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सकाळ: कुटंुब (18 March 2023) 

लहान बाळ एका िदवसात साधारणत: ४०० वेळा हसते! पण हेच बाळ जे ा १५ वषाचे होते, ते ा िदवसातून 
फ  १५ वेळा हसते!? अथातच आनंदाचा ठेवाही िततकाच कमी होतो. ददुवाने मुलांचे सहज, िदलखुलास 
हसणे कमी कर ाचे काम कळत-नकळत आपण मोठेच करत असतो. मग कधी श ा, कधी श ाचार, कधी 
सं ार, कधी भीती, कधी चंता, कधी परी ा, कधी धा - एक ना दोन- या सव कारणांमुळे मुलांचे हसणे 
कमी होते. तु ीच िवचार क न बघा - काल, आपण मुलांबरोबर ‘हसलो’ िकती वेळा आ ण ांना ‘ओरडलो’ 
िकती वेळा? 

आपण हसलो, क  आनंदी होतो, इतरांना आनंद देतो, आपण हसलो तर ‘छान’ िदसतो हे सवाना 
मािहती असणारे हस ाचे मह ; पण वै क य ा हस ाचे इतरही काही फायदे आहेत. 



 

1) ताण कमी होतो : आपण हसतो, ते ा मदमू े ‘आनंददायी रसायने’ तयार होतात. डोपािमनमुळे 
उ ाह िनमाण होतो, काहीतरी कर ाची ऊम  जागृत होते, तर ए ॉिफ मुळे दखुणे सहन कर ाची 

मता वाढते, ताण कमी होतो. सरोटोनीन हे आण खन एक रसायन हस ाने तयार होते- जे आपला 
आ िव ास वाढवते. 

2) मदचूे शरीरावरचे िनयं ण वाढते : हसताना १०० पे ा जा ी ुरोपे ाईड्स आप ा मदतू तयार 
होतात- जी रणश पासून, भूक, पचनश , शरीरात ा आंत रक ि या, सनि या, दयाची 
गती अशा अनके गो ीवंर सकारा क काम करतात. 

3) मूड चांगला होतो : हसताना आप ा चेह याचे ायू जे ा वापरले जातात ते ा मेनकडून सूचना 
िदली जाते व आपण ''मूड'' चांगला होतो। गंमत णजे आपण कृि म हसलो तरीही आपला मद ू
फसतो आ ण आपण आनंदी होतो 

4) ितकारयं णा स म होते : मनापासून हस ा खद याने आप ातील सग या ितकारश  
देणा या पेशी, अँ ीबॉडीजचे माण वाढते. आजारांशी लढ ाची मता वाढते. या उलट ताण आला, 
तर आजार वाढतात. णूनच काही मुले परी े ा वेळ  आजारी पडतात.  

5) दयगती व र दाब िनयं णात येतो : आपण हसायला लागतो, ते ा सु वातीला दयगती वाढते; 
पण थो ा वेळाने ायू श थल होतात. दयगती, र दाब नॉमल/कमी होतो. 

6) आपापसातले नातेसंबंध सुधारतात : हसणे ‘संसगज ’ असते. आपण हसलो, क  आप ा 
आजूबाजू ांनाही हसावेसे वाटत,े तेही आनंदी होतात. 

आपली मुले तर हस ा- खदळ ाच,े आनंदाचे ‘पॉवर हाऊस’ असतात. जाणीवपवूक ां ा आनंदात 
सहभागी होऊयात, थोडासा वेडेपणा क यात. ेक वेळ  जेथे आपण हसू, ते ा ते ा आप ा मदतू 
एक छोटी पाट  साजरी होत असेल! 

(लेखक े  बालिवकासत  आहेत.) 
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