
‘आपण ‘आहोत’ तसं ‘असणं’ खासच असतं. पसारा करणं तर आव�यक असतं. तो नंतर आव�न टाकला

क� झालं. नवीन काह� �नमा�ण करायचं तर थोडा पसारा, थोडा कचरा, थोडा �चक�चकाट होणारच!’ – अ ॅन

सायर वाइजमनचं हे �हणणं मुलांना कृ�तशील बनवणारं आहे.

‘मुं लं ह�ल� �कती लहानपणापासून ‘बोअर’ होतात! नुसती ट�.�ह�. बघत बसतात. लॅपटॉपला �चकटतात.

मोबाइल घेऊन खेळत बसतात. आई-व�डलांना वेळ नाह�, शाळेत मन रमत नाह�, बाहेर सहज जाता येत

नाह�, काह� अथ�पूण� कर�याचे माग� समोर नाह�त, समजून घेणार� माणसं नाह�त, अशा वेळी मुलं ‘बोअर’

होतील नाह� तर काय?

 ‘बालभवनात’ आ�ह� असं �हणतो क�, खेळाय�या �न�म�तानं मुलं २-३ तास रोज ट�.�ह�.पासून लांब

रा�हल� तर� खूप झालं. मुलं ट�.�ह�. बघतात ती �यावरचे काय��म �यांना खूप आवडतात �हणून नाह�च,

तर करायला काह� चांगलं असतं याची �यांना ओळख नाह�, गोडी नाह� �हणून. काह� मुलं अशीह� बघते

मी क�, घरात ट�.�ह�. लागलेला असला तर� �या�याकडे पाठ क�न ती �वत:चे आवडते उ�योग कर�त

बसतात.

ट�.�ह�.पाहून नुसते डोळे �बघडतात असं नाह� तर सतत म�दवूर आदळणा�या �व�वध �च�ांनी म�द ूस�ुन

होतो. तो करमणुक�साठ� बाहेर�या गो�ट�ंवर अवलंबून राहायला �शकतो. काह� �नमा�ण कर�याची �याची

�वत:ची श�ती मारल� जाते. दर अ�या �म�नटाला चॅनल बदल�याची सवय लागलेल� मुलं एक

गो�टदेखील सलग पाच �म�नटं ऐकू शकत नाह�त, मग अ�यासासाठ� लागणार� एका�ता कुठून
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आणायची?

यासाठ� तीन वषा�पासून�या मुलांना ��य� कृती कर�याची गोडी लागेल अशा गो�ट�ंम�ये गुंतवायला हवं.

मुळात मुलं कृ�तशीलच असतात. �यांची उ�सुकता �यांना �व�थ बसू देत नाह�. माती, पाणी, वाळू, झाड,ं

पानं, दगड, काठय़ा, काट�या, रंग यात मुलं इतक� रमतात क� �यातून �यांना बाहेर काढणं कठ�ण

असतं.

�यायाम आ�ण खेळ या दोन गो�ट� तर रोज�या रोज मुलांना �मळायलाच ह�यात, �याह� �यात�या

आनंदासह. स�या ट�.�ह�.वर एक जा�हरात असते. �यात आई उठ�या उठ�या संगीतावर �यायाम करते.

मुलांना, नव�याला उठवून �या �यायामात सामील क�न घेते. तसं ��यं घराघरांत �दसलं तर छानच. पण

तसं होत नाह�. मग �नदान शाळा सुट�यावर स�ंयाकाळी तर� मुलांना एक-द�ड तास मदानावर खेळायला

�मळावं.

मदानी खेळांबरोबरच क�पक खेळांचाह� चांगला उपयोग असतो. काह� खेळ मुलांना चटपट�त बनवतात,

काह� समूहात काम करायला �शकवतात, काह� झटपट �नण�य �यायला लावतात, तर काह� खेळांमुळे मुलं

�वचार करायला �शकतात, सहकाय� करायला �शकतात, हरणं पचवून िजंकणा�याचं कौतुक कर�याचा

मनाचा मोठेपणा �शकतात. खेळणा�या माणसाचं �यि�तम��वच वेगळं �दसतं. ते अ�धक आनंद�, खेळकर,

म�ीपूण�, उमदं, संवेदन�म असतं. �यामुळे खेळ ह� अ�यंत आव�यक गो�ट आहे.

�यायाम आ�ण खेळांबरोबरच �च�कला, ह�तकला, गो�ट�, गाणी, न�ृय आ�ण अ�भनय या �े�ांतले

अनुभव मुलांना लहानपणापासून �मळायला हवेत. मुलांना भरपूर �च�ं काढू �या. कला हा �वातं�याचा

पासपोट� आहे, असं �हणतात. कलांनी मुलांचं मन �वतं� होतं, मोकळं होतं, संवेदनशील होतं. कधी कधी

मुलं �च�कलेतून �वत:�या भीतीवर �वजय �मळव�याचा �य�न करताना �दसतात. ती भुतांची �च�

काढतात, रा�सांची काढतात, भयानक �ा�यांची काढतात, सम�ु� माशांची काढतात आ�ण मनात�या

भीतीपासून मु�त होतात. मुलांनीच काय, आई-व�डलांनीह� �च�ं काढ�याची सवय ठेवायला हवी. मु�ाम

व�डलांनाह� असे �हणतेय. �यात गंमत तर येतचे, पण ताणलेलं मन सुखावतं, सल होतं.

माणसाचे हात जर काह� �न�म�ती क� शकत नसतील तर �यांचा उपयोग काय? मुलांना हातांनी करता

येतील अशा अनेक गो�ट� आहेत. लहानपणी तर हातां�या बोटां�या हालचाल�चा संबंध न �दसणा�या

म�द�ूया �वकासाशी असतो. मुलांनी �व�वध पोता�या व�तू हाताळायला ह�यात. कागदकाम, मातीकाम,

�चकटकाम, कोर�व काम, ओ�रगामी, का�ीने कापणं, �शवणं, कुटणं, �कसणं, मळणं, पुसणं, धुणं, घासणं,

खरवडणं अशा �कती तर� कृती कर�त रा�ह�या पा�हजेत. कामांनी खरखर�त झालेले हात जपले�या मऊ

हातांपे�ा अ�धक चांग�या �यि�तम��वाची ओळख दाखवतात. मुलं उ�योग कर�तच असतात, �यांना हे

आ�वासन पालकांनी �दलं तर �कती छान होईल!

आपण मुलांना सारखी घाई कर�त असतो- चल, आटप लवकर, उशीर होतोय, पळ, लवकर खा, भरभर

आवर. आम�या म��णी�या लहान मुल�ने एकदा �र�ात बस�या-बस�या �नरागसपणे �वचारलं, ‘‘आई,

आज आप�याला कुठे जायला उशीर होतोय?’’ श�य �तथे तर� हे ताण कमी करायला हवेत. मुलांचे आ�ण

आपलेह�.
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अ ॅन सायर वाइजमन या अम�ेरकन बा�नी आयु�यभर अस�ंय गो�ट�ंची �न�म�ती केल�. कपड ेवाळत

घालाय�या �चमटय़ांची माणसं, �ाणी क�न �यां�यातून सबंध सक� स �नमा�ण केल�. �या सतत

�लखाणाबरोबर �च�ंह� काढत. �व�नांचे अथ� लावत, वाया गेलेल� भांडी, पाइ�स यांना ओळीने टांगून संुदर

वा�य �नमा�ण कर�त. �यांचे हात अखंड चालू असायचे. �या पु�यात आ�या हो�या ते�हा �यांनी �च�ं

काढून �वत:चे ��न सोडव�याची सुंदर काय�शाळा घेतल� होती.

 बालभवनात मुलं जे करतात ती संधी सव�च मुलांना �मळायला हवी. सणां�या �न�म�तानं मुलं हंडय़ा

रंगवतात, रा�या तयार करतात, रांगोळय़ा काढतात, मातीचे गणपती करतात, �क�ले करतात, पण�या

रंगवतात, आकाशकंद�ल करतात, मुला�ंया �न�म�तीत सवा�त सुंदर असतात �यां�या चुका. �यांना चुका तर�

का �हणायचं? ती �न�म�तीच असते �यांची!

मुलं सहल�ला वषा�तून २५ �ठकाणी तर� जाऊ शकतात. प�ुयात�या सव� टेकडय़ा, सव� बागा, ऐ�तहा�सक

�ठकाणं, सामािजक स�ंथा, �वशेष देवळं, न�यांचा संगम.. मुलं जातात ती �ठकाणं अनेकदा मोठय़ांनाह�

माह�त नसतात. मुलं प�ी�नर��णाला जातात, �े�कंगला जातात, �व�वध कारखाने बघतात. ए��ल-मे

म�ह�यात तर �यांना अनेक �श�बरांचा अनुभव �मळतो. ‘खुल जा �सम �सम’ असं पंधरा �दवस अनेक

वेगळे अनुभव देणारं �शबीर असतं, ‘चालत-चालत पुणे बघू’ हे प�ुयाची ओळख क�न देतं, वाचनाचं �ेम

पु�तकांची गोडी लावतं, �ामीण भागात �नवासी �शबीर असतं. छोटय़ांसाठ� ‘�यु�नअर गडबड �शबीर’

असतं, गंमत �शबीर असतं, मुलं �के�टगं करतात, योगासनं करतात आ�ण पालकांसाठ�ह� पालक �श�बरं

असतात. संमेलन, गंमतज�ा, मा�यमज�ा, शेकोट� अशा अनेक उप�मांनी मुलांसमोर संुदर अनुभवांचं,

डोळे उघडणा�या अनुभवांचं, धीट बनवणा�या अनुभवांचं सम�ृ दालनच उघडतं.

टागोरा�ंया एका गा�यावर नाच करायचा तर मुलं अनेक गाणी ऐकतात, अथ� समजून घेतात,

शां�त�नकेतनात असतील असे फुला-पानांचे दा�गने तयार करतात आ�ण काह� काळ ‘टागोरमय’ होतात.

वसंतो�सवात मुलं झाडांना �ेमाने भेटतात, गरजेपे�ा जा�त व�तू आपण वापरतो ते�हा आपणह�

लाकूडतोडय़ाच असतो हे समजून घेतात आ�ण झाड ंतोडायला कारण �हायचं नाह� असं ठरवतात. शतेी

�हणजे तर �न�म�तीचा उ�सव असतो आ�ण कधी �नराशचेा फटका असतो. �वत: काढले�या भा�या घर�

नेणं �कंवा बालभवनातच �या क�न सवा�नी खाणं याचा आनंद मुलांना खूप �शकवणारा असतो.

बालभवनने मुलांसाठ� खूप �म�-म��णींचा प�रवार जोडलेला आहे. �यातले कुणी ना कुणी येऊन मुलांना

नवे अनुभव देतात. �व�णुपंत �चचंाळकर, अ�रवद गु�ता, ए�हे�लन मेटकाफ, नाओको का�मकाडो

अशांसारखी मंडळी तर मुलांना वेगळय़ा �व�वातच घेऊन जातात.

खरंच! सव�च मुलांचं बालपण अशा �व�वध अथ�पूण� संवेदन�म अनुभवांनी सम�ृ झालं तर ती कधीच

बोअर होणार नाह�त, �नराश होणार नाह�त, आनंद� राहतील! आप�याला तर� आणखी काय हवं आहे?  

काह� तर� नवीन क�न बघायला काह�च

हरकत नाह�
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आ�ण चुका करायला घाबरायचं कारण नाह�

चुकांमधून तर खूप �शकत जातो आपण

धोके प�करायला काह�च हरकत नाह�

आ�ण घाई कर�याचं काह� कारण नाह�

आपल� �वत:ची गती शोधून काढावी..

आ�ण आप�याला मनापासून वाटतं

तसंच करावं..

नापास झालं तर काह�सु�ा �बघडत नाह�..

न घाबरता पु�हा �य�न करता येतोच.

 कुणाला आपण मूख� वाटलो तर� हरकत नाह�

 इतरांपे�ा वेगळे असलो तर� काह�च

�बघडत नाह�

आप�या मनाची तयार� होईपय�त थांबलं

तर� चालतं

 नवे �योग केले तर छानच असतं,

काळजी मा� �यायची  हे असंच का?

असं �वचारायचं..आपण ‘आहोत’ तसं ‘असणं’ खासच असतं..

पसारा करणं तर आव�यक असतं

तो नंतर आव�न टाकला क� झालं

नवीन काह� �नमा�ण करायचं तर

थोडा पसारा, थोडा कचरा,

थोडा �चक�चकाट होणारच!

    – अ ॅन सायर वाइजमन
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