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वयात येताना.... 

(हळ�या झोपाळयावाचनू झुलायला वयात�या मुल�ंच ेमान�सक हेलकावे खपु टोकाच े

असतात. पालक-�श�कांनी  याकड ेबारकाईनं ल� दे&याची गरज असते.)     

 (मुल�ला माणूस ,हणून वाढवता वाढवताच तीच ं‘मुलगी’ असणंह� ल�ात ठेवूया, 

,हणजे तीच ं2ेमात पडणं, 3वतंडवाद घालणं, तासन-्तास ग7पा मारणं आप�याला समजेल. 

9तला घरात डांबून ठेवणं ‘सात:या आत घरात’ सारखी बंधने 9त:यावर घालणं ,हणजे मुलगी 

वाढवणं न�हे. 9तला घरात पुरेसे 2ेम देणं, 3व<वास 9नमा=ण करणं, वेगवेगळे धोके समजावून 

देणं, चकुलं तर पाठ>शी उभं राहणं हे जाAत मह वाच ंमानूया. शर�रापे�ा आरोBय, सCदया=पे�ा 

�यिEतम व मह वाच ंठरवूया; �मGाची जात 9न Hप बघ&यापे�ा  याचा Aवभाव,  याची पाGता 

बघूया.) 

वयात येणं ह� एक 2JKया आहे; तो एक �ण न�हे, मुलगा आLण मुलगी दोघांसाठ> 

‘वयात येणं’ ह� संक�पना सारखीच असल�, तर�  यावर:या घरात�या आLण समाजात�या 

29तJKया माG वेगMया असतात. आप�याकड,े 3वशषेतः मPयमवगQय घरांमPये मुलगा आLण 

मुलगी यां:या वयात ये&या:या काळात मुल�कड,े 9त:या वयात ये&याकड ेजरा जाAत ल� 

Rदले जाते. आज:या जग9तकSकरणा:या काळात सॅ9नटर� नॅपJकUस:या जाRहरातीसाठ> का 

होईना थोड ेलWXगक �श�ण(!) देणाZया परदेशी कंपUयांची सं[या वाढल� आहे. 

मुलगी वयात येणं, ,हणजे 9तची पाळी येणं असं समीकरण, धरलं जातं, 2 य�ात 

पाळी येणं ,हणजे (बहुतांशीपणे) ती आई हो&यायोBय होणं असं आपण सव=सामाUयपणे ,हणू 

शकतो. वयात ये&यामधल� ती एक मह वाची शार�\रक बजू आहे. पण मान�सक बदलांच ं

काय? या हळ�या, झोपाळयावाचनू  झुलाय:या वयात, 3वशषेतः मुल�ं:या मनाच ेहेलकावे खपू 

टोकाच ेअसतात. पालक-�श�कांनी  याकड ेजरा जाAत ल� ^यायला हवं. 

या वयात मुल� सुंदर Rदसायला लागतात.  यांची शर�रं आकार _यायाला लागतात. 

रA यातून जाताना आप�या १५-१६ वषा=:या मुल�कड ेबघणारे पुcष बघून आयां:या पोटात 

बाकबुक �हायला लागतं. मुल�च े�मG वाढायला लागतात, कपड ेआLण इतर अॅEसेसर�जच ेढ�ग 

जमायला लागतात. eबनधाAतपणा, आईशी सततचा 3वतंडवाद आLण बाबांशी पEकS दोAती 
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असं काह�सं �हायला लागतं. बाबां:या, भावा:या,  यां:या घरात�या वाग&यामधनू कळत-

नकळत पुcषाबfल:या 9त:या संक�पना Aपgट होत जातात. आई-वhडलांच ेएकमेकांशी 

असलेले नातेसंबंध 9त:या मनात ‘पती-प नी’ :या ना याच ेरोल-मॅाडले �हायला लागतात. 

,हणून या वयात�या मुल�ं:या पालकांच ेएकमेकांशी असलेले संबंधह� मुल�:या मान�सक 

आरोBयाशी 9नगhडत असतात. 

मुल�:या वयात ये&याचा, 9त:या संुदर Rदस&याचा अ�भमान, आनंद, कौतुक  तर 

असतंच एका बाजूला, पण दसुZया बाजूला वाटायला लागते Xचतंा, 'कोणी फसवणार तर 

नाह�?, नको  या वयात 2ेमात तर पडणार नाह�? ह�ल�च ंजग हे असं, आपण पेपरमPये 

वाचतोच कS रोज! कसं सांभाळायच,ं कसं जपायचं हे उमलतं ताc&य आपण आप�या घरात?' 

एक ना दोन, भाराभर Xचतंा आप�याला, 3वशषेतः आयांना काळजीत टाकतात. 

या सगMया काळlया, खोटया मुळीच नाह�त, पण  यांची ‘mॅि�हट�’ आप�याला वाटते 

तेवढ� नाह�. या वयात�या मुल�ंना आप�याला �मG असणं आवडतं, पण  यासाठ> Aवतःहून 

मैGीचा हात पुढे करणं जरा कठ>ण जातं. मुलाच ंमागं लागणंह� आवडतं, पण कुठेतर� थोड ं

घाबरवतंह�. याच वयात मुला-मुल�ंची 9नकोप मैGीह� जुळते 9न आयुgयभरासाठ> खरा-खरुा 

�मGह� �मळून जाऊ शकतो. 

मुल� 2ेमात पडतात.  या वयात  यांना जे 2ेम वाटतं, ते बहुतेक, वेळा आकष=ण 

असतं, 2ेम आLण आकष=णामधला फरक, 2ेम आLण लBन (,हणजे आयुgयभराच ंएकG 

असणं) यातले फरक बोलता-बोलता, एखा^या घटना/2संगा:या 9न�म ताने  यांना सांगत 

राहायला हवेत. 

डॉ.3वठल 2भू यांनी ,हट�या2माणे, 2ेम आLण आकष=णामधले फरक- 

2ेम  

- सावकाश बसते.  

- 3वचारपूव=क केले जाते. 

- आ मीयता जाAत असते. 

-  याग, �माशीलता, समजूतदारपणा असतो. 
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- �यEती:या अनेक गुणांचा 3वचार केला जातो. 

- बुrीपुरAसर केले जाते. 

आकष=ण  

- चटकन वाटते. 

- 3वचार नसतो. 

- कौतूक जाAत असते. 

- Aवाथ=, ‘मी’ पणा असतो. �मा नसते. 

- एखा^याच पैलूवर खशू होऊन 9नमा=ण होते. 

- फEत भावनेचा वरचgमा असतो. 

मुल�ंना हे फरक  या वयात ल�ात येणं कदाXचत शEय नसत,ं तेवढ� वैचा\रक 

प\रपEवता कदाXचत  यां:यात नसेल, पण पालक ,हणून आपण  यां:या मैGीकड ेडोळसपणे 

बघायला हवं. 

एखा^या मुलाची संगत आप�या मुल�ला आवडत नसेल, तर ते  याला सांग&याची 

पrत �यविAथत हवी. नकाराचा Aवीकार करायला मुलांना सवय लावायला हवी, तशीच मुलाच ं

माणूसपण सांभाळून  याला नकार ^यायची पrतह� मुल�ंना सांगायला हवी. इंmजीत ,हणतात 

तस ‘हाउ टू से नो इज अॅन आट=’. 

मुल�ंना �यEत �हायला, 3वशषेतः बोलणं आवडतं,  यांना बोलू ^या. सतत 9न खपू 

बोलू दे.  या बोलतात ते सगळं अ यंत खरं मनापासून, आयुgयावर प\रणाम करणारं वगैरे 

नसून अगद� त काल�क असतं. बदलत असतं.  यामुळे  यांच े3वचार कळतात, काह� थोड े

इकड े9तकड ेचकुतायत असं वाटलं तर रAता दाखवता येतो. इतकंच! 

मुल�ं:या कपड-ेदाXगUयां:या बाबतीतह�  यांना हे सांगायला हवं कS पोशाख आLण 

एकूणच देहबोल�मधनू, मग ते थेट Jकंवा छुपेपणाने शर�र 2दश=न असो Jकंवा 3वtम, लाडलेाड े

बोलणं असो, तु,ह� Aवतःला फEत AGी- शर�र/देखणी बाहुल� ,हणून 2ेझuट करणार असाल तर 

 याला समाजाकडून येणाZया 29तJKयाह� तशाच असणार. साडीतून बाहेर Rदसणारा पेRटकोट 

जर चालत नाह� तर लो वेAट जीUसमधनू Rदसणार� अतंव=AGची फॅशन कशी चालेल? 
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तु,हाला समाजाकडून एक �यEती ,हणून ओळख हवी असेल तर तु,ह� Aवतःला 

तसंच 2ेझuट करायला हवं.  यासाठ> पोशाखइतकSच मह वाच ंअसत ेतुमची बहुwतुता, तुमच ं

वाचन, तुमचा Aवभाव, तुमचा समजूतदारपणा, तुमची हुशार� असं बरेच काह�. 

आता चॉईस तुमचाच आहे. आजह� मुल�:या बाxयcपाला थोड ंअवाजवी मह व आहे. 

जे तीच ं‘माद�’पण/ वAतू’पण अधोरेLखत करतं. पालक ,हणून हे टाळ&यासाठ> आपण 

मुल�ं:या रंगाcपाची/ जाyया-बार�क अस&याची/  याचा संबंध फEत लBनाशी लाव&याची (एवढ� 

सुंदर आहे, वाटेवरचा चोरह� उचलून नेईल. Hप ब9घतलं ना काय आहे? कोण Rहला प करणार 

देव जाणे, इ.) चचा= पूण=पणे थांब3वल� पाRहजे. 

9त:या संपूण= �यिEतम व 3वकासाची, शर�रांतग=त आरोBयाची काळजी घेतल� पाRहजे. 

चौरस आहाराकड ेल� देणं फार मह वाच ंआहे. सवाzगीण शार�\रक 3वकासासाठ> एखा^या 

दमछाक करणाZया खेळाचीसुrा मुल�ंना गरज आहे. 

मुल�ंना माणूस ,हणून वाढवता वाढवताच 9तच ं‘मुलगी’ असणंह� ल�ात ठेव ूया. 

,हणजे 9तच ं2ेमात पडणं, 3वतंडवाद घालणं, तासान-्तास ग7पा मारणं आप�याला समजेल. 

9तला घरात डांबून ठेवणं ‘सात:या आत घरात’ सारखे 9नयम घालणं, 9त:या एEA{ॉ 

क\रEयुलर, ऑिEटि�हट� बंद करणं ,हणजे मुलगी वाढवणं न�हे. घरात पुरेसं 2ेम देणं, 

3व<वास 9नमा=ण करणं, वेगवेगळे धोके समजावून देणं, चकुलं तर पाठ>शी उभं राहणं हे जाAत 

मह वाच ंमानू या. शर�रापे�ा आरोBय, सCदया=पे�ा �यिEतम व मह वाच ंठH दे. �मGाची जात 

9न Hप बघ&यापे�ा  याचा Aवभाव,  याची पाGता बघू या, AGीवर येऊ शकणाZया 

जबाबदार�ची, मान�सक गुंतवणुकSमुळे येणाZया ताणांची 9तला Aपgट श}दात क�पना देऊ या. 

Aवतःला शEय नसेल तर  यासाठ> मराठ>मPये अनेक उ तम पुAतक तु,हाला मदत कH 

शकतील. 

नको ते Aपश=, नको ते श}द यामुळे Aवतःला अपराXध व येणं/भीती याऐवजी अशी 

कृती करणाZया या भावनांचा मालक असायला हवा, याची खाGी कHन ^या.  याचा सौ,य, 

पण ठाम 3वरोध करायला �शकवा. शवेट� यो9नशुXचता ,हणजे चा\र�य न�हे आLण 2ेमाची 

प\रणती लBनात होणं हा 9नयम न�हे. 
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मुलगी हे परEयाच ंधन, पदरातला 9नखारा या क�पना आता सु�श��त मPयमवगा=त 

जरा कमी झा�या अस�या तर� मुल�ला एक माणूस ,हणून, Aवतं�य, Aवयपूंण= �यEती ,हणून 

वाढ़3व&याची क�पना अजूनह� फारशी cजलेल� नाह�. मRहला स�मीकरणा:या या Rदवसात 

आई ,हणून आपण आप�या �मता मुल�ं:या सव= �मतां:या 3वकासासाठ> वापH या.  

 


