेमे मलां
ु ना दाखवू
नयेत. याचा पqरणाम म दत
ू असा घडतो क:, आपण जे काहX बघू Zयाचं अनकरण
ु
करNयासाठ म द ू उZसक
कोणZया अनभवां
चं खाj jायचं, हे
ु असतो. Zयाला अनकरणासाठ
ु
ु
आपणच ठरवलं पा=हजे. आज या दो&हX साधनांपासन
ू मलां
ु ना दरू ठे वणं अवघड आहे ; पण
शxयतो तसा Sय¢ करायला हवा. माsयमांनीहX याचं तारतwय ठे वणं आवयक आहे .
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खोटं बोलणं
SZयेक पालकाला माहXत असतं क: मलं
ु कधी ना कधी खोटं बोलतात, काहX तरX
कहाNया रचतात, वेगळे च Sसंग रचन
ू सांगतात. मलां
ु Iया मनात काय चाललं आहे हे जर
पालकांनी मलां
ु चा चेहरा बघन
ू ताडNयाचा Sय¢ केला तर लगेच कळतं क: Zयांचा चेहरा
अगदX पारदश आहे , मनात काय चाललं आहे हे अगदX आरपार =दसू शकतं. खरं काय आहे
ं
ते आपMयाला सहज कळतं. एखाjा वेळी सहज गंमत wहणन
Uशdत पाळायची नसेल
ू fकवा
तर मलं
ु खोटं बोलन
ू जातात. वयात येणाया मलां
ु शी पालक बोलत असतात. गlपा मारत
असतात. पण तरXहX आपMया मलां
ु Iया चेहयाकडे बारकाईने पाहात नाहXत, 0तथन
ू हX
समdया सh
ु होते. एका छोटय़ाशा खोटय़ातन
ू खोटय़ाचं जाळं च Gवणलं जातं.
लहान मलां
ु ना अशी नैसrगeकच इIछा असते क: खरे घडलेले Sसंग, न घडलेले Sसंग
आbण मनातMया कMपना यात काहX तरX सरUमसळ करावी. कारण ZयांIया मनात यातला
फरक धसर
असतो. ZयांIया ^_ीने खरं आbण खोटं wहणजे जणू काहX एखादा खेळच. ते
ू
जसजसे मोठे होतात, तसतसं तो तwहाला
गमतीत फसवू शकतो का, हे बघत असतो.
ु
लहानपणी मलां
होते. मलं
ु ना ‘काऊ येऊन घेऊन गेला’ इथेच याची स\वात
ु
ु मोठ
होतात तशी ‘काऊनी नेलं नाहX तच
ू लपवलं’ असं wहणतात. याच पतीने मलं
ु शाळे तMया
गो_ी रचन
ू पा=हलं पा=हजे. पण SाZयेक
ू सांगतात. ते{हाच ते का रचताहेत, हे पडताळन
वेळेला हे खोटं बोलणं नसतं. मलां
ु ची कMपनाश: हवी 0ततक: धावलX पा=हजे. एकण
ू
आयoयासाठ
कMपनाश: हX फार महaवाची असते. नव0नUमeतीसाठ कMपनाश: हवीच.
ु
Zयासाठ मलां
ु बरोबर एक बसन
ू काMप0नक गो_ी रचायला ह{यात. Zया गो_ीमsये ‘असं
झालं तर काय होईल बरं ..’ अशा म
ु STांना आbण म
ु Gवचारांना जागा असलX पा=हजे.
मलं
ु खोटं बोलत आहे त असं वाटे ल ते{हा ZयांIया चेहयाकडे नीट बघन
ू , ZयांIया
बोलNयावhन खोटं बोलत आहे का याचा अंदाज यायला पा=हजे आbण खोटं बोललेलं
समजतं आहे हे सांगायला पा=हजे. कारण म दIया
^_ीने खोटं बोलणं याला काहX जागाच
ू
नाहX. कारण ते SZयY घडलेलं नाहX. &यरॉ&सची
जळणी
न होताच बोललं गेलेलं आहे .
ू
ु
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अयासाचा कंटाळा का?
का?
म दला
दे त गेलं तर तो सतत तरतरXत राहतो. मलं
ू आ{हानाZमक काम, नवे अनभव
ु
ु
0नसगeत:च वेगवेगळी आ{हानं शोधत असतात. कारण Zयांना सतत Uशकत राहायला
आवडतं. म दची
ू मागणी पणe
ू करNयाIया कामात ते सततच असतात.. जर म दशाvीय^_य़ा
ू
हX गो_ Uस झालेलX असेल; तर मग- मलं
ु बयाचदा कंटाळलेलX का असतात? अयास
करायला कायमच नकार का असतो?
याचं

कारण

आपMया

अयासपतीत

सापडतं.

मलां
ु ना

नवी

नवी

आ{हानं

dवीकारायला आवडतं. पण ZयांIया शालेय आयoयात
आ{हानं असतात तरX कुठे ? पdतकात
ु
ु
Uल=हलेलं वहXत उतरवणं, STांची उ,रं प&हा
Uल=हणं, पाठ कhन Uल=हणं, वहX उतरवन
ु
ू
काढणं, प&हा
प&हा
परXYा दे णं यात आ{हान आहे का? अयासाचा Gवषय एकदा समजन
ु
ु
ू
घेणं wहणजे नवा Gवषय आZमसात करणं यात म दला
आ{हान Uमळतं. पण Zयाचं प&हा
ू
ु
प&हा
सादरXकरण करNयातन
ु
ू नवी पेशी0नUमeती होत नाहX. ‘डोज डो&ट मेक डे&¶ाइ¼स’ या
नावाचं एक संशोधनाZमक काम आहे . Zयांचा हा 0नoकषe आहे . अयास अrधकाrधक पxका
होNयाचं काम यातन
ू काहX Sमाणात होतं. पण पढे
ु Zयांचा चांगलाच कंटाळा येतो. मलां
ु कडन
ू
याच SकारIया अपेYा सातZयाने केMया जातात, wहणन
ते कंटाळतात. अयास हा
ू
आ{हानांशी – वेगवेगgया उपnमांशी जोडला गेला तरच Zयांना Zयातन
ू नxक:च आनंद
Uमळे ल. मग हे उपnम अवघड असतील तरX Zयात Zयांना आनंदच Uमळे ल.
अयास आवडावा असं वाटत असेल तर काहX गो_ी करायला ह{यात. अयासाचा
ं
संबंध UशYांशी जोडू नये, तसाच तो बYसाशीहX जोडू नये. आUमषं fकवा
दडपणं अशी
कसलXच क©मता
नको, असं मत काहX UशYणतJ?ांनी {य केलं आहे . अMफ: कोहन हे
ृ
ं
Zयातले Sमख
आहेत. ‘अयास हा dवत:साठ करायचा असतो. UशYकांसाठ fकवा
ु
पालकांसाठ

नाहX’, हे Sथमपासनच
मनावर ठसवावं. वगe, पाठय़पdतक
ं , UशYक, फळा,
ू
ु

गहपाठ
, टय़शन
याIयाबाहे र UशYण असतं, हे वेळोवेळी दाखवन
ू
ू jावं. अयासाशी जोडMया
ृ
गेलेMया SZयेक संकMपनेचा संबंध {यावहाqरक जगाशी आहे , तो संबध
ं दाखवन
ू jावा.
अयासापलXकडIया मोकgया जगाचा आनंददायक अनभव
मलां
ु
ु ना घेऊ दे णं फारच
आवयक. या सवe गो_ी SZयYात उतरवता आMया तर मलां
ु ना अयासाचा कंटाळा येणार
नाहX.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १७०

म दशी
ू मैी

लेखांक- १७०
=दनांक-२९ ऑगdट १९
dवयंअsययन
मलां
ु नी Zयांचा अयास Zयांनीच करावा असं आपMयाला अपेYत आहे – तेहX
इतरांIया कमीत कमी मदतीUशवाय. मा Zयासाठ सsयाची ‘घोका-ओका’ पत बदलायलाच
लागेल.
मलां
अयास मलां
ु ना एकदा dवयंअsययनाची तंं UशकवलX, क: पढचा
ु
ु नी Zयांचा
Zयांनी करायला हवा. असे Sय¢ शाळांमधन
ू {हायला हवेत. मा आपMयाकडं UशYकक@X
^G_कोनातन
ू Uशकवलं जातं. UशYकाला सोपी जाईल, अशी पती वापरलेलX असते. गेलX
अनेक वषe हXच पत आपMयाकडं आbण जगभरात hढ झालेलX आहे . पाठय़पdतक
घेऊन
ु
ZयातलX मा=हती सांगणं, मा=हतीवर आधाqरत तयार STांची उ,रं Uलहायला दे णं हX Zया
मानानं सोपी पत आहे . 0नयUमतपणे याच पतीनं Uशकवलं, तर UशYक Zयात कशल
ु
ं
होतात. मा जे UशYक पdतकापलXकडं
जातात, मलां
Zयांना
ु
ु ना नवी मा=हती दे तात fकवा
मा=हती शोधायला Sव,
ु Iया सवाeगीण वाढXसाठ अ0तशय चांगले.
ृ करतात असे UशYक मलां
जे dवत: मनानं आbण म दनं
ू उZसाहX असतील, तेच मलां
ु ना GवचारSव,
ृ आbण क0तSव,
ृ
ृ
बनवू शकतात.
‘GवनोबाSणीत रा´ीय UशYणाची नवी वाट’ या पdतकात
‘त.ु त.ु Uश.’ या SकMपाबल
ु
सGवdतर Uल=हलं आहे . याचा अथe आहे - ‘तमचे
तwहXच
Uशका’! यात असं wहटलं आहे क:,
ु
ु
‘Gवjा¸या|ने जे Uशकावे अशी अपेYा असते, Zया Gवषयाचे घटक व उपघटक पाडन
Zया
ू
सवाeचा असा nम रचायचा, क: तो Gवषय UशकवNयासाठ आवयक ते fकमान पवe
ू ?ान व
fकमान पाता असलेMया कोणZयाहX Gवjा¸या|ला दसया
कोणाIयाहX मदतीUशवाय रचलेला
ु
Gवषय समजेल आbण Zयातच गंुफलेMया परXYांIया साहाÆयाने Gवjाथ आपले मMयमापन
ू
dवत:च कhन Zयानसार
पढे
ु
ु जाऊन dवत:Iया वेगाने तो Gवषय Uशकवू शकेल.’
dवयंअsययन केMयामळे
मलामलXं
Uशकता येईल. मलां
ु
ु
ु ना dवत:Iया वेगानसार
ु
ु ना
dवयंमMयमापन
करता येईल. Uमळवलेलं ?ान वापhन पाहायIया संधी सsयाIया परXYा
ू
पतीत Uमळू शकत नाहXत. कारण परXYा शाळे Iया सोयीनसार
ठे वMया जातात. Zयामळे
ु
ु
घोकंपी वाढते. Uशकणं- Uशकवणं 0नजव होतं. परXYा आbण 0नकाल याGवषयी भीती
0नमाeण होते. dवयंअsययनामळे
ु

UशYकांIया UशकवNयातला एकसरXपणा
कमी होईल.
ु

ZयांनाहX UशकवNयात आ{हान Uमळे ल!
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अयास : dवत:
dवत:हन
ू
Jया पालकांची मलं
UशYणाला स\वात
करताहे त, Zयांना अयासाची गोडी
ु नकतीच
ु
ु
लावणं तलने
ु ने सोपं जाईल. मा, Jयांची मलं
ु वरIया वगाeत आहे त, Jयांना पाठांतर कhन
परXYेत Uल=हणं, dवत:चा dवत: अयास न करता पालक आbण टय़श&स
यांIयावर
ू
अवलंबून राहायची सवय लावलेलX आहे , Zयांना हX सवय कमी करायला वेळ लागेल.
यासाठ

पालकांनी हळहळ
मलां
ू ू मदत कमी करायला हवी. प=हलX-दसरXIया
ु
ु ना कदाrचत

जाdत गरज लागेल. पण 0तसरXIया पढे
गरज
ु हX गरज कमी {हावी. xलास/ टय़शनचीहX
ू
लागू नये; तेहX दहावीपय|त. आbण अथाeतच ZयाIयाहX पढे
ु .
मलां
ु नी dवत:हन
ू अयास करावा यासाठ अशा काहX गो_ी करणं आवयक आहे :
(१) Zयांचं बोलणं ऐकणं – मनात आलेले Gवचार बोलले गेले, क: Gवचारांना dप_ता
येते. Zयामळे
ु मलां
ु ना बोलू jायला हवं. Zयांचे Gवचार लYपवe
ू क ऐकायला हवेत.
(२) शैYbणक साधनं – शाvीय आधारावर 0नमाeण केलेMया शैYbणक साधनांचा वापर
मलां
ु साठ अवय करावा. या साधनांचा वापर शाळे तच नाहX तर घरXहX करता येतो.
(३) अयास सहलX – शालेय सहलX या अयास सहलXच असा{यात. इ0तहासभगोल
-Gव?ान
ू

या

Gवषयांशी

संबंrधत

=ठकाणं

सहलXंसाठ

0नवडावीत.

कौटंु ©बक

सहलXंसाठ दे खील SZयेक 0नसगeरwय, मौजमजेचं =ठकाण हे अयासाचं असतं, हX ^_ी
पालकांनी ठे वलX तर मलां
ु नाहX ‘कठे
ू कोणती मा=हती
ु गेMयावर काय बघायचं, आbण Zयातन
Uमळवायची’ याचं ?ान Uमळे ल.
(४) SकMप – शाळे कडन
ू SकMपासाठ Gवषय Uमळतात, हX एक मोठ च संधी आहे ,
असा ^G_कोन 0नमाeण करायला हवा. अनेक पालक SकMपांबल नकाराZमक बोलतात, काहX
पालक तर dवत:च SकMप कhन दे तात. असं न करता मलां
ु ना SोZसाहन jायला हवं.
SकMपा£ारा UशकलेलX तंं कायमdवhपी उपयोगी पडणार आहे त.
(५) खेळ – म
हालचालX करणं, खेळणं हा तर बालपणाचा गाभाच. GवGवध
ु
Gवषयांशी संबंrधत खेळ अनेक UशYक तयार करत असतात. खेळ हे UशYणाचं खपच
चांगलं
ू
साधन आहे .
(६) गlपा

– इतरांशी गlपा माhन, Zया Zया GवषयातMया तJ?ांशी गlपा

माhनदे खील बरXचशी मा=हती Uमळवता येते. अशा {य:ंना ST Gवचारणं, उ,रं ऐकन
ू घेऊन
शंका Gवचारणं, ते लYात ठे वन
ू ताडन
ू बघणं हाहX अयासच आहे .
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dn:नdn:न-UशYण
हMलX शाळांमsये Sोजेxटर£ारा Uशकवलं जातं. शाळे मsये ई-ल0न|गचा fकमान एक
वगe असतोच. वगाeतच मोठा dn:न असतो. Zयावर गाणी, गो_ी दाखवता येतात. यामsये
बालभारतीतले धडे-कGवता-गbणत-पqरसर-Gव?ान-इ0तहास या सवाeशी संबंrधत rचं, आकZया
,
ृ
ं
ि{हडीओज ् दाखवू शकतात fकवा
UशYकाIया मोबाइलवर असलेला एखादा ि{हडीओ, भाषणं
असं काहXहX मलां
ु ना दाखवायचं असMयास ते सहजरXतीने साsय होतं. मलां
ु ना वेगवेगळे
Sयोग SZयY बघता येतात. एखादX ताजी बातमीदे खील इंटरनेट जोडणीमळे
मलां
ु
ु पय|त
पोहोचवता येते. मलां
ु ना हे dn:न-UशYण अ0तशय आवडतं हे तर SZयYच =दसतं आहे .
सरकारX धोरणंहX ई-ल0न|गला अनकल
आहे त. Zयामळे
ु ू
ु UशYकांIया डोxयावरXल भार
काहX अंशी उतरतो. ?ानरचनावादात UशYकानं मदतनीसाIया भUमक
े त जायचं आहे ,
ू
Zयासाठ हे परक
आहे .
ू
पारं पqरक वगाeत- UशYक Uशकवतात wहणजे हातात पdत
ु क घेऊन बोलतात, मलं
ु
ऐकतात. ते फgयावर Uलहन
ु Uलहन
ु उ,रं दे तात.
ू दे तात, मलं
ू घेतात. ते ST Gवचारतात, मलं
Jया मलां
ु चं लY आहे , Zयांना समजतं आहे . Jया मलां
ु चं लY नाहX, Gवषयाचा कंटाळा
आलेला आहे Zयांना काहX समजत नाहX, असं सवeसाधारणपणे =दसतं.
जे{हा अशा पतीनं घडामोडी चालू असतात, ते{हा म दत
ू Sाधा&यानं डा{या गोलाधाeत
काम सh
ु असतं. कारण डा{या भागात भाषेचं क@ आहे . ऐकणं, बोलणं, आकलन, ठरावीक
शpदांत, ठरावीक पतीने उ,र दे णं, Uलहन
ू घेणं, Gव¬ेषण हX डा{या गोलाधाeची कामं. अशा
वेळी उज{या गोलाधाeतMया Yेांना उीपन Uमळे लच असं नाहX.
आता हाच पाठ ई-ल0न|ग xलासhममsये चालू असेल तर म दIया
केवळ डा{याच
ू
नाहX तर उज{या भागातहX उीपन चालू होईल. म दचा
जाdतीत जाdत भाग वापरला
ू
जाईल. कारण उज{या भागामsये रं ग, rच, कMपना, अUभनय, संगीत, भावना याचं काम
चालतं. Zयामळे
मलां
ु
ु चं लY जाdत Sमाणात dn:नकडे जाईल, आकलन होईल. मा,
dn:नUशYणाचा मयाe=दत वापर केला तर योय आहे . कारण dवत:Iया हाताने Sयोग करणं,
rच-आकZया
काढणं याला पयाeय नाहX.
ृ
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आकलन
अनेकदा पालक अशी तnार करत असतात क: मलां
ु मsये एकातेचा अभाव आहे .
हXच गो_ UशYकांIया सा
नजरे ला येत.े UशYकांना एकाच वेळेला अनेक Gवjा¸या|ना
ु
Uशकवायचं असतं. अशा वेळेला मलां
ु नी एकातेने अयास करणं आवयक असतं. परं तु
तसं होत नाहX.
मलां
ु मsये एकातेचा अभाव अनेक कारणांमळे
ु =दसन
ू येतो.
एक तर वय. वय वषe आठIया खालX एकातेचा फारसा आह धरNयात अथe
नसतो. कारण या वयात मलां
ु ने भरपरू हालचाल केलX पा=हजे. हालचाल करणं हे अ0तशय
नैसrगeक आहे आbण ZयांIया वाढXIया ^_ीने आवयक. ZयानंतरहX एकाता आbण िdथरता
वाढत नसेल तर अनेक कारणांपैक: एक कारण wहणजे लोहाची कमतरता. परेु शा Sमाणात
लोह जात नसेल तर मलां
ु मsये हX समdया 0नमाeण होते.
अनेक मलं
ु खप
ू दं गा करत असतात. तो दं गा सहन न झाMयामळे
ु पालक आbण
UशYक Zयाला UशYा करत असतात. पण UशYा करNयापेYा आहारामsये याचं कारण सापडू
शकेल. आहार सधारला
आbण ZयाबरोबरXने मलां
ु
ु ची भरपरू शारXqरक हालचाल झालX तर
मलां
ु ची एकाता दे खील वाढते. सरसकट आbण सतत मलां
ु ना बसवन
ू अयास कhन
घेतMयामळे
ु Zयांची एकाता वाढणार नाहX.
मलां
ु ची एकाता कमी होNयाची इतरहX अनेक कारणं आहे त. उदाहरणाथe, मलं
ु सतत
ं
टX{हX fकवा
मोबाईल बघत असतात. मोबाईलवरचे गेम खेळNयामळे
ु , गेwस आbण घरातलं –
शाळे तलं -आसपासचं वातावरण 0ततकं वेगवान नसMयामळे
ु , Zयातच मन गंत
ु ून रा=हMयामळे
ु
मलां
ु Iया एकातेवर बराच पqरणाम होतो.
fकZयेक पालक मलं
ु नीट अयास करत नाहXत, Zयांचं अयासात लY नसतं असं
wहणतात. पण घरात मा मलां
ु नी अयास करावा अशी पqरिdथती आbण वातावरण नसतं.
घरातले माणसांचे आवाज, भांडणांचे सरू, टX{हXवरIया कायenमांचे – जा=हरातींचे खप
ू मोठे
आbण लोकांचं लY वेधून घेNयासाठ तयार केलेले rचGवrच आbण वेगवेगgया पीतले
आवाज – या सगgयामळे
ु मलं
ु एका होऊ शकत नाहX.
rच, एका न होNयाची इतरहX अनेक कारणं आहेत. यामsये आZयं0तक कंटाळा, न
समजणं, आवडीIया गो_ी न करता येणं, नजर – ऐकू येNयाची Yमता यामsये मळा
ु तच
काहX समdया असणं अशीहX काहX कारणं असतात. हX कारणं ब-याच अंशी खरXखरX
ु
असतात.
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GवGवधतेने नटलेMया भाषा
म दIया
Yमतेला खरोखर मयाeदा नाहX. ठरवलं तर म द ू fकतीहX भाषा Uशकू शकतो.
ू
Zयाच

वेळी

या

भाषा

परdपरांपासन
ू

वेगgया

ठे वNयाचीहX

Gवशेष

Yमता

असते.

आपMयासारQया बहभाषक
- बहसां
दे शात तर भाषाUशYणाIया अपार संधी आहे त.
ृ
ु
ु dक0तक
इतर दे शांना हX संधी फारशी नसते. 0तथे एक-दोन भाषाच बोलMया जातात. पण
आपMयाकडे तर वातावरणच वेगळं आbण भाषासंप&न आहे .
आपMया दे शाIया S0त?ेमsये एक वाxय आहे - ‘माµया दे शातील GवGवधतेने
नटलेMया

परं परे चा

मला

अUभमान

आहे ’-

या GवGवध

परं परांमsये

भाGषक

परं पराहX

महaवाIया आहे त. आपMया आसपास अनेक भाषा बोलणारX माणसं राहतात. ती माणसं
ं
आपापMया घरात, ZयांIया समाजात वावरताना ZयांIया भाषेचा fकवा
बोलXचा वापर करतात.
ZयांIयासोबत राहन
ू ू समजायला लागेल. शpदांचे-वाxयांचे
ू ती भाषा फ ऐकलX तरX हळहळ
अथe आbण Zयातला आशय समजायला लागला क: Zयातले शpद वापhन बघावेत असं
ं
वाटायला लागेल. एखादX नवी fकवा
अनोळखी भाषा UशकNयाची-आZमसात करNयाची हX
अ0तशय सहज पत आहे . अशा पतीने भाषा UशकNयासाठ कोणतीहX परXYा jावी लागत
नाहX आbण ती न दे ताहX चांगMया Sकारे बोलणं समजतं, बोलताहX येतं.
GवUश_भाषक कटं
ु ु बाबरोबर, Uम-म©णींबरोबर गlपा मारMयाने भाषा ऐकलX जाते,
समजते, भाषेचा लहे जा समजतो. भाषा बोलNयासाठ आवयक असलेला आZमGव¥ास फार
सहजपणे Uमळतो. यापढे
ु जाऊन Zया भाषेGवषयी आवड 0नमाeण झालX क: Uलपी समजन
ू
घेता येईल. अYरं वाचता आलX क: पं, पdतक
ं वाचता येतील. यानंतर हवं असेल तर Zया
ु
Uलपीतन
ू Uल=हNयाचा Sय¢ करता येईल. एक नवी भाषा dवत:हन
ू Uशकणं हा एक वेगळाच
अनभव
असतो. हX भाषा Uशकन
ु
ू आहे 0तथेच थांबNयापेYा,
ू Zयाचा काय उपयोग असं wहणन
भाषा कळावी, यावी यासाठ Sय¢ करणं जाdत चांगलं.
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हxक
संय
ु रा´ांनी संमत केलेले आbण भारताने dवीकारलेले वय वष १८ खालXल मलां
ु चे
हxक Zयांना जाणीवपवe
ू क =दले तर आपोआपच Zयांची सवाeगीण Sगती होईल. हे सवe हxक
म दसं
असेच आहे त.
ू शोधनाIया 0नoकषा|शी परक
ू
मलां
ु ना वेगळा, dवIछ ^G_कोन असतो. Zयांचं मत Gवचारलं तर ते 0निÅतच
कMपक असू शकतं. घरातMया एखाjा STाGवषयी मलां
ु ना काहX सांगायचं असेल तर ते नीट
ऐकन
ू ST कसा सोडवायचा याचं उदाहरण
ू यावं. Zयांना चâेत सामील कhन यावं. यातन
मलां
ु ना Uमळतं.
खेळNयातन
शारXqरक Gवकास होत नाहX तर मानUसक, बौGक Gवकासदे खील
ू नसता
ु
होत असतो. {यावहाqरक जगात कसं वागायचं असतं याचं सहज UशYण मलां
ु ना मोकgया
वेळातMया खेळNयातन
खेळातले 0नयम बदलणं, नवे
ू आपोआप होत असतं. पqरिdथतीनसार
ु
0नयम तयार करणं, 0नयमाला धhन खेळणं, दसरा
ZयाSमाणे न खेळMयास अ&याय सहन
ु
न करणं, आbण dवत: 0नयमाGव\ खेळMयास Zयाची UशYा भोगणं हे मलं
खेळातन
ु
ू
सहजगZया

करतात.

Zयातन
ू

जगNयाचे

0नयमच

Uशकत

असतात.

खेळणं

wहणजे

ZयांIयासाठ ¥ास असतो. पण शाळा, xलास यात जखडMयामळे
ु Zयांना खेळायलाहX वेळ
नसतो, असं {हायला नको.
मलां
ु ना Zयांचं काहX समजत नाहX या समजेतन
ू पालक मलां
ु चा =दनnम ठरवतात.
Zयात मलां
ु ना काय हवं हे Gवचारात घेत नाहXत. Zयामळे
ु मलं
ु हX बंडखोरX करतात. यातन
ू
Gवसंवाद वाढतो. ‘कधी एकदा मी मोठा होतो आbण माझं मी ठरवतो/ठरवते,’ असं मलां
ु ना
होऊन जातं. ZयापेYा Zयांना हे dवातं¦य jावं. वाdतGवक शाळे त जाणाया मलां
ु ना dवत:चा
=दनnम ठरवता येतो. तो Zयांना ठरवू jावा, Zयात हवी असMयास, योय वाटMयास मदत
करणं हे हX अथाeतच आवयक आहे .
0नणeयYमता येण,ं चौकट ठरवन
ू Zयात काम करता येणं, योय =दशेने Gवचार करता
येणं हX dवतं जगNयाची एक पवe
ू तयारXच आहे . यातलX SZयेक गो_ महaवाची आहे .
यातनच
मल
ू ू dवतं आbण dवावलंबी होईल. संयु रा´ांनी
ू
ू १८ वषा|नंतर हळहळ
मलां
जडणघडण 0नरोगी
ु ना असे काहX महaवाचे हxक =दले आहे त, यातन
ू ZयांIया म दची
ू
पतीने होईल. फ घरातMया मोठय़ा मंडळींना याची जाणीव असायला हवी.
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‘dव’
dव’
जगातMया

कोणZयाहX

SाNयाIया

म दत
ू

dवत:चं

अिdतZव

=टकवणं

याला

अन&यसाधारण महaव आहे . जीव कसा वाचवायचा, याचं कोणतंहX SUशYण यावं लागत
ं
नाहX. मग तो छोटासा fकडा असो fकवा
माणस
अंतगeत रचनेतच- ‘हा आपला जीव
ू . म दIया
ू
ं
आहे , कोणीहX मदतीला येवो fकवा
न येवो, तो आपMयालाच वाचवायचा आहे ,’ हे असतंच.
Zयामळे
ु तसा Sसंग आलाच तर म द ू dवत:Iया सटक
ु े चे जमतील तसे मागe शोधतोच. इतर
Sाणी फार Gवचार कh शकत नसMयामळे
मयाe=दत Gवचार ते
ु dवत:चा जीव वाचवNयापरता
ु
करतात. पण आपलं तसं नसतं. माणस
ू फार वेगळा Gवचार कh शकतो – करतोच; पण
Zयाचा ‘dव’ काहX केMया सटत
नाहX. आपMया िजवाचं अिdतZव जपणारा तो ‘ेनdटे म’
ु
आbण

dव-बरोबर

इतरांचाहX

मानUसक-

सामािजक

बाजंूनी

Gवचार

कh

शकणारा

माणसामधला ‘0नओ कॉटxस
 ’ यांना जोडणारा हा धागा आहे . कारण अिdतZवाIया
जपणक:कडन
ु
ू dवSेमाकडे आbण dवSेमाकडन
ू अ0तqर dवSेमाकडे, असा हा Sवास =दसतो.
माणसाला dवत:चं अिdतZवच केवळ न{हे , तर ‘dव’ खपच
आवडतो. Zयामळे
ू
ु च dवत:चा
^G_कोन यालाहX फार महaव आहे . dवत:चा ^G_कोन असावा, तो जपावा, तो GवकUसत
करावा हे सवe खरं ; पण समाजात जगताना दसयाचा
^G_कोन हादे खील महaवाचा असतो,
ु
हे Gवसhन चालणार नाहX. माणसा-माणसातलं नातं जपायचं असेल, तर या गो_ीला
अन&यसाधारण महaव आहे . हे Þी फोडe यांनी एके =ठकाणी wहटलं आहे क:, ‘यशाचं जर
काहX

रहdय

असेल

तर

dवतIया

^G_कोनातन
ू

Gवचार

करNयाबरोबरच,

इतरांIया

^G_कोनातन
ू Gवचार करणं आbण ZयांIया ^G_कोनातन
ू घटनांकडे बघणं हे जाdत महaवाचं
आहे .’ हे वाxय केवळ यशासाठ नाहX, तर एकणातच
खप
ू महaवाचं आहे . आजIया घडीला
ू
तर पव
ू कधीहX न{हतं इतकं महaवाचं आहे . कारण या जगात ‘मला काय हवं’ असा Gवचार
करणायांची संQया खप
ू वाढते आहे . पौगंडावdथेतMया मलां
ु पासन
ू SZयेक जण dवत:चा
आbण dवत:परता
Gवचार करतो आहे . खरं तर जी माणसं दसयां
IयाहX ^G_कोनातन
ु
ु
ू Gवचार
कh शकतात, आपMयाSमाणेच इतरांनाहX Gवचार करता येतो, याचा Gवचार करतात, ती
माणसं वेगळीच असतात. कोणZयाहX काळातMया, कोणZयाहX Sदे शात राहणाया समाजाला
अशा माणसांची कायमच फार गरज असते.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: १७७

म दशी
ू मैी

लेखांक- १७७
=दनांक- ९ सlट बर १९
टXका
दसया
माणसांIया वागNयावर, बोलNयावर आbण वाटे ल Zयावर टXका करणं हा
ु
मनoयdवभाव
आहे . टXका केMयामळे
ु
ु ती करणाया माणसाला कदाrचत बरं वाटत असेल,
पण JयाIयावर टXका केलX जाते, Zयावर काय पqरणाम होतो?
‘Y’ {य:कडन
ू काहX तरX चक
ू झालX wहणन
ू ‘य’ {य:ने ZयाIयावर टXका केलX
असं समजू. हे दोघंहX Sौढ आहे त असंहX समजू. कारण लहान मलां
ु वर केलेMया टXकेचे वेगळे
पqरणाम होत असतात. ‘Y’ {य:कडन
ू टXका ऐकन
ू घेतMयावर ‘य’ {य:चा S0तसाद कसा
असतो?
(१) अरे वा! fकती बोलला मला! खपच
छान वाटलं! (२) मला कोणी तरX माµया चका
ू
ु
दाखवन
ू jायलाच ह{या होZया. (३) हं ! हा कोण लागून गेलाय मला सांगणारा! मी काहXच
ं
ऐकणार नाहX. (४) माझी काहX चक
चक
ू न{हती. चक
ू खरं तर Zयाचीच होती fकवा
ू Zया
अमxयाची होती.
अशांपैक: काहX तरX S0तसाद येतात. याचा अथe काय झाला? लोकांवर टXकेचा
फारसा पqरणाम होत नाहX. Zयामळे
ु इतरांवर टXका करणं यात काहXच अथe नसतो. टXका हX
एक 0नथeक गो_ ठरते; कारण Zयामळे
अपेYत पqरणाम तर होत नाहXच, पण Jया
ु
{य:वर ती केलX जाते, 0तचा ‘इगो’ दखावतो
.
ु
बी. एफ. िdकनर हे जगSUस मानसशाv? आहे त. Zयांनी SाNयांवर अनेक Sयोग
केले आहे त. SाNयांना चक:Iया
वतeनाबल UशYा केलX तर तो लवकर Uशकतो, हे Zयातन
ु
ू
पढे
ु आलं आहे . अशाच Sकारचे Sयोग जे{हा माणसांवर केले गेले ते{हा असं लYात आलं
क:, टXका केMयामळे
ु माणसात कायमdवhपी बदल होत नाहXत. मनातMया कटू भावना मा
जाdत वाढतात.
आपण जर सतत घरIया, सहकारX मंडळींवर टXका करत असू, dवत:चं वचedव
0नमाeण करNयाIया Sय¢ात इतरांवर ओरडत असू, तर Zयामळे
या सगgयांIया मनात
ु
कडवटपणा वाढतो. पqरिdथतीत तर काहXच सधारणा
होत नाहXत. एखाjा {य:नं सधारावं
ु
ु
असं आपMयाला वाटतं; Zयातन
ू 0तIयावर जर आपण सतत टXका केलX,
तर ती {य: सतत dवत:चा बचाव करत राहते आbण टXकेची परतफेड wहणन
ू
तीसा
आपMयावर टXका करायला लागते. Jयामळे
‘कॉटÐसॉल’सारखं ताणकारक रसायन
ु
ु
0नमाeण होतं, आbण Zयाची परतफेडहX Zयाच पतीनं केलX जाते. कॉटÐसॉलची परतफेड हX
‘ऑिxसटोUसन’सारQया =दलासादायक रसायनांमळ
ु े होणार नाहX.
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dवमोहXम
dव-सधार
ु
सवय wहणजे नxक: काय असते? रोज तीच गो_ कhन अंगवळणी पडलेलX एखादX
ं
कती
असं आपण wहणू. एखादX वाईट fकवा
चक:ची
सवय wहणजे नxक: काय? नको Zया
ु
ृ
पतीनं म दत
ू घडलेले &यरॉ
ू &सचे कनेxशन. सवय लागत असतानाच हX वाईट सवय आहे हे
लYात आलं असतं तर कनेxशन झालंच नसतं. wहणजे हX कनेxश&स होणं हे आपMयाच
हातात होतं.
एखादX चांगलX सवय wहणजे योय पतीनं घडलेले &यरॉ&सचं
कनेxशन. चांगMया
ू
सवयींची कनेxश&स होऊन म दत
ू योय वा0यरग होणं, आहे Zया वा0यरगचं हाडeवा0यरग होणं
हX चांगलX गो_ आहे . पण हे हाडeवा0यरग वाईट सवयींचह
ं X होतं, हे लYात यायला हवं.
सवयी या चांगMया असतात तशा वाईटहX असतात. जशा Zया आपMयाला असतात,
तशा दसयाIयाहX
असतात. पण ‘दसयाIया
डोgयातलं कसळ
=दसतं, पण dवत:Iया
ु
ु
ु
डोgयातलं मसळ
=दसत नाहX’ असं wहणतात. दसयाला
ZयाIया वाईट सवयी सोडायला
ु
ु
सांगणं हे अ0तशय सोपं असतं, कारण तेवढं बोलन
ू आपलX जबाबदारX संपते. पण dवत:ची
सवय बदलणं, हे अवघड का वाटतं?
एखादX सवय वाईट आहे हे समजलं व पटलं, तरच ती सवय बदलNयासाठ Sय¢
केले जाणार. हे िजतकं आवयक 0ततकंच चांगलX सवय =टकवन
ू ठे वणंहX आवयक. वाईट
सवय बदलणं wहणजे चक:Iया
पतीनं झालेMया &यरॉन
जोडNयांत बदल घडवन
ु
ू
ू आणणं. हे
फ आपणच कh शकतो. ते आपलं आपणच करायचं असतं.
काहX वाईट सवयी लागलेMया असतात. Zया बदलायIया असतात. उदा. पसारा
करणं, उUशरा उठणं, आळशीपणा करणं, जाdत Gवचार करणं, इतरांचाच Gवचार करणं,
इZयादX. हे बदलायचं असेल तर Zयासाठ dवयंसचना
jा{या लागतील. Zया =दMया क:
ू
सवय मोडेल.
एखादं

{यसन

सोडवायचं

असेल,

तर

तJ?ांची,

घरIया

ं
fकवा

Gव¥ासातMया

माणसांची मदत घेऊन पायरXपायरXने {यसनापासन
ू म
ु होणं हे कोणाला जमणार? Jयाला
ते {यसन लागलं आहे Zयालाच. {यसनानं Zयाला धhन ठे वलेलं नसतं, तर Zयानं {यसनाला
धhन ठे वलेलं असतं.
खरं तर नीट Gवचार केMयास असं लYात येईल, क: दसया
कोणात बदल घडवन
ु
ू
आणNयापेYा dवत:ला सधारणं
हे सवाeत सोपं असतं. कारण आपापले &यरॉ&स
हे आपMयाच
ु
ू
हातात असतात!
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अ&न क: उZपादनं?
म द ू आbण आहार यांचा फार जवळचा संबंध आहे . आहारामsये काहX गंभीर चका
ु
झाMया तर माणसाIया म दमsये
GवGवध आजार 0नमाeण होतात. सsयाIया आपMया
ू
आहारामsये आरोयाला हा0नकारक असलेMया पदाथा|ची Jया पतीने वाढ होत आहे , ते
बघता याचे म दवर
दरगामी
पqरणाम होतील हे वेगळं सांगायला नको.
ू
ू
आपण नेहमीच पवIया
माणसांIया आहाराबल बोलत असतो. अशी तलना
ू
ु
करताना Zयांचा आहार आbण Zयांचे क_ Gवचारात यायला हवेत. लहान मलं
ु , vी – पhष
ु
सवा|नाच शारXqरक क_ भरपरू होते. आजचा आहार शारXqरक क_ाIया तलने
ु त {यdत
असलेला =दसन
ू येतो. हे आपMयाला लहान मलां
ु पासन
ू ते मोãया {य:ंIया आहारापय|त
=दसन
आbण एकण
ू येईल. माणसाIया आयoया
ु तन
ू शारXqरक क_ कमी झाले, याचा म दला
ू
ू
आरोयाला फायदा झाला क: तोटा याचा आपMयालाच Gवचार करायचा आहे .
काहX वषाeपूवपय|त लोक जो आहार घेत होते, तो सsयाIया आहारापेYा वेगळा होता.
कदाrचत Zया काळी ताटात चार-दोन पदाथe कमी असतील, कदाrचत Zयात पोषण मMयहX
ू
कमी असू शकतील, परं तु हा आहार साधा होता. Sदषण
Gवर=हत होता, सोlया घरगती
ू
ु
Sfnयांमधन
फायदा
ू Uशजवलेलं ताजं अ&न आहारात असायचं. याचा शरXराला आbण म दला
ू
होता. कोणZयाहX Sकारची GSझव=ट{ह
घालन
वाढवलेलं नसायचं. मा आज

ू Zयाचं आयoय
ु
आपMया खाNयामsये अशी GSझव=ट{हज
, GवGवध रं ग, क©म
खतांवाटे आहारात पदाथा|मsये

ृ
UशरलेलX GवGवध घातक रसायनं याचा एकण
शारXqरक आbण म दIया
आरोयावर पqरणाम
ू
ू
झाMयाUशवाय राहत नाहX.
आजIया तhणांIया आहारात अ&न नाहX, तर उZपादनं असतात, असं wहणावंसं
वाटतं. GवGवध कंप&यांची उZपादनं GवकलX जावीत wहणन
ू तhणाई ती dवत:Iया पोटात
qरचवत असते. हा आहार ताजा नाहX, सकस नाहX, Zयामळे
ु याचे पqरणाम असा आहार
घेणा-याIया शरXरावर- मदवर
तर होणारच Uशवाय भावी GपäयांवरहX झाMयाUशवाय राहणार
ू
नाहXत.
उZnांती हX नेहमी उsवe=दशेने होत असते, असं मानलं जातं. पण आहारातलX हX
अधोगती आहे . हX =दशा योय नाहX, हे सहजच समजू शकतं.
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ऊजसाठ
..!!

आपMया एकण
शरXराIया वजनाIया तलने
ु त मानवी म दचं
ू वजन हे केवळ दोन
ू
टxके आहे . असं असूनहX एकण
शरXराला जेवढX ऊजाe लागते, Zया ऊजIया
२० टxके ऊजाe

ू
हX केवळ म दला
लागत असते. म दला
जर एवढX ऊजाe रोज परवलX
तरच तो सYम राहू
ू
ू
ु
शकतो. Gवचार आbण कती
दो&हXसाठ भरपरू ऊजाe वापरलX जात असते. Gवचार करत
ृ
असतानाहX GवGवध रसायनांची कामं चालू असतात, GवGवध YेांतMया &यरॉ&सचं
चलनवलन
ू
आbण ‘&यरोा&dमीटसe
’मsये संदेशवहन चालू असतं.
ू
या सायासाठ मQयत
: ऊजाe Uमळते ती आहारातन
ु
ू . पण केवळ चांगला आहार दे णं
परेु सं नाहX. तो आहार वेळेIया वेळी, ऋतमानानसार
आbण Sकतीनसार
यायला
ु
ु , वयानसार
ु
ु
ृ
हवा. कारण या आहारातन
Uमळत असतं. आहाराला योय {यायामाची जोड jायला
ू लकोज
ु
हवी. कारण योय {यायामातन
ू म दला
ू ऑिxसजन Uमळत असतो.
आपण झोपतो ते{हाहX म द ू ऑिxसजन आbण लकोज
वापरत असतो. Zयामळे
ु
ु
आपण झोपतो ते{हाहX म द ू शांत बसत नाहX. Zयाला ठरवन
ू =दलेलX कामं तो झोपेतदे खील
करत असतो. हे काम wहणजे =दवसभरात घडलेMया घटनांवर काम करणं. या घटनांना
अMपकालXन अथवा दXघeकालXन dमतीYे
ांकडे पाठवणं. काहX dमतीं
ृ
ृ ना न_ करणं हे देखील
अZयंत महaवाचं काम म द ू झोपेIया काळात करत असतो. मानवी जीवनाIया ^_ीने अZयंत
महaवाIया असलेMया या कतीं
ृ साठ हX म द ू ऊजाe वापरत असतो.
याUशवाय म दला
पाNयाची अZयंत गरज असते. बठं काम करताना, बोलणं, Uल=हणं
ू
ं
आकडेमोड करणं fकवा
Gवचार करणं यांसाठ हX पाणी, लकोज
आbण ऑिxसजन वापरला
ु
जातो. या गो_ी कमी पडMया तर म दवर
पqरणाम होतो. सdती
येते. कधीकधी हX सdती
ू
ु
ु
शरXराला जाणवतहX नाहX, पण म दला
ू मा आलेलX असते.
GवGवध पतींचा {यायाम करणं, चालणं, पळणं, कोणZयाहX Sकारचे नZयSकार
,
ृ
एरो©बxस,

योगासनं,

Sाणायाम यामळे
ु

योय

पतीनं

व

योय

Sमाणात

म दमsये
ू

ऑिxसजन घेतला जातो आbण योय पतीनं सोडला जातो. Sाणायाम हा म दला
आbण
ू
शरXराला अ0तशय उपकारक आहे . यामळे
ु 0नरोगी जगNयाIया शxयताहX वाढतात.
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गcधळ
माणसांना बोलता येतं. पण काहX वेळा नxक: काय बोलायचं, याचा म दमsये
गcधळ
ू
उडतो. शpद सापडत नाहXत. योय अथe {य होईल असे शpद Zयावेळी आठवत नाहXत.
अYरओळख असते, वाचता येत;ं पण आपण काय वाचत आहोत, याचा अथe नेमकेपणानं
समजतोच असं नाहX. इतरांचा चाललेला संवाद न समजणं, वाचन/वाचलेMया मजकराचा
अथe
ु
न लागणं, अंक न समजणं अशा गो_ी यामळे
शी
ु घडन
ू येतात. याचा माणसाIया बGम,े
ु
काहX संबंध नाहX. अZयंत बGमान
माणसाला- Jयाला न{या कMपना सचतात
, जो ZयाIया
ु
ु
कामात अ{वल आहे , अशा माणसालाहX हX समdया असू शकते.
काय बोलायचं आहे , हे माहXत आहे ; पण शpदांची योय nमाने जळवाजळवी
होत
ु
ु
नाहX. Zयामळे
ु इतरांशी संवाद साधता येत नाहX. काहX वेळा SZयेक गो_ीचा शpदश: अथe
घेतला जातो. ल¤याथe समजत नाहX. माणसाला {यविdथत भाषा येत असते. शpदसंप,ीहX
म दत
साठवलेलX असते. पण तरXहX शpदांशी झगडा चालू असतो. अशा माणसांना
ू
बोलNयासाठ वेळ लागू शकतो. ते शpद शोधत असतात. काहX वेळा अथाeचा अनथe होईल
असेहX शpद तcडातन
आbण समोरIयाचा गcधळ उडाMयामळे
पढIया
ू बाहे र पडMयामळे
ु
ु
ु
वेळेला हX माणसं फार जपन
ू बोलतात. Zयामळे
ु ZयांIया बोलNयाला वेग राहत नाहX.
अनेकदा याचं कारण ताण हे असतं. म दतMया
=हlपोकwपसमsये
dमरणात असलेले
ॅ
ू
शpद + व0नeक Yेात घडणारं आकलन + ताणर=हत अवdथा wहणजे अUमडालातMया सवe
भावनांचं योय Sकारे संतुलन. एवढय़ा fकमान गो_ींनी एक येऊन नीट काम करणं
आवयक असतं. बोलणं, गlपा मारणं, आठवणीत रमणं, भाषण करणं, ससं
ू चालन करणं,
Uशकवणं, वादGववाद घडणं हX सवe संवादाची साधनं आहे त. संवादासाठ म दतलX
बरXच Yें
ू
एक येऊन काम करत असतात. यातMया एका जरX भागात लहानशा समdया आMया, तरX
माणसांना योय पतीनं बोलता येत नाहX.
पण काहX वेळा गो_ी फारच गंुतागंुतीIया होतात. ते{हा वैjक:य भाषेत याला
‘एफेUशया’ असं wहणतात. Gवशेषत: वयdकर {य:ंमsये हX समdया येऊ लागते. हX एक
Sकारची ‘कwय0नक
े शन डसॉडeर’ आहे . म दची
ु
ू समdया आहे .

म दशी
ू मैी - डॉ.
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dवत:
dवत:Iया वतeनाची जबाबदारX
आई-बाबा आbण UशYक-शाळा यांनी fकतीहX चांगMया वातावरणात Uशकवलं असलं,
तरX ‘टXनएज’ व Zयानंतरची काहX वषe त\ण मलं
वेगळाच रdता धरताना =दसताहे त.
ु -मलX
ु
हX गो_ केवळ एखाुसया घरापरती
मयाe=दत नाहX, तर बयाच घरांत मलं
ु
ु काहX Sमाणात
बहकMयासारखी वाटतात.
याचं कारण या वयात मलं
ु 0नसगeत:च काहX Sमाणात बंडखोर झालेलX असतात.
म दत
 काय करावं, हे ZयांनाहX कळत
ू आbण शरXरात वेगळीच ऊजाe खेळत असते. या ऊजचं
नाहX. मलां
ु चे 0नणeय हे आई-बाबांIया नाहX, तर बहतां
ु शी ZयांIया dवत:Iया आbण
Uममै©णींIया हातात असतात.
वय वषe सोळाचे Uममै©णी जे आbण जसं ठरवतील, तशीच मलं
वागत
ु -मलX
ु
असतात. या एकाच कारणामळे
ु मलां
ु Iया लहानपणी शांत असलेलं घर, मलं
ु वयात येतात
ते{हा अdवdथ होतं. मलां
ु Iया वागNयाचा पqरणाम अवया घरादारावर झाMयाUशवाय राहत
नाहX. घरात कोणZयाहX वेळेला पहाटे पासन
पqरिdथती उáवू
ू राीपय|त कधीहX यज&य
ु
शकते. यात अनेकदा मलां
ु चाहX आवाज वरचढ असतो आbण आई-बाबांनी dवत:Iया
wहणNयानसार
गो_ी रे टायचा Sय¢ केला तर वातावरण जाdत तापतं.
ु
Sी³ंटल कॉटxसचा
Gवकास होNयाचा हा काळ असतो. नाठाळपणा, ZयाIयाबरोबर

बरXचशी बेfफfकरX, जोडीला आपलंच wहणणं खरं करNयाची व,ी
वाढते. म दत
ू होणाया
ृ
रासाय0नक बदलांमुळे एकणच
पसारा करणं, dवत:Iया वdतू जागIया जागेवर न ठे वणं,
ू
वdतू Gवसरणं, कामं Gवसरणं, वैयक dवIछतेकडेसुा परेु सं लY न दे णं, अ{यविdथतपणा,
घरIया माणसांIया बोलNयाकडे दलe
जायचं नाहX, थोडxयात Zयांचं
ु Y, ZयांIयासोबत कठं
ु
फारसं काहX ऐकायचं नाहX.. असं बरं चसं चक:चं
, पण 0ततकंच नैसrगeक असं मला
ु
ु -मलXं
ु चं
वतeन असतं. यात भरXला मोबाइलसारखं यं ZयांIया हातात पडलेलं आहे . याचा पqरणाम
मलां
ु Iया 0नणeयYमतेवर होतो.
मा हे सगळं खरं असलं, तरX या वयात मलां
ु ना लहान मल
ू समजन
ू चालत नाहX.
उपदे श केलेले चालत नाहXत. तसं समजलं नाहX, तर बयाच गो_ी आटोxयात येNयाची
शxयता वाढते. मलां
ु ना समजन
ू घेत ZयांIयाशी {यवहार ठे वला आbण dवत:Iया वतeनाची
जबाबदारX dवत:कडे यायला Uशकवलं, तर मलं
ु नxक: Gवचार करायला Uशकतात. हे च
Gवचार Zयांना चका
करNयापासन
ु
ू दरू ठे वतात.

म दशी
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चकतं
ु य कठे
ु ?
बालमानसशाv या शाखेची फारशी मा=हती न{हती, ते{हा घरोघरX ‘मोठय़ांनी
सांrगतलं तसं’ हXच एकमेव पत होती. ती आता बरXचशी बदललX आहे . मलां
ु कडे बघNयाचा
^G_कोन बदलतो आहे . यामळे
ु घरातला संवाद वाढतो आहे , असं rच आहे . पालक आbण
मलां
असू शकतं, हे fकती तरX घरातMया ससं
ु चं नातं मैीचंसा
ु
ु वादावhन =दसन
ू येतं; पण
एकण
समाजातMया घातक Sकारांमळे
ु आbण तं?ानाIया अ0नयं©त वापरामळे
ु नवी GपढX
ू
नxक: कठे
ु जात आहे , हा ST Gवचार करायला लावतो.
‘{यसन’बल बोलायचं, तर मलयां
मधलं {यसनाचं Sमाण वाढलं आहे ; पण
ु
Zयाचबरोबर मलXं
ु मधMया {यसनाचं SमाणहX वाढलं आहे . टXनएजमधMया मलां
ु Iया हातन
ू
घडणाया अनै0तक कZयां
चं Sमाण वाढलं आहे . बरXचशी SेमSकरणं, मै©णीचं अ¬ील
ृ
ि{हडीओ श=टं
ू ग, हातात सदै व असणाया मोबाइलमधन
ू वाहणाया अ¬ील िxलlस, हxका
ु
पालeर, Gवड हे Sकार सोळा-सतराIया वयातील मलां
ु मsये घडू लागले आहेत. या Gवघातक
गो_ी सवe आrथeक dतरांत, सवe वगाeत पसरMया आहे त.
मल
कडे जायला लागतं, ते{हा ते शहाणं होNयाआधी एक मोठा ख डा
ू यवावdथे
ु
असतो. या ख डय़ात पडायचं का आbण पडलं तर काय होईल, याचा fकमान Gवचार करणं
मलां
ु ना Zया आधीIया वयातच Uशकवावं लागणार आहे . धाडस आbण धोका यांतला फरक
Zयांना कळत नसतो. धाडस करायला म दच
ू Zयांना सांगत असतो. काहX वेळा तर dवत:ची
सरYतताहX
पणाला लागते; पण धाडस केMयाUशवाय म दला
dवdथ बसवत नाहX. मलां
ु
ू
ु नी
मोठं होNयाची हX एक आ=दम Sेरणा आहे . ती ZयांIयासाठ

आवयक अशा नैसrगeक

जडणघडणीचाच एक भाग आहे .
मलं
असे Gवrच, धाडसी, धोकेबाज, कधीकधी अनै0तक 0नणeय घेऊन मोकळे
ु मलX
ु
होतात. Zयामागे पालकांची चक
वागNयासंदभाeत
ू नसते. वाढZया वयातMया मलां
ु Iया चक:Iया
ु
पालकांना दोष दे Nयाचं कारण नसतं. कारण या वयात पालक जे सांगतात, ZयाIया Gव\
वागNयाकडे कल असतो.
एका मयाeदेपलXकडे पालकांनी मलां
ु चं dवातं¦य मा&य कhन Zयांना धाडस कh jावं,
अशी मांडणी होत असताना दसरXकडे
- मलां
यांतला फरक सांगत Zयांना
ु
ु ना धाडस व ग&हा
ु
भाव0नक^_य़ा

कणखर

बनवणं

अZयावयक

आहे .

म दतलX
ू

रसायनं

Gवधायकतेकडे

वळवNयाचा हा एक योय मागe आहे .

म दशी
ू मैी - डॉ.
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काळजी कशा कशाची?
कशाची?
माणस
ू हा आनंदX होNयासाठ ज&माला आला आहे क: काळजी करNयासाठ , असा
ST पडतो. कारण काळजी करणं हा मानवी dवभावाचाच एक भाग होऊन गेलेला असतो.
काळजी करNयासारखी पqरिdथती असेल आbण योय काळजी घेऊन ST सटणार
असतील,
ु
ं
ते{हा हे योयच आहे . पण काय होईल, काहX चक:चं
fकवा
वाईट होणार तर नाहX ना, याची
ु
काळजी करणं हे म दसाठ
फारसं बरं नाहX.
ू
एका Sमाणापय|त

काळजी करणं

हा Sेमभावनेचा एक भाग

आहे .

म दमsये
ू

‘ऑिxसटोUसन’ हे Sेमाचं रसायन 0नमाeण होतं. पण याचं Sमाण अ0तqर वाढतं व Sचंड
काळजी वाटत राहते आbण तशीच सवय बनन
ू जाते. ते{हा या काळजीचं (केअर) hपांतर
rचंतेमsये

(वरXज ्)

होतं.

सकाराZमक

आbण

आनंदX

भावनेचं

hपांतर

नकाराZमक

रसायनांमsये आbण Zयामळे
ु च नकाराZमक भावनेमsये होतं.
ं
dवत:ची काळजी, मलां
आई-बाबांची, जवळIया नातेवाईकांची आbण इतरांची
ु ची fकवा
काळजी. या सवाeIया वागNयाची, आरोयाची, अयासाची, नोकरX-{यवसायाची, बढतीची,
ं
वापकाळाची
. Zयांना दसयां
कडन
होणाया ासाची fकवा
ास होऊ नये याची काळजी.
ु
ू
ृ
आयoयात
द:ु ख न Uमळता सख
ु
ु -समाधानच Uमळावं याची काळजी. कधीच न संपणाया
आrथeक

काळJया.

याUशवाय

समाजाची,

दे शातMया

ढासळZया

पqरिdथतीची,

वाढZया

ग&हे
ु गारXची, अपघातांची आbण अशाच fकती तरX काळJया मनात घर कhन रा=हलेMया
असतात.
यातन
ू बाहे र पडNयाचा मागe एकच.. आपण 0नथeक काळJया करत असतो, ते{हा
आपलं मन भरकटतं. एकातेनं काम होत नाहX. Zयामळे
ु च 0नणeयYमता गमावन
ू बसतो.
आपण जाdतीत जाdत काय वाईट होऊ शकतं, याची SZयY कMपना करतो व मनानं
पqरिdथती dवीकारतो, ते{हा rचGवrच कMपना बाजला
पडन
ू
ू समdयेकडे लY क=@त होतं.
कारण नसताना वा Jयावर आपण काहX कh शकत नाहX अशा काळJया बाजला
ठे वन
ू
ू
ताfकeक पतीनं Gवचार करणं, तो ST सोडवNयाIया ^_ीनं SZयY पावलं उचलणं या गो_ी
{हा{यात. यामळे
‘कॉ=टe सोल’चं Sमाण कमी होऊन सारासार Gवचारश: काम करायला
ु
लागते. सतत काळजीत रा=हलो, तर शरXराचा रSवाह ‘Uलं©बक UसdटXम’कडे- wहणजे
भावनांIया

Sदे शातच

घोटाळत

राहतो.

तो

GवचारांIया

Sदे शाकडे-

wहणजेच

‘0नओ

कॉटxस
 ’कडे वळवायचा असेल, तर स:नं ताfकeक Gवचार करावे लागतात.

म दशी
ू मैी - डॉ.
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qरकामं मन आbण..
आbण..
मन कधी qरकामं असतं का? जे{हा आपण एखाjा कामात असतो, ते{हा मन
मळीच
qरकामं नसतं. ते सतत कसला ना कसला Gवचार करत असतं. कधी चांगला, कधी
ु
वाईट. कधी आशादायी, तर कधी rचंतांचा. जाdत Gवचार करणं, Zयाच Zया GवचारांIया
आवताeत fफरत राहणं याची खप
ू जणांना सवय झालेलX असते. Gवचार थांबत नाहXत, ते
सतत एकामागोमाग एक येतच राहतात आbण सवाeत गंमत wहणजे, नकाराZमक Gवचारांची
संQया सकाराZमक GवचारांपेYा जरा जाdतच असते.
यावर मागe काढायचा असेल, तर एक साधा Sयोग कhन बघायला हवा. तो wहणजे,
एकाच वेळी दोन Gवचार करNयाचा Sय¢! म द ू fकतीहX कायeYम वगैरे असला, तरX Zयाला
हX एक गो_ काहX केMया जमत नाहX. गाणी ऐकत असताना बागकाम करणं हे जमू शकतं.
मशीनवर काम करत असताना गlपा मारणं हे हX जमतं. पण गbणत सोडवणं आbण Zयाच
वेळी उjाचा =दवस कसा माग लावायचा हे ठरवणं, या दोन गो_ी एका वेळी जमत नाहXत.
या बाबीचा फायदा घेऊन अ0तGवचारांना मनाबाहे र ठे वता येतं.
‘मिMटटािdकंग’चा जमाना असला, एकाच वेळी अनेक कामं करता येत असलX, तरX
एकाच वेळी अनेक Gवचार करता येत नाहXत. खपच
घाई वा 0नणाeयक वेळ असेल, ते{हा
ू
Gवचार भराभरा चालू राहतात. ते एकामागोमाग एक इतxया वेगानं येतात, क: कधी कधी
Gवचारांनी मन भhन जातं. अशा वेळी ते एकामागोमाग येतात; एकासह दसरा
नाहX. Zया
ु
दो&हXवर dवतंपणे एक©त Gवचार होऊ शकत नाहX.
यासाठ चा उपाय wहणजे-qरकाwया मनाला कामाला लावायचं; मन qरकामं ठे वायचं
नाहX. ते qरकामं रा=हलं, क: rचंता, भीती, 0तरdकार, मZसर, द:ु ख अशा नकाराZमक
भावनांनी भhन जातं. Zयासाठ आपMया मनातलX शांतता, आनंदX Gवचार आbण सकाराZमक
भावनांची जागा आपणच qरकामी कhन =दलेलX असते. एखाjा बेसावध Yणी या भावना
बाहे र पडतात आbण नकाराZमक भावना अ0तnमण करतात.
यासाठ

ं
कोणZयाहX एखाjा साsया fकवा
अवघड कामात dवत:स गंुतवन
घेणं
ू

आवयक- Jयासाठ कोणाशी तरX बोलावं लागेल, Zया कामाचाच फ Gवचार येईल अन ्
नको ते Gवचार आपोआप बाजला
ू पडतील!
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उIच Sेरणा
ं
आपMयाला जमेल तेवढं क_ करणारX, नाहX जमलं तर सोडन
SZयY
ू दे णारX fकवा
कामाला UभडNयाआधीच ‘नाहX’ wहणणारX अशी काहX माणसं असतात. आता सगळं संपलं,
समोर पराभव =दसतो आहे , अशा वेळेला आपले Sय¢ संपवन
ू टाकणं हा एक Sकारचा
dवभाव आहे . परं तु शेवटपय|त हार न मारणारे , Sय¢ न सोडणारे खेळाडू आपण अनेक
ं
खेळांमsये ब0घतलेले आहेत. कोणाची तरX हार fकवा
जीत होणार हे माहXत असलं, तरXसा
ु
यशाला आपMया बाजनं
ू वळवNयाचा अथक Sय¢ करणारे काहX जण असतात. योय Zया
मागाeनं सवe Sय¢ करणे हे या माणसांचं वैUश_य़ असतं.
आपण जो Sयोग करत आहोत, Zया Sयोगातन
ू नxक: काय साsय होणार आहे ,
खरं च काहX साsय होणार आहे क: हा Sयोग सपशेल अयशdवी होणार आहे , हे माहXत
नसताना अZयंत rचकाटXनं अहोरा क_ कhन एखाjा शोधामागे लागलेले संशोधक
असतात.
गाNयाची एखादX तान आपMया गgयावर यावी wहणन
ू तास&तास qरयाज करणारे
गायक, नZयातला
योय पद&यास जमावा यासाठ
ृ

Sय¢ करणारे नतeक, नाटक वा

rचपटामsये योय पतीनंच संवादफेक जमावी यासाठ पन
Sय¢ करणारे अUभनेते/
ु :प&हा
ु
अUभनेी, कंपनीला यशाIया Uशखरावर नेणारे उjोजक.. या सायांमsये sयेय गाठNयासाठ
Sचंड sयास असला पा=हजे.
अशा dवभावाIया माणसांमsये काहX तरX सामा0यक गो_ असते. हा dवभाव
सगgयांकडे का नसतो? काहXच माणसांकडे का असतो? अशी कोणती Sेरणा Zयामागे
कायeरत असते, क: Jयामळे
ु हX माणसं कोणZयाहX पqरिdथतीत हातातलं काम अधeवट तर
टाकत नाहXतच, पण अZयंत उIच मानUसक श: वापhन ते काम अ0तशय चांगMया
पतीनं पणe
करतात. Zयांना Sेरणेसाठ
ू

कोणतंहX घातक उ,ेजक औषध यायची गरज

नसते.
या Gवषयावर अनेक संशोधनं झालX आहे त. या संशोधनातन
प&हा
एक गो_
ू
ु
अधोरे bखत होते. या माणसांवर ‘डोपामाइन’ या रसायनाचा Sभाव जाdत असतो. या
रसायनाचं कामच हे आहे , क: माणसाचं लY पन
ठरवलेMया sयेयाकडे वळवायचं.
ु :प&हा
ु
‘सहज Uमळालं तर ठ क, जाdत आटाGपटा नको’ या पायरXवhन ‘Uमळवायचंच आहे , कhन
दाखवायचंच आहे ’ या दोन उ:ंमsये जे अंतर आहे , Zयामागे हे रसायन आहे .
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मनातMया Gवचारांवर Sकाश
आपला

म द ू सतत

कोणती

ना

कोणती

तरX

मा=हती

हण

करत

असतो.

?ान=@यांIया माsयमांमधन
सतत कोणती ना कोणती तरX मा=हती येत असते. या
ू म दवर
ू
आवयक आbण अनावयक मा=हतीतलं म दतMया
=हlपोकwपसमsये
काय साठवन
ॅ
ू
ू ठे वायचं
आbण काय नाहX, याचा 0नणeयहX म दच
ू ् घेतो. परं तु Jया वेळी हX मा=हती ?ान=@यांमाफeत
म दIया
GवGवध संबंrधत अवयवांपय|त पोहोचवलX जाते, ते{हा नेमकं घडतं काय?
ू
?ान=@यां£ारा आलेलX मा=हती Gवjत
Gवjत
ु संदेश या Sकारची असते. एक &यरॉन
ू
ु
dवhपात संदेश आणतो. आणलेलX मा=हती अॅxझॉन£ारे दसया
&यरॉनला
=दलX जाते. या
ु
ू
Sfnयेत Gवjत
ु संदेशाचं hपांतर रासाय0नक संदेशात होतं. अवया काहX सेकंदांत हा सारा
{यवहार घडन
ू येतो.
माणस
ू नवनवीन मा=हती हण करत असतो आbण म द ू अशा Sकारे अखंडपणे
&यरॉ&सIया
जोडNया करNयाIया कामात असतो. अशा जोडNया होतात, हा शोध डोनाMड
ू
हे ब या कने
ॅ डयन संशोधकानं १९४९ मsये लावला. यामळे
ु च माणसाIया UशकNयाIया
Sfnयेवर खया अथाeनं Sकाश पडला. हे ब यांना ‘&यरोसायकोलॉजी
’चे जनक मानलं जातं.
ू
या आधारावर संशोधकांनी संशोधन सh
भाग
ु ठे वलेलं आहे . Zयामधला एक मQय
ु
wहणजे- Jया वेळी या &यरॉ&सIया
जोडNया होतात, Zया वेळी ती मा=हती नेमक: कशा
ू
Sकारे म द ू साठवन
ू आले आहे त :
ू ठे वत असेल? यात संशोधकांना दोन Sकार आढळन
(१) एकाच वेळेला सवe मा=हती परवणं
आbण ती साठवन
ु
ू ठे वणं हा एक Sकार; आbण
(२) प&हा
काहX वेळानंतर ती मा=हती नxक: पोहोचलX आहे क: नाहX, हे बघणं आbण ती
ु
पाठवत राहणं. यावर संशोधन सh
ु आहे .
Jया वेळी हे संशोधन पणe
होईल, Zया वेळी एखादा Gवषय आZमसात करत
ू
असताना, Uशकत असताना म दत
ू नxक: कोणZया dवhपाIया रचना होतात, कोणZया nमानं
म द ू लYात ठे वतो, माणस
ू जे{हा मनातMया मनात एखादा Gवचार करतो ते{हा म दमsये
ू
कशा Sकारे Sfnया घडतात, हे समजणं अrधक सोपं होईल. म दसं
ू शोधनातला हा एक
महaवाचा टlपा असेल.
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0नयोजनातला मदतनीस : ‘े मटर
ॅ ’
आपMया म दमsये
‘े मटर
ॅ ’ या नावाचा एक भाग असतो. योय Sकारे 0नणeय घेणं
ू
हे या भागाचं मQय
काम. Jया माणसांचा े मटर
हा योय Sकारे काम करतो, ती माणसं
ॅ
ु
अrधक नीटनेटक:, सवe गो_ी लYात घेऊन 0नयोजन करणारX आbण 0नयोजनाSमाणे वेळेत
कामं पार पाडणारX अशी असतात. हX माणसं केवळ काम नीट पार पाडतात असं नाहX, तर
यांची GवचारSfnया अ0तशय {यविdथत असते.
dवत:चं आरोय, आहार, {यायाम, आचार-Gवचार या सवe बाबतींत अशी माणसं
संतUलत
असतात. सवाeत महaवाचं वैUश_य़ wहणजे, या माणसांचं आपMया भावनांवर योय
ु
Sकारे 0नयंण असतं. या सवe गो_ींमुळे Zयांचं {यमaव इतर लोकांपेYा वेगळं =दसतं,
उठन
यशdवी होNयासाठ होत असतो.
ू =दसतं. या सवe सवयींचा फायदा Zयांना आयoयात
ु
आपMया म दची
े मटरनं
Zयांना साथ =दMयामळे
ॅ
ू काळजी नीट घेतMयामळे
ु आbण म दतMया
ू
ु ,
अशा माणसांचा म द ू हा वापकाळीसा
ु अ0तशय 0नरोगी असतो, कायeरत असतो.
ृ
याउलट बोलायचं, तर जी माणसं अशा Sकारची काळजी घेत नाहXत, चक:चा
आहार,
ु
चक:ची
=दनचयाe, चक:ची
जीवनशैलX अंगीकारलेलX असते, ZयांIया म दतलX
रसायनं
ु
ु
ू
असंतUलत
होतात. अशी माणसं rचडrचडी असतात. {य: आbण Sसंगांशी जळवन
ु
ु ू घेऊ
शकत नाहXत. पटकन भावनांIया आहारX जातात. dवत:Iया आरोयावर आbण Zयायोगे
Gवचारांवर पqरणाम कhन घेत असतात. जी माणसं नकाराZमक भावना कवटाळन
ू बसतात,
Zया माणसांIया एकण
आरोयावर दoपqरणाम
झाMयाUशवाय राहत नाहX.
ु
ू
संशोधकांIया मते, अशांIया म दचा
आकार काहXसा आखडहX
होतो. rचडrचडणाया
ू
ू
माणसांIया हातन
जाdत घडतात. 0नणeयYमता काहXशी कमी होते. नवीन गो_ी
ू चकाहX
ु
Uशकायला अडचणी येतात. 0नयोजन करताना काहX चका
राहन
ु
ू जातात. सवe बाजंूनी Gवचार
ं
करायचा असला, तरX महaवाचे मे
जातात; ते लYातच येत नाहXत fकवा
ु 0नसटन
ू
Gवdमरणात जातात.
SZयेक माणसाIया आयoयात
अडचणी येत असतात; परं तु Zया अडचणींनी खचन
ु
ू
जाऊन, dवत:ला द:ु खात – नैरायात ठे वणं यामळे
पqरणाम होतो. हे लYात घेऊन
ु म दवर
ू
म दची
काळजी सवाeनीच यायला पा=हजे.
ॅ
ू आbण Gवशेषत: आतMया े मटरची
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वेदनांची मळं
ु
माणस
ू द:ु खी असतो तो कशा कशामळे
ु ? याची कारणं शोधन
ू एक यादX करायला
घेतलX, तर केवढX मोठ यादX होईल! Zया यादXमsये अनेक Sकार आbण उपSकार असतील.
‘सटर फॉर डसीज ् GS{हे &शन अॅNड कंोल’ या अमेqरकेतMया संdथेमाफeत एक
{यापक सवYण
करNयात आलं. Zयात, Jया {य:ंना वेगवेगgया आजारांमुळे कोणZया ना

कोणZया SकारIया शारXqरक वेदना सहन करा{या लागत होZया, अशा {य:ंची सखोल
मा=हती घेNयात आलX.
GवUश_ SकारIया वेदना एखाjा {य:ला का सहन करा{या लागतात, याचं कारण
काहX वेळेला पटकन समजत नाहX. याचं मळ
ू Zया {य:Iया शरXरात होणाया बदलांमsये
आहे , क: चक:Iया
सवयींमsये आहे , क: अयोय आहार, अयोय औषधं यांमsये आहे, क:
ु
इतर कठं
ू आलं, क:
ु आहे , हे शोधNयाचा Sय¢ केला गेला. Zया वेळी संशोधकांना आढळन
Jया {य:ला आयoयात
खप
ु
ू द:ु ख सहन करावं लागतं, Zया {य:Iया मानUसकतेचा
पqरणाम 0तIया शरXरावर होत असतो. आयवदानं
हX हे Uस कhन दाखवलेलं आहे .
ु 
नxक: कोणZया SकारIया {य:ंना याचा जाdत ास होतो आहे , हे जे{हा शोधन
ू
काढलं ते{हा माणसांIया वेदनांची मळं
ु केवळ शरXरात नाहX, मनात नाहXत, तर समाजात
असMयाचं आढळन
आलं. 0तथले सामािजक ST वेगळे आहेत. परं तु अिdथर समाज,
ू
माणसांचं =हंसाय
वतeन, 0नwन सामािजक दजाe, बेभरवशाचे आrथeक æोत, मानUसकु
बौGक ताणय
ु कामं.. अशा ढासळलेMया सामािजक पqरिdथतीमळे
ु मानUसक पqरणाम व
मानUसक पqरणामांमुळे शरXरामsये वेदना 0नमाeण होतात, असा हा संबंध आहे हे लYात
येतं.
माणसाला असलेMया शारXqरक वेदनांचं मळ
ू शोधNयासाठ समाजशाv, मानसशाv
आbण म दशाv
या सवाeचा एकमेकांशी असलेला संबंध या संशोधनात शोधला गेला.
ू
आrथeक िdथती आbण मानUसक िdथती यांचा आरोयाशी असलेला संबंध लYात
येणं हX न{यानं लYात आलेलX गो_ नाहX. परं तु या संdथेIया अयासानस
ु ार, माणसाIया
म दवरदे
खील याचा थेट पqरणाम झालेला असतो. या पqरणामामळे
शरXराIया GवGवध
ू
ु
भागांमsये SZयY वेदना =दसन
येतात, हे तं?ानामsये झालेMया नवीन बदलांमुळे
ू
अधोरे bखत झालं आहे .
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लेखांक- १९०
=दनांक-२७ सlट बर १९
भाषा सम
झाMया?
ृ का झाMया?
GवUश_ Sकारची भाषा अनेक Sाणीदे खील वापरत असतात. इथं धोका आहे ,
S0तdपध जवळ आहे , सावज कठं
ु आहे .. अशा SकारIया काहX गो_ी सांगNयासाठ Sाणी
वेगवेगgया पतीनं संवाद साधत असतात. परं तु हा संवाद केवळ काहX सचनां
पुरताच
ू
मयाe=दत आहे . अ&न, अिdतZव, SजोZपादन अशा मलभत
ू ू गो_ींशी तो संबंrधत आहे .
परं तु मानवाIया म दमsये
भाषेला GवUश_ dथान आहे . अ0तशय गंत
ू
ु ागंुतीची अशी
भाषा माणस
काळात माणस
ू वापरतो. स\वातीIया
ु
ू हा इतर SाNयांपेYा ठळकपणे वेगळा
झाला, Zयामागील अनेक कारणांपैक: एक कारण wहणजे Zयाची भाषा!
आजवरIया संशोधनानसार
समारे
दXड ते दोन लाख वषा|पूवपासन
ु
ु
ू माणस
ू भाषा
वापरत आला आहे . सवeSथम होमोसेGपयननं काहXएक Sमाणात वाxयं वापhन बोलायलाwहणजेच भाषा वापरायला- स\वात
केलX, असा अंदाज आहे . अ&न, अिdतZव आbण
ु
SजोZपादन यासंबंधीIया सचना
होमोसेGपय&स दे त असतीलच. परं तु ZयाUशवाय आ य
ू
घेNयाIया जागा, हZयारं , अंगावर घालNयाची आवरणं यासाठ

वेगवेगळे GवUश_ शpद

अिdतZवात येऊन वेगवेगgया शpदांची संQया वाढलX असणार. SाNयांपेYा Zयांचं राहणीमान
हे अrधक गंत
ु ागंत
ु ीचं होतं. Zयामळे
ु तशा SकारIया राहणीमानाशी संबंrधत अशा न{या न{या
शpदांची गरज पडन
ू ते शpद {यवहारांमsये \ळले असणार.
माणसामsये ‘Uलिwबक UसdटXम’ wहणजे भावनांचं क@ इतर SाNयांIया तलने
ु त
GवकUसत अवdथेत असMयामळे
मलभत
ु
ू ू भावनांशी संबंrधत मोजक: शpद0नUमeती आbण
0तचा वापर केला जात असणार. याला जोड UमळालX ती ‘0नओ कॉटxस
 ’ या म दतMया
ू
SrथनांIया आवरणाची. या आवरणामsये भाषेची Yें GवकUसत झालX.
माणसाची भाषा सम
ृ होNयाची हXदे खील काहX कारणं आहे त. होमोसेGपय&सIया
भाषेनं रचनाZमक hप धारण केलं. आज आपण Zयात कताe, कमe, fnयापद वापरतो. मा,
अगदX स\वातीIया
काळात काहXशा अशा Sकारची ोटक का होईना, वाxयरचना माणसाने
ु
केलX व Zयामळे
ु च तो अनेक संकटांपासन
ू दरू राहू शकला. इतरांना धोxयाची जाdत dप_ व
गंत
दे ऊ शकला.
ु ागंत
ु ीIया सचनाहX
ू
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लेखांक- १९१
=दनांक-३० सlट बर१९
बालवाडीशाv
मला
काळातलं UशYण हX अ0तशय महaवाची गो_ आहे . SZयेक
ु -मलXं
ु चं स\वातीIया
ु
मलाला
/मलXला
बालवाडी UशYण Uमळायला हवं. मोकळी जागा, Sेमळ, SUशYत मागeदशeक,
ु
ु
भरपरू खेळ, खेळायला Uममै©णी, सरु Yततेची उबदार जाणीव एवढय़ा गो_ी असMया, क:
मलं
ला पोषक असे अनभव
Zयांना Uमळायला
ु आनंदX होतात. आनंदX वातावरणात बGम,े
ु
ु
हवेत.
मलां
ु ना लहानपणापासन
ू - wहणजे बालवाडीपासन
ू चांगलं UशYण Uमळणं गरजेचं का
आहे , हे सांगणारX हX गो_.. शंभर वषा|पूव एका माणसानं ऑिdयन सçा?ी एUलझाबेथ
=हचा खन
ू केला. या घटनेशी संबंrधत चचाe चालू होती. Zया वेळी {यवसायानं डॉxटर
असलेMया माqरया मॉNटे सरX सहकायांना उेशन
ू wहणाMया क:, ‘‘हा खन
ू खरं wहणजे
तwहXच
केला.’’ या वाxयाचा अथe कणालाच
कळे ना. ते{हा Zया wहणाMया क:, ‘‘समाजातMया
ु
ु
सUशYत
वगाeचं लहान मलां
ु
ु कडे दलe
ु Y झालं आहे , ZयांIया UशYणाकडे, मानUसकतेकडे
कोणी गांभीयाeनं बघत नाहX. Zयामळे
ु Jया वयात Zयांना योय संdकार Uमळायला हवेत, ते
Uमळाले नाहXत. यातनच
हX मलं
ू
ु मोठ होऊन ग&हे
ु गारX मागाeला लागलX. ZयांIयातMयाच
एकानं हा खन
वगाeवरच येऊन पडते.’’
ू केला. Zयामळे
ु हX जबाबदारX समाजातMया सUशYत
ु
डॉ. मॉNटे सरX यांना आज आपण UशYणतJ? wहणन
ू ओळखतो. पण Zया डॉxटर
होZया; या घटनेनंतर Zयांनी आपलं लY लहान मलां
ु Iया UशYणाकडे वळवलं.
एका वdतीत Zयांनी बालवाडी सh
ु केलX, तीच जगातलX प=हलX बालवाडी! मलां
ु वर
संपणe
ू पणे Gव¥ास ठे वणं हे च या बालवाडीचं वैUश_य़. ‘बालवाडीशाv’ इथन
ू सh
ु झालं असं
wहणायला हरकत नाहX. मल
ू मोठं होत जातं, तसतसं ZयाIयाकडे, ZयाIया बोलNयाकडे,
ZयाIया मतांकडे, ZयाIया मागNयांकडे, Sगतीकडे लY परवलं
जातं. लहान मलाला
काहX
ु
ु
Gवशेष wहणणं नसतं, मतं नसतात असा एक समज आहे . सतत कसला तरX ह करणं हा
Zयांचा छं द आहे असं वाटतं. मा, या वयातMया मलां
ु चे Gवचार ऐकNयासारखे असतात,
ZयांIया कMपना काहX वेगgयाच असतात. Zया ऐकन
ू घेतMया पा=हजेत.
आपलX लहानगी मलं
ु Jया बालवाडय़ांमsये जातात, 0तथं असं वातावरण Uमळतं का,
इकडे लY jा. ते Uमळायला हवं.
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लेखांक-१९२
=दनांक-१ ऑxटो १९
उIचार
मराठ भाषक ‘ळ’चा उIचार करतात, तसं =हंदX भाGषक लोकांना का जमत नाहX?
अरबी लोक Jया पतीने ‘ख’ wहणतात, तसा उIचार करायचा तर फार सराव का करायला
लागतो?
मल
ू प=हMया वषeभरात जे ऐकतं, ते शpद dवतंपणे एका कोषात जाऊन साठत
असतात. शpद ऐकन
ू ठे वNयाची यंणा आधी कामाला लागते. ऐकलेMया शpदांचा- वाxयांचा
अथe समपणे लYात यायला लागतो. ऐकलेले शpद dमरणक@ातन
ू काढन
ू SZयY तcडावाटे
बोलन
ू दाखवNयाची यंणा थोडय़ा काळानंतर कामाला लागते.
मल
ू बोलायला लागतं ZयाIया fकती तरX आधीपासन
ू ते ऐकायला लागलेलं असतं.
कारण आकलनाचं वbणeक Yे हे ज&मापासन
कायeरत असतं, तर भाषा0नUमeती क@
ू
wहणजेच ोका हे साधारणपणे १०-११ {या म=ह&यात GवकUसत होतं. SZयेक मल
ू बोलायला
लागNयाचा काळ थोडाफार मागेपढे
ु होत असतो. याचं कारण ोका Yे अjाप GवकUसत होत
असतं. SZयेकाचं हे Yे वेगवेगgया वेळेला GवकUसत होतं. Zयानंतर मलं
ु बोलतात.
जे शpद- Jया शpदांचा उIचार मलां
ु समोर होतो, तेच Zयांना बोलता येतं. या संदभाeत
एका Gवjापीठात संशोधन झालेलं आहे . जपानी लोक बोलताना ‘र’ आbण ‘ल’ वेगवेगळे
उIचारत नाहXत. जपानी बाळांवर जे संशोधन झालं Zयाआधारे हे Uस झालं आहे क: ‘र’
आbण ‘ल’ वेगवेगळा उIचारNयाची Yमता ZयांIया म दत
ू वयाIया दहा म=ह&यांपय|त असते;
पण Zयांना ‘र’ आbण ‘ल’चे वेगवेगळे अनभव
न =दMयामळे
ु
ु पढे
ु हX Yमता न_ होते.
मा जपानी मल
समाजात वाढलं, जपानीUशवाय इतर भाषा
ू जर ज&मापासन
ू दसया
ु
Zयाला ऐकवMया, र आbण ल ऐकवले तर ZयांनाहX हे शpद नxक: उIचारता येतील. साराजेन pलकमोर
आbण उटा f³थ यांनी या संशोधनावर Sकाश टाकला आहे .
ॅ
आसपासचं सगळं जग मल
समोर जे
ू आपMया नजरे नं &याहाळत असतं. मलाIया
ु
काहX Sसंग घडतात Zयातनच
मल
ू
ू अनेक गो_ी न सांगताच Uशकत असतं. Zयाला जे
=दसतं, Zयाची नcद Zयाचा म द ू घेतो. Zया वेळेस झालेलं संभाषण तो लYात ठे वतो. Zयांचा
म द ू या काळात सतत काहX तरX हण करNयाIया अवdथेत असतो. wहणन
ू तर थोडय़ा
कालावधीत तो खप
ू काहX Uशकतो.
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लेखांक- १९३
=दनांक- २ऑxटो.१९
0नसगe-UशYण
डॉ. हॉवडe गाडeनर यांIया ‘बहआयामी
बGम,ां
’Iया Uसांतानसार
0नसगeGवषयक
ु
ु
ु
ं
बGम,ा
हX एक dवतं बGम,ा
आहे . ती केवळ 0नसगाeत fफरNयाची आवड fकवा
छं द
ु
ु
नाहX, तर 0नसगाeचा शोध घेNयाची – Zयातन
ू UशकNयाची एक वेगळी पत आहे . यासाठ
&यरॉ&सची
GवUश_ पतीने जळणी
असावी लागते. अशी Yमता सगgया लोकांमsये नसते,
ू
ु
तर केवळ काहX लोकांमsयेच असते. यामळे
ु आपMया शाळांमsये 0नसगाeचे GवGवध उपnम
jायला हवेत. पयाeवरण हा Gवषय शाळांमsये असतो; पण SZयY 0नसगाeत नेलंच जातं असं
नाहX.
आपMयाकडे hढ UशYणाIया चाकोरXबाहे र पडNयाचे Sय¢ काहXंनी केले. Zयांपैक: एक
होते रवीं@नाथ टागोर. लहान असताना Zयांना dवत:ला शाळा नकोशी झालX होती. ते शाळे त
जायला

ठाम

नकार

jायचे.

काहX

काहX

कारणं

शोधन
ू

काढायचे.

मलां
ु Iया

अशा

‘वेडय़ावाकडय़ा’ वागNयाला तसंच उ,र दे Nयाची wहणजे माhन मटकन
शाळे त पाठवNयाची
ु ू
Zया काळी पत होती, तरXहX ZयांIया वडलांनी आपMया मलाला
समजन
ु
ू घेतलं. ते
आपMया लहान मलाला
घेऊन एका 0नसगeरwय =ठकाणी गेले. =दवसातला काहX काळ वडील
ु
मलाला
झाडाखालX, तgयाकाठ बसवन
ु
ू औपचाqरक Gवषयांचं UशYण jायचे, तर उरलेला
संपणe
ू वेळ रवीं@नाथ 0नसगाeत हवा तसा घालवायचे. या =दवसांचा अ0तशय सखोल पqरणाम
रवीं@नाथांIया मनावर झाला. पढे
रwय पqरसरात शां0त0नकेतन हे
ु Zयांनी बोलपरजवळIया
ू
Gवjालय सh
ु केलं.
आ=दवासी मलां
वाघ- Uसंधताई
अं©बके
ु Iया UशYणासाठ ताराबाई मोडक- अनताई
ु
ू
यांनी चालवलेलX कोसबाडची शाळा =हलाहX शाळे चं बं=दdत dवhप न{हतंच. मलं
ु शाळे त येत
नाहXत, wहणन
ू ZयांIया अंगणात जाऊन Uशकवायचं हे ‘अंगणवाडी’ शpदाचं मळ
ू hप. मलं
ु
करणात
जातात, तर Zयांना 0तथे जाऊन Uशकवायचं हX ‘करणशाळा
’, मलX
=दवसभर काम
ु
ु
ु
कhन संsयाकाळी घरX येतात, 0तथे जाऊन Uशकवायचं ती राशाळा. नदXकाठ जाऊन झाडं,
दगड यांIया साÀय़ाने बेरXज- वजाबाxया या UशYकांनी UशकवMया आहे त.
SUस Gवचारवंत hसो यांनीदे खील मलां
ु Iया नैसrगeक वाढXIया आbण बौGक
GवकासाIया

^_ीने

0नसगeUशYणाला

अन&यसाधारण

महaव

=दलं

होतं.

आजIया

शहरXकरणाIया काळात हे सवe हरवन
ू गेलं आहे .
आठवडय़ातला fकमान एखादा तास मलां
ु ना 0नसगाeIया साि&नsयात रमवन
ू Uशकवता
येईल का आपMयाला?
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शाळा कधी आवडेल?
शाळे ला सी
असलX क: मलां
ु
ु ना खप
ू आनंद होतो. का बरं ? शाळा कशी असावी,
याबल अमेqरक: मानसशाv? आbण Gवचारवंत माशeल रोझेनबगe यांनी wहटलं आहे क:,
शाळा आयoय
सम
ु
ृ करणारX असावी. ZयांIया शpदांत सांगायचं तर, शाळा हX ‘लाइफ
ए0Þrचंग’ असावी. Zयांनी शाळे ला {यापक अथe दे ऊ केला आहे .
मलां
सम
ु चं आयoय
ु
ु
ृ करणाया अशा शाळांचं sयेय काय असेल, याबल सचवताना
ते wहणतात, अशा शाळे त येऊन :
– मलां
संद
ु चं आयoय
ु
ु र झालं पा=हजे; – SZयेकाला JयाIया-ZयाIया गरजेनुसार ?ान, मा=हती
UमळालX पा=हजे; – Zयाला dवत:शी आbण इतरांशी जोडन
घेता यायला हवं. इतरांशी
ू
आदानSदान करNयात एक आनंद असतो. तो नैसrगeक असतो. Zयातनच
आपण बरं च काहX
ू
Uशकत असतो. Zयामळे
ु च इतरांशी मोकळे पणानं मी होईल, असं वातावरण तयार {हायला
हवं.
शाळे चं हे एक आदशe rच आहे . मा पारं पqरक शाळा अशा नसतात. रोझेनबगe
यांIया मते कशी असते पारं पqरक शाळा? तर :
– कोण बरोबर वा चक
ू , हे ती Uस करत असते; – JयेÈांचं कसं ऐकायचं असतं, याचे पाठ
दे ते; – UशYा, बYसं, अपराधी भावना, शरम, कतe{य (नेमून =दलेलं काम करणं), दसयाचे
ु
उपकार मानणं अशा गो_ींIया आधाराने मलां
ु Iया वतeनाला वळण लावNयाचं काम करते.
यातMया काहX मय़ां
चा नीट Gवचार केला, तर आपण आपMया शाळे त हा नवा
ु
^G_कोन आणू शकू. तसंच आपMया घरातMया लहान मलां
ु Iया बाबतीतहX आयoय
ु -समीचा
ृ
Gवचार कh शकू.
‘आयoय
सम
ु
ृ करणं’ wहणजे काय? तर :
– एखाjा कलेनं आपलं आयoय
सम
ु
ृ होतं.
– भरपरू fफरता यायला यावं. सगळं जग नाहX, पण आपMया आवाxयातला पqरसर पा=हला
तरX आयoय
सम
ु
ृ होतं माणसाचं.
– पसा आbण आरोय असलं क: आपण सम
ृ असतो, असं wहणायला हरकत नाहX.
– नवीन काहX तरX UशकNयाची इIछा जागती असणं wहणजे आयoय
सम
ु
ृ असणं.
– आपण आयoयात
कोणासाठ तरX काहX करणं wहणजे आपलं आयoय
सम
ु
ु
ृ करणं.
ं
शाळा fकवा
पालक wहणन
ू यातलं काय करतो आपण?
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(अ)समाधानी पालक
काहX माणसं हX ZयांIया पालकपणाने फार गांजून गेलेलX असतात. अशी काहX
माणसं आहे त. ते या dवhपाचे ST Gवचारतात – मलं
ु कधी एकदा मोठ होणार? कधी
एकदा शहाणी होणार? कधी एकदा dवतं होणार? हे एवढे का भांडतात? fकती हे ST?
कधी सटणार
? कधी एकदा मलां
,
ु
ु ना Zयांचं dवत:चं कळणार आbण कधी आपण सटणार
ु
असं Zयांना होऊन गेलेलं असतं.
मलां
ु चे ह, भांडणं, अंगातलX अ0तqर ऊजाe, सततIया मागNया- काहXच सहन होत
नाहX. अशा पालकांना कदाrचत मलं
ु wहणजे ‘एक आदशe rच’ असावं अशी अपेYा असते.
असं कधी होतं का?
जसं आदशe मल
ू हे Uभंग घेऊन शोधावं लागेल तसंच आदशe पालक हे देखील शोधावेच
लागतील. या दो&हX गो_ी अिdतZवात आहे त क: नाहX, हे हX आपMयाला माहXत नाहX.
इतरांची मलं
ु थोडाच काळ भेटतात. ते{हा ती चांगलXच वागतात. wहणन
ू आपलXहX
मलं
ु अशीच शहाणी असावीत, अशीच आदशe असावीत, असं वाटत राहतं. अशा Sकारे तलना
ु
ं
केMयाने कोणीच शहाणं होत नसतं fकवा
पqरिdथती आपोआप सधारत
नसते.
ु
समाधानी होणं हे आपMयाच हातात असतं. पालक असतानाIया काळातला सवाeत
संद
ु र काळ कोणता? तर, आजचा Yण. मलं
ु वाढत असताना आता पढे
ु काय घडेल याचाच
Gवचार करत रा=हलो, तर Zया नाZयातलX, Zया कामातलX मजा कधी घेणार?
बाळांचे आवाज, प=हलX पावलं, प=हले शpद ऐकणं याचा आनंद फार महaवाचा.
शाळे तMया मलां
ु Iया अयासातMया अडचणी मनापासन
ू सोडवणं – या अडचणी वाटन
ू घेणं
हा YणहX fकती महaवाचा आहे ! मल
’ आbण ‘चलाखीने’ ह करत आहे
ू fकती ‘हशारXने
ु
हासा
0नरXYणाचा भाग असायला हवा. टXन एजमधMया मलां
ु
ु बरोबर मोकळे पणाने गlपा
मारणं, हे तसं अवघड; पण जमायला हवं.
आनंदाचा काळ पढे
ु के{हा तरX येईल या आशेवर आज ास सहन करत आहोत असे
Gवचार काहXच कामाचे नाहXत. ZयापेYा आज आbण आ,ा आनंदX राहाणं आपMया हातात
आहे .
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असं चालतं वाचन..
वाचन..
वाचन करताना डोgयांना जी अYरं =दसतात, ती म दतील
‘टे wपोरल लोब’मsये
ू
पाठवलX जातात. इथे दोन अYरांमधला फरक ओळखNयाचं काम चालतं. ‘च’ आbण ‘ज’
यांIयातला फरक, ‘प’ आbण ‘ष’ यांIयातला फरक समजला नाहX, तर अथाeचा अनथe होतो.
शpदच ओळखला गेला नाहX, तर अथe लावNयात चक
ू होते.
ं
शpद ऐकू आला fकवा
वाचला, क: लगेच Zया शpदाचं एक rच म दIया
याच
ू
ं
भागात तयार होतं. ‘नदX’ असं ऐकलं fकवा
वाचलं, क: नदXचं rच डोgयांसमोर उभं राहतं.
हे काम काहX UमUलसेकंदांमsये होत असतं; Zयामळे
ु आपMयाला ते जाणवत नाहX.
Jया मलां
ु ना वाचन करताना समdया जाणवतात, Zयांना कदाrचत या प=हMया
पायरXवरच अडथळा जाणवत असेल. rच उभं रा=हलं नाहX, तर मलं
ु वाचू शकणार नाहXत
आbण अथe लYात येणार नाहX.
हX गो_ लYात घेतलX, तर Jया गो_ी मलां
नाहXत, rचात
ु नी कधी अनभवMया
ु
पा=हMया नाहXत, Zया नजरे समोर आणणं मलां
ु ना स\वा
ु तीला अवघड जातं. उदा. आ=दवासी
भागातMया मलाला
मंब
ु
ु ईचं धकाधक:चं जीवन वणeन कhन सांrगतलं, तर नजरे समोर येईल,
पण ZयातलX दगदग अनभवावीच
लागेल. तर आ=दवासी भागात मंब
ु
ु ईतMया मलाला
ु
सहजपणे डcगर चढणं, झाडावर चढणं हे जमणार नाहX. UशYण अनभवज&य
असावं असं
ु
wहणतात, ते यासाठ !
‘³Nटल लोब’ हा भाग म दIया
डा{या आbण उज{या Yेात Gवभागन
ू
ू आहे . हालचाल,
समdया सोडवणं, dमरणश:, योजना आखणं, 0नणeय घेणं हX या भागाची मQय
करय
ु
आहे त. ³Nटल लोबIया डा{या भागात बोलणं, सलग वाचन करणं, {याकरणाचा उपयोग
करणं आbण अथe लावणं हX महaवाची कामं होतात.
म दIया
अंतभाeगात टे wपोरल लोबमsये ‘अँयलर
गायरस’ हा भाग आहे . ऐकNयातन
ू
ु
ू
ं
fकवा
वाचनातन
ू UमळालेलX मा=हती जमवन
ू Zयावर संdकरण करNयाचं काम इथं चालतं.
वाचनाला मदत करणारे हे भाग एकमेकांशी जळवन
ु ू घेऊन काम करतात. यातMया
एका भागासाठ काम केलं, तर इतर भागांची Yमता वाढते असं =दसन
ू आलं आहे . हे वाxय
उलट करायचं, तर एकाहX भागासाठ काम केलं नाहX, तर संपूणe वाचन Yमतेवरच पqरणाम
होतो.
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चक:चं
भाषाUशYण
ु
मलां
ु Iया

भाषाUशYणातलX

प=हलX

समdया

भाषाUशYणाIया चार पायया सांrगतMया जातात. (१)

wहणजे

UशYणाचा

अयोय

nम.

वण (२) संभाषण (३) वाचन (४)

लेखन.
घरात मलं
ु प=हलX भाषा Uशकतात ती केवळ

वण कhन. ज&माला आMयापासन
ू

दXड-दोन वषा|त मलं
अdखUलतपणे
ु बोलायला लागतात. चकत
ु -माकत, पण Uशकत-सधारत
ु
बोलतात. एक- दोन शpदांपासन
ू सh
ु झालेला हा भाषेचा Sवास पढे
ु लाखो शpदांपय|त
पोहोचतो. एक भाषा ओलांडू न दोन- तीन भाषांपय|त सहजच जातो.
वेगवेगgया भाषांचं वातावरण समाजातन
ू अनौपचाqरकरXZया Uमळत असतं. घरात
बोललX जाणारX घरभाषा हX कानावर पडणारX प=हलX भाषा. मातभाषे
पेYाहX घरभाषेचा Sभाव
ृ
मोठा असतो. आजकाल अनेक घरांमsये आईची आbण बाबांची भाषा वेगळी असू शकते.
अशा वेळेस जी भाषा जाdतीत जाdत कानावर पडते, ती चटकन आZमसात केलX जाते.
पqरसरात बोललX जाणारX पqरसरभाषा हXदे खील सहजपणे ऐकलX आbण बोललX जाते.
टX.{हX. आbण rचपटांमधन
ू वेगgया भाषा कानावर पडतात. शेजारX, Uम-म©णींची वेगळी
wहणजे ि◌हदX- गजराती
- क&नड भाषा नीट ऐकलX आbण बोलNयाचा Sय¢ केला तर तीहX
ु
येऊ शकते.

वणाIया परेु शा संधी =दMयानंतर संभाषण करायला भरपरू वेळ =दला पा=हजे.

Jया मलां
ु नी भरपरू वेळा भाषा ऐकलX आहे आbण बोललX आहे , Zयांना आता 0तसरं कौशMयं
Uशकायचं आहे ते आहे वाचन. लेखन बहतां
ु शी शाळे वरच सोपवलेलं असतं. मा सवedवी
दसरX
भाषा Uशकताना (उदा. इंजी) स\वात
कठन
केलX जाते? तर लेखनापासन
ु
ु
ू . आधी
ु ू
एबीसीडी Uशकवायचं, हX पत wहणजे ‘आधी कळस’.. आbण पाया नाहXच! या पतीची
आहे .
मराठ भाषा Uशकवायची स\वातहX
अशीच छोटय़ा धडय़ाचं- कGवतेचं वाचन आbण
ु
गमभन लेखनापासन
करतात. वाdतGवक
ू

वण आbण संभाषणाIया खप
ू जाdत संधी

प=हMया पायरXवरच =दMया पा=हजेत. मा Zयाला फारशी जागाच ठे वलेलX नाहX. वगाeत
जाणीवपव
e अनौपचाqरक वातावरण ठे वलं तर दडपणाGवना मलं
ू क
ु भाषा Uशकतील. शाळा,
भाषा Uशकवणाया वेगवेगळय़ा xलासमधन
ची,
ू औपचाqरक UशYण घेता येतं. पाठय़पdतकां
ु
परXYेत Uल=हलX जाणारX हX Sमाणभाषा असते. ती नेहमीIया वापरातMया घरभाषेपेYा
वेगळी असते. Zयाचा सराव हळहळ
ू ू होत जातो. यातMया वेगवेगgया छटा मलां
ु ना ऐकन
ू बोलन
ू चांगMया समजतात.
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‘मल
ू ’ ते ‘समdयाdत मल
ू ’
आपलं मल
हसरं असावं, खेळकर असावं असं पालकांना वाटतं. मलं
तशीच,
ू
ु
नौसrगeकपणे वागत असतात, ते{हा ZयांIया या नैसrगeकतेवर बंधनं घातलX जातात. यातन
ू
ZयांIयात समdया 0नमाeण होऊ शकतात.
अनेक जण ZयांIया छोटय़ांचा SZयेक Yण अYरश: वापरतात. ZयांIया SZयेक
Yणाचा वापर केला जातो. सतत GवGवध xलासेसमsये अडकवन
ू ठे वतात. यामळे
ु हसया
खेळकर मलावर
खप
ु
ू ओझं येतं.
काहX घरांमsये पाÅाaय दे शातMया पतीSमाणे मलां
ु ना ता&हं असMयापासन
ू वेगळं
झोपवतात. वेगळं ठे वतात. ते रडलं तरX Zयाला लगेच जवळ घेत नाहXत. चार पाच वषा|Iया
मलाला
राी आईबाबांIया जवळ झोपायचं असेल तर Zयाला तसं कh दे त नाहXत. अशा
ु
‘चक:Iया
’(?) वागNयाला लगेच एक नाव =दलं जातं – ‘सेपरे शन अँझायटX’. मल
ु
ू कायम,
मोठं झाMयावरहX आईबाबांना rचकटन
ू झोपNयाचा आह करणार आहे का? ते लहान आहे
wहणनच
असं वागतंय ना? मल
ू
ू बाहे र जाऊन rचखलात खेळतं, असं कसं? माµया मलात
ु
काहX Sॉpलेम तर नाहX? rच काढत नाहX, अयास करत नाहX, बGबळ
खेळत नाहX
ु
Zयाऐवजी rचखलात खेळतं, हे Gवrच नाहX का? असं पालक Gवचारतात.
मल
खप
ू
ू खेळतं, दमतच नाहX, ते{हा काय Zयाला खरोखर ‘अटे &शन डेfफUसट
हायपरिxटि{हटX
डसॉडeर’ (एडीएचडी) तर झालेला नाहX ना, असMया शंका-कशं
ॅ
ु का सतत
पालकांIया मनात येत असतात.
आपलं मल
हे अगदX ‘सवeसामा&य’ आहे , यावर Gव¥ास ठे वायला हवा. एखाjा
ू
रोगाची लYणं वाचत असताना, हX सवe लYणं आपMयातहX =दसतात, असं खप
ू जणांना
वाटतं. नसZया
शंकेनेच लोक गळाठन
ु
ू जातात. असंच मलां
ु IयाहX बाबतीत होत नाहX ना?
आपलंच मल
ू Gवrच आहे , असं उगाच वाटन
ू घेNयात काहXच अथe नाहX.
एक लYात यायला हवं क:, मल
ू लहान आहे . या वयात मलं
ु असंच वागतात. मोठं
झाMयावर असंच वागत नाहXत. मलां
ु ना नैसrगeक वागू jायला हवं. थोडा खोडकरपणा
करायला काहXच हरकत नाहX, हे dवीकारायला हवं. तसं कh =दलं नाहX तर समdयाdत
मलां
ु ची संQया भावी काळात नxक:च वाढे ल. Zयांना खरोखरच मानसोपचारांची गरज भासेल.
ZयापेYा आ,ाच काळजी यायला हवी.
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आnमकता
काहX घरांमsये एकमेकांवर भयंकर मोठमोठय़ानं आवाज चढवन
ू बोलNयाची, साsया
साsया गो_ींत एकमेकांवर रागावन
ू बोलNयाची सवय असते. अशा घराचं तापमान बरं च
वाढलेलं असतं.
इथं वdतिdथती
लYात यायला हवी. मलां
ु
ु नी जर हे आnमक वागणं घरात नाहX
तर माsयमांमsये पा=हलं असेल; तरX Zयांना असंच वाटतं, क: हे च वागणं नैसrगeक आहे ,
योय आहे . wहणन
प&हा
तसंच वागतात. समजा मलां
ू मलं
ु प&हा
ु
ु
ु ची पालकांशी भेट होत
ं
नसेल fकवा
भेटले तरX एकमेकांत संवाद होत नसेल, Zयामळे
ु मल
ू आbण पालक यांIयात
दरX असेल, अशा िdथतीतहX हळहळ
ू ू मलां
ु ची व,ी
ू आnमक होत
ृ आधी ही आbण Zयातन
जाते. आnमकता हX केवळ शारXqरक नाहX, तर शािpदकहX असते. सिdथर
कटं
ु
ू आलेलX
ु ु बातन
मलं
ु देखील आnमक असतात.
इथं मल
जाNयाची गरज असते.
ू असं का करत आहे , याIया मळाशी
ु
आnमकता हX सोडन
दे Nयाची गो_ 0निÅतच नाहX. गांभीयाeनं यायला हवं हे
ू
नxक:. आnमक मलाIया
वागNयाची सारवासारव कhन Gवषय बंद करायची गरज नसते.
ु
टXन एजमधलं मल
असेल तर शरXराIया आत असलेMया संSेरकांचा आbण म दतMया
ू
ू
रसायनांचा वादळी पqरणाम wहणन
ू मलं
ु आnमक होत असतात. Zयावेळी वादळाला तcड
दे NयापेYा, नंतर बोलNयाची आवयकता असते.
मतभेदांकडे दलe
ु Y कhन चालत नाहX. या गो_ी सकाराZमक पतीनं हाताळायला
ह{यात. मलां
ु शी जाणीवपवe
ू क बोलायला हवं. जर मलां
ु चं वतeन आnमक असेल, तर काहX
0नयम करावे लागतील. आnमकता वाढलX तर टोकाचं असामािजक वतeनदे खील घडू शकतं.
अशा आnमकतेशी सामना करावा लागला तर काय करायचं, हे आधीच आपसात ठरवन
ू
यावं लागतं.
मलां
ु नी पालकांशी आnमक वागणं, एखाjा Sसंगी =हंसक वतeन करणं या गो_ी
सsया वाढत आहे त. हा काहX संपूणeपणे पालकांचा दोष नाहX. वातावरणातMया अ&य
गो_ींमुळे सा
हे घडू शकतं. अशा समdया भावनांIया आहारX जाऊन नाहX, तर शांतपणे
ु
आbण योय पतीनंच सोडवा{या लागतात. हे आnमक वतeन घडNयामागचं कारण SZयेक
वेळी पालकांचं वागणं असं wहणन
ू Zयांना दोष दे Nयात काहXच अथe नसतो.

म दशी
ू मैी - डॉ.

ुती पानसे

२५७ पैक: २००

म दशी
ू मैी

लेखांक- २००
=दनांक- ११ऑxटो.१९
परफेxट
‘परफेxट’ माणस
माणसाचा सदरा’ नसतो,
ू असा कधी कठं
ु
ु असतो का? जसा ‘सखी
तसं परफेxट माणसहX
नसतो. Zयामळे
ू
ु आपण परफेxट नाहX, असं समजन
ू खंत वाटन
ू
घेNयात काय अथe आहे ?
एखादX आई जर =दवसभर घरात असेल आbण मलां
ु कडे-घराकडे बघत असेल; तरआपण बाहे र जाऊन काम करत नाहX, आपMया UशYणाचा काहX उपयोग नाहX, अशी खंत
0तला वाटत राहते. Jया िvया बाहे र जाऊन काम करतात, Zयांना हX खंत असते क:,
आपण मलां
ु कडे परेु सं लY दे ऊ शकत नाहX.
खप
ू जाdत काम करणाया बाबांना वाटतं क:, आपण मलां
ु ना रोज वेळ दे ऊ शकत
नाहX, Zयांना fफरायला घेऊन जाऊ शकत नाहX, Zयांचा अयास घेऊ शकत नाहX. काहX
बाबांना वाटतं, आपण आणखी काम करायला पा=हजे, कटं
ु ु बाची आणखी Sगती करायला
पा=हजे. dवत:शी GवसंवादX भUमका
करा{या लागतात wहणन
ू
ू अनेकांIया मनात खंत असते.
एखाjा Gवjा¸या|Iया मनात परXYेत आणखी जाdत गण
ु का Uमळत नाहXत, हX खंत
असते. एखाjा आजीIया मनात आपलं आयoय
जाdत चांगMया पतीनं जगायला हवं होतं,
ु
अशी खंत असते. तर एखाjा आजोबांIया मनात fकती तरX गो_ी UशकायIया होZया Zया
राहन
ू यायची, हे फ आपMयाच हातात
ू गेMया, अशी खंत असते. कशासाठ खंत वाटन
असतं?
सवeSथम हे लYात यायला पा=हजे क:, खंत वाटत राहणं हX कमालXची नकाराZमक
आbण 0ततक:च हतबल भावना आहे . खंत मनाला आbण मग िजवाला करतडत
राहते.
ू
ु
समाधानी होऊच दे त नाहX. सतत पण-परं तु चालच
ू असतात. मा, हे ओझं डोxयात ठे वन
ू
जगNयाची काहXच गरज नाहX. द:ु ख-हतबलता-खंत-0नराशा अशी हX साखळी आहे . या भावना
एकमेकांत गंफ
ु लेMयाच असतात. ती साखळी अगदX ठरवन
ू मोडावी लागते.
Uशवाय खंत वाटन
घडवन
ू पqरिdथतीत काहXच सधारणा
ु
ू आणता येत नाहX. उलट
यानं 0निonयता वाढते.
ं
ST आbण समdया याUशवाय आयoय
नसतंच. कोणाचंहX आयoय
‘परफेxट’ fकवा
ु
ु
आदशe नसतं. SZयेक जण आपापMया समdयांशी लढत असतो. हा संघषe कमी पडला
wहणन
ू क: काय, Zयात आणखी खंत या नकाराZमक भावनेला जागा कशासाठ
jायची?
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थकवा
ं
काम केMयानं थकवा येतो, क: काम न केMयानं? अ0त शारXqरक fकवा
अ0त बौGक
क_ केले क: ताZपरता
थकवा येतो; पण Zयात काम पणe
जाdत
ु
ू केMयाचा आनंद खपच
ू
असतो. ‘झालं एकदाचं!’ असा सटक
ु े चा 0न:¥ासहX असू शकतो.
याउलट काम न करणं, काहXहX न करणं, अगदX बसMया बसMया कसलाहX GवचारहX
न करणं- यामळे
0नयोजन
ु काय होतं, हे बघू या. सी
ु थोडेच =दवस बरX वाटते. सीचं
ु
चांगलं असेल, ZयातहX वेगवेगgया Sकारची बरXचशी कामं असतील, तर सी
ु चांगलX जाते.
काहXहX केलं नाहX, तर सी
ु कंटाळवाणी जाते. अशा काहXहX न करता घालवलेMया =दवसांचा
थकवा जाdत येतो.
याचं कारण काय? तर, आपMया म दला
सतत चालना हवी असते. नवनवीन गो_ी
ू
ऐकायIया, बघायIया असतात. dवत: हातांनी करायIया असतात. बोलायचं असतं. आपले
अनभव
इतरांना सांगायचे असतात. या सवe गो_ी ह{या असतात. थकवा येतो तो
ु
‘\टXन’मळे
ु , तोचतोपणामळे
ु ; कामामळे
ु नाहX.
खप
ू थकलेलX एखादX {य: घरX आलX- आता अगदX पाऊलहX पढे
ु टाकवत नाहX,
कोणाशी बोलायचं नाहX, अशा अवdथेत ती आहे . पण घरX आMयावर एखाjा ज&या
ु
Uमाचा- मै©णीचा फोन आला, तर अचानक कठन
ु
ु ू उZसाह येतो माहXत नाहX. गlपा सh
होतात. ‘दहा Uम0नटांचं काम आहे , येणार का?’ असं GवचारMयावर ते काम दोन तासांवर
गेलं तरX चालतं.
कधी संपणe
थकलेMया माणसावर अचानक कोणाला तरX \णालयात नेNयाची
ू
जबाबदारX येते. अशा Sकारचं आणीबाणीचं काम आलं क: थकवा वगैरे सवe Gवसhन माणसं
कामाला लागतात. कारण एकच : आपलX काम करNयाची Yमता भरपरू असते. अथाeत, जर
आपण 0नरोगी असलो तरच!
अनेकदा थकवा हा शारXqरक नसतो, तर भाव0नक असतो. या संदभाeत SZयेकाला
dवत:वर Sयोग करNयाची परेु पूर संधी आहे . असा एखादा =दवस, Jया =दवशी ठरवलेMया
कामात अडथळे येत होते; पण आपण ते सोडवले. नेहमीपेYा Zया =दवसात खप
ू कामं पणe
ू
केलX. एकामागोमाग एक खप
ू लोक भेटले. SZयेकाशी बोलNयाचे Gवषय वेगळे होते. आbण
तरXहX थकवा आला नाहX, उलट छान वाटत होतं.
dवत:वर हा Sयोग कhन बघायलाच हवा!
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मतभेदांमागचं मळ
ू कारण
लहानपणी केलेMया =हqररXIया भांडणांना आता काहXहX अथe नाहX हे लYात आलं,
क: ZयातMया फोलपणाचं हसू येत.ं आÅयe वाटतं क:, एका बाकावर पीने सीमारे षा आखलX
होती, कोणी तरX चगलX
केलX wहणन
आलं होतं..
ु
ू GSय असलेलं म ते{हा मा तटायला
ु
एरवी भावंडांशी fकतीहX तझं
ु माझं असलं तरX ZयांIया समथeनाथe परxया {य:शी जोरदार
भांडणं केलX होती.. रdZयावरIया कोणा तरX अनोळखी माणसाशी काहX Gवशेष कारण
नसताना जोराची वादावादX झालX होती..
SZयेकाIया आयoयात
मतभेदांचे अनेक Sसंग येतात. काहXंIया आयoयात
‘रां=दन
ु
ु
आwहा याचा
Sसंग’ असतो, तर काहX जण ‘मतभेदांIया कडेकडेन’े चाललेले असतात.
ु
dवत:ला मतभेदांपासन
ू दरू ठे वत असतात.
ं
आपले इतरांशी झालेले कोणतेहX दोन मतभेद fकवा
भांडणं आठवन
ू बघू या. काय
कारणं होती? यातलं काय खरं होतं? काय खोटं होतं? ते मा&य कh या. खरोखर
Sामाbणकपणे आbण अ0तशय अUलपणे Gवचार केला, तर लYात येईल क:, Zया
मतभेदांIया पाठ मागे fकती SकारIया शxयता होZया. एकच एक कारण न{हतंच. अनेक
शxयता. अनेक धारणा. अनेक भतकाळ
आbण अनेक वतeमानकाळसा
ू
ु गोवलेले होते.
एकदा हे लYात आलं, क: dवत:Iया आbण इतरांIया मतभेदांकडे बघNयाची ^_ीच
बदलन
ू जाते. असा SZयेक Sसंग हा अनेक ^G_कोन आbण अनेक वाdतवांचं Uम ण असतं
ं
आbण SZयेकाचं वाdतव हे एकमेकांपेYा वेगळं असू शकतं. कोणतीहX बाजू फ काळी fकवा
फ पांढरX नसते, तर राखाडीहX असते आbण राखाडी रं गाIयाहX अनेक छटा असतात.
ं
जाdत काळं – कमी पांढरं fकवा
जाdत पांढरं – कमी काळं , हे dवीकारणं यातच शहाणपण.
जे{हा दोन बाजंूमsये कोणZयाहX कारणावhन मतभेद होतात ते{हा Zया दो&हX
बाजंच
ू ी एक चक
ू होते ती wहणजे GवUश_ गो_ीवर Gव¥ास ठे वणं आbण तीच गो_ अं0तम
सZय wहणन
आरोप-SZयारोप करNयापेYा चâेला तयार होणं हे
ू मानलX जाणं. wहणनच
ू
योय. सहमती सोपी असते. ZयापेYा मतभेदांसाठ म दला
जाdत श: खचe करावी लागते.
ू
fकतीहX रागासारQया भावना 0नमाeण झाMया आbण Zयामळे
ु ताणकारक रसायनं æवलX तरX
Zया रसायनांचा भडका होऊ न होता Zयांना हाताळणं हे च कौशMय.
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मतभेद आbण Zयानंतर
मतभेद होणं हX गो_ अ0तशय dवाभाGवक असते. दोन वेगवेगgया {यमaवांIया
धारणा वेगgया असू शकतात. एकाला एक गो_ संपूणe खरX आbण तीच गो_ दसयाला
ु
संपणe
ू खोटX वाटू शकते. Zया Zया वेळी, आपला मा
ु जोरकसपणे मांडNयासाठ दसयाची
ु
=टंगलटवाळी, काहX Sमाणात आnमकता, संपूणeपणे 0नबeु मे
ु जोरजोरात मांडणं हे सवe
ं
घडू शकतं; पण Jया वेळेला या वादाचा भर ओसरतो. मतभेद संपतात fकवा
ताZपरते
ु
संपMयासारखे वाटतात, Zयानंतर काय?
Zयानंतर Zया 0नबeु मय़ां
ु बल, ते मे
ु मांडNयासाठ केलेMया आहाचं काय होतं?
दोन लहान मलां
येतात; पण भांडण UमटMयावर, ‘आपण काय
ु चं भांडण होतं, हमरXतमरXवर
ु
बोललो? कसे बोललो, हे बोलायला हवं होतं का?’ आपण जे मे
ु मांडले Zयात एक टxका
तरX त¸य होतं का? क: मय़ासाठ
ु

मा
होता? यावर घरातलX, समाजातलX मोठ
ु

माणसंसा
Gवचार करत नाहXत, dवत:Iया वागNयाचं मMयमापन
करत नाहXत. तर लहान
ु
ू
मलं
ु करतील का? Zयांना तशी सवय लागेल का?
एकमेकांIया Gवरोधातले मे
असतात. ऑfफसमsये जबाबदायांचं वाटप असो,
ु खपच
ू
घरात कामाIया Gवभागणीचा मा
असो, कोणाला मत jायचं हा Gवषय असो. समाजात
ु
आधीपासन
ू असलेले GवGवध Sकारचे भेद असोत, 0नसगाeची कधीहX भhन न येणारX हानी
ढळढळीत समोर =दसत असनहX
ZयाGवरोधातलं तावातावानं बोलणं असो. या मतभेदांमsये
ू
मे
Gवनोद कसे केले गेले, मतभेदांIया मळ
ु कसे मांडले गेले, Zयाबल अZयंत समार
ु
ू
मय़ां
ना कशी कशी बगल =दलX गेलX. या सगgयात आपण बोथट कसे होत गेलो- हा
ु
सगळा Sवास एक {य: wहणन
ू आपMयाला काय Uशकवन
ू गेला, हे तपासलं गेलं पा=हजे.
तसं झालं नाहX तर आजपेYा उjा माणस
wहणन
ू
ू , समाज wहणन
ू - संवेदना असनहX
ू
अrधकाrधक असंवेदनशील असू. बी
0नबe
ु असनहX
ू
ु तेकडे वाटचाल करणारे असू.
भावनांचं क@ असलेलX Uलं©बक Uसdटम अ0तशय Sगत अवdथेत माणसाकडेच आहे .
तसंच बीचा
GवGवधांगांनी आbण फार संुदर Sकारे उपयोग माणसच
कh जाणतो. कारण
ु
ू
ZयाIयाकडे 0नओ कॉटxससारखा
SगMभ अवयव आहे . याचं वरदान लाभनहX
मतभेद आbण

ू
Zयानंतर- याची बौGक जाणीव माणसाला होत नसेल, तर मानवजातीचं केवळ अवघडच
असू शकतं.
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अनभव
ु -वय
आपMया शरXराचं एक 0निÅत वय असतं. पण GवGवध अनभवां
Iया पातळीवर आपलX
ु
वयं पणe
ू पणे वेगवेगळी असतात. उदाहरणाथe, प=हलXतMया मलां
ु चं शारXqरक वय हे सहा वषe
पणe
ू असेल; पण प=हलXतले Gवjाथ wहणन
ू Zयांचं वय शाळे Iया प=हMया =दवशी केवळ एक
=दवस असेल.
एखादX साठ वषe वयाची {य: Sथमच संगणक हाताळत असेल; ते{हा 0तचंहX
संगणक UशYणातलं वय जेवढे =दवस संगणक हाताळन
ू झाले तेवढं च असतं, असं मानायला
हवं. एखादX {य: अUभयंता wहणन
ू पाच वषe काम करत असेल, तर ते वय साहिजकच
पाच वषe; पण या {य:ला प=हलं बाळ होईल, Zया =दवशी पालक wहणन
ू Zयाचं वय केवळ
एक =दवस असेल, कारण या Yेात हX {य: अगदX नवी आbण अननभवी
आहे .
ु
SZयेक Yेात, SZयेक UशYणात, SZयेक कामात वेगवेगळी आ{हानं असतात. ती
आ{हानं पेलताना आbण समdया सोडवताना कस लागतो. कारण SZयेक अनभव
वेगळा
ु
असतो. या समdयाहX वेगgया असतात. ‘सहा वषा|चा घोडा झालास, तरX वजाबाक: जमत
नाहX,’ या वाxयाला काहXच अथe नाहX. प=हMया मलाचं
करताना चका
झाMया, असं कबल
ु
ु
ू
करणारे अनेक असतात.
असे आपण कायमच वेगवेगgया अनभव
ु -वयाचे बनन
ू समाजात वावरत असतो.
समजा, आपMयाला दोन मलं
असतील, तरX दो&हX मलं
आपMयाला वेगवेगळा अनभव
ु
ु
ु
दे तात. परXYेला बसवतात. एकाचा dवभाव दसयापे
Yा पणe
ु
ू वेगळा असतो. एकाIया वdतू
कदाrचत दसयाला
चालतील; पण एकाIया वेळचे आपले अनभव
दसयाIया
वेळेला
ु
ु
ु
चालतीलच, असं सांगता येत नाहX. अशा वेळी आपMया अनभव
ु -वयाचं महaव फार जाणवतं.
आपण नवीन गो_ी Uशकत असतो, न{या कामावर \जू झालेलो असतो, ते{हा 0तथले
ं
आधीचे अनभव
तलने
अिजबातच नसतात. &यरॉ&सIया
जोडNया
ु
ु ने कमी असतात fकवा
ू
झालेMया असतील तर Zया काहX Sमाणात मदत करतील; पण न{यानं Sय¢ करावेच
लागतील. Jया =दवशी अनभव
घेऊ, Zया =दवसापासन
जोडNया सh
ु
ू पढे
ु &यरॉ&सIया
ू
ु
होतील. तेच आपलं Zया Yेातलं वय. हे समजन
ू घेतलं, तर अनेक गो_ी सोlया होतील.
आbण UशकNयाचं.. अनभवां
चं महaव वाढे ल.
ु
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शdथान
आपण अनेकांना आपलं Sेरणाdथान मानत असतो. इतर {य:ंकडन
ू UशकNयासारखं
खप
ू काहX आहे असं वाटतं, ते{हा आपण Zयांना आदशe मानतो. कधी असाहX Gवचार
करायला हवा, क: आपMयातहX काहX आदशe वाटतील अशा गो_ी आहे त का? आपMयातलX
शdथानं कोणती?
fकमान एक गो_ अशी कोणती आहे , क: जी आपलXच आपMयाला आवडते? उZसाहX
dवभाव, 0नणeयYमता, न रागावNयाची व,ी
जाNयाची सवय अशी काहX
ु
ृ , STांIया मळाशी
ं
GवUश_ Sकारची dवभावरचना? fकवा
एखादं Uशकन
घेतलेलं Gवशेष कौशMय? अशा एक
ू
ं
fकवा
अनेक घटना- Jयात आपण घेतलेले आbण योय ठरलेले 0नणeय, जे कदाrचत दसरा
ु
कोणी घेऊ शकला नसता? अशा गो_ी शोधन
ू , तपासन
ू या बाबतीत ‘आपणच आपलं
Sेरणाdथान’ असं आपण wहणू शकतो.
dवत:ला काय आवडतं, काय चांगलं जमतं, हे माहXत नसणारX बरXच माणसं
असतात. कधी dवत:कडे बघायला, dवत:चं Gव¬ेषण करायला वेळच झालेला नसतो.
dवत:ला कमी लेखNयाची Sव,ी
असMयामळे
ु – आपMयात काहX चांगलं असू शकत नाहX
ृ
असा &यनगं
dवत:तMया गणां
ू ड असतो. संसार, नोकरX वा घरकामात गंुतMयामळे
ु
ु ची
जाणीवच हरवन
ू बसते. असं होऊ नये wहणन
ू सवाeत जाdत Sय¢ आपणच करायला हवेत.
यासाठ

dवत:ला मोकळं करायला हवं! आपण अनेकदा इतरांसाठ

अनेक कामं

उZक_
पतीने करतो. दसया
कोणाकडन
शाबासक: Uमळावी, SोZसाहन Uमळावं याची
ु
ू
ृ
अपेYा करतो. मा, dवत:ची शाबासक: UमळNयासाठ हX काहX गो_ी करायला ह{यात. अशी
dवत:चीच सतत शाबासक: Uमळवत रा=हलो, dवत:शी मोकळे पणानं बोलत रा=हलो, तपासत
रा=हलो तर आपMया वाटे वरIया खाणाखणा
आपMयाला नxक:च सापडतील.
ु
जर शोधनहX
अशा खाणाखणा
सापडMया नाहXत; सतत चकले
ले 0नणeय, अपयशच
ू
ु
ु
डोxयात UभरUभरत रा=हलं, तर Zयापासन
ू दरू जायला हवं. कारण अपयश आपMयाला हे च
Uशकवतं क:, काहXतरX चकलं
य नxक:! काय चकलं
ु
ु य, ते शोधायचं आbण मागe काढायचा!
कदाrचत ‘मागe काढणं’ हेच आपलं शdथान असू शकतं!
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चक
ू कबल
ू !
हातन
भाषेत बोलायचं
ू एखादX चक
ू होऊन जाणं wहणजे नxक: काय असतं? म दIया
ू
तर अनवधानाने झालेलX गफलत. योय =ठकाणी कदाrचत परेु सं लY न =दMयानं योय
कती
झालX नाहX. लY =दलं नाहX, 0तथं अवधान (अटे &शन) गेलं नाहX wहणन
ू घडन
ू येते ती
ृ
चक
ू .. गcधळ.
अशा चका
SZयेकाकडन
वारं वार होत असतात. चक
होऊ नये, याची खबरदारX
ु
ू
ू
यायची असते. पण चक
ू झालXच तर?
आपMया लYात आलं क:, आपMया हातन
ू काहX तरX चक
ू झालेलX आहे , तर आपण
dवत:च कबल
ू कhन टाकणं जाdत योय असतं. पण हे fकZयेकांना जमत नाहX. Zयांना
चक
ू मा&य नसते. काहXंना अवघड वाटतं, तर काहXंना Zयात कमीपणा वाटतो. काहX जण
चकां
ु वर पांघhण घालायला जातात. काहX तरX सारवासारवी करायला जातांत. यातन
ू अजनच
ू
गंत
कबल
ु ागंत
ु 0नमाeण होते. काहX जण तर dवत:Iया चका
ु
ू न करता उलट माझंच कसं
बरोबर, हे सांगायला लागतात.
अशा वेळी आपण मळ
ू STापासन
ू बरे च लांब चाललो आहोत, हे लYात येत नाहX.
कारण चक
कशी हे
ू कशी लपवायची, याचा Gवचार म द ू करायला लागMयामळे
ु , ती सधारायची
ु
Zयाला कसं सचणार
? कारण म द ू एकावेळी एकच Gवचार कh शकतो.
ु
असं कसं झालं? का झालं? माµया हातन
fकती झालं?
ू असं झालंच कसं? नकसान
ु
कोणाचं झालं? अशा STांIया गतत
तेच तेच Gवचार मनात घोटाळत राहतात.
 राहन
ू
ZयापेYा जे घडन
ू गेलं आहे , ZयाIयापलXकडे जाऊन Gवचार करNयाची गरज असते.
खरं तर, dवत:Iया चका
मा&य करायIया असतील तर धाडस असावं लागतं. एकदा
ु
का धाडस एकवटन
ू चक
ू कबल
ू केलX, क: सवाeत महaवाचं wहणजे मनावरचा ताण जातो.
हलकं वाटायला लागतं. जे काहX समोर वाढन
ू ठे वलेलं आहे , Zयाला सामोरं जायची =हंमत
येते. ‘कॉ=टe सॉल’ हे ताणकारक रसायन काहXहX बरं सच
ु ू दे त नाहX आbण मागe काढNयासाठ
डोकं शांत ठे वNयाची गरज असते. हे काम ‘ऑिxसटोUसन’ हे रसायन करायला घेतं. याचा
पqरणाम wहणजे-जो काहX ST 0नमाeण झाला आहे , तो सोडवNयाचा ताfकeक Gवचार म द ू
करायला लागतो. हे च तर ZयाYणी सवाeत आवयक आहे .
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हसरं Gव?ान
‘हसणं’ या कृतीचं वणeन करायचं झालं तर कसं करता येईल? – चेहयावरचे असे
हावभाव; Jयात ओठांचे dनायू दो&हX टोकांकडे ताणले जातात. Jयामळे
ु

माणसाIया

मनातला आनंद ZयाIया चेहयावर =दसन
ू येतो. हसणाया माणसाचे डोळे हसतात. Zयाचा
पणe
चेहराच बोलतो. अनोळखी माणसाकडे बघन
ू
ू िdमतहाdय केलं तरX उ,रादाखल ती
{य:हX हसते. आंतरसांdक0तक
संशोधनांतनहX
हे dप_ झालं आहे क:, जगभरात कठे
ू
ु हX
ृ
चालणारX भाषा wहणजे हाdयाची भाषा.
अवया स_ीत
माणसालाच फ हसता येतं. इतर SाNयांपैक: काहX SाNयांना GवGवध
ृ
कारणांमळे
आनंद होतो, वेगवेगgया पतीने हे Sाणी झालेला आनंद दाखवतातहX. पण
ु
Zयांना हसता येत नाहX.
तीन म=ह&यांनंतर छोटX बाळं आईकडे बघन
नीट, अगदX डोgयातन
हसतात.
ू
ू
इतरांकडे बघन
ू ू सामािजक होत चाललं आहे , याची ती खण
ू हसतात, ते{हा ते मल
ू हळहळ
ू
असते. लहान मलं
ू हसतात.
ु =दवसातन
ू खप
ू वेळा हसतात. हसतात ते{हा अगदX खळखळन
मनापासन
ू हसतात. लहान मलां
ु Iया तलने
ु त मोठ

माणसं फार कमी हसतात. अनेकदा

माणसांवर गंभीर पqरिdथती ओढवते. कजe, कटं
ु ZयांIयावर ताण
ु ु बातले वाद- rचंता यामळे
येतो. माणसं द:ु खात असतात, Zया वेळी आधाराचं िdमतहाdय केलं तरX समोरIया
माणसाIया मनात आनंदाची भावना 0नमाeण होते. एक साधंसं हाdय माणसाला खप
ू काहX
दे तं. आपण हसतो ते{हा सगgयात महaवाचं wहणजे ताण जातो. नकाराZमक भावना दरू
होतात. सेरोटो0नन, ए&डॉfफe न आbण डोपामाईन हX तीनहX आनंद 0नमाeण करणारX रसायनं
0नमाeण होतात आbण काहX Yणांतच ती रSवाहात उतरतात. यामळे
ु शरXरभर हX आनंदाची
भावना पसरत जाते. ए&डॉfफe न या रसायनाला तर नैसrगeक वेदनाशामक wहणन
ू ओळखलं
जातं. हे ए&डॉfफe न 0नमाeण करNयाचं काम आपण आनंदX राहन
कh शकतो.
ू
ू - हसन
शरXरातच तयार झाMयानं पणe
ू त: नैसrगeक असलेMया या रसायनाचे कसलेहX ‘साइड इफेxट’
असNयाची कसलXहX शxयता नाहX. या रसायनांचा अ0तशय चांगला पqरणाम Áदयाची गती
आbण

रदाब

यावर

होतो.हसणं

हे

अनेकदा

उपचारांचं

काम

करतं

ते

असं.

या

हाdयोपचारांवर आधाqरत हाdय xलब आपMयाला माहXत आहेत. मनापासन
ू हसलो तर
रसायनं आपलX कामं योय बजावतात. या सकाराZमक भावनांमुळे शरXराची रोगS0तकारक
YमताहX आपोआपच वाढते. wहणन
हसNयाची हX नैसrगeक दे णगी आपMयासाठ
ू
महaवाची आहे .
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समाजाची S0तकती
ृ - वगe
शाळे तले वगe हा समाजाचा एक छोटासा घटक असतो. मोठं झाMयावर Jया गो_ी
सामोया येणार आहे त, Zयाची तयारX लहानपणापासनच
वगाeमsये होते – होऊ शकते.
ू
या वगाeमsये येऊन मलं
ु GवGवध Gवषयांचं UशYण घेतात; हX शाळे ची UशYणGवषयक
एक बाजू झालX. पण शाळा काहX एवढं च Uशकवत नाहX. मला
{यमaव
ु -मलXं
ु चं संपणe
ू
इथेच कळत-नकळत फलत
असतं.
ु
शाळे त मलां
ु ना खेळायला, मी करायला अनेक मलं
ु Uमळतात. या वातावरणात मलं
ु
अनेक गो_ी Uशकत असतात. समजन
ू घेत असतात. घराबाहे र पडMयावर कसं वागायचं
असतं, मी कशी करायची असते, परdपरांमsये मतभेद कसे 0नमाeण होतात, मतभेद झाले
ं
तर काय उपाय, भांडाभांडी fकवा
मारामारX हा Zयावर उपाय आहे का? आपले मे
ु कसे
पटवन
jायचे? समोरIया माणसाचे मे
त
ू
ु कसे मा&य करायचे, एखादX गो_ कठपय|
ु
ताणायची, कठे
सोडायची हX सवe कौशMये आहे त. आजकाल यालाच ‘सॉºट िdकMस’
ु
wहणतात. अशी ‘ सॉºट िdकMस’ UशकNयासाठ पैसे मोजावे लागतात. परं तु लहानपणी एक
चांगलX शाळा आbण खेळायला भरपरू Uम- म©णी Uमळाले तर हX कौशMयं लहानपणीच
आZमसात होतात, माम
Uशकावी लागतच नाहXत. या कारणासाठ हX शाळे त मोकळे पणा
ु
असायला हवा. शाळे त सवe तहे ची मलं
शाळे त आलX तर Zयातन
ु - मलX
ु
ू SZयेक न SZयेक
मल
ू नवीन नxक:च Uशकेल.
एकाच SकारIया आrथeक – सामािजक- धाUमeक- सांdक0तक
गटातMया मला
ु ृ
मलXं
ु बरोबर सतत रा=हMयाने इतर समाज काय आहे , इतरांची मMयं
ू , Zयांची जीवनशैलX,
Zयाचे ST, ZयांIयातले गण
ु समजत नाहXत. GवUश_ गटासाठ असलेMया शाळांमsये मलं
ु
UशकलX तर इतर गटातMया मलां
ु शी मी होत नाहXत. Zयामळे
ु Zयांचं जगणं कसं असतं, ती
कशी राहतात, हे इतरांना कधी कळत नाहX. एकमेकांGवषयी आZमीयता 0नमाeण होत नाहX.
यामळे
ु धोका असा 0नमाeण होतो क: आपलं जे जग तेच खरं जग असं वाटत राहतं. आbण
असं SZयेकच वगाeला वाटत राहतं. Zयामळे
ु समाजात सवe गटांची सरUमसळ होत नाहX.
GवGवध गटातलX मलं
ु एक राहतील, खेळतील, दं गा करतील, एकमेकांIया डpयातलं
खातील – Zयाबरोबर सख
घेतील. ते{हाच खरX मी 0नमाeण होईल. मQय
ु -द:ु खंहX वाटन
ू
ु
wहणजे समाजाची बहसां
वीण कळत जाईल.
ृ
ु dक0तक
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अनभवकYे
Iया पलXकडे..
..
ु
ठरावीक अनभवकYा
GवdतारNयाचं महaव खपच
असतं. जे अनभव
सहजपणे
ु
ू
ु
Uमळतात, ZयापेYा वेगळे Sय¢ करणं, GवGवध अनभव
जाणीवपवe
ु
ू क दे णं हे आवयक असतं.
असंच एक उदाहरण लई
ु ेल यांच!ं एका अपघातात लई
ु ेलची ^_ी गेलX, ते{हा तो तीनच
वषा|चा होता. गावातMयाच काय; पण घरातMया लोकांIया ^_ीनंहX आता हा आयoयभर
काय
ु
करणार, असेच भाव होते. पण गावातले धमeगुh अॅबे पले
ॅ यांनी Zयाला गावात खप
ू fफरवलं.
जमेल तेवढं जग दाखवलं. फलं
ु -पानं दाखवलX, Zयांचे dपशe कसे असतात, याची जाणीव
कhन =दलX. या fफरNयामळे
ु च Zयाला असं लYात आलं क:, आपMयाला सगळं समजतं.
वाचता आलं क: झालं! फ तेवढXच काय ती कमतरता आपMयात आहे .
वाचता यायला हवं, या ती इIछे तूनच Zयांनी ेल Uलपीचा शोध लावला. लहानपणी
UमळालेMया अनभवां
नी लई
ु
ु ेल यांना योय =दशा दाखवलX. पण लई
ु यांIया घरIयांSमाणे
पले
ॅ हX हरले असते आbण Zयांनी Zयाला जगाची ओळख कhन =दलX नसती तर? लई
ु यांIया
अनभवकYा
GवdतारNयाचं महaवाचं काम केलंच नसतं तर?
ु
डेि{हड ¡बे
ु ल आbण टॉdटe न Gवझेल या संशोधकांनी असं दाखवलं आहे क:, सवeच
मलं
घेNयासाठ
ु लहानपणापासन
ू अनेकGवध अनभव
ु

केवळ उZसकच
न{हे ; तर अYरश:
ु

भक
येतील Zयाचा ते आपापMया परXनं- Gवचारश:नसार
अथe
ु े लX असतात. जे अनभव
ु
ु
लावतात आbण म दत
ू साठवन
ू ठे वतात. याला Gवशेष मलं
ु हX अपवाद नाहXत.
GवUश_ वयोगटात मलां
=दले, तर मलं
Zया£ारा पटकन
ु ना योय ते अनभव
ु
ु
Uशकतात. याला ¡बे
ु ल आbण Gवझेल यांनी ‘GवNडोज ऑफ अपॉचe0ु नटX’ असं wहटलं आहे .
Zया-Zया वयात आवयक Zया संधी दे णं हे काम UशYक आbण पालकांचं आहे . भाषा,
संगीत, GवGवध कौशMयं UशकNयाIया, अनभवNयाIया
संधी Zया-Zया वयात Uमळा{यात.
ु
मलां
ु Iया सामािजक:करणाचा भागहX महaवाचा आहे . ZयांIया मनात सामािजक:करणाची
नैसrगeक ओढ 0नमाeण होNयासाठ समाजात UमसळNयाची संधी UमळालX पा=हजे.
Gवशेष मलां
ु ना समजन
ू घेणारX यंणाहX सYम हवी. ती GवकUसत करNयावर भर
jायला हवा. wहणन
GवdतारNयासाठ Sय¢ {हायला हवेत.
ू सवeच मलां
ु Iया अनभवकYा
ु
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न{या कटं
ु ु बांची समीकरणं
मोठय़ा कटं
ू लहान कटं
ू एकटय़ा माणसाचं कटं
ु ु बाकडन
ु ु ब आbण 0तथपासन
ु ु ब इथपय|त
ं
आपलX वाटचाल झालX आहे . एकटे पणा wहणजे काहX तरX वेगळं fकवा
चक:चं
असं
ु
समजायचे =दवस कधीच गेले. =दवसभर काम, लेखन, छं द, fफरणं यात गंत
ु लेMयांना
एकटे पण जाणवत नाहX. एकटे पणातहX अशीच माणसं मजेने राहू शकतात, JयांIया मनात
एकाक: भाव नसतो.
वाdतGवक मोठय़ा कटं
ु ु बात राहणाया माणसांIया मनातहX एकाक: भाव असू शकतो.
ं
एखाjा कायenमाIया =ठकाणी fकवा
माणसांIया गदÐत असलं, तरX आपMयाला एकटं वाटू
शकतं. आसपास खप
ू जण आहे त; पण कोणालाच मोकळा वेळ नाहX, कोणीच कोणाशी
ं
बोलत नाहX, अशी पqरिdथती असते. आपण एकटं राहत असू fकवा
माणसांत; एकाक:
वाटNयाचं Sमाण वाढलं आहे , वाढतं आहे .
आपMया मनातलं सगळं JयांIयाशी बोलता येईल, अशी माणसं SZयेकाला हवी
असतात. अशी माणसं दमळ
का झालX आहे त? या एकाक: भावनेमुळे बयाच समdया
ु
0नमाeण होऊ शकतात. एकटे पणाIया या भावनेला गांभीयाeनं यायची गरज आहे , कारण
यातन
ू अनेक मानUसक-शारXqरक आजार होऊ शकतात. झोप कमी होते. माणस
ू GवGवध
{यसनांIया आहारX जाऊ शकतो. dवत:ला ास कhन यायची व,ी
ृ 0नमाeण होते. नैराय
उáवू शकतं.
एकाक: भावनेचा कटं
ू ू
ु ु बाशी संबंध दर वेळी लावता येतोच असं नाहX; पण दरदर
असलेले =ठपके जोडNयाचं काम अनेक जण करतात आbण जोडलं जाणं आनंददायी करतात.
पव
संdकतीत
मलगी
0तIया
ू आपMयाकडे कटं
ु
ु
ु ु बाचा एक ठरावीक साचा असायचा. प\षSधान
ृ
ं
सासरX राहायची. ठरावीक नाती एक राहायची; पण आता नाZयांमधलX fकवा
नाती
ं
नसलेलX माणसंहX एक राहतात. उदाहरणाथe, Uम fकवा
मै©णी एकमेकांची सोय बघत
एक राहतात; ते Zयांचं कटं
आई-बाबा 0तIया कटं
ु
ु ु ब असतं. लन झालेMया मलXचे
ु ु बासह
अ0तशय आनंदात एक एका घरात राहतात आbण एक मोठं कटं
ु ु ब तयार होतं. सासर-माहे र
एक होतं. वेगवेगgया घरांत राहणाया आजी-आजोबांचा समह
ू एक येतो. एकमेकांना
सांभाळत एक छानसं घर बनतं. समाजशील माणसांनी कटं
ु ु ब{यवdथांना हX नवी आbण
चांगलX वळणं लावलX आहे त, असंच wहणावं लागेल!
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एका वेळी काय काय?
काय?
आपण अनेकदा एक गो_ करत असतो आbण Zयावेळी मनात दसरं
चालू असतं.
ु
Uशवाय 0तसरं हX चालू असतंच. एकापाठोपाठ एक वेगवान Gवचार असतात हे . तेहX बयाचदा
चालू कामापासन
ू , चालू अनभवापासन
ु
ू GवचUलत करणारे !
ं
समजा आपMयाला जना
Uम fकवा
मैीण भेटलX, खप
ु
ू संद
ु र आbण वेगळाच पYी
ं
अचानक समोर आला, =हरवागार डcगर fकवा
अगदX काहXहX. तर Zयाच वेळी लYात येतं
क:, चला, या Yणाचा फोटो तर काढायला हवाच. मग मोबाइल बाहे र काढायचा. इथे नेटवकe
असेल का, याची मनात आधी rचंता. नेटवकe असलं, फोटो काढला आbण फेसबक
ु /
{हॉ¼सअॅप आदX समाजमाsयमांवर टाकला क: प&हा
चालू कामात यायला आपMयाला वेळ
ु
Uमळतो.
नेटवकe नसेल तर जोवर फोटो टाकत नाहX, तोपय|त एक बारXकशी अdवdथता
मनात येतेच. हे Gवचार र गाळताहे त तोपय|त इतर लोक काय करताहे त, काय wहणताहे त,
याची उZसकता
बाजला
ु
ू टाकता येत नाहX.
या सगgयामळे
ु आ,ा आपण काय बघत होतो, आपMयाला काय =दसलं होतं, आपण
काय खात होतो, आपMयाला कोण भेटलं होतं, या सगgया गो_ी मनापासन
ू लांब लांब
0नघन
हाताशी असनहX
आपण तो घेत नाहX.
ू जातात. जगNयाचा छान अनभव
ु
ू
आपMया आत एक मन असतं. ते सतत, न थांबता ‘नो=टfफकेशन’ दे तच राहतं.
आपण जगत असतो तो SZयेक Yण, SZयेक तास, SZयेक =दवस या नो=टfफकेश&सकडे
लY jावं लागतं. आपण Jया काळात जगतो आहोत तो काळ एकावेळी अनेक कामं
करNयाचा आहे . नेहमीIया भाषेत-मिMटटािdकंग. आपला म द ू एका वेळी अनेक गो_ी कh
ं
शकत नाहX. Zया Zया वेळी खप
ू ताण येतो असं नाहX, तर आपण जे काहX काम fकवा
अयास करत असतो ते 0ततकंसं चांगलं होत नाहX, कारण Zयावर आपण लY क=@त कh
शकत नाहX.
आपण जे करत आहोत 0तथेच आपलं लY असणं हे अ0तशय महaवाचं आहे . खरं
तर हे खप
ू साधं आहे . ऐकायला-वाचायला फारच सोपं. पण dवत:ला वतeमानात ठे वNयासाठ ,
dवत:Iयाच मनात जागा करणं हे अनेकांना अवघड जातं आहे .
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म दचा
ू शोध आbण मी
आपला म द ू केवळ आपMया ताpयात असतो, दसया
कोणाIयाहX नाहX, असं wहटलं
ु
तरX Zयाचा शोध मा लागत नाहX. आपण एखाjा ओळखीIया {य:बाबत wहणतो क:, ‘ते
असे वागतील असं वाटलं न{हतं.’ आपण इतरांबल अशी सहजपणे Gवधानं करतो, पण
आपला म द ू कठMया
Sसंगात कसा वागतो, कसा वागेल हे dवत:Iया म दबल
तरX सांगता
ू
ु
येतं का?
म दसं
मनो{यापाराIया जवळ जायचा Sय¢ चालू आहे . म दत
ु शोधानातन
ू
ू खेळत
असलेMया रSवाहावhन GवचारSfnया आbण भावना यांचा शोध लावला तर ‘मी’ चा संपणe
ू
शोध लागू शकेल. तोपय|त आपMयालाच dवत:चा शोध चालू ठे वावा लागेल.
या शोधातनच
जे Sसंग आपMया संदभाeत नेहमी घडतात, घडNयाची शxयता असते,
ू
Zयाला आपला म द ू कसा S0तसाद दे तो-दे णार आहे , हे बयापैक: माहXत असतं. पण
अनपेYत Sसंगात आपला म द ू कसा वागणार आहे याबाबत अनUभ? असNयाची शxयता
बरXच असते. एखादX आप,ी ओढवलX आbण Zयात योय 0नणeय घेऊन ती पqरिdथती अचक
ू
हाताळलX असंहX होऊ शकतं. तसंच एखाjा Sसंगात ‘मला असं करायचं न{हतं, तरXहX मी
का केलं? हे माµया हातन
ू झालंच कसं?’ असे टोकाचे STहX पडतात. या दो&हX Sसंगी
कायeरत असणारा, 0नणeय घेणारा तो एकच म द ू आहे , याची गंमत वाटते.
ं
अनेकदा dवत:चं मन कसोशीने जपणारX माणसं, दसयाचं
मन मा नकळत fकवा
ु
अगदX कळतहX दखावतात
. अशा Sकारे वागMयाबल पÅा,ाप असेलच असं नाहX. उलट
ु
यातन
आनंद’ Uमळतो. कधी कधी आपण दसयाIया
चकां
ू ‘Gवकत
ु
ु वर छानसं पांघhण
ृ
घालNयात यशdवी होतो. पण dवत:ला मा तशाच SकारIया वागNयासाठ

आरोपीIया

Gपंजयात उभे करतो. dवत:ची भरपरू 0नंदा करतो. अपराधी वाटन
ू घेतो.
हे सवe एकाच माणसाIया म दत
ू ले मनो{यापार असू शकतात. माझा dवभाव नxक:
कसा, हा ST SZयेकाला के{हा ना के{हा तरX पडतोच. हे ST पडायला हवे. गोतावgयात
राहन
ू क
ू या STांची उ,रं शोधNयाचा Sय¢ चालू असतो. अथाeत हे काहX फार जाणीवपवe
चालू असतं असं नाहX. पण मनात-अंतमeनात-समनात
कठे
ु
ु तरX ‘मी’ ला शोधणं, ओळखणं,
हे असतंच. असायला हवं.
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आपलंसं..
..
आपलंसं वाटणं- म दची
ू , मनाची, {यमaवाची, समतोल भावनांची, आरोयाची,
0नणeयYमतेची, बीIया
समिdथतीची- केवढX मोठ गरज!
ु
आपMया म दची
जडणघडणच अशी असते, क: आपMयाला इतर माणसांशी जोडन
ू
ू
यायला आवडतं; Sेम करायला आवडतं, तसं Sेम करवन
ू यायलाहX आवडतं; आपलं
कोणीतरX आहे , हX भावना आवडते. Jया माणसांना लहानपणापासन
घरात, शाळे त,
ू
समाजात Sेम Uमळत जातं, Zयांना आयoयाIया
अगदX स\
‘आपलेपणा’ या
ु
ु वातीपासनच
ू
शpदाचा अथeहX कळत जातो.
माझी अशी एक जागा आहे , माµयावर Sेम करणारे जवळचे लोक आहे त, 0तथं माझं
0निÅतपणे ऐकलं जातं आbण माझं कोणीतरX आहे – हX भावना फार महaवाची आहे . ती
SZयेकाला Uमळायला हवी. आयoयात
जे{हा वाईट Sसंगांना सामोरं जाNयाची वेळ येत,े ते{हा
ु
याच भावना Sचंड आधार दे तात.
परं तु असा आपलेपणा SZयेकाIया वाटय़ाला येत नाहX. घरात सवe वdतू असतात,
पण मानUसक दरावा
फार असतो. आbण काहXंIया वाटय़ाला घरच नसतं. अनेकांना
ु
आपलेपणाIया शोधात राहावं लागतं. आपलेपणा माहXतच नाहX, अशा मानUसकतेत जी मलं
ु
मोठ होतात, ZयांIया भावना फार वेगgया असतात.
कोणीतरX आपMयाला आपलं समजNयाची भावना आbण आहे Zया पqरिdथतीत
जळवन
ु ू घेNयाची भावना, या दो&हXत बराच फरक आहे : (अ) सवाeIया मनात जे{हा
आपलेपणाची भावना असते; ते{हा हे माहXत असतं क:, आपण जसं आहोत तसं dवीकारले
जाणार आहोत. (ब) GवUश_ पतीनंच वागलं आbण पqरिdथतीशी जळवन
ु ू घेतलं तरच
dवीकारले जाणार आहोत.. या दोन गो_ी पणe
ू च वेगgया आहे त.
आपMयापैक: SZयेकाला हे माहXत असतं, क: आपलेपणा कठं
ु Uमळे ल, आपण जसं
आहोत तसं कठं
ु आbण दोषांसह GवrचपणाहX dवीकारला
ु वागू शकतो? dवभावातMया गण
जाईल, अशा जागा माणस
शोधत असतो आbण िजथं आपMयाला छान, हलकं आbण
ू
आपलंसं वाटतं ZयांIयाशी जोडले जातो.
वगाeत मलां
ु ना आपलंसं वाटलं तर ते जाdत चांगMया पतीनं Uशकतात. सौहादe पणe
ू
वातावरणात माणसं जाdत चांगMया पतीनं काम करतात. अशा पतीत अयास करNयाची
ं
fकवा
काम करNयाची ऊजाe वाढNयाची शxयताहX असते. यासाठ fकमान एक तरX आपलंसं
वाटNयाची जागा SZयेकाकडे असलX पा=हजे!
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वाdतव उ,रं
वयात यायIया काळात मलां
ST पडायला
ु ना आसपास बघन
ू fकZयेक मलभत
ू ू
लागतात. साहिजकच अशा STांची उ,रं इंटरनेटवर शोधलX जातात. पण अनेकदा लYात
आलंय क:, आपMया- भारतीय मलां
ु चे ST आbण इंटरनेटवर उपलpध असलेलX उ,रं हX
वेगळी असतात. एखाjा STावर भलतीच मा=हती समोर येते. जाdतीची मा=हती येऊन
मनावर अYरश: आदळते. या सगgया मा=हतीचं मलां
ु नी काय करायचं असतं? मलं
ु
छायाrचं बघतात. ि{हडीओ बघतात. एकमेकांना दाखवतात. पण यामळे
STांची उ,रं
ु
Uमळत नाहXत. ती तशीच अन,qरत
राहतात.
ु
इंटरनेट वापराबाबतीत लYात घेNयाची गो_ wहणजे, ZयातMया बहसं
ु Qय (खरं
wहणजे सवeच) गो_ी या पाÅाaय संdकतीशी
अनhप
असतात. आपMया पqरिdथतीचा काहX
ु
ृ
संबंधच नसतो. उदा. टXन एजसeसाठ चालवलेMया एका संकेतdथळावर- नऊ वषा|Iया मलXला
ु
संतती S0तबंधक औषधांबल कसं सांगावं, याची चचाe होती. तर एका १३ वषा|Iया मलXनं
ु
मानसशाv? vीला असा ST Gवचारला होता क:- मी वयात आले आहे , पण हे कळत
नाहXये क: आईला कसं सांग?
ू आपMयाकडे हा असा STच गैरलागू ठरतो. कारण आई
fकतीहX ‘©बझी’ असलX, तरX 0तचं dवत:Iया वयात येऊ घातलेMया मलXकडे
लY असतंच.
ु
मा यांसारखे अनेक ST इंटरनेटवरXल संकेतdथळांवर असतात.
Zयामळे
इंटरनेटवर सMले Gवचारताना आbण =दलेले सMले Gवचारात घेताना हा
ु
संdकतीतला
फरक नxक:च लYात यायला हवा. 0तकडे चौदा-पंधराIया वयात मलं
ु dवतं
ृ
होतात. तर आपMयाकडे हळहळ
होऊ लागतात. आपMयाकडची आई नेमकं ते{हाच
ू ू सटX
ु
ठरवते, क: खप
ू वषe नोकरX केलX, आता जरा काहX वषe मलां
ु कडे बघू. आपMयाकडचं
‘मलां
आपMया
ु कडे बघू’ Sकरण कधी आbण कोणZयाच वयात संपत नाहX. Zयामळे
ु
वागNयाला आbण STांना इंटरनेटवhन कधी कधी उ,रं Uमळत असतील, तरX ती ‘संपूणe
उ,र’ ठh शकत नाहXत. यासाठ वयात येणाया मला
ु -मलXं
ु ना ST पडणार आहे त; पण मलं
ु
ते ST आपणहन
ू Gवचारणार नाहXत, कधी कोणाशीहX बोलणारहX नाहXत, हे लYात घेऊन
जाणZया आbण शहाNया माणसांनी ZयांIयाशी बोलत राहणं हे च योय उ,र आहे !
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आपMया SZयेकाकडे भरपरू 0नरXYण आbण Gव¬ेषण Yमता असते. पण ती
पoकळवे
ळा वापरलX जात नाहX. एखादX वdतू कशी असते हे एकदा समजलं क: प&हा
ु
ु
wहणन
बांधणीचं 0नरXYण करायला जात नाहX. Gव¬ेषण हX Zयापढची
ू आपण Zया वdतIया
ू
ु
गो_ आहे . अगदX आठ-दहा वषा|पय|तची मलं
ु =दसलेMया SZयेक वdतचं
ू 0नरXYण करतातच.
माणसांIया चेहयाचं 0नरXYण करतात, ते{हा ते रचना बघत असतात. पढे
ु Zया रचनेतलं
सÌदयeहX =दसलं पा=हजे, नाहX तर ते दाखवलं पा=हजे. उदाहरणाथe, मधाIया पोgयाIया
एखाjा तकडय़ात
काय बघायला Uमळतं? एकसारQया सबक
षटकोनांIया रांगा. हात लावला
ु
ु
तर एक वेगळाच 0नसगe0नUमeत पोत. हाच तकडा
सरळ, उलटा, 0तरका ब0घतला, Uभंगातन
ु
ू
ब0घतला, तर दर वेळी एक नवीन rच ब0घतMयासारखं वाटतं. याच पतीने कोणताहX एक
Gवषय घेऊन आपण 0नरXYण आbण Zयातन
ू Gव¬ेषणाकडे जाऊ शकतो. काहX माणसं हX
कलाZमक नजर कायम जागती ठे वतात. wहणन
ू तर दगड कोhन 0नमाeण केलेलX UशMपं
=दसतात. फांदXला, अगदX वाळलेMया फला
कलाकती
तयार होतात. काÈUशMपं
ु -पानांपासनहX
ू
ृ
तयार होतात.
वdतू वेगवेगgया पतीने बघायला काहXच हरकत नसते. कारण Zयातन
ू न{या गो_ी
समजत जाNयाची शxयता फारच असते, हे एक. आbण दसरं
wहणजे, Zयातन
ु
ू आपण
rचfकZसक होत जातो. एखादं पdतक
वेगवेगgया वयात वाचलं तर Zयातन
ु
ू जाणवलेMया,
आवडलेMया, न आवडलेMया गो_ी वेगवेगgया असतात. पंधरा-सोळा{या वष वाचलेMया काहX
गो_ींचा अथe पंचGवसा{या वष न{याने लागतो. तोच अथe चाUळसा{या आbण साठा{या वष
वेगवेगळा भासतो. कारण मधMया काळात आपण अनभवी
झालेले असतो. Zयामळे
ु
ु अथाeची
वलयं बदलत असतात. Gव¬ेषणाची सवय लागलेलX असते. पाठय़पdतकात
वाचलेMया
ु
एखाjा

गो_ीबल,

कGवतेबल,

लेखक

ं
fकवा

कवीबल,

ZयातMया

एखाjा

शाvीय

संकMपनेबल, rचकतीबल
, इ0तहासातMया एखाjा घटनेबल – पढे
ु अनेक वषा|नी ‘याचा
ृ
ं
शोध यावा’, असं वाटू शकतं. यातन
लहानपणी जाणता fकवा
अजाणतेपणी केलेलं
ू
0नरXYण असतं. लहानपणी ती संकMपना म दत
\जन
बसलेलX असते. Zयामळे
पढे
ू
ू
ु
ु
Gव¬ेषणाला वाव Uमळतो.
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सहानभती
ु ू आbण समानभती
ु ू
नाटक आbण UसनेमातMया पाांना द:ु ख झालेलं बघन
ू SेYकांनाहX द:ु ख वाटतं.
Zयांना रडताना बघन
ू रडायला येतं आbण Zयांना आनंद झाला तर आनंद होतो. समोर
चाललेलX ^यं वाdतव नाहXत, हे माहXत असनहX
असं घडतं. आपMया ओळखीची {य:,
ू
नातेवाईक, Uम यांIयापैक: कोणी द:ु खात असेल तरX आपMयाला वाईट वाटतं आbण
दसयाIया
आनंदात आनंद वाटतो. अ&य {य:Iया भावनांना अनhप
आपMया भावना होत
ु
ु
जातात. याचं म दतलं
कारण wहणजे भावना जाणवNयाचं Yे एकच आहे . Zयामळे
ू
ु अ&य
आbण dवत: यांIयात सहानभती
ु ू तर असतेच. पण समानभतीदे
ु ू खील असते. जे समोरIयाला
वाटतं, तेच आपMयाला जाणवतं.
काहX माणसं dवत:Iया द:ु खाचे कढहX आतMया आत िजरवतात आbण दसयां
Iया
ु
द:ु खातहX तटdथ राहतात. तसे भासवNयात यशdवी होतात. कारण dवत:Iया भावनांवर
न{हे ; तर Zया भावनांIया अUभ{य:वर Zयांनी 0नयंण Uमळवलेलं असतं. नाटक- Uसनेमा
बघन
आवडत
ू तर ते ‘आतन
ू हललेले’ इतरांना कधीच दाखवत नाहXत. Zयांना ते मळीच
ु
नाहX.
काहX वेळा दसयां
Iया द:ु खात द:ु ख वाटे ल. पण दसयां
Iया आनंदात आनंद वाटे लच
ु
ु
असं नाहX. खरं तर दसयां
Iया आनंदाने आनंद होतोच. या दो&हX भावना अ0तशय नैसrगeक
ु
आहे त. पण हा आनंद fकती Yण, fकती काळ =टकतो, हे या संदभाeत जाdत महaवाचं आहे .
दसयाIया
आनंदामळे
झालेला आनंद दोन Yणच =टकला तर तो आनंद झाMयाचंहX
ु
ु
कदाrचत कळन
ू येत नाहX. लगेचच मZसराची भावना ती जागा घेते. Zयामळे
ु आपMयाला
आनंदहX झाला होता, हे च आपण Gवसhन जातो. मा, Jया माणसांना Sामाbणकपणे कधीच
ं
सहानभती
समानभती
ु ू fकवा
ु ू जाणवत नाहX, ZयांIयामsये काहXशी समdया असू शकते. असं
असेल तर हX माणसं dवत:Iया भावनांकडेहX अUलपणे बघत असतील. एकतर Zया
ं
भावनांशी संबंrधत रसायनांIया Sमाणामsये घोळ असेल fकवा
मग भावनांIया पलXकडे
ं
जाणारं SUशYण dवत:ला =दलेलं असेल fकवा
म दत
ू कसMयाच भावना उh नयेत असे
भयानक अनभव
लहानपणापासन
ु
ू आलेले असतील आbण Zया भावनांचं काय करायचं अशी
दाहक पqरिdथती आलX असेल तर संवेदना बोथट होNयाचा मानUसक आजार जडMयाची दाट
शxयता असते.
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चांगMया ताणांIया गो_ी..
गो_ी..
ताण हे वाईट असतात. Jया SकारIया ताणामळे
ु मनावर आbण शरXरावर घातक
पqरणाम होतात, ते अपकारक आbण नकाराZमक असतात. उदाहरणाथe, जी माणसं नीट
वागत नाहXत, अपमा0नत करतात, ZयांIयाबरोबर राहणं हा एक नकाराZमक ताण आहे .
ं
Zयांनी नीट वागावं यासाठ fकवा
आपलX ZयांIयाकडे बघNयाची ^_ी बदलावी यासाठ Sय¢
करणं आवयक आहे . wहणजे नकाराZमक ताण येणार नाहX.
केवळ वयाने मोठय़ा {य:ंनाच नाहX, तर लहान मलां
ु नाहX हा नकाराZमक ताण
अ0तqर Sमाणात येऊ शकतो. अशा ताणात काय करावं, ते सचत
नाहX. हX टोकाची
ु
अवdथा आहे . पण चांगले ताण आपलं आयoय
घडवायला मदत करतात.
ु
चार-पाच म=ह&यांचं बाळ पालथं पडन
ू पढे
ु सरकNयासाठ जी काहX अथक मेहनत
घेत असतं, ते{हा Zयाला एक Sकारचा ताण असतोच. wहणन
ते रडन
ू तर मधनच
ू
ू -ओरडन
ू
ताणाला मोकळी वाट कhन दे तं आbण प&हा
आपMया Sय¢ांना लागतं. आपण पोहायला
ु
Uशकत असतो. Uशकवणारा एक =दवस अचानक आपMयाला सोडन
आधार दे त
ू दे तो, मळीच
ु
नाहX. अशा वेळी तwहX
शxय 0ततxया जोरात हात-पाय मारता. इथं तमIयावर
ताण
ु
ु
असतो, पण तो उपकारक असतो. हा ताण खया अथाeनं पोहायचं कसं, हे Uशकवतो.
सायकल चालवायला UशकतानाहX असंच घडतं. Uशकवणारा हात सोडन
दे तो, ते{हा ताण
ू
येतो. सायकल तशीच पढे
ु रे टलX तरच ती चालवायला Uशकतो. हा उपकारक ताण आहे . तो
सकाराZमक असन
ू जगNयासाठ आbण नवी कौशMयं UशकNयासाठ आवयक असतो.
उपकारक तणाव असला, क: चांगMया Sकारे काम होतं. SोZसाहन Uमळतं. Zयामळे
ु
आZमGव¥ास वाढतो. पण एखाjाला कसला ताणच नसेल तर? आयoयात
काहX sयेयच
ु
उरलं नाहX, माणसाला काहXहX काम नसेल, तर Zयाला कसलाच आbण कधीहX ताण येणार
नाहX.

अशा

नसतानासा
ु

माणसाचं
Sय¢पवe
ू क

आयoय
ु
वेगgया

नीरस
गो_ी

होऊन

जाईल.

करNयात

छोटX

dवत:ला

मलं
ु सा
ु
गंत
ु वन
ू

काहXहX

काम

ठे वतात.

JयेÈ

नागqरकांनाहX फारसं काम नसतं, पण ते माम
वेगवेगळी कामं dवीकारतात. ताण ओढवन
ु
ू
घेतात. अशा उपकारक ताणांमुळे Zयांचं आयoय
आनंदX होतं.
ु
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dवीकार
अनेकदा पqरिdथती आपMया मनासारखी नसते. कौटंु ©बक, आrथeक, सामािजक,
मानUसक अशी कोणतीहX पqरिdथती- जशी आपMयाला हवी- तशी नसते. अशा वेळी आपण
पqरिdथतीशी झगडत राहतो. अशी पqरिdथती असेल, तर काहX माणसं सगळा दोष
नUशबावर ढकलतात; पण काहX माणसं अवघड असलेMया पqरिdथतीत बदल घडवन
ू
आणNयासाठ

Sय¢

करतात.

खप
ू

झटतात.

म दला
ू

सतत

नकाराZमक

भावनांIया

रसायनांमsये ठे वलं, तर Zयातन
ू ताणतणाव – सवe Sकारे भाव0नक असंतुलन – नराय –
खचलेपण – 0न@ाGवकार – औषधांIया आहारX जाणं – 0नणeयYमता संपन
ू जाणं – =दवसा
उZसाह न वाटणं – Zयामळे
कामावर पqरणाम होणं – नातेसंबंधांवर पqरणाम होणं –
ु
पqरणामी जगNयातला रस संपून जाणं.. अशा nमाnमानं माणस
ू मनानं संपत जातो. हे
टाळायचं असेल, तर अनपेYत घटनांचा dवीकार करNयाची व,ी
ृ बाळगायला हवी.
नको असलेMया पqरिdथतीला शxयतो टाळणं, 0तला पढे
ु पढे
ु ढकलणं हे फारच
सरळसाधे उपाय झाले. या उपायामळे
ु पqरिdथती बदलत नाहX. फ ती तशी नाहX, याचा
आभास 0नमाeण होतो. हा आभास थोडय़ा काळासाठ आनंद दे त असेल, पण आपलX सटका
ु
करत नाहX.
ZयापेYा आहे Zया पqरिdथतीचा dवीकार करायला हवा. अशा Sकारे dवीकार करणं हे
आपMयाला वाटतं तेवढं अवघड नसतं. हX एकदाच ठरवNयाची गो_ असते. ते झालं क:,
सगळे आभास संपतात. समोर फ वाdतव पqरिdथतीच उरते.
एकदा का पqरिdथतीचा dवीकार करता आला, क: Zयातन
ू मागe काढणं शxय होतं.
नाहX तर पqरिdथतीशी म दचा
ऊजाe वाया जाते.
ू झगडा सतत चालू राहतो. यात म दची
ू खपच
ू
नकाराZमक वातावरणात म दला
काम करणं, 0नणeय घेण,ं कायeवाहX करणं जड जातं. मा
ू
आहे Zया गो_ींचा dवीकार केला, क: मागe काढणं तलने
ु नं सोपं जातं.
Zयाकडे सापेYतेनं बघायला हवं. आधी कधीहX ब0घतलं नाहX अशा नजरे नं बघायला
हवं. द:ु ख, संकटं , भीती यांना टाळता येत नाहX; ते आजवर कोणालाहX टळलेले नाहXत. पण
Zयांना Uभडलं, तर ते 0नघन
ू जाNयाची शxयता तरX 0नमाeण होते!
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SोZसाहन आbण Sेरणा
आपMयात वेगवेगgया SकारIया Yमता असतात; पण Zया आपण 0ततxयाशा
वापरत नाहX. सढळपणे तर नाहXच. ZयातलXच एक Yमता wहणजे खरोखरच कौतकाdपद
ु
गो_ींना मनापासन
ू SोZसाहन दे णं. कोणZयाहX कामाचं परेु सं (अ0त न{हे !) कौतक
ु होतं, ते{हा
Zया कामाला SोZसाहन Uमळतं. या SोZसाहनामळे
सकाराZमक ऊजाe वाढते. काम योय
ु
=दशेनं पढे
ु जाNयाची शxयता वाढते.
– अयास करणारं मल
ू > योय Sमाणात SोZसाहन > योय Sमाणात अयास >
यश > आZमGव¥ास.
– अयास करणारं मल
ू > SोZसाहन नाहX > अयास > यश > आZमGव¥ास.
– अयास न करणारं मल
>
ू > SोZसाहन नाहX, फ टXका > अयासापासन
ू दरावा
ु
ं
यश नाहX > आZमGव¥ास नाहX (पqरणामी : &यनगं
आnमकता).
ू ड fकवा
– अयास न करणारं मल
ू > SोZसाहनपर शpद > अयास करNयाची शxयता >
यश UमळNयाची शxयता > आZमGव¥ास वाढXला लागNयाची शxयता.
– अयास करणारं मल
ू > अ0तकौतक
ु > फाजील आZमGव¥ास > यश/ अपयश >
आZमGव¥ासावर सापेY पqरणाम.
..आbण या SोZसाहनातन
ू Zयांना ZयांIयातMया Yमतांची जाणीव कhन दे णं. हX
खरोखर जादईू Yमता आहे ; पण आपण याचा फारसा वापर करत नाहX.
कोणाIया चकां
ु वर बोट ठे वNयापेYा SोZसाहनपर शpद वापhन सांगNयाचा Sय¢ केला
तर कदाrचत अपेYत पqरणाम Uमळू शकतात, fकमान तशा शxयता वाढतात. अथाeत,
अयास न करणाया मलां
ु ना SोZसाहनपर शpद वापरणं हX गो_ फारच अवघड आहे , असं
बहते
च आहे , असंहX वाटू शकतं. आपMया समाजात
ू जणांना हे चक:चं
ु
ु कांना वाटू शकतं. खप
हे शxयच नाहX, असं वाटणारे हX असतात. कारण हा लांबचा वळसा आहे .
स\वातीला
असं वाटतं क:, काहXच धड होत नाहX, सगgया गो_ी हाताबाहे र
ु
जाताहे त; पण हळहळ
. चक:Iया
गो_ी करNयाचं Sमाण हळहळ
ू ू पqरिdथती सधारते
ू ू कमी
ु
ु
होतं आbण मलं
ु आपणहन
ू योय मागe 0नवडतात. याचा पqरणाम फार चांगला होतो. SZयेक
वयात एक अहं असतोच. आपलX कोणी तरX जाणीव ठे वतं आहे , यातन
ू UमळणारX Sेरणा
महaवाची!
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अxकल
ं
पdतक:
?ानातन
?ान fकवा
अनभवातलं
ु
ू पणe
ू अxकल येत नाहX, तर पdतकातलं
ु
ु
ं
?ान योय वेळेला वापरNयाची Yमता wहणजे अxकल fकवा
{यवहार?ान असं आपण wहणू
ं
शकू. आपMया मलां
हे {यवहार?ान यावं असं SZयेकच आईबाबांना
ु ना हX अxकल fकवा
वाटतं. मलां
ु Iयात ते नाहX, असं का वाटत असतं, हे कळायला काहX मागe नाहX.
गंमत wहणजे मलं
ु अ0तशय बारकाईने आई-बाबांचं 0नरXYण करत असतात. आपMया
आई-बाबांचं कठे
ु

चकतं
ु य, आपले आईबाबा कोणाशी चांगले वागतात, कोणाशी वाईट

वागतात, कोण Zयांचा गैरफायदा घेतंय का, कोणाचा गैरफायदा आपले आई/बाबा घेत आहेत
आईबाबांनी एकमेकांशी आbण इतरांनी कसं वागायला हवं, हे मलां
ु ना न सांगताहX समजत
असतं. मलं
ु जशी मोठ होतात तसतसे ते आई-बाबांचे हX गh
ु बनतात आbण आपMया आईबाबांना {यवहार?ान Uशकवायला लागतात.
मलां
काहX
ु ना बाहे रIया जगाचं ?ान यायला हवं यासाठ Zयांना ZयांIया वयानसार
ु
कामrगरX सोपवता येते.
– वय वष पाचIया पढे
ु मलं
ु एकमेकांशी खेळतात ते{हा ती सामािजकतेचे प=हले धडे
घेत असतात. ते Zयांचे Zयांना घेऊ jावेत. आपलं लY असावं पण Zयांना मी करायची
असते. मलं
ु मी करत असतात. एखादं खेळणं आपापसात वाटन
ू खेळता येतं क: नाहX हे
बघावं. मलं
ु भांडतात, पण अधनमधन
ू
ू एकमेकांशी खेळता यायला हवं. Jया खेळांमsये
टXमवकeची गरज असते असे fnकेट, फटबॉल
असे खेळ Zयांनी अवय Uशकावेत.
ु
– घरात बसन
ू अयास करायला लावन
ू ?ान Uमळे ल, पण {यवहार?ान नाहX हे
लYात घेऊन वेळोवेळी घराबाहे र, Uश©बरांत, अ&य माणसांमsये Zयांनी Uमसळायला हवं.
– rगयाeरोहण, साहसी खेळ मलां
ु ना आवडतात. यामळे
ु समdया सोडवNयाची सवय
लागेल.
ं
कायम कोशात राहणारX fकवा
आई-बाबांIया पंखाखालX असणारX मलं
ु {यवहार?ान
कसे Uशकतील?
Zयामळे
कोशातन
ु हX फलपाखरं
ु
ू बाहे र येतील. िजथे-0तथे Zयांना मदत करNयापेYा
थोडंसं dवतचं डोकं वापhन एखाjा समdयेतून बाहे र पडायला Zयांना जे{हा जमेल, ते{हा
ZयांIयात चांगMया Sकारे आZमGव¥ास येऊ शकेल.
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म दपरक
हxक
ू ू
मलां
ु Iया वाढXचा आbण Gवकासाचा Gवचार करता बालहxकांची मांडणी केलेलX आहे .
ं
या हxकांमsये एक भाग आहे – Sोि{हजन (उपलpधता fकवा
परवठा
), wहणजे Jया गो_ी
ु
मलां
बाब. अ&न, वv, 0नवारा
ु ना =दMया पा=हजेत. जगNयाचा हxक हX यातलX Sमख
ु
Uमळायला हवा. dवIछ हवा, dवIछ पाणी, वैjक:य सGवधा
, सरYत
वातावरण Uमळायला
ु
ु
हवं. 0नर0नराgया SकारIया संकटांत, आप,ीत मलं
ु सापडलX असतील तर Zयांना हे मलभत
ू ू
हxक Uमळत नाहXत, ते{हा अशा सवe पqरिdथतीत Zयांची काळजी समाजाने यायला हवी.
याSमाणे मलां
ु ना शारXqरक, मानUसक, बौGक, सामािजक Gवकास कhन घेNयाचा हxक
ं
आहे . जी माणसं fकवा
संdथा मलां
ु Iया समवेत असतात, Zयांना या बालहxकांची जाणीव
असायला हवी.
दसया
Gवभागात संरYण (Sोटे xशन) या तaवाचा Gवचार केलेला आहे . मलां
ु
ु ना
GवGवध पतीIया UशYा केMया जातात. लहानया आbण 0नरागस मलां
ु चं शोषण करणं तर
फार सोपं असतं असं GवGवध उदाहरणांवhन =दसन
ू येतं. कोणZयाहX Sकारे मलां
ु चं शोषण
कोणीहX कh नये. यात शारXqरक, मानUसक, लªrगक, आrथeक आbण सामािजक कारणांचा
समावेश केलेला आहे . शारXqरक कारणांमsये – मारणं, इजा करणं, उपाशी ठे वणं अशा
गो_ींचा अंतभाeव केलेला आहे . मानUसक कारणांमsये – दलe
ु Y, अपमान करणं, Uश{या दे ऊन
मानहानी करणं याचा समावेश आहे . SZयY लªrगक कती
ृ , बोलणं – हावभावां£ारे , rचंं
fफMम दाखवन
भीती दाखवन
ू fकवा
ू लªrगक शोषण कh नये असं लªrगक शोषणाIया
कारणांमsये dप_ केलेलं आहे . आrथeक कारणांमsये – मलं
ु गरXब आहेत, wहणन
ू Zयांना
मजरX
wहणन
ु करायला लावणं वेठ©बगारX करायला लावणं हा ग&हा
ु
ू नमद
ू केलेला आहे .
सामािजक कारणांमsये – मलं
ु उपेYत आहे त, भटके Gवम
ु Sवगाeतील आहे त, अनसrचत
ु ू
ं
जातींमधील आहे त fकवा
आपMयापेYा वेगgया जातीधमाeतले आहे त या कारणासाठ Zयांचं
कोणZयाहX Sकारचं शोषण होणार नाहX, असं कायjात wहटलं आहे .
ं
सहभाग (पा=टe Uसपेशन) हा आहे 0तसरा Gवभाग. घरX fकवा
शाळे त मलां
ु चा सहभाग
असायला हवा. मलां
ु चं dवतं अिdतZव आbण dवतं GवचारYमता लYात घेऊन Zयांचा
सहभाग यायला हवा. याचा Gवचार मोठय़ांनी केला तर योय Sकारे {यमaव Gवकास
होईल.
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रोजच असावा बाल=दन!
बाल=दन!
‘बाल=दन’ साजरा करणं wहणजे मलां
ु ना महागडय़ा वdतू दे णं, ZयांIयासोबत छान
फोटो घेऊन Sसाqरत करणं, पाटÐ करणं- एवढं च आहे का? हा तर ‘इ{हे &ट’ झाला. ते
करावेतच. Zयामळे
ु मजा येते. आपण मलां
ु साठ बाल=दन साजरा केMयाचा आनंद होतो. पण
एक =दवस बाल=दन साजरा कhन दसया
-0तसया =दवशी तो GवसरNयापेYा, मलां
ु
ु ना
कायमdवhपी समजन
ू घेNयातन
ू तो साजरा होईल.
‘मलां
ु ना समजन
ू घेण’ं याचा खरा अथe काय? Zयांचं सवe काहX ऐकणं, Zयांचे लाड
करणं, Zयांना हवं ते परवणं
हा आहे का? असं झालं तर मलं
ु
ु जबाबदार होतील का? क:
लाडावलX जाऊन ©बघडतील?
तरXहX मलां
ु ना समजन
ू यायचं असेल तर?
लहान वयात मल
ू कतहलामळे
ु अनेक वdतू हाताळतं. fकती तरX ST Gवचारतं. या
ु ू
STांना उ,रं jायला जवळ कोणी तरX मोठं असेल, तर ती मलां
ु Iया ^_ीने चांगलX गो_
wहणायला हवी. यामळे
ZयांIया बीला
चालना Uमळते. या काळात जर मलां
ु
ु
ु शी भरपरू
बोललं नाहX, तर Zयांचा भाषाGवकास अपरा
ु राहतो. पण आज आई-बाबांना आपMया मलां
ु शी
ं
गlपा मारायला वेळच नाहX. ‘गlपा मारणं’ wहणजे अयासाची चौकशी करणं fकवा
उपदे श
करणं हे नाहX!
गlपा मारणं wहणजे- आज काय काय झालं, हे एकमेकांना सहजपणे सांगणं. आपला
=दवस कसा गेला, हे हX मलां
झाला
ु शी बोलावं, Zयातन
ू गlपा होतात. आज हा संवाद दमळ
ु
आहे .सवe dतरांतMया मलां
ु चे dवत:चे काहX भाव0नक-मानUसक ST असतात; Zयात वाढ होते
आहे . लहान मलां
ु मsयेहX मानUसक समdया 0नमाeण होताहे त. मानUसक समdयांचा पqरणाम
शरXरावर झाMयाUशवाय राहत नाहX. या समdया 0नमाeण होNयासाठ अनेक घटक जबाबदार
असतात. या सगgयाला अनेकदा आई-वडील जबाबदार असतात. शाळा आbण कडक UशYक
यामळे
ु

समdया वाढतात. Zयामळे
ु

आपMया घरातलं वातावरण आनंदX आहे का, हे

तपासायला हवं. मलां
ु ना ‘ ीमंत’ आई-बाबा नको असतात; ‘आनंदX’ आई-बाबा हवे असतात.
हे वातावरण 0नमाeण करता यावं.
केवळ आपलं मलच
नाहX, समाजात अनेक वंrचत मलं
ू
ु आहे त, ZयांचाहX Gवचार
आbण संबंrधत कती
wहणजे बाल=दन!
ृ
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माsयमं
टX{हX आbण सोशल मीडया हे मलां
ु चे गh
ु आहे त. सहा म=ह&यांIया छोटय़ाशा
बाळाचं रडणं थांबत नाहX wहणन
ू Zयाचा बाबा सहज मोबाइलची qरंगटोन चालू करतो आbण
बाळ रडायचं थांबतं. तीन वषा|चं बाळ लपटॉपवर
यटय़बवरXल
बडबडगीतं पाहतं; ते
ॅ
ू ू
पा=हMयाUशवाय ते जेवत नाहX! आठ वषा|चं मल
ू घरX येतं, टX{हX बघत बघत एक:कडे
अयास करतं, आbण आई-बाबांचं डोकंहX मोबाइलमsये असतं.Zयात बघन
ू मलं
ु अनेक Sयोग
करतात. Zयातन
ू अrधक उ समdया ज&माला येऊ शकतात. मलां
ु मsये वाढता =हंसाचार,
न{या पतीनं चोया करणं, नवे ग&हे
करणं, {यसनं करणं आbण हे सवe करताना काहXहX
ु
Gवशेष चक
पढIया
काळात आवर घालणं हे आ{हान ठरणार
ू नाहX असं समजणं, या व,ीला
ु
ृ
आहे . शालेय वयातMया मलX
आbण मलां
ु
ु पुढे अ0तशय सवंग Sकारची करमणक
ू ठे वलX जाते.
यापासन
ू मलां
ु ना दरू ठे वNयासाठ GवGवध उपnम करत राहणं गरजेचं आहे . ‘काम’ आbण
‘टाइमपास’ यांतला फरक Jयांना कळतो आbण Zयांचं Sमाण fकती असायला पा=हजे हे
Jयांना कळतं, Zयांना या {यसनाचा काहXच धोका नाहX. पण JयांIया नकळत हे Sमाण
{यdत होतं, fकती वेळ टाइमपास करायचा याचं भान सटतं
ु , ते धोxयाIया पातळीपय|त
येऊन ठे पतात.मलां
ु ना खेळू jा, असं सांगायला लागणं हXच {यवdथेची हार आहे . खेळणं हा
‘टाइमपास’ नाहX! अयास टाळायचा wहणन
ू मलं
ु खेळतात, असं fकZयेक पालकांना वाटतं.
ते चक
ू आहे ! खेळणं हा मलां
ु चा बौGक-शारXqरक आGवoकार आहे . ती ZयांIया म दची
ू गरज
आहे . मलां
ु Iया अंगात जी Sचंड ऊजाe असते, ती ऊजाe मैदानी खेळ न खेळMयामळे
ु , घाम
येईपय|त भरपरू हालचाल न झाMयामळे
ु वापरलX जात नाहX. मग हX ऊजाe काय करते? तर,
नको 0तथं बाहे र पडायचा Sय¢ करते. याचा इतरांना ास होतो. कधी वdतंूची जोरात
फेकाफेक:, आदळआपट, कधी आरडाओरड, rचडrचड करणं यां£ारे ऊजाe बाहे र काढNयाचा
Sय¢ होतो, तर कधी दसयाला
चावणं, मारणं यांतूनहX! ..आbण एक हसरं , खेळकर मल
ु
ू
समdयाdत होतं. थोडxयात, न खेळMयामळे
ु मलां
ु मsये मानUसक समdया 0नमाeण होऊ
शकतात.
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बागेतलं ‘Uशकणं’
लहान मलां
ु ना बागेत काय आवडतं? मोकळी हवा, झाडं, =हरवळ, खेळणी आbण
Zयावर खेळणारX आपMयासारखीच मलं
ु बघन
ू Zयांना अ0तशय उZसाह वाटतो. नेहमी बटा
ु चपलेत असलेले पाय =हरवळीवर नाचतात. =हरवळीवhन हात fफरवणं, मातीत- rचखलात
हात घालायला Uमळाले, क: आणखी काय हवं?
बागेत गेMयावर कधी एकदा घसरगंुडीवhन घसरायला Uमळतंय, असं Zयांना झालेलं
असतं. सी-सॉ, झोके आbण GवGवध खेळNयांमधन
ू ZयांIया म दला
ू जणू ऊजाe पोहोचत असते.
काहX पालक 0नZयनेमाने मलां
ु ना घेऊन जवळIया बागेत जातात. मलं
ु याचा भरपरू आनंद
घेतात.
घसरगंड
ु ी तीच आbण तशीच असलX आbण झोका तोच असला, तरX मलं
ु Zयातन
ू
GवGवध SकारIया वेगांचा अनभव
घेत असतात. GवGवध पतींचे हे वेग Zयांना आवडतात.
ु
कधी वhन खालX, कधी मागं-पढं
ु जाणारा वेग, तर कधी वर-खालX होणारा वेग Zयांना प&हा
ु
प&हा
तेच खेळNयासाठ Sव,
ु
ू घसरMयावर िजना चढन
ू यावा लागतो,
ृ करतो. घसरगंुडीतन
क: प&हा
तो काहX सेकंदांचा वेगाचा अनभव
Uमळतो. यात ती खश
प&हा
ु
ु
ू असतात. प&हा
ु
ु
िजना चढायलाहX तयार असतात. पाच Uम0नटं झोxयावर खेळायला Uमळावं wहणन
ू पंधरा
Uम0नटं रांगेत उभं राहायची Zयांची तयारX असते, कारण वेगाचा हाहX अनभव
Zयांना
ु
अनभवायचा
असतो. रोज एकाच बागेत जाNयापेYा अधनमधन
बागेत &यायला हवं.
ु
ू
ू दसया
ु
बागेची रचना, वेगळी झाडं, वेगळी खेळणी आbण नवे Uम Uमळतील.
एखाjा =दवशी टे कडीवर fफरणं Zयांना वेगळा अनभव
दे ऊन जाईल. टे कडीवर fफरणं
ु
हे बागेतMया खेळNयापेYा वेगळं

असतं. जवळ आलेलं आकाश, खप
जाdत चढण,
ू

संsयाकाळी सय
ू ाeचं =दसेनासं होणं, एकेक चांदणी ^य होताना बघNयाची संधी, ठळक होत
जाणारा चं@ आbण अंधारात अ^य होत जाणारX झाडं.. अशा fकती तरX गो_ी Zयांना यातन
ू
बघता येतात. आभाळाIया खालX जमन
ू खेळ खेळणं, rच काढणं, गाणी ऐकणं – wहणणं,
गlपा मारणं यातन
तून बाहे र काढलं,
ू Uमळणारा आनंद वेगळाच. मलां
ु ना एकसाची अनभवां
ु
तर Zयांचा म द ू न{या जागेतून न{या गो_ी Uशकेल. ZयांIयासाठ बागा आbण टे कडय़ा िजवंत
ठे वायला मा ह{यात!
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मलां
थकतो?
ु चा म द ू का थकतो?
मलं
ु शाळे त, घरात ास दे तात. हीपणा करतात. अिdथर आहे त. rचडrचड करतात.
काहXच करायला नको असतं, असं बयाचदा घडन
ू येतं. ‘कंटाळा’ हा शpद सsया बालपणाला
rचकटलेला आहे . मलां
ु ना सारखा कंटाळा आलेला असतो. हा कंटाळा नेमका कसला असतो?
ं
खरं तर Zयांना जर परेु सं खेळायला – पळायला =दलं, Zया Zया मलाला
fकवा
मलXला
ु
ु
dवत:ला Jयात रमावंसं वाटतं, Zयात रमू =दलं तर कंटाळा येणार नाहX. आपMयाला माहXत
आहे क: SZयेक मल
ू वेगळं असतं. सगgयांनाच खेळायला आवडतं असं नाहX. काहXंना खप
ू
आवडतं – काहXंना अिजबात नाहX. सगgयांनाच rच काढायला आवडेल असं नाहX.
सगgयांनाच बडबड करायला – गlपा मारायला आवडेल, असं नाहX. SZयेकाची आवड आbण
नावड वेगवेगळी असते.
पव
शाळे त संगीत, नZय
ू
ृ , rचकला, मातीकाम, घडीकाम, rचकटकाम, खेळ,
शारXqरक UशYण यांचे तास तलने
ु त जाdत असायचे. मलं
ु चालत, सायकलने गlपा मारत
यायची- जायची. Zयामळे
ु जाdतीतजाdत म द ू वापरायला Uमळे . आता अयास एके अयासयामळे
ZयांचाहX =दवस मोठय़ा माणसांसारखा बराचसा एकसरX
असतो. Sाधा&याने फ
ु
ु
डा{या म दलाच
काम. भाषा, लेखन-वाचन, गbणत, STांची उ,रं अमक
ू
ु शpदात Uल=हNयाची
तयारX इZयादX. पणe
मद ू वापरNयाची १०० टxके Yमता आbण इIछा असताना केवळ
ू
एकसरX
ु कामात गंत
ु वन
ू ठे वलं जातं, याने म दला
ू कंटाळा येतो. तो थकतो. वाdतGवक म दला
ू
नवीन गो_ी Uशकायला- करायला ह{या असतात. पण शाळा आbण बरोबरXने पालक जर
अयासात जखडन
म दला
ू टाकणारे असतील तर एकण
ू काहX आ{हानच उरत नाहX. उज{या
ू
म दतMया
0ततxयाच आवयक Yेांना – रं ग, GवGवध कला, संगीत यांना परेु सं उीपन
ू
Uमळत नाहX. Zयामळे
ु म द ू शारXqरक^_य़ा ‘अॅिxट{ह’ राहत नाहX.
शरXर आbण म द ू दो&हX उj
ु झाले तरच खरX मजा! मलं
ु लहान असतील तर अगदX
घर घर, शाळा शाळा असे साधेसधे
ु खेळ खेळलX तरX चालतील. पण या खेळातन
ू संवाद,
योजना, भावना, ताíककता या गो_ी म दत
येतात. Uशवाय मलं
ू घडन
ू
ु कMला करत हे
खेळतात, Zयातन
ू भरपरू गडबड, अगदX भांडाभांडी – आbण शेवटX आनंदच Uमळतो.
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मलां
थकतो?
ुलांचा म द ू का थकतो?
मलं
ु शाळे त, घरात ास दे तात. हीपणा करतात. अिdथर आहे त. rचडrचड करतात.
काहXच करायला नको असतं, असं बयाचदा घडन
ू येतं. ‘कंटाळा’ हा शpद सsया बालपणाला
rचकटलेला आहे . मलां
ु ना सारखा कंटाळा आलेला असतो. हा कंटाळा नेमका कसला असतो?
ं
खरं तर Zयांना जर परेु सं खेळायला – पळायला =दलं, Zया Zया मलाला
fकवा
मलXला
ु
ु
dवत:ला Jयात रमावंसं वाटतं, Zयात रमू =दलं तर कंटाळा येणार नाहX. आपMयाला माहXत
आहे क: SZयेक मल
ू वेगळं असतं. सगgयांनाच खेळायला आवडतं असं नाहX. काहXंना खप
ू
आवडतं – काहXंना अिजबात नाहX. सगgयांनाच rच काढायला आवडेल असं नाहX.
सगgयांनाच बडबड करायला – गlपा मारायला आवडेल, असं नाहX. SZयेकाची आवड आbण
नावड वेगवेगळी असते.
पव
शाळे त संगीत, नZय
ू
ृ , rचकला, मातीकाम, घडीकाम, rचकटकाम, खेळ,
शारXqरक UशYण यांचे तास तलने
ु त जाdत असायचे. मल
ु ं चालत, सायकलने गlपा मारत
यायची- जायची. Zयामळे
ु जाdतीतजाdत म द ू वापरायला Uमळे . आता अयास एके अयासयामळे
ZयांचाहX =दवस मोठय़ा माणसांसारखा बराचसा एकसरX
असतो. Sाधा&याने फ
ु
ु
डा{या म दलाच
काम. भाषा, लेखन-वाचन, गbणत, STांची उ,रं अमक
ू
ु शpदात Uल=हNयाची
तयारX इZयादX. पणe
मद ू वापरNयाची १०० टxके Yमता आbण इIछा असताना केवळ
ू
एकसरX
ु कामात गंत
ु वन
ू ठे वलं जातं, याने म दला
ू कंटाळा येतो. तो थकतो. वाdतGवक म दला
ू
नवीन गो_ी Uशकायला- करायला ह{या असतात. पण शाळा आbण बरोबरXने पालक जर
अयासात जखडन
म दला
ू टाकणारे असतील तर एकण
ू काहX आ{हानच उरत नाहX. उज{या
ू
म दतMया
0ततxयाच आवयक Yेांना – रं ग, GवGवध कला, संगीत यांना परेु सं उीपन
ू
Uमळत नाहX. Zयामळे
ु म द ू शारXqरक^_य़ा ‘अॅिxट{ह’ राहत नाहX.
शरXर आbण म द ू दो&हX उj
ु झाले तरच खरX मजा! मलं
ु लहान असतील तर अगदX
घर घर, शाळा शाळा असे साधेसधे
ु खेळ खेळलX तरX चालतील. पण या खेळातन
ू संवाद,
योजना, भावना, ताíककता या गो_ी म दत
येतात. Uशवाय मलं
ू घडन
ू
ु कMला करत हे
खेळतात, Zयातन
ू भरपरू गडबड, अगदX भांडाभांडी – आbण शेवटX आनंदच Uमळतो.
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घर शाळे त आbण शाळा घरात
घर शाळे त गेलं पा=हजे आbण शाळा घरात आलX पा=हजे, Gवनोबा भावे यांचं खप
ू
महaवाचं वाxय आहे हे !
असे दोन वेगळे कlपे fकमान SाथUमक शाळे त तरX नसावेत. घर आbण शाळा या
दोन वेगवेगgया जागा असतात. 0तथलX माणसं वेगवेगळी असतात. रचना, सचना
, मांडणी,
ू
नाती सगळं च वेगळं असतं. स\वातीIया
काळात यामळे
ु
ु मल
ू भांबावन
ू जातं. पवe
ू SाथUमक
आbण SाथUमक UशYणाचा काळ हा मलां
ु Iया ^_ीने संवेदनशील असतो. शाळे त मल
ू जे
काहX Uशकतं Zया SZयेक गो_ीचा संबंध कठे
ु तरX जीवनाशी असतोच. घराशीहX असतो. भाषा,
सामािजक शाvं, Gव?ान, गbणत हे घरात असतं. पण Zयाचा संबंध लावला जात नाहX.
मळात
शाळे त जे Gवषय Uशकले जातात Zयाचा संबंध केवळ STो,रं Uल=हNयापरता
आbण
ु
ु
गण
आहे असा घ समज झाला आहे .
ु UमळवNयापरता
ु
अयसnम wहणजे UशYण असे कlपे तयार झाले आहे त. मलं
ु अयासnम ऐकन
ू
घेतात आbण परXYेत मांडतात. शाळे तMया Sयोगशाळे त SयोगहX करतात. पण Zया Sयोगाचा
घरIया कोणZया गो_ींशी संबंध आहे हे हX सांगायला पा=हजे. घर आbण शाळा, समाज आbण
शाळा – हे जोडकाम {हायला हवं.
UशYकांनी अयासnम समजावन
ू सांगावा, हX प=हलX पायरX. आbण Zयासंबंrधत
काहX सोपे आbण साधे उपnम मलां
ु ना करायला jावेत. असे उपnम जे Gवकत Uमळणार
नाहXत, जे पालकांना करता येणार नाहXत, Jयात dपधाe आbण गण
ु नसतील. असे केवळ
GवचारSfnयेला चालना दे णारे उपnम. ते अथeपूणe UशYण असेल. मग हे उपnम मलाने
ु
ं
शाळे त करावेत fकवा
घरात करावेत. मा dवत:ने करावेत.
मल
शाळे Iया आवारात Sवेश करतं झालं क: घरातMया गlपा बंद. घराGवषयी
ू
कोणाशी फार बोलायचं नाहX. UशYकांशी तर नाहXच. माझं घर, माझी आई असे Gवषय आले
क: तेवढय़ापरतं
घरात डोकावन
ु
ू यायचं आbण घराचा कlपा बंद करायचा. अशी आपलX
{यवdथाच आहे .
तसंच शाळे तन
ू घरX गेलं क: ‘काय झालं आज शाळे त? काय अयास =दलाय?’ अशा
दोन- चार STात शाळा हा Gवषय संपतो. अयास कर, अयास का करत नाहXस? असा
धोशा सh
ु होतो. यापलXकडे शाळा या Gवषयावर गlपा होत नाहXत.
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चचाe का आवयक?
आवयक?
माणसं समहात
राहतात. समहाचे
बरे च फायदे असतात. एखाjा शाळे त एखादं मोठं
ू
ू
कायe तडीला &यायIया वेळी, चचाeमsये सगgयांIया सहमतीनं 0नणeय घेतले जातात ते{हा
ते चकNयाची
शxयता कमी असते. याउलट एखादा नेता सवाeनी Uमळन
ू ठरवलेला असतो,
ु
तरXहX Zयानं घेतलेले एकतफØ 0नणeय, आदे श इZयादX चकNयाची
शxयता जाdत असते.
ु
यासाठ चâेअत
ं ी घेतलेला 0नणeय के{हाहX फायदे शीर असतो.
लहान समहां
ू मsये जे{हा चचाe केलX जाते, ते{हा Zयात SZयेकाला बोलNयाची संधी
Uमळते. GवचारGव0नमय करNयाची आbण नवो=दतांना GवचारGव0नमय ऐकNयाचीदे खील संधी
Uमळते. अशा Sकारे सामील होNयातन
ू SZयेकावरच सहभागाचे संdकार होत असतात. Jया
गो_ी सवाeIया =हताIया नाहXत, Zया टाळNयाची सबी
ु ु Zयातन
ू 0नमाeण होते. एकाच गो_ीला
अनेक बाजू असू शकतात, Zयांचे फायदे -तोटे जोखन
घेNयाची संधी Uमळते. ती म द ू
ू
GवकासाIया ^_ीने फार आवयक असते.
चâेमsये कोणीहX एक वा नसतो, ते {याQयान नसतं, तर सवाeनी Uमळन
ू बोलायचं
असतं. आपलं मत मांडायचं असतं. आपलं मत संपणe
गटाIया Gव\ असलं तरXहX ते
ू
मांडNयाचं dवातं¦य SZयेकाला असतं. छोटय़ा गटचचाeतून dवत:मधलX अनेक गणवै
ु Uश_य़ं
Sकट होत असतात.
‘इतरांची मतं ऐकन
घेणं’ या अगदX साsया गो_ीतन
ू आपलX ऐकNयाची Yमता
ू
वाढते. इतरांची मतं ऐकन
dवत:चं मत तयार करता येतं. आपMया शpदांत ते {य
ू
करNयाची Yमता वाढते. इतरांना आपलX बाजू समजावन
ू सांगNयाची Yमता वाढते. आपMया
Gवचारांत, Gवचार मांडNयाIया Yमतेमsये काहX चक
ू येते. आपलX चक
ू असMयास ती कळन
ू
असMयास माघार घेणं जमायला पा=हजे, सहजपणे नाकारणं आbण पढे
ु जाणं आवयक आहे ,
याची जाणीव होते. आपMयामधले ठळक गण
ु व दोष कोणते, हे dवत:लाच कळू लागतं.
सधारNयाची
संधी Uमळते. सवाeत महaवाचं wहणजे, या0नUम,ानं GवGवध Gवषयांचा अयास
ु
आपोआपच होतो. एका Gवषयावर अनेकांची वेगवेगळी मतं असतात; ती आपMयापेYा
0नराळी असू शकतात, हे कळतं. Zयामळे
dवत:मsये आपोआपच चांगला बदल होतो.
ु
0नयोजन, 0नणeयYमता हे ‘³Nटल लोब’चं काम. ZयाIयासाठ हा चांगला {यायाम आहे .
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सतत Gवjाथ
‘©बनUभंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गh
ची एक कGवता
ु ’ अशी ग. =द. माडगळकरां
ु
आहे . समाजातला SZयेक घटक आपलं सहज UशYण करत असतो. SZयेकाचा संबंध
समाजाशी असतो. wहणनच
समाजाला समजन
ू
ू यायला हवं. Zयासाठ Zयात Uमसळायला
हवं.
‘सsयाचा काळ ?ानाधाqरत आहे ’, ‘हे मा=हतीचं यग
ु आहे ’, ‘JयाIयाकडे आध0नक
ु
UशYण असेल, Zयाला आयoयात
Sगती करNयाची शंभर टxके संधी आहे ’ अशी Gवधानं
ु
आपण सतत ऐकत-वाचत असतो. तसेच कqरअरIया अतोनात संधी आता उपलpध आहे त.
Uशवाय Jया महारा´ात आपण राहतो, तो तर UशYणासाठ पवपासन
ू
ू SUस आहे . अ&य
राJयांतले, परदे शांतलेहX Gवjाथ महारा´ात येऊन Uशकतात. अशा वातावरणात आपणहX
मागे राहू नये, अशी इIछा कोणाचीहX असणारच!
शहरांमsये व मोठय़ा गावांमsये अनेक

Sकारचे

नवे

अयासnम

चालतात.

फोटोाफ:पासन
ू संगणकापय|त, िdnlट राय=टंगपासन
ू अUभयां©क:, {यवdथापनशाvापय|त
सवe काहX Uशकवणाया संdथा आbण {य: असतात. UशकNयाची इIछा असेल तर आपण
कोणZयाहX वयात काहXहX Uशकू शकतो, अशी पqरिdथती आहे . नोकरदारांसाठ
कजाeची

सोय

असते.

अशा

वातावरणात

कोणZयाहX

वयाIया,

कोणZयाहX

शैYbणक
पदावरIया

माणसाला Uशकता येईल/ राहन
ू करता येईल, अशा छान संधी आसपास
ू गेलेलं UशYण पणe
आहे त. आपलं ल¤य ठरवन
ू ते साsय करता येईल.
ं
नोकरX UमळवNयासाठ fकवा
{यवसाय उभा करNयापरतं
UशYण यायचं, हX जनी
ु
ु
समजत
ू आहे . आता नोकरX UमळालX क: ST संपला, असं वातावरण नाहX. नोकरXतहX सतत
नवीन गो_ी, नवीन तंं Uशकत राहावी लागतात. अ&यथा मागे पडNयाचा धोका असतो.
UमळालेलX नोकरX =टकवन
ू ठे वNयात ध&यता मानNयाचाहX काळ गेलाच. fकतीहX पगार
असला व कामात समाधान असलं, तरX न{या संधी SZयेकाला ह{या असतात हे वाdतव
आहे .
यासाठ वयाIया 0नर0नराgया टllयांवर dवत:चा कौल यायलाच हवा. आपMयाला
नxक: काय करायचं आहे , आणखी काय करायचं, असे ST आधी Gवचारायला पा=हजेत.
ं
शालेय fकवा
महाGवjालयीन UशYण पणe
झाMयावर Gवjाथदशा संपते, असं समजायचं
ू
कारण नाहX. ती कायम चालच
न{यानं
ू असते.. चालू असायला हवी. तरच &यरॉ&सची
ू
बांधणी होणार आहे !
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ताल आbण नाच
ज&मत:च म द ू नxक: काय घेऊन आलेला असतो, हा अ0तशय औZसxयाचा
आbण
ु
िज{हाgयाचा Gवषय आहे . नवजात मलां
ु Iया म दत
ू नxक: कोणZया यंणा आधीपासन
ू
असतात आbण कोणZया गो_ी नंतर भरMया जातात?
डॉ. झे&टर आbण ZयांIया संशोधक चमने
असं सांrगतलं आहे
ू एका संशोधनानसार
ु
क:, ज&मजातच माणसाला बोललेलं ऐकNयाIया YमतेUशवाय तीन Gवशेष Yमता असतात :
(१) कान दे ऊन संगीत ऐकNयाची (२) साsया बोलNयापेYा संगीत अrधक लYपवe
ू क
ऐकNयाची आbण (३) ताल ऐकन
ू Zयावर डोलता येNयाची.
नवजात बालक ज&मापासन
ू कान दे ऊन इतरांचं बोलणं लYपवe
ू क ऐकत असतं.
तसंच ते संगीतहX ऐकत असतं. साधारणपणे तीन म=ह&यांची बाळं बोलणायाकडे नीट नजर
ं
दे ऊन हंु कार दे तात. लोकांनी बाळाशी fकवा
खोलXत इतरांशी बोललेलं Zयाला आवडतं. ते
S0तfnया दे त असतं; परं तु आता यापढे
ु जाऊन असं लYात आलं आहे क:, साधं बोलणं
आbण एखादा छानसा ठे का यांची तलना
केलX, तर तालाकडे बालके अrधक लYपवe
ु
ू क
बघतात आbण ऐकतात. ताल ऐकन
ू ZयांIया मनात आनंद 0नमाeण होतो. मा, Zया वेळेला
Zयांना तो आनंद {य करता येत नाहX. बसायला लागलेलं बाळ मा एखाjा तालाला
S0तसाद दे ताना dवत:Iयाच नादात मागेपुढे डोलतं. मल
ू तोल सावhन उभं राहायला लागलं
क:, गडयात
वाक-वाकन
ु
ू SZयY नाचNयाचा Sय¢ करतं. चालता यायला लागलं क:, दोन
पावलं मागे-दोन पावलं पढे
ु जाऊन rथरकतं. कोणीहX Uशकवलेलं नसताना आbण अशा
हालचालX कधीहX पा=हलेMया नसतानासा
ु मलं
ु आनंदानं नाचन
ू S0तसाद दे तात.
संगीत आbण Gवशेषत: नाच हX खास माणसाला UमळालेलX दे णगी wहणता येईल.
उZnांतीनसार
ु , जलचर SाNयांमsये हX Yमता नाहX. सdतन SाNयांIया Sाbणगटात भावना
आहे त, परं तु संगीताचा आनंद ZयांIयात नाहX. काहX वानरांना संगीत आवडतं. माणसाला
मा Sगत dवhपाIया भावनांIया जोडीला आनंद 0नमाeण करणाया परक
उपnमांची साथ
ू
आहे . Zयातलंच एक संगीत आbण जोडीला नZय
‘ऑडटरX कॉटxस
 ’चा संबंध
ू
ृ . म दतMया
संगीताचा ताल, ZयाIयाशी संबंrधत पद&यासाशी व wहणन
ू
ू आनंदाशी असा अगदX जवळन
असतो. आनंदX होNयाची fकMलX अशी ज&मापासन
ू आपMयाकडे असतानाहX, नंतर मा ती
फारशी वापरलX जात नाहX; ते का?
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आnमक वतeन
लहान मलां
मोठय़ा माणसांपय|त कोणीहX, कधीहX आnमक होतं. कधीहX,
ु पासन
ू
ं
ं
कुठे हX, एकांतात, fकवा
चार लोकांसमोर, जवळIया GSय माणसांसमोर fकवा
पणe
ू अनोळखी
लोकांसमोर. अशा वागNयामळे
ु या लोकांवर Gव¥ास ठे वता येत नाहX. कारण कधी ‘पापड
मोडेल’ या भीतीखालX इतर लोक असतात.
काहX वेळा असं =दसतं क: अगदX लहान मलं
अचानक
ु – एक वषा|ची मलं
ु सा
ु
आnमक होतात. Uभंतीवर डोकं आपटन
ू , हाताIया मठ
ु

फरशीवर आपटन
संताप {य
ू

ं
करतात. अनेक उदाहरणांमsये असं =दसन
Gवशेषत: त\णपणी
ू येतं क: लहानपणी fकवा
आnमक असणारX माणसं जसं वय वाढत जातं, तशी जाdत समजतदार
होतात आbण
ू
इतरांवर जाdत संतापत नाहXत.
या सवe वेळेला म दतला
अUमडाला हा भाग उीGपत होत असतो. ताणकारक
ू
रसायनांमळे
ु राग हा केवळ राग राहात नाहX, तर वेडय़ावाकडय़ा, समाजGवसंगत, अZयंत
चक:Iया
पतीने बाहे र पडतो. काहX माणसं मा fकतीहX संतापजनक पqरिdथती असन
ु
ू
सा
रागवत नाहXत. शांत राहतात. तकeससं
STावर उपाय शोधन
ु
ु गत उपाय शोधन
ू
ू
काढतात. याचं कारण अUमडाला आbण Sी – ³ंटल कॉटxस
यामsये असलेलX जोडणी

यामsये असतं. Sी ³ंटल कॉटxस
हा भाग 0नयोजन, {यवdथापन, 0नणeय Yमता अशा

‘समजतदार
’ गो_ींशी संबंrधत आहे . Zयामळे
ू
ु राग आला तरX Zयाची S0तfnया wहणन
ू संताप
ं
फेकणं fकवा
आnमकता हे साधन (टल
हा Zयावर

ू ) वापरलं जात नाहX. Sी ³ंटल कॉटxस
0नयंण आणNयाचं महaवाचं कायe करतो. Zयामळे
ु ‘मी तापट आहे ’, ‘मला खप
ू राग येतो’,
‘एकदा राग आला क: मी काय करे न हे सांगता येत नाहX’ अशी वाxयं काहX माणसं फार
अUभमानाने ऐकवतात. हX वाxयं Zया माणसांमsये भाव0नक 0नयंण नसMयाचंच 0नदशeक
आहे त.
लहान मलां
ु नी जर राग {य केला तर Zया रागाला घाबhन पड न खाता, तसंच
रागाला रागाने S0तfnया न दे ता, dवत:चा Sी ³ंटल कॉटxस
वापhन राग आbण Zयाचं

{यवdथापन यांची सांगड कशी घालायची, हे मलां
आलं तर राग येणं हX
ु समोर घडन
ू
नैसrगeक गो_ असलX तरX Zयावर 0नयंण ठे वता येत,ं हे मलां
समजेल..
ु ना आपसकच
ू
..आbण मोठय़ा माणसांनादे खील Zयाची सवय लागेल!
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वयानसार
लेखन
ु
‘चार वषा|Iया मलाला
एक ते २० अंक ओळीने wहणता येत नाहXत.. पाच वषा|Iया
ु
मलां
अYरं काढता येत नाहXत, अंक मोजता येत नाहXत.. मलं
ु ना अजनहX
ू
ु पाच – साडेपाच
ं
वषा|ची झालX तरXसा
वगeभर fफरत राहतात, वगाeत fकवा
घरामsये एका जागेवर बसू
ु
शकत नाहXत. Zयांना दामटन
बसवावं लागतं.. तीन वषा|चं मल
रं ग ओळखत
ू
ू अजनहX
ू
नाहX..’ या न{या पालकांIया व न{या UशYकांIया काहX तnारX.
वाdतGवक आपला म द ू fकतीहX हशार
आbण चलाख असला आbण म दमsये
ू
ु
UशकNयाIया सवe यंणा तयार असMया तरXसा
ु ठरावीक SकारIया UशYणाला ठरावीक वय
यावंच लागतं. हX गो_ बालवाडीIया UशYकांनी आbण Zया शाळांIया {यवdथापनानं समजन
ू
यायला हवी.
वय वषe चार हे वाdतGवक खेळNयाचं वय आहे , हे लYात घेऊन ³ोबेल यांनी च डू चा
वापर कhन सहज UशYण घडवन
Yमतांचा
ू आणलं होतं. हे खेळणं wहणजे आपसकच
ू
Gवकास होणं आbण dवत:Iया Yमता तपासन
ू बघणं असतं. मग तो एखाjा खेळNयांशी खेळ
असो, भाषेशी खेळ असो. हे वय dवत:चा अंदाज घेत, dवत:Iया कवतीनसार
पढे
ु
ु जाNयाचं
ु
वय आहे .
हे वय कोणZयाहX Sकारे लेखन आbण वाचन करNयाचं वय नाहX. मलां
ु Iया कलानं
लेखनपवe
ू आbण वाचनपव
ू e असे उपnम =दवसातन
ू काहXच काळ घेतले जाऊ शकतात.
ं
=दवसातले दोन ते तीन तास लेखन-वाचन fकवा
hढ अथाeनं Jयाला ‘अयास’ wहणतात,
तसं होऊ नये. सहा{या वषा|पय|त मलां
ु चा म द ू GवकUसत होत असतो, Zयानंतर नाहX, अशा
चक:Iया
गैरसमजतीतन
नाहX,
ु
ु
ू अनेक शाळा लेखन-वाचनाचा अहास करतात. हे म दपरक
ू ू
तर उलट म दबाधक
आहे . बालवाडी UशYकांनी लेखन Uशकवणं अपेYत नाहX.
ू
म द ू संशोधन व शरXरशाvानसार
सहा वषा|Iया आधी मलां
ु
ु ना लेखन Uशकवणं आbण
ZयांIयाकडन
ताण आणणारX आहे . वय वषe
ू लेखनाचा सराव कhन घेणं, हX गो_ म दवर
ू
सहा पणe
ू झाMयानंतर मलां
ु Iया मनगटाचे dनायू GवकUसत झाMयावर, हdत-ने सम&वय
आbण डोgयांची बबळे
यांचा Gवकास पणe
झाMयानंतर सवe मलं
Uलहू शकतात. मा,
ु ु
ू
ु
Zयाआधी ZयांIयावर जबरदdती wहणजे Zयांना 0नoकारण ताण दे णं आहे .
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खेळणं
लहान मलां
ु ना खेळायला खप
ू आवडतं. खेळNयांशी मलं
ु खप
ू आनंदाने खेळतात अशी
सवeसाधारण समजत
ू आहे . परं तु बहतां
ु अशी असतात क: Jयांना Gवकत आणलेलX
ु श मलं
खेळणी आवडतातच असं नाहX, तर मोठ माणसं Jया Jया वdतू हाताळतात, Zया वdतंूशी
ते जाdत काळ घालवतात. Zया सवe वdतू मलां
ु ना ह{या असतात आbण हे नैसrगeक आहे .
अ0तशय हौसेने आणलेMया महागडय़ा खेळNयांकडे अनेकदा मलं
ु ढंु कू नहX पाहत नाहXत आbण
Zयाऐवजी आई-बाबांIया हातातला मोबाइल मलां
ु ना जाdत हवाहवासा वाटतो.
मलां
Gवचार केला तर ZयांIयासाठ कोणतीहX वdतू हX वdतच
ु Iया म दचा
ू
ू असते.
‘खास आपMयासाठ तयार केलेलं खेळणं’ असं काहX नसतं. एखादX वdतू रं गीबेरंगी =दसते,
वाजते, हलते, पढे
ु सरकते, झोके घेते, गाते, नाचते, wहणन
ू मलं
ु काहX काळ ZयाIयामsये
रमतात. परं तु ZयांIया ^_ीने घरातलं लाटणं, पोळपाट, चपला, मोबाइल, लपटॉप
, गरगर
ॅ
fफरणारा पंखा आbण खेळNयातMया ससा-बाहMया
हे सवe स\वातीIया
काळात तरX सारखंच
ु
ु
असतात. मलां
ु ना च डू खेळायला Gवशेष आवडतो. कारण तो सतत हालचाल करत असतो.
वयाIया याच टllयावर मलां
ु Iया हातात अZयंत घातक पतीने मोबाइल =दला
जातो. लहानगी मलं
ु हX Zयात गंत
ु तात. याचं महaवाचं कारण wहणजे ते ZयातलX rचं हलती
असतात. Zयाला वेग असतो. ते रं गीत-संगीत असतं. मा मोबाइल हे मलां
ु चं खेळणं
कोणZयाहX पqरिdथतीत असू शकत नाहX.
मलां
ु Iया हातात खेळणी =दलXच नाहXत तरX ती नxक:च dवत:Iया डोxयाने काहX
तरX शोधन
ू काढतात. Sकाश नारायण संत यांIया कथेत मलां
ु नी एका पडxया घराIया
मोडलेMया दरवाजाचं खेळणं wहणन
वापर केला होता आbण Zयांचे काहX =दवस Zया
ू
दरवाजाशी GवGवध Sकारे खेळNयात गेले होते. Zयात dवत:Iया कMपना वापhन मजा घेणं हे
जाdत महaवाचं होतं. लहान मलं
अशाच Sकारे टाgयांचे भरपरू खेळ आbण Zयावरची
ु -मलX
ु
असंब गाणी शोधन
ू काढतात. dवत:ला छान रमवतात. एकामागोमाग fकतीहX वेळ खेळू
शकतात. कमीत कमी साधनांIया सा¡ाने खेळले जाणारे =टxकर©बMला, डबा ऐसपस,
GवटXदांडू, लपाछपी, जोडसाखळी असे Sकार अशा डोकेबाज मलां
ु नीच शोधन
ू काढलेले आहे त.
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लहानयांचे ताण
मलां
सांगत नाहXत. कारण
ु ना जर कसला ताण येत असेल, तर ते dवत:हन
ू
आपMयाला कसला ताण येतो आहे , हे Zयांना कळलेलंच नसतं. पण Zया ताणाचा पqरणाम
ZयांIया वागNयातन
ू येतो. सवाeत महaवाचं
ू , अdवdथ चेहरा आbण हालचालXंमधन
ू कळन
wहणजे, याचा पqरणाम ZयांIया शरXरावर होतो. कधी पोट, डोकं दखतं
ु . ताण जाdत झाला
तर तापहX येतो. असं जर जाdत काळ चाललं, तर Zयांचा अयास, खेळ, कला, मी
यांवरहX पqरणाम झाMयाUशवाय राहत नाहX. सतत ताण मनावर घेतले, तर dवभावात बदल
होतात. dवभाव rचडका नसला तरX अकारण rचडrचड होते. मनाGव\ काहX घडलं तर
डोgयांत पाणी येतं. कोणाशी बोलावंसं वाटत नाहX. भक
लागत नाहX. भक
लागलेलX
ू
ू
असनहX
खाNयाची इIछा होत नाहX. वजन कमी होतं. Zयामळे
ू
ु जाdत काळ ताण राहणं
चांगलं नाहX. Zयाची कारणं शोधन
ू ती दरू केलX पा=हजेत.
ं
यासाठ पालक fकवा
UशYकांनी मलां
कठे
ु ना अशा Sकारे ST Gवचारावेत : तला
ु
ु फार
अdवdथ वाटतं- घरात, शाळे त, क: आणखी कठे
ु ? आनंदX/ छान वाटत नाहX का?
जवळपासIया कोणाचा ास होतोय का? तू कोणाला ठरवन
ू ास दे त आहे स का? कोणाला
टाळत आहे स का? घराबाहे र घडलेMया सवe गो_ी घरातMयांना सांगू शकतो/ शकते का?
घरIयांपासन
काहX लपवत आहे का? शाळे त जावंसं वाटतं क: नाहX? कोणते Gवषय
ू
आवडतात, कोणते आवडत नाहXत? कोणZया UशYकांचं Uशकवणं समजतं? Gवषय समजत
नाहX wहणन
ू ताण येतो का? अयास करावासा वाटत नाहX का? अयासाची पत चकते
ु
आहे का? Uमांशी/म©णींशी भांडण झालं आहे का? Uममंडळींपैक: कोणी दबाव टाकत आहे
का? कोणी =हणवतं आहे का? शाळे त जायIया रdZयावर कोणी ास दे त आहे का?
अशा Sकारचे ST न रागावता, शांतपणे Gवचारले तर यातन
ू अdवdथतेच,ं ताणाचं
खरं कारण कळे ल आbण तरच Zयावर मात करता येणं शxय होईल.
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राग आbण असरYतते
ची भावना
ु
ज&मत:च माणसाIया मनात असरYतते
ची भावना असते. भक
ु
ू लागलX क: मल
ू
रडतं. ते{हा आपMयाला भक
लागलX आहे , हे Zयाला माहXत नसतं. काहX तरX चक:चं
ू
ु
घडतंय, मी सरYत
नाहX, हX भावना असते. ओळखीचे चेहरे , आवाज, dपशe यांबाबतीत
ु
सरYत
वाटतं. अनोळखी चेहरे , अचानक खप
ु
ू माणसं भेटणं, Sाणी, अनोळखी घर, नवं
वातावरण यांमुळे असरYत
वाटन
ु
ू मलं
ु रडतात. प=हMया काहX म=ह&यांमsये कोणाIयाहX
कडेवर जाणारं बाळ नंतर मा अनोळखी माणसांकडे जायला घाबरतं. 0तथन
ू ओळखीIया
आbण सरYत
हातांमsये जाNयासाठ रडतं, धडपडतं.
ु
असरYतते
ची भावना नैसrगeक आहे . पण योय पतीनं हाताळलं नाहX, तर काहX
ु
नकाराZमक भावना यातन
ू 0नमाeण होतात. नराय, राग, भीती, मZसर अशा भावनांIया
मळाशी
असरYतता
असते. या सवe भावना वेगवेगgया असतात आbण Zया वेगवेगgया
ु
ु
पतींनी {य होतात.
उदाहरणाथe, बसमsये/ रे Mवेमsये जागेवhन माणसं एकमेकांशी भांडतात. Zयावेळी ती
रागाची भावना आहे असं वाटलं; तरX मळात
- मला बसायला जागा हवी आहे , ती UमळालX
ु
नाहX तर काय, हX असरYतते
ची भावना मनात असते. हX भावना रागातन
ु
ू {य होते.
रागाIया पढची
पायरX wहणजे =हंसा. याची अनेक hपं, वेगवेगgया छटा =दसन
ु
ू
येतात.. दसयावर
हात उगारणं, दादाrगरX करणं, गंुडrगरX करणं, वगैरे. या भावना कमी
ु
करायIया असतील तर मळातलX
भावना कमी करावी लागेल.
ु
संतापी, =हंसक माणसं असलX क: घर rचडीचप
ू होऊन जातं. पव
ू संताप {य करणं
हX बहते
ू rचडrचड
ु क JयेÈ {य:ंची मेदारX होती. पण आता सवe वयाची माणसं खप
करतात. वाdतGवक या रागभावनेचं 0नयोजन लहानपणापासन
ू Uशकवलं गेलं पा=हजे. कारण
हX भावना माणसाला कठे
न_ होऊन
ू
ु हX भडकावते. Zयात आपलX ताfकeकतेची श: पणe
जाते. अगदX थोडxयासाठ रागीट माणसावर कसले कसले Uशxके बसतात. Zयानं आजवर
केलेMया बया कामांवर पाणी पडतं. दसरXकडे
Jयाला Zयानं दखावले
लं आहे , ती {य: हे
ु
ु
ज&मात कधी Gवसh शकत नाहX. माणसं काहXहX Gवसरतात; पण आपला ‘इगो’ दखावला
ु
गेला तर ते Gवसh शकत नाहXत. wहणन
ू या भावनांचा उ@े क {हायला नको, हX काळजी
यायला पा=हजे.
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भीती आbण असरYत
तेची भावना
ु
भीती कशाहXमळे
असरYतते
ची भावना असते. बयाच
ु वाटत असो; 0तIया मळाशी
ु
ु
मलां
ु ना परXYेची भीती वाटत असते. Zयावेळी, परXYेत माकe Uमळाले नाहXत तर काय होईल.
घरX लोक रागावतील, वगाeत कमी माकाeमुळे Uम rचडवतील हX असरYतते
ची भावना
ु
मोठय़ा Sमाणावर असते. Zयाचा पqरणाम wहणन
ू भीती वाटते. वाdतGवक, भीती वाटावी असं
परXYागहामsये
काहXच नसतं.
ृ
अशी एखादX rचंताजनक पqरिdथती ओढवलX क: आपलX जीभ कोरडी पडते, छातीत
धडधडतं, घाम फटतो
, झोपेवर पqरणाम होतो, अdवdथता वाढते. पाय जड होतात, हातांचे
ु
चाळे सh
ु होतात, पोटात गोळा उठतो wहणजेच भीतीचा आपMया संपूणe शरXरावर पqरणाम
होतो. हे केवळ Sौढ {य:ंIयाच बाबतीत घडतं असं नाहX. मलां
ु नादे खील fकतीवेळा तरX
भीतीला सामोरं जावं लागतं. भीतीची भावना जाdत Sमाणात 0नमाeण होते, ते{हाच नैराय
ासन
त वाटणाया {य:ला नैरायाIया बाहे र पडNयाचा रdता
ू टाकतं. कायम असरY
ु
सापडत नाहX.
जर वातावरण ताणलेलं असेल तर ‘मनावर’- म दवर
ओझं येतं. Jया माणसाची भीती
ू
वाटते, 0तथे थांबावंसं वाटत नाहX. मग ते आईबाबा असोत, UशYक, बॉस, xलायंट. असा
नकाराZमक अनभव
टाळावासा वाटतो. 0तथन
कhन यावीशी वाटते.
ु
ू सटका
ु
आपMया मनातलX भीती सांगता आलX पा=हजे. यासाठ ती आधी आपMयाला नीट
कळलX पा=हजे. भीती का वाटते आहे हे कळलं तर Zयावर उपाय करता येतात. पण
आपMया या भावना कोणZया शpदात सांगायIया हा अZयंत साधा ST मलां
ु ना पडलेला
असतो. तर मोठय़ा माणसांना आपMयाला कशाची भीती वाटते आहे हे दसयाला
सांगणं
ु
चक:चं
ु

वाटतं.

वाdतGवक

शांत

मनाने

Gवचार

कhन

भीतीIया

पाठ मागे

असलेMया

असरYतते
चं कारण शोधलं तर ‘यात भीती वाटNयासारखं काहXच नाहX’ असा साYाZकार
ु
होतो.
भीती वाटते Zया वेळेस काहX माणसं अगदX घाबhन एका जागेवर बसतात, तर काहX
माणसं येरझाया घालतात, असं आपण पा=हलं असेल. भीती वाटू नये, भीतीची तीता कमी
करNयाचा हा एक सोपा उपाय आहे . कारण यामळे
शरXराची हालचाल वाढते, Zयामळे
ु
ु
राUभसरण वाढलं, आनंदX रसायनं 0नमाeण झालX क: मागeहX सचतो
.
ु
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मZसर ‘म द’ू त असतो का?
का?
मZसराIया मळाशीदे
खील असरYतता
हXच भावना असते. माµयाकडे एखादX गो_
ु
ु
नाहX wहणजे माµयात काहX तरX कमतरता आहे , हX ती मळातलX
भावना. उदा. एखादX
ु
ठरावीक वdतू नसेल, परXYेत चांगले गण
नसतील fकंवा आणखी काहXहX. ‘आपMयाकडे
ु
नाहX’ असं वाटायला लागलं, तर ‘या टXममsये मी बसू शकत नाहX’ असं वाटतं. या
अपरेु पणा/ असरYतते
Iया भावनेतून, JयांIयाकडे या सवe गो_ी आहे त ZयांIयाबल
ु
असये
ू ची भावना 0नमाeण होते.
हX भावना काहX Sमाणात नैसrगeक आहे . ती अगदX लहानपणापासन
ू 0नमाeण होते.
दोन लहान मलं
ु एकाच खेळNयासाठ

ं
भांडतात fकवा
दोन भावंडं आईचं Sेम माµयावर

जाdत क: तµयावर
, यावhन. दसयाला
जाdत =दलं, दसयाचं
जाdत ऐकतात, दसयाला
ु
ु
ु
ु
रागावत- मारत नाहXत, असं वाटतं. असं वाटणं हे च fकZयेकदा चक:चं
असतं. पण तरX हX
ु
अपरेु पणाची भावना असतेच. यातन
ू ‘इगो’ला- अिdतZवालाच धxका पोहोचNयाची शxयता
0नमाeण होते. dथान डळमळीत होतं आहे असं वाटतं. सरYत
वाटत नाहX.
ु
या भावनेची सय आbण असय hपं असतात. ती माणसागbणक बदलतात. अनेक
माणसं हX मZसर भावना फ dवत:शीच ठे वतात. इतरांची तलना
केलX तरX dवत:शी
ु
तडजोड करतात. dवत:ची समजत
ू घालतात. dवत:तलX मZसरभावना जाणीवपवe
ू क वाढू दे त
नाहXत, दाखवत नाहXत. काहX लहान मलं
असतात.
ु हX अशीच समजतदार
ू
पण काहX जण या भावना इतरांपाशी बोलन
ू दाखवतात. अशा वेळी Zया माणसाचा
मZसरX dवभाव =दसन
ू येतो. या भावनेचं Sदशeन कोणालाच आवडत नाहX. मोठ माणसंसा
ु
अनेकदा अशी वागतात. दसयाचा
पगार, घर, नाती अशा कशाहXवhन मZसरX होतात. लहान
ु
मलां
ु समोर असं अनेकदा बोललं गेलं, तर काहX मलं
ु मोठय़ा माणसांना समजावतात. अशीहX
उदाहरणं आहे त.
या Gवषयावर अनेक Sयोग झाले ते{हा ‘&यरो
Sयोगावेळी म दत
ू इमेिजंग’ तंानसार
ु
ू
हX Sfnया कठे
ू आलं आहे . ‘³ं=टयसe इन इकॉलॉजी अॅNड इ{होMयशन
ु ’ या
ु घडते, हे =दसन
जनeलमsये SUस झालेMया संशोधनात wहटलं आहे क:, हX भावना ‘Uसंयलर
कॉटxस
 ’
ु
आbण ‘लटरल
सेlटम’ या दोन Yेांशी संबंrधत आहे . कारण हे दो&हX भाग सामािजक बंध
ॅ
आbण सामािजक द:ु ख यांIयाशी संबंrधत आहे त. द:ु ख करायचं क: बंध जपायचे, याचा
0नणeय dवत:लाच यावा लागतो.
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नै0तकता
माणस
ू जे{हा dवत:शी dवत:बल बोलत असतो, ते{हा तो अ0तशय समजतदार
ू
आbण नै0तक असतो. समाजससं
ु गत Gवचार करत असतो. हाच माणस
ू जे{हा इतरांमsये
(उदा. महाGवjालय, नोकरXचं =ठकाण) जातो, Zयावेळी आसपासIया लोकांIया मानUसकतेचा
ZयाIया वागNयावर पqरणाम होतो. जर माणस
ू मनापासन
ू आbण ठामपणे नै0तक असेल,
तaव0नÈ असेल; तर आसपासचं वातावरण काहXहX असो, ZयाIयावर फरक पडत नाहX. काहX
गो_ी तो माणस
ू तaवांसाठ सहनहX करतो, पण नै0तक राहतो.
ठाम नसलेलX माणसं इतरांIया सहवासात येऊन इतरांसारखी होतात. काहX जणांची
तर नै0तकता पणe
येते. हे सवe एकाच माणसाIया म दत
ू श&यावर
ू
ू होऊ शकते. याचं कारण
समहाचा
ZयाIया मनावर झालेला पqरणाम. माणसं एक आलX तर ती काहX चांगMया गो_ी
ू
ं
घडवन
पणe
मनावर दो&हX Sकारे पqरणाम होतो.
ू आणू शकतात fकवा
ू पणे वाईट. समहाचा
ू
जे{हा समहानं
काम करायचं असतं, ते{हा चमचं
ू
ू मनोधैयe उं चावNयाचं काम केलं तर
सवाeची कामrगरX सधारते
. काम चांगMया पतीनं पणe
होतं. जे{हा एखादX टXम खेळत
ु
ू
असते, ते{हा संघभावनेनं माणसं Sेqरत झालेलX असतात. ZयांIया हातन
ू चांगलX कामrगरX
घडन
ू येत.े परं तु काहX वेळेला हा समह
ू अZयंत वाईट गो_ी करायला 0नघतो. कोणी तरX एक
जण सांगत आहे आbण ZयाIया मागोमाग इतर माणसं जातात, Zया वेळेला Zयांची
नै0तकता काम करे नाशी होते. उदाहरणाथe, ‘दहावी फ’ rचपटातला तोडफोडीचा Sसंग. एरवी
चांगलX असणारX हX मलं
दबावाखालX येऊन Gवचारश: Gवसरतात.
ु समहाIया
ू
या संदभाeतMया एका Sयोगामsये एका सभागहात
दोनशे माणसं होती. ZयातMया
ृ
केवळ पाच-सहा माणसांना सचना
दे ऊन सभागहाबाहे
र जायला सांrगतलं गेलं. ती पाच-सहा
ू
ृ
माणसं बाहे र 0नघालX, तर ZयांIया मागोमाग सवe माणसं बाहे र गेलX. बाहेर का जायचं आहे ,
हे कोणीच Gवचारलं नाहX. हे अगदX साधं उदाहरण आहे . पण याच पतीनं एखाjाला ठरवन
ू
ं
ास दे णं, रrगं
झंड
येतं. हX समह
ॅ ग करणं fकवा
ु ीनं बळी घेणं असं काहXहX घडन
ू
ू
मानUसकता असते. ती चांगलX आbण वाईट कZयं
करायला लावते. wहणन
ू उIचनै0तक मMयं
ू
ृ
\जलX असतील, ती माणसं कोणZयाच झंड
ु ीIया/ नेZयाIया मागे जात नाहXत.
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माइ&ड मप
ॅ
SUस लेखक टोनी बझॉन
यांनी माइ&ड मप
संकMपना मांडलX.
ॅ / ेन मपची
ॅ
ु
Jयावेळेस आपMयाला काहX मे
ु - ते अयासातले मे
ु असतील, कामाIया संदभाeतले मे
ु
असतील- Uलहन
काढायचे असतात, Zयावेळेस वहXवर जशा रे घा आखलेMया असतात,
ू
ZयाSमाणे आपण एका रे घेखालX एक अशा पतीनं मे
ु काढत जातो. अयास करNयाची
सवeमा&य पत हXच आहे . मा जे{हा अनेक मे
ु मांडायचे असतात, काहX कळीचे शpद- क:
व सe- लYात ठे वायचे असतात, Zयावेळी माइ&ड मप
ॅ उपयोगी पडतो.
ं
क&सेlट मप
संकMपrच, ºलो चाटe अशा कोणZयाहX पतीत सवeसाधारणपणे
ॅ fकवा
वhन खालX येणारे मे
आहे . या SकारIया
ॅ हा Sकार बहदXश
ु असतात. परं तु माइ&ड मप
ु
नकाशात मsयभागी एक क@ असतं. या क@ात आपला मQय
Gवषय Uलहायचा असतो.
ु
यानंतर मQय
Gवषयाचे उपमे
ु
ु हे क@ाIया बाहे र बाण कhन Uलहायचे असतात. SZयेक
ं
उपमय़ां
ना नवे मे
उदाहरणं jायची असतील अथवा आपMयाला
ु
ु जोडायचे असतील fकवा
समजेल असं लहानसं rच काढायचं असेल, तरX माइ&ड मपमsये
काढता येतं.
ॅ
हX GवUश_ रचना का करायची, याचं एक महaवाचं कारण wहणजे म दत
ू मा=हती
साठवNयासाठ वहXसारQया सरळ- एकाखालX एक रे घा नसतात. &यरॉ&सची
रचना अशीच
ू
असते. याच पतीनं &यरॉ&स
मा=हतीची साठवणक
ॅ
ू
ू करत असतात. wहणन
ू माइ&ड मपची
रचना &यरॉ&सIया
जळणीसारखी
असते, असं मत टोनी बझॉन
यांनी मांडलं आहे . म दमsये
ू
ु
ु
ू
UशकNयाची, नवे अनभव
घेNयाची हXच रचना आहे . तीच लYात ठे वNयाचीहX रचना आहे .
ु
दसरं
कारण असं क:, ^G_Yेपात आपMयाला कळीचे शpद =दसतात. योय Sकारे
ु
ं
Uलंक लागते. अयास केलेला fकवा
नcदX ठे वलेMया आठवतात. मय़ां
ची सरUमसळ होत
ु
नाहX. अशा Sकारे केलेला अयास म दपरक
आहे , असं wहणता येईल. याच पतीचा वापर
ू ू
कhन =टपणं (नो¼स) काढलX तर लYात राहXलच, Uशवाय परXYेIया वेळेस नसती
नजर
ु
fफरवलX तरX आठवेल. आकलन आbण dमरण या दो&हXंसाठ हा नकाशा उपय
ु आहे .
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समdया सोडवणारX ‘टXम’
टXम’
एखाjा खेळNयाची fकMलX fफरवन
ते खेळणं खेळायला =दलं, तर
ू लहान मलाला
ु
जोपय|त खेळणं चालू आहे तोपय|त Zयाला खप
ू मजा येते. Jया Yणी खेळणं बंद पडतं, Zया
Yणी ते बंद का पडलं, याचा मल
ू Gवचार करायला लागतं. हलवन
ू , आपटन
ू , fकMलX fफरवन
ू
ते प&
सh
ु हा चालू करायचा Sय¢ करतं. ते चालू झालं क:, खेळ प&हा
ु
ु होतो. या काहX
Uम0नटांमsये Zया मलाIया
म दमsये
काय काय घडन
ु
ू
ू गेलं?
एखादा माणस
नोकरX करNयाचा Gवचार करतो. हX Sfnया
ू एक नोकरX सोडन
ू दसरX
ु
एका =दवसात घडन
Gवचार
ू येत नाहX. सतत काहX =दवस Zयावर Gवचार होतो. पन
ु :प&हा
ु
कhन, तपासन
ू बघन
ू Zयानंतर एक 0नणeय घेणं, या मधMया काळामsये म दत
ू काय घडन
ू
येत?
ं
तीन STांपैक: दोन ST सोडवा, असं STप©केत सांrगतलं जातं; Zया वेळेला तीनहX
ST वाचन
ू नxक: कोणते दोन ST सोडवायचे आहे त आbण जो 0तसरा ST आहे - तो का
नाहX सोडवायचा, याचा 0नणeय काहX सेकंदांमsये म दत
ू घडन
ू येतो.
इिIछत dथळी 0नघालेले असताना या रdZयानं जायचं क: दसया
रdZयानं, अशा
ु
अगदX साsया उदाहरणातहX म दत
येत असतं. Jया वेळेला एखाjा
ू खप
ू काहX घडन
ू
ं
गो_ीपासन
होणार नाहX, असा ST 0नमाeण होतो;
ू Uमळणारा अपेYत लाभ होत नाहX fकवा
Zया वेळेला म दतMया
‘डोपामाइन’ या रसायनाची पातळी कमी होते. ती कमी झाMयाYणी
ू
आपण दसया
मागाeचा Gवचार सh
ु
ु करतो. हा Gवचार ‘³Nटल लोब’मधील 0नयोजन, समdया
0नवारण या क@ाकडे जातो. इथं, आपण नxक: कशा पतीनं हा ST सट
ु ू शकेल, याचा
अंदाज घेतो. प&हा
Sय¢ करत राहतो, Zया वेळेला ‘सेरोटो0नन’ या रसायनाचा Sभाव सh
ु
ु
होतो; कारण ते आपMयाला कायeSव,
ृ करत असतं. अशी अनेक Yें आbण अनेक रसायनं
Uमळन
ू हे काम करतात.
अशा Sकारे समजा समdया सटलX
, तर 0नणeय बरोबर आMयाIया आनंदात म दमsये
ु
ू
आनंदाचं रसायन 0नमाeण होतं. जर समdया सटलX
नाहX, तर दXघeकाळ नकाराZमक
ु
रसायनांमsये म द ू राहतो.
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कंटाळा आbण सजeनशीलता
आपMयाला अधनमधन
ू
ू कंटाळा येत असतो. हा कंटाळा म दत
ू नेमका कठे
ु असतो, हे
शोधNयाचा Sय¢ म द ू शाv?ांनी केला ते{हा Zयांना असं आढळलं क: कंटाgयाचं मळ
ू हे
नकाराZमक भावनेमsये आहे .
कंटाळा हX एक नकाराZमक भावना आहे हे खरं . मळात
आपMयाला कंटाळा का
ु
येतो? याचं उ,र सतत एकसरX
ु गो_ी करत रा=हMयामळे
ु . वातावरणात कोणतीहX नवीन
आ{हानाZमक गो_ नसते Zया वेळेला कंटाळा येतो.
कंटाळा =दवसातन
ू fकती वेळा येतो, कोणाकोणाला येतो, कोणामळे
ु येतो, कोणामळे
ु
जातो, तो जावा wहणन
ू आपण कोणकोणते उपाय करतो, अनेक उपाय केMयानंतर नxक:
कशामळे
ु कंटाळा जातो, या सगgया STांची उ,रं SZयेकाने आपापMया मनात =दलX तरXसा
ु
एका STाचं उ,र नxक: Uमळे ल क: कंटाळा हX नकाराZमक भावना असलX तरXसा
ु Zयातन
ू
काहXतरX सकाराZमक सापडन
ू जातं.
उदाहरणाथe, कंटाळा कोणकोणZया कारणांमुळे जातो, या STाचं उ,र सोडवायला गेलं
तर Zयातनच
अनेक सजeनशील गो_ी ज&म घेताना =दसतात. लहान मलां
ू
ु ना कंटाळा येतो
Zया वेळेला मलं
ु अनेक खेळ शोधन
ू काढतात. खप
ू कंटाळलेलX मलं
ु जाdत काळ या भावनेत
राहत नाहXत. पळापळी कhन, ते जमत नसेल तर वहXIया कागदाचे बाण कhन, तेहX
जमलं नाहX तर एकमेकांIया खोडय़ा काढन
ू , ते dवत:चा कंटाळा घालवतात. असं केMयामळे
ु
मोठय़ा माणसांना ास होत असला तरX ZयांIया बीला
मा Zयावेळेला गमतीदार चालना
ु
UमळालेलX असते. मलां
ु चे अनेक खेळ हे कंटाळा घालवNयासाठ चे उपाय आहे त.
मोठ माणसं कंटाळा घालवNयासाठ काय करतात? तर तेदेखील अनेक सजeनशील
गो_ी करतात. नवे छं द, न{या ओळखी, नवे छं द, पdतक
वाचणं, पयeटन.. यांतूनच माणसं
ु
कंटाळा घालवत असतात. आपMया घरांतले JयेÈ नागqरक एकमेकांशी उगाचच वादGववाद
करताना =दसतात. खरं तर Zयातन
ू काहXहX फारसं 0नoप&न होणार नसतं. पण हाताशी वेळ
भरपरू असतो. कंटाळा घालवायचा असतो आbण Zयायोगे म द ू कायeSव,
ृ होतो.
ं
सsयाIया पqरिdथतीत मा, आला कंटाळा क: जा सोशल मीडयावर fकवा
मोबाइल
गेwस खेळ, असं सh
मलं
ु झाMयामळे
ु न{या, सजeनशील कती
ु शोधणार नाहXत क: काय,
ृ
असं वाटन
ू जातं.
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=दनांकपळवाट क: पायवाट?
पायवाट?
आपMयापैक: SZयेकाला आपMया म दमsये
न{या पायवाटा (&यरल
पाथवे) तयार
ू
ू
करता येतात. ज&मMयापासन
ू आपण हे च करत आलो आहोत. फ या सवe गो_ी आपMया
नकळत होतात. आपMयाला जसजसे अनभव
Uमळत जातात, तशा या वाटा तयार होतात.
ु
कोणZया वाटे वर ताण आहे , अपमान आहे , द:ु ख आहे आbण कोणZया वाटे वर आनंद,
समाधान आहे हे पवIया
अनभवां
वर अवलंबून असतं.
ू
ु
इथं लYात घेNयासारखी एक गो_ आहे क:, Jया गो_ींपासन
Uमळतं, Zया
ू दख
ु
शxयतो टाळायIया असतात अशीच मानवी Sव,ी
ू
ृ आहे . पण अपqरहायe असेल तर टाळन
चालत नाहX. उदाहरणाथe, नावडZया GवषयांIया परXYा, कामाIया =ठकाणची अवघड पण
GवUश_ जबाबदारX. या झाMया शxयतो टाळा{याशा वाटणाया गो_ी. नावडZया Gवषयाचा
अिजबात अयास न करणं, Zयातन
ू कायम पळवाट शोधणं, अयास लांबणीवर टाकत
ं
शेवटIया Yणी पdतक
धरणं fकवा
कामाIया =ठकाणी दसरं
कोणी ती जबाबदारX घेतंय का
ु
ु
बघणं, हे

झालं नेहमीचंच; wहणजे हX आपलX जनी
पायवाट! ज&या
पायवाटे वhन
ु
ु

चालMयामळे
ु ताZकाUलक आनंद Uमळत असतो. आता आपMयाला नवी वाट तयार करायची
आहे .
पळवाट शोधNयाऐवजी जर आपण तो नावडता Gवषय आZमसात करायचाच असं
ं
ठरवलं fकवा
आपणहन
वेगळं वळण लावन
ू
ू जबाबदारX dवीकारलXच, तर इथं नवी
ू - म दला
वाट आपणच तयार करतो. इथं ‘dवत:कडन
ू करवन
ू घेणं’ हे मा जमायला लागतं. परं तु
दसयावर
हकम
ु
ु ू चालवणं सोपं असतं, पण dवत:वर चालवणं अवघड!
यात काहX काळ ताण जाणवणार हे नxक:च. पण यातन
ू Uमळणारा आनंद हा
दXघeकाळ =टकणारा असतो. कारण इथं आपण ज&या
पायवाटे वर मात कhन, आ{हान
ु
dवीकाhन नवीन पायवाट तयार केलेलX असते.
एखादX जनी
सवय जातच नाहX, असं आपण नेहमी wहणतो. कारण पायवाट जनी
ु
ु
झालेलX असते. Zयामळे
ु तीवhन चालणं हे सोपं असतं. ती सवय मोडन
ू नवीन सवय तयार
करायची wहणजे न{यानं &यरॉ&स
जळवायला
यायचे. हे जाणीवपवe
करता
ू
ु
ू क आbण माम
ु
येतं. प&हा
प&हा
एकच गो_ करत रा=हलो, तर ती अंगवळणी पडते. ज&या
सवयी मागे
ु
ु
ु
पडतात आbण आपMयाला ह{या Zया, नवीन सवयी 0नमाeण होऊ शकतात.
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सामािजक Gव¥ास
आपMयाला समाजाबल वाटणारा Gव¥ास आbण समाजाला आपMयाबल वाटणारा
Gव¥ास हX माणसाIया जडणघडणीतलX अ0तशय महaवाची गो_ आहे . SZयेकाIया ^_ीने घर
हX

िज{हाgयाची,

Sेमाची,

आZमीयतेची

जागा

असतेच,

पण

Zया

घराबाहे र

पाऊल

टाकMयानंतर शाळे कडन
ू , समाजाकडन
ू , रdZयात, नोकरXIया =ठकाणी, {यवसायाIया जागेवर,
Gवdताqरत कटं
ू , Sवासामsये एकमेकांवर
ु ु बांमsये, Uममंडळींमsये, अनोळखी {य:ंकडन
Gव¥ास असणं आbण Zयातन
ची भर पडणं, हX गो_ खप
ू चांगMया अनभवां
ु
ू महaवाची आहे .
Jया वेळेला असा Gव¥ास Uमळत जातो, आपला dवीकार केला जातो, Zया वेळेला dवयंSेरणा
वाढते, आZमGव¥ास वाढतो.
ं
Jया मलां
मलं
ु Iया घरामsये fकवा
ु िजथे राहतात 0तथे िज{हाgयाचं, आZमीयतेचं
नातं नसेल तर अशा मलां
ु ना dवत:Gवषयी आbण समाजाGवषयी Sेम 0नमाeण होणं हे अवघड
असतं. घरातन
ू Sेम Uमळत नसेल तर तो अभाव समाजाने दरू करायला हवा.
परं तु Jया वेळेला असं होत नाहX Zया वेळेला कमालXचा असरYत
समाज तयार
ु
होतो. अशा समाजात Sेम नसतं, तर परdपरांबल टोकाचा अGव¥ास असतो. याची स\वात
ु
लहानपणापासन
ू

घडन
ू

येNयाची

शxयता

खपच
ू

असते.

शाळे मsये,

Uममंडळींमsये,

एकमेकांमsये Gवचार, भावना, गlपागो_ी, खेळ यांची दे वाण-घेवाण होत असते. Zयाच वेळेला
सामािजक बंध 0नमाeण होत असतात.
अनेकदा हे बंध चांगMया पतीने 0नमाeण होNयाऐवजी Zयांना धxका लागNयाचं काम
होतं. एकमेकांमधला Sेमाचा पाया भxकम असेल, तर हा धxकासा
सहन करता येऊ
ु
शकतो. परं तु वारं वार जर असे धxके समाजाकडन
ू Uमळत रा=हले, तर समाजातMया GवGवध
जाती-धमe गटांमsये टोकाचे भेद 0नमाeण होतात. आbण Zयामळे
GवGवधतेने नटलेMया
ु
समाजातला कोणताहX एक समाज अशा पqरिdथतीत सरYत
राहू शकत नाहX, आपMया
ु
समाजातले ताणेबाणे एकमेकांमsये इतके घ बांधलेले आहे त क: कोणZयाहX एका समाजाला
दसया
समाजाबल भीती आbण असरYतते
ची भावना 0नमाeण कhन चालणार नाहX. काहX
ु
ु
गट दसया
गटाबल जाणीवपवe
ु
ू क Gवघातक भावना 0नमाeण कh बघतात. हे तर 0नंदनीय
आहे . कारण यामळे
ु

पणe
घडी GवdकटNयाचा संभव असतो. सामािजक Gव¥ास या
ू

संकMपनेवरच कहाड
मारMयासारखं आहे .
ु
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आकलनासाठ रSवाह
आपMया शरXरातलं र हX इतक: महaवाची गो_ आहे , क: ती आपMयाला
UशकNयासाठ

आbण dमरणश:साठ

अ0तशय उपयोगाची आहे . Jया वेळेस आपMयाला

नवीन एखादX गो_ Uशकायची असते, Zया वेळेला आपलं पणe
ू लY Zयाच गो_ीकडे असतं.
उदाहरणाथe, आपण जे{हा सायकल Uशकत असतो ते{हा पाय कसे ठे वायचे, हात कसे
ठे वायचे, dवत:ला तोलन
ू कसं धरायचं, या गो_ींकडे आपलं अ0तशय लY असतं. आपण
एखादं नवीन वाj Uशकत असतो, ते{हा बोटांIया हालचालX कशा करायIया, आपलं काहX
चकणार
नाहX ना, याकडे खप
ु
ू लY दे त असतो.
जे{हा आपण Zया गो_ींकडे पणe
रSवाह Zया GवUश_
ू लY दे तो, Zया वेळेला म दतला
ू
Yेांकडे GवशेषZवाने वळवला जातो. यामळे
ु च शंभर टxके लY दे णं आपMयाला जमतं. ती
गो_ आZमसात होईपय|त हे चालू राहतं. जसजसं आपMयाला ते GवUश_ कौशMय Sा होतं,
तसतसं UशकNयाकडे, योय हालचालXंकडे पणe
ू लY दे Nयाची गरज उरत नाहX. म दला
ू हX हे
कळतं क:, आता पवसारखा
रSवाह 0तथं वळवNयाची गरज नाहX, Zयामळे
ू ू 0तथला
ू
ु हळहळ
रSवाहाचा वेग काहXसा कमी {हायला लागतो.
याUशवाय आणखी एक गंमत wहणजे, जे{हा आपण अ0तशय सराईतपणे सायकल
ं
UशकMयानंतर अगदX सहजपणे गाणं गणगणत
मनात वेगळे च Gवचार
ु
ु , गlपा मारत fकवा
आणत {यविdथत सायकल चालवू लागतो. कारण सायकल कशी चालवायची, याकडे आता
आपMयाला लY jायचं नसतं. सायकल चालवणं, गbणत Uशकणं, एखादा Sयोग कhन
बघणं, rच काढणं, एखादं मशीन चालवायला Uशकणं.. या UशकNयात रSवाह आपMयाला
मदत करत असतो.
याचा थोडxयात अथe असा क:, जे{हा कोणतीहX नवीन गो_ Uशकायची असते ते{हा
आपलं लY असायला पा=हजे. मन भटकता कामा नये. पणe
ू लY दे ऊन जे{हा आपण एखादX
गो_ Uशकतो, प&हा
प&हा
सराव करतो, पणe
ु
ु
ू पणे ते नवं Uशकणं आZमसात झालं क: Zयाची
इतक: सवय होऊन जाते, क: प&हा
इतकं लY दे Nयाची गरज उरत नाहX.
ु
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कला साकारताना..
साकारताना..
‘‘rचं काढत बसू नकोस; अयास कर..’’ असा धोशा जे{हा मलां
ु Iया मागे लावला
जातो ते{हा हे लYात यायला पा=हजे क:, rचंच काय, पण कोणतीहX कला हX
म दGवकासाIया
^_ीने अ0तशय महaवाची असते.
ू
माणस
ू जे{हा एखादX कला साकारत असतो, Zयावेळी ZयाIया म दत
ू अनेक गो_ी
घडन
ू येत असतात. कारण हX नव0नUमeती असते. rचकला, UशMपकला, कोलाज, एखादX
संद
लागते.
ु र वdतू तयार करणं यासाठ उIच Sतीची बGम,ा
ु
म द ू संशोधकांIया Sयोगांतून असं लYात आलेलं आहे क:, जे{हा माणसं एखाjा
कलेत रमन
ू गेलेलX असतात, ते{हा आकलनश: काम करत असते. ZयाचSमाणे एकातेची
सवÓIच पातळी गाठलेलX असते. या गो_ींमुळे म दतलं
‘सेरोटो0नन’ हे रसायन उीGपत होत
ू
असतं. म दतMया
लहरXंवर सकाराZमक पqरणाम होत असतो. हातातMया कारक कौशMयांनाहX
ू
उीपन Uमळत असतं. Zया माणसाIया भावना तो करत असलेMया कतीवर
एकवटलेMया
ृ
असतात. माणसाचा ^G_कोन बदलायला मदत होते. या सायामळे
उीपन Uमळत
ु म दला
ू
असतं. भाव0नक आbण मानUसकरXZया Zयात रमन
ू गेMयामळे
ु तो समाजाशी जोडला जातो
आbण Zयामळे
ु च म दचा
ू Gवकास होतो.
अिdतZवात नसलेलX गो_ SZयYात येत असते, wहणजेच ‘सजeनशील कती
ृ ’ घडत
असते. या वेळी म दमsये
जे काहX घडत असतं, Zयाचा पqरणाम UशकNयाIया Yमतेवरसा
ू
ु
होत असतो. म दशाvातलं
मलभत
ू
ू ू संशोधन आbण कला यांचा धागा जोडन
ू यावर अयास
करणारे एqरक जे&सेन यांIया मते, कोणZयाहX SकारIया UशYणाला कला हX SोZसाहन
दे Nयाचं

काम

करते.

एकदा

माणसानं

कलेचं

UशYण

यायला

स\वात
ु

केलX,

क:

UशकNयासाठ Zयाची मनोभमी
ू तयार होत असते.
‘&यरो
ू -अॅdथे=टxस’ wहणजे म द-ू सÌदयeशाvाचे लंडनिdथत Sाsयापक सेमीर झेक:
यांनी एक Sयोग केला. Zयात सहभागी झालेMयांना अ0तशय संुदर rचं दाखवलX. Zयात
काहX 0नसगerचं, काहX िdथरrचं होती. बघणायाला Jया rचातन
ू अ0तशय आनंद होत
होता, Zयावेळेला भाव0नक म दत
ू उीपन झाMयाचं =दसन
ू आलं; wहणजेच Zया Yेातला
रSवाह वाढलेला =दसन
ू आला.
या सवe कारणांसाठ शालेय जीवनात GवGवध कलांचा समावेश हवा, तसेच ZयानंतरहX
माणसाIया जीवनात एखादX तरX कला हवी.
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कॉपी आbण पेdट
‘कॉपी आbण पेdट करायला काहXच अxकल लागत नाहX’, असं आपण नेहमीच
wहणतो. सोशल मीडयावर जे{हा मजकर
ू कॉपी-पेdट केला जातो, ते{हा खरोखर अsयाe
सेकंदाIया आत, Gवनाक_ हे काम होतं. कधी मलं
dवत: अयास न करता नसतं
ु
ु
ं
पdतकातMया
आखन
Uलहन
dवत:
ु
ू =दलेMया कंसातMया ओळी प&हा
ु
ू काढत असतात fकवा
अयास न करता दसयाची
वहX घेऊन जसंIया तसं Uलहन
ु
ू काढत असतात आbण Zयालाच
‘अयास करणं’ असं wहणतात, तर इथे याला नxक:च अयास wहणत नाहXत. तेहX फ
‘कॉपी-पेdट’ आहे .
म द ू केवळ शpद वाचणं आbण Uलहन
ू , समजन
ू Uल=हNयाचं
ू काढणं याUशवाय वाचन
काम करत असेल, dवत: उ,र शोधन
ू Zयात काहX बदल कhन UलहXत असेल तर आकलन
Yे काम करत असतं. पण तेहX होत नसेल तर अशा SकारIया अयासातन
ू आकलन,
dमरण घडन
ची उ,रं , गbणतं, 0नबंध हे सुा जसंIया
ू येत नाहX. काहX जण सराeस दसयां
ु
तसं UलहXत असतात. अशा SकारIया UशYणाला काहXच अथe नाहX. कारण म द ू Zया
कामांमsये पणाe
ू शाने कायeरत नसतो.
एखाjा {य:ची मलाखत
घेण,ं Zयासाठ
ु

ST काढणं, एखाjा {य:Iया STांना

dवत:हन
ू उ,रं दे णं, उZdफतe
ू
ू उ,रं दे णं, GवUश_ Gवषयावरची उ,रं दे णं, काहX अयासपणe
उ,र दे णं, प Uल=हणं, गो_ी सांगणं, गो_ी Uल=हणं हे सवe Sकार म दपरक
आहे त असं
ू ू
समजायला हरकत नाहX.
मसe0य◌ा टे ट या संशोधक लेbखकेने असं दाखवन
ू =दलेलं आहे क: कोणZयाहX Sकारे
आपण जे{हा कॉपी करतो, एखादX गो_ जशीIया तशी Uलहन
ू काढतो, Zया वेळेला आपMया
म दमsये
नवीन डे&¶ाइ¼स तयार होत नसतात. &यरॉ&सची
जळणी
होत नसते.
ू
ू
ु
ZयापेYा इतरांशी GवUश_ Gवषयावर मे
ु सूद बोलणं, GवUश_ Gवषयावर उZdफतe
ू लेखन
करणं, काहX पdतक
ं वाचन
चालना =दलX, तर Zयामधन
ु
ू केलेलं लेखन- अशा Sकारे म दला
ू
ू
मा नxक:च &यरॉ&सIया
नवीन जळNया
तयार होतील. कGवता वाचणं, कGवतेचा अथe
ू
ु
समजन
कोणाला सांगणं, dवत: कGवता Uल=हणं, संवाद Uल=हणं या
ू घेणं, अथe दसया
ु
पतीने म दला
ू कामाला लावता येऊ शकतं.
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अनकरण
ु
आपला म द ू SZयेक Yणी काम करत असतो. शांत बसलेलो असतो, ते{हाहX मनात
Gवचार चालू असतात. घरIया घरX टX{हXवर एखादX मच
कायenम
ॅ बघत असलो, नZयाचे
ृ
ं
बघत असलो fकवा
SZयY समारं भाIया =ठकाणी, dटे डयममsये असलो आbण इतरांची
कौशMयं बघत असलो तरXहX आपला म द ू शांत बसलेला नसतो. तो 0तथेहX कामात असतो.
ं
काहX नतeक जर आपलX कला दाखवत असतील fकवा
खेळाडू खेळत असतील आbण
आपण ZयांIया हालचालX मन लावन
ू बघत अस,ू तर ते बघNयातन
ू आपMयाला नxक:च
आनंद Uमळतो. आपण यात पणe
ू पणे तMलXन होतो. Zयाचा आdवाद घेतो. समरसन
ू जातो.
ं
खेळ, नZृ य fकवा
एखादं कौशMयं या हालचालX बघत असताना, आपMया म दमsये
नेमकं
ू
काय होत असतं? Jया वेळेला कोणतीहX GवUश_ हालचाल आपण बघत असतो, Zया वेळेला
ती हालचाल म दत
करNयाचा आपण Sय¢
ू साठवन
ू ठे वत असतो. Zया हालचालXचं अनकरण
ु
करत असतो. आपला म द ू Zया हालचालXंIया पायया dमरणश:Iया क@ात =टपन
ू ठे वत
असतो. याचा अथe लगेच आपMयाला Zया 0नoणात नतeकाSमाणे नZय
करता येणार नाहX
ृ
ं
fकवा
Zया कसलेMया खेळाडSमाणे
खेळता येणार नाहX. परं तु हातात बट
ॅ घेतलX तर
ू
साधारणपणे काय करायचं असतं हे आपMयाला माहXत असतं. तशा SकारIया हालचालX
करायचा आपण Sय¢ करतो.
जे{हा अशा Sकारचं कौशMय दाखवायची वेळ येईल Zयावेळेला आपण या म दत
ू
साठवलेMया कौशMयांचं अनकरण
करत असतो. आपMयाहX नकळत या कौशMयांचा अयास
ु
मनामsये चालू असतो.
अनकरण
करतच लहान मलं
ु
ु के{हा तरX आई-बाबांSमाणे वेगवेगळी कामं करायला
UशकलेलX असतात. घरX Jया Sकारे वागतात, तसंच वतeन लहान मलं
ु करताना =दसतात.
wहणन
ू असं wहणतात क: पालकांनी बोलNयापेYा अनकरणातन
ु
ू आदशe घालन
ू jावेत. कारण
मलं
करत असतात तशी मोठ माणसेदेखील अनकरण
करत असतात.
ु अनकरण
ु
ु
मोठं झाMयानंतरहX आपण अनकरणाचा
हा भाग वगळन
ू टाकत नाहX, तर कायमच
ु
आपण अनकरणशील
असतो. wहणनच
अनेकदा असं wहटलं जातं क: Uम-मै©णीसा
ु
ू
ु
एकमेकांचे हावभाव, लकबी, हातवारे उचलतात. सवe वयांत आपला म द ू अनकरणशील
ु
असतो, हX मोठ गो_ आहे .
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सम
ृ वाचनासाठ ..
हMलXची मलं
वाचत नाहXत, असा एक सरू नेहमी आळवला जातो. मलां
ु
ु ना
पdतकां
कडे वळवायचं असMयास Zयांना असे काहX ST गlपांIया dवhपात Gवचारता येतील;
ु
परं तु ST Gवचारताना Zयांना आपलेहX अनभव
जhर सांगावेत :
ु
– तwहX
आजवर कोणZया गो_ी वाचMया/ ऐकMया आहे त? तwहाला
कोणी गो_ी सांrगतMया?
ु
ु
– मराठ / =हंदX/ इंजीIया पाठय़पdतकातले
धडे wहणजे गो_ीच असतात. Zया तwहाला
ु
ु
आवडतात का?
– कोणZया गो_ी आवडतात? आठवतात? वाचलेलX गो_ आठवते क: ऐकलेलX?
– मलां
ु ना ऐकलेMया आbण वाचलेMया गो_ी सांगायIया असMयास Zयांना SोZसाहन दे णं.
– मलां
ु ना खरे खरेु Sसंग सांगायला सांगणं.
– पdतकातलX
गो_ वाचन
ु
ू दाखवायला सांगणं.
– पdतकात
गो_ींIया मजकरासोबत
असलेलX rचं दाखवणं. या rचांGवषयीहX बोलायला
ु
ु
लावणं.
– SZयेक गो_ आवडतेच असं नाहX, याकडे लY वेधणं. जसं- Uसनेमे, दरrचवाणी
माUलका
ू
खप
SकारIया असतात. ZयातहX एक गो_च असते. पण SZयेक Uसनेमा/ माUलका
ू
आपMयाला आवडत नाहX. तसंच पdतकां
चह
ं X आहे , हे सांगणं.
ु
– गो_ आवडलX का आbण का आवडलX, यावर चचाe. आवडलX नसेल तर का नाहX आवडलX,
हे जाणन
ू घेणं.
– गो_ीतले संवाद कसे होते? ZयातMया वेगgया शpदांGवषयी बोलणं; गो_ीतलX वणeनं /
वातावरण कसं होतं, यावर मलां
ु ची मतं जाणन
ू घेणं.
– गो_ीत आलेले नवीन शpद, wहणी-वाxSचार यांकडे लY वेधणं.
– गो_ीचं नाव हे च का ठे वलं असावं? आणखी कुठलं नाव चाललं असतं? गो_ीचं शीषeक
कसं Uल=हलं आहे ? Zयाचं सले
ु खन कसं आहे ?
– गो_ी fकती SकारIया असतात? परXकथा, साहसकथा, ऐ0तहाUसक कथा, GवनोदX कथा, इ.
– SZयेक गो_ीला एक आकषeक स\वात
असते. काहX वेळानं Zयात एखादा पेच 0नमाeण
ु
होतो, एखादं संकट येतं. हा गो_ीचा मsय असतो. या संकटातन
होते, तोच गो_ीचा
ू सटका
ु
शेवट असतो; हे सांगणं.
अशा काहX गlपागो_ींतून मलं
ु वाचनाकडे वळलX तर ते ZयांIया शािpदक/ भाGषक
आbण बौGक समीIया
^_ीनं योय ठरे ल.
ृ
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समाजमाsयमं
समाजमाsयमं
एकमेकांIया SZयY समोर न येता वेगवेगgया Gवषयांवर समह
ू बनवणं, आपMया
आवडीIया- अयासाIया Gवषयांवर मनमोकळं आbण 0नभडपणे {य होणं, जगाIया
वेगवेगgया टोकांवर बसन
ू गlपा मारणं, नाती जोडणं, एकमेकांना GवGवध कला-कौशMयं
Uशकवणं, एकमेकांचे ST सोडवणं, वdतंूची Gवn: करणं, जा=हराती करणं इथपासन
ू ते
एकमेकांशी भरपरू वाद घालणं, पातळी सोडन
ू Uश{या घालणं, आrथeक फसवणक
ू करणं..
अशा व यापेYाहX अनेक गो_ी समाजमाsयमांतून घडन
ू येतात. यावर आपला म द ू कसं काम
करतो?
GवGवध समहां
ू मsये असलेले लोक =दवसातन
ू अनेकदा एकमेकांIया संपकाeत असतात.
म दला
ू हX सवe नाती खरX वाटतात. Zयामळे
ु एकमेकांना कधीहX न भेटलेलX, पण एकमेकांशी
रोज Uलहन
ू गlपा मारणारX माणसं SZयY एकमेकांना भेटतात ते{हा ZयांIयात खरोखरXची
नाती, बंध 0नमाeण झालेले असतात, मी झालेलX असते. Zयातूनच समाजमाsयमांवर सh
ु
झालेलX Gवधायक कामं SZयYात उतरलX आहेत. तसंच SZयYात चालू असलेलX कामं
फेसबक
ु ,

{हॉ¼सअॅप,

ि¼वटरसारQया

समाजमाsयमांवर

जाऊन

मोठय़ा

जनसंQयेपय|त

पोहोचलेलX आहे त. समाजमाsयमांचा चांगMया कामांसाठ उपयोग होतो. पण अनेकदा वाईट
आbण भयंकर कामांसाठ हX उपयोग करणारे आहे त.
समाजमाsयमांवरचे वाद हX एक महaवाची बाब आहे . वादGववाद dपधसारखं

वातावरण अशा वेळी असतं. या वादGववादांमुळे पqरिdथती काय आहे , हे लYात यायला
मदत होते. GवषयाIया दो&हX बाजू समजायला मदत होते आbण आपMयाला मत तयार
करणं सोपं जातं. पण अनेकदा लोक एक बाजू वाचतात, Zयाला rचकटन
ू राहतात. इतरांIया
मतानसार
मत न बनवणं, खाीIया æोताकडन
मा=हती Uमळवणं फार आवयक ठरतं.
ु
ू
योय गो_ ‘शेअर’ करणं हX फार गरजेची बाब झालेलX आहे .
वादात आपलX बाजू मांडNयासाठ , दजोरा
दे Nयासाठ ‘ोल’धाड असते. अनेकदा हX
ु
धाड {यावसा0यक तaवावर काम करणारX असते. यामळे
ु इथे एखाjा Gवषयावर 0नकोप चचाe
होत नाहX. Gवरोधासाठ Gवरोध होतो. 0नoप&न काहXच होत नाहX. याचाच वाईट आbण nर
ू
वापर झंुडीने बळी घेNयासाठ होतो. ते{हा केवळ भारतासाठ कंप&यांना आपलX ‘से=टंज’
बदलावी लागतात.
wहणनच
समाजमाsयमं सकाराZमक, Gवधायक म दंIू या हातात असणं हX फार
ू
आवयक गो_ आहे .
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नातं पवe
ू जांशी..
जर आपण आपMया बहè
कटं
ु ु बातMया शंभर लोकांची छायाrचं गोळा कhन Zयांचं
ृ
0नरXYण केलं, तर आपMया असं लYात येतं क:, जगभरात जेवढे वंश आहे त- Zयांची
चेहरे पी, केसांचा पोत, डोgयांचा रं ग, आकार, Zवचेचा रं ग, उं ची, हाता-पायांची ठे वण, नाक,
भवया
यातलX कोणती ना कोणती वैUश_य़ं आपMयाला आपMयाच कटं
ु
ू येतील.
ु ु बामsये =दसन
उदाहरणाथe, काहXंचे करळे
केस असतात, काहXंIया शरXरावर गलाबी
रं गाचे =ठपके असतात,
ु
ु
तर काहXंIया डोgयांची ठे वण जपानी {य:सारखी असते.
मलां
ु मधलX हX वैUश_य़ं आपण आई, बाबा, काका, मामा, मावशी, आZया, आजी,
आजोबा यांIयात शोधतो. आपMया पवe
ू जांची वैUश_य़ं हX केवळ एक-दोन Gपढय़ा मागे जाऊन
नाहX, तर fकZयेक शतकं मागIया गणसां
ु
ू Iया माsयमातन
ू Gपढय़ाि&पढय़ांIया Sवासातन
ू
आलेलX असू शकतात.
fकZयेक शतकांपव
ू - सहæकांपव
ू आपले पवe
ू ज नxक: कोण होते, हे कोणाला सांगता
येईल?
मळातला
मानववंश हा एकच आहे , Jयाला आपण शाvीय भाषेत ‘सेGपय&स’
ु
wहणतो. हाच वंश जगामsये अनेक =ठकाणी Gवखरला
गेला. अनेकदा एकहX आला.
ु
परdपरांमsये गणसां
ु
ू ची दे वाणघेवाण झालX, होत रा=हलX आbण पढे
ु हX होत राहXल.
िजथं माणसांIया टोgया गेMया, 0तथMया हवामानानसार
ु , Sाणीजीवनानसार
ु , Zया
=ठकाणIया नसrगeक आ{हानांना तcड दे त माणसामsये काहX बदल होत गेले. GवUश_
संकटांचा सामना करNयासाठ wहणनहX
हे बदल झाले. उदा. बफाeळ Sदे शात राहणायांनी
ू
अ0तथंडीचा सामना केला, तसा उoणक=टबंधात राहणायांनी उoणतेचा सामना केला. या
सगgया पqरिdथतीला परक
अशी Zयाची शरXररचना झालX. हXच उZnांती आजहX चालू आहे .
ू
पव
कIचं मांस खाNयासाठ
ू

माणसाचा जबडा मोठा होता, तर आज Uशजलेले पदाथe

खाNयासाठ जबडय़ाचा आकार आbण तसे दात रा=हले नाहXत. अशा Sकारे मानवी जीवनात
या पढIयाहX
काळात बदल होत जाणार आहे त.
ु
मानववंशाIया इ0तहासात अलXकडIया काळामsये धमe, जात यांचा Uशरकाव झाला.
या गो_ींमुळे जरX माणसांमsये भेद तयार झाला असला, तरXहX मळातले
आपण ‘सेGपय&स’
ु
ं
आहोत आbण Zयामळे
लांबची भावंडह
ं X आहोत!
ु च एकमेकांची जवळची fकवा
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Uशकतानाचं ओझं !
मलां
ु Iया मनावरहX अनेक ओझी असतात. ZयातहX UशYणात अशी ओझी असतात.
यशपाल सUमतीने ‘ओµयाGवना अsययन’ हा UशYणGवषयक अहवाल SUस केला, Zयात
जड

दरांमळे
ु

येणाया

ओµयाबल

Uल=हलेलं

आहे .

पण

ZयाUशवाय

इतर

काहX

ओµयांबलहX सांrगतलं आहे . यातलं एक ओझं wहणजे- वगाeत बसनहX
न कळNयाचं ओझं.
ू
आकलन झालं नाहX तर तेहX एक Sकारचं ओझंच असतं.
?ानरचनावादानसार
ु , आकलनासाठ

पवe
ू ?ान अवलंबून असतं. एखाjा GवषयातलX

आधी काय मा=हती आहे यावर आज काय समजलं आहे , हे अवलंबून असतं. मलं
ु dवत:हन
ू
Uशकत असतात. ZयांIयावर स: केलX तर UशकNयाची Sfnया थांबते आbण दसयाचं
ऐकन
ु
ू
ं
fकवा
घोकंपी कhन परXYा दे Nयाची पत सh
ु होते.
मलां
Uशकावं असं वाटत असेल तर Zयांना वगाeत मोकळीक हवी.
ु नी dवत:हन
ू
बोलायची, समजन
ू यायची, समजलेलं सांगायची. पण वगाeत डोकावलं तर असं =दसतं क:
वगाeतलX काहX मलं
ु च बोलत असतात. अनेक मलां
ु ना काहX अडचणी असतात. Uशकवलेलं
सवe समजलेलं असतंच असं नाहX तरXहX मलं
ु Gवचारत नाहXत. काहX ठरावीक मलं
ु जhर ST
Gवचारतात. पण बहसं
ु ST Gवचारत नाहXत. याची कारणं अनेक आहे त. यापैक:
ु Qय मलं
काहX कारणं अशी असतात.
काहX अडचण असेल, Uशकवलेलं समजलं नसेल तर Gवचारा, असं UशYकांनी
सांrगतलेलं असतं. पण मलं
ु UशYकांना काहX Gवचारायला जात नाहXत. UशYक आवडीचे
ं
असतील तर मलं
नंतर ST Gवचारतात. UशYक Zयाची उ,रं हX दे तात. पण
ु तासाला fकवा
काहX UशYकांना ST Gवचारायचं दडपण येतं, Zयामळे
ु

मलं
अयासातMया अडचणी
ु

Gवचारायला जात नाहXत.
मलां
ु समोर खरा ST मा वेगळाच असतो. आपण वगाeत सवाeसमोर ST Gवचारला,
तर जे काहX Uशकवलेलं आहे ते आपMयाला कळलेलं नाहX, हे सगgया वगाeला कळे ल.
Zयामळे
Uम-मै©णी हसतील, rचडवतील या कारणासाठ
ु

बहते
ु ं वगाeत अडचणी
ु क मल
Gवचारत नाहX. मलां
अडचणी UशYकांनी
ु चं वय आbण ZयांIयासमोरIया या साsयासsया
ु

आपणहन
लYात घेतMया, मलां
ु ना मोकळीक वाटे ल असं वातावरण तयार केलं तर
ू
UशYणाची हX वाट सहज होईल. सोपी होईल. मQय
wहणजे ओझंर=हत होईल.
ु
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डोकं चालू राहNयासाठ ..
मलां
ु Iया डोxयाला चालना Uमळे ल, मलं
ु Gवचार करतील, आ{हानं पणe
ू करतील, असं
ं
Zयांना शालेय वयात काय Uमळतं? घhन fकवा
शाळे तन
ू माकe कमवNयाUशवाय खरXखरX
ु
कोणती आ{हानं Uमळतात? वेगवेगgया पतीने ST सोडवावा लागला आहे , अशी कामrगरX
ZयांIयावर कोणी सोपवतं का? जे आहे ते करNयासाठ च मलां
ु ना वेळच नसतो. तर वेगळी
आ{हानं अंगावर कधी घेणार? सsया माकाeना इतकं महaव आहे क: Jयाला माकe आहे त,
तेवढं च मलं
ु करतात. ZयापेYा जाdत काहX करणं अशxय आहे , असं अनेकांचं मत असतं.
वाdतGवक माकe वेगळे आbण GवGवध मागाeनी डोकं चालवायला Uमळणं हे वेगळं .
यातन
ू मलां
ु चा जो खराखरा
ु फायदा होणार आहे , ZयाIया डोxयाला चालना Uमळणार आहे ,
तो फायदा Zयांना कसा Uमळवन
ू दे ता येईल? Zयामळे
ु मलां
ु समोर ZयांIया वयोगटाला योय
अशी आ{हानं Zयांना jायला हवीत.
एखाjा मा=हतीIया, घटनेIया कारणांचा शोध घेणं (रXझ0नंग), ताfकeक संबंध लावणं,
Gव¬ेषण करणं, Sfnया समजन
घेणं, मMयमापन
करणं. उदा. समोर =दलेMया काहX
ू
ू
घटकांमधन
काहXहX असू शकतात. पदाथe, खेळ, Sयोग इ.) योय घटक
ू (हे घटक वयानसार
ु
0नवड. घटक 0नवडता येणं, ते का 0नवडले ते सांगता येण,ं अशा dवhपात हX आ{हानं असू
शकतात.
यासाठ मळात
मलां
वाटायला हवं.
ु
ु ना dवत:चे ST पडायला हवेत. Zयासाठ कतहल
ु ू
सsया मलं
आbण परXYेत =दलेले ST सोडवतात. पण ST पडणं हX आवयक
ु पdतकात
ु
fnया म दत
ू होत नाहX. कोणZयाहX SकारIया संशोधनासाठ ST पडणं (xवेÅ0नंग अॅ©बUलटX)
हX अ0तशय महaवाची Yमता आहे . एका STाचं उ,र Uमळालं आbण कतहल
संपलं, असं
ु ू
ं
{हायला नको. तर एका STातन
ST, UमळालेMया उ,रातन
Uमळालेलं उ,र
ू दसरा
ु
ू fकवा
अपणe
ू वाटMयामळ
ु े नवीन ST, Zयाचा शोध- असा Sवास सh
ु {हायला हवा.
ं ं िdकMस’चे – ‘हॉ¼स’चे ST असतात. काहX मलं
हMलX परXYेत ‘हायर ऑडeर rथfकग
ु
हे ST सोडवNयात यशdवी होतात. मग असे ST खया dवhपात आधीपासन
ू , ZयांIया
समोर UशYक/ पालकांनी ठे वायला हवेत. या STांIया उ,रासाठ GवGवध मागाeचा अवलंब
करणं हे सचायला
हवं. यातन
ु
ू GवचारSव,
ृ करणं हे आवयक आहे .
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म द ू बंद?
कधी कधी आपला म द ू बंद होऊन जातो. नवीन काहX करावंसं वाटत नाहX, कोणाला
भेटावंसं वाटत नाहX. आपण हे काय करतोय, असे ST डोxयातन
ू जात नाहXत. अनेक जण
अशा अवdथेतन
ू जात असतात. ‘म टल pलॉक’ येत असतो. बहते
ु क जण wहणतात, असं
वाटनहX
काऽहX करता येत नाहX. काहX कhच शकत नाहX. जसं आहे तसं ढकलायचं.. खरं
ू
आहे ! काम आbण कामच यात परतं
गंत
ु
ु Mयामळे
ु dवत:ला ढकलावं लागतंच. न ढकलन
ू
सांगायचं कोणाला?
हे सगळं फ मोठय़ांIया बाबतीत घडतं असं नाहX. लहान मलं
ु हX Zयाच Zया चnात
अडकलेलX आहे त. तीच ती शाळा, तोच वगe, एकाच पतीचा अयास आbण हो, तीच ती
बोलणी खाणं. सगgयांनी सारखं Uशकवत राहणं, सांगत राहणं.
आपMया म दत
ू असं घडतं Zयामागचं खरं कारण हे क:, आपण रोज Zयाच Zया
Sकारचं काम करत राहतो. नवीन काहXहX नसलं क:, अशा पतीनं म द ू बंद होतो. काम
अजनच
आवडेनासं होतं. कामावर, dवत:वर, माणसांवर राग काढला जातो.
ू
पण काहX माणसं Zयाच पqरिdथतीत dवत:ला qरझवतात. आहे Zया गो_ींकडेच
वेगgया ^_ीनं बघतात. लांबलचक भाषणं ऐकत मलं
ु हातानं फरशीवर रे घोटय़ांमधन
ू rचं
काढत बसतात.
बराच वेळ रांगेत उभं राहणं हे कंटाळवाणं काम. तसंच ‘रांग मोडू नका हो..’ असं
लोकांना =दवसातन
ू हजारदा सांगNयाचं कामहX 0ततकंच कंटाळवाणं. हे काम करणाया
एकाने मा या कामातहX जान आणलX होती. लोकांना वेगवेगgया पतीनं सांगून तो
dवत:चा आbण इतरांचा कंटाळा हलका करत होता.
अrधकायाचं काम तसं Uशdतीचं; पण एक अrधकारX रोज कायाeलयामधMया
ं
फgयावर सGवचार
fकवा
लहानसा Gवनोद UलहXत होते. यामळे
ु
ु Zयांना आbण इतरांनाहX मजा
येत होती.
भंगार गोळा करणारे एक जण UमळालेMया वdतंूतून dवत:ची गाडी दर वेळी वेगळी
आbण संद
ु र सजवतात. बघणायाला आbण ZयांनाहX छान वाटतं.
डोgयांना नवी ^यं =दसणं, ‘आज काय नवीन’ याची उZसकता
वाटत राहणं, हसणं
ु
आbण हसवणं या सगgयामळे
ु काहX वेळासाठ का होईना, बंद म द ू उघडतो!
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असहमतीअसहमती-सहमती
काहX जणांशी आपलं चांगलं जमतं आbण काहX जणांशी नेहमीच वाद होतात. असं
का होतं?
आधी, का जमतं हे बघू. असं अनेकदा होतं क: आपलं JयांIयाबरोबर नातं आहे , जे
लोक आपMया जवळचे आहे त, सहवासात आहे त, ZयांIयाऐवजी इतरांशी बौGक- मानUसक
साहचयe 0नमाeण होतं. एकमेकांचे ^G_कोन समजतात. कारण या दोघांIया म दची
ू जडणघडण
परdपरांशी परक
असते. यालाच आपण ‘वे{हल थ जळणं
’ असं wहणतो.
ू
ु
हX परकता
नाZयावर अवलंबून नसते. वयावर अवलंबून नसते. UशYण, जात, धमe,
ू
Uलंग, एकमेकांमधलं भौगोUलक अंतर यांवरहX अवलंबून नसते. तर.. हX परकता
म दIया
ू
ू
भाव0नक- मानUसक- बौGक- सामािजक जडणघडणीवर अवलंबून असते.
Jया दोन माणसांचे एकमेकांशी वाद असतात, एकमेकांचं पटत नाहX, ते{हा खरं तर
दोन माणसांIया ^G_कोनांत अंतर पडत असतं. याचं कारण SZयेकाIया म दची
जडणघडण
ू
वेगळी झालेलX असते. ते काहX बाबतींत, काहX Gवषयांमsये एकमेकांना परक
नसतात,
ू
ZयांIयात सहमती होत नाहX.
जे{हा सहमती नसते, ते{हा माणसाचा हा नैसrगeक dवभाव आहे क:, Zयाला नेहमीच
dवत:चं बरोबर आbण दसयाचं
चक
ु
ू वाटत असतं. थोडीच माणसं अशी असतात क:, ती
चक
ू कबल
ू करतात. dवत:चं बरोबर वाटNयाचं कारण असं असतं क:, माणसं dवत:Iया
मनाशी काहXएक Gवचार कhन ZयाSमाणे वागतात. Zयामागे ZयांIया ^G_कोनातन
ू समपeक
कारण असतं. इतर माणसं Zया कारणांशी सहमत असतीलच असं नाहX, पण Zयांना मा ते
बरोबरच वाटत असतं.
माणसं आपापले ^G_कोन घेऊन ते सांभाळन
ठे वत असतात. मा, हे करताना
ू
दसयाचे
^G_कोन ते Gवचारातसा
घेत नाहXत. या एका गो_ीमळे
ु
ु
ु लहान-मोठे वाद होत
असतात.
हे वाद Uमटवायचे असतील, तर एक गो_ अ0तशय Sामाbणकपणे करायला हवी, ती
wहणजे- ‘Zया माणसाIया जागी जर मी असते/असतो, तर काय केलं असतं?’ असा Gवचार
करायला आपण Uशकलो, तर आपला जगNयातला बराच वेळ आbण rचडrचड वाचेल. मQय
ु
wहणजे, असहमती नxक: का दशeवायची आहे आbण सहमत के{हा {हायचं, याचा 0नणeय
घेणं सोपं जाईल!
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vी आbण प\ष
ु
िvया आbण प\षां
ु चा म द ू एकसारखा असतो का, या STाचं उ,र अ0तशय
वेगवेगgया पतींनी म दशाv?
शोधत आहे त. काहX संशोधकांIया मते, vी आbण प\षां
ु
ु Iया
म दमsये
फरक असतो. Gवशेषत: मानUसक, भाव0नक आbण आकलनाIया पातळीवर असा
ू
फरक =दसन
ू येतो, असं काहXंचं wहणणं आहे . काहXंIया मते, भावना व भाषेIया पातळीवर
िvया आघाडीवर असतात, तर ^य अवकाशीय संकMपना व गbणताIया संदभाeत प\ष
ु
आघाडीवर असतात.
परं तु या सवाeना छे द दे णारं एक संशोधन एफएमआरआय पतीनं केलं गेलेलं आहे .
यामsये िजवंत म दचं
ू छायाrचं घेऊन 0नoकषe काढले जातात. हे संशोधन ‘नेचर’ या
Gव¥सनीय आbण S0तGÈत शोधप©केत SकाUशत झालेलं आहे . या संशोधनानसार
ु , vीप\षां
ु Iया म दची
ू जडणघडण शरXरशाvीय^_य़ा एकसारखीच असते.
तरXहX आपMयाला vी-प\षां
ु Iया GवचारSfnयेत अनेकदा फरक पडलेला =दसतो; तो
सांdक0तक
वातावरणामळे
ु झालेला असतो. vी आbण प\षां
ु वर वेगवेगgया पतींनी झालेMया
ृ
ं
संdकारांमळे
fकवा
मलगी
लहानपणापासन
ु हा फरक =दसतो. उदाहरणाथe, मलगा
ु
ु
ू घरातMया,
पqरसरातMया आbण समाजातMया vी व प\षां
ं अनकरण
ती
ु ना वावरताना बघतात. Zयांचच
ु
ं
मलगी
fकवा
तो मलगा
करत असतो. िvयांनी व प\षां
ु
ु
ु नी याच पतीनं वागायचं असतं, हे
ज&मापासन
ू ZयांIया मनावर ©बंबत असतं.
गंमत wहणन
माणसं असेहX दाखले दे त असतात, क: वाहनचालक:य कौशMयं
ू
िvयांमsये कमी असतात. तर कठं
ु ना पटकन
ु काय बोलावं आbण काय बोलू नये, हे प\षां
कळत

नाहX.

पण

आपण

अशी

अनेक

उदाहरणं

बघतो,

क:

अनेक

प\षां
ु मsयेहX

वाहनचालक:य कौशMयं कमी असतात. तर एखाjा vीपेYा कठं
काय बोलायचं आbण
ु
बोलायचं नाहX, याचं भान एखाjा प\षाला
जाdत असू शकतं. Zयामळे
ु
ु च हX कौशMयं vी
आbण प\ष
wहणन
करत आहे त.
ु
ू नाहX तर {यगbणक बदलतात, अशी मांडणी म दशाv?
ू
भावनांIया पातळीवरहX तेच wहणता येईल. मलयां
ना- ‘मलXं
ु
ु सारखं काय रडतोस..’ असं
wहटलं जातं, ते{हा ‘आपण (मलगा
आहोत, wहणन
ु
ू ) रडायचं नाहX’ हा संdकार ZयांIयावर
केला जातो. वाdतGवक, भावनांIया क@ामsये vी-प\ष
असा फरक नसतो. या Gवषयावर
ु
पढXल
काळातहX संशोधन होत राहXल. कारण हा मा
वादाचाच रा=हलेला आहे !
ु
ु अजनहX
ू
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मैी
डोxयाIया आत असलेला म द ू हा आपMया सवe GवचारSfnया, भावना, 0नणeयYमता,
आवडी0नवडी या सायांस कारणीभत
ू असतो. म द ू िजतका जाdत समजन
ू घेता येईल, 0ततकं
माणसाचं आयoय
सखकर
होईल. लहान मलं
ु
ु
ु कसा Gवचार करतात, ZयांIया म दत
ू नेमकं
काय चाललेलं असतं, कोणZया पतीनं Zयांना UशकवMयास सोपं जाईल, मलं
ु ह का
करतात, काहX मलं
ु अबोल तर काहX खप
ू चळवळी का असतात, अsययन अYमतांचं काय
करायचं.. अशा Sकारचे काहX मे
ु आपण या लेखमालेमsये पा=हले.
आपMयात कोणकोणZया बGम,ा
असतात? UशYण{यवdथा हX केवळ भाषा आbण
ु
गbणत या दोन बGम,ा
तपासते. परं तु इतर अनेक बGम,ां
ना आपMया शालेय जीवनात
ु
ु
आbण समाजातदे खील Gवशेष dथान नाहX. JयांIयात वेगवेगgया बGम,ा
आहे त, Zयांना
ु
परेु शी संधी Uमळत नाहXत. Zयामळे
Gवषयी आपलX समज वाढNयाची, Zया
ु GवGवध बGम,ां
ु
समजन
ू घेNयाची गरज आहे .
आपMया म दत
ू 0नमाeण झालेMया भावनांना आपणच कारणीभत
ू असतो आbण बाÀय़
पqरिdथती कशीहX असलX तरX आपण आपMया म दला
कोणZयाहX Yणी 0नयं©त कh
ू
शकतो, भावनांIया आहारX वाहन
ू न जाता सवeकाळ ताfकeकतेने Gवचार कसा कh शकतो,
अशा Sकारचे Gवषय या लेखमालेत हाताळले गेले. Zयास वाचकांचा ई-मेल£ारे आbण
समाजमाsयमांतन
ू Uमळणारा S0तसाद अGवdमरणीय आहे . शालेय-महाGवjालयीन गटापासन
ू
सवe वयाIया वाचकांनी नवे ST Gवचारले. ZयातMया काहX STांना या लेखमालेतन
ू उ,रं दे ता
आलX. अZयाध0नक
तं?ानाIया साहाÆयानं केMया गेलेMया म द-ू संशोधनांचे 0नoकषe लेखांIया
ु
dवhपात मांडणं, हा या लेखमालेचा उेश होता. अफाट म द-ू संशोधनांपैक: काहX संशोधनं या
सदराIया माsयमातन
ू वाचकांसमोर ठे वता आलX. काहX मतमतांतरं सांगता आलX. म दशाv
ु
Zया तलने
Gव?ान आहे . यात आगामी काळातहX सातZयानं संशोधनं होत
ु ने आध0नक
ु
राहतील. नवे Gवषय हाताळले जातील. आपण dवत:Iया आbण इतरांIयाहX म दशी
ू मैी करत
राहू, हे जाdत महaवाचं आहे !
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