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प्रततावना 

 
 
 

टाळू अथवा ओठ यात व्यांर् असल्यास त्याविील उपचाि पद्धतीत र्ल्यचचककत्सक व बालक व श्रवण 

तज्ञ हयाांचा बिोबिीचा सहभार् असतो.  बोलण्याच्या अवयवाांतील दोषाांवि र्ल्यचचककत्सक उपचाि 
कितात ति बोलण्याच्या कियेसाठी व सुतपष्ट बोलण्यासाठी वाक  तज्ञ मदत कितात. र्तरकियेनांति 
बोलण्याच ेअवयव जिी सुधािले, तिी त्याांचा उपयोर् योग्य रितीने न झाल्यास त्या र्तरकियेचा फायदा 
पूणगत्त्वाने झाला असे म्हणता येणाि नाही. 
र्तरकियेबिोबिच दाताांची ननर्ा घेणे अत्यांत आवश्यक असते, कािण तपष्ट उच्चािाांसाठी ओठ, टाळू, 

घसा हयाांबिोबिच दाताांचा मोठ् या प्रमाणात सहभार् असतो. 
म्युरियल मोिली ( Muriel E.Morely ) हयाांनी १९४५ साली अर्ा प्रकािच्या व्यांर्ाविील उपचािपद्धतीांचा 
अभ्यास करुन एक उत्तम पुततक ललहहले ( Claft Palate and Speech ) त्याांच्या बिोबि काम किण्याचा 
अनुभव लमळाल्याने मी हया पुस्ततकेसाठी सुजाता हयाांना प्रोत्साहन हदले. 

र्ल्यचचककत्सा पद्धती हया फक्त मोठ् या मोठ् या र्हिाांतूनच उपलध ध आहेत.  दिू र्ावच ेलोक हयासाठी 
आपल्या मुलास र्हिात आणतात.  र्ल्यचचककत्सेच्या काळापुिते नतथे िाहतात पिांतु त्यानांति सुतपष्ट 
बोलण्यासाठी किावयाच्या उपचािाकरिता ते र्हिात िाहू र्कत नाहीत.  हे उपचाि तसे प्रदीघग काळ चालू 
ठेवावे लार्तात.  अर्ा मलुाांसाठी ही पुस्ततका फािच उपयोर्ी ठिावी कािण घिी बसून त्याांच ेपालक 
हया पुस्ततकेच्या आधािे तज्ञाांच्या अनुपस्तथतीतही उपचाि चालू ठेवू र्कतील. 

हया पुस्ततकेत हदलेले व्यायाम व अभ्यास टप्पप्पयाटप्पप्पयाने किणे आवश्यक आहे.  त्यात त्याांना काही 
र्ांका वाटल्यास तज्ञाांर्ी सांपकग  साधनू पुढील उपचािाांसाठी सल्ला घ्यावा 
ही पुस्ततका मिाठीतून काढण्याचा मुख्य उदे्दर् असा की, ही माहहती जाततीत जातत पालकाांपयतं 
पोहचवावी.  इति भाषेत भाषाांति व्हावे अर्ी आर्ा ठेवूया. 

 
 

डॉ सुिेर् ताांबवेकि 
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ओठ आणण / अथवा टाळू याांतील व्यांर् हे बर् याच प्रमाणात आढळून येते.  त्यावि आज यर्तवीरित्या 
उपचाि किता येतात.  पिांतु त्यासांबांधी काही प्रमाणात र्ैिसमजुती आढळून येतात.  काहीांना ति हया 
व्यांर्ावि उपचाि किता येतात हयाची जाणीव नसते.  अर्ा व्यांर्ावि र्तरकिया किता येतात.  लर्वाय 
अर्ा मुलाांना वाक  व श्रवण तज्ञाांकडून उपचाि किवून घेणे आवश्यक ठिते. 
अर्ा प्रकािची उपचाि पद्धती उपलध ध आहे, मर् मुलाला वयाच्या ककतव्या वषागपासून त्यावि उपचाि 
चालू किणे आवश्यक असते? असा प्रश्न पालकाांना पडतो.  र्क्य नततक्या लवकि हे उपचाि चालू किणे 
हहतावह ठिते.  अर्ा प्रकािच्या व्यांर्ाांच ेपिीणाम काय होतात? त्यामुळे मुलाच्या र्ािीरिक व मानलसक 
वाढीवि काही पिीणाम होतात का?  हे व्यांर् होण्याच ेकािण काय?  हे व असे बिेच प्रश्न अर्ा 
मुलाांच्या आई-वडडलाांच्या मनात येतात.  त्याांना योग्य मार्गदर्गन लमळण्याची जरुिी असते. 
हया व्यनतरिक्त आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सवग उपचाि बर् याच काळापयतं चालू ठेवावे 
लार्तात आणण म्हणूनच आई-वडडलाांना हयाची माहहती देवून त्याांना हया उपचाि पद्धतीत सहभार्ी 
करुन घेणे उपयोर्ी ठिते. 
हया सवग बाबीांची महहती देण्याकरिता ही पुस्ततका. 
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अनकु्रमणिका 
 

 पसु्ततकेबद्दल चाि र्ध द 

 

 प्रातताववक 

 

 ओठ आणण टाळू हयाचे व्यांर् म्हणजे काय? 

 

 ओठ आणण टाळू हयाांतील व्यांर्ाांमळेु होणािे पिीणाम 

 

 बोलण्याची किया 
 

 उपचाि पद्धती 
 

 आवाजातील दोष व त्यावरिल उपाय 

 

 साधन सामगु्ीांची सचूी 
 

 सािाांर् 
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ओठ आणि टाळू ह्याचे व्यांग म्हिजे काय? 

 

ओठ आणण टाळू कापलेला अथवा दभुांर्लेला असणे म्हणजेच त्यात व्यांर् असणे ही अवतथा मलेु व मलुी हयापकैी 
कोणातही आढळून येत.े  र्भागवतथेत असताांना र्भागची वाढ होत असताांना टाळू व ओठ हयाांच्या वेर्वेर्ळ्या 
भार्ाांची जुळणी होत नाही ककां वा अयोग्य रितीने होत,े त्यामळेु जन्मत:च अर्ा प्रकािच ेव्यांर् आढळून येत.े  कधी 
कधी फक्त टाळूचाच भार् जोडला न रे्ल्याने तथेे निद्र हदसत;े ति कधी टाळूपासनू ओठापयतं पणूगत: दभुांर्लेले 
हदसनू येत.े  हे ववभाजन एकाच बाजूस अथवा मध्यावि ककां वा दोन्ही बाजूस हदसनू येत.े 
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जन्मत: असणािे हे व्यांर् कधी कधी लक्षात येत नाही.  मलु दधू वपताांना त ेनाकावाटे बाहेि येणे, मलु बोलायला 
न लार्णे, आवाज ककनिा (नाकातनू) येणे, अर्ा काही तिािी हदसनू येतात. अर्ावेळी लवकिात लवकि वदै्यककय 
सल्ला घेणे  आवश्यक असत.े 

विील आकृत्याांमध्ये पहहल्या आकृतीत ननदोष ओठ व टाळू कसे असतात हे दाखववले आहे, ति त्यानांतिच्या 
सवग आकृत्याांद्वािे वेर्वेर्ळ्या प्रकािची व्यांरे् कर्ी काय असतात हे दाखववलेले आहे.  ओठ आणण / अथवा टाळू 
हयाांतील व्यांर् व र्तरकियेनांति त ेपणूगत: बिे झाल्यानांतिची स्तथती ही पढुील िायाचचराांत दाखववलेली आहे. 
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ओठ आणि टाळू याांतील व्यांगाांमळेु होिारे परीिाम 

 

टाळू आणण / अथवा ओठ ववभार्लेले असणे म्हणजे काय हे आपण पाहहल.े  हे ववभाजन जि पणूग; म्हणज े
टाळूपासनू ओठापयतं; असेल ति त्यामळेु होणािे पिीणाम हे इति अवतथाांपेक्षा सवागत जातत असतात. 

 

हया व्यांर्ाांमळेु वाचादोष आढळून येतात.  लर्वाय खातवेळेी अन्न नाकावाटे बाहेि येत,े त्यामळेु मलुाला अांर्ावि 
दधू पाजता येत नाही आणण मलु मोठे झाल्याविही त्याच्या खाण्याकड ेववर्षे लक्ष पिुवावे लार्त.े 

 

कान, नाक व घसा हयाांच्या तिािी हया व्यांर्ाांमळेु जातत प्रमाणात आढळून येतात.  वािांवाि सदी-खोकला होणे, 

कान वहाणे अर्ा तिािी हया मलुाांमध्ये जातत प्रमाणात  आढळून येतात.  कानाांच्या श्रवण दोषाांच ेप्रमाण जातत 
प्रमाणात आढळून येत.े 

 

हया व्यनतरिक्त, नाकाच्या वाढीतही काही दोष आढळून येतात.  नाकाचा पडदा एका बाजूस कललेला असला ति 
नाक वाकड ेहदसत.े  नाकाची पाळी चपट ककां वा नकटी असलेली आढळून येत.े  अर्ा प्रकािच्या दोषाांवि र्तरकिया 
किता येत.े 

 

हयालर्वाय एक महत्त्वाचा पिीणाम म्हणज,े हे व्यांर् बाहेरुन हदसनू येत असेल ति त्यामळेु चेहर् यावि 
(हदसण्यावि) पिीणाम होतो.  मलुाचे लमर-मतै्ररणी हयावरून त्याला चचडवतात, त्याची चेष्टा कितात.  मलुां त्यामळेु 
एकलकोंड ेबनण्याची र्क्यता वाढत.े  मलुाच्या मनावि हयाचा पिीणाम होतोच.  त्याचा आत्मववश्वास वाढत नाही, 
एक प्रकािचा न्यनूर्ांड ननमागण होतो.  हे सवग टाळण्यासाठी योग्यवेळी उपचाि करून घेणे हहतावह ठित.े 

 

हया व्यांर्ाचा पिीणाम केवळ वाचादोष ककां वा र्ािीरिक दोष हयापिुताच मयागहदत न िहाता त्याचे पिीणाम मलुाच्या 
व्यस्क्तमत्वावि, त्याच्या लमर-मतै्ररणीांर्ी असलेल्या सांबांधाांवि होणे र्क्य असते.  लहानपणीच जि उपचाि चाल ू
केले ति असे अननष्ट पिीणाम कमी प्रमाणात आढळून येतात.  उपचाि न केल्यास त्याच ेपिीणाम त्याच्या 
खाण्यावि व पयागयाने र्ािीरिक वाढीवि होतात.  वाचादोषाांमळेु मलु इतिाांत लमसळत नाही, सहसा बोलणे टाळू 
लार्त,े याचा पिीणाम त्याच्या व्यस्क्तमत्वाच्या वाढीवि होतो. 
 

उदाहिणाथग, दहा वषागच्या एका मलुाच्या पालकाांची तिाि होती की,  हा खूप हुर्ाि आहे, पण हल्ली त्याला र्ाळेत 
जायला आवडत नाही.  एकटा घिात वाचत बसतो, कोणार्ी खेळत-बोलत नाही.  तपासणीत असे आढळून आले 
की त्या मलुाची बदु्धी खूप चाांर्ली होती मार त्याच्या बोलण्यात व ऐकण्यात दोष होता.  त्याला हळू बोललेल े
ऐकू येत नव्हत ेव बोलताांना काही र्ध द अर्दु्ध उच्चािले जात होत.े  हयामळेु र्ाळेत त्याला लर्क्षकाांचे बोलणे 
नीट समजत नव्हत,े त्याांच्या प्रश्नाांना उत्ति देणे त्याला जमत नव्हत.े  लर्वाय उांचीन ेचाांर्ला असल्याने त्याला 
मार्च्या बाकाांवि बसववले होत.े  इति लमर त्याची हटांर्ल किीत असत.  हयावि उपाय म्हणून तो एकटाच िहाणे 
पसांत किीत होता.  र्ाळेत जाऊन िोज लर्क्षकाांचा ओिडा खाणे त्याला आवडत नव्हत.े म्हणूनच एकूण र्ाळेत 
जाणेच त्याला आवडत नव्हत.े 

 

हया व्यांर्ाच्या उपचाि पद्धतीत र्ल्यचचककत्सार्ातर व वाक  श्रवणर्ातर हयाांचा महत्त्वाचा भार् असतो. 
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बोलण्याची क्रक्रया 
 

आपण बोलतो म्हणज ेकाय कितो?  वाचादोषाांबद्दल माहहती करुन घेताांना आपण प्रथम बोलण्याच्या कियेबद्दल 
माहहती करुन घेणे आवश्यक आहे. 

 

आपण बोलतो तवे्हा बर् याच र्ध दाांचा वापि कितो.  हया र्ध दाांची फोड केल्यास त्यात वेर्वेर्ळी अक्षिे असतात.  

उदाहिणाथग, मुांबई या र्ध दाची फोड केली ति ’म   उ-म   ब   अ-ई अर्ी होईल.  हे सटेु अवयव म्हणजचे मखुावाटे 
उच्चािल्या जाणार् या मळू ध्वनीांची चचन्हे.  हया चचन्हाांना ’वणग’ म्हणतात.  वणाचंी अक्षिे, अक्षिाांचे र्ध द, र्ध दाांच े
वाक्य व वाक्याांचे परिच्िेद बनतात. 

 

मिाठी भाषते एकूण ४८ वणग आहेत.  त्यात काही तवि आहेत ति काही व्यांजने.  जे वणग तवतांरपणे उच्चािल े
जातात त्याांना तवि म्हणतात.  उदाहिणाथग. अ,आ.  ति काही वणांच्या उच्चािाच्या वेळी तविाांची मदत घ्यावी 
लार्त.े  अर्ा वणांना व्यांजने म्हणतात.  उदाहिणाथग, क  ,ख   . एकूण ४८ वणांपकैी १२ तवि ति बाकी व्यांजने आहेत. 

 

स्वर 

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऌ, ए, ऐ, ओ, औ 

 

व्यांजने 

क वर्ग - क  , ख   , र्   , घ   , ङ्  
च वर्ग - च   , छ् , ज   , झ   , ञ    
ट वर्ग - ट् , ठ् , ड् , ढ् , ण    
त वर्ग - त   , थ   , द् , ध   , न    
प वर्ग - प   , फ  , ब   , भ   , म    
य   , ि   , ल   , व   , ष   , स   , ह् , ळ   
 

या लर्वाय एक त्रब ांद ूव दसुिा ववसर्ग-  
उदाहिणाथग, आांबा, तांटा, अांत:किण, तवत: 

हया वणांच्या समहूाला वणगमाला म्हणतात. 

वणागच्या उच्चािाकरिता तोंडातील अवयवाांचा उपयोर् किावा लार्तो.  ववलर्ष्ट वणांच्या उच्चािाकरिता ववलर्ष्ट 
प्रकािची हालचाल किावी लार्त.े  उच्चािाकरिता वापिलेल्या अवयवाांनसुाि वणागचे वर्ीकिण किण्यात आलेले 
आहे. त ेपढुील प्रमाणे- 

कां ठ् य वणग - अ, आ, क  , ख   , र्   , घ   , ङ् , ह्  
तालव्य वणग - इ, ई, च   , छ् , ज   , झ   , र्    
मधूगन्य वणग - ऋ, ट् , ढ् , ड् , ट् , ण   , ि   , ष   , ल    
दांत वणग - त   , थ   , द् , ध   , न   , ल   , स    
औष्ठ् य वणग - उ, ऊ, प   , फ  , ब   , भ   , म    
अननुालसक वणग - र्   , न   , ब   , म    
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कां ठ तालव्य वणग - ए, ऐ 

कां ठोष्ठ् य वणग - ओ, औ 

दांतोष्ठ् य वणग - व    
दन्त तालव्य वणग - च   , छ् , ज   , झ    
 

ठिाववक अक्षिाांच्या उच्चािाच्या वेळी 
ववलर्ष्ट अवयव व त्याांची ववलर्ष्ट 
प्रकािे हालचाल किावी लार्त.े  

उदाहिणाथग, औष्ट्य वणागच्या 
उच्चािाच्या वळेी दोन्ही ओठ एकर 
येतात.  ति दांत्य वणांच्या 
उच्चािाच्या वेळी ओठ ववलर् 
असतात पण जीभेचे टोक दाताांना 
लावले जात.े  म्हणून प्रत्येक 
वणांच्या उच्चािाची पद्धत समजावनू 
घेणे आवश्यक आहे. 
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मराठी विणमाला 
पढुील कोष्टकाद्वािे आपण वणांचे तथान वर्ीकिण पाहूया. 
 

स्वर   व्यांजने    स्थान व विण 
अ, आ  क  वर्ग, ह्    कां ठ्यतथान, कां ठ्यवणग 
इ, ई  च   वर्ग, य   , र्      टाळूतथान, तालव्य वणग 
ऋ  ट् वर्ग, ि   , ळ     मधूगन्यतथान, मधूगन्य वणग 
ऌ  त   वर्ग, ल   ,स      दांत्यतथान, दन्तवणग 
उ, ऊ  प   वर्ग    औष्ठ्यतथान, औष्ठ्यवणग 
ए, ऐ  व       कां ठ्यवणग व औष्ठ्यतथान, कां ठ्योष्ठ्् आ वणग. 
ओ, औ  ज   , झ       दन्त व औष्ठ्य, दन्तोष्ठ्य वणग.  
 

टाळू व ओठ हयाांतील व्यांर्ावि र्तरकिया किता येत ेव त्यामळेु हे ववभार्लेले भार् पनु्हा जळुववता येतात.  

ओठाांची र्तरकिया नऊ महहन्याांनांति कितात.  मलुाची र्ारििीक िचना, ताकद इत्यादीांवि ही र्तरकिया केव्हा 
किायची हे अवलांबनू असत.े  र्ल्यचचककत्सकाांस र्क्यतो लवकि दाखवनू त्याबाबत सल्ला घेणे इष्ट होय. 
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उपचार पद्धती 
 

ओठ व टाळू हयाांच्या व्यांर्ाांमळेु ननमागण होणािे वाचादोष, आवाजातील दोष हे सधुािता येतात.  हयासाठी जवे्हा 
उच्चाि चकुीचे असतात तवे्हा त ेबिोबि किण्यासाठी वरे्वेर्ळे व्यायाम व उपचाि पद्धती असतात. 

एखादा र्ध द-अक्षि उच्चािताांना चुकत असेल ति तो र्दु्ध किण्यासाठी त्या अक्षिाचा उच्चाि कसा किावयास 
हवा हे लक्षात घेणे जरुिीचे ठित.े त्यासाठी मार्च्या काही भार्ात आपण र्दु्ध उच्चािाच्या पद्धती पहहल्या.  त्या 
वणागचा (अक्षिाचा) उच्चाि र्दु्ध झाल्यानांति त्या अक्षिाचा एखाद्या श्ध दात वापि किताना सदु्धा त ेअक्षि बिोबि 
उच्चािणे हे लर्काव ेलार्त.े  उपचाि पद्धतीत अक्षिापासनू सरुुवात करुन मर् र्ध द, नांति वाक्य व नांति परिच्िेद 
अर्ा पायर् या ठिववलेल्या आहेत. 

आपल्या मलुाचे कोणत ेअक्षि चकुत ेआहे हे र्ोधनू काढावे.  मर् त्यानसुाि एक एक अक्षि घेऊन त ेबिोबि 
उच्चािण्याची सवय किावी.  मलुाला आपण आपल्या तोंडाची योग्य हालचाल करुन त्या अक्षिाचा उच्चाि कसा 
असावा हे दखव ूर्कतो.  आिर्ाचा उपयोर् किणे सदु्धा उपयोर्ी ठित.े 

उदाहिणाथग, नेहमीच्या बोलण्यात आपला मलुर्ा ठिाववक अक्षि / र्ध द अर्दु्ध बोलतो असे लक्षात आल्यावि त े
र्ध द ललहून काढावेत.  त्यात वािांवाि चुकणािी अक्षिे कोणती ती र्ोधून काढावीत.  नांति ही अक्षिे बोलताना आपण 
कोणत्या अवयवाांचा व कसा उपयोर् कितो हे तवत: बोलनू पहावे.  लर्वाय यापवूी प्रत्येक अक्षि कसे उच्चािाव े
हे आकृतीांमध्ये दाखववले आहेच.  आिर्ासमोि बसनू ही अक्षिे उच्चािावीत.  मलुाला प्रथम ती अक्षिे कर्ी 
उच्चािायची त ेदाखवनू तर्ा पद्धतीने ती उच्चािण्याचा प्रयत्न किण्यास साांर्ावे.  िोज ककमान अधागतास तिी 
व्यायाम किावेत. 

वेर्वेर्ळ्या वणागचा उच्चाि सधुािताांना प्रथम वणग एकटाच असताांना त्याचा उच्चाि सधुाितो नांति र्ध दाांकड े
वळतो.  मर् वाक्य व नांति परिच्िेद. 

 

वेर्वेर्ळी अक्षिे र्दु्ध बोलण्यास लर्कल्यावि र्ध दाांकड ेवळावे.  अर्ा अक्षिाच ेवेर्वेर्ळे र्ध द ललहून काढावे.  पढेु 
प्रत्येक अक्षिाचे काही र्ध द व वाक्य हदली आहेत.  र्ध दोच्चाि बिोबि झाल्यावि वाक्याांकड ेवळावे. 

िोज ननयलमतपणे ककमान २५-३० वळेा तिी हे र्ध द - वाक्य बोलण्याची सवय किावी.  एकदा अक्षिे र्दु्ध झाल्यावि 
र्ध दाांची सरुुवात केली तिी अक्षिाचा व्यायाम चाल ूठेवणे हहतावह ठित.े  िोज सरुुवात किताना आधी अक्षिे मर् 
र्ध द व नांति वाक्य उच्चािावीत. 

 

अभ्यास 

पढेु काही र्ध द व वाक्य हदलेली आहेत हया लर्वाय प्रत्येकाने हया आधािे आणखी काही नवीन र्ध द / वाक्य 
तयाि किावीत. 

 

औष्ठ् य विण 
प   , फ  , ब   , भ   , म   , उ, ऊ 

 

’प ्’ 
पताका   पांखा        कपडा      तपू 
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पाणी         पसैा        वप ांपळ     चप्पपल 

वपवळा        पान        कपाट     कवपला 
पेरु     पीक      खूप       दपुाि 

 

पनूमला पकडापकडी हा खळे खूप आवडतो. 
पेरु हे एक फळ आहे. 

दपुािी त ूपान खा. 
मला खूप तपू घाल. 

त ूकपाटामारे् लप. 

कपड ेकपाटात ठेवावेत. 

 

’फ् ’ 
फणस   फूल      फणी 
कफका     कफल्लक  फेिफटका 
कॉफी     माफी      फेिी 
फिाळ     फुर्ा      मफैल 

 

त्याने फुर्ा फुर्ववला. 
सांध्याकाळी फिाळ झाल्यावि फेिफटका मािावा. 
हा िांर् फाि कफका आहे. 

फेिीवाल्याने आज फणसाच ेर्िे आणले. 
त्याने मकैफलीत माफी माचर्तली. 
 
 
 

’ब ्’ 
बटण    बांद   डबी   बाक 

बेकाि   बेकफकीि  त्रबजली   कां बि 

कबजा   बी   बटू  लबाड 

त्रबयाणे   बाहुली  बाांधव 

 

त ेबटण बांद कि. 

बाळाला बाहुली फाि आवडत.े 

बाकाविच्या डध यात एक डबी आहे. 

त ेबटू माझे आहेत. 

बबन बेबीबिोबि जा. 
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’भ ्’ 
भाित   भीती  भीम   भित 

लभ ांत   भालेिाव   भकू   भेद 

भाला   भुांर्ा   भेट  र्भुदा 
र्म्भ ू  लाभ   र्भु  र्भुाांर्ी 
 

भाित माझा देर् आहे. 

कुरा ’भो भो’ कितो. 
र्भुदाला मी पेन भेट हदले. 

दपुािी मला खूप भकू लार्त.े 

त्या भाांड् यात भात आहे. 

 
 
 
 

’म ्’ 
’म   ’ हे अननुालसक आहे. 

मका   मरैी   कमला   काम 

मेनका   कमाई    मध   मोती 
मुांर्ी   प्रमाणे    िाम   कमी 
 

आकार्ात मेघ जमा झाल.े 

त ूनेमाने काम कि. 

माणसाने कमी बोलावे व जातत काम किावे. 

मधमार्ी मध र्ोळा कित.े 

माकड झाडावि उड्या मािीत होत.े 

 

’उ’ 

उखळ  उथळ   उटणे 

उकळणे  उखाणा    उधाण 

उांट   उांच   उडी 
 

आज उांच उडीची तपधाग आहे. 

पाणी तापले की त ेउकळत.े 

उांदीि हे र्णपतीचे वाहन आहे. 

वाळवांटात उां ट पाहावयास लमळतात. 

हदवाळीत आपण उटणे वापितो. 
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’ऊ’ 

ऊन   ऊस   मनीमाऊ 

चचऊ   तकाऊट  काऊ 

 

उन्हाळ्यात ऊन कडक असत.े 

ऊसाचा िस र्ोड असतो. 
मनीमाऊ चोरून दधू वपत.े 

चचऊताई ’चचऊ-चचऊ’ कित.े 

 

पररच्छेद 

 

मन ूआता िायर्ावात होता. हया र्ावी येऊन त्याला पांधिा वष ेझाली.  पिांत ुत्याची कोणार्ी मरैी नव्हती.  तो 
झोपडीत िहात अस.े  चाांर्ला ववणकि म्हणून त्याची प्रलसद्धी झाली होती.  मोठ मोठ्या श्रीमांताांच्या बायकाांकडून 
त्याला काम लमळे.  लमळालेले पसेै मोजणे एवढाच काय तो मनचूा आनांद होता.  सांध्याकाळ झाली की मन ूथाांबे.  

मर् तो लमणलमण हदवा लावी.  चुलीवि भाकि भाजी.  मर् तो त्याचे पसैे मोजत बसे.  मन ूचैन कित नसे, त्याचे 
कपड ेफाटके असत, तो कोिडी भाकि पाण्याबिोबि खाई.  आपण खूप पसेै र्ोळा किावेत असे त्याला वाटे.  िोज 
पसेै मोजून त ेवाढावेत असे त्याला वाटे. 

 
 
 
 

दन्त्य विण 
त   , ट् , द् , ध   , न   , ल   , स    
 

’त ्’ 
तलवाि    तले   लनतका   लता 
तकुािाम  नतकड े  सताि   मत 

तपू   तपेली  ती   मातध बि  

नात े  तळुस  ताि  सातािा 
 

लनतका सताि खूप िान वाजववत.े 

घिासमोि तळुस लावावी. 
माणसाने उर्ीचच खांत कित बस ूनये. 

त ूकोणाववरुद्ध तिाि केलीस? 

तकुािामाने खूप अभांर् िचल.े 

 

’द् ’ 
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दात   दर्ड   कदि   कैद 

दपुाि   चवदाि   हौद   दिोडा 
दिू   नाांदी   मदत  खादी  

दीि   दिबाि   खाद्य    देखणे 

 

मांहदि उभािण्यासाठी खासदािाने खूप मदत केली. 
मांहदिात देवदर्गनासाठी चला. 
दिवाजाच ेकुलपू काढ. 

खादीचे कपड ेचाांर्ले असतात. 

दकुानात भि दपुािी दिोडा पडला. 
 

’ध ्’ 
धपाटा   कढी   धिण  धमनी 
धूि   धुके   मध्य   मध 

धाक   धोका   अचधकाि 

 

घिात थोिल्या माणसाांचा धाक असतो. 
धिणीमातचेी िोज पजूा किावी. 
लहान मलुाांनी खूप धुमाकुळ घातला. 
धमनीतनू िक्त धावत.े 

धुपाच्या धुिाने वाताविण सरु्ांचधत झाले. 

 

’न ्’ 
नाटक    कान  कानेटकि  

नमन     लहान    मनकुा 
नेमका     मान   मनैा 
मनीमाऊ    नीटनेटका  ननैा 
 

कानेटकि हे महान नाटककाि आहेत. 

नाटक फािच लहान वाटल.े 

ननैा नावेत बसनू रे्ली. 
मनीमाऊ चोरून दधू वपत.े 

त्याला खूप मानसन्मान लमळाले. 

 

’ल ्’ 
लहान   लबाड   लाड 

लल ांब ू  कला   लटू 
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माला   लवकि   कमला 
 

आई आपल्या मलुाांचे खपू लाड कित.े 

मला लाल िांर् आवडतो. 
काल ललैा, नललनी, कमललनी, कमल हया लाांबपयतं कफरुन आल्या. 
लसणू आिोग्यास चाांर्ला असतो. 
कोल्हा हा लबाड प्राणी आहे. 

 
 

’स ्’ 
सकाळ   समाचाि  कां पास 

सरु्िण   मसाला   मासा 
सोनचाफा  कासव   लेस 

सळेु   सनू   चौसोपी  

सुांदि   सांजय   सरु्ांध 

 

माझी आई सरु्िण आहे. 

मासे पाण्यात िहातात. 

सीताला आज खूप तवप्पने पडली. 
कासव खूप हळू चालत.े 

ससा जोिात पळतो. 
 

पररच्छेद 

 

मार्ाच्या र्ळ्यातील सोन्याची साखळी सावर आईने र्ळ्यात घातली.  ती नतने घालताच िाजपरुाच ेप्राण रे्ले.  
िाजपरुाच्या र्िीिास अग्नी देणाि इतक्यात प्रधानाचा मलुर्ा नतथे आला.  त्याचे िाजपरुावि खूप पे्रम होत.े  तो 
िाजाला म्हणाला, ’हा देह जाळू नका, हा मला द्या, मला नाही म्हणू नका.’ िाजा म्हणाला, ’जर्ी तझुी इच्िा’, 
सािी मांडळी ननघनू रे्ली.  प्रधानपरुाने तो देह घिी आणला.  तो र्ावाबाहेिच्या िानात र्लेा.  त्याने बार्चे्या 
मध्यभार्ी एक इमाित बाांधववली.  लवकिच इमाित तयाि झाली.  नतथे एक सुांदि पलांर् ठेवण्यात आला.  त्यावि 
त्याचा (िाजपरुाचा) देह ठेवला.  िारी सावर आईने सोन्याची साखळी काढून ठेवली.  नतचा डोळा लार्ला.  इकड े
िाजपरु स्जवांत झाला. 
 
 
 
 
 

मधूणन्तयविण 
ट् , ठ् , ड् , ढ् , ि   , ळ  , ऋ 
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’ट् ’ 
टाकळा   काटा   टाटा   खाट 

टपटप   टापटीप   टोळके   लटू 

लाट   टिबजू   कटक   नाटक 

 

सांजयने कचिा पेटीत टाकला. 
नतच्या पायात मोठा काटा बोचला. 
समदु्राच्या लाटा पायावि येत होत्या. 
उन्हाळ्यात टिबजू खावे. 

त्या ट्रांकेत ककमती वतत ूआहेत. 

 

’् ’ 
काठी   माठ   ठेच 

ठाि   ठाकूि   ठोकळा 
लाठीमाि  ठो-ठो   ठुमकत 

 

त्याने तो ठोकळा उचलला. 
त्या माठात पाणी भिले का? 

धावताना मी ठेच लार्नू पडले. 

काठीने मारू नये. 

काल नतकड ेलाठीमाि झाला. 
 

’ड् ’ 
डमडम   काडी   खडू   डमरु 

नाडी   मडके   डाळ   डड ांक 

लडीवाळ  डोके   लाडकी   खडा 
 

डमरु डमडम वाजत होता. 
कोंबड्याचा तिुा डौलदाि असतो. 
माणसाने खादाडपणा करु नये. 

मनबूाबाांचे आवडत ेमडके एके हदवर्ी फुटले. 

फळ्यावि ललहहताांना खडू वापिावा. 
 

’ढ् ’ 
ढर्   ढोकळा   ढेमसे   ढाल 

कढी   अढळ   ढेकि   ढोल 
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आकार्ात अचानक ढर् जमा झाले. 
अननलला ढोकळा फाि आवडतो. 
बक्षक्षसाची ढाल नतला लमळाली. 
ढेमश्याची भाजी िान लार्त.े 

ढर्ातनू पाऊस पडतो. 
 

’ि ्’ 
पाणी   खाण   लोणी 
नाणी   कणणगक   आण 

आपण   तोिण   िहाणीमान 

 

मी पाणी वपऊन झोपत.े 

इथे पवूी कोळर्ाची खाण होती. 
खाण तर्ी माती. 
त ूलोणी खात जा. 
सोन्याची नाणी पाहून मला खूप आनांद झाला. 
 

’र ्’ 
िवा   िेवती   िहाट   रूप 

िोधे   िेळे   रित े  िाचधका 
कािावास  दाि   कैिी   चाि 

भाित   िेती   िीघ   किवत 

 

िेवती खूप रूपवती आहे. 

आधी त ूदिवाजा उघड. 

कैिी वपकून आांबा होतो. 
पलांर्ाला चाि पाय असतात. 

नतचे नाव िाचधका आहे. 

 

’ष ्’ 
षट् कोन   कोष   िोष 

वषग   दोष   वषाग 
 

ही आकृती षटकोनाची आहे. 

मधमार्ीची अळी कोषात असत.े 

लनतकेच्या बोलण्यात दोष आहे. 
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मला आज आठ वष ेपणूग झाली. 
वषाग माझी मतै्ररण आहे. 

 

’ळ ्’ 
माळ   चाळ   ननळा 
बाळ   जदागळू   बोळवण 

काळा   खेळणे   िेळे 

 

ती मोत्याांची माळ िान हदसत.े 

कावळ्याचा िांर् काळा हदसतो. 
माईचा तवभाव मायाळू आहे. 

बाळाला त ेखेळणे खूप आवडत.े 

मलेु मदैानात किकेट खेळत आहेत. 

 

’ऋ’ 

ऋषी   ऋग्वेद   ऋचा 
 

ऋषीमनुी अिण्यात िहातात. 

ऋग्वेद हा एक वेद आहे. 

ऋचा चाांर्ली मलुर्ी आहे. 

 

पररच्छेद 

 

र्दाधि, झाले त ेठीक झाल.े तझुाच ग्ांथ जर्ात िाहू दे.  त्यातच माझा आनांद आहे.  ग्ांथ ललहहत असताना 
ककतीदातिी माझ्या मनात येई, मी हे काय किीत आहे, कर्ाला ग्ांथ ललहहत आहे? हृदयात कोणीतिी अस ेबोले. 

पिांत ुमी त्या वाणीकड ेलक्ष हदले नाही.  र्दाधि, तझु्यावि उपकाि म्हणून नव्हे, ति, माझा मोह स्जांकण्यासाठी 
मी माझा ग्ांथ टाकून हदला.  आसक्ती स्जांकण्यासाठी अर्ा र्केडो ग्ांथाांचे मोल द्यावे लार्ले तिी कमीच होणाि 
आहे.  र्दाधि, त ूणखन्न होऊ नकोस.  िाहू दे, तझुाच ग्ांथ जर्ात िाहू दे.  तझु्या ग्ांथाची पजूा होईल.  पांडडत त्याला 
डोक्यावि घेतील.  माझा र्दा पनु्हा हस ूदे.  जर्ात कोणीही द:ुखीकष्टी अस ूनये.  हस, र्दाधि, हस.  असे म्हणनू 
र्दाधिाला प्रेमाने लमठी मािली. 
 

तालव्यविण 
च   , छ् , ज   , झ   , र्   , य   , इ, ई 

 

’च ्’ 
चाि   चचमकुली  चचमणी   जाच 

आचल   कच्चा   चमत्काि  नाच 
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चेतना   काच   कचिा   चन्द्र 

 

चचमणी ’चचवचचव’ कित.े 

कच्ची भाजी आिोग्याला चाांर्ली असत.े 

कचिा नेहमी कचर् याच्या पटेीत टाकावा. 
चचमकुल्या चचराचा नतने मकुा घेतला. 
काचेची भाांडी सिेुख हदसतात. 

 

’छ् ’ 
िरी   िबी  िान 

िांद   िाया   निद्र 

िर्न   िेद   िुमिुम 

 

िायाचे काम नेहमी िान असत.े 

आमची िबी बोबड ेबोल बोलत.े 

वाचन हा माझा िांद आहे. 

हया र्ावात कोणी कोणास िळत नाही. 
पावसाळ्यात आपण िरी वापितो. 
 

’ज ्’ 
जेवण   लाज   जेवढा  जपान 

जुने   जुर्न ु  जाांभळु    जीणग 
जकात   लाजाळू   अजूगन   काजळ 

 

जुने त ेसोने. 

कपड ेजीणग झाले की त ेफाटतात. 

जुन्याकाळी िाजे िाजवाड्यात िहात. 

जपान हा एक देर् आहे. 

जाांभळू हया फळाचा िांर् जाांभळा असतो. 
 

’झ ्’ 
झकास   झेप   झोप   झिा 
झेल   झर्ा   झाड   झुळूक 

 

िारी लवकि झोपावे. 

जाांभळाचे झाड उांच असत.े 

वार् याची एक झळूुक आनांद देऊन रे्ली. 
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झिा खळखळ वहातो. 
हा झर्ा तलुा र्ोभनू हदसतो. 
 

’श ्’ 
र्भु   र्हाळे   र्ीत   र्कुर्कुाट 

र्ीळ   र्दु्ध   र्ाांत   मार्ी 
र्िण   र्ते   र्ाल   र्हामरृ् 

 

नतकड ेसांध्याकाळी फाि र्कुर्कुाट असतो. 
र्ावात र्तेकिी र्तेात काम कितात. 

र्हामरृ्ाची मान उांच असत.े 

र्वेटी माणसू देवाला र्िण जातो. 
उन्हाळ्यात र्ीतपेये प्पयावीत. 

 

’य ्’ 
यवतमाळ  येवढा   येथे   यवुक 

यादव  योचर्नी   यौवन   कायम 

नायक   नानयका   नयन   यवुवाणी 
 

यवुवाणी हा यवुकाांचा कायगिम असतो. 
र्ावात दिवषी यारा भित.े 

यवतमाळ हे एक र्ाव आहे. 

येथे एवढा काळोख का आहे? 

नायकाचा अलभनय िान वाटला. 
 
 

’इ’  

इांद्र   इडली   इमानी   इनाम 

इमान   इति   इत्यादी   इतिेति 

 

कुरा हा इमानी प्राणी आहे. 

चाांर्ल्या कामाबद्दल हे इनाम लमळत आहे. 

इथे वहया पतुतके मोफत लमळतात. 

त ूआज इकड ेकर्ी आलीस? 

इांद्र देवाांचा िाजा आहे. 

 

’ई’ 
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ईडललांब ू  आई   ताई 

माई   माईक   नाईक   पाईक 

 

ईडललांब ूहे एक फळ आहे. 

ताई, माई बाहेि र्ेल्या आहेत. 

आई िोज र्ाईची पजूा कित.े 

माईकमळेु आवाज मोठा होतो. 
चांपा नाईक चाांर्ली मलुर्ी आहे. 

 

पररच्छेद 

 

पहाटे तो जार्ा झाला. त्याची झोप लवकि झाली.  जार् आल्याबिोबि तो उठला आणण भाजीपाल्याच्या 
बार्ायतीवरुन चक्कि मारुन येण्यासाठी तो बारे्कड ेवळला.  त्या बाजूला त्याने पाऊल टाकले मार, लरे्च 
र्ोळीबाि चाल ूझाला.  फ्रें च सिकािने ही योजना र्रपुक्षासाठी करुन ठेवली होती. 
 

र्ावात पाणी नव्हत.े नदीचे पाणी आटले होत.े  नाहीति झिा झुळुझुळू वहात होता.  र्ावात चाि ववहहिी होत्या.  
त्याांना इतिवेळी चचक्काि पाणी असायचे.  पण हयावेळी मार पाणी आटले होत.े  ववहहिीवि पांप बाांधावयाची योजना 
आखली. चाि ववहहिीांना पांप लावले.  मर् र्ावात भिपिू पाणी आले. 

 
 

कां ठविण 
क  , ख   , र्   , घ   , ङ् , ह् , अ, आ 

 

’क् ’ 
कमळ   कार्द   ककमया   कीती 
कुां कू   कां कण   लकेि   लकब 

चाकि   चक्कि   मका   केस 

नाका   मकई   कान   केसकि 

 

नतचे केस खूप लाांब आहेत. 

मला एक कोिा कार्द दे. 

मकईचे कणीस फाि िान लार्त.े 

नतच्या कपाळाचा कुां कू लाल िांर्ाचा आहे. 

कािखान्यात एक चक्कि मारुन ये. 

 

’ख ्’ 
खाि   खटािा   खीि   खेळ 
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खेप   खेकडा   खोका   खूप 

खेि   नख   लाख   खाणे 

 

ननतीनने खूप खीि खाल्ली. 
खोकल्यामळेु घसा दखुतो. 
किकेट हा माझा आवडता खेळ आहे. 

मी िोज सांध्याकाळी खेळ खेळतो. 
र्ावात लोक खाटेवि झोपतात. 

 

’ग ्’ 
र्जानन   र्णपती   र्ीत   र्ेंडा 
र्ौिी   र्पु्पत   र्पुचुप   र्िेु 

नार्   नार्ेर्   सर्णुा   नाांर्ि 

र्ोकुळ   लग्न   र्ांर्ा   र्ोफण 

 

र्ळु र्ोड लार्तो. 
र्ांर्ा नदीचे पाणी र्दु्ध असत.े 

नर्ि र्ावी माझी आजी िहात.े 

नार्पांचमीला नार्ाला दधू पाजतात. 

र्तेात बलै नाांर्िणीकिता जातात. 

 

’घ ्’  
घि   घेिी   घमुट 

अघटीत   बेघि   ओघ 

घाम   मेघ   घोि 

 

आमच ेघि खूप िान आहे. 

देवळाचा घमुट खूप मोठा आहे. 

त्याला चालता चालता घेिी आली. 
मी वेळेवि घिी पोहचेन. 

नतकड ेकाही घातपाताचे प्रकाि घडले. 
 

’ह् ’ 
हरिण   हेवा   हहिवा   हैिाण 

हुांकाि   महार्य   काही   महान 

मोह   लोह   लहि   कहि 
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पोपटाचा िांर् हहिवा असतो. 
हहिा ही ककमती वतत ूआहे. 

लहान मलुाांनी हट्ट करु नये. 

हा कोणता महहना चाल ूआहे? 

र्ाईचे हांबिणे ऐकू येत आहे. 

 

अ 

अननस   अनावश्यक   अनाथ   अन्न 

अजब   अकाली    अांति   अजूगन 

 

कथेचा अांत चाांर्ला झाला. 
अननस हे एक फळ आहे. 

येथून काही अांतिावि आमच ेघि आहे. 

अनाथ मलुाांना मदत किावी. 
मी अनाथालयात जाऊन आले. 
 

’आ’ 

आज   आवाज   आत   आठवण 

आांदोलन  आमिण   आजन्म   आकलन 

 

आज मी खूपच आनांदात आहे. 

आत ऐवढी कसली र्डबड चाल ूआहे? 

आर्ाचा आिर्ापढेु ककतीवेळ नट्टापट्टा चाल ूआहे? 

नतला आईंची आठवण आली. 
अन्यायाववरुद्ध आांदोलन चाल ूआहे. 

 

पररच्छेद 

 

प्रवासाची र्ती सांथ. र्ाड्याांचे डबे ठासनू भिलेले. आपण नेमके कोठे चाललो आहोत याचा कोणाला पत्ता नव्हता.  
मधेच एका तटेर्नवि र्ाडी थाांबली.  नकुतचे सटुलेले कैदी उतितात.  तोच डध याच्या दािार्ी आकषगक कपड े
घातलेल्या स्तरया हजि!  त्याांनी सवांना डध याच्या एका टोकाला माांडलेल्या पाटीस चलण्याची ववनांती केली.  हा 
खाना कोणी आयोस्जत केला आहे.  आपले तवार्त कोण किीत आहे, कर्ासाठी किीत आहेत हे कोणालाच माहहत 
नव्हत.े  सांतथचेे कायगकत ेहदलखुलासपणे हसत होत.े  खाणार् याांना यात काहीतिी घोटाळा असला पाहहजे हयाची 
कल्पनाही आली नाही. 
 

कण्ठोष्ठ् य विण 
व   , ए, ऐ 
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’व ्’ 
विण   ववकास   वाकड े  वेरुळ 

ववसावा   वीस   वकुैां ठ   मवाळ 

मावळे   कववता   कवी   नाव 

 

वेरुळ हे सवांच्या परिचयाच ेआहे. 

मावळ्याांनी िायर्ड स्जांकला. 
ववकास योजना आपल्या देर्ात िाबववल्या जातात. 

कवीवयग भा. िा. ताांबे हयाांची ती कववता आहे. 

त ेर्ाव नदीतीिी वसलेल ेआहे. 

 

’ए’ 

एक   एकटा   एकदा 
 

एक होता िाजा. 
एकदा तो एकटाच कफित होता. 
इथे एक मोठे झाड होत.े 

 

’ऐ’ 

ऐट   ऐिण   ऐिावत   ऐकणे 

 

काय ती त्याची ऐट! 

हत्तीच्या अांर्ावि ऐिावत असत.े 

ऐिण कसे असत?े 

घोडा ऐटीत धावतो. 
 

पररच्छेद 

 

श्वाइटझि म्हणाला, ’जोसेफ असां म्हण ूनाही, िे, डॉक्टि त्याची पत्नी अन   लमर्निी या सर्ळ्याांच ेचहेिे ककती 
चचांताग्तत झालेत.  आपल्या दृष्टीने यदु्ध ही केवळ भाववाढीपेक्षा ककतीतिी भयांकि घटना आहे.  आमच्या 
माणसाांचा जीव धोक्यात आहे.  जखमी माणसाांच्या वदेना, त्याांच्या ककांकाळ्या येथ ेदिूपयतं ऐकू येत आहेत.  

आमच्या जीवाला तवतथता नाही समजत नाही का तलुा?’  डॉक्टिाांच्या जीवाला एवढा घोि असेल अर्ी जोसेफला 
कल्पना नव्हती.  मर् मार त्याने भाववाढीबद्दल तिाि केली नाही. 
 
 

दन्ततोष्ठ् य विण 
ज   , झ   , ओ, औ 
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’ज ्’ 
जात   जुर्ाि   जेवि 

जेठाणी   जेथ े

 

माणसाची जात माणुसकी ही होय. 

त्या माझ्या जेठाणी लार्तात. 

जेथे िाघव तथेे सीता. 
पाण्याला जीवन म्हणतात. 

मी र्ाळेत जाऊन आल.े 

 

’झ ्’ 
झबले   झाकण   णझिपणे   झर्ा 
माझे   झोप   नाझ   झेप 

 

िारी लवकि झोपावे. 

माझे पतुतक मला पित दे. 

ती झाकणी कोठे र्लेी. 
मातीत पाणी णझिपत.े 

माझा झर्ा सुांदि आहे. 

 

’ओ’ 

ओांडका   ओिडणे  ओढा 
ओक   ओला   ओत 

 

ओढ्याचे पाणी झळुुझुळू वाहत.े 

र्ावाबाहेि एक ओढा आहे. 

उन्हाळ्यात ओढ्याचे पाणी आटत.े 

हत्ती ओांडके वाहून नेतो. 
त्याचे आडनाव ओक आहे. 

 

’औ’ 

औि   औित   औत 

 

त्याची ऐट काही औिच होती. 
पहाटे भरैुने औत जोडले. 
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पररच्छेद 

 

प्रकार्ाचा झोत िपिाच्या काचेतनू घिभि पसिला.  माझ्या डोळ्यात अजूनही झोप होतीच.  सकाळ झाली तिीही 
मला जार् कर्ी आली नाही? काय म्हणावां बिां या झोपेला? िारी उर्ीिापयतं पतुतक वाचत बसले म्हणून कदाचीत 
झोप झाली नसेल.  चला, आता उठा.  पाणी वप ांपात ओतावे लारे्ल. र्जेार् याांचे ओिडणे सरुु झाले होतचे.  

सर्ळ्याांच्या तर् हा काही औिच.  पाणी भिताना सदु्धा सकाळी सकाळी भाांडतात.  खिे ति र्ाांतपणे काम केले ति 
ककती बिे होईल.  सखुर्ाांती कर्ी सखुाने नाांदेल.  पण हयाांना आिडाओिड्यातच काय औि मजा वाटत ेहे देवास 
ठाऊक! 

 

एखाद्या वणागच्या र्दु्ध उच्चािाकरिता विीलप्रमाणे श्ध द-वाक्य-परिच्िेद हयात त्या वणागच्या उच्चािाचा सिाव 
किावा.  आतापयतं हदलेली उदाहिणे ही वानर्ीदाखल आहेत.  त्यावि आधािीत आणखी काही र्ध द व वाक्य समहू 
तयाि किावीत. 
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आवाजातील दोष व ्यावरील उपचार 

 

आता आवाजात जि काही दोष असतील ति त ेकोणकोणत्या प्रकािचे असतात व त्यावि उपाय कोणत ेत ेपाहूया. 
 

टाळूतील व्यांर्ामळेु आवाजात ककनिेपणा येतो.  म्हणजचे, आवाज नाकातनू येतो.  याचे कािण म्हणज,े आपण 
बोलताांना हवा तोंडावाटे बाहेि सोडतो व नाकातनू जाऊ देत नाही. पिांत ुटाळूत काही व्यांर् असेल ति हवा नाकावाटे 
ननघनू जात ेव आवाज नाकातनू येतो. 
 

र्तरकिया केल्याने कापलेल ेवा ववभार्लेले टाळू जोडले जात.े  पिांत ुतिीही तनायूांना हवा नाकावाटे न जाऊ 
देण्याची सवय किावी लार्त.े  हयासाठी वेर्वेर्ळे व्यायाम असतात.  हे व्यायाम सातत्याने व ननयलमतपणे किणे 
जरुिीचे असत.े 

 

हे व्यायाम पढुील प्रमाणे -  

१. अांर्ठ्याने टाळूवि हळूवािपणे बोट कफिववणे. 

२. िोटा चमचा (उलटा) घेऊन त्याने जीभ मार्े ढकलणे. 

३. पाणी वपताांना नळीने प्पयाव.े 

४. नळीने साबणाच्या पाण्याचे फुरे् काढणे. 

५. फुर्ा फुर्ववणे. 

६. बासिी, बाजा यासािखी वाद्ये वाजववणे. 

७. लर्ट्टी वाजववणे, फुां कि मािणे. 

 

हे व्यायाम िोज किणे जरुिीचे आहे.  पण काहीवेळा मलेु हयाचा कां टाळा कितात.  म्हणून पालकाांनी हे 
त्याांच्याकडून किवनू घेणे जरुिीचे असत.े  त्याकरिता आपणही त्याच्याबिोबि व्यायाम किावेत ककां वा हे व्यायाम 
खेळता खेळता करुन घ्यावते. 

 

हया व्यनतरिक्त इति काही व्यायाम किणे जरुिीचे असत.े  बोलण्याकरिता वापिल्या जाणार् या अवयवाांच ेहे 
व्यायाम.  जीभ, ओठ, टाळू हयाांची हालचाल हवी तर्ी किणे र्क्य होण्याकिीता हे व्यायाम आहेत. 

 
 

जीभेचे व्यायाम 

 जीभ आतबाहेि भिभि किणे. 

 जीभ एका बाजूने दसुर् या बाजूस कफिववणे. (डावीकडून उजवीकड)े 

 जीभ तोंडात र्ोलर्ोल कफिववणे. 

 

ओठाांचे व्यायाम 

 ओठ फाकववणे व लमटणे. 

 ऊ-ई म्हणणे. 
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 दीघग श्वास घेऊन श्वास सोडताांना ई म्हणणे. 

 दीघग श्वासावि अ म्हणणे. 

 दीघग श्वासावि आ म्हणणे. 

 एक त ेदहा आकड ेलाांबवनू म्हणणे. 

उदा. ए---क   दो---न. 
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साधन सामगु्ीांची सचूी 
 

१  आिसा 
२  चमचा 
३ फुर्ा 
४  तट्रॉ 
५  कार्द - पेस्न्सल 

६  ग्लास - पाणी 
७  वपपाणी - बासिी 
८  मेणबत्ती 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साराांश 

 

असलेल्या व्यांर्ावि र्क्य नततक्या लवकि काळजीपवूगक उपचाि केल्याने त्याचे पिीणाम कमीत कमी किण्यात 
यर् हे जरुि लमळत.े  हयाकरिता चचकाटीने उपचाि चाल ूठेवावेत. 

 

आतापयतं आपण हया व्यांर्ामळेु होणािे पिीणाम पाहहले. हयावि जेवढे लवकि उपचाि केले जातील तवेढे त्यामळेु 
होणािे अननष्ट पिीणाम आटोक्यात िाहतील.  हे ति खिेच म्हणूनच लवकिात लवकि अर्ा व्यांर्ाकिीता वदै्यकीय 
सल्ला घ्यावा अर्ी पालकाांना ववनांती आहे.  मलुावि केल्या जाणार् या उपचािात कुटुांबातील सवांचे सहकायग असणे 
अत्यावश्यक असत.े सवांनी हयासाठी मदत केल्यास हया व्यांर्ावि मात किणे सहज र्क्य आहे. 

 

आलेल्या समतयेला धैयागने तोंड देणे जरुिीचे असत.े  अर्ा व्यांर्ाबाबत र्ातरीय ज्ञान करुन घेऊन त्याला हहांमतीने 
तोंड हदले ति त्यावि आपण सहज मात करु र्कू.  आम्ही सवग आपल्या मदतीकरिता आहोतच. 

 

 
 
 

 


