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पनु्हा एकदा ‘श्यामची आई’ – माधव वझ े

  

 मराठीतील सर्ााधिक खपाच्या पुस्तकाांमध्ये आजही साने गुरुजीांचे  'श्यामची आई' हे पुस्तकां  आहे.पुस्तकाच ेप्रकाशन 
झाले त्याला आता ७५ र्र्षे होऊन गेली तरी त्याची लोकप्रप्रयता ककां धचतही ओसरलेली नाही. उलट ती र्ाढत ेआहे असे 
दिसत.े श्यामची आई धचत्रपटात मी श्यामची भूममका केल्याच ेजयाांना मादहत आहे, असे अनेक स्त्री-पुरुर्ष या ना त्या 
ननममत्ताने कुठे कुठे जेंव्हा भेटतात तेंव्हा त्याांच्या  बरोबर असलेल्या नातर्ांडाांशी माझी ओळख तर करून िेतातच, 
मशर्ाय आपल्या  नातर्ांडाांनी 'श्यामची आई' र्ाचल्याच ेत ेआर्जूान साांगतात. त ेतोंडिेखले नसार्े. कारण पुस्तकातल्या 
एकिोन प्रसांगाांचा उल्लेख ती लहान मुले करतात आणण र्ाचताना रडू आल्याचहेी  काहीसे लाजत लाजत साांगतात. 
आता धचत्रपटाची डीव्हीडी ममळत ेआणण तीही घरोघरी पादहली जात असली तरी पुस्तकही मोठ्या प्रमाणर्र र्ाचले 
जात  आहेच . 
  

'श्यामची आई' पुस्तकाबद्िलची माझी स्र्तःची आठर्ण अगिी ननराळी आहे .माझ्या मुांजीत त्या पुस्तकाच्या ५-६ 
प्रती मला भेट ममळाल्या होत्या. (“बालमनार्र सांस्कार करणारे” िसुरे कोणतेच पुस्तकां  बहुिा आसमांतात नसार्े. 
आणण किाधचत आजही नसार्े!) एक प्रत घरात ठेर्ून बाकीच्या प्रती घरातल्याांनी नातरे्ाईकाांना दिल्या. भेट 
ममळालेले 'श्यामची आई' र्ाचण्यासाठी मी हातात घेतले तर त ेमला र्ाचार्ेसे र्ाटेना. पुस्तकाची पाने काहीशी 
काळर्ांडलेली होती. पानार्रची अक्षरे बारीक होती. काहीतरी ककचकट असणार असेच र्ाटायला लागले. नेट करून 
र्ाचायचा  प्रयत्न केला तर पुस्तकां  मिूनमिून खरोखरच कां टाळर्ाणे र्ाटायला लागले. मशर्ाय ककत्येक शबिाांच ेअर्ाच 
कळेनात. त्याांच ेअर्ा पुस्तकात अगिी शेर्टच्या पानार्र दिले होत.े प्रत्येकर्ेळी मागच्या पानार्र जाऊन अर्ा 
पाहायचा हेही  कां टाळर्ाणे आणण जजकीरीचेच होत रादहले. त्यामुळे ‘श्यामची आई’ हे पुस्तकां  मी धचत्रपटात भूममका 
केली तरी  र्ाचले नव्हत.े ककत्येकाांना िक्काच बसेल. पण ते खरे आहे. ‘श्यामची आई’ बद्िल आणखी काही 
मलदहण्या आिी आणखी एका िक्क्याबद्िल मी मलदहले पादहजे. 
  

साने गुरुजी कर्ामालेच ेिेश पातळीर्रच ेअधिर्ेशन पुण्यामध्ये भरले होत,े त्यार्ेळची गोष्ट. एका पररसांर्ािामध्ये 
मला बोलायच ेहोत.े बाळासाहेब भारिे त्या सत्राच ेसूत्रिार होत.े ‘आई आणण सांस्कार’ या सांिभाात बोलताना मी म्हटले 
की माझ्यार्र आईच ेनाहीत तर माझ्या र्डडलाांच ेजास्त सांस्कार झाले आहेत. बाळासाहेब भारिे याांना त ेसत्य 
स्र्ीकारता आले नाही. ”प्रत्यक्ष श्यामच आईने सांस्कार केले नाहीत असे म्हणतो आहे, तर मग यार्र आपण काय 
बोलणार?”-अशा शबिात त्याांनी माझी सांभार्ना आणण चषे्टा केली  अधिर्ेशनाला आलेल्या हजारो कायाकत्याानीही 
हसून आणण टाळ्या र्ाजर्ून त्याला िाि दिली. (“आपले एखािे मशक्षक, एखािा नातरे्ाईक, एखािा शेजारीिेखील 
आपली ‘आई” का नाही असू शकत?” असा प्रश्न माझ्या भार्षणात मी केला होता). श्यामची आई आणण मािर् र्झ े
असे एक अद्र्ैत असल्याच ेकोणी ठरप्रर्ल्या नांतर मािर् र्झलेा कोणे एके काळी ‘श्यामची आई’ हे पुस्तकां  
कां टाळर्ाणे र्ाटले होते हे र्ास्तर् समजून घ्यायला अर्घडच जाणार. 
  

‘श्यामची आई’ हे पुस्तकां  आता मात्र मला अनतशय आर्डत.े त ेपुस्तकां  लहान मुलाांसाठी नसून प्रत्यक्षात र्डीलिाऱ्या 
माणसाांसाठी आहे असे जर मी म्हटले तर अनेकाांना पुन्हा एकिा िक्का बसेल. पण त्याआिी मलाच एक िक्का 
बसला आहे तो असा की प्रौढ स्त्री-पुरुर्षाांनी बहुिा पुस्तक  न र्ाचताच त ेलहान मुलाांसाठी  असल्याच ेठरर्ून टाकले 
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आहे. मला तर असे र्ाटत ेकी हे पुस्तकां  आपल्यासाठी आहे या गोष्टीकड ेसरळ सरळ िलुाक्ष करून प्रौढाांनी स्र्तःची 
प्रतारणा तर केली आहेच, मशर्ाय लहान मुलाांर्र अन्याय केला आहे.. 
  

कोणतेही पुस्तकां , त्या पुस्तकातच असत.े त्याच ेस्र्रूप, त्याचा प्रर्र्षय-आशय, त्याच ेगुण-िोर्ष आणण त्याचा र्ाचकर्गा 
याांची स्र्च्छ कल्पना पुस्तक र्ाचले की येत.े पानापानार्रच्या अक्षरात त ेसगळे र्ाचायला ममळत.े त्यामुळे प्रर्मशष्ट 
पुस्तकाबद्िल त्या पुस्तकाच्या आिारानेच काही प्रर्िान करता येत.े 
  

‘श्यामची आई’ हे पुस्तकां  त्याला अपर्ाि नाही. 
  

‘श्यामची आई’- लेखक, पाांडुरांग सिामशर् साने – पुणे प्रर्द्यार्ी गहृ प्रकाशन, पुनमुाद्रण २१र्े, र्र्ष ं१९८५ या 
पुस्तकातले सांिभा घेत, प्रस्तुत प्रर्श्लेर्षण असणार आहे. 
  

गुरुजीनीच पुस्तकाला ‘प्रस्तार्ना’ मलदहली आहे. ती र्ाचून कळत ेकी गुरुजीांनी नामशकच्या तुरुां गात  १९३३ मध्ये पाच 
दिर्सात या पुस्तकातल्या ‘रात्री’ (प्रकरणे) मलदहल्या. तुरुगातल्या ममत्राांना त्या र्ाचून िाखर्ीत असता तहेी रडले 
आणण गुरुजीही रडले. पुढे तुरुां गातून बाहेर आल्यार्र गुरुजीांच्या अनेक ‘बांिू भधगनीांनी त्या रात्री र्ाचल्या आणण 
त्याांनाही रडू आले.--- 
  

इरे् क्षणभर र्ाांबूया. तुरुां गात गुरुजीांनी जया कैद्याांना ‘श्यामची आई’ च ेहस्तमलणखत र्ाचून िाखप्रर्ले त्याांचा र्योगट 
कोणता असेल? आणण तुरुगातून बाहेर  आल्यार्र जया ‘बांिू भधगनीांनी’ त ेर्ाचले त्याांचाही  र्योगट कोणता 
असेल?—अर्ाातच त ेपदहले श्रोत ेआणण र्ाचक नक्कीच लहान मुले नव्हती. कमीतकमी २० त े३० या र्योगटातले त े
पदहलेर्दहले श्रोत ेआणण र्ाचक असले पादहजेत.  . 
  

पुस्तक ‘प्रारांभ’ यापासून सुरु होत.ेपषृ्ठ १ त े५ ‘प्रारांभ’ आहे. नतरे् साने गुरुजी म्हणतात, ”पुष्कळ र्ेळा मनुष्याचा 
मोठेपणा त्याच्या आईबापार्र अर्लांबून असतो. त्याच ेपुढच ेबरे-र्ाईट जीर्न त्याच्या आईबापार्र अर्लांबून असत.े---
मुलाांच ेजीर्न बबघडप्रर्णे यासारखे पाप नाही.—र्मसष्ठ ऋर्षी र्ेिामध्ये र्रूण िेर्ाला म्हणतात, “हे र्रुणिेर्ा! माझ्या 
हातून जर काही र्ाईट झाले असेल तर त्याबद्िल माझ्या र्डडल मांडळीस जबाबिार िर.”— गुरुजी तुरुां गातल्या कैिी 
ममत्राांना असे साांगत असताना मिूनच  त ेआत्मप्रौढी प्रर्र्षयी बोलतात. त्यार्ेळी नतरे् असलेला नारायण म्हणतो, ”मी 
ननरहांकारी आहे याचाच एखािे र्ेळेस अहांकार व्हार्याचा.---“ 
  

गुरुजीांच ेहे प्रर्चन काय लहान मुलाांसाठी आहे? (गुरुजीांनी स्र्तः ‘गोष्टीरूप प्रर्चने’ असे म्हटले आहे –पषृ्ठ ४२) 
प्रर्श्र्ाममत्राच्या गोष्टीची साक्ष काढून गुरुजी सरळसरळ प्रौढ माणसाांना इशारा िेत आहेत की ती स्र्तः  चाांगली 
र्ागतील, तरच त्याांची मुलेही पुढे चाांगले र्ागतील. आणण नारायण जे काही म्हणतो ते ‘श्यामची आई’ र्ाचणाऱ्या 
लहान मुलाांना कळेल असे खरेच आपल्याला र्ाटत ेकाय? म्हणजे तो ‘नारायण’ ननिान युर्ागटातला तर असेल? 

  

र्टपौणणामेच्या दिर्शी श्यामची आई आजारी असल्यामुळे र्डाला १०८ प्रिक्षक्षणा घालायला  ती श्यामला साांगत.े 
श्यामला त्याची लाज र्ाटत.े हा प्रसांग साांगून गुरुजी पुढे मलदहतात, (पषृ्ठ १२)-- ”िेर्ाच्या कामाची, िेशाच्या कामाची 
भारतमातचे्या कामाची आम्हाला लाज र्ाटत.े परांतु र्ाईट पसु्तके र्ाचण्याची, र्ाईट मसनेमा पाहण्याची, प्रर्डी मसगारेट 
ओढण्याची, चैन करण्याची लाज र्ाटत नाही. सत्कमा करण्याची  लाज र्ाटू लागली आहे असत्कमा करण्यात प्रौढी र् 
सांस्कृती येऊन रादहली आहे. फार र्ाईट जस्र्ती आहे ही.” 
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--कोणत्या र्योगटासाठी हे प्रर्चन आहे असे म्हणायचे? लहान मुलाांसाठी, म्हणजे ककती र्र्षााची लहान मुले? खरे तर 
कुमारगटासाठी तरी हे आहे असेही  म्हणता येणार नाही. महाप्रर्द्यालयीन युर्ा-युर्तीांसाठी त ेआहे. 
  

साने गुरुजीांच्या बदहणीच-ेम्हणजे आक्काच ेलग्न पबत्रकेत  मांगळ असल्यामुळे होत नव्हत.े मशर्ाय हुांययाचा  प्रश्न 
होताच. त्या ननममत्ताने गुरुजी मलदहतात ,”हुांययाची  चाल नाहीशी व्हार्ी म्हणून र्ीस र्र्षाापूर्ी स्नेहलतनेे बांगालमध्ये 
स्र्तःला जाळून घेतले. त्या र्ेळेस क्षणभर तरुणाांनी हुल्लड केली. सभा भरप्रर्ल्या,ठरार् केले; परांतु पुन्हा सारे र्ांड! 
हुांड ेपादहजेत, मशक्षणाचा खचा पादहजे,आांगठी पादहजे,िचुाकी पाहेजे, घययाळ पादहजे. मुलीचे पैसे घेणे र्ा म.ुलाच ेघेणे, 
िोन्ही गोष्टी सारख्याच ननांद्य ---तोंडाने िमााचा तोरा सारे ममरर्तात;पण कृतीने िमााची सारी र्ट्टाच आहे.उिार 
हृिये जयाांची त ेतरुणही मेलेलेच!----“(प.ृ१५) 
  

गुरुजीांच ेहे प्रकट धचांतन लहान मुलाांसाठी आहे असे कसे म्हणता येईल? आणखी एक सांिभा पाहून 
पुढच्या मुद्द्याकड ेजाऊया. 
  

गार्ामध्ये श्याम एका  लग्नघरी गेला होता. जेर्णाच्या पांक्तीत प्रर्ेप्रमाणे िक्षक्षणा िेण्यासाठी यजमान आले. सहसा 
िक्षक्षणा मोठ्या माणसाना दिली जात.े लहान मुलाांना नाही. पण श्यामने हात पुढे केला आणण त्याला िक्षक्षणा 
ममळाली. त्याने आनांदित होऊन घरी आल्यार्र श्यामने ती िक्षक्षणा आईकड ेदिली. सगळा प्रकार समजल्यार्र आईने 
श्यामची कानउघाडणी केली. “आपण गरीब असलो तरी मभक्षकु नाही” असे त्याला ननक्षून साांधगतले. (प.ृ५५) 
हा प्रसांग  र्णान करून गुरुजी मलदहतात, “अलीकड ेस्र्ामभमानच उरला नाही. पैशासाठी आपण हपापलेले आहोत. 
फुकट ममळेल त ेघ्यायच.े आगगाडीतून जपानी एजांट मसगारेट र्गैरे फुकट र्ाटतात र् श्रीमांतही त्या फुकट 
मसगारेट घेऊन ओढताना मी बनघतले आहे--- तुका म्हणे घेतो िेतो, तोही नरका जातो.” ---त्या नांतर गुरुजी 
अमेररकेच्या एका अध्यक्षाांच ेउिाहरण िेऊन प्रर्चनपर सप्रर्स्तर मलहीतात.(प.ृ५५-५६). 
  

‘श्यामची आई’ या पुस्तकातल्या ४२ रात्रीमध्ये (प्रकरणे) लहानपणच्या घटना-प्रसांग आणण त्याना अनुसरून केलेले 
असे भाष्य याांच ेप्रमाण पादहले तर त े हे अनुक्रमे १/३ र् २/३ असे असल्याच ेदिसत.े पुस्तकाचा बराचसा भाग त्या 
भाष्याने व्यापलेला आहे. साने गुरुजीांच ेत ेभाष्य आणण त्याची भार्षा- िोन्ही अत्यांत पररणामकारक आहेत यात 
शांकाच नाही. पण त ेलहान मुलाांसाठी मुळीच नाही. 
  

लहानपणी हे पुस्तक र्ाचताना मला प्रर्लक्षण कां टाळा आला तो प्रर्नाकारण नव्हता. आणण आता त ेपुस्तक मला 
अनतशय आर्डत ेतेही प्रर्नाकारण नाही! 
  

‘श्यामची आई’या पुस्तकाने प्रपढ्यानप्रपढ्या लहान मुलाांर्र सांस्कार केले असे म्हटले जात.े सांस्कार म्हणजे 
जडणघडण. ती जडणघडण प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे होत असत.े ती एक प्रकक्रया असत.े कोणत्या प्रतीचे ‘बी’ जममनीर्र 
टाकले जात आहे हे जसे महत्र्ाच ेत्याप्रमाणे ‘माती’चा  कस कसा आहे हेही महत्र्ाच.े आपण पाहतो की ‘श्याम 
सांर्ेिनशील-किाधचत अती सांर्ेिनशील होता. ‘श्याम’र्र त्याच्या आई-र्डडलाांच्या प्रत्यक्ष आचरणाच ेसांस्कार झाले हे 
लक्षात घेतले पादहजे. श्यामच्या र्डडलाांचे, म्हणजे ‘भाऊां चहेी काही कमी सांस्कार श्यामर्र झाले नसणार, हे त ेपुस्तक 
नीट र्ाचले तर कळून येत.े त्या िोघाांनी केर्ळ उपिेश केला असे दिसत नाही. ‘आिी केले, मग साांधगतले’—हा जडण 
घडण करण्याचा सगळ्यात उत्तम मागा होय हे त्याना मादहत असार्े 
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‘श्यामची आई’ या पुस्तकाने प्रपढ्याप्रपढ्याांर्र सांस्कार केले हे म्हणणे खरे नाही. पुस्तक र्ाचताना  अनेकिा रडू आले, 
याचा अर्ा “सांस्कार झाले” असा होत नाही. लहान मुले आणण र्दृ्ि माणसे   हळर्ी असतात आणण त्याच्या डोळ्यात 
कें व्हाही टचकन पाणी येत ेहे आपण नेहमी अनुभर्तो. 
त्यामुळे ‘रडू येते’ हा सांस्कार झाल्याचा ननकर्ष म्हणता येणार नाही.  महाराष्राच्या राजकीय आणण सामाजजक 
जीर्नातील साने गुरुजीांची ‘िडपडणारी मुले’ म्हणजे चालत-ेबोलत ेसांस्कार ठरली. सांस्कार होतात ,ककां र्ा त ेझाले असे 
म्हणणे ही एक गोष्ट झाली आणण सांस्कार झाल्याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष आचरणामिून येणे ही अगिी ननराळी गोष्ट 
झाली. त्या प्रत्ययाच ेप्रमाण कमी-जास्त असू शकत.े आणण त्याला अनेक कारणेही असू शकतात. पण धचमुटभर 
प्रत्यय तरी प्रत्यक्ष आचरणात यार्ा की नाही? महात्मा फुले, शाहू महाराज आणण डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचा 
आपल्याला र्ारसा असल्याच ेजाहीर सभाांमिून साांगत आलेल्या नेततृ्र्ाची बौद्धिक र् साांस्कृनतक दिर्ाळखोरी आपण 
पाहत आलो आहोतच. (त्या र्ोर सुिारकाांच ेसादहत्य र्ाचताना आपल्या या नेत्याांना काय  कमी रडू आले 
असेल?)       

  

’श्यामची आई’ काय ककां र्ा सांस्कारक्षम म्हटली जाणारी इतर असांख्य पुस्तके काय, ती केर्ळ र्ाचून र्ाचकाांर्र 
खरोखरीच सांस्कार होत आले असतील तर आताच ेराजकीय-सामाजजक-िाममाक आणण साांस्कृनतक पयाार्रण आता आहे 
नततके ओांगळर्ाणे असायला नको होत!े 
  

‘श्यामची आई’ हे पुस्तक अप्रनतम आहे! गुरुजीांनी प्रस्तार्नेत म्हटल्याप्रमाणे ‘मातचेा मदहमा’ हे या पुस्तकातील 
मध्यसूत्र आहे आणण सगळ्या प्रकरणामिून गुरुजीांनी त ेफार सहज आणण सुांिर रीतीने खेळप्रर्ले आहे. गुरुजी 
प्रर्चनाच्या ओघात जे असांख्य सांिभा िेतात त ेजस्तममत करणारे आहेत. र्मसष्ठ ऋर्षीांची गोष्ट त ेसाांगतात (प.ृ२/३), 
ज्ञानेश्र्रीची  साक्ष काढतात (प.ृ५१), पाांडर् प्रताप’चा उल्लेख करतात (प.ृ५५), मध्येच त्याना  टागोर आठर्तात 
(प.ृ६५), मध्येच कर्ी मोरोपांताांच्या चररत्राची आठर्ण काढतात (प.ृ७५), पतांजली काय म्हणतो त ेसाांगतात (प.ृ १३२ 
आणण किी सााँके्रटीसही. (प.ृ१३२)! – हे आणण असे खूप काही प्रर्चनाच्या ओघात येत ेतेंव्हा जाणर्त ेकी गुरुजीांनी त े
सगळे आत्मसात केले आहे. (आणण अर्ाात त ेसगळे प्रौढ र्ाचकाांसाठीच आहे!) 
गुरुजीांची रे्ट बाळबोि मराठी ही खास त्याांचीच भार्षा आहे. लामलत्य, ननरनतशय सुांिर कल्पना प्रर्लास ही मशर्ाय 
ननराळीच! ‘श्यामची आई’ पुस्तक र्ाचताना ममळणारा तो एक स्र्तांत्र आनांि आहे.   

-“आई किी मला पे्रमाने र्ोपटी तर किी रागाने िोपटी. िोन्ही प्रकाराांनी ती मला आकार  िेत होती.” (प.ृ३९) 
“(धचमणीला) शेर्तीजर्ळ ककां र्ा मोगरयाजर्ळ पुरा. शेर्ांतीच्या झाडाला सुिर फुले येतील .मोगऱ्याची  फुले अधिक 
तजेलिार दिसतील. कारण तुम्ही त्या प्रपलाला पे्रम दिले आहे. त ेपे्रम त ेप्रपलू प्रर्सरणार नाही. त्या फुलात 
तुमच्यासाठी त ेयेईल र् तुम्हाला गोड र्ास िेईल.”’ (प.ृ ४८) 
“—एक तारा तुटला आहे. तो हे आपले घर पाहण्यासाठी  आला आहे.” (प.ृ४५). 
“महमिाला लोक म्हणत, “तू िेर्ाचा पैगांबर असशील, तर चमत्कार करून िाखर्.” तेंव्हा महमि म्हणाला, ”साऱ्या 
सषृ्टीत चमत्कार आहेत. मी आणखी कशाला करू? समुद्रार्रून तुमच्या लहान लहान नार्ा र्ाऱ्याने जातात, हा काय 
चमत्कार नाही? त्या अफाट सागराच्या र्क्षस्र्ळार्र ननभायपणाने त्या नाचतात, डोलतात, हा चमत्कार नाही का? 
रानात चरार्यास गेलेली मुकी गुरे तुमच्या घरी पे्रमाने परत येतात, हा चमत्कार नाही का? र्ाळर्ांटात झुळझुळ झांरे 
दिसार्,े र्ाळर्ांटात मिुर अशी खजुराची झाड ेअसार्ी, हे चमत्कार नाहीत का?” असे साांगत शेर्टी महमि 
म्हणाला,“माझ्यासारख्या एका अडाण्याच्या तोंडातून तो कुराण र्िप्रर्तो हा  चमत्कार नाही का?” (प्रु१३०) 
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‘श्यामची आई’ हे पुस्तक खरे तर प्रौढ स्त्री –पुरुर्ष र्ाचकाांसाठीच आहे, हे एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झाले असार्े. 
पुस्तकामध्ये गुरुजीांनी प्रसांगी त्याांच्या आई-र्डडलाांनाही िोर्ष दिला आहे, हे पादहल्यार्र तर  त्याप्रर्र्षयी खात्रीच पटत.े 
गुरुजी मलदहतात – “ आज मी  माझ्या आईबापाांच्या त्या पे्रमातही िोर्ष पाहीन. त्याांनी स्र्तःच्या गार्ातील एका 
गरीबाच्या मुलाला खर्ास दिलास असता तर? शेजारची  मुले त्याना श्यामचीच रूपे का न र्ाटार्ी?—
“ (प.ृ१२४)  ककां र्ा ---“ती बाग म्हणजे आमच ेर्ैभर्. पण त ेआमच ेर्ैभर् नसून आमच ेपाप होत.े—आईच्या 
अांगार्रच ेिाधगने कुठून आले? पाणीिार मोत्याांची नर्. खेययातील गरीब बायकाांच्या डोळ्यातील मोत्याांसारख्या अशू्रनी 
ती बनलेली होती—“ (प.ृ७). 
  

समारोप  करताना असे म्हटले पादहजे की ‘श्यामची आई’ हे पुस्तक लहान मुलाांसाठी नाही. 
त ेलहान मुलाांसाठी आहे असे म्हणताना आपण त ेकाळजीपूर्ाक आणण सगळेच्या सगळे र्ाचलेले नाही. तसे र्ाचूनही 
त ेलहान मुलाांसाठीच आहे असे आपण म्हणणार असू तर ती शुद्ि फसर्णूक आहे; आपली आणण मुलाांचीही. प्रौढाांनी 
स्र्तःची  जबाबिारी लबाडीने टाळली आहे. 
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