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प्रथम प्रखसद्धी : खशक्षण पत्रिका (१९३३)

आजकाल आमच्या शाळे त ऊ टू ची गोष्ट खूप चालते आहे. शाळे त गेल्याबरोबर मुले ‘बाई,
गोष्ट साांगा ना’ म्हणून पाठीस लागत असतात. व कोणती गोष्ट साांगू म्हणून त्रवचारले की ‘ऊ टू ’ ची
असा सवाांचा एक आवाज ्ेतो.
ऊ टू ची गोष्ट घरीही मुलाांना फार आवडते. व शाळे तही जर साांत्रगतली तर ती लगेच बालत्रप्र्
होते असे अनुभवास आले. ्ाचे कारण, त्या गोष्टीत बालत्रप्र् होण्याचे पुष्कळ गुण आहेत.
वाचकाांपैकी बहुतेकाांस ती मात्रहती असेलच, पण आजकाल घरी रािी आजीबाईच्या जवळ
बसून गोष्टी ऐकण्याचा प्रघात बां द पडत चालला आहे. कारण घरात बहुदा आजीच नसते, एकटी आईच
असते व ती स्वैंपाकात तरी गुां ग असते, नाहीतर बाबाांबरोबर त्रफरा्ला अथवा क्लबमध्ये गेलेली असते
त्रकांवा शेजारणी पाजारणीांच्याशी गप्पा मारण्यात गुां तलेली असते. शाळाांतून असली ग्राम्य गोष्ट बहुतेक
साांगत नसतील. त्यामुळे कदाखचत गेल्या पां चीवीस वषाात वाढू न मोठ्या झालेल्या आजच्या
मातात्रपत्याांपक
ै ी काहीांना ही गोष्ट माहीत नसण्याचा सां भव आहे म्हणून गोष्ट खाली देत आहे.

ऊ टू ची गोष्ट
एक होती ऊ
त्रतला झाली टू .
ती गेली जेवा्ला.
त्रतला त्रमळाला पैसा.
‘आई, आई, पैशाच का् आणू?”
‘भाजी’
खचरू ‘कशी’?
‘चरा चरा’

स्रोत : गोष्टी साांगणाऱ्ाांसाठी चार गोष्टी
प्रकाशक : महाराष्टर बालखशक्षण पररषद

1

लेख : उ टू ची गोष्ट

लेखखका : ताराबाई मोडक

‘खशजवू कशी?’
‘रटा रटा’
‘खाऊ कशी?’
‘मटा मटा’
‘त्रनजू कशी?’
‘डाव्या कु शी’
‘पादू कशी?’
‘ढम् त्रदशी’
गोष्टीचा शेवट आला की सवा मुले एका आवाजात ‘ढ s म् त्रदशी!’ असे म्हणतात व खजकडे
त्रतकडे हांशा त्रपकतो.
थोड्याच वेळात “त्रफरून साांगा बाई, त्रफरून साांगा बाई” अशी मागणी होऊ लागते. असे आज
आठ दहा त्रदवस चालले आहे. तरी मुलाांना अजून त्रतचा कां टाळा आला नाही. ्ाचे मला नवल वाटू
लागले. व मनात आले की ्ा गोष्टीत अशी जादू तरी का् आहे ?
खरोखरच बालकथा ्ा दृष्टीने ही गोष्टी सां पूणा आहे. म्हणजे त्रतच्यात बालकथेत असाव्ास
हवे ते सवा गुण आहेत.
अगदी लहान मुलास गोष्ट गद्यात असण्यापेक्षा पद्य वजा गद्य म्हणजे इां ग्लिशमध्ये त्याांना
Rhymes म्हणतात त्रकांवा गुजरातीत त्याांना जोडकणा म्हणतात, त्या तऱहेची, अखिक पसां त असते.
आपल्या लहान मुलाांची खेळण्यातली गाणी अशाच प्रकारची असतात. ऊ टू ची गोष्ट सबां ि अशाच
प्रकारची आहे. त्रतला गाणे म्हणता ्ेणार नाही. तरी इतर गोष्टी प्रमाणे ती के वळ गद्य ही नाही. त्रतच्यात
एक प्रकारची तालबध्दता आहे व अनुप्रासही आहेत.
अगदी लहान मुलाांच्या गोष्टीत का् त्रकांवा गाण्यात का् अथाापेक्षा शब्ाांचीच गमां त त्याांना
जास्त हवी असते. ती इतकी की एकवेळ अथा नसला तरी त्याांना चालते. एक होती ऊ व त्रतला झाली
टू . टू म्हणजे का्? काही नाही. त्रतला मुलगी झाली असे म्हटले तर ते रूक्ष गद्य होईल व गोष्टीतली
बरीच मजा त्रनघून जाईल. आपल्या छोट्या रखसक श्रोत्याांस ‘एक होती ऊ त्रन त्रतला झाली टू ’ असेच
हवे असते.
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पुढच्या लहान लहान प्रश्नोत्तराांमध्ये ्ा गोष्टीची खरी गां मत आहे. खचरू कशी? चराचरा! खशजवू
कशी? रटा रटा! खाऊ कशी? मटा मटा! वगैरे शब् ध्वत्रनसूचक आहेत व असले शब् बालकाांस फार
आवडतात. खशवा् ्ा प्रश्नोत्तराांमुळे गोष्टीचा गद्यपणा जाऊन त्यास थोडेसे पद्याचे रूप आले आहे.
त्यामुळे मुलाांस ते लक्षात राहण्यास सोपे जाते; व पुन्हा पुन्हा म्हणण्यात मजा वाटते. त्रनजू कशी?
डाव्या कु शी! पादु कशी? ढम त्रदशी! हे तर म्हणण्यास मुलाांस अखिक गोड वाटते. ्ाप्रमाणे ्ा गोष्टीची
रचना व शब्प्र्ोग बालकास त्रप्र् व ्ोग्य असे आहेत. छोटी छोटी वाक्य; उगीच पाल्हाळ न करता
मुद्द्ाांशी गाठ; उत्तराांची समपाकता व ्ोग्य शब्ाांची ्ोजना; एकां दर सबां ि गोष्टही त्रवनाकारण
लाांबलचक नसून बेताची असणे, वगैरे सवा गुण ्ा गोष्टीत असल्यामुळे भाषा व रचना ्ा दोन्ही दृष्टीांनी
ही गोष्ट उत्कृ ष्ट ठरते.
आता प्रश्न रात्रहला अथााचा. अथााचे दृष्टीने पुष्कळाांस ही त्रनरथाक व ग्राम्य वाटते. ्ात काही
बोि? काही तात्प्ा? भाजी खचरून, खशजवून खाण्यासारखा के वळ प्राकृ त व क्षुल्लक त्रवष्; ऊ टू
सारखी हलकी पािे; व त्यात पादण्यासारख्या ग्राम्य गोष्टी. अथाात गोष्ट सवाथैव त्याज्य ठरेल.
आरोप खरे आहेत. ्ा गोष्टी पासून फा्दा का्? असे त्रवचारल्यास का् साांगणार? मुलाांच्या
ज्ञानात त्रहच्यामुळे काही भर पडली? काही नाही! मुलाांस त्रहच्यापासून काही त्रनती खशक्षण, काही बोि
त्रमळाला? नाही! भाषा खशक्षणास मदत झाली? नाही! ही मग ही गोष्ट के वळ वा्फळ आहे ही मुलाांना
साांगण्यात काही अथा नाही, असे कदाखचत पां त्रडताांनी म्हटल्यास ्ोग्यच आहे.
परांतु आम्हाला तसे वाटत नाही. ज्ञान अथवा बोि त्रमळे ल तेवढे च साांगावे व तेवढे च ऐकावे
अशा के वळ व्यापारी िोरणावर गोष्टी साांगणे आम्हाला पसां त नाही. त्रनव्वळ मनाचा आनां द, मौज,
हास्य-त्रवनोद ्ाांनाही जीवनात अवश्य स्थान आहे म्हणून खशक्षणातही असले पात्रहजे. त्रकांबहुना गोष्टी
ऐकण्यात ्ाांनाच प्रथम स्थान त्रमळाले पात्रहजे. अप्रत्यक्षपणे त्याांच्यातून ज्ञान त्रमळाले तर त्रमळो; अथवा
न त्रमळाले तर न त्रमळो; त्यातून बोि त्रनघो की न त्रनघो; भाषा खशक्षणास लाभ होवो की न होवो. ्ा
सवा गोष्टी गौण समजून बालखशक्षणात गोष्टीस स्थान के वळ एकाच कारणाने द्यावे व ते म्हणजे
बालकाांचा आनां द, त्याांची मौज. मुलाांना गोष्टी का साांगाव्यात? तर त्याांना गोष्टी ऐकणे आवडते, त्यात
त्याांना मजा वाटते. त्यात आल्हादजनक अशी तत्वे आहेत म्हणून. एवढ्याच करता आम्ही शाळे तील
गोष्टी साांगण्याची पद्धतीही नापसां त करतो. सामान्यतः गोष्टीांची पसां ती ही फारशी सुां दर नसते. आपल्या
खशक्षण शास्त्रास ज्ञान व त्रनतीबोि ्ाांचे इतके वेड लागले आहे की, त्याचेकररता आपण बालजीवनातील
पुष्कळ सुां दर व नाजूक गोष्टीांचा होम के ला आहे. बालकाांपासून त्याांची रखसकता, त्रवनोद, मौज, आनां द
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वगैरे सवा आपण त्रहरावून घेतले आहे. गोष्टीसारखा त्रवष् अभ्यासक्रमात दाखल करून, गोष्टीच्या
परीक्षा घेऊन, त्याांची तात्प्े साांगून आपण गोष्टीांचा खून माि के ला आहे.
अखलकडे तात्प्ा थोडीशी कमी झाली असली तरी मुलाांकडू न गोष्टी साांगवून घेणे वगैरे चालतेच.
औषिात कडू गोळ्ाांवर साखरेच्या वेष्टनाचे जे स्थान असते ते स्थान अभ्यासात गोष्टीांना त्रमळाले आहे.
वाचनपाठ का् की तोांडी साांगाव्ाच्या गोष्टी का्, ज्ञान व बोि सरळ घेण्यास मुले तोांडां वेडीवाकडी
करतात, म्हणून गोष्टीरूपात देण्याचा प्रघात आहे.
खरे म्हटले असता, आपल्या मोठ्याांच्या जीवनात नाटक-खसनेमा, जलसा, खचिप्रदशान वगैरेंचे जसे
मनाला आनां द त्रवसावा व रखसक मौज देणाऱ्ा गोष्टी म्हणून स्थान आहे, तेच स्थान बाल जीवनात
गोष्टीांना असावे. हे जर कबूल के ले तर ऊ टू ची गोष्ट बालकथा ्ा दृष्टीने उत्तम आहे, असे म्हणता
्ेईल. कारण त्यात बुद्धीस त्रवराम आहे; भाषेची मौज आहे; मनास अल्हाद आहे व ती हास्योत्पादकही
आहे. ऊ टू सारखी पािे त्रवनोद पोषक आहेत. जेवा्ला जाणे, पैसा त्रमळणे, भाजी आणणे वगैरे
जीवनातील पररखचत गोष्टी असल्यामुळे समजून घेण्यास डोक्यास िास द्यावा लागत नाही. त्यामुळे गोष्ट
ही गोष्टच राहते अभ्यास बनत नाही. खशवा् भाजी आणून करून खाणे ्ा सारख्या सामान्य घरगुती
त्रवष्ास इतक्या सुां दर रीतीने गोष्टीत गुां फल्या बद्दल गोष्ट बनत्रवणाऱ्ाांत्रवष्ी आपल्याला कौतुक
वाटल्यावाचून राहत नाही.
अप्रत्यक्षपणे गोष्टीांमिून ज्ञान, बोि, भाषा खशक्षण वगैरे त्रमळतेही. जसे वषाानुवषे ऐकलेल्या
प्रवचनाांपेक्षा उपदेश आखण पेक्षा एखादेवळ
े ी पात्रहलेल्या नाटकाचा अथवा खचिपटाचा प्रेक्षकाांच्या
मनावर अखिक पररणाम होतो. वषाानुवषे घेतलेल्या व्याकरण आखण भाषा खशक्षणाने होत नाही. असे
सुां दर भाषाखशक्षण पुष्कळदा सुां दर नाटके पाहण्याने अथवा गोष्टी वाचण्याने होते. ज्ञानकोश
(एनसा्क्लोत्रपडी्ा) पाठ के ला असता त्रमळणार नाही, इतकी इत्रतहास भूगोल त्रवज्ञान वगैरे अनेक
प्रकारची मात्रहती व ज्ञान लोकाांना आज खसनेमाद्वारा त्रमळत आहे. त्याप्रमाणे गोष्टीांद्वारा बालकाांस ्ा
सवा प्रकारचे फा्दे होतीलही. पण म्हणून ते ध्ये् ठरवून गोष्टीांना शका रावेत्रष्टत ज्ञान व बोि ्ाांची
गोळी बनत्रवता कामा न्े. ती एक कलाकृ तीच रात्रहली पात्रहजे. एक सात्रहत्यकृ ती ्ाच दृष्टीने त्रतची
पसां ती झाली पात्रहजे. व एखादा उत्कृ ष्ट नट असा अखभन् आवाज व कृ ती ्ाांनी भाषेमध्ये असलेला
अथा पूणापणे बाहेर आणून श्रोत्याांच्या मनावर त्रबांबत्रवत असतो. तसेच कथाकाराांनी ्ोग्य हावभावासत्रहत
गोष्ट साांत्रगतली की, तेथे त्याचे काम सां पले. त्यानां तर ती गोष्ट मुलाांकडू न साांगन
ू घेणे, न आल्यास त्याांना
प्रश्नाांनी टोचून टोचून ती बाहेर काढणे, वगैरे अत्यां त हास्यास्पद प्रकार शाळे त होत असतात. ते पाहून
मुलाांची कीव ्ेते व गोष्टीसारख्या गोष्टीचे असे हाल झालेले पाहून वाईट वाटते. गोष्टी, कथा वगैरे
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्ाांना जर वाणी आली तर त्या खािीने एकच आक्रोश करतील की 'save us from these
teachers' ‘्ा खशक्षकापासून आमचा बचाव करा.’ वगाातील गोष्टीांचा तास म्हणजे गोष्टीचा प्राण
घेण्याचा िास असतो. खशक्षकाांच्या हातात ती गोष्ट नुसती तडफडत असते व ऐकणाऱ्ाांची ग्लस्थतीही
त्रततकीच करूण असते.
हे असले दृश्य पात्रहले म्हणजे असे वाटते की, आपल्या हातात सत्ता असावी व ्ा सवा प्राथत्रमक
शाळे च्या खशक्षकाांस व त्रवशेषतः त्याांना गोष्टी कशा साांगाव्यात हे खशकत्रवणाऱ्ाांस एक वषाप्ांत रोज
नाटक खसनेमास पाठवावे व रोज ती पात्रहल्याबरोबर का् पात्रहले ते व त्यामिील भाषणे म्हणून
दाखत्रवण्यास साांगावे व पत्रहल्या एक-दोन वेळा मदत करून तीनदा, फार झाले तर चारदा ऐकले की
सवा बरोबर आलेच पात्रहजे, असा त्रन्म ठे वावा व वषाा अांती त्याांची परीक्षा घेतली जावी. ती नुसती
म्हणून दाखवण्याची नाही तर अखभन् करून दाखवला पात्रहजे व त्रवशेषतः त्यापासून का् बोि घेतला
ते त्याांनी साांत्रगतले पात्रहजे. म्हणजे वषााचे अांती ते सवा नाटक खसनेमास करमणुकीचे, त्रवश्रामाचे,
कलात्मकवृत्ती जोपासण्याचे स्थान मानीनासे होतील. नाटकद्वेष्टे होतील व कदाखचत मुलाांकडू न गोष्टी
म्हणून घेण्याचे बां द करतील.
शाळे त जर गोष्टी नीट रीतीने साांत्रगतल्या तर चाांगल्या त्रफल्म्स् जशा आठवडेच्या आठवडे
चालतात व खजतके जास्त आठवडे त्रफल्म चालली त्रततकी अखिक चाांगली समजली जाते. तशीच गोष्ट
ही आठवडेच्या आठवडे चालत राहील. एखादी गोष्ट फार आवडली म्हणजे मुले ती पुन्हा पुन्हा
ऐकण्याची इच्छा दाखत्रवतात व खशक्षकाने ती पुन्हा पुन्हा साांत्रगतली म्हणजे सां तुष्ट होऊन त्या गोष्टीतील
वाक्य आपल्याशीच म्हणत म्हणत उठू न जातात व वातावरणात गोष्टीतील गां मत व मौज दुमदुमत
असते.
शेवटी सवा गोष्टी पटल्याच कदाखचत, तरी ऊ टू च्या गोष्टी सारख्या गोष्टीतील ग्राम्य त्रवनोद
पुष्कळाांच्या कानाला कटू लागणार व शाळे च्या वातावरणात तर तो अगदीच अक्षम्य वाटणार.
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