
मलेु 

भारतीय लोक आपले प्रत्येक काम म्हणजे दवेाची भक्ती मानतात. सगंीतकार, शेतकरी, शशक्षक आपले 

कायय जणू दवेाला अपयण करतात. तेव्हा आपली कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा साधा मागय म्हणजे त्या 

परमेश्वराचीच फुले असणाऱ्या मलुाजंवळ व्यक्त होणे.  

’शमशीवाली आई’ म्हणून मलुामंध्ये प्रशसद्ध असलेले ’शगजभुाई बधेका’ याचं्या खालील कशवतेचा 

अनवुाद काशशनाथ शिवेदी ह्या शशक्षण मंत्रयानंी शहदंीत केला. सतीश कुमार यानंी तो इंग्रजीत केला. हा 

मराठी अनवुाद: 

 

१.मूल 

मूल आहे पालकाचंा आत्मा, 

मूल आहे घराचा दाशगना,  

मूल आहे बागेचे सौंदयय, 

मूल आहे कुटंुबाचा प्रकाश,  

आशण मूल आहे आपल्या आयषु्यातील हसरी पालवी. 

 

२. मलुाची भेट 

कोणामळेु आपण दुुःख शवसरतो? 

कोणामळेु आपला थकवा जातो? 

कोण आपल्याला नैराश्यापासून वाचवतं? 

कोणामळेु आपले घर हसण्या-शखदळण्याने भरुन जाते? 

कोण आपले हास्य सदवै शटकवून ठेवते? 

एक मूल आहे हे – दवेाला शोधताय तर प्रथम मलुाचे बाल्य जपा. 

 

३. शाांतता 

दवेाच्या सवय शनशमयतींमध्ये अशितीय आशण शनरागस म्हणजे मूल! 

या मलुाच्या प्रगतीचा अंदाज घेऊया. 

जे मलुाला स्वातंत्रय दतेात, तेच या जगात माणसुकी आशण शातंता दृढ करतात! 

 



४. सागंा मला  

मी कुठे खेळायचे? 

उडी कुठे मारायची?  

मी कोणाशी बोलायचे?  

मी आईशी बोलतो तेव्हा व्यत्यय आणतो,  

बाबाशंी खेळायला जातो तेव्हा ते वैतागतात,  

मी उड्या मारतो तेव्हा मला बस म्हणून सागंतात,  

गाणे म्हणतो तेव्हा गप्प करतात. 

सागंा मला मी कोठे जायचे? आशण मी काय करायचे? 

 

५. मलुाला कृती करुद्या. 

मलुाला कामे करायला आवडतात. 

त्याला त्याचा रुमाल धऊु दते, 

शतला शतचा कप भरु दते, 

त्याला फुलदाणी सजवू दते, 

शतला शतचे ताट शवसळू दते, 

त्याला मटार सोलू द,े  

शतला जेवण वाढू दते, 

त्यानंा कामे करु दते 

पण अथायत शतच्या गतीने आशण त्याच्या इच्छेने  

 

६. मलुाला माहहत आहे 

मलुाला माशहत आहे –  

आपल्या डोळ्यात अमतृ आहे की शवष,  

आपले शब्द गोड आहेत की कडू,  

आपला स्पशय मऊ आहे की रुक्ष, 

आपले मन आदराने भारलेले आहे की शतरस्काराने, 

मलुाला लगेच जाणवते, 



त्याला सवय काही माशहत असते. 

 

७. शतू्र 

’झोपायला जा नाहीतर बागलुबवुा येईल आशण तलुा घेऊन जाईल’ 

’खा नाहीतर म्हातारा तलुा उचलून नेईल’ 

’वाघ येणार आहे’ 

’भूत येईल कधीही’ 

’पोशलस येतील’ 

’शातं रहा नाहीतर खोलीत कोंडून ठेवेन’ 

’पसु्तके वाच नाहीतर चागंले धपाटे खाशील’ 

जे मलुानंा या पद्धतीने घाबरवतात तेच खर ेमलुाचें शिू असतात. 

 

८. आपण समजून घेतो का? 

मलुाचे हास्य हा आयषु्याचा आनदं, 

मलुाचे रडणे म्हणजे आयषु्यातील दुुःख, 

मलुाचं्या हास्याने फुले फुलतात, 

मलुाचं्या रडण्याने ती कोमेजतात,  

मलुाचं्या हास्याची शनतळ धून घरात लावण्याऐवजी आपण त्याचं्या रडण्याने रणशशगं का फंुकतो? 

 

९. पथृ्वीवरील स्वर्ग 

आपण जर मलुाला योग्य मान शदला, 

तर पथृ्वीवर स्वगय उभारला जाईल. 

मलुाचं्या हास्यामध्ये आहे स्वगय 

मलुाचं्या आरोग्यामध्ये आहे स्वगय 

मलुाचं्या सक्षमतेमध्ये आहे स्वगय 

स्वगय आहे मलुाचं्या शनरागस आशण शचतंाशवरहीत मनात. 

स्वगय आहे मलुाचं्या गणुगणुण्यात आशण स्वरात. 

 



१०. एक महान आत्मा 

मलुाचे शरीर लहान आहे पण आत्मा महान आहे, 

मलुाचे शरीर वाढते, 

मलुाची शक्ती वाढते, 

पण त्याचा आत्मा पररपूणय आहे. 

अशा महान आत्म्याचा आपण आदर केला पाशहजे 

आशण आपण आपल्या पद्धतींनी मलुाला भ्रष्ट करता कामा नये. 

 

११. जाणीव  

मूल एक पररपूणय व्यक्ती आहे. 

मलुाकडे हुशारी, भावना, मन आशण समज आहे. 

मलुाकडे गणु आहेत आशण अवगणुही. 

मलुाची आवड आहे तशी नावडही. 

मलुाच्या इच्छा ओळखून घेऊया. 

मलुाच्या भावना समजून घेऊया. 

मूल लहान आशण शनरागस आहे. 

आपल्या अहकंाराने त्या मलुाकडे दलुयक्ष होता कामा नये. 

आपल्या स्वाशभमानाने त्या मलुाचा अपमान होता कामा नये. 

 

१२. आत्महनभगर 

मूल स्वतुः खाईल, त्याला भरवू नका. 

मूल अंघोळ करले, त्याला जबरदस्ती करु नका. 

मूल चालेल, त्याला ढकलू नका. 

मूल गाणे म्हणेल, त्याला गायला सागूं नका. 

मलु खेळत असेल, तर त्यात हस्तके्षप करु नका.  

आत्मशनभयर होणे ही मलुाची गरज आहे. 

 

१३. तमु्ही इतकेही करु शकणार नाही 



तमु्ही तमुच्या क्लबमध्ये जाण्यापेक्षा मलुाला बागेत घेऊन जा. 

गप्पा मारत बसण्यापेक्षा मलुाला प्राणी दाखवा. 

वतयमानपिात घसुण्यापेक्षा मलुाचे बोलणे ऐका. 

रािी झोपायला जाताना मलुाला गोष्ट सागूंन खूष करा,  

मलुामधे रस घ्या. 

 

१४.  मोठ याांची कृपा  

जेथे पालक पे्रमाने रहातात ते एक सुदंर घर असेल 

गलुाबी मलेु आजूबाजूला खेळत असतील ते एक सुदंर घर असेल 

स्वतुःची काळजी घेतल्याप्रमाणे जेथे पालक मलुाचंी काळजी घेतील ते एक सुदंर घर असेल 

मोठ्याकंडून मलुानंा मान शमळेल ते एक सुदंर घर असेल 

आशण जेथे मलेु कोणाच्या कृपेने रहात नसतील ते एक सुदंर घर असेल. 

हो, तेच असेल सुदंर घर! 

 

१५. स्वतःसाठी 

मलुानंा मान द्या जेणेकरुन आपण आपला मान ठेवू शकू. 

मलुावंर ओरडणे थाबंवा जेणेकरुन ओरडण्याच्या वाईट सवयीतून आपण मकु्त होऊ. 

मलुानंा मारणे थाबंवा जेणेकरुन आपण शहसंा आशण दरुाचारापासून लाबं राहु.  

आपण जेव्हा स्वतुःला सधुारु तेव्हा शनशितच एका चागंल्या वातावरणात मूल वाढेल. 

 

१६. भीती आहण आहमषे 

पालकानंा आशण शशक्षकानंा जाणवू द ेकी भीती आशण आशमषानंी आपण सदाचार शशकवू शकत नाही.  

भीतीने मलेु कोडगी होतात. 

आशमषानंी मलेु स्वाथी होतात. 

भीती आशण आशमषानंी शनलाजरी आशण दयनीय होतात मलेु. 

 

१७. घर हीच खरी शाळा. 

पालकानंा जर वाटत असेल की त्याचं्या आवडीप्रमाणे 



आशण सदाचाराने ते मलुानंा शशकवत आहेत 

तर ती त्याचंी फार मोठी चूक आहे 

पालक आशण घर हीच खरी मोठी शाळा आहे 

घरामंध्ये शबथरलेल्या मलुानंा दवेही वाचवू शकत नाही. 

 

१८. हनसर्ागची भेट 

शनसगायपासून दूर केलेल्या मलुानंा शनसगायची रहस्ये कशी माशहत असणार? 

सौम्य चदं्रप्रकाश, वाहती नदी, शेतजशमनी, शेतामधील झोपड्या, 

पवयतातील दगड, शदु्ध हवा आशण आभाळाचे रगं 

सवयच शनसगायचे चमत्कार आशण मलुाचंा शनसगय. 

मलुाचें मन भरपेयंत ह्या शनसगायचा आस्वाद त्यानंा लटूु द्या. 

 

१९. सहिय  

मूल हरघडी अचपळ आहे 

मलुाच्या डोळ्यात कुतहुल आहेत 

मलुाचे मन व्यक्त होऊ पहाते 

मलुाच्या व्याकरणात फक्त प्रश्न आशण आियय आहे 

त्याला पूणयशवराम नाही की स्वल्पशवराम 

मूल एक चैतन्यमयी पनुजयन्म आहे. 

 

२०. नवे यरु् 

सापाचंी पूजा करण्याचे यगु गेले. 

भतुाचं्या पजेुचेही यगु गेले. 

दगड आशण मतु्यांची पूजा आता होत नाही. 

मलुाची पूजा करण्याचे हे यगु आहे. 

 

२१. भाांडणे 

पालकामंधील भाडंणे घरात शवष पसरवते. 



मलुानंा त्याचा भयानक िास होतो. 

मलुासंाठी, मोठ्यानंी शातंतेने रहायला शशकले पाशहजे. 

घरातील आनदं हा शशक्षणाचा मखु्य स्त्रोत आहे. 

 

२२. माझे ऋण 

मलुानंी त्याचं्या पे्रमाने मला सन्माशनत केले. 

मलुानंी मला नवीन आयषु्य शदले. 

मलुानंी शशकवताना मी बरचे काही शशकलो. 

मलुासंाठी वाचताना मी बरचे काही वाचले. 

मलेुच खरतर शशक्षक असतात हे शशक्षक झालो म्हणून उमगले. 

ही काही कशवता नाही, हा अनभुव आहे. 

 

२३. जीवांत पसु्तके 

पसु्तके वाचून जे शशकतात ते शशक्षक होतात. 

मलुाकंडून जे धडे घेतात ते शहाणे होतात. 

आशण प्रत्येक शहाण्यासाठी एक मूल हे असामान्य जीवंत पसु्तक आहे. 

 

२४.  देवाची मलेु 

तमु्ही जगाला फसवू शकता, पण मलुाला फसवू शकत नाही. 

तमु्ही जगाला मूखय बनवू शकता पण मलुाला मूखय बनवू शकत नाही.  

सामान्य माणसापंासून तमु्ही गोष्टी लपवून ठेवू शकता, 

पण मलुापासून तमु्हाला काहीच लपवता येत नाही. 

त्यानंा सवय काही माशहत असते, ते सवयि असतात 

ते सवयव्यापी असतात. 

या दवेरुपी मलुाचें भक्त व्हा. 

तमुची भक्ती शस्थर असूद्या.  

हीच खरी यशाची गरुुशकल्ली. 

 



२६. व्यथग आहे बडबड 

मलुाबंद्दल वाचले, शलशहले, शवचार केला...झाले? 

नाही. आपल्याला नवीन मंशदर ेउभारायची आहेत. 

आशण त्यात ज्ञान आशण शववेकाची स्थापना करायची आहे. 

मलुाचें नवे यगु सरुु झाले आहे. 

फक्त बोलून फायदा नाही, 

आपल्याला काहीतरी करुन दाखवायचे आहे, कृतीत आणायचे आहे. 

 

२७.  योग्य पररश्रम 

मलुासंोबत काम करणे अवघड आहे 

मलुाचा स्वभाव ओळखणे, त्याच्या भावना शस्थर करणे आशण त्याला मान दणेे 

ही गरज आहे 

मलुावरचा शवश्वास आशण पे्रम ह्या कठीण बाबी 

त्यासाठी तमु्हाला घाम गाळावा लागेल. 

 

२८. लक्षात ठेवा 

चदंनाच्या चऱु्यापेक्षा मलुाला रस्त्यावरची धूळ जास्त शप्रय असते. 

आईच्या पापीपेक्षा एखादा सवुास मलुाला अशधक गोड असतो. 

कोवळी सूययशकरणे शमठीसारखी मऊ भासतात. 

 

२९. मी स्वस्थ कसा बसू? 

जोपयंत मलेु घरात शवखरुली जातात 

आशण शाळेत अपमाशनत होतात 

तोपयंत मी स्वस्थ कसा बसू? 

जोपयंत मलुानंा खेळायला मैदाने, कामासंाठी बशगचे, 

शशकायला जागा नाहीत. 

स्वतंि वाढायला घर ेनाहीत, मी स्वस्थ कसा बसू? 

मलुानंा पे्रम आशण मान शमळत नाही तर मी स्वस्थ कसा बसू? 



२९. सवग मलेु समान आहेत 

मलेु आहेत शवशभन्न वैशशष््टयाचंी: 

दबुयल आशण अंध, तेजस्वी आशण मागास, 

सुदंर आशण कुरूप, काळी-गोरी. 

काही मलेु आहेत हुषार, सदुृढ, 

मस्तीखोर, व्रात्य आशण धूतय. 

पण खऱ्या शशक्षकासाठी सवय मलेु समान आहेत 

सवय, दवेाची मलेु. 

 

३०. मैदाने 

घाणेरड्या आशण असरुशक्षत रस्त्यावंरुन  

आपण आपल्या हजारो मलुानंा भटकू दणेार काय? 

नाही. आपण त्यानंा ऊबदार घर ेदणेार 

जेथे ती त्याचं्या सजयनशीलतेमध्ये मग्न आहेत. 

प्रत्येक चौकात खेळायला मैदानेसदु्धा दणेार 

जेथे शवकास होईल त्याचं्या शरीर आशण मनाचा. 

मलुाचं्या शवकासासाठी सवायशधक महत्त्वाची आशण स्वस्त माध्यमे ही मैदाने! 

 

३१. करा हकां वा मरा 

छोट्याशा दहेातून डोकावणाऱ्या त्या महान आत्माची झलक मला सदवै खणुावते 

हीच माझी खरी पे्ररणा 

मलुाचें स्वत्व पनुप्रयस्थाशपत करण्यासाठी मी जगतो आहे 

आशण ते करत असतानाच मला मरण यावे 

 

३२. धाहमगक हशक्षण 

धमायबद्दल बोलून शकंवा धाशमयक कृत्ये करुन 

शकंवा पारपंाररक वेष पररधान करुन 

आपण मलुानंा धमय शशकवू शकत नाही 



धमय पसु्तकातं नाही की मतृ शसद्धातंामध्ये नाही 

धमय आहे जीवनामध्ये. 

पालक आशण शशक्षक जर धमायने जगले 

तर मलुाला आपोआपच धमायचे ज्ञान होईल 

 

३३. आत्महनररक्षण करा. 

तमु्ही दवे नाही, मग मलुाशी वागताना दवे असल्यासारखे का वागता? 

तमु्ही सवयज्ञ नाही, मग मलुाच्या अज्ञानाला का हसता? 

तमु्ही सवयशशक्तमान नाहीत, तर मलुाच्या असहायतेवर का शचडता? 

तमु्ही काही पररपूणय नाहीत, मग मलुाचं्या कमतरतेला का वैतागता? 

आधी स्वतुःकडे पहा आशण मग मलुाकडे. 
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