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पपालकतत्व - सत्वमग्न ममुलपालांचच
घरपामधधच बपाळ जनमपालपा आलच ककी तधपाचधपा त्वपाढढीचच सगळच टपपच नढीट पपार पडत
आहचत नपा धपाकडच जपागरुक पपालकपालांचच अगदढी बपारकपाईनच लक्ष असतच. पण कपाहढी त्वचळपा
हच शपारररढीक त्वपाढढीचच सगळच टपपच जरढी बपाळपानच धशसत्वढीपणच पपार कचलच तरढी समुधदपा
पपालकपालांनपा त्वपाटत रपाहतच ककी “कपाहढीतरढी चमुकतध”.
आपलच बपाळ नजरचलपा नजर दचत नपाहढी, ककतढीहढी हपाकपा मपारलधपा तरढी बघत नपाहढी,
दढीड-ददोन त्वरपार्षाचच झपालच तरढी अजजबपात बदोलत नपाहढी आजण कपाहढी हत्वच असचल तर
नमुसतचच रडतच ककलांत्वपा ओरडतच, एकचकटच खचळतच, गपाडढी खचळपाधलपा कदलढी तर नढीट न
खचळतपा नमुसतचच चपाकच कफिरत्वत रपाहतच, बपागचत नचलच तर इतर ममुलपालांकडच न बघतपा
ललॉनत्वर नमुसतचच गदोल गदोल कफिरत रपाहतच. हढी पपालकपालांचढी जढी जनरढीक्षणच आहचत
तधपातच सत्वमग्नतचचढी बरढीचशढी लक्षणच कदससून धचतपात.
ऑरटझम सपचकट्रम जडसऑडर्षार (सत्वमग्नतपा) हपा बपालकपालांचधपा त्वपाढढीचधपा त्वधपात
आढळणपारपा ममेंदसूशढी जनगडढीत जत्वकपार आहच. धपामधधच मसूल नजरचलपा नजर दचत नपाहढी,
सत्वत:चधपा नपात्वपालपा प्रजतसपाद दचत नपाहढी, त्वधपाचधपा मपानपानच उशढीरपा बदोलतच ककलांत्वपा
अजजबपात बदोलत नपाहढी,इतर ममुलपात जमसळत नपाहढी, तधपाच तधपाच कक्रिधपा करपाधलपा
आत्वडतपात, उदपा. ठदोकळच ओळढीनच लपात्वणच, परत मदोडणच,परत लपात्वणच, धपा ममुलपालांनपा

कफिरतधपा त्वसतसूलांचच आकरर्षाण असतच उदपा. पलांखपा, गपाडढीचढी चपाकच इ., गदर, आत्वपाज सहन
हदोत नपाहढीत. अशढी लक्षणच त्वधपाचधपा दढीड तच ददोन त्वरपार्षांपपाससून कदससू लपागतपात.

“कपाहढीतरढी चमुकतध” असपा सलांशध पपालकपालांनपा आधढीपपाससूनच धचत असलपा तरढी
प्रतधक्षपात तजपालांनढी कचलचलच सत्वमग्नतचचच जनदपान सत्वढीकपारणच तधपालांनपा खसूप जड जपातच. धपा
जनदपानपाममुळच बपाळपाचधपा जत्वजचत्र त्वपाटणपाधपार्षा त्वतर्षानपामपागचच कपारण जरढी कळलच तरढी
तधपाबरदोबरच तधपालांचधपा मनपात असलांखध प्रश्न उभच रपाहतपात. “ मपाझधपाच बपाबतढीत असच
कपा झपालच असचल?” इथपपाससून समुरत्वपात हदोऊन “ जनदपान बरदोबर असचल नपा ?”, “मपाझच
कपाहढी चमुकलच महणसून बपाळपालपा ऑरटझम झपालपा असचल कपा ?”, “मपाझच बपाळ पसूणर्षा बरच
हदोऊन नलॉमर्षाल शपाळचत जपाईल नपा ?”, “तधपाचच भजत्वतव्य कपाध असचल ?” धपासपारखधपा
प्रश्नपालांनढी पपालक हपादरुन जपातपात.

एखपादपा ममुलपाचच सत्वमग्नतचचच जनदपान झपालच ककी तधपाचधपा पपालकपालांचच आधमुषध पसूणर्षा
बदलसून जपातच. एक पपालक आरथर्षाक बपाजसू सपालांभपाळपाधचधपा धडपडढीत तर दमुसरपा पपालक
ममुलपाचधपा उपचपार, थचरपढीज सपाठढी धपात्वपळ करणपार. तपारचत्वरचढी कसरतच समुरु हदोतच.
सत्वमग्नतचशढी जनगडढीत समसधपालांममुळच ममुलपालपा बपाहचर सपात्वर्षाजजनक रठकपाणढी,
समपारलांभपालपा घचऊन जपाणच अत्वघड हदोतच. गदरममुळच धपा ममुलपालांनपा त्रपास हदोतदो, तढी
जबथरतपात महणसून पपालक तधपालांनपा कमुठच बपाहचर घचऊन जपाधचच टपाळसू लपागतपात. ककतधचक
त्वरपार्षात सगळच कमुटमुलांब कमुठच एकत्र खरचदढीलपा, जसनचमपालपा, समपारलांभपालपा गचलचलच नसतच. धपा
ममुलपालांनपा घचऊन नपातचत्वपाईक, जमत्र धपालांचधपा घरढी जपाणच समुधदपा पपालकपालांनपा कठढीण जपातच.
धपा सगळधपाममुळच पपालकपालांचच सपामपाजजक जढीत्वनहढी मधपार्षादढीत हदोऊन जपातच. सगळच
आधमुषध धपा ममुलपाभदोत्वतढीच कमेंदढीत हदोतच. पपालकपालांचधपा त्ववैत्वपाजहक जढीत्वनपातहढी तणपात्व
जनमपार्षाण हदोऊ शकतदो. आपलधपा सत्वमग्न ममुलपाचच आपलधपानलांतर कपाध हढी चचलांतपाहढी
भचडसपात्वत असतच. तसचच धपा सगळधपाममुळच घरपातढील जचष्ठ सदसध ककलांत्वपा सत्वमग्न
ममुलपाचढी इतऱ भपात्वलांडच धपालांचधपाकडच दमुलर्षाक्ष हदोत असचल तर तढी अपरपाधढीपणपाचढी
भपात्वनपाहढी टदोचत असतच. हपा सगळपा आरथर्षाक, शपारररढीक, मपानजसक तपाण धपा
पपालकपालांत्वर धचतदो.
सत्वमग्न ममुलपालांचच पपालकतत्व जनभपात्वणच हच सदोपच नपाहढी. महणसूनच पपालकपालांनढी धपा
तपाणपाचच व्यत्वसथपापन करणच खसूप गरजचचच आहच. नपाहढीतर भजत्वषधपात तधपालांचधपा
बपाबतढीत शपारढीररक व्यपाधढी ककलांत्वपा नवैरपाशधपासपारखधपा मपानजसक व्यपाधढी उद्भत्वसू
शकतपात. धपासपाठढी पमुढढील रटपस उपधदोगढी पडतढील.


कदत्वसपातसून थदोडपा त्वचळ सत्वत:सपाठढी रपाखसून ठचत्वसून तधपामधधच सकपारपातमक
ऊजपार्षा जमळत्वपाधचपा प्रधत्न करपात्वपा.



आपलच सत्वमग्न मसूल तजपालांचधपा मदतढीनच रदोजचधपा आधमुषधपात जसथर झपालच
ककी आपलधपा आत्वडढीचच क्षचत्र, छलांद धपात मन रदोज थदोडपा त्वचळ तरढी
गमुलांतत्वपात्वच.



व्यपाधपामपासपाठढी रदोज थदोडपा त्वचळ कपाढपाधलपा हत्वपाच.



अधसूनमधसून नत्वरपाबपाधकदो ददोघपालांनढीच आधढी नढीट ठरत्वसून बपाहचर जपात्वच.
आपलधपा जत्वशचर ममुलपाखचरढीज इतर ममुलपालांबरदोबरहढी त्वचळ व्यतढीत करपात्वपा.



त्वरढील गदोषष्टींसपाठढी कमुटमुलांबपातढील सदसध, नपातचत्वपाईक, जत्वळचच जमत्र,शचजपारढी
धपालांचढी मदत घचणधपास सलांकदोच करु नधच.



सत्वमग्न ममुलपालांचधपा पपालकपालांचच मदत/ पपाठठलांबपा गट असतपात तधपामधधच
सहभपागढी झपालधपास मपानजसक आधपार तर जमळचलच जशत्वपाध धपा
ममुलपालांसपाठढीचधपा इतर समुजत्वधपालांचढीहढी मपाजहतढी जमळचल.

आपलधपा सत्वमग्न ममुलपाचच पपालकतत्व मग समथर्षापणच, खलांबढीरपणच आजण सकपारपातमकपणच
जनभपात्वतपा धचईल.
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