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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

तोतरपेण .. एक वाचादोष 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना शवनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई साशहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आशण तमु्हाला आनांद शमळेल 

आशण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

िमु्िी आहिर्ााद आहि िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या हित्ाांचे िेल पत्त ेआम्हाला द्या 

शमत्ाांना आिच्याबद्दल िेल आहि Whatsapp करा 

ई साहित्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिराांना आिांहत्ि 

करा. सोिल शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.  

सर्ााि बिुिोल अिा ििुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच 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 व्हाव ेव 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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• हर्नािलू्य हर्िरिासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ि ेफ़ॉरर्डा करू िकिा.  

• ि े ई पु् िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी हकां र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोििािी र्ापर करण्यापरु्ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेिे 

आर्श्यक आि.े 
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प्रस्तावना 

 

 

तोतरेपणामळेु सांवाद साधण्यात अडथळा शनमााण होतो. सांवाद हा तर 

आपल्या आयषु्यातील आवश्यक घटक आह.े एखादी व्यक्ती जेव्हा ह ेकरू 

िकत नाही तेव्हा त्याचे पररिाि केवळ वरवर न रहाता त्या व्यक्तीच्या 

मानशसक तसेच सािाहजक व कौटुांशबक जीवनावर त्याचे पडसाद उमटतात. 

म्हणनू त्यावर उपचार करून घेण ेमहत्वाच ेठरते. 

 

तोतरेपणात बोलण्याच्या वगेात शबघाड झालेला शदसनू येतो. ह्या उपचार 

पद्धती साठी शचकाटी लागत.े उपचार पद्धतीचा काळ जास्त अस ूिकतो. 

त्यामळेु न कां टाळता, शजद्दीन ेत्यामागे लागनू ती चाल ूठेवणे ह ेमोठे कठीण काम 

असते. ह ेआव्हान ठरु िकत.े लहान मलुाांच्या बाबतीत पालकाांच्या सहकायाान े

व सातत्यान े सांयम ठेवनू केलेल्या उपचारपद्धतीच े ररझल्ट्स खपू चाांगले 

शमळतात. 

 

बर्याचदा ह्या दोषाांबद्दल माशहती नसत.े तसेच कोठे शवचारायचे ह ेपण 

माशहत नसत.े काही वेळा घरच्या वदृ्ध मांडळींच्या मते, "मलु थोडे मोठे झाले 



 

की बोलेल आपोआप." असा सल्ला शमळतो.कधीकधी तर डॉक्टर  मांडळींना 

सदु्धा  ह्यावरील उपचाराांबद्दल माहीत नसते. आशण मग ह्या दोषाांकडे कानाडोळा 

केला जातो. पण वेळीच उपचार सरुु सरुु केले िर वाचादोष पणूात: नाशहसे 

होण्याची िक्यता वाढत.े  

 

वाचादोषाांची कारण े शवशवध अस ूिकतात. त्यावर आज स्पीच थेरपी 

उपलब्ध आह.े जेवढ ेलवकर आपण उपचार सरुु करु तेवढ ेचाांगले असत.े 

वाचादोषाांची कारण ेजिी वेगवेगळी आहते, तसेच त्याचे प्रकार वेगवेगळे 

आहते. सवा दोषावर उपचार पद्धतीचा कालावधी पण  बदलत असतो.  ह्या 

पसु्तकात मी तोतरेपण ह्या वाचादोषा बद्दल शलशहले आह.े 

 

ह्या पसु्तकात, सोप्या भाषेत ‘तोतरेपण’ म्हणज े काय ह्याचे शववचन 

दणे्याचा मी प्रयत्न केलेला आह.े आिा आह ेकी ह ेपसु्तक सवाांना उपयकु्त 

ठरेल. िहरात वाचादोषाांवर उपचारपद्धती उपलब्ध असते, मात् खेडोपाडी वा 

गावाांत अिी मदत शमळण ेकठीण जात.े अिावेळी ह्या पसु्तकाद्वारे ही माशहती 

उपयोगी ठरावी. गावी जर असे तज्ञ नसतील, तर अिावेळी मला वाटते की 

िहराांत अिा तज्ञाांकडून त्या दोषाबद्दल शनदान करून उपचाराांची माशहती करुन 

घ्यावी व नांतर घरी ह ेउपचार चाल ूठेवनू सहा मशहने वा वषाातनू एकदा तज्ञाांची 



 

भेट घेत राशहल्यास त्याांचे मागादिान शमळू िकेल. मी स्वत: अश्याप्रकारे 

शकत्येक व्यक्तींना मदत दऊे िकल ेआह ेव त्याांचे चाांगले पररिािही मला 

अनभुवास आले. उपचाराांदरम्यान काही समस्या असल्यास फोनवर त्याांच्या 

िांकाांचे शनरसन करता येत,े जेणेकरुन उपचाराांमध्ये खांड पडत नाही. पण ह्या सवा 

चाांगल्या पररिािाांच ेसवा श्रेय त्या व्यक्तीच्या  वा पालकाांच्या शचकाटीला जात.े 

त्याांच्या शचकाटी व सांयमामळेुच ह ेसाध्य होऊ िकत.े  

ह्या पु् िकाचे ििुपषृ्ठ चैिन्सय चव्िाि याांनी केले आि,े त्याबद्दल त्याांचे 

आभार. 

आपणापयांत माझे ह ेशलखाण पोहोचवणाऱ्या ‘ई साशहत्य प्रकािना’ची 

मी आभारी आह.े  

आपल्या सवाांना ह ेपसु्तक आवडेल व उपयकु्त ठरेल अिी आिा करत.े 

२ जलुै २०२२                                                                                                 

डॉ. सजुाता मोरे चव्हाण 
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प्रकरण १  

 

बोलण्याची णक्रया 

 

 

आपण नवीन नवीन भाषा शकां वा िब्द आयषु्यभर शिकत असतो. पण 

आपल्याला काय साांगायचे आह ेह्या गरजेपरुती भाषा मलु साधारणपण ेपशहल्या 

तीन वषाात शिकत.े ऐकू येण्यासाठी कानाची वाढ गभाावस्थेतच होत असत.े 

साधारणपणे पाच मशहन्याच्या गभााचे कान पणूापणे तयार होतात व नांतर बाळ 

आजबूाजचूे आवाज ऐकू िकत.े एखादा मोठा आवाज झाला की बाळ 

दचकते. जन्मानांतर सदु्धा वगेवेगळे आवाज ऐकून बाळ काही न काही प्रशतसाद 

दते असत.े कधी कधी आवाजाने बाळ गप्प होत ेवा रडू लागत.े नांतर बाळ 

जवळच्या व्यक्तींचे आवाज ओळख ूलागते. साधारणपण ेपाच-सहा मशहन्याचे 

बाळ स्वत: आवाज काढण्यास सरुुवात करत.े ह्या आवाजाांना तसा काही अथा 

नसतो. पण स्वत: आवाज काढून ते स्वत: ऐकत असते. खरेतर ह्यावेळी 

बाळाच्या मेंदतू ह्या आवाजाची नोंद होत असत.े नांतर साधारण नऊ-दहा 

मशहन्याचे बाळ; पांखा दाखव, लाईट दाखव अिा प्रश्ाांच्या उत्तरासाठी त्या 



 

वस्तकूडे नजर टाकते. एक वषााच्या वयाच्या वेळी साधारणपणे एक िब्द 

बोलता येऊ लागतो. जस ेकी, आई, बाबा, मामा, काका, बॉल, पाणी इत्यादी. 

ह्यावेळी बाळाची िब्दसांपदा साधारण िांभरावर गलेेली असत.े ह्यानांतर दोन 

शकां वा तीन िब्दाांची रचना करण्याचा प्रयत्न मलु करु लागते. जस ेशक, मला 

खाऊ द,े बॉल द,े पाणी द.े 

 

ह्या काळात जर मलु सभोवतालचे बोलण ेसतत ऐकत असेल तर ते 

लवकर बोलण ेशिकत.े शिवाय बाळ जेव्हा काही बोलत ेतेव्हा त्याला प्रोत्साहन 

दणेे पण उपयोगी ठरते. सभोवताली बोलली जाणारी भाषा मलु अिाप्रकारे 

शिकत असते. 

 

मलुाच्या बौहिक वाढीचा सांबांध भाषा शिकण्यािी असतो ह ेलक्षात घेणे 

त्याचप्रमाणे मलु ह ेसवा ऐकून ऐकून शिकत असते म्हणजेच श्रवणिक्ती व 

बोलणे शिकणे ह्याांचा पण घशनष्ठ सांबांध असतो ह ेपण लक्षात ठेवाव.े  

 

साधारणत: जन्मानांतर तीन मशहन्याांपयांत मोठा आवाज झाला की मलु 

दचकते शकां वा झोपेतनू जागे होते. अस े जर होत नसेल तर बाळाच्या 

श्रवणिक्तीची चाचणी करून घेण ेगरजेचे ठरते. 



 

 

बोलण्यासाठी आपण बरेच अवयव वापरत असतो. जस ेकी, जीभ, 

ओठ, दात, टाळू, पडजीभ, स्वरयांत्, स्वर नशलका व फुफ्फुसे. फुफ्फुसाांतनू हवा 

वापरली जात.े प्रत्येक अक्षराच्या वळेी वेगवेगळ्या प्रकारे ह्या अवयवाांच्या 

हालचाली केल्या जातात. 

 

ही अवयव ेतर महत्त्वाची आहतेच पण त्याहून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 

ह्या सवाांवर शनयांत्ण ठेवणारा मेंद.ू 

ठराशवक उच्चार येण्यासाठी सगळ्या वाचा अवयवाांच्या हालचालींवर 

शनयांत्ण ठेवण्याचे काम मेंद ू करत असतो. ह्या अवयवाांचा योग्य समन्वय 

साधणे, त्याांवर शनयांत्ण ठेवणे त्याचबरोबर भाषेच ेशनयम लक्षात ठेवणे ह ेसवा 

काम मेंद ूसतत करीत असतो. 

 

एक एक अक्षर उच्चारले तरी दोन अक्षरे एकत्पणे उच्चारणे, नांतर दोन 

िब्द एकत् करण,े मोठमोठी वाक्ये तयार करण ेह ेटप्प्याटप्प्याने शिकल ेजाते. 

शिवाय प्रत्येक भाषेच े व्याकरण सदु्धा शिकाव ेलागत.े आपला मेंद ू ह ेसवा 

साठवत असतो व योग्यवेळी योग्य ते आदिे दते असतो. 

 



 

एकां दरीत, बोलण ेव भाषा शिकणे ही प्रशिया शदसते तवेढी सोपी नक्कीच 

नसते. वाचा अवयवाांची हालचाल व त्याांच्यात ससुांगतता असावी लागते. ह्या 

सवाांवर अशधकार गाजवणारा व शनयांत्ण ठेवणारा आपला मेंद ूसतत कायारत 

असतो. आपल्या कानावर पडलेला आवाज मेंदतूील कें द्रात पोहचनू त्याचा 

अथा लावला जातो व हा अथा लावण्यासाठी पवूी त्याबाबत आपल्याला ज्ञान 

झालेले असते आशण ती माशहती मेंदतू साठवलेली असते. आपण अथा लावनू 

त्यावर प्रशतशिया दणे्यासाठी उत्तर दतेो तेव्हा त्याची रचना पण मेंदतूील कें द्राद्वारे 

केली जात ेव त्याप्रमाणे आपल्या वाचेच्या अवयवाांची हालचाल होत.े 

 

ह ेसवा सरुळीत चालले तर आपल्याला बोलण्यासांबांधी काही समस्या 

अनभुवास यते नाहीत. पण ह्या सवा गशणतात कोणत्याही टप्प्याला काही दोष 

असेल तर त्याची पररणती वाचादोषात शदसनू येत.े म्हणज ेबोलता न येण ेशकां वा 

तोतरे शकां वा अिदु्ध बोलणे.  ह्या मागे शवशवध कारण ेअस ूिकतात. 

  



 

बोलण्यासाठी शवशवध अवयवाांचा उपयोग केला जातो. 

 

वाचा अवयवाांची हालचाल व त्याांच्यात ससुांगतता असावी लागत.े ह्या 

सवाांवर अशधकार गाजवणारा व शनयांत्ण ठेवणारा आपला मेंद ूसतत कायारत 

असतो. आपल्या कानावर पडलेला आवाज मेंदतूील कें द्रात पोहचनू त्याचा 

अथा लावला जातो व हा अथा लावण्यासाठी पवूी त्याबाबत आपल्याला ज्ञान 

झालेले असते आशण ती माशहती मेंदतू साठवलेली असते. आपण अथा लावनू 

त्यावर प्रशतशिया दणे्यासाठी उत्तर दतेो तेव्हा त्याची रचनापण मेंदतूील कें द्राद्वारे 

केली जात ेव त्याप्रमाण ेआपल्या वाचेच्या अवयवाांची हालचाल होत.े आपण 

आपले ओठ, जीभ, दात ह्याांचा वापर बोलताांना करतो. ठराशवक िब्दोच्चार 

यासाठी ठराशवक प्रकारे त्या अवयवाांची हलचाल केली जाते. पण जर ह्या पैकी 

कोणत्याही अवयवात काही शबघाड असला तर त्याचे पररणाम बोलण्याच्या 

प्रशियेवर होतो. 

  



 

खालील आकृतीत बोलण्यासाठी वापरल ेजाणारे अवयव 

दाखवल ेआहते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

१. टाळू  

२. नाकािली पोकळी  

३. ओठ 

४. दाि  

५. जीभ  

६. िोंडाची पोकळी 

७. घसा  

८. ्र्रयांत्  

९. श्वासनहलका 



 

कधीकधी मलु एक वषााचे झाले तरी बोलत नाही. बोलणे शिकण्यास 

उिीर झाला, तर त्यावर लवकर उपचार केल्यास त्याचे दषु्पररणाम टाळता 

येतात. मलु मोठे झाल्यावर मात् ह्यामळेु न्यनूगांड शनमााण होऊ िकतो. 

अश्यावेळी मलुाला बोलण्यास प्रोत्साहन द्यायच े असते. मनषु्य हा तसा 

आळिी प्राणी आह.े न बोलता जर काम होत असेल तर बोलण्याचे कष्ट का 

घ्यायचे? म्हणनूच मलुाला बोलायला भाग पाडावे, त्याला काय म्हणायचय ते 

आपण मोठ्यान े बोलावे. खाणाखणुाांना प्रशतसाद न दतेा बोलण्यास भाग 

पाडण्याचा प्रयत्न घरच्याांनी करावा. मलुासोबत सतत बोलत रहावे.  

 

काही वेळा मलु तोतरे — अडखळत शकां वा खपू जलद गतीने बोलत.े 

पररणामी त्याला काय साांगायचेय ते समजत नाही . अिावेळी मलुाला काही 

उपचार केल्यास हा दोष दरुूस्त होऊ िकतो.  

 

आपण बोलतो म्हणज ेकाय करतो?  वाचादोषाांबद्दल माशहती करुन 

घेताांना आपण प्रथम बोलण्याच्या शियेबद्दल माशहती करुन घेण ेआवश्यक 

आह.े 

 

आपण बोलतो तेव्हा बर्याच िब्दाांचा वापर करतो.  ह्या िब्दाांची फोड 



 

केल्यास त्यात वेगवेगळी अक्षरे असतात.  उदाहरणाथा, मुांबई या िब्दाची फोड 

केली तर ’म्उ-म्ब्अ-ई अिी होईल.  ह े सटेु अवयव म्हणजेच मखुावाटे 

उच्चारल्या जाणार्या मळू ध्वनींची शचन्ह.े  ह्या शचन्हाांना ’वणा’ म्हणतात.  

वणाांची अक्षरे, अक्षराांच ेिब्द, िब्दाांचे वाक्य व वाक्याांचे पररच्छेद बनतात. 

 

मराठी भाषेत एकूण ४८ वणा आहते.  त्यात काही स्वर आहते 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,ख्. एकूण ४८ वणाांपैकी १२ 

स्वर तर बाकी व्यांजने आहते. 

 

स्वर 

अ,आ,इ,ई,उ,ऊ,ऋ, ऌ, ए,ऐ, ओ,औ 

 

व्यंजने 

क वगा - क्,ख्,ग्,घ्,ङ् 

च वगा - च्,छ्,ज्,झ्,ञ् 



 

ट वगा - ट्,ठ्,ड्,ढ्,ण् 

त वगा - त्,थ्,द्,ध्,न् 

प वगा - प्,फ्,ब्,भ्,म् 

य्,र्,ल्,व्,ष्,स्,ह्,ळ् 

 

या शिवाय एक शबांद ूव दसुरा शवसगा-  

उदाहरणाथा, आांबा, तांटा, अांत:करण, स्वत: 

ह्या वणाांच्या समहूाला वणामाला म्हणतात. 

वणााच्या उच्चाराकररता तोंडातील अवयवाांचा उपयोग करावा लागतो.  

शवशिष्ट वणाांच्या उच्चाराकररता शवशिष्ट प्रकारची हालचाल करावी लागत.े  

उच्चाराकररता वापरलेल्या अवयवाांनसुार वणााचे वगीकरण करण्यात आलेले 

आह.े ते पढुील प्रमाणे- 

कां ठ्य वणा - अ,आ,क्,ख्,ग्,घ्,ङ्,ह् 

तालव्य वणा - इ, ई,च्,छ्,ज्,झ्,ि् 

मधूान्य वणा - ऋ, ट्,ढ्,ड्,ट्,ण्,र्,ष्,ल् 

दांत वणा - त्,थ्,द्,ध्,न्,ल्,स् 

औष््ठय वणा - उ,ऊ,प्,फ्,ब्,भ्,म् 



 

अननुाशसक वणा - ग्,न्,ब्,म् 

कां ठ तालव्य वणा - ए,ऐ 

कां ठोष््ठय वणा - ओ,औ 

दांतोष््ठय वणा - व् 

दन्त तालव्य वणा - च्,छ्,ज्,झ् 

 

ठराशवक अक्षराांच्या उच्चाराच्या वेळी शवशिष्ट अवयव व त्याांची शवशिष्ट 

प्रकारे हालचाल करावी लागते.  उदाहरणाथा, औष््टय वणााच्या उच्चाराच्या 

वेळी दोन्ही ओठ एकत् येतात.  तर दांत्य वणाांच्या उच्चाराच्या वेळी ओठ 

शवलग असतात पण जीभेचे टोक दाताांना लावले जात.े  म्हणनू प्रत्येक वणाांच्या 

उच्चाराची पद्धत समजावनू घेण ेआवश्यक आह.े 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

मराठी विणमाला 

पढुील कोष्टकाद्वारे आपण वणाांचे स्थान वगीकरण पाहूया. 

 

स्वर   व्यंजने    स्थान व विण 

अ, आ  क्वगा, ह्   कां ठ्यस्थान, कां ठ्यवणा 

इ, ई  च्वगा, य्, ि्   टाळूस्थान, तालव्य वणा 

ऋ  ट्वगा, र्, ळ्   मधूान्यस्थान, मधूान्य वणा 

ऌ  त्वगा, ल्,स्   दांत्यस्थान, दन्तवणा 

उ, ऊ  प्वगा    औष््ठयस्थान, औष््ठयवणा 

ए, ऐ  व्  कां ठ्यवणा व औष््ठयस्थान, कां ठ्योष््ठय वणा. 

ओ, औ ज्, झ्    दन्त व औष््ठय, दन्तोष््ठय वणा.  

 

टाळू व ओठ ह्याांतील व्यांगावर िस्त्रशिया करता येत े व त्यामळेु ह े

शवभागलेले भाग पनु्हा जळुशवता येतात.  ओठाांची िस्त्रशिया नऊ मशहन्याांनांतर 

करतात.  मलुाची िारररीक रचना, ताकद इत्यादींवर ही िस्त्रशिया केव्हा 

करायची ह ेअवलांबनू असते.  िल्यशचशकत्सकाांस िक्यतो लवकर दाखवनू 

त्याबाबत सल्ला घेण ेइष्ट होय. 



 

 

बोबडेपणा इतर काही कारणाांमळेु अस ूिकतो. आपल्या मलुाची कोणती 

अक्षरे बरोबर उच्चारली जात नाहीत ह े पालकाांनी िोधनू त्या अक्षराच्या 

उच्चाराचा सराव करून घ्यावा. लहान मलु ेसराव करायला एका जागी बसणे 

कठीण असत,े म्हणनू खेळाच्या माध्यमातनू त्याांच्या नकळत ह ेकरावे लागते. 

पालकाांच्या कल्पकतेची ह्यात कसोटी लागते.  



 

प्रकरण २  

तोतरे बोलिे  

 

 

 

आपण बोलतो म्हणज ेकाय करतो ह ेपाशहले. बोलताांना सवा अवयव नीट 

असनूही कधी कधी अडखळायला होत.े आपण वेगात धावनू नांतर बोललो 

तरी आपण अडखळतो वा शवचार करीत असताांना कधीकधी आपण 

अडखळतो. एकतर आपला श्वास कमी पडतो वा शवचाराांच्या साखळीत 

बोलताांना थाांबले जात.े ही समस्या मानता येईलच असे नाही. पण दरवेळी 

बोलताांना असे झाल्यास त्याकडे लक्ष द्यावयास हव.े  

 

बोलण्याच्या दोषाांची प्रामखु्याने चार प्रकारात वगावारी करता येईल —  

१ उच्चारातील दोष - अक्षरे चकुीची उच्चारणे (Articulation 

disorders) 

२ बोलण्याच्या वेगातील दोष - अडखळत बोलणे वा अती जलद गतीने 

बोलणे (Stuttering or cluttering). 



 

३ आवाजातील दोष- अननुाशसक वा घोगरा आवाज.( Voice 

disorders). 

४ भाशषक दोष- मेंद ूव बोलण्याचे अवयव ह्याांच्या समन्वयातील दोष .( 

Language or symbolic disorders). 

 

तोतरेपणा हा दसुऱ्या प्रकारातील दोष आह.े आपण बोलतो तेव्हा आपले 

म्हणण े दसुऱ्याांपयांत पोहोचण्यासाठी ते ससु्पष्ट असायला हव.े त्याचा वेग 

म्हणज े दोन िब्दाांतील अांतर योग्य प्रमाणात असावे लागत.े कधीकधी 

ह्याबाबतीत शबघाड झाल्यास बोलणारी व्यक्ती अडखळते. अडखळल्याने ती 

व्यक्ती घाबरते आशण घाबरल्याने परत जास्त प्रमाणात अडखळते. तर अिी ही 

साखळी; बोलण ेजास्तच सदोष बनवत जात.े  

तोतरेपणा वेगवेगळ्या पररह्ििीि बदलिो. एकटे असताांना वा 

माशहतीच्या लोकाांिी बोलताांना ते कमी प्रमाणात होते. तसेच तालात बोलताांना 

वा गाताांना पण ते कमी अस ूिकत.े  

तोतरेपणाचे पररणाम शवचार प्रशियेवरही होत असतात.  

सरुवातीला हा दोष कमी प्रमाणात अस ूिकतो पण जर लक्ष शदले नाही 

तर ते वाढते.  

 



 

तोतरेपणाचे चार टप्पे बघयूा.  

१. सलगपण ेबोलता न येण े - एखाद ेअक्षर खपूदा बोलत रहाण ेपण 

बोलणाऱ्याला त्याची जाशणव नसत ेत्यामळेु ती व्यक्ती बोलणे चालचू ठेवते. 

२. बोलताांना अडथळायला होते. अडथळणे ह े त्या बोलणाऱ्या 

व्यक्तीच्या लक्षात येत ेपण तरीही बोलण्याचा प्रयत्न सरुू रहातो. मनात त्यामळेु 

नाराजी शनमााण होते.  

३ पढेु जाऊन बोलताांना अडथळायला होतेय म्हणनू ती व्यक्ती त्या 

ठराहर्क िब्दाांचा वापर टाळू लागते. 

४ आता मात् त्या व्यक्तीच्या मनात भीती घर करत ेव ती व्यक्ती बोलणेच 

टाळते. एकटे रहाणे पसांत करत.े भार्हनक पातळीवर खोलवर पररणाम होतात. 

बोलताांना आवश्यकतेपैक्षा वेगाने बोललो तरीही ते समजणे कठीण होते. 

ह्या दोषाला क्लटरींग (Cluttering) म्िणतात. ह्यावरही उपचार आहते. 

  



 

प्रकरण ३ 

उपचार पद्धती 

 

 

तोतरेपणावर स्पीच थेरापी उपयोगी ठरते. दोष कोणत्या टप्प्यावर आह ेह े

जाणनू घ्यावे लागते. पशहल्या टप्प्यात ती व्यक्ती त्याबद्दल अनशभज्ञ असत.े 

म्हणनू त्या व्यक्तीच्या कुटुांशबयाांिी वा शमत्मांडळींिी उपचाराांबद्दल बोलावे 

लागते व त्या व्यक्तीच्या दोषाांवर उपाय करता येतात. ह्या टप्प्यात हा दोष 

लवकर बरा होतो.  

नांतरच्या टप्प्यामध्य ेत्या व्यक्तीला सहभागी करून उपचार केले जातात. 

अथाात कुटुांशबय व शमत्मांडळींिी पण चचाा केली जात.े समपुदिेन हा महत्वाचा 

भाग असतो.  

उपचाराांमध्ये औषधाांचा समावेि नसतो तर शवशवध व्यायाम वापरून 

िरररातील स्नायूांचा ताण कमी करण ेव बोलण्याच्या अवयवाांची हलचाल हवी 

तेव्हाां हवी तिी व्हावी ह्याचे प्रयत्न केले जातात.  

 



 

बोलण्याकररता वापरल्या जाणार्या अवयवाांचे व्यायाम. 

जीभ, ओठ, टाळू ह्याांची हालचाल हवी तिी करण ेिक्य होण्याकररता 

ह ेव्यायाम आहते. 

 

जीभेचे व्यायाम 

● जीभ आतबाहरे भरभर करण.े 

● जीभ एका बाजनूे दसुर्या बाजसू शफरशवण.े (डावीकडून उजवीकडे) 

● जीभ तोंडात गोलगोल शफरशवण.े 

 

ओठांचे व्यायाम 

● ओठ फाकशवणे व शमटणे. 

● ऊ-ई म्हणण.े 

● दीघा श्वास घेऊन श्वास सोडताांना ई म्हणण.े 

● दीघा श्वासावर अ म्हणण.े 

● दीघा श्वासावर आ म्हणण.े 



 

● एक ते दहा आकडे लाांबवनू म्हणण.े 

उदा. ए---क   दो---न. 

 

िरीराचा ताण कमी करण्यासाठी िवासन करावे.  

 

तसेच तज्ञाांच्या सल्यानसुार सांशगतोपचारही उपयोगी ठरतात. 

 

ह्या दोषाांवर औषधोपचार नाहीत तर उपचाराांची गरज असत.े ह ेउपचार 

सातत्याने करण ेमहत्त्वाचे असते. तसेच लवकरात लवकर उपचार सरुु करावेत.  

 

सवाप्रथम आपल्या दोषाची लक्षण े शलहून काढावीत. तज्ञाांचा सल्ला 

घ्यावा. उपचारपद्धती जास्त शदवस चालते तेव्हा न कां टाळता नेटान ेती चाल ू

ठेवणे गरजेच ेअसत.े शिवाय मलु जर लहान असेल तर ते एका शठकाणी बसनू 

उपचार करवनू घेत नाही. म्हणनू खेळातनू त्याच्याकडून ते करवनू घेण ेह ेपण 

एक आव्हानच ठरते. मलुापेक्षा पालकाांमध्ये शचकाटी असावी लागते. 

पालकाांनी सांयमी रहावे लागत.े 

 



 

तसेच रोज केलेले उपचार, शदसनू आलेल े बदल वैगरेची नोंद एका 

नोंदवहीत ठेवावी. िक्य असल्यास बोलण ेरेकॉडा करावे म्हणज ेत्यात झालेले 

बदल ऐकता येतात. 

 

तज्ञाांकडून उपचार चाल ू असताांना घरीसदु्धा ते चाल ू ठेवणे अत्यांत 

महत्त्वाचे असते. 

 

मलुाची होणारी प्रगती नोंद करुन ठेवली तर त्याचा उपयोग उपचार पद्धती 

साठी पण होतो. मलुाच्या नकळत ह ेउपचार करता येतात. मलुाचे वय जर 

लहान असले तर त्याच्या कलाकलाने वेगवेगळ्या यकु्ती-प्रयकु्तीने 

त्याच्याकडून ह ेकरवनू घ्यावे लागते.  

 

ह्या पशुस्तकेत शदलेली उपचारपद्धती घरी करून घेता येण्यासाठी 

मागादिाक ठरावी अिी आिा आह.े पण तरीही तज्ञाांचा सल्ला घेण ेशहतावह 

ठरेल. 

  



 

सारांश 

 

असलेल्या दोषावर िक्य शततक्या लवकर काळजीपवूाक उपचार केल्यान े

त्याचे पररणाम कमीत कमी करण्यात यि ह ेजरुर शमळते.  ह्याकररता शचकाटीने 

उपचार चाल ूठेवावे. ह्यावर जेवढ ेलवकर उपचार केले जातील तेवढ ेत्यामळेु 

होणारे अशनष्ट पररणाम आटोक्यात राहतील. ह ेतर खरेच म्हणनूच लवकरात 

लवकर अिा दोषावर तज्ञाांचा सल्ला घ्यावा अिी शवनांती आह.े मलुावर वा 

त्या व्यक्तीवर केल्या जाणार्या उपचारात कुटुांबातील सवाांचे तसेच शमत् 

पररवाराचे  सहकाया असणे अत्यावश्यक असत.े सवाांनी ह्यासाठी मदत केल्यास 

ह्यावर मात करण ेसहज िक्य आह.े 

 

आलेल्या समस्येला धैयााने तोंड दणेे जरुरीच ेअसते. अिा दोषाांबाबत 

िास्त्रीय ज्ञान करुन घेऊन त्याला शहांमतीन ेतोंड शदल ेतर त्यावर आपण सहज 

मात करु िकू.  आम्ही सवा आपल्या मदती कररता आहोतच. 
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https://www.esahity.in/images/book_name/Vaivahik_Sahapravas

_Sujata%20More%20Chavan.pdf 

● “समाजिास्त्रीय सांिोधन “,2020. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sss_scm.pdf  

 

================================ 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/will_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/will_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirkani_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirkani_sujata_chavan.pdf
https://www.esahity.in/images/book_name/Paricharika_SaralaB_SujataC.pdf
https://www.esahity.in/images/book_name/Paricharika_SaralaB_SujataC.pdf
https://www.esahity.in/images/book_name/Vaivahik_Sahapravas_Sujata%20More%20Chavan.pdf
https://www.esahity.in/images/book_name/Vaivahik_Sahapravas_Sujata%20More%20Chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sss_scm.pdf

