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य... तुला मा हतेय तू कोण आहेस, तू जी कुणी आहेस ती... शवाय हे प  तर तू कधीच पाहणारही नाहीच आहेस.

आप या वगा या वग श का मला हणा या क , तू शाळेत नवीन आली आहेस, यामुळे मी तुझा 'मागदशक’ हावं आ ण

थला प रसर आ ण सगळ  माणसं यांची तुला नीट ओळख क न ावी. 'मागदशक हणजे न क  काय’, ते माहीत

नस याने मी श दकोशात पा हलं! 

अली, गौरव, सुमी आ ण राणी यांनी घरी जाताना मला  वचा न डोकं खा लं. मी मा  यांना हटलं, क  तु ही

कशाब ल बोलताय हे मला कळतंच नाहीये. ते काही खरं न हतं. मला कसं माहीत नसणार?बघ, तु यामुळे मला म ांशी

खोटं बोलावं लागलं...

तुझा व ासू

मी.
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हाय…

माझी आई हणते, लोकांकडे असं नजर रोखून पाहणं चांगलं नसतं हणे. पण सगळ  मुलं तर सारखी तु याकडेच पाहात

असतात. शवाय आता मी तुझा 'मागदशक' अस यानं ती मा याकडेही पाहतात. तू आम या शाळेत आलीसच कशाला?

तू का नाही जात तु या जु या शाळेत परत?

तुला माहीत आहे का, काल काय झालं ते? काल शाळा सुट यावर अली, गौरव आ ण या या सातवीत या दोन म ांनी

मला कोप यात घेतलं. यांनी माझं द तर हसकावून घेतलं. यां या काही ांची मी उ रं द या शवाय 'द तर परत देणार

नाही' असं यांनी धमकावलं. तुला मा हतीच आहेत ते ! यांनी माझं द तर एका झुडुपात फेकलं. ते शोधायला मला

आत सरपटत जावं लागलं... माझा शटही फाटला आ ण यामुळं मग आईपण रागावली.

हे सगळं तु यामुळे झालंय...

मी
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हॅलो,

मी यांना कतीतरी वेळा सां गतलं, क  यांना जे काय हवंय, ते तुला थेट वचा  शकतात. मला वचा न काय मळणार

आहे यांना? तु याकडे 'ती गो ’ का आहे, ती न क  कसं काम करते याची मला मा हती असावी अशी अपे ा ते कशी

क  शकतात?

पण खरं सांगायचं, तर मलाही यां यासारखेच कब ना तेच सारे  तु याब ल पडलेले आहेत. तू प ह यांदा वगात

आलीस, ते हाच तुला पा ह यानंतर आम या ते ल ात आलं होतं... एका हातानेच तू सा या गो ी करत होतीस. ते हा तुझा

सरा हात अ जबात हलत न हता. सु वातीला याचं कारण ल ात आलं नाही. मग जरा जवळून पा हलं तर या याकडे

पा न काहीसं व च च वाटलं. तो हात ला टकचा अस यासारखा दसत होता. आधी मला वाटलं तो खेळ यातला हात

आहे, मला नीट कळायला थोडा वेळच लागला.

शवाय, जेवणा या सु त काय झालं ते पा हलं मी.

पु हा भेटू.

मी.
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हॅलो,

आज मा या सग यात मो ा ब हणीचा फोन आला होता. ती द लीला इं ज नअर ग करते आहे. मी तला हटलं, "मा या

वगात या एका मुलीला खोटा हात आहे." ती हणाली, "अरे, तशा हाताला ो थे टक असं हणतात.”

आता जरा माझा स ला ऐकशील का? जर लोकांनी सारखं तु याकडे रोखून पाहणं, तु या वषयी बोलणं हे सारं तुला नको

असेल, तर प ह यांदा तू सगळा वेळ एकाच कोप यात उभं राहणं बंद कर पा ... तू आम यासोबत खेळायला का येत

नाहीस? तू झोपा यावर का खेळत नाहीस? झोपाळा तर येकाला आवडतो. तुला नाही का आवडत? आता इथं तुला दोन

आठवडे झालेत जवळपास... तुला आम यात मसळायला काही हरकत नाही आता... मी काय सतत तुझा मागदशक

राहणार नाहीये बरं का.

काही वेळा तु याशी काय बोलावं तेच मला कळत नाही.

मी

6



7



पु हा एकदा,

परवा जेवणा या सु त जे काही घडलं, ते सगळं मी बघत होतो. जरा उ सुकता हणून वचारतो, “एक हात असणं व च

आहे का गं?" तुझा फ  पंजाच असा आहे क  पूण हातच खोटा... सॉरी, ो थे टक आहे? सुमी, गौरव आ ण मी शाळेतून

परत येताना 'एका हाताचं चॅलज’ हा खेळ खेळलो. कुठलीही गो  करताना एकाच हात वापरायचा, असा या खेळाचा

नयम. एकाच हाताने द तर भरायचं, शटची बटण लावायची - असं.
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सुमीला काही एका हातानं बुटाची लेस बांधता आली नाही आ ण ती त डावर पडली. यात त या हनुवट ला लागलं.

आप या वग श केने ते पा हलं, तला औषध लावलं. मग तला न काळजीपणाब ल या ओरड या. हणा या, "अशी

लेस न बांधता ड गरात फरत असतात का? घरी जाताना कुठं धडपडली असतीस तर?”

हे मोठे लोक उगाच फार काळजी करत बसतात बाबा.

खरंच तुझा,

मी
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हाय!

तुला मा हतेय का 'योगायोग’ हणजे काय असतं ते?... आपण जे बोलतो ना, तसंच घडतं काही वेळाने... एका व च

कारे. हणजे बघ ना, मा या आधी या प ात मी तुला सुमी आ ण लेसब ल सां गतलं होतं. पण आज मी तुला पा हलं...

लेस बांधताना. तू एका हाताने या सफाईने लेस बांधलीस, तसं मला दोन हातांनीसु ा करता येणार नाही. खूपच भारी होतं

ते! तू माझी मै ीण असतीस ना, तर मी तु याशी लेस बांध याची रेसच लावली असती... नाही नाही. खरंतर मी तु याकडून

एका हाताने लेस कशी बांधायची, हे शकून घेतलं असतं.

मी घरी येऊन तु यासारखी पटपट लेस बांधायचा य न केला. पण छे! नाही बाबा, मला नाही जमलं. तू कसं करतेस हे

सगळं? ब दा मी तुला उ ा वचारेन शाळेत याब ल.

भेटायला उ सुक,

मी
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हाऽऽय!

काल तू मला जे हणालीस, यांनतर मी एका हाताने ब याचशा गो ी करायचा य न केला खरा, पण तसं करणं कती

अवघड आहे, हे नीटच कळालं. हणजे एका हातानंच कपडे घालायचे, आंघोळ करायची, द तर भरायचं हणजे तू कसं

करतेस, तसं सगळं. या दवशी जेवणा या सु त मला नीट जाणीव झाली, क  जवळपास सा याच गो ी तू आम यापे ा

जरा वेग याच प तीने करतेस.

बरं, ऐक ना! मी परवा तुला आम यात खेळायला ये याव न जे काही हटलं ना, याब ल सॉरी... आ ण झोका

घे याब लसु ा जे काही हटलं याब लही सॉरी. एकाच हातानं झो यावर तोल सांभाळणं खरंच अवघड आहे, मी केला

तसा य न परवा. पण तू जंगल जम चांगलं खेळतेस क ! तुला वर लटकता येत नसलं, तरी तू पळतेस मा  अगद  जोरात!

अगद  पो स डेला ब ीस मळवले या अलीपे ा जोरात.

बाय,

मी
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हॅलो!

तो च पट फार म त होता ना? मी तर इतका हसलो, क  हसून हसून मा या डो यांत पाणी आलंच, वर पोटात पण

खायला लागलं. शाळेत च पट दाखवतात या दवशी शाळा मला आवडते, या दवशी अ यासाचे तास नसतात ना! 

माग या वेळ , हणजे तू आप या शाळेत याय या आधी आ हाला एक च पट दाखवला होता. या च पटात वाघाचा एक

बछडा जंगलात वाट चुकतो, असं दाखवलं होतं. ते बघून आ हाला खूप काळजी वाटली होती, कारण ती एक स यघटना

होती हणे! मग पुढे तो कुणाला तरी सापडतो आ ण ते लोक याला परत कुटंुबाकडे सोडून येतात, असं यात दाखवलं

होतं. तुला मा हती आहे का, क  अशा स यघटना असले या च पटाला मा हतीपट हणतात. वाघाची प लं गोड असतात

ना? 

माग या वष  आम या शेजारी एक गोड दसणारं कु याचं प लू होतं... आता ते मोठं झा यानं गोड दसत नाही मा ...

मला जायचंय. नघतो मी.

मी
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हॅलो, हॅलो!

तुला मा हतीये, तुला बसम ये ब घत यावर मला कती आ य वाटलं ते? तुझे आ ण माझे बाबा एकाच ऑ फसम ये काम

करतात, हे मला माहीतच न हतं! यां या ऑ फस या सहलीला तुला बघून मला एकदम आनंद झाला... कारण

माग यावेळ  मा या वयाचं कुणीच न हतं... मला खूप कंटाळा आला होता ते हा.

असू दे, आ ा मी खूप दमलोय, झोपावं आता. उ ा शाळेत भेटूच.

मी
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हाय!

ब तेक आता तुला धो याचा इशारा दे याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. आप या शाळेचा वा षक महो सव जसजसा जवळ

येतो, तसतसे आपले मु या यापक सर जरा वे ासारखं वागायला लागतात. ते सग यांवर ओरडत सुटतात. तु यावरही ते

ओरडतील कदा चत. पण वाईट वाटून घेऊ नकोस हां. ते तसलेच आहेत. आई हणते काय माची जवाबदारी यां यावर

अस याने ते कामाचा खूप ताण घेतात. 

हणजे न क  काय ते मला खा ीनं सांगता येणार नाही. पण ते जरा ताणलेले दसतात खरे! तू यांचे केस पा हलेस का?

वजेचा जोरदार शॉक लाग यासारखे दसतात ना ते? आ ण मला तरी वाटतं राणीने जरा पणाच केला माग या वष  -

यां या खुच त बेडूक ठेऊन...

यांनी हे प  ल हताना पकडाय या आत मी थांबतो.

मी
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अगं,

तुझा नवा हात एकदम म तच् म त आहे! हणजे तू वाईट वाटून नको घेऊस, पण तुझा तो जुना हात जरा उदासच होता...

तो नुसताच तथे होता... याजागी आलेला हा नवा हात हणजे जा च आहे. आता बोटं छान वापरता येतायत तुला.

शेकहडही करता येतोय. सॉरी! मी जरा न वचार करताच तुला हात मळवायला लावला. तू या न ा हाताने काय उचलू

शकतेस, ते पा या आपण उ ा!

खरंतर आता मा या ल ात येतंय, क  गेले बरेच दवस मी तु या ो थे टक हाताब ल काही बोललेलोच नाहीये. मला तुला

इत या सा या गो ी सांगाय या हो या, क  मी याब ल पार वस नही गेलो... का ते मा हती नाही पण आता माझी

उ सुकताही संपली आहे याब लची.

तुझा म ,

मी
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                                        'मै ीचा आरसा ’ मंजुषातु ही लोकांना कती चांग या कारे मदत करता पा  बरं. ही
आमची 'मै ीचा आरसा’ मंजुषा सोडवून पहा.

१. तुमचे श क जे हा एका न ा व ाथाला शाळा दाखव याची जबाबदारी तुम यावर टाकतात, ते हा तु हाला कसं

वाटतं?

        अ. म त... एक नवीन म  मळाला!

        ब. यांचे ते का नाही शाळा बघत?

        क. उगाच फसलो राव यात.

२. वगात या एका मुलीला चाल याची जरा सम या आहे. बाक  मुलं तला हसतात. ते हा तु ही काय करता?

       अ. मला या याशी काही देणंघेणं नाही

       ब. या उ ट लोकांकडे ल  देऊ नकोस, असं तला सांगता.

       क. जर तु ही त यासारखे असतात तर, असं वग म ांना वचारता.
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३. तुम या न ा वग म ाला शकवलेलं नीट समजत नसेल, तर तु ही काय क  शकता?

         अ: सग यात शार मुलाला सांगनू या याकडून नो स घेऊन ाल.

         ब: हे काम श काचं अस याचे याला सांगाल.

       क: याला तुमची काही मदत हवी आहे हे वचाराल.

४. तुम या वगातील नवीन आलेली एक मुलगी थोडीशी बुजरी आहे. ती कुणाशी खेळत नाही. तु ही काय कराल?

        अ: तला तसंच एकटं रा  ाल- त या मनाची तयारी झाली क  ती वत: न येईल.

        ब: खेळ सु  करताना तलाही बोलावून याल.

        क: त या शेजारी जाऊन बसाल. कदा चत ती तुम याशी बोलू लागेल.
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तुमचे गुण तपासा -

             अ   ब  क   

            १.  १  २  ३  

            २.     २   १  ३ 

            ३.     ३   २   १   

             ४.     २   १   ३   

आता तु हाला मळाले या गुणांची बेरीज क न पाहा... 
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४ ते ६ गुण: तु ही खूप चांगले म  आहात. कोणी मदत मागायची वाट बघत बसणार नाही, आपण न इतरां या

मदतीसाठ  सदैव त पर असता.

७ ते ९ गुण: तु ही वतः वावलंबी असून लोकांनीही तसेच असावे, असे तु हाला वाटते. तु ही लोकांची काळजी करत नाही

असा याचा अथ होत नाही. पण तु ही कुणालाही स  करत नाही.

१० ते १२ गुण:    तु ही बुजरे असलात तरी मनाने चांगले आहात. तु ही लोकांना अ य पणे मदत क न यांचं

अवघडलेपण घालवू इ छता. 
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