
 

 

 

  



जागतृी  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  

  



जागृती 

 

 

ना सा येवतीकर 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहतष्ठान 
  



जागतृी  
लेखक  

नागोराव सा. येवतीकर 

http://nasayeotikar.blogspot.com 

फ़ोन – 9423625769 

पत्ता : नागोराव सा. येवतीकर 

मु. येवती पोस्ट येताळा  

ता. धमााबाद हज. नाांदडे  

 

ईमेल - nagorao26@gmail.com 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवा िक्क लेखकाकडे सुरहित असून 

पुस्तकाचे ककवा त्यातील अांशाचे पुनमुाद्रण वा नाट्य, हचत्रपट 

ककवा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे 

आवश्यक आिे   तसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकते . 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 
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• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडा करू शकता . 

• ि े ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा 

वाचनाव्यहतररक्त कोणतािी वापर करण्यापुवी ई -साहित्य 

प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक  आि े. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ना सा येवतीकर 

 

जागृती ि ेना सा येवतीकराांचे ई साहित्य प्रहतष्ठान तफ़े प्रकाहशत िोणारे 

हतसरे पुस्तक. हशिक, शाळा आहण एकूणच हशिण व्यवस्था याांचा नासा याांनी 

खोलात जाऊन अभ्यासिी केला.  

 पण नासा त्यावर थाांबले नािीत. त्याहूनिी खोलात जाऊन त्याांनी 

चचतन, चचाा आहण प्रत्यि अनुभव याांच्या आधारे प्रचांड लेखन केले. दशेप्रेम म्िनजे 

दशेाच्या भहवतव्याचा हवचार आहण दशेाचे भहवतव्य म्िणजे हशिण िा त्याांचा ठाम 

हवचार आि.े आहण अत्यांत तळमळीने ते हशिण व्यवस्थेवरचे हवचार लोकाांपयंत 

जावे म्िणून स्वतःच्या हखशाला खार लावून आहण व्यहक्तगत खुशालीची पवाा न 

करता जागृती करण्याचे काया ते करत असतात. व्यवसायाने ते प्राथहमक हशिक  

(हजल्िा पररषद प्राथहमक शाळा हचरली, ता. हबलोली हज. नाांदडे) आिते.  

शालेय जीवनापासुनच हलखाण करण्याची फारच आवड त्यामुळे हवहवध 

वतामानपत्र, दहैनक, साप्ताहिक, माहसकात वैचाररक लेख हलहिण्याचा त्याांना छांद 

आि.े जीवन-हशिण या शैिहणक माहसकातून सुध्दा यापूवी लेख प्रकाहशत झाले 

आिते. दहैनक लोकपत्रमध्ये दर सोमवारी ऑफ हपररयड सदराखाली एक वषा 

स्तांभलेखन केले आिते, ज्यात शैिहणक हवषयी हवचार माांडले िोते. ते लिान 

मुलाांसाठी सुध्दा छोटेखानी लेख हलहितात तसेच त्याना मनोरांजनातून शब्दसांपत्ती 

वाढवी याांसाठी हवहवध मनोरांजक शब्दकोडे तयार करतात. जे की दैहनक 

दशेोन्नतीच्या फनक्लब पेजवर प्रकाहशत झाले आिते.  यापूवी याच ई साहित्यच्या 

मदतीने सांवेदना, मी एक हशिक ि ेवैचाररक लेख असलेले ई बुक आहण िरवलेले 



डोळे िा ई कथासांग्रि प्रकाहशत करण्यात आले आि.ेहवद्यार्थयांना सतत कामात 

व्यस्त ठेवण्यासाठी हवहवध उपक्रम तयार करतात आहण त्याां उपक्रमाच्या 

माध्यमातून हशकहवण्याचा प्रयत्न असतो. 

आता यावषी त्याांचे जागृती ि ेअांजन घालणारे चवथे पुस्तक  सादर करीत 

आिोत. वाचकाांना ते आवडेल याची खात्री आि.े वाचकाांच्या प्रहतसादाची आम्िी 

वाट पाहू.  

कृपया आपली मते नासा सराांना कळवा. त्याांचा सांपका  क्रमाांक 

9423625769 असून nagorao26@gmail.com  िा त्याांचा मेल पत्ता आि.े 

नासा ि ेसातत्यपूणा लेखक आिेत आहण आपले लेखन त हनयहमत ररत्या 

ब्लॉगवर प्रहसद्ध करत असतात. त्याांचा http://nasayeotikar.blogspot.com  

िा ब्लॉग तुम्िाला नक्की आवडेल. 

त्याांच्या सांपकाात रिा. तुमचे हवचार त्याांच्यापयंत पोिोचवा. नासाांच्या 

तळमळीने चाललेल्या नवभारतहनमााणात आपण साहमल व्िा. 

 

टीम ई साहित्य प्रहतष्ठान 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

  



चवर्थया पुस्तकाच्या हनहमत्ताने 

 

जागृती ि ेपुस्तक आपल्या िाती दतेाना मला मनस्वी हवशेष आनांद िोतो 

आि.े मुळात स्वतःला कािी त्रास झाले की खूप दःुख िोते आहण वेदना सुध्दा 

िोतात. कारण त्यात स्वतःचे शरीर आहण मन गुांतलेले असते. कधी कधी असाच 

दःुखद प्रसांग इतरावर ओढावते, त्यात आपले शरीर आहण मन दोन्िी नसतात तरी 

आपण दःुखी िोतो, कष्टी िोतो. ती सांवेदना मुळात प्रत्येकाांच्या मनात जागी 

झाल्यास जागोजागी माणुसकी नक्कीच बघायला हमळाली असती. लोकाांमध्ये 

जागृती हनमााण झाल्यास बरेच प्रश्न सुटू शकतात. याच हवचारातून सध्या 

समाजातील लोकाांना कोणत्या त्रासाला ककवा सांकटाला तोंड द्यावे लागत आिे, 

याची जाणीव मला झाली आहण ते मी या ई पुस्तकाच्या माध्यमातून आपणासमोर 

माांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केला आि.े तशीच जाणीव जागृती प्रत्येकाांच्या 

मनात जागी झाल्यास एक नवा समाज बघायला हमळेल अशी आशा वाटते.  

या पुस्तकात कािी चूका ककवा त्रुटी आढळून आल्यास हनःसांकोचपणे त्या 

चूका माझ्या हनदशानास आणुन ददल्यास मी आपला अत्यांत आभारी रािीन. 

पुस्तकातील हवचार ककवा िी जागृती पुस्तक आपणास आवडल्यास आपल्या हमत्र 

पररवारात जरूर share कराल अशी अपेिा करतो. समीिक हमत्राांनी या पुस्तकाचे 

समीिण करावे. धन्यवाद 

- नागोराव सा. येवतीकर 

फ़ोन – 9423625769 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

  



 

 

 

 

 

अपाण पहत्रका 

 

जागृतीची िी जाणीव माझ्यात तयार िोण्यासाठी प्रत्यि अप्रत्यिररत्या 

प्रोत्साहित करणारे माझ्या आई-वडीलासि सवााना अपाण ........... 

 

नागोराव सा. येवतीकर 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

  



 अनुक्रम 

 

 रांगात हवखुरलेला माणूस 

 जन्म मृत्यू हववाि नोंदणीचे मित्व 

 मतदार जागृती आवश्यक 

 जगाला प्रेम अपाावे 

 सांपादकास पत्र 

 स्माटाफोनचा हवळखा, वेळीच ओळखा 

 साहित्यसेवा िचे खरे काम  

 आई असावी हजजाऊसारखी 

 ि ेहवश्वची माझे घर 

 मोबाईल मित्वाचे की शौचालय 

 मरावे परी अवयवरुपी उरावे 

 परावलांबी जीवन 

 चला हमत्र बनवूया 

 पयाटकाांनी जबाबदारीने वागावे 

 उद्याची सुांदर पिाट 

 बुवाबाजीला वेळेवर ओळखा 

 बायको 

 मला माणूस व्िावेसे वाटते 

 वळीव पाऊस आहण जीवन 

 युवकाांच्या िाती हांड्याची दोरी 

 बालहववाि कसे रोखता येतील ? 

  



रांगात हवखुरलेला माणूस 
 

भारतात हवहवध जातीचे आहण धमााचे लोक राितात. प्रत्येक व्यक्ती 

आपल्या जात आहण धमाानुसार वागतो, नव्ि ेत्याला वागावे लागते. अन्यथा अश्या 

लोकाांना समाज समूिातून बािरे करून वाळीत टाकते. म्िणून लोकाांना जात आहण 

धमााला हचकटून वागावे लागते यात त्याचािी नाईलाज असतो.  

इांग्रजाांच्या गुलामहगरीमध्ये असताना प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर उदिष्ट 

िोते ते स्वातांत्र्याचे त्यामुळे कोणी जातीभेद ककवा धमाभेद लिात न घेता एकाच 

हतरांगी झेंड्याखाली एकत्र आले म्िणून भारत दशे इांग्रजी गुलामहगरीच्या 

जोखड्यातून स्वातांत्र्य झाले.  

भारताला सिजासिजी स्वातांत्र्य हमळाले नसून त्यासाठी अनेक लोकाांना 

आपल्या प्राणाची आहती द्यावी लागली. दशेासाठी प्रत्येकजण आपल्या जीवाची 

पवाा न करता लढा ददला. ज्याांनी आपले जीव देशासाठी अपाण केले ते एका जातीचे 

ककवा धमााचे नव्िते तर ते िोते फक्त भारतीय.  

स्वातांत्र्यानांतर आज जे हचत्र पिावयास हमळत आि े ते खरोखरच 

चचतनीय आहण काळजी करण्यासारखे आि.े आज आपण सवा भारतीय असून देखील 

एकमेकाांच्या हवरोधात लढायच्या कारवाया करीत आिोत. जाती-जातीत आहण 

धमाा-धमाात तेढ हनमााण व्िावे अशी आपली वागणूक झाली आि.े सोशल 

मीहडयाच्या माध्यमातून माणसा-माणसातील भेदाभेद फार मोठ्या प्रमाणात 

फैलावत आि.े आज प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या रांगाच्या झेंड्याखाली एकवटला जात 

आि ेजे की भारताच्या भहवष्यासाठी धोकादायक आि.े भगवे, हनळे, हिरवे, हपवळे 

आदी अश्या या हवहवध रांगामध्ये आज माणूस हवखरून जात आि.े त्यामुळे दशेात 

एक काळजी करण्यासारखी बाब हनमााण िोत आि.े ज्याला कोणत्याच रांगाचा झेंडा 

नािी तो कोणत्या तरी रांगाच्या झेंड्याच्या शोधात दफरत आिेत. ज्याांच्या िातात 

दशेाची, राज्याची पयाायाने गावाची प्रगती करायचे आि े ते दखेील आपला रांग 

कोणता ि ेपाहून वागत आिते. कशी िोईल मग प्रगती? जर प्रत्येकजण आपलाच 



रांगातील माणूस पाित असेल तर ज्याांचे कुणी वालीच नािीत ते कुठे जावे? िा फार 

मोठा प्रश्न पडला आिे.  

अमुक रठकाणी जा आपला माणूस आिे, तुझे काम चटकन पूणा िोईल असे 

सिज वाक्य आपण ऐकतो. यातून काय अथाबोध िोईल? आज दशेात असेच चालले 

आि ेम्िणून सवासामान्य लोकाांना त्याचा त्रास सिन करावा लागत आि.े जोपयंत 

ह्या रांगाांचा प्रभाव रािील तोपयंत या दशेाची प्रगती अशक्य आि े असे वाटते. 

कारण सवासामान्य लोकाांचा हवचार िोणे अशक्य आि.े आपल्या माणसाचे काम 

कराच त्यासोबत इतराांचे काम देखील प्राधान्य दऊेन केल्यास बरेच प्रश्न सुटू 

शकतात. येणारा काळ अजून अवघड आहण हक्लष्ट िोणार आि.े म्िणून रांगात 

हवखुरलेला माणूस एकत्र आणल्याहशवाय कािी खरे नािी. सवांच्या मनात दशेप्रेम 

आहण दशेाहभमान जागे करणे अत्यांत मित्वाचे आि.े शाळाशाळामधून खास करून 

कािी कायाक्रमाची हनर्ममती करून त्याद्वारे लोकाांपयंत सवाधमासमभावची सांकल्पना 

घेऊन जाणे आवश्यक आि.े शाळेत हवशेष करून मुलाांच्या मनात एकतेची भावना 

हनमााण झाल्यास भहवष्यात त्याचा फायदा िोऊ शकतो. एक चाांगला नागररक 

तयार झाला तरच देशाची प्रगती शक्य आि.े  

मात्र जातीभेदाचे बाळकडू कुटुांबात आहण समाजात हमळाल्यास त्याांचे 

दोष कोणाला दऊे आहण ते दोष कसे दरू करणार? िा एक मोठा प्रश्न पडतो, ज्याचे 

उत्तर शोधताना डोके चक्रावून जाते. म्िणून सुज्ञ आहण समजदार आपल्या सवांना 

एकच हवनांती की कुटुांबात, समाजात िी हवषमता पसरणार नािी याची काळजी 

घेऊ या आहण अखांड भारत घडवू या. 

  



जन्म मृत्यू आहण हववाि नोंदणीच ेमित्व 

 

 

युहनसेफच्या एव्िरी चाईल्ड ब्राईट ईनेकहवट्स अँड  बथा रहजस्रेशन या 

नुकतेच प्रकाहशत करण्यात आलेल्या 161 दशेातील आकडेवारी हवश्लेषणाचा 

अिवालानुसार भारतात प्रत्येक तीन मुलामागे एकाच्या जन्माचे कोणतीिी नोंद 

नसते.  पाच वषााखालील अशा अनोंदणीकृत मुलाांची सांख्या तब्बल 71 दशलि 

असून जागहतक पातळीवर िीच सांख्या दोनशे तीस दशलि अशी आि.े यानुसार 

भारतात जन्म नोंदणीचे प्रमाण 41 टके्क आि े जी की जगात सवाात कमी आि.े 

भारतातील चिद ू व मुहस्लम या दोन सवााहधक लोकसांख्येच्या समुदायात जन्म 

नोंदणीचे प्रमाण सवांत कमी असून याच्या तुलनेत अल्पसांख्याांक जैन व शीख 

समुदायात प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आि.े जन्माची नोंद करणे िी बाब 

अहधकाराहून अहधक आि.े मुलाांना त्याांचा अहधकार नाकारला जाणार नािी, याची 

िमी आि,े असे युहनसेफच्या उपकायाकारी सांचालक गीताराव गुप्ता याांनी म्िटले 

आि.े युहनसेफने प्रकाहशत केलेला अिवाल तमाम भारतीयाांसाठी हनहितच 

अहभमानास्पद नािी. जन्म नोंदणीचे प्रमाण एवढे कमी का िोत असेल? यावर 

कािी उपाय करता येतील का? याहवषयी दशेपातळीवर चचाा, सभा, सल्लामसलत 

िोऊन या अनुषांगाने हवचार करणे योग्य वाटते. 

जगाच्या तुलनेत भारतात जन्म नोंदणीचे प्रमाण अत्यांत कमी असण्याची 

अनेक कारणे आिते. ज्यामुळे देशातील जनता या बाबीकडे दलुाि करते, कानाडोळा 

करते. 



जनतेचे अज्ञान - भारतात सवाात जास्त अज्ञानी, हनरिर लोकाांचे 

वास्तव्य आिे, ि े सत्य नाकारून चालणार नािी.  याच अज्ञानामुळे जनतेला 

जन्मनोंदणीचे मित्व लिात येत नािी. आहण ते या बाबीकडे गाांभीयााने लि देत 

नािीत. जर कधी या हवषयाच्या सांदभाात काम पडले तर या जन्म नोंदणीची 

आठवण येते. तसेच जन्म नोंदणीला म्िणावे तसे मित्त्वाचे स्थान देण्यात आले 

नािी. 

वयाची सिा वषे पूणा झालेल्या मुलास पहिल्या वगाात प्रवेश ददला जातो. 

मात्र प्रवेश दतेाना जन्म नोंदणी कायाालयातील प्रमाणपत्राकडे पालक आहण शाळा 

सोयीस्करपणे दलुाि करतात, असे बहताांश रठकाणी घडते. मुलास शाळेत प्रवेश 

दतेाना पालकाांनी मुलाांची जी जन्म तारीख साांगेल तीच त्याची जन्मतारीख 

आयुष्यभर सोबत जोडली जाते. ग्रामीण भागात तर पालक हशिकाांनाच 

हवचारतात आहण अांदाहजत तारीख ठरहवण्याचे प्रकार सध्या नािी. मात्र वीस- 

पांचवीस वषाापूवी नक्कीच घडल्याची अनुभव ऐकण्यास हमळतात. म्िणूनच 

बहताांशवेळा शाळा जून महिन्यात उघडली जाते. तेव्िा अांदाहजत तारीख टाकताना 

जून महिन्यातीलच तारीख घेतली जाते. त्यामुळे एकतर मुलाचे वय सिा वषे पूणा 

िोतात आहण सवााच्या समस्या सांपुष्टात येतात. त्याऐवजी जन्म नोंदणी 

प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रवेश दणे्याची प्रदक्रया बांधनकारक केल्यास बऱ्याच 

समाधानकारक गोष्टी घडू शकतात. 

शासनाने नुकतेच हशिणाचा अहधकार अहधहनयम 2009 ची 

अांमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. ज्यात पालकाांनी आपल्या पाल्याांच्या 

जन्माबाबत स्वयां घोषणापत्र ददल्यानांतर त्याांच्या पाल्यास वयानुसार वगाात थेट 

प्रवेश दणेे शाळाांसाठी बांधनकारक करण्यात आले आि ेत्यामुळे परत एकदा या जन्म 

नोंदणीला दयु्यम स्थान ददल्यासारखे वाटते. तर थेट वगाात प्रवेश दणे्याची मुभा 

हमळाल्यामुळे बहताांश पालक आपल्या पाल्याांचे खरे वय लपवून त्यास खालच्या 



वगाात प्रवेश घेण्याकडे त्याांचा कल वाढत आि.े आपली पाल्य जास्तीत जास्त काळ 

शाळेत कशी राितील? आहण शासनाच्या हवहवध योजनेचा लाभ कसा उठहवता 

येईल? या दषृ्टीनेिी कािी पालक नक्कीच हवचार करत असतील तर त्यात आिया 

वाटण्यासारखे हनहितच नसेल. त्यास्तव जन्म नोंदणीचे प्रमाण वाढवायचे असेल 

तर मुलाांचे नाव शाळेत प्रवेश करताना त्यासोबत जन्म नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

बांधनकारक केल्यास याचे प्रमाण हनहितपणे वाढू शकेल आहण गैरमागाावरसुद्धा 

आळा बसू शकेल 

जन्म नोंदणी कायाालयाकडून िोणाऱ्या जन्म प्रमाणपत्राला सध्या 

मित्त्वाचे असे स्थान न ददल्या गेल्यामुळे या बाबीकडे दलुाि झाले आि ेअसे म्िणणे 

चुकीचे ठरणार नािी. मूल जन्माला आल्यानांतर एका महिन्याच्या आत जन्म 

नोंदणी कायाालयात त्याची नोंद करणे आवश्यक आि.े मात्र बहताांश पालक या 

बाबीकडे कानाडोळा करतात कारण त्याांना या नोंदणीची कुठेिी गरज पडत नािी 

ककवा त्याचे मित्त्व मािीत नािी. त्याचसोबत शासनाच्या उदासीन धोरणामुळेसुद्धा 

या जन्म नोंदणीचे प्रमाण वाढताना ददसून येत नािी. बऱ्याच वेळा पालक आपल्या 

पाल्याची जी तारीख साांगतील तीच तारीख जन्म पत्रावर टाकून सिम अहधकारी 

सिी व हशक्का मारून मोकळे िोताना ददसून येतात. मात्र त्याांची सरकारी 

दस्तऐवजात ठराहवक वेळात नोंदणी झाली आि े ककवा नािी याची साधी 

खातरजमा केली जात नािी िी फार मोठी शोकाांहतका आि.े पालकाांना ज्या वेळेस 

त्या जन्म प्रमाणपत्राची गरज भासते त्याच वेळेस ते या कायाालयाकडे दफरकतात. 

ज्याचे काम पडत नािी ते इकडे येतच नािीत आहण नोंदणी करीत नािीत. त्याचे 

काम जर सरकारी सिम अहधकाऱ्याांनी रोखून ठेवले असते तर कदाहचत लोकाांना 

त्याचे मित्त्व कळाले असते. परांतु िी बाब छोटीसी आि े त्यासाठी जनतेला वेठीस 

धरल्यासारखे िोईल म्िणून कोणीिी िी बाब गाांभीयााने घेत नािी ििेी तेवढेच सत्य 

आि.े त्यासाठी पालक आहण सरकारी सिम अहधकारी दोघाांनी हमळून या जन्म 

नोंदणीचे मित्व लिात घेतले तर येणाऱ्या काळासाठी िी एक चाांगली सोय िोऊ 



शकते. आज आपण प्रत्यि अनुभव घेत आिोत की 20 ते 30 वषाापूवी कसल्याच 

प्रकारची नोंदणी केल्या जात नव्िती त्यामुळे दकती समस्या हनमााण िोत आिते? 

जुने कागदपत्र हमळवताना ते कसे हमळतात आहण त्यासाठी कसा खटाटोप करावा 

लागतो? याचा अनुभव जसा आपणाला येतो तसा अनुभव आपल्या पुढच्या हपढीला 

येऊ नये ि ेलिात घेऊन जन्म नोंदणीचे मित्व सवांनी गरजेचे आि ेअसे वाटते. 

जन्म आहण मृत्यू ि ेजीवनाचे दोन भाग आिते, ज्याचा जन्म झाला त्याचा 

मृत्यू अटळ आि,े यात शांकाच नािी. त्यास्तव जन्म नोंदणीसोबत मृत्यूची नोंदणी 

करणसेुद्धा आवश् यक आि.े जन्मा एवढेच मृत्यूची नोंद िी मित्वाचीच आि.े 

कुटुांबातील एखादा व्यक्ती मृत्यू पावल्यानांतर त्याच्या कुटुांबावर दःुखाचा डोंगर 

कोसळतो त्यामुळे त्या कुटुांबातील व्यक्ती िी मृत्यूची नोंद करण्याच्या मनःहस्थतीत 

नसतो, ि ेसत्य आि.े मात्र त्याचे नातलग ककवा हमत्र पररवारातील एखादा व्यक्तीने 

ि ेकाम हनहितपणे करू शकतील ककवा एका मिीन्याच्या कालावधीत कुटुांबप्रमुख 

याची नोंदणी करू शकतात. याउपरिी सरकारी सिम अहधकाऱ्याने सांबांहधत 

कुटुांबाची भेट घेऊन तशी नोंद घेण्याचे काम केल्यास ती नोंदणी पूणा िोईलच 

हशवाय कुटुांबाचे साांत्वनसुद्धा िोईल. मात्र प्रत्यिात असे घडताना ददसून येत नािी. 

मतदार याद्या दकत्येकदा तरी नव्याने तयार केल्या जातात तरी त्यात मयत व्यक्तीचे 

नाव समाहवष्ट असतेच असते ि े असे का घडते? कदाहचत सिम अहधकाऱ्याांना 

मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी सिम पुराव्याची गरज भासते ते त्याांना 

हमळत नसेल. मात्र मृत्यु प्रमाण पत्र दाखल करून कुटुांब प्रमुखाला ककवा सिम 

अहधकाऱ्याांना ि े काम सिजपणे करता येईल. त्याचसोबत मृत्यु प्रमाणपत्रानेच 

हवहवध रठकाणी काम पडण्याची शक्यता नाकारता येत नािी. त्यास्तव जन्म 

नोंदणी सोबत मृत्यूची नोंद करणे िी मित्त्वाचे आि ेि ेलिात घेणे गरजेचे आि.े 



जन्म आहण मृत्यू एवढेच हववािाची नोंदणी करणेसुद्धा गरजेचे आि.े मात्र 

या बाबीकडेसुद्धा आपण तेवढे लि दते नािी. कारण या नोंदणीचा जीवनात कुठेिी 

काम पडत नािी असे वाटते. तसेच शासनाने ह्या नोंदणीला िी मित्त्वाचे असे स्थान 

ददले नािी. त्यामुळे जनता या नोंदणीकडेसुद्धा साफ दलुाि करते. त्याचसोबत 

जनतेत याहवषयी जागरूकता हनमााण केल्या गेले नािी. बहताांश वेळा जीवनात 

आपणाकडे सिम नोंदणीचा पुरावा उपलब्ध िोत नसल्यास अनांत अडचणींना तोंड 

द्यावे लागते. ज्यावेळी अडचण हनमााण िोते त्याचवेळी अशा नोंदणीची आठवण येते 

म्िणजे तिान लागल्यावर हविीर खणण्यासारखे प्रकार घडतात. 

लग्न िोऊन सासरी आलेल्या नववधूचे नाव मतदार यादीत समाहवष्ट 

व्िावे म्िणून प्रत्येकजण लग्नपहत्रका जोडतात आहण त्याांचे नाव मतदार यादीत 

समाहवष्ट केल्या जाते. िी प्रदक्रया अधूनमधून पिावयास हमळते. भारतातील 

हववािाच्या बाबतीत कायद्यानुसार ज्या मुलीचे वय अठरा वषे पूणा आिते हतचेच 

लग्न लावले जातात. हतचे लग्न झाले याचा अथा ती वयाची अठरा वषे पूणा केलेली 

आि.े मतदार म्िणूनसुद्धा वयाची अठरा वषे पूणा केलेली व्यक्ती पात्र समजली जाते. 

असा ढोबळ अांदाज बाांधून िी प्रदक्रया पूणा िोत असेल तर या सवा प्रदक्रयेला शासन 

कधी डोळसपणे बघणार आि े का? असा प्रश्न उपहस्थत िोतो. हनवडणूक 

आयोगानेसुद्धा याकडे लि ददल्यास कािी मित्त्वपूणा बदल समाजात िोऊ शकतात. 

ग्रामीण भागात आजिी वयाची अठरा वषे पूणा न  झालेल्या मुलीचे लग्न अगदी 

सराासपणे लावले जातात आहण लग्नपहत्रका जोडून ती मतदानास पात्र नसतानािी 

मतदार यादीत समाहवष्ट केल्या जाते. हनवडणूक आयोगाने यात लि दऊेन नवीन 

मतदाराांचे नाव यादीत समाहवष्ट करताना जन्म ककवा हववाि नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

बांधनकारक केल्यास लोकाांचा नोंदणी करण्याकडे कल वाढू शकेल. यासोबतच 

हववािाची नोंदणी करताना वर-वधू याांना वयाचा पुरावा दाखल करण्याची सक्ती 

केल्यास अनेक बालहववाि आपसूकच थाांबहवता येऊ शकतील. याबाबतीत काम 

करणाऱ्या सामाहजक कायाकत्यांनी िा प्रश्न उचलून धरले तर भहवष्यात समाजात 



चाांगला बदल ददसून येण्याची शक्यता नाकारता येत नािी. आजसुद्धा कािी लग्न 

मांददरात लावले जातात, कािी अल्पवयीन मुलींना फूस लावून पळहवले जाते आहण 

हतच्यासोबत लग्न केले जाते. अनैहतक सांबांधातून िी कािी अल्पवयीन मुलींची लग्न 

लावले जाते या व अशा अन्य गैरमागाावर आळा घालण्यासाठी हववाि नोंदणी 

बांधनकारक करणे अत्यावश्यक आि.े नोंदणी कायाालयाची सांमती हमळाल्याहशवाय 

जे लग्न िोतील ते सारेच अवैध ठरहवण्यात येऊ लागली की हववाि नोंदणीचे मित्त्व 

नक्कीच वाढू लागेल. 

मनुष्याच्या जीवनातील जन्म, हववाि आहण मृत्यू ि े पुन्िा पुन्िा न 

घडणाऱ्या घटना आिते. त्यामुळे त्याची योग्य वेळी नोंद करणे भहवष्यासाठी ि े

मित्त्वाचे आि ेि ेसवांनी लिात घेणे अत्यांत गरजेचे आि.े 

  



मतदार जागृती आवश्यक 

 

 

हनवडणुकाांमधील मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी मतदान सक्तीचा हवचार 

िोणे आवश्यक आि ेअसे सूतोवाच मुख्यमांत्री दवेेंद्र फडणवीस याांनी केले. मतदान 

करणे ि े प्रत्येक मतदाराांचे आद्य कताव्य आि.े मात्र बरेच मतदार याहवषयी 

गाांभीयााने हवचार करताना ददसत नािीत, ि े प्रत्येक हनवडणुकीमध्ये ददसून येते. 

गाव पातळीवरून दशे पातळीचा हवचार केल्यास ग्रामपांचायतीच्या म्िणजे 

स्थाहनक स्वराज्य सांस्थेच्या हनवडणुकीत मतदानाची टके्कवारी खूप वाढून रािते. तर 

त्यानांतर पांचायत सहमती हजल्िा पररषद, हवधानसभा आहण लोकसभा ह्या 

हनवडणुकीत मतदानाच्या टके्कवारीला उतार लागतो. ि ेअसे का िोते? यावर कुठे 

तरी हवचार व्िायला िवे. भारत लोकशािी प्रधान दशे आि.े त्यामुळे येथे लोकाांनी 

हनवडून ददलेले व्यक्तीच राज्यकारभार करू शकतात. दर पाच वषांनी हनवडणुका 

िोतात आहण दर पाच वषांनी सत्तापालट िोत असते. मात्र हनवडणुकीच्या एकूण 

प्रदक्रयेत एक बाब स्पष्ट िोत नािी की, एकूण मतदाराांच्या दकती टके्क मतदान झाले 

तर ती हनवडणूक वैध धरल्या जाते याहवषयी हनवडणूक आयोगाने कोणतेच हनकष 

ठेवलेले नािी. अधेपेिा अहधक मतदाराांनी मतदान केले नािी तरी त्याचा हनकाल 

लावला जातो. तेंव्िा मनात प्रश्न येतो की, ि ेयोग्य आि ेकाय? हनदान एक तृतीयाांश 

मतदाराांनी तरी आपला मतदानाचा िक्क बजावला पाहिजे असा एखादा हनयम 

केल्यास मतदानाची टके्कवारी वाढ िोईल असे वाटते. याहवषयी हशवसेनेचे खासदार 

सांजय राऊत याांनी म्िटले की हशवसेनाप्रमुख बाळासािबे ठाकरे याांनी नेिमीच 

आग्रि धरला िोता. ४० टके्क मतदान िोते आहण त्यात २०-२२ टके्क मते घेणाऱ्याांनी 



हनवडून यायचे, िी कुठली सकस लोकशािी? लोकशािी बळकटी करण्यासाठी 

मतदाराांनी आपले अमूल्य मतदान करणे आवश्यक आि.े त्याहशवाय दशेाची प्रगती 

कसे शक्य आि.े कािी लोक धोरणात्मक बाबींवर नेिमीच बोलत असतात, परांतु ते 

मतदानाला जात नािीत. म्िणून प्रत्येक मतदार मतदान करावे म्िणून मतदानाची 

सक्ती करणे आवश्यक वाटते. मात्र यापूवी सध्याचे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी िे 

गुजरातचे मुख्यमांत्री असताना, त्याांनी गुजरातमधील हनवडणुकीत मतदान सक्तीचे 

करण्याची भूहमका घेतली व तसे हवधेयकिी हवधानसभेत सादर केले िोते. पण िी 

सक्ती हतथे अद्याप अांमलात येऊ शकलेली नािी. ि े प्रकरण न्याय प्रहवष्ट झाले. 

त्यामुळे सक्ती करण्यापेिा दसुरे कािी उपाय करता येतील काय? यावर हवचार 

िोणे आवश्यक आि.े 

मतदान प्रमाणपत्र  

कोणत्यािी लिान सिन कामासाठी जनतेला शासनाच्या कायाालयात 

यावे लागते. जनतेचे कोणतेिी काम पूणा करायचे असेल तर त्यास मतदान केले 

असणे बांधनकारक केल्यास मतदानाची टके्कवारी वाढू शकेल असे वाटते. त्यासाठी 

जेंव्िा जेंव्िा हनवडणुका येतील तेंव्िा तेंव्िा मतदाराांना मतदान केल्याचे प्रमाणपत्र 

दणे्यात आले आहण त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारावर त्यास योजना दते राहिले तर 

मतदानाची टके्कवारी वाढेल आहण योग्य व्यक्ती हनवडला जाईल असे वाटते. 

हनवडणुकीच्या मतदान प्रदक्रयेवर एक नजर टाकल्यास एक गोष्ट स्पष्ट िोते की 

शिरी भागापेिा ग्रामीण भागात मतदानाची टके्कवारी चाांगली आि.े शिरातील 

लोक हवहवध कारणाांमुळे मतदानापासून वांहचत राितात. कािी वेळा मतदाराांची 

कािी चूक नसते मात्र ते मतदार यादीतुन वेगळले जातात. बऱ्याच वेळा मयत 

आहण दबुार नावे यादीत राितात त्यामुळे िी टके्कवारी घटते.   



पैसेवाल्या माणसाांची िी हनवडणूक झाली आि.े सवासामान्य व्यक्तीला 

येथे अहजबात वाव नािी. एका घरातून एखादा व्यक्ती हनवडून आल्यावर त्याना 

परत दसुऱ्या वेळी सांधी असूच नये असे हनयम असायला िवे. एखादा व्यक्ती सलग 

दकती तरी वेळा हनवडून येण्याचा हवक्रम करतो ि े त्याच्यासाठी चाांगले आि ेपण 

दशेाच्या हवकासासाठी कािी चाांगले नािी. एका व्यक्तीला एकदाच सांधी हमळाली 

तर अनेक नवख्या तरुण हपढीला राजकारणात येण्याची सांधी हमळू शकते. अन्यथा 

तेच ते चेिरे वांश परांपरेने व्यवस्थेत हचकटून राितात. या गोष्टी दखेील मतदान 

घटण्यामागे कारणे असू शकतात. मतदार मध्ये मतदान हवषयी जागृती हनमााण 

करणे दखेील गरजेचे आि.े भहवष्यात मतदानाची टके्कवारी वाढहवण्यासाठी 

हनवडणूक आयोगाने कािी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आिे, असे वाटते 

  



जगाला प्रेम अपााव े

प्रेम या अडीच अिरी शब्दात जादईु शक्ती आि.े प्रेमाहशवाय जीवन 

जगणे अशक्यच नािी तर असांभव आि.े प्रत्येक व्यक्ती जीवनात कुणावर नािीतर 

कुणावर जीवापाड प्रेम करतो. जन्म दणेाऱ्या आई-वहडलावर सवांचेच प्रेम असते 

कारण ते जन्मदाते असतात. भाऊ-बहिणींचा एकमेकींवर अतूट प्रेम असते, ि ेआपण 

सवाचजण जाणतो. सांसारातल्या हवहवध नातेसांबांधात आपणाला पदोपदी प्रेम ददसून 

येते. त्याहशवाय सांबांध रटकूच शकत नािी. क्रोधी,  रागीट ककवा तापट स्वभावाचा 

व्यक्तीलासुद्धा प्रेमाने चजकता येते शत्रुचे मन प्रेमाने हवतळहवतात येते. प्रेमात एवढी 

प्रचांड शक्ती आि े की, त्याच्या स्फोटाने सांपूणा जग िादरून जाईल. सांपूणा मानव 

जातीचे आहस्तत्व ह्या प्रेमामुळेच रटकून आि े असे म्िणणे अहतशयोक्तीचे ठरणार 

नािी. जीवनातून प्रेमाला वजा केल्यास उरते काय तर फक्त भकासपणा. प्रेमामुळे 

कािी गोष्टी आपणास हशकण्यास हमळतात. त्यातून कािी बोध घेतल्यास नक्कीच 

आनांद हमळेल. 

प्रेम ि े खरेदी ककवा हवक्री करून हमळणारी वस्तू नािी, ि े सवा प्रथम 

लिात घ्यावे. प्रेमात कसल्याच प्रकारची दवेाण-घेवाण नसते अथाात प्रेमात कािी 

मोबदला हमळेल अशी अपेिा करणे साफ चुकीचे आिे. ज्या रठकाणी प्रेमाच्या 

मोबदल्यात कािी तरी हमळणे, परतफेडीची आकाांिा असेल त्यारठकाणी खरे प्रेम 

बघायला हमळेल काय? ते प्रेमाचे एक सोंग असते. आई आपल्या मुलावर प्रेम 

करताना कसल्याच प्रकारच्या फळाची अपेिा ठेवत नािी. अपेिा ठेवून केलेले प्रेम 

म्िणजे हनव्वळ दकुानदारीच िोय. हजथे पैसा घ्यायचा माल द्यायचा एवढीच दक्रया 

िोते. शुद्ध व पहवत्र प्रेम कोणत्याच वासनेने गढूळ िोत नािी. खऱ्या प्रेमाला 

लाभाच्या कल्पनेचा लवलेशिी नसतो. साधी कल्पना िी त्याांच्या मनात येत नािी.  

त्यास्तव प्रेम केल्याने एक बाब प्रकषााने हशकायला हमळते ती म्िणजे आपल्या 



आवडत्या व्यक्तीसाठी प्राण गेले तरी बेित्तर परांतु त्याांचे रिण करतोच.  बाजीप्रभु 

दशेपाांडे याांनी छत्रपती हशवाजी मिाराजाांवरील प्रेमामुळेच शत्रूला रोखून धरले 

म्िणूनच ती चखड पावन झाली. 

यावरून प्रेम करणाऱ्याच्या जीवनात भय नावाची कोणतीच चीज राित 

नािी. जीवनात येणाऱ्या प्रत्येक सांकटाला हनभायपणे तोंड देण्याची शक्ती ह्या 

प्रेमामुळेच हनमााण िोते. " जब प्यार दकया तो डरना" क्या िी धाडसी भावना 

तयार िोते. त्याांच्याहवषयी आपल्या मनात प्रीती आि े ज्याांचाहवषयी आपल्या 

मनात प्रीती आिे, त्याांच्या हवषयीची सारी भीती िणात नािीसे िोते. खरे प्रेम सवा 

प्रकारच्या भयावर मात करीत असते. प्रेमाचा स्वभावच मुळी असा आि े की, 

मनातील सांपूणा भीती नष्ट करण्यास मदत करते. एकमेकाांच्या उत्कटतेमुळे प्रेमाची 

उत्कटता लिात येते. आपल्या पत्नीच्या प्रेमाचा उत्कटतेमुळे एका सांताने सापाला 

दोर समजून त्याचा आधार घेतला. त्याांना त्या प्रेमात कािीिी ददसत नव्िते. असे 

बोलल्या जाते की, याच प्रसांगातून ते पुढे सांत झाले.  

आपल्या मनात भय केव्िा हनमााण िोते? आपण हजतके सांकुहचत, स्वाथी 

आहण िुद्र बनत जातो हततके आपल्या मनात भय वाढत जाते. चोराच्या मनात 

चाांदण्याप्रमाणे मनात ककहचतिी जरी भय हशल्लक असेल तर आपण दसुऱ्यावर प्रेम 

करूच शकत नािी. कारण प्रेम आहण भय एकाच हृदयात एकत्र नाांद ूशकत नािीत. 

भक्त प्रल्िाद याांचे भगवांतावर हनस्सीम प्रेम िोते त्यामुळे वडील हिरण्यकश्यप याांनी  

ददलेल्या कठीणातल्या कठीण हशिेलासुद्धा ते न डगमगता, न घाबरता िसतमुखाने 

सामना केला. 

कुणी आपल्या जीवनात अजुन एक बाब घडते ती म्िणजे एकमेकाांत 

असलेली स्वच्छ व हनमाळ एकहनष्ठता. आपले प्रेम ि े सवोच्च आि े अशी भावना 

जोपयंत तयार िोत नािी तोपयंत खरे प्रेम हनमााण िोणे शक्य नािी. प्रेमामध्ये 



असलेली हवश्वासिताा अन्य कुठेच बघायला हमळत नािी. याच हवश्वासाच्या 

बळावर जीवनातील अनेक सांकटाांना हनभायपणे तोंड दतेा येऊ शकेल. परांतु जे प्रेमी 

प्रेमात हवफल झाल्याने आत्मित्या करतात, आपल्या अमुल्य जीवाांचे बळी दतेात, ते 

कसले आले प्रेमीयुगल? याांचे एकमेकाांवर खरोखर प्रेम नसतेच मुळी, ते वरवरचे 

असते. सांसाराचा गाडा चालहवताना उभयांताचे एकमेकावर प्रेम म्िणजेच 

एकहनष्ठता. एकमेकाांवर हवश्वास नसेल तर घरात चालत असलेली धुसफूस 

चव्िाट्यावर यायला वेळ लागणार नािी. म्िणूनच प्रेमामुळे इतराांचा हवश्वास 

सांपादन करणे सोपे आि.े 

आपण आपल्या स्वदकयावर, नातलगाांवर, हमत्राांवर प्रेम करीत 

असतो.परांतु असेच प्रेम दीन-दबुळ्या, ददव्याांग, असिाय्य लोकाांवर केल्यास त्याांच्या 

जीवन जगण्याची आस हनमााण िोते. ददव्यागाांना हमळालेल्या प्रेमाच्या आधारावरच 

ते जीवनात ताठपणे उभे राहू शकतात.  असिाय ककवा पांगू लोकाांना प्रेमाने िाक 

ददल्यास ते तनाने नािी परांतु मनाने हनहित पळू शकतात. याबाबतीत 

सांस्कृतमधील श्लोक म्िणजे मुकां  करोती वाचालम् पांगूम लांगयते हगरीम बरेच कािी 

साांगून जाते. आांधळ्या माणसाची पाांढरी काठी आहण लांगड्या माणसाचे पाय बनून 

त्याला योग्य रस्ता दाखवून ददशा दणे्याचा एकदा तरी प्रयत्न जरूर करावे.सव्वाशे 

कोटी लोकाांच्या दशेात  आपले सारे लि तरुण व तरुणीच्या प्रेमाकडेच जास्त जाते. 

यापेिा समाजातील गोरगरीब, पीहडत, असिाय्य, ददव्याांग आहण अनाथाना 

प्रेमाचा आधार दणेे िाच खरा मानव जातीचा धमा आि.े  चसधुताई सपकाळ ि ेनाव 

आता जगाच्या पाठीवर प्रहसद्ध झाले ते फक्त अनाथाांवर केलेल्या प्रेमामुळेच. परम 

पूज्य साने गुरुजी आपल्या कहवतेत िाच सांदेश साांहगतला आि ेकी  

 

"खरा तो एकची धमा, जगाला प्रेम अपाावे " 



स्माटाफोनचा हवळखा, वेळीच ओळखा 

 

 

अन्न, वस्त्र आहण हनवारा ह्या माणसाच्या मूलभूत गरजा आिते. पण 

कालाांतराने या मूलभूत गरजामध्ये अजून काांिी वस्तूची वाढ िोत गेली त्यात 

प्रामुख्याने मोबाईलचा समावेश करणे अगत्याचे आि.े आज माणसाला एक वेळ 

अन्न, वस्त्र ककवा हनवारा याांची कमतरता असेल तर चालून जाईल मात्र हखशात 

मोबाईल नसेल तर ती व्यक्ती हजवांत राहू शकत नािी, अशी पररहस्थती सवात्र 

हनमााण झाल्याचे हचत्र पािायला हमळत आि.े आज दशेातील हनम्यापेिा ज्यास्त 

लोकाांकडे मोबाईल उपलब्ध आि.े तसेच जास्तीत जास्त लोक ि े स्माटाफोनधारक 

आिते. हजओ सारख्या कां पनीने इांटरनेटची सुहवधा कमी दरात उपलब्ध करून 

ददल्यामुळे इांटरनेट वापर करणाऱ्या लोकाांची सांख्या सुध्दा गेल्या एका वषाात 

भरमसाठ वाढली. इतर कां पनीने दखेील स्पधेत रटकून रािण्यासाठी तोडीसतोड 

म्िणून वेगवेगळी ऑफर लोकाांना दऊे केले. त्याचा एक पररणाम असा झाला की, 

सोशल मीहडयातील फेसबुक, व्िाट्सअप, हट्वटर इत्यादी सारख्या िेत्रात यूजरची 

सांख्या वाढली. िी बाब व्यापाऱ्याांच्या दहृष्टकोनातून खुप चाांगली असेल कदाहचत. 

मात्र त्याचे दरूगामी पररणामाचा हवचार केल्यास याचा प्रभाव सवाच िेत्रात 

झपाट्याने ददसून येत आि.े ब्ल्यू व्िेल सारख्या गेमने अनेक शाळकरी दकशोर 

मुलाांचे बळी घेतले आिते. अश्या गेमपासून मुलाांना दरू ठेवणे आवश्यक आि ेअसे 

बोलण्यापूवी त्याांच्या िातात चोवीस तासासाठी मोबाईल असणे िचे घातक आि.े 

कारण ब्ल्यू व्िले गेमच नािी तर इतरिी अनेक तांत्रज्ञानचे ऍप्स या मोबाईलमध्ये 

आिते, ज्यामुळे िी शाळकरी दकशोर वयातील मुले कािी कळण्याच्या आत 



िाताबािरे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नािी. आज बरेच तरुण-तरुणी 

मोबाईल पाहिजे म्िणून घरात िट्ट करतात. मोबाईल ते िी स्माटा फोनच पाहिजे 

म्िणून मागणी करतात आहण माहगतल्यानांतर मोबाईल हमळाले नािी तर अगदी 

टोकाची भूहमका घेण्यास देखील मागेपुढे पाित नािी. अश्या वेळी पालक 

चचताग्रस्त िोतात. काय करावे आहण काय नािी ि े त्याांना कळत नािी. 

मोबाईलपेिा आपल्या पाल्याांचे जीवन त्याांना अनमोल वाटते म्िणून पालक मुलाांना 

मोबाईल घेऊन दतेात. तरी िी अधुनमधून मुलाांना गोडीगुलाबीने बोलून, दोन-चार 

ददवसाांनी त्याांचे मोबाईल तपासून पिाणे आवश्यक आि.े समाजात अनेक लबाड 

माणसे आिते जे की, अश्या दकशोरवयीन मुलाांना वेगळ्या कािी प्रकरणात गुांतवून 

ब्लॅकमेल करतात. िे सिन न झाल्याने मुले आत्मित्या करण्याकडे वळु शकतात. 

म्िणून त्याांच्याशी सांपकाात रािणे आवश्यक आि.े स्माटाफोन आल्यापासून लोकाां-

लोकाांतील सांवाद देखील कमी झाले असून स्माटाफोनवरील चॅटींग फार मोठ्या 

प्रमाणावर वाढली आि.े रात्री बारा वाजेपयंत तर कािी जण पिाटेच्या चार 

वाजेपयंत मोबाईलवर चॅटींग करताना ददसून येत आिते. ह्या मोबाईल चॅटींगचा 

रोग सवात्र पसरलेले आि.े घरात िी आत्ता एकमेकात बोलणे खुप कमी झाले आि.े 

जो तो सोशल मीहडयात चॅटींग करण्यात व्यस्त झाला आि.े त्यामुळे कािी रठकाणी 

कौटुांहबक वाद झाल्याचे दखेील बातम्या ऐकण्यात आले आिेत. यावरून आपण 

हवचार करू शकतो की, स्माटाफोन दकती गरजेची वस्तू बनली आि.े सरकारी 

कायाालये, शाळा, मिाहवद्यालयातील सवा कमाचाऱ्याांकडे स्माटाफोन अत्यावश्यक 

आि,े अशी पररहस्थती हनमााण झालेली आि.े शासनाकडून येणाऱ्या सवा सूचना 

आत्ता थेट व्िाट्सअपच्या माध्यमातून हमळत आिते. त्यामुळे त्याांना स्माटाफोनचा 

वापर करणे गरजेचे बनले आि.े एखादी माहिती बहघतली नािी की, त्याचा फटका 

कमाचाऱ्याांना नक्की बसतोच, ि ेसत्य असले तरी पण वास्तव कािी वेगळेच दशाहवते. 

कायाालयीन कामासाठी म्िणून जी स्माटाफोनची सुरुवात झाली त्याचे त्यानांतर 



करमनणुकीचे साधन कें व्िा बनले ि े त्याांना देखील कळले नािी. आज अनेक 

कमाचारी या स्माटाफोनच्या सांपूणा आिारी गेले असुन कायाालयीन वेळात 

मोबाईलवर चॅटींग करणे आहण कॅण्डी कॅ्रश सारखे गेम खेळत बसल्याचे हचत्र अनेक 

रठकाणी जनतेला पािायला हमळते. त्यामुळे शासनानी कायाालयात या 

स्माटाफोनचा वापर करण्यावर बांदी घालायला िवी असे जनतेनी मागणी केल्यास 

त्यात आिया वाटण्यासारखे कािी नािी. माणसाला ज्याप्रकारे हबडी ओढण्याची 

ककवा पान-तांबाखू खाण्याची सवय असते अगदी तशीच कािीशी सवय स्माटा 

फोनची झालेली आि.े तलब आल्यावर व्यसनी माणसाला जसे रािवत नािी तसे 

एखाद्या ददवशी सोबत स्माटाफोन नसेल ककवा इांटरनेट सुरळीत नसेल तर 

माणसाचा जीव कासावीस िोतो. पूवी जसे येथे धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई आिे 

असे फलक जागोजागी ददसत िोते त्याऐवजी आत्ता येथे स्माटा फोन वापरण्यास 

मनाई आि ेअसे फलक जागोजागी लवकरच ददसतील असे वाटते. कािी लोकाांना 

आज कोणत्याच गोष्टीची गरज भासत नािी फक्त िातात स्माटा फोन असावा आहण 

त्यात अनहलहमटेड डाटा असावा मग घरात आटा नसेल तरी चालते. त्याांचा ददवस 

आहण रात्र कसे सांपले िचे त्याांना कळत नािी. बहताांश जणाना या स्माटाफोन मुळे 

जग खूप जवळ आले आि ेअसे वाटत आि ेमात्र याचा अहत वापर कधी ना कधी 

मानवासाठी घातक ठरणार आिे, ि े मात्र खरे आि.े शासन एकीकडे हडहजटल 

इांहडया करण्यास पुढे पाऊल टाकत आिे, आि े मात्र या स्माटाफोनच्या अहत 

वापरामुळे अनेक नवनवीन समस्या हनमााण िोत आिते आहण भहवष्यात दखेील 

हनमााण िोतील. म्िणून शासनानी कायदा करण्याच्या अगोदर प्रत्येक नागररकाांनी 

स्माटाफोन बाबत जागरूक िोणे आवश्यक आि.े नहवन तांत्रज्ञानामुळे जीवनाचा 

जेवढा हवकास िोतो असे वाटते तेवढाच भकास दखेील िोतो ि े िी नेिमीसाठी 

लिात असू द्यावे. म्िणून म्िणावेसे वाटते स्माटाफोनचा हवळखा, वेळीच ओळखा. 

  



साहित्यसेवा िचे खरे काम 

 

 

साहित्यासाठी भाषा खुप मित्त्वाची आि.े भाषेचा हवकास साधण्यासाठी 

साहित्यातून बोलीभाषेचा वापर करायलाच िवे. बोलीभाषेतून मग प्रमाण भाषेकड े

वाटचाल करता येते. आपले हवचार व्यक्त करण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे 

कौशल्य वापरत असतो. कािी जण आपल्या मनातील हवचार भाषणाच्या 

माध्यमातून व्यक्त करतात तर कािी लेखनाच्या माध्यमातून व्यक्त करतात. 

भाषणामधून जे व्यक्त िोते ते सांग्रिी ठेवणे जरा कठीण जाते मात्र हलहखत 

स्वरूपातील हवचार हचरकाल रटकून राितात. आज आपण सांत तुकाराम मिाराज 

आहण सांत ज्ञानेश्वर याांच्या काळातील साहित्य हलहखत स्वरुपात असल्यामुळे वाचन 

करू शकतो. कागदाचा शोध लागण्यापूवी माणसे तोंडातोंडी माहिती लिात ठेवत 

असत. पाठाांतर करण्यावर जास्त भर राित असे. एकाजवळ असलेली माहिती 

दसुऱ्याांजवळ तोंडीच जात असे, त्यास गुरुकुल पध्दत असे म्िटले आि.े अश्मयुगीन 

काळातील लोक झाडाची पाने, साल आहण दगड गोट्याचा वापर करून कािी नोंदी 

करत असत. कािी कालावधी उलटल्यानांतर कागदाचा शोध लागला आहण हलहखत 

साहित्याला चाांगले ददवस बघायला हमळाले. प्रहसध्द कवहयत्री बहिणाबाई चौधरी 

अहशहित िोत्या मात्र त्याांचे कवन अप्रहतम िोते. त्याांना हलहिता वाचता येत नव्िते 

पण त्याांच्या नात्यातील एका व्यहक्तने ते सवा हलहून ठेवले म्िणून आज ते साहित्य 

आपणास वाचायला हमळत आि.े मिाराष्ट्रातील अनेक सांतानी त्याांच्या प्राकृत 

मराठी भाषेत आपले साहित्य हलहून ठेवले म्िणून आज ते सवा साहित्य आपणास 

ददशा दणे्यासाठी खुपच उपयोगी ठरत आिते. त्याांनी स्वतःच्या प्रहसहद्धसाठी नािी 

तर लोककल्याणासाठी साहित्य हलहून ठेवले. साहित्यात अनेक प्रकार आिते जसे 



की, कहवता, कथा, चारोळी, लहलत आहण वैचाररक लेख इत्यादी. अश्या अनेक 

माध्यमातून व्यक्ती आपले हवचार जतन करू शकतो. भारतीय परांपरेत असे अनेक 

साहिहत्यक मांडळी िोऊन गेले त्याांच्या नावाची यादी करीत बसलो तर कागद अपूरे 

पडेल. त्याांनी प्रहसहद्धची िाव न ठेवता हवपुल साहित्य हलहून ठेवले म्िणून मराठी 

साहित्य आज समृद्ध बनले आिे, एवढे मात्र खरे आि.े आज साहित्याची काय हस्थती 

आि े ककवा साहित्य दकती जतन केल्या जात आिे? तर याचे उत्तर म्िणजे आज 

साहित्य हवपुल प्रमाणात तयार िोत आि े आहण वेगवेगळ्या माध्यमातून जतन 

केल्या जात आि.े मात्र पूवीप्रमाणे दजेदार साहित्य हनमााण िोत नािी अशी खांत 

अधुनमधून ऐकायला हमळते. साहित्य हनमााण करणे ि ेयेरागबाळ्याचे काम नािी. 

खुप हशिण घेतलो म्िणजे साहित्य हनमााण करता येते असे मुळीच नािी. साहित्य 

हनमााण करण्यासाठी स्वतःजवळ तशी प्रहतभा असावी लागते, त्यासाठी वषाानुवषा 

तपियाा करावी लागते, नहवन हशकण्याची हजि ठेवावी लागते, अपार मेिनत 

करण्याची तयारी असावी लागते, या सवाासोबत हवनम्रता असणे आवश्यक आि े

तरच आपले साहित्य दजेदार हनमााण िोते. आज प्रत्येकजण प्रहसध्दीच्या 

लालसेपोटी अिराला अिर जोडून, यमक जुळवून साहित्य तयार करीत आिते. 

लगेच त्यास स्थाहनक वृत्तपत्रामधून प्रहसध्दी हमळाले की झाले साहिहत्यक. लगेच 

आपल्या नावसमोर ककवा नावाखाली हबरुदावली हमरवण्यास तयार. ि ेतर कािीच 

नािी कािी साहिहत्यक मांडळी इतराांचे साहित्य आपल्या नावावर प्रकाहशत करून 

स्वतःची वािवा हमळहवतात. त्यामुळे ते खरोखरच साहिहत्यक िोतात काय? िा 

प्रश्न सुटत नािीच. आजकाल सोशल मीहडयामुळे खुप साहित्य तयार करता येत आि े

आहण अनेक साहित्य जतन करून ठेवता येत आिते. म्िणून आपले साहित्य प्रहसध्द 

व्िावे म्िणून लेखन न करता आपल्या मनाच्या समाधानासाठी पहिल्याांदा 

हलहिण्याचा प्रयत्न करावे. मनोरांजनातून हलहिलेले साहित्य दजेदार बनते. त्यानांतर 

लोकाांच्या समस्या सोडहवण्यासाठी हलिावे म्िणजे आपल्या साहित्याला आपोआप 



प्रहसध्दी हमळेल. जे जे आपणाहस ठावे, ते ते इतराांशी साांगावे, शिाणे करुनी 

सोडावे, सकळजन या उक्तीनुसार सवा लोकाांना कािी बाबी कळाव्यात म्िणून 

साहित्य हनमााण करावे. स्वतःच्या नावाच्या प्रहसध्दीसाठी जो हलहितो तो मुळात 

हलहित नसून आपला स्वाथा शोधत असतो. म्िणून साहिहत्यक हमत्राांना माझी 

नम्रतेची हवनांती आि े की प्रहसध्दीसाठी कधी िी साहित्य हलहू नका. आपल्या 

लेखनीद्वारे समाजाचा, गावाचा, राज्याचा त्याचप्रमाणे दशेाचा हवकास िोईल असे 

साहित्य हनमााण करणे आवश्यक आि.े जातीजातीत ककवा धमााधमाात तेढ हनमााण 

िोईल असे कोणतेिी लेखन प्रहसध्दीच्या मोिापायी प्रकाहशत करू नये. त्यामुळे 

आपणास तर त्रास िोतोच हशवाय आपल्यामुळे इतराांना देखील त्रास िोऊ शकतो. 

म्िणून सांत तुकाराम मिाराज म्िणतात की, शब्द ि ेतलवारी सारखे धारदार शस्त्र 

आि,े जरा जपून वापरा. शब्दाने मन जसे जोडली जातात तसे तोडली दखेील 

जातात. तेंव्िा चला प्रहसध्दीची जरा देखील आस न धरता हनभेळ साहित्याची सेवा 

करूया आहण आपले साहित्य आपल्या नांतर येणारी हपढी अभ्यासेल असे तयार करू 

या. 

  



आई असावी हजजाऊसारखी 

 

 

कुटुांबातील सवाात मित्वाची व्यक्ती म्िणजे आई. स्वामी हतन्िी जगाचा 

आई हवना हभकारी असे म्िटले जाते खरोखरच ज्यास आई नािी त्यालाच वरील 

ओळीचा अनुभव येईल. आईंची मिती शब्दात व्यक्त करणे करठण आि.े एक कवी 

आईला आपल्या कहवतेत प्रेमस्वरूप आई, वात्सल्यचसधू आई असे सांबोधतो. 

आपल्या जीवनाला वळण दणेारी, आपले जीवन सांस्कारिम करणारी म्िणजे आई. 

वहडलाांचे सांस्कार आपणास धाडसी करतात तर आईचे सांस्कार आपणास मायाळू 

बनवतात. आईच्या वागणुकीवर मुलाांचे वागणे अवलांबून असते. ज्या घरातील आई 

िी उद्योगी, सतत दक्रयाशील, प्रेमळ, इतर लोकाांना मदत करणारी असते त्याांची 

मुलेसुद्धा त्याच वृत्तीची तयार िोतात. या गोष्टीचा आपण कधीिी हवचार न करता 

लिान मुलाांसमोर घरात वावरत असतो. लिान मुले टीप कागदाप्रमाणे प्रत्येक 

गोष्टीचे हनरीिण करतात आहण त्याचे अनुकरण दखेील करतात. प्रत्येक मुलाांची 

कुटुांब िी पहिली शाळा आि ेतर आई िी त्याांची पहिली हशहिका. वडील म्िणजे 

शाळेचे मुख्याध्यापक समजू या. कुटुांबामधून मुलाांना प्रत्येक गोष्टीचे सांस्कार नकळत 

िोत रािते. सांस्कार जाणीवपूवाक करता येत नािी मात्र तसे जाणीवपूवाक वतान 

केल्यास मुलाांवर नक्की फरक पडतो. कधी कधी आपण लिान मुलाांसमोर नकळत 

खोटे बोलतो मग मुले िी खोटे बोलण्यास सुरुवात करतात. खोटे बोलू नका अशी 

आपली हशकवण असते आहण आपणच जर मुलाांसमोर खोटे बोलत असू तर त्याचा 

खरोखर चाांगला पररणाम बघायला हमळेल काय? अथाात याचे उत्तर नािी असेच 

येते. कुटुांबातील हशिण िीच मुलाांची खरी प्रगती दशाहवत असते. म्िणून तर 

हशकलेली आई घरादाराला पुढे नेई असे म्िटले जाते. सांस्कृत मध्ये एक श्लोक आि े



'कुपुत्रो जायेत क्वहचदहप कुमाता न भवहत' अथाात एखाद्या वेळी कुपुत्र म्िणजे वाइट 

मुलगा जन्मास येऊ शकतो मात्र कुमाता म्िणजे वाइट आई जन्मास येणे अशक्य 

आि.े प्रत्येक आई आपल्या मुलाांहवषयी चाांगले तेच पािते. 

जगात असे अनेक उदािरण आिते ज्या रठकाणी आईच्या सिवासामुळे ते 

व्यक्ती मिान झाले. ज्यात पहिले नाव येते अथाात साने गुरुजी याांचे. यशोदा सारखी 

आई लाभली नसती तर कदाहचत श्याम सारखा मुलगा पािायला हमळाला नसता. 

हतच्या वागण्या बोलण्यातुन श्याम म्िणजे साने गुरुजी घडले. त्या नांतर दसुरे नाव 

आवजूान घ्यावे वाटते ते म्िणजे हवनोबा भावे. हवनोबा लिान असताना त्याांची आई 

शेजारच्या लोकाांना खूप मदत करीत असे. असाच एक प्रसांग हवनोबाजी वर सांस्कार 

करून गेला. हवनोबाला सेवा, त्याग, सौिादा ि ेसांस्कार आपल्या आईकडून हमळाले. 

एकदा हवनोबाच्या शेजारीच रािणारा एक जण आजारी पडला िोता. अशा कठीण 

पररहस्थतीमध्ये हवनोबाच्या आईने शेजाऱ्याांना सिकाया केले. ती आपल्या घरी 

जेवण बनवल्यानांतर शेजा-याच्या घरी जाऊन जेवण करून द्यायची आहण आजारी 

व्यक्तीची सेवािी करायची. एकदा हवनोबाने आपल्या आईला हवचारले, आई, तू 

दकती मतलबी आिसे, स्वत:च्या घरचे जेवण आधी बनवतेस आहण नांतर शेजा-याचे 

जेवण तयार करतेस. आईने उत्तर ददले. तुला समजत नािी. हवनोबा, शेजा-याचे 

जेवण आधी बनवले तर ते थांड िोईल. त्यामुळे मी त्याांचे जेवण नांतर बनवते. 

दसुऱ्याला सांकटाच्या वेळी सिकाया करण्याचा िा भाव हवनोबाांनी  नेिमीसाठी 

साांभाळून ठेवला आहण त्याांचे सांपूणा जीवन याच भावाचे प्रत्यि उदािरण बनले. 

हवनोबाच्या मनात प्रेम, माया ि ेसांस्कार त्याांच्या आईच्या वागणुकीतून रुजत गेले. 

सिज केलेले वतान बरेच कािी हशकवून जाते. याांच्या आई सारखी आपली आई आिे 

काय? मी श्यामची आई ककवा हवनोबाच्या आई सारखी बनू शकते का? याचा कधी 

आपण हवचार करीत नािी. समाजात अजून एकनआई आि ेज्याांच्याकडे सवाच जण 



आदशा माता म्िणून पाितो ते म्िणजे राजमाता हजजाऊ. हजजाबाई शिाजीराजे 

भोसले याांचा जन्म १२ जानेवारी १५९८ रोजी बुलढाणा हजल्ह्यातील 

चसदखेडराजा येथे झाला. राजमाता हजजाऊ ह्या मराठा साम्राज्याचे सांस्थापक 

छत्रपती हशवाजी मिाराजाांच्या मातोश्री िोत्या. चसदखेडचे लखुजी जाधव िे 

हजजाबाईंचे वडील तर आईचे नाव म्िाळसाबाई िोते. जाधव ि ेदवेहगरीच्या यादव 

घराण्याचे वांशज िोते. हडसेंबर १६०५ मध्ये हजजाबाईंचा शिाजीराजे याांच्याशी  

दौलताबाद येथे हववाि झाला. हजजाबाईंना एकूण आठ अपत्ये िोती. त्यापैकी सिा 

मुली व दोन मुलगे िोते. त्याांचा थोरला मुलगा सांभाजी िा शिाजी राजाांजवळ 

वाढला तर हशवाजी राजाांची सांपूणा जबाबदारी हजजाबाईंवर िोती. छत्रपती 

हशवाजी मिाराजाांच्या हशिणाची जबाबदारी त्याांनी स्वतःवर घेतली. हजजाबाईंनी 

छत्रपती हशवाजीला रामायण आहण मिाभारतातील शुर वीराच्या गोष्टी 

साांहगतल्या. सीतेचे िरण करणार् या रावणाचा वध करणारा राम दकती पराक्रमी 

िोता, बकासुराचा वध करून दबुळ्या लोकाांची सुटका करणारा भीम दकती 

पराक्रमी िोता इत्यादी गोष्टी साांहगतल्या. हजजाबाईंनी ददलेल्या या सांस्काराांमुळेच 

छत्रपती हशवाजीराजे घडले. हजजाबाईनी  नुसत्या याच गोष्टी साांहगतल्या नािीत 

तर आपल्या शेजारी बसवून राजकारणाचे धडेिी ददले. हशवरायाांच्या मनात 

कतृात्वाची रठणगी टाकतानाच हजजाबाईंनी त्याांना राजनीतीिी हशकहवली. समान 

न्याय दणे्याची वृत्ती आहण अन्याय करणार् याला कठोरात कठोर हशिा दणे्याचे 

धाडस सुध्दा ददले. शस्त्रास्त्राांच्या प्रहशिणावर स्वत: बारकाईने लि ठेवले. 

राजमाता हजजाऊमुळे छत्रपती हशवाजी राजे घडले. म्िणून प्रत्येक जण म्िणतो की 

आई असावी तर राजमाता हजजाऊ सारखी. ज्याना कुणाला अशी आई हमळते 

त्याांचे जीवन खरोखरच धन्य िोते. आज राजमाता हजजाऊ याांची जयांती त्याहनहमत्त 

कोटी कोटी प्रणाम. 

  



ि ेहवश्वहच माझे घर 

 

 

या भारतात बांधुभाव हनत्य वसु द े यावेळी कानावर पडल्या की, मन 

शून्यात जाऊन हवचार करायला लागतो. यापूवी अनेक सांत, मिात्मे, ऋषी, मुनी, 

समाजसुधारक मांडळीने लोकाांमध्ये बांधुभावाची हनर्ममती करून त्याांच्यात एकता 

साधण्याचा प्रयत्न केला आि.े आजिी आपण त्याांच्या जयांती आहण पुण्यहतथीच्या 

हनहमत्ताने त्याांनी केलेल्या कामाचा मागोवा घेऊन त्याप्रमाणे वागण्याचा आहण 

जगण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मात्र आज हशकून-सवरून शिाणी झालेली माणसेच 

समाजाच्या हवकासासाठी घातक ठरत असल्याचे पावलोपावली हनदशानास येत 

आि.े चार पुस्तके हशकलेली व्यक्ती एखाद्या समाजात असेल तर त्याच्या 

नात्यागोत्यातील, धमाातील, जातीतील, समाजातील त्याच्याकडे फार मोठ्या 

आशाळभूत दषृ्टीतून पाितात. अशावेळी हशकलेला, शिाणा झालेला व्यक्ती त्याांना 

चाांगली दषृ्टी द्यायला िवे, त्याांची सांकुहचत वृत्ती रािणार नािी, सवाधमासमभाव 

त्याांच्यात हनमााण व्िावे, असे मागादशान करायला िवे, मात्र सध्या असे हचत्र ददसून 

येत नािी. त्यामुळे हवहवध जातीच्या, धमााच्या, पांथाच्या या भारत दशेात अशाांतता 

असल्यासारखे वाटत आि.े घराबािरे पडलेला व्यक्ती सायांकाळी घरी सुखरुप परत 

येईल काय? याची शाश्वती मोठ्या शिराांतून लुप्त झाली आि.े लोकाांचा एकमेकावर 

असलेला हवश्वास आज पूणापणे सांपला आि.े शाळेमध्ये घेतली जाणारी ' भारत 

माझा दशे आि े ' िी प्रहतज्ञा शाळेत पूणा  िोत नािी असे बघायला हमळते. फक्त 

नावालाच ती प्रहतज्ञा आि ेप्रत्यिात मात्र हनराळेच आि.े कारण आज प्रत्येकजण 



'मी' च्या कोशात गुरफटलेला आि.े त्याला मी आहण माझा यापलीकडे कािीच 

ददसेनासे झाले आि.े त्याला हवश्वाची काळजी अहजबात नािी. 

ज्याांना खरोखरच आपल्या कुटुांबाची आहण पररवाराची काळजी असते ते 

जगाची काळजी करत नािी का? काळजी करत असतील तर मग िा चिसाचार 

ककवा दिशतवाद का फैलावत आिे? लोकां  एकमेकाांच्या जीवावर का उठत आिते? 

एकमेकाांहवरुद्ध द्वषे भावना का पसरहवल्या जात आिे? प्रत्येक व्यक्तीने आपली 

सद्सहद्ववेकबुद्धी जागृत ठेवून आपले पाऊल उचलायला िवे. एकाने दगड मारला 

म्िणजे लगेच दसुरािी आपल्या िातात दगड घेतात हभरवण्यासाठी. पण तत्पूवी 

एक सेकां द हवचार करायलाच िवे. दगड फेकून ज्या बसेसचे काचा फुटत आिते, बस 

ककवा इतर वािने जे जाळल्या जातात ककवा नासधूस केली जाते त्या कृतीमधून 

आपणास काय हमळते? शेवटी नुकसान ि ेआपलेच िोते ना ! कोणी कािी साांहगतले 

म्िणून भरकटून न जाता शाांत डोक्याने हवचार केल्यास अशी कृती नक्कीच घडणार 

नािी. जी व्यक्ती हवश्वाला स्वतःचे घर समजते त्या व्यक्तीकडून मुांगीलासुद्धा त्रास 

िोत नािी. परांतु आपली वृत्ती तशी बनतच नािी. लिानपणापासून आपण ज्या 

पररसरात आहण सांस्कृती वाढलो त्याच्या भारी पगडा आपल्या मनावर पडलेला 

असतो. त्याच्या बािेर पडणे फार हजकरीचे काम आि.े त्यासाठी बािरेच्या जगात 

मूकपणे दफरत रािावे लागते आणे हनरीिण करावे लागते. त्याचसोबत वाचन 

करून माहिती गोळा करावी लागते. तेव्िा कुठे आपणाला समोरचा व्यक्ती 

कळायला लागतो. कदाहचत आपण यारठकाणी चुका करतो त्यामुळेच हवश्वहच माझे 

घर िी सांकल्पना कोणालाच समजत नािी. माझे कुटुांब जसे सुखात, आनांदी रािावे 

असे वाटते तसेच दसुऱ्याच्या कुटुांबाचा देखील हवचार करायला िवे. ज्याददवशी िी 

सांकल्पना समजली तो ददवस आपला सोहनयाचा असेल. 

  



मोबाईल मित्वाचे की शौचालय 

 

 

जगभरातील सुमारे एक अब्ज जनता आज िी उघड्यावर शौचास जाते 

आहण भारत दशे यात अव्वलस्थानी असल्याचे मत सांयुक्त राष्ट्राच्या तज्ञानी 

हपण्याचे पाणी व स्वच्छतेसांबांधीच्या एका अभ्यासाचा शुभारांभ करताना नुकतेच 

व्यक्त केले आि.े उघड्यावर मलमूत्र हवसजान करण्याच्या बाबतीत बाांग्लादशे आहण 

हव्िएतनाम सारख्या अनेक दशेानी समाधान कारक प्रगती केली आि.े सबसिारन 

आदिकेतील 26 दशेानीिी याबाबतीत चाांगली कामहगरी केली आि.े याबाबत 

सांयुक्त राष्ट्रसांघाने चचता व्यक्त केली आि.े उघड्यावर मलमूत्र हवसजान केल्यामुळे 

अहतसार, आमाांश, कावीळ आहण हवषमज्वर यासारखे अनेक आजार िोण्याची 

शक्यता असते, असे जागहतक आरोग्य सांघटनेच्या स्वच्छता व आरोग्य कायाक्रमाचे 

समन्वयक ब्रूस गॉडान याांनी म्िटले आि.े उघड्यावर शौचास बसण्याचे गांभीर प्रभाव 

पाच वषााखालील मुलाांवर जास्त प्रमाणात ददसून येतो आहण िी मुले दगावण्याची 

शक्यता जास्त असते. भारताची लोकसांख्या ददवसेंददवस वाढतच आि.े 

आजहमहतला दशेातील जवळपास अधे लोक म्िणजे 60 कोटी जनता िी उघड्यावर 

शौचास जाते. भारत िा खेडीप्रधान दशे आि.े ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास 

जाणाऱ्याची सांख्या भरमसाठ आि.े त्यापेिा शिरात कमी प्रमाणात आढळून येते. 

शिरात मोकळी जागाच उपलब्ध नसते त्यामुळे त्याांना शौचालायाचा वापर 

केल्याहशवाय पयााय नसतो. याउलट ग्रामीण भागातील हचत्र पिावयास हमळते. 

भरपूर मोकळी जागा उपलब्ध असल्यामुळे या भागातील लोकाांना उघड्यावर शौच 

केल्याने कािी वाटत नािी. भारत सरकार तफे हनमालग्राम योजना राबवून अनेक 

गावात स्वच्छतेबाबत लोकाांचे जनजागरण करण्यात आले आि.े मिाराष्ट्र शासनाने 



िी राष्ट्रसांत तुकडोजी मिाराज ग्रामस्वच्छता अहभयान िी चळवळच्या स्वरुपात 

राज्यभर राबवून लोकाांच्या मनात स्वछतेहवषयी जागृती करण्याचे काम केले आि.े 

गावागावात स्वच्छतेच्या बाबतीत स्पधाा लावून सुांदर आहण स्वच्छ गावाांना 

पाररतोहषक सुध्दा ददल्या गेली. तरी सुध्दा ये रे माझ्या मागल्या म्िणीप्रमाणे 

ग्रामीण भागातील जनता आज िी उघड्यावर मलमूत्र हवसजान करण्यात समाधान 

मानते. शौचालयाचा वापर करण्यास मागे पुढे पािते. स्वच्छता आहण आरोग्य 

याांचा फार जवळचा सांबांध असतो. याचा हवचार करून प्रत्येक नागररकाांनी 

उघड्यावर मलमूत्र हवसजान करून स्वतःसोबत समाजाचे आरोग्य हबघडणार नािी 

याांची काळजी घेणे अत्यांत गरजेचे आि.े कुटुांबातील एखादा व्यक्ती अस्वच्छतेमुळे 

आजारी पडला की, आपले डोळे उघडतात. आजारातून मुक्ती हमळहवताना 

दवाखान्यात जो पैसा खचा केल्या जातो तेवढ्या पैशात शौचालय बाांधता आले 

असते याची जाणीव त्यावेळी िोते. आजार बरा झाला की, शौचालय बाांधकाम 

करण्याचे पुन्िा हवसरून जातात. एकां दरीत आपले वागणे माकडाच्या गोष्टीतील 

माकड घर बाांधायचे ज्याप्रकारे हवसरतो त्याचप्रकारे घडत असते. शौचालय बाांधणे 

आहण त्याचा वापर करणे या बाबीकडे लोक गांभीयााने का लि दते नािीत, याची 

अनेक कारणे आिते. 

स्वच्छतेहवषयी अनास्था - आपल्या जीवनात स्वच्छतेचे दकती मित्त्व 

आि?े यापासून जनता कोसो दरू आि.े याउलट घराबािरे जाऊन करावयाची दक्रया 

घरात केल्याने अस्वच्छता अजुन वाढते असा गैरसमज लोकाांच्या मनात आज िी 

घर करून आि.े शौच करणे म्िणजे पोटातील सवा घाण बािरे टाकणे िोय, मग ती 

दक्रया घरात करण्यापेिा घराबािरे केलेलेच बरे असे लोकाांना वाटते. परांतु तीच 

घाण हवहवध आजाराच्या स्वरुपात अधुनमधून घरात हशरकाव करते याची त्याांना 

पवाा नसते. मोठी माणसे गावाबिरे जातील परांतु लिान मुले तर घराच्या 

आजूबाजूला शौच करतात. त्या घाण हवष्ठवेर बसलेले माशा घरात येऊन अन्नावर 



बसतात याकडे साफ दलुाि केल्या जाते. घराच्या आजूबाजूला लिान मुले शौचास 

बसण्याच्या कारणावरुन बऱ्याच रठकाणी वाद, तांटे, भाांडण सुध्दा िोतात. महिला 

भहगनीना उघड्यावर शौचास जाताना अनेक समस्याना तोंड द्यावे लागते. घरातील 

महिलाांना मानसन्मान हमळावे, त्याांची लाज राखली जावी याचा हवचार करताना 

ती शौचास उघड्यावर जाऊ नये याचा मात्र कुणी हवचार करीत नािीत. वयोवृध्द 

लोकाांना सुध्दा उघड्यावर शौचास जाताना त्रास िोतो. थकलेले वय आहण चालण े

िोत नसल्यामुळे त्याांची सुध्दा कुचांबणा िोते. हवशेष करून पावसाळ्यात घरातील 

सवाच सदस्याना उघड्यावार शौचास जाताना त्रास सिन करावा लागतो. तरी िी 

लोकाांना शौचालयाचा वापर करावा असे वाटत नािी याचा अथा लोकाांमध्ये 

याबाबतीत फारच अनास्था ददसून येते. त्यास्तव अजुन मोठ्या प्रमाणात जनजागृती 

करणे अत्यावश्यक आि,े असे वाटते. 

पैशाची कमतरता - दोन वेळेसचे खायाला पोटभर हमळत नािी तेंव्िा 

शौचालय कुठून बाांधणार? असा सवाल ग्रामीण भागातील लोक सिजतेने बोलून 

जातात. आर्मथक पररहस्थती अत्यांत हबकट व कठीण असल्यामुळे ते स्वतःसाठी 

चाांगला हनवारा बाांधू शकत नािी तेंव्िा शौचालयाचा हवचार त्याांच्या डोक्यात तरी 

कसा येईल? ग्रामीण भागातील बहताांश जनता दाररद्रयरेषेखालील जीवन जगतात. 

त्याांचे पोट रोजच्या मोलमजुरीवर अवलांबून असते. त्याचसोबत त्याांच्या घरात 

खाणाऱ्याची तोंडे जास्त आहण कमाहवणाऱ्याचे िात कमी यामुळे नेिमीच आर्मथक 

चणचण त्याांना सताहवत असते. शौचालयापेिा त्याांना पोट भरण्याची काळजी 

जास्त असते. म्िणूनच ते या हवषयाकडे म्िणावे तेवढे गाांभीयााने लि दते 

नािीत.याउपर िी अशा गरीब आहण दाररद्रयाच्या खाईत असलेल्या लोकाांनी मनात 

आणले तर थेंबे थेंबे तळे साचे या म्िणीप्रमाणे पैशाची हनयहमत बचत करून 

शौचालय बाांधू शकतात. आज ग्रामीण भागात ज्याच्या िातात मोबाईल नािी असे 

एक िी घर शोधूनिी सापडणार नािी. त्याांच्या घरी शौचालय नािी मात्र मोबाईल 



नक्कीच सापडेल. कारण आज लोकाांना त्याची जास्त गरज वाटू लागली आि.े 

याहवषयी जागहतक आरोग्य सांघटनेच्या सावाजहनक आरोग्य हवभागाच्या सांचाहलका 

माररया नीरा याांनी म्िटले िोते की, ग्रामीण भागात एका िातात मोबाईल आहण 

दसुऱ्या िातात लोटा असे हवदारक हचत्र ददसून येते. लोकाांना शौचालयापेिा 

मोबाईल खुप मित्वाचे वाटते, त्यामुळे आपण हनणाय घ्यायचे आि े  मोबाईल 

मित्वाचे आि ेकी शौचालय ! भारतातील ि े हचत्र बदलण्यासाठी सरकार दरवषी 

नवनवीन योजना तयार करते. मात्र त्याची अांमलबजावणी योग्य िोत नािी ककवा 

लोकाांचा प्रहतसाद कमी असतो त्यामुळे ह्या योजना सपशेल आपटतात. यापूवी 

शौचालय नसणाऱ्या लोकाांना ग्रामपांचायतीतून दणे्यात येणाऱ्या हवहवध 

प्रमाणपत्रावर लाल हशक्का मारले जायचे. त्यामुळे त्याांचे कोणतेच सरकारी काम 

पूणात्वास जात नव्िते. पण मध्यांतरी ते बांद पडले आिे, पुनि ते चालू केल्यास लोक 

शौचालयाचा वापर करण्याकडे लि दतेील.शौचालय असणाऱ्या लोकाांनाच 

शासनाच्या सवा सुहवधा हमळतील, हनवडणुकीत सिभागी िोता येईल, सरकारी 

नोकरी हमळेल अशा प्रकारच्या अटी टाकल्यास जनता याहवषयाकडे गाांभीयााने लि 

दतेील. त्याचसोबत शासनाने प्रत्येक गावात हनदान एक तरी मोबाईल 

शौचालयाची हनर्ममती करावी. त्याचा हनयहमत वापर करीत राहिल्यास लोकाांच्या 

मानहसकतेत िळूिळू तरी बदल िोईल असे वाटते. लोकाांच्या मानहसकतेत बदल 

िोण्यासाठी अियकुमार अहभनय केलेला शौचालय - एक प्रेमकथा प्रत्येकाने एकदा 

तरी आवजूान पिावे. गावागावात आहण शाळाशाळामध्ये िा हचत्रपट अवश्य 

दाखवायलाच िवे. प्रत्येकाने शौचालयाचा हनयहमत वापर करण्याचा सांकल्प 

करावे. लोकाांमध्ये जनजागृती हनमााण करण्यासाठी गृिभेटी घेणे, कोपरा बैठका, 

समूि चचाा, स्वयांसिाय्यता बचतगटासोबत बैठका, तरुण-तरुणी मांडळासोबत खुली 

चचाा, तसेच भजनी मांडळ सोबत गावस्तरावरील चचाा करून स्वच्छ भारत ; समृद्ध 

भारत बनहवण्याचे स्वप्न पूणा करू या. 



मरावे परी अवयवरूपी उरावे* 

 

 

जन पळभर म्िणतील िाय िाय ! मी जाता रािील काया काय? 

गानकोदकळा लता मांगेशकर याांच्या आवाजातील कहववया भा. रा. ताांबे याांची 

कहवता रेहडयोवर ऐकताना मन एकदम भूतकाळात गेले. इयत्ता दिाव्या वगाात 

हशकत असताना िी कहवता मनात हशरली. मराठीच्या हशिकाांनी तसा जीव ओतून 

हशकहवला त्यामुळे ती कहवता आज िी मनात घर करून आि.े कहवतेतील प्रत्येक 

ओळीतून एकच अथा हमळतो की, आपल्या मरणानांतर आपले येथे कािीच उरत 

नािी. जसे राम आहण कृष्ण आले व गेले तसे आपण िी आलो आिोत आहण एके 

ददवशी जाणार आिोत. आपल्या मृत्यूनांतर घरातील मांडळी आहण नातलगामधील 

लोक कािी काळासाठी शोक करतील, दःुख व्यक्त करतील आहण त्यानांतर 

हनत्यनेमाने कामाला लागतील. जो जन्माला आलेला आि ेतो उद्या मरणारच आिे, 

ि े हत्रकालबाहधत सत्य आि े यात शांकाच नािी. या पृर्थवीवर जन्माला येताना 

ररकाम्या िाताने आलो आिोत आहण ररकाम्या िातानेच जाणार आिोत. 

याबाबतीत जगजेत्ता हसकां दराचे उदािरण तांतोतांत लागू पडते. त्याची शेवटची 

ईच्छा िोती की, दोन्िी िात बािरे ददसतील असे ठेवा म्िणजे लोकाांना कळेल की, 

एवढां श्रीमांत असून दखेील त्याांनी सोबत कािी नेले नािी. आपण केलेली कमाई, 

धनदौलत, जमीनजुमला, घर, सांपत्ती, सवा कािी येथेच रािते. फक्त आपल्या 

चाांगल्या कमाामुळे आपले नाव तेवढे हजवांत रािते. म्िणूनच म्िटले जाते की, पैसा 

कमाहवण्यापेिा माणुसकी कमवा. धनाने गरीब असाल तरी चालेल पण मनाने 

गरीब राह नका. चाांगली कमे करणारा व्यक्ती िा कधी िी गरीब राहू शकत नािी. 



समाजात त्याला चाांगली प्रहतष्ठा , मानसन्मान ह्या सवा गोष्टी अगदी फुकटात 

हमळतात. पैसा खचा करून सुध्दा ह्या बाबी सिजासिजी हमळत नािीत. समाजाला 

आहण दशेाला उपयोगी पडेल असे काया केल्यास आपले जीवन व्यथा जाणार नािी. 

दशेाच्या रिणापायी आजपयंत दकत्येक जवान मृत्यूमुखी पडले. त्याांचे जीवन व्यथा 

गेले नािी. ते अजरामर झाले आिते. आपले अनमोल जीवन िी व्यथा जाऊ नये, 

आपण िी या देशाचे व समाजाचे ऋण फेडावे असे वाटत असेल तर अगदी फारच 

सोपे काया आपणासमोर आि ेते म्िणजे आपल्या मृत्यूनांतर अवयवदान करणे. आज 

आपण एकहवसाव्या शतकाच्या हवज्ञान आहण तांत्रज्ञानामधील सांगणक युगात 

वावरत आिोत. कवी केशवसुत याांनी आपल्या तुतारी कहवतेत म्िटल्याप्रमाणे जुने 

जाऊ द्या मरणालागुनी, जाळूनी ककवा पुरुनी टाका. जुन्या चाहलररती, पध्दती, 

प्रथा याांना हतलाांजली दऊेन आपल्या मृत्यूनांतर अवयवदान देण्याची तयारी ठेवणे 

गरजू लोकाांसाठी एक सांजीवनी ठरणार आिे, एवढे मात्र नक्की. आपल्या शरीरातून 

जेंव्िा चेतना नष्ट िोते तेंव्िा आपला मृत्यू झाला असे जािीर केल्या जाते. 

आपल्याला मृत्यू म्िटले की अांगावर काटा उभा राितो. िा हवषय दखेील चर्मचला 

जाऊ नये असे वाटते. पण प्रत्येक सजीवाला मृत्यू अटळ आि.े  आपल्या मृत्यूनांतर 

परांपरेनुसार त्या शरीराची कािी जण दफन करतात तर कािी जण दिन करतात. 

म्िणजेच मृत्यूनांतर ते शरीर कािीच कामाचे नािी म्िणून िी कृती केल्या जाते. परांतु 

आधुहनक हवज्ञान आहण तांत्रज्ञानाच्या शोधातुन माणसाच्या मृत्यूनांतर कािी तास 

शरीरातील कािी अवयव त्याांच्या आांतररक प्रदक्रयेमुळे हजवांत राितात. जसे की, 

डोळे ( सात ते आठ तास ) दकडनी, हृदय इत्यादी ठराहवक वेळासाठी मेलेल्या 

व्यक्तीमध्ये हजवांत राितात. तसेच ते अवयव गरजू लोकाांना ठराहवक कालावधीत 

प्रत्यारोपण करून बसहवता येते. म्िणूनच मृत्युपिात अवयवाांचे दान करता येते. 

त्यामुळे त्या व्यक्तीची ती गरज पूणा िोते आहण त्यास दीघाकाळाचे जीवन हमळू 

शकते. जसे रक्त कोठेच तयार करता येत नािी अगदी तसेच  मानवाच्या शरीरात 



असलेले अत्यांत मित्वाचे असे डोळे, दकडनी, हृदय इत्यादी अवयव कोणत्याच 

कारखान्यात तयार करता येत नािी. त्यास मनुष्य जन्मच घ्यावा लागतो. त्यास्तव 

तो दिे जाळणे आहण पुरणे एवढ्याच कामासाठी हशल्लक असेल तर त्यास दान 

ददल्याने काय हबघडते? मात्र यामुळे अनेकाांच्या समस्या दरू िोऊ शकतात. अनेक 

गरजूना नवजीवन हमळू शकते. तसे हजवांत असताना आपण अनेक प्रकारचे दान 

दऊेन पुण्य हमळहवण्याचा प्रयत्न करतो. दानशूर व्यक्ती त्यालाच म्िटले जाते जो 

आपल्या जवळील सवा वस्तूचे दान दतेो. यासाठी मिाभारतातील कणााचे उदािरण 

ददले जाते. बहताांश लोक अन्नदान करतात. कािी नवयुवक मांडळी रक्तदान करतात. 

कािी लोक पैसा दान करतात तर कािी कपडे दान करतात. कािी मरणोत्तर 

नेत्रदान आहण दिेदान करण्याचा सांकल्प करतात. या सवा दानाच्या प्रकारात 

अवयवदान सवाश्रेष्ठ आि.े त्याची आपणास पूणा माहिती झाल्याहशवाय तसेच 

प्रहचती आहण स्वअनुभव आल्याहशवाय त्याची मिती कळणार नािी. अवयवदान 

केल्यामुळे मृत्यू झालेली व्यक्तीसुद्धा त्या अवयवाच्या रुपात दसुऱ्या व्यक्तीच्या 

माध्यमातून हजवांत असू शकतो. म्िणजे चजदगी के साथ भी आहण चजदगी के बाद 

भी या स्लोगनप्रमाणे. दहिण भारतीय हचत्रपटातील नागाजुाना, सौंदयाा आहण 

श्रीकाांत या अहभनेत्याांनी नुवस्तावनी या तेलगू हचत्रपटात या अवयवदानाचे मित्त्व 

फार सुांदरररत्या अधोरेहखत केले आि.े प्रशासन आहण वैद्यकशास्त्र हवभागानी या 

अवयवदानाबाबत लोकामध्ये जनजागृती हनमााण करण्यासाठी हवशेष प्रयत्न करणे 

फार गरजेचे आि.े हचत्रपट िेत्रातील मांडळीनी या हवषयावर चाांगला हचत्रपट 

तयार करून लोकाांमध्ये अवयवदानाची सांकल्पना रुजहवण्याचा प्रयत्न करावा. 

कहववया भा. रा. ताांबे याांच्या मी जाता रािील काया काय? या प्रश्नाचे उत्तर 

अवयवदानाच्या सांकल्पनेतून नक्कीच करता येईल. याहवषयी सवाानी गाांभीयााने 

हवचार करणे गरजेचे आिे, अस े वाटते. मरावे परी कीती रूपी उरावे असे पूवी 

म्िटले जायचे पण आत्ता मरावे परी अवयवरूपी उरावे असे म्िणणे उहचत ठरेल. 



परावलांबी जीवन 

 

 

समथा रामदास स्वामी याांनी म्िटले आि ेकी,  

जो दसुऱ्यावरी हवसांबला  

त्याचा कायाभाग बडुाला.  

परावलांबी जीवनात कसल्यािी प्रकारची प्रगती िोत नािी. व्यक्ती 

आळशी बनतो, त्याला कािी करावे असे मुळीच वाटत नािी. म्िणून स्वावलांबी 

जीवन जगण्याचा नेिमी प्रयत्न करावा. त्यामुळे मानहसक समाधान तर हमळतेच 

हशवाय उत्तरोत्तर प्रगती दखेील िोत रािते. मला ि ेजमत नािी म्िणून मदतीसाठी 

कुणाकडे िात पसरणे एक ककवा दोन वेळा ठीक आि ेमात्र वारांवार जर आपण त्या 

बाबतीत मदत घेऊ लागलो तर त्याहवषयी आपले काम नेिमीच अडखळून रािते. 

कािी गोष्टी कधी ना कधी हशकावेच लागते तर त्यास मला जमत नािी असे म्िणून 

मागे सारण्यात अथा नािी. उलट ते काम हशकण्याची तयारी ठेवल्यास एक ददवस 

नक्की त्या कामात यश हमळू शकते.  

शालेय जीवनात अनेक मुले वगाातील हशार मुलाांवर अवलांबून असतात. 

गृिपाठ ककवा स्वाध्याय पूणा करण्यासाठी वगाातील हशार मुलाांच्या वह्या वापरले 

जातात. परीिा जवळ येऊ लागले की त्याांचेच नोटस माहगतले जातात. त्यामुळे िी 

मुले स्वयांपूणा िोऊच शकत नािीत. अथाात याच कारणामुळे हशार मुले सदवै पुढेच 

असतात तर स्व अभ्यास न करणारी मुले मागेच राितात. त्यासाठी शालेय 

जीवनापासून आपण स्वावलांबी रािण्याचा प्रयत्न केल्यास आपण चाांगली झेप घेऊ 



शकतो. कािी गोष्टी समजून घेण्यासाठी इतराांची मदत आवश्यक असते मात्र ती 

मदत घेताना त्याच्या अधीन िोऊ नये याची काळजी घ्यावी.  

कुटुांबात मुले जेंव्िा लिान असतात तेंव्िा ती परावलांबी जीवन जगतात. 

त्याांना कुटुांबातील प्रत्येकजण मदत करीत असतो. कमावते वय झाल्यावर देखील 

तुम्िी कुटुांबात परावलांबी जीवन जगत असाल तर कोणी तुम्िाला जवळ येऊ दणेार 

नािी. ठराहवक काळापुरते सवाजण मदत करतात. मात्र त्यानांतर ऐतखाऊ आि े

म्िणून दलुाहित करतात. आपल्या स्वतःचे एक कुटुांब तयार झाल्यावर तर दसुऱ्याांवर 

हवसांबुन रािणे कसे जमेल ? जमणार नािी. कुठे ना कुठे कािी ना कािी काम करून 

पैसे कमवावे लागते तेंव्िाच कुठे घर चालते.  

म्िणून कोणतीिी व्यक्ती परावलांबी जीवन दीघाकाळ जगू शकत नािी. 

ज्याचे िात, पाय आहण मेंद ूनेिमी सक्रीय कायारत असते त्याचे जीवन स्वावलांबी 

तर असेच हशवाय प्रगतीशील रािते. इतराांकडे नोकरी करणे म्िणजे एकप्रकारे 

परावलांबी जीवन िोय कारण यारठकाणी आपल्या मनानुसार जीवन जगता येत 

नािी. आपणास जेंव्िा सुट्टी िवी असते त्यावेळी सुट्टी हमळत नसेल तर आपल्या या 

परावलांबी जीवनाचा खुप राग येतो. त्यासाठी स्वतःचे कािी उद्योग ककवा रोजगार 

हनमााण करणारे मांडळी आपले जीवन आनांदात जगू शकतात. प्रहसध्द उद्योजक 

नेिमी म्िणतात की, कुणाकडे रोजगारासाठी िात पसरण्यापेिा दसुऱ्याांच्या 

िाताला काम दतेा येईल असे कािी तरी काम करावे.  

ि ेसवााना जमणार नािी पण ज्याना जमते त्याांनी असे प्रयत्न चालू ठेवणे 

आवश्यक आि.े इांग्रज भारतात येण्यापूवी भारतातील सवा खेडी स्वयांपूणा िोती 

म्िणजे स्वदशेी वस्तू वापरुन स्वावलांबी िोते. मात्र इांग्रजानी त्याांच्या वस्तू भारतात 

आणल्या आहण येथील लोक परावलांबी िोऊ लागले. पूवी कामाच्या मोबदल्यात 

धान्य ददले जात असे त्यामुळे पैश्याची कुठे गरज पडत नव्िती. मात्र कालाांतराने 

कामाच्या मोबदल्यात पैसा आला तेंव्िापासून प्रत्येक वस्तू हवकत हमळू लागली. 



याच वेळी लोकाांच्या परावलांबी जीवनाला सुरुवात झाली. पूवी दळणवळणाची 

साधने उपलब्ध नव्िती तेंव्िा लोक कोसो मैल पायी जात असत. कोणावर अवलांबून 

राित नसत. आज त्या उलट आि ेदळणवळणाची अनेक साधने उपलब्ध असल्यामुळे 

स्वतःचे िात-पाय कशाला िलवायचे असे हवचार आपण करतो. 

 पूवी गावात अनेक हविीरी आहण िातपांप असायचे पाण्यासाठी. आज 

हविीरी बुजल्या आहण िातपांप बांद पडले. एक बटन मारले की बोअरवेलद्वारे पाणी 

वर येते. ि े आपले तांत्रज्ञानामधील हवकास आिे मात्र एक-दोन ददवस कािी 

कारणाने गावात लाईट नसेल तर चूळ भरण्यास िी पाणी हमळत नािी, िी वाईट 

अवस्था खेड्यात बघायला हमळते. यास कोणते जीवन म्िणाल ? स्वावलांबी की 

परावलांबी..! आपण एक पाऊल दखेील पायी चलण्यासाठी तयार नािी. जवळच्या 

अांतरावर दखेील गाडीचा वापर करतो. प्रत्येक काम करताना आपण दसुऱ्याां 

कश्यावर तरी अवलांबून असतो म्िणून आपले सवा काम हबघडत जातात. तेंव्िा 

आत्ताच सवाानी आत्मपरीिण करून ठरवा की आपले स्वतःचे जीवन स्वावलांबी 

आि ेकी परावलांबी. 

  



चला हमत्र बनवूया .....! 

 

 

व्यक्ती हततक्या प्रकृती असे मानसशास्त्र साांगते. आपणिी सिजच बोलून 

जातो की, सवाचजण मुळीच एकसारखे नसतात. जसे की िाताची पाचिी बोटे 

एकसारखी नसतात त्याप्रमाणे परांतु एखाद्या व्यक्तीचा खरा स्वभाव त्याांच्या 

हमत्रमांडळीवरुन स्पष्ट करता येऊ शकते. ज्याप्रकारचा आपला स्वभाव असेल त्याच 

प्रकारचे हमत्र आपल्या सभोवती भेटत असतात. जीवनात मैत्रीला अनन्यसाधारण 

मित्त्व आि.े आई, वडील, भाऊ, बिीण, पत्नी आहण मूल इत्यादी नाते 

हमळहवण्यासाठी हवशेष असे कष्ट करावे लागत नािी. पण एखादा चाांगला हमत्र 

हमळहवणे म्िणजे जीवनाची एकप्रकारे कसोटीच असते.  

प्रत्येक व्यक्ती भरपूर सांपत्ती व उत्तम आरोग्य हमळहवण्यासाठी दवेाकडे 

प्राथाना करतो. परांतु चाांगले हमत्र हमळावे यासाठी कोणी मागणी वा प्राथाना 

करताना ददसतो काय ? नािी. हमत्रत्व िी बाब ऐहच्छक आि.े जीवनात प्रत्येकाना 

एक तरी हमत्र नक्की असतोच. ज्याना एकिी हमत्र नािी अशाचे जीवन व्यथा आि े

असे म्िणायला िरकत नािी. तसेच प्रत्येकाला खरा हमत्र हमळतोच असेिी कािी 

नािी. ' सुख के सब साथी दःुख में न कोई ' असे एक गीत आपणास साांगते की, जेंव्िा 

आपल्याजवळ गडगांज सांपत्ती असेल तेंव्िा आपली स्तुती, प्रशांसा आहण वािवा 

करणारे खुप हमत्र हमळतात. परांतु जेंव्िा आपल्याजवळ सांपत्ती नसते तेंव्िा कुणी िी 

आपले हमत्र व्ह्ययला तयार िोत नािीत. जुने हमत्र दखेील साथ दते नािीत. एवढेच 

काय आपल्या सोबत खेळलेले, हशकलेलले, एका ताटात जेवलेले बालहमत्र सुध्दा 

आपल्या गररबीमध्ये आपणास पूणापणे हवसरून जातात. सांकटाच्या वेळी मदत 



करणारा हमत्र िाच खरा हमत्र असतो अशी हमत्राांची व्याख्या फार पूवीपासून राम 

आहण श्याम च्या गोष्टीरुपात ऐकत आलो आिोत. 

पुष्कळ वेळा जवळच्या नातेवाईकाांपेिा हमत्रत्वाचे नाते फारच 

हजव्िाळ्याचे वाटतात. द:ुखाच्या प्रसांगी मनाला धीर दऊेन आत्महवश्वास हनमााण 

करणारे व सुखात आनांद हद्वगुहणत करणारे हमत्र सवाच जणाना िवेिवेसे वाटतात. 

चुकलेल्या पावलाांना ददशा दणेारा, सुटत चाललेला तोल साांभाळणारा आहण सांकट 

समयी आधार दणेारा तोच खरा हमत्र आि.े असा हमत्र ज्याला लाभला त्याचे जीवन 

नक्की बदलते आहण त्याच्या एवढा सुदवैी दसुरा कोणीच असू शकत नािी. पण 

सवाानाच असे हमत्र भेटतील काय ? नक्की हमळेलच ककवा हमळणार दखेील नािी िी 

ज्याच्या त्याच्या दवैाची बाब आि.े जीवनात चाांगले हमत्र हमळहवणे जेवढे कठीण 

वाटते तेवढे सोपे दखेील आि.े आपली हवचारशक्ती म्िणजे बुध्दी जर चाांगली असेल 

तर नक्कीच चाांगले हमत्र हनवडता येतात. कािी हनव्वळ स्तुती करणारे, 

अलांकाराप्रमाणे सौंदयावधाक हमत्र जीवनात कािी कामाला पडत नािीत. असे हमत्र 

फक्त सांधीसाधू ककवा स्वाथी समजल्या जातात.  

चाांगला हमत्र प्रेमाने प्राप्त करावा लागतो. हमत्र धनाने नव्ि े तर मनाने 

श्रीमांत असायला पाहिजे. भगवान श्रीकृष्ण आहण सुदामा याांचे हमत्र-प्रेम आपणा 

सवााना ज्ञात आिचे. सुदामा अत्यांत गरीब असून देखील हमत्रासाठी सोबत कािी 

तरी घेऊन जावे म्िणून पोि े घेतो. श्रीकृष्ण भगवानसाठी पोि े हमळहवणे अवघड 

बाब िोते काय ? हनहितच नािी. परांतु हमत्रत्वात अशी एकमेकाांची भावना समजून 

घेण्याची मानहसकता हनमााण िोणे आवश्यक आि.े अन्यथा अिांपणा आहण गवापणा 

आपल्या अांगी वाढतच जाते.  

हमत्राहशवाय जीवन म्िणजे पाण्याहशवाय मासोळीचे जीवन जगू शकत 

नािी त्याप्रमाणे हमत्राांहशवाय आपले जीवन कािीच नािी अगदी तसेच आि.े मैत्री 



मध्ये गरीब-श्रीमांत उच्च-नीच अश्या प्रकारचा कुठली िी दरी नसते. आरश्यात 

आपली जशीच्या तशी प्रहतमा ददसते. ज्याद्वारे हनरीिण करून आपण ठरहवत 

असतो की, मी कसा ददसतो ? तसेच कािी काम खऱ्या हमत्राांचे आि.े शालेय 

हमत्राची ओळख आपण आयुष्यभर हवसरू शकत नािी. 

 शालेय वयात ज्याांना चाांगले हमत्र लाभले त्याचे आयुष्य सफल झाल्या 

सारखे आि.े जीवनातील चाांगले-वाईट गुण-दोष दाखहवण्याचे काम हमत्र करतात. 

म्िणूनच त्याांना जीवन प्रवािाला वळण लावणारे तट असे सांबोहधले जाते.  

नदीच्या प्रवािाप्रमाणे खरे हमत्र आपल्या जीवनाला वळण देतात, मयाादा 

घालतात. हमत्र म्िणजे हृदय यावरूनच हमत्राला सुहृदय असा शब्दप्रयोग आला 

असावा, असे वाटते. हमत्र जीवनात िवेिवेसे वाटतात कारण प्रत्येक सुख दःुखमध्ये 

फक्त आहण फक्त हमत्राची साथ आपणाला हमळते. बालपणीचे हमत्र, शाळेतलले 

हमत्र, मिाहवद्यालय हमत्र आहण नौकरीच्या रठकाणी हमळणारे हमत्र असे हमत्राचे 

वगीकरण करता येईल. बालपणीचे हमत्र जेंव्िा खूप वषाानांतर हमळतात तेंव्िा खूप 

आनांद िोतो. काय बोलावे ? ि ेिी सुचत नािी. खूप गप्पा िोतात, चिा-पाणी िोते, 

त्याा॑नी ज्या रठकाणी खाल्ले, झोपले उठले, बसले अभ्यास केले, रुसले, फुगले, 

मारामारी केले आहण खेळले त्या जागेत काय काय बदलले यावर हवचार िोते आहण 

मनात एक वेगळाच आनांद दऊेन जातो. बालपण दगेा दवेा मुांगी साखरेचा रवा असे 

म्िटल्या जाते ते यामुळेच याची प्रहचती यहनहमत्ताने पुन्िा एकदा िोतो. 

आजच्या ददवशी प्रत्येकजण मोठ्या आनांदात िें डशीप डे साजरा करतात. 

हमत्रत्वाचे बैंड मनगटात बाांधले की उत्सव साजरा झाला असे वाटते. पण आपण 

कधी कोणाचे खरे हमत्र झालो आिोत काय ? तसा कधी प्रयत्न तरी केला आि ेकाय 

? त्याचे आत्मपरीिण करणे गरजेचे आि.े ' एकमेका सिाय करू, अवघे धरु सुपांथ ' 



असे सांतानी म्िटले आि.े त्याचा वापर आपण आपल्या जीवनात केला पाहिजे. 

आपण कोणाचे तरी खरे हमत्र झाल्यास आपणास देखील तसे हमत्र भेटतील. 

कामापुरता मामा करून हमत्राांचा उपयोग केल्यास आपणाला कोण बरे हमत्र 

बनवतील ! 

 आपण कोणाला मदत करायचे नािी व सवाजण मात्र मला मदत करावी, 

सिानुभूतीपूवाक पिावे अशी अपेिा ठेवणे दकतपत योग्य आि े? तर चला मग आज 

आपणिी कोणाचे तरी खरे हमत्र बनण्याचा प्रयत्न करूया आहण आपण सारे जाती-

पाती, धमा-पांथ, स्त्री-पुरुष ि ेसवा हवसरून चला हमत्र बनूया ......! 

  



पयाटकाांनी जबाबदारीने वागावे 

 

 

आपल्या भारतीय परांपरेला एक इहतिास आि.े आहण िा सवा इहतिास 

आपणास गड आहण दकल्ल्याच्या हशल्लक असलेल्या अवशेषावरुन लिात येते. 

अनेक इहतिासतज्ञ या पुरातन वस्तूवरुन इहतिास हलहिण्याचा प्रयत्न करतात. 

म्िणून आज उपलब्ध असलेले गड आहण दकल्ले िेच खरे तर इहतिासाचे मूक 

सािीदार आिते. परांतु आपण सवाजण याची कािीच काळजी करताना ददसत 

नािीत. पहिली गोष्ट तर गड आहण दकल्ले सुरहित आिते काय ? याचा हवचार तर 

दरुच ि ेगड दकल्ले पािण्यासाठी कोणी जात नािीत. जे जातात ते या गड आहण 

दकल्याला प्रदहूषत करतात. कािी िौसी मांडळी गड आहण दकल्ल्यावर आपले नाव 

हलहितात, कोणी चारोळी हलहून ठेवतात, तर कोणी वेगवेगळे हचत्र काढून गड 

आहण दकल्याचे सौंदया नष्ट करतात. ते एक ऐहतिाहसक वास्तु आि े आहण हतचे 

सांरिण करण्याची जबाबदारी आपली आि े िे साफ हवसरून जातात. अश्या 

लोकाांना वेळीच आवर घालून दांडीत करायला िवे. त्याांना दांड लावले की पुढे कोणी 

असे हवचार डोक्यात आणणार नािी. कािी मांडळी गड आहण दकल्यावर हपकहनक 

म्िणून येतात. सोबत येताना खाण्याचे भरपूर खाद्यपदाथा आणतात. त्याचा आस्वाद 

घेतात आहण तेथेच कचरा टाकून मोकळे िोतात. त्याांना फक्त हपकहनकची मजा 

घ्यायची असते. आपल्या अश्या वागण्यामुळे गड आहण दकल्ले पािण्यास येणाऱ्या 

पयाटकाना दकती त्रास िोईल याचा अहजबात हवचार न करणारे खरोखर त्या गड व 

दकल्याचा अभ्यास करतील काय ककवा सांरिण करतील काय ? िा फार मोठा प्रश्न 

पडतो. त्याच सोबत या रठकाणी असे जोडपे ददसून येतात जे की लग्नाच्या पूवी 

एकत्र दफरण्यासाठी येतात. पुण्याजवळील एक दोन दकल्याच्या रठकाणी 



कॉलेजमध्ये हशकणारी मुले-मुली एकत्र ददसण्याचे प्रकार खुप आढळून येतात. गड 

आहण दकल्याचा वापर ि ेनवयुवक असे करत असतील तर त्याांच्याकडून इहतिास 

जपून ठेवण्याच्या बाबतीत काय अपेिा ठेवता येईल ? असे प्रकरण तेथे िोणार 

नािी याची काळजी घेणे आवश्यक आिे, अन्यथा अश्या गैरप्रकारामुळे गड दकल्ले 

पािण्याऱ्या लोकाांची सांख्या अगोदरच कमी आि ेत्यात अजून घट िोण्याची शक्यता 

नाकारता येत नािी. त्याचसोबत यावर उपाययोजना म्िणून गड दकल्ले पािायला 

जाणाऱ्या सवांचे आधार काडा आहण त्याचे मोबाईल क्रमाांकसुद्धा घेण्याची सुहवधा 

हनमााण करावी लागेल.  

कािी ददवसापूवी नाांदडे हजल्ह्यातील माहूरगडाच्या जांगलात दोन प्रेमी 

युगुलाची हनघृाण ित्या करण्यात आली. यापूवी सुध्दा असे अनेक घटना घडलेल्या 

आिते. असे प्रकार िोऊ नये याची काळजी घेतली तर या दकल्याचा इहतिास शाबूत 

राहू शकतो. अन्यथा बदनामी िोण्यास जास्त वेळ लागत नािी. दकल्याचा इहतिास 

हजवांत ठेवण्यासाठी शासन स्तरावरुन कािी ठोस कृती कायाक्रम तयार िोणे दखेील 

अत्यांत मित्वाचे आि.े जास्तीत जास्त लोकाांची या गड आहण दकल्याकडे लि 

जाण्यासाठी मित्वपूणा योजना तयार करून त्याची अांमलबजावणी िोणे सुध्दा 

आवश्यक आि.े  

 शालेय जीवनात दरवषी सिलीचे हनयोजन केल्या जाते. या वयातील 

सिलीत हमळालेली माहिती प्रत्येकाांच्या हचरकाल स्मरणात रािते. मात्र बहताांश 

शाळाकडून आयोहजत करण्यात आलेल्या सिली ऐहतिाहसक स्थळी न जाता 

प्रेिणीय स्थळाना भेट ददल्या जाते. कािी शाळा तर शैिहणक सिल म्िटले की 

नुसती डोकेदखुी म्िणून त्या पासून चार िात दरू राितात. पालक दखेील आपल्या 

पाल्याना अश्या ऐहतिाहसक स्थळी घेऊन जात नािीत. त्यामुळे गड आहण 

दकल्याकडे अभ्यासपूणा दषृ्टीने पािण्याऱ्याांची सांख्या ददवसेंददवस घटत आिे आहण 

प्रेिणीय स्थळी पयाटकाांची सांख्या भरमसाठ वाढत आि.े त्या रठकाणी दखेील कािी 

इहतिास कळतो नािी असे कािी नािी. मात्र मुलाांना इहतिास या हवषयात आवड 



हनमााण करण्यासाठी, गड आहण दकल्याची माहिती सांकहलत करण्यासाठी त्याांची 

शैिहणक सिल अश्या ऐहतिाहसक स्थळी काढणे आवश्यक आि.े अश्या सिलीचे 

हनयोजन करणाऱ्या शाळेला प्रवासात हवशेष सवलत दणे्याची प्रथा सुरु केल्यास 

चाांगला पररणाम पिायला हमळेल. त्याच सोबत शाळेला एक प्रमाणपत्र हवतररत 

केल्यास अजून चाांगले िोईल.  

मिाराष्ट्र राज्य पयाटन हवकास मिामांडळ नावाची सांस्था कायााहन्वत आिे, 

त्या माध्यमातून या गड आहण दकल्याचे सांरिण कसे करता येईल ? तसेच 

इहतिासाचे मूक सािीदार म्िणून वषाानुवषे कसे मदतगार ठरतील याची काळजी 

दखेील घेणे आवश्यक आि.े आपल्या पूवीचे लोकां  या गड दकल्यात जगले आिते, 

आपण प्रत्यिात ि े पाित आिोत तर आपल्या नांतरची हपढी फक्त हचत्रात पाहू 

शकेल काय ? अशी शांका राहून राहून मनात येते. भहवष्यात असे िोणार नािी 

याची काळजी प्रत्येकानी घ्यायला िवे. गड दकल्यावर वषाातुन एकदा तरी जावे 

मात्र तेथे कसल्याच प्रकारची गैरवताणुक न करता त्या रठकाणचे सौंदया अबाहधत 

राखावे म्िणजेच इतराांना देखील त्याचे सौंदया पािता येईल. 

  



उद्याची सुांदर पिाट........! 

 

 

आर्मथक हस्थती लिात घेऊन राज्य सरकारने सरकारी नोकर भरतीवर 

बांदी घालण्याचा हनणाय घेतला असल्याची बातमी नुकतेच वाचण्यात आले. बातमी 

वाचून अनेक युवकाांना धक्का बसला असेल कारण गेल्या दिा वषाापासून सरकार 

कुठलीिी भरती प्रदक्रया केली नािी आहण पुन्िा येत्या एक दोन वषाात भरती 

करणार नसल्याचे जािीर केले. सध्या राज्यात दीड लाखाच्यावर ररक्त पदाची 

सांख्या आि.े म्िणजे या ररक्त पदाचा अहतररक्त कायाभार कायारत असलेल्या 

कमाचाऱ्याांवर पडत आि.े त्यामुळे कामाचा गुणवत्ता काय रािणार ि े हवचार करू 

शकतो. दशेात लाखोच्या सांख्येने बेरोजगार युवक नोकरीसाठी भटकत आिते. 

त्याांच्या िाताला कसलेच काम हमळत नािी. त्यामुळे ते उदासीन िोत आिते आहण 

नको त्या गैरमागााला जात आिते. 

 समाजातील कािी हशार मांडळी या युवकाांचा वापर करून स्वतः मोठे 

िोत आिते. कुणी त्याांना गैर मागााला लाहवत आिते. तर कािी युवक नैराश्येच्या 

खोल दरीमध्ये पडत आिते. दशेाच्या हवकासात आहण प्रगतीमध्ये या सवा बाबीचा 

पररणाम ददसून येत आि.े  

भारत िा युवकाांचा दशे म्िणून सांपूणा जगात ओळखला जातो. या 

दशेातील युवकाांनी ठरहवले तर जगात एक क्रमाांकाचे दशे बनवू शकतात. यासाठी 

आवश्यक आि ेशासनाची मित्वाकाांिी धोरण आहण युवकाांच्या िाताला काम. पण 

भारतात रोजगार उपलब्ध िोत नसल्यामुळे दशेातील अनेक युवक आखातीसारख्या 

दशेात कोणतेिी काम करण्यासाठी जात आिते.  



िी बाब अाापल्या दशेासाठी नक्कीच कौतुकास्पद नािी. त्याच बरोबर 

येथील प्रत्येक युवकाांना सरकारी नोकरी िवी आि.े स्वतःच्या बळावर एखादा 

उदयोग तयार करण्याची हिम्मत युवकामध्ये ददसून येत नािी. दसुऱ्याांची चाकरी 

करण्यापेिा मी इतराांना नोकरी हनमााण करण्याचे काम करतो िी धमक कोणत्यािी 

युवकामध्ये आढळून येत नािी. प्रत्येक युवक अन्य रठकाणी काम करण्याच्या शोधात 

भटकत असतो. त्यापेिा आपल्या कला कौशल्याने एखादा व्यवसाय सुरु केल्यास 

नोकरी पेिा जास्त पगार नक्कीच कमावू शकतो, असे कोणालािी वाटत नािी.  

राज्याचे मुख्यमांत्री दवेेंद्र फडणवीस याांनी एका कायाक्रमात बोलताना 

युवकाांना उिेश्यून बोलले की, भहवष्यात सरकारी नोकरी हमळेलच याची शाश्वती 

नािी त्यामुळे स्वयांरोजगार हनर्ममती करणे आवश्यक आि.े भारतातील युवकाांना 

आज जे हशिण ददल्या जाते ते फक्त सरकारी नोकरी हमळहवण्याच्या कामासाठी 

ददली जाते. आजच्या हशिणात फक्त डोक्याचे काम आि.े िाता-पायाला काम दईेल 

असे व्यवसाय हशिण ददल्या जात नािी त्यामुळे हशिण घेऊन बािरे पडणारा 

येथील युवक उद्योगधांद ेकरण्याच्या फां दयात न पडता आपल्या गावापासून कोसो 

दरू मोठ्या शिरात तुटपुांज्या पगारीवर काम करतात. ज्यामुळे त्याचा आहण त्याांच्या 

कुटुांबाचा हवकास िोऊ शकत नािी. वास्तहवक पािता प्राथहमक शाळेपासून हवहवध 

व्यवसायाची मुलाांना तोंड ओळख दणेे आवश्यक आिे, असे वाटते.  

भारताचे राष्ट्रहपता मिात्मा गाांधीजी याांनी देखील मूलभूत हशिण 

दणे्यावर भर ददला िोता. मात्र कोणत्यािी आयोगाने याहवषयी गाांभीयााने हवचार 

केले नािीत. आज हशकून सवरुन पांहडत झालेली मुले शेतात काम करायला तयार 

नािीत. शेतात काम करणे त्याांना कमीपणाचे वाटत आि.े म्िणजे आजचे हशिण 

मुलाांना शेतीपासून दरू नेत आिे, असे म्िणणे चुकीचे ठरणार नािी. नाहपकी आहण 

कजाामुळे शेतकरी आत्मित्या करून घेत आिते. कारण शेतीचे तांत्रज्ञान अजुनिी 

त्याांना आत्मसात झाली नािी. नुसती शेती करण्यापेिा सोबत एखादा जोडधांदा 



ठेवावे आहण त्यातून कसर भरून काढावे िी युक्ती युवकाजवळ असू शकते मात्र तो 

शेतात दफरायला तयार नािी िीच खरी शोकाांहतका आि.े युवकानी शेती करायला 

सुरुवात केली तर भारत दशेातील अन्नधान्याचे उत्पन्न दपुटीने वाढेल आहण खऱ्या 

अथााने दशेाची प्रगती दखेील िोईल. पण असे िोताना ददसत नािी कारण शालेय 

जीवनात या शेतीशी सांबांहधत एकिी गोष्ट त्याांना हशकहवल्या जात नािी ककवा 

त्याचा अनुभव देखील मुलाांना ददला जात नािी, यात त्याांचा तरी काय दोष ! 

भरपुर बौहद्धक ज्ञान हमळवून तो ज्ञानी बनतो खरा पण इतर बाबीच्या अज्ञानामुळे 

तो मागे पडतो. त्याला स्वतःला रोजगार हनर्ममती करण्याचे ज्ञान नसल्यामुळे त्याचे 

जीवन परावलांबी बनते.  

धीरूभाई अांबानी याांचे जीवन चररत्र जर अभ्यासले तर लिात येते की 

सरकारी नोकरी मध्ये माणूस आि ेत्या रठकाणी राितो तर व्यवसायात मन लावून 

काम केल्यास लिणीय प्रगती करता येते.  

आमच्या एका हमत्राचे उदािरण नक्कीच सवा युवकाांना प्रेरणा दऊेन 

जाईल. तो उच्च हशहित िोता म्िणून हजल्ह्याच्या मिाहवद्यालयात नोकरी 

हमळहवण्यासाठी गेला. तो खुप हशार िोता पण गरीब िोता. नोकरीसाठी पैसे दऊे 

शकत नव्िता. अथाात त्याला हतथे नोकरी हमळाली नािी. तो खुप उदास झाला 

आहण सरळ पुण्याला गेला. हतथे त्याच्या हशिणावर नोकरी हमळणार नव्िती ि े

त्याला माहित िोते. त्याने एक साधी नोकरी धरली. त्या मालकाने त्याला कामाचे 

िजार बाराशे रुपये देत िोता. मात्र त्याने िी नोकरी करता करता त्या व्यवसायाची 

सवा कौशल्य आत्मसात केली. पूणा अभ्यास केला. जेव्िा त्याला वाटले की मी आत्ता 

िा व्यवसाय करू शकतो त्यावेळी त्याने आपल्या नोकरीचा राजीनामा ददला आहण 

तोच व्यवसाय त्याने सुरु केला. अगोदरच हशार असल्यामुळे दोन तीन वषाात 

त्याचा व्यवसायावर जम बसला आहण तो अल्पावधीमध्ये लिाधीश बनला. एका 

महिन्याच्या नोकरीनांतर जी रक्कम त्याच्या िातात पडणार िोती त्यापेिा डबल 

कमाई तो करू लागला. त्याच्या सोबतीचे सवा नोकरीत आि े त्या पगारीत 



समाधानी आिते तर िा मात्र ददवसेंददवस प्रगती करीत आि.े आज िी तो त्या 

कॉलेजला धन्यवाद दतेो ज्यानी त्याला नोकरी ददली नािी. त्याांनी नोकरी ददली 

असती तर त्याची एवढी प्रगती झाली नसती असे तो नेिमी म्िणतो.  

समाजात असे अनेक उदािरण आिते, ज्यापासून आपण कािी तरी धडा 

हशकायला िवे. एका सरकारी जागेसाठी आज िजाराांच्यावर अजा प्राप्त िोतात. 

यावरून आपण दशेातील बेरोजगार युवकाांच्या सांख्येचा अांदाज करू शकतो. 

सरकारच्या हतजोरीत पैश्याचा खडखडाट आि े म्िणून सरकार असे हनणाय घेऊ 

शकतात. मात्र आपल्या मनगटामध्ये दम असेल तर अश्या सरकारी नोकरीची वाट 

पाित बसण्यापेिा स्वतःचा छोटासा रोजगार दखेील आपला खुप मोठा स्वप्न पूणा 

करू शकतो.  

म्िणून चला युवकाांनो आपली मरगळ दरू करा, आळस झटका आहण 

जोमाने कामाला लागा उद्याची सुांदर पिाट आपली वाट पाित आिे 

  



बुवाबाजीला वेळेवर ओळखा 

सरकारने नुकतेच देशातील कािी साधू बाबाचे नाव घोहषत केले आिे. 

ज्याांच्या शी लोकाांनी कोणत्यािी बाबतीत सांपका  करू नये असे साांहगतले आि.े 

यावरून बुवाबाजीचा हवषय दकती गांभीर बनला आि े याची प्रहचती येते. सांपूणा 

जगात भारत असा एकमेव दशे आि े ज्या रठकाणी जाद ू मांत्र तांत्र या गोष्टी वर 

हवश्वास ठेवला जातो. त्यास अनेक कारणे दखेील आिते ज्याच्या मुळे शासनास 

शेवटी आदेश काढावे लागले. भारतीय इहतिासात वषाानुवषाापासून जी परांपरा 

ककवा प्रथा आिते त्याचा फार मोठा पररणाम समाजमनावर िोत असतो. त्याच 

सांस्कृती चा गैरफायदा िी मांडळी घेत असतात. दवेा धमााच्या नावाखाली लोकाांच्या 

श्रध्दलेा तडे द्यायचे काम िी मांडळी करत असतात. त्यामुळे वेळीच या बुवाबाजी 

करणाऱ्या लोकाांना ओळखून घेतले तर पुढील बरेच अनथा टळातात. पण लोकाांना 

वेळेवर त्याांना ओळखणे फार कठीण जाते, त्यास प्रमुख कारण म्िणजे अज्ञान. 

भारतात सािरतेचे प्रमाण खुप कमी आि.े हशिणाचा गांध नसल्यामुळे अज्ञानी 

लोकाांना अनेक प्रकारच्या सांकटा ना तोंड द्यावे लागते. याांना प्रत्येकजण लुबाडत 

असतो. हवहवध प्रकारच्या समस्येमुळे िी मांडळी बुवाबाजीकडे वळतात. जसे की 

एखाद्या दाम्पत्याला मूलबाळ िोत नसेल तर अमुक बाबाकडे गेल्याने मूल िोते 

अश्या प्रकारचे मोफतचे सल्ले ददले जातात. त्याच सोबत अमुक व्यक्ती ला त्याचा 

फायदा झाला ि े साांगायला देखील हवसरत नािीत. त्यामुळे अथाात हतकडे त्याांचे 

लि जाते. गरज वांताची सवाात जास्त फसवणूक केली जाते कारण गरजवांताला 

अक्कल नसते असे म्िटले जाते ते कािी खोटे नािी. मूल िोने ककवा न िोने ि ेएक 

नैसर्मगक प्रदक्रया आि.े कुणाच्या जादनूे ककवा मांत्र तांत्रा च्या दोऱ्याांनी कािी साध्य 

िोत नािी ि ेवैज्ञाहनक कारण प्रथम समजून घेतल्यास पुढील घटना िोत नािीत. 

पण तसे िोत नािी म्िणून अश्या भोंद ू लोकाांचे फावत असते. आपण च त्याांना 

पोसलो आिोत याची जाणीव सवााना िोने आवश्यक आि.े 



मोठ्याचा आदशा  समाजात जी मोठ मोठी मांडळी म्िणजे कुणी धनाने 

असेल तर कुणी कीती ने ज्याना समाज आपले आयडॉल म्िणून पिाते अश्या 

लोकाांनी तरी हनदान अश्या लोकाां जवळ जाऊ नये. दशेभरात प्रहसहध्द 

हमळहवण्यासाठी िी मांडळी सेलेहब्रटीचा िमखास वापर करतात. त्यामुळे मोठ्या 

लोकाांनी अश्या लोकाां पासून स्वतः दरू रिावे म्िणजे जनता आपोआप दरू रािील. 

पण जेंव्िा या बुवाबाजी घोहषत करण्यात आलेल्या त्या साधू बाबा सोबत याांचे 

फोटो बघण्यात येतात तेंव्िा मनात खुप राग येतो. जनता मोठ्याच्या पावला वर 

पाऊल ठेवून चालणार यात शांका नािी. राजकारणी लोकाांनी खास करून या 

बाबीपासून दरू रिावे आहण लोकाांना अशा लोकाांपासून दरू रािण्याचे आवािन 

करावे म्िणजे खरा सकारात्मक पररणाम बघायला हमळेल. 

बुवाबाजी ककवा या बाबा मांडळीच्या जादटूोणाला महिला वगा सवाात 

जास्त बळी पडतात. त्याांची दवैा दवे करण्याची वृत्ती हतकडे खेचुन नेते. असे केले 

तर तसे िोते अशी धारणा बहताांश महिलाां मध्ये ददसून येते. त्यामुळे श्रद्धा असावी 

पण ते अांधश्रध्दते बदल िोणार नािी याची काळजी घेणे आवश्यक आि.े ग्रामीण 

भागात तर गल्लोगल्ली अनेक असे मांडळी असतात जे ददवसाढवळ्या महिलाांची 

फसवणूक करतात. अांगात येणे, करणी आहण भानामती सारखे प्रकार तेथे पािायला 

हमळतात. अश्या रोगावर िी बाबा मांडळी उपचार करतात अशी त्याांची ख्याती 

असते. वास्तहवक पािता पूवीच्या सांतानी ऐसे कैसे झाले भोंद ू अशा कहवतेच्या 

माध्यमातून त्याांच्या पासून दरू रािण्याचा सल्ला ददलेला आि.े मात्र त्याांच्या 

बोलण्याकडे नेिमीच दलुाि करीत असतो. बुवाबाजी आहण कमाकाांडच्या पध्दतीला 

कुठे तरी आळा बसावे म्िणून शासनाने कायदा तयार केला परांतु त्याचा दखेील 

तेवढा प्रभाव ददसत नािी. लोकाांमध्ये जनजागृती हनमााण केल्याहशवाय िी 

बुवाबाजीकडे आकर्मषत िोणाऱ्याची सांख्या कमी िोणार नािी. स्वतः पहिल्याांदा या 

बाबीकडे गाांभीयााने लि दऊेन दरू रािण्याचा प्रयत्न केल्यास नक्कीच यावर आळा 

बसेल असे वाटते.  



बायको 

 

 

सध्या सवात्र माझ्या नवऱ्याची बायको िी माहलका गाजत आि.े बायको िे 

शब्द उच्चारल्याबरोबर आपल्या डोळ्यासमोर दकत्येक हचत्र उभे राितात. बायको 

कशी ददसते ककवा असते ि ेकोणी कोणाला हवचारण्यासारखा प्रश्न नािी. बायको 

असे म्िणताच कािी लोकाांच्या छातीत धस्स करते. तर कािी जणाच्या कपाळावर 

आट्या पडतात. पण जीवनात बायको हशवाय पुरुषाचे जीवन अधुरे आि.े म्िणजे 

एकमेकाचे जीवन एकमेकाहशवाय अपूणा आि.े वयाच्या एकहवसाव्या वषी पुरुष 

बायको करून घेण्याच्या पात्रतेचा िोतो. तेंव्िापासून त्याला बायकोचे वेध 

लागतात. ती माझ्या जीवनात कधी एकदा येते याची उत्सुकता लागलेली असते. 

चाांगली आपणास शोभेल अशी बायको हमळावी यासाठी अनेक स्थळ पािण्यात 

येतात. अनेक रठकाणचे काांदा पोि े आहण चिा यावरच समाधान मानावे लागते. 

मनासारखी बायको हमळत नसेल तर समाजाचा आहण लोकाांचा खुप राग येतो. 

कोणी म्िणतात एकटा जीव सदाहशव खुप छान असते कशाला करतोस लग्न ? 

त्याच्या भानगडीत न पडलेले बरे ! अश्यावेळी माणसाची हद्वधा मनःहस्थहत िोते 

काय करावे िेच सुचत नािी. चिदी भाषेत एक म्िण आि ेशादी के लडडू खाये तो भी 

पछतावे ना खावे तो भी पछतावे. शेवटी एकदाचे सोयाररक जुळते मोठ्या 

थाटामाटात लग्नसोिळा पार पडते. मन में लडडू फुटाची ती जाहिरात या िणी 

डोळ्यासमोर तरळत असते. त्याला वाटते की स्वगा आत्ता फक्त दोन बोटे उरली 

आिते. नव्याचे नऊ ददवस या म्िणीप्रमाणे ि ेस्वप्नातील ददवस सांपतात आहण खऱ्या 

अथााने सांसाराला सुरुवात िोते. स्वप्नातील परी वाटणारी बायको िळूिळू आपले 

िातपाय बािरे काढायला सुरुवात करते. हतचे खरे रूप दाखवायला सुरु करते. 

त्यावेळी पुरुष कािीच करू शकत नािी. कारण पुरुषाला बायको िी आपल्या मुठीत 



कैद करून ठेवते. बायको िी नवराऱ्याला बोटावर नाचहवते असे म्िणतात. लग्नापूवी 

आईचे बोलणे ऐकणारा लग्नानांतर बायकोचे ऐकायला  लागतो. त्याच्यासमोर तसा 

पयााय देखील नसतो. पुरुषाची हस्थती अडदकत्यात सापडलेल्या सुपारी सारखी 

िोते. कािी वेळा असािी प्रसांग हनमााण िोतो की बायकोचे ऐकावे की आईचे िे 

कळत नािी. इकडे आड हतकडे हविीर अशी पररहस्थती हनमााण झाल्यावर काय 

करावे िचे सुचत नािी. तरी त्यातून मागा काढवाच लागतो, त्याहशवाय पयााय 

नसतो. बायकोचे ऐकले की आई नाराज िोते आहण आईचे ऐकले की बायको ..! 

एका छाताखाली दोन बायका सुखाने राहू शकत नािी असे म्िटले जाते ते राहून 

राहून सत्य आि ेअसे वाटते. अश्या हवपरीत पररहस्थतीमध्ये जो पुरुष योग्य हनणाय 

घेतो त्याचेच जीवन यशस्वी िोते. जाणकार पुरुष तर मौनम सवााथा साधनम िचे 

ब्रीद लिात ठेवतात.  बायको या शब्दाला मराठीत अनेक पयाायी शब्द आिते जसे 

की पत्नी, भायाा, अधांहगनी आदद नावाने ओळखले जाते. पण खरोखरच बायको 

याचा कोणी अथा लावला तर काय लावेल ? नवऱ्याच्या नात्यातील लोकाांना 

बायबाय करणारी आहण जे कोणी आपल्या नवऱ्याच्या आसपास येऊ इहच्छत असेल 

त्याांना खो देणारी म्िणजे बायको िोय. यात कािी अांशी तर्थय नसेल पण बहताांश 

घरात जे ददसते, जे घडते ते सवासाधारणपणे िचे आि े की, पुरुषाांच्या जीवनात 

बायकोने प्रवेश केला की त्याांच्या नातलगमधील सवाचजण िळूिळू दरू िोतात आहण 

बायकोच्या नात्यातील मांडळी कळत नकळत जवळ येतात. िा सांसाराचा हनयम 

आि.े त्यातून कोणी सुटू शकला नािी. ि ेतर घर घर की किाणी आि.े वास्तहवक 

पािता कोणा बापाची लाडकी मुलगी आपल्या घरात जेंव्िा नवरी म्िणून प्रवेश 

करते त्यावेळी हतचा पुनजान्म झालेला असतो नािी का ? कारण हतला हतचा 

स्वतःचा मािरे सोडून सासर मध्ये नव्याने सांसार करावा लागतो. नहवन अनोळखी 

माणसासोबत प्रेमपूवाक आहण जबाबदारीने वागावे लागते. येथेसुद्धा हतची एक 

प्रकारे कसोटी लागते. त्या कसोटीमधून प्रत्येक बायकोला जावेच लागते. बायकोला 



मोकळे सोडले तर ती डोक्यावर बसण्याची शक्यता असते म्िणून पुरुष हतला 

जास्तीत ज्यास्त बांधनात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, असे देखील बोलल्या जाते. तसेच 

असे अनेक उदािरण पािायला आहण ऐकायला हमळतात की बायकोला खुप मुभा 

ददल्यामुळे त्याचा सांसाराची पुरती वाट लागली. त्यामुळे बायको जेंव्िा आपल्या 

कुटुांबाचा हवचार करून पुढे पाऊल ठेवते तेंव्िा त्या घराची अधोगती िोत नसून 

प्रगती िोते. एखाद्या घराची प्रगती िी पुरुषाांच्या कतृात्वावर असतेच त्याचसोंबत 

घरातील बायकोवर दखेील खुप कािी अवलांबून असते. घरातील सवा सदस्याची 

साांभाळ हतलाच करावे लागते. कािी काळापुरते ती आपल्या घराला भगदाड पाडले 

असे वाटत असले तरी जसा काळ पुढे सरकतो तसे हतच्यात दखेील बदल िोत 

असतात. ईथे एकमेकाना समजून घेऊन प्रेमाने वतान केल्याहशवाय कोणामध्ये बदल 

िोत नािी. शेवटी बायकोला समाजात वेगवेगळी जरी नावे ठेवली असेल ककवा 

हतच्या नावाने बोटे मोडत असले तरी ती आपल्या पररवारासाठी झटत असेल तर 

हतला हतथे यश िमखास हमळणार पण हतच्या मनात कटुता, द्वषे ककवा मत्सर 

असेल तर त्याचे पररणाम शेवटी हतलाच भोगावे लागते ि ेिी सत्यच आि.े म्िणून 

आपल्या घराच्या प्रगती साठी बायकोने सामांजसपणे वागणे अत्यावश्यक आि.े 

त्यात खर तर कुटुांबाचाच फायदा िोतो पण ि ेसमजून घ्यायला िवे. 

  



मला माणूस व्िावसेे वाटते...... 

 

माणूस म्िणून जन्माला आला आिसे तर माणूस म्िणून जगावे असा 

उपदशे प्रत्येक रठकाणी ऐकायला हमळतो. घरात वाडवडील तेच साांगतात, शाळेत 

हशिक तेच माणुसकीचे धडे दतेात, समाजात प्रहतहष्ठत मांडळीसुद्धा त्याच हवषया 

वर बोलताना ददसून येतात. सांत, मिात्मा, ककवा हवचारवांत दखेील याच हवषयी 

लोकाांना मागादशान करतात. पण तरी दखेील माणुसकी नावाची वस्तू प्रत्येक 

रठकाणी का ददसत नािी असा एक प्रश्न मला नेिमी पडत आला आि ेआहण त्याचे 

उत्तर अजून तरी सापडले नािी असेच म्िणावे लागेल. कारण आज िी बरेच 

लोकाांना माणुसकी काय असते ि ेकळले नािी असे वाटते. त्यामुळे सवाप्रथम मला 

माणूस व्िावेसे वाटते, येथूनच मग खऱ्या माणुसकीला प्रारांभ िोते. ग्रामीण भागात 

वावरत असताना पदोपदी माणुसकीचा अनुभव येतो आहण त्या अनुभवाने माणूस 

प्रगल्भ बनतो. एकमेका सिाय करू अवघे धरु सुपांथ याची खरी प्रहचती ग्रामीण 

भागात ददसून येते. माणुसकी नावाची वस्तू आजिी हजवांत आि े ते फक्त ग्रामीण 

भागात. एकमेकाबिल प्रेम, माया, ममता, आपुलकी या सवा बाबी मला शिरापेिा 

ग्रामीण भागात जास्त ददसून येते. शिरात प्रत्येकजण फक्त धावत असतो. कधी 

कधी तर तो कुठे आहण कशासाठी धावतो िेच त्याला माहित नसते. पैशाच्या 

बळावर सवा हमळहवता येते, या हवचारातून माणुसकी हमळहवण्याचा प्रयत्न असफल 

िोतो कारण माणुसकी िी हवकत हमळणारी वस्तू नािी. आज माणूस पैसा 

कमाहवण्यासाठी माणुसकी िी हवसरून चालला आि.े म्िणून वाटते की सवा प्रथम 

माणूस व्िायला हशकणे आवश्यक आि.े घरातील मुलाांना अगदी लिानपणापासून 

मानवतेची हशकवण दणेाऱ्या बाबी जाणीवपूवाक केल्या तर त्याांचा अनुकूल पररणाम 

आपणास पािण्यास हमळेल. लिान मुले खूपच सांवेदनशील असतात. टीप कागद 



प्रमाणे सवा छोट्या छोट्या बाबी आत्मसात करतात. याचा आपण जरासे दखेील 

हवचार न करता त्याांच्या समोर कसे िी वागले जाते. ज्याचा की लिान मुलाांवर 

हवपरीत पररणाम िोतो. पुन्िा आपणच म्िणणार की आजकालची पोरे खूपच फास्ट 

आिते, मुले हबघडली आिते असे बोलतो. त्याांना कोणी हबघडहवली ? आपणच. 

आपली माणुसकी सांपली की आपण कसे िी वागतो आहण त्याचा प्रभाव आपल्या 

सोबत असलेल्या बालकावर पडत असते. तीच हपढी माणुसकीिीन वागायला सुरु 

करते. त्यामुळे आई आहण वहडलाांनी मुलाांचे काळजीपूवाक सांगोपन करणे आवश्यक 

आि.े गरजू व्यक्तीला मदत करणे िी खरी माणुसकी पण गरजू माणसे ओळखावी 

कशी ? िा िी एक प्रश्न आि.े जो उठतो तो मी गरीब आि ेमला मदत करा असे 

म्िणतो. दशेात हभकारी लोकाांची सांख्या तर एवढी वाढली की ज्याला काम करावेसे 

वाटत नािी ते िातात कटोरा घेऊन भीक मागण्यास तयार िोत आि.े रेल्वेस्थानक, 

बसस्थानक या रठकाणी याांची भरमसाठ सांख्या वाढू लागली. मग या सवाावर कुणी 

माणुसकी का दाखहवत नािीत. याांचे वर जर माणुसकी दाखवायला िवी पण तसे 

िोत नािी. कारण कािी खोटी मांडळीनी िी िा सोपा मागा धरला आि े पैसे 

कमहवण्यासाठी. सामाहजक काया िातात घेऊन काम करीत असताना माणूस म्िणून 

जगण्याचा आनांद हमळतो यात शांका नािी. म्िणून बरेच लोक या सामाहजक कायाात 

सवास्वी अपाण करून काम करीत आिते. ते प्रहसध्दीसाठी असे काया अहजबात करीत 

नािी. तर त्यातून त्याांना हनस्वाथा सेवा करायची आि.े आपण कधी इतरासाठी एक 

िण काम केले आि ेकाय ? ि ेस्वतः च्या मनाला हवचारून पिा. नेिमी स्वतःसाठी 

आहण स्वतः च्या कुटुांबासाठी जगत असताना इतराांना वेळ दतेाच आले नािी तेंव्िा 

आपणास काय माहित ? खाणे, हपणे, उठने, बसणे, झोपणे या सवा दक्रया मी करतो 

तसे प्राणी आहण पिी दखेील करतात मग त्याांच्यात आहण माझ्यात फरक तो काय 

ि े समजून जो वागतो तो माणूस. एका कहवतेत म्िटल्याप्रमाणे " अरे माणसा 



माणसा, कधी िोशील माणूस ?" म्िणून हमत्राांनो मला नेिमी माणूस व्िायला 

आवडते आहण तुम्िाला ......... जरा हवचार करा. 

  



वळीव पाऊस आहण जीवन 

 

 

उन्िाळ्यात वातावरण एकदम गरम िोत रािते.  काम केल्यावर अांगातून 

जसे घाम बािरे यावे तसे उन्िाळ्यात घाम बािरे पडते. उन्िात कुठे बािरे जावे 

असे वाटत नािी. घरात बसून कूलरचे थांडगार वारा खावे असे वाटते. पेपर मध्ये 

जेव्िा वाचण्यात येते की ऊष्माघाताने एकाचा मृत्यू त्यावेळी जीव कासाहवस िोते 

आहण उन्िाच्या वेळेत फक्त आराम करावेसे वाटते. शेतकरी मांडळी दखेील उन 

डोक्यावर चढण्यापूवी काम थाांबहवतात आहण आराम करतात आहण तेच अगदी 

योग्य आि.े परांतु कािी लोकाांना उन्िा-तान्िाची तमा न बाळगता काम करावे 

लागते. त्यावेळी त्याांना पािताना मनात कसे तरी वाटते 

लग्न काया करताना घरातील मांडळीची िोणारी धावपळ जीवघेणी असते 

मात्र दफरण्याहशवाय आहण काम करण्याहशवाय पयााय नसतो. मात्र स्वतः ला 

उन्िापासून सांरिण करणे अत्यांत गरजेचे आि.े बेसावध वागुन चालणार नािी. 

स्वतः च्या आरोग्याची काळजी स्वतः ला घेणे आवश्यक आि.े अश्याच या तप्त 

गरमीच्या काळात वळीवाचा पाऊस कुणाला सुखी तर कुणाला दखुी करून जातो. 

ज्याांच्या शेतात पीक आि े त्याांना ह्या वळीवाच्या पावसाचा त्रास िोतो तर कािी 

लोकाांना प्रचांड उष्णतेपासून वाचण्यासाठी समाधानकारक वाटते. मात्र वळीवाचा 

िा पाऊस फारच हवहचत्र असतो. हवजेचा कडकडाट आहण वारावादळ यामुळे 

आर्मथक नुकसानीसि कािी रठकाणी जीहवत िाहन सुध्दा िोते. बऱ्याच पशु पक्ष्याना 

दखेील आपले जीव गमवावे लागते. याबाबतच्या बातम्या जेव्िा वाचण्यात येतात 

तेंव्िा वळीवाच्या पावसाची खुप भीती वाटते.  



जीवनात सुध्दा वळीवाच्या पावसासारखे कािी प्रसांग उद्भवतात. आपले 

जीवन सुखी आहण आनांदाने चालू असताना एखाद े प्रसांग घडते ज्यामुळे सुखी 

सांसाराचे तीन तेरा वाजतात. अश्या वेळी सुध्दा मनाला एक प्रकारे तडे पडतात जे 

की बऱ्याच ददवसापयंत भरून हनघत नािी. वळीवाच्या पावसाचे पडसाद 

समाजावर ददसून येतात तसे प्रसांग आपल्या जीवनात कधी न येवो याची काळजी 

प्रत्येकाने घ्यावे. 

  



युवकाांच्या िाती हांड्याची दोरी 

 

 

स्वातांत्र्याच्या 70 वषाानांतर िी हांडयासारखी सामाहजक समस्या आजिी 

ज्वलांत आहण उग्र स्वरुप धारण केले आि.े लातूर हजल्ह्यातील शीतल वायाळ या 

मुलीने आपल्या वहडलाांकडे लग्नासाठी पैसे नािीत, वहडलाांची घालमेल पिावत 

नािी म्िणून स्वतःचे जीवन सांपहवले. हतच्या बळीने िा प्रश्न समाजापुढे एका 

वेगळ्या स्वरुपात समोर आले आि.े हांड्यामुळे कोण कोण त्रस्त िोत असतो ? याची 

जराशी कल्पना यामुळे आली. समाजात आजिी हांडयापायी कोणाचे लग्न थाांबणे, 

नववधुांचा छळ करणे, या सवा हांडाबळीच्या घटना आपण डोळ्याने आजिी पाितो 

आहण वाचन करीत आिोत. समाजातून हांडा पध्दती समूळ नष्ट करणे  म्िणजे 

समाजातील रुढी आहण परांपरा याांच्याहवरुध्द ददलेला एक लढाच नव्ि ेकाय ? आज 

कोणी िी या हवरुध्द बोलायला तयार नािी. हांडा दणेे आहण घेणे प्रहतष्ठचेे समजले 

जाते. नवरदवेाकडील मांडळी हांडा न घेता लग्न करण्यास िोकार ददले तर 

समाजातील इतर मांडळी एकमेकाांच्या कानात कुजबुजतात की मुलाांमध्ये कािी तरी 

दोष आि े त्यामुळे तर ते हांडा घेतले नािीत. िी प्रथा म्िणजे समाजाला लागलेली 

एक वाळवी आि.े  

हांड्याच्या बाबतीत प्रत्यिात समाजात काय घडते ? वधू हपता आपल्या 

मुलींसाठी वर शोधत दफरत असतो. चाांगले स्थळ हमळावे यासाठी तो सवा प्रयत्न 

करतो. प्रत्येक वधू हपत्याची ईच्छा असते की आपली मुलगी ज्या घरी पाठहवत 

आिोत ते घर सुखसमृद्ध असावे, हतला त्रास िोणार नािी याची काळजी घेऊन 



सोयरीक जुळहवली जाते. मग त्यासाठी िवी ती ककमत मोजण्याची तयारी वधूहपता 

दशाहवतो. याच गोष्टीचा फायदा वरपिाकडील मांडळी घेतात. त्यातल्या त्यात 

मुलगा सरकारी नोकरी ककवा चाांगल्या हद्यावर आहण पगारीवर असेल तर मग 

मनाला वाटेल ती रक्कम माहगतली जाते. सध्या डॉक्टर, इांहजहनयर, पोहलस आहण 

हशिक नवरदवेाचे भाव गगनाला हभडले आिते. कारण या पेशेतील व्यक्ती सुखी 

समाधानी जीवन जगु शकतात. त्यामुळे या स्थळासाठी वधू हपता वाटेल ती रक्कम 

मोजण्यास तयार राितात. लग्नाच्या प्रदक्रयेत सवाात मित्वाचा घटक म्िणजे 

नवरदवे. त्याने जर मनात आणले तर िी हांडा पध्दत समूळ नष्ट िोऊ शकते. लग्न 

जुळते वेळी िी नवरदवे मांडळी याहवषयी ब्र िी काढत नािीत त्यामुळे िी पध्दत 

फोफावत चालली आि.े सध्या जे युवक लग्न करण्यासाठी बोिल्यावर चढणार आिते 

त्याांनी हांडा न घेता साध्या पध्दतीने लग्न करून घेतल्यास त्याची नोंद समाज नक्की 

घेईल. प्रत्येक नवरदवेाने याहवषयी एक वेळ तरी आत्मचचतन करावे. आपल्या 

एवढ्या हशिणाचा कािी अथा रािणार नािी असे वाटते. हांडा न घेतल्याने समाजात 

जे मान सन्मान आहण स्वतः ला जो मानहसक समाधान हमळते ते दकती िी पैसा 

दऊेन हमळहवता येत नािी, ि ेसत्य आि.े वधूने ककवा वधूच्या हपत्याने हांडा घेणाऱ्या 

नवरदवेाला मुलगी देणार नािी अशी शपथ घेऊन कािी फायदा िोईल असे वाटत 

नािी त्या ऐवजी नवरदवे ककवा त्याांच्या आई-वहडलाांनी हांडा घेणार नािी िी शपथ 

जास्त फलदायी ठरेल असे वाटते. जे युवक असे लग्न करतील अश्या कुटुांबाचे 

समाजाने नागरी सत्कार करावा म्िणजे हांडा न घेता लग्न करण्याच्या प्रदक्रयेला गती 

हमळेल आहण जे अनपेहित घटना घडत आिते ते घडणार नािीत. हांडा िी आपणच 

पेरलेले बी आि ेतर त्याचे उच्चाटन आपणालाच करावे लागेल, एवढे मात्र खरे आि.े 

  



*बालहववाि कसे रोखता येतील ?* 

 

 

हववािासाठी आता वयाचा दाखला अहनवाया करत असल्या बाबतचे वृत्त 

वाचून आनांद वाटला. याबाबतीत एनसीपीसीआर'चे सदस्य यशवांत जैन म्िणाले 

की, बालहववाि प्रहतबांधक कायद्याची स्वातांत्र्याच्या सत्तर वषांनांतर अांमलबजावणी 

न िोणे िी हनहश् चतच चचतेची बाब आि.े त्यामुळे हववाि करताना वयाचा दाखला 

आता अत्यावश्यक करण्यात येत आि.े पुरोहित ककवा हववाि लावणारा धमागुरू 

अथवा घरातील कोणत्यािी जबाबदार व्यक्तीने लग्नाच्या वेळी दारक-दाररकाांच्या 

वयाचे प्रमाणपत्र दाखहवले पाहिजे. त्यामुळे बालहववाि प्रथा मोहडत हनघण्यास 

मदत िोईल. खरोखरच असे झाले तर बालहववािाची पध्दत िळूिळू सांपुष्टात येईल. 

दशेात बालहववाि प्रहतबांधक अहधहनयम-२००६ चा कायदा असून दखेील त्याची 

प्रभावी अांमलबजावणी िोत नसल्यामुळे ि े सवा प्रकार वाढत आिते म्िणून आता 

हववािबांधनात अडकणार् या नवदाम्पत्याांना वयाचा दाखला अहनवाया करण्याचा 

हवचार शासन करीत आिे, िी स्वागतािा बाब आि.े  राष्ट्रीय बाल िक्क सांरिण 

आयोगाने या सांदभाात राज्य सरकाराांना हनदशे दते मुलींचे वय १८ पेिा कमी आहण 

मुलाांचे २१ पेिा कमी वयाच्या मुला-मुलींचे हववाि रोखण्यासाठी वय प्रमाणपत्र 

दाखहवणे बांधनकारक करण्याचे सूचहवले आि.े त्यानुसार सरकार यावर काय पाऊल 

उचलणार ि े अजुन हनहित झाले नािी. आांध्रप्रदशेातील पांचायतींमध्ये हववाि 

नोंदणीच्या वेळी वयाचे प्रमाणपत्र दाखहवणे बांधनकारक करण्यात आले आिे, 

त्यामुळे बालहववाि रोखण्यात यश हमळत असल्याचे जैन याांनी आपल्या 

मुलाखतीत साांहगतले. लग्नाच्या नांतर नोंदणी करण्याऐवजी लग्नाच्या पूवी 



ग्रामपांचायत, नगरपाहलका आहण मनपा याांच्या कायाालयाकडून वधू आहण 

वराकडील मांडळीनी मुलींचे आहण मुलाांचे वय तपासून त्याांना ना िरकत प्रमाणपत्र 

ददल्यास अजुन सोइस्कर िोईल असे वाटते. जे मुले-मुलीं वयाची अट पूणा करणार 

नािीत ते लग्न झाल्या वर नोंदणी कायाालयात येणारच नािीत. पण लग्नापूवी ना 

िरकत हमळणे म्िणजे एक प्रकारे लग्न करण्याचा परवाना असे समजण्यास िरकत 

नािी. जसे वािन चालहवण्यासाठी परवाना आवश्यक असतो त्या नुसार हववाि 

परवाना आवश्यक नािी का वाटत ? या पध्दतीद्वारे मुलगी 18 वषााची आहण 

मुलगा 21 वषााचा झाला की त्याांची नोंदणी करून कायाालयातून ना िरकत 

प्रमाणपत्र घेऊन ठेवले की लग्न करण्यासाठी मोकळे. ज्यावेळी एखाद े स्थळ 

एकमेकाना पसांद पडेल त्यावेळी दोन्िी पिाांनी एकमेकाांची ना िरकत प्रमाणपत्र 

पाहून सोयाररक जुळवून घेणे सोपे िोईल. बहताांश वेळा नहवन लग्न झालेली मांडळी 

आपल्या हववािाची नोंदणी करीत नािीत असे सराास ददसून येते. त्यामुळे सवाप्रथम 

हववािाची नोंदणी करणे सवााना बांधनकारक करणे आवश्यक आि.े  

भारतात वयाची आठरा वषे पूणा करणारी व्यक्ती भारतीय नागररक िोऊ 

शकते आहण त्याांना मतदान करण्याचा अहधकार हमळतो. त्यासाठी त्याांना 

हनवडणूक ओळखपत्र ददल्या जाते. ि े ओळखपत्र दतेाना हनवडणूक आयोग पूणा 

काळजी घेते. परांतु यात हववाि झालेल्या मुलींच्या वयाच्या बाबतीत काळजी 

घेतली जात नािी. लग्न िोऊन सासरी आलेल्या मुलींचे नाव या मतदार यादीत 

लग्नपहत्रका पाहून समाहवष्ट केल्या जाते. कारण भारतात वयाची 18 वषे पूणा 

झालेल्या मुलींचे लग्न करणे कायद्याने आवश्यक आि.े हतचे लग्न झाले अथाात ती 

वयाची 18 वषाा ची अट पूणा केली असा ढोबळ अांदाज बाांधून हतचे नाव मतदार 

यादीत समाहवष्ट केल्या जाते. िी पध्दत कुठे तरी बांद झाली पाहिजे. लग्नाची 

अहधकृत नोंदणी पत्र पाहिल्याहशवाय मुलींचे नाव हनवडणूक मतदार यादीत 

समाहवष्ट करण्यात येवू नये असा हनयम तयार झाले तरी थोड्या प्रमाणात बाल 



हववािाला आळा बसू शकतो, असे वाटते. बालहववाि रोखण्यासाठी फक्त सरकारने 

कािी करावे ककवा शासनाने कठोर कायदे तयार करावे असे नािी तर प्रत्येक मुलाां-

मुलींच्या पालकानी याबाबतीत सजग िोऊन हवचार करणे आवश्यक आि.े कमी 

वयात लग्न लावल्यामुळे कोणत्या समस्या हनमााण िोतात याची जाणीव पालकानी 

करून घ्यावी आहण समाजातील जागरूक लोकाांनी याबाबतीत लोकाांचे वेगवेगळ्या 

माध्यमातून उदबोधन करावे. बालहववािच्या बाबतीत जनजागृती िी अत्यांत 

मित्वाचे आि.े आपल्या दशेाला समृद्ध करण्यासाठी बालहववाि पध्दत समूळ नष्ट 

करणे अत्यावश्यक आि.े चला तर मग आपल्या परीने जसे िोईल तसे बालहववाि 

थाांबहवण्यासाठी उपाय शोधू या..! 

  



ई साहित्य प्रहतष्ठान 

 

मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आि.े रडणार् याांकडे लि नका 

दऊे. मराठीत कधीच नव्िते इतके वाचक आिते आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या 

िजार दोनिजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून पाणी.  

आता ई पुस्तकाांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख वाचकाांपयंत 

जातां. वषााला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वाचक एकमेकाांना परस्पर फ़ॉरवडा 

करतात. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्राईव्ि, हसडी अशा असांख्य 

मागांनी पुस्तकां  व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटहलत. खेड्यापाड्याांच्या गल्लीबोळाांपासून 

ते जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दशेात. रॉकेटच्या वेगान े सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या 

वेगाला आता कोणी थाांबवू शकत नािी. 

या धूमधडक क्राांतीत साहमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािराांना 

यात ओढा. त्याांच ेई मेल पत्ते, व्िाट्सप नांबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी फ़क्त दिा वाचक 

आणा. ते शांभर आणतील. आहण ते दिािजार. तुमच्या व्िाट्सप ग्रुपमधून याची जाहिरात 

करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्तकां  वाचकाांपयंत पोिोचवायची आिते. आपल्याला रटव्िी 

पेपर ची जाहिरात परवडत नािी. आमचे वाचक िचे आमचे जाहिरात एजांट. तेच 

आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दाखव.ू 

 


