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सादर करत आहे

बोलणे शिकावे लागते
डॉ. सजु ाता मोरे चव्हाण
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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

बोलणे मिकावे लागते
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना शवनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आशण तम्ु हाला आनांद शमळेल

आशण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
िम्ु िी आहिर्ााद आहि िभु ेच्छा द्या
लेखकानां ा फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या हित्ाच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
शमत्ाांना आिच्याबद्दल िेल आहि Whatsapp करा
ई साहित्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि यार्ां र ्र्िः जा र् इिरानां ा
आिांहत्ि करा. सोिल शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.
सर्ााि बिुिोल अिा ििु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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बोलणे शिकावे लागते
लेहिका : डॉ. सजु ाता मोरे चव्हाण
९८६७९३४१०८Email : drsujatachavan61@gmail.com
मख
ु पृष्ठ : चैतन्य चव्हाण

या प्ु िकािील लेिनाचे सर्ा िक्क लेहिके कडे सरु हिि असनू
प्ु िकाचे हकांर्ा त्यािील अांिाचे पनु िाद्रु ि र्ा नाट्य, हचत्पट
हकांर्ा इिर रुपाांिर करण्यासाठी लेहिके ची लेिी परर्ानगी घेिे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेिीर कारर्ाई (दडां र्
िरुु ां गर्ास) िोऊ िकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides
for registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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•
हर्नािल्ू य हर्िरिासाठी उपलब्ध.
•
आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि िे फ़ॉरर्डा करू
िकिा.
•
िे ई प्ु िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी हकांर्ा
र्ाचनाव्यहिररक्त कोििािी र्ापर करण्यापर्ु ी ई-साहित्य
प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आिे.
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बोलणे शिकावे लागते
( वाचादोष व उपचार)

डॉ. सुजाता मोरे चव्हाण
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प्रस्तावना

आपले मल
ू जसजसे मोठे होत असते तसतसे ते शवशवध गोष्टी
शिकत असते. पशहल्या रडण्याने श्वासोश्वास सरुु होतो. हळूहळू
आपल्या शवशवध अवयवाच
ां ी जाशणव व ओळख बाळास होत जाते.
’बोलणां’ हे आपोआप येत नाही. ते पण बाळ शिकत असते. पण
हे शिक्षण नकळत होते, त्यामळ
ु े आपल्याला ते लक्षात येतेच असे
नाही. सतत कानावर पडणारी भाषा बाळ आत्मसात करते. पण
कधीकधी मल
ू बोलत नाही. न बोलणे हा दोष उपचाराांनी दरू करता
येतो.
वाचादोषाच
ां ी कारणे शवशवध असू िकतात. त्यावर आज
स्पीच थेरपी उपलब्ध आहे. जेवढे लवकर आपण उपचार सरुु करु
तेवढे चाांगले असते. ह्या सवाांची माशहती आपण ह्या पस्ु तकाद्वारे
करुन घेणार आहोत.
ह्या उपचार पद्धती साठी शचकाटी लागते. उपचार पद्धतीचा
काळ जास्त असू िकतो. त्यामळ
ु े न कांटाळता शजद्दीने त्यामागे
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लागनू ती चालू ठे वणे हे मोठे कठीण काम असते. म्हणनू पालकाांना
हे आव्हान ठरु िकते. पालकानां ी त्या उपचारपद्धतीत सहभाग
घेणेही गरजेचे असते. बाळाकडून घरी हे उपचार करून घेण,े ह्यावर
त्याांचे पररणाम खपू प्रमाणात अवलांबनू असतात.
पालकाच्ां या सहकायााने व सातत्याने सांयम ठे वनू के लेल्या
उपचारपद्धतीचे ररझल्ट्स खपू चाांगले शमळतात.
बर्याचदा ह्या दोषाांबद्दल माशहती नसते. तसेच कोठे
शवचारायचे हे पण माशहत नसते. काही वेळा घरच्या वृद्ध मांडळींच्या
मते, "मल
ु थोडे मोठे झाले की बोलेल आपोआप."असा सल्ला
शमळतो. ह्यात बाळाचे वय वाढत जाते. कधीकधीतर डॉक्टर
मडां ळींनासद्ध
ु ा ह्याचे गाांशभया समजनू येत नाही, आशण मग ह्या
दोषाांकडे कानाडोळा के ला जातो. पण पालकाांनो, वेळीच सावध
व्हा. वेळीच उपचार सरुु करा म्हणजे बाळातील हे वाचादोष पणू ात:
नाशहसे होण्याची िक्यता वाढते.
ह्या वाचादोषाांची कारणे जिी वेगवेगळी आहेत, तसेच त्याचे
प्रकार वेगवेगळे आहेत. सवा दोषावर उपचार पद्धतीचा कालावधी
पण बदलत असतो.
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ह्या पस्ु तकात बाळाच्या वाचादोषाांबद्दल तपिीलवार चचाा
करत आहे. पक्षघाताने वा मोठे पणी काही कारणाांनी होणार्या
वाचादोषाांवर मात् जास्त तपशिलवार देत नाही. कारण त्याची
कारणे तसेच उपचारपद्धती वेगवेगळी असते. त्यामळ
ु े त्याबद्दल
ततू ाास येथे शलशहत नाही.
ह्या पस्ु तकात सोप्या भाषेत पालकाांना मागादिाक ठरे ल असे
शववचन देण्याचा मी प्रयत्न के लेला आहे. आिा आहे शक हे पस्ु तक
सवाांना उपयक्त
ु ठरे ल. िहरात वाचादोषाांवर उपचारपद्धती उपलब्ध
असते, मात् खेडोपाडी वा गावाांत अिी मदत शमळणे कठीण जाते.
अिावेळी ह्या पस्ु तकाद्वारे अिा बाळाच्या पालकानां ा ही माशहती
उपयोगी ठरावी. हा शवचार मनात ठे वनू घरच्या घरी काही उपचार
चालू ठे वता यावे, यासाठी उपचाराांची माशहती शदलेली आहे.
गावी जर असे तज्ञ नसतील, तर अिावेळी मला वाटते की
िहराांत अिा तज्ञाांकडून त्या दोषाबद्दल शनदान करून उपचाराांची
माशहती करुन घ्यावी व नांतर घरी हे उपचार चालू ठे वनू सहा मशहने
वा वषाातनू एकदा तज्ञाच
ां ी भेट घेत राशहल्यास अिी बालके
उपचाराांपासनू वांशचत रहाणार नाहीत. मी स्वत: अश्याप्रकारे

9

शकत्येक बालकाांना मदत देऊ िकले आहे व त्याांचे चाांगले
परीणामही मला अनभु वास आले. अिा पालकानां ा
उपचाराांदरम्यान काही समस्या असल्यास फोनवर त्याांच्या िांकाांचे
शनरसन करता येते, जेणेकरुन उपचाराांमध्ये खांड पडत नाही. पण ह्या
सवा चाांगल्या परीणामाांचे सवा श्रेय त्याांच्या पालकाांना जाते. त्याांच्या
शचकाटी व सांयमामळ
ु े च हे साध्य होऊ िकते.
ह्या पस्ु तकाचे मख
ु पृष्ठ चैतन्य चव्हाण याांचे आहे , त्याांचे मी
आभार मानते. तसेच पस्ु तकात वापरलेले फोटोज् हे ज्या बालकाच
ां े
आहेत त्याांचे पण मी आभार मानते.
आपणापयांत माझे हे शलखाण पोहोचवणारे ई साशहत्य
प्रशतष्ठानची मी आभारी आहे. आपल्या सवाांना हे पस्ु तक आवडेल
व उपयक्त
ु ठरे ल अिी आिा करते.
२२ मे २०२१
डॉ. सजु ाता मोरे चव्हाण
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अनुक्रमशणका

प्रकरण पशहले : माझे मल
ु अजनू का बोलत नाही?
प्रकरण दसु रे : बोलण्याची शिया
प्रकरण शतसरे : वाचा दोषावर उपचार पद्धती
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प्रकरण १
माझे मुल अजून का बोलत नाही?

आपण नवीन नवीन भाषा शकांवा िब्द आयष्ु यभर शिकत
असतो. पण आपल्याला काय साांगायचे आहे ह्या गरजेपरु ती भाषा
मल
ु साधारणपणे पशहल्या तीन वषाात शिकते. ऐकू येण्यासाठी
कानाची वाढ गभाावस्थेतच होत असते. साधारणपणे पाच
मशहन्याच्या गभााचे कान पणू ापणे तयार होतात व नांतर बाळ
आजबू ाजचू े आवाज ऐकू िकते. एखादा मोठा आवाज झाला की
बाळ दचकते. जन्मानांतर सद्ध
ु ा वेगवेगळे आवाज ऐकून बाळ काही
न काही प्रशतसाद देत असते. कधी कधी आवाजाने बाळ गप्प होते
वा रडू लागते. नतां र बाळ जवळच्या व्यक्तींचे आवाज ओळखू
लागते. साधारणपणे पाच-सहा मशहन्याचे बाळ स्वत: आवाज
काढण्यास सरुु वात करते. ह्या आवाजाांना तसा काही अथा नसतो.
पण स्वत: आवाज काढून ते स्वत: ऐकत असते. खरे तर ह्यावेळी
बाळाच्या मेंदतू ह्या आवाजाची नोंद होत असते. नांतर साधारण
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नऊ-दहा मशहन्याचे बाळ पांखा दाखव, लाईट दाखव अिा प्रश्ाांच्या
उत्तरासाठी त्यावस्तक
ू डे नजर टाकते. एक वषााच्या वयाच्या वेळी
साधारणपणे एक िब्द बोलता येऊ लागतो. जसे की, आई, बाबा,
मामा, काका, बॉल, पाणी इत्यादी. ह्यावेळी बाळाची िब्दसांपदा
साधारण िांभरावर गेलेली असते. ह्यानांतर दोन शकांवा तीन िब्दाांची
रचना करण्याचा प्रयत्न मल
ु करु लागते. जसे शक, मला खाऊ दे,
बॉल दे, पाणी दे.
ह्या काळात जर मल
ु सभोवतालचे बोलणे सतत ऐकत
असेल तर ते लवकर बोलणे शिकते. शिवाय बाळ जेव्हा काही
बोलते तेव्हा त्याला प्रोत्साहन देणे पण उपयोगी ठरते. सभोवताली
बोलली जाणारी भाषा मल
ु अिाप्रकारे शिकत असते.
मल
ु ाच्या बौशद्धक वाढीचा सांबांध भाषा शिकण्यािी असतो
हे लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. त्याचप्रमाणे मल
ु हे सवा ऐकून ऐकून
शिकत असते म्हणजेच श्रवणिक्ती व बोलणे शिकणे ह्याांचा पण
घशनष्ठ सांबांध असतो हे पण लक्षात ठे वावे.
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साधारणत: जन्मानांतर तीन मशहन्याांपयांत मोठा आवाज
झाला की मल
ु दचकते शकांवा झोपेतनू जागे होते. असे जर होत
नसेल तर बाळाची श्रवणिक्तीची चाचणी करून घेणे गरजेचे ठरते.
बोलण्यासाठी आपण बरे च अवयव वापरत असतो. जसे की,
जीभ, ओठ, दात, टाळू, पडजीभ, स्वरयत्ां , स्वर नशलका व फुफ्फुसे.
फुफ्फुसाांतनू हवा वापरली जाते. प्रत्येक अक्षराच्या वेळी
वेगवेगळ्या प्रकारे ह्या अवयवाांच्या हालचाली के ल्या जातात.
ही अवयवे तर महत्त्वाची आहेतच पण त्याहून एक महत्त्वाची
गोष्ट म्हणजे ह्या सवाांवर शनयांत्ण ठे वणारा मेंद.ू
ठराशवक उच्चार येण्यासाठी सगळ्या वाचा अवयवाच्ां या
हालचालींवर शनयांत्ण ठे वण्याचे काम मेंदू करत असतो. ह्या
अवयवाांचा योग्य समन्वय साधणे, त्याांवर शनयांत्ण ठे वणे
त्याचबरोबर भाषेचे शनयम लक्षात ठे वणे हे सवा काम मेंदू सतत
करीत असतो.
एक एक अक्षर उच्चारले तरी दोन अक्षरे एकत्पणे उच्चारणे,
नतां र दोन िब्द एकत् करणे, मोठमोठी वाक्ये तयार करणे हे
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टप्प्याटप्प्याने शिकले जाते. शिवाय प्रत्येक भाषेचे व्याकरण सद्ध
ु ा
शिकावे लागते. आपला मेंदू हे सवा साठवत असतो व योग्यवेळी
योग्य ते आदेि देत असतो.
एकांदरीत बोलणे व भाषा शिकणे ही प्रशिया शदसते तेवढी
सोपी नक्कीच नसते. वाचा अवयवाच
ां ी हालचाल व त्याच्ां यात
ससु ांगतता असावी लागते. ह्या सवाांवर अशधकार गाजवणारा व
शनयांत्ण ठे वणारा आपला मेंदू सतत कायारत असतो. आपल्या
कानावर पडलेला आवाज मेंदतू ील कें द्रात पोहचनू त्याचा अथा
लावला जातो व हा अथा लावण्यासाठी पवू ी त्याबाबत आपल्याला
ज्ञान झालेले असते आशण ती माशहती मेंदतू साठवलेली असते.
आपण अथा लावनू त्यावर प्रशतशिया देण्यासाठी उत्तर देतो तेव्हा
त्याची रचनापण मेंदतू ील कें द्राद्वारे के ली जाते व त्याप्रमाणे
आपल्या वाचेच्या अवयवाच
ां ी हालचाल होते.
हे सवा सरु ळीत चालले तर आपल्याला बोलण्यासांबांधी काही
समस्या अनभु वास येत नाहीत. पण ह्या सवा गशणतात कोणत्याही
टप्प्याला काही दोष असेल तर त्याची पररणती वाचादोषात शदसनू
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येते. म्हणजे बोलता न येणे शकांवा अिद्ध
ु बोलणे ह्या मागे शवशवध
कारणे असू िकतात. आपण आता काही कारणे समजनू घेउया.

१. श्रवणदोष :
आपण ऐकतो आशण बोलायला शिकतो. म्हणजेच जर ऐकू
आले नाही तर बोलायला शिकणे अवघड होणार. आपण ऐकून ते
मेंदतू पोहचवतो व त्याचे आकलन होते. कानाद्वारे आपण ध्वनी
ऐकतो. कान बाहेरुन शदसतो तेवढाच नसतो. तर, बाहेरचा कान,
कानाचा पडदा, मधला कान व आतील कान हे सवा शमळून कान
बनतो. शिवाय मेंदल
ू ा कान जोडला जातो तो ऐकण्याच्या नसे
माफा त.
मधला कान, कानाच्या पडद्या नांतर असतो. मधल्या कानात
एक हवेची पोकळी असते व ही पोकळी एका नळीने नाकाला
जोडलेली असते, जेणेकरून कानातली हवा खेळती राहू िकते.
मधल्या कानात तीन लहान हाडाांची साखळी असते. बाहेरचा कान
आतल्या कानािी मधल्या कानाने जोडलेला असतो. कानाच्या
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पडद्यावर पडणारा आवाज मधल्या कानातल्या ह्या तीन लहान
हाडाच्ां या साखळीद्वारे आतल्या कानात पोहोचवला जातो.
आतला कान गोगलगाईच्या िांखासां ारखा असतो. ह्या
कानात ध्वनीलहरींचे रुपाांतर शवद्यतु लहरीत के ले जाते, व या लहरी
कानाच्या नसेच्या माफा त मेंदपू यांत पोहचवल्या जातात.
बाहेरच्या कानात वा आतल्या कानात वा मधल्या कानात
कोणतेही दोष असतील तर ऐकण्याची शिया नीट होणार नाही. ह्या
सवा ऐकण्याच्या शियेत ज्या पातळीला दोष असेल त्यानसु ार त्याचे
पररणाम शदसनू येतात व उपचार पद्धती सद्ध
ु ा त्यानसु ार ठरते.
आवाजाची तीव्रता/पातळी डेशसबल मध्ये मोजली जाते. आपला
आवाज हळू/मोठा होतो त्याप्रमाणे डेसीबल बदलतात. सहसा
कुजबजु ण्याचा आवाज हा २०-२५ डेसीबल एवढा असतो. तर
आपल्या नेहमीच्या बोलण्याचा आवाज ४० ते ६० डेसीबल एवढा
असतो. मोठ्याने बोलल्या/ओरडल्यास तो ८० डेसीबल पयांत
जातो. फटाक्याांचा आवाज १०० ते १२० डेसीबल एवढा असतो.
आवाजाची िक्ती अश्याप्रकारे डेशसबल मध्ये मोजता येते.
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त्याचप्रमाणे आवाजाची पट्टी हट्ास मध्ये मोजतात. आपले कान
२० ते २०,००० हट्ास पयांतचे आवाज ऐकू िकतात.
खालील आकृ तीत कानाचे तीन भाग दाखवले आहेत.
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डोळ्याच्या दृष्टीसाठी जसा नांबर काढतात तसे कानाने जर नीट
ऐकू येत नसेल तर कानाची श्रवणिक्ती शकती आहे ह्याची चाचणी
करता येते. जसा डोळ्याला चष्मा लावला की समोरचे स्पष्ट शदसते
तसे कानात यांत् लावल्यावर ऐकू येणे िक्य होते. पण चष्मा व
श्रवणयांत्ामध्ये फरक असतो. श्रवणयांत्ाद्वारे ऐकण्याची सवय
करावी लागते. तसेच श्रवणयत्ां लावल्यावर सवाच आवाज ऐकू येणे
सरुु होते. म्हणनू गोंगाटाच्या जागी त्ास होण्याचा सभां व असतो.
त्यामळ
ु े श्रवणयांत् लावले की ते वापरायला पण शिकून घ्यावे
लागते व त्याची सवय करावी लागते. मल
ु ाच्या कानात हे श्रवणयांत्
नीट बसावे यासाठी त्याच्या कानाच्या मापाचे ईयर मोल्ड बनवावे
लागतात, व मल
ु जसजसे वाढते तसे हे ईयर गोल्ड बदलावे
लागतात.
आणखी एक महत्त्वाचा मद्दु ा म्हणजे, दोन्ही कानाच
ां ी
श्रवणिक्ती वेगवेगळी असू िकते. म्हणनू दोन्ही कानाांची तपासणी
करुन घेऊन त्यानसु ार उपचार करवनू घ्यावेत. बशहरे पणा
सवासाधारणपणे लक्षात येतो, पण जर कमी ऐकू येत असेल तर
त्याकडे दल
ु ाक्ष होण्याची िक्यता असते. म्हणनू पालकाांनी आपले
मल
ु नीट ऐकू िकते आहे ना ह्याची खात्ी करुन घ्यावी.
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बशहरे पणामळ
ु े बर्याचदा मल
ु बोलायला शिकत नाही. पण जरी
कमी ऐकू येत असेल तरीही बोलणे अिद्ध
ु होणे वा इतर वाचादोष
होण्याची सांभावना असते. म्हणनू याकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे
ठरते.

२. बद्ध
ु ीमत्ता दोष :
मशतमदां मल
ु ाांच्या मेंदतू ील पेिींची सांख्या व वाढ इतर
मल
ु ाांपेक्षा कमी वेगाने होते. शकांवा पेिींच्या जळ
ु ण्या एकमेकाांिी
कमी प्रमाणात होतात. त्यावर औषध नाही. पालकाांना अिी मल
ु े
साभां ाळण्याचे आव्हान असते व बर्याचदा हे पालक खचनू
जातात. पण पालकाांकडून अिावेळी सत्यशस्थतीचा स्वीकार
करून प्रयत्न वादी शवचारसरणीची आवश्यकता असते.
मशतमदां मल
ु ाांचे के वळ बोलणेच मागे पडते असे नाही तर
सवाच शियाांमध्ये (जसे की चालणे-बोलणे-इतराांिी सांवाद साधणेिारररीक शिया करणे) मांदत्व आढळून येते. यासाठी वेळीच
बालरोग तज्ञाांचा सल्ला घेणे शहतावह ठरते.
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बोलणे शिकण्यासाठी आकलनिक्ती व स्मरणिक्ती याांचा
वापर होतो. आपण भाषा ऐकतो, समजतो व लक्षात ठे वतो. मशतमांद
मल
ु ाांच्या बाबतीत िब्दसांपदा खपू कमी आढळते. ते बोलताना
बोबडे-तोतरे बोलताांना आढळतात. बोलण्यासाठी लागणार्या
अवयवाांची हालचाल योग्य प्रमाणात होत नाही, पररणामी वाचा
दोष आढळून येतात.

३. ऑटीझम (स्वमग्नता):
हा मज्जासांस्थेचा शवकार आहे. ह्या आजाराची लक्षणे खपू
वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. बहुतेक वेळा अिी मल
ु े स्वत:च्या
दशु नयेत मग्न असतात. काही जण (Hyperactive) सतत
हालचाल करणारे असतात. सवा साधारणपणे ही मल
ु े नजरे ला नजर
(Eye contact) देत नाहीत. त्याच
ां ी स्वत:ची एक भाषा असते.
आपल्याला ती चमत्काररक वाटते. अिा मल
ु ाांसाठी मानसोपचार
तज्ञाचां ा सल्ला घेणे योग्य ठरते.
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४. सेरेब्रल पाल्सी :
आपण पाशहले की बोलण्यासाठी आपल्याला शवशवध
अवयवाचां ी गरज असते. बोलतानां ा स्नायांचू ी योग्य हालचाल करणे
आवश्यक असते. ह्या स्नायांचू े कें द्रस्थान मेंदमू ध्ये असते. ह्या कें द्रात
जर काही इजा झाली तर अवयवाांतील सांतल
ु नावर पररणाम होतो.
ह्यामळ
ु े बोलतानां ा अवयवाच
ां ी हालचाल सथां पणे होते वा
योग्यप्रकारे होत नाही. त्यामळ
ु े वाचा दोष आढळून येतात.
वर काही ठळक कारणे शदलेली आहेत. पण त्याव्यशतररक्त
इतरही काही कारणामां ळ
ु े वाचादोष आढळून येतात. आपण पाशहले
की, बोलणे हे शिकावे लागते. त्यामळ
ु े जर हे शिकण्यासाठी
वातावरण उपलब्ध नसेल तर वाचा दोष आढळून येतो. मल
ु
बोलायला शिकतानां ा प्रथम आवाज काढायला शिकते, नतां र एक
िब्द बोलायला लागते. मग एक एक वाक्य शिकते व नांतर
वेगवेगळे िब्द शिकून त्याची िब्दसपां दा वाढते.

22

प्रकरण २
बोलण्याची शक्रया

बोलण्यासाठी शवशवध अवयवाांचा उपयोग के ला जातो.
वाचा अवयवाच
ां ी हालचाल व त्याच्ां यात ससु गां तता असावी
लागते. ह्या सवाांवर अशधकार गाजवणारा व शनयांत्ण ठे वणारा
आपला मेंदू सतत कायारत असतो. आपल्या कानावर पडलेला
आवाज मेंदतू ील कें द्रात पोहचनू त्याचा अथा लावला जातो व हा
अथा लावण्यासाठी पवू ी त्याबाबत आपल्याला ज्ञान झालेले असते
आशण ती माशहती मेंदतू साठवलेली असते. आपण अथा लावनू
त्यावर प्रशतशिया देण्यासाठी उत्तर देतो तेव्हा त्याची रचनापण
मेंदतू ील कें द्राद्वारे के ली जाते व त्याप्रमाणे आपल्या वाचेच्या
अवयवाचां ी हालचाल होते. आपण आपले ओठ, जीभ, दात ह्याच
ां ा
वापर बोलताांना करतो. ठराशवक िब्दोच्चार यासाठी ठराशवक
प्रकारे त्या अवयवाांची हलचाल के ली जाते. पण जर ह्या पैकी
कोणत्याही अवयवात काही शबघाड असला तर त्याचे पररणाम
बोलण्याच्या प्रशियेवर होतो.
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खालील आकृ तीत बोलण्यासाठी वापरले जाणारे अवयव
दाखवले आहेत.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

टाळू
नाकातील पोकळी
ओठ
दात
जीभ
तोंडाची पोकळी
घसा
स्वरयत्ां
श्वासनशलका
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ओठ आशण टाळू ह्याचे व्यांग म्हणजे काय?
ओठ आशण टाळू कापलेला अथवा दभु ांगलेला असणे
म्हणजेच त्यात व्यगां असणे ही अवस्था मल
ु े व मल
ु ी ह्यापैकी
कोणातही आढळून येते. गभाावस्थेत असताांना गभााची वाढ होत
असताांना टाळू व ओठ ह्याांच्या वेगवेगळ्या भागाांची जळ
ु णी होत
नाही शकांवा अयोग्य ररतीने होते, त्यामळ
ु े जन्मत:च अिा प्रकारचे
व्यांग आढळून येते. कधी कधी फक्त टाळुचा भाग जोडला न
गेल्याने तेथे शिद्र शदसते; तर कधी टाळूपासनू ओठापयांत पणू ात:
दभु ांगलेले शदसनू येते. हे शवभाजन एकाच बाजसू अथवा मध्यावर
शकांवा दोन्ही बाजसू शदसनू येते.
आपण वरील आकृ तीत बशघतले की बोलण्यासाठी शवशवध
अवयवाचां ी ससु गां त हालचाल के ली जाते. पण समजा ओठ
फाटलेला असेल तर ठरावीक अक्षरे िद्ध
ु बोलणे िक्य होत नाही.
टाळूत भोक असेल तर हवा नाकावाटे बाहेर जाते व बोलण्यात
अननु ाशसक स्वर येतो.
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अश्यावेळी िारररीक दरुु स्ती िस्त्रशियेने के ली जाते व नांतर
वाचा तज्ञाक
ां डून उपचार घ्यावे लागतात.
पठु े काही आकृ त्या व िायाशचत्े देत आहे.
जन्मत: असणारे हे व्यांग कधी कधी लक्षात येत नाही. मल
ु
दधू शपतानां ा ते नाकावाटे बाहेर येण,े मल
ु बोलायला न लागणे,
आवाज शकनरा (नाकातनू ) येण,े अिा काही तिारी शदसनू येतात.
अिावेळी लवकरात लवकर वैद्यशकय सल्ला घेणे आवश्यक
असते.
आकृ त्याांमध्ये पशहल्या आकृ तीत शनदोष ओठ व टाळू कसे
असतात हे दाखशवले आहे, तर त्यानांतरच्या सवा आकृ त्याांद्वारे
वेगवेगळ्या प्रकारची व्यगां े किी काय असतात हे दाखवले आहे.
ओठ आशण / अथवा टाळू ह्याांतील व्यांग व िस्रशियेनांतर ते पणू ात:
बरे झाल्यानांतरची शस्थती ही पढु ील िायाशचत्ाांत दाखशवलेली
आहे.
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ओठ आशण टाळू यातील व्यांगामुळे होणारे पररणाम
टाळू आशण / अथवा ओठ शवभागलेले असणे म्हणजे काय हे
आपण पाशहले. हे शवभाजन जर पणू ा; म्हणजे टाळूपासनू
ओठापयांत; असेल तर त्यामळ
ु े होणारे पररणाम हे इतर अवस्था
पेक्षा सवाात जास्त असतात.
ह्या व्यगां ामळ
ु े वाचादोष आढळून येतात. शिवाय खातेवेळी
अन्न नाकावाटे बाहेर येते, त्यामळ
ु े मल
ु ाला अांगावर दधू पाजता येत
नाही आशण मल
ु मोठे झाल्यावरही त्याच्या खाण्याकडे शविेष लक्ष
परु वावे लागते.
कान, नाक व घसा ह्याांच्या तिारी ह्या व्यांगाांमळ
ु े जास्त
प्रमाणात आढळून येतात. वारांवार सदी-खोकला होणे, कान वहाणे
अिा तिारी ह्या मल
ु ामां ध्ये जास्त प्रमाणात आढळून येतात.
कानाच्या श्रवण दोषाांचे प्रमाण जास्त प्रमाणात आढळून येते.
ह्या व्यशतररक्त, नाकाच्या वाढीतही काही दोष आढळून येतात.
नाकाचा पडदा एका बाजसू कललेला असला तर नाक वाकडे
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शदसते. नाकाची पाळी चपट शकांवा नकटी असलेली आढळून येते.
अिा प्रकारच्या दोषावां र िस्त्रशिया करता येते.
ह्याशिवाय एक महत्त्वाचा पररणाम म्हणजे, हे व्यांग बाहेरुन
शदसनू येत असेल तर त्यामळ
ु े चेहर्यावर (शदसण्यावर) परीणाम
होतो. मल
ु ाचे शमत्-मैशत्णी यावरून त्याला शचडवतात, त्याची चेष्टा
करतात. मल
ु ां त्यामळ
ु े एकलकोंडे बनण्याची िक्यता वाढते.
मल
ु ाच्या मनावर त्याचा पररणाम होतो. त्याचा आत्मशवश्वास
वाढत नाही, एक प्रकारचा न्यनू गडां शनमााण होतो. हे सवा
टाळण्यासाठी योग्यवेळी उपचार करून घेणे शहतावह ठरते.
ह्या व्यांगाचा पररणाम के वळ वाचादोष शकांवा िारीररक दोष
यापरु ता मयााशदत न रहाता त्याचे पररणाम मल
ु ाच्या व्यशक्तमत्वावर,
त्याच्या शमत्-मैशत्णींिी असलेल्या सांबांधाांवर होणे िक्य असते.
लहानपणी जर उपचार चालू के ले तर असे अशनष्ट पररणाम कमी
प्रमाणात आढळून येतात. उपचार न के ल्यास त्याचे पररणाम
त्याच्या खाण्यावर व पयाायाने िारीररक वाढीवर होतात.
वाचादोषामां ळ
ु े मल
ु इतरातां शमसळत नाही, सहसा बोलणे टाळू
लागते, याचा परीणाम त्याच्या व्यशक्तमत्वाच्या वाढीवर होतो.
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उदाहरणाथा, दहा वषााच्या एका मल
ु ाच्या पालकाांची तिार
होती की, हा खपू हुिार आहे, पण हल्ली त्याला िाळे त जायला
आवडत नाही. एकटा घरात वाचत बसतो, कोणािी खेळत-बोलत
नाही. तपासणीत असे आढळून आले की त्या मल
ु ाची बद्ध
ु ी खपू
चाांगली होती मात् त्याच्या बोलण्यात व ऐकण्यात दोष होता.
त्याला हळू बोललेले ऐकू येत नव्हते व बोलताांना काही िब्द
अिद्ध
ु उच्चारले जात होते. ह्यामळ
ु े िाळे त त्याला शिक्षकाांचे
बोलणे नीट समजत नव्हते, त्याच्ां या प्रश्ाांना उत्तर देणे त्याला जमत
नव्हते. शिवाय उांचीने चाांगला असल्याने त्याला मागच्या बाकावर
बसशवले होते. इतर शमत् त्याची शटांगल करीत असत. त्यावर उपाय
म्हणनू तो एकटाच रहाणे पसतां करत होता. िाळे त जाऊन रोज
शिक्षकाांचा ओरडा खाणे त्याला आवडत नव्हते. म्हणनू एकूण
िाळे त जाणेच त्याला आवडत नव्हते.
ह्या व्यगां ाच्या उपचार पद्धतीत िल्यशचशकत्सािास्त्र व
वाक्श्रवणिास्त्र ह्याांचा महत्त्वाचा भाग असतो.
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कधीकधी मल
ू एक वषााचे झाले तरी बोलत नाही. बोलणे
शिकण्यास उिीर झालातर त्यावर लवकर उपचार के ल्यास त्चाचे
दष्ु पररणाम टाळता येतात. मल
ु मोठे झाल्यावर मात् ह्यामळ
ु े न्यनू गांड
शनमााण होऊ िकतो.
अश्यावेळी मल
ु ाला बोलण्यास प्रोत्साहन द्यायचे असते.मनष्ु य
हा तसा आळिी प्राणी आहे. न बोलता जर काम होत असेल तर
बोलण्याचे कष्ट का घ्यायचे? म्हणनू च मल
ु ाला बोलायला भाग
पाडावे, त्याला काय म्हणायचय ते आपण मोठ्याने बोलावे.
खाणाखणु ानां ा प्रशतसाद न देता बोलण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न
घरच्याांनी करावा. मल
ु ासोबत सतत बोलत रहावे.
काही वेळा मल
ु तोतरे — अडखळत शकांवा खपू जलद गतीने
बोलते. पररणामी त्याला काय सागां ायचेय ते समजत नाही .
अिावेळी मल
ु ाला काही उपचार के ल्यास हा दोष दरूु स्त होऊ
िकतो.
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बोलण्याची शक्रया
आपण बोलतो म्हणजे काय करतो? वाचादोषाांबद्दल माशहती
करुन घेताांना आपण प्रथम बोलण्याच्या शिये बद्दल माशहती करुन
घेणे आवश्यक आहे.
आपण बोलतो तेव्हा बर्याच िब्दाचां ा वापर करतो. ह्या
िब्दाांची फोड के ल्यास त्यात वेगवेगळी अक्षरे असतात.
उदाहरणाथा, मांबु ई या िब्दाची फोड के ली तर ’मउ-म
् ब् अ-ई
् अिी
होईल. हे सटु े अवयव म्हणजेच मख
ु ावाटे उच्चारल्या जाणार्या
मळ
ू ध्वनींची शचन्हे. ह्या शचन्हाांना ’वणा’ म्हणतात. वणाांची अक्षरे ,
अक्षराांचे िब्द, िब्दाांचे वाक्य व वाक्याांचे पररच्िे द बनतात.
मराठी भाषेत एकूण ४८ वणा आहेत. त्यात काही स्वर आहेत
तर काही व्यांजने. जे वणा स्वतांत्पणे उच्चारले जातात त्याांना स्वर
म्हणतात. उदाहरणाथा. अ,आ. तर काही वणाांच्या उच्चाराच्या
वेळी स्वराांची मदत घ्यावी लागते. अिा वणाांना व्यांजने म्हणतात.
उदाहरणाथा, क्,ख.् एकूण ४८ वणाांपैकी १२ स्वर तर बाकी व्यजां ने
आहेत.
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स्वर
अ,आ,इ,ई,उ,ऊ,ऋ, ऌ, ए,ऐ, ओ,औ
व्यांजने
क वगा - क्,ख,ग
् ,घ
् ,ङ
् ्
च वगा - च,ि
् ् ,ज,झ
् ,ञ
् ्
ट वगा - ट्,ठ्,ड्,ढ्,ण्
त वगा - त,थ
् ,द
् ,ध
् ्
् ,न
प वगा - प,फ
् ् ,ब,भ
् ,म
् ्
य,र् ,ल
् ,ष
् ,स
् ,ह
् ्,ळ्
् ,व
या शिवाय एक शबांदू व दसु रा शवसगाउदाहरणाथा, आबां ा, तटां ा, अतां :करण, स्वत:
ह्या वणाांच्या समहू ाला वणामाला म्हणतात.
वणााच्या उच्चाराकररता तोंडातील अवयवाांचा उपयोग
करावा लागतो. शवशिष्ट वणाांच्या उच्चाराकररता शवशिष्ट प्रकारची
हालचाल करावी लागते.
उच्चाराकररता वापरलेल्या
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अवयवानां सु ार वणााचे वगीकरण करण्यात आलेले आहे. ते पढु ील
प्रमाणेकांठ्य वणा - अ,आ,क्,ख,ग
् ,घ
् ,ङ
् ् ,ह्
तालव्य वणा - इ, ई,च,ि
् ् ,ज,झ
् ,ि
् ्
मधू ान्य वणा - ऋ, ट्,ढ्,ड्,ट्,ण,र् ,ष
् ्
् ,ल
दतां वणा - त,थ
् ,द
् ,ध
् ,ल
् ,स
् ्
् ,न
औष्ठ्य वणा - उ,ऊ,प,फ
् ् ,ब,भ
् ,म
् ्
अननु ाशसक वणा - ग,न
् ,ब
् ,म
् ्
कांठ तालव्य वणा - ए,ऐ
कांठोष्ठ्य वणा - ओ,औ
दतां ोष्ठ्य वणा - व्
दन्त तालव्य वणा - च,ि
् ् ,ज,झ
् ्
ठराशवक अक्षराांच्या उच्चाराच्या वेळी शवशिष्ट अवयव व
त्याांची शवशिष्ट प्रकारे हालचाल करावी लागते. उदाहरणाथा, औष्ट्य
वणााच्या उच्चाराच्या वेळी दोन्ही ओठ एकत् येतात. तर दत्ां य
वणाांच्या उच्चाराच्या वेळी ओठ शवलग असतात पण जीभेचे टोक
दाताांना लावले जाते. म्हणनू प्रत्येक वणाांच्या उच्चाराची पद्धत
समजावनू घेणे आवश्यक आहे.
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मराठी वणणमाला
पढु ील कोष्टकाद्वारे आपण वणाांचे स्थान वगीकरण पाहूया.
स्वर
अ, आ
इ, ई
ऋ
ऌ
उ, ऊ
ए, ऐ
कांठ्योष्ठ््आ वणा.
ओ, औ

व्यांजने
क्वगा, ह्
चवगा
् , य,् ि्
ट्वगा, र,् ळ्
तवगा
् , ल,स
् ्
पवगा
्
व्

स्थान व वणण
कांठ्यस्थान, कांठ्यवणा
टाळूस्थान, तालव्य वणा
मधू ान्यस्थान, मधू ान्य वणा
दत्ां यस्थान, दन्तवणा
औष्ठ्यस्थान, औष्ठ्यवणा
कांठ्यवणा व औष्ठ्यस्थान,

ज,् झ्

दन्त व औष्ठ्य, दन्तोष्ठ्य वणा.

टाळू व ओठ ह्यातां ील व्यांगावर िस्त्रशिया करता येते व
त्यामळ
ु े हे शवभागलेले भाग पन्ु हा जळ
ु शवता येतात. ओठाांची
िस्त्रशिया नऊ मशहन्याांनांतर करतात. मल
ु ाची िारररीक रचना,
ताकद इत्यादींवर ही िस्त्रशिया के व्हा करायची हे अवलबां नू असते.
िल्यशचशकत्सकाांस िक्यतो लवकर दाखवनू त्याबाबत सल्ला घेणे
इष्ट होय.
बोबडेपणा इतर काही कारणामां ळ
ु े असू िकतो. आपल्या
मल
ु ाची कोणती अक्षरे बरोबर उच्चारली जात नाहीत हे पालकाांनी
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िोधनू त्या अक्षराच्या उच्चाराचा सराव करून घ्यावा. लहान मल
ु े
सराव करायला एका जागी बसणे कठीण असते, म्हणनू खेळाच्या
माध्यमातनू त्याांच्या नकळत हे करावे लागते. पालकाांच्याांच्या
कल्पकतेची ह्यात कसोटी लागते.
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उपचार पद्धती
ओठ व टाळू ह्याांच्या व्यांगाांमळ
ु े शनमााण होणारे वाचादोष,
आवाजातील दोष हे सधु ारता येतात. ह्यासाठी जेव्हा उच्चार
चक
ु ीचे असतात तेव्हा ते बरोबर करण्यासाठी वेगवेगळे व्यायाम व
उपचार पद्धती असतात.
ओठ वा टाळूत दोष नसलातरी काही मल
ु े अिद्ध
ु बोलतात.
िब्दोच्चार चक
ु ीचे करतात. अश्यावेळी येथे शदलेली उपचार पद्धती
उपयोगी ठरू िकते.
एखादा िब्द-अक्षर उच्चारतानां ा चक
ु त असेल तर तो िद्ध
ु
करण्यासाठी त्या अक्षराचा उच्चार कसा करावयास हवा हे लक्षात
घेणे जरुरीचे ठरते. त्यासाठी मागच्या काही भागात आपण िद्ध
ु
उच्चाराच्या पद्धती पशहल्या. त्या वणााचा (अक्षराचा) उच्चार िद्ध
ु
झाल्यानांतर त्या अक्षराचा एखाद्या श्ब्दात वापर करताना सद्ध
ु ा ते
अक्षर बरोबर उच्चारणे हे शिकावे लागते. उपचार पद्धतीत
अक्षरापासनू सरुु वात करुन मग िब्द, नतां र वाक्य व नतां र पररच्िे द
अिा पायर्या ठरशवलेल्या आहेत.
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आपल्या मल
ु ाचे कोणते अक्षर चक
ु ते आहे हे िोधनू काढावे.
मग त्यानसु ार एक एक अक्षर घेऊन ते बरोबर उच्चारण्याची सवय
करावी. मल
ु ाला आपण आपल्या तोंडाची योग्य हालचाल करुन
त्या अक्षराचा उच्चार कसा असावा हे दखवू िकतो. आरिाचा
उपयोग करणे सद्ध
ु ा उपयोगी ठरते.
उदाहरणाथा, नेहमीच्या बोलण्यात आपला मल
ु गा ठराशवक
अक्षर / िब्द अिद्ध
ु बोलतो असे लक्षात आल्यावर ते िब्द शलहून
काढावेत. त्यात वारांवार चक
ु णारी अक्षरे कोणती ती िोधनू
काढावीत. नतां र ही अक्षरे बोलताना आपण कोणत्या अवयवाच
ां ा
व कसा उपयोग करतो हे स्वत: बोलनू पहावे. शिवाय यापवू ी
प्रत्येक अक्षर कसे उच्चारावे हे आकृ तींमध्ये दाखशवले आहेच.
आरिासमोर बसनू ही अक्षरे उच्चारावीत. मल
ु ाला प्रथम ती अक्षरे
किी उच्चारायची ते दाखवनू तिा पद्धतीने ती उच्चारण्याचा
प्रयत्न करण्यास साांगावे. रोज शकमान अधाा तास तरी व्यायाम
करावेत.
वेगवेगळ्या वणााचा उच्चार सधु ारताना प्रथम वणा एकटाच
असतानां ा त्याचा उच्चार सधु ारतो नतां र िब्दाक
ां डे वळतो. मग
वाक्य व नांतर पररच्िे द.
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वेगवेगळी अक्षरे िद्ध
ु बोलण्यास शिकल्यावर िब्दाांकडे
वळावे. अिा अक्षराचे वेगवेगळे िब्द शलहून काढावे. पढु े प्रत्येक
अक्षराचे काही िब्द व वाक्य शदली आहेत. िब्दोच्चार बरोबर
झाल्यावर वाक्याांकडे वळावे.
रोज शनयशमतपणे शकमान २५-३० वेळा तरी हे िब्द - वाक्य
बोलण्याची सवय करावी. एकदा अक्षरे िद्ध
ु झाल्यावर िब्दाांची
सरुु वात के ली तरी अक्षराचा व्यायाम चालू ठे वणे शहतावह ठरते.
रोज सरुु वात करताना आधी अक्षरे मग िब्द व नांतर वाक्य
उच्चारावीत.
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अभ्यास
पढु े काही िब्द व वाक्य शदलेली आहेत ह्या शिवाय प्रत्येकाने
ह्या आधारे आणखी काही नवीन िब्द / वाक्य तयार करावीत.
औष्ठ्य वर्ण
प्
, फ्
, ब्
, भ्, म्
, उ, ऊ

’प्’
पताका
पाणी
शपवळा
पेरु

पख
ां ा
पैसा
पान
पीक

कपडा
शपपां ळ
कपाट
खपू

तपू
चप्पल
कशपला
दपु ार

पनू मला पकडापकडी हा खेळ खपू आवडतो.
पेरु हे एक फळ आहे.
दपु ारी तू पान खा.
मला खपू तपू घाल.
तू कपाटामागे लप.
कपडे कपाटात ठे वावेत.
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’फ्’
फणस
शफका
कॉफी
फराळ

फूल
कफल्लक
माफी
फुगा

फणी
फे रफटका
फे री
मैफल

त्याने फुगा फुगशवला.
सांध्याकाळी फराळ झाल्यावर फे रफटका मारावा.
हा रांग फार शफका आहे.
फे रीवाल्याने आज फणसाचे गरे आणले.
त्याने मैशफलीत माफी माशगतली.
’ब्’
बटण
बेकार
कबजा
शबयाणे

बांद
बेशफकीर
बी
बाहुली

डबी
शबजली
बटू
बाांधव

बाक
कांबर
लबाड

ते बटण बांद कर.
बाळाला बाहुली फार आवडते.
बाकावरच्या डब्यात एक डबी आहे.
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ते बटू माझे आहेत.
बबन बेबीबरोबर जा.
’भ्’
भारत
शभतां
भाला
िम्भू

भीती
भालेराव
भांगु ा
लाभ

भीम
भक
ू
भेट
िभु

भरत
भेद
िभु दा
िभु ाांगी

कमला
मध
राम

काम
मोती
कमी

भारत माझा देि आहे.
कुत्ा ’भो भो’ करतो.
िभु दाला मी पेन भेट शदले.
दपु ारी मला खपू भक
ू लागते.
त्या भाांड्यात भात आहे.
’म्’
’म’् हे अननु ाशसक आहे.
मका
मैत्ी
मेनका
कमाई
मांगु ी
प्रमाणे

आकािात मेघ जमा झाले.
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तू नेमाने काम कर.
माणसाने कमी बोलावे व जास्त काम करावे.
मधमािी मध गोळा करते.
माकड झाडावर उड्या मारीत होते.
’उ’
उखळ
उकळणे
उांट

उथळ
उखाणा
उांच

उटणे
उधाण
उडी

आज उांच उडीची स्पधाा आहे.
पाणी तापले की ते उकळते.
उांदीर हे गणपतीचे वाहन आहे.
वाळवांटात उांट पाहावयास शमळतात.
शदवाळीत आपण उटणे वापरतो.
’ऊ’
ऊन
शचऊ

ऊस
स्काऊट

मनीमाऊ
काऊ
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उन्हाळ्यात ऊन कडक असते.
ऊसाचा रस गोड असतो.
मनीमाऊ चोरून दधू शपते.
शचऊताई ’शचऊ-शचऊ’ करते.

पररच्छे द
मनू आता रायगावात होता. ह्या गावी येऊन त्याला पांधरा वषे
झाली. परांतु त्याची कोणािी मैत्ी नव्हती. तो झोपडीत रहात असे.
चाांगला शवणकर म्हणनू त्याची प्रशसद्धी झाली होती. मोठ मोठ्या
श्रीमांताांच्या बायकाांकडून त्याला काम शमळे . शमळालेले पैसे मोजणे
एवढाच काय तो मनचू ा आनांद होता. सांध्याकाळ झाली की मनू
थाांबे. मग तो शमणशमण शदवा लावी. चल
ु ीवर भाकर भाजी. मग
तो त्याचे पैसे मोजत बसे. मनू चैन करत नसे, त्याचे कपडे फाटके
असत, तो कोरडी भाकर पाण्याबरोबर खाई. आपण खपू पैसे गोळा
करावेत असे त्याला वाटे. रोज पैसे मोजनू ते वाढावेत असे त्याला
वाटे.
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दन्त्य वणण
त,् ट्, द,् ध,् न,् ल,् स्
’त्’
तलवार
तेल
लशतका
तक
सतार
मत
ु ाराम शतकडे
तपू
तपेली
ती
नाते
तळ
तार
ु स

लता
मातब्बर
सातारा

लशतका सतार खपू िान वाजशवते.
घरासमोर तळ
ु स लावावी.
माणसाने उगीचच खांत करत बसू नये.
तू कोणाशवरुद्ध तिार के लीस?
तक
ु ारामाने खपू अभांग रचले.
’द्’
दात
दपु ार
दरू
दीर

दगड
चवदार
नादां ी
दरबार

कदर
हौद
मदत
खाद्य

कै द
दरोडा
खादी
देखणे

मशां दर उभारण्यासाठी खासदाराने खपू मदत के ली.
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मांशदरात देवदिानासाठी चला.
दरवाजाचे कुलपू काढ.
खादीचे कपडे चागां ले असतात.
दक
ु ानात भर दपु ारी दरोडा पडला.
’ध्’
धपाटा
धरू
धाक

कढी
धक
ुे
धोका

धरण
मध्य
अशधकार

धमनी
मध

घरात थोरल्या माणसाांचा धाक असतो.
धरणीमातेची रोज पजू ा करावी.
लहान मल
ु ानां ी खपू धमु ाकुळ घातला.
धमनीतनू रक्त धावते.
धपु ाच्या धरु ाने वातावरण सगु ांशधत झाले.

’न्’
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नाटक
नमन
नेमका
मनीमाऊ

कान
लहान
मान
नीटनेटका

कानेटकर
मनक
ु ा
मैना
नैना

कानेटकर हे महान नाटककार आहेत.
नाटक फारच लहान वाटले.
नैना नावेत बसनू गेली.
मनीमाऊ चोरून दधू शपते.
त्याला खपू मानसन्मान शमळाले.
’ल्’
लहान
शलबां ू
माला

लबाड
कला
लवकर

लाड
लटू
कमला

आई आपल्या मल
ु ाच
ां े खपू लाड करते.
मला लाल रांग आवडतो.
काल लैला, नशलनी, कमशलनी, कमल ह्या लाांबपयांत शफरुन
आल्या.
लसणू आरोग्यास चाांगला असतो.
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कोल्हा हा लबाड प्राणी आहे.

’स्’
सकाळ
सगु रण
सोनचाफा
सळ
ु े
सांदु र

समाचार
मसाला
कासव
सनू
सांजय

कांपास
मासा
लेस
चौसोपी
सगु ांध

माझी आई सगु रण आहे.
मासे पाण्यात रहातात.
सीताला आज खपू स्वप्ने पडली.
कासव खपू हळू चालते.
ससा जोरात पळतो.

पररच्छे द
मािाच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी सावत् आईने
गळ्यात घातली. ती शतने घालताच राजपत्ु ाचे प्राण गेले.
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राजपत्ु ाच्या िरीरास अग्नी देणार इतक्यात प्रधानाचा मल
ु गा शतथे
आला. त्याचे राजपत्ु ावर खपू प्रेम होते. तो राजाला म्हणाला, ’हा
देह जाळू नका, हा मला द्या, मला नाही म्हणू नका.’ राजा म्हणाला,
’जिी तझु ी इच्िा’, सारी मांडळी शनघनू गेली. प्रधानपत्ु ाने तो देह
घरी आणला. तो गावाबाहेरच्या रानात गेला. त्याने बागेच्या
मध्यभागी एक इमारत बाांधशवली. लवकरच इमारत तयार झाली.
शतथे एक सदांु र पलगां ठे वण्यात आला. त्यावर त्याचा (राजपत्ु ाचा)
देह ठे वला. रात्ी सावत् आईने सोन्याची साखळी काढून ठे वली.
शतचा डोळा लागला. इकडे राजपत्ु शजवांत झाला.
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मूधणन्तयवणण
ट्, ठ्, ड्, ढ्, र,् ळ्, ऋ
’ट्’
टाकळा
टपटप
लाट

काटा
टापटीप
टरबजू

टाटा
टोळके
कटक

खाट
लटू
नाटक

सांजयने कचरा पेटीत टाकला.
शतच्या पायात मोठा काटा बोचला.
समद्रु ाच्या लाटा पायावर येत होत्या.
उन्हाळ्यात टरबजू खावे.
त्या ट्रांकेत शकमती वस्तू आहेत.
’ठ्’
काठी
ठार
लाठीमार

माठ
ठाकूर
ठो-ठो

ठे च
ठोकळा
ठुमकत

त्याने तो ठोकळा उचलला.
त्या माठात पाणी भरले का?
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धावताना मी ठे च लागनू पडले.
काठीने मारू नये.
काल शतकडे लाठीमार झाला.
’ड्’
डमडम
नाडी
लडीवाळ

काडी
मडके
डोके

खडू
डाळ
लाडकी

डमरु
शडांक
खडा

डमरु डमडम वाजत होता.
कोंबड्याचा तरु ा डौलदार असतो.
माणसाने खादाडपणा करु नये.
मनबू ाबाांचे आवडते मडके एके शदविी फुटले.
फळ्यावर शलशहताांना खडू वापरावा.
’ढ्’
ढग
कढी

ढोकळा
अढळ

ढेमसे
ढेकर

ढाल
ढोल

आकािात अचानक ढग जमा झाले.
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अशनलला ढोकळा फार आवडतो.
बशक्षसाची ढाल शतला शमळाली.
ढेमश्याची भाजी िान लागते.
ढगातनू पाऊस पडतो.
’ण्’
पाणी
नाणी
आपण

खाण
कशणाक
तोरण

लोणी
आण
रहाणीमान

मी पाणी शपऊन झोपते.
इथे पवू ी कोळिाची खाण होती.
खाण तिी माती.
तू लोणी खात जा.
सोन्याची नाणी पाहून मला खपू आनदां झाला.
’र्’
रवा
रोधे
कारावास
भारत

रे वती
रे ळे
दार
रे ती

रहाट
ररते
कै री
रीघ

रूप
राशधका
चार
करवत
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रे वती खपू रूपवती आहे.
आधी तू दरवाजा उघड.
कै री शपकून आबां ा होतो.
पलांगाला चार पाय असतात.
शतचे नाव राशधका आहे.
’ष्’
षट्कोन
वषा

कोष
दोष

रोष
वषाा

ही आकृ ती षटकोनाची आहे.
मधमािीची अळी कोषात असते.
लशतके च्या बोलण्यात दोष आहे.
मला आज आठ वषे पणू ा झाली.
वषाा माझी मैशत्ण आहे.
’ळ्’
माळ
बाळ
काळा

चाळ
जदााळू
खेळणे

शनळा
बोळवण
रे ळे
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ती मोत्याच
ां ी माळ िान शदसते.
कावळ्याचा रांग काळा शदसतो.
माईचा स्वभाव मायाळू आहे.
बाळाला ते खेळणे खपू आवडते.
मल
ु े मैदानात शिके ट खेळत आहेत.

’ऋ’
ऋषी

ऋग्वेद

ऋचा

ऋषीमनु ी अरण्यात रहातात.
ऋग्वेद हा एक वेद आहे.
ऋचा चाांगली मल
ु गी आहे.

पररच्छे द
गदाधर, झाले ते ठीक झाले. तझु ाच ग्रांथ जगात राहू दे. त्यातच
माझा आनांद आहे. ग्रांथ शलशहत असताना शकतीदातरी माझ्या
मनात येई, मी हे काय करीत आहे, किाला ग्रथां शलशहत आहे?
हृदयात कोणीतरी असे बोले. परांतु मी त्या वाणीकडे लक्ष शदले
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नाही. गदाधर, तझ्ु यावर उपकार म्हणनू नव्हे, तर, माझा मोह
शजक
ां ण्यासाठी मी माझा ग्रथां टाकून शदला. आसक्ती शजक
ां ण्यासाठी
अिा िेकडो ग्रांथाांचे मोल द्यावे लागले तरी कमीच होणार आहे.
गदाधर, तू शखन्न होऊ नकोस. राहू दे, तझु ाच ग्रांथ जगात राहू दे.
तझ्ु या ग्रांथाची पजू ा होईल. पांशडत त्याला डोक्यावर घेतील. माझा
गदा पन्ु हा हसू दे. जगात कोणीही द:ु खीकष्टी असू नये. हस,
गदाधर, हस. असे म्हणनू गदाधराला प्रेमाने शमठी मारली.

तालव्यवणण
च,् ि्, ज,् झ,् ि,् य,् इ, ई
’च्’
चार
आचल
चेतना

शचमक
ु ली
कच्चा
काच

शचमणी
चमत्कार
कचरा

जाच
नाच
चन्द्र

शचमणी ’शचवशचव’ करते.
कच्ची भाजी आरोग्याला चाांगली असते.
कचरा नेहमी कचर्याच्या पेटीत टाकावा.
शचमक
ु ल्या शचत्ाचा शतने मक
ु ा घेतला.
काचेची भाांडी सरु े ख शदसतात.
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’छ्’
ित्ी
िांद
िगन

िबी
िाया
िे द

िान
शिद्र
िुमिुम

िायाचे काम नेहमी िान असते.
आमची िबी बोबडे बोल बोलते.
वाचन हा माझा िांद आहे.
ह्या गावात कोणी कोणास िळत नाही.
पावसाळ्यात आपण ित्ी वापरतो.
’ज्’
जेवण
जनु े
जकात

लाज
जगु नु
लाजाळू

जेवढा
जाांभळ
ु
अजानू

जपान
जीणा
काजळ

जनु े ते सोने.
कपडे जीणा झाले की ते फाटतात.
जन्ु याकाळी राजे राजवाड्यात रहात.
जपान हा एक देि आहे.
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जाांभळ
ू ह्या फळाचा रांग जाांभळा असतो.
’झ्’
झकास
झेल

झेप
झगा

झोप
झाड

झरा
झळ
ु ूक

रात्ी लवकर झोपावे.
जाभां ळाचे झाड उांच असते.
वार्याची एक झळ
ु ूक आनांद देऊन गेली.
झरा खळखळ वहातो.
हा झगा तल
ु ा िोभनू शदसतो.
’ि्’
िभु
िीळ
िरण

िहाळे
िद्ध
ु
िेत

िीत
िाांत
िाल

िक
ु िक
ु ाट
मािी
िहामृग

शतकडे सांध्याकाळी फार िक
ु िक
ु ाट असतो.
गावात िेतकरी िेतात काम करतात.
िहामृगाची मान उांच असते.
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िेवटी माणसू देवाला िरण जातो.
उन्हाळ्यात िीतपेये प्यावीत.
’य्’
यवतमाळ
यादव
नायक

येवढा
योशगनी
नाशयका

येथे
यौवन
नयन

यवु क
कायम
यवु वाणी

यवु वाणी हा यवु काांचा कायािम असतो.
गावात दरवषी यात्ा भरते.
यवतमाळ हे एक गाव आहे.
येथे एवढा काळोख का आहे?
नायकाचा अशभनय िान वाटला.

’इ’्
इद्रां
इमान

इडली
इतर

इमानी
इत्यादी

इनाम
इतरे तर

कुत्ा हा इमानी प्राणी आहे.
चाांगल्या कामाबद्दल हे इनाम शमळत आहे.
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इथे वह्या पस्ु तके मोफत शमळतात.
तू आज इकडे किी आलीस?
इद्रां देवाच
ां ा राजा आहे.
’ई’
ईडशलांबू
माई

आई
माईक

ताई
नाईक

पाईक

ईडशलांबू हे एक फळ आहे.
ताई, माई बाहेर गेल्या आहेत.
आई रोज गाईची पजू ा करते.
माईकमळ
ु े आवाज मोठा होतो.
चपां ा नाईक चागां ली मल
ु गी आहे.

पररच्छे द
पहाटे तो जागा झाला. त्याची झोप लवकर झाली. जाग
आल्याबरोबर तो उठला आशण भाजीपाल्याच्या बागायतीवरुन
चक्कर मारुन येण्यासाठी तो बागेकडे वळला. त्या बाजल
ू ा त्याने
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पाऊल टाकले मात्, लगेच गोळीबार चालू झाला. फ्रेंच सरकारने
ही योजना ित्पु क्षासाठी करुन ठे वली होती.
गावात पाणी नव्हते. नदीचे पाणी आटले होते. नाहीतर झरा
झळ
ु ु झळ
ु ू वहात होता. गावात चार शवशहरी होत्या. त्याांना इतरवेळी
शचक्कार पाणी असायचे. पण ह्यावेळी मात् पाणी आटले होते.
शवशहरीवर पांप बाांधावयाची योजना आखली. चार शवशहरींना पांप
लावले. मग गावात भरपरू पाणी आले.
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कांठवणा
क्, ख,् ग,् घ,् ङ्, ह्, अ, आ
’क’्
कमळ
कांु कू
चाकर
नाका

कागद
कांकण
चक्कर
मकई

शकमया
लके र
मका
कान

कीती
लकब
के स
के सकर

शतचे के स खपू लाांब आहेत.
मला एक कोरा कागद दे.
मकईचे कणीस फार िान लागते.
शतच्या कपाळाचा कांु कू लाल रांगाचा आहे.
कारखान्यात एक चक्कर मारुन ये.
’ख्’
खार
खेप
खेर

खटारा
खेकडा
नख

खीर
खोका
लाख

खेळ
खपू
खाणे

शनतीनने खपू खीर खाल्ली.
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खोकल्यामळ
ु े घसा दख
ु तो.
शिके ट हा माझा आवडता खेळ आहे.
मी रोज सांध्याकाळी खेळ खेळतो.
गावात लोक खाटेवर झोपतात.
’ग्’
गजानन
गौरी
नाग
गोकुळ

गणपती
गप्तु
नागेि
लग्न

गीत
गपु चपु
सगणु ा
गगां ा

गेंडा
गरु े
नाांगर
गोफण

गळ
ु गोड लागतो.
गगां ा नदीचे पाणी िद्ध
ु असते.
नगर गावी माझी आजी रहाते.
नागपांचमीला नागाला दधू पाजतात.
िेतात बैल नाांगरणीकरता जातात.
’घ्’्
घर
अघटीत
घाम

घेरी
बेघर
मेघ

घमु ट
ओघ
घोर
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आमचे घर खपू िान आहे.
देवळाचा घमु ट खपू मोठा आहे.
त्याला चालता चालता घेरी आली.
मी वेळेवर घरी पोहचेन.
शतकडे काही घातपाताचे प्रकार घडले.
’ह्’
हररण
हुक
ां ार
मोह

हेवा
महािय
लोह

शहरवा
काही
लहर

हैराण
महान
कहर

पोपटाचा रांग शहरवा असतो.
शहरा ही शकमती वस्तू आहे.
लहान मल
ु ाांनी हट्ट करु नये.
हा कोणता मशहना चालू आहे?
गाईचे हबां रणे ऐकू येत आहे.
अ
अननस
अजब

अनावश्यक
अकाली

अनाथ

अन्न
अांतर
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अजानू

कथेचा अांत चाांगला झाला.
अननस हे एक फळ आहे.
येथनू काही अांतरावर आमचे घर आहे.
अनाथ मल
ु ाांना मदत करावी.
मी अनाथालयात जाऊन आले.
’आ’
आज
आदां ोलन

आवाज
आमरण

आत
आजन्म

आठवण
आकलन

आज मी खपू च आनांदात आहे.
आत ऐवढी कसली गडबड चालू आहे?
आिाचा आरिापढु े शकतीवेळ नट्टापट्टा चालू आहे?
शतला आईची
ां आठवण आली.
अन्यायाशवरुद्ध आदां ोलन चालू आहे.
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पररच्छे द
प्रवासाची गती सांथ. गाड्याांचे डबे ठासनू भरलेले. आपण
नेमके कोठे चाललो आहोत याचा कोणाला पत्ता नव्हता. मधेच
एका स्टेिनवर गाडी थाांबली. नक
ु तेच सटु लेले कै दी उतरतात.
तोच डब्याच्या दारािी आकषाक कपडे घातलेल्या शस्त्रया हजर!
त्यानां ी सवाांना डब्याच्या एका टोकाला माडां लेल्या पाटीस
चलण्याची शवनांती के ली. हा खाना कोणी आयोशजत के ला आहे.
आपले स्वागत कोण करीत आहे, किासाठी करीत आहेत हे
कोणालाच माशहत नव्हते. सांस्थेचे कायाकते शदलखल
ु ासपणे हसत
होते. खाणार्याांना यात काहीतरी घोटाळा असला पाशहजे ह्याची
कल्पनाही आली नाही.
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कण्ठोष्ठ्य वणण
व,् ए, ऐ
’व्’
वरण
शवसावा
मावळे

शवकास
वीस
कशवता

वाकडे
वैकांु ठ
कवी

वेरुळ
मवाळ
नाव

वेरुळ हे सवाांच्या पररचयाचे आहे.
मावळ्याांनी रायगड शजक
ां ला.
शवकास योजना आपल्या देिात राबशवल्या जातात.
कवीवया भा. रा. ताबां े ह्याच
ां ी ती कशवता आहे.
ते गाव नदीतीरी वसलेले आहे.
’ए’
एक

एकटा

एकदा

एक होता राजा.
एकदा तो एकटाच शफरत होता.
इथे एक मोठे झाड होते.
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’ऐ’
ऐट

ऐरण

ऐरावत

ऐकणे

काय ती त्याची ऐट!
हत्तीच्या अांगावर ऐरावत असते.
ऐरण कसे असते?
घोडा ऐटीत धावतो.

पररच्छे द
श्वाइटझर म्हणाला, ’जोसेफ असां म्हणू नाही, रे , डॉक्टर त्याची
पत्नी अनशमिनरी
या सगळ्याांचे चेहरे शकती शचांताग्रस्त झालेत.
्
आपल्या दृष्टीने यद्ध
ु ही के वळ भाववाढीपेक्षा शकतीतरी भयांकर
घटना आहे. आमच्या माणसाच
ां ा जीव धोक्यात आहे. जखमी
माणसाांच्या वेदना, त्याांच्या शकांकाळ्या येथे दरू पयांत ऐकू येत
आहेत. आमच्या जीवाला स्वस्थता नाही समजत नाही का तल
ु ा?’
डॉक्टराच्ां या जीवाला एवढा घोर असेल अिी जोसेफला कल्पना
नव्हती. मग मात् त्याने भाववाढीबद्दल तिार के ली नाही.
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दन्ततोष्ठ्य वणण
ज,् झ,् ओ, औ
’ज्’
जात
जेठाणी

जगु ार
जेथे

जेवर

माणसाची जात माणसु की ही होय.
त्या माझ्या जेठाणी लागतात.
जेथे राघव तेथे सीता.
पाण्याला जीवन म्हणतात.
मी िाळे त जाऊन आले.
’झ्’
झबले
माझे

झाकण
झोप

शझरपणे
नाझ

झगा
झेप

रात्ी लवकर झोपावे.
माझे पस्ु तक मला परत दे.
ती झाकणी कोठे गेली.
मातीत पाणी शझरपते.
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माझा झगा सांदु र आहे.
’ओ’
ओडां का
ओक

ओरडणे ओढा
ओला
ओत

ओढ्याचे पाणी झळ
ु ु झळ
ु ू वाहते.
गावाबाहेर एक ओढा आहे.
उन्हाळ्यात ओढ्याचे पाणी आटते.
हत्ती ओडां के वाहून नेतो.
त्याचे आडनाव ओक आहे.
’औ’
और

औरत

औत

त्याची ऐट काही औरच होती.
पहाटे भैरुने औत जोडले.
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पररच्छे द
प्रकािाचा झोत िपराच्या काचेतनू घरभर पसरला. माझ्या
डोळ्यात अजनू ही झोप होतीच. सकाळ झाली तरीही मला जाग
किी आली नाही? काय म्हणावां बरां या झोपेला? रात्ी उिीरापयांत
पस्ु तक वाचत बसले म्हणनू कदाचीत झोप झाली नसेल. चला,
आता उठा. पाणी शपपां ात ओतावे लागेल. िेजार्याच
ां े ओरडणे सरुु
झाले होतेच. सगळ्याांच्या तर्हा काही औरच. पाणी भरताना सद्ध
ु ा
सकाळी सकाळी भाांडतात. खरे तर िाांतपणे काम के ले तर शकती
बरे होईल. सख
े . पण ह्याांना
ु िाांती किी सख
ु ाने नाांदल
आरडाओरड्यातच काय और मजा वाटते हे देवास ठाऊक!
एखाद्या वणााच्या िद्ध
ु उच्चाराकररता वरीलप्रमाणे श्ब्दवाक्य-पररच्िे द ह्यात त्या वणााच्या उच्चाराचा सराव करावा.
आतापयांत शदलेली उदाहरणे ही वानगीदाखल आहेत. त्यावर
आधारीत आणखी काही िब्द व वाक्य समहू तयार करावीत.
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आवाजातील दोष व ्यावरील उपचार
आता आवाजात जर काही दोष असतील तर ते कोणकोणत्या
प्रकारचे असतात व त्यावर उपाय कोणते ते पाहूया.
टाळूतील व्यांगामळ
ु े आवाजात शकनरे पणा येतो. म्हणजेच,
आवाज नाकातनू येतो. याचे कारण म्हणजे, आपण बोलताांना हवा
तोंडावाटे बाहेर सोडतो व नाकातनू जाऊ देत नाही. परांतु टाळूत
काही व्यांग असेल तर हवा नाकावाटे शनघनू जाते व आवाज
नाकातनू येतो.
िस्त्रशिया के ल्याने कापलेले वा शवभागलेले टाळू जोडले
जाते. परांतु तरीही स्नायांनू ा हवा नाकावाटे न जाऊ देण्याची सवय
करावी लागते. ह्यासाठी वेगवेगळे व्यायाम असतात. हे व्यायाम
सातत्याने व शनयशमतपणे करणे जरुरीचे असते.
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हे व्यायाम पढु ील प्रमाणे १. अांगठ्याने टाळूवर हळूवारपणे बोट शफरशवणे.
२. िोटा चमचा (उलटा) घेऊन त्याने जीभ मागे ढकलणे.
३. पाणी शपताांना नळीने प्यावे.
४. नळीने साबणाच्या पाण्याचे फुगे काढणे.
५. फुगा फुगशवणे.
६. बासरी, बाजा यासारखी वाद्ये वाजशवणे.
७. शिट्टी वाजशवणे, फांु कर मारणे.
हे व्यायाम रोज करणे जरुरीचे आहे. पण काहीवेळा मल
ु े
ह्याचा कांटाळा करतात. म्हणनू पालकाांनी हे त्याच्ां याकडून करवनू
घेणे जरुरीचे असते. त्याकररता आपणही त्याच्याबरोबर व्यायाम
करावेत शकांवा हे व्यायाम खेळता खेळता करुन घ्यावेत.
ह्या व्यशतररक्त इतर काही व्यायाम करणे जरुरीचे असते.
बोलण्याकररता वापरल्या जाणार्या अवयवाांचे हे व्यायाम. जीभ,
ओठ, टाळू ह्याांची हालचाल हवी तिी करणे िक्य होण्याकरीता हे
व्यायाम आहेत.
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जीभेचे व्यायाम
● जीभ आतबाहेर भरभर करणे.
● जीभ एका बाजनू े दसु र्या बाजसू शफरशवणे. (डावीकडून
उजवीकडे)
● जीभ तोंडात गोलगोल शफरशवणे.

ओठाांचे व्यायाम
● ओठ फाकशवणे व शमटणे.
● ऊ-ई म्हणणे.
● दीघा श्वास घेऊन श्वास सोडताांना ई म्हणणे.
● दीघा श्वासावर अ म्हणणे.
● दीघा श्वासावर आ म्हणणे.
● एक ते दहा आकडे लाांबवनू म्हणणे.
उदा. ए---क दो---न.
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साधन सामुग्रींची सूची

१ आरसा
२ चमचा
३ फुगा
४ स्ट्रॉ
५ कागद - पेशन्सल
६ ग्लास - पाणी
७ शपपाणी - बासरी
८ मेणबत्ती
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प्रकरण ३
वाचादोषावर उपचार पद्धती:
वाचादोषाबद्दल आपण शवचार के ला व त्याचे प्रकार तिीच
कारणे पाशहली. आता ह्यावर उपचार कसे के ले जातात हे पाहूया.
ह्या दोषाांवर औषधोपचार नाहीत तर उपचाराांची गरज असते.
हे उपचार सातत्याने करणे महत्त्वाचे असते. तसेच लवकरात
लवकर उपचार सरुु करावेत.
सवा प्रथम आपल्या मल
ु ाची लक्षणे शलहून काढावीत. तज्ञाांचा
सल्ला घ्यावा. उपचारपद्धती जास्त शदवस चालते तेव्हा न कांटाळता
नेटाने ती चालू ठे वणे गरजेचे असते. शिवाय मल
ु जर लहान असेल
तर ते एका शठकाणी बसनू उपचार करवनू घेत नाही. म्हणनू खेळातनू
त्याच्याकडून ते करवनू घेणे हे पण एक आव्हानच ठरते. मल
ु ापेक्षा
पालकाांमध्ये शचकाटी असावी लागते. पालकाांनी सांयमी रहावे
लागते.
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तसेच रोज के लेले उपचार, शदसनू आलेले बदल वैगरे ची नोंद
एका नोंदवहीत ठे वावी. िक्य असल्यास बोलणे रे कॉडा करावे
म्हणजे त्यात झालेले बदल ऐकता येतात.
तज्ञाक
ु ा ते चालू ठे वणे
ां डून उपचार चालू असताांना घरीसद्ध
अत्यतां महत्त्वाचे असते.
उपचारपद्धतीत िब्द कसे उच्चारायचे हे शिकवले जाते.
तसेच खाणाखणू ा न करता िब्द बोलनू सांवाद साधायचा प्रयत्न
करावा लागतो. आधी आपले बोलणे मल
ु तसेच्या तसे बोलायला
लागते. पण नांतर त्या मल
ु ाला स्वत: काय साांगायचे ते साांगता
येण्यासाठी त्याची िब्दसांपत्ती वाढावी लागते. अनक
ु रणाने सरुु वात
झाली तरी नतां र मल
ु ाने स्वत:चे िब्द वापरायला लागणे महत्त्वाचे
असते.
मल
ु ाची होणारी प्रगती नोंद करुन ठे वली तर त्याचा उपयोग
उपचार पद्धती साठी पण होतो. मल
ु ाच्या नकळत हे उपचार करता
येतात. मल
ु ाचे वय जर लहान असेल तर त्याच्या कलाकलाने
वेगवेगळ्या यक्त
ु ी-प्रयक्त
ु ीने त्याच्याकडून हे करवनू घ्यावे लागते.
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ह्या पशु स्तके त शदलेली उपचारपद्धती घरी करून घेता
येण्यासाठी मागादिाक ठरावी अिी आिा आहे. पण तरीही तज्ञाच
ां ा
सल्ला घेणे शहतावह ठरे ल.
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साराांि
असलेल्या दोषावर िक्य शततक्या लवकर काळजीपवू ाक
उपचार के ल्याने त्याचे पररणाम कमीत कमी करण्यात यि हे जरुर
शमळते. ह्याकररता शचकाटीने उपचार चालू ठे वावे. ह्यावर जेवढे
लवकर उपचार के ले जातील तेवढे त्यामळ
ु े होणारे अशनष्ट पररणाम
आटोक्यात राहतील. हे तर खरे च म्हणनू च लवकरात लवकर अिा
दोषावर वैद्यकीय सल्ला घ्यावा अिी पालकाांना शवनांती आहे.
मल
ु ावर के ल्या जाणार्या उपचारात कुटुांबातील सवाांचे सहकाया
असणे अत्यावश्यक असते. सवाांनी ह्यासाठी मदत के ल्यास ह्यावर
मात करणे सहज िक्य आहे.
आलेल्या समस्येला धैयााने तोंड देणे जरुरीचे असते. अिा
दोषाबां ाबत िास्त्रीय ज्ञान करुन घेऊन त्याला शहमां तीने तोंड शदले तर
त्यावर आपण सहज मात करु िकू. आम्ही सवा आपल्या मदती
कररता आहोतच.
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Publications
——————————
●
Speech Therapy for Cleft Lip and/or Cleft Palate
(1986, Republished 1998). [ Marathi, English, Hindi, Gujarathi]
●
Role of Medical Social Worker in a Hospital Setup
(1986) [English]
●
Therapies for Cancer Patients (1988) [English]
●
Role of Marriage Counsellor in a Judicial Setup
(1993) .[English]
●
Notes on Hindu law for LLM Students (1996)
.[English]
●
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●
“Saptapadi “: Pre Marriage Counselling (2011).
[Marathi]
●
Dos and Don’ts for Parents with Matrimonial
Disputes (2013). [English]
●
“Khau Anande” , 2016.
●
“वाचादोषावर मात : ओठ व टाळू त्ाां चे व्ाां ग”,
पालकाााां कररता मागदकक पस्ु तत् का, 2016
●
Family Court - Act and Procedure (1993,
Republished 2016, esahitya Publication) [Marathi]
“ Kutumb Nyayalay “, 2017
●
“Custody of Children in Matrimonial Disputes”
(2017, Studium Press) .[English]
●
“सांकलन अनभवाां चे”, 2018
●
“Khau Anande. Chatni special ”, 2018,
“Trainer’s manual on communication skills” (2018, Studium
Press). [English]
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डॉ. सुजाता चव्हाण याांची ई साहित्यवर उपलब्ध अन्य ईपुस्तके
कव्िरवर एक हललक करताच पुस्तक उघडेल.
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डॉ. सुजाता चव्हाण याांची ई साहित्यवर उपलब्ध अन्य ईपुस्तके
कव्िरवर एक हललक करताच पस्ु तक उघडेल.
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ई साहित्य प्रहिष्ठानला िेरा वर्ष झाली.
डॉ. सुजािा चव्िाण याांचे िे अकरावे पुस्िक.

डॉ. सजु ाता चव्हाण या शवख्यात कुटुांब कायदे तज्ञ
आहेत. त्या हा शवषय TISS मध्ये शिकवतात. आशण त्याचबरोबर
अनेक आघाड्याांवर त्या सामाशजक काया व समपु देिन करत
असतात. टाटा मेमोररअल, मांबु ई हायकोटा, टाटा सामाशजक शवज्ञान
सांस्था अिा अनेक सांस्थाांवर त्या आहेत. त्याांच्या शवषयातील त्या
एक प्रमख
ु लेशखका आहेत. त्यानां ा प्रकािक शमळायला तोटा नाही.
पण सजु ाताजी आपली अनेक पस्ु तके ई साशहत्यच्या माध्यमातनू
जगभरातील वाचकानां ा शवनामल्ू य देतात. असे लेखक ज्यानां ा
लेखन हीच भक्ती असते. आशण त्यातनू कसलीही अशभलाषा
नसते.
मराठी भाषेच्या सदु वै ाने गेली दोन हजार वषे कवीराज
नरें द्र, सतां ज्ञानेश्वर, सतां तक
ु ारामापां ासनू ही परांपरा सरू
ु आहे. अखडां .
अजरामर. म्हणनू तर शदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), िभां ू गणपल
ु े
(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागल
ु (१९),
िभु ाांगी पासेबांद(१२), अशवनाि नगरकर(४), डॉ. शस्मता
दामले(८), डॉ. शनतीन मोरे (३०), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस
आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(३), अनांत पावसकर(४), मधू
शिरगाांवकर (८), अिोक कोठारे (५० खांडाांचे महाभारत), श्री.
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शवजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथा), मोहन मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे
वैज्ञाशनक), सांगीता जोिी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ), शवनीता
देिपाडां े (७) उल्हास हरी जोिी(७), नशां दनी देिमख
ु (५), डॉ.
सजु ाता चव्हाण (११), डॉ. वृषाली जोिी(२४), डॉ. शनमालकुमार
फडकुले (१९), CA पनु म सगां वी(६), डॉ. नशां दनी धारगळकर
(१३), अांकुि शिांगाडे(१३), आनांद देिपाांडे(३), नीशलमा
कुलकणी (२), अनाशमका बोरकर (३), अरुण फडके (३) स्वाती
पाचपाांडे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण शव. देिपाांडे(५),
शदगांबर आळिी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(८), जगशदि खाांदवे ाले(४) पांकज कोटलवार(२) डॉ.
सरुु ची नाईक (३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकडे(२) असे
अनेक ज्येष्ठ, अनभु र्ी लेिक ई साहित्याच्या द्वारे आपली प्ु िके
लािो लोकापां यंि पोिोचर्िाि. एकिी पैिाची अपेिा न ठे र्िा.
अिा साहित्यििू ीच्ां या त्यागािनू च एक हदर्स िराठीचा
साहित्य र्ृि जागहिक पटलार्र आपले नार् नेऊन ठे र्ील याची
आम्िाला िात्ी आिे. याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक
िोठी चळर्ळ आिे. अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आिेि.
त्या त्या व्यासपीठाांिनू नर्नर्ीन लेिक उदयाला येि आिेि.
आहि या सर्ांचा सािहू िक ्र्र गगनाला हभडून म्िििो आिे.
आशण ग्रांथोपजीशवये । शविेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट शवजयें । होआवे जी ।
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