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करा विचार  

लेखक : अॅड. रुपेश पिार 

पत्ता: ठाण े

मोबाईल : 9930852165 

ई मेल : rupesh.b.pawar@gmail.com 

 

 

या पसु्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सरुक्षित असनू पसु्तकाचे क्षकिं र्ा 

त्यातील अिंशाचे पनुर्ुवद्रण र्ा नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े तसे न केल्यास कायदशेीर 

कारर्ाई (दिंड र् तरुुिं गर्ास) होऊ 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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प्रकाशक-  :ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  

www.esahity.com 

Whatsapp: 9987737237 

esahity@gmail.com 

 

प्रकाशन : ६ जनू २०२२ शिवस्वराज्याशिषेकशिन 

 

©esahity Pratishthan®2022 

 
ई साशित्य प्रशिष्ठान ि ेएक मकु्त शवचार व्यासपीठ आि.े या पसु्िकाि माांडलेले 

शवचार ि े त्या लेखकाचे असनू सववच शवचाराांिी/ मिाांिी/ सांिोधनािी ई 

साशित्य प्रशिष्ठान सिमि असेलच अस ेनािी 

 
 

• क्षर्नार्लू्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पसु्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी क्षकिं र्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही 

र्ापर करण्यापरु्ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 
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कलामय ओळख 

 

माझे शमत्र साशिशत्यक पत्रकार 

अ ॅड रुपेि बी पवार ठाण्याि  गेल्या 

वीस वषावपासनू िे साशित्य, 

पत्रकाररिा के्षत्राि कायव  करिाि. याांनी 

पाचिेिून अशधक लशलि लेखाांच े

िसेच चारिेिून अशधक कशविाांचे 

लेखन केल े आि.े या लेखनािनू आत्तापयंि रुपेिजींनी पाच पसु्िके 

प्रकाशिि केली आििे. त्याि िोन काव्यसांग्रि, एक लशलि सांग्रि, एक 

कथासांग्रि आशि एक सांपािकीय लेखसांग्रि प्रकाशिि केले आििे. एक 

सामाशजक, कौटुांशबक नाटक रुपेि पवार याांनी शलशिल ेआि.े त्याचप्रमाि े

िे गेल्या पाच वषांपासनू शचत्रपट कथा, गीिलेखन करि आििे. या अष्टपैल ू

कायावमळेु  रुपेिजींना आिापयंि ३० परुस्कार लािले आििे. झी २४ 

िासन ेया कायावची िखल घेऊन रुपेि याांना मलुाखिी करिा शनमांशत्रि केले 

िोि.े िे अशस्थव्यांग या प्रकाराने अपांग आििे. २०१३, १४ पासनू मी रुपेि 

याांना ओळखि आि.े िे शवशवध साशिशत्यक कायवक्रमाांचे सांयोजन करिाि, 

अनेक कायवक्रमाि रुपेिजींचा सििाग असिो. 
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त्याांची पसु्िके पढुील प्रमािे निा, अांिरांग काव्यसांग्रि, वलयाांशकि 

लशलि सांग्रि, मनोगाथा कथासांग्रि, प्रशििावांिाांच्या रांगसावल्या सांपािन 

सांग्रि आशि आिा प्रकाशिि झालेला शचांिनािील शवचार, अिा सिा 

साशित्य कलाकृिी रुपेि पवार याांच्या नावावर आििे. 

 

साशिशत्यक, समाजसेवक 

राजेंद्र मधकुर सावांि 

+918693012316   
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अ ॅडिोकेट  रुपेश पिार याांची ई सावित्यिरील इतर पुस्तके  
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अपवि पशत्रका 

 

छत्रपिींच्या चरिी 

सािर अपवि 

आपल्या सिोविाली  

काय घडिे काय नािी  

याचा आरसा ि ेपसु्िक आि े

अस ेआरसे समाजाि ियार व्िावे  

िा माझा प्रयत्न वाचकाांनी जािनू घ्यावा 

म्ििनू ि ेशवचार मी आपल्यासमोर ठेविो आि े

शििा शमळावी पररविवनाला, िी माझी धारिा आि े

प्रिाम करिो राष्ट्र सांिाांना, निमस्िक िोऊन मी 

 

अ डॅ. रुपेश पिार 
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प्रस्तािना :- वचांतनशील लेखक 

 

ॲड. श्री रुपेि पवार याांनी सामाशजक दृष्टीन े अत्यांि मित्त्वाच्या 

शवषयाांची,समस्याांची उकल वेगवेगळ्या घटनाांच ेअवलोकन आशि सकू्ष्म 

अभ्यास करून 'करा शवचार ' ि ेपसु्िक शलशिले आि.े श्री रुपेि पवार ि े

खऱ्या अथावन ेएक प्रेरिािायी व्यशक्तमत्त्व आि.े त्याांचा जीवन प्रवास अनेक 

अव्िानाने आशि खडिर प्रसांगाची किािी साांगिारा असा आि.े सामाशजक 

प्रश्न आशि सामाशजक जािीव याकडे एक वेगळ्या दृष्टीने बघण्याची आशि 

सक्षमिेने िे माडण्याची शविेष पात्रिा त्याांच्याि आि े ि े या पसु्िकाि 

उल्लेख केलले्या घटना,प्रसांग यावरून शिसनू येि.े 

    सामाशजक शवषमिा िी प्रामखु्याने जाि, धमव आशि शलांग या िीन 

घटकावर आधाररि आि ेआशि त्यािील मित्वाचा घटक म्ििजे स्त्री आि.े 

िी सामाशजक शवषमिा केवळ सामाशजक स्िरावर न राििा सगळ्याच 

के्षत्राि शिसनू येि.े याची अनेक कारिे आििे पि शनिवय प्रशक्रयेि शस्त्रयाांचा 

समावेि नसिे ि ेमित्वाच ेकारि समोर येि.े 

    गेल्या अनेक वषावि शस्त्रयाांवर िोिाऱ्या िारीररक आशि मानशसक 

अत्याचाराच ेप्रमाि कमी न िोिा वाढि चालले आि.े प्रत्यक्षाि सरकारी 

आशि सामाशजक सांस्थाांनी स्त्री अत्याचाराची जी आकडेवारी उपलब्ध 

करून शिली आि,े िी पोलीस स्टेिनला प्रत्यक्ष नोंि िोिाऱ्या िक्रारीवरून 

शिली आि.े परांि ुनोंि िोिाऱ्या घटनाांपेक्षािी अनेक कारिाांमळेु अांधाराि 
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राििाऱ्या घटनाांची सांख्या शनशििच जास्ि असिार. शस्त्रयाांवरील अत्याचार 

िरू करण्यासाठी प्रिावी कायि े आशि त्याची कठोर अांमलबजाविी 

आवश्यक आिचे, परांि ु त्याबरोबर आवश्य आि े िी जनजागिृी. 

शस्त्रयाां/मलुींना मागवििवन अत्यांि मित्त्वाचे आि.े 

      िारिीय समाजामध्य े शस्त्रयाांच्या सामाशजक िजावसांििावि 

कमालीचा शवरोधािास आढळिो. एका बाजलूा शस्त्रयाांचे धमावशधशष्ठि 

गौरवीकरि व िसुऱ्या बाजलूा समाजाि मात्र प्रत्यक्षाि ियु्यम स्थान आशि 

सवव स्िरावरील िोषि असा िा शवरोधािास आि.े  

    शस्त्रयाांच्या सांििावि घडिारे अनेक प्रसांग आशि घटना याचा 

उल्लेख करि श्री रुपेि पवार याांनी सामाशजक प्रश्नाकडे बघण्याचा एक 

वेगळा दृशष्टकोन आपल्या पढेु ठेवला आि.े त्याांनी या पसु्िकाच्या 

माध्यमािनू अनाथाांच्या समस्या, वदृ्ाांच्या समस्या अश्या अनेक सामाशजक 

शवषयावर आपली सांवेिनिीलिा आशि सामाशजक जािीव व्यक्त केली 

आि.े 

      श्री रुपेि पवार याांचे मनपवूवक अशिनांिन आशि पढुील यिस्वी 

साशित्य प्रवासासाठी त्याांना मनापासनू ििेुच्छा. आई सरस्विीचा वरििस्ि 

त्याांना कायम लाि ूि ेिीच ईश्वर चरिी प्राथवना.  

 

डॉ रािी िषु्ट्यांि खेडीकर  

समपुििेक, मिाराष्ट्र   
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अनमोल विचार 

 

'करा शवचार' या लेख सांग्रिाच्या शनशमत्तान े मी रुपेि पवार आपल्यािी 

सांवाि साधिो आि.े लेखक या नात्याने २०२१ पासनू मी 'ठािेवैिव' वतृ्तपत्राि 

सिर लेख माशलकाांच'े लेखन करिो आि.े या आधी  मी स्िांिलेखक म्ििनू 

वीस वषावि 'ठािेवैिव' वतृ्तपत्राि लेख माशलकाांचे लेखन केले नव्िि.े कारि 

सिि मला प्रासांशगक लेख शलशिण्याची आवड िोिी. प्रासांशगक लेखािनू रोज 

घडिाऱ्या  एखाद्या सांवेिनिील शवषयावर लेख शलिून, वाचकाांिी छान सांवाि 

साधिा येिो. त्यािनू वाचकाांसमोर नवीन शवषय येि असिो. या शवषयािनू 

कळि नकळि शवचार पररविवन िोि असिे. म्ििनू लेखकाने उत्तमािील उत्तम 

शवषय अभ्यासपवूवक, सांवेिनिीलिेने  माांडावेि. िा आग्रि माझा कायम राशिला 

आि.े त्यामळेु िशैनक ठािेवैिवच ेसांपािक श्री शमशलांि बल्लाळ याांनी माझ्या 

प्रत्येक लेखाला नेिमी मित्वाचे स्थान शिले.  

परांि ु २०२१ ला आपल्या शलखािाि कािीिरी नवीन प्रयोग करायचा. 

म्ििनू मी कथा सिर सरुू  केले. एका सिरािनू िसुरे सिर शलिीि असिाना, 

नव ेनव े शवषय माझ्यासमोर सिज सोप्या रीिीने  येि गेले. आपल्या सवांना 

माशिि आि,े 'ई-साशित्य प्रशिष्ठानने' एक मे २०२२ रोजी माझे इशििास शवषयक 

लेखाांचे 'शचांिनािील शवचार' ि ेसिावे  पसु्िक प्रकाशिि केले. िो िी एक सिर 

लेख माशलकेच्या शलखािाचा िाग िोिा. ि ेसिर ठािेवैिवमध्ये शलिून पिूव 
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झाल्यावर नवीन शवषयाच्या  िोधाि असिाना, 'करा शवचार' या नावाने एक नव े

लेख माशलका सिर आकाराला आले. याि मी समाजािील कािी. समस्याांना, 

प्रश्नाांना माांडण्याचा  प्रामाशिकिेने प्रयत्न केला. अनेक सांवेिनिील मिुदद्याांना मी 

स्पिव केला आि.े त्यािनू वाचकाांना  आपि सवांनी शवचार करावा असे 

साांशगिले आि!े 'आपि सवांनी' या िब्िाि स्विः लेखक म्ििनू मी िी येिो. 

कारि ि ेशवषय शलिून मला बाजलूा िोिा येिार नािी. िेवटी एका शवचारािनू 

िसुरा शवचार शनमावि िोिो. या प्रशक्रयेिनूच कािी समस्याांना  उत्तर शमळि.े म्ििनू 

आपि सवांनी शमळून या सामाशजक समस्याांचे उत्तर  िोधायला िव,े िरच 

आपि समस्येच्या गिेिनू बािरे पडू िकिो.  

याि आपि एक गोष्ट कायम लक्षाि ठेवली पाशिज.े आपि आपल्या िारि 

ििेाचे नागररक आिोि. त्यामळेु िेवटच्या श्वासापयंि आपि राष्ट्रिक्तीने प्रेररि 

िोऊन, आपल्या सामाशजक समस्याांचा शवचार केला पाशिजे. मग आपला 

वैयशक्तक धमव कोििािी असो, त्याचा फारसा शवचार न करिा. आपि आपल्या 

िारिीय राज्यघटनेिी एकशनष्ठ असायला िव.े सामाशजक क्षेत्राि, राजकीय 

क्षेत्राि ज्या व्यक्ती कायव करिाि. त्या व्यक्ती कोित्या धमावच्या आििे, कोित्या 

जािीच्या आििे. या गोष्टींना मित्त्व न ििेा, िो व्यक्ती िारिीय आि ेआशि 

त्याला सांवेिनिील िोऊन सच्चेपिाने लोककायव करायचे आि.े याचाच फक्त 

शवचार िारिीय नागररक म्ििनू आपि करायला िवा. म्ििनू अशिव्यक्ती 

स्वािांत्र्याचा वापर करिाना, आपि राज्यघटनेिील सवव धमव समिाव आशि 
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समान नागरी कायिा अिा प्रकारच्या अनेक राज्यघटनेिील ित्वाांचा सन्मान 

केलाच पाशिजे. कारि आपल्या व्यशक्तगि  शवचारापेक्षा, धमव, जािीपेक्षा 

िारिीय नागररकत्व  मित्वाचे आि,े िे नागररकत्व आपल्या सवांना  

राज्यघटनेने बिाल केले आि.े अिी माझी राष्ट्रीय धरि आि.े 

या शवचारािनू मी ह्या पसु्िकािील लेखाांची माांडिी केली आि.े त्याि शस्त्रच 

अशस्ित्व, शिच्या मनािील   

एकरूप िावनेचे प्रेम, शिचा सामाशजक आत्मसन्मान या शवषयावर कािी 

लेख आििे िसेच शववािसांस्थेचे सामाशजक पािळीवरील बिलिे स्वरूप, 

वैवाशिक नात्याांमध्ये झालेला बिल, कौटुांशबक शजव्िाळा आशि त्यािील 

पडझड, समाजाि वाढि जािारे वदृ्ाश्रम व त्या सांििाविील पररयायी सांकल्पना 

असेिी कािी लेख याि आििे त्याचबरोबर आपल्या राष्ट्रीय शिरांगी झेंडदयाचा 

सन्मान, राज्यघटनेच्या ित्वाांचे पालन, अशिव्यक्ती स्वािांत्र्याचा गैरवापर व 

आपले खरे नागररकत्व  याांचािी समावेि या पसु्िकाि आि.े िेवटच्या िोन 

शवषयािील एका लेखाि वाचन सांस्कृिीबद्दल शलशिल ेआि ेिर िसुऱ्या लेखाि 

पावसाचा आनांि घेिाना प्रत्येक वयाि उमटिारी मनोिावना. या सवाविनू 'करा 

शवचार' ि ेपसु्िक शवशवधाांगी शवषयाांचे झाले आि,े िे आपल्याला आवडेल असे 

मला शवश्वासान ेवाटिे आि.े 

'करा शवचार' ि ेपसु्िक इ साशित्य प्रशिष्ठानचे सवेसवाव आशि प्रकािक नाम 

काका याांनी प्रकािनाला घेऊन, मला पनु्िा सिकायव केले आि.े इ साशित्य 
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प्रशिष्ठानचा लेखक पररवार खपू मोठा आि.े त्यामळेु या साशित्य प्रशिष्ठानवर िर 

मशिन्याला शनरशनराळ्या शवषयाांवर अनेक पसु्िके प्रकाशिि िोि असिाि. त्या 

प्रकािन माशलकेमध्य ेमाझािी समाविे कायम िोिो आि.े या बद्दल मी फार 

समाधानी आि.े कारि लाखो वाचकाांपयंि . इ साशित्य प्रशिष्ठाांनची पसु्िके जाि 

असिाि. त्यामळेु नवनवीन साशिशत्यक माय मराठीला शमळाले आििे. यामळेु 

वाचकाांना शवशवधाांगी लेखन वाचावयास  शमळि.े या माझ्या पसु्िकाि अिाच 

प्रकारचे वेगवेगळे लेख आििे, िे आपल्या पसांिीला  उिरिील. माझे ि ेपसु्िक 

वाचल्यावर सवव वाचकाांनी  मला Whatsapp अशिप्राय द्यावा आशि आपल्या 

मनाि येिारा एखािा शवषय मला साांगावा. म्ििज ेमी माझ्या पढुील सिराि 

अिा शवषयाांवर लेख शलशिन, त्यािनू पढेु एक नवी साशित्य कलाकृिी शनमावि 

िोईल. मी परि एकिा सवव वाचकाांचे आशि प्रकािक नाम काकाांचे आिार 

मानिो. 

 

"विचार पररिततन एक ध्यास". 

अ डॅ.रुपेश पिार (9930852165) 

इवतिास अभ्यासक  
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करा विचार : अनुक्रमविका 

१) एक जीवन प्रवास 

२) आपल ेराष्ट्रीय सि 

३) शववािसांस्थेचे बिलिे स्वरूप   

४) ' ि ेकसले पररविवन, ि ेिर अविवन ' 

५) कवशयत्री िाांिा िेळके याांची अनमोल पैठिी  

६) मािसािील समाज जीवन 

७) मिाराष्ट्राचे राजकारि आशि शिांितु्व 

८) िेिकरी बांधूांनी करावा शनधावर  

९) आरसा स्त्री जीवनाचा 

१०) लोकिािी आशि अशिव्यक्ती स्वािांत्र्य 

११) स्त्री जीवन काल आशि आज 

१२) मलुां असिाऱ्या पालकाांनी अशधक सजक रिावे 

१३) वाचन सांस्कृिी आशि समाजमाध्यमे 

१४) एक पावसाळी िब्िाांशकि सिल  



करा विचार  अॅड. रुपेश पिार 

 

पान | 16 

 

१) एक जीिन प्रिास 

 

शमत्राांनो या लेखाि मी एक घटना आपल्यासमोर आिली आि.े अिा 

प्रकारच्या अनेक घटना आपल्या आसपास घडि असिाि. त्याकडे आपि 

नेिमीच िलुवक्ष करिो. सांवेिनिीलिेने आपि त्या घटनेचा शवचार करि 

नािी. म्ििनू मी िी गोष्ट माझ्या लेखाि रांगवली आि.े त्यामळेु िा लेख 

आपि जरुर वाचावा. 

 

प्रेम िा जीवनाचा सुांिर प्रवास आि.े या प्रवासाि मािसू स्विःला 

शवसरुन, एकमेकाांच्या प्रेमाि आपल्याला िोध ूलागिो. िा िोध जेव्िा पिूव 
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िोिो िेव्िा त्या िोघाांच्या अांिरांगाि प्रमेाचा गलुमोिर फुल ूलागिो. त्याांच्या 

प्रेम जीवनाि मोगऱ्याचा सगुांध िरवळिो. असा िा प्रेमाचा सुांिर सिवास 

असिो. असे प्रेम प्रत्येकाला अनिुविा येि नािी. कारि प्रत्येकाचे आयषु्ट्य 

सारखे नसिे. त्यामळेु या प्रेमाि कािी शवपरीििी घडू िकिे. िाच अनिुव 

मी आज आपल्या पढेु कथन करिार आि.े 

 

एका गावाि एक लेखक व्याख्यानाच्या शनशमत्ताने जाि असिो. वाटेि 

त्याची एस टी बस थाांबिे. िो चिा घेण्यासाठी खाली उिरिो. चिा घेिाना 

त्याचे एका मलुीकडे लक्ष जािे. िी मलुगी िरुि, सुांिर असिे पि शिचे केस 

शवस्कटलेले असिाि. अांगावरचे जनेु झालेले कपडे फाटलेले असिाि. िी 

वेडी मलुगी शिसेल त्याच्यािी बोलि असिे. त्या सवांच्या डोळ्याि 

शिच्याबद्दल एक आपलुकीचा िाव असिो. िे पािून लेखक शवचाराि 

पडिो. िेवढदयाि त्याच्या कपािला चिा सांपलेला असिो. िो पनु्िा बसमध्ये 

चढिो, आपल्या सीटवर जाऊन बसिो. बाजचूा प्रवासी त्याच्यािी बोलू 

लागिो. लेखक आिा त्या वेडदया मलुीचा शवषय काढिो. 

 

त्यावेळी लेखक म्िििो, िल्ली कुिाचे कािी साांगिा येि नािी. 

वासनेचे िकेुले गल्लोगल्ली शफरि आििे. त्याि िी मलुगी रस्त्यावर 
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बेवारस पडलेली. िा सांवाि सरुु असिाना एक प्रवासी बाई लेखकाला साांग ू

लागिे. िी मलुगी शनशववकार िोऊन पार वेडी झाली आि.े शिचे आिा 

बरेवाईट काय िोिार, शिच्या प्रयकाराने शिला आधीच ओरबाडले आि.े 

त्यावर िो लेखक शिची कमव किािी त्या बाई ांकडून जािनू घोिो.  

 

या वेडदया मलुीचे एका मलुावर प्रेम असिे. िो 

मलुगा कामा शनशमत्ताने सिि या गावाि येि असिो. या मलुीला िो 

गलुाबी स्वप्न िाखविो. शिचे गरीब आई वडील त्याांच्या लग्नाला िोकार 

ििेाि पि िा मलुगा आज उद्या करि या लग्नाला टाळि जािो. त्यावेळी 

िो या "वेडदया मलुीला शवश्वासाि घेिो. शिच्या िनामनािी अक्षरिः 

खेळिो. कािी शिवसानांिर िो या गावाि येि नािी. लग्न करुन िो मोकळा 

िोिो. िी मलुगी त्याला फोन करिे. त्यावेळी िा मलुगा शिच्यािी बोलिो. 

आमच्याकडे लग्ना आधी प्रेम केलेल्या मलुीिी कुिीच लग्न करि नािी. 

असे म्ििि िो शनिवयपिे फोन कट करिो. ि ेऐकल्यावर िी मलुगी सनु्न 

िोिे. त्यािच शिला वेड लागिे. मग िीन मलुींच्या लग्नाचे ओझे वागविारे 

गरीब आई बाप, आपल्या वेडदया मलुी सोडून, िरू एका गावी शनघनू जािाि. 

म्ििनू िी वेडी मलुगी येथे येऊन, त्याांची चौकिी करिे आशि रात्री िवेळाि 

जाऊन झोपिे. 
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अिा वेळी लेखकाच्या मनाि एक शवचार येिो. त्याि िो म्िििो, बरां 

झालां िी मलुगी वेडी झाली. नािीिर या समाजाने शिला टोचनू खाल्ले 

असिे. मग िी मलुगी नको त्या वस्िीि गेली असिी पि आज िा समाज 

शिच्यावर िया िाखविोय. िी सवावि मोठी गोष्ट आि ेपि प्रमे ि ेअसे अस ू

िकिे? यावर शवश्वास बसि नािी. त्यावेळी लेखक म्िििो, िा प्रेमाचा खेळ 

नािी, िर िो केवळ उपिोग आि.े याि एका मलुीचे आयषु्ट्य बरबाि झाले.  

 

म्ििनू शमत्राांनो मी सरुुवािीला म्ििालो िोिो. प्रत्येकाचे आयषु्ट्य 

सारखे नसिे. प्रेमाि शवपरीि सदु्ा कािी घडू िकिे. िा प्रसांग आपल्याला 

िचे साांगिो. याकरिा आपि जीवनाि सावधान राशिले पाशिजे.  

  



करा विचार  अॅड. रुपेश पिार 

 

पान | 20 

 

२) आपले राष्ट्रीय सि 

 

िरवषी आपि झेंडावांिन करिो, झेंडदयाला आपि सलामी ििेो. िी 

सलामी शिल्यावर आपि आपल्या ििेाला शवचारिो आशि आपल्या 

शिरांगी कागिी झेंडदयाला, रस्त्यावर सोडून शनघनू जािो. ि ेकृत्य वेिनािायी 

आि.े म्ििनू मी झेंडदयाच्या सन्मानाथव िा लेख शलशिला आि.े िो आपि 

वाचावा व 365 शिवस ििेिक्तीपर िावनेिनू सवांनी या शिरांगी झेंडदयाचा 

सन्मान ठेवावा. 
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शमत्राांनो आपि आपल्या िारि ििेाचा सन्मान  करिो. म्ििनू आपि 

आपल्या राज्यघटनेनसुार नागररकत्वाचे शनयम पाळिो. सवव जािी, धमव, 

िाषा, सांस्कृिींचा  मान राखिो. आपल्या ििेावर सांकट आल्यावर आपि 

मनाने िळिळिो. लगेच मििीचा िाि पढेु करिो. शविेष सिा घेऊन त्या 

वाईट गोष्टीवर शनषेध व्यक्त  करिो. ि ेसार आपि  आपल्या िारिासाठी 

करिो. 

 

या िारिाचा २६ जानेवारी आशि १५ ऑगस्ट िा राष्ट्रीय सि जेव्िा 

येिो िेव्िा या सिा शनशमत्ताने आपि ििरािील, गावािील चौकाचौकाि 

आपला शिरांगा ध्वज  उिारून, त्यास मानवांिना ििेो. त्यावेळी समाजसेवक, 

राजकीय कायवकिे, साशिशत्यक आशि पत्रकार आपल्या ध्वजाला सलामी 

िऊेन शवधायक िाषिे करिाि. या कायवक्रमाि सवांच्या िािाि कागिी 

शिरांगे झेंडे असिाि. लिान मलेु या शिविी ििेिक्तीपर कायवक्रम साजरे 

करिाि. िा राष्ट्रीय समारांि सांपन्न झाल्यावर लिान मलुाांना चॉकलेटाांच े

वाटप केले जािे. त्यावेळी मनाि िेििक्तीचे चैिन्यिायी वािावरि ियार 

िोिे. 
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पि िल्लीच्या काळाि िसे िोिाना शिसि नािी. लोक ध्वजावांिनाला 

बािरे पडि नािीि. साववजशनक रजेच ेशनशमत्त काढून आिल्या शिविी रात्री 

शपकशनकचे आयोजन केले जािे. ििेिराि कािी राजकीय मांडळी आशि 

जानकर नागररक सवव लोकाांना घेऊन ध्वजावांिनाचा कायवक्रम मोठदया 

उत्सािाने करि असिाि पि बिुसांख्य नागररक या कायवक्रमाला िजर रािि 

नािीि. कारि िे शपकशनकला जाऊन, पयवटन स्थळाचा मनसोक्त आनांि घिे 

असिाि. त्याांना ििेाच्या राष्ट्रीय कायवक्रमाि इांटरेस्ट नसिो. िोन, िीन 

शिवसाचा िॉशलडे आि.े िो आपि एन्जॉय करूया असा शवचार त्याांच्या 

मनाि येिो. मग ि ेवेडे पयवटक या राष्ट्रीय सिाांकडे िलुवक्ष करिाि. िा सवावि 

मोठा खेिाचा शवषय आि.े िा अनिुव आज साववजशनक जीवनाि पिोपिी 

येिो आि.े 

 

जे लोक सकाळी ध्वजावांिनाला जािाि. त्यािले कािी लोक कागिी 

शिरांगे झेंडे उत्सािाने िािाि घेि नािीि. मग कायवक्रम झाल्यावर िे लोक ि े

कागिी शिरांगे झेंडे रस्त्यावर सोडून शनिवयिेने शनघनू जािाि. 

अिा वेळी खरे ििेिक्त ध्वजावांिन करुन, रस्िोरस्िी शफरिाि आशि 

सांध्याकाळ िोईपयंि िे रस्त्यावरचे झेंडे गोळा करिाि. असा एक ििेिक्त 

शमत्र मला िेटला िोिा. िो मला म्ििाला िोिा, लोक का झेंडदयाला सलामी 
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ििेाि? ि ेअजनू मला समजि नािी. कारि ज्या क्राांशिकारकाांनी या शिरांगी 

झेंडदयासाठी रक्त साांडवले. त्या शिरांगी झेंडदयाांना ि े लोक रस्त्यावर का 

टाकिाि? म्ििनू मी या पावन िमूीवर बसनू, ि ेशिरांगी झेंडे गोळा करिो. 

समाजाने याचा शवचार केला पाशिजे. अिाप्रकारे त्याने आपली िावना 

व्यक्त केली. 

 

खरोखर आपि सवांनी याचा शवचार करायला िवा. १५ ऑगस्ट २६ 

जानेवारी ि े राष्ट्रीय सि पयवटनाला जाण्यासाठी नसिाि. या सिाांच्या 

शिविी आपि सवांनी क्राांशिकारकाांच्या आशि सधुारकाांच्या शवचाराांचे 

स्मरि करायचे असिे. धाशमवक सिा शिविी आपि ज्याप्रमािे चचव, मशिि, 

मांशिराि जािो. त्याचप्रमािे आपि आपला शिरांगा ध्वज उिारुन, त्यास 

सलामी द्यायला िवी शकां वा ध्वाजावांिनाच्या साववजशनक कायवक्रमाि 

सामील व्िायला िवे. त्याचप्रमािे  कोित्यािी प्रकारचा सांकोच न बाळगिा 

कागिी शिरांगे झेंडे प्रत्येकाने आपल्या िािाि घेिले पाशिजेि. िे रस्त्यावर न 

टाकिा आपल्या घराि नेऊन लावले पाशिजेि. िरच आपि खऱ्या अथावने 

िारिीय िोऊ िकू, एक िारिीय म्ििनू मला असे वाटिे. 
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३) वििािसांस्थेचे बदलते स्िरूप   

 

   लग्न असिो सोिळा िोन जीवाांच्या शमलनाचा, लग्न असिो सोिळा 

िोन कुटूांबािील स्नेिबांधाचा, लग्न असिो सोिळा िोन सांस्कृशिांच्या शत्रवेिी 

सांगमाचा, लग्न असिो सोिळा प्रत्येक नात्यािील, िाविावनाांच्या 

स्पांिनाचा. असा िा सुांिर शववाि सोिळा िारिीय शववािसांस्थेचा मळु पाया 

आि.े जगािील आििव कुटूांबव्यवस्था म्ििनू िारिाकडे पाशिले जािे. 

िारिीय सांस्कृिीच्या इशििासाि पवंूपार परांपरेने सांयकु्तकुटूांब पध्ििी 
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शनशमवली िोिी. या कौटूांशबक रचनेमळेु ग्रामीि समाज एकशत्रि बाांधला गेला 

िोिा. म्ििजे समाजाची जडि-घडि सांयकु्त कुटूांबाांवर आधाररि िोिी. 

म्ििनू िेंव्िाचा ग्राशमि समाज स्वांयमपिूव िोिा. 

 

    िळूिळू काळ बिलि गेला, आधशूनकीकरिाि ििरी वस्त्याांच े

प्रमाि वाढि गेले. सांयकु्त कुटूांबव्यवस्था शविक्त कुटूांबव्यवस्थेकडे जाऊ 

लागली, िरी आज समाजाि शववािसांस्थेचे मित्व कमी झाले नािी. 

परांपरागि शववािाच्या चालीररिी अजनूिी ििाच चाल ूआििे. त्याि िोन 

कुटूांबाांच्या एकशत्रि शवचारने मलुा मलुींचे शववाि केले जािाि.  याि आिा 

काळानसूार थोडा बिल झाला आि.े िीच िोन कुटूांबीये आिा मलुा 

मलुींच्या पसांिीने, त्याांच्या शवचाराने शववाि ठरव ू लागले आििे. 

त्याचप्रमाि े आज प्रेम शववािाांच्या सांख्येििी िलुिेने वाढ िोिे आि.े 

यामध्ये मलुा मलुींच्या िोन्िी कुटूांबाांचा लक्षिीय सििाग शिसनू येि आि.े 

ि ेपररविवन सध्याच्या कुटूांबव्यवस्थेि आले आि.े 

 

   यािनू आपल्याला आजची समाज मानशसकिा समजनू घेिा येऊ 

िकिे. आज या समाजाि मलुा मलुींचा स्विाव, त्याांचे मनोशमलन, त्या 

िोघाांच्या आवडी शनवडी, त्याांच्यािील जळूुन येिाऱ्या नवनात्याचा वेध या 
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सवव बाबींचा शवचार करून, बिूिाांिी शववाि पार पाडले जािाि. िा 

मित्वपिूव बिल आजच्या समाजव्यवस्थेि शिसनू येिो. अिा प्रकारचा 

बिल आजच्या यवुावगावसाठी समाधानकारक आि.े त्यामळेुच िी 

शववािसांस्था अशधक बळट झाली आि.े 

 

   आधशूनक काळाि या शववािाच्या पध्ििीमध्येिी आमलुाग्र बिल 

शिसनू येि आििे. यामध्ये पारांपारीक शिांिशूववाि िा मित्वाचा सांस्कार आि े

पि त्याच बरोबरीने वैिीक शववाि, न्यायालयीन शववाि असे प्रकारिी 

अशस्ित्वाि आले आििे. ज्याच्या, त्याच्या इच्छेनसूार, आशथवक 

पररशस्थिीनसुार ि ेशववाि प्रकार शस्वकारून शववाि सोिळे सांपन्न िोिाि. 

िसेच आज िुांडाबळी कायद्याचा वचक असल्यामळेु उघडपिे कुिीिी 

मोठदया रक्कमेचा िुांडा मागि नािी पि िरीिी शववाि समारांि, मलुीचे 

िाशगने, घरािील वस्ि ुया सवांच्या नावाखाली छुपा िुांडा वसलू केला जािो. 

यावर कुठल्यािी प्रकारची सामाशजक बांधने नािीि, िी बांधने असली 

पाशिजेि. म्ििजे त्यािनू शववािीि मशिलेवर छुपे अन्याय, आत्याचार 

िोिार नािीि. म्ििनू याकडे सवव समाजाने लक्ष द्यावे.  
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   त्याच बरोबर िा शववाि सोिळा िोन व्यक्तींचा, िोन कुटूांबाांचा 

व्यक्तीगि शनिवय असिो. त्या शनिवयाि वध ू वराचे रक्तगट, त्याांचे िोिारे 

एकमि, आई वडील व कािी नािेवाईकाांचे शवचार, त्याांची सिमिी 

त्याचप्रमािे िोन कुटूांबाचा इशििास, त्याांचा सामशजक िजाव, त्याांची सध्य 

शस्थिी या गोष्टींचा एकशत्रि शवचार केला जावा. िसा शवचार परांपरेने केला 

जािो पि त्याि ग्रि, नक्षत्रे, कुां डली, जन्मपशत्रका याि िामखास डोकावले 

जािे. त्यािनू मग वध ू वराचे गिुपत्रक जळुले, िरच पढुचा शवचर िोिो 

अन्य: नािी. असे करिे म्ििजे आपल्या शववेकबधु्िीला गिाि टाकने िोय. 

असा अशवचारी शनिवय कुिी घेऊ नये. त्यासाठी  सिसिशववेक  बाळगनू 

प्रत्येकाने शनिवय घ्यावा. 

 

  शववाि िा ग्रि, नक्षत्राांवर अवलांबनू नसिो, िो परमेश्वराचा आशिवावि 

असिो. िा परमेश्वर प्रत्येकाच्या अांिरांगाि वसलेला असिो. याि फक्त 

आपि एकमेकाकाांच े स्विाव गिु ओळखनू, क्षमिाांना जािनू िे जळूु 

िकिाि का? येवढे पािून  घ्यायचे आि.े मगच ि ेिोन आांिरात्मे सिज 

जोडले जािाि. िाच परमेश्वराचा आिीवावि असिो. असे या शठकािी 

म्ििावेसे वाटिे. म्ििनू आपि सवांनी जन्मपत्रीकेवर शवश्वस ठेऊ नये. 

पवूीच्या काळी जन्मा सांबांधी अचकू माशििी नसायची, िरीिी त्याकाळी 



करा विचार  अॅड. रुपेश पिार 

 

पान | 28 

 

शववाि जळुवले जायचे िसेच आिाच्या काळाि प्रेमशववािाने मने जळुवि 

शववाि सांपन्न केले जािाि. त्यिनू त्याांचा पढुील सांसार यिस्वी िोिो. अिी 

उििरिे आल्याला पषु्ट्कळ ििेा येिील.  

म्ििनू वर वधनुी शववाि करिे वेळी व्यसनाधीनिा, अवगिु, 

असाध्यव्याधी, आशथवक पररशस्थिी या सवव गोष्टींचा साकल्याने शवचार 

करावा आशि शनिवय घ्यावा िचे खरे. 
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४) ' िे कसले पररिततन, िे तर अिततन ' 

 

िल्ली मािसू फार सांकुशचि िोि चालला आि.े आपल्या व्यशक्तगि 

िावनाांना िो जास्ि कुरवाळि  आि.े स्विःच्या सखुाचा शवचार िो सवावि 

आधी करिो आि.े िसुऱ्याांच्या िावना, वेिना, सांवेिना याांची त्यला जािीव  

राशिलेली नािी. मािसू समाजाि रािूनिी िो समाजिील झालेला नािी. 

कारि समाज जीवनािी त्याचा फारसा सांबांध उरलेला नािी. असे 

आपल्याला आज म्ििावे लागि आि.े सोिल मीशडयाच्या या काळाि 

मािसू पिूवपिे ग्लोबल झालेला आि.े बसल्या बसल्या िो जगािील 
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कानाकोपऱ्याि कुिािीिी बोल ू िकिो. जगािल्या कोित्यािी सांस्थेि 

अथवा कां पनीि िो काम करू िकिो. अिाप्रकारची ग्लोबल सिजिा सववत्र 

आली असली, िरी मािसू लोकल िोऊन  साववजशनक जीवनाि सिज 

शमसळि नािी. फक्त कािी शमत्र मैत्रीिींच्या समिूामध्ये िा मािसू ओल्या-

सकु्या पाटद वया करिो, म्ििजे एन्जॉयमेंट करिो. त्यामळेु त्याला सामाशजक 

प्रश्नाांची खोलवर जािवच िोि नािी. यामळेु प्रत्येक मािसू स्विः च्या 

कोिाि रमलेला आि.े 

 

शमत्राांनो मािसाि िा बिल अचानक झालेला नािी. टप्प्याटप्प्याने 

मािसू समाजापासनू शवलग िोि गेला आि.े फार पवूी मािसू छोटदया 

समिूाांमध्ये रािि िोिा. त्या छोटदया, छोटदया समिूाांचे मोठदया समाजाि 

रूपाांिर झाले. त्यािनू रूढी, परांपरा, सांस्कृिी,  शनयम, कायि ेया सवव प्रशक्रया 

समाजाि रूढ िोऊ लागल्या. त्यावेळी मािसू खऱ्या अथावने समाजिील 

िोिा. 'एक गाव एक समाज' िी सांरचना त्यावेळी आपल्या िारिाििी िोिी. 

म्ििनू त्याकाळी िा समाज एकोप्याने नाांिि िोिा. यािनूच िारिीय 

समाजाि सांयकु्त कुटुांब व्यवस्था शनमावि झाली. पढेु जगिराि कािी 

वैज्ञाशनक बिल िोि गेले. आधशुनक काळाि ज्यावेळी यरुोपाि औद्योशगक 

क्राांिी झपाटदयाने झाली. त्याचवेळी िारिीय स्वािांत्र्याची  चळवळ वाढू 
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लागली. पढेु जाऊन िारिाला  स्वािांत्र्य शमळाले. या िारिाने मग 

आधशुनकिेचा स्वीकार करून, आपल्या ििेाििी औद्योशगक क्राांिी घडवनू 

आिली. त्यािनू नागरीकरिाला गिी शमळाली. 'शजथे कारखाने शिथे ििरे' 

शनमावि झाली. अिावेळी सांयकु्त कुटुांब व्यवस्था लोप पावि चालली  आशि 

शविक्त कुटुांब व्यवस्था िळूिळू ियार िोऊ लागली. 

 

या सवाविनू मािासाचा स्वाथी स्विाव उफाळून वर आला, िो पढेु 

अशधकाशधक वाढू लागला. नवरा, बायको आशि मलेु असा नीटनेटका 

सांसार गोड  वाटू लागला. कुटुांबाि िरू रािूनिी जवळची नािी जपिा  येिाि, 

याचाच मािसाला शवसर पडू लागला. 'मी आशि माझ े चौकोनी कुटुांब' 

इिकेच िावशवश्व प्रत्येकाला आपलेसे वाटू लागले. त्यािनू सांयकु्त कुटुांब 

व्यवस्थेची नािी िरुावि गेली. एवढे िोऊनिी िागले नािी, म्ििनू शविक्त 

कुटुांब व्यवस्थेलािी िडे जाऊ लागले आििे. त्यामळेु आजच्या काळाि 

सगळीकडे घटस्फोटाांचे प्रमाि अिोनाि वाढिे आि.े त्याला पयावय म्ििनू 

शलव्ि इन ररलेिनशिपचे नवे नािे रुज ूलागले आि.े त्यामळेु समाजाि 'नो 

शकडदस नो शकचन' िी सांकल्पना वाढू लागली आि.े त्यामळेु िा समाज 

नेमका कुठल्या शििेने जािोय, िचे कळेनासे झाले आि.े 
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िगवान श्रीकृष्ट्िाने गीिेि साांशगिले आि.े पररविवन  िाच जगाचा 

शनयम आि ेपरांि ुया समाजव्यवस्थेि जे कािी पररविवन चालले आि े िे 

खेिजनक आि.े अिाप्रकारच्या पररविवनामळेु समाज रसािळाला जािार 

आि.े ि े सारे शवश्व शिवसेंशिवस प्रगि िोि असिाना, िा समाज मात्र 

अधोगिीला चालला आि.े यािनू मािसू पढुच्या काळाि किाशचि 

आधशुनक पि ु म्ििनू वावरिार आि.े अिी िीिी शनमावि झाली आि.े या 

आधशुनक मानव पिूांमध्ये समाजव्यवस्था असेल पि नािेसांबांध नसिील. 

असे शवश्व नक्कीच पढुच्या काळाि अशस्ित्वाि येिार आि.े असे ि े

असांवेिनिील शवश्व आपल्याला नको असेल, िर आपि समाजाची 

पनुबांधिी केली पाशिजे, असे मनोमन वाटिे. 
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५) किवयत्री शाांता शेळके याांची अनमोल पैठिी  

काल आवि आज 

 

कवशयत्री िाांिा िेळके याांची एक सिाबिार कशविा आि.े िी कशविा 

आजीपासनू नािीकडे प्रवास करिे. म्ििनू िी कशविा कालिी लोकशप्रय 

िोिी आशि आजिी लोकशप्रय आि.े त्या कशविेचे नाव  पैठिी असे आि.े 

फडिाळाि एका गाठोडदयाि घडी करुन ठेवलेली, आजीची एक जनुी पैठिी 

िाांिा िेळके याांना सापडली. मग त्या पैठिीची रांगसांगिी, त्यावरील नक्षी, 
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शिचा जरीचा पिर या सगळ्याचे विवन सरुुवािीला िाांिाबाईनी फर सरेुख 

केले आि.े यानांिर त्याांनी िाविावनाांच्या रेिीम धाग्याांची शवि सुांिर 

िब्िाि गुांफली आि.े त्याि त्याांनी साांशगिले, प्रत्येक श्राविाि िपू, कापरू, 

उिबत्या, शिवे याच पैठिीच्या साक्षीने आजीने िेवले िोिे. काम करिाना 

माखलेली बोटे शकिीिरी  वेळा आजीने या पैठिीला पसुली िोिी. आजीचे 

िन, मन याच पैठिीने जपले िोिे. आजोबाांचे प्रेम याच पैठिीसि आजीने 

अनिुवले िोिे. अिी िी मायेची, प्रेमाची, आपलुकीची उबिार आजीची 

पैठिी आि.े 

 

खरोखर आपल्या मागील शपढीि अिा िावना जपल्या जाि िोत्या. 

मलुीला शकां वा नािीला आजीने ठेवलेल्या जनु्या पैठिीच े अप्रपू िोिे. 

त्याचवेळी मलुाला शकां वा नािवाला आजोबाांच्या कोटाचे, सिऱ्याचे 

कौिकु वाटायचे. आजीची पैठिी नेसनू नाि शिच्या आठविीि रमायची. 

आजोबाांचा सिरा, कोट घालनू नाि ूसमारांिाि शमरवायचा. त्या िोघाांनािी 

आपले आजी आजोबा जवळ आििे असे वाटायचे. आजीची िी पैठिी 

बघनू आजोबा नािीला गोड आिीवावि द्यायचे. आजीिी आजोबाांचा िो 

सिरा पािून नािवाला गोड आिीवावि द्यायची, त्याचे कौिकु करायची. मग 

आजी आजोबा गेल्यावरिी नािवांडाांना त्याांची आठवि यायची. अिी िी 
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आजीची अनमोल पैठिी िोिी. म्ििनू िाांिाबाई िेळके याांनी त्याकाळी िी 

कशविा शलशिली. आजिी िी कशविा सवांना आवडिे. 

 

पि शमत्राांनो आिाचा काळ फार बिलला आि.े िल्लीचे िरुि 

वयाच्या ३० िे ३५ वषावि लग्न करिाि, त्यानांिर त्याांना उिीरा मलेु  िोिाि. 

मग शिथनू पढेु शिक्षि घेऊन त्याांची प्रौढ मलेु लग्न करिार, त्याांना मलेु बाळे 

िोईपयंि, ि ेआजचे िरुि सत्तर, पांच्याित्तर वषावचे िोऊन, अवकािाि गडूुप 

िोिार. मग कसली आजीची पैठिी आशि कसले आजोबा. आजच्या 

लाईफ स्टाईलमळेु व वाढत्या कररअरच्या स्पधेमळेु िी जनुी नािी आिा 

शवरून गेली आििे. ि ेपररविवन आपल्याला स्वीकारावेच लागेल, त्याि 

कािी िांका नािी. त्याकरिा आजच्या िरुि शपढीने आपल्या छोटदया 

मलुाांना कळि नकळि जेष्ठनागररक सांघाि अथवा वदृ्ाश्रमाि  नेले पशिजे. 

त्यािनू त्याांना आजी आजोबा आशि त्याांचे प्रेम समज ूिकेल िेव्िा आपि 

िी पैठिी कशविा खऱ्या अथावने अनिुव ू िकू.  

 

त्याचप्रमाि े शमत्राांनो सध्याचा काळा िा 'यजु अँड थ्रो' चा आि.े 

यामध्ये आज घेिलेले शिवाळीचे कपडे पढुच्या शिवाळीपयंि कपाटाि 

नसिाि, िर मग जनुी आजीची पैठिी गाठोडदयाि किी सापडिार. म्ििनू 
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कवशयत्री िाांिा िेळके याांची पैठिी िी कशविा आजरामर ठरली आि.े िी 

कशविा म्ििजे आठविीचा  अनमोल ठेवा आि ेअसेच वाटिे. 

 

पैठिी:- (िाांिा िेळके कशविा) 

 

फडिाळाि एक गाठोडे आि े

त्याच्या िळािी अगिी खाली 

शजथे आििे जनेु कपडे  

कुां च्या टोपडी िेले िाली 

 

त्यािच आि ेघडी करुन  

जपनू ठेवलेली एक पैठिी  

नारळी पिर जरी चौकडी  

रांग शिचा सुांिर धानी. 

 

माझी आजी लग्नामध्ये 
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िीच पैठिी नेसली िोिी  

पडली िोिी सा-याांच्या पाया 

िाच पिर धरून िािी 

 

पैठिीच्या अविीिविी 

िरवळिारा सषु्ट्म वास  

ओळखीची... अनोळखीची...  

जािीव गढू आि ेत्यास. 

 

थरू कापरू उिबत्याांिनू  

जळि गेले शकिी श्रावि 

पैठिीने या जपल े

एक िन.. एक मन.. 

 

खसशिन्याि माखली बोटे 

पैठिीला केव्िा पसुली  
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िेवांिीची, चमेलीची 

आरास पिराआडून िसली. 

 

वषावमागनु वषे गेली 

सांसाराचा सराव झाला 

नवा कोरा कडक पोि 

एक मऊपिा ल्याला 

 

पैठिीच्या घडीघडीिनू 

अवधे आयषु्ट्य उलगडि गेले  

अिवेपिी मरि आले  

आजीचे माझ्या सोने झाले. 

 

कधीिरी िी पैठिी 

मी धरिे ऊरी कवळुन  

मऊ रेिमी स्पिावमध्ये  



करा विचार  अॅड. रुपेश पिार 

 

पान | 39 

 

आजी िेटिे मला जवळुन 

 

मधली वषे गळुन पडिाि, 

कालपटाचा जळुिो धागा 

पैठिीच्या चौकडदयाांनो  

आजीला माझे कुिल साांगा. 
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६) मािसातील समाज जीिन 

 

िल्लीच्या िरुि शमत्राांची लाईफस्टाईल बिलि चालली आि.े 

कररअर मायांिडे (कररअर मानशसक) धकाधकीच्या जीवनाि ि ेसारे जग 

धावि आि.े त्यामळेु कािी वषांपासनू जवळची रक्ताची नािी िरुावि 

चालली आििे. फक्त याि मैत्रीचे आशि प्रेमाचे नािे जवळ आले आि.े 
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त्यामळेु आजचे िरुि शमत्र सोमवार िे िकु्रवार मान मोडून ऑशफसाि काम 

करिाि. मग सॅटडे, सांडेला िॅपी जनी म्ििि लाईफ एन्जॉय करिाि. त्यामळेु 

ि ेसववजि मैत्रीच्या नात्याि आशि प्रमेाच्या गलुाबी स्वप्नाि धुांि िोऊन, 

मन मकु्तपिे  जीवन जगिाि. पनु्िा मग िे आपल्या शनत्याच्या कामाला 

लागिाि. िी आजच्या गशिमान जीवनाची वास्िविा आि.े िी कोिालािी 

नाकारिा येिार नािी. म्ििनू या आमच्या िरुि शमत्राांना वयस्कर मािसाांची 

व्यवशस्थि काळजी घेिा येि नािी. 

 

त्यामळेु आज समाजाि वदृ्ाश्रमाांची सांख्या वाढू लागली आि.े 

वदृ्ाांचे ि ेप्रश्न असे ऐरिीवर येि असिाना, समाजाि एक सकारात्मक बिल 

शिसनू येि आि.े मध्यांिरी माझ्या वाचनाि एक सांकल्पना  समोर आली. 

त्या सांकल्पनेनसुार पढुच्या काळाि वदृ्ाश्रमाांना जोडून अनाथाश्रम यावेि, 

असा शवचार त्याि केला गेला िोिा. कारि अनाथ मलुाांना आई बाबा, 

आजी आजोबा याांचे मायेचे छि शमळि नािी आशि वदृ्ाांना मलुा, 

नािवाांचा िावशनक आधार शमळि नािी. म्ििनू या िोन वांशचि झालेल्या 

घटकाांना एका छिाखाली मायेची छाया शमळावी, िा िदु् ििे ूया सांकल्पने 

मागे आि.े म्ििनू िी सांकल्पना लवकराि लवकर समाजाि कायावशन्वि 
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व्िावी. त्यामळेु अनाथाांना मायेचे घर शमळेल आशि वदृ्ाांच्या आयषु्ट्याची 

साांज आनांिी िोईल. 

 

त्यावेळी एखािा वदृ् अनाथ मलुाला आपली जीवन गाथा साांगिाना 

िेवटी म्ििेल. ि ेबघ बाळा ि ूपढेु लग्न करिील, सांसार उिा करिील, 

मलुाांना वाढविील, शिक्षि ििेील, त्याांना त्याांच्या पायावर उि करिील 

पि ि ू त्याांच्या मायेच्या मोिजाळाि अडकू नको, त्याांच्याकडून कुठली 

आपेक्षा करु नको. ििी अपेक्षा ि ूकेली, िर वदृ्ापकाळाि िलुा माझ्या 

जागेवर यावे लागेल. िा शवचार सिज माझ्या मनाि येऊन केला. त्यावेळी 

एक कारुण्य लेखक म्ििनू मला जािवले, िे कारुण्य असे िोिे. लग्ना 

आधीच्या िारीररक सांबांधाांमळेु शकां वा िाररद्रदयाि असलेल्या आई 

वशडलाांच्या पोटी जन्म झाल्यामळेु कािी मलुाांना रस्त्यावर टाकले जािे 

अथवा ििुवैाने आई वशडलाांचे छत्र िरवल्यामळेु मलुाांना अनाथालयाि यावे 

लागिे, िर िसुरीकडे मलुाांना जन्माला घालनू, त्याांचे पालन, पोषि, शिक्षि 

करुन त्याांना घडवले जािे. मग िी मलु एक शिवस आपल्या वयस्कर आई 

वशडलाांना वदृ्ाश्रमाि घालिाि. िी या िोन समाज घटकाांची कमव किािी 

आि.े 
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म्ििनू आपि या कारुण्यमय िावनेचा साकल्याने शवचार करावा. 

िल्लीच्या धकाधकीच्या, गशिमान जीवनाि. िरुिाांना आपल्या वयस्कर 

आई वशडलाांची काळजी घेिा येि नािी. असे असले िरी त्या िरुि शमत्राांनी 

आपल्या एन्जॉयमेंटचा एक िास आई वशडलाांना जरूर द्यावा. कारि 

आजच्या घडीला िे वदृ् आििे. उद्या आजचे िरुि वदृ् िोिार आििे. 

म्ििनू आज आपि थोडासा वेळ वयस्कर मांडळींकरिा काढायला िवा. 

वदृ्ाश्रमाि जाऊन वदृ्ाांना सिकायव करायला िवे. त्याचप्रमािे 

मिामारीसारख्या पररशस्थिीि कािी मलुाांचे पालक अनांिाि शवशलन झाले. 

त्यामळेु या मलुाांचे मायेचे, प्रेमाचे छि शनघनू गेले, िी मलेु बेघर झाली. अिा 

मलुाांच्या सामाशजक ित्तक फां डाि आपि फुल ना फुलाची पाकळी द्यावी. 

किाशचि आपल्या मलुाांवरिी िी ििुवैी वेळ येऊ िकिे. कारि मािसू 

पाण्याचा बडुबडुा आि.े िा बडुबडुा फुटण्या आधी आपि सवांनी पणु्य 

सांशचि करावे. अनाथाश्रमाांना वदृ्ाश्रम जोडल्यावर सदु्ा त्याांचे कारुण्य 

कमी िोि नािी. त्यामळेु प्रत्येकाने मािसू म्ििनू आपले ि ेकायव करावे, 

िरच आपि म्िि ूिकू मािसू िा समाजिील प्रािी आि.े 
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७) मिाराष्ट्राचे राजकारि आवि विांदुत्ि 

 

सववधमवसमिाव िा िारिीयत्वाचा खरा चेिरा आि ेपि ििेािील सवव 

नागररक या चेिऱ्याला शवसरिाि. मग अथावचा अनथव िोिो. या चकूा 

सधुारून प्रत्येक नागररकाने खरी बाज ू जािनू घ्यावी. याकरिा िा लेख 

शलशिला आि.े जय िारि 

 

मिाराष्ट्राच्या राजकारिाि िीस वषावनांिर पनु्िा एकिा शिांितु्व िा िब्ि 

आला आि.े १९९० च्या ििकाि मुांबईि बाळासािबे ठाकरे याांनी शिांिवी 
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स्वराज्याचा शवचार मांडि. शिांितु्व िा िब्ि मिाराष्ट्राच्या राजकारिाि 

आिला. मग शिथनू पढेु त्याांना शिांिहूृियसम्राट िी उपाधी शमळाली. 

त्याचवेळी नागपरुािनू रामनामाचा जप सरुू झाला. िारिीय राजकारिाि 

त्याचे पडसाि उमटले. त्यानांिर मिाराष्ट्राि १९९५ साली शिवसेना, िाजप 

यिुीचा िगवा मिाराष्ट्राि फडकि िोिा. त्यािनू पढेु अटल शबिारी वाजपेयी 

याांनी ििेाि लाल शकल्ल्यावर शिरांगा झेंडा फडकवला. आिा २०१४ सली 

मोिींनी िेच केले. 

 

म्ििजे मिाराष्ट्राला जेव्िा जेव्िा िारिीय राजकारिाि आपले 

राजकीय शवचार घेऊन जावे लागिाि िेव्िा त्याांना आपले शिांितु्व शसद्  

करावे लागिे. िी सवावि मोठी खेिाची गोष्ट आि.े त्यामळेु मिाराष्ट्रािला 

मराठी मािसू प्रश्नाि पडिो, त्याला असे वाटिे. आपि शिांि ूआिोि का? 

आपि िजारो वषावपासनू अशस्ित्वाि िोिो का? रामायि, मिािारिाि 

आपि कुठे िोिो? असे इत्यािी प्रश्न मराठी मािसाला कायम पडिाि. याचे 

उत्तर असे आि.े मराठी मािसू िजारो वषावपासनू शिांि ू िोिा. रामायि, 

मिािारि काळाि अनेक मित्त्वाचे प्रसांग याच मिाराष्ट्राि घडले. त्याचे 

परुावे आपल्याला सापडिाि पि शमत्राांनो िेव्िा या आपल्या शिांिधुमावला 

शिांि ू म्िांटले जाि नव्ििे. वैशिकिास्त्र शकां वा वेििास्त्र असे सांबोधले जाि 
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िोिे. गीिेि िगवान श्रीकृष्ट्िाने  प्रत्यक्षाि शिांि ू असा िब्िप्रयोग कुठेिी 

वापरलेला नािी. ि ेआपल्याला सिज शिसनू येिे परांि ुबाराव्या ििकाि 

परकीय आक्रमिे झाली. मग िारिीयाांनी शिांिधूमव िा िब्ि धारि केला, 

असे आपल्याला कळून येिे. 

 

कारि िारिाि आलेल्या या परकीय लोकाांनी या स्थाशनक शिांि ू

लोकाांवर अन्याय, अत्याचार सरुू केले. त्यामळेु शिांिधूमव राजकीय बाबिीि 

प्रबळ झाला नािी. फक्त सामिुाशयक जीवनाि िा शिांिधूमव आचरिाने सबळ 

राशिला. म्ििजे या शिांिधूमावला त्यावेळी राजकीय बाबिीि ग्लानी आली 

िोिी. अिा वेळी छत्रपिी शिवाजी मिाराजाांनी शिांिवी स्वराज्याला जागिृ 

केले.  क्षशत्रयाांच्या मनाि शवश्वास जागवला. बलोपसना, मनोपासाना यािून 

मारुिीरायाच्या िक्तीचा आधार घेऊन, समथव रामिास स्वामींनी शिांितु्वाचा 

ओमकार िारििर पसरवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक जािीला वेिाांिाचा 

अथव साांगण्याचा अशधकार आि.े असे जगिगरुु  िकुाराम मिाराजाांनी शिांि ू

धमवशपठासमोर ठासनू साांशगिले.  पढेु शटळक, रानडे, कानडे, गोखले, 

अगरकर, फुले, आांबेडकर याांनी शिांि ूधमाविनू आपले प्रखर शवचार माांडले. 

त्यािनू िारिाि धाशमवक, सामाशजक सधुारिा झाल्या, आशि आपल्याला 

स्वािांत्र्यिी शमळाले. 
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असा िा िाराष्ट्रािील शिांितु्वाचा ऐशििाशसक नावलौशकक असिाना, 

याच मिाराष्ट्राला सद्य काळाि पनु्िा पनु्िा आपले शिांितु्व शसद् करावे 

लागिे. िी फार मोठी या राज्याची अविलेना आि.े म्ििनू शिांितु्वाचा मदु्दा 

घेऊन, त्याि कायद्याचा आििे िाखवनू एक  सच्चा मराठी मािसू िोंगे 

उिरवण्याची मागिी करिो. त्यावेळी मिाराष्ट्रािील मराठी शवरोधक त्याच 

मराठी मािसाची आडवनकू करिाि, ि ेि:ुखिायी आि.े शिांिुांवर अन्याय, 

अत्याचार, करुनिी ज्या परकीय धमावला िारिीयाांनी आपल्या सांस्कृिीि 

अनेक वषावपासनू सामाऊन घेिले. त्याच धमावने िारिीय राज्यघटनेच्या 

ित्वाला न जमुानिा त्याांच्या धमवस्थळावर िोंगे बसनू, उगाचच ध्वशन 

प्रिषूि करिे िी गोष्ट सिन न िोण्यासारखी आि.े आपि शिांिूां म्ििनू 

मांशिराि जािो. शिथे घांटानाि, िांखनाि, मिृांग वािन िोिे पि त्यासाठी मांशिर 

प्रिासन िोंगे लावि नािी. िोंगे लावायचे असिील िर िे कायििेीर 

परवानगी घेिाि. चचव पररसराि चची पारांपररक बेल वाजिे, िी कानाला 

छान वाटिे. म्ििनू िे लोक िी बेल िोंग्यावर  वाजवि नािीि. मग इस्लामी 

लोकाांनी असे िोंगे मशििीवर का लावावेि. िा या शिांि ुमराठी मािसाचा 
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साधा, सरळ प्रश्न िोिा. अिा कायििेीर, सामाशजक प्रश्नवर राजकीय 

रिकां िन का माजावे? याचा शवचार सबांध ििेाने करावा. 

 

राज्यघटनेने प्रत्येकाला अशिव्यक्ती स्वािांत्र्याचा िक्क, अशधकार 

शिला आि े पि त्या स्वािांत्र्यामळेु राज्यघटनेिील सववधमवसमिाव या 

ित्वाला आशि समान कायद्याच्या ित्वाला बाधा शनमावि िोऊ नये. ि े

नागररक म्ििनू आपले प्रथम किवव्य आि.े कारि धमव िा शवचार व्यक्ती 

कें द्राि आि.े त्याला साववजशनक करिाना समानिेच्या कायद्याचा वापर  

आपि करावा. म्ििजे कायद्याची रीिसर परवानगी घ्यावी. िाच एक आग्रि 

त्या सामान्य शिांि ूमराठी मािसाचा िोिा. ि ेििेािील सवव राजकीय पक्षाांनी 

लक्षाि घ्यावे. आज िारिरत्न डॉ. बाबासािबे आांबेडकर असिे, िर त्याांनी 

आपल्याला िचे साांशगिले असिे. म्ििनू इथनू पढेु सवव िारिीयाांनी   

सांशवधानाला खऱ्या अथावने जािनू घेण्याची गरज आि.े 
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८) शेतकरी बांध ांनी करािा वनधातर  

 

शवििाविील एका गावाि एक िेिकरी रािि िोिा.  

वाडवशडलाांकडून आलेली िीन, चार एकराची िेि जशमन िो मोठदया 

कष्टाने कसि िोिा. बायको िोन मलेु अिा या सांसाराि िो रमनू गेला िोिा. 

अचानक २०१० च्या समुारास शवििावि मोठा िषु्ट्काळ पडला.  अनेक 

िेिकऱ्याांप्रमािे त्या िरुि िेिकऱ्यावरिी िबुार पेरिीचे सांकट कोसळले. 

आधीचे कजव आशि  आिा िी िबुार पेरिी यामळेु िा िेिकरी फार खचनू 

गेला िोिा. आत्मित्येचा शवचार त्याच्या मनाि येऊ लागला. अिा 
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ििावग्रस्ि अवस्थेि त्याचा िो शवचार पक्का िोि गेला. त्याच्या 

डोळ्यासमोर अांधार िाटलेला िोिा. एके शिविी िर उन्िाि िो असाच 

बसनू राशिला िोिा. सांध्याकाळ िोि आली म्ििनू िो िरुि िेिकरी 

आपल्या घराकडे शनघाला. 

 

िो िेिकरी घराकडे आला िेव्िा त्याची बायको वाट बघि बसली 

िोिी. िी त्याच्या सोबि आि गेली. त्याांची मलेु िेजारच्या काकी बरोबर 

बाजचू्याच एका गावाि गलेे िोि.े मग िळूिळू त्या नवरा बायकोि कजावची 

परिफेड, पिैाची जळुवाजळुव असे बोलिे सरुु झाले. िेिकऱ्याची बायको 

त्याला म्िि ूलागली. आपल्या पोटाला पोटिर शमळाले नािी िरी चालेल 

पि आधी कजावफेडू, नांिर काय िे बघ.ू िोपयंि माझा िाऊ आपल्याला 

मिि करिार आि.े आपि चार िािाांनी कष्ट करु मग पनु्िा सखुाचे शिवस 

येिील. त्यावर िो िेिकरी जरासा िासिो. आशि पनु्िा आत्मित्येच्या 

चक्राि गकव  िोिो. त्यावेळी त्याची बायको स्वयांपाकाला लागिे. स्वयांपाक  

ियार िोिो, िे िोघे जेवायला बसिाि. जेवि उरकल्यावर िो िरुि िेिकरी 

आत्मित्येचा शवचार करि आपल्या खाटेवर पिुडलेला असिो. रात्रीची 

कामे आटपनू त्याची बायको त्याच्या जवळ येऊन झोपिे. त्याच्या िािाची 

उिी करुन, िी  त्याच्यािी प्रेमाचा गोड सांवाि करु लागिे. रात्रीच्या अांधकु 
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प्रकािाि शिचा चेिरा फुलनू आलेला असिो. िो िरुि िेिकरी आपल्या 

बयकोला िजुोरा ििेो पि डोळे शमटून िो पनु्िा शवचार करु लागिो. त्या 

काळजीने त्याची बायको रात्रिर अध्याव झोपेि जागिे. पिाटेचा कोंबडा 

आरविो, सयूव नारायि िळूिळू गगनाला िाांबडी सलामी ििेो. 

 

आिा त्या िेिकऱ्याची बायको उठिे सकाळच्या कामाला लागिे. 

मग िो िेिकरी ियार िोऊन आपल्या िेिाकडे शनघिो. वाटेि एका 

शठकािी नायलॉनची रिी घेिो आशि ठरवलेल्या झाडापािी जोिो. 

िािािली रिी फाांिीवर टाकिो, त्याचा फास ियार करिो. उांच िगडावर 

चढून िो फास गळ्याि अडविो. अिा वेळी त्या िरुि िेिकऱ्याला 

आपल्या बायकोचा गोड, सुांिर चिेरेा शिस ू लागिो. शिच्या मोकळ्या 

केसािला कालचा गांध त्याच्या श्वसाि िरवळिो. शिच्या ओठािली उब 

त्याला जािविे. िो िरुि िेिकरी आिा त्याच िगडावर बसिो. त्यावेळी 

िो डोक्याला िाि लाऊन शवचार करु लागिो. आपि जर आत्मित्या केली 

असिी, िर माझ्या िरुि बायकोचे काय झाले असिे? शिच्या िावाने शिला 

शकिी शिवस साांिाळले असिे? माझ्या पोरा बाळाांचे काय झाले असिे? 

कजव शफटून बायकोला िेि शमळाले असिे का? असे एक ना अनेक प्रश्न त्या 
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िरुि िेिकऱ्याच्या शवचाराि येि असिाि. िो िवेाची माफी मगिो, 

खजील िोऊन शिथनू शनघिो. 

 

िो घरी आपल्या बायकोकडे येिो. शिला शमठीि घेऊन आपली 

िकीकि बायकोला सांगिो. मग त्या िोघाांचे डोळे अश्रूांनी िरिाि. त्यावेळी 

िे एकमेकाांना साांगिाि आशि मनािी शनधावर करिाि. कािी झाले िरी 

चालेल आपि असे शवचार करायचे नािीि. आत्मित्येने कुटुांबाचे प्रश्न सटुि 

नािीि, िर िे अशधक वाढिाि. 

 

शमत्राांनो िेिकरी िा आपल्या कुटुांबाकरिा, घराकरिा जास्िीि जास्ि 

कष्ट करिो. कुटुांबाच्या  उज्वल िशविव्याकरिा कजव घेिो. त्याच वेळी 

अचानक आसमानी सांकट कोसळिे. मग िो िेिकरी मािसू पार खचनू 

जािो. कजावच्या ओझ्याखाली िबनू कुटुांबािील नात्याांना शवसरिो. 

त्याांच्यािील प्रेम, मया, आपलुकी त्याला शिसि नािी. म्ििनू िो 

आत्मित्याकरुन मकु्त िोिो. त्याच्या अिा जाण्याने कुटुांबाच्या समस्या 

सटुि नािीि. उलट त्या समस्या अशधक वाढिाि. त्यामळेु कुठल्यािी 

िेिकऱ्याने आत्मित्या करु नयेि. गररबीि, िाररद्रदयाि शिवस काढावेि पि 

आत्मित्येचा शनिवय घेऊन, कुटुांबाला धोक्याि घाल ू नये. फार काळ 
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आपल्या कुटुांबाची पररशस्थिी वाईट रािाि नािी. त्याि सधुारिा कायम िोि 

असिे. या जगाि प्रत्येक मािसाला सांधी शनळि असिे. त्या सांधीचे सोने 

करावे लागिे पि आत्मित्या केल्यावर सारे कािी सांपिे. आपि आपल्या 

जीवना मकुिो, जग असेच पढेु चालि  राििे. याचा सवांनी शवचार करावा. 

म्ििनू िा काल्पशनक प्रसांग मी आपल्या पढेु कथन केला आि.े 
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९) आरसा स्त्री जीिनाचा 

 

िल्लीचे आमचे िरुि शमत्र मलुीच्या जन्माचे स्वागि  करिाि. शिला 

िनू्य िे पाच या वयापयंि सजविाि, खेळविाि, लाड करिाि, िव िे सवव 

कािी ििेाि. 

पढुच्या जीवनाि शिला प्रेमाने, मायने वाढविाि. िा लोक मानशसक 

बिल गेल्या ििा, पांधरा वषावि झला आि.े कारि या आपल्या शमत्राांनी, 
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मैशत्रिींनी बालपिी जे पाशिले, ऐकले, सोसले िे जीवन आपल्या मलुीच्या 

वाटदयाला येऊ नये. असे वाटि असल्यामळेु या शपढीच्या मानशसकिेि 

अमलूाग्र बिल झाला आि.े िा बिल खपु आिािायी आि.े 

 

पि पवूीचा काळ असा नव्ििा. त्यावेळी मलुीच्या जन्माचे ओझ े

वाटायचे. िो जीव मािसाचा आि ेम्ििनू शिला फक्त जगवले जायचे. त्या 

मलुीला घराि, कुटुांबाि सन्मानाने वागवले जाि नव्ििे, शिच्या आरोग्याची 

काळजी घेिली जाि नव्ििी, 

शिच्या वागण्या, बोलण्यावर शनबंध िोिे, शिला आपल्या जोडीिाराचा 

शवचारिी करिा येि नव्ििा.  

म्ििनू या आधशुनक काळाि स्त्री शलांग शचशकस्िा आली िेव्िा 

अनेकाांनी मलुीच्या जन्म आधी शिला नकोिी ठरवले. त्यामळेु मधल्या 

काळाि िर िजार मलुाांमागे मलुींची सांख्या सिािे, साििे अिी िोिी. 

त्या आकडेवारीि  आत्ता मला जायचे नािी. फक्त याि मला काल 

आशि आजचा फरक िाखवायचा आि.े 
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आजच्या काळाि मलुींच्या बाबिीि सकारात्मक  बिल िोिो आि.े 

त्याांना सबळ करण्यासाठी सरकारकडून कायम प्रयत्न िोि आििे. असे 

असिाना सदु्ा मलुींना कमजोर समजनू त्याांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे 

अन्याय, अत्याचार िोि आििे. 

त्यामळेु अजनूिी मलुींवर सिज बांधने येिाि. जी मलुगी लिान 

असिाना आपल्या पालकाांबरोबर खेळायची, लाडाने पालकाांच्या बाजलूा 

झोपायची, एकत्र िाटाि जेवायची. अिी िी मलुगी िेरा, चौिा वषावची 

झाल्यावर अचानक वडील नावाच्या पालकापासनू, िावापासनू िरुाविे. 

मग शिने त्याांच्या शकिी जवळ जावे, त्याांच्या समोर वावरिाना कोििे कपडे 

घालावेि, कोििे कपडे घाल ूनयेि. िी सारी बांधने त्या मलुींवर लािली 

जािाि. या सारखी बांधने शिच्यावर का लािली जावीि? िाऊ आशि 

वडील िी नािी मलुीच्या जन्माबरोबर येिाि. त्या नात्याला शिची काळजी 

असिे. त्याांना ि ेिी माशिि असिे शकिी झाले, िरी आपि एक परुुष आिोि 

आशि  िी एक स्त्री आि.े असे जािनूिी त्याांच्याि िरुावा असिो, मलुींवर 

बांधने पडिाि.  

 

याचे पशिले कारि आज समाजाि मलुींवर िारीररक अत्याचार 

मोठदया प्रमािावर िोि आििे. त्यामळेु कुिावर शवश्वास असा राशिला नािी. 
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िसुरे कारि थेट आपल्या प्रसारमाध्यमाांकडे जािे. मलुींना माशसक पाळी 

येिे, िा एक शनसगावचा धमव आि.े ि ेसवव मलुींना माशिि असिे. त्यासाठी 

त्या सॅशनटरी पॅड वापरिाि. िे सॅशनटरी पॅड कुठले वापरावे, कुठले वापरु नये 

ि ेप्रसारमाध्यमाांकडून  िॅमर केले जािे. यािनू सॅशनटरी पॅड बनविाऱ्या 

कां पन्याांचा व्यवसाय वाढिो पि याचा पररिाम वासनाधीन समाज 

कां टकाांवर  िोिो. त्याचप्रमािे कां डोमच्या जाशिरािी प्रसारमाध्यमाांवर येिाि. 

त्याि लैंशगक दृश्याांची माशमका असिे. कुटुांबािील सवव सिस्य िरूशचत्रवािी 

बघि असिना, त्याांच्या समोर अचानक िी कां डोमची जाशिराि येिे. अिा 

वेळी या सवांना अवघडल्यासारखे िोिे. मग अिा या जाशिरािी िॅमर का 

केल्या जाव्याि? या जाशिरािींच्या िेवटी. 'स्त्री सक्षम आि,े शिला  कमजोर 

समज ू नका'! असे का साांशगिले जाि नािी. म्यचु्यअुल फां डाच्या शकां वा 

गेमच्या जाशिरािीि जसे साांशगिले जािे. िसे सॅशनटरी पॅड व कां डोमच्या 

जाशिरािीि का साांशगिले जाि नािी? याचा शवचार आपि केला पाशिजे.  

 

त्याचप्रमाि े िल्लीच्या गशिमान जागाि कररअरला जास्ि मित्व 

आले आि.े असे कररअर घडविाना 

लग्नाचे वय शनघनू जािे. अिा वेळी आजचे कािी िरुि लग्न न 

करण्याचा शनिवय घेिाि. असा शनिवय मलुाांसाठी सिज असिो पि िोच 
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शनिवय मलुींसाठी अवघड असिो. समाज अिा मलुींकडे वेगळ्या नजरेने 

बघिो. प्रत्येक वेळी त्याांच्यावर सांिय व्यक्त  करि असिो. या जगाि प्रत्येक 

मािसाला स्विांत्रपिे जगण्याचा अशधकार आि.े िो मलुींच्या बाबिीि 

नाकारला जािो. मलुाांनी स्विांत्रपिे जगले िर चाल ू िकिे. मग मलुींना 

स्विांत्रपिे जगण्याचा अशधकार का नािी? िी एक सवावि मोठी सामाशजक 

समस्या आि.े या समस्येला समाजाने सोडवले पाशिजे. िा प्रश्न 

एकोशिसाव्या  ििकापासनू  चालि आला आि.े िो प्रश्न पवूी बांगालमध्ये 

उपशस्थि झाला िोिा. म्ििजे शस्त्रयाांना िेव्िािी स्विांत्रपिे  जगण्याचा 

अशधकार  नव्ििा आशि िो आजच्या काळाििी नािी. 

 

म्ििजे मलुींना जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मोठा सांघषव द्यावा लागिो. 

कारि समाजािील बिुसांख्य  लोक मलुींकडे शकां वा शस्त्रयाांकडे पारांपररक 

नजरेने बघिाि, त्याांना बांधनाि आडवण्याचा प्रयत्न करिाि, त्याांच्यावर 

कायम शटकाशटपिी करिाि. िा एक समाजाकडून िोिारा मानशसक छळ 

आि.े या छळाकडे िल्लीच्या मलुी िलुवक्ष करिाि पि िी समाजाची 

पारांपररक त्रासिायक मानशसकिा, िळूिळू वासनाधीन समाज कां टकाांकडे 

जािे. त्यावेळी मलुींवर बळजबरीिनू िारीररक अत्याचार िोिाि. अिा 

वेळी सामाशजक वािावरि गांिीर िोिे. मग लोक त्या शपडीि मलुीच्या 
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कुटुांबाच्या मागे खांबीरपिे उिे राििाि. याचा अथव मलुींना, शस्त्रयाांना आधी 

असरुशक्षि वािावरि द्यायचे आशि मग शिची सरुक्षा िांग पावल्यावर, 

अत्याचार झाल्यावर अगिी खोटेपिाचा आव आिनू  पाठीिी  उिे 

रािायचे, ि े न पटण्यासारखे आि.े म्ििनू िा शवषय आजच्या घडीला 

मित्त्वाचा आि.े या शवषयािील सवव गोष्टींचा आपि मािसू म्ििनू   शवचार 

करावा. 
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१०) लोकशािी आवि अविव्यक्ती स्िातांत्र्य 

 

िारिरत्न डॉ. बाबासािबे आांबेडकर याांनी आपल्या ििेाला 

सववसमावेिक अिी राज्यघटना ियार करून शिली. त्या राज्यघटनेला समोर 

ठेवनू १९५० साली आपि िारिीय जनिेला प्रजासत्ताक गिराज्याि 

आिले. त्याकरिा बाबासािबे आांबेडकर याांनी जगिरािील कािी प्रमखु 

ििेाांच्या राज्यघटनाांचा  अभ्यास केला. त्याचप्रमािे िारिािील शिांि,ू जैन, 
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बौद्, िीख, शिस्िी, पारिी आशि इस्लामी या सवव धमीयाांच्या प्रमखु 

धमवग्रांथाांना वाचनू समाांिर शवचार ििवक राज्यघटना शनमावि केली. अिा 

राज्यघटनेि लोकशििाची यथायोग्य मागवििवक, मानविावािी ित्वे माांडून 

ठेवली. त्यािनू िारिीय नागररकाांना मलूििू स्वािांत्र्य शिले गेले. त्या 

स्वािांत्र्याि अशिव्यक्ती स्वािांत्र्य येिे. 

 

लोकिािी या ित्वाि राजा, उमराव, सरिार, प्रजा असा िेििाव 

असि नािी. लोकिािी ि ेराज्य प्रजासत्ताक असिे. या लोकसत्तेि ििेाचा 

प्रमखु राष्ट्रपिी असिो. राष्ट्रपिी या पिाला आपि प्रथम नागररकत्वाचा 

िजाव शिला आि.े या पिाच्या अांिगवि मांशत्रमांडळ येिे. त्या मांशत्रमांडळाचा 

प्रमखु पांिप्रधान असिो. म्ििजे पांिप्रधान शकां वा त्याांच े मांशत्रमांडळ 

लोकसेवक म्ििनू जनिेसाठी कायव करि असिाि. म्ििनू एका शठकािी 

िाषि करि असिाना 'माननीय पांिप्रधान नरेंद्रिाई मोिी' म्ििाले िोिे. मी 

जनिेचा प्रधानसेवक आि!े या शवचारािनू नरेंद्र  मोिी याांनी लोकमनाला 

अक्षरिः शजांकले. िारिािील अध्याशत्मक शवचारधारेि सेवेला अशधक 

मित्त्व शिले आि.े ि े नरेंद्र मोिी याांनी अांशगकारले आि.े म्ििनू त्याांनी 

स्विःला प्रधानसेवक मानले. असा िा लोकिािीचा शवचार आि.े 

 



करा विचार  अॅड. रुपेश पिार 

 

पान | 62 

 

अिा या प्रजासत्ताक लोकिािीला न जाििा, राज्यघटनेला न 

जमुानिा कािी लोक बेछूटपिे  अशिव्यक्ती स्वािांत्र्याचा गैरवापर करिाि. 

त्यामळेु राज्यघटनेच्या अनेक ित्वाांचे अवमलू्यन िोिे. ि ेअसे कधी  िोऊ 

नये, याची िक्षिा नागररक म्ििनू आपि सवंनी घ्यावी. अशिव्यक्ती 

स्वािांत्र्याि  साववजशनक कायावबिल अथवा अमानवी  कृत्याांबद्दल परखड 

शवचार माांडण्याचा अशधकार नागररक म्ििनू आपल्याला शिला आि.े त्याि 

कला, साशित्य, राजकारि, समाजकारि, ज्ञान, शवज्ञान या इत्यािी क्षेत्रािील 

साववजशनक कायंचा समावेि िोि असिो. म्ििजे प्रत्येक मािसू आपल्या 

व्यशक्तगि  जीवनाि िथा साववजशनक जीवनाि जे लोकोपयोगी कायव करिो. 

अिा कायांवर टीकाशटपिी करण्याचा अशधकार नागररक म्ििनू 

आपल्याला शिला आि.े 

 

पि कुिाच्या व्यशक्तगि खाजगी जीवनावर, त्याांच्या शवचार 

आचारावर, त्याांच्या एखाद्या शवशिष्ट आजारावर, मानशसक अवस्थेवर 

अशिव्यक्त िोऊन, साववजशनक पािळीवर अपिब्िािनू शकां वा शवकृि 

सांवािाने बोलण्याचा अशधकार कुठल्याच नागररकाला शिलेला नािी. ि े

िारिीय नागररक म्ििनू आपि सवांनी लक्षाि ठेवले पाशिजे. ि ेलक्षाि न 

घेिा आपि बोललो, िर लाांछन 
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लावि,े बिनामी करिे या अांिगवि प्रत्येक  नागररकावर गनु्िा िाखल 

केला जाऊ िकिो. त्यािनू जबर शिक्षा  िोऊ िकिे. मोठदया रोख रकमेचा  

िांडिी वसलू केला जाऊ िकिो.  म्ििनू शवचार माांडिाना आपि या सवव 

गोष्टींचा शवचार करावा.  

 

गेल्या िोन, िीन मशिन्याि अशिव्यक्ती स्वािांत्र्याच्या नावाखाली, 

मिाराष्ट्राि जो कािी वाि-शववाि चाल ू आि.े िो साववजशनक शचांिेिेचा 

आशि शचांिनाचा शवषय आि.े कारि या राज्यािील िारिरत्न डॉ. 

बाबासािबे आांबेडकर याांनी िारिीय राज्यघटना शनमावि केली. आज मात्र 

याच राज्याचे नागररक िारिीय राज्यघटनेला अवमाशनि करि आििे. 

म्ििजे अशिव्यक्ती स्वािांत्र्याच्या नावावर राज्यघटनेच्या अनेक 

ित्वाांची जनिेकडून पायमल्ली िोि आि.े िी फार मोठी खेिजनक शवकृिी 

आि.े अिा प्रकारच्या अनेक घटना वारांवार या मिाराष्ट्राि  घडि आििे. 

त्यामळेु उगाचच  समाजाि फुकटचे रिकां िन माजवले जाि आि.े म्ििनू 

असे वाटिे समाजकारिाि शकां वा राजकारिाि  येिाऱ्या प्रत्येक नागररकाने 

राज्यघटनेचा थोडाफार अभ्यास करावा. त्यामळेु अशिव्यक्ती स्वािांत्र्याचा 

गैरवापर  कुिीिी घेिार नािी. या शवषयाचा आपि सवांनी शवचार करावा. 
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११) स्त्री जीिन काल आवि आज 

 

मिात्मा ज्योशिबा फुले याांनी स्त्रीशिक्षिाची नवी क्राांिी घडशवली. त्या 

आधी शस्त्रयाांची अवस्था  शबकट िोिी. सांसाररक गलुामशगरी शस्त्रयाांच्या 

वाटदयाला आली िोिी. जन्माला आल्यावर वशडलाांचा धाक, आईने 

शिकवलेली पारांपाररक शनयमावली, ि ेसवव झाल्यावर शिचा बालशववाि, 

त्यािनू िेरा, चौिा वषावची झाल्यावर बाई म्ििनू उमलिाना, शिचे िोिारे 

लैंशगक िोषि, या िोषिािनू झालेली मलुां-बाळां या सगळ्या बांधनाांच्या 

चौकटीि स्त्रीचां आयषु्ट्य शपचल जाि िोिां. म्ििजे शिच्या अविीिविी 
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कुां पि िोिां. अिा या कुां पिाबािरे स्त्रीने कधीच येऊ नये. अिी व्यवस्था 

परुुषप्रधान खोटदया धाशमवक सांस्कृिीने शस्त्रयाांवर अक्षरिः लाधली िोिी. या 

कुां पिािनू स्त्रीला बािरे काढिे आवश्यक िोिे. याकरिा ज्योशिबा फुले 

याांनी स्त्रीशिक्षिाची मिाल पेटवली. िी मिाल त्याांनी साशवत्रीबाई ांच्या 

िािी सोपवली. साशवत्रीबाई ांनी िी मिाल सक्षमपिे पेलि, सववसामान्य 

मलुींच्या िािी शिली. त्या िेजस्वी प्रकािाने शस्त्रयाांचे अांिमवन उजळून 

शनघाले. त्यािनू िी स्त्री नावाची बांशिनी सशुिशक्षि व ज्ञानी झाली. काळ िा 

िळूिळू बिलि गेला, किुवत्वाच्या सवव के्षत्राि स्त्रीने उत्तुांग अिी गगन िरारी 

घेिली. अिी िी स्त्री जन्माची यिस्वी  किािी आि.े 

या यिस्वी किािीमळेु िारिाचा इशििास खऱ्या अथावने बिलला. 

िारि स्विांत्र झाल्यावर 'समान नागरी कायिा' या अांिगवि शस्त्रयाांनािी 

मलूििू अशधकार शमळाले. िसे अशधकार जगािील कोित्यािी स्त्रीला 

शमळाले नव्ििे. याकरिा जगिरािील शस्त्रयाांना आपआपल्या ििेाि 

न्यायालयीन सांघषव द्यावा लागला. िारिाने मात्र स्वािांत्र्याच्या  सयुावला नमन 

करि लगेचच शस्त्रयाांना काििेीर समानिा िऊे केली परांि ुया इशििासाच्या 

सवुिवपानाांना परुुषसत्ताक समाजाने शझडकारले, िरी िखेील या आधशुनक 

समाजाि जलि गिीने पररविवन घडले. त्यासाठी िारिीय  न्यायसांस्थेने 

शस्त्रयाांच्या कायद्याि सकारात्मक बिल करून  शस्त्रयाांचे सामाशजक 
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जीवनमान बिलवले,  िरीिी आज समाजाि सवव शठकािी शस्त्रयाांवर अनेक  

प्रकाराने अन्याय अत्याचार िोि आििे. आज आपल्या िारिाि शस्त्रयाांच्या 

न्यायिक्कासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कायि ेप्रचशलि आििे. बालशववाि 

कायिा, िुांडाबळी  कायिा, स्त्री शलांग  शचशकत्साप्रिाली कायिा, लैंशगक 

छळविकू कायिा, घरगिुी शिांसाचार कायिा असे इिर सवव कायि े

अशस्ित्वाि आििे. या सवांच्या उपयोगाने  शस्त्रयाांचे रक्षि व्िावे  अिी 

अपेक्षा कायद्याची आि.े त्या अपेक्षपे्रमािे आज समाजाि शस्त्रयाांचे रक्षि 

िोि नािी. ि े आिाच्या एकशवसाव्या ििकाचे िःुख आि.े असे खेिाने 

म्ििावे लागिे. 

कारि शनिवया प्रकरिानांिर कायद्याि बिल झाले, िरीिी त्यानांिर 

शस्त्रयाांवर कू्ररपिे  बलात्कार िोि आििे. साठच्या ििकाांि िुांडाबळीचा 

कायिा आला िोिा पि त्यावेळीिी िुांडाबळीच्या घटना समाजाि घडिच 

िोत्या आशि आजिी त्या िरुळक प्रमािाि घडिच आििे. स्त्री भ्रिू ित्येचा 

कायिा गेल्या ििा, पांधरा वषावि कडक करण्याि आला, िरी िखेील 

समाजाि स्त्री भ्रिुित्या चालचू आििे. घरगिुी शिांसाचार कायद्याचेिी िसेच 

आि.े म्ििजे  छेडछाड, मारिाि, बलात्कार, घरगिुी लैंशगक  िोषि ि ेसारां 

अजनूिी सरुू आि.े त्याचबरोबर मलुींना खलेुआम शवकले जाि आि.े 
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गरीब मलुींना फसवनू त्याांना वेश्या केले जाि आि.े ि ेिषु्टचक्र या प्रगि 

िारि ििेाि शनरांिर शफरि आि.े 

त्यामळेु स्त्रीला पनु्िा गलुाम बनवण्याच षडयांत्र  शिजवलां जाि आि.े 

या अन्यायकारक कलीच्या प्रकोपापासनू स्त्रीला बािरे काढायचे असेल, िर 

समाजािील शववेकिील, बशुद्जीवी स्त्री-परुुषाांनी एकत्र येऊन, जोरिार 

वैचाररक सांघषावचा िबाव  शठकशठकािी ियार करायला िवा.  शस्त्रयाांच्या 

शवषयीचे कायि े ग्रामीि िागाि, आशिवासी िागाि, वाडदया-वस्त्याांवर  

पोिोचवायला िवेि. कारि आजच्या घडीलािी ििेािील साठ टक्के स्त्री 

जनिा या कायद्याांपासनू कोसो िरू आििे. असे असले िरी आज वीस टक्के 

ििरी शस्त्रया, स्त्रीशवषयक कायद्याचा स्वाथावने गैरवापर करि आििे. 

कायद्याचा गैरफायिा घेिला जाि आि.े न झालेला अन्याय, अत्याचार 

परुुषाांच्या माथी मारला जािो आि.े ि े शचत्र खरोखर वाईट आि,े ििुवैी 

आि.े असां न करिा  त्या वीस टक्के ििरी शस्त्रयाांनी  खेडोपाडदयाि जाऊन  

गरीब, असािाय्य, कायद्या बाबिीि अज्ञानी बिुसांख्य आिा स्त्री वगावला 

सजुाि केले पाशिजे, िरच मिात्मा ज्योशिबाांचे आशि साशवत्रीबाई ांचे शवचार 

या समाजाि पावन राििील िे पावन ठेवण्याकरिा शवचारिील 

जनसामान्याांनी सकारात्मक िथा आिािायी पाऊले पढेु टाकायला िवीि. 

िी या काळाची गरज आि.े  
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१२) मुलां असिाऱ्या पालकाांनी  

अवधक सजक रिािे 

 

मलुगी वाचवा आशि मलुगी शिकवा असे आपि सिज म्ििनू गेले 

िोिे. कारि मध्यांिरीच्या काळाि 

स्त्री भ्रिू ित्या िोि िोत्या. म्ििनू सरकारने स्त्री शलांग शचशकत्सा 

प्रिालीवर कायििेीर शनबंध आिले िोिे. त्यामळेु स्त्री भ्रिू ित्येला आळा 

बसला. त्यावेळी सरकारने मलुगी वाचवा मलुगी शिकवा िा सशुवचार 
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प्रसाररि केला. पढेु या सशुवचाराचा प्रसार झाला, िरी अजनूिी छुप्या 

पद्िीने स्त्री भ्रिू ित्या िोि आििे. ि ेआपल्या ििेाचे जळजळीि वास्िव 

आि.े पवूीच्या काळी ि े िांत्रज्ञान शवकाशसि झालेलां असिाना, मलुींची 

जन्मिाच ित्या केली जायची. त्यावेळी एखाद्या बाईने मलुीला जन्म शिला, 

िर त्या बाईला छळले जाि िोिे. मलुाांच्या िलुनेि त्या जन्मलेल्या मलुीला 

पोषि आिार कमी शिला जाि िोिा. त्यामळेु िी मलुगी िारररीक दृष्टदया 

कमजोर असायची. त्यािच शिला घरच्या जवाबिाऱ्या, लग्न, बाळाांिपि, 

सांसार या सवव गोष्टी लाधल्या जायच्या. अिा प्रकाचा अन्याय स्त्रीयाांवर 

कायमच िोि िोिा.  त्याांना खालच्या िजावची वागिकू शिली जायची. िी 

स्त्री जन्मची खेिजनक किािी आि.े िी परांपरागि चालि आली आि.े  

 

िा स्त्री जन्माचा काळा इशििास आजिी समाजाि शझरपि आि.े 

आजची आधशुनक स्त्री शकिीिी शिकली, सशुिशक्षि झाली, आथावजन करु 

लागली, िरी सदु्ा स्त्रीकडे बघण्याचा दृशष्टकोन समाजाने बिललेला नािी. 

आज मलुाांच्या िलुनेि जास्ि मलुी उच्चशिक्षि येि आििे. त्यामळेु कमी 

शिकलेल्या मलुाांच उच्चशिशक्षि मलुींिी लग्न िोऊ िकि नािी. िा बिल 

आजकाल जािव ूलागला आि.े इिक्या मोठदया प्रमािाि मलुींनी, स्त्रीयाांनी 

प्रगिी सधली आि.े त्यामळेु आज सवव के्षत्राि मशिलाांचा वावर मोठदया 
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प्रमािाि वाढला आि.े या वावरमळेु रात्री उशिरापयंि मशिला आपल्या 

कामाि वेस्ि असिाि. िा मशिलाांच्या प्रगिीचा आजवरचा सकारात्मक 

अलेख आि.े िो स्वािांत्र्याच्या ७५ वषावि गशिमान झाला आि.े खरिर िा 

आपल्या ििेाचा गौरविाली इशििास आि.े 

 

पि गेल्या कािी वषांि या गौरविाली इशििासाला गालगोट लागले 

आि.े िोन िजार बारा साली शिल्लीि शनिवया प्रकरि घडले. शनिवयावर  चार 

जिाांनी बलात्कार करून शिचा अमानषु छळ केला.  या िखुापिीि शनिवया 

गांिीररीत्या जखमी झाली. त्यावर उपचार चाल ूअसिाना, शनिवयाचा ििुवैी 

मतृ्य ूझाला. या घटनेच्या शनषेधाथव जनप्रक्षोि वाढि गेला, जनिेने या शवरुद् 

िाांििेि मेिबत्ती मोचाव काढला. सरकारला आशि न्याय पाशलकेला या 

घटनेने खऱ्या अथावने जागे केले. पढेु जाऊन सरकारने या बलात्काराच्या 

कायद्याि सकारात्मक बिल केले. त्यामळेु या शनकालाची गशिमानिा 

वाढली. िेवटी िोन िजार वीस येिा येिा. या आरोपींना फािीची शिक्षा 

झाली. या प्रकरिािील खटल्यामळेु आशि बिलत्या कायद्यामळेु समाजाि 

बलात्कार या कायद्याचा वचक बसेल असे सवांना वाटले िोिे पि िा 

खटला सरुू असिानाच ििेािील वेगवेगळ्या प्राांिाि लैंशगक अत्याचार, 
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बलात्कार, शवनयिांग असे गनु्ि े घडिच िोिे. िी या ििेाची खरी 

िोकाांशिका आि.े असे म्िटले िरी चकुीचे ठरिार नािी. 

 

शनिवया प्रकरिाचा शनकाल लागण्या आधी िोन िजार एकोनीसला 

ििैराबािमध्ये एका डॉक्टर मलुीवर बलात्कार झाला. त्या मलुीला जाळून 

टाकण्याि आले. या प्रकरिाचा पोशलस िपास चाल ूअसिाना. यािील चार 

आरोपींनी पोशलसाांची िस्त्रे शिसकावनू.पोशलसाांवर त्याांनी िल्ला चढवला. 

फायररांग केली. प्रत्यतु्तराि पोशलसाांच्या गोळीबाराि िे ठार झाले. त्यावेळी 

त्या पोशलसाांवर कायििेांगाचा आरोप केला गेला. या प्रकरिाि पोशलसाांनी 

सरळ सरळ कायिा िािाि घेिला. असा समज कािी लोकाांनी करून 

घेिला. त्यावर चौकिी झाली आशि प्रत्यक्ष परुाव्यािनू पोशलसाांची या 

आरोपािनू सटुका झाली. बिुसांख्य जनिेने  पोशलसाांच्या या कारवाईला 

आिािायी मानले. कारि गनु्िा घडल्यावर लगेच त्या आरोपींना ठार केले 

गेले. िी घटना कायद्यासाठी ििुवैी असली, िरी सामान्य जनिेसाठी 

समाधानकारकक िोिी. ि ेििैराबाि प्रकरि िोन वषावपवूी घडले िोिे, िरी 

सदु्ा या समाजािील शनढाववलेल्या स्त्री िक्षक नराधमाांवर अजनू कायद्याचा 

वचक बसलेला नािी. म्ििनू आज िोन िजार एकवीसला गिेि चिथुीच्या 

शिविी मुांबईि साकीनाका पररसराि शनिवयासारखेच प्रकरि घडून आले. 
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त्यानांिर लगेच डोंशबवलीमधील सामशूिक बलात्काराचे राकेट समोर आले. 

३६ जिाांनी एका १५ वषीय अल्पवयीन मलुीवर आठ मशिने बलात्कार 

केले. 

 

या सवव घटनाांचा मागोवा घेिाना मनाला िीव्र वेिना, िःुख िोिे. 

आपि शकिीिी सधुाररि पिाच्या गप्पा मारि असलो, िरी आपला समाज 

अजनू मध्ययगुीन इशििासाि आि,े असे वाटिे. कारि त्यावेळी आपल्या 

ििेावर परकीयाांची सत्ता िोिी. पािििानी िारिाि धडुगसू घािला िोिा. 

त्याांनी लोकाांना गलुाम बनवले व इथल्या शस्त्रयाांची त्याांनी शवटांबना केली. 

पि आज आपल्या ििेाि सरुाज्य आि,े िरी या िारिाि ि ेबलात्कार का 

िोिाि? िी सवावि खेिजनक गोष्ट आि.े मािसाला मािसूपिाची लाज 

वाटावी इिक ि ेियान वास्िव आि.े सोिल मीशडयाच्या गैरवापरामळेु असे 

प्रकार सववत्र घडू लागले आििे.  मािसू या िांत्रज्ञानामळेु लोकल पासनू 

ग्लोबल झाला पि खरांिर िो मािसापासनू िानव झाला. असे आपल्याला 

नक्की म्िििा येईल. त्यामळेु सरकारने या सोिल मीशडयाच्या गैरवापरावर 

पिूविः शनबंध आिावेि. कारि सोिल मीशडयाचा वापर करिाना, 

शववेकिील, बशुद्जीवी मािसाला या चकुीच्या गोष्टींचा त्रास िोिो. नको 

त्या गोष्टी समोर येि असिाि. आपि सववजि अिा गोष्टींना पढेु ढकलिो 
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अथवा शडलीट करिो, िरीिी या गोष्टी आधनू मधनू समोर येिाि. या गोष्टी 

जर अधववट बदु्ीच्या खोडील, बेरक्या मािसाांनी पाशिल्या, िर त्या गोष्टींचा 

शवपरीि पररिाम त्या मािसाांच्या अांिमवनावर िोिो. त्याांची मानशसकिा 

िळूिळू बिलिे आशि मग िो त्यािनू िी गैर कृत्ये घडविो. म्ििनू सरकारने 

सोिल मीशडयाच्या गैरवापरावर  

ठोस पावले उचलनू त्याांच्यावर बांिी अनावी. असे प्रत्येक सजुाि 

नागररकाला वाटिे. 

 

कािी वषांपवूी बलात्कार झालेल्या मलुींना लोक  िोिी ठरवायचे. िे 

म्ििायचे, िी मलुगी रात्री उशिरापयंि बािरे असिे, शिनेच त्या मलुाला 

नािी लावलां असेल, वेडेवाकडे कपडे घालनू शफरली असेल. म्ििनू त्या 

मलुाि गैरकृत्याच्या िावना उफाळून वर आल्या असिील. म्ििनू या 

मलुीवर बलात्कार झाला.  िा समज करासर चकुीचा आि,े ि ेलोकाांना 

आज पटू लागले आि.े कारि साधा सरळ स्विाव असलेल्या, शनट नेटका 

पोिाख पररधान केलेल्या मलुींवरिी बलात्कार िोिाि ि ेसवव करून त्याांना 

जीवे मारले जािे. त्यामळेु अिा प्रकरिाांची गांिीरिा सामान्य जनिेला समज ू

लागली आि.े या लेखाचा िेवट करिाना मला नेिा िमाव या कवशयत्रीचे 

शवचार प्रगट करावेसे वाटिाि. िी आपल्या 'आईना' या शिांिी कशविेला 
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सािर करिा म्िििे. मी िी कशविा शलशिली पि  मला असे वाटिे. िी 

कशविा सिर करण्याची वेळ माझ्यावर कधी येऊ नये. कारि िी कशविा 

बलात्कारीि मलुीच्या सामाशजक व्यथेची आि.े िा शवषय नेिा िमावने 

अशििय सांवेिनिीलिेने या कशविेि आिला आि.े त्यामळेु आपि सवांनी 

यटुदयबुवर जाऊन, जी िलकस (G -TALKS) चॅनेलवरची नेिा िमावची 

'आईना' िी शिांिी कशविा ऐकावी आशि मलुां असिाऱ्या पालकाांनी अशधक 

सजक रािून. आपल्या मलुाांच्या िालचालीवर लक्ष ठेवावे. ि ेपालकाांच्या 

िािाि आि.े  
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१३) िाचन सांस्कृती आवि समाजमाध्यमे 

 

वाचन िा जीवनाचा आधार िोिा. म्ििनूच वाचाल िर वाचाल िी 

म्िि प्रचशलि झाली. 

जेव्िा मािसू शचत्र शलपीिनू अक्षर शलपीिकडे येऊ लागला. त्यावेळी 

शिलालेख, धािलेूख वकृ्षपिवलेख इत्यािी साधनाांचा वापर करुन िो िनैांशिन 

व्यविारीक जीवन जग ू लागला. ि े आपिस प्राशचन ऐशििाशसक 

साधनसामगु्रीिनू शिसनू आले आि.े या नांिर मात्र मािसाने आपल्या 

शवचाराांना िास्ि शलशखिािनू ग्रांथ स्वरुपाि आिले. शिथनू पढेु वाचन 

सांस्कृिीचा उिय झाला असावा. कारि शलशखि ग्रांथसाशित्यािनू मािसाचे 
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शवचार समिुापयंि, समाजापयंि पोिोच ूलागले. त्यािनूच कािी जागशिक 

प्राचीन ऐशििाशसक सांस्कृिी शनमावि झाल्या. या सवव गोष्टींचा परीपाक म्ििनू 

मानवाचा वैचाररक, िाांशत्रक शवकास झाला. 

 

मािसाच्या या वैचाररक, िाांशत्रक शवकासािनू छपाई िांत्राचा िोध 

लागला. यानांिर कमीि कमी वेळाि जास्िीि जास्ि सांख्येने ग्रांथसाशित्य 

शनमावि िोऊ लागले. अक्षरज्ञानामळेु शकां वा शिक्षि प्रसारामळेु वाचक 

अशधका अशधक वाढू लागले. यािनूच वाचन सांस्कृिीचा शवस्िार िोऊ 

लागला. अिा प्रकारे वाचन सांस्कृिीचा थोडक्याि इशििास आपल्याला 

सांगिा येऊ िकिो. पि आपल्याला आिा वाचन सांस्कृिी म्ििजे नेमके 

कायां ि ेसमजनू घ्यायचे आि.े 

 

वाचन सांस्कृिीला समजनू घेिाना आपल्याला वाचन म्ििजे काय? 

वाचन प्रशक्रयेिनू मािसाि कसा बिल िोिो? ि े   आपल्याला पािायचे 

आि.े वाचन म्ििजे फक्त अक्षर, िब्िाांची ओळख नािी शकां वा मशििीजन्य 

साठविकू नािी. िर त्या वाचनािनू कािी आकलन िोिे, िे आकलन 

स्मरिाि राििे, त्या स्मरिाचे ग्रिि क्षमिेनसुार त्वररि शचांिन घडून, िो 
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शवचार आपल्या स्मरिामध्ये शचरकाळ राििे म्ििजे खऱ्या अथावने वाचन 

िोय. 

 

अिा पध्ििीने ि ेवाचन साित्याने केल्यावर आपली ग्रिि क्षमिा 

आशि स्मरििक्ती अशधकाअशधक सिक्त िोऊन, बदु्ीमत्ता प्रगल्ि िोिे. 

त्यािनू मािसाच्या शवचार पािळीचा चोिोबाजनूी शवकास िोिो. परांि ूि े

वाचन सििावकिेने व्िावे. म्ििजे आपि शमळवलेल्या ज्ञानाचा वापर 

शवधायक कायावसाठी करावा. या सवव प्रशक्रयेला आपि वाचन सांस्कृिी असे 

म्िििो. चागलां वाचल्यावर, चागलां ऐकल्यावर आपले शवचार शववेकिील 

व प्रगल्ि िोिाि. त्यािनू आपली मनोिावना िधु्ि िोिे. यािनू आपली 

िाषा िसेच वकृ्तत्व श्रविीय िोिे. यािनू आपि कायम आत्मशवश्वास ूरािुन, 

आल्या प्रसांगाला िोंड ििे यिस्वीपिे माि ििेो. त्यािनू मािसाचे 

व्यक्तीमित्व बिरिे. 

 

परांि ुिीच वाचन सांस्कृिी आज लोप पावि आि.े याचे कारि शवशवध 

प्रकारच्या समाजमाध्यमाांनी कािी प्रमािाि ग्रांथसाशित्याची शपछे िाट केली 

आि.े सरुुवािीला शिशटि काळाि रेशडओ आला, िेंव्िा ग्रांथसाशित्य 

वाचकाांची सांख्या कमी झाली नव्ििी. नाटके, पसु्िके, िशैनके आशि रेशडओ 
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अिी चौसतु्री त्या काळी िोिी. त्यानांिर िरुशचत्रवािी माध्यम आले, 

कालाांिराने त्याचा पडिा रांगीि झाला. यािनू थोडी वाचन सांस्कृिी मागे पडू 

लागली. अनेक प्रकारच्या वािीण्याांमळेु लोक वाचनापासनू िरू गेले. २४ 

िास माशलका, शचत्रपट याांच्या जांजाळाि िे अडकले. आजच्या घडीला िर 

या प्रसारमध्यमाांच्या जोडीला मोबाईल नेटवरील समाजमाध्यमाांनी लोकाांना 

अशधक आडकवनू ठेवले आि.े त्यामळेु वाचनावर शवपरीि पररिाम झाला. 

आि.े 

 

या सवाविनू लोकल मािसू ग्लोबल झाला असला, िरी नािेसांबांधाांची 

शवन सटुली आि.े मैशत्रचा खरा अथव शवस्मरिाि गेला आि.े ि ेका घडिे 

आि?े याचे कारि आपि वाचन सांस्कृिीपासनु लाांब गेलो आिोि. पवूी 

ऐशििाशसक पसु्िकाांमळेु आपल्या मनाि राष्ट्रशनष्ठा असायची, कािांबरी, 

कथासांग्रि याांच्यामळेु मािसुकी िाव जागा असायचा, काव्य वाचनािनू, 

श्रवनािनू आपल्या मनाि सांवेिनिीलिा शनमावि िोयची, रोजच्या 

वतृ्तपत्राांमळेु जनमािसाि सामाशजक िान जागायचे. पि िी मानशसकिा 

आज िारवली आि.े समाजमाध्यमे चाांगल्या अथावने पररिाम कारक 

असली िरी त्याचा ियुोपयोग िोि आि.े त्यामळेु पनु्िा एकिा मािासाने 

वाचन सांस्कृिीकडे वळावे. याचमळेु िाल्ली समाजमाध्यमाि ई - बकु िा 
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ग्रांथसाशित्य प्रकार प्रचशलि िोि आि.े पि िरी सदु्ा छापील पसु्िके 

अनमोलच आििे. या पसु्िकाांचा िजाव उच्चच राििार आि.े कारि नसुत्या 

ई - बकु प्रकािनाचा िजाव उत्तम असेलच असे नािी. अिा प्रकारे 

समाजमाध्यमाांच्या वापरामळेु वाचन सांस्कृिीवर शवपरीि पररिाम झाला 

आि.े पि िरीिी शमत्रानो वाचन सांस्कृिीला पररयाय नािी. त्यामळेु 

आपल्या व समाजाच्या िल्यासाठी िी सांस्कृिी जपायलाच िावी.  
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१४) एक पािसाळी शबदाांवकत सिल 

 

पाऊस िा कुठून येिो, कसा िरिो आशि मग कसा काय बरसिो. या 

बाबिीि खरांिर आपि अनशिज्ञ असिो. िे सवव आपल्या शवचारा 

पलीकडच  आि.े मािसू शकिीिी शवचारिील असला, िरी त्याला पाऊस 

नेमका कसा येिो ि ेअजनू समजलां नािी. िास्त्रिदु् िाषेि आपि म्िििो. 

सयूावच्या उष्ट्ििेने समदु्रािील पाण्याचे बाष्ट्पीिवन िोिे. िे वर जािे, थांडावा 

शनमावि िोिो. त्याचेच ढग िोिाि आशि िे बरस ू लागिाि. पि 

अध्यात्माच्या िाषेि साांगायचे झाले, िर शिवाळा, उन्िाळा या 

ऋिचूक्रामळेु सषृ्टी जेव्िा कां टाळवािी िोि जािे िेव्िा सजृनात्मक िवेाला 
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अज्ञा िोिे. िो मग वसांिाला पाठवनू, मागोमाग मेघ राजाांचे सैन्य पाठविो. 

त्यामळेु िा पाऊस पडिो. िसुऱ्या िाषेि साांगायच झाल, िर आपल्या 

जीवनािील अांिमवन कडक उन्िाने वाळवांटासारख  िोऊन जािां िेव्िा 

आपल्यािील  आनांिाचा िररनाम लपु्त िोिो. त्यावेळी सवव अबीर रुपी मेघ 

एकत्र येिाि, काळोख िाटिो. मग िो सावळा शवठ्ठल आपल्या िशक्तमय 

जलधारेि सगळ्याांना िल्लीन करिो आशि अवघ्या जीवनाची पांढरी िोऊन 

जािे. म्ििज ेआपिास परमानांि िोिो. अिाप्रकारे या पावसाचे विवन केले 

जाऊ िकिे. 

 

अिा या पावसाि आपल्याला जायचां असिां, मनमरुाि पावसाचा 

आनांि घ्यायचा असिो. अिावेळी प्रत्येक जि पावसाची सैर करण्याकरिा 

आिरु झालेला असिो. परांि ुआजच्या या कोरोना काळाि सववच  गोष्टींवर 

बांधनां आली आििे. त्यामळेु आिा कुठे जािा येि नािी, शफरिा येि नािी. 

म्ििनू आपि िी िब्िरूपी पावसाची सैर करिार आिोि.  

 

आपल्या मनाि असा िाव प्रगट करा, सध्या उन्िाळ्याचे अखेरचे 

शिवस सरुू झाले आििे. वर आिाळ आलेलां आि.े यामळेु थोडी अशधक 

गमी वाढली आि.े अिािच वारे वािू लागले आििे. िे थोडे थांडगार िोि 
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आििे. वािळी वारा सरुू झाला आि.े अधनूमधनू एखािी वीज लखाकुन 

जाि आि.े मधनूच क्वशचि गडगडाट ऐकू येि आि.े आिा वाऱ्याचा झोि 

वाढलेला आि.े त्यािच ररमशझम रेिीम धारा बरस ू लागल्या आििे. 

मािीचा गांध िरवषावप्रमाि ेअनाशमक असा िरवळू लागला आि.े 

आिा छत्री घेऊन बािरे जाऊ या. नािीिर छत्री नको असांच शिजि 

जाऊ या. असां आपल्या मनाि चाललेलां आि.े आिा बािरे रस्त्यावर कुिी  

मक्याच्या कां सावर यथोशचि िाव मारि आि,े िर कुिी काांिािजी खाण्याि 

मग्न आििे. िे लोक बघा पावसाचा शनमवळ आनांि घ्यायचा सोडून ओल्या 

पाटद वया करि आििे. कधी ि े सधुारिार िवे जािे. असां सिोविालचां 

पावसाळी लोकजीवन सरुू असिाना, आपल्या डोळ्यासमोर कािी शचत्र 

शिस ूलागिाि. 

 

िे पिा समोरां एक लिान मलुां 'मला पावसाि जाऊ ि'े असां आईला 

म्ििि आि.े बािरे जाण्याचा लाडीगडुीचा प्रयत्न सरुू आि.े बाबाांच्या 

बालपिीची िी कागिी िोडी मलुगा िट्टाने ियार करून घेि आि ेआशि मग 

खिुाल िोडी पाण्याि सोडली जाि आि.े िर पावसाि िे मलु  नाचि आि,े 

गाि आि.े  पाऊसाच्या धाराांनी त्यास ओले शचांब केले आि.े आजच्या या 

स्माटव मोबाईलच्या  
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जमान्याि मलुां असां करिील का िा प्रश्न पडलेला आि.े पि मलुाांना 

आजिी पाऊस खपू आवडिो, याि कोििीिी िांका नािी. असा िा पाऊस 

लिान मलुाांचा आि.े 

 

आिा जरा त्या शठकािी पिा, त्या शिथे एक यवुिी  यौवनाच्या 

पशिल्याश्या िीरावर उिी आि.े िी यवुिी पावसाच्या अगशिि सयुा टोचनू 

घेि आि ेआशि मनाि म्ििि आि.े पावसा ि ूअसाच बरसि रिा,  माझ्या 

मनािल्या श्राविाला फुलवि रिा. असां म्ििि िी नकळि पाऊस वाऱ्याि 

प्रेमाचा मोकळा श्वास घेि आि ेिेव्िा या पावसाचा स्पिव, शिला नकळत्या 

शप्रयकराचा वाटि आि.े त्यामळेु आज पाऊसच शिचा सखा झाला आि.े 

आपि जर आिा थोडे आलीकडे वळून पाशिले िर शिसेल आपल्याला एक 

यवुक, िो या पावसाि धुांि झालेला आि.े  झाडािनू ज्या पाऊस धारा 

वषाववि आििे. त्या पाण्याचे िषुार त्याच्या अांगावर येि आििे. िे सवव थेंब 

जि ूशिचे आििे. असा आिास त्याच्या मनाि ियार िोिोय.  वाििाऱ्या 

पावसाच्या झऱ्याप्रमाि े  त्याच्या मनाि एक सखी झरु लागली आि.े 

अांबरीच्या घनाि रुपेरी पाऊस जसा नेत्रसखुि िोिो. िसे शिचे िास्य त्याला 

मोिीि करि आि.े असे धुांि करिारे वािावरि त्या िोिोंच्या मनाि 
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पावसामळेु ियार झालेले आि.े असा िा पाऊस नविरुिाांना खिुावि 

जािो. 

 

आपि आिा थोडां कलत्या वयाकडे वळू या, शजथे वयाच उत्तरायि 

सरुू िोिां शिथे. बघा त्या नानानानी पाकव च्या कट्टदयावर, एक वयस्कर  गिृस्थ 

आपल्या सिचारिी बरोबर बसलेले आििे. िे िोघजि आपल्या 

बालपिीचा पाऊस न्यािाळि बसले आििे. मग िो पाऊस वेंगलु्यावचा 

असो, अशलबागचा असो शकां वा घाटमाथ्यावरील मिाबळेश्वर, माथेरानचा 

असो, पाऊस कोििािी असो िो सवांसाठी एकसारखाच असिो. त्या 

पाकव मध्ये आिा समवयाचे आिखी चार शमत्र एकत्र येिाि. मग 

पावसावरच्या गिकाळािील गप्पा सरुू िोिाि. आपल्या वेळी पाऊस खपू 

जास्ि िोिा, िोन, िोन शिवस सयूव शिसायचा नािी. पि िेव्िा पाऊस वेळच्या 

वेळी यायचा आशि जायचािी. परांि ुिा आज कालचा पाऊस कधीिी येिो, 

कधीिी जािो, ििराि पाण्याच्या नद्या कधीिी वािू लागिाि. म्ििजे 

पाऊस थोडा राजकारिी झाला आि.े वळवाचा पाऊसिी मान्सनूचा 

वाटावा इिका पाऊस वेडा झाला आि.े  िी वकृ्षिोड, प्रिषूि यामळेु 

पावसाचा बोजवारा उडाला आि.े अिा या चाललेल्या सांवािाि कोिीिरी 

उगाच म्िििो. अरे शमत्रा त्यावेळच्या पावसाि िलुा िी िेटली िोिी, शिचां 
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काय झालां. असां बोलल्यावर पढेु मग आिखी थट्टा मस्करी सरुू िोिे. एक 

गिृस्थ मधनूच बोल ू लागिाि. कोित्यािी वयाि प्रेम िोिां. आिािी ि ू

एखाद्या िरुिीवर प्रेम करू िकिो. अथावि आजोबा म्ििनू शिच्यावर माया 

करावी लागेल. असां म्िटल्यावर सववजि खळखळून िसिाि आशि 

म्िििाि. आपि एकत्र येिो, बसिो, बोलिो िचे आनांिाचे क्षि आपले 

आििे. असांच आपि या पावसाि, जीवनाि सखुाने शिजि रािू. मग एके 

शिविी वेळ येिाच, या बरसिाऱ्या ढगाि जाऊ. अिी िी त्याांची पावसाळी 

साांजसांध्या रांगलेली असिे. 

 

सकाळपासनू चाललेली िी पावसाची रीप रीप अजनूिी सरुू आि.े 

िपुार िोऊन आिा सांध्याकाळची वेळ झाली आि,े िरी िखेील पाऊस 

थाांबलेला नािी. आिा सवव लोक पावसाची सैर करून आपल्या घराकडे 

परिि आििे. पावसाि शिजिारां िे लिान मलुां, आिा आईकडे जाऊन केस 

पसु ूलागलां आि.े पावसािील िी यवुिी आपल्या सखुि स्वप्नाांना घेऊन 

घराकडे आली आि.े िो पावसािला यवुक धुांि िोऊन आपल्या आिासी 

प्रेमाि रमि गमि आपल्या घराि चिा पीि बसला आि.े िे वयस्कर शमत्र 

चिा शपऊन घरी शनघि आििे. यावेळी कुिाच्या मनाि 'प्यार िुआ इकरार 

िुआ ि'ै ि ेगािां सरुू आि,े िर कािींच्या मनाि 'िी गेली िेव्िा ररमशझम' ि े
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आईच्या आठविीनां िरलेलां गािां सरुू आि.े असा िा वेगवेगळ्या 

वयािील िावगशिरा पाऊस आि.े िो आपल्या सवांना मांत्रमगु्ध करिो. 

आनांि, उस्िाि चैिन्य ििेो. अिा या पावसाची िब्िाांशकि सिल किी 

वाटली. आपि आज ििेाने पावसाि जाऊ िकि नािी. पि मनाने नक्की 

जाऊ िकिो. त्यामळेु मनािनू िा पाऊस एन्जॉय करा. 
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साशित्य म्ििजे असिां काय?  

जीवनाचे अनिुव असिाि, कधी खरे िर कधी खोटे वाटिील 

इिके खरे.  

जीवनमलू्याांचे आििव असिाि, कधी सोपे, कधी अवघड. कधी 

अिक्यप्राय.  

जगण्याच्या चढ उिाराांचे आरसे असिाि. कधी अनिुवलेले. 

कधी न ऐकलेले.  

आपल्या मनाचा, आपल्या जीवनाचा आरसा असिो साशित्य.  

साशित्याि रम ूया. साशित्याि रमिारा समाज अशधक ससुांस्कृि, 

अशधक प्रगिीिील असिो.  

 प्रगिी म्ििजे केवळ समदृ्ीआशि शवकास नािी ना! 

ई साशित्य प्रशिष्ठान.  

मराठी साशित्यािील एक कोवळे पान.  

एक प्रसन्न अनिुव 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com  

9869674820 (Whatsapp free books) 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com

