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आड�न�या वयात साथ-साथ... 

(म�यंतर� ‘ट�नएज मुलांच े��न’ या �वषयावर ‘चतुरंग’ पुरवणीत काह� लेख �!स# 

झाले होते. या �वषयावर एक जाह�र चचा'(मक काय')मह� ‘लोकस(ता’ तफ+  मंुबईत झाला 

होता. या चच+त सहभागी झाले/या म0नषा सबनीस या त1ण मुलांसाठ3 ल45गक !श7णाच ेवग' 

घेतात. (यांनी (या चच+त माडले/या �वचारांवर आधा<रत लेख) 

मुलगा आ>ण मुलगी वयात येणं, हा एक साधा 0नसग')म, दोघेह� �जनन7म होणं, 

(यांच ंपरAपरां�वषयीच ंआकष'ण जागं होणं- हेह� 0नसग' द(तच. मुलगा आ>ण मुलगी 

दोघांसाठ3 समान. 

मुलगा आ>ण मुलगी यांCया तना-मनाम�ये वयात येताना होणारे बदल वेगळे असतील, 

पण गFधळेपणा, अAपGटता, ताण, लाज, शंका हे सारखचं. ह� मुलं १३-१४ पासून १८-१९ 

वयाची. Nहणजे ‘ट�न’ एजस'. वयाCया या टOOयावर ‘वयात येणं’ या गोGट�म�ये सव'सामाPय 

समाजात मुलQयाकड ेजरा दलुR7 आ>ण मुल�कड ेअ5धक ल7, असं होतं खरं. जणू काह� 

मुल�च वयात येतात आ>ण मुलगे थेट ‘घोड’े होतात. 

मुल�च ंवयात येणं हे एके Tदवशी थेट, सरळपणे Tदसतं. मुलQयाच ंतसं नसतं. मुल�Cया 

वयात येUयाचा संबंध 0तCया (काचसेारVया!) !शलाशी/अYूशी/प�वZयाशी जोडला गेला आहे. 

वयात येणं हे 0तCया बाईपणाच ंएक ल7ण अस/यामुळे 0तकड ेकंुटंुबाच ंल7 आहे. पूव[तर 

‘नहाण’ येUयाच ेसा\संगीत �वधी होत असत. 

या तुलनेत मुलगा वयात येUयाचा एक 0नि�चत Tदवस नसतो. (याचा एक कालखडं 

असतो. (यामुळेह� असेल कदा5चत, पण मुलQयाच ं‘वयात येणं (शार�<रक^G_या) दलु'̀ 7त 

राहतं. 

हातापायावर केस येणं, दाढ�-!म�या यायला सु1वात होणं, आवाज फुटणं हे शार�<रक 

बदल मुलQयांम�ये होतात. चहेbयावर, डोcयाम�ये अजून 0नरागसपणा कुठेतर� रdगाळत असतो 

आ>ण शर�र माe पुfषांचं होऊ लागलेलं असतं. या वयात/या मुल� ‘मुQध’, ‘संुदर’ Tदसायला 

लागतात. 0न मुलगे माe ‘कुfप–वेड’े �प/लू होऊन जातात. 



लेख �मांक ७                                                                                                                    

 

 

�ीमती. मनीषा सबनीस 

संपक�  : +९१-९८८१२५३८८३ 

www.manthanskillsdeveloper.com 

https://www.facebook.com/Manthan-Skills-Developer-1166722530037305/ 

घर�-दार�, शाळा-कॉलेज, समाज-नातेवाईक या १५-१७ वयाCया मुलांना भराभर ‘मोठे’, 

‘जबाबदार’, ‘पु1ष’ करायCया मागे लागतात. अlयास, खेळ, घरातल� (पु1षासाठ3 असलेल� 

खास!) कामं या सगcया आघाmयांवर (याला Aवतःच ंकतृ'(व !स# करावं लागतं. 

घरCयांशी, खास कfन आईशी असलेल� जवळीक थोडी कमी होऊ लागते. आईचा 

लाडका सोPया/मोPया आता पु1षी गटात फेकला जातो. हरUयाचा, रडUयाचा, आईCया 

!मठ3त/कुशीत !शरUयाचा (याचा हpक (याला न सांगता, कोणतंह� कारण न देता Tहरावून 

घेतला जातो. वqडलांशी मुळातच आईपे7ा कमी संवाद असतो. तो या वयात आणखी कमी 

होत जातो rकंवा वqडलांना मह(वाCया वाटणाbया गोGट�ंवर सु1 राहतो. 

असा मुलगा मग आई-वqडलांपासून 0न घरापासून लांब राहणं पसंत करायला लागतो. 

संवाद कमी होत जातो. झालाच तर अlयास, माक' , वळण लावणं, काम कर 0न काम कf 

नको याबsलCया सूचना (कम ऑड'र) अशा प#तीचा होत जातो. िजथे मुलगा एकटाच असेल, 

(याला भावंड नसेल, तर तो अगद�च एकाकu होत जातो. 

अगद� छोटे छोटे पण (याCया लेखी मह(वाच े��न (याला पडायला लागतात. दाढ� 

केwहा करायची? घर� कu पाल'रम�ये? पायावरच ेकेस Tदसतात Nहणून कायम फुल पॅPट 

घालावी का कंफरटेबल वाटतं Nहणून घर� हाफ पॅPट घातल� तर चालेल? मुल�कड ेव 

सेनेमा/!सर�यल बघताना हे आप/याला काय होतंय? घरात/या माव�या, लांबCया बTहणी, 

शजेारपाजारCया मुल� यांCयाशी बोलावसं वाटतंय पण 0न नाह� पण, हे काय? �ेम Nहणजे 

नpकu काय असतं? कोणाला �वचाf? काय कf? आई ह/ल� जवळ का घेत नाह�? बाबा 

सारखे अlयासाबsल का बोलतात? माzयाशी सा�या गOपा मारणं, r)केट, !मe कॉलेजात/या 

गंमती सांगणं हे सगळं Nहणजे (यांना टाईमपास का वाटतो? माzयासाठ3 (यांना वेळ का 

नसतो? मी (यांना आवडत नाह�, असं तर नसेल? मी चांगला Tदसतो ना? मी ‘पु1ष’ आहे 

ना? एक न दोन, सतराशसेाठ ��न (याला सतावत असतात. 

या सगcया मान!सक गFधळाCया पा�व'भूमीवर अlयासाची, क<रअरची सु1वातह� याच 

वयात करावी लागते. १० वी-१२ वी Cया रा7सांना तFड }यावं लागतं. पैसे !मळवता येतील 

अशा पालकमाPय !श7ण)मात Aवतःला मो/ड कfन Aवतःची पाeता !स# करावी लागते. 

पालक (याCयासाठ3 जे जे करतात, (याची परतफेड माक'  !मळवून करावी लागते. 



लेख �मांक ७                                                                                                                    

 

 

�ीमती. मनीषा सबनीस 

संपक�  : +९१-९८८१२५३८८३ 

www.manthanskillsdeveloper.com 

https://www.facebook.com/Manthan-Skills-Developer-1166722530037305/ 

कुठेह� गेलो तर� ‘स�या काय करतो? rकतवीत आहे? rकती माक'  !मळाले? केवढा उंच 

झालाय!’ यापल�कड ेसंवादाची गाडी फारशी पुढे कधी जात नाह�. (याCया वयैिpतक 

आवडीबsल, ‘तुला कोण आवडते? �ीती >झटंा rक लारा द(त? गांगुल� कॅOटन हवा का नको? 

शाह1खचा नवा �पpचर पाTहलास? राज ठाकरे �करामुळे आपल� मराठ3 माणसांची गोची 

होणार का रे?’ हे ��न (याला फारसे कोणी �वचारत नाह�त. (याला मोकळं wहायला संधी 

!मळत नाह�. अथा'त अशी प<रिAथती सगcया घरांम�ये आहे, असं  मुळीच नाह�. उ(तम 

संवाद आ>ण संबंध ंअसणार�ह� अनेक कुटंुब आहेतच, पण तर� वर !लTह/या�माणे प<रिAथती 

असणाbया कुटंुबाची संVयाह� दलु'7Uयाजोगी नाह�. 

हे खरंय ्कu आपण पालकह� आप/यापर�ने हे सगळं ‘मुलांCया भ/यासाठ3’, ‘(याCया 

उ�वल भ�वतwयासाठ3’, ‘समाजात (याला �0तGठा, पैसा !मळावा यासाठ3’ आNहाला जे 

भोगायला लागले ते (यांना लागू नये, यासाठ3’ अशा अनेक ‘साठ3-साठ3’ करत असतो. (यात 

काह� गैर नाह�. पण या सगcयाम�ये आपण आ>ण आपला मुलगा यांCयाम�ये, ‘लोक आ>ण 

समाज’ यांना जरा दरू ठेवून, एक 0नरपे7 �ेमाचा बंध 0नमा'ण करायचा असेल, नातं 0नरोगी 

आ>ण स^ढ करायच ंअसेल तर थोड े�य(न करायला काय हरकत आहे ? 

(यासाठ3 आई-पालक 0न वडील-पालकांसाठ3 काह� छो_या TटOस – 

आई पालकांसाठ3-मुलQयाच ेAपश', एकदम बंद कf नका. डोpयावर हातं rफरवणं, 

पाठ3वfन गालावfन हात rफरवणं, शाबासकu देणं-इतपत Aपश' सु1 ठेवायला हरकत नाह�. तो 

लहान असताना तशा सा�या, Tदवसभरात/या (याCया 0न तुमCया घडामोडीबsल – पेपर, 

ट�.wह�., कॉलेज इ. बsल बोला. गOपा या गOपाच राहू }या. तुNह� बोलायच ं0न (याने 

ऐकायच,ं असं नwहे. उपदेश उलटतपासणी, शुगर कोटेड पो!लसी चौक�या टाळा. मुल�ंबsल, 

दाf, !सगारेट, दादा-मुलांची भाषा इ. बsलच ं(याच ंकुतूहल समजावून �या. या ��नांमुळे 

(याला एकदम ‘�बघडायला लागलेला’ या कॅटे5ग<रत टाकू नका. (याCया सगcया �कारCया 

!मe-मैeीणींना सPमानाने वागवा. (यांCयाकड े(यांCया माकाRची, वत'वणुकuची चौकशी कfन 

(याCयावरCया अ�व�वास दाखवू नका. आप/या आवाजाची प�ी, टोन, श�द यावर जरा ल7 

असू दे. या वयातल� मुलं फार पटकन दखुवतात. अlयासाwय0त<रpत केले/या छो_या छो_या 
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चांग/या कामाची शाबासकu वेळCया वेळी 0न मनापासून }या. सवा'त मह(वाच ंNहणजे, ‘तो 

तुमचा आहे, 0न तुNहाला खपू आवडतो’ ह� तुमची भावना (याCयापयRत पोचवा. 

वडील पालकांसाठ3 काह� �वशषे सूचना- 

आमCयावेळी....., मी तुzयाएवढा होतो तेwहा... असे डायलॅाग शpयतो टाळा. तुNह� या 

वयात असताना तुNहाला पडत असलेले ��न, झालेल� घालमेल आठवा, 0न तुमCया मुलासाठ3 

‘आवडते’ बाबा होUयाचा �य(न करा. मुल�ंबsलच आकष'ण, �ेम, हAतमैथनु, ल45गक अवयवांची 

AवCछता या सगcयावर सहजतेने बोला, सांगा, �वचारा. चकु/यावर मुलाला सॅार� Nहणा. 

ताrक' क बोला. (याCया आवडीCया �वषयावर बरोबर�Cया ना(याने गOपा मारा. आईमाफ' त 

सांगUयाऐवजी थेट संवाद साधा. सवा'त मह(वाच ंNहणजे – (याला हवा असेल, तेwहा वेळ }या, 

देUयाचा �य(न करा आ>ण मी नेहमीच तुzया पाठ3शी आहे, हा �व�वास (याला }या. 

मला माTहतीये, हे !लह�णं बोलणं फार सोप आहे, पण करणं महाकम' कठ3ण. मला 

Aवतःलाह� हे सगळं जमलंय असं मुळीच नाह�. पण आपण शहाणे, समंजस पालक आहोत, 

आपलं आप/या मुलांवर �ेम आहे. मग (यांची अड0नmया वयातल� ह� पाच-सहा वष' 

एकमेकांCया मदतीने आनंदात पार पाडायला, तसे �य(न करायला काय हरकत आहे? 

(यासाठ3 आपण एकमेकांना शुभेCछा देऊया.  

 

 


